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 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 شت حرفه ایبهدا کارشناسی دانشجویان مخاطبان:              ناشی از کار)شغلی( بیماریهای عنوان درس :        

 هر روز 16تا  14 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:             واحد 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(         

 دکتر محمد مهدی سرمدی (             مدرس:95 -94نیمسال دوم تحصیلی زمان ارائه درس:   )

 درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

 

 شناخت اثرات زیان آور محیط کار بر روی سالمتی و بیماری های عمده ناشی از کار

نبض ، و دمای بدن انجام ادیومتری و آشنایی وکار با دستگاههای ادیومتری و اسپیرومتری ، گرفتن فشار خون و 

 اسپیرومتری )عملی(

 جلسه اول:

 انواع بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی، سروصدا؛ 

(؛  Audiometryنجی) شامل اثر صدا بر بدن، مکانیسم افت شنوایی، انواع کری ها، راههای پیشگیری از اثر صدا ، شنوایی س 

 های ناشی از ارتعاشارتعاش و اثرات آن بر بدن، شرح بیماری
 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 آناتومی و فیزولوژی گوش را بیان کند

 مکانیزم کاهش شنوایی را بداند.

 اثرات غیرشنوایی سرو صدا را بیان کند

 با ادیومتری و پترن کاهش شنوایی ناشِی از سرو صدا آشنا باشد

 جلسه دوم 

 شناخت اثر ارتعاش بر سالمتی انسان

 ن دانشجو قادر باشددر پایا

 تعریف ارتعاش را بداند.

 اثرات عمده ارتعاش بر بدن را بداند

 راههای مقابله با ارتعاش را بداند
 

 جلسه سوم:

 شناخت اثرات گرما بر بدن و سالمتی 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مکانیسم های دفع حرارت و جذب حرارت را بداند

 برای مقابله با گرما را توضیح دهد.فیزیولژی بدن و مکانیزم دفاعی بدن 

 عوارض گرما را بر بدن برشمارد
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 کند ا بیانرتعریف نشانه های سندرم گرمایی گرما زدگی ، غش گرمایی، کرامپ گرمایی و عوارض پوستی ناشی از گرما 

 

 جلسه چهارم

 شناخت اثرات سرما بر بدن و سالمت

 دانشجو قادر باشد در پایان کالس

 ابقی با سرما را بشناسد مکانیزم های تط

 عوارض جسمی سرما را بداند 

 راه های مقابله با سرما را بداند 

 ن نماید.شگیری بیااسی پیقادر باشد عوارض سرما بر بدن در قالب سرما زدگی یخ زدگی ، هیپوترمی را به صورت تعریف و نشانه شن

 

 جلسه پنجم 

 شناخت اثرات پرتوها های بدن و سالمتی 

  

 باید قادر باشد دانشجو

 تعریف پرتوهای یونیزان و غیریونیزان را بداند

 اثرات پرتوهای غیر یونیزان راب راجزا بدن بداند

 اثرات پرتوهای آلفا بتا گاما ایکس یونیزان را بر اجزای بدن شرح دهد

 راه های مقابله با آن رابداند
 

 جلسه ششم

 سم شغلی و بیسنوزیس هدف کلی: شناخت بیماری های ریوی ناشی از کار و آ

 

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد

 

 آسم شغلی را تعریف کند و عالئم بالینی آن رابیان کند

 ابزارهای تشخیص آسم را بداند

 تغییرات اسپیرومتری در آسم را بداند

 پیشگیری از آسم شغلی را بداند

 بیماری بسینوزیس را تعریف و علت ان را بیان کند

 پیشگیری از این بیماری را بداندراه های 

 

 جلسه هفتم:

 شناخت پنوموکونیوزها و عالئم بالینی  

 

 اهداف جزیی دانشجو قادر باشد
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 بیماری آزبستوزیس را بشناسد

 قادر باشد وعالئم بالین و یافته های پاراکلینکی را و یافته های غیر بالینی را شرح دهد

 دعوارض آزبستوزیس را به طور کلی بیان کن

 راههای پیشگیری و نحوه معاینه دوره ای را بداند

 بیماری سیلکوزیس رابشناسد

 یافته های بالینی بیماری را بیان کند

 عوارض سیلیکوزیس را بیان کند

 بیماری ریه معندچیان را بشناسد 

 عالئم بالینی  آن را شرح دهد.

