
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)ٍرُ  طرح د

 

                                   گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار                                          دانشکده : بهداشت اوز

                                    مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار -کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:

 3 :  تعداد ٍاحد Naghshekeshi Sanati :  ًبم درس

 عولی -تئَری ًَع ٍاحد :

 21-23دٍضٌبِ رٍز ٍ سبعت برگساری کالس:   ًدارد پیص ًیبز:

 کبرگبُ ًقطِ کطی -211کالس  هکبى برگساری:

 داًطکدُ علَم پسضکی الرستبى EDCهسئَل برًبهِ :  

 دکتر هحودرضب زارع، ههٌدس هحودرضب ضَضتریبى هدرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:

 داًطکدُ علَم پسضکی ٍ خدهبت بهداضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحد برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 

 

 هقذهو:

 
ًمطِ وطی صٌعتی ّواى زباى تىٌیه یا زباى صٌعت است. زباًی وِ تراٍش فىر هٌْذساى ٍ طراحاى را بِ تصَیر هی 

هی باضذ. ًمطِ وطی در حمیمت ًَعی وطذ.هْارت ًمطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطی در هٌْذسی هاًٌذ سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي 

زباى هحاٍرُ در علَم هٌْذسی هی باضذ وِ اطالعات هَرد ًیاز از یه لطعِ، هاضیي، سازُ، ٍ یا یه طرح را بِ رٍضٌی ٍ 

بذٍى ابْام بیاى هی وٌذ. ایي اطالعات ضاهل ضىل ٌّذسی، ًحَُ لرار گرفتي ٍ اتصال اجساء هختلف، هطخصات فیسیىی ٍ 

ات ضرٍری هی باضذ. بٌابرایي ّر هٌْذس الزم است وِ بِ ایي زباى هسلط باضذ ٍ بتَاًذ بِ راحتی از طریك آى ّرگًَِ اطالع

بِ تبادل اطالعات با سایر هٌْذسیي بپردازد. حذالل هْارت هَردًیاز برای یه هٌْذس ًمطِ خَاًی است ٍ البتِ تَصیِ هی 

ًذ. ّر همذار تسلط بِ ًمطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطی بیطتر باضذ، ضخص ضَد وِ ًمطِ وطی را ًِ لسٍها بطَر حرفِ ای ًیس بذا

سریعتر ٍ راحت تر هی تَاًذ ایذُ ّای خَد را بِ دیگراى هٌتمل وٌذ ٍ ایذُ ّای دیگراى را درن وٌذ.در حمیمت ًمطِ حاٍی 

برای تراضىار ٌّگام  توام اطالعات اعن از اًذازُ لطعِ، جٌس، لطعِ، همذار پرداخت ٍ یا ّر سَال دیگری وِ هوىي است

تراش لطعِ پیص بیایذ هی باضذ )ًتیجِ هی گیر وِ یه تراضىار حرفِ ای ًیس بایذ علن ًمطِ وطی را بلذ باضذ.(در ٍالع هی 

 تَاى گفت وِ ًمطِ وطی در صٌعت هاًٌذ پلی است وِ دفاتر طراحی را با وارگاُ ّای ساخت ٍ تَلیذ هرتبط هی سازد.
 

 :عناوين كلي اين درش ضاهم هوارد زير هي باضذ 
 

 آضٌایی با اصَل ولی ًمطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطی صٌعتی)هعواری، هىاًیىی، ٍ برق(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ىذف كلي
 

آشنایی با اصٌل کلی نقشو کشی اىذاف اختصاصي  

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 انٌاع نقشو را تعریف نوایذ 

  نقشو کشی را بشناسذانٌاع ًسایل 

 ىذف كلي 
 

 آضنايی با عالئن نقطو کطی

 دکتر هحودرضب زارع، ههٌدس هحودرضب ضَضتریبى تهیِ ٍ تٌظین : 

 10/2431/ 31 ببزًگری: تدٍیي/ تبریخ



  اىذاف اختصاصي 
 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:
 عالئن نقشو ىای هعواری را بشناسذ 

 عالئن نقشو ىای هکانیکی را بشناسذ 

 عالئن نقشو ىای برق را بشناسذ 

 

 ىذف كلي 
 

 ترسین نقطو با دست

  اىذاف اختصاصي 
 

 پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:داًطجَ  در 

 پالى ًاحذ ىای صنعتی را با دست ترسین نوایذ 

 برش ىای طٌلی ً عرضی نقشو را از رًی پالى ترسین نوایذ 

 

 ىذف كلي 
 

 ترسین نقطو با نرم افسار

  اىذاف اختصاصي 
 

 :ًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذدا
 پالى ًاحذ ىای صنعتی را با نرم افسار ترسین نوایذ 

  ىای طٌلی ً عرضی نقشو را از رًی پالى با نرم افسار ترسین برش

 نوایذ

 

 روش آهوزش 
 

 سخنرانی 

 کار عولی 

 

 ضرايط اجراء
 

  اهكانات آهوزضي بخص 

 واهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشوتَر ٍ 

 

 

   آهوزش دىنذه 

   :ِاساتیذ گرًه هينذسی بيذاشت هحیطاسبتیدهربَط 

 
 

