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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

       بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:                   بهداشت  دانشکده:

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای تحصیلی: یو رشته مقطع

  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح       2 تعداد واحد: 2ایمنی در محیط کار نام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 حسین ابراهیمی ترتیب حروف الفبا(:مدرسین )به حسین ابراهیمی           مسئول درس:    12تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 منیمدرن و ا یبا تکنولوژ ییایفکر بوده که مهارت خود را در جهت ساختن دن نیکه بشر همواره به ا نیبا توجه به ا

بوجود آوردن  یرا برا یمدرن تر یسوق داده شد که ابزارها و روش ها یفکر و نظر او به سمت خیبکار برد در طول تار

فهر  و توسرعه بهترر و کراملتر  یبررا یدیجد یراستا از راهها نیکند بشر در ا ایمه یمنیا نهیمطلوبتر در زم طیشرا

 یوقروع آن بره خروب طیشرا یو حوادث رو به توسعه بوده و از طرف دادهایدر اغلب موارد رو یاستفاده نمود ول طیشرا

خصرو   نیرصرورت گرفتره کره  زم اسرت در ا یبره سرخت  یمفاهاز  یدرک بعض یشود و حت یداده نم صیتشخ

که برا مترون  یبا ارزش یمباحث علم یبهداشت حرفه ا یمهندس انیصورت گرفته و جهت دانشجو یثرتراقدامات مو

 یمنیو ا عیآنها با صنا ییآشنا یصنعت هماهنگ است در نظر گرفته شده و در راستا یها یازمندیو ن ایروز دن یعلم

 در نظر گرفته شود. یآموزش یسرفصل ها یصنعت یپروسه ها

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

و کنتررل  قیرحر یو عمل ینظر یجنبه ها یریمربوطه فراگ یندهایو فرا ییایمیمواد ش یمنیبا ا انیآشنایی دانشجو

 آن

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(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 تقسی  شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 کدهای شناسایی موادآشنایی با اصطالحات و مفاهی  اساسی در  -

 آشنایی با خطرات مواد شیمیایی -

 آشنایی با طبقه بندی مواد شیمیایی -

 آشنایی با تبادل اطالعات و ارتباطات ایمنی مواد شیمیایی -

 (MSDS) آشنایی با برگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی -

 آشنایی با برچسب گذاری -

 اصول انبار داری مواد شیمیاییآشنایی با نحوه نگهداری، جابجایی و  -

 آشنایی با برنامه مدون مبادله اطالعات خطر -

 آشنایی وسایل حفاظت فردی -

 آشنایی با اصول حریق و عوامل ایجاد کننده -

 آشنایی با مثلث حریق و چهار ضلعی آتش -

 اصول پیشگیری از حریق وطبقه بندی حریق و خاموش کننده ها -
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 اختماناصول ایمنی حریق در س -

 آشنایی با تجهیزات کشف و اعالم حریق -

 آشنایی با تجهیزات خاموش کننده آتش -

 آشنایی با مبانی طراحی سیست  های کشف، اعالم و اطفاء حریق -

 آموزش عملی در رابطه با کار وسایل کشف، اعالم و اطفاء حریق دستی و همچنین تجهیزات حفاظت فردی -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 انجام تکالیف داده شده در طول ترم

 کالسحضور فعال در مباحث 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 کپسول های حریق، دتکتورهای حریقببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   درصد نمره 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد04شرکت فعال در کالس    نمره  درصد04انجام تکالیف 

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

 

 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 

Brauer . J . Safety and health for engineers , j . willey , second edit on 2006 
 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 دانشگاه همدانانتشارات ، چهارم، چاپ « مهندسی حريق» ، رستم، گلمحمدی – 2
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

 حسین ابراهیمی آشنایی با ایمنی شیمیایی و کدهای شناسایی مواد 1

 یمیابراه نیحس آشنایی با تبادل اطالعات و ارتباطات ایمنی مواد شیمیایی 2

 یمیابراه نیحس آشنایی با طبقه بندی مواد شیمیایی 3

 یمیابراه نیحس آشنایی با خطرات مواد شیمیایی 4

 یمیابراه نیحس اطالعات ایمنی مواد شیمیایی آشنایی با برگه های 5

 یمیابراه نیحس آشنايي با اصول برچسب گذاري و لوزي و چهار ضلعي خطر 6

 یمیابراه نیحس NFPA نحوه طبقه بندی آیت  های لوزی خطر بر اساس استاندارد 7

 یمیابراه نیحس آشنایی با نحوه نگهداری، جابجایی و اصول انبار داری مواد شیمیایی 8

 یمیابراه نیحس آشنایی با نحوه نگهداری، جابجایی و اصول انبار داری مواد شیمیایی 9

 یمیابراه نیحس آشنایی با برنامه مدون مبادله اطالعات خطرو وسایل حفاظت فردی 11

 یمیابراه نیحس آشنایی با اصول حریق و عوامل ایجاد کننده 11

 یمیابراه نیحس ضلعی آتشآشنایی با مثلث حریق و چهار  12

 یمیابراه نیحس اصول ایمنی حریق در ساختمان 13

 یمیابراه نیحس اصول پیشگیری از حریق وطبقه بندی حریق و خاموش کننده ها 14

 یمیابراه نیحس آشنایی با تجهیزات کشف و اعالم حریق 15

 یمیابراه نیحس آشنایی با تجهیزات خاموش کننده آتش 16

 یمیابراه نیحس با مبانی طراحی سیست  های کشف، اعالم و اطفاء حریقآشنایی  17

 


