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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

 2ایمنی در محیط کار  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح       3 تعداد واحد: 3ایمنی در محیط کار نام درس: 

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

 حسین ابراهیمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: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

 یآن بره خروب وقروع 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  یاز مفاه 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: 

 برق، ایمنی ماشین آ ت و اصول حفاظ گذاری یمنیبا ا انیآشنایی دانشجو

 

 ی طرح درس است(بینابینی:)در واقع همان اهداف کلاهداف 
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

 ایمنی در اساسی مفاهی  و اصطالحات با آشنایی -

 دهنده انتقال تجهیزات و عملیاتی منطقه در گذاری حفاظ و ایمنی اصول و آ ت ماشین و ابزار خطرات با آشنایی -

 نیرو

 مخصو  های حفاظ همچنین و متحرک و ثابت های حفاظ انواع هاو سیست  در گذاری حفاظ مبانی با آشنایی -

 گذاری بار و بارگیری در ایمنی همچنین و مسافت و فاصله از استفاده اصول با آشنایی -

 هشداردهنده عالئ  و خارجی قفل ایمنی های روش با آشنایی -

 برق ایمنی اصول با آشنایی -

 گرفتگی برق و برق خطرات با آشنایی -

 کردن نول و زمین اتصال همچنین و برقی خطرات کنترل با آشنایی -

 فردی حفاظت وسایل آشنایی -

 آن کنترلی روشهای و سقوط به مربوط مباحث و سطوح روی بر کردن کار و رفتن راه آشنایی -

 ها سیست  در ایمنی کشوری قوانین و کار المللی بین سازمان ضوابط با آشنایی -
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تی )  (PBLمبتنی بر حل مسئله)یادگیری   بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 انجام تکالیف داده شده در طول ترم

 حضور فعال در مباحث کالس

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، انواع کلیدها و فیوزهای برقارت سنجببرید(  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 

 0931انتشارات آثار سبحان سال ، چاپ دوم، «ايمنی برق برای مهندسین » ، ن،غالمحسی حلوانی – 2

 0931جهانگیری، مهدی، ايمنی ماشین آالت، انتشارات فن آوران، سال  -9
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 حسین ابراهیمی آشنایی با اصطالحات و مفاهی  اساسی در ایمنی و مباحث حادثه 0

 یمیابراه نیحس آشنایی با خطرات ابزار و ماشین آ ت 2

 حسین ابراهیمی اصول حفاظ گذاری در سیست  ها 9

 حسین ابراهیمی های مخصو آشنایی با انواع حفاظ ثابت و متحرک و حفاظ  1

 استفاده از رعایت فاصله و زمان در ایمنی ماشین ابزار و همچنین 5

 باردهی و خروج اتوماتیك

 یمیابراه نیحس

 ها، اره جوشكاري، ها، پرس درودگري، هاي ماشين در ايمني 6
 ........و ساب سنگ مته،

 یمیابراه نیحس

 هشداردهنده و انواعاستفاده از قفل خارجی و الصاق برچسب  7

 کنترل های مهندسی و مدیریتی

 یمیابراه نیحس

 راه رفتن و کار کردن بر روی سطوح و مباحث مربوط به سقوط و 8

 داربستها، چوب بست و پلکانها

 یمیابراه نیحس

 یمیابراه نیحس اصول ایمنی برق در جریان متناوب و مستقی  3

 یمیابراه نیحس برق گرفتگیخطرات برق در صنعت از آتش سوزی تا  01

 یمیابراه نیحس جریان مجاز سی  ها و استفاده از قیوزها و شناخت مدارهای برقی 00

 یمیابراه نیحس استفاده از عایق ها در برق رسانی 02

 یمیابراه نیحس عوامل موثر در برق گرفتگی در فشار ضعیف 09

 یمیابراه نیحس اصول حفاظت در برابر خطرات برق گرفتگی 01

 یمیابراه نیحس اتصال زمین و روش اندازه گیری مقاومت چاه ارت 05

 یمیابراه نیحس تجهیزات حفاظت فردی 06

 پاسخگوئی به سوا ت دانشجویان و سایر موضوعات مرتبط با 07

 درس

 یمیابراه نیحس

 


