
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 18/11/1400 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 تعاریف، مفاهیم و اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای :  جلسهعنوان 

 تعاریف، مفاهیم و اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای:   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 تعريف بهداشت حرفه ای 

 تعريف بيماری های شغلي و مرتبط با شغل 

 تعريف حوادث شغلي 

 ط كارتعريف انواع عوامل زيان آور محي 

 توصيف دامنه عمل بهداشت حرفه ای 

 ترکیبی       /     مجازی        /             حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 پروژه                        /          تکلیففعالیت آموزشی :   

 کوییز کتبی عنوان و نوع آزمون:

  ع درس :منب
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15     :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  و استراحت پرسش و پاسخ 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 دومجلسه 
 

 اشت عمومیکارشناسی بهد مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 25/11/1400 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 عوامل زیان آور محیط کار  :  جلسهعنوان 

 ()صدا و ارتعاش محیط کارفیزیکی عوامل زیان آور :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 در محيط آشنايي با فيزيک توليد و انتشار صدا 

  توصيف معيارهای بررسي مواجهه شغلي با صدا 

 آشنايي با معيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواجهه با صدا با حدود مجاز 

  توصيف راه های كنترل مواجهه شغلي با صدا 

  آشنايي با فيزيک توليد و انتشار ارتعاش در محيط 

  تشريح معيارهای بررسي مواجهه شغلي با ارتعاش 

 ارهای سنجش و مقايسه ميزان مواجهه با ارتعاش با حدود مجاز توصيف معي 

 آشنايي با راه های كنترل مواجهه شغلي با ارتعاش 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 کوییز کتبی عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 سومجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 02/12/1400 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16ات14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 عوامل زیان آور محیط کار  :  جلسهعنوان 

 ()صدا و ارتعاش ط کارمحیفیزیکی عوامل زیان آور :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  آشنايي با فيزيک توليد و انتشار پرتوهای يونيزان و غير يونيزان در محيط 

 يزانتوصيف معيارهای بررسي مواجهه شغلي با پرتوهای يونيزان و غير يون 

 مجاز يزان و غير يونيزان با حدودتشريح معيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواجهه با پرتوهای يون 

 طآشنايي با فيزيک توليد و انتشار نور و روشنايي در محي 

 توصيف معيارهای بررسي ميزان روشنايي مناسب در محيط كار 

 آشنايي با معيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواجهه مجاز روشنايي و درخشندگي با حدود مجاز 

 تشريح راه های تامين روشنايي مطلوب در محيط كار 

 ترکیبی       /   مجازی        /               ضوریحروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 کوییز کتبی عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 ات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایشکلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشار

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10ان :   مدت زم

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 09/12/1400 ه درس :تاريخ ارائ 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور مدرسين) دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 عوامل زیان آور محیط کار  :  جلسهعنوان 

 ()صدا و ارتعاش محیط کارفیزیکی عوامل زیان آور :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  ار گرما و سرما در محيطفيزيک توليد و انتشآشنايي با 

  غلي با گرما و سرماهه شمعيارهای بررسي مواجتوصيف 

  جهه با گرما و سرما با حدود مجازمعيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواتشريح 

  نترل مواجهه شغلي با گرما و سرماراه های كآشنايي 

 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 یانهویدئو پروژکتور، وایت برد، را  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 کوییز کتبی عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پنجملسه ج
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 16/12/1400 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبه     روز:                                       بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 ر عوامل زیان آور محیط کا :  جلسهعنوان 

 محیط کارشیمیایی عوامل زیان آور :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  تعريف انواع عوامل زيان آور شيميايي محيط كار 

  تشريح روش های اندازه گيری عوامل زيان آور شيميايي محيط كار 

 مقايسه و تفسير نتايج اندازه گيری های عوامل شيميايي محيط كار را با حدود مجاز 

  با راه های كنترل مواجهه شغلي با عوامل زيان آور شيميايي محيط كارآشنايي 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 ات درسکلی  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             میبهداشت عموگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 22/01/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20د دانشجويان : تعدا

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 عوامل زیان آور محیط کار  :  جلسهعنوان 

 محیط کاربیولوژیکی عوامل زیان آور :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 .انواع عوامل زيان آور بيولوژيکي محيط كار را تعريف نمايد 

 .روش های اندازه گيری عوامل زيان آور بيولوژيکي محيط كار را تشريح نمايد 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیفوزشی :   فعالیت آم

