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

 

 ارشد ناپیوستهکارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ارگونومی گروه آموزشی: بهداشت  دانشکده:

 داردن  نیاز:پیش  نظری  د:نوع واح     1  تعداد واحد: از کارحوادث ناشی  نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:           :ساعت   :زمان برگزاری كالس: روز

 )به ترتیب حروف الفبا(: مدرسین دکتر محمد صادق قاسمی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

شد میگردد و  شنا  شاخص های حوادث آ شجو با انواع حوادث در محیط های مختلف، هزینه ها، و  در این درس دان

 توانایی آنالیز و کنترل حوادث را نیز پیدا میکند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 

 دانشجو بتواند پروژه های ارگونومی را توجیه اقتصادی نماید.

 

 همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:)در واقع اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است که در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 

 رکا شتابهدو  یمنیا یها نمازساو  حقوقی تتشکیالو  رکا نیناقو یفرتعا یخچهرتا با شناییآ   

 رکا شتابهدو  فنی حفاظت یته کم با شناییآ    

 آشنایی با حوادث ناشی از کار 

 جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل داده های حوادث 

 مدل های حوادث 

 هزینه های حوادث 

 شاخص های حوادث 

  آنالیز حوادثتکنیک های 

 روش های کنترل حوادث 

 

 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
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 دهید()لطفا شرح  وظايف و تکالیف دانشجو:

 کالس در موقع به حضور 

 قبل جلسات در شده داده آموزش مطالب مطالعه 

 کالسی پاسخ و پرسش در فعال شرکت 

 کالسی های کنفرانس در شرکت 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ◙پروژکتور اسالید  خته و گچت  ◙وایت برد

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

 

 )از نمره كل( :نمرهدرصد نحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 75  آزمون پایان ترم ◙   درصد نمره ----آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس  ◙   نمره  درصد 20انجام تکالیف  ◙

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح کردنیجور          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     ◙تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

 اينترنتی 

 

1) Kjellen, Urban. Prevention of accident through experincr feedback, CRC Press. 2002 

2) Health and Safety Construction Design, Brain Thoroe, Imprint Gower,ISBN 978-0-566-

0867-0, 2005. 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 اينترنتی 

 

انتشارات . حکم جبعلیر سمهندو  نیا مغال كترای ، دحرفه  شتابهدو  يمنیا متخصصین ایبر تالدمعاو  ها لفرموتعاريف، 

 1390 نسبحاآثار 
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 رکاناشی از و حوادث یمنیا یخچهرتا 1

  پادر ارو یمنیا یها حرکت زغاآ 

 یدکتر محمد صادق قاسم

از  ناشی ادثحو همیتا  و رکااز  ناشی ادثحودر  یجرا تصطالحاا   2

  رکا

 یدکتر محمد صادق قاسم

 سساا برو طبقه بندی  ثهدحا مانیز یهازفا  و رگبز ادثحو باآشنایی  3

 حوادث ناشی از کار یپیامدها

 یدکتر محمد صادق قاسم

 سساا بررا  ادثحواز  ناشی غیرمستقیممستقیم و  یها هزینهتخمین  4

  مختلف یهاروش 

 یدکتر محمد صادق قاسم

 یصادق قاسمدکتر محمد  وداث ناشی از کارح یها شاخص و ثهدحا یها لمدعلل و  5

 یدکتر محمد صادق قاسم ثهدحا سیربر و نکات مهم دریند افر 6

 یدکتر محمد صادق قاسم حوداث ناشی از کار راتخسا لکنتر ساسیا صلا 7

 یدکتر محمد صادق قاسم در ارگونومی  یمنیا یها نگر دبررکا  و یمنیا عالئم دبررکا 8

 یدکتر محمد صادق قاسم بسته یفضاهادر  رکا یمنیا تنکا و اتخطر اعنوا 9

 عتفادر ار رکا 10

 جهت کار در ارتفاع ییزر برنامه حلامر
 یدکتر محمد صادق قاسم

 یدکتر محمد صادق قاسم ها بستدر دار ها تیکتا اعنوا و ها بستدار عمومی یمنیا تنکا 11

 یدکتر محمد صادق قاسم عتفادر ار رکا دیفر حفاظت اتتجهیز 12

 دورهایی مدون و مستمر از کلیه تجهیزات حمل کننده و باالبرها بهبازرسی  13

 منظور اطمینان از صحت عملکرد
 یدکتر محمد صادق قاسم

غیرروتین و با  یکلیه فعالیتها یصحیح الزامات صدور مجوز کار برا یاجرا 14

 ریسک باال.
 یدکتر محمد صادق قاسم

 -آموزشی عمومی یدورهها یو بازنگر یبرگزارروش های کنترل حوادث،  15

 HSEتخصصی  

 یدکتر محمد صادق قاسم

سیستم نظارتی مستمر و مدون به منظور اطمینان از صحت  یایجاد و برقرار 16

 HSE الزامات یاجرا
 یدکتر محمد صادق قاسم

 - آزمون پايان ترم 17

 


