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 بسوِ تؼالی

 داًطگاُ ػلَم پشضکی کزهاًطاُ

 داًطکذُ بْذاضت

 گزٍُ هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای

3: ایوٌی دس هحیظ واس ػٌَاى درس  

: داًطجَیاى واسضٌاسی ًاپیَستِ بْذاضت حشفِ ایهخاطباى  

  ٍاحذ  2: تؼذاد ٍاحذ

2: ایوٌی دس هحیظ واس درٍس پیطٌیاس  

پٌجن: تزم  

     10تا  8طٌبِ ّا ساػت یى: سهاى ارائِ درس

: دوتش هسؼَد لٌبشیهذرس  

 

: آضٌایی با اصَل ایوٌی هاضیي آالت ٍ ایوٌی بشق ٍ واسبشد آى دس صٌؼتّذف کلی درس  

 اّذاف کلی جلسات )بزای ّز جلسِ یک ّذف(:

آضٌایی با ًماط خغش دس هاضیي االت-1  

دسخصَظ ایوٌی هاضیي آالتٍ لَاًیي وطَسی آضٌایی با ضَابظ ساصهاى بیي الوللی واس -2  

صَل حفاػ گزاسیاآضٌایی با -3  

آضٌایی با اصَل حفاػ گزاسی-4  
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آضٌایی با اصَل حفاػ گزاسی -5  

آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابضاس-6  

آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابضاس-7  

آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابضاس-8  

آضٌایی با هباًی فیضیه بشق-9  

تَلیذ، اًتمال ٍ تَصیغ الىتشیسیتِآضٌایی با سٍضْای -10  

آضٌایی با اًَاع بشق ٍ هٌابغ تَلیذ الىتشیسیتِ ساوي-11  

آضٌایی با خغشات بشق ٍ ػَاسض ًاضی اص بشق گشفتگی-12  

سٍضْای حفاظت اص بشق گشفتگی آضٌایی با-13  

آضٌایی با سٍضْای حفاظت اص بشق گشفتگی-14  

بشق آضٌایی با سیستوْای ػایك داس ٍ وابلْای-15  

آضٌایی با اًَاع تجْیضات بشلی هَسد استفادُ دس صٌایغ ضیویایی-16  

آضٌایی با اًَاع تجْیضات حفاظت فشدی ٍ گشٍّی دس واس با بشق-17  

 

آضٌایی با ًماط خغش دس هاضیي آالت :جلسِ اٍل  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

ضشح دّذ  ضیي آالت سالسوتْای هىاًیىی خغش آفشیي ها-1  

ح دّذ ضشاًَاع حشوات هىاًیىی خغشًان هاضیي آالت سا -2  
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  فؼالیتْای خغشًان دس استباط با هاضیي آالت سا تَضیح دّذ-3

: آضٌایی با ضَابظ ساصهاى بیي الوللی واس ٍ لَاًیي وطَسی دسخصَظ ایوٌی هاضیي آالتجلسِ دٍم  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

ؼول ساصهاى بیي الوللی واس سا دس خصَظ عشاحی حفاظْا ضشح دّذدستَسال-1  

اصَل عشاحی حفاػ سا با تَجِ بِ آئیي ًاهِ ّای حفاظت ٍ بْذاضت واس تَضیح دّذ-2  

 جلسِ سَم: آضٌایی با اصَل حفاظ گذاری

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

تاسیخچِ حفاػ گزاسی هاضیي آالت سا ضشح دّذ-1  

اصَل حفاػ گزاسی سا ضشح دّذ-2  

اًَاع الذاهات حفاظتی دس هاضیي آالت سا تَضیح دّذ-3  

آضٌایی با اصَل حفاظ گذاریجلسِ چْارم:   

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

الذاهات حفاظتی ٍسایل اًتمال ًیشٍ سا تَضیح دّذ-1  

اًَاع حفاظْای ایوٌی دس هاضیي آالت تَضیح دّذ-2  

اًَاع سیستوْای حفاظتی هاضیي آالت سا تَضیح دّذ-3  

 جلسِ پٌجن: آضٌایی با اصَل حفاظ گذاری
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 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

