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 بنام خدا

 

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه بهذاضت

 گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای

1: ایوٌی دس هحیظ کاس ػنواى درس  

: داًطجَیاى کاسضٌاسی پیَستِ تْذاضت حشفِ ایهخاطباى  

ٍاحذ   2 تؼذاد واحذ:  

: آضٌایی تا صٌایغ ٍ فٌَى صٌؼتی  دروس پیطنیاز  

: سَمترم  

   16تا  14: دٍضٌثِ ّا ساػت زهاى ارائه درس

: دکتش هسؼَد قٌثشیهذرس  

: آضٌایی داًطجَیاى تا هثاًی ایوٌی، حَادث کاسی ٍ کٌتشلْای هشتَعِ ٍ ًیض آضٌایی تا اصَل، هذف کلی درس

 هثاًی ٍ جٌثِ ّای ایوٌی ساختواى

هذاف کلی جلسات )برای هر جلسه یک هذف(: ا  

ٍ ًقص ایوٌی دس هحیغْای کاسیآضٌایی تا هفاّین سایج دس ػلن ایوٌی -1  

آضٌایی تا تطکیالت ٍ قَاًیي ایوٌی دس صٌؼت دس سغح هلی ٍ تیي الوللی-2  

آضٌایی تا تطکیالت ٍ قَاًیي ایوٌی دس صٌؼت دس سغح هلی ٍ تیي الوللی-3  

آضٌایی تا هجَصّای ایوٌی کاس ٍ ٍسایل حفاظت فشدی -4   
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ایوٌی آضٌایی تا ػالئن ایوٌی، پَستشّا ٍ تشچسثْای-5  

آضٌایی تا کاستشد سًگ دس ایوٌی-6  

آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس کاسگاّْای ساختواًی ٍ هاضیي آالت هشتَعِ-7  

آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس کاسگاّْای ساختواًی ٍ هاضیي آالت هشتَعِ -8  

آضٌایی تا اًَاع هؼادى ٍ سٍضْای استخشاج هؼادى ٍ ایوٌی آًْا-9  

آضٌایی تا اًَاع هَاد هٌفجشُ، اصَل کلی ایوٌی ٍ کاس تا آًْا -10  

آضٌایی تا ایوٌی دس کاس دس فضاّای هحصَس-11  

آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس ػولیات تخشیة ٍ گَدتشداسی  -12  

آضٌایی تا اصَل ایوٌی کاس دس استفاع -13  

هذّای حادحٍِ پیا آضٌایی تا تؼشیف حادحِ، اًَاع حادحِ، سٌاسیَی حادحِ -14  

  آضٌایی تا سٍش تشسسی حادحِ ٍ تْیِ گضاسش حادحِ -15

آضٌایی تا تحلیلْای آهاسی حَادث -16  

آضٌایی تا هذلْای حادحِ -17  

:جلسه اول  

: آضٌایی تا هفاّین سایج دس ػلن ایوٌی ٍ ًقص ایوٌی دس هحیغْای کاسیهذف کلی  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

پایِ ایوٌی سا تؼشیف ًوایذ هفاّین-1   

تفاٍتْای هفاّین ایوٌی سا ًسثت تِ ّن تَضیح دّذ-2  
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ًقص ٍ کاستشد ایوٌی سا دس هحیغْای کاسی تَضیح دّذ-3  

:جلسه دوم  

: آضٌایی تا تطکیالت ٍ قَاًیي ایوٌی دس صٌؼت دس سغح هلی ٍ تیي الوللیهذف کلی  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

اس ٍصاست کاس سا ضشح دادُ ٍ ٍظایف ایي ٍصاستخاًِ سا دس استثاط تا ایوٌی تَضیح دّذساخت-1  

ساختاس ٍصاست تْذاضت سا ضشح دادُ ٍ ٍظایف ایي ٍصاستخاًِ سا دس استثاط تا ایوٌی تَضیح دّذ -2  

