
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 بهداشتدفتر توسعه آموزش دانشکده 
  مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري) lesson  planطرح  درس روزانه (

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 31/06/1397: تاریخ برگزاري 1:  شماره جلسه

 کالس -  بهداشت : دانشکده محل برگزاري  اضطراري شرایط در هداشتیب مبانی اقدامات: موضوع جلسه

 شهریاريعلی دکتر :  مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  بهداشت محیطکارشناسی مهندسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و یطمح سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با اهمیت بالیا و 
 تبط با آن  خسارات هاي مر

  خسارات هاي ناشی از بالیا در دنیا و ایران را شرح دهد. 
 برخی از بالیاي طبیعی و غیر طبیعی در ایران را بیان کند.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

پاسخ به مشارکت در بحث کالس و  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

اع بالیاي آشنایی با انو
 طبیعی و غیر طبیعی

  انواع بالیا را شرح دهد.
  روش هاي ترسیم نقشه و ارزیابی  خطرات بالیا توضیح دهد.

 روش هاي مدیریت در بالیا را بیان کند

 -شناختی 
 دانش

30 

 بین هاي سازمان با آشنایی
  بالیا در رسان امداد المللی

  را بشناسد. و بین المللی کمک رسان در بالیاسازمان ملی 
وظایف سازمان ملی مدیریت بحران و سازمان ها و وزارتخانه ها 

  در ایران را شرح دهد.
  چارت سازمانی وزارت بهداشت در بالیا را ترسیم نماید

وظایف هر یک از واحدهاي تخصصی وزرات بهداشت در بالیا 
 را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 07/07/1397: تاریخ برگزاري 2:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري اسکان آسیب دیدگان در شرایط اضطراري : موضوع جلسه

 یاري: دکتر علی شهر مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی داماتاق) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و  اهداف اختصاصی
 حرکتی روانی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با اهمیت اسکان  و 
معیارهاي الزم در طراحی محل 

 اسکان

  ضرورت اسکان آسیب دیدگان را شرح دهد.
  اسکان را توضیح دهد.محل معیارهاي الزم براي 

را بیان  لویت بندي محل اسکان آسیب دیدگاناو
 کند

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

 را توضیح دهد.اسکان  روش پراکنده (خانوادگی) روش هاي اسکان آشنایی با انواع 

  را توضیح دهد.اسکان  وهی)روش اردوگاهی (گر
 مزایا و معایب روش هاي اسکان را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

محل مورد نیاز آشنایی با تسهیالت 
بر اساس استانداردهاي  اسکان 
  بهداشتی

تسهیالت بهداشتی در محل اسکان نیازهاي مرتبط با 
  را توضیح دهد. موقت

اسکان ل محدر براي شرایط زیست فضاي مورد نیاز 
  را بیان کند.
ضروري از نظر شرایط محیطی در  استانداردهاي

  محل اسکان را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 14/07/1397: تاریخ برگزاري 3:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري اضطراي شرایط در غذایی مواد بهداشت: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت الیاي،ب و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي  طبقه  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

یی با نقش تغذیه و آشنا
بهداشت مواد غذایبی 

 در شرایط اضطراري

  را شرح دهد. اهمیت غذا و تغذیه در شرایط اضطراري
  را توضیح دهد. شایع ترین آثار بالیا بر زنجیره غذایی

 بیماري هاي مرتبط با مواد غذایی در شرایط بحران را توضیح دهد.انواع 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

کامپیوتر، وایت 
 برد

مشارکت در بحث کالس و پاسخ 
 به سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
مدیریت کنترل کیفیت 

 بهداشتی مواد غذایی  

  را شرح دهد.اقدامات اولیه جهت کنترل کیفی مواد غذائی 
  را توضیح دهد. انبار مواد غذاییو نگهداري محل هاي استاندارد 

  امات بازرسی و کنترلی محل تهیه غذاي (آشپزخانه) را شرح دهد.اقد
 روش هاي ضدعفونی محل تهیه غذا را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با خطرات 
مرتبط با آلودگی مواد 

  غذایی 

  کند ارزیابیرا  کیفیت غذا در شرایط بحران
  تشخصی دهد.را  غذاهاي قابل استفاده مجدد و غذاهاي معدوم شدنی 

  را شرح دهد. خطر رشد باکتري ها در غذاهاي پخته شده
  را شرح دهد. اصول سالمسازي میوه و سبزیجات

  را توضیح دهد. اقدامات الزم در موارد بروز بیماریهاي ناشی از غذا

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 21/07/1397: تاریخ برگزاري 4:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري اضطراي شرایط در سالم آشامیدنی آب تامین : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  رشناسی مهندسی بهداشت محیطکا رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه عاطفی و روانی حرکتی در سه حیطه شناختی ، اهداف اختصاصی
 دقیقه)(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

بهداشت آب اهمیت 
 در شرایط اضطراري 

  را شرح دهد. سیستم تامین آبیک  اثرات نامطلوب عدم وجود 
  بیماري هاي مرتبط با آب را توضیح دهد.

