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 معرفی درس:

آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای  بیماری های شغلی و اپیدمیولوژی آنها با هدف  درس  

ناشی از عوامل مخاطره زای شغلی، مکانیسم، علل ایجاد و راه های پیشگیری  و ایمنی کار با عالئم و بیماری های مختلف  

از آنها، اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار شغلی شایع در ایران، قادر نمودن دانشجو به استفاده از یافته های اپیدمیولوژیکی  

 در پیشگیری و کنترل بیماری های شغلی ارائه می شود. 

 ل موارد زير می باشد : عناوين كلی اين درس شام
 تاریخچه بیماری های ناشی از کار  ▪

 خصوصیات بیماری های مرتبط با کار و مبانی اپیدمیولوژیک آن  ▪

 اصول انجام پایش سالمت شاغلین و انواع معاینات شغلی  ▪

 های مواجهه و اثر بیولوژیکی آشنایی با پایش بیولوژیکی، شاخص ▪

 مراقبت و پایش سالمت شاغلین پایش بیولوژیک و کاربرد آن در   ▪

 نشانه شناسی بیماری های ناشی از کار  ▪

بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار اعم از سرما، گرما، پرتوها )یونساز و غیریونساز(، صدا و ارتعاش،   ▪

 تغییرات فشار هوا 

ها،  کشها، آفتنی، حالل بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی محیط کار اعم از فلزات سنگین، گردوغبار معد ▪

 استنشاق گازهای سمی و سایر مواد شیمیایی 

 بیماری های اسکلتی عضالنی ناشی از کار  ▪

 بیماری های پوستی ناشی از کار  ▪

 بیماری های ریوی و تنفسی ناشی از محیط کار  ▪

 بیماری های چشمی ناشی از محیط کار  ▪

 سرطان ها شغلی  ▪

 بیماری های ناشی از نوبت کاری ▪

 یولوژی و کاربرد آن اصول اپیدم ▪

 اصول اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار و غیر واگیردار  ▪

 پیشگیری از بیماری های شغلی  ▪
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 هدف كلی  ❖

   تاریخچه بیماری های ناشی از کار 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 را بیان نماید.  بیماری های ناشی از کارتاریخچه  ▪

 را تعریف نماید.   ناشی از کار بیماری های  ▪

 را تعریف نماید.   بیماری های مرتبط با کار  ▪

 را تعریف نماید. خصوصیات بیماری های مرتبط با کار و مبانی اپیدمیولوژیک آن   ▪

 

 هدف كلی  ❖

   اصول انجام پایش سالمت شاغلین و انواع معاینات شغلی 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 را تعریف نماید.   پایش سالمت شغلی ▪

 را تشریح نماید.   هدف پایش سالمت شغلی ▪

 را تشریح نماید.  روش های پایش سالمت شغلی انواع  ▪

 را توصیف نماید. نشانه های بیماری های ناشی از کار   ▪

 را تشریح نماید.  های مواجهه و اثر بیولوژیکی کاریرد پایش بیولوژیکی، شاخص ▪

 

 

 

 

 



 

4 

 

 هدف كلی  ❖

 بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار  

   اهداف اختصاصی ❖

   دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 را تشریح نماید.    بیماری های ناشی از سرما  ▪

 را تشریح نماید.    بیماری های ناشی از گرما  ▪

 را تشریح نماید.    بیماری های ناشی از پرتوهای یونساز  ▪

 را تشریح نماید.    پرتوهای غیریونساز بیماری های ناشی از  ▪

 را تشریح نماید.    بیماری های ناشی از صدا  ▪

 را تشریح نماید.    بیماری های ناشی از ارتعاش  ▪

 را تشریح نماید.    بیماری های ناشی از تغییرات فشار هوا  ▪
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 هدف كلی  ❖

 بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی محیط کار 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 را تشریح نماید.   بیماری های ناشی از مواجهه با فلزات سنگین  ▪

 را تشریح نماید.   بیماری های ناشی از مواجهه با گردوغبارهای معدنی   ▪

 را تشریح نماید.   بیماری های ناشی از مواجهه با حالل های آلی  ▪

 را تشریح نماید.  ها کش بیماری های ناشی از مواجهه با آفت ▪

 را تشریح نماید.  بیماری های ناشی از استنشاق گازهای سمی و سایر مواد شیمیایی  ▪

 

