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 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 بهداشت حرفه ای:  نام درس
 و ایمنی کار

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی: 

 محیطبهداشت 

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی پیوسته

 

 محل برگزاری: 

 به شکل مجازی

 مدرس: 

مهندس مریم 
 -فیض عارفی

  نیمسال تحصیلی:

1401-1400 

 نام دانشکده:

 بهداشت

 گروه آموزشی:

مهندسی بهداشت حرفه ای  
 و ایمنی کار

 روز و ساعت برگزاری: 

 12-10دوشنبه 

 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

مرکز رشد فناوری 
 سالمت  دانشگاه

 آدرس ایمیل:

f.arefi1390@gmail.com 

 

 آشنایی دانشجویان با عوامل زیان آور محیط کار و روشهای پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار. هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 نواع عوامل زیان آور محیط کار ا اب ییانشآ -1

 فیزیکی محیط کار ور زیان آعوامل  اب ییانشآ -2

 مل زیان آور شیمیایی عوا اب ییانشآ -3

 ارگونومی محیط کار عوامل اب ییانشآ -4

 ریک محیط کابیولوژ عوامل اب ییانشآ -5

 ی بیماریهای شغل اب ییانشآ -6

 کار ی ایمنی در محیط مبان اب ییانشآ -7

 حوادث شغلی  اب ییانشآ -8
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  حفاظت فردی انواع تجهیزات اب ییانشآ -9
  

  :منابع اصلی درس٭

 کلیات بهداشت حرفه ای دکتر علیرضا چوبینه و همکاران،  -1

 مبانی بهداشت حرفه ای دکتر آرام تیرگر و همکاران،  -2

 پیشه. بهداشت کار پریوش حلم سرشت و اسمائیل دل -3

 سم شناسی صنعتی دکتر غالمحسین ثنایی. -4

 

 سایر کتب مربوط به بهداشت حرفه ای  :درس یفرع منابع

 :سیتدر روش

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی 

  مسوولیت های فراگیران:

 حضور در کالس های حضوری 
 انجام تکالیف و پروژه های مربوط به درس 

 

 

  نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭
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 میان ترم  متحان کتبیا

 ترمامتحان پایان  

 ارزشیابی پروژه دانشجو 

 

 نمره 8 بارم:                      %40امتحان میان ترم(:  و  الف( در طول دوره )تکالیف

 نمره  12 بارم:                                                                      %60ب( پایان دوره: 

تصمیم گیری  قوانین آموزشی   طبقدرصورت غیبت بیش از حد مجاز   مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: ول دوره در ئسیاست مس   ٭

 خواهد شد.

 

 

 1401-1400نیمسال دوم  بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس.

آمادگی الزم دانشجویان قبل از 

 شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 1 2/12/1400 12-10 ارائه طرح درس و آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای مهندس فیض عارفی آغازین

 2 09/12/1400 12-10 آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار )صدا( مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 3 16/12/1400 12-10 (زیکی محیط کار )ارتعاش، روشنایی زیان آور فیآشنایی با عوامل  مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت



 

4 

 

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز

 4 23/12/1400 12-10 )زیکی محیط کار )روشناییآشنایی با عوامل زیان آور فی مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 5 15/01/1401 12-10 ( آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار )پرتو مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 6 22/01/1401 12-10 آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار )شرایط جوی نامناسب( مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 7 29/01/1401 12-10 آشنایی با عوامل زیان اور  شیمیایی محیط کار مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

انجام تکالیف مرتبط با مباحث ارائه 

 شده 

 مهندس فیض عارفی
 12-10 آشنایی با عوامل زیان آور  بیولوژیک محیط کار

05/02/1401 
8 

 9 12/02/1401 12-10 آشنایی با عوامل زیان آور  ارگونومیکی و روحی، روانی محیط کار مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 10 19/02/1401 12-10 آشنایی با کلیات بیماریهای شغلی مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 11 26/02/1401 12-10 آشنایی با بیماریهای شغلی ریوی و پوستی مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 12 02/03/1401 12-10 آشنایی با بیماریهای عفونی شغلی و سرطانهای ناشی از کار مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 13 09/03/1401 12-10 آشنایی با مقدمات سم شناسی شغلی مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

انجام تکالیف مرتبط با مباحث ارائه 

 شده 

 مهندس فیض عارفی
 12-10 آشنایی با کلیات سم شناسی صنعتی

16/03/1401 
14 

 15 23/03/1401 12-10  ایمنی در محیط کار و استفاده از وسایل حفاظت فردیآشنایی با  مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 16 30/03/1401 12-10 و راه های پیشگیری از آن آشنایی با حوادث شغلی  مهندس فیض عارفی پاسخگویی به سواالت

 17  12-10 امتحان پایان ترم  
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تاریخ امتحان پایان ٭                                               02/03/1401تاریخ امتحان میان ترم:   ٭

 22/04/1401ترم:

  سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

سواالت  دانشجویان گرامی می توانند از طریق مراجعه حضوری ارسال پیام در تاالر گفتگوی سامانه نوید و قسمت پیام ها

 مطرح کنند.خود را 

 

 

 

 