ح را توضصی پس از وقوع بحرانو  اقدامات حین وقوع بحران
 دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش و  –سخنرانی 15
 پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با روش هاي 
تامین آب در شرایط 

 اضطراري

  را توضیح دهد. آب مصرفیتامین عوامل تعیین کننده در 
  ریت آب شرح دهد.در مدی وزارت نیرو و بهداشت وظایف 

 انواع روش هاي تامین را توضیح دهد. 

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي 
  تصفیه آب

  فرایندهاي تصفیه آب در شرایط اضطراري را توضیح دهد.
  روش هاي ضدعفونی آب را شرح دهد. 

  انواع مواد گندزدا براي ضدعفونی آب را بشناسد.

 -شناختی 
 دانش

20      

با روش هاي  آشنایی 
  آزمایشات آب 

روش تعیین پی اچ، کلر باقیمانده و کدورت را توضیح دهد. 
  روش هاي آزمایش میکروبی آب را بیان کند.

  استاندارد فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب را شرح دهد. 

 -شناختی 
  دانش

      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 28/07/1397: تاریخ برگزاري 5:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراري : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ران:رشته و مقطع تحصیلی فراگی
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

طالب زمان بندي م طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

و  آشنایی با انواع مواد زائد
خطرات بهداشتی مرتبط با 

 آن

  خطرات بهداشتی ناشی از مواد زائد را شرح دهد.
  بالیا را توضیح دهد. مطابق با نوع انواع مواد زائد 

  بط با مواد زائد  بحث کند. بیماریهاي مرتدر مورد 
 اجزاء مهم مدیریت مواد زائد را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش و  –سخنرانی 15
 پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با روش هاي  جمع 
 زائد  آوري مواد

  ائد را شرح دهد.انواع روش هاي جمع آوري مواد ز
معیارهاي انتخاب روش جمع آوري بر اساس شرایط 

  جغرافیایی و آب و هوایی را توضیح دهد.
 شرایط ذخیره و نگهداري مواد زائد را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي دفع 
  نهایی مواد زائد

  را شرح دهد.مواد زائد روش هاي دفع انواع 
  ب روش دفع نهایی را شرح دهد.معیارهاي انتخا

  گزینه هاي دفع در محل را شرح دهد.
  گزینه هاي دفع در خارج را محل را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 05/08/1397: تاریخ برگزاري 6 : شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري مدیریت مواد زائد مایع (فاضالب و مدفوع)  در شرایط اضطراري: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات يراهنما) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 ،اختر نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و الیف دانشجوتک
 درصد آن

آشنایی با مشکالت 
دفع غیر بهداشتی  

 فاضالب

در مورد مشکالت بهداشتی و زیست محیطی دفع غیر بهداشتی 
  فاضالب  توضیح دهد.

  بیماري هاي مرتبط با دفع غیر بهداشتی فاضالب را شرح دهد.
  مسیرهاي انتقال بیماري از فاضالب به انسان را بشناسد.

 را شرح دهد. معیارهاي مهم در انتخاب روش دفع مدفوع

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
 دفع بهداشتی مدفوعی

  انواع روش هاي دفع مدفوع را توضیح دهد.
شرایط جغرافیایی و آب و هوایی روش مناسب دفع  با توجه به

 مدفوع ارائه دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

روش هاي آشنایی با 
   تصفیه فاضالب

  را بداند. اقدامات قابل اجرا جهت تعمیرخطوط فاضالب
  روش هاي تصفیه فاضالب در شرایط بحران را توضیح دهد.

  روش تصفیه با سپتیک تانک را طراحی کند.

