
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 آشنایی با استاندارد و جایگاه آن در ارتقاي ایمنی 1
 بیان استانداردهاي ایمنی و بهداشت شغلی 2

مانند  HSEهاي مرجع در زمینه ن آشنایی با سازما 3
OSHA ،NIOSH ،WHO ،EPA 

 آشنایی با مبانی مدیریت کیفیت، و چرخه دمینگ 4
 مبانی مدیریت راهبرديآشنایی با اصول و  5
 HSEجایگاه مدیریت راهبردي در سیستم   6
 ISO 14001آشنایی با اصول و مبانی استاندارد  7
 ISO 9001آشنایی با اصول و مبانی استاندارد  8
 آزمون میان ترم 9

بخش  -OHSAS 18001 آشنایی با اصول و مبانی الزامات  10
 اول

بخش  -OHSAS 18001آشنایی با اصول و مبانی الزامات  11
 دوم

 آشنایی با فرایند ممیزي 12

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  13
)HSE( - بخش اول 

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  14
)HSE( - بخش دوم 

 بهداشت شغلیسیستم هاي مختلف مدیریت ایمنی و  15
 سیستم هاي نوین یکپارچه سازي 16

   

 

 

 راهنماي مطالعه دانشجویان
»Study guide« 

 

 عنوان درس:

 یکپارچهمدیریت هاي سیستم

 کارشناسی پیوسته مقطع تحصیلی: بهداشت حرفه اي  رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:    (نظري) 2 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 حرفه ايمهندسی بهداشت 
 

 مدرس/ مدرسین:

 محمد خندان

 



  

  

  

  

  

  

  

 هدف کلی درس:

علمی و استانداردها و کاربرد آنها در زمینه هاي بهداشت و  مدیریتآشنایی با 
 محیط زیست

 روش تدریس:

 و از طریق استاد محور و دانشجو محور
 پاسخ و پرسش بحث گروهی، و سخنرانی،

 :این درس روش ارزشیابی

 درصد 20 :تحقیق درسی

 درصد 10 :/کوئیزحضور فعال

 درصد 20 :امتحان میان ترم

 درصد 50 :امتحان پایان ترم

 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

پرسش و  شرکت فعال در- رعایت نظم و مقررات - حضور و خروج به موقع درکالس
 انجام تکالیف محول شده -پاسخ کالسی و جلسات گروهی

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

در دنیاي رقابتی امروز، سازمانهایی موفق اند که بطور کلی و هریک  از اجزا و بخشهاي آن (همچون 
هدف و برنامه باشند؛ همچنین این اهداف همراستا تعریف واحد ایمنی و بهداشت شغلی) داراي 

گردند. افرادي در این بین موفق خواهند بود که با مفاهیم و اصول مدیریت و کاربرد آن در حیطه 
 کار گیري آنها را داشته باشند.هاي تخصصی خود آشنا بوده و توانایی به

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 الت در تطبیق مفاهیم با اصول بهداشت حرفه اي و ایمنیمشک
  تئوریک هايتحلیلوابستگی زیاد به متون و ضعف در 

 

 نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از:
با زمان و  بین رشته اي بودهپیش مطالعه نکته بسیار کلیدي است که در خصوص چنین دروسی که 

 تسریع در یادگیري و آشنایی عمیق با مسائل بسیار حیاتی است.د جهت محدود مواجه می باش
 تر ارتقا بخشند.هاي ذهنی قويلبایستی از این طریق توانایی خود را جهت تحلی ندانشجویا

 منابع اصلی درس:

 راهنماي استقرار سیستم مدیریت ایمنی، علیرضا ارزنده، انتشارات فن آوران-1
 جلد)، محمدباقر دلخوش، انتشارات فن آوران مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (دو -2
سیستم هاي مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت، مدیریت کامیاران، -3

 انتشارات فن آوران
 OHSAS 18001 ،ISO 9000 ،ISOمتون ترجمه شده و اصلی استانداردهاي -4

14000 ،HSE-MS مواجهه شغلی وزارت، آیین حفاظت و بهداشت کار، حدود مجاز 
 بهداشت

 رنامه ریزي و مدیریت استراتژیک، پیرس و رابینسونب-5


