
 
 

 

  

 

   ( lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

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

 1401/ 11/ 17  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 ..... تعداد دانشجويان :  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  تعداد واحد: 

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

 

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

 بهداشت حرفه ایتعاریف، مفاهیم و اهداف و دامنه عمل :    جلسههدف کلی  

 : اختصاصیاهداف 

 تعريف بهداشت حرفه ای ➢

 تعريف بيماری های شغلي و مرتبط با شغل  ➢

 تعريف حوادث شغلي ➢

 تعريف انواع عوامل زيان آور محيط كار  ➢

 توصيف دامنه عمل بهداشت حرفه ای ➢

 ترکیبی          /       مجازی         /              حضوری روش 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 

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

 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   •

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 دوم جلسه  
 

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

 1401/ 11/ 24  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان :  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  تعداد واحد: 

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

 

 عوامل زیان آور محیط کار   :  جلسهعنوان 

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

 اختصاصی :اهداف 

 آشنايي با فيزيک توليد و انتشار صدا در محيط ➢

 توصيف معيارهای بررسي مواجهه شغلي با صدا   ➢

 ميزان مواجهه با صدا با حدود مجازآشنايي با معيارهای سنجش و مقايسه  ➢

 توصيف راه های كنترل مواجهه شغلي با صدا   ➢

 آشنايي با فيزيک توليد و انتشار ارتعاش در محيط   ➢

 تشريح معيارهای بررسي مواجهه شغلي با ارتعاش   ➢

 توصيف معيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواجهه با ارتعاش با حدود مجاز   ➢

 كنترل مواجهه شغلي با ارتعاش آشنايي با راه های  ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سوم جلسه  
 

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

 1401/ 12/ 01  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 20دانشجويان :  تعداد  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  تعداد واحد: 

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

 

 عوامل زیان آور محیط کار   :  جلسهعنوان 

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

 اختصاصی :اهداف 

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

 يزان توصيف معيارهای بررسي مواجهه شغلي با پرتوهای يونيزان و غير يون ➢

 يزان و غير يونيزان با حدود مجاز تشريح معيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواجهه با پرتوهای يون ➢

 طانتشار نور و روشنايي در محيآشنايي با فيزيک توليد و  ➢

 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      /               حضوری روش آموزش :   

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 کوییز کتبی  عنوان و نوع آزمون:

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چهارم جلسه  
 

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

 1401/ 12/ 08  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان :  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  تعداد واحد: 

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

 

 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 سرما معيارهای بررسي مواجهه شتوصيف  ➢

 جهه با گرما و سرما با حدود مجاز معيارهای سنجش و مقايسه ميزان مواتشريح  ➢

 نترل مواجهه شغلي با گرما و سرما راه های كآشنايي  ➢

 

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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 

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پنجم جلسه  
 

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

 1401/ 12/ 15  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 

 عوامل زیان آور محیط کار   :  جلسهعنوان 

 محیط کار شیمیایی  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  ➢

 آشنايي با راه های كنترل مواجهه شغلي با عوامل زيان آور شيميايي محيط كار ➢

 ترکیبی          /   مجازی         /               حضوری روش آموزش :   

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ششم جلسه  
 

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

 1401/ 12/ 22  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 
 

 عوامل زیان آور محیط کار   :  جلسهعنوان 

 محیط کار بیولوژیکی  عوامل زیان آور  :   جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 انواع عوامل زيان آور بيولوژيکي محيط كار را تعريف نمايد.  ➢

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

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتم جلسه  
 

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

 1402/ 01/ 14  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 

   آزمون میان ترم  :  جلسهعنوان 

 آزمون میان ترم :   جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

➢  

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش آموزش :   

    امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 تستی از نوع  کتبی  -عنوان و نوع آزمون: تشریحی 

   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  

 مدت زمان:    دقيقه  :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 مدت زمان :   دقيقه 

 مدت زمان:     دقيقه 

 مدت زمان :   دقيقه  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هشتم جلسه  
 

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

 1402/ 01/ 21  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 

 ( ارگونومیکی و روانی عوامل زیان آور محیط کار )  :  جلسهعنوان 

 ارگونومی در محیط کار:   جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 تعريف ارگونومي شغلي تشريح اهداف ارگونومي شغلي  ➢

