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 قدمهم -1-1
 یدایشپ یلاز همان اوا ی،از جان و محل زندگ یمنیا ییابتدااما اصول  هست ییدانش نوپا نسبتاً ی،و حفاظت صنعت یمنیدانش ا

جامعه  ویژهبه یاجتماع هاينگرانیاز  یکیبه  ی،شغل هايبیمارياز کار و  ی، مطرح بوده است. امروزه حوادث ناشهاانسان

 یراوانف هايکوشش ی،صنعت يکشورها کهطوريبهاست  شدهتبدیلکار  یطو بهداشت مح یمنیمسائل ا متصدیانو  يکارگر

 یاقعو یبازتاب« بعد کار یمنی،اول ا» یجوامع شعار جهان ین. در اکنندمیکشور خود، صرف  يکار هايمحیطکردن  ترایمن يبرا

ه چ ي،فکر هايتفاوتو  هاگرایشبدون توجه به  مگیه ،آیدمی یانو سالمت کار به م یمنیداشته و دارد و آنجا که سخن از ا

از  پس یزندگ سومیکاز  یشاز افراد ب بسیاري .کنندمی ییدآن را تأ ی،علم یاو  ییو چه در مراجع اجرا گذاريقانوندر مراجع 

وع موض ینبه ا اشارهضمن  یر،چند سال اخ یقاتیتحق هايطرح یج. نتاگذرانندمی آمیزمخاطره يکار هايمحیطبلوغ خود را در 

 هايخسارتامر  ینکه ا شده است یشتراز حوادث، ب یبه فوت و آمار معلوالن ناش کمتر و حوادث منجر یدگانکه سن حادثه د

 یسو مهند یریتیمد يلذا انجام راهکارها ؛نمایدمی یلرا بر جوامع تحم ناپذیريجبرانبعضاً  یو اجتماع ياقتصاد ی،مال ی،جان

 تیدر خصوص رعا یقانون هاينظارت ینحوادث و همچن یامدهايکاهش احتمال بروز و شدت پ یااز بروز حوادث و  یشگیريپ

 .است یالزام یاربس یصنعت يو توسعه واحدها برداريبهرههنگام ساخت،  یو حفاظت فن یمنیاصول ا

 

 تعریف -1-2
 بوده که شامل ايحرفه وآموزش عالی فنی  هايرشته، یکی از صنعتی ایمنی ايحرفه مهندسیدوره کارشناسی ناپیوسته 

 پذیرامکان، که در این برنامه لحاظ شده عملی ودروس نظري آموزش از طریق  هاآن که دست یافتن به باشدمی هاییشایستگی

 است.

 

 هدف -1-3
ه ک باشدمیایمنی و حفاظت از محیط کار و نیروهاي کاري درزمینه دوره، تربیت نیروهاي انسانی ماهر و متخصص این هدف 

مشمول  هاياهکارگعالوه بر برقراري ارتباط میان کمیته ایمنی و حفاظت فنی با کارفرما و وزارت کار، وظیفه ارتقاي سطح ایمنی 

 .دارندعهده کاربرجلوگیري از حوادث ناشی از  منظوربهرا 

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 ابیینامطلوب ارز یی،و کارفرما يدر سطوح کارگر ویژههباقشار مختلف جامعه  یهکل یاندر م یمنیدر حال حاضر سطح فرهنگ ا

 اتیقتحق اساس بر چراکه. باشدمیکارگران  ناایمن ياعمال و رفتارها یلاز کار به دل یامر، آمار حوادث ناش ینشاهد ا .شودمی

حوادث،  یمابق یلاست و دل يکار هايمحیطدر  یمناز کار، انجام اعمال ناا یدرصد کل حوادث ناش 88علت حدود  ی،جهان

 يفرادا یازمندموجود، ن یطبهبود شرا منظوربه. لذا مبرهن است که باشدمیکار  یطو خطرات مختلف در مح یمنناا یطوجود شرا

را  هاآن منییسطح ا يارتقا یتمشمول قانون کار، مسئول هايکارگاهدر  یتکه با فعال هستیمکار  یطمح یمنیادرزمینه متخصص 

 یکار، شاهد کاهش حوادث ناش یطمح یمنیمشارکت کارگران و کارفرما در امر ا ینمناسب و تأم ریزيبرنامهو با  یرندگ عهده بر

 .یماز کار باش
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 التحصیالنفارغنقش و توانایی  -1-5

 دروس مرتبط ییتوانا

...  کیسر یابیارز ،خطر ییشناسا هايتکنیک کارگیريبه

 کار یطکردن مح یمنا جهت

 یریتمد -کار یطمح يجو یطشرا -کار یطمح آورزیانعوامل 

 ناشی از کار حوادث تجزیه و تحلیل-یسکرخطرو

کار،  یطاز مح ايدورهمداوم و  ی،فن هايممیزيو  یبازرس

 هاينامهآیینو  ینقوان اساس برو ابزارها  آالتماشین

 موجود

 یمنیا -به روش گرم کار یدتول یندهايو فرآ هادستگاهدر  ایمنی

و  هادستگاهدر  یمنیا -يبراده بردار یندهايو فرآ هادستگاهدر 

 به روش سرد کار یدتول یندهايفرآ

 یناستفاده از ا یحاستاندارد و آموزش نحوه صح تهیه

 يکار یروهايو ن کارکنانبه  یزاتتجه

و  یمنیا يو استانداردها ینقوان -یسکر و رخط یریتمد

 بهداشت

، هادستگاهآموزش و نظارت بر نحوه استفاده از  مدیریت،

 بر اساس اصول ایمنی يو ابزارها یزاتتجه

شرایط جوي محیط  -محیط کار آورزیانعوامل  -ارگونومی

 -و فرآیندهاي تولید به روش گرم کار هادستگاهایمنی در  -کار

ایمنی در  -و فرآیندهاي براده برداري هادستگاهایمنی در 

 و فرآیندهاي تولید به روش سرد کار هادستگاه

 هايریسکشناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 سازيراهعمرانی و  هايپروژهو  و ساز ساخت هايپروژه

 -ریسک و خطرمدیریت  -سازيراهو  عمرانی هايپروژهایمنی 

 هايبحرانمدیریت  -ایمنی در جابجایی مواد و تجهیزات

 طبیعی وصنعتی 

 تولید کاال و ارائه خدمات درروند وريبهرهافزایش 

 و ریزيبرنامه -سازمانی وصنعتی روانشناسی  -ارگونومی

در  اطالعاتی هايسیستم -ایمنی صنعتی هايپروژه سازيپیاده

 ایمنی در جابجایی مواد و تجهیزات -ایمنی صنعتی

 فشارتحت هايسیستمبازرسی جهت پیشگیري از انفجار 

 بخار هايدیگ، مخازن، هاکپسولار، محیط ک

 ازاشی ن حوادثو تحلیل  تجزیه -فشارتحت هايسیستمایمنی 

 کار

پیامدهاي حوادث حریق، انفجار و انتشار مواد و  بینیپیش

 افزارهاينرمشناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به کمک 

 HSEتخصصی 

 يو استانداردها ینقوان -کار ازناشی  حوادثو تحلیل  تجزیه

 و بهداشت یمنیا

و  هاریسکشناسایی خطر، ارزیابی و کنترل خطرات، 

 صنعتی آالتماشینحوادث انواع فرآیندها و 

 تعیین و تهیه وسایل حفاظت فردي مناسب هر شغل

یمنی ا -و فرآیندهاي تولید به روش گرم کار هادستگاهایمنی در 

و  هادستگاهایمنی در  -و فرآیندهاي براده برداري هادستگاهدر 

 فرآیندهاي تولید به روش سرد کار

یط شرا هايشاخصو کنترل عوامل و  گیرياندازهشناسایی، 

 جوي محیط کار به جهت پیشگیري از حوادث

 -حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیه -شرایط جوي محیط کار

 ریسک و خطر مدیریت

، اهپاالیشگاهر مشاغل خاص شامل معادن، بازرسی ایمنی د

 و ... هانیروگاه، تولید سیمان، هاپتروشیمی

 -حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیه -ایمنی مشاغل خاص

 ریسکخطر و مدیریت 

ز ا منتشرشده و خطرات محیط زیستی هاآالیندهشناسایی 

به  هاآنصنایع و راهکارهاي کنترل مهندسی و مدیریتی 

 کارگیريبهجهت پیشگیري از حوادث محیط زیستی، 

 زیستمحیطقوانین و استانداردهاي حفاظت از 

و  تجزیه -شرایط جوي محیط کار -زیستمحیطمهندسی 

 از کار حوادث ناشیتحلیل 
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 مشاغل قابل احراز -1-6

 در مشاغل عمومی یمنیا بازرس -

 در مشاغل خاص یمنیبازرس ا -

 شغلیو بهداشت مشاور ایمنی  -

 کارشناس ایمنی پرتوها -

 کارشناس ایمنی جرثقیل -

 فشارتحت يهاستمیسکارشناس ایمنی  -

 و نقل حملکارشناس ایمنی  -

 حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیهکارشناس  -

 مختلف آالتنیماشکارشناس ایمنی  -

 يسازراهو  و ساز ساختعمرانی،  يهاپروژهکارشناس ایمنی  -

 پیامدهاي حوادث ینیبشیپو  يسازمدلکارشناس  -

 حریق پیشگیري و کنترل کارشناس -

 الکتریکی تأسیساتو  کارشناس ایمنی برق -

 کارشناس ایمنی مواد خطرناک -

 کارشناس ارزیابی ریسک محیط کار -

 کارشناس ایمنی انبار و کاال -

 کار یطمح یمنیا یتخصص مشاوره -

 

 نظامطول دوره و شکل  -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته 

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16و هر واحد درس نظري معادل  استمقیاس واحد درسی  بر اساسدروس نظري و عملی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  کارورزيیا  در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 وابط و شرایط پذیرش دانشجوض -1-8
 مرتبط کاردانی آموختگاندانش -

 يدر آزمون ورود یقبول -

 دارا بودن شرایط عمومی -
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 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 48 832 65تا  25 73 52 نظري

 75تا  55 52 896 75تا  35 27 19 عملی

 111 111 1728 111 111 71 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 جبرانی )بدون احتساب(

 9 9 9 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 8 11 5 پایه

 46 51 46 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 دروس عناوین :فصل دوم
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 ایمنی صنعتی ايحرفه کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 هاآنحوادث و علل  1

   48 32 16 2 وسایل حفاظت فردي 2

   32 1 32 2 ایمنی عمومی 3

   112 32 81 6 جمع

 مدیر گروه با نظرانی غیر مرتبط کاردشدگان با یرفتهپذفوق به  نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروس* با رعایت آیین

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر، بایست یدروس جبران* 

 

 ایمنی صنعتی ايحرفهمهندسی  رشته پیوستهنا شناسیکار دورهجدول دروس عمومی  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملی نظري

1 
 از گروه درسی یک درس

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

2 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32   

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1 ورزش 5

   161 32 128 9 جمع

 

 ایمنی صنعتی ايحرفهمهندسی رشته  پیوستهنا کارشناسی دوره عمومی مهارتجدول دروس  -2-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازهم ن نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 ياحرفهاخالق  1

   48 32 16 2 یفیتکنترل ک 2

   32 1 32 2 ياستانداردساز 3

   - - - 2 جمع

 الزامی است. ،فوقواحد از دروس  2گذراندن  * 
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 ایمنی صنعتی ايحرفهمهندسی رشته  پیوستهنا شناسیکار دورهپایه  جدول دروس -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 کاربردي یاضیر 1

  کاربردي ریاضی 32 1 32 2 ریاضی مهندسی 2

   48 1 48 3 آمار و احتماالت 3

   128 1 128 8 جمع

 

 صنعتی ایمنی ايحرفهمهندسی  رشته پیوستهنا شناسیکار دوره تخصصیجدول دروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 یسکرخطر و  یریتمد 1

   48 32 16 2 ارگونومی 2

   32 1 32 2 محیط کار آوریانزعوامل  3

4 
 يهاپروژه سازيیادهپو  یزيربرنامه

 یصنعت یمنیا
2 16 32 48   

 48 32 16 2 يسازراهو  یعمران يهاپروژه یمنیا 5

خطر و  تیریمد

 یمنیا -سکیر

 ییدر جابجا

 زاتیمواد و تجه

 

   48 32 16 2 کار با مواد خطرناک یمنیا 6

   48 32 16 2 اولیه يهاکمکطب کار و  7

   48 32 16 2 یزاتمواد و تجه ییدر جابجا یمنیا 8

   64 48 16 2 فشارتحت هايیستمس یمنیا 9

 32 1 32 2 و کاال انبار یمنیا 11

 با مواد ایمنی کار

 -خطرناک

پیشگیري و 

 کنترل حریق

 

11 
و  یمنیا يو استانداردها ینقوان

 بهداشت
2 32 1 32   

 64 48 16 2 تخصصی ایمنی صنعتی يافزارهانرم 12

و تحلیل  تجزیه

حوادث ناشی از 

 کار

 

 32 1 32 2 صنعتی و محیطی یشناسسم 13
 با مواد ایمنی کار

 خطرناک
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   32 1 32 2 صنعتی و سازمانی یروانشناس 14

 32 1 32 2 صنعتی و طبیعی يهابحران یریتمد 15

و تحلیل  تجزیه

 ناشیحوادث 

مدیریت  -از کار

 خطر و ریسک

 

   64 48 16 2 ییکالکتر تأسیساتبرق و  یمنیا 16

17 
 یحوادث ناشو تحلیل  تجزیه

 از کار
2 32 1 32 

و  ینقوان

 ياستانداردها

و  یمنیا

 بهداشت

 

   32 1 32 2 یزبان تخصص 18

 48 32 16 2 یقو کنترل حر یشگیريپ 19
ایمنی کار با مواد 

 خطرناک
 

21 
 یندهايفرآو  هادستگاهدر  یمنیا

 به روش گرم کار یدتول
2 16 48 64 

مدیریت خطر و 

 ریسک
 

21 
 یندهايفرآو  هادستگاهدر  یمنیا

 به روش سرد کار یدتول
2 16 48 64 

خطر و  یریتمد

 یسکر
 

22 
 یندهايفرآو  هادستگاهدر  یمنیا

 يبراده بردار
2 16 48 64 

و تحلیل  تجزیه

از  یحوادث ناش

 کار

 

   241 241 1 2 يکارآموز 23

   1281 811 481 46 جمع
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 صنعتی ایمنی ايحرفهمهندسی  رشته پیوستهنا شناسیکار دوره اختیاري جدول دروس -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 یصنعت یهتهو 1

2 
 یمنیدر ا یاطالعات هايیستمس

 یصنعت
2 16 32 48  

 

 32 1 32 2 يشهر یمنیسالمت و ا 3

خطر و  مدیریت

 -ریسک

و تحلیل  تجزیه

حوادث ناشی از 

 کار

 

   32 1 32 2 کار یطمح يجو یطشرا 4

  آمار و احتماالت 32 1 32 2 یاقتصاد مهندس 5

 32 1 32 2 مشاغل خاص یمنیا 6

خطر و  مدیریت

 -ریسک

و تحلیل  تجزیه

حوادث ناشی از 

 کار

 

 32 1 32 2 زیستیطمح یمهندس 7
ایمنی کار با مواد 

 خطرناک
 

   - - - 6 جمع

 الزامی است. ،فوق از دروسواحد  6گذراندن  * 
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 صنعتی ایمنی ايحرفهمهندسی کارشناسی ناپیوسته رشته  دورهبندي پیشنهادي دروس  ترم جدول -2-7
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 قوانین و استانداردهاي ایمنی و بهداشت 1

  48 32 16 2 ایمنی کار با مواد خطرناک 2

  64 48 16 2 الکتریکی تأسیساتایمنی برق و  4

  32 1 32 2 محیط کار آوریانزعوامل  5

  32 1 32 2 تخصصی زبان 7

  48 1 48 3 ریاضی کاربردي 8

9 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  32 32 1 1 1ورزش  11

  - - - 16 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  64 48 16 2 مدیریت خطر و ریسک 1

  48 32 16 2 ارگونومی 2

  64 48 16 2 فشارتحت هايیستمسایمنی  3

 ایمنی کار با مواد خطرناک 48 32 16 2 پیشگیري و کنترل حریق 4

  48 32 16 2 مواد و تجهیزات ییجاجابهایمنی در  5

  - - - 2 درس اختیاري 6

  32 1 32 2 صنعتی و سازمانی یشناسروان 7

 ریاضی کاربردي 32 1 32 2 ریاضی مهندسی 8

9 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

  - - - 18 جمع
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 سومنیمسال  -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 32 1 32 2 حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیه 1
قوانین و استانداردهاي ایمنی 

 و بهداشت

 32 1 32 2 ایمنی انبار و کاال 2
 -ایمنی کار با مواد خطرناک

 پیشگیري و کنترل حریق

3 
و فرآیندهاي تولید  هادستگاهایمنی در 

 به روش گرم کار
 یسکرخطر و  یریتمد 64 48 16 2

  - - - 2 درس اختیاري 4

 ایمنی کار با مواد خطرناک 32 1 32 2 صنعتی و محیطی یشناسسم 5

 48 32 16 2 يسازراهو  یعمران يهاپروژه یمنیا 6

 -یسکرخطر و  یریتمد

مواد و  ییجاجابهایمنی در 

 تجهیزات

7 
و فرآیندهاي تولید  هادستگاهایمنی در 

 به روش سرد کار
 ریسکخطر و مدیریت  64 48 16 2

  48 1 48 3 آمار و احتماالت 8

9 
 یک درس از گروه درسی

 «اسالمیآشنایی با منابع »
2 32 1 32  

  - - - 19 جمع
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 چهارمنیمسال  -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 64 48 16 2 تخصصی ایمنی صنعتی يافزارهانرم 1
حوادث ناشی و تحلیل  تجزیه

 از کار

 32 1 32 2 صنعتی و طبیعی يهابحرانمدیریت  2

حوادث ناشی و تحلیل  تجزیه

 و خطرمدیریت  -از کار

 ریسک

  - - - 2 درس اختیاري 3

  241 241 1 2 يکارآموز 4

5 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32  

6 
و فرآیندهاي براده  هادستگاهایمنی در 

 برداري
2 16 48 64 

 یحوادث ناشو تحلیل  تجزیه

 از کار

7 
 يهاپروژه سازيیادهپو  یزيربرنامه

 یصنعت یمنیا
2 16 32 48 

 

  48 32 16 2 اولیه يهاکمکطب کار و  8

  32 1 32 2 یمهارت عموم 9

  - - - 18 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : سرفصل دروسفصل سوم
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 هاآنو علل  حوادثدرس  -3-1

 جبرانی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 خطرات، حوادث و علل حوادث مختلفبا  یاندانشجو ییآشنا :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

مه بی يهاشرکتاز آن، نقش  متأثرو تحوالت  تاریخچه حوادث شغلی و صنعتی در جهان

یمنی اي کار در ارتقا المللیینبدر پیشرفت ایمنی و پیشگیري از حوادث، نقش سازمان 

 ، ایمنی در ایران، بررسی حوادث ناشی از کار در ایرانمحیط کار در کشورهاي مختلف

5 - 

2 
، بررسی اعمال و شرایط هاآن يبندطبقهو  )انسان، محیط، ماشین، مدیریت( حوادث منشأ

 حوادث يهاشاخصدر بروز حوادث،  هاآنو نقش  یمنناا
5 - 

3 
 ياستههبحران  حادثه چرنوبیل، بوپال هند،بررسی برخی حوادث صنعتی معروف دنیا مانند 

 FIIXBORUGH ،SEVESO ،THREEMILE ،سکوي نفتی آلفا فوکوشیماي ژاپن،

ISLAND 

5 - 

4 

، هالوله، هامشعل، حوادث هايسوزآتش، هاینشتبررسی برخی حوادث رایج صنعتی مانند 

 ، ابزارها، حوادث برقیآالتینماش، مواد خطرناک، و نقل حمل سقوط،، فشارتحتمخازن 

انبارها  حوادث ،هایتمسموم، فضاهاي محدود، صنعتی، تانکرها یاتعمل، و الکتریسیته ساکن

 و ...لوها حوادث معادن، حوادث رهایش مواد سمی، حوادث سی، تصادفات، يباربردارو 

12 - 

 - 5 پیشگیري از خسارات و حوادث هايياستراتژ 5

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 هاآنکنترل  هايياستراتژتسلط بر علل حوادث و 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و 

 صنعتی

 منوچهر امیدواري

 ساجد نوروزي
 

سازمان مدیریت 

 صنعتی ایران
1391 

 چه اشتباهی رخ داد؟

 )اتفاقات تاریخی در واحدهاي صنعتی(
 نیلوفر متیقنی کلتس ترور

شرکت ملی صنایع 

 پتروشیمی
1383 

 درس گیري از حوادث
حسین خسروانی 

 تهرانی
 

مرکز تحقیقات و 

تعلیمات حفاظت و 

 کاربهداشت

1388 

 از حوادث يآموزدرس

 سه جلد

دفتر امور بهداشت، 

 زیستیطمحایمنی، 

 و انرژي

 
شرکت چاپ و نشر 

 بازرگانی
1394 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی  5 فنی باایمنی و بازرسی یا  ياحرفهبهداشت  یا HSEیا  حداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

 HSEایمنی صنعتی و درزمینه  هادانشگاهسابقه تدریس در صنایع و سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 برد کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ارائه مقاالت -از حوادث مختلف و واقعی الزم هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها و  -توضیحی

 -در هر جلسه اهسرفصلانفرادي متناسب با  صورتبهارائه موضوعات تحقیقی به دانشجویان  -هاسرفصلجدید متناسب با 

دعوت از متخصصین صنعتی جهت سخنرانی  -مختلف کاري مرور مطالب درسی حین بازدیدهاي علمی هايیطمحبازدید از 

 ارائه تمرین و مسئله فردي و گروهی -و ارائه تجربیات
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 يهاشپژوهو بررسی نتایج تحقیقات و  يآورجمع -ترمیانپاو  ترمیانم صورتبه کتبی يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 علمیسنجش هر دانشجو هنگام بازدیدهاي  -دانشجویان
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 فاظت فرديدرس وسایل ح -3-2