 -تی شناخ
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 12/08/1397: تاریخ برگزاري 7:  شماره جلسه

 سکال - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري گندزدایی محیط در شرایط اضطراري  : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  افی و همکاران،کاظم ند دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی داف اختصاصیاه
 طبقه

زمان بندي 
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با اصول 
گندزدایی و 

 ضدعفونی

  را شرح دهد.ضرورت استفاده از مواد گندزدا 
 را بشناسد ضدعفونی کنندهانواع مواد گندزدا و 

را بر اساس نوع آلودگی معیارهاي انتخاب یک ماده گندزدا و ضدعفونی کننده 
 توضیح دهد. 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

کامپیوتر، وایت 
 برد

مشارکت در بحث کالس و 
 پاسخ به سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
گندزدایی و 
 ضدعفونی

  را تشریح نمایدگندزدا و ضدعفونی کننده روش هاي تهیه محلول 
  را بیان کند. مواد گندزدا و ضدعفونی کنندهروش هاي استفاده از مواد 

خطرات ناشی از استفاده ناصحیح از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده را شرح 
 دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي 
گندزدایی و 

  فونی اجسادضدع

خطرات بهداشتی ناشی از عدم جمع آوري و یا نگهداري غیر بهداشتی اجساد  را 
  شرح دهد.

  روش هاي ضدعفونی اجساد براي پیشگیري از بروز اپیدمی ها شرح دهد.
روش هاي ضعفونی کارکنان و وسایل مورد استفاده در مدیریت دفع اجساد را 

  شرح دهد

 -شناختی 
 دانش

20      

  



  تعالیبسمه 
 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 19/08/1397: تاریخ برگزاري 8:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري مبارزه با بندپایان و ناقلین در شرایط اضطراري : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط فراگیران:رشته و مقطع تحصیلی 
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد طرارياض شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و  اهداف اختصاصی
 روانی حرکتی

ندي مطالب زمان ب طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با خطرات بهداشتی 
 حشرات و جوندگان

را  حشرات و جوندگان منتقله توسط بیماري هاي 
  لیست نماید.

 خطرات رشد و تکثیر در هنگام بالیا را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش و  –سخنرانی 15
 پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با روش هاي کنترل 
 حشرات 

  ها آشنا باشد.حشره کش با انواع 
  شرایط استفاده از حشره کش را شرح دهد.

در مورد خطرات احتمالی ناشی از مسمومیت با 
  هد.حشره کش را توضیح د

  روش تهیه سموم را شرح دهد.
 طرز کار با دستگاه هاي سمپاشی را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي کنترل 
  جوندگان 

  با انواع سموم جونده کش آشنا باشد.
  معیارهاي الزم مبارزه با جوندگان را توضیح دهد.

  روش استفاده از سموم را بیان کند.
حتمالی ناشی از مسمومیت با در مورد خطرات ا

  حشره کش را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 بهداشتدفتر توسعه آموزش دانشکده 
  کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي  ) lesson  planطرح  درس روزانه (

  
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 01/07/1397: تاریخ برگزاري 1:  شماره جلسه

 کالس -  بهداشت : دانشکده محل برگزاري آنتاریخچه و  فه ايآشنایی با علم بهداشت حر: موضوع جلسه

 شهریاريعلی دکتر :  مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  بهداشت محیطکارشناسی مهندسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387یع (بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رف - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  مطالبرئوس 
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با بهداشت حرفه 
 اي

  را تعریف کند. بهداشت حرفه اي
  را توضیح دهد. ياهداف بهداشت حرفه ا

 را شرح دهد. برنامه هاي بهداشت حرفه اي

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 25
 و پاسخ

پاسخ به مشارکت در بحث کالس و  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

تاریخچه آشنایی با 
 بهداشت حرفه اي در 

 جهان  ایران 

  در جهان را توضیح دهد.  يحرفه اروند رشد و توسعه بهداشت 
  درایران را شرح دهد.  حرفه ايروند شکل گیري بهداشت 

سازمان هاي مسئول بهداشت حرفه اي در جهان و ایران را 
 بشناسد.

 -شناختی 
 دانش

30 

معاینات سالمت  آشنایی با
  شغلی

  کارگران را توضیح دهد آزمایشات پزشکی قبل از استخدام
  کارگران را شرح دهد ي قبل از استخداممعاینات پزشکی دوره ا
 کارگران را تشریح نماید معاینات اختصاصی

 -شناختی 
 دانش

35      

  



   



  روزانه درس طرح فرم
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 08/07/1397: تاریخ برگزاري 2:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري تعاش و فشار)، ارعوامل زیان آور فیزیکی محیط کار (صدا: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387ت رفیع (آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشاراتالیف دکتر  بهداشت حرفه اي - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (تالیف دکتر  کلیات بهداشت حرفه اي - 2
  )1370رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز (تالیف دکتر  بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