 

 جلسه هشتم:

 اثرات گازهای محرک بر ریه  

 

 ر پایان قادر باشد اهداف جزیی:دانشحو د

 را بر ریه و عملکرد آن بازگو کند co2و  NO2 ،o3NH3اثرات گازهای مهم صنعتی شامل

 علل سرطان های شغلی ریوی را بیان کند

 مزوتلیوما را بشناسد

 گازهای مختلف مصرفی صنعتی را بشناسد.

 را بشناسد ( Metal Fume Feverبخارات حاللهای صنعتی، فیوم های فلزی، تب دمه فلزی) 

  

 جلسه نهم 

 آشنایی با اسپیرومتری

  

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد

 حجم های ریوی را تعریف کند 

 شرایط و اسپیرومتری نرمال راتوصیف کند 

 نمای اسپیرومتری نرمال رابشناسد

 با تفسیر اسپیرومتری آشنا باشند

 

 جلسه دهم : 

 شناخت بیماری های کبدی ناشی از کار

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد 

  

 با آناتومی و فیزیولوژی کبد آشناباشد 

 عوامل زیان آورمحیط کار بر کبد را در قالب حالل ها عوامل عفونی ، و فیزیکی بشناسد



4 

 

 عوامل ایجاد کننده سرطان کبد را بشناسد.

 

 جلسه یازدهم 

 شناخت بیماری های عصبی ناشی از کار

 نشجو در پایان قادر باشداهداف ویژه دا

  

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی را بشناسد

 عوامل ایجاد کننده شغلی نوروپاتی محیطی را بیان کند

 عوامل ایجاد کننده شغلی آنسفالوپاتی حاد و مزمن را بداند

 عوامل ایجاد کننده شغلی نوروپاتی محیطی را بداند

 ی را بداندروشهای تشخیص و پیشگیری از بیماری عصب

 

 جلسه  دوازدهم 

 بیمارهای روحی روانی ناشی از کار 

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد

  

 تعریف استرس را بیان کند 

 استرس شغلی را بیان دارد

 انواع استرس شغلی را برشمارد

 روشهای مقابله با استرس ازجهت فردی و مدیریتی را بداند

 

 جلسه سیزدهم 

 یوی ناشی از کاربیماری های کل

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد

 

 فیزیولوژی و آناتومی کلیه را بداند

 عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی بر کلیه ماندد حاللها سرب جیوه ارگانوفسفر ها 

 با چگونگی کارکرد کلیه در مواحهه با عوامل زیان آور محل کار آشنا باشد

 

 جلسه چهاردم

 شناخت بیماری های پوستی ناشی از کار 

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد

  

 آناتومی و فیزیولوژی پوست را بداند

 آکنه شغلی و عالئم آن را بشناسد 
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 تغییرات رنگ دانه ای پوست و عالئم آن را بشناسد 

 سرطان پوست و عومل خطر را شرح کند 

 ر را تشریح کندتغییرات مو و ناخن ناشی از عوامل کا

 

 جلسه پانزدهم

 شناخت بیماری های اسکلتی عضالنی یا عوامل مکانیکی 

 اهداف ویژه دانشجو در پایان قادر باشد

  

 اجزای سیستم اسکلتی عضالنی را بشناسد

 بیماری های کانل کارپل را تعریف و عوامل شغلی رابیان کند 

 نده آن را بیان کندکمر درد و پا درد را تعریف و عوامل شغلی ایجاد کن

CTD و علل ایجادکننده آن را بداند 

هم  ناسد و ازرا بش بیماری های مهم اسلکتی عضالنی مانند بورسیت، کرامپ های حرفه ای ، بیت، تاندونیت، آرتریت، نوروما

 تشخیص دهد

  جلسه شانزدهم:
 عوامل بیولوژیکی محیط کار رابشناسد

 را بیان کند بیماری های ناشی از عوامل باکتریایی

 عوامل ویروسی و قارچی ناشی از کار را شرح دهد.

 عوامل انگلی و ریکتزیایی ناشی ازکار را تعریف و توضیح دهد

 اصول پیشگیری از بیماری های بیولوژیکی ناشی از کار را بیان کند.

