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 (Lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 16/11/98  تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 كالس:مدت 

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 
 

 اصول و کلیات بهداشت حرفه ایعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و کلیات بهداشت حرفه ایهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 تعاریف مرتبط با آن را بداند  -

 را تشریح نمایدتاریخچه بهداشت حرفه ای  -

 اصول اساسی آن را نام ببرد  -

 ارتباط و کاربرد آن را در بهداشت عمومی تشریح نماید -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 جلسه دوم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 23/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 عوامل زیان آور محیط کار عنوان درس : 

 آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار هدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 آور را بداند  انیعوامل ز فیتعر -

 آور را شرح دهد  انیعوامل ز انواع -

 دینما حیآور را تشر انیاز عوامل ز یکیهر  یها رمجموعهیز -

 دینما انیرا در قبال آن ب یکارشناس بهداشت حرفه ا کی فیوظا -

  دینما یعوامل را بررس نیدر قبال ا یکارشناس بهداشت عموم کی فیوظا -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 
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 جلسه سوم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 30/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 

 اصول استخدام در سیستم های شغلی کشور  عنوان درس :

 آشنایی با اصول استخدام در سیستم های شغلی کشور هدف كلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 را بداند  مرتبط با آنتعاریف  -

 تاریخچه بهداشت حرفه ای را تشریح نماید -

 اصول اساسی آن را نام ببرد  -

 عمومی تشریح نمایدارتباط و کاربرد آن را در بهداشت  -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 
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 جلسه چهارم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 7/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 دانشجويان  :تعداد 

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور فیزیکی عنوان درس : 

 ناشی از کار ـ عوامل زیان آور فیزیکیآشنایی با بیماری های :  هدف كلی درس 

 اهداف جزئی : 

 دینما فیاز کار را تعر یناش یها یماریب -

 را بشناسد یکیزیآور ف انیاز عوامل ز یناش یها یماریب -

 ها را شرح دهد یماریب نیا میعال -

 از آنها را شرح دهد یریشگیپ نحوه -

 . دینما ییمرتبط است را شناسا یها که با بهداشت عموم یماریب نیاز ا ییها جنبه -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



5 

 

 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

  14/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور شیمیایی عنوان درس : 

 آشنایی با بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور شیمیاییهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 بیماری های ناشی از کار را تعریف نماید -

 بیماری های ناشی از عوامل زیان آور شیمیایی را بشناسد -

 بیماری ها را شرح دهدعالیم این  -

 نحوه پیشگیری از آنها را شرح دهد -

 جنبه هایی از این بیماری ها که با بهداشت عمومی مرتبط است را شناسایی نماید.  -

            مجازیروش آموزش :   

 کامپیوتر سامانه نوید،  امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



6 

 

 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 21/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور ارگونومیکی عنوان درس : 

 آشنایی با بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور ارگونومیکیهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 بیماری های ناشی از کار را تعریف نماید -

 بیماری های ناشی از عوامل زیان آور ارگونومیکی را بشناسد -

 عالیم این بیماری ها را شرح دهد -

 نحوه پیشگیری از آنها را شرح دهد -

 جنبه هایی از این بیماری ها که با بهداشت عمومی مرتبط است را شناسایی نماید.  -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



7 

 

 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 27/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور روانی عنوان درس : 

 بیماری های ناشی از کار ـ عوامل زیان آور روانیآشنایی با هدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 بیماری های ناشی از کار را تعریف نماید -

 روانی را بشناسدبیماری های ناشی از عوامل زیان آور  -

 عالیم این بیماری ها را شرح دهد -

 نحوه پیشگیری از آنها را شرح دهد -

 جنبه هایی از این بیماری ها که با بهداشت عمومی مرتبط است را شناسایی نماید.  -

            مجازیروش آموزش :   

 کامپیوتر سامانه نوید،  امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



8 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 3/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 اسپیرومتری  عنوان درس :

 آشنایی با اسپیرومتریهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 کاربرد اسپیرومتری در بهداشت حرفه ای را شرح دهد -

 پارامترهای مختلف ریوی در اسپیرومتری را تشریح نماید -

 پیش شرط های انجام یک تست استاندارد را شرح دهد -

 نحوه انجام تست را بداند -

 نتایج یک اسپیرومتری را تفسیر نماید  -

 به صورت عملی در آزمایشگاه آن را اجرا و نتایج آن را تفسیر نماید. -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



9 

 

 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 10/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

 1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 اودیومتریعنوان درس : 

 آشنایی با اودیومتریهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 کاربرد اودیومتری در بهداشت حرفه ای را شرح دهد -

 انواع افت های شنوایی را نام برده و ویژگی های آنها را شرح دهد -

 پیش شرط های انجام یک تست استاندارد را شرح دهد -

 نحوه انجام تست را بداند -

 نتایج یک ادیوگرام را تفسیر نماید  -

 به صورت عملی در آزمایشگاه آن را اجرا و نتایج آن را تفسیر نماید. -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



10 

 

 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 17/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

 1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 

  میان ترمعنوان درس : 

 ارزيابی آموخته های دانشجوهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 به سواالت پاسخ صحیح بدهد  -

 پایان ترم اشنا شودبا نحوه سواالت  -

            -روش آموزش :   

 - امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دوم درسبخش  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

  



11 

 

