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 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 حرفه ایسته بهداشت پیو دانشجویان کارشناسی مخاطبان:مدیریت صنعتی                                                             :عنوان درس

 13-15روز دوشنبه ساعت  واالت فراگیر:سساعت پاسخگویی به                                                                           نظری واحد 2تعدادواحد: 

 دریندکتر فرشاد  مدرس:                                                     10-12 ساعت ها شنبه: ه درسزمان ارائ

 ندارد س پیش نیاز:ودر
 

ه ء کیفیت ارائنگی ارتقاهارت ها و وظایف مدیریت، نحوه برنامه ریزی و سازمان دهی تشکیالت بهداشت حرفه ای و چگودانشجویان با اصول، مآشنایی  :هدف کلی درس

 خدمات بهداشت حرفه ای و ایمنی

 :نظری هداف کلی جلساتا

  ،کلیات مدیریت و سازمانمعارفه 

 )سیر تحول مکاتب مدیریت)کالسیک ها، نوکالسیک ها 

 (علم مدیریت)پژوهش عملیاتی 

 نگرش سیستمی، نگرش اقتضایی و مکاتب نوین مدیریت در صنعت 

  اصول و مفاهیم برنامه ریزیمدیران و وظایف 

 انواع برنامه ریزی عملیاتی در بهداشت حرفه ای 

 و ... انواع روش های سازمان دهیشامل  اصول و مبانی سازمان دهی 

 منابع قدرت مدیرانبک مناسبتعریف و مفاهیم رهبری سازمانی، انواع نظریه های رهبری و س ، 

 اصول کنترل، مراحل کنترل، ارزشیابی، پایش، ممیزی و انواع روش های کنترل 

 تاریخچه تکامل مفاهیم کیفیت در صنعت و روش ارتقاء کیفیت فرایندها، مدیریت کیفیت، اصول و ابعاد اصلی آن 

  استانداردISO 9000 و کاربرد آن در صنعت 

  استانداردISO 14000 کاربرد آن در صنعت و 

 OHSAS 18001 و کاربرد آن در صنعت 

 ISO 45001 و کاربرد آن در صنعت 

 5S و کاربرد آن در صنعت و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 کلیات مدیریت و سازمانمعارفه، : هدف کلی جلسه اول

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :نشجو قادر باشددر پایان دا

 نحوه ارائه درس و چگونگی ارزشیابی استاد را بیان نماید. (1

 نقش/ نقش های مدیریت در سازمان را تشریح نماید. (2

 سازمان را تعریف نماید. (3

 ارتباط بهداشت حرفه ای با مدیریت و سازمان را تشریح نماید. (4

 ها(سیر تحول مکاتب مدیریت)کالسیک ها، نوکالسیک  :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مدیریت را تعریف نماید. (1

 تاریخچه مدیریت را در ایران و جهان تشریح نماید. (2

 مکاتب کالسیک، نوکالسیک و سایر مکاتب حوزه مدیریت را به اختصار تشریح نماید. (3

 HSEی مدیریت پروژه در با تاکید بر مبان علم مدیریت)پژوهش عملیاتی( :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مدیریت پروژه را تعریف نماید. (1

 عوامل موثر در مدیریت پروژه را تشریح نماید. (2

3) HSE .در مدیریت پروژه چه تاثیراتی دارد 

 نگرش سیستمی، نگرش اقتضایی و مکاتب نوین مدیریت در صنعتچهارم:  هدف کلی جلسه

 :چهارمداف ویژه جلسه اه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 سیستم را تعریف نماید. (1

 ترکیب سیستم را تشریح نماید. (2

 خواص سیستم را تشریح نماید. (3

 سیستم های باز و بسته را تشریح نماید. (4

 .چرخه عمر سیستم را تشریح نماید (5
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 با دیدگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای اصول و مفاهیم برنامه ریزیمدیران و وظایف  پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 برنامه و برنامه ریزی را تعریف نماید. (1

 تشریح نماید. HSEسلسله مراتب برنامه ها را در حوزه  (2

 استراتژی را تعریف نماید. (3

 رسالت، چشم انداز و ارزشهای حاکم بر سازمان را تشریح نماید. (4

 ف مدیران را در سازمان در سطوح مختلف مدیریتی تشریح نماید.وظای (5

 HSEو  انواع برنامه ریزی عملیاتی در بهداشت حرفه ای ششم: هدف کلی جلسه

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 برنامه ریزی استراتژیک را تشریح نماید. (1