درصد  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 آن

، اثرات سر آشنایی با صدا
و صدا و روش هاي 

 کنترل صداپیشگیري و 

  را تعریف کندو آلودگی صدا صدا 
  .را تشریح کندنحوه محاسبه و مشخصات صوت 

  اثرات صدا بر سالمت انسان را تشریح کند
  در محیط شغلی را توضیح دهد. صدا و استاندارد مقررات 

 آن را توضیح دهد. روش اندازه گیري

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 20
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و  دکامپیوتر، وایت بر
 پاسخ به سواالت مطرح شده 

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با تعریف ارتعاش، 
خطرات ارتعاش و روش 
هاي پیشگیري  و کنترل 

 عوارض ارتعاش  

  ارتعاش را تعریف و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد.
  بیماري هاي شغلی ناشی از ارتعاش را توضیح دهد.

  از ارتعاش را شرح دهد. روش اندازه گیري
  روش هاي کنترل ارتعاش در دستگاه را بیان کند.

 روش هاي پیشگیري از عوارض ناشی از ارتعاش را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با خطرات فشار و 
روش هاي پیشگیري و 

 کنترل عوارض ارتعاش  

  فشار را تعریف و بیماري هاي شغلی فشار را توضیح دهد.
  ش هاي کنترل فشار در دستگاه را بیان کند.رو

 روش هاي پیشگیري از عوارض ناشی از فشار را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



  روزانه درس طرح فرم
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 15/07/1397: تاریخ برگزاري 3:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري )، نور و روشنایی گرما، سرماکار ( عوامل زیان آور فیزیکی محیط: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387دي، انتشارات رفیع (بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحم - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 کلی درس :هدف 

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با عوامل جوي 
 محیط کار 

  دهد.شرایط جوي محیط کار را توضیح 
  اهمیت عوامل  جوي در محیط کار باز و بسته را توضیح دهد.

 روش هاي اندازه گیري عوامل  جوي در محیط کار  را بیان کند

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 10
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

در  آشنایی با عوارض کار
  محیط گرم و سرد

  مشاغل در مواجهه با گرما و سرما را بشناسد.
  روش هاي  پیگیري از عوارض گرما و سرما را شرح دهد.

 روش هاي کنترل گرما و سرما در محیط کار را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با تعاریف و 
 استانداردهاي روشنایی

  شغلی را توضیح دهد. را تعریف و اهمیت آن در سالمت نور
  را توضیح دهد. اهداف تامین روشنایی در محیط کار

 روش اندازه گیري نور در محیط کار را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

25      

  اثرات کار در محیط تاریک را شرح دهد. عوارض ناشی از روشنایی
  عوارض ناشی از کار در محیط با نور زیاد را بیان کند.

 نایی در محیط شغلی متفاوت را تشریح کند.استاندارد روش

 -شناختی 
 دانش

25      

  
   



  روزانه درس طرح فرم 
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 22/07/1397: تاریخ برگزاري 4:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت يمحل برگزار عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ( پرتوهاي یونیزان و غیر یونیزان): موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-ه اي: کلیات بهداشت حرف - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  صاصیاهداف اخت
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

  را تعریف و انواع آن را شرح دهد. پرتو آشنایی با انواع پرتوها
  ح دهد.تفاوت پرتوهاي یونیزان و غیریونیزان را توضی

 شاغلین در مواجهه با خطر پرتوها را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 25
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

  منابع تولید پرتوهاي یونیزان را بیان کند. آشنایی با پرتوهاي یونیزان
  را شرح دهد. واحدهاي پرتودهی

  اثرات پرتوهاي یون ساز بر انسان را تشریح کند.
 اندام حساس بدن در برابر پرتوهاي یونیزان را مشخص کند

 -شناختی 
 دانش

35 

روش هاي پیشگیري و 
کنترل عوارض ناشی از 

  پرتوهاي یونیزان

  روش هاي اندازه گیري پرتوهاي یونیزان را شرح دهد.
  با پرتوهاي یونیزان را مشخص کند.روش پیشگیري از مواجهه 

 اقدمات کنترلی در مراکز تولید پرتوهاي یونیزان را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30      

  
   



  روزانه درس طرح فرم
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 29/07/1397: تاریخ برگزاري 5:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري حیط کار ( پرتوهاي غیر یونیزان)عوامل زیان آور فیزیکی م: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 )1387انتشارات رفیع ( بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، - 1  :منابع

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 درس : هدف کلی

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با انواع پرتوهاي 
 غیریونیزان

  رح دهد.را ش غیریونیزانانواع پرتو 
  منابع تولید پرتوهاي یونیزان را بیان کند.

