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 2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:     

واحدی( 2ساعتی برای یک درس   

           ای                                               حرفه بهداشت آموزشی: گروه                                                                   بهداشت دانشکده:

 ایکارشناسی بهداشت حرفه حصیلی:ت یتهرشو مقطع 

 ندارد یش نیاز:پتئوری )مجازی(     د:نوع واح   1  تعداد واحد: و طب کار بیماریهای شغلیآشنایی با نام درس: 

 کالس مجازی مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: بافی نژاددکتر یاسر ل مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 سینی نژاد محبتیخانم دکتر مهین ح -1

 ی نژادآقای دکتر ماشااله عقیل -2

 کمل خواهمخانم دکتر الهه کبیر  -3

 آقای دکتر یاسر لبافی نژاد -4

 آقای دکتر صابر محمدی -5

 مدیخانم دکتر الهام میرزا مح -6

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ت بهداش مقطع کارشناسی اعضای هیات علمی گروه طب کار ارائه می شود، دانشجویانین دوره که توسط در ا

 ای، با کلیات طب کار و بیماریهای شغلی آشنایی پیدا می کنند.حرفه

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

غلی شارات مواجهاات آشنایی دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای با کلیات طب کاار و بیماریهاای شاغلی و ا ا

 و روشهای کنترل آنمختلف بر بدن 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
ن می امه را نشاو محورهای اصلی برناست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.انداقع همان اهداف رفتاری که در واست  ویژه تری به نام اهدافجزای اختصاصیقابل تقسیم شدن به ا اهداف بینابینی دهد.

 شنایی با کلیات طب کار و بیماریهای شغلیآ -1

 ماریهای پوستی شغلیآشنایی با بی -2

 شنایی با کلیات انجام و تفسیر اسپیرومتریآ -3

 ریهای چشمی شغلیآشنایی با بیما -4

 و روشهای پیشگیری غلیآشنایی با افت شنوایی ش -5

 شنایی با انواع بیماریهای عفونی شغلیآ -6

  شنایی با استرس شغلی و روشهای کنترل استرسآ -7

 ما بر بدنآشنایی با ا رات سر -8

 ما بر بدنآشنایی با ا رات گر -9

 واع سرطانهای شغلیآشنایی با ان -10

 شنایی با ا رات ارتعاش بر بدن و روشهای کنترل آنآ -11
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 های تدريس:شیوه

       پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 فايلهای آموزشی به صورت پاورپوينت با صدا  :ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره درصد 90 آزمون پایان ترم      نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس        نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Current Occupational & Environmental Medicine  
    

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی  

 (2و  1طب کار و بیماريهای شغلی )جلد 

 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 ادآقای دکتر ماشااله عقیلی نژ کلیات طب کار 1

 آقای دکتر ياسر لبافی نژاد بیماريهای پوستی ناشی از کار 2

 آقای دکتر ياسر لبافی نژاد کلیات اسپیرومتری 3

 آقای دکتر صابر محمدی بیماريهای چشمی ناشی از کار 4

 آقای دکتر صابر محمدی افت شنوايی شغلی 5

 خانم دکتر الهه کبیر مکمل خواه بیماريهای عفونی شغلی 6

 خانم دکتر الهه کبیر مکمل خواه ترس شغلیاس 7

 خانم دکتر الهام میرزا محمدی استرس سرمايی 8

 خانم دکتر الهام میرزا محمدی استرس گرمايی 9

 خانم دکتر مهین حسینی نژاد محبتی سرطانهای شغلی 10

 خانم دکتر مهین حسینی نژاد محبتی اثرات مواجهه با ارتعاش 11

 


