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 بنام خدا

 

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه بهذاضت

 گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای

سیستوْبی هذیریت یکپبرچِ: ػنواى درس  

: داًطجَیبى کبرضٌبسی پیَستِ بْذاضت حرفِ ایهخاطباى  

ٍاحذ   2 تؼذاد واحذ:  

ًذارد: دروس پیطنیاز  

پٌجن: ترم  

   12تب  10ضٌبِ ّب سبػت سِ : زهاى ارائه درس

: دکتر هسؼَد قٌبریهذرس  

هذیریت ػلوی ٍ استبًذاردّب ٍ کبربرد آًْب در زهیٌِ ّبی بْذاضت ٍ : آضٌبیی داًطجَیبى بب هذف کلی درس

   هحیظ زیست

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

استبًذارد ٍ جبیگبُ آى در ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلیآضٌبیی بب -1  

ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی در ایراىاستبًذاردّبی آضٌبیی بب -2  

ٍ بْذاضت ضغلی در جْبى استبًذاردّبی ایوٌیآضٌبیی بب -3  

  آضٌبیی بب تبریخچِ، اصغالحبت ٍ کلیبت سیستوْبی هذیریتی -4 
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آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی هذیریت راّبردی ٍ جبیگبُ آى در ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی -5    

9001سٍ آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد ای -6  

14001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد ایسٍ  -7  

18001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد اٍسس  -8  

18001فرآیٌذ هستٌذ سبزی الساهبت اٍسس آضٌبیی بب -9  

  18001آضٌبیی بب فرآیٌذ هویسی الساهبت اٍسس  -10

در یک سبزهبىآضٌبیی بب اّویت ٍ ًحَُ استقرار هذیریت شاپٌی)فبیَ اس(  -11  

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست  -12  

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست -13  

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست -14  

آضٌبیی بب الساهبت سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست -15  

هذیریت ایوٌی فرآیٌذآضٌبیی بب سیستن  -16  

آضٌبیی بب پذافٌذ غیر ػبهل -17  

:جلسه اول  

آضٌبیی بب استبًذارد ٍ جبیگبُ آى در ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی: هذف کلی  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

استبًذارد را تؼریف ًوبیذ-1   

دّذاّویت ٍ ًقص استبًذارد را در ارتقب ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی تَضیح -2  
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ًقص ٍ کبربرد ایوٌی را در هحیغْبی کبری تَضیح دّذ-3  

:جلسه دوم  

آضٌبیی بب استبًذاردّبی ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی در ایراى :هذف کلی  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

اًَاع استبًذاردّب )کبرخبًِ ای، ضرکتی، هلی، هٌغقِ ای ٍ بیي الوللی( را ضرح دّذ-1  

  استبًذارد در ایراى را ضرح دّذتبریخچِ -2

سبختبر هَسسِ استبًذارد ٍ تحقیقبت صٌؼتی ایراى را تَضیح دّذ ٍ ارتببط ایي هَسسِ بب ایوٌی ٍ بْذاضت  -3

 ضغلی را تَضیح دّذ

 جلسه سوم:

آضٌبیی بب استبًذاردّبی ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی در جْبى : هذف کلی  

 اّذاف رفتبری:

ببضذ:در پبیبى داًطجَ قبدر   

را رکر ًوبیذ ٍ بْذاضت ضغلی هْوتریي سبزهبًْبی بیي الوللی هرتبظ بب ایوٌی -1  

آى در ارتببط بب ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی را تَضیح را ضرح دادُ ٍ ٍظبیف کبر سبختبر سبزهبًْبی بیي الوللی  -2

 دّذ

ارتببط بب ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی سبختبر سبزهبى ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی آهریکب را ضرح دادُ ٍ ٍظبیف آى در  -3

 را تَضیح دّذ

آضٌبیی بب تبریخچِ، اصغالحبت ٍ کلیبت سیستوْبی هذیریتی: جلسه چهارم  

 اّذاف رفتبری:
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 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

تبریخچِ سیستوْبی هذیریتی را تَضیح دّذ -1  

اصغالحبت سیستوْبی هذیریتی را تؼریف کٌذ-2  

چرخِ دهیٌگ را تَضیح دّذ-3  

اًَاع سیستوْبی هذیریتی هرتبظ بب ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی را تؼریف ًوبیذ-4  

آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی هذیریت راّبردی ٍ جبیگبُ آى در ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی: جلسه پنجن    

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

هذیریت راّبردی را تؼریف ًوبیذ-1  

ّبی ػولیبتی ضرکت را بب هثبل ضرح دّذ اّذاف  کالى، خرد ٍ برًبهِ-2  

خظ هطی ضرکت را ضرح دّذ-3  

9001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد ایسٍ : جلسه ضطن  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