 را توضیح دهد. غیریونیزانشاغلین در مواجهه با خطر پرتوهاي 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با پرتو ماوراء 
 بنفش 

  را شرح دهد.پرتو فرابنفش را تعریف و کاربردهاي آن 
  د.دهشرح بیان و اثرات آن بر انسان را طیف هاي پرتو فرابنفش 

  .دتوضیح دهرا عوامل موثر بر دریافت پرتو فرابنفش 
  شاخص دهی پرتو فرابنش را تعریف  کند.

 اقدامات پیشگیري از عوارض  پرتو فرابنفش را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

  را تعریف و کاربردهاي آن را شرح دهد. مادون قرمزپرتو   آشنایی با پرتو مادون قرمز
  را توضیح دهد. مادون قرمزمنابع تولید و کاربرد پرتو 

 و راه هاي پیشگیري را توضیح دهد.  مادون قرمزعوارض پرتو 

 -شناختی 
 دانش

20      

  ا تشریح نماید.لیزر را تعریف و انواع آن ر  آشنایی با لیزر 
  منابع تولید لیزر و کاربرد آن را توضیح دهد.

  عوارض لیزر  بر سالمتی و راه هاي پیشگیري را توضیح دهد.

 -شناختی 
  دانش

20      

  



  
 روزانه درس طرح فرم

  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 06/08/1397: تاریخ برگزاري 6:  لسهشماره ج

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري  آن عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تقسیم بندي: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387رفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع (بهداشت ح - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 آندرصد 

آشنایی با کلیات مواد 
شیمیایی زیان آور محیط 

 کار 

را از نظر سازمان جهانی بهداشت و محیط زیست  مواد شیمیایی
  ملل متحد تعریف کند.

  خطرات مواد شیمیایی را توضیح دهد.
 راه هاي ورود مواد شیمیایی به بدن را تشریح کند.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 20
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  ایت بردکامپیوتر، و
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

تقسیم بندي آشنایی با 
 عوامل شیمیایی زیان آور

  انواع مواد شیمیایی از نظر اثرات فیزیولوژیک توضیح دهد.
  انواع مواد شیمیایی از نظر فیزیکی بیان کند.
 شرح دهد. انواع مواد شیمیایی بر پایه ترکیبات شیمیایی

 -شناختی 
 دانش

30 

مسمومیت هاي آشنایی با 
  ناشی از گازها و بخارا

گاز ، منواکسید کربن، کلر، فرمالدئید ،گاز آمونیاكخطرات 
  را توضیح دهد. هیدروژن سولفورهو  متان

  مشاغل در مواجهه با گازهاي خطرناك را بشناسد.
 نمایدروش هاي حفاظت و کنترل گازهاي خطرناك را تشریح 

 -شناختی 
 دانش

40      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 13/08/1397: تاریخ برگزاري 7:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت زاريمحل برگ  )و سرب ، جیوهآرسنیکعوامل شیمیایی زیان آور محیط کار (: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-حرفه اي: کلیات بهداشت  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اختصاصیاهداف 
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با عامل شیمیایی 
 زیان آور  آرسنیک 

  ماده شیمیایی آرسنیک را بشناسند.
  عرض خطر را توضیح دهد.کاربرد آرسنیک و مشاغل در م

  راه هاي مواجهه با آرسنیک را بیان کند.
 عوارض ناشی از مواجهه با آرسنیک را شرح دهد. 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 30
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با عامل شیمیایی 
 ر  جیوه زیان آو

  را بشناسند.جیوه ماده شیمیایی 
  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد.جیوه کاربرد 

  را بیان کند.جیوه راه هاي مواجهه با 
 را شرح دهد. جیوه عوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 دانش

30 

    

آشنایی با عامل شیمیایی 
 زیان آور  سرب 

  را بشناسند.سرب ماده شیمیایی 
  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد.سرب رد کارب

  را بیان کند.سرب راه هاي مواجهه با 
 را شرح دهد. سرب عوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 دانش

30 

    

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 20/08/1397: تاریخ برگزاري 8:  ه جلسهشمار

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري  )، منگنزکروم، کادمیومبیماریهاي ناشی از عوامل شیمیایی (: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370شیراز ( بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 بی وشیوه ارزشیا تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با عامل شیمیایی 
 زیان آور  کادمیوم 