 برنامه ریزی تاکتیکی را تشریح نماید. (2

 زی عملیاتی را تشریح نماید.برنامه ری (3

 تشریح نماید. HSEچرخه عمر و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک مدل  (4

 اهداف کیفی و کمی و ویژگی های آنها را تشریح نماید. (5

 اصول و مبانی سازمان دهی شامل انواع روش های سازمان دهی و ... هفتم: هدف کلی جلسه

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :نشجو قادر باشددر پایان دا

 انواع ساختارهای سازمانی را تشریح نماید. (1

 روندهای سازماندهی در محیط کار را تشریح نماید. (2

 اصول طرح سازمانی را تشریح نماید. (3

 ماهیت فرهنگ سازمانی را تشریح نماید. (4

 نابع قدرت مدیرانتعریف و مفاهیم رهبری سازمانی، انواع نظریه های رهبری و سبک مناسب، م هشتم: هدف کلی جلسه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 رهبری و عوامل موثر بر آن را تشریح نماید. (1

 صفات و رفتارهای رهبری را تشریح نماید. (2

 نظریه های مهم رهبری را تشریح نماید. (3

 منابع قدرت و ضعف مدیران را تشریح نماید. (4

 ممدلهای تعالی سیست نهم: هدف کلی جلسه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید. EFQMمدل تعالی  (1

 چرخه دمینگ را تشریح نماید. (2

 را به عنوان یک مدل تعالی تشریح نماید. HSEمدل مدیریت  (3

 آزمون میان ترم و رفع اشکال دهم: هدف کلی جلسه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 الب ارایه شده در جلسات قبلی را در آزمون پاسخ دهد.مط (1

 چالش ها و ابهامات موجود در یادگیری مطالب جلسات قبلی را با استاد در میان بگذارد. (2

 و کاربرد آن در صنعت ISO 9000استاندارد  دهم:یاز هدف کلی جلسه

 :دهمیازاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اصول مدیریت کیفیت را تشریح نماید.مفاهیم اساسی و  (1

 سیستم مدیریت کیفیت را تعریف نماید. (2

 ذی نفعان را در استاندارد تشریح نماید. (3

 اصول مدیریت کیفیت را تشریح نماید. (4

 و کاربرد آن در صنعت ISO 14000استاندارد  ازدهم:دو هدف کلی جلسه

 :ازدهمدواهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم اساسی و اصول مدیریت کیفیت را تشریح نماید. (1

 را بیان نماید. 14001تاریخچه ایزو  (2

 مدل سیستم مدیریت زیست محیطی را تشریح نماید. (3

 مراحل استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی را تشریح نماید. (4
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                                                   ر گروه:           نام و امضای مدی                          نام و امضای مدرس:         
 دکتر رویا صفری                                                                                  دکتر فرامرز قره گوزلو                                         فرشاد ندریدکتر     

  تاریخ ارسال :                                                      تاریخ ارسال:                                                                          4/11/99تاریخ تحویل:  

 (1)و کاربرد آن در صنعت OHSAS 18001 زدهم:سی هدف کلی جلسه

 :دهمزسیاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 استانداردهای موجود در حوزه ایمنی و بهداشت را بیان نماید. (1

 دامنه کاربرد استاندارد را تشریح نماید. (2

 مفاهیم و اصطالحات تخصصی استاندارد را تشریح نماید. (3

 عوامل زیان آور محیط کار را تشریح نماید. (4

 (2)اربرد آن در صنعتو ک OHSAS 18001دهم: چهار هدف کلی جلسه

 :دهمچهاراهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را تشریح نماید.عناصر سیستم  (1

 را در استاندارد تشریح نماید. و مراحل آن انواع ممیزی (2

 و کاربرد آن در صنعت ISO 45001: همپانزد هدف کلی جلسه

 :مدهپانزاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید. (OHSAS 18001)تغییرات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (1

 را تشریح نماید. 45001مزایای استفاده از ایزو  (2

 و کاربرد آن در صنعت و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی5S :: نزدهمشا هدف کلی جلسه