  هنابع اصلي درسي: 
 



  هٌْذس احوذ هتمی پَر، اًتطارات داًطگاُ صٌعتی ضریف1صٌعتی رسن فٌی ٍ ًمطِ ّای ، 
 ًتطارات داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراىًمطِ وطی عوَهی ساختواى، هٌْذس ًصرت الِ حمایمی، ا 

 
 

  ارزشیابي 

 
 ًحَُ ارزضیببی         

  فعالیت عولی 

 ارزشیابی کتبی پایاى ترم 

 

  نحوه هحاسبو نوره كم 
 

 21  ً فعالیت کالسینوره کار عولی 

 8 نوره آزهٌى پایاى ترم 

 

 

 هقررات 
 

               21                          حذاقل نوره قبٌلي 

  1                     تعذاددفعات هجاز غیبت در كالش 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ...... درش زهانبنذي جذول

تاريخ 

 ارائو

ساعت 

 ارائو

هوضوع 

 جلسو
 هذرش

نحوه 

 ارائو

اهكانات 

هورد 

روش 

 ارزضیابي



 نیاز

25/06/98 2 

تعریف ًمطِ ٍ 

اًَاع ًمطِ ٍ 

عالئن گرافیىی ٍ 

 لراردادی

 سخٌراًی دوتر زارع

 اسالیذ آهَزضی

فعالیت عولی ٍ 

 آزهَى پایاى ترم

01/07/98 2 

همیاس ًمطِ ٍ 

تبذیل همیاس ّا 

 بِ یىذیگر

 دوتر زارع

 سخٌراًی

 اسالیذ آهَزضی

فعالیت عولی ٍ 

 آزهَى پایاى ترم

08/07/98 2 

هعرفی اًَاع 

ٍسایل ٍ اهىاًات 

 ًمطِ وطی

)بِ صَرت 

 هجازی(

 دوتر زارع

 سخٌراًی

 اسالیذ آهَزضی

فعالیت عولی ٍ 

 آزهَى پایاى ترم

15/07/98 2 

آهَزش ترسین 

 ًمطِ

)بِ صَرت 

 هجازی(

 دوتر زارع

ٍ وار  سخٌراًی

 عولی

 اسالیذ آهَزضی

فعالیت عولی ٍ 

 ترم آزهَى پایاى



22/07/98 2 

توریي ٍ ترسین 

ًمطِ ٍ بازخَاًی 

 آًْا

 دوتر زارع

ٍ وار  سخٌراًی

 عولی

 اسالیذ آهَزضی

فعالیت عولی ٍ 

 آزهَى پایاى ترم

29/07/98  

2 

ًحَُ ترسین 

ًمطِ ّای 

هَجَد ار یه 

 هحل

 دوتر زارع

ٍ وار  سخٌراًی

 عولی

 اسالیذ آهَزضی

 فعالیت عولی

06/08/98  

 

2 

تْیِ ًمطِ از 

هحل ّای 

 احذاث ًطذُ 

 دوتر زارع

ٍ وار  سخٌراًی

 عولی

 اسالیذ آهَزضی

فعبلیت عولی ٍ 

 آزهَى پبیبى ترم

13/08/98  

2 

هعرفی ًرم 

افسارّای ًمطِ 

 وطی

 دوتر زارع

ٍ وار  سخٌراًی

 عولی

 اسالیذ آهَزضی

فعبلیت عولی ٍ 

 آزهَى پبیبى ترم

20/08/98  

 
 

2 

آهَزش ترسین 

با عولی پالى 

بخص  -دست

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 فعالیت عولی افسار



 اٍل

20/08/98  

 

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

بخص  -دست

 دٍم

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

27/08/98  

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

بخص  -دست

 سَم

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

27/08/98  

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

بخص  -دست

 چْارم

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

04/09/98  

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی



بخص  -دست

 پٌجن

04/09/98  

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

بخص  -دست

 ضطن

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

11/09/98  

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

بخص  -دست

 ّفتن

هٌْذس 

 ضَضتریاى

عولی با ًرم وار 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

11/09/98  

2 

آهَزش ترسین 

عولی پالى با 

بخص  -دست

 ّطتن

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

18/09/98  فعالیت عولیوار عولی با ًرم ًرم  وار عولی باهٌْذس آهَزش ترسین  2 



عولی پالى با ًرم 

 بخص اٍل -افسار

 افسار افسار ضَضتریاى

18/09/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

بخص  -افسار

 دٍم

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

25/09/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

بخص  -افسار

 سَم

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

25/09/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 فعالیت عولی افسار



بخص  -افسار

 چْارم

02/10/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

بخص  -افسار

 پٌجن

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

02/10/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

بخص  -افسار

 ضطن

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

09/10/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 فعالیت عولی افسار



بخص  -افسار

 ّفتن

09/10/98  

2 

آهَزش  اداهِ

ترسین عولی 

پالى با ًرم 

بخص  -افسار

 ّطتن

هٌْذس 

 ضَضتریاى

وار عولی با ًرم 

 افسار

وار عولی با ًرم 

 افسار

 فعالیت عولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