 جبرانی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تفادهنحوه اس ،یراستانداردغ، تشخیص وسایل استاندارد از انواع وسایل حفاظت فرديبا  یاندانشجو ییآشنا هدف کلی درس:

 و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردي به نیروهاي کاري محیط کار هاآناز  صحیح

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

فاظت حتجهیزات جهت استفاده از  یزيربرنامهعلل استفاده از وسایل حفاظت فردي، دانش: 

 ،فردي، نقش وسایل حفاظت فردي در پیشگیري از حوادث یا کاهش پیامدهاي حوادث

در مورد چگونگی  کارکنانبودن وسایل حفاظت فردي، اهمیت آموزش به  اهمیت استاندارد

ت اهمی، ، اهمیت نگهداري و نظافت وسایل حفاظت فردياستفاده از وسایل حفاظت فردي

 نّاورانهفوسایل حفاظت فردي مدرن و پیشرفت  ،جنس، وزن و کاربرد وسایل حفاظت فردي

 ساخت این وسایل

2 - 

2 

 يهاحفاظت، هایرهدستگ، هادستکشتجهیزات حفاظت فردي دست و بازو، انواع دانش: 

که  ییهاتستها، استانداردهاي این وسایل، و لوسیون هاکرم، بندهامچ، هاینآستانگشتان، 

 .شودیمروي این تجهیزات انجام 

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و 

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

2 2 

3 

ایمنی، گترها، انواع  يهاچکمهو  هاکفشانواع  ،دانش: تجهیزات حفاظت فردي پا

استانداردهاي این وسایل، اهمیت نظافت و نگهداري این وسایل،  ساق و ران، يهاحفاظت

 این تجهیزات بر هاتستانجام 

ل وسایمهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص 

حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و 

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

2 3 

4 

 يهاکالهایمنی، انواع  يهاکاله دهندهیلتشکاجزاي  ،دانش: تجهیزات حفاظت فردي سر

وي که ر ییهاتستاستانداردهاي این وسایل، اهمیت نظافت و نگهداري این وسایل،  ایمنی،

 .شودیماین تجهیزات انجام 

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و 

 جویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاريت

1 3 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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5 

، شیلدهاي هاگاگلایمنی،  هايینکعواع نا، چشم و صورت دانش: تجهیزات حفاظت فردي

، هودها، اسنودها، محاسبه عدد کدورت یا شماره عینک مربوط به خودهاکاله صورت،

استانداردهاي  ، شیلدهاي صورت، هلمت ها،آوریانز يهااشعهحفاظتی در برابر  هايینکع

 آن هايتست و این وسایل

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و 

 خطرات محیط کار به نیروهاي کاري تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با

2 4 

6 

 و کنندهینتأمانواع رسپیراتورهاي  ،دانش: تجهیزات حفاظت فردي دستگاه تنفسی

 يهاارنجکنیا  هافشنگانواع فیلترها، کد رنگی  ،هوا، کارتریجی و کانیستري کنندهیهتصف

پیشنهاد  اساسبر رسپیراتورها،  PFیا  فاکتور حفاظتمحاسبه ، SCBAرسپیراتورها، 

OSHA،  ،که ییهاتستاستانداردهاي این وسایل، اهمیت نظافت و نگهداري این وسایل 

 .شودیمروي این تجهیزات انجام 

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

و  اندارد، انتخابحفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراست

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

2 5 

7 

هاي استاندارد ها،ها، ایر مافانواع ایر پالگ ،دانش: تجهیزات حفاظت فردي سیستم شنوایی

اهمیت نظافت و نگهداري این  .شودیمکه روي این تجهیزات انجام  ییهاتستاین وسایل، 

 وسایل

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و 

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

1 3 

8 

محافظ در  يهالباس LCLمحاسبه ، انواع لباس کار و دانش: تجهیزات حفاظت فردي تنه

، بندهایشپ، هاسرهم، هاروپوشو  هاکتمحافظ در برابر گرما،  يهالباسبرابر سرما، 

 يهالباس، هایباراندید باال،  یتباقابل يهالباس، هانشانآتش يهالباسکامل،  يهالباس

 يهااسلبمقاوم در برابر سوراخ شدگی و بریدگی،  هايلباسغواصی،  يهالباس، یقغرنجات

 اهمیت نظافت و نگهداري این وسایل، کار ضد شعله، لباس کار مخصوص جوشکاران،

 روي این تجهیزات. ییهاتستاستانداردهاي این وسایل، 

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

م و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و حفاظت فردي سال

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

2 4 

9 

ا ی هاشبکه ،هارنسایمنی،  هايیراقایمنی،  يو کمربندهادانش: حفاظت در برابر سقوط 

، هایرهگ ،مختلف تجهیزات هنگام سقوط، طناب نجات يهاقسمتتورهاي ایمنی، 

این  که روي ییهاتستمحاسبه ارتفاع سقوط، استانداردهاي این وسایل، فلزي،  يهاقسمت

 تجهیزات

1 4 
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مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و  حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

11 

شوي هاي اضطراري، و صورت هايشوچشم، دانش: انواع شستشوهاي اضطراري

 براي شاغلین معلول، الوصولسهلایمنی، تجهیزات شستشوي اضطراري  هايیستگاها

 آبکشی هايیلنگش

مهارت: نحوه استفاده صحیح از این وسایل و آموزش آن به نیروي کار، تشخیص وسایل 

حفاظت فردي سالم و استاندارد از وسایل حفاظت فردي ناسالم و غیراستاندارد، انتخاب و 

 تجویز وسایل حفاظت فردي متناسب با خطرات محیط کار به نیروهاي کاري

1 4 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 هاآنتسلط بر انواع وسایل حفاظت فردي و نحوه صحیح انتخاب، تجویز و استفاده از 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1383 آورانفن  ایرج محمد فام تجهیزات حفاظت فردي

 1384 آورانفن  مهدي شجاعی (PPEحفاظت فردي )وسایل 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

ا بعمران یا مکانیک  یا صنایع ای یایمنی و بازرسی فن یا ياحرفهبهداشت یا  HSE یا حداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

درزمینه  هادانشگاهسابقه تدریس در صنایع و سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5حداقل 

 HSEایمنی صنعتی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و ویدئو پروژکتور رایانه، مجهز به استانداردکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

رائه مقاالت ا -هاآناز تجهیزات حفاظت فردي و نحوه استفاده از  الزم هايیپکلو  هایلمف ،ارائه تصاویر، پوسترها -توضیحی

 -در هر جلسه اهسرفصلانفرادي متناسب با  صورتبهارائه موضوعات تحقیقی به دانشجویان  -هاسرفصلجدید متناسب با 

ن و مسئله فردي و گروهی ارائه تمری -بررسی و آموزش نحوه استفاده از وسایل حفاظت فرديمرور مطالب درسی حین 

 دعوت از متخصصین صنعتی جهت سخنرانی و ارائه تجربیات. -
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

و بررسی نتایج تحقیقات و  يآورجمع -ترمیانپاو  ترمیانم صورتبهکتبی و عملی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 و تجویز وسایل حفاظت فردي سنجش فردي دانشجویان جهت استفاده –دانشجویان  يهاپژوهش
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 ایمنی عمومیدرس  -3-3

 جبرانی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 يو شهر محیط کارموارد پایه ایمنی عمومی با  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 -ایمنی يهاحرکتتاریخچه صنعت و آغاز  -و حادثهتعریف ایمنی، خطر، ریسک  مفهوم و

 هاينامهیینآاستانداردها، قوانین و  -وظایف کارشناسان ایمنی -صنعتی ایمنیاهمیت 

 -)ایمنی صنعتی، شهري، عمرانی، اداري، فرآیندي و ...( يهاتفاوتمشترکات و  -ایمنی

 عواقب عدم رعایت اصول ایمنی -متولی ایمنی در ایران و جهان يهاارگانو  هاسازمان

2 - 

 - 2 بخار هايیگد، مخازن و فشارتحت هايیستمسایمنی  2

 - 2 هادستگاهو  آالتینماشایمنی  3

 - 2 ابزارآالتایمنی  4

 - 2 و باربرداري هایلجرثق، و نقل حملایمنی   5

 - 2 صنعتی یشناسسمو اصول اولیه  ایمنی مواد خطرناک 6

 - 2 يسازراهو عمرانی و  و ساز ساخت يهاپروژهایمنی  7

 - 2 مخصوص معادن آالتینماشو  ابزارآالتو  معادنانواع ایمنی  8

 - 2 ایمنی ساختمان 9

 - 2 و ... منازل مسکونی و واحدهاي تجاري، اداريفضاهاي تفریحی، صنفی، ، ایمنی شهري 11

 - 2 يسازراهو  و ساز ساختعمرانی،  يهاپروژهایمنی  11

 - 2 ، پزشکی و میکروبیعلمی هايیشگاهآزماایمنی  12

 - 2 الکتریکی تأسیساتایمنی برق و  13

 - 2 پتروشیمیو  ایمنی صنایع فرآیندي، نفت، گاز 14

 - 2 ایمنی کشاورزي و دامداري 15

16 
 در بروز هاآنمحیط کار و نقش  آوریانز یکیو مکانفیزیکی، شیمیایی  آوریانزعوامل 

 شغلی هايیماريبحوادث و 
2 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 محیط کار و ایمنی شهري مختلف ایمنی عمومی يهاجنبه تسلط بر

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

 مهدي جهانگیري،

نفر از  31و  ناصر زادهزهرا 

 ایران HSE ینمتخصص

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

چاپ اول 

1398 

 يهاشاخصایمنی کاربردي و 

 عملکردي در صنعت
 احسان اهلل حبیبی و همکاران

 
 آورانفن

چاپ دوم 

1386 

 ایمنی براي محیط کار
و  ناصر زادهعلی کریمی، زهرا 

 SDMگروه مهندسین مشاور 

 

 آورانفن

چاپ و 

ویرایش دوم 

1394 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه  5 حداقل ایمنی و بازرسی فنی با یا ياحرفهبهداشت یا  HSEحداقل مدرک کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا 

، ریسکخطر و مدیریت درزمینه  هادانشگاهسابقه تدریس در صنایع و سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه کار تخصصی 

 HSEایمنی صنعتی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 بردکالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

ارائه مقاالت جدید متناسب  -و حوادث از موارد ایمنی الزم هايیپکلو  هایلمف ،اویر، پوسترها، جداول، نمودارهاارائه تص

ازدید از ب -در هر جلسه هاسرفصلانفرادي متناسب با  صورتبهارائه موضوعات تحقیقی به دانشجویان  -هاسرفصلبا 

رائه ا -دعوت از متخصصین صنعتی جهت سخنرانی -مرور مطالب درسی حین بازدیدهاي علمی -مختلف کاري هايیطمح

 ارائه تمرین و مسئله فردي و گروهی تجربیات
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 دانشجویان يهاپژوهشو بررسی نتایج تحقیقات و  يآورجمع -ترمیانپاو  ترمیانم يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش
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 کاربردي یاضیردرس  -3-4

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 محاسباتی حث ریاضی در دروس تخصصیابمو تحلیل  تجزیهکسب مهارت الزم در محاسبات و هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ه در معادله خط و صفح -يبعدسه( و بردار در فضاي يبعدسهدستگاه مختصات فضایی )

 فضا
6 - 

2 
حل  -وارون ماتریس -هااعمال سطري مقدماتی ماتریس -یادآوري ماتریس و دترمینان

 مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه -حذفی گاوس کرامر و يهاروش بهمعادالت خطی  دستگاه
9 - 

 - 3 هاآنهاي فضایی و بررسی رویه 3

 - TBN 6تابع برداري، محاسبه بردار سرعت و شتاب، خمیدگی و طول قوس و دستگاه  4

5 
و  گرادیان و معادله صفحه مماس -بررسی مشتقات نسبی و ضمنی -تابع دو و سه متغیره

 خط قائم بر رویه
6 - 

 - 3 و کروي يااستوانهدستگاه مختصات قطبی،  6

7 
دوگانه به کمک  يهاانتگرالحل  -ه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آنانتگرال دوگان

 گیري و تغییر متغیر قطبیتعویض ترتیب انتگرال
6 - 

 - 3 و کروي يااستوانهمختصات  -و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن گانهسهانتگرال  8

9 
قضایاي گرین و استوکس و انتگرال  -خط يهاانتگرال -دیورژانس و کرل -برداريمیدان 

 محاسبه شار میدان -سطح
6 - 

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب 
 یمحاسبات یرا در دروس تخصص رهیو انتگرال توابع چند متغ لیفرانسیحساب دمحاسبات مربوط به ییتوانا

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 هندسه تحلیلی جلد دوم

 جرج توماس و

 فینی .ال راس

 مهدي بهزاد،

 ،سیامک کاظمی

 علی کافی

 1396 مرکز نشر دانشگاهی

 2ریاضی عمومی 
 ،مسعود نیکوکار

 محمد شفیعی 
 1396 گسترش علوم پایه 

 1394 نشر تمرین  چیانمحمدعلی کرایه 2ریاضی عمومی 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال. 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ویدئو پروژکتور برد وایت کالس استاندارد مجهز به

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان. -هاي کاربردي در کالسارائه تعاریف و مثال -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاهاي کالسی مستمر در هر جلسه، آزمونتکالیف بررسی 
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 آمار و احتماالت درس -3-5

 یهپا :نوع درس

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

داراي مباحث  در دروس تخصصی حث آمار و احتماالتابمو تحلیل  تجزیهکسب مهارت الزم در محاسبات و هدف کلی درس: 

 آماري

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

پراکندگی و  يهاشاخصمرکزي،  يهاشاخصآمار توصیفی: مقدمه و مفاهیم اصلی، 

رسم  هادادهآماري، جدول فراوانی  يهادادهانواع  ،هاداده متغیر، نمونه، جمعیت، ،نمودارها

 ، جنبه پر فراوانی، جنبه پر فراوانی انباشتگییستوگرامنمودار ه نمودارهاي آماري،

6 - 

 - 4 شمارش و ترکیبیات: اصول شمارش، جایگشت و ترکیب 2

 - 4 تابع احتمال و قوانین احتمال، احتمال شرطی ،احتمال: فضاي نمونه، پیشامد 3

4 

ع چگالی گسسته و پیوسته، تابع احتمال و تابمتغیرهاي تصادفی: تعریف متغیرهاي تصادفی 

احتمال، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی و واریانس، تابع توزیع توأم، ضریب همبستگی و 

 تابع مولد گشتاور

5 - 

5 
، منفی يادوجمله ،يادوجملهخاص: توابع احتمال یکنواخت، برنولی،  يهااحتمالتوزیع 

 tدو و خیپواسون و توابع چگالی احتمال یکنواخت، نمایی، نرمال، 
5 - 

6 

: فاصله اطمینان توزیع نرمال، قضیه حد مرکزي، فاصله اطمینان براي يافاصلهبرآورد 

میانگین و تفاضل میانگین دو جامعه، فاصله اطمینان براي واریانس جامعه و نسبت دو 

 واریانس

6 - 

7 
 و دوطرفهآماري: آزمون فرض براي میانگین توزیع نرمال، آزمون فرض  يهافرضآزمون 

 آزمون فرض واریانس جامعه
6 - 

8 

 آمار و احتماالت در ایمنی صنعتی شامل:

 هايیماريببراي انواع حوادث و  و ... ايیرهدا -ستونی ايیلهمنحوه رسم نمودارهاي 

ن آشغلی و علل  هايیماريبو بین  هاآنبررسی روابط آماري بین حوادث و علل  -شغلی

تجهیزات با  -نحوه محاسبه و احتمال نرخ خرابی -مباحث آماري قابلیت اطمینان -ها

 هايتکنیکو  کارلومونت -نرمال لگاریتمی -نرمال -توزیع پارتو -مختلف آماري يهاروش

 ابی تجهیزات منجر به حادثهخر نیازهايیشپویبول در 

12 - 

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و آزمون فرض يافاصله يو برآوردها یتصادف يرهایمحاسبات مربوط به احتماالت و متغ ییتوانا

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 شرح  نادر نعمت الهی آمار و احتماالت مهندسی

 1393 آستان قدس رضوي  جواد بهبودیان آمار و احتمال مقدماتی

تحلیل آماري در حوزه 

 سالمت
 جفري باوئر

 طه حسین حجازي،

 حامد سلیمانی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 قزوین

 چاپ اول

 1395سال 

طراحی پژوهش و آمار 

 بهداشتایمنی و  براي
 اچاچچارلز 

 ایرج محمد فام،

 و ینیالدنظامزینب السادات 

 همکاران

 آورانفن
چاپ دوم 

1385 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ویدئو پروژکتور ردب یتوا کالس استاندارد مجهز به

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان. ،هاي کاربردي در کالسارائه تعاریف و مثالتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاهاي کالسی مستمر در هر جلسه، آزمون تکالیفبررسی 
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 ریاضی مهندسیدرس  -3-6

 تخصصی نوع درس:

 ریاضی کاربردي: نیازپیش

 - نیاز: هم

و  یتقات جزئبا مش یفرانسیلحل معادالت د یه،فور یالتمشتق و انتگرال توابع مختلط، تبد یمبا مفاه آشنایی هدف کلی درس:

 معادالت گرما و الپالس و موج.

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 اعداد مختلط و توابع مختلط 1

 - 6 هامانده حساب یهتوابع مختلط و قض و انتگرالمشتق  2

 - 6 یهو انتگرال فور یهفور يسر 3

 - 2 یهفور یالتتبد 4

 - 2  (pde) ینسببا مشتقات  یفرانسیلمعادالت د 5

 - 4 رتعشنخ م و مسئله یرهامتغ يجداسازبه کمک  یبا مشتقات نسب یفرانسیلحل معادله د 6

 - 4 معادله گرما و معادله الپالس 7

 - 6 یرهدومتغو معادله موج  یرهمتغ یکمعادله موج  8

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 یبا مشتقات نسب یفرانسیلمحاسبات مربوط به حل معادالت د ییتوانا

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دالفک  یدفرعبداهلل ش یمهندس یاضیر

 یمهندس ریاضی

 محمدرضا ،یکوکارمسعود ن

 ،دانشمند نیحس ،یزيعز

 ینیزرند يمحمد يهاد

 
نشر گسترش علوم 

 یهپا
1398 

 اروین کرویت سیگ هپیشرفت ریاضی مهندسی

 ،سجاد آذر استمال

 ،مهاجري عطااهلل

 هادي قسمتی

 فن اطهران، آشینا،

 آذر

1397 

 چاپ چهارم

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 محض و ...( ،يکاربرد) یاضیارشد ر یکارشناس حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و وایت برد استاندارد مجهز به ویدئو پروژکتورکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرینحل  ،و تکرار ینتمر ،ايمباحثهتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیان هايآزمون ،تکالیف کالسی مستمر در هر جلسهبررسی 
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 یسکرخطر و  یریتمد درس -3-7

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

خاب نحوه انت یسک،رخطر و  یریتمراحل مد یسک،ر یابیارز و خطر ییمتداول شناسا هايتکنیکبا  ییآشنا کلی درس:هدف 

 سکیحذف و کنترل ر یو مهندس یریتیمد يو راهکارها مدنظرکار  یطبا مح یسکر یابیخطر و ارز ییمناسب شناسا یکتکن

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

آشنایی با اصطالحات متداول مباحث شناسایی  -تاریخچه ایمنی و بهداشت شغلیدانش: 

 -ایمنی -خطا -نرخ نقص -خطر و ارزیابی ریسک )مفاهیم و تعاریف شکست و نقص

 -تعریف ریسک -احتمال وقوع ریسک و شدت ریسک -شبه حادثه -حادثه -رویداد -خطر

 هايسیماتر -ریسکخطر و  مدیریت -کنترل ریسک -ارزیابی ریسک -شناسایی ریسک

 -ل تحملریسک قاب -شده یدتائریسک  -ریسک پذیرفته شده -ریسک قابل قبول -ریسک

 (قابلیت اطمینان -ریسک جمعی -فرديریسک 

2 - 

2 
رگونومیکی( ا -یشناختروان -بیولوژیکی -شیمیایی -فیزیکی -انواع خطر )مکانیکیدانش: 

 تشخیص خطرات هايتکنیکو  هاروشو 
1 - 

3 

 -ایمنی انجام کار يهادستورالعمل -هایستلچک -بازرسی و ممیزي محیط کاردانش: 

HSE PLAN- PERMIT-5S 

 ،HSE PLAN، تدوین ایمنی انجام کار يهادستورالعملتهیه ، هایستلچکتهیه  مهارت:

 5S سازيیادهپ و PERMITصدور 

1 9 

 - 1 هاآنارزیابی کمی و کیفی و نیمه کمی ریسک، تفاوت و کاربرد  يهاروش دانش: 4

5 
 PHAو  PHLتکنیک دانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  PHAو  PHL هايتکنیک انجاممهارت: 
1 3 

6 
 و انواع آن FMEAتکنیک  دانش:

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  FMEAتکنیک  انجام مهارت:
1 3 

7 
 ملبورن 3Dو  FTA هايتکنیکدانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  ملبورن 3Dو  FTA هايتکنیک انجام مهارت:
5/1 3 

8 
 HAZANتکنیک دانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  HAZAN تکنیکانجام  مهارت:
1 4 

9 
 HAZIDتکنیک دانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  HAZID تکنیک انجاممهارت: 
1 4 

11 
 ETBAتکنیک دانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  ETBA تکنیک انجاممهارت: 
1 5 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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11 
 What ifتکنیک دانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  What if تکنیکانجام  مهارت:
1 3 

12 
 HAZOPتکنیک دانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  HAZOP تکنیک انجاممهارت: 
1 5 

13 
 LOPA- RRو  Willian Fine هايتکنیکدانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  LOPA- RRو  Willian Fine هايتکنیکانجام  مهارت:
1 3 

14 
 JSAو  JHA هايتکنیکدانش: 

 مختلف يهامسئلهو  هامثالبا  JSAو  JHA هايتکنیکانجام مهارت: 
5/1 3 

15 
 ارزیابی ریسک بهداشتی هايتکنیکدانش: 

 ERتعیین درجه مواجهه  -HRخطر تعیین درجه مهارت: 
1 3 

 - 1 ایمنی بهداشتی هايیسکرمدیریتی و مهندسی حذف و کنترل خطرات و  يهاروشدانش:  16

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
متداول شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، ارزشیابی ریسک، کنترل ریسک و انتخاب تکنیک مناسب  هايتکنیکتسلط بر 