 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 24/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

 1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 بهداشت حرفه ای در مشاغل درمانی )بیمارستان ها و مراکز بهداشتی( عنوان درس : 

 آشنایی با بهداشت حرفه ای در مشاغل درمانی )بیمارستان ها و مراکز بهداشتی(هدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دینما انیدر مشاغل کوچک را ب یو نقش بهداشت حرفه ا تیاهم -

 آشنا شود یدرمان یها طیخطرات موجود در مح با -

 دینما انیخطرات را ب نیکنترل ا اصول -

 دینما حیخطرات را تشر نیاز ا یریشگیپ نحوه -

 حیخطرات درک و تشر نیرا در برخورد با ا یکارشناس بهداشت عموم کیمطالب بتواند نقش  نیاستفاده از ا با -

 . دینما

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



12 

 

 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 31/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

. 

 استانداردها و حدود مجاز کشوری عنوان درس : 

 آشنایی با استانداردها و حدود مجاز کشوریهدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 مرتبط را بداند  فیتعار -

 در سطح جهان را نام ببرد جیرا یاستانداردها انواع -

 استانداردها را شرح دهد  نیا یقانون یو مبان کاربرد -

 دینما ریرا تفس یکشور یاستانداردها -

استانداردها درک و  نیا یریرا در بکارگ یکارشناس بهداشت عموم کیمطالب بتواند نقش  نیاستفاده از ا با -

 . دینما حیتشر

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



13 

 

 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 7/3/99  ارائه درس :تاريخ  98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 

 تجهیزات حفاظت فردی )تئوری+عملی( عنوان درس :

 آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی )تئوری+عملی(هدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 مورد استفاده را نام ببرد  یانواع حفاظ ها -

 دینما انیمختلف ب یبخش ها کیمورد استفاده را به تفک یها حفاظ -

 ماسک و دستکش ها را نام ببرد ژهیمورد استفاده بو یحفاظ ها انواع -

  دینما انیرا ب مارستانیمورد استفاده در ب یانتخاب ماسک ها و دستکش ها نحوه -

 یبرا ازیمورد ن یلوازم حفاظت فرد ،یکارشناس بهداشت عموم کیمطالب بتواند به عنوان  نیاستفاده از ا با -

 . دیرا انتخاب نما یمارستانیمشاغل ب

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



14 

 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 14/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 دانشجويان  :تعداد 

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 

 ایمنی حریق )تئوری+عملی(  عنوان درس :

 آشنایی با ایمنی حریق )تئوری+عملی(هدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 مربوط به آن را بداند  فیتعار -

 را نام ببرد  قیحر یدسته بند انواع -

 دینما انیرا ب قیاطفا انواع حر نحوه -

 و انواع آنها را نام ببرد قیحر یکننده ها خاموش -

 مرتبط را نام ببرد  یو خاموش کننده ها قیحر انواع -

 را شرح دهد  قیاطفا حر اصول -

 نشان دهد یدر دانشکده به صورت عمل قیمانور اطفا حر کی یشده را ط ادی موارد -

            سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیروش آموزش :   

 ، کامپیوترویدئو پروژکتور ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



15 

 

 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 15/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 

 مواد خطرناک و مسمومیت های ناشی از آنها  عنوان درس : 

 آشنایی با مواد خطرناک و مسمومیت های ناشی از آنها  هدف كلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 مواد خطرناک را بداند فیتعار -

 و خطرناک را نام ببرد یمواد سم انواع -

 دینما ریرا تفس ییایمیمربوط به مواد ش یها برچسب -

 مواد خاص را شرح دهد  یاز برخ یناش یاحتمال یها تیمسموم -

 درمان آنها را شرح دهد  یبرا یاختصاص یدوت ها یآنت -

 دینما ییو شناسا یخود بررس یشغل ندهیمطالب را در آ نیاستفاده از ا نحوه -

            مجازیروش آموزش :   

 کامپیوتر سامانه نوید،  امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
  



16 

 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:     بهداشت:   دانشکده

 16/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99  سال تحصیلی:

 8-10 ساعت:چهارشنبه            روز: بهداشت حرفه ای  نام درس )واحد(:

 نظری نوع واحد:
 

 16 تعداد دانشجويان  :

 دکتر حیدر محمدی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حیدر محمدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90 مدت كالس:

  1/11/98تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 

 یدر منازل مسکون یمنیااصول عنوان درس : 

 یدر منازل مسکون یمنیاآشنایی با اصول هدف كلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 را بداند  یدر منازل مسکون یمنیا یکاربرد یجنبه ها -

 مطبوع در ساختمان ها را شرح دهد  هیتهو اصول -

 ها را بداند  ندهیدر کار با شو یپوست یها تیحساس -

 دینما حیرا تشر یبرق یکار با برق و ابزارها یها جنبه -

 . دیارائه نما یبرنامه آموزش کیو در قالب  یمطالب را در رشته بهداشت عموم نیاز ا استفاده -

            مجازیروش آموزش :   

 کامپیوتر سامانه نوید،  امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،1396چوبینه علی رضا و همکاران. کلیات بهداشت حرفه ای. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز . 

  دقیقه   10 مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه 30 مدت زمان :    

 دقیقه  10    مدت زمان : 

 دقیقه 30    مدت زمان:  

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه   5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 