 سٍضْای وٌتشل سیستوْای حفاظتی )هاًٌذ ضذ تىشاس، تشهضّا ٍ ...( سا تَضیح دّذ

سٍضْای وٌتشل خغش دس ابضاس دستی سا ضشح دّذ-2  

ل ابضاس بشلی دستی سا تَضیح دّذسٍضْای وٌتش-3  

 جلسِ ضطن: آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابشار

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

دستگاُ تشاش سا تؼشیف وشدُ ٍ اجضای آى سا ًام ببشد-1  

اصَل واس با دستگاُ تشاش سا تَضیح دّذ-2  

ًىات ایوٌی ٌّگام واس با دستگاُ تشاش سا ضشح دّذ-3  

دستگاُ اسُ تسوِ ای سا تؼشیف وشدُ ٍ اجضای آى سا بیاى ًوایذ-4  

اصَل واس دستگاُ اسُ تسوِ ای سا تَضیح دّذ-5  

ًىات ایوٌی ٌّگام واس با دستگاُ اسُ تسوِ ای سا ضشح دّذ-6  

 جلسِ ّفتن: آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابشار

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

سا تؼشیف وشدُ ٍ اجضای آى سا بیاى ًوایذدستگاُ فشص -1  

اصَل واس دستگاُ فشص سا تَضیح دّذ-2  
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ًىات ایوٌی ٌّگام واس با دستگاُ فشص سا ضشح دّذ-3  

دستگاُ پشس سا تؼشیف وشدُ ٍ اجضای آى سا بیاى ًوایذ-4  

اصَل واس دستگاُ پشس سا تَضیح دّذ-5  

ّذًىات ایوٌی ٌّگام واس با دستگاُ پشس سا تَضیح د-6  

آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابشارجلسِ ّطتن:   

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

دستگاُ اسُ گشد ًجاسی سا تؼشیف وشدُ ٍ اجضای آى سا بیاى ًوایذ-1  

اصَل واس دستگاُ اسُ گشد ًجاسی سا تَضیح دّذ-2  

ًىات ایوٌی ٌّگام واس با دستگاُ اسُ گشد ًجاسی سا ضشح دّذ-3  

دستگاُ سًذُ ًجاسی سا تؼشیف وشدُ ٍ اجضای آى سا بیاى ًوایذ-4  

اصَل واس دستگاُ سًذُ ًجاسی سا ضشح دّذ-5  

ٌّگام واس با دستگاُ سًذُ ًجاسی سا ضشح دّذًىات ایوٌی -6  

آضٌایی با هباًی فیشیک بزقجلسِ ًْن:   

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

)هاًٌذ: ٍلتاط، آهپش، اّن ٍ ...(ُ سا تؼشیف وشدُ ٍ سٍابظ فیضیىی آًْا سا بیاى ًوایذپاساهتشّای فیضیىی بشق -1  

استباط بیي پاساهتشّای فیضیىی بشق ٍ ضذت ػَاسض بشق گشفتگی سا ضشح دّذ-2  

 جلسِ دّن: آضٌایی با رٍضْای تَلیذ، اًتمال ٍ تَسیغ الکتزیسیتِ
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 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

اًَاع سٍضْای تَلیذ بشق سا تَضیح دّذ-1  

سٍضْای اًتمال بشق سا ضشح دّذ-2  

اًَاع سٍضْای تَصیغ بشق سا ضشح دّذ-3  

 جلسِ یاسدّن: آضٌایی با اًَاع بزق ٍ هٌابغ تَلیذ الکتزیسیتِ ساکي

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

ٍ واسبشد ّشیه دس صٌؼت سا تَضیح دّذاًَاع بشق )بشق هستمین ٍ هتٌاٍب( سا تؼشیف وٌذ -1  