 براي محیط کار مدنظر

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آورانفن  مهدي جهانگیري و همکاران جلد اول -مدیریت و ارزیابی ریسک
چاپ اول 

1391 

 آورانفن  و همکاران مهدي جهانگیري جلد دوم -یابی ریسکزمدیریت و ار
چاپ اول 

1392 

عملکردي  يهاشاخصایمنی کاربردي و 

 در صنعت
 آورانفن  احسان اهلل حبیبی و همکاران

چاپ دوم 

1386 
Hazard Analysis Techniques for 

system safety. Clifton A- Ericson  Hoboken 

New Jersey 
2115 

Risk Management System- Risk 

Management Frameworks and 

Techniques 
Mullai A 

 

 
Dagob 2116 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه کار  5 حداقل ایمنی و بازرسی فنی با یا ياحرفهبهداشت  یا HSE یا حداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

ریسک، خطر و مدیریت درزمینه  هادانشگاهسال سابقه تدریس در صنایع و  3و  HSEایمنی صنعتی و درزمینه تخصصی 

 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک خصوصاً HSEایمنی صنعتی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و ژکتوروویدئو پر ،رایانه مجهز به استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 -هافصلسرارائه مقاالت جدید متناسب با  -الزم هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها و  -توضیحی

مختلف  هايیطمحبازدید از  -در هر جلسه هاسرفصلمتناسب با انفرادي  صورتبهی به دانشجویان ارائه موضوعات تحقیق

ایی شناس يهانمونهارائه  -عملی و کارگاهی صورتبهریسک  یابیارز و رخطشناسایی مختلف  هايتکنیکآموزش  -کاري

 هاينیکتکاستفاده از  -هاآندر صنایع جهت یادگیري و یا رفع ایرادات و نقایص احتمالی  شدهانجامخطر و ارزیابی ریسک 

دعوت از متخصصین صنعتی  -مرور مطالب درسی حین بازدیدهاي علمی -س خالقانه مانند طوفان فکري و غیرهتدری

 .جهت سخنرانی و ارائه تجربیات
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ارائه تمرین و مسئله فردي و گروهی کالسی  -ترمیانپاو  ترمیانم صورتبهکتبی و عملی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

سنجش هر دانشجو هنگام بازدیدهاي  -دانشجویان يهاپژوهشو بررسی نتایج تحقیقات و  يآورجمع -جهت ارزشیابی

 هایسکرو شناسایی نوع تکنیک مناسب جهت شناسایی و ارزیابی  هایسکرعلمی جهت بررسی قدرت تشخیص خطرات و 
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 ارگونومیدرس  -3-8

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

اهش ک و اسکلتی عضالنی یشغل هايیماريبآن در بروز حوادث، عدم وجود و نقش  یبا علم ارگونوم ییآشنا: هدف کلی درس

 يهاپوسچر یسکر یابیارز هايتکنیک ،یکاصول ارگونوم یتاز عدم رعا یمتداول ناش یشغل هايیماريب ،یدو تول يوربهره

 ارگونومی يافزارهانرم و یکارگونوم یشگیرانهپ یا یمداخالت اصالح ،حمل بار یو ارگونوم يکار

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 و ...تعاریف و اصطالحات الزم شامل تعریف ارگونومی )خرد و کالن(، پوسچر دانش: 

 ؤثرمارزیابی میزان  يهاشاخص -ارگونومی يبنددستهاجزا یا  -ابعاد بدنی و آنتروپومتري

آمار صدمات شغلی ناشی  -بودن وجود موارد ارگونومیک استاندارد در محیط کار و بالعکس

 از عدم رعایت اصول ارگونومیک در ایران و جهان

2 - 

2 

دستگاه اسکلتی عضالنی بدن شامل )استخوان، ماهیچه، تاندون، رباط، عروق خونی، دانش: 

انیک بیومک -، مفاصل( و کارکرد هر قسمت از دستگاه اسکلتی عضالنیهاعصبغضروف، 

 و ... هااهرمبدن و ارتباط آن با قوانین 

1 - 

3 

متداول اسکلتی  هايیماريب -در بروز اختالالت اسکلتی عضالنی مؤثرعوامل دانش: 

، کمردردهاي شغلی، CTS، سندروم تونل کارپال CTD، کیفپوز، لوردزشامل )عضالنی 

 هايیماريبد (، نقش طب کار و معاینات قبل و بعد از استخدام در مورو ...دیسک کمر 

 هايیتفعالانرژي الزم براي کار و  -کار و فعالیت عضالنی -شغلی اسکلتی عضالنی

 سختی کار یريگاندازهب و معیار ضربان قل -عضالنی

محاسبه و تعیین  -PWCتعیین و محاسبه ظرفیت فیزیکی انجام کار  يهاروشمهارت: 

 زمان استراحت در بین کار

2 8 

4 

نقش  -کاري صنعتی هايیستگاهااصول کلی طراحی و استانداردهاي کلی دانش: 

طراحی ) ارگونومیک مانندهاي طراحی هاي متداول درآنتروپومتري و علم آمار و صدک

، هادستگاهکاري صنعتی، جانمایی  هايیطمح، خطوط تولید، آالتینماش، هادستگاه

 -(و ... اهیشاس، هااهرم، یدهاکلصفحهیا نمایشگرهاي صنعتی،  هایجگمانیتورهاي صنعتی، 

ریک وپومتاز ابعاد بدنی و آنتر ییهانمونه -هاآنو اصول کلی طراحی  یابزاردستارگونومی 

 زیاموردن، ارتفاع آرنج، بلندي قد، فضاي یندرشتشامل )ارتفاع  هایطراحدر  یازموردن

 ، فاصله میان مردمک دو چشم و ...(هاآن

2 - 

5 

 -(و ...اصول کلی ارگونومی اداري )شامل میز، صندلی، مانیتور، موس، کیبورد دانش: 

مطالب کلی در مورد  –شهري هايیطراحارگونومی شهري و نقش آن در مبلمان شهري و 

نقش ارگونومی و آنتروپومتري در طراحی )وسایل نقلیه عمومی، خودروها، هواپیماها، قطار، 

2 - 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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و ورزشی، وسایل منزل و  يسازبدن، وسایل هاپارککودکان، وسایل بازي  هاييبازاسباب

...) 

6 

 يوادارمتداول ارزیابی ریسک پوسچرهاي کاري صنعتی  يهاروشو  هایکتکندانش: 

و یادگیري انواع مداخالت  ROSA - REBA - QEC - RULA - OWAS :شامل

ارگونومیک اصالحی و پیشگیرانه مدیریتی و مهندسی به سبب رفع و یا کاهش موارد غیر 

 Human CAD افزارنرم، ارگونومیک پوسچرها

 يافزارهانرمو  ROSA - REBA - QEC - RULA - OWAS هايتکنیکمهارت: کاربرد 

 هاآن

2 12 

7 

 ارگونومی حمل باردانش: 

ارزیابی ریسک حمل  هايتکنیکو  هاروش -ILمحاسبه شاخص بلند کردن بار  مهارت:

انواع مداخالت ارگونومیک اصالحی و  - SNOOK - NIOSH - MACدستی بار شامل 

پیشگیرانه مدیریتی و مهندسی به سبب رفع و یا کاهش موارد غیر ارگونومیک مطرح در 

 حمل بار

1 12 

8 

 وپرسشنامه ارگونومیک مانند پرسشنامه نوردیک  -ارگونومیک هايیستلچکانواع دانش: 

مالحظات مدیریتی و ممیزي  -زنان وارگونومیک مردان  المللیینباستانداردهاي ملی و  -...

رگونومی نقش ا -اسکلتی عضالنی هايیماريببا رویکرد ارگونومیک به جهت پیشگیري از 

ز در برو یراستانداردغنقش ارگونومی  -و تولید يوربهرهدر  یراستانداردغاستاندارد و 

 حوادث محیط کار

2 - 

9 

ن سیرکادی يادورهتغییرات  -چرخه سیرکادین و اهمیت این چرخه در علم ارگونومیدانش: 

 -فردي يهاتفاوت -ارتباط این چرخه با شیفت کاري و اثرات آن بر روي انسان -بدن انسان

 يارکشبو انطباق با  کاري در پایان نوبت عصر هايیفتشغلبه بر خستگی  يهاراه

2 - 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
شغلی و حوادث محیط کار که ارگونومی  هایماريب شناختتسلط بر شناسایی موارد غیر ارگونومیک در محیط کار و 

 هاآنپیشگیري از بروز  نقش دارد و راهکارهاي کنترل و هاآنغیراستاندارد در بروز 
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ارگونومی در ایستگاه کار با 

 کامپیوتر

 ،معتمد زادهمجید 

 و همکاران یچراغشاه بابک
 1391 آورانفن 

 ارزیابی پوسچر هايیوهش

 در ارگونومی شغلی
 آورانفن  علیرضا چوبینه

چاپ دوم 

1387 

ارگونومی در محیط اداري و 

 با کامپیوترکار 

 سید جلیل میرمحمدي،

 امیر هوشنگ مهرپرور و همکاران 
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید صدوقی یزد

چاپ دوم 

1388 

مشکالت و  ،يکارنوبت

 هایافتره
  ینهچوب یرضاعل

مشکالت  ،يکارنوبت

 هایافترهو 
1391 

Workstation Evaluation 

and Design Clark, Dr.  Marcel- Dekker 2111 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 یا مکانیک یا ایمنی و بازرسی فنییا  ياحرفهبهداشت  یا HSEیا  ایمنی صنعتی یا حداقل کارشناسی ارشد ارگونومی

سال سابقه تدریس در  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5حداقل با صنایع  یا مهندسی پزشکی

 ارگونومی خصوصاًو  HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايینهزمدر  هادانشگاهو  هاسازمانصنایع، 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و هاتکنیک یو کارگاه یآموزش عمل -الزم هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو -توضیحی

 کار هايییتواناو  یهروح یتجهت تقو یانبه دانشجو یگروهفردي و  هايپژوهشو  یقاتارائه تحق -مختلف هايروش

و  یعلم یدهايبازد ینح یمرور مطالب درس -یرهو غ يخالقانه مانند طوفان فکر یستدر هايتکنیکاستفاده از  -یگروه

 سنجینظر -یاتو ارائه تجرب یجهت سخنران یسرفصل درسدرزمینه مربوطه  یندعوت از متخصص -یرو تصاو هاکلیپ

 در صورت لزوم. یستدر یوهالزم در ش ییراتو اعمال تغ یستدر یوهاز ش ترمطولدر  یاندانشجو

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 -لمطرح در سرفص هايتکنیکو  هاروشارزیابی عملی و کارگاهی هر دانشجو بابت  -ترمیانپاآزمون  -شفاهی يهاپرسش

 .هرماهدر پایان  شدهکسبو دانش  هامهارتدانشجویان از  یخود سنجمطالعه گزارش 
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 محیط کار آورانیزعوامل درس  -3-9
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاآنرل و کنت یريگاندازهمحیط کار و شناسایی،  آوریانزآشنایی دانشجویان با عوامل )فیزیکی و شیمیایی(  :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

محیط  در سر و صدا -بر گوش انسان سر و صداساختار گوش و مکانیسم شنیدن و اثرات 

محیط کار شامل: تعاریف و اصطالحات الزم  آورزیانیکی از عوامل فیزیکی  عنوانبهکار 

 -مختلف هايمحیطسرعت صوت در  -انواع صوت -امواج صوتی -مانند تعریف صوت

شدت  -فیزیکی صوت شامل توان صوت هايکمیت -محاسبه سرعت صوت در هوا

محاسبه  -بلدسیمقیاس لگاریتمی یا  -آستانه درد -آستانه شنوایی -فشار صوت -صوت

ول اص -بلندي صدا -محاسبه تراز فشار صوت محیط کار -تراز شدت صوت محیط کار

 -در محیط کار سر و صدابررسی  -تجزیه صدا -صدا و دستگاه صداسنج گیرياندازه

محاسبه زمان رویارویی با تراز فشار صداهاي متفاوت در محیط  -سر و صداهاي استاندارد

 اندازه صدا و -صداي زمینه -محاسبه ترکیب تراز فشارهاي صوتی در محیط کار -کار

اهش محاسبه درصد ک -سنجیمیزان شنوایی و دستگاه شنوا گیرياندازه -تداخل با مکالمه

 راهکارهاي کنترل آلودگی صوتی محیط کار -ارعلل آلودگی صوتی در محیط ک -شنوایی

7 - 

2 

ط کار محی آورزیانیکی از عوامل فیزیکی  عنوانبهمباحث مربوط به ارتعاش در محیط کار 

ي بررسی مسیرها -ارتعاش و دستگاه ارتعاش سنج گیرياندازه -شامل: ارتعاش و انواع آن

 -ارتعاش به دست و بازو -ارتعاش به همه بدن و اثرات آن -مختلف ورود ارتعاش به بدن

محاسبه فاکتور قلعه  -میرا کردن ارتعاش دست و بازو -میرا کردن ارتعاش تمام بدن

و  انسان براثرات آن  فشار غیراستاندارد و -بررسی اثرات ارتعاش بر بدن انسان -ارتعاش

 و هاآنمحیط کار و اثرات  آورزیانپرتوهاي  -شناسایی، ارزیابی و کنترل آن هايروش

 هاآنشناسایی، ارزیابی و کنترل  هايروش

7 - 

3 

ی از یک عنوانبهمباحث مربوط به روشنایی محیط کار  -ساختار چشم و مکانیسم دیدن

بیناب امواج الکترومغناطیسی و نور  -محیط کار شامل: ماهیت نور آورزیانعوامل فیزیکی 

 -بازتاب نور -عوامل اصلی در دیدن اجسام -حساسیت چشم انسان به نور -مرئی

 -شدت نور -ضریب بهره نوري -روشنایی شامل زاویه فضایی، شار نوري هايکمیت

 -وت کندلف -شدت روشنایی شامل لوکس گیرياندازهواحدهاي  -شدت روشنایی

به تباین و محاس -تعریف درخشندگی و محاسبه آن -محاسبه اندازه روشنایی روي اجسام

 -میزان روشنایی محیط کار گیرياندازه -هاالمپ بنديدسته -منابع نوري و انواع آن -آن

6 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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راهکارهاي کنترل  -عوامل نامطلوب بودن روشنایی در محیط کار -استانداردهاي روشنایی

 نسانبر چشم ا غیراستاندارداثرات روشنایی  -محیط کار غیراستانداردنایی و اصالح روش

4 

 اساس رب هاآن بنديدستهشیمیایی و  هايآالینده محیط کار شامل: آورزیانعوامل شیمیایی 

 -هارد و غبارگبررسی  -)حاالت فیزیکی، ترکیب شیمیایی و یا بر پایه اثرات فیزیولوژیک(

 -ورود مواد شیمیایی در بدن هايراه ها وفیوم -دمه -دود -شیمیاییگازها و بخارات 

 -و محاسبه آن TWAها شامل  TLVمباحث مربوط به مقادیر حد آستانه مجاز و انواع 

STEL و محاسبه آن- Ceiling بررسی واحدهاي متداول  -و محاسبه آنTLV ها- 

 -دیی که اثرات یکسان بر بدن دارنمحاسبه و ارزیابی رویارویی افراد با مخلوط مواد شیمیا

محاسبه و ارزیابی رویارویی افراد با مخلوط مواد  -مخلوط چند مایع فرار TLVمحاسبه 

اي دار هايگرد و غبارمحاسبه آستانه مجاز  -شیمیایی که اثرات متفاوت بر بدن دارند

 51LDو  51LCآشنایی با  -محاسبه زمان مجاز تماس با آالینده شیمیایی -سیلیس آزاد

6 - 

5 

محیط کار شامل علل بررسی هواي  آورزیانو تعیین مقدار عوامل شیمیایی  بردارينمونه

اقدامات الزم قبل از  -تعریف نمونه هوا -از آن بردارينمونهشیمیایی و  ازنظرمحیط کار 

ترتیب  -بردارينمونههدف از  -مدنظرشامل )انتخاب محیط کار  بردارينمونه

 -حجم نمونه -و محاسبه آن بردارينمونه زمانمدت -بردارينمونهجاي  -بردارينمونه

 -از شغل باید انجام گیرد ايمرحلهدر چه  بردارينمونه کهاینمشخص کردن  -شمار نمونه

انواع متداول  -از گازها و بخارات بردارينمونه هايشیوه -(بردارينمونهانتخاب وسایل 

 -حجم هوا گیرياندازهوسایل  -مکنده هوا هايدستگاه -اومآنی و مد اريدبرنمونهوسایل 

 -هاگرد و غباراز  بردارينمونه -مستقیم تعیین اندازه گازها و بخارها در هوا هايروش

تجزیه و تعیین  -آن هايروشو  درازمدت بردارينمونه -هااز بیوآئروسل بردارينمونه

ا ب هايآزمایشمقایسه نتایج  -گرد و غبارذرات تعیین مقدار  -هانمونهدر  هاآالیندهمقدار 

 محیط کار آورزبانحذف و کنترل عوامل شیمیایی  کارهايراه -استانداردها

6 - 

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 هاآنمحیط کار و کنترل  آورزیانتسلط بر شناسایی عوامل فیزیکی و شیمیایی  
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 درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 محیط کار آورزیانمدیریت عوامل 
منوچهر امیدواري، داوود 

 حسنوند
 دانشگاه آزاد اسالمی 

چاپ اول 

1395 

 ياحرفهبهداشت  یاتکل
 ینه،چوب یرضاعل

 یرزادهام یدفر
 

دانشگاه علوم 

 یرازش یپزشک

چاپ چهارم 

87 

 آورزیانشناسایی عوامل شیمیایی 

 محیط کار )گازها و بخارات(
 نخل  خانیقاسممهدي 

چاپ دوم 

1384 
Occupational Health a 

Manual for Primary Health 

Care Workers World Health 

Organization (WHO) 

WHO  WHO 
آخرین 

 نسخه

 ياحرفهبهداشت 

 یمی،کر یعل

و گروه  زادهناصر زهرا 

 SDM مشاور ینمهندس

 
 

 آورانفن

 

چاپ دوم 

1394 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه کار  5با حداقل  ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا حداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

 HSEمحیط کار و ایمنی صنعتی و  آورزیانعوامل درزمینه تخصصی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

اش سنج، ، ارتعنورسنج، صداسنجمحیط کار شامل ) آورزیانعوامل فیزیکی و شیمیایی  گیرياندازهو  بردارينمونهتجهیزات 

 پروژکتور و وایت بردکالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو ( و ... بردارينمونه هايپمپ

 يارفهحبهداشت  يهاشرکتاز  توانیمفاقد تجهیزات الزم باشند، مراکز آموزشی توجه: الزم به ذکر است اگر آزمایشگاه 

، تمامی تجهیزات الزم را در اختیار دانشکده قرار دهند و حتی کار با تجهیزات را ترمطولدرخواست نمود تا در  HSEیا 

، دانشجویان را جهت بازدید گروهی از این تجهیزات در این هاشرکتدهند و یا با هماهنگی با این  به دانشجویان آموزش

 تخصصی، رهنمود سازند. يهاشرکت

 

 روش تدریس و ارائه درس

آموزش  -یو خارج یداخل یدجد هايرفرنس یمعرف -الزم هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو

ائل و مس هاتمرینارائه  -یستدر ینپرسش و پاسخ در ح -مختلف درون سرفصل هايروشو  هاتکنیک یو کارگاه یعمل

 هايیتوانایو  یهروح یتجهت تقو یانبه دانشجو یگروه هايپژوهشو  یقاتارائه تحق -یانبه دانشجو يو فرد یگروه

 یکار گروه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 علمی و تحقیقاتی فردي و گروهی يهاپروژه بررسی -ترمیانپاو  ترمیانم يهاآزمون -هیشفا يهاپرسش
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 یصنعت یمنیا يهاپروژه يسازادهیپو  يزیربرنامه درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 يیرکارگبهو  يسازمدلصنعتی با  يهاپروژهحل مسائل مدیریتی در  هايیوهشآشنایی و بیان مفاهیم و : هدف کلی درس

 ریاضی يهاروش

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 هاانواع برنامه ، ریزيبرنامه، اهمیت وسعت، تقدم ،ماهیت ،تعریفدانش:  1

2 

سازمان یک  (،TASK یزکارر ،WORKکار  ،PROCESS)فرآیند  تعریف پروژهدانش: 

ریزي و کنترل مزایا و محاسن برنامه، دوره زمانی پروژه از آغاز تا پایان ،پروژه

 ریزيهاي علمی برنامهسابقه پیدایش روش ،ریزي و کنترل پروژههاي برنامهتکنیک ،پروژه

2 - 

3 

 عالئم و اصطالحات محاسبات زمانی -هاشبکهدانش: تعاریف و مفاهیم اساسی 

، هافعالیت شناوري ،مسیر بحرانی و فعالیت بحرانی، مسیرهاي شبکه، محاسبات زمانی شبکه

 هاي پروژهتقسیم فعالیت

 CPM هايقوانین رسم شبکه، هاشبکهمهارت: طریقه رسم 

1 3 

4 
ع منب یزيربرنامه -انواع منابع تولید -و ناپذیر( یرپذ یدتجدمنبع و انواع آن )دانش: 

 منابع حیتسط -منبع محدود یزيربرنامه -)نامحدود(
1 - 

5 

اصطالحات مربوط به ، هاي گرهیمشخصات شبکه (،AON) هاي گرهیشبکهدانش: 

 هاي کارکرد واقعی و تقویمیتاریخ ،اصول کلی تخمین زمان ،محاسبات زمانی

 ها و پروژهمحاسبه تاریخ فعالیت، گرهی همحاسبات زمان در شبکمهارت: 

1 3 

6 
 به نمودار گانتCPM  شبکهتبدیل (، اي )گانتنمودارهاي میله دانش: 

 به نمودار گانت CPM شبکهتبدیل ، افزارنرمبا  ايیلهممهارت: ترسیم نمودار 
1 3 

7 
 CPM بر PN شبکهمزایاي ، (PNنیازي )شبکه پیشدانش: 

 GERT شبکه، PERT شبکه
2 - 

8 

 ی، معرفکاربرد کامپیوتر در کنترل پروژه، شرح وظایف مسئول کنترل پروژهدانش: 