اصَل کلی آییي ًاهِ ّای حفاظت ٍ تْذاضت کاس سا ضشح دّذ -3  

دُ ٍ هْوتشیي هَاد قاًَى کاس کِ دس استثاط تا ایوٌی هیثاضذ سا رکش ًوایذقاًَى کاس سا تغَس کلی تَضیح دا-4  

 جلسه سوم:

آضٌایی تا تطکیالت ٍ قَاًیي ایوٌی دس صٌؼت دس سغح هلی ٍ تیي الوللی : هذف کلی  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هْوتشیي ساصهاًْای تیي الوللی هشتثظ تا ایوٌی سا رکش ًوایذ -1  

ساختاس ساصهاًْای تیي الوللی هشتثظ تا ایوٌی سا ضشح دادُ ٍ ٍظایف ّش یک سا دس ایي خصَظ ضشح دّذ -2  

: آضٌایی تا هجَصّای ایوٌی کاس ٍ ٍسایل حفاظت فشدیجلسه چهارم  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

ساختاس یک هجَص کاس سا ضشح دّذ -1  



4 
 

دادُ ٍ ضشایظ اخز هجَصّای کاس سا ضشح دّذ اًَاع هجَصّای کاس سا تَضیح-2  

ٍسایل حفاظت فشدی سا تؼشیف کشدُ ٍ اًَاع آى سا تَضیح دّذ-3  

: آضٌایی تا ػالئن ایوٌی، پَستشّا ٍ تشچسثْای ایوٌیجلسه پنجن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

ػالئن ایوٌی، پَستشّا ٍ تاتلَّای ایوٌی سا تؼشیف کٌذ-1  

اع ػالئن ایوٌی، پَستش ٍ تاتلَ ایوٌی سا ضشح دّذاًَ-2  

کاستشد ػالئن ایوٌی، پَستش ٍ تاتلَ ایوٌی سا تَضیح دّذ-3  

: آضٌایی تا کاستشد سًگ دس ایوٌیجلسه ضطن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

اًَاع سًگ ٍ هفَْم ّش یک دس ایوٌی سا ضشح دّذ-1  

سّا ٍ لَلِ ّا سا تَضیح دّذکاستشد سًگ دس ظشٍف، سیلٌذ-2  

: آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس کاسگاّْای ساختواًی ٍ هاضیي آالت هشتَعِجلسه هفتن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

کاسگاُ ساختواًی سا تؼشیف ًوایذ-1  

اصَل کلی اًتخاب هحل ساخت یک کاسخاًِ سا تَضیح دّذ-2  
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پٌجشُ ّا، ساّشٍّا، پلِ ّا، سقف، دیَاس، کف، هسیشّای ػثَس ٍ هشٍس ٍ دستْای  هقشسات ایوٌی دس هَسد: دستْا،-3

 خشٍج اضغشاسی سا تَضیح دّذ

: آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس کاسگاّْای ساختواًی ٍ هاضیي آالت هشتَعِجلسه هطتن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

ساصی سا ًام تشدُ ٍ ّش یک سا تَضیح دّذ اًَاع هاضیي آالت هَسد استفادُ دس ساختواى-1  

خغشات ّش یک اص هاضیي آالت ساختواى ساصی سا رکش کشدُ ٍ اقذاهات ایوٌی دس ّش هَسد سا تَضیح دّذ-2  

: آضٌایی تا اًَاع هؼادى ٍ سٍضْای استخشاج هؼادى ٍ ایوٌی آًْاجلسه نهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هؼادى)سٍتاص ٍ صیشصهیٌی( سا تؼشیف ًوایذ ٍ تفاٍتْای اًَاع هؼادى سا تَضیح دّذاًَاع -1  

سٍضْای استخشاج دس هؼادى سا تَضیح دّذ-2  

ػوذُ تشیي خغشات دس کاس هؼادى سا ضشح دّذ ٍ اقذاهات ایوٌی تشای کٌتشل ّش یک اص ایي خغشات سا تَضیح -3

 دّذ

َل کلی ایوٌی ٍ کاس تا آًْا: آضٌایی تا اًَاع هَاد هٌفجشُ، اصجلسه دهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هادُ هٌفجشُ سا تؼشیف کٌذ-1  