هٌابغ تَلیذ الىتشیسیتِ ساوي سا ضشح دّذ-2  

اًَاع خغشات ًاضی اص الىتشیسیتِ ساوي سا ضشح دّذ -3  

  ًَاع سٍضْای وٌتشل الىتشیسیتِ ساوي سا ضشح دّذا-4

 جلسِ دٍاسدّن: آضٌایی با خطزات بزق ٍ ػَارض ًاضی اس بزق گزفتگی

 اّذاف سفتاسی:

پایاى داًطجَ لادس باضذ:دس   

ػَاهل هَثش بش بشق گشفتگی سا روش وشدُ ٍ ّش یه سا ضشح دّذ-1  

ػَاسض اٍلیِ ًاضی اص بشق گشفتگی سا تَضیح دّذ-2  

ػَاسض ثاًَیِ ًاضی اص بشق گشفتگی سا تَضیح دّذ-3  

 جلسِ سیشدّن: آضٌایی با رٍضْای حفاظت اس بزق گزفتگی
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 اّذاف سفتاسی:

ادس باضذ:دس پایاى داًطجَ ل  

سٍش حفاظتی سلِ دیفشاًسیل سا ضشح دّذ-1  

سٍش حفاظتی ػایك بٌذی دٍبل سا ضشح دّذ-2  

سٍش حفاظتی دس بشابش جشیاى اضافی سا تَضیح دّذ-3  

فَسهاتَس ایضٍلواى سا تَضیح دّذسسٍش حفاظتی تشاً-4  

اًَاع فیَصّا سا ًام بشدُ ٍ ّشیه سا ضشح دّذ-5  

ای حفاظت اس بزق گزفتگیجلسِ چْاردّن: آضٌایی با رٍضْ  

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

صهیي وشدى )( سا تؼشیف وٌذ-1  

ػٌاصش اصلی صهیي وشدى )( سا ضشح دّذ-2  

اًَاع سٍضْای صهیي وشدى )( سا تَضیح دّذ-3  

اصَل عشاحی حفاظت بِ سٍش صهیي وشدى )( سا ضشح دّذ-4  

  آضٌایی با سیستوْای ػایك دار ٍ کابلْای بزق جلسِ پاًشدّن:

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

ذاسد سا تَضیح دّذًاجضای یه وابل بشق استا-1  

اًَاع وابلْای اًتمال بشق سا ضشح دّذ-2  
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جشیاى هجاص دس سیوْای بشق سا با سابغِ سیاضی تَضیح دّذ-3  

 جلسِ ضاًشدّن: آضٌایی با اًَاع تجْیشات بزلی هَرد استفادُ در صٌایغ ضیویایی 

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

صٌؼت ضیویایی سا تؼشیف وشدُ ٍ اًَاع صٌایغ ضیویایی سا ضشح دّذ-1  

ضیح دّذَهٌغمِ بٌذی )صٍى بٌذی( صٌایغ ضیویایی سا اص ًظش حشیك ٍ اًفجاس ت-2  

تجْیضات بشلی هَسد استفادُ دس صٌایغ ضیویایی سا بش اساس هٌغمِ بٌذی دس صٌایغ ضیویایی سا تَضیح  اًَاع-3

 دّذ

 جلسِ ّفذّن: آضٌایی با اًَاع تجْیشات حفاظت فزدی ٍ گزٍّی در کار با بزق

 اّذاف سفتاسی:

 دس پایاى داًطجَ لادس باضذ:

تجْیضات حفاظتی سا تؼشیف وٌذ-1  

حفاظت فشدی سا ًام بشدُ ٍ ّش یه سا تَضیح دّذاًَاع تجْیضات -2  

اًَاع تجْیضات حفاظت گشٍّی سا ًام بشدُ ٍ ّش یه سا تَضیح دّذ-3  

 

:هٌابغ  

ػبذالخالك هجیشی-ایوٌی دس بشق-1  

هَسسِ واس ٍ تاهیي اجتواػی-دایشُ الوؼاسف ایوٌی ٍ بْذاضت واس-2  

واس ٍ تاهیي اجتواػی هَسسِ-آییي ًاهِ ّای حفاظت ٍ بْذاضت واس-3  
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دوتش جَاد ػذل-ایوٌی هاضیي آالت: سیستوْای حفاظتی-4  

5-Safety and Health for Engineers-Brauer J 

 

: آهَصش بِ صَست سخٌشاًی بَدُ ٍ پشسص ٍ پاسخ دس عَل جلسِ دسس ٍ خاسج آى، آصاد هی رٍش تذریس

 باضذ.