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هانشکدد

 29/01/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

  آزمون میان ترم :  جلسهعنوان 

 آزمون میان ترم:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

   امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 تستی از نوع  کتبی -عنوان و نوع آزمون: تشریحی

  منبع درس :
 حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش کلیات بهداشت

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

 مدت زمان:    دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30دت زمان :   م

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 04/02/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401صيلي:  سال تح

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90دت كالس: م

 400-401سال تحصيلي:  

 

 (ارگونومیکی و روانیعوامل زیان آور محیط کار ) :  جلسهعنوان 

 ارگونومی در محیط کار:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 تعريف ارگونومي شغلي تشريح اهداف ارگونومي شغلي 

 عضالني -ع اختالالت اسکلتيتوصيف انوا 

 عضالني در محيط كار  -تشريح راهکارهای پيشگيری از اختالالت اسکلتي 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 وژه              /          پر          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15:     مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیآموزشی:   گروه                 بهداشت اوز: هدانشکد

 11/02/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 (ارگونومیکی و روانیعوامل زیان آور محیط کار ) :  جلسهعنوان 

 ر محیط کارارگونومی د:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 تشريح ارگونومي در محيط كار اداری 

 توصيف عوامل زيان آور رواني در محيط كار )استرس و نوبت كاری 

 تشريح راهکارهای پيشگيری از بيماريه ای رواني محيط كار 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15ان :   مدت زم جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 18/02/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 بیماری های شغلی :  جلسهان عنو

 حیط کاربیماری های شغلی ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور م:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  بيماری های شغلي و مرتبط با شغلتوصيف 

  ن، پرتوهای غير يونيزان(ا، ارتعاش، پرتوهای يونيزااشي از عوامل زيان آور فيزيکي )صدبيماری های نتشريح  

  (و گردغبارها گاز و بخارات) شيميايي اشي از عوامل زيان آوربيماری های نتشريح  

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایشکلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا 

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دهميازجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 25/02/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 بیماری های شغلی :  جلسهان عنو

 و معاینات شغلی حیط کارم ارگونومیکیبیماری های شغلی ناشی از عوامل :  جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  ارگونوميکي اشي از عوامل زيان آوربيماری های نتشريح 

  عضالني در محيط كار -الت اسکلتيراهکارهای پيشگيری از اختالتوصيف 

  حين استخدام و زمان بازنشستگي(مات ساليانه شاغلين )بدو استخدانواع معايناتوصيف ، 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایشکلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا 

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دهمدوازجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 02/03/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 ایمنی در محیط کار :  جلسهان عنو

 محیط کار ایمنی در:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  يمني اتعريف 

  ر بر ايمني محيط كارمولفه های موثتوصيف 

  شي از كاراعوامل بروز حوادث نتشريح 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایشکلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا 

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهمسيزجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 09/03/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 ایمنی در محیط کار :  جلسهان عنو

 محیط کار ایمنی در:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  در محيط كارهای ارزيابي ريسک ايمني  روشآشنايي با 

  و حوادث ناشي از كار ایراه های پيشگيری از بروز بيماری هتوصيف 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایشکلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا 

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مهچهاردجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هدانشکد

 16/03/1401 تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

 دث شغلیاوپیشگیری از بروز بیماری ها و ح :  جلسهان عنو

 محیط کارروش های پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادثکلیات :  جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  ی كنترل مهندسياروش هآشنايي با 

  ی كنترل مديريتياروش هآشنايي با 

  وسايل حفاظت فردیآشنايي با  

  رويکردهای پيشگيری از بروز حوادث شغليآشنايي با 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی

  منبع درس :
 چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایشکلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا 

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

 دقيقه 15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 مپانزدهجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:             بهداشت عمومیگروه آموزشی:                   بهداشت اوز: هانشکدد

 ........ تاريخ ارائه درس : 400-401سال تحصيلي:  

 16تا14 ساعت:                         دوشنبهروز:                                            بهداشت حرفه ای: :  نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان : 

 رزاق رحيم پور مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور دقيقه 90مدت كالس: 

 400-401سال تحصيلي:  

 

  ترم پایان آزمون  :  جلسهعنوان 

 ترم پایانآزمون :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

  

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

   امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                        تکلیففعالیت آموزشی :   

 تستی از نوع  کتبی -عنوان و نوع آزمون: تشریحی

  منبع درس :
 حرفه ای، علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آخرین ویرایش کلیات بهداشت

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

 مدت زمان:    دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30دت زمان :   م

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