 

 جلسه هفدهم 

 آشنایی با روند معاینات دوره ای و اصول کلی پیشگیری ناشی ازکار

 ویژه دانشجو در پایان قادر باشداهداف 

  

 اهداف معاینات دوره ای را بداند

 انواع معاینات شغلی را بداند 

 با نحوه ثبت معاینات دوره ای آشنا باشد

 صفحه ای معاینات دوره ای آشنا باشند 4با فرم 

 قسمت مختلف فرم و نحوه تکمیل آن را شرخ دهد 

 بداند وظایف پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای را

 اصول کلی پیشگیری بیماری های ناشی از کار را بداند و هریک راجداگانه تعریف کند

 

 

 منابع:
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 طفایی؛ جلد اول و دوم .نژاد و مسعود مصکار و بیماریهای شغلی ، ماشااهلل عقیلیطب -2

  2-Environmental and Occupational Medicine (ROM) 

 کار؛ از ناشی بیماریهای زودرس شخیصت -2. قضایی صمد ،(کارطب)کار از ناشی وارضع و بیماریها -1: کمکی منابع  

هندس حلم سرشت و مبهداشت کار  . چوبینه علیرضا دکتر ای، حرفه بهداشت کلیات -3. .  فرشاد اصغر علی دکتر ترجمه

 اسماعیل دل پیشه

 

 روش تدریس:

 

 رس، دینار کالسی دانشجویان با مشارکت آنان در ارائه بحث گروهی، سخنرانی، پرسش و پاسخ ، استفاده از سم

 وسایل آموزشی :

 )پاورپوینت ( office( استفاده از ترنس پرنسی در موارد لزوم، ویدوپروژکتور استفاده از نرم افزار 
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 سنجش و ارزشیابی 

 آزمون

 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش      

هر دو جلسه یکبار  زکوئی

آزمون تستی 

 تشریحی

 درصد  5

 درصد 5

 درصد 5

 درصد 5

5/11/94 

26/12/94 

15/2/95 

20/3/95 

16-18 

16-18 

16-18 

16-18 

 

 

 18-16 29/2/95 درصد 20  ترم آزمون میان 

 

     آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

حضور و غیاب و 

میزان پرسش و 

پاسخ و ارائه 

 سمینار

   درصد 10

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور و غیاب در کالس نمره دارد.

تاریخ ارائه سمینار دانشجویان تا حداکثر جلسه سوم مشخص خواهد شد. دانشجویانی که در کالس پرسش و پاسخ داشته 

داشته باشد. و نظمم کالس را  باشند نمره فعالیت کالسی لحاظ خواهد شد. دانشجو بایستی در ساعت مقرر در کالس حضور

 رعایت نماید.

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:          نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 دکتر محمد مهدی سرمدی                      دکتر مسعود قنبری                            دکتر هیوا حسینی 

 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                       تاریخ تحویل:   

12/11/94 
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 بیماریها ی ناشی از کار)بیماریهای شغلی (  جدول زمانبندی درس                           

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

21/11/94 

 شی از عوامل فیزیکی، سروصدا؛انواع بیماریهای نا

 

 دکتر سرمدی

2  

28/11/94 

 شناخت اثر ارتعاش بر سالمتی انسان

 

 دکتر سرمدی

3  

5/12/94 

 شناخت اثرات گرما بر بدن و سالمتی 
 

 دکتر سرمدی

4  

12/12/94 

 شناخت اثرات سرما بر بدن و سالمت

 

 دکتر سرمدی

5 19/12/94 
 

 دکتر سرمدی بدن شناخت اثرات پرتوها بر سالمتی و

6 26/12/94 
 

شناخت بیماری های ریوی ناشی از کار و آسم شغلی و 

 بیسنوزیس 

 دکتر سرمدی

7  

18/1/95 

 

 شناخت پنوموکونیوزها و عالئم بالینی

 دکتر سرمدی

8  

25/1/95 

 دکتر سرمدی اثرات گازهای محرک بر ریه  

9 1/2/95 
 

 

 آشنایی با اسپیرومتری

 دکتر سرمدی

10 8/2/95 
 

 شناخت بیماری های کبدی ناشی از کار
 

 دکتر سرمدی

11  

15/2/95 

 شناخت بیماری های عصبی ناشی از کار

 

 دکتر سرمدی

12 22/2/95 
 

 

 بیماری روحی روانی ناشی ازکار 

 

 دکتر سرمدی

13 22/9/95 
 

 دکتر سرمدی بیماری های کلیوی ناشی از کار 

14  

5/3/95 

 دکتر سرمدی ز کار بیماری های پوستی ناشی ا

15 
 

 دکتر سرمدی بیماری اسکلتی عضالنی ناشی از کار  12/3/95

16 19/3/95 
 

 دکتر سرمدی عوامل بیولوژیکی محیط کار 

17 26/3/95 
 

آشنایی با روند معاینات دوره ای و اصول پیشگیری 

 بیماری های ناشی ازکار

 دکتر سرمدی
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