
 

 "بهداشت حرفه ايمدیریت   : طرح درس"

 

  بهداشت حرفه ايمهندسی  : گروه آموزشی                                                  بهداشت            دانشکده :

 HSEارشد کارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی :    مدیریت بهداشت حرفه اي       نام و شماره درس:

  ..........کالس  محل برگزاري:  -روز و ساعت برگزاري: 

  نظري 5/1تعداد و نوع واحد (نظري/عملی) : 

   - دروس پیش نیاز:

کریمی، دکتر دهقان، دکتر دکتر نام مسوول درس: 

  مجدفروهر 
  - تلفن تماس:

  :Emailآدرس   گروه بهداشت حرفه اي آدرس دفتر :

 

  هدف کلی درس:٭

  اشنایی با ساختار و روش هاي مدیریت در بهداشت حرفه اي  

  

  اهداف اختصاصی درس:٭

  اشنایی با ساختار و تشکیالت بهداشت خرفه اي در کشور -1

  اشنایی با انواع برنامه هاي  عملیاتی در حوزه بهداشت حرفه اي و ایمنی کار  -2

  اشنایی با اصول بازرسی در بهداشت حرفه اي و ایمنی  -3

  اشنایی با طرح هاي کشوري مرتبط با  بهداشت کار و ایمنی  -4

 

   : منابع اصلی درس٭

 

 قانون کار جمهموري اسالمی ایران اخرین ویرایش -1

 قانون تامین اجتماعی اخرین ویرایش -2

 مرکزسالمت محیط  و کار ، تشکیالت و خدمات بهداشت حرفه اي اخرین ویرایش  -3

  

 

  يبهداشت حرفه ا تیریمد:  ارائه برنامه درسجدول زمان بندي 

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
  عنوان مدرس

دکتر فرهاد   پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 فروهرمجد

تاریخچه بهداشت حرفه اي، مدیریت مراقبت هاي 

  اولیه بهداشتی 

جلسه 

 اول



 

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
دکتر فرهاد 

 فروهرمجد

مستندات خدمات بهداشت حرفه اي در کشور،  قانون 

کار ، قانون تشکیالت وزارت بهداشت ، تامین اجتماعی 

 و قانون مجازات اسالمی

جلسه 

  دوم

دکتر فرهاد  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 فروهرمجد

تعهد مدیریت ارشد سازمان ، نظام پیشنهادات و پاسخ 

 گویی

سه جل

 سوم

دکتر فرهاد  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 مجدفروهر

جلسه  PHCمدیریت ادغام بهداشت حرفه اي در  

 چهارم 

دکتر فرهاد  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 فروهرمجد

طرح ایجاد مراکز بهداشت کار و خانه هاي بهداشت 

  کارگري 

جلسه 

 پنجم

دکتر فرهاد  فراگیران پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق

 فروهرمجد

جلسه  برنامه عملیاتی مقابله با صدا در محیط  کار

  ششم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 سارا کریمی

بررسی شرح وظایف کمیته هاي حفاظت فنی و 

آشنایی با روشها ي مشاکرت کارکنان  و  بهداشت کار

  در بهداشت حرفه

 اي

جلسه 

 هفتم

 کالسی ، تحقیق فراگیرانپرسش و پاسخ 
  سارا کریمی

جلسه   حذف ترکیبات سرطان زا ( ازبست و جیوه ) در کشور

  هشتم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

آشناي با روشهاي ارتقائ فرهنگ و نگرش در بهداشت 

 حرفه اي

جلسه 

  نهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

جلسه  اصول بازرسی در بهداشت حرفه ايبررسی 

  دهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

جلسه  بررسی اصول بازرسی در بهداشت حرفه اي

  یازدهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

جلسه  آشنایی با طرح بهگر و طرح صنوف 

 دوازدهم

حبیب اله  فراگیرانپرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق 

 دهقان 

جلسه  برنامه استقرار ایین نامه بهداشت کشاورزي  

 سیزدهم

حبیب اله  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 دهقان

جلسه  برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار 

 چهاردهم

حبیب اله  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

 دهقان

یات کنترل ذرات      یت عمل یه در   مدیر نده ر فیبروز ده

 کشور

جلسه 

  پانزدهم

حبیب اله  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

  دهقان

که           ــب ظام شـ عه ارگونومی در ن ــ یت طرخ توسـ مدیر

  بهداشتی کشور

جلسه 

  شانزدهم

حبیب اله  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

  دهقان

مدیریت نحوه نظارت و بازرسی مراکز بهداشتی و مرکز  

  سالم محیط و کار

جلسه 

  هفدهم 

  سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: 

ضور کالس و غیبت غیر        شد و  با  تاخیر در ح سی انجام خواهد  ضور غیاب کال سه ح * در هر جل

  موجه یا بیشتر از حد تعیین شده ، مطابق با مقررات اموزش برخورد خواهد شد.

  *  الزامی است در تمام طول کالس تلفن همراه دانشجویان خاموش باشد.  

 