  را بشناسند.کادمیوم ماده شیمیایی 
  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد.کادمیوم کاربرد 

  را بیان کند.کادمیوم راه هاي مواجهه با 
 را شرح دهد. کادمیوم عوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 30
 اسخو پ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با عامل شیمیایی 
 زیان آور  کروم 

  را بشناسند.کروم ماده شیمیایی 
  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد.کروم کاربرد 

  را بیان کند.کروم راه هاي مواجهه با 
 را شرح دهد. کروم جهه با عوارض ناشی از موا

 -شناختی 
 دانش

30      

آشنایی با عامل شیمیایی 
 زیان آور  منگنز

  را بشناسند. منگنزماده شیمیایی 
  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد. منگنزکاربرد 

  را بیان کند. منگنزراه هاي مواجهه با 
 را شرح دهد.  منگنزعوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 شدان

30      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 27/08/1397: تاریخ برگزاري 9:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري )و آهن بریلیوم ،آلومینیم، آنتیموانعوامل شیمیایی (: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )وین فرعیعنا(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با عامل شیمیایی 
 آلومینیمزیان آور  

  ضیح دهد.و مشاغل در معرض خطر را تو آلومینیمکاربرد 
  را بیان کند. آلومینیمراه هاي مواجهه با 

 را شرح دهد.  آلومینیمعوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 دانش

 

پرسش  –سخنرانی 30
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با عامل شیمیایی 
 وانآنتیمزیان آور  

  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد. آنتیموانکاربرد 
  را بیان کند. آنتیموانراه هاي مواجهه با 

 را شرح دهد.  آنتیموانعوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 دانش

30      

آشنایی با عامل شیمیایی 
 زیان آور  بریلیوم

  و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد. بریلیومکاربرد 
  را بیان کند. بریلیومهاي مواجهه با راه 

 را شرح دهد.  بریلیومعوارض ناشی از مواجهه با 

 -شناختی 
 دانش

30      

آشنایی با عامل شیمیایی 
 آهنزیان آور  

  کاربرد آهن و مشاغل در معرض خطر را توضیح دهد.
  راه هاي مواجهه با آهن را بیان کند.

 د. عوارض ناشی از مواجهه با آهن را شرح ده

 -شناختی 
 دانش

30      

   



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 05/09/1397: تاریخ برگزاري 10:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري )آنتراکوزیس، تالک و سولفات باریمسیلیس،  ،آزبستعوامل شیمیایی (: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-بهداشت حرفه اي:  کلیات - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با عامل شیمیایی 
 آزبستزیان آور  

  .توضیح دهدآن در محیط را کاربرد ترکیب شیمیایی آزبست و 
  خطرات مرتبط با آزبست را بیان کند.

  کند. تشریحرا آزبست با و پیشگیري راه هاي مواجهه 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 30
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با عامل شیمیایی 
 سیلیسزیان آور  

  ایی سیلیس و کاربرد آن در محیط را توضیح دهد.ترکیب شیمی
  خطرات مرتبط با سلیس و بیماري سیلیکوزیس را بیان کند.

 راه هاي مواجهه و پیشگیري با سلیس را تشریح کند.

 -شناختی 
 دانش

30      

آشنایی با عامل شیمیایی 
، آنتراکوكزیان آور  

 سولفات باریمتالک و 

  توضیح دهد.ثرات فیبروتیک را بدون ایجاد اشیمیایی  اتترکیب
  دهد. شرحرا  سولفات باریمآنتراکوك، تالک و خطرات 

        

   



  روزانه درس طرح فرم
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 11/09/1397: تاریخ برگزاري 11:  شماره جلسه

 کالس - کده  بهداشت : دانشمحل برگزاري سرطان هاي شغلیسم شناسی و آشنایی با : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  در اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با سموم و       
 آفت کش ها

  را تعریف و موارد کاربرد آن را شرح دهد.شیمیایی سموم 
 آن را شرح دهد. را تعریف و انواعمسمومیت 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 30
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با سرطان هاي 
 شغلی

  کند. را تعریف  سرطان شغلی
  توضیح دهد. سرطان هاي شغلیدر مورد مواد سرطان زا و 
  ز سرطان هاي شغلی را بیان کندروش هاي پیشگیري ا

 طبقه بندي مواد سرطان زا از نظر بین المللی توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