ٍیذئَ پشٍطوتَس ٍ اٍسّذ ٍسایل آهَسضی:  

ارسیابیسٌجص ٍ   

 آصهَى سٍش سْن اص ًوشُ ول)%( تاسیخ ساػت

-  5%  وَئیض تستی 

%10 جلسِ ّطتن - تیتس   آصهَى هیاى تشم 

%75 پایاى تشم -  آصهَى پایاى تشم تستی ٍ تطشیحی 

%10 لبل اص اهتحاًات - تحَیل بصَست  

هىتَب ٍ 

 الىتشًٍیىی

 پشٍطُ دسسی

 

:همزرات کالس ٍ اًتظارات اس داًطجَ  

بایستی سش ساػت همشس ٍ لبل اص هذسس دس والس حضَس داضتِ باضذ ٍ دس هباحث هغشٍحِ ضشوت  داًطجَ

 وشدُ ٍ ًظن والس سا سػایت وٌذ.

 

)رٍس ٍ ساػت جلسِ(: 3جذٍل سهاًبٌذی درس ایوٌی در هحیط کار   

 جلسِ تاریخ هَضَع ّز جلسِ هذرس

21/6/95 آضٌایی با ًماط خغش دس هاضیي االت دوتش هسؼَد لٌبشی  اٍل 

آضٌایی با ضَابظ ساصهاى بیي الوللی واس ٍ لَاًیي وطَسی  دوتش هسؼَد لٌبشی

 دسخصَظ ایوٌی هاضیي آالت

28/6/95  دٍم 
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4/7/95 آضٌایی با اصَل حفاػ گزاسی دوتش هسؼَد لٌبشی  سَم 

11/7/95 آضٌایی با اصَل حفاػ گزاسی دوتش هسؼَد لٌبشی  چْارم 

اصَل حفاػ گزاسیآضٌایی با  دوتش هسؼَد لٌبشی  18/7/95  پٌجن 

25/7/95 آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابضاس دوتش هسؼَد لٌبشی  ضطن 

2/8/95 آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابضاس دوتش هسؼَد لٌبشی  ّفتن 

9/8/95 آضٌایی با ایوٌی هاضیٌْای ابضاس دوتش هسؼَد لٌبشی  ّطتن 

16/8/95 آضٌایی با هباًی فیضیه بشق دوتش هسؼَد لٌبشی  ًْن 

23/8/95 آضٌایی با سٍضْای تَلیذ، اًتمال ٍ تَصیغ الىتشیسیتِ دوتش هسؼَد لٌبشی  دّن 

7/9/95 آضٌایی با اًَاع بشق ٍ هٌابغ تَلیذ الىتشیسیتِ ساوي دوتش هسؼَد لٌبشی  یاسدّن 

14/9/95 آضٌایی با خغشات بشق ٍ ػَاسض ًاضی اص بشق گشفتگی دوتش هسؼَد لٌبشی  دٍاسدّن 

21/9/95 آضٌایی با سٍضْای حفاظت اص بشق گشفتگی دوتش هسؼَد لٌبشی  سیشدّن 

28/9/95 آضٌایی با سٍضْای حفاظت اص بشق گشفتگی دوتش هسؼَد لٌبشی  چْاردّن 

5/10/95 آضٌایی با سیستوْای ػایك داس ٍ وابلْای بشق دوتش هسؼَد لٌبشی  پاًشدّن 

تجْیضات بشلی هَسد استفادُ دس صٌایغ ضیویاییآضٌایی با اًَاع  دوتش هسؼَد لٌبشی  

 

12/10/95  ضاًشدّن 

19/10/95 آضٌایی با اًَاع تجْیضات حفاظت فشدی ٍ گشٍّی دس واس با بشق دوتش هسؼَد لٌبشی  ّفذّن 

 


