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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:

 بهداشت حرفه ای ارشد  کارشناسی 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:

آالت و ابزار فراوان، غالباً کارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارندد  بدا  نیبا وجود ماش یصنعت یها طیدر مح

 یمد ادتریدهدا ز طیگونده محد نیاحتمال مخاطرات و حوادث در ا زین دیکاربرد در امر تول شیو افزا یتوسعه تکنولوژ

 ستیافراد شود که به سهولت و سرعت قابل جبران ن وتف ایشود  سوانح در کارخانجات ممکن است باعث نقص عضو 

  دیدبه شمار آ ینیسنگ انیو وقت مصرف شده، ز هیاو سرما تیترب یمتخصص که سالها برا کیسازمان فقدان  یو برا

 زاتیدو تجه یانسدان یها هیاز سرما بیترت نینمود و بد یریشگیان از حوادث پتو یم یمنیو اصول ا ریتداب یبا اجرا

 کار محافظت نمود  طیدر مح

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 های کار طیخطرات مح تیریو مد یابیارز نهیدر زم انیتوانمند سازی دانشجو

 

 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 تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد  اهداف بینابینی

 ندیفرا یمنیا با آشنایی -

  منیذاتا ا یطراح با آشنایی -

 یمنیاعتماد و ا تیقابل با آشنایی -

 بر رفتار یمبتن یمنیا با آشنایی -

 در بروز حوادث ینقش خطاهای انسان -

 حوادث یابی نهیهز با آشنایی -

 اضطراری طیشرا تیریمد با آشنایی -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  گروهیبحث 

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 داده شده در طول ترم فیانجام تکال

 فعال در مباحث کالس حضور

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ببرید(  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 

1. Safety thorough design, Wayne C. Christensen. American society of mechanical 

engineering (the latest edition) 

2. Reliability analysis for engineer, An Introduction, oxford university press, roger D. 

leithc,(the latest edition) 

3. Human eor analysis , reduction an safety management , By dan, Petersen YNR, 

publisher,new York , USA, (the latest edition) 

4. Emergeny planning for industrial hazard, Gow H.B.F. Routhedge publisher (the latest 

edition) 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 فن آورانانتشارات ، اول، چاپ « مهندسی ايمنی پیشرفته» ، ن،غالمحسی حلوانی – 1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 حسین ابراهیمی فرایندایمنی  مدیریت  آشنایی با اصطالحات و مفاهیم اساسی در 1

 حسین ابراهیمی اصول ایمنی فرایند 2

 حسین ابراهیمی در ایمنی ذاتی آشنایی با اصطالحات و مفاهیم اساسی 3

 حسین ابراهیمی اصول ایمنی ذاتی 4

 حسین ابراهیمی قابلیت اعتماد و نرخ شکست در سیستم های ایمنی 5

 حسین ابراهیمی قابلیت اعتماد انسان 6

 حسین ابراهیمی خطاهای انسانیآشنایی با اصطالحات و مفاهیم اساسی در  7

 حسین ابراهیمی آشنایی با روش های ارزیابی خطاهای انسانی 8

 ابراهیمیحسین  SHERPAآشنایی با روش  9

 حسین ابراهیمی HTAآشنایی با روش  11

 حسین ابراهیمی HEISTآشنایی با روش  11

 حسین ابراهیمی HETآشنایی با روش  12

 حسین ابراهیمی HERAآشنایی با روش  13

 حسین ابراهیمی THEAآشنایی با روش  14

 حسین ابراهیمی روشهای هزینه یابی حوادث 15

 حسین ابراهیمی اضطراریمدیریت شرایط  16

 پاسخگوئی به سواالت دانشجویان و سایر موضوعات مرتبط با 17

 درس
 حسین ابراهیمی

 