35      

استاندارد آشنایی با 
و  شیمیایی محیط کار

روشهاي کنترل عوامل 
  شیمیایی

  ضرورت استانداردهاي مواد سمی
  در محیط کار را شرح دهد  استانداردهاي مواد سمیانواع 
 را شرح دهد اقدامات کنترلی فرديو  ت کنترلی محیطیاقداما

  25      

  



  روزانه درس طرح فرم
   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 18/09/1397: تاریخ برگزاري 12:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري آفت کش ها و اثرات آن بر سالمت کشاورزان: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 جلسه (دقیقه):مدت 

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380زاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (علیرضا چوبینه، فرید امیر-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

روانی  در سه حیطه شناختی ،عاطفی و اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با سموم و       
 آفت کش ها

  سموم آفت کش را تعریف و موارد کاربرد آن را شرح دهد.
  ند.انواع آفت کش ها را  بر حسب ماده موثره طبقه بندي ک

  راه هاي مواجهه با آفت کش ها را شرح دهد.
 خطرات شغلی کارگران سمپاش را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 30
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
صحیح سمپاشی و نحوه 

ر حین حفاظت شاغلین د
 سمپاشی

  روش هاي صحیح تهیه سموم شیمیایی را شرح دهد.
  مصداق هاي نادرست تهیه  سموم را بیان کند.

  خطرات مواجهه با سموم آفت کش ها را تشریح  کند.
 روش هاي حفاظت در طول سمپاشی را بیان کند.

 -شناختی 
 دانش

35      

آشنایی با روش هاي 
پایش و اندازه گیري 
  سموم آفت کش

  دف از پایش سموم و آفت کش را مشخص کند. ه
  روش هاي پایش از محیط را توضیح دهد.

 روش هاي پایش براي غربالگیري کارگران را شرح دهد.

  25      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و بهداشت حرفه اي نام درس: 

 25/09/1397: تاریخ برگزاري 13: شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري عوامل بیولوژیکی (بیماریهاي شغلی، اثرات آالینده ها در ایجاد بیماري ها): موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاريمدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370نوید شیراز (بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات  - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 زشیابی وشیوه ار تکالیف دانشجو
 درصد آن

عوامل آشنایی با 
 بیولوژیکی 

  عوامل زیان آور بییولوژیکی محیط کار را تعریف کند.
  اهمیت شغلی مواجهه با عوامل بیولوژیکی را تشریح کند.

 مشاغل در مواجهه با عوامل زیان را بشناسد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

کالس و پاسخ به  مشارکت در بحث کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

بیماریهاي شغلی آشنایی با 
 ناشی از عوامل بیولوژیکی 

  بیماري هاي باکتریایی محیط کار را توضیح دهد.
  بیماري هاي ویروسی محیط کار را شرح دهد.

  بیماري هاي قارچی محیط کار را بیان کند.
 یح نماید.بیماري هاي انگلی محیط کار را تشر

 -شناختی 
 دانش

30 

روش هاي آشنایی با 
کنترل و پیشگیري از 

  عوامل بیولوژیکی 

  روش پیشگیري بیماري هاي بییولوژیکی را شرح دهد.
اقدامات کنترلی براي حذف عوامل بیولوژیکی محیط کار را 

 توضیح دهد. 

 -شناختی 
 دانش

20      

  
   



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و شکیپز علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 02/10/1397: تاریخ برگزاري 14:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري   عوامل ارگونومیک محیط کار: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط صیلی فراگیران:رشته و مقطع تح
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز (بهداشت شغلی و  - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  یسروش تدر
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

 د.بیان کنارگونومی را تعریف و تاریخچه آن را   ارگونومی آشنایی با 

  دهد.را توضیح اهداف ارگونومی 
 مزایا ارگونومی براي کارگر و کارفرما را تشریح کند.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  ، وایت بردکامپیوتر
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

دامنه عملکرد آشنایی با 
 ارگونومی 

  را توضیح دهد. طراحی ایستگاه هاي کارمبانی 
  را بیان کند. روش هاي حمل دستی کاال 

 را تشریح کند.بیومکانیک شغلیفیزیولوژي کار و 

 -شناختی 
 دانش

30 

عوارض ناشی از ایی با آشن
روش و  عوامل ارگونومی

   آن هاي کنترل 

  عوارض شغلی عدم رعایت عوامل ارگونومیک  را شرح دهد.
روش هاي پیشگیري از  بیماریهاي مرتبط با عوامل ارگونومیک 

 توضیح دهد.را 

 -شناختی 
 دانش

20      

  
   



  روزانه درس طرح فرم
   ه ايکلیات ایمنی و  بهداشت حرف نام درس: 

 09/10/1397: تاریخ برگزاري 15:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري   عوامل روانی محیط کار: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387ام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع (بهداشت حرفه اي: آر - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

عوامل روانی با  آشنایی
  محیط کار 

 

  عوامل روانی زیان آور محیط کار
  روش هاي پیشگیري از عوامل روانی محیط کار را شرح دهند.

