
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  -معاونت علوم پزشکی     
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

  طرح درس نظري 

          96ورودي:           بهداشتمقطع:کارشناسی             رشته:واحد             2تعدادواحد:               بهداشت حرفه ايطرح درس:
  چهارشنبهروز:          17نفر       تعدادجلسات:25نیمسال:دوم                 تعداددانشجو:          34کد درس:   ندارد         پیش نیاز:  

  فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه  وسایل کمک آموزشی:        21/3/97تاریخ اتمام:          16/11/96تاریخ شروع:     16-17:30ساعت:
   مهندس میرازیی مدرس:        محل کالس: دانشکده علوم پزشکی         روش تدریس: سخنرانی

 احساس رفتار، اساس و کرده تعریف را اجتماعی روانشناسی و شناسی جامعه روانشناسی، مفاهیم بود، خواهند قادر دانشجویان درس این پایان درهدف کلی: 
 .                   دهند توضیح را رفتار بر مؤثر عوامل سایر و شخصیتی ساختار بر را فرهنگ تاثیر و انگیزه و ادراك و

وسایل   روش تدریس  اهداف رفتاري  ساعت  جلسه  تاریخ
  موردنیاز

  ارشیابی  حیطه   ارزیابی
  

وتاریخچه بهداشت حرفه اي  دانشجوبامفاهیم    1  8/12/96
  اشناگردد.

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبا بیماري هاي شغلی اشناشود    2  15/12/96

انواع بیماري هاي ریوي،پوستی و الرژیک     3  15/12/96
  راشرح دهد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

21/12/96  
  سه شنبه

اختالالت عضالنی اسکلتی و اختالالت دانشجوبا     4
  روانی ناشی از کاراشناشود

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

بیماري هاي عفونی و سرطان هاي ناشی ازکاررا     5  22/1/97
  شرح دهد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

زیان بارسروصداو ارتعاشات کاري و با عوامل     6  29/1/97
  شرایط جوي کار اشناشود

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

دانشجوبامقدمات سم شناسی و انواع مسمومیت     7  5/2/97
  ها و همچنین سموم کشاورزي اشناگردد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

11/2/97  
  سه شنبه

دانشجوبا روش هاي اندازگیري وارزشیابی و     8
  عوامل زیان اور ناشی از محیط کاراشناگردد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

دانشجوبااصول ایمنی کار و روش هاي پیشگیري     9  19/2/97
  حوادث شغلی اشناگردد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوباانواع پرتوها و تشعشات اشناگردد    10  19/2/97

دانشجوباکدهاي بین مللی اخالق بهداشت حرفه     11  26/2/97
  اي اشناگردد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

دانشجوتقسیم بندي حوادث صنعتی و مدل هاي     12  26/2/97
  حادثه راتوضیح دهد

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

دانشجوبااصول بازدید ازمحل کار و تهیه گزارش     13  2/3/97
  اشنا شود.

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوقادر به ارائه تکالیف کالسی باشد    14  9/3/97

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوقادر به ارائه تکالیف کالسی باشد    15  9/3/97
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  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  به ارائه تکالیف کالسی باشددانشجوقادر     16  23/3/97

  بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  امتحان    17  23/3/97

  روش ارزشیابی دانشجو

 )نمره18آزمون پایان ترم()                                 نمره2( و فعالیت کالسی آزمون میان ترم

 منابع

  براي همه (بهداشت، ایمنی، محیط زیست) ویرایش سوم اثر سعید عظیمی، رضا امیرنژاد HSEموزش آ -
  امیدمهرشناسی. انتشارات  سم نگهداري، اطفاء، ایمنی،) :  2 جلد(  عمل تا تئوري از اي  حرفه بهداشت و کرمی،ایمنی -

 

 


