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)واحدي2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17:  براي یک دوره درس کامل، براي مثال(

کارشناسی :تحصیلیيرشتهو مقطع مهندسی بهداشت حرفه اي  :گروه آموزشیبهداشت  :دانشکده
نظري :دنوع واح2:تعداد واحدمدیریت یکپارچهسیستم هاي : نام درس

:یش نیازپ
دانشکده بهداشت : مکان برگزاري10- 8:ساعتدوشنبه ها - :روز: زمان برگزاري کالس

):به ترتیب حروف الفبا(مدرسین دکتر رسول یاراحمدي :مسئول درس15:تعداد دانشجویان
)لطفا شرح دهید(:شرح دوره

مدیریت و رهبـري در نظـام مـدیریت    -آشنایی دانشجویان با معانی و مصادیق  و اصول کاربردي یکپارچگی
شـغلی و  ایمنـی و کیفیـت در فراینـدهاي    -ایمنی و محیط زیست با تاکید محورهاي بهدشت شغلی-بهداشت
تولیدي 

)لطفا شرح دهید(: هدف کلی
بهداشت و محیط کار  باتمرکز بـر  -کسب مهارت الزم در  طراحی و کاربرد نظام یکپارچگی در سیستم هاي ایمنی

همگرایی و هم افزایی -اصل یکپارگی
)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است:(بینابینیاهداف 

نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(
تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینی. محورهاي اصلی برنامه را نشان می دهد

).است که در واقع همان اهداف رفتاري اندویژه

تاریخچه استاندارد در ایران و جهان -1
ایمنی   استاندارد و-سیستم-مفاهیم یکپارچگی-2
سیستم مدیریت بهداشت حرفه اي    -3
استاندارد و انواع آن  -4
مبانی سیستم مدیریت کیفیت   -5
سري ارزیابی ایمنی و بهداشت- 6
مبانی و مکانیسم  استقرار محیط زیست-ساختار-7
سیستم مدیریت یکپارچه  -8
ممیزي و انوع ان -9

طرح مطالعه موردي-10
حل پروژه سیستم مدیریت یکپارچه -11
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:هاي تدریسشیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئلهبحث گروهی
حل پروژه ) لطفاً نام ببرید(سایر موارد 

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو
انجام تحقیق با محوریت سر فصل درس –حضور در کالس –مشارکت در بحث ها 

:  وسایل کمک آموزشی
پروژکتور اسالیدتخته و گچوایت برد

) لطفاً نام ببرید(سایر موارد  

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
درصد نمره30آزمون پایان ترمدرصد نمره30آزمون میان ترم 

درصد نمره10شرکت فعال در کالسدرصد نمره 30انجام تکالیف 
----------) لطفاً نام ببرید(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

) لطفا نام ببرید(سایر موارد 

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی- 

چاپی

1. ILO-OHS_MS,2001

2. ISO 900X VER 2007

3. ISO 1400X VER2008
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4. OHSAS 18001,2

اینترنتی.

:منابع فارسی
استاندارد و استانداد سازي ، مهندس یگانه .چاپی.5

دکتر  تقدیسی HSEمهندسی فرهنگ .6

)ساصد(مدیریت زیست محیطی وزارت دفاع .7


اینترنتی.

کلیات  ارائهي درس جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر یاراحمدي تاریخچه استاندارد در ایران و جهان1
استاندارد و ایمنی-سیستم-مفاهیم یکپارچگی2
سیستم مدیریت بهداشت حرفه اي3
استاندارد و انواع آن4
مبانی سیستم مدیریت کیفیت5

بهداشتسري ارزیابی ایمنی و 6

سري ارزیابی ایمنی و بهداشت7

آزمون میان ترم8
مبانی و مکانیسم  استقرار محیط زیست-ساختار9
چرایی و چگونگی یکپارچگی10
ضرورت و فوراید سیستم هاي یکپارچه در صنعت و تولید11
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سیستم مدیریت یکپارچه12
ممیزي و انوع ان13
خارجی-داخلیممیزیهاي 14
طرح مطالعه موردي15
حل پروژه سیستم مدیریت یکپارچه16
آزمون پایان ترم17


