بسمٍ تؼالی
گريٌ آمًزشی مُىدسی بُداشت حرفٍ ای
طرح درض

وام درس :بررسی ي تجسیٍ ي تحلیل حًادث
کذ درض:

ًَع درضً :ظری  /ػولی

هذت تذریط 43 :ظبػت ( 77جلعِ)

تؼذاد ٍاحذ2 :

رؼتِ ٍ هقطغ تحصیلی گرٍُ ّذف:

پیػ ًیبزً :ذارد

هذیریت ظالهت ،ایوٌی ٍ هحیط زیعت ،کبرؼٌبظی ارؼذ HSE
هذرض :دکتر احعبى الِ حجیجی

ظبل تحصیلی97 – 98 :

هحل اجرا :داًؽکذُ ثْذاؼت _گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

ًیوعبل

َدف کلی:
کعت تَاًبیی تجسیِ ٍ تحلیل ٍ هذیریت حَادث ًبؼی از کبر ثب اظتفبدُ از هذل ّبی ثررظی حَادث ،جْت کبّػ
احرات زیبًجبر ًبؼی از حَادث ؼغلی ٍ اظتفبدُ از تجبرة ٍ دظتبٍردّبی ًبؼی از یک حبدحِ جْت هقبثلِ ثب هَارد هؽبثِ
اَداف يیژٌ :در پایان ایه ديرٌ اوتظار می ريد فراگیر قادر باشد:

 اّویت حَادث ٍ چرایی ثررظی حبدحِ را ثذاًذ ٍ ثتَاًذ تؽریح ًوبیذ
 هراحل ثررظی حبدحِ را ثذاًذٍ تؽریح ًوبیذ
ّ سیٌِ یبثی حَادث را تؽریح ًوبیذ
 رٍغ ّبی ثررظی حبدحِ را تؽریح ًوبیذ
 رٍغ ّبی پیؽگیری حبدحِ را تؽریح کٌذ

1

محتًای آمًزش ي ترتیب ارائٍ دريس
ردیف

جلسات

مًضًع جلسٍ

وام مدرس

7

اٍل

هؼرفی ظرفصل ّب ،چبرچَة تذریط ،ثیبى اًتظبراتً ،حَُ تؼبهل

دکتر حجیجی

2

دٍم

اّویت حَادث ٍ چرایی ثررظی حبدحِ

4

ظَم

تؽریح ترهیٌَلَشی حبدحِ

3

چْبرم

تؽریح هراحل ثررظی حبدحِ

5

پٌجن

تؽریح هراحل ثررظی حبدحِ

6

ؼؽن

تؽریح هراحل ثررظی حبدحِ

7

ّفتن

تؽریح تئَری ّبی حبدحِ

8

ّؽتن

ارائِ پرٍشُ ّب ٍ ظویٌبرّبی داًؽجَیی در حَزُ حبدحِ

9

ًْن

تؽریح تئَری ّبی حبدحِ

71

دّن

تؽریح ّسیٌِ ّبی حبدحِ

77

یبزدّن

تؽریح ّسیٌِ ّبی حبدحِ

72

دٍازدّن

تؽریح ؼبخص ّبی حبدحِ

74

ظیسدّن

تؽریح ؼبخص ّبی حبدحِ

73

چْبردّن

تؽریح طجقِ ثٌذی حبدحِ

75

پبًسدّن

تؽریح پیؽگیری حبدحِ

76

ؼبًسدّن

ارائِ پرٍشُ ّب ٍ ظویٌبرّبی داًؽجَیی در حَزُ هذیریت ریعک

77

ّفذّن

هرٍر هجبحج جلعبت پیؽیي ٍ پبظخ ثِ ظَاالت ٍ حل هعبئل

فرایٌذّبی آهَزؼی ،پصٍّؽی ٍ داًؽجَیی

2

ريش تدریس (آمًزش):
هجوَػِ ای از ؼیَُ ّبی فؼبل تذریط از جولِ رٍغ ظخٌراًی در کالض درض ثب ثْرُ گیری از ٍظبیل کوک
آهَزؼی (اظالیذ ٍ ٍیذئَ پرٍشکتَر) ٍ پرظػ ٍ پبظخ ٍ ثحج گرٍّی ،اظتفبدُ از فیلن ٍ گسارغ ّبی ثررظی
حبدحِ

يظایف ي فؼالیت َای داوشجً:
 حضَر هعتور ٍ فؼبل در کالض
 رػبیت قَاًیي اجتوبػی ،آهَزؼی ٍ پصٍّؽی در کالض
 اًجبم پرٍشُ تحقیقبتی در زهیٌِ هذیریت حبدحِ

قًاویه ػلمی ي پژيَشی کالس
 اًجبم کبر پصٍّؽی ثِ ؼکل جوغ آٍری دادُ ٍ تجسیِ ٍ تحلیل آى ،کبر هیذاًی ،ترجوِ ،ثعط ٍ تَظؼِ
یک راّکبرً ،گراًی یب تفکر
 تحَیل کبر پصٍّؽی ثِ ؼکل ّوسهبى ّ PDF ٍ PPT ،DOCوراُ ثب هٌبثغ هَرد اظتفبدُ ثِ اظتبد یب
ًوبیٌذُ داًؽجَیبى
 حذاکخر فرصت ارائِ در پبیبى آخریي جلعِ ترم
 در صَرت اهکبى ارائِ ثِ ؼکل ؼفبّی در کالض در طَل ترم

وحًٌ ارزشیابی:
 پرظػ ٍ پبظخ در کالض
 ثررظی حضَر فؼبل در کالض
 اهتحبى پبیبى ترم
 اًجبم پرٍشُ ّبی تحقیقبتی از ظَی داًؽجَ

3

قًاویه ومرٌ دَی کالس
 ومرات اصلی
)ِ ًورُ کبر پصٍّؽی (گسارغ کبهل ّوراُ ثب فبیل ّبی هرثَط3 
 ًورُ اهتحبى پبیبى ترم75 
 ًورُ ارائِ ؼفبّی7 
 ومرات مازاد
ِ ًورُ ارائِ در کٌفراًط یب ّوبیػ ثب ارائِ گَاّیٌبه7 
 ًورُ ارظبل ثِ هجلِ هؼتجر ػلوی ٍ پصٍّؽی7 
 ًورُ چبح در هجلِ هؼتجر ػلوی ٍ پصٍّؽی4 

:مىابغ آمًزشی
 Urban Kjellen. Prevention of accidents through experience feedback.
Tylor & Francis. Last edition
 Ted S. Ferry. Modern Accident Investigation and Analysis. Wiley. Last
edition
 Henri Bedard and Geraud Delashmit, Ted S. Ferry (Author). Last edition
 Accidents: Causes, Analysis and Prevention (Safety and Risk in Society).
Last edition
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