افزار معرفی دو نرم، افزارهاي کنترل پروژههاي نرمویژگی، افزارهاي کنترل پروژهنرم

 تر و پرکاربردترمعروف

 (MSPافزار مایکروسافت پروجکت )نرممهارت: 

2 12 

9 
 AHP ،ANP یعصنامهندسی  هايتکنیکتولیدي و مباحث  يهاروشصنایع و دانش: 

 تحقیق در عملیات -منطق فازي در شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
2 - 

11 
که  هاآن سازيیادهپو نحوه استقرار و  HSEمرتبط با ایمنی و مدیریتی  هايیستمس: دانش

 و استقرار یافتند سازيیادهپالبته در اکثر صنایع 
3 - 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 HSE-MS ،IMS ،ISO9111 ،ISO 45111 ،OHSAS 18111شامل: 
 11 - (MSP) افزارنرماجراي پروژه عملی در مهارت:  11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 ریاضی يهاروش یريکارگبهو  يسازمدلصنعتی با  يهاپروژهحل مسائل مدیریتی در  هايیوهشمفاهیم و  شناخت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و کنترل پروژه )کاربرد  یریتکتاب مد

 (GERT - PERT - PN - CPM يهاروش
  يرمحمدیحاج ش یعل

نشر جهاد دانشگاهی 

 صنعتی اصفهان
1398 

 1398 ترمه  سبزه پرورمجید  و کنترل پروژه تیریمد

 1397 ارکان دانش  يرمحمدیحاج ش یعل و کنترل پروژه تیریمد

     MS Project منابع آموزشی

 ،HSE-MS ،IMSاستانداردهاي 

ISO9111 ،ISO 45111 ،OHSAS 18111 

سازمان استاندارد 

 جهانی
  

آخرین 

استاندارد 

سازمان 

استاندارد 

 جهانی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 شغلی مرتبط و تدریسدرزمینه سابقه  سال 3با حداقل  صنایع یا مکانیکارشد  یحداقل کارشناس 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یمرتبط مال افزارنرم ،رایانهپروژکتور،  دئویمتر، و 4در  5/1برد  تی، واکالس استاندارد

 یک دستگاه کامپیوتر استاد -دستگاه کامپیوتر و یک پرینتر 15 -هکنترل پروژ افزارنرمسایت کامپیوتري مجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تخصصی يافزارهانرمتوسط  رایانهانجام چند پروژه در کارگاه  -مسئله حل -تمرین و تکرار -يامباحثه -توضیحی
 

 سنجش و ارزشیابی درسروش 

 شدهانجام هايپروژه بررسی -ترمیانپا آزمون -شفاهی يهاپرسش
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 يسازراهعمرانی و  يهاپروژهایمنی  درس -3-11
 تخصصی نوع درس:

 ایمنی در جابجایی مواد و تجهیزات -یسکرخطر و  یریتمد :نیازپیش

 - نیاز: هم

خطرات  ییو ساخت ساز و شناسا یعمران يهاپروژه هايیاتعملو  هایتفعال، آالتینماشبا ادوات،  ییهدف کلی درس: آشنا

 يسازراه و و ساز ساخت ی،عمران يهاپروژهو کاهش حوادث  یشگیريبه جهت پ هاآن هايیسکرو 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

شامل  یعمران يهاپروژه هايیتفعالو  هایاتعمل -یبتن يهاسازه -يفوالد يهاسازهدانش: 

 -گینبچ -یزيربتن -يگودبردار -انفجار یاچال و  یا ینبا ماش يحفار -کارگاه یز)تجه

مخلوط کردن  -خاک یتو تثب يآرماتوربند -یرپاشیو ق یرگونیق -يبندقالب -يداربست بند

 -یبتخر -يتونل ساز -یکشماله -تراز کردن -اختالط بتن -یشکنسنگ -هاخاک

 يهااهکارگاصول ایمنی در مرحله تجهیز  (و ... یلینگن -یونفونداس -يمهاربند -يبردارخاک

 اصول کلی ایمنی ساختمان -ساختمانی

2 - 

2 

 یلب شامل یکیمکان هايیلبانواع  یجاز حوادث را یشگیريحوادث و پ یمنی،عملکرد، ادانش: 

 یلب -(نی)دراگال یکشش یلب -یلبکج -با جام معکوس یکیمکان یلپرقدرت، ب یکیمکان

 ... و یحفر کانال از نوع ساده و چرخش هايینماش -)کالمشل( يمنقار

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور آالتینماش

1 2 

3 

 یکی،چرخ الست هايلودرانواع  یجاز حوادث را یشگیريحوادث و پ یمنی،عملکرد، ادانش: 

 یرهايمتغبولدوزرها و  یکی،چرخ الست یري،چرخ زنج يانواع تراکتورها یري،چرخ زنج

 و ...بولدوزرها 

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور آالتینماش

1 2 

4 

واع ان یدرها،گر یپرها،انواع اسکر یجاز حوادث را یشگیريحوادث و پ یمنی،عملکرد، ادانش: 

کننده بار از عقب،  یهتخل هايیونکام ،هایونکاممانند انواع  یحمل مواد خاک آالتینماش

 و ... یرکننده بار از ز یهتخل يهاواگن

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور آالتینماش

1 2 

5 

تراکم،  آالتینماشانواع  یجاز حوادث را یشگیريحوادث و پ یمنی،عملکرد، ادانش: 

 يهاکغلت ،یکیوماتنی -یکیچرخ الست يهاغلتک ،ياشبکه يهاغلتکفرورونده،  يهاغلتک

 ی،تتراکم کننده دس یبراتورهاي(، ویبراتوري)و یصاف، متراکم کننده ارتعاش يچرخ فوالد

1 3 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 یکیالست ،يفوالد يهاغلتکشامل  یمخلوط آسفالت یدنکوب يهاغلتک ،تراکم بتن آالتینماش

 و ...و مختلط 

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور آالتینماش

6 

و  ياضربه ی،فک شکنسنگشامل  هاشکنسنگانواع  یجو حوادث را یمنیعملکرد، ادانش: 

 و ... بتن يحمل بتن و روساز یزاتو تجه آالتینماش ی،بتن یاتعمل آالتینماش ی،مخروط

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور آالتینماش

1 3 

7 

ازن مخ ،یرپاشیقآسفالت،  یداتتول آالتینماشانواع  یجو حوادث را یمنیعملکرد، ادانش: 

 يهاتگاهدسآسفالت گرم و سرد،  یدو تول یهته ی،آسفالت يهامخلوطو پخش و نقل  حمل یر،ق

 و ...آسفالت مخلوط در محل  یهته

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور آالتینماش

1 3 

8 

 ،هایخراباز خسارت،  یشگیريبه جهت پ یعمران آالتینماش)نت(  یراتتعم ينگهداردانش: 

 هاآنو حوادث متداول  هاینههز

 مربوط به خطرات حین عملیات نت هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

1 2 

9 

 منییاصول ا ي،آرماتوربند هايیاتعمل یمنیا ی،برق یلو وسا یدست يابزارها یمنیادانش: 

 يبرشکار ي،جوشکار یون،فونداس ي،مهاربند ،يبردارخاک یب،تخر هايیاتعمل

مربوطه، بازرسی فنی و تخصصی ایمنی ابزارها  هايیستلچک، هادستورالعملمهارت: تهیه 

 مذکور هايیاتعملو 

1 3 

11 

 ینگانواع بچ یجو حوادث را یمنیعملکرد، ادانش: 

، بازرسی فنی و ینگبچایمنی عملیات براي  يهادستورالعمل، هایستلچکمهارت: تهیه 

 تخصصی ایمنی آن

1 2 

11 

در  یمنی، اصول او ساز ساختو  یعمران يهاپروژه ی،کارگاه یکتراف یمنیاصول ادانش: 

 یعمران يهاپروژه يهاکارگاه یزمرحله تجه

 ترافیکی هايیاتعملایمنی  يهادستورالعمل، هایستلچکمهارت: تهیه 

1 3 

12 

و  تهساخیشپانواع داربست )معلق،  یجو حوادث را یمنیا یدن،برچ یی،عملکرد، برپادانش: 

ساختمان، برگه  يبه نما هاداربست یمنبوسان، اصول اتصاالت ا یامعلق  هايیصندل..( .

، هانردبان، هاپلکانانواع  یمنیکار در ارتفاع، ا یمنی، اSCAFF TAGداربست مشخصات 

 و ... هارمپ ،داریبشسطوح  معبرها، ی،صنعت ايسکوه

ایمنی مربوط به داربست و بازرسی فنی و  يهادستورالعملو  هایستلچکمهارت: تهیه 

 تخصصی آن

1 3 

13 

 ملشا و ساز ساختو  یعمران يهاپروژه يجو یطو حفاظت در برابر شرا یمنیاصول ادانش: 

مناسب و  يحفاظت فرد یلجهت باد، باران، برف، طوفان، صاعقه و ...(، وسا)سرعت باد، 

 يهاطنابهارنس ها،  یمنی،ا يکمربندها شامل و ساز ساختی و عمران يهاپروژه یاختصاص

 ...و  یحفاظت هايینکعا، یلده، شهادستکشنجات، 

1 2 
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مهارت: تسلط بر نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردي نامبرده و تجویز صحیح آن متناسب 

 مربوطه هايیاتعملو  آالتینماشبا خطرات 

14 

هن، آ یلیس،از خاک س یناش یعمران يهاپروژه یو بهداشت محیطییستز هايیسکردانش: 

، هاآن يسر و صدا، آالتینماشاز  یناش يهوا یآهک، ماسه، بتن، آزبست، آلودگ یمان،س

 و ... یعمران يهانخالهو  هازبالهزائدات، 

 هايیبازرسمحیط زیستی و بهداشتی مربوطه و  يهادستورالعمل، هایستلچکمهارت: تهیه 

 فنی و تخصصی آن

1 

2 

 

 

15 

 -و ساز ساختو  یعمران يهاپروژهبحران در  یریتو مد ياضطرار یطاصول شرادانش: 

 -صدور پرمیت -پیمانکاران در قراردادها HSEاصول  -نجات در آواربرداري هايیکتاکت

 2811استاندارد  -مقررات ملی ساختمان و دیگر مباحث مربوطه 12مبحث 

1 - 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 هاآن یجاز حوادث را یشگیريو پیمنی ا -و ساز ساختو  يسازراه ی،عمران يهاپروژه هايینماشو  هایاتعملتسلط بر 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 آذر  امیر سرمد نهري سازيراهو  سازيساختمان آالتماشین

 جیمی هینزه ساختمانی هايپروژهایمنی در 
 محمدتقی

 بانکی

نشر  مرکز

 دانشگاهی

چاپ اول 

1389 

 استانداردهاي مهندسی کار در ارتفاع
 عبدالوهاب عطا

 و همکاران
 آورانفن 

چاپ اول 

1387 

 برساختمانی  هايکارگاهدر  HSEمدیریت 

 OHSASاستاندارد  اساس
 آورانفن  ستاخانومرتضی ا

چاپ اول 

1389 
Rein Forced Concrete 

Engineering: Material, Structural 

Elements and Safety 

Bories Bresler  Wiley 2112 

 هايکارگاهایمنی در مرحله تجهیز 

 عمرانی هايپروژه

مهندس محسن 

 خرسندي

 

 
 آورانفن

چاپ اول 

1392 

HSE )وحید حسین پور در ایستگاه تولید بتن )بچینگ پالن 
 

 
 آورانفن

چاپ اول 

1394 

 نجات در آواربرداري هايتاکتیک

 مصطفی عادلی زاده،

و  زاده ناصرزهرا 

 همکاران

 

 
 پادینا

چاپ اول 

1396 

 هايپروژه و فنی در HSE هايلیستچک

 عمرانی
  مهدي ادیبی

 
 آورانفن

چاپ اول 

1391 
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 هايدستورالعملو  هانامهآئین

 کاربهداشتحفاظت فنی و 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی

 

 

 تعاون کاروزارت 

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

با حداقل  یکمکان یاعمران یا  یفن یو بازرس یمنیا یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا یصنعت یمنیارشد ا یحداقل کارشناس

در  هادانشگاهو  هاسازمان یع،در صنا یسسابقه تدر سال 3 و HSE ،یصنعت یمنیادرزمینه  یسال سابقه کار تخصص 5

 HSE یا یصنعت یمنیمختلف ا هايزمینه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 روش تدریس و ارائه درس

و  ینارائه تمر، عمرانی هايپروژهاز حوادث و ایمنی الزم  هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو

 مسائل
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ،يفرد هايمحدودیتاستعدادها و  یشاهده و بررسم -ترمپایانو  ترممیانکتبی و عملی  هايآزمون -یشفاه هايپرسش

 عمرانی هايپروژهپرسش و پاسخ حین بازدید از  -ايحرفهاخالق  ،پذیريمسئولیت
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 کار با مواد خطرناک یمنیادرس  -3-12

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ز ا یو کنترل حوادث ناش هاآناز حوادث  یشگیرياصول پ و گاز و یعمواد خطرناک جامد، ما انواعبا  ییآشنا: هدف کلی درس

 هاآن

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

لوزي  -MSDS -مواد خطرناک يبنددستهتعریف تخصصی شامل: مواد خطرناک، دانش: 

 -مواد خورنده -و هوا آب دهندهواکنشمواد  -هایدروکربنه -هایدکنندهاکستعریف  -خطر

 -گاز یاب ها -مواد سمی و محرک -انفجارقابلمواد ناپایدار و  -مواد رادیواکتیو

HAZMAT- يگذاربرچسبو انواع  کاربرگ اطالعاتی 

 جهت شناسایی مواد خطرناک: المللیینب هاييکدگذار انواع

 UNعدد 

 NAعدد 

 CASعدد ثبت 

 IUPACعدد 

 RTECSعدد 

 و ...کدهاي مربوط به اقدامات ضروري 

2 - 

2 

، تولوئن، MTBEآن مثل  هايیافزودنمایعات خطرناک متداول مانند نفت، بنزین و دانش: 

، ژنهیاکسآبالکل متیلیک و اتیلیک، اترها، استن، هیدرازین،  خصوصاً ، هاالکلبنزین، 

، بهداشتی و محیط زیستی ایمنی، خطرات و ...آلی  یدهايپر اکسهالوژنه،  هايیدروکربنه

 هاآنبودن روش اطفاء  یرگآتشو در صورت  هاآنایمن  يانباردارو و نقل  حمل -هاآن

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

3 

گازهاي خطرناک متداول مانند اکسیژن، هیدروژن، متان، پروپان، بوتان، استیلن، کلر، دانش: 

 ياردارانبو و نقل  حمل، هاآن، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ...وینیل کلراید 

 هاآنبودن روش اطفاء  یرگآتشو در صورت  هاآنایمن 

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

4 

خطرناک متداول مانند فسفر، گوگرد،  يهاگرد و غبارو  یرفلزيغجامدات فلزي، دانش: 

، چوب الیاف نباتی )پنبه، کنف، کتان و ...(، الیاف سنگزغالآلومینیوم، منیزیم، کربن، 

 بریلیوم، روي، سدیم، پتاسیم -حیوانی )پشم، پوست، مو و ...(، الیاف مصنوعی )داکرون(

2 3 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 هاآنایمن  يانباردارو و نقل  حمل، هاآنو ...، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی 

 هاآنبودن روش اطفاء  یرگآتشو در صورت 

مواد  کار باایمن  يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSتهیه  مهارت:

 يگذاربرچسب، مربوطه

5 

، هانامیتیدمواد منفجره متداول مانند باروت سیاه، فولمیکوتون، نیتروگلیسیرین، دانش: 

پیکریک )میلیتیت(، فولمینات جیوه، ترمیک (، اسید TNTنیتروژالتین، تري نیتروتولوئن )

 ،هاآنایمن  يانباردارو و نقل  حمل، هاآن، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ...

 هاآنروش اطفاء 

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

6 

 هايیدروکربنهمواد خطرناک متداول در هر سه شکل جامد، مایع و گاز مانند دانش: 

آلی، نیتروزها، کربونیل ها،  یدهايپر اکسآروماتیک،  هايیدروکربنهپارافینی، 

و ل و نق حمل، هاآن، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ...نیتراته  هايیکآرومات

 هاآنبودن روش اطفاء  یرگآتشو در صورت  هاآنایمن  يانباردار

مواد  کار باایمن  يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

7 

ها، معدنی، پرها، آت هايیدکنندهاکسخطرناک متداول مانند  هايیدکنندهاکسدانش: 

 حمل ،هاآن، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ...آلی  هايیدکنندهاکس، هایتراتن

 هاآنبودن روش اطفاء  یرگآتشو در صورت  هاآنایمن  يانباردارو و نقل 

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

8 

مانند هیدریدها، کاربیدها، نیتریدها،  و هوا آببا  دهندهواکنشمواد خطرناک متداول دانش: 

و  حمل، هاآن، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ... فلزيیآلفسفیدها، ترکیبات 

 هاآنبودن روش اطفاء  یرگآتشو در صورت  هاآنایمن  يانباردارو نقل 

با مواد  رایمن کا يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

9 

موارد خورنده متداول شامل انواع اسیدها، انواع قلیاها، مواد خورنده معدنی و آلی دانش: 

، خطرات ایمنی، بهداشتی و و غلظت، تعریف شدت هاآن سازيیقرق، PH، تعریف و ...

بودن روش  یرگآتشو در صورت  هاآنایمن  يانباردارو و نقل  حمل، هاآنمحیط زیستی 

 هاآناطفاء 

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 3 

11 

اثرات  و ...مانند اورانیوم  هاآنمتداول و پرتوهاي خطرناک  یواکتیورادمواد دانش: 

، هانآو راهکارهاي حفاظتی در برابر  باریانزبیولوژیکی تشعشعات رادیواکتیو و پرتوهاي 

، اشعه ایکس، اشعه آلفا، اشعه بتا، اشعه ياذره، پرتوهاي سازیونو غیر  سازیونپرتوهاي 

، پرتوهاي فرابنفش، امواج رادیوئی و قرمزمادونگاما، پرتوهاي الکترومغناطیس، پرتوهاي 

1 3 
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 يانباردارو و نقل  حمل، هاآن، خطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و ... هایزموجر

 ایمن مواد پرتوزا

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

11 

خطرناک متداول مانند پلی وینیل کلراید، پلی اکریلونیتریل، پلی استیرن،  رپلیممواد دانش: 

ایمنی،  خطرات و ...، پلی اورتان، سلولز، الستیکی و انواع الستیک استرهایپلپلی آمید، 

ودن ب یرگآتشو در صورت  هاآن يانباردارو و نقل  حمل، هاآنبهداشتی و محیط زیستی 

 هاآناسیون و خطرات پلیمریز -هاآنروش اطفاء 

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

1 2 

12 

، تراتوژنها، سموم ناشی از زاهایتحساس، زاهاتاول، زاهاسرطانمواد سمی محرک، دانش: 

حریق، اکسیدهاي کربن، هیدروژن سیانید، گازهاي گوگرد، اکسیدهاي ازت، اسیدهاي 

 ... وهالوژنه، فسفژن، اکرولئین، آمونیاک، ازن، فرمالدئید، فسفین، سیانوژن، متیل مرکاپتان 

 هانآایمن  يانباردارو و نقل  حمل، هاآنخطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی 

با مواد  ایمن کار يهادستورالعملو  هایستلچک، لوزي خطر، MSDSمهارت: تهیه 

 يگذاربرچسب، مربوطه

2 3 

 - 1 و ... خطرناک نانو موادمواد خطرناک نوظهور نظیر دانش:  13

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
و پیشگیري از بروز حوادث و کنترل حوادث  هاآنتسلط بر شناسایی مواد خطرناک متداول در صنعت، خطرات ناشی از 

 هاآنناشی از 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ستایش  علیرضا حاج قاسم خان هايسوزآتشمواد خطرناک در 
چاپ اول 

1379 

 آورانفن  هدایت توکلی و همکاران مواد خطرناک
چاپ اول 

1393 

 آورانفن  یدگلیب محمدرضا خطرناک يگازها یمنیا
 چاپ اول

1393 

 کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی
و  ناصر زادهمهدي جهانگیري، زهرا 

 ایران HSE ینمتخصصنفر از  31
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

اول  چاپ

1398 
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 ایمنی براي محیط کار
و گروه  ناصر زادهعلی کریمی، زهرا 

 SDMمهندسین مشاور 

 

 آورانفن 

چاپ و 

ویرایش دوم 

1394 
Chemistry Of Hazardous 

Material Phoenix   2111 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 5با حداقل  مواد یاشیمی  یا ایمنی و بازرسی فنی یا ياحرفهبهداشت  یا HSE یا ارشد یا ایمنی صنعتیحداقل کارشناسی 

در  هادانشگاهو  هاسازمانسال سابقه تدریس در صنایع،  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی 

 HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايینهزم

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

ر تهویه استاندارد د و ...وسایل حفاظت فردي مناسب مانند دستکش، ماسک  -آزمایشگاه شیمی و مواد شیمیایی متداول

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد -آزمایشگاه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 -جدید داخلی و خارجی يهارفرنسمعرفی  -الزم هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها،  -توضیحی

طرح م يهاروشو  هایکتکنآموزش عملی و کارگاهی  -کاري و تجهیزات متناسب با سرفصل هايیطمحبازدید از صنایع، 

ی مرور مطالب درس -مسائل گروهی و فردي به دانشجویان و هاینتمرارائه  -پرسش و پاسخ در حین تدریس -در سرفصل

 مرتبط افزارهاينرمکار با  ی: انجام عملعملی /و تصاویر هایپکلحین بازدیدهاي علمی و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

سنجش هر دانشجو هنگام بازدیدهاي علمی و هنگام  -ترمیانپاو  ترمیانمکتبی و عملی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 مطرح در سرفصل يهاروشو  هایکتکنالزم در مورد مطالب و  هايیلمف، تصاویر و هایپکلمشاهده 
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 یهاول يهاکمکطب کار و درس  -3-13

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 .اولیه يهاکمکطب کار و  يهااورژانس، هاآنشغلی متداول، علل و عالئم  هايیماريبآشنایی با انواع  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 يهاکمک -اورژانس -یتمسئولمدت  -طب کار -شغلی هايیماريبدانش: تعریف: )

