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 کارشناسی مهندسی عمومی مقطع و رشته تحصیلی:    بهداشت عمومیگروه آموزشی:        بهداشت اوزدانشکده :      

 واحد2 :  تعداد واحد بهداشت حرفه ای :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 ندارد

 عصر 16-14دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

                                       رزاق رحیم پورمسئول برنامه: 
 

 Razzaghrahimpoor@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                       07152519272شماره تماس دانشکده:    

 رزاق رحیم پورمدرس: 
 Razzaghrahimpoor@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:شماره تماس دانشکده:                                                  

  رزاق رحیم پورتهیه و تنظیم: 
 

                                  08/11/1400     تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 معرفی درس:

ایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی با مفاهیم، آشندرس بهداشت حرفه ای با هدف 

از جمله عوامل زیان آور محیط کار، بیماری های حرفه ای و نقش  اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای

عضالنی، اختالالت روانی  -، شیمیایی و بیولوژیکی، تشریح و توصیف اختالالت اسکلتیعوامل فیزیکی

محیط کار و همچنین تشریح اصول و روش های پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار ارائه می 

 شود.

 درس شامل موارد زير می باشد : عناوين كلی اين
 

 تعاریف، مفاهیم و اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای .1
 )فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی( عوامل زیان آور محیط کار .2
 بیماری های شغلی ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی .3
 بیماری های شغلی ناشی از عوامل زیان آور شیمیایی .4
 بیماری های شغلی ناشی از عوامل زیان آور بیولوژیکی .5
 عضالنی -اختالالت اسکلتی .6
 اختالالت روانی ناشی از کار )استرس، نوبت کاری( .7
 کلیات ارگونومی .8
 کلیات روش های ارزیابی اندازه گیری های عوامل زیان آور محیط کار .9

 ایمنی و حوادث ناشی از کار .10
 ا و حوادث ناشی از کاراصول و روش های پیشگیری از بیماری ه .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ف كلیاهدا 

 

  تعاریف، مفاهیم و اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 بهداشت حرفه ای را تعریف کند 

  شغل را تعریف کند.بیماری های شغلی و مرتبط با 

 .حوادث شغلی را تعریف نماید 

 .انواع عوامل زیان آور محیط کار را تعریف نماید 

 .دامنه عمل بهداشت حرفه ای را توصیف نماید 

 

 هدف كلی 

 )فیزیکی( عوامل زیان آور محیط کار 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  محیط را بداند.فیزیک تولید و انتشار صدا در 

 .معیارهای بررسی مواجهه شغلی با صدا را توصیف نماید 

 .معیارهای سنجش و مقایسه میزان مواجهه با صدا با حدود مجاز را بداند 

 .راه های کنترل مواجهه شغلی با صدا را بداند 

 .فیزیک تولید و انتشار ارتعاش در محیط را بداند 

 را توصیف نماید. معیارهای بررسی مواجهه شغلی با ارتعاش 

 .معیارهای سنجش و مقایسه میزان مواجهه با ارتعاش با حدود مجاز را بداند 

 .راه های کنترل مواجهه شغلی با ارتعاش را بداند 

 .فیزیک تولید و انتشار پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان در محیط را بداند 

 یزان را توصیف نماید.معیارهای بررسی مواجهه شغلی با پرتوهای یونیزان و غیر یون 

 .معیارهای سنجش و مقایسه میزان مواجهه با پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان با حدود مجاز را بداند 

 .راه های کنترل مواجهه شغلی با پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان را بداند 

 .فیزیک تولید و انتشار گرما و سرما در محیط را بداند 

 غلی با گرما و سرما را توصیف نماید.معیارهای بررسی مواجهه ش 

 .معیارهای سنجش و مقایسه میزان مواجهه با گرما و سرما با حدود مجاز را بداند 

 .راه های کنترل مواجهه شغلی با گرما و سرما را بداند 

 .فیزیک تولید و انتشار نور و روشنایی در محیط را بداند 

  کار را توصیف نماید.معیارهای بررسی میزان روشنایی مناسب در محیط 

 .معیارهای سنجش و مقایسه میزان مواجهه مجاز روشنایی و درخشندگی با حدود مجاز را بداند 

 .راه های تامین روشنایی مطلوب در محیط کار را بداند 

 
 



 هدف كلی 

 

 (و بیولوژیکی )شیمیایی عوامل زیان آور محیط کار

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:در پایان دوره باید دانشجو 

 .انواع عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار را تعریف نماید 

 .روش های اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار را تشریح نماید 

 .نتایج اندازه گیری های عوامل شیمیایی محیط کار را با حدود مجاز مقایسه نموده و تفسیر کند 

 آور شیمیایی محیط کار را بداند. راه های کنترل مواجهه شغلی با عوامل زیان 

 .انواع عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار را تعریف نماید 

 .روش های اندازه گیری عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار را تشریح نماید 

 

 

 هدف كلی 
 (ارگونومیکی و روانی) عوامل زیان آور محیط کار

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 .ارگونومی شغلی را تعریف نماید 

 .اهداف ارگونومی شغلی را تشریح نماید 

 عضالنی را توصیف نماید. -انواع اختالالت اسکلتی 

 .ارگونومی در محیط کار اداری را تشریح نماید 

 عضالنی در محیط کار را تشریح نماید. -راهکارهای پیشگیری از اختالالت اسکلتی 

 در محیط کار )استرس و نوبت کاری( را توصیف نماید. ل زیان آور روانیامعو 

 .راهکارهای پیشگیری از بیماریه ای روانی محیط کار را تشریح نماید 

 

 

 

 

 هدف كلی 
 محیط کاربیماری های شغلی ناشی از عوامل زیان آور 

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:در پایان دوره باید دانشجو 

 بیماری های شغلی و مرتبط با شغل را توصیف نماید. 