را ضرح دّذ 9001ّذف ٍ هببًی السهبت قبًًَی استبًذارد ایسٍ -1  

را تَضیح دّذ 9001فرآیٌذ پیبدُ سبزی استبًذارد ایسٍ -2  

را ضرح دّذ 9001فرآیٌذ هویسی استبًذارد ایسٍ -3  

14001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد ایسٍ  :جلسه هفتن  

 اّذاف رفتبری:
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 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

را ضرح دّذ 14001ّذف ٍ هببًی السهبت قبًًَی استبًذارد ایسٍ  -1  

را تَضیح دّذ 14001فرآیٌذ پیبدُ سبزی استبًذارد ایسٍ  -2  

را ضرح دّذ 14001فرآیٌذ هویسی استبًذارد ایسٍ  -3  

18001ٍ هببًی استبًذارد اٍسس : آضٌبیی بب اصَل جلسه هطتن  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

را ضرح دّذ 18001ّذف ٍ هببًی السهبت قبًًَی استبًذارد اٍسس  -1  

را تَضیح دّذ 18001فرآیٌذ پیبدُ سبزی استبًذارد اٍسس  -2  

را ضرح دّذ 18001فرآیٌذ هویسی استبًذارد اٍسس  -3  

18001آضٌبیی بب فرآیٌذ هستٌذ سبزی الساهبت اٍسس : جلسه نهن  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

را ضرح دّذ 18001ٍاحذّبی هسئَل در فرآیٌذ هستٌذ سبزی الساهبت اٍسس -1  

را ًبم ببرد 18001هستٌذ سبزی الساهبت اٍسس  افراد هسئَل در فرآیٌذ -2  

را تَضیح دادُ ٍ یک برًبهِ ػولی برای ایي هستٌذ سبزی ارائِ  18001اصَل هستٌذ سبزی الساهبت اٍسس -3

 ًوبیذ

18001آضٌبیی بب فرآیٌذ هویسی الساهبت اٍسس : جلسه دهن  

 اّذاف رفتبری:
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 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

را ضرح دّذ 18001هویسی داخلی الساهبت اٍسس هَاقغ ًیبز بِ -1  

را ضرح دّذ 18001هَاقغ ًیبز بِ هویسی خبرجی الساهبت اٍسس  -2  

را ارائِ ًوبیذ 18001برًبهِ اٍلیِ هویسی الساهبت اٍسس -3  

  آضٌبیی بب اّویت ٍ ًحَُ استقرار هذیریت شاپٌی)فبیَ اس( در یک سبزهبى جلسه یازدهن:

 اّذاف رفتبری:

بى داًطجَ قبدر ببضذ:در پبی  

تبریخچِ ٍ اّویت هذیریت شاپٌی)فبیَ اس(را ضرح دّذ-1  

هراحل استقرار هذیریت شاپٌی)فبیَ اس( را ضرح دّذ-2  

هذیریت شاپٌی)فبیَ اس( بب هثبل تَضیح دّذ هراحل ػولی استقرار-3  

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست: جلسه دوازدهن  

رفتبری:اّذاف   

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

را تَضیح دّذ لسٍم یکپبرچِ سبزی سِ حیغِ ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست-1  

تبریخچِ سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را تَضیح دّذ-2   

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست: جلسه سیسدهن  

 اّذاف رفتبری:

قبدر ببضذ: در پبیبى داًطجَ  

سیستن هذیریت یکپبرچِ ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را ضرح دّذ-1  
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ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را ضرح دّذ اًَاع هذلْبی سیستن هذیریت-2  

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست :جلسه چهاردهن  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را ضرح دّذًحَُ ًگبرش -1  

خظ هطی اٍلیِ در خصَظ سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را تَضیح دّذ ٍ یک ًوًَِ -2

را در یک سبزهبى پیطٌْبد دّذ فرضی  

الساهبت سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیستآضٌبیی بب  :جلسه پانسدهن  

 اّذاف رفتبری:

پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ: در  

ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را ضرح دّذ ٍ تفبٍت ایي الساهبت را بب الساهبت سبیر  الساهبت سیستن هذیریت-1

تحلیل ًوبیذاستبًذاردّب را   

ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست یک ضرکت را تحلیل  سیستن هذیریت ًقبط ضؼف ٍ قَت هستٌذات الساهبت-2

 ًوبیذ 

سیستن هذیریت ایوٌی فرآیٌذآضٌبیی بب  :ضانسدهنجلسه   

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

تبریخچِ سیستن هذیریت ایوٌی فرآیٌذ را تَضیح دّذ -1  

را ضرح دّذ کبربرد ٍ هسایبی سیستن هذیریت ایوٌی فرآیٌذ -2  

اجسای سیستن هذیریت ایوٌی فرآیٌذ را تَضیح دّذ-3  
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پذافٌذ غیر ػبهل: آضٌبیی بب جلسه هفذهن  