ساختمان و  -(تریاژ -یرمترقبهغحوادث  -حوادث ناشی از کار -گري وامدادامداد  -اولیه

محیط کار )ویروس، باکتري، قارچ، انگل،  آوریانزعوامل بیولوژیکی  -بدن يهادستگاهکار 

آمبوالنس و تجهیزات  -اولیه يهاکمکجعبه  -هاآنمتداول ناشی از  هايیماريبو  رکتزیا(

 -طب کار يهااورژانس -قانونی آن مسائلاصول کلی رانندگی آمبوالنس و  -آن

 ت و بخش اجرایی طب کار و اورژانسممیزي بخش مدیری هايیستلچک

 الزم هايیستلچکتهیه  -تخلیه و حمل مصدوم هايیوهشمهارت: 

1 2 

2 

 ناشی از بیماري و حوادث شایع پزشکی هايیتفوردانش: 

 -تشنج -صرع -اغماء -هوشییب -شوک مانند هاآنمهارت: اقدامات الزم جهت مقابله با 

گی و شکست -خونریزي و مهار آن -آسم -هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی -اورژانس دیابت

 -سوختگی و انواع آن و نحوه برخورد با آن -شکستگی جمجمه -هاآننحوه برخورد با 

رگ به رگ  -هایدررفتگ -هازخمو عفونت  هازخمانواع  -اعضاء یشدگقطع -یگشدغرق

 -مزمن يهاسرفه -بینی -گوش -جسم خارجی در چشم -دار آویختگی -هاشدن

 يهاکارگاهو  هایپکلو  هایلمفپانسمان و بانداژ به همراه تصاویر،  -تصادفات خودرویی

 نجات از زیر آوار هايیکتاکتو  هایکتکن -الزم در هر مورد

1 8 

3 

 بررسی -مرگ حقیقی و مرگ ظاهري -تنفس مصنوعی و ماساژ خارجی قلب CPR دانش:

یژن اکس -خفگی -باز کردن راه تنفس -مانور هایملیچ -بررسی گردش خون -تنفسی

اي برخی داروه نکات الزم در مورد کاربرد -تفاوت سکته قلبی با آنژین صدري -درمانی

در هر  الزم يهاکارگاهو  هایپکلو  هایلمفتصاویر،  و ...نیتروگلیسیرین  اورژانسی مانند

 مورد

 مهارت: انجام عملی و اجرایی موارد فوق

1 8 

4 

 -گرمازدگی -یسوختگآفتاب -زدگییخ -شرایط جوي نامساعد شامل سرمازدگیدانش: 

از  ناشی هايیتمسموم -شیمیایی -غذایی هايیتمسموم -یزدگصاعقهو  یگرفتگبرق

 اسهال و استفراغ -الکل

 موارد فوقدرزمینه درمانی  ، اورژانسی یامهارت: اقدامات پیشگیرانه

1 7 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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5 

 -عنکبوت گزیدگی -عقرب گزیدگی -شامل مارگزیدگی زدگییشنگزیدگی و دانش: 

 یزدگکنه -گازگرفتگی ناشی از حیوانات هار مانند سگ و ... زنبور زدگی

 موارد فوقدرزمینه و درمانی  ، اورژانسیاقدامات پیشگیرانه مهارت:

1 5 

6 

 -هاآکنهانواع  -ها یتدرمانو عوارض پوستی ناشی از کار شامل انواع  هایماريبدانش: 

 -یبیولوژیک -پوستی ناشی از مواد شیمیایی هايیماريب -انواع درماتوزها -هاهیرانواع ک

تالالت اخ -پوستی شغلی هايیتحساسانواع  -پوستی يهاسرطانانواع  -گیاهی -حیوانی

 شغلی مو و ناخن

1 - 

7 

 -وزآنتراک -آزبستوز -و عوارض تنفسی ناشی از کار شامل سیلیکوز هایماريبدانش: 

عفونی و  -هاي شیمیایی برونکوپنوموپاتی -آسم ناشی از کار -باریتوز -بریلیوز -سیدروز

 منشأهاحیوانی و سایر  -نباتی منشأهاي آلرژیک با پنوموپاتی -انگلی

1 - 

8 

فلزات و شبه  -ناشی از مواد شیمیایی -و عوارضی خونی ناشی از کار هایماريبدانش: 

 -هاهیدروکسید -ترکیبات آمین دار -هالوژنه -معطر -آلیفاتیک هايیدروکربنه -فلزات

 بند آمدن و انعقاد خون هاييناهنجار -شغلی هايیخونکمانواع  -اترها

1 - 

9 

 وپاتینفر -هاسندرم -ها نفروپاتی -و عوارض کبدي و کلیوي ناشی از کار هایماريبدانش: 

  شغلی هاييکرو عوارض گوشی ناشی از کار شامل  هایماريب -انگلی -هاي عفونی

NIHL - AAT - وایی حفاظت شن -تعیین و محاسبه میزان نقص شنوایی -کاهش شنوایی

NRR-  گوشی يهاعفونت 

1 - 

11 
 -ارتعاشات -و عوارض قلبی عروقی ناشی از کار به علت مواد شیمیایی هایماريبدانش: 

 عوامل عفونی و ... -جریان و الکتریسیته
1 - 

11 
 هايینآم -آوریانزبه علت مواجهه با پرتوها و امواج  :ناشی از کار يهاسرطاندانش: 

 و فلزات هاچوبآرسنیک و دیگر مواد شیمیایی متداول و انواع  -بنزن -نیکل -معطر
1 - 

12 

و عوارض دستگاه حرکتی به دلیل عوامل ارگونومیکی، حمل بار و  هایماريبدانش: 

 .فیزیکی و شیمیایی -عوامل عفونی -پوسچرهاي نامناسب

 .(شودیمارائه  ترمفصلدر درس ارگونومی  هایماريبالزم به ذکر است این )

1 - 

13 

 -سیالکترومغناطی -دلیل امواج مکانیکیه ب -عصبی روانی ناشی از کار هايیماريبدانش: 

 حرکات -هاسندرومانواع  -گازها و بخارات -تغییرات فشار هوا -هاحاللمواد شیمیایی و 

 غیرارادي

1 - 

14 

 -هایکوفتگ -چشمی يهازخمشامل  -چشمی ناشی از کار هايیماريبعوامل و دانش: 

 عوارض -عدسی( -شیمیایی )قرنیه -حرارتی -چشمی هايیسوختگ -هاسندروم -ضربه

عوارض و صدمات ناشی از عوامل  -جسم خارجی در چشم -چشمی ناشی از تشعشعات

 -شغلی چشمی يهاعفونت -هایتمسمومچشمی ناشی از  هايیماريب -شیمیایی

 شورچشماز  موقعبهاستفاده صحیح و مهارت:  -ستاگموس کارگران معادننی

1 2 

15 

 ضایعات -و مواد شیمیایی هاعفونتدهانی و دندانی ناشی از  هايیماريبعوارض و دانش: 

 و هایتحساس -هاینوسسبینی و  -شغلی حنجره هايیماريب -دندانی -فکی -يالثه

 هاآن يهازخمتومورها و 

1 - 
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16 
قلبی و  نال بیماران و معلولین شامل بیماراغاصول ایمنی و بهداشتی الزم براي اشتدانش: 

 .روانی و معلول -مسلول -روماتیسمی -گوارشی -دیابتی -صرعی -عروقی
1 - 

 32 16 جمع

شغلی ناشی از عوامل  هايیماريبو )اسکلتی عضالنی ناشی از کار( در درس ارگونومی  هايیماريب) ؛الزم به ذکر است

 .شودارائه میمحیط کار  آوریانزفیزیکی و شیمیایی( در درس عوامل  آوریانز

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 ارک یطمتداول در مح یشغل هايیماريبحوادث و  یو موارد اورژانس یهاول يهاکمک -متداول یشغل هايیماريبتسلط بر 

 

 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  جلد اول و دوم طب کار

 شغلی هايیماريب

ماشااهلل عقیلی نژاد و 

 همکاران
 1381 ارجمند 

و عوارض ناشی از کار  هایماريب

 )طب کار(
  صمد قضائی

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

چاپ سوم 

1386 

 نجات در آواربرداري هايیکتاکت
مصطفی عادلی زاده، زهرا 

 و همکاران ناصر زاده
 پادینا 

 اول چاپ

1396 

سیستم مدیریت اورژانس طب کار 

 جلد اول و دوم
  طوسی محمدرضا

مرکز آموزش و 

 تحقیقات صنعتی ایران
1384 

  نادر زرین و همکاران جامع آموزش امداد نامهدرس
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
1382 

 1391 وزارت نفت  HSEاداره  راهنماي سریع اورژانس

  HSEاداره  اولیه يهاکمکراهنماي امداد و 
شرکت ملی پخش 

 نفتی يهافراورده
1392 

Occupational Medicine Carl Lenz   2111 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ای شغلی هايیماريبطب کار و درزمینه  یدهددورهشغلی یا پزشک عمومی اما  هايیماريبپزشک متخصص طب کار و 

ایمنی درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5با حداقل  ياحرفه بهداشتیا  HSEیا  کارشناسی ارشد ایمنی صنعتیحداقل 

 اولیه يهاکمکطب کار و  خصوصاً هاینهزمدر این  هادانشگاهسابقه تدریس در صنایع و سال  3 و HSEصنعتی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و پروژکتورویدئو رایانه،  کالس استاندارد مجهز به

 

 روش تدریس و ارائه درس

آموزش  ،تجهیزات داخل آمبوالنسبازدید از بیمارستان و  ،الزم هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها، 

ارائه تمرین و مسئله فردي و ، پرسش و پاسخ در حین تدریس، سرفصل مطرح درمختلف  هايتکنیکعملی و کارگاهی 

 گروهی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 توسط دانشجویان در حضور مدرس هامهارتانجام عملی  -ترمیانپاو  ترمیانمکتبی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش
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 یزاتمواد و تجه ییدر جابجا یمنیارس د -3-14

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

نواع ا -باالبرها -یرهاانواع کانوا -هایلجرثقانواع  -يو باربردارو نقل  حمل یزاتانواع تجه یمنیبا ا ییآشنا هدف کلی درس:

 یو تدافع یمنا یو اصول رانندگ یکتراف یمهندس -آن یمنیو محاسبات ا یفتینگل یاتعمل یمنیا -هایفتراکل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

انواع  -انسان )راننده( -راه -شامل خودرو ياجادهو نقل  حمل یستمعناصر سدانش: 

 -یعلل تصادفات رانندگ -و جهان یراندر ا یآمار تصادفات رانندگ -یتصادفات رانندگ

)مدل  یحوادث رانندگ یبررس يهامدل -یتصادفات رانندگ یسکبرآورد ر يهاشاخص

 یاصول رانندگ -یمنا یرانندگ یوهش و ...و پردازش اطالعات  یمدل شناخت -یدنه

 یمنیو نقاط کور در ا یرانندگ یطنقش مح -و نقل حمل یمنینقش خودرو در ا -یتدافع

 یهنقل یلدر مورد انواع وسا یرانندگ یتصالح -یکتراف

2 - 

2 

و  داريیو مفهوم پا یفتراکل یداريپا -یفتراکساختمان و اجزاء ل -یفتراکانواع لدانش: 

 مرکز بار( -تعادل )مرکز گرانش

 -ياقرقرهروش  -يروش آجر -یشامل روش قالب یفتراکدر ل یريبارگروش مهارت: 

 یستمس -استانداردها بر اساس یفتراککار با ل ینواح يبندطبقه -نامنظم ینیبارچروش 

 ار(محل انجام ک -هایتفعال -افراد -و اجرا یمنا ی)طراح یفتراکل یمنیو ا یکتراف یریتمد

2 4 

3 

روع قبل از ش یمنیموارد ا -یفتراکراننده ل -هایفتراکلانواع  یجخطرات و حوادث رادانش: 

 -Liting people یفتراکتوسط ل عارتفاافراد در  ییجابجا -هنگام کار یمنیموارد ا -کار

 منییموارد ا -کار یانهنگام پا یمنیموارد ا -یريگسوختو  يهنگام شارژ باطر یمنیموارد ا

 ...ثهحاد زهنگام برو

ز بروز ا یشگیريبه جهت پ یفتراکل یمنیا هايیبازرسو  یفن هايیبازرستست و  مهارت:

 -یسطح يهاترکشاخک ) یروزانه، بازرس یدهايشامل بازد هایفتراکل یجحوادث را

 يور عالئم -قالب شاخک یشدگ یفضع -یتموقع یتقفل تثب -نوک شاخک یبازرس

 -تست شاخک -تست قرمز -یداريتست پا -)تست بار یفتراکل یمنیا يهاتست -شاخک(

 هایفتراکل یمنا یراتو تعم ينگهدار -(يتست حفاظ باالسر

2 4 

4 

باالبرها  انواع -باالبر يهاجک -آن اجزاءو  یرهاانواع کانوا -و اجزاء آن هاینچانواع ودانش: 

 هاآن یج( و خطرات و حوادث رايموتور باد -یموتوربرق -ی)دست

 -هاآن یمنیو نکات ا (AWP) ییکار هوا يسکوها -هاآن یمنیو نکات ا یبازرسمهارت: 

 هاآن یمنیانواع آسانسورها و حوادث و نکات ا

2 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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5 

ل شام یلانواع جرثق -مراکز گرانش جسم -تعادل -هااهرمقانون  -یلجرثق یفتعردانش: 

 یساختمان و نحوه عملکرد اجزاء اصل -و ... يادروازه -یسقف یبرج -متحرک یلجرثق

 یمنیا نکات ،یلجرثق یدارياستحکام و پا -هایلجرثقایمن  یراتو تعم ينگهدار -یلجرثق

 و ...خطرناک و محدود  يدر فضاها یلکار با جرثق یمنینکات ا -یلانواع جرثق

 هایلجرثق یفن هايیبازرسو  هاتستمهارت: 

3 6 

6 

 قرقره -هادرام -بکسل یمشامل انواع س (Slings) هاینگو اسل يباربردار یزاتتجهدانش: 

ش م -هاآن یمنیبلت و ا یا یانواع تسمه مصنوع -هاآن یمنیا و یرزنجانواع  -هاآن یمنیا و

قالب، شگل، شامل ) هاآن یمنیو نکات ا يانواع متعلقات باربردار -هاآن یمنیو ا يفلز

 (..و . ینشاه یره،(، گینگو ر ینکدوطرفه، اتصاالت )ل یمتنظ یچپ ،ياگوشواره یچپ

 فوقموارد و تخصصی ایمنی  یفن هايیبازرس و هاتست: مهارت در انجام مهارت

2 6 

7 

 -مرکز گرانش بار -مربوط به آن یمنیآن و نکات ا یفو وظا( Rigger) یگرردانش: 

 -بستن بار یمنمختلف ا يهاروش -مختلف یايدر زوا هاینگمحاسبه بار وارده به اسل

 يهاروش -مختلف بستن بار يهاحالت در (wll) ینگمجاز اسل یتظرف یینمحاسبه و تع

 -بستن بار مختلف يهاحالتدر  یو تجرب یسنت یوهبه ش ینگاسل یتظرف یینمحاسبه و تع

 و ... هاآن یمنیو موارد ا Signal Hand یگرير یاستاندارد دست يهاعالمت

 و ... یمحاسبات فن ،وزن بار یینتع يهاروشبستن بار شامل  یمنا يهاروشمهارت: 

2 6 

8 

شامل  Man Basket by Personal Lift هابا بسکت عافراد در ارتفا ییجابجا یمنیادانش: 

 -بسکت ییهنگام جابجا یلجرثقراننده  یفوظا -حمل افراد با بسکت یمنیاصول ا

 بسکت یطراح -حامل بسکت یلمشخصات جرثق

 و ...بسکت  يو نگهدار یبازرسمهارت: 

1 2 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
بات ایمنی و محاس و غیرهکانوایرها  -هایفتراکل -هایلجرثقایمنی و بازرسی انواع  ،تسلط بر نکات ایمنی مهندسی ترافیک

 به جهت پیشگیري از بروز حادثه هاآن

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

و  ، باالبرهاهایلجرثقایمنی در 

 تجهیزات باربرداري

و  نژاد یرامرضا 

 همکاران
 فدک ایستاتیس 

چاپ اول 

1387 

، کانوایرها، هایفتراکل، هایلجرثق

 و انبارش هاقرقره
Heinrich Martin 

سید رامین 

 کابلی
 دایره صنعت

چاپ اول 

89 

تجهیزات و متعلقات باربرداري، 

 بستن بار يهاروشباالبرها و 

 نژاد یرامرضا 

 و همکاران
 88 فدک ایستاتیس 



 

58 

مدیریت ایمنی در عملیات لیفتینگ، 

 نصب سازه و داربست
 آذرخش  فرید ملکیان

چاپ اول 

88 

  رضا کیانی سیار هايیلجرثقایمنی کار با 

مرکز تحقیقات و 

تعلیمات حفاظت 

 کاربهداشتفنی و 

چاپ اول 

1391 

حفاظت  يهادستورالعملو  هانامهینآئ

 کاربهداشتفنی و 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی
 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

-OSHA-BS-ASME استانداردهاي

NIOSH-ASTM-DOE-AS-

NACM-LEEA-WSTD-CITB 

   

جدیدترین 

نسخه 

 استانداردها

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 یا صنایع یا عمران یا مکانیکیا ایمنی و بازرسی فنی یا  ياحرفهبهداشت  یا HSE یا ایمنی صنعتی کارشناسی ارشدحداقل 

 ترافیک

 هادانشگاهو  هاسازمانسال سابقه تدریس در صنایع،  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5با حداقل 

 HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايینهزمدر 

  

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و ، ویدئو پروژکتوررایانهکالس استاندارد مجهز به 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ،هاراکلیفتمتناسب با سرفصل مانند انواع  یزاتو تجه يکار هايمحیطو  یعمران هايپروژه یع،از صنا یدبازد، توضیحی

و  يو مسائل فرد ینارائه تمر -الزم هايکلیپو  هافیلمنمودارها،  ول،پوسترها، جدا یر،و ... ارائه تصاو هاجرثقیل، باالبرها

 یگروه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ي،فرد هايمحدودیتاستعدادها و  یمشاهده و بررس -ترمپایانو  ترممیانکتبی  هايآزمون -شفاهی هايپرسش

 عمرانی هايپروژهسنجش و ارزیابی دانشجویان هنگام بازدید از صنایع و  -یرهو غ ايحرفهاخالق  ،پذیريمسئولیت
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 فشارتحت يهاستمیس یمنیادرس  -3-15

 تخصصی درس:نوع 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآن یجبخار، خطرات و حوادث را هايیگدو  یک، اتمسفرفشارتحت هايیستمسو  با انواع مخازن ییآشنا: هدف کلی درس

 هاآناز بروز حوادث  یشگیريپ يو راهکارها

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

مخازن ) یاشتعال یرغ فشارتحت هايیستمسشامل} فشارتحت هايیستمسانواع دانش: 

 هايیستمس -(و ... یعگاز ما یلندرهايتانکرها و س -یعمخازن گاز ما -فشرده يهوا

 نییما -هاآناجزاء و متعلقات  -فشارتحتظروف  -({و ... یلرها)بو یاشتعال فشارتحت

امل ش یستمقسمت اجزاء س یمنیا -یلناست يهالکپسو یمنیا -یژناکس يهاکپسول

 رهايیلندس یمنیا -یعگاز ما یلندرهايسمخازن و  یمنیا -(یر)رگالتور، بدنه، کالهک و سا

 -یاشتعال یرغ فشارتحتمخازن  هايیسکرخطرات و  ییو شناسا عالئم -CNG گاز

 يهاشواکن -یمیاییو ش یزیکیف يانفجارها -ضربه بخار -ضربه آب -فشار یجادعوامل ا

 هايیستمسگرما در  یجادعوامل ا -از فشار یخطرات ناش -یفشار منف یا خأل -گرمازا

 -تنشس يآشکارساز -عوامل نشست -فشارتحت هايیستمسنشست در  -فشارتحت

 هیتهو -مواد یهتخل -بسته هايیطمحظروف و  -ورود به مخازن یطشرا -اثرات نشست

 -یژنکمبود اکس -قفل و برچسب هايیستمس -مخازن يکار يمجوزها -یزکاريتم -هوا

 اتیاطاحت -ياضطرار يهادستورالعمل -مناسب يحفاظت فرد یلوسا -ضد جرقه یلوسا

 یشنما -هاآن یمنیخطرات و ا ی،صنعت يهاکوره -فشارتحتمخازن  يانباردار -یمنیا

 یصنعت یدهايبازد -الزم یرو تصاو هایلمف

و  هایستلچکو تدوین  شدهمطرحایمنی موارد  فنی و تخصصی مهارت: بازرسی

 الزم يهادستورالعمل

6 21 

2 

 -یلوله آب -یلوله آتش -ياپوستهبخار ) هايیگدانواع  -بخار هايیگد یخچهتاردانش: 

 هايیژگیو -هایگد یتمحدود -یترهاسوپر ه -یترهاه -مدرن( یگد -یتابش یگد

 عوامل -بخار هايیگد یختگیگس -بخار هايیگد یاتعملخطرات  -یلوله آب هايیگد

 -خارب هايیگددر  یخوردگ -فشار یشافزا -رسوب -لوله یگرفتگ -عوامل نقص -انفجار

 یطشرا -يسوزآتشخطر  -یکنترل خوردگ يهاروش -یعوامل خوردگ -یانواع خوردگ

 -یبازرس يهازمان -سرد یبازرس -گرم یبازرس -هایگد یبازرس -خانه یگد یمنیا

بخار  هايیگد یمنی، اجزا و اتصاالت اهادستگاه -بخار هايیگد یمنو ساخت ا یطراح

 یرش -ربخا یانقطع جر یرش -یهتخل یرش -یرآژ -فشارسنج -یمنیا یرش -سنجآبشامل 

 یهآب تغذ يسازآماده -یگعمر د یشو افزا یحصح ينگهدار -و ... یرسانآب یا یهتغذ

ستفاده ا -رسوب یلاز تشک یشگیريپ يهاروش -رسوب -آب یالصاثرات ناخ -بخار یگد

6 21 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 -یداخل یبازرس -نقاط جوش سیبرر -فشارتحت هايیستمستست  -یناز آهک و رز

