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

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

  نظري 3تعداد و نوع واحد (نظري/عملی) : 

   - دروس پیش نیاز:

، دکتر دهقان، دکتر  دکتر کریمینام مسوول درس: 

  مجدفروهر 
  37923258 تلفن تماس:

 : Emailآدرس   گروه بهداشت حرفه اي آدرس دفتر :

 

  هدف کلی درس:٭

  مفاهیم پایه،  اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه اي اشنایی با

  

  اهداف اختصاصی درس:٭

  اشنایی با مفاهیم پایه اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه اي -1

  اشنایی با عوامل فیزیکی زیان اور محیط کار   -2

  اشنایی با عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار -3

 اشنایی با اصول ارگونومی   -4

  اشنایی با اصول ایمنی  -5

 

    : منابع اصلی درس٭

 کلیات بهداشت حرفه اي ،دکتر علیرضا چوبینه 

 )1،2،3روشهاي نمونه برداري و تجزیه آالینده هاي هوا، دکتر عبدالرحمن بهرامی(جلد 

  تنظیم شرایط جوي در محیط کار ، دکتر رستم گل محمدي 

 مهندسی روشنایی،  دکتر رستم گل  محمدي 

  

 

    نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

    

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 عنوان مدرس

  

 بررسی اطالعات اولیه فراگیران
دکتر فرهاد  

 مجدفرو هر

مفاهیم و اهداف بهداشت حرفه اي، سازمان 

  هاي مرجع و استاتدارد هاي مواجهه شغلی 
 جلسه اول



 

 تحقیق فراگیرانپرسش و پاسخ کالسی ، 
دکتر فرهاد 

 مجدفرو هر

  شناخت منابع و روش هاي تولید صدا
  جلسه دوم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
دکتر فرهاد 

 مجدفرو هر

 روش هاي ارزیابی و کنترل صدا
 جلسه سوم

  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
دکتر فرهاد 

 مجدفرو هر

ارتعاش و کنترل  دیتول يو روش ها ارزشیابی

  آن

جلسه 

 چهارم 

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
حبیب اله 

 دهقان

پارامتر ها و ریسک فاکتور هاي  موثر بر تنش   

 حرارتی در محیط کار 

جلسه 

 پنجم

  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
حبیب اله 

 دهقان

اندازه گیري،  ارزیابی و کنترل تنش حرارتی در 

 محیط کار 

جلسه 

  ششم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
حبیب اله 

 دهقان

اهمیت کمیت و کیفیت روشنایی  محیط کار،   

  واحد ها و کمیت هاي روشنایی ، 

جلسه 

 هفتم

  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
حبیب اله 

  دهقان

مبانی اندازه گیري و طراحی روشنایی در 

  محیط کار

جلسه 

  هشتم

 بررسی اطالعات اولیه فراگیران 
 سارا کریمی

آشنایی با روشها و وسائل نمونه برداري از 

 آالینده اي شیمیایی محیط کار 
  جلسه نهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

آشنایی با روشهاي تجزیه و ارزشیابی نمونه 

 هاي هوا
  جلسه دهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

آشنایی با روشهاي تجزیه و ارزشیابی نمونه 

 هواهاي 

جلسه 

  یازدهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

آشـــنایی با روشـــهاي کاهش آلودگی در هواي  

 محیط کار

جلسه 

 دوازدهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
 سارا کریمی

سموم رایج       سیکوکینتیک برخی از  سی توک برر

 صنعتی    

جلسه 

 سیزدهم

دکتر حبیب  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

  اله دهقان 

جلسه   اصول ارگونومی ، روش هاي ارزیابی  

 چهاردهم

دکتر حبیب  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

  اله دهقان

جلسه   مبانی ایمنی، پیشگیري از حوادث شغلی

  پانزدهم

 پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران
دکتر فرهاد 

  مجدفروهر

ــی از عوامل زیان اور محیط         بیماري هاي ناشـ

معاینات  کار،  اصـول پایش سـالمت شـاغلین و    

  بهداشتی

جلسه 

  شانزدهم

دکتر فرهاد  پرسش و پاسخ کالسی ، تحقیق فراگیران

  مجدفروهر

جلسه   بهسازي محیط کار و استاندارد هاي مربوطه   

  هفدهم 

  سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: 

* در هر جلسه حضور غیاب کالسی انجام خواهد شد و  با  تاخیر در حضور کالس و غیبت غیر موجه یا      

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

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

  

    

    



 

    

 
 