 

 هدف كلی  ❖

   بیماری های اسکلتی عضالنی ناشی از کار 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 تشریح نماید. را   بیماری های اسکلتی اندام های فوقانی ناشی از محیط کار  ▪

 را تشریح نماید.   بیماری های اسکلتی اندام های تحتانی ناشی از محیط کار  ▪

 را تشریح نماید.   بیماری های عضالنی اندام های فوقانی ناشی از محیط کار  ▪

 را تشریح نماید.   بیماری های عضالنی اندام های تحتانی ناشی از محیط کار  ▪

 . را تعریف نماید  کارعالیم بیماری های اسکلتی عضالنی محیط  ▪

 بیماری های ناشی از نوبت کاری را تشریح نماید.  ▪

 تشریح نماید.  راه های پیشگیری از بیماری های اسکلتی عضالنی محیط کار را  ▪
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 هدف كلی  ❖

   بیماری های شغلی محیط کار آشنایی با 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 نماید. پوستی ناشی از کار را تشریح  انواع بیماری های  ▪

 انواع بیماری های چشمی ناشی از کار را تشریح نماید.  ▪

 انواع بیماری های ریوی و تنفسی ناشی از کار را تشریح نماید.  ▪

 

 

 هدف كلی  ❖

   بیماری های شغلی محیط کار آشنایی با 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 های شغلی ناشی از کار را تشریح نماید. انواع سرطان   ▪

 انواع عوامل تشدید بروز و شیوع سرطان های ناشی از کار را تشریح نماید.  ▪
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 هدف كلی  ❖

   اصول اپیدمیولوژی و کاربرد آن در بیماری های شغلی محیط کار آشنایی با 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 اپیدمیولوژیک را تشریح نماید. و تاریخچه  اصول   ▪

 اصطالحات رایج در اپیدمیولوژیک را توصیف نماید.  ▪

 کاربرد اپیدمیولوژیک را توصیف نماید.  ▪

 ل محیطی( را تشریح نماید. ممبانی بیماری های بر اصل بیماری های شغلی )عوامل بیماری زا، میزبان و عوا ▪

 واگیردار را تشریح نماید. اصول اپیدمیولوژی بیماری های  ▪

 اصول اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیردار را تشریح نماید.  ▪

 اصول اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیردار را تشریح نماید.  ▪

 اصول پیشگیری و مراحل آن را توصیف نماید.  ▪

 راه های کشف بیماری در جامعه )غربالگری( را تشریح نماید.  ▪

 میولوژی )توصیفی، تحلیلی و تجربی( را توصیف نماید. روش های مطالعه در اپید ▪

 انواع اپیدمی ها و اصول اقدامات آن در مواقع بروز را بیان نماید.  ▪

 شیوه استفاده از اطالعات اپیدمیولوژیک در پیشگیری و کنترل بیماری های شغلی را بیان نماید.  ▪
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 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید  کامپیوتر  ، ویدوئو پروژکتور  ، اسالید پروژکتور  ▪

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر     بلی   ◼ آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟ 

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت  
های مشخص  صفحات و  فصل 

 مطالعه شده برای  

 کلیه فصول  عقیلی نژاد ماشاهلل، فرشاد علی اصغر؛ طب کار و بیماری های شغلی؛ آخرین چاپ 

های کاربردی انجام و تفسیر در کلینیک؛ میرمحمدی سید جلیل، کیوان کرمی فر؛ اسپیرومتری، راه 

 آخرین چاپ 
 کلیه فصول 

Levy, Occupational health recognizing. Last edition  کلیه فصول 

Ladon, Current Occupational & Environmental medicine. Last edition  کلیه فصول 

Gordis Leon, Epidemiology, Elseveir, Last Edition  2و    1  کلیه فصول 

Corbett J Bonald BMJ, Epidemiology of work-related diseases, Publishing 

group, Last Edition 
 کلیه فصول 
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسی دانشجویان به  

 مقاله 

  

 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

عنوان   به  تنهایی  به  یا  معرفی کنید   منبع درسی فوق  دانشجویان  و  به  کنید  ذکر  را  آن  را    فایل، مشخصات  آن 