تست  -یکاستات یدروهتست  -مخرب یرغمخرب و  يهاتست -یخارج یبازرس

 یبازرس -يو نگهدار یراتتعم -یگرداب یانروش جر -یوگرافیروش راد -یکالتراسون

 یدهايبازد -الزم یرو تصاو هایلمف یشنما -و استانداردها هانامهینآئ -ینقوان -منظم

 بخار هايیگدو  هاخانهگیالزم از د یصنعت

و  هایستلچکو تدوین  شدهمطرحایمنی موارد و تخصصی  فنی مهارت: بازرسی

 الزم يهادستورالعمل

3 

 -نفتی يهافرآورده شامل انواع مخازن ینفت يهافراوردهخام و  يهامخزن یمنیادانش: 

 رنگ -ساکن یسیتهخطرات الکتر -قرار گرفتن مخازن در حصارها یوهش -هاآن یمنیا

 یانهنگام جر یعاتاصطکاک ما -از مخازن به خطوط لوله هافراوردهانتقال  یمنیا -مخازن

 قیاطفا حر و يسوزآتشاز  نمحافظت مخاز -یناتصال به زم یستمس -در خطوط لوله

و  هایستلچکو تدوین  شدهمطرحایمنی موارد  فنی و تخصصی مهارت: بازرسی

 الزم يهادستورالعمل

4 8 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 گیريیشپ يراهکارها -هاآنبخار و خطرات و حوادث متداول  هايیگدو  فشارتحت یک،اتمسفر هايیستمستسلط بر انواع 

 هاآناز حوادث 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 آورانفن  اوستا خان مرتضی فشارتحتایمنی در سیلندرهاي گاز 

 بخار صنعتی هايیگدآشنایی با 
مجید اسدنیا و 

 همکاران
 

موسسه آموزشی 

 عالی کار
1391 

 سایت سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست استانداردهاي ملی 
www.isiri.org 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران
 

سازمان ملی 

 استاندارد ایران

آخرین 

 ویرایش

سایت وزارت کار، تعاون و رفاه 

حفاظت و  هاينامهینآئاجتماعی 

 کاربهداشت

www.bazaresikar.mcls.gov.ir 

تعاون و وزارت کار، 

 رفاه اجتماعی
 

وزارت کار، 

تعاون و رفاه 

 اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

 بخار هايیگدو  هاکورهخطرات 

شرکت نفت بریتانیا، 

موسسه مهندسین 

 شیمی انگلستان

 -مرتضی نصرتی

مصطفی میرزایی 

 آباديیعل

 1393 آورانفن
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 ایمنی مخازن و عملیات بارگیري

 و تخلیه

شرکت نفت بریتانیا، 

موسسه مهندسین 

 شیمی انگلستان

مصطفی میرزایی 

مرتضی  -آباديیعل

 نصرتی

 1393 آورانفن

 بخارآبخطرات 

شرکت نفت بریتانیا، 

موسسه مهندسین 

 شیمی انگلستان

 -مرتضی نصرتی

مصطفی میرزایی 

 آباديیعل

 1393 آورانفن

خطرات ناشی از فشار حبس شده و 

 خأل

شرکت نفت بریتانیا، 

مهندسین موسسه 

 شیمی انگلستان

مصطفی میرزایی 

مرتضی  -آباديیعل

 نصرتی

 1393 آورانفن

ASME B3113    

آخرین 

 استاندارد

 مربوطه

Canadian Center for 

Occupational Health& Safety 

(CCOHS) 

   

آخرین 

 استاندارد

 مربوطه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

ل حداق باصنایع  یامکانیک  یا ایمنی و بازرسی فنی یا ياحرفهبهداشت یا  HSEحداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا 

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5

 HSE مختلف ایمنی صنعتی یا هايینهزم

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 115قرار بگیرند با حداقل عرض  هميروعدد وایت برد کشویی که  2 و ، ویدئو پروژکتوررایانهکالس استاندارد مجهز به 

 متر 4متر و طول 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هايگید، انواع هاخانهکاري و تجهیزات متناسب با سرفصل مانند بازدید از دیگ هايیطمحبازدید از صنایع،  -توضیحی

ل، ارائه تصاویر، پوسترها، جداو و ...، انواع مخازن اتمسفریک فشارتحت، هیترها، سوپر هیترها، انواع مخازن هایروگاهنبخار، 

 گروهیارائه تمرین و مسائل فردي و  -الزم  هايیپکلو  هایلمفنمودارها، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، فردي هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاو  ترمیانم کتبی و عملی يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 هیزاتفنی تج هايیبازرسارزشیابی دانشجویان هنگام بازدید از صنایع و هنگام انجام  -ياحرفه، اخالق پذیريیتمسئول
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 و کاال انبار ایمنی درس -3-16

 تخصصی نوع درس:

 پیشگیري و کنترل حریق -مواد خطرناک  کار با ایمنی: نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآناز بروز  یشگیريدر انبارها و پ یجحوادث را یمن،ا يانباردارانواع انبار، اصول  با ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

انبار  ،ياقفسهانبار  یلوها،انبار آزاد، سشامل )ساختمان و عملکرد  ازنظرانواع انبار 

 يعبور يبندقفسهانبار  ی،چرخش يبندقفسهانبار با قفسه جابجا شونده، انبار  ی،ساختمان

 اصول -(یینها يکاال یاانبار محصوالت  ینابینی،انبار مواد خام، انبار محصوالت ب یوسته،پ

 یمنا يانباردار يبرا یازموردن يو محاسبه فضا یینتع یاصول کل -و کاالها يانباردار یکل

4 - 

2 
 -داریهپاطبقه  -يبندقفسه -شامل: انبار کردن انواع ظروف یمنانبار کردن ا يهاروش

 متحرک يهامحفظهانبار کردن توسط  -يباالسرانبار  -یدنچ هميرو
4 - 

3 

ها، کمک انبارش مواد و کاالها در انبارها مانند انواع پالت یلو وساو نقل  حمل یزاتتجه

ها، انواع انواع تراک ،یدستچرخ، سبدها، انواع مخازن کوچک و بزرگ، انواع هاجعبه

 ا،نتینره، انواع کاهاارابه، انواع هانقاله، انواع استاکرها، انواع هایلجرثقانواع  ،هایفتراکل

انبار  زاتیو تجه یلکاالها با وسا یزیکیف یاتارتباط خصوص -یريبارگ يسکوها ها،حماله

 هاآنو کنترل  یشگیريدر انبارها و پ هاآن یجحوادث را ینو همچن

8 - 

4 

 ینب یمیاییواکنش ش -انبارها یقحر -برق هايیمس یانبارها شامل اتصال یجحوادث را

رخورد ب -شکسته شدن قفسه -سرقت کاالها و انفجار -کاالها فاسدشدن -سقوط بار -مواد

 حوادث ینو کنترل انواع ا یشگیريپ يهاراهبه قفسه و  یفتراکل

8 - 

5 

 -نبارا یمیاییافراد در برابر مواد ش یمنیا -یکیالزامات ارگونوم یتبار و رعاو نقل  حمل

نبار ا آوریانز یمیاییو ش یزیکیاستاندارد بودن عوامل ف -5Sنظم و نظافت در انبار و اصول 

 هاتیسلچکانبار و  ی، بازرسسر و صدا دما، یی،، گازها و بخارات، روشناگرد و غبارشامل 

 انبارداران یو بهداشت یمنیآموزش ا -یمنا يانباردار یازموردن يهادستورالعملو 

8 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 هاآنو کنترل  یشگیريپ يتسلط بر انواع حوادث انبارها و راهکارها

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پشتون  بابک کاظمی ایمنی در انبار
چاپ اول 

1387 

 سمت  سید محمد سید حسینی مدیریت کارخانه
چاپ اول 

1381 
The Integrated Facility System; 

Production Work Stations. 
Herman Miller   2113 

حفاظت  يهادستورالعملو  هانامهینآئ

 کاربهداشتفنی و 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی
 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

ل با حداقمکانیک  صنایع یا یا ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSEکارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا  حداقل

و  هاسازمان یع،در صنا یسسابقه تدرسال  3 و HSEو  یصنعت یمنیادرزمینه  و ی در صنعتسال سابقه کار تخصص 5

 HSE یا یصنعت یمنیمختلف ا هايزمینهدر  هادانشگاه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و ، ویدئو پروژکتوررایانهکالس استاندارد مجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

انواع انبار و انواع حوادث انبار و درزمینه  الزم هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها،  -توضیحی

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی -کاالها
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ارزشیابی دانشجویان هنگام بازدید از انواع انبارهاي  -ترمیانپاو  ترمیانمکتبی و عملی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 صنعتی
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 و بهداشت یمنیو استانداردهاي ا ینقوان درس -3-17

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ،هاآن يو استانداردها ینقوان ،یفو بهداشت و وظا یمنیا المللیینبو  یمل يهاسازمانو  یالتبا تشک ییآشناهدف کلی درس: 

 ...و  یاجتماع ینتأم قانون کار و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

اره به و اش یمنیدر مورد ارتقاء سطح ا (یرانا سالهیستب اندازچشمسند ) یکل هايیاستس

ارتقاء درزمینه نهادها  یفسند بابت وظا ینا 163 و 161، 135، 129، 119، 41موارد 

 یدارو بهداشت در توسعه پا یمنیا يهاشاخص

4 - 

2 

 و قوانین کار زنان و (قانون کار)در آن  امرتبط ب يهاتبصرهو  یمنیدر مورد ا یمواد قانون

 -193، 179 ،84،156، 83، 82، 79 ،75 ،52 یقانونشامل مواد و شوراي عالی کار نوجوانان 

، 88، 87، 86، 85 مواد آن شامل يهاتبصرهو  کاربهداشتو  یحفاظت فن ینقوان آشنایی با

بط مرت يهاتبصرهکار و  یبازرس مربوط به ینقوان آشنایی با -95، 94، 93، 92، 91، 91، 89

 -116، 115، 114، 113، 112، 111، 111، 99، 98، 97، 96اد وآن از قانون کار شامل م هب

اشی ، تعریف قانونی حادثه نیازکارافتادگ ،هایماريب، حوادث و با ایمنیمرتبط  یمواد قانون

، 88، 66،71،71، 65، 61، 61، 54، 4، 3 وادشامل م (یاجتماع ینتأمقانون )در از کار 

91،91. 

6 - 

3 

 امهنیینآ و یحفاظت فن یعال يشورا هاينامهیینآمربوط به  يهاتبصرهو  یمواد قانون

ماده  -2ماده  -1مربوط به آن شامل ماده  يهاتبصرهو  کاربهداشتو  یحفاظت فن یتهکم

 کاربهداشتحفاظت و  هاينامهیینآفهرست  یمعرف -7و ماده  6ماده  - 5ماده  -4ماده  -3

پوسترهاي ایمنی و پوسترهاي  -آوریانزسخت و  يکارها ینقوان -هانامهیینآو این  یرانا

ی آشنای ب پوستر مناسب براي محیط کار.نحوه انتخا و هاآناستانداردهاي  هشداردهنده و

ه قوانین و مقررات بیم با قوانین ایمنی و بهداشت اصناف از مجموعه قوانین امور صنفی.

 در حد موارد متداول و مرسوم.

6 - 

4 

 -(المللیینب -يامنطقه -یمل -یو صنف یانجمن -ياکارخانهاستانداردها ) یانواع کل

اداره  -(ISEA) یمنیا یزاتتجه المللیینبانجمن  -(ISO) استاندارد المللیینبسازمان 

  -NFPA حفاظت در برابر آتش

 – ASME - API - (CEN/CELENEC)-BS  DOE  اروپا یهاتحاد ياستانداردها

CCOHS - CITB AS - ASTM - NASM - CSAO - CCPS - ملی سازمان 

 -IPS یراناستاندارد صنعت نفت ا -آن یمنیا يو استانداردها ISIRI یراناستاندارد ا

 مباحث مقررات ملی ساختمان.

6 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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5 
 در سازمان یتعضو -ساختار و سازمان آن -آن یفوظا( ILO) کار المللیینبسازمان 

ILO- یرانمختلف و با ا يسازمان با کشورها ینا المللیینب يهمکار یچگونگ 
2 - 

6 

 یاداره کل -کاربهداشتو  یحفاظت فن یعال يشامل شورا یراندر ا یمنیا یالتتشک

 -وزارت نفت یرعاملغو پدافند  زیستیطمح یمنی،بهداشت، ا یاداره کل -کار یبازرس

و  ینشانآتش يهاسازمان -وزارت صنعت، معدن و تجارت يو انرژ HSE امور دفتر

 هايشهردار یمنیخدمات ا

4 - 

7 

 یچگونگ -در آن یتعضو -آن یفوظا -ساختار آن WHO یسازمان بهداشت جهان

 ینو قوان یفو وظا یرانوزارت بهداشت و درمان ا -یرانبا ا WHO المللیینب يهمکار

 OSHA - NIOSH - ACGIH  سازمان -کاربهداشتمرتبط با 

4 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 هاآن يو استانداردها ینو بهداشت و قوان یمنیمرتبط با ا المللیینبو  یمل يهاسازمان شناخت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

ناصر مهدي جهانگیري، زهرا 

 ینمتخصصنفر از  31و  زاده

HSE ایران 

 
انتشارات دانشگاه 

 علوم پزشکی شیراز
 1398چاپ اول 

  چوبینه و همکاران ياحرفهکلیات بهداشت 
انتشارات دانشگاه 

 علوم پزشکی شیراز

چاپ چهارم 

1387 

 اجتماعی ینتأم اجتماعی ینتأمقوانین 
 

 
 آخرین ویرایش اجتماعی ینتأم

 حفاظت فنی هاينامهیینآ

 کاربهداشتو 

 وزارت کار تعاون

 و رفاه اجتماعی

 

 

 وزارت کار تعاون

 رفاه اجتماعی و
 آخرین ویرایش

 آخرین نسخه ناشرین مختلف   قانون کار

 آخرین نسخه ناشرین مختلف   مجموعه قوانین امور صنفی

 آخرین نسخه ناشرین مختلف   قوانین بیمه

- ASME -  BS -  NFPA  -  

CEN/CELENEC -  API -  

CSAO  - NASM  - CCOHS 

CCPS  - CITB -  ISEA -  AS 

ASTM -DOE 

 مربوط به تدوین يهاسازمان

 هر استاندارد

 

 

 

مربوط  يهاسازمان

هر  به تدوین

 استاندارد

آخرین 

استانداردهاي 

 مربوطه
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WHO – ISO - NIOSH 

OSHA - ACGIH 

 مربوط به تدوین يهاسازمان

 هر استاندارد

 

 

 

مربوط  يهاسازمان

هر  به تدوین

 استاندارد

آخرین 

استانداردهاي 

 مربوطه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه  5با حداقل  ایمنی و بازرسی فنی یا ياحرفهبهداشت  یا HSEحداقل کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی صنعتی یا 

مختلف  هايینهزمدر  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه کار تخصصی 

 HSEایمنی صنعتی یا 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 115قرار بگیرند با حداقل عرض  هميروعدد وایت برد کشویی که  2 و ، ویدئو پروژکتوررایانهکالس استاندارد مجهز به 

 متر 4متر و طول 

 

 روش تدریس و ارائه درس

تناسب م يانفراد صورتبهن یابه دانشجو یقیارائه موضوعات تحق -یو خارج یداخل یدجد هايرفرنس یمعرف -توضیحی

 یو گروه يو مسائل فرد ینارائه تمر -در هر جلسه هاسرفصلبا 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو گروه يفرد یقاتیو تحق یعلم هايپروژه بررسی -ترمپایانو  ترممیانکتبی  هايآزمون -شفاهی هايپرسش
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 صنعتی تخصصی ایمنی افزارهاينرم درس -3-18

 تخصصی نوع درس:

 حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیه: نیازپیش

 - نیاز: هم

 افزارنرمانتخاب  -و محاسبات آن يسازمدلاصول کلی  -متداول ایمنی صنعتی يافزارهانرمآشنایی با انواع هدف کلی درس: 

 يسازمدلانتخاب سناریوهاي مناسب جهت  -محیط کار هايیسکربا توجه به خطرات و  ایمنی مناسب

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

دل م -تعریف انتشارانتشار ) سازيمدلپیامد حوادث شامل  سازيمدلاصول اولیه دانش: 

 flashگازهاي سنگین( جوشش ناگهانی  بنديطبقه -مدل گازهاي سنگین -گوسین

boiling  ایمنی و موارد  افزارهاينرمانواع حریق و انفجارات مطرح در  -دوفلزيو جریان

 fireانواع سناریوهاي حریق و انفجار  -الزم در این زمینه شامل تعریف حریق و انفجار

and explosion  شامل حریق فورانیjet fire یا استخري  ايحوضچه، حریقpool fire ،

، hazardous fragmentخطرناک  هايپرتابه، انفجار fire ball، حریق کروي bleveبلوي 

ابر  موانع بر محدود شدن توده تأثیر، VCE، انفجار ابر بخار flash firesهانی حریق ناگ

 آالینده

3 - 

2 
 آن هايمحدودیتو کاربردها و  ALOHA افزارنرمدانش: 

 افزارنرمپیامد چند مثال انتشار، انفجار و حریق با این  سازيمدلمهارت: 
2 8 

3 
 آن هايمحدودیتو کاربردها و  PHAST افزارنرم دانش:

 افزارنرمپیامد چند مثال انتشار، انفجار و حریق با این  سازيمدلمهارت: 
2 8 

4 
 آن هايمحدودیتکاربردها و و  PYROSIM افزارنرم

 افزارنرممهارت: انجام چند مثال با این 
2 8 

5 
 آن هايمحدودیتکاربردها و و  SAFETY افزارنرم

 افزارنرممهارت: انجام چند مثال با این 
2 8 

6 
 آن هايمحدودیتکاربردها و و  BOW TIE افزارنرم

 افزارنرممهارت: انجام چند مثال با این 
2 8 

7 
 آن هايمحدودیتکاربردها و و  PHAPRO افزارنرم

 افزارنرممهارت: انجام چند مثال با این 
3 8 

 48 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
پیامدهاي حوادث محیط کار یا ارزیابی  سازيمدلمناسب براي  افزارنرممتداول ایمنی و مهارت انتخاب  افزارهاينرم شناخت

 ریسک محیط کار

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

پیامد  سازيمدل افزارنرمآموزش 

 ALOHAحوادث 

و  زاده ناصرزهرا 

 همکاران
 برگ سپید 

چاپ اول 

1394 

ارزیابی کمی و کیفی در واحدهاي 

 فرایندي

و  رخی گوهرمهدي 

 همکاران
 

صنعت  گران دانش

 پژوه

چاپ اول 

 1388بهمن 

 ارزیابی ریسک افزارنرمآموزش 

PROBOW TIE  

و  زاده ناصرزهرا 

 همکاران
 آورانفن 

چاپ اول 

1392 

 PHAST افزارنرمآموزش کاربردي 
مهدي پروینی و 

 همکاران
 

شرکت مهندس ایده 

 پردازان شریف

چاپ اول 

1398 

 کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

مهدي جهانگیري، زهرا 

نفر از  31 و زاده ناصر

 ایران HSE متخصصین

 
دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز

چاپ اول 

1398 

Center for Chemical Process 

Safety (CCPS) 7002, 

Guidelines for Hazad 

Evatuation Procedures 

American Instituate 

of Chemical 

Engineering 

 

 
New York 2117 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 شیمی یا ایمنی فرآیند یا ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا صنعتیحداقل کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی 

 ITیا 

سال  3 و HSEتخصصی ایمنی و مشاغل ایمنی صنعتی و  افزارهاينرمکار با درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5با حداقل 

 افزارهاينرمدرزمینه  خصوصاً HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینهدر  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، 

 ایمنی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 الزم افزارهاينرم -سایت کامپیوتر

 

 روش تدریس و ارائه درس

 صورتبهن یابه دانشجو یقیارائه موضوعات تحق -یو خارج یداخل یدجد هايرفرنس یمعرف -افزارهانرمآموزش عملی 

 افزارنرمارائه مسائل مختلف به دانشجوها جهت کار با  -در هر جلسه هاسرفصلمتناسب با  يانفراد
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

و  یروهو گ يفرد یقاتیو تحق یعلم هايپروژه بررسی -ترمپایانو  ترممیانکتبی و عملی  هايآزمون -شفاهی هايپرسش

 کارهاي محوله
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 صنعتی و محیطی یشناسسمدرس  -3-19
 نوع درس: تخصصی

 مواد خطرناکایمنی کار با  :نیازپیش

 - هم نیاز:

 یبرخ ،تغییرات سموم در بدن ،ورود سموم به بدن هايراه ،شغلی و محیطی شناسیسمایی با مفاهیم هدف کلی درس: آشن

 سموم متداول صنعتی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 -سم یا توکسین -ماده سمی -حات سمیتعاریف و اصطالحات پایه و الزم شامل اصطال

 -واکنش اختصاصی ایدیو سنکراتیک -واکنش آلرژیک -دیررسیا  تأخیريمسمومیت  -سمیت

انواع  -صنعتی شناسیسمتعریف  -و انواع آن شناسیسمتعریف  -ایجاد مسمومیت سازوکار

 -سموم داروئی -سموم شیمیایی -سموم طبیعی -سموم آندروژن -سموم شامل سموم آگزوژن

مسمومیت تحت  -مسمومیت حاد -تعریف مسمومیت و انواع آن شامل مسمومیت فوق حاد

 -LD51  -پاسخ درمنحنی  -مسمومیت اتفاقی -مسمومیت عمدي -مسمومیت مزمن -حاد

LC5 -  ADI- رزیدولیمیت -غذا( -دارو -تفاوت )سم 

4 - 

2 

 -تنفسی -جذب مواد سمی )جذب پوستی هايراه -توکسیکوکینتیک شامل تعریف آن

 -یت شدنکیل -تجمع و دفع مواد سمی -بیوترانسفورماسیون -متابولیسم -گوارشی( توزیع

 -هاافتبصدمات سلولی و ترمیم  -هوموستازیس -مکانیسم اثر مواد سمی و شیمیایی در بدن

 خیمخوش اختالف بین تومورهاي بدخیم و -مواد کاریسنوژن -مواد موتاژن و تراتوژن

6 - 

3 
 مونوکسید -گازهاي خفگی آور -گازهاي محرک و التهاب آور -سموم گازي شکل شناسیسم

 سولفورهیدروژن  -هیدروژن سیانید -کربن
4 - 

4 

 -ومبریلی -آرسنیک -اورانیوم -آهن -فلزات متداول در صنعت شامل آلومینیوم شناسیسم

 -ممنیزی -منگنز -مس -کروم -کبالت -قلع -سرب -روي -کادمیوم -نقره -جیوه -پالتین

 نیکل

8 - 

5 

 هیدروکربن -آروماتیک هايحالل -آلیسیکلیک هايحالل -آلیفاتیک هايحالل شناسیسم

 -اترها -استرها -اسیدهاي کربوکسیلیک -هاکتن -آلدئیدها -هافنل -هاالکل -هالوژنه هاي

 هاآمین

6 - 

6 

 -هاکشحشره -هاکشعلف -هاکشآفتانواع  شناسیسمسموم محیطی شامل  شناسیسم

 بررسی سمومی -شوندمی زیستمحیطوارد  هازبالهبررسی سمومی که از طریق موارد زائد و 

بررسی سمومی که از طریق  -شوندمی زیستمحیطصنعتی وارد  هايفاضالبکه از طریق 

 .زیستمحیطبر انسان و  اهآنو اثرات  شوندمی زیستمحیطصنایع وارد  هايدودکش

4 - 

 - 32 جمع

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 هانآناشی از  هايبیماريفیزیولوژیکی و  تأثیرات و به بدن هاآنورود  هايراه ،تسلط بر انواع سموم متداول صنعتی

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 براي فردا  علیرضا حاجی قاسم خان صنعتی شناسیسم

 شناسیسمجلد اول کتاب 

 صنعتی
 غالمحسین ثنایی

 
 دانشگاه تهران

چاپ چهارم 

1385 

 شغلی شناسیسم
 ،شاه طاهري الدینجمالسید 

 داوود افشاري
 براي فردا 

چاپ اول 

1391 
Introduction to Chemical 

Toxicology 
Hodgson, E and Levis, P. 