  :دهمنزشااهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

1) 5S .را تعریف نماید 

 را تشریح نماید. 5Sاهداف اجرای  (2

 را تشریح نماید 5Sمزایای پیاده سازی  (3

 را تشریح نماید. 5Sعوامل موثر در اجرای  (4

 امتحان پایان ترم: هفدهم هدف کلی جلسه

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 به سواالت امتحان در بازه زمانی تعیین شدهپاسخگویی 

 منابع:
 سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل تالیف ایرانی نژاد پاریزی. (1

 اصول و مبانی مدیریت تالیف عبداهلل جاسبی. (2

 مدیریت و رفتار سازمانی تالیف استفن رابینز. (3

 مدیریت تالیف استونر جیمز. (4

 .1387تقدیسی و سید شمس الدین علیزاده، نشر ریحان، چاپ اول،  تالیف محمد حسین HSEسیستم مدیریت یکپارچه  (5

 روش تدریس:
 بارگذاری تکالیف، پاورپوینت صداگذاری شده)فیلم(سخنرانی به همراه استفاده از 

 وسایل آموزشی :
 نرم افزار پاور پوینت، نرم افزار تولید و تعدیل فیلم، سامانه نوید.

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره کل)بر حسب درصد( سهم از روش آزمون

 10-12شنبه ها  مطابق باز زمانی تعریف شده در سامانه 20 سامانه نوید دربارگذاری  تکالیف

 10-12شنبه ها  جلسه نهم با هماهنگی قبلی  20 بارگذاری در سامانه نوید ترمآزمون میان 

 - آموزشی دانشگاه مطابق تقویم 55 بارگذاری در سامانه نوید آزمون پایان ترم

 10-12شنبه ها  کلیه جلسات 5 سامانه نوید رویت و بررسی محتواها

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 درصد از نمره هر تکلیف کسر خواهد شد(. 5به ازای هر روز تاخیر در جوابدهی، بارگذاری تکالیف در گستره زمانی تعیین شده) (1

 ارگذاری شدهرویت و مطالعه کلیه محتواهای ب (2

 شرکت در آزمون میان ترم و پیش بینی برخورداری از اینترنت پر سرعت برای آزمون)عدم برگزاری آزمون مجدد(. (3

 در صورت امکان جلسات آنالین با هماهنگی آموزش دانشکده در دستور کار خواهد گرفت. (4
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                                         مدیریت صنعتی بندی درس جدول زمان

 10-12ساعت  شنبهروز  : ات نظریروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 فرشاد ندریدکتر  کلیات مدیریت و سازمانمعارفه،  16/12/99 1

 فرشاد ندریدکتر  سیر تحول مکاتب مدیریت)کالسیک ها، نوکالسیک ها( 23/12/99 2
 فرشاد ندریدکتر  لیاتی(علم مدیریت)پژوهش عم 14/01/400 3
 فرشاد ندریدکتر  نگرش سیستمی، نگرش اقتضایی و مکاتب نوین مدیریت در صنعت 21/01/400 4
 فرشاد ندریدکتر  اصول و مفاهیم برنامه ریزیمدیران و وظایف  28/01/400 5
 فرشاد ندریدکتر  انواع برنامه ریزی عملیاتی در بهداشت حرفه ای 4/02/400 6
 فرشاد ندریدکتر  اصول و مبانی سازمان دهی شامل انواع روش های سازمان دهی و ... 11/02/400 7
 فرشاد ندریدکتر  تعریف و مفاهیم رهبری سازمانی، انواع نظریه های رهبری و سبک مناسب، منابع قدرت مدیران 18/02/400 8
 فرشاد ندریدکتر  مدلهای تعالی سیستم 25/02/400 9
 فرشاد ندریدکتر  زمون میان ترمآ 01/03/400 10
 فرشاد ندریدکتر  و کاربرد آن در صنعت ISO 9000استاندارد  08/03/400 11
 فرشاد ندریدکتر  و کاربرد آن در صنعت ISO 14000استاندارد  15/03/400 12
13 22/03/400 OHSAS 18001 فرشاد ندریدکتر  (1)و کاربرد آن در صنعت 
14 29/03/400 OHSAS 18001 فرشاد ندریدکتر  (2)و کاربرد آن در صنعت 
15 05/04/400 ISO 45001 فرشاد ندریدکتر  و کاربرد آن در صنعت 
16 12/04/400 5S فرشاد ندریدکتر  و کاربرد آن در صنعت و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی 
 فرشاد ندریدکتر  امتحان پایان ترم مطابق با برنامه آموزش 17

 
 