اًَاع هَاد هٌفجشُ سا رکش کشدُ ٍ ّش یک سا تَضیح دّذ-2  



6 
 

اجضای هذاس اًفجاسی سا ضشح دّذ-3  

خغشات کاس دس هؼادى سا رکش کشدُ ٍ اقذاهات ایوٌی دس ایي صهیٌِ سا ضشح دّذ-4  

: آضٌایی تا ایوٌی دس کاس دس فضاّای هحصَسجلسه یازدهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

فضای هحصَس سا تؼشیف کٌذ-1  

اًَاع فضاّای هحصَس سا رکش کٌذ-2  

خغشات کاس دس فضاّای هحصَس سا ضشح دادُ ٍ اصَل ایوٌی کاس دس فضاّای هحصَس سا تَضیح دّذ-3  

ی تا اصَل ایوٌی دس ػولیات تخشیة ٍ گَدتشداسی  : آضٌایجلسه دوازدهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

ػولیات تخشیة ٍ گَد تشداسی دس ساختواى ساصی سا تَضیح دّذ -1  

خغشات ػولیات تخشیة ٍ گَدتشداسی سا ضشح دّذ-2  

اصَل ایوٌی ٌّگام ػولیات تخشیة ٍ گَدتشداسی سا تَضیح دّذ-3  

: آضٌایی تا اصَل ایوٌی کاس دس استفاعنجلسه سیسده  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هطاغل داسای ضشایظ کاس دس استفاع سا رکش ًوایذ-1  

خغشات کاس دس استفاع سا ضشح دّذ-2  
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اصَل ایوٌی کاس دس استفاع سا تَضیح دّذ-3  

ٍ پیاهذّای حادحِ حادحِ : آضٌایی تا تؼشیف حادحِ، اًَاع حادحِ، سٌاسیَیجلسه چهاردهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

حادحِ ًاضی اص کاس سا تؼشیف ًوایذ-1  

اًَاع حادحِ ًاضی اص کاس سا ضشح دّذ ٍ اصَل سٌاسیَ ًَیسی حَادث کاسی سا رکش ًوایذ-2  

پیاهذّای ًاضی اص حَادث کاسی سا تَضیح دّذ-3  

ی حادحِ ٍ تْیِ گضاسش حادحِآضٌایی تا سٍش تشسس :جلسه پانسدهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هشاحل تشسسی حادحِ کاسی سا رکش کشدُ ٍ ّشیک سا ضشح دّذ-1  

ًحَُ تْیِ گضاسش حَادث کاسی سا تَضیح دّذ-2  

آضٌایی تا تحلیلْای آهاسی حَادث :جلسه ضانسدهن  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هتشّای آهاسی کِ دس تشسسی حَادث کاستشد داسًذ سا تَضیح دّذاپاس-1  

ًحَُ تحلیل ًتایج آهاسی حَادث کاسی سا ضشح دّذ -2  

: آضٌایی تا هذلْای حادحِجلسه هفذهن  

 اّذاف سفتاسی:
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 دس پایاى داًطجَ قادس تاضذ:

هذل حادحِ سا تؼشیف کٌذ-1  

دّذ هْوتشیي هذلْای حَادث سا رکش کشدُ ٍ ّش یک سا ضشح-2  

:هنابغ  

 )هَسسِ کاس ٍ اهَس اجتواػی(آییي ًاهِ ّا ٍ هقشسات هشتَط تِ ایوٌی ساختواى-1

 تاصسسی دس هؼادى ) حسي هؼذًی(-2

 حَادث ًاضی اص کاس ) اداسُ کاس ٍ اهَس اجتواػی(-3

 (4تا  1جلذّای -دایشُ الوؼاسف ایوٌی ٍ تْذاضت حشفِ ای ) هَسسِ کاس ٍ تاهیي اجتواػی-4

 تحقیقاتیهقاالت -5

: آهَصش تِ صَست سخٌشاًی تَدُ ٍ پشسص ٍ پاسخ دس عَل جلسِ دسس ٍ خاسج آى، آصاد هی روش تذریس

 تاضذ.