 
Norwalk 2112 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

سال  5با حداقل  ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا ایمنی صنعتی یا شناسیسم کارشناسی ارشد حداقل

 هايزمینهدر  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سابقه کار تخصصی 

 HSEمختلف ایمنی صنعتی یا 
 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 وایت برد و ، ویدئو پروژکتوررایانهکالس استاندارد مجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

ارائه  -جدید داخلی و خارجی هايرفرنسمعرفی  -الزم هايکلیپو  هافیلمارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها، 

 تمرین و مسائل فردي و گروهی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانپاترم و یانمي کتبی هاآزمون -ي شفاهیهاپرسش
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 روانشناسی صنعتی و سازمانیدرس  -3-21

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

عوامل  -ازسحادثهشناسایی افراد  -صنعتی و سازمانی در ایمنی محیط کار شناسیروانبا نحوه کاربرد  آشناییهدف کلی درس: 

 سازحادثهایجاد تغییر در رفتارهاي  هايروش -رفتارهاي پرخطر و اعمال ناایمن -در بروز حادثه مؤثرروانی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ف اهدا -صنعتی سازمانی شناسیروانتاریخچه  -صنعتی، سازمانی شناسیروانتعریف 

سی روانشنانقش  -صنعتی سازمانی شناسیروانر ساختا -صنعتی، سازمانی شناسیروان

ند استخدام، خصوصیات آی)فرشامل توسعه منابع انسانی سازمان  صنعتی سازمانی در

ط به مباحث مربو -شغلی( هايمصاحبه ون گزینش، استخدام عادالنه، انواع، فنکنندهاستخدام

دالیل انحراف  چگونگی ارزیابی عملکرد، اهداف ارزیابی،شامل ) کارکنانارزیابی عملکرد 

 -رهبري هايسبکمباحث مربوط به مدیریت و رهبري سازمان و  -.(.. رد ودر ارزیابی عملک

وط به مباحث مرب -مباحث مربوط به انگیزش، رضایت، نارضایتی شغلی و درگیري شغلی

 هايتفاوتتبعات استرس شغلی،  مباحث مربوط به استرس شغلی -سازمان دهیسازمان

روابط بین کارگران، کارمندان و سرپرستان و  -موجه از کارغیر هايتغیبفردي، شغلی، 

 انسان و ماشین، فضاهاي هايسیستممهندسی شامل ) شناسیروانمباحث مربوط به  -مدیران

جهت طراحی محیط کار و  هاسنجیانسان، هاروباتمجازي، کاهش نقش انسان در صنعت، 

 صنعتی سازمانی شناسیروان هايآزمون -مباحث مربوط به روانشناسی شخصیت -...(

7 - 

2 

بررسی  -خطاهاي انسانی -رفتار و اعمال ناایمن و تبعات آن شناختیروانبررسی 

بررسی دالیل  -و خانواده آن و همکاران او در محیط کار دیدهحادثهفرد  شناختیروان

ر سمحیط کار ) آورزیانعوامل  شناختیرواننقش  -بروز حادثه در محیط کار شناختیروان

امطبوع بوهاي ن -رطوبت غیراستاندارد -استرس سرمایی -استرس گرمایی -روشنایی -و صدا

)رنگ محیط کار، نظافت و چیدمان  روانی تأثیر -در محیط کار و ...( در افراد و در بروز حادثه

و  بارونتخشارتباطات سازمانی  تأثیر -کاري هايشیفتروانی  تأثیر -انسان( کاربرمحیط 

روانی  رتأثی -روانی تصمیمات مدیران سازمان و صنعت بر افراد تأثیر بر افراد و زااسترس

 ناایمن و کاهش حوادث در کاهش رفتارهاي هارسانه

6 - 

3 

کاري شامل تعریف  هايمحیطو سازمانی فرهنگ ایمنی و بهداشت در  شناختیرواناصول 

خصوصیات  -، پندارها یا مفروضات(هاارزش، موضوعات، سازمانیفرهنگو مفهوم )

 یمنیاابعاد کلیدي فرهنگ ایمنی شامل تعهد سازمانی به  -فرهنگ ایمنی -سازمانیفرهنگ

تعهد  -ایمنی غیررسمی هايشاخص -رسمی ایمنی هايشاخص -تعامالت عملیاتی)

 هايارزش -رهبري هايسبک -اجرایی استاندارد ایمنی هايرویهو  مشیخط -مدیریت

 هايبرنامه -مشارکت کارکنان -و تبادالت اطالعات رسانیاطالع -محیط کار و صنعت

6 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 ساعتتعداد 
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الگوهاي انگیزش و رضایت  -پیشگیري و کنترل خطرات و حوادث( ریزيبرنامه -آموزشی

در سازمان شامل )ابزارهاي  -نحوه سنجش فرهنگ ایمنی -ارتقاي رفتارهاي ایمنی -شغلی

 مزایاي ارزیابی فرهنگ ایمنی( -اف ارزیابی فرهنگ ایمنیاهد -ارزیابی فرهنگ ایمنی

4 

 رفتار -ناایمنانواع )رفتار  -شامل تعریف ایمنی رفتار (BBS) اصول ایمنی مبتنی بر رفتار

 خارجی و داخلی در پیدایش یک هايمؤلفه تأثیر -رفتار انسان هايپیچیدگی -ایمن( ایمنی

 -BBSاصول کلید  - (.ABCC SPT, HBM & etc) رفتاري هايمدلانواع  -رفتار

شامل )مداخله  BBSمراحل اجراي  -BBSرویکردهاي خرد و کالن و یکپارچه 

و  پذیريمسئولیت هايروشتلفیق تمام  -مداخله انگیزشی -مداخله حمایتی -دستورالعملی

راهبردهاي  -براي بهبود مداخله شناختیروانعلمی  هايروش کارگیريبه -پاسخگویی(

 هايیژگیورفتار،  کنندهتضعیفرفتار، پیامدهاي  کنندهتقویتپیامدهاي ) شاملنگیزشی ا

 پیامدها( اثربخشیارتقاي 

7  

5 

ررسی ب -خطاهاي انسانی منجر به بروز حادثه: تعاریف خطاي انسانی شناختیروانبررسی 

 تريحادثه -حادثه چرنوبیل -خوانهفتحادثه قطار  چند حادثه ناشی از خطاي انسانی مانند

 -اهمیت خطا -در زمان بروز خطا گیريتصمیم -خطاها هايویژگیتوصیف  -مایل آیلند

عوامل  -خطا شناسیروان سازوکارهاي اساس بر بنديطبقه -مندنظامخطاهاي تصادفی و 

 :نندا( شناسایی خطاهاي انسانی مهايتکنیکآشنایی کلی با ) -بر بروز خطاهاي انسانی مؤثر

 SHERPA- HET- HUMAN HAZOP- HERA- HEART- CREAM 
ث حوادو تحلیل  تجزیهمفصل در درس  طوربه( هاتکنیکاست که این ) ذکرقابلتوجه: 

و  هاتکنیکو در این بخش از سرفصل این درس، فقط اشاره کلی به این  شودمیتدریس 

 .است کافیارتباط خطاهاي انسانی با حوادث، 

6 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
صنعتی و سازمانی و تسلط بر موارد ایجاد فرهنگ ایمنی و تغییر رفتارهاي پرخطر جهت پیشگیري  شناسیرواناصول شناخت 

 ايحرفهاز بروز حوادث و تسلط بر اصول اخالق 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 صنعتی و سازمانی یشناسروان

 )فرد و سازمان( در هزاره سوم

 دنی شولتز و

 سیدنی الین شولتز

حسین خنیفر و 

 مهدي عطائی

انتشارات 

 دانشگاه تهران
1394 

  حسین خنیفر روانشناسی کار
انتشارات 

 دانشگاه تهران

چاپ دوم 

 1393سال 

نگرش استراتژیک  HSEمدیریت 

 امروزي يهاسازماندر 
 تقدیس ینمحمدحس

 

 
 1387 ریحان
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استانداردهایی براي آزمون گیري 

 یشناختروانآموزشی و 

 انجمن روانشناسی امریکا

انجمن تحقیقات آموزشی 

 یريگاندازهشوراي ملی  ،امریکا

 در آموزش امریکا

 

 علی مقدم زاده

کیوان صالحی و 

 همکاران

انتشارات 

 دانشگاه تهران
1398 

The Natural of Safety 

Culture: a Review of 

Theory and Research 
Guldenmund, FW. 

 

 SAFSCI 2111 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ایمنی صنعتی ای بالینی شناسیروانمدیریت صنعتی یا  یا صنایع یا صنعتی و سازمانی شناسیروان ارشد حداقل کارشناسی

یا مدیریت  شناسیرواندرزمینه سال سابقه کار تخصصی  5با حداقل  ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا

ف ایمنی مختل هايزمینهدر  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و و یا  صنعتی

 HSEصنعتی یا 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی -الزم هايکلیپو  هافیلمارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها، 
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

، یريپذیتمسئولفردي،  هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاو  ترمیانم يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 ياحرفهاخالق 
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 صنعتی و طبیعی يهابحران یریتمددرس  -3-21

 تخصصی نوع درس:

 مدیریت خطر و ریسک - حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیه: نیازپیش

 - نیاز: هم

مدیریت شرایط  ،پدافند غیرعامل ،بحران و انواع آن ،آشنایی دانشجویان با شرایط اضطراري و انواع آنهدف کلی درس: 

 یرعاملغاضطراري، مدیریت بحران و مدیریت پدافند 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 -املیرعغپدافند  -بحران -تعاریف و اصطالحات تخصصی درس شامل )شرایط اضطراري

یل و ابزارهاي وسا -پشتیبانی واکنش -مسئولیت و مدیریت واکنش -واکنش -تعریف مقابله

 -امداد و نجات -آمادگی -مکان امن -فرار -فلسفه و علت واکنش -زمان واکنش -واکنش

 (یزآمبحران يهامخاطرهخصوصیات  -بازیابی -نجات -انتقال

2 - 

2 

اهداف مدیریت شرایط اضطراري و  -بحران و انواع آن -اضطراري و انواع آنشرایط 

ایل وس -مرکز مدیریت بحران -آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراري و بحران -بحران

 -خصوصیات مرکز بحران -و تجهیزات الزم جهت مقابله با شرایط اضطراري و بحران

سیستم فرماندهی شرایط اضطراري و  -خصوصیات افراد تیم شرایط اضطراري و بحران

با توجه به خطرات محیط کار و مکان  هابحرانانواع شرایط اضطراري و  بینییشپ -بحران

 محیط کار

5 - 

3 

یند آفر -ارزیابی شرایط اضطراري و بحران -مدیریت اطالعات شرایط اضطراري و بحران

 -طبیعی )سیل يهابحران و شیمیایی يهابحرانمدیریت شرایط اضطراري و بحران در 

 يهابحران -(یسالخشک -گردباد -سونامی -رانش زمین -صاعقه -طوفان -زلزله

 مانند ریز گردها و ... المللیینب

4 - 

4 

اجراي  -مدیریت حین بحران -(ERP)تدوین سناریوي مقابله با شرایط اضطراري و بحران 

از  مدیریت پس -عملیات واکنشی در برابر شرایط اضطراري و بحران شامل تخلیه افراد

 -انتقال مصدومین -کشف و نجات افراد زیر آوار -نجات افراد -بحران نجات مصدومین

مدیریت  -بهداشت عمومی -درمان -آب و غذا ینتأم -و نقل حملامکانات  -اسکان موقت

 يهاآموزششرایط اضطراري و بحران و  مانورها و تمرینات تیم -شت به شرایط عاديبازگ

 الزم يهادستورالعملتدوین  -افراد تیم یازموردن

5 - 

5 

مدیریت مواد  -دفع مواد زائد -دفع مدفوع -بهسازي محیط در شرایط اضطراري و بحران

ء ارتقا -مدیریت فاضالب -اجساددفن  -مدیریت مواد زائد خدمات بهداشت و درمان -زائد

 بهداشت

4 - 

 - CAMEO-  WISEK 7مدیریت بحران مانند  يافزارهانرم 6

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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7 

 -یرعاملغاهداف پدافند  -یرعاملغو محورهاي پدافند  هاحوزه -یرعاملغتاریخچه پدافند 

حرایی استحکامات ص -پراکندگی -یابیمکان -آمایش سرزمین -یرعاملغاصول کلی پدافند 

اط پدافند ارتب -فریب -پوشش -اختفاء -استتار سنتی و استتار مدرن -موقتی يهاسازهو 

 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یرعاملغپدافند  -و مدیریت بحران یرعاملغ

5 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
تدوین سناریوهاي مقابله با شرایط اضطراري و بحران و درک  -هاآنتسلط بر انواع شرایط اضطراري و بحران و مدیریت 

 و مدیریت بحران یرعاملغرابطه بین پدافند 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

واکنش  یزيرطرحمدیریت بحران و 

اضطراري در صنایع نفت، گاز و 

 پتروشیمی

مهدي جهانگیري و 

 همکاران
 آورانفن 

چاپ اول 

1392 

  انیرودینادر ب مدیریت بحران
جهاد دانشگاهی 

 مشهد

چاپ اول 

1385 

 پیتر هاروي بهسازي محیط در شرایط اضطراري
کاظم ندافی و 

 همکاران
 نص

چاپ اول 

1388 

صنایع  سازيیمنامدیریت بحران و 

 و معادن
  طوسی محمدرضا

مرکز آموزش و 

تحقیقات صنعتی 

 ایران

 چاپ دوم

 کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

 مهدي جهانگیري،

نفر  31و  ناصر زادهزهرا 

 ایران HSE ینمتخصصاز 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

چاپ اول 

1398 

 بوستان حمید  حمید اسکندري یرعاملغپدافند  هايیدانستن
چاپ اول 

1389 

در صنایع نفت، گاز  یرعاملغپدافند 

 و پتروشیمی
 آورانفن  محمد بهزادي

چاپ اول 

1391 

 ایمنی براي محیط کار

 علی کریمی،

و گروه  ناصر زادهزهرا 

 SDMمهندسین مشاور 

 آورانفن 

چاپ و 

ویرایش دوم 

1394 
Disaster Planning, The 

Preservation of Life and 

Property 

Foster, H.D  Verlag 2118 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سوانح  یا مدیریت بحران یا ایمنی و بازرسی فنییا  ايحرفهبهداشت  یا HSEحداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا 

 طبیعی.

سابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و مدیریت بحران یا درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5با حداقل 

مدیریت شرایط اضطراري و  هايزمینهدر  خصوصاً HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینهدر  هادانشگاهو  هاسازمان

 مدیریت بحران

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 ارائه درسروش تدریس و 

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی -آموزشی فیلم و انیمیشن ،کاتالوگ، هاي آموزشیتوضیحی با استفاده از رسانه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانپاو  ترمیانم يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش
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 یکیالکتر تأسیسات برق و یمنیادرس  -3-22

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 -رقزمینی توزیع ب يهاپست ،برقی و خطوط هوایی انتقال برق تأسیسات ،آشنایی با خطرات ناشی از برقهدف کلی درس: 

 هاآنحوادث متداول و ایمنی  ،الکتریکی تأسیساتتجهیزات و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

اومت مق -پتانسیلاختالف -اتصال کوتاه -مدار الکتریکی -جریان الکتریکیدانش: 

ولتاژ  -ولتاژ گامی -خطاهاي جریان برق -ارت -نول -فاز -منابع الکتریکی -الکتریکی

وزیع ساماندهی ت -تولید و توزیع انرژي الکتریکی -منابع جریان سه فاز متناوب -تماس

 TN-S ،TN-C-S ،TN-Cو انواع آن  TT- IT- NTبرق شامل 

1 - 

2 

وناگون بررسی مسیرهاي گ -گذر جریان الکتریکی از بدن انسان -گرفتگیبرقدانش: مفهوم 

اس جریان الکتریکی شامل آستانه احس شناختیزیستاثرات  -گذر جریان الکتریکی از بدن

تانه توقف آس -آستانه فیبریالسیون بطنی -ايماهیچهآستانه انقباض  -و آستانه انقباض

ل شام گرفتگیبرقدر ایجاد عوارض ناشی از  مؤثربررسی عوامل  -دستگاه تنفسی

اختالف و عوارض پس از  -نوع جریان -مقاومت بافت -جریانشدت -پتانسیلاختالف

 -اراکلینیکعوارض پ -حس بینایی و شنوایی -عصبی -شامل اختالالت قلبی گرفتگیبرق

 گرفتگیبرقمرگ ناشی از  -انواع سوختگی ناشی از برق

2 - 

3 

وک ش -الکتریسیته ساکن -تولید گرما -سوزيآتشلکتریکی شامل خطرات ادانش: 

 هايریانجشناسایی و ارزیابی خطرات ناشی از  -القاي میدان الکتریکی )خازن( -الکتریکی

خطرات ساختاري  -بر انسان الکترومغناطیسیخطرات قوس الکتریکی و  -سرگردان

 -اردبرق هايبخش -ستناکافی و نادر کشیسیمالکتریکی شامل خطرات مربوط به 

 هايمینز -باراضافه -اتصال به زمین نامناسب -هاعایقخرابی  -هوایی انتقال برق هايسیم

 ريگذابرچسبقفل و )پیشگیري و کنترل خطرات الکتریکی شامل  هايراه –مرطوب

محصور  -رابط مناسب هايسیم -مربوطه هالیستچک -مدارها و تجهیزات الکتریکی

قطع خودکار مدار تغذیه  -نشتی به زمین -کلیدهاي محافظ جریان بدن -کردن تجهیزات

مضاعف  ديبنعایق -قطع فیوز( -حفاظت توسط )سیم زمین -با استفاده از اتصال به زمین

ایمنی  -جداسازي منابع تغذیه از زمین -هم ولتاژ کردن -عایق کردن محیط -یا دوبل

 (روشنایی هايسیستماصول کلی ایمنی  -الکتریکی پرتابل يهادستگاه

 و محاسبات آن ذکرشدهمهارت: انجام عملی و فنی اقدامات 

3 8 

4 

انواع زمین کردن یا  -حفاظتی و ساماندهی الکتریکی شامل انواع فیوزها هايروشدانش: 

 -الکترود اتصال به زمین -و مقاومت مخصوص زمین TI-TT-TN هايشبکهارتینگ در 

 گیرياندازه هايروش -انواع الکترودهاي اتصال زمین -ايمیلهاتصال به زمین چند 

2 8 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 -مقاومت مخصوص خاک و مقاومت اتصال به زمین )روش کالسیک و روش شیب(

 يهاسیممحاسبه سایز  -کاهش مقاومت زمین هايروش -بر مقاومت زمین مؤثرعوارض 

شامل  یگرفتگبرقوسایل حفاظت فردي مناسب در برابر  -برق جهت پیشگیري از حریق

 کفش و ...( -دستکش -)کاله

 و محاسبات آن ذکرشدهمهارت: انجام عملی و فنی اقدامات 

5 

جهیزات ت -توزیع هايشبکه تأسیساتتوزیع برق: تجهیزات و  هايشبکهایمنی در دانش: 

فشار  ازمترف -انبرهاي دستی -توزیع برق مانند فیوز کش فشار ضعیف هايشبکهایمنی در 

 -الین هند -ساک ابزار -رکاب داسی شکل -رکاب -فشار ضعیف دوطرفه فازمتر -ضعیف

شار دوبل ف فازمتر -دستگاه اتصال زمین موقت هوایی -تفنگ پرتاب سیم ارت -پرچ

رق شامل: ب هايشبکهنی سازي اصول کلی ایم -دستگاه کابل پنچر کن -اپرومتر -متوسط

 -دیسکانکتور -ریکلوزر -سکسیونرها -اصول صحیح قطع و وصل انواع کلیدها

ح اصول صحی -اصول صحیح ارت موقت هوایی -انجام آزمایش برق و تخلیه -دیژنگتور

 هاپایهو بازرسین از انواع  هاتکنسینصعود و فرود 

 حاسبات آنو م ذکرشدهمهارت: انجام عملی و فنی اقدامات 

2 8 

6 

کات ن -الکتریکی هايحریقاطفاء  -و انفجارات ناشی از جریان الکتریکی هاحریقدانش: 