 عضالني  -توصيف انواع اختالالت اسکلتي ➢

 عضالني در محيط كار   -تشريح راهکارهای پيشگيری از اختالالت اسکلتي ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نهم جلسه  
 

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

 1402/ 01/ 28  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 
 

 ( ارگونومیکی و روانی عوامل زیان آور محیط کار )  :  جلسهعنوان 

 ارگونومی در محیط کار:   جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 تشريح ارگونومي در محيط كار اداری  ➢

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

 محيط كار تشريح راهکارهای پيشگيری از بيماريه ای رواني  ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش آموزش :   

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی 

   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 

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهم جلسه  
 

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

 1402/ 02/ 11  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 
 

 بیماری های شغلی  :  جلسهعنوان 

 بیماری های شغلی ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار:   جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 توصيف بيماری های شغلي و مرتبط با شغل  ➢

 تشريح بيماری های ناشي از عوامل زيان آور فيزيکي )صدا، ارتعاش، پرتوهای يونيزان، پرتوهای غير يونيزان(   ➢

 تشريح بيماری های ناشي از عوامل زيان آور شيميايي )گاز و بخارات و گردغبارها(   ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /                حضوری روش آموزش :   

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يازدهم جلسه  
 

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

 1402/ 02/ 18  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان :  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  واحد: تعداد  

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

 
 

 بیماری های شغلی  :  جلسهعنوان 

 بیماری های شغلی ناشی از عوامل ارگونومیکی محیط کار و معاینات شغلی :  جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 ناشي از عوامل زيان آور ارگونوميکيتشريح بيماری های  ➢

 عضالني در محيط كار -توصيف راهکارهای پيشگيری از اختالالت اسکلتي ➢

 توصيف انواع معاينات ساليانه شاغلين )بدو استخدام، حين استخدام و زمان بازنشستگي( ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دوازدهم جلسه  
 

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

 1402/ 02/ 25  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان :  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  تعداد واحد: 

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

 
 

 ایمنی در محیط کار  :  جلسهعنوان 

 محیط کار ایمنی در:  جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 تعريف ايمني  ➢

 توصيف مولفه های موثر بر ايمني محيط كار ➢

 تشريح عوامل بروز حوادث ناشي از كار  ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش آموزش :   

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 عنوان و نوع آزمون: کوییز کتبی 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهم سيز جلسه  
 

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

 1402/ 03/ 01  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  ساعت:                          دوشنبهروز:                                              بهداشت حرفه ای :  :   نام درس )واحد(  

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان :  

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   2  واحد: تعداد  

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

 
 

 ایمنی در محیط کار  :  جلسهعنوان 

 محیط کار ایمنی در:  جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

 در محيط كار روش های ارزيابي ريسک ايمني آشنايي با  ➢

 و حوادث ناشي از كار پيشگيری از بروز بيماری هایراه های توصيف  ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چهاردهم جلسه  
 

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

 1402/ 03/ 08  تاريخ ارائه درس :  401-402سال تحصيلي:   

 صبح  12تا   10  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:  

 
 

 پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادث شغلی  :  جلسهعنوان 

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

 اختصاصی :اهداف 

 آشنايي با روش های كنترل مهندسي ➢

 آشنايي با روش های كنترل مديريتي ➢

 آشنايي با وسايل حفاظت فردی   ➢

 آشنايي با رويکردهای پيشگيری از بروز حوادث شغلي ➢

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش 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 

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

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 پانزدهم جلسه  
 

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

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

 12تا 10  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 پایان  ترم  :  جلسهعنوان 

 آزمون پایان ترم :   جلسههدف کلی  

 اختصاصی :اهداف 

➢  

 ترکیبی         /    مجازی         /               حضوری روش آموزش :   

    امکانات آموزشی : 

 /          پروژه                          تکلیففعالیت آموزشی :    

 تستی از نوع  کتبی  -عنوان و نوع آزمون: تشریحی 

   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  

 مدت زمان:    دقيقه  :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 مدت زمان :   دقيقه 

 مدت زمان:     دقيقه 

 مدت زمان :   دقيقه  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 