 ضمیمه نمایید:

 

 و ... است.   های دیگر دانشگاهروی سامانه بر  اری شده  ذ محتوای بارگ ،  جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت،  منظور    *

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا 
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/ 

 کنندگان تهیه 
 توضیحات 

آماده بودن فایل برای  

 ** اری ذ بارگ 
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 آزمون های تکویني )کوییز/ میان ترم(  ❖

 خیر    بلی  ◼  اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 1402/ 01/ 22 کتبی  آزمون میان ترم  1

 .....  کتبی  پایان ترم  2

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم   ف ی تکال  ▪

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی  ◼  اید؟ . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

شامل ارائه یک موضوع تخصصی مرتبط با مباحث کالسی می باشد. موضوع پروژه به صورت اختیاری   پروژهاین  ❖

 است و دانشجو می تواند موضوع پروژه را پیشنهاد دهد. در صورت عدم پیشنهاد موضوع پروژه، مدرس موضوع

 پروژه را برای دانشجویان تعیین می نماید. 

در کالس  یک فایل پاورپوینت تهیه نماید و آن فایل را   مشخص شدهدانشجو  بایست در مورد موضوع تخصصی  ❖

 سایر دانشجویان م و مدرس ارائه دهد.  ر در حضو

سب با موضوع در ، ابتدا کلیات موضوع را بیان نماید. سپس متنامشخص شدهدانشجو بایست در مورد موضوع  ❖

مورد کاربرد موضوع در محیط کار یا بهداشت شغلی توضیح دهد و سپس به طور اختصتاصی به ارائه مطالب  

جدید در مورد موضوع موله بپردازد. در انتها دانشجو بایست به جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خود بپردازد. 

 است.ارائه منابع مورد استفاده در فایل پاورپوینت الزامی 
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 دقیقه می باشد. تعداد اسالیدها محدودیتی ندارد. 20مدت زمان ارائه موضوع حداکثر  ❖

 

 

 ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 
 8 آزمون میان ترم 

 8 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 

 

 مقررات  ❖

 10قبولی: حدأقل نمره . 1

 جلسه 4حدأکثر غیبت مجاز:  .2
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 بیماری های شغلی و اپیدمیولوژی آنها جدول زمان بندی درس 

 امکانات موردنیاز  نحوه ارائه  مدرس  موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریح ارائه 
روش  
 ارزشیابی 

18/11/401 10-8 
تاریخچهههه بیمهههاری 

 های ناشی از کار
 رحیم پور

سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

25/11/401 10-8 
اصول انجام پایش 
سالمت شاغلین و 
 انواع معاینات شغلی

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

02/12/401 10-8 
اصول انجام پایش 
سالمت شاغلین و 
 انواع معاینات شغلی

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

09/12/401 10-8 
بیماری های ناشی از  

عوامل فیزیکی  
 محیط کار

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

16/12/401 10-8 
بیماری های ناشی از  

فیزیکی  عوامل 
 محیط کار

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

23/12/401 10-8 
بیماری های ناشی از  

عوامل شیمیایی  
 محیط کار

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

 آزمون میان ترم 

29/01/402 10-8 
بیماری های اسکلتی 
 عضالنی ناشی از کار

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
پرسش و  

 پاسخ

05/02/402 

10-8 

آشنایی با بیماری 
های شغلی محیط  

 کار 
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

پرسش و  
 پاسخ

12/02/402 

10-8 

آشنایی با بیماری 
های شغلی محیط  

 کار 
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

پرسش و  
 پاسخ

19/02/402 
10-8 

ایپدمیولوژی بیماری  
 های ناشی از کار

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
پرسش و  

 پاسخ
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 امکانات موردنیاز  نحوه ارائه  مدرس  موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریح ارائه 
روش  
 ارزشیابی 

26/02/402 
10-8 

بیمهاری  ایپدمیولوژی 
 های ناشی از کار

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

02/03/402 
10-8 

بیمهاری  ایپدمیولوژی 
 کارهای ناشی از 

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

09/03/402 
10-8 

بیمهاری  ایپدمیولوژی 
 های ناشی از کار

 رحیم پور
سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

 آزمون پایان ترم 

 

 

 


