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 مطالعه دانشجویانراهنمای 

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

 بهداشت حرفه ایکلیات ایمنی و 

 کارشناسی پیوسته مقطع تحصیلی: محیطبهداشت   رشته تحصیلی:

 شیمی عمومی-فیزیک عمومیپیشنیاز:  )نظری(2 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 محیطبهداشت 

                                                                         / محمد خندانمهندس /  علیرضا کوهپاییدکتر مدرسین:

 محمدرضاخاکساردکتراحمد سلطانزاده/دکتر

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

  دانشجویان با اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی در محیط های کاریآشنایی 

 روش تدریس:

  استاد محور و دانشجو محور

 :این درس روش ارزشیابی

 :01فعالیت کالسی% 

 :21کوئیز% 

 :01امتحان پایان ترم% 

 

 :در این درس دانشجووظایف و تکالیف 

 حضور و خروج به موقع درکالس  

 ترعایت نظم و مقررا 

 شرکت فعال درپرسش و پاسخ کالسی و جلسات گروهی 

 پروژه کالسی 

 شرکت در جلسات آزمون 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:
افراد در محیط های کاری مختلف همچون فعالیتهای اداری، صنعتی و خدماتی با عوامل 

ن در کوتاه و یا بلند امتنوع و متعددی مواجه می شوند؛ این عوامل در بر حسب ماهیتشخطر 

مدت اثرات منفی بر سطح سالمت جسم و روان آنان وارد می سازد. شناخت و دانستن اصول 

 ئل کلیدی کارشناسان حیطه بهداشت می باشد.اکنترل مقدماتی این فاکتورها از مس

در محیط های کاری از پیامدهای انسانی و مالی آن خواهد  شناسایی عوامل منجر به حوادث

 نماید.های بهداشتی در محیط کار کمک میتیممیان این آشنایی به هماهنگی بهتر  کاست.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:
 ویژه صنایع هنا آشنا بودن ایشان با محیط های کاری ب

 وابستگی زیاد به متون و ضعف در تصور ذهنی 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:
پیش مطالعه نکته بسیار کلیدی است که در خصوص چنین دروسی که با عوامل متعدد و 

زمان محدود مواجه می باشند جهت تسریع در یادگیری و آشنایی عمیق با مسائل بسیار 

 حیاتی است.
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 1391فام، محمد مهندسین،ایرج برای بهداشت و ایمنی. 2

 بهداشت حرفه ای، دکتر تیرگر  .3

 ون کار و تأمین اجتماعینقا. 4

سم شناسی شغلی،نیل اتیسی و کریس ویندر،ترجمه کریم دکتر ابراهیم نجف آبادی،با ویرایش دکتر سید  .5

 م،ویرایش دو1392طاهری و دکتر محمود قاضی خوانساری،انتشارات خسروی،جمال الدین شاه 

بیماری های شغلی)کلیات،اپیدمیولوژی،عالئم پیشگیری،درمان(،اکبر احمدی آسور،سید صومعه میر   ..6

 1391غنی،ویرایش دکتر امیر محمدی دهدزی،انتشارات اندیشه رفیع،نوبت چاپ اول 

 مهندسی صدا و ارتعاش، مهندس رستم گلمحمدی . 7

  گلمحمدی رستم مهندس روشنایی، مهندسی. 8

 امیدواری منوچهر و گلبابایی فریده دکتر کار، محیط حرارتی های تنش و انسان. 9

 تولید، ترجمه علیرضا چوبینه و صنعت در انسانی عوامل مهندسی م، هالندر،. 11

 اصول ارگونومی در حمل دستی بار، صادقی نائینی  .7
 