: ٍیذئَ پشٍطکتَس ٍ اٍسّذوسایل آهوزضی  

 سنجص و ارزیابی

 آصهَى سٍش سْن اص ًوشُ کل)%( تاسیخ ساػت

%10 جلسِ ّطتن -  آصهَى هیاى تشم تستی 

%80 پایاى تشم - تطشیحیتستی ٍ    آصهَى پایاى تشم 

%10 قثل اص اهتحاًات - تحَیل تصَست  

هکتَب ٍ 

 الکتشًٍیکی

 پشٍطُ دسسی

 

:هقررات کالس و انتظارات از دانطجو  

داًطجَ تایستی سش ساػت هقشس ٍ قثل اص هذسس دس کالس حضَس داضتِ تاضذ ٍ دس هثاحج هغشٍحِ ضشکت 

 کشدُ ٍ ًظن کالس سا سػایت کٌذ.

)روز و ساػت جلسه(: 2درس ایونی در هحیط کار جذول زهانبنذی   
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 جلسه تاریخ هوضوع هر جلسه هذرس

آضٌایی تا هفاّین سایج دس ػلن ایوٌی ٍ ًقص ایوٌی دس هحیغْای  دکتش هسؼَد قٌثشی

 کاسی

22/6/95  اول 

آضٌایی تا تطکیالت ٍ قَاًیي ایوٌی دس صٌؼت دس سغح هلی ٍ  دکتش هسؼَد قٌثشی

 تیي الوللی

29/6/95  دوم 

آضٌایی تا تطکیالت ٍ قَاًیي ایوٌی دس صٌؼت دس سغح هلی ٍ  دکتش هسؼَد قٌثشی

 تیي الوللی

5/7/95  سوم 

12/7/95 آضٌایی تا هجَصّای ایوٌی کاس ٍ ٍسایل حفاظت فشدی دکتش هسؼَد قٌثشی  چهارم 

19/7/95 آضٌایی تا ػالئن ایوٌی، پَستشّا ٍ تشچسثْای ایوٌی دکتش هسؼَد قٌثشی  پنجن 

26/7/95 آضٌایی تا کاستشد سًگ دس ایوٌی دکتش هسؼَد قٌثشی  ضطن 

آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس کاسگاّْای ساختواًی ٍ هاضیي آالت  دکتش هسؼَد قٌثشی

 هشتَعِ

3/8/95  هفتن 

آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس کاسگاّْای ساختواًی ٍ هاضیي آالت  دکتش هسؼَد قٌثشی

 هشتَعِ+اهتحاى هیاى تشم

10/8/95  هطتن 

17/8/95 آضٌایی تا اًَاع هؼادى ٍ سٍضْای استخشاج هؼادى ٍ ایوٌی آًْا دکتش هسؼَد قٌثشی  نهن 

24/8/95 آضٌایی تا اًَاع هَاد هٌفجشُ، اصَل کلی ایوٌی ٍ کاس تا آًْا دکتش هسؼَد قٌثشی  دهن 

1/9/95 آضٌایی تا ایوٌی دس کاس دس فضاّای هحصَس دکتش هسؼَد قٌثشی  یازدهن 

8/9/95 آضٌایی تا اصَل ایوٌی دس ػولیات تخشیة ٍ گَدتشداسی   دکتش هسؼَد قٌثشی  دوازدهن 

15/9/95 آضٌایی تا اصَل ایوٌی کاس دس استفاع دکتش هسؼَد قٌثشی  سیسدهن 

ٍ پیاهذّای  آضٌایی تا تؼشیف حادحِ، اًَاع حادحِ، سٌاسیَی حادحِ دکتش هسؼَد قٌثشی

 حادحِ

22/9/95  چهاردهن 

29/9/95 آضٌایی تا سٍش تشسسی حادحِ ٍ تْیِ گضاسش حادحِ دکتش هسؼَد قٌثشی  پانسدهن 

6/10/95 آضٌایی تا تحلیلْای آهاسی حَادث دکتش هسؼَد قٌثشی  ضانسدهن 

13/10/95 آضٌایی تا هذلْای حادحِ دکتش هسؼَد قٌثشی  هفذهن 

 