 دستگاه عصبی و روانی بیماریهاي شغلی

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

دستگاه  بیماریهاي شغلی
 عصبی و روانی

  عوامل موثر در ایجاد اختالالت روانی
  عالیم فشارعصبی ناشی ازکار

  توان افتادگی  و  سورمناژ (خستگی مفرط)
  خصوصیات محیط کار
  جو ساختار سازمانی
 تبعیض نوبت کاريو شغل و  ویژگی هاي نقش

 -شناختی 
 دانش

30 

با  تکنیک هاي مقابله
  عوامل روانی محیط کار

هاي دولتی و خصوصی براي  سازمانی که الزم است اقدامات
  کاهش خطرات روحی و روانی انجام دهند را شرح دهد. 

 براي کاهش مشکالت روحی را  توضیح دهد. اقدامات فردي

 -شناختی 
 دانش

20      

  
   



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان مانیدر بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 16/10/1397: تاریخ برگزاري 16:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري  اصول حفاظت و ایمنی در محیط کارو  حوادث ناشی از کار: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ع تحصیلی فراگیران:رشته و مقط
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-کلیات بهداشت حرفه اي:  - 2
  )1370ی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز (بهداشت شغل - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  تدریس روش
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با حوادث ناشی از 
 کار

  ایمنی در محیط کار را توضیح دهد.
  انواع حوادث در محیط کار را شرح دهد.

  را تشریح کند. ثادووقوع حعوامل موثر در 
 را توضیح دهد. زیان هاي حوادثانواع 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
تجزیه و تحلیل و  مدیریت
 حوادث

 در مدیریت حوادث را شرح دهد. بررسی محیط کارنحوه 

  توضیح دهد. تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوستهدر مورد 
  در محیط کار را تشریح کند. تشکیالت کنترل و نظارت

  براي مدیریت حوادث را توضیح دهد. اقدامات آموزشی 
 را تشریح کند.  هاي بررسی علل وقوع حوادث مدل

 -شناختی 
 دانش

40 

وسایل انواع آشنایی با 
 فردي حفاظت

  اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردي را شرح دهد.
 ظت فردي اندام هاي مختلف را تشرح کند.انواع وسایل حفا

 -شناختی 
 دانش

35      

  
   



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

   کلیات ایمنی و  بهداشت حرفه اي نام درس: 

 23/10/1397: تاریخ برگزاري 17:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت گزاريمحل بر قوانین مرتبط با کار : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

   :منابع
 )1387بهداشت حرفه اي: آرام تیرگر، علیرضا کوهپایی، تیمور الهیاري، ایرج علیمحمدي، انتشارات رفیع ( - 1

  )1380علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، انتشارات علوم پزشکی شیراز (-حرفه اي:  کلیات بهداشت - 2
  )1370بهداشت شغلی و پیشگیري از حوادث کار؛ رحمت اهللا اشراقی؛ انتشارات نوید شیراز ( - 3

٤) Safety and Health for engineers; Brauer L R; ١٩٩٠ 
 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اختصاصی اهداف
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با قوانین سالمت  
 شغلی کارگران

جهت جلوگیري از بیماري هاي حرفه اي و قوانین مرتبط با 
  را توضیح دهد.اشت کار و کارگر و محیط کار تأمین بهد

  را بیان کند. مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی در محیط کار
 پرونده پزشکی کارگران و معاینات مرتبط با آن را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 40
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4ت سواال
 اي

آشنایی با قوانین بازرسی 
کارگاه هاي مشمول قانون 

 کار

  دهد.شرح ضرورت تشکیل کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشت کار 
  کمیتۀ حفاظت فنی و بهداشت کار را توضیح دهد.وظایف 

  را بیان کند.وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار 
  .وظایف و حدود اختیارات بازرسان کار را توضیح دهد

 شرایط صدور کارت بازرسی کار توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با قوانین مجازات 
  کارگاه ها

  را بداند. توسط کارفرما فرديمجازات عدم تامین بهداشت 
 مجازات عدم تامین بهداشت محیطی توسط کارفرما را بداند.

 -شناختی 
 دانش
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