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

واحدی( 2ساعتی برای یک درس   

کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی:بهداشت     دانشکده:

 مهندسی بهداشت حرفه ای 

و شناخت  عیبا صنا ییآشنا یش نیاز:پ یاختصاصد:نوع واح    2 تعداد واحد:      یعمران اتیدر عمل یمنیانام درس: 

 یفنون صنعت

  مکان برگزاري:   :زمان برگزاري كالس: روز

 ن ابراهیمیحسیدكتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: حسین ابراهیمی  دكتر مسئول درس:15تعداد دانشجویان:

معدن کاری و اصول  عملیات عمرانی، دانشجو بايستی با مفاهیم کلی . )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ايمنی آن ها آشنا گردد

 

 نیو ماش زاتیو شناخت تجه یعمران اتیدر عمل یبا اصول ايمن یآشنائ )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 معدن نیو همچن یو ساختمان یآالت عمران

 

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

 (.انداقع همان اهداف رفتاري كه در واست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

فاهیم ، قوانین و مقررات ملی و بین المللی و طبقه بندی م -1

 رانی عملیات عم

 شنایی با ماشین آالت عمرانی و ساختمانیآ -2

 یمنی کار در ارتفاع، گودبرداری، فضای محصور، محوز کاریا -3

 باالبرها، جرثقیل، لیفتراک ایمنی -4

 شنایی با انواع مدن و روش های استخراج آن آ -5

 شنایی با انواع مواد منفجره و عملیات آتشباری   آ -6

 

 های تدريس:شیوه

 **پرسش و پاسخ  ** سخنرانی برنامه ریزي شده  **رانیسخن

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم) ** (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله) ** بحث گروهی

 یكارگاه و كارخانجات صنعت دی: بازدعملی قسمت )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
، حل مسائل و ر فعالیت هاي كالس نظري وعمليمشاركت دانشجو د

تکالیف محوله، حضور منظم در کالس های تئوری و عملی، انجام 

 پروژه های آزمایشگاهی مربوطه
 

 وسايل کمک آموزشی:  

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد -70----آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد --30---انجام تکالیف 

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

 نوع آزمون

 -صحححححححححی  جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     **تشریحی

  غلط

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

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

Construction safety 

  

 منابع فارسی:

 جهانگیریدکتر  ،در معادن یمنيا

 دکتر محمدفام نیمهندس یبرا یمنيا

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 حسین ابراهیمی معرفی و آشنایی، بیان قوانین و سرفصل و طرح درس  1

 یمیابراه نیحس طبقه بندي عملیات عمرانی و اصول ایمنی در تجهیز كارگاه 2

 یمیابراه نیحس ماشین آالت و تجهیزات عمرانیآشنایی با  3

 یمیابراه نیحس جهیزات ساختمانیماشین آالت و تآشنایی با  4

 یمیابراه نیحس اصول تخریب ایمن ساختمان و ایمنی كار در ارتفاع 5

 یمیابراه نیحس مجوزهاي كاري، ایمنی جرثقیل، باالبر و لیفتراک 6

 یمیابراه نیحس ایمنی گودبرداري 7

 یمیابراه نیحس ایمنی كار در فضاي محصور 8

 یمیابراه نیحس  امتحان میان ترم   9

 یمیابراه نیحس تعاریف و اصطالحات رایج در معدن و بررسی حوادث و سوان  معدن 10

 یمیابراه نیحس انواع معادن و روش هاي استخراج از آنها 11

 یمیابراه نیحس انواع حفاري در معدن 12

 یمیابراه نیحس انواع مواد منفجره و روش هاي استفاده ایمن در عملیات آتشباري 13

 یمیابراه نیحس اصول ایمنی در حمل و نقل و نگهداري مواد منفجره 14

یمن ناا پایش و كنترل گردوغبار و گازهاي سمی در معادن، اعمال و رفتار 15

 در عملیات معدن

 یمیابراه نیحس

 یمیابراه نیحس عملیات عمرانیتجهیزات حفاظت فردي در  16

 


