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

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

 مهندسی بهداشت حرفه ای 

     2 تعداد واحد:           یاضطرار طیاز کار و شرا یحوادث ناشنام درس: 

 یو شناخت فنون صنعت عیبا صنا ییآشنا یش نیاز:پ اختصاصید:نوع واح

  مکان برگزاری:   :زمان برگزاری کالس: روز

 حسین ابراهیمیدکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: حسین ابراهیمی  دکتر مسئول درس:15تعداد دانشجویان:

حوادث و شرايط اضطراری آشنا شده و ی دانشجو بايستی با مفاهیم کل. )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 نحوه ارزيابی و تجزيه و تحلیل حوادث را ياد گیرد. همچنین نحوه مديريت شرايط اضطراری را فراگیرد.

 طيحوادث و واکنش در شرا لیبا تحل رانیفراگ یو عمل ینظر يیآشنا )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 یاضطرار

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

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

 الحات و قوانین و مقررات ملی و بین المللی را یاد بگیردمفاهیم، اصط -1

 نحوه صحیح محاسبه هزینه حوادث -2

 تئوری ها و مدل های حوادث -3

 نحوه جمع آوری شواهد و علت یابی حوادث -4

 تکنیک های آنالیز حوادث و تجزیه و تحلیل آماری آنها -5

 یج بررسی حادثهنحوه تکمیل گزارش حادثه و اقدامات اصالحی و نیز اطالع رسانی نتا -6

 اصول، مفاهیم و تعاریف مدیریت شرایط اضطراری و بحران -7

 شناسایی سناریوها و شرایط اضطراری تحمل -8

 تحلیل پیامدهای شرایط اضطراری -9

 اصول پیشگیری و محدود سازی در برابر شرایط اضطراری  -10

 آمادگی در برابر شرایط اضطراری احتمالی -11

راری و مکانیسم ها و اصول بازیابی از شرایط اضطراری را نحوه پاسخ به حوادث بزرگ و شرایط اضط -12

 آموزش ببیند
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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

 یکارگاه و کارخانجات صنعت دید: بازعملی قسمت )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
، حل مسائل و تکاليف محوله، حضور منظم در كالس هاي تئوري و مشاركت دانشجو در فعاليت هاي كالس نظري وعملي

 عملي، انجام پروژه هاي آزمایشگاهي مربوطه
 

 وسايل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

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

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس     نمره درصد --30---انجام تکالیف 

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

 نوع آزمون

 -صحححححححححیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     **تشریحی

  غلط

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

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

Tyler M. Tolleys workplace accident handbook: 2007  

 منابع فارسی:

 مرتبط با فصل چهارم ینامه ها نیو آئ رانیا یاسالم یقانون کار جمهور -1

 یو صنعت یحوادث شغل لیو تحل یمنوچهر و همکاران. بررس یدواریام -2

 انتشارات فن آوران یمنیا یکم یابی. ارزرجیمحمد فام ا -3

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط طالبعنوان م جلسه

 حسین ابراهیمی مفاهیم، اصطالحات و قوانین و مقررات ملی و بین المللی 1

 نحوه صحیح محاسبه هزینه حوادث 2

 

 یمیابراه نیحس

 یمیابراه نیحس تئوری ها و مدل های حوادث 3
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 نحوه جمع آوری شواهد و علت یابی حوادث 4

 

 یمیابراه نیحس

 و تجزیه و تحلیل آماری آنها تکنیک های آنالیز حوادث 5

 

 یمیابراه نیحس

نحوه تکمیل گزارش حادثه و اقدامات اصالحی و نیز اطالع رسانی نتایج  6

 بررسی حادثه

 

 یمیابراه نیحس

 اصول، مفاهیم و تعاریف مدیریت شرایط اضطراری و بحران 7

 

 یمیابراه نیحس

 یمیابراه نیحس امتحان میان ترم 8

 ها و شرایط اضطراری تحملشناسایی سناریو 9

 

 یمیابراه نیحس

 تحلیل پیامدهای شرایط اضطراری 10

 

 یمیابراه نیحس

 اصول پیشگیری و محدود سازی در برابر شرایط اضطراری 11

 

 یمیابراه نیحس

 آمادگی در برابر شرایط اضطراری احتمالی 12

 

 یمیابراه نیحس

 نحوه پاسخ به حوادث بزرگ و شرایط اضطراری 13

 

 یمیابراه نیحس

 یمیابراه نیحس مکانیسم ها و اصول بازیابی از شرایط اضطراری 14

 یمیابراه نیحس مرور کلی مطالب و پرسش و پاسخ مسائل مورد نظر دانشجویان 15

 


