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  طرح درس نظري 

       نظري واحد 2 تعداد واحد:                  پیوسته مقطع: کارشناسی       رشته: بهداشت عمومی                              بهداشت حرفه اي    عنوان درس:
        18/3/99پایان کالس: تاریخ            13/11/98  شروع کالس:تاریخ                             34کد درس:           ندارد پیش نیاز:       96-67 دومنیمسال: 

روش تدریس: سخنرانی/بحث                     7/4/99 آزمون:تاریخ                  11-13ساعت کالس:                                         شنبهیکروزکالس: 
   خانم زنگانه مدرس:  نفر 27 تعداد:  نشکده علوم پزشکی    امحل اجرا: د  رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                گروهی              

توضیح مفاهیم، اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه اي دانش آموختگان را با عوامل زیان اور محیط این درس با  شرح درس:
کار،بیماري هاي حرفه اي و نقش عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آشنا نموده و اصول و روش هاي پیشگیري از بیماري ها و 

  حوادث ناشی از کار را توضیح خواهد داد.

       می باشد. آشنایی با مسائل و مشکالت بهداشتی کارگران و محیط هاي کاري کلی این درسهدف   :کلی هدف

  :اهداف رفتاري

 .اشناگردد اي حرفه بهداشت وتاریخچه دانشجوبامفاهیم

 اشناشود. شغلی هاي بیماري دانشجوبا

 دهد. راشرح الرژیک و ریوي،پوستی هاي بیماري انواع

 کاراشناشود. از ناشی روانی اختالالت و اسکلتی عضالنی اختالالت دانشجوبا

 دهد. شرح ازکاررا ناشی هاي سرطان و عفونی هاي بیماري

 اشناشود. کار جوي شرایط و کاري ارتعاشات بارسروصداو زیان عوامل با

 اشناگردد. کشاورزي سموم همچنین و ها مسمومیت انواع و شناسی سم دانشجوبامقدمات

 کاراشناگردد. محیط از ناشی اور زیان عوامل و وارزشیابی اندازگیري هاي روش دانشجوبا

 اشناگردد. شغلی حوادث پیشگیري هاي روش و کار ایمنی دانشجوبااصول

 اشناگردد. تشعشات و پرتوها دانشجوباانواع

 اشناگردد. اي حرفه بهداشت اخالق مللی بین دانشجوباکدهاي

 دهد. راتوضیح حادثه هاي مدل و صنعتی حوادث بندي دانشجوتقسیم

 .شود اشنا گزارش تهیه و کار ازمحل بازدید دانشجوبااصول
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  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و در هر 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        15آزمون پایان ترم:                نمره                    2آزمون میان ترم و فعالیت کالسی: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن 
  درس قرار می کیرد.

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

 امیرنژاد رضا عظیمی، سعید اثر سوم ویرایش) زیست محیط ایمنی، بهداشت،( همه براي HSE آموزش-

 امیدمهر انتشارات. شناسی سم نگهداري، اطفاء، ایمنی،) :  2 جلد(  عمل تا تئوري از اي  حرفه بهداشت و کرمی،ایمنی-
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  13/11/98  خانم زنگانه  مفاهیم وتاریخچه بهداشت حرفه اي      17:30-16 

2  20/11/98  خانم زنگانه  بیماري هاي شغلی     17:30-16 

3  27/11/98  خانم زنگانه  انواع بیماري هاي ریوي،پوستی و الرژیک      17:30-16 

4  4/12/98  خانم زنگانه  اختالالت عضالنی اسکلتی و اختالالت روانی ناشی از کار     17:30-16 

5  11/12/98  خانم زنگانه  بیماري هاي عفونی و سرطان هاي ناشی ازکار     17:30-16 

6  18/12/98  خانم زنگانه  تعطیلی رسمی     17:30-16 

7  25/12/98  خانم زنگانه  عوامل زیان بارسروصداو ارتعاشات کاري و شرایط جوي کار       17:30-16 

مقدمات سم شناسی و انواع مسمومیت ها و همچنین سموم      17:30-16  17/1/99  8
  کشاورزي 

 خانم زنگانه

 خانم زنگانه  اندازگیري وارزشیابی و عوامل زیان اور ناشی از محیط کارروش هاي      17:30-16  24/1/99  9

 خانم زنگانه  آزمون میانترم     17:30-16  31/1/99  10

 خانم زنگانه  اصول ایمنی کار و روش هاي پیشگیري حوادث شغلی     17:30-16  7/2/99  11

 خانم زنگانه  انواع پرتوها و تشعشات      17:30-16  14/2/99  12

 خانم زنگانه  کدهاي بین مللی اخالق بهداشت حرفه اي     17:30-16  21/2/99  13

 خانم زنگانه  تقسیم بندي حوادث صنعتی و مدل هاي حادثه      17:30-16  28/2/99  14

 خانم زنگانه   تعطیلی رسمی     17:30-16  4/3/99  15

 خانم زنگانه  اصول بازدید ازمحل کار و تهیه گزارش     17:30-16  11/3/99  16

 خانم زنگانه  تکالیف کالسی     17:30-16  18/3/99  17

 