 اّذاف رفتبری:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

تبریخچِ پذافٌذ غیر ػبهل را ضرح دّذ-1  

رابغِ بیي ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست را بب پذافٌذ غیر ػبهل تَضیح دّذ-2  

الساهبت قبًًَی پذافٌذ غیر ػبهل را ضرح دّذ-3  

:هنابغ  

 دکتر جْبًگیری-سالهت، ایوٌی ٍ هحیظ زیستسیستوْبی هذیریت یکپبرچِ -1

(IMS&HSE-MS)      

هیٌَ ًوبزی                                                       -سیستن هذیریت ایوٌی ٍ بْذاضت حرفِ ای-2

(OHSAS18001) 

 سبیر هٌببغ )سبیتْبی بیي الوللی هربَعِ(-3

پرسص ٍ پبسخ در عَل جلسِ درس ٍ خبرج آى، آزاد هی : آهَزش بِ صَرت سخٌراًی بَدُ ٍ روش تذریس 

 ببضذ.

: ٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ اٍرّذوسایل آهوزضی  

 سنجص و ارزیابی

 آزهَى رٍش سْن از ًورُ کل)%( تبریخ سبػت

%10 جلسِ ّطتن -  آزهَى هیبى ترم تستی 

%80 پبیبى ترم -  آزهَى پبیبى ترم تستی ٍ تطریحی 

%10 قبل از اهتحبًبت - بصَرت  تحَیل 

هکتَة ٍ 

 الکترًٍیکی

 پرٍشُ درسی
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:هقررات کالس و انتظارات از دانطجو  

داًطجَ ببیستی سر سبػت هقرر ٍ قبل از هذرس در کالس حضَر داضتِ ببضذ ٍ در هببحث هغرٍحِ ضرکت 

 کردُ ٍ ًظن کالس را رػبیت کٌذ.

)روز و ساػت جلسه(: 2جذول زهانبنذی درس ایونی در هحیط کار   

 جلسه تاریخ هوضوع هر جلسه هذرس

23/6/95 آضٌبیی بب استبًذارد ٍ جبیگبُ آى در ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی دکتر هسؼَد قٌبری  اول 

30/6/95 آضٌبیی بب استبًذاردّبی ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی در ایراى دکتر هسؼَد قٌبری  دوم 

جْبىآضٌبیی بب استبًذاردّبی ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی در  دکتر هسؼَد قٌبری  6/7/95  سوم 

13/7/95 آضٌبیی بب تبریخچِ، اصغالحبت ٍ کلیبت سیستوْبی هذیریتی دکتر هسؼَد قٌبری  چهارم 

آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی هذیریت راّبردی ٍ جبیگبُ آى در ایوٌی  دکتر هسؼَد قٌبری

 ٍ بْذاضت ضغلی

20/7/95  پنجن 

9001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد ایسٍ    دکتر هسؼَد قٌبری  27/7/95  ضطن 

14001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد ایسٍ  دکتر هسؼَد قٌبری  4/8/95  هفتن 

+اهتحبى هیبى 18001آضٌبیی بب اصَل ٍ هببًی استبًذارد اٍسس  دکتر هسؼَد قٌبری

 ترم

11/8/95  هطتن 

18001هستٌذ سبزی الساهبت اٍسس  آضٌبیی بب فرآیٌذ دکتر هسؼَد قٌبری  18/8/95  نهن 

18001آضٌبیی بب فرآیٌذ هویسی الساهبت اٍسس  دکتر هسؼَد قٌبری  25/8/95  دهن 

آضٌبیی بب اّویت ٍ ًحَُ استقرار هذیریت شاپٌی)فبیَ اس( در    دکتر هسؼَد قٌبری

 یک سبزهبى

2/9/95  یازدهن 

هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیستآضٌبیی بب سیستن     دکتر هسؼَد قٌبری  9/9/95  دوازدهن 

آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست    دکتر هسؼَد قٌبری  16/9/95  سیسدهن 

23/9/95 آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ زیست دکتر هسؼَد قٌبری  چهاردهن 

سیستن هذیریت ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیظ آضٌبیی بب الساهبت  دکتر هسؼَد قٌبری

 زیست

30/9/95  پانسدهن 

7/10/95 آضٌبیی بب سیستن هذیریت ایوٌی فرآیٌذ دکتر هسؼَد قٌبری  ضانسدهن 

14/10/95 آضٌبیی بب پذافٌذ غیر ػبهل دکتر هسؼَد قٌبری  هفذهن 

 