 را تشریح نماید. (و گردغبارها گاز و بخاراتا، اشی از عوامل زیان آور فیزیکی )صدبیماری های ن 

 را تشریح نماید. ارگونومیکی اشی از عوامل زیان آوربیماری های ن 

 عضالنی در محیط کار را تشریح نماید. -راهکارهای پیشگیری از اختالالت اسکلتی 

 م، حین استخدام و زمان بازنشستگی( را توصیف نماید.ات سالیانه شاغلین )بدو استخدانواع معاینا 

 



 

 هدف كلی 

 کلیات روش های ارزیابی اندازه گیری های عوامل زیان آور محیط کار

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:در پایان دوره باید دانشجو 

 را توصیف  ن، پرتوهای غیر یونیزان(ا، ارتعاش، پرتوهای یونیزاعوامل زیان آور فیزیکی )صد ی سنجشابزارها و اروش ه

 .نماید

 را توصیف نماید (حالل ها و گردوغبارهای )شیمیایعوامل زیان آور  ی سنجش ابزارها و اروش ه. 

 

 هدف كلی 

 ایمنی و حوادث ناشی از کار

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:در پایان دوره باید دانشجو 

 یمنی را تعریف کندا. 

 را توصیف نمایدر بر ایمنی محیط کار مولفه های موث. 

 شی از کار تشریح نماید.اعوامل بروز حوادث ن 

 در محیط کار را توصیف نماید.های ارزیابی ریسک ایمنی  روش 

 و حوادث ناشی از کار را تشریح نماید. ایراه های پیشگیری از بروز بیماری ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل 
های  صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 کلیه فصول کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

 آوران. آخرین ویرایشاصول ارگونومی در طراحی سیستم های حمل دستی کاال. حسن صادقی نائینی. فن 
 

 کلیه فصول

 

 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

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

 ضمیمه نمایید:

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** اریذبرای بارگ

    

    

    



  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 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

 29/01/1401 کتبی آزمون میان ترم 1

 ..... کتبی پایان ترم 2

 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

دانشجویان توسط  

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 ارائه کالسی 1
دانشجو بایست در مورد یکی از مباحث اصلی کالس، یک موضوع را 

ن مطلب علمی خود را ارائه انتخاب نموده و در حضور سایر دانشجویا

 نماید.
31/02/1401  15/03/1401  

تکمیل مباحث 

 سرفصل درس

 

 

     



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 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 

 10حدأقل نمره قبولی: . 1
 )موجه( جلسه4حدأکثر غیبت مجاز:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرفه ایبهداشت جدول زمان بندی درس 

 تاریح ارائه
ساعت 

 ارائه
 امکانات موردنیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه

روش 
 ارزشیابی

18/11/400 14-16 
تعاریف، مفاهیم و 
اهداف و دامنه عمل 

 بهداشت حرفه ای
 رحیم پور

سخنرانی، 
 پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه، 
 وایت برد

 پرسش و پاسخ

25/11/400 14-16 
عوامل زیان آور 

و   صدا) فیزیکی
 (ارتعاش

 رحیم پور
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد
 پرسش و پاسخ

02/12/400 14-16 
عوامل زیان آور 

و   روشنایی) فیزیکی
 (پرتوها

 رحیم پور
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد
 پرسش و پاسخ

09/12/400 14-16 
عوامل زیان آور 

تنش های ) فیزیکی
 (ارتیرح

 رحیم پور
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد
 پرسش و پاسخ

16/12/400 14-16 
عوامل زیان آور 

  شیمیایی
 رحیم پور

سخنرانی، 
 پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه، 
 وایت برد

 پرسش و پاسخ

22/01/401 14-16 
سم شناسی عوامل 

 بیولوژیکیزیان آور 
 رحیم پور

سخنرانی، 
 پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه، 
 وایت برد

 پرسش و پاسخ

 آزمون میان ترم

04/02/401 14-16 
عوامل زیان آور 

 ارگونومیکی و روانی
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

پروژکتور، رایانه، ویدئو 
 وایت برد

پرسش و 
 پاسخ

11/02/401 14-16 
عوامل زیان آور 

 ارگونومیکی و روانی
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه، 
 وایت برد

پرسش و 
 پاسخ

 رحیم پور ی شغلیابیماری ه 14-16 18/02/401
سخنرانی، پرسش و 

 پاسخ
پروژکتور، رایانه، ویدئو 

 وایت برد
پرسش و 

 پاسخ

 رحیم پور ی شغلیابیماری ه 14-16 25/02/401
سخنرانی، پرسش و 

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد
پرسش و 

 پاسخ

 رحیم پور ایمنی در محیط کار 14-16 02/03/401
سخنرانی، پرسش و 

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد
02/03/401 

09/03/401 14-16 
 ایمنی در محیط کار

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و 

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد
09/03/401 

16/03/401 14-16 
پیشگیری از بروز 

بیماری ها و حوادث 
 شغلی

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و 

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 وایت برد

16/03/401 

 آزمون پایان ترم

 