طوط حریم خ -هوایی و زمینی هايشبکهمقایسه  -و موتورهاي الکتریکی هاکابلحفاظتی 

عوامل  -شامل عوامل مهم در محاسبه حریم خطوط انتقال برق هاآنانتقال برق و خطرات 

 -هاراهحریم  -هااسکلتو  هاساختماناز  هاسیمفاصله آزاد  -الکتریکی هايمیداندر  مؤثر

 در تعیین حریم مؤثرعوامل مکانیکی  -و کاهش آن یکدرجهدر تعیین حریم  مؤثرعوامل 

 رعایت فاصله -تا سطح زمین هاهاديیا  هاسیمفاصله  -اسپان خط -خطوط انتقال برق

 هايپسترعایت نکات ضروري در هنگام کار با تجهیزات  -ويفشارق هايپستایمنی در 

 قوي

 و محاسبات آن ذکرشدهمهارت: انجام عملی و فنی اقدامات 

2 8 

7 

برق زمینی: انواع پست برق )پست فشار متوسط خارجی،  هايپستاصول ایمنی در دانش: 

 هايپستایمنی انواع  -برق هايپستو تجهیزات  هابخش -پست فشار متوسط داخلی(

 ایمنی ترانسفورماتورها -و متعلقات آن هاکابلایمنی  -برق

 و محاسبات آن ذکرشدهمهارت: انجام عملی و فنی اقدامات 

2 8 

8 

ایمنی در برابر صاعقه: آشناي مفاهیم پایه در خصوص شناخت تخلیه الکتریکی دانش: 

 هايشدتانواع  -نهري شکل هنگام رخداد صاعقه هايجریان -انواع صاعقه -صاعقه

انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر صاعقه )در فضاهاي  -مختلف ناشی از صاعقه

ی حفاظت گروهی و جمع -و کوهستانی بیابانیمناطق  -فضاهاي آزاد و روباز -سرپوشیده

 -گیربرق هايآنتن -گیرهابرقانواع  -اجزاء سیستم حفاظت در برابر صاعقه -و ...(

و  جارانفقابلسیستم حفاظت از انبارهاي محتوي مواد  -سیستم اتصال به زمین -هاهادي

 محاسبات صاعقه گیرها -حفاظت فلزات در داخل یا روي ساختمان -قابل اشتعال

 و محاسبات فنی آن ذکرشدهمهارت: انجام عملی و فنی اقدامات 

2 8 

 48 16 جمع
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 هاآنپیشگیري و کنترل  هايراهو تجهیزات الکتریکی و  تأسیساتتسلط بر خطرات جریان الکتریکی،  

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بر ایمنی و بهداشت ايمقدمه

 در برق

فام و ایرج محمد 

 همکاران
 آورانفن 

چاپ دوم 

1391 

 ایمنی برق براي مهندسین
غالمحسین طوسی و 

 همکاران
 سبحان 

چاپ اول 

1388 

 آورانفن  اسماعیل نوري توزیع برق هايشبکهایمنی در 
چاپ اول 

1391 

صاعقه پدیده الکتریکی، اقدامات 

 پیشگیرانه و ایمنی در برابر آن
 ایستاتیس فدک  محسن خالقی و همکاران

چاپ اول 

1392 

 هايدستورالعملو  هانامهآئین

 کاربهداشتحفاظت فنی و 

 وزارت تعاون کار و

 رفاه اجتماعی
 

وزارت تعاون کار 

 و

 رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

Electrical safety Engineerning Fordham,C.W  Butterworth 2116 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

برق و الکترونیک با حداقل یا  ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا حداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

و  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3و  HSEصنعتی و برق یا ایمنی ایمنی درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5

 یکالکتری تأسیساتایمنی تجهیزات و ایمنی برق و درزمینه  خصوصاً HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینهدر  هادانشگاه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد -کارگاه برق

 

 تدریس و ارائه درسروش 

 بازدید از -جدید داخلی و خارجی يهارفرنسمعرفی  -الزم هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها، 

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی -تولید برق هايیروگاهنتوزیع برق و  يهاشبکه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 سنجش و ارزیابی دانشجویان هنگام بازدید -ترمیانپاو  ترمیانم صورتبهکتبی و عملی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش
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 حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیهدرس  -3-23

 تخصصی نوع درس:

 قوانین و استانداردهاي ایمنی و بهداشت: نیازپیش

 - نیاز: هم

الزم  و محاسبات هافرمول ی،انسان يخطاها یابیارز هايتکنیکحادثه، و تحلیل  تجزیه هايتکنیکبا  ییدرس: آشناهدف کلی 

 حادثه، شبه حادثه يهافرم یلحوادث مختلف و تکمو تحلیل  تجزیه یتاًنهاو 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

انواع حوادث  -شبه حادثه -درس شامل حادثه یو اصطالحات تخصص یفتعار یادآوري

ث حواد بنديیمتقس -ايیرهزنجساختار حوادث  -ايیرهزنجحوادث  یفکار تعراز  یناش

 -فرم ثبت شبه حوادث -فرم ثبت حوادث -ايیرهزنجسوابق  ینحوه بررس-يا یرهزنج

خطر  مثلث -لغزش و اشتباه ینب اوتتف -و نقش آن در بروز حوادث یانسان يمفهوم خطا

 -در بروز حوادث هاآنو نقش  یمنو اعمال ناا یمنناا یطشرا یبررس -و حادثه

ربوط م یحقوق یناز قوان یاتیکل یبررس -و نقش آن در کاهش حوادث یمنیا يسازفرهنگ

 عیآموزنده انواع حوادث متداول در صنا هايیلمفو  هایپکلو  یرتصاو یشنما -به حوادث

 و ... یعمران يهاپروژه و

3 - 

2 

انند م یمنیعملکرد ا یشپا يهاشاخصمحاسبه حادثه،  نگریندهآو  نگرگذشته يهاشاخص

 -شاخص شدت و تکرار حادثه( -شدت حادثه یبضر -تکرار حادثه یبمحاسبه )ضر

 -Safe T Score یا یمنا T یبمحاسبه ضر -یسکهر ر ینهمحاسبه شاخص متوسط هز

محاسبه  -ESC معادل یجمع ینهمحاسبه شاخص هز -ROD متوسط تلفاتمحاسبه نرخ 

 -و میر مرگمحاسبه شاخص  -IHI يفرد يمحاسبه شاخص خطا -مرگبار نرخ حوادث

محاسبه  -ICI محاسبه شاخص موند و DOW (F&EI) و انفجار یقمحاسبه شاخص حر

 يکار يروزهامحاسبه متوسط  -کنندهناتوانشدت جراحات  یزانتکرار و م یزانم

 و شدت یزانم سبهمحا -بروز حادثه یزانمحاسبه م -بروز حادثه یلبه دل رفتهازدست

 یو جراحات شغل یماريفرکانس ب

4 - 

3 

 ،، نظریه انتقال نیرويمدل انرژ یدمیولوژیکی،اپ يهامدلحادثه شامل  هايیهنظرو  هامدل

 مدل یپود،مدل تر ینو،مدل دوم یسی،سوئ یرمدل پن یستمی،مدل درخت منطق، مدل س

 يئورت ،یپرتحواس ياستعداد حادثه، تئور يگروس، تئور یچند علت یهنظر یندي،فرآ

 و ... یريخطرپذمسامحه، مدل  یهنظر ،یریتمد یستمس يخطا يتئور ي،رفتار

3 - 

4 

زارش گ -حادثه یبررس یندفرآ -یبررس ينحوه انتخاب حوادث برا -علل حوادث یبررس

 یابیرزا -حوادث یگربا د ینديفرآ یعتفاوت حوادث صنا -حادثه يمستندساز -حادثه یده

 دهايیامپ يسازمدلو  یابیارز -با فرمول و محاسبات یقاز حر یناش یامدهايپ يسازمدلو 

 از حوادث یخسارات ناش یبررس -باتانفجار با فرمول و محاس

4 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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5 
چند  یعلل حوادث و بررس یو نقش آن در بررس یاستخوان ماه یا Ishikawa یکتکن

 یکتکن ینحادثه با ا
2 - 

6 
 ینچند حادثه با او تحلیل  تجزیهو  یو بررس SCAT حوادث یستماتیکس یزآنال یکتکن

 یکتکن
2 - 

7 
 ینچند نمونه با او تحلیل  تجزیهو  HERT یانسان يو کاهش خطاها یصتشخ یکتکن

 یانسان ياز خطاها یاز بروز حوادث ناش یشگیريبه جهت پ یکتکن
2 - 

8 

و  تجزیهو  SHERPA یانسان يو کاهش خطاها بینییشپ یستماتیکس یکردرو یکتکن

 يااز خطاه یاز بروز حوادث ناش یشگیريبه جهت پ یکتکن ینچند نمونه با اتحلیل 

 یانسان

2 - 

9 
چند و تحلیل  تجزیهو  CREAM انسان یناناطم یتو قابل یشناخت يخطاها یزآنال یکتکن

 یانسان ياز خطاها یاز بروز حوادث ناش یشگیريبه جهت پ یکتکن یننمونه با ا
2 - 

11 
 به جهت یکتکن ینچند نمونه با او تحلیل  تجزیهو  HET یانسان يخطاها يالگو یکتکن

 یانسان ياز خطاها یاز بروز حوادث ناش یشگیريپ
2 - 

11 
 ینچند نمونه با او تحلیل  تجزیهو  TRACER یانسان يخطاها ینانهب یشپ یزآنال یکتکن

 یانسان ياز خطاها یاز بروز حوادث ناش یشگیريبه جهت پ یکتکن
2 - 

12 
 ینچند نمونه با او تحلیل  تجزیهو  TAFEI یانسان يخطاها ییشناسا يبرا یفوظا یزآنال

 یانسان ياز خطاها یاز بروز حوادث ناش یشگیريبه جهت پ یکتکن
2 - 

13 
به جهت  یکتکن ینچند نمونه با او تحلیل  تجزیهو  HTA یفوظا یسلسله مراتب یزآنال

 یانسان ياز خطاها یاز بروز حوادث ناش یشگیريپ
2 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
از بروز  یريیشگمنجر به حادثه به جهت پ یانسان يخطاها ییشناسا يهافن و حوادثو تحلیل  تجزیه هايتکنیکتسلط بر 

و  یفن ینقوان شناخت -هاآن يمستندسازحوادث و  یگزارش ده -حوادثدرزمینه الزم  يهافرمولمحاسبات و  و حوادث

 حوادث یحقوق

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  حسین خسروانی تهرانی از حوادث يریدرس گ

مرکز تحقیقات و 

تعلیمات حفاظت و 

 کاربهداشت

چاپ اول 

1388 

کلیات مدیریت و مهندسی 

 ایمنی

ناصر مهدي جهانگیري، زهرا 

 ینمتخصصنفر از  31و  زاده

HSE ایران 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

چاپ اول 

1398 
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مهندسی خطاهاي انسانی جلد 

 اول
 حسینیحاج  علیرضا

 
 آورانفن

چاپ اول 

1389 

 ایمنی براي محیط کار
و  ناصر زادهعلی کریمی، زهرا 

 SDMگروه مهندسین مشاور 

 
 آورانفن

چاپ دوم 

1394 
Final Report Human 

Factory of Safety Critical 

Task, Human Reliability 

Associate 

Brazier. A and 

Richardson P. 

 
 2115 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 یسال سابقه کار تخصص 5با حداقل  یفن یو بازرس یمنیا یا ايحرفهبهداشت  یا یصنعت یمنیارشد ا یحداقل کارشناس

 یصنعت یمنیمختلف ا هايزمینهدر  هادانشگاهو  هاسازمان یع،در صنا یسسابقه تدرسال  3حداقل  و HSEو  یصنعت یمنیا

 حوادثدرزمینه  خصوصاً HSE یا

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايهپروژهو  یعمختلف و متداول صناحوادث درزمینه الزم  هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو

 یابیجهت ارزش یو گروه يو مسائل فرد ینارائه تمر -یعمران

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ي،فرد هايدودیتـــمحتعدادها و ـــاس یاهده و بررســـمش -و پایان رمـــتمیانکتبی  هايونـــآزم -شفاهی هايشـــپرس

 ايحرفهاخالق  ،پذیريمسئولیت
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 زبان تخصصیدرس  -3-24

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن یو بهداشت و لغات تخصص یمنیا یبا متون تخصص ییو آشنا یسیگرامر زبان انگل یمرور اصول کلهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ت مطابق ی،افعال کمک یف،حروف تعر یر،اسم، ضما) شامل انواع یکل يمرور نکات گرامر

 ،یموصول یرمجهول، ضما ی،، انواع صفت، انواع جمله، کلمات پرسشهازمانفاعل و فعل، 

 ...( حروف اضافه، مصدرها و

6 - 

2 
 ..ارتعاش، پرتوها و. ،سر و صدامحیط کار مانند  آوریانزعوامل متونی در رابطه با خطرات 

Noise, Vibration and Radiation Hazards... 
3 - 

 بر صنعت هاآنمتونی در رابطه با حوادث و اثرات  3
Accident and their Effects on Industry 

3 - 

 و خطرات مکانیکی آالتینماشمتونی در رابطه با ایمنی  4
Mechanical Hazards and Safe Gurding 

4 - 

 آن متونی در رابطه با ایمنی حریق و خطرات 5
Fire Hazards Defined 

3 - 

 یگرفتگبرقمتونی در رابطه با خطرات برق و  6
Electrical Hazards 

3 - 

 آالتینماشمتونی در رابطه با حفاظ گذاري  7
Mechanicl Gurding 

4 - 

8 
 مدیریتی مرتبط با ایمنی هايیستمسمتونی در مورد 

ISO45111- OHSAS 18111- HSEMS- IMS 

3 
- 

 مجوز انجام کار هايیستمسمتونی در مورد  9
Permit to Work System 

3 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 به زبان انگلیسی HSEتخصصی ایمنی و  هايیلمفاز مقاالت، کتب و  توانایی استفاده

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

English for HSE Students 

of Industrial Engineering 

Seyyed mohammad 

mirtabatabeian, Phd. 
 سمت 

چاپ پنجم 

1391 

 هايیستمسمتون استاندارد 

مدیریتی مرتبط با ایمنی و 

  بهداشت شامل

 -ISO45111 متن استاندارد

IMS- HSEMS- 

OHSAS 18111 

 سازمان استاندارد جهانی
مترجمین 

 مختلف
 ناشرین مختلف

 آخرین

 ویرایش

Industrial Safety and 

Health Management 
Asfahi, C.R. 

 

 

New Jersey 

Printice- Hall. 

Singapoure, 

Sydney: Maxwell 

Macmillan 

International 

2111 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 5با حداقل  ایمنی و بازرسی فنی یا ياحرفهبهداشت  یا HSE یا ایمنی صنعتی یا زبان انگلیسی کارشناسی ارشد حداقل

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی 

 با تسلط کامل بر زبان انگلیسی توأم HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايینهزم

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ایمنی  و تصاویر متناسب با سرفصل و متون تخصصی هایلمف، هایپکل -زبان با تجهیزات صوتی و تصویري کامل البراتوار

 به زبان انگلیسی ياحرفهو بهداشت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

ی ارائه مقاالت جدید به زبان انگلیس -الزم به زبان انگلیسی هايیپکلو  هایلمفارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها، 

 فردي و گروهی ارائه تمرین و مسائل -هاسرفصلمتناسب با 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

فردي،  هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاو  ترمیانمکتبی  يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

ي تکالیف ایجاد یک فایل یا پوشه برا -تکلیف و ارزشیابی عنوانبهارائه مقاالت انگلیسی  -ياحرفه، اخالق پذیريیتمسئول

ی زبان انگلیس هايیلمف، تصاویر و هایپکلسنجش هر دانشجو هنگام مشاهده  -به جهت ارزشیابی هر دانشجو هاینتمرو 

 دانشجویان یخود سنجمطالعه گزارش  -مطرح در سرفصل
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 یقو کنترل حر یشگیريپدرس  -3-25

 تخصصی نوع درس:

 مواد خطرناککار با ایمنی : نیازپیش

 - نیاز: هم

 یقو کنترل و اطفاء حر یشگیريپ يراهکارها و یقاعالن و اطفاء حر یزاتتجه ،یقانواع حر ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 

 -یريگآتشدرجه  -ینقطه شعله زن -يسوزآتش یفتعر)شامل  یقحر یو مبان یاتکلدانش: 

فاوت ت -و قابل اشتعال انفجارقابلحدود اشتعال و انفجار گازها و بخارات  -برگشت شعله

ند مان ینديفرآ یعدر صنا یقانواع حریادآوري در مورد  -یقمثلث و هرم حر -یقانفجار و حر

 -BLEVE یفتعر -ياستخرآتش  -جت آتش یا یآتش فوران -يآتش کرو -یآتش ناگهان

 -(CEI و انفجار یقحر یمیاییشاخص مواجهه با موارد ش DOW -و انفجار یقشاخص حر

 NFPA سازمان

2 - 

2 

 -قیبر گسترش و شدت حر مؤثرعوامل  -یقحر يفازها -یقبروز حر یطعلل و شرادانش: 

اع انو -(گرما ،شعله ،دود ،ذرات ،)گازها یقمحصوالت حر -یقحر ازنظر هامکان بنديیمتقس

 ،شامل )سرد کردن یقاطفاء حر یعموم يهاروش -(A, B, C, D, E & F) دسته یقحر

 (ايیرهزنج يهاواکنش کنترل ،یحذف مواد سوختن، خفه کردن

3 - 

3 

 -یکیکف مکان -ینشانآتشکف  -: شامل آبهاآن یبو معا یاو مزا کنندهخاموشمواد دانش: 

 گاز -پودرتر -پودر خشک -کف مقاوم -کف نازک -ینکف فلوروپروتئ -ینیکف پروتئ

CO2- هاآن یزاتو تجه ینشانآتش هايینماش -هالوژنه یباتترک 

2 - 

4 

 میستس -یقاعالن حر یشامل روش دست یقکشف و اعالن حر يهاروشو  هایستمسدانش: 

 -با حرارت ثابت یحرارت يهاکاشفشامل ) یقحر يهاکاشفانواع  -یقکشف حر یکاتومات

 -(بیاگاز  -ياشعله -یکفتوالکتر -یونیزهکاشف  -يدود يهاکاشف -یرمتغبا حرارت 

و  هاتست -یقکشف و اعالن حر یستمانداختن س کار از -یقمرکز کنترل و اعالن حر

ل اصو -هاآناصول نگهداري و تعمیرات  ،هاآن ساالنه ی وفصل ی،روزانه، هفتگ هايیبازرس

 یقکشف و اعالن حر هايیستمس یطراح یکل

کشف و اعالن فنی و طراحی سیستم  هايیبازرسو  ذکرشده هايیاتعملمهارت: انجام 

 یقحر

3 9 

5 

اطفاء  يهاکپسولانواع  -، کف(CO2)آب، پودر،  يبر مبنا یدست یقاطفاء حر یستمسدانش: 

 ییو جانما یعتوز محاسبات، نحوه -یدست يهاکنندهخاموشبر انتخاب  مؤثرعوامل  -یقحر

 یقاطفاء حر یعمل ینتمر -هاآن یدمانتعداد و چ یینتع -هاکنندهخاموش

فنی و جانمایی  هايیبازرسو اطفاء حریق دستی،  ذکرشده هايیاتعملمهارت: انجام 

 هاکنندهخاموش

2 9 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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6 

اصول  -، هالوژنه(CO2)آب، پودر، کف،  يبر مبنا یقخودکار اطفاء حر يهاسامانهدانش: 

ل ، اصوهاآن ساالنه ی وفصل ی،روزانه، هفتگ هايیبازرسو  هاتست -هاآنو عملکرد  یطراح

 هاآننگهداري و تعمیرات 

یق حر اطفاء هايیستمسفنی و طراحی  هايیبازرسو  ذکرشده هايیاتعملانجام  مهارت:

 خودکار

2 9 

7 

 یابیشامل )مراحل ارز هایقحر ياضطرار یطو واکنش در شرا یقحر یسکر یابیارزدانش: 

و  یقاطفاء حر، هاآنو مشخصات  يخروج اضطرار یرهايطرح فرار، مس یق،حر یسکر

 یقو علل حر یقحوادث حر یسینوگزارش -(يشهر ینشانآتشکمک گرفتن از مراکز 

 ذکرشدهمهارت: انجام اقدامات عملی 

2 5 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
اطفاء  اعالن و یزاتو تسلط بر عملکرد تجه یقو کنترل حر یشگیريپ يهاراهو  یقانواع حر -یقتسلط بر علل بروز حر

 یقحر

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آورانفن  محمدي رستم گل مهندسی حریق
چاپ سوم 

1381 

استانداردهاي سازمان استاندارد 

 ISIRIصنعتی ایران 

 سازمان استاندارد

 صنعتی ایران
 

 سازمان استاندارد

 صنعتی ایران

آخرین 

 ویرایش

 ایمنی براي محیط کار

 علی کریمی،

و گروه  ناصر زادهزهرا 

 SDMمهندسین مشاور 

 
 

 آورانفن

چاپ و 

ویرایش دوم 

1394 

 يهادستورالعملو  هانامهینآئ

 کاربهداشتحفاظت فنی و 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی
 

 وزارت تعاون کار

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

 آورانفن  همکارانمهدي جهانگیري و  اصول ایمنی حریق
چاپ اول 

1391 

NFPA00 

NFPA27 

NFPA01 

NFPA  NFPA 
آخرین 

 نسخه
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 5حداقل با  یکمکان یا یفن یو بازرس یمنیا یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا یصنعت یمنیا یا یقارشد حر یحداقل کارشناس

در  هادانشگاهو  هاسازمان یع،در صنا یسسابقه تدرسال  3 و HSEو  یصنعت یمنیادرزمینه  یسال سابقه کار تخصص

 یقحر خصوصاًو  HSE یا یصنعت یمنیمختلف ا هايزمینه
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و وایت برد پروژکتور یدئوو ،رایانهمجهز به  کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هايستمسیو  نشانیآتش هايایستگاهاز  یدمتناسب با سرفصل شامل بازد یزاتو تجه يکار هايمحیط یع،از صنا یدبازد

 یو آموزش عمل نشانیآتش هايکپسولکار با  یو آموزش عمل هاکپسولاز انواع  یدبازد یع،در صنا یقاعالن و اطفاء حر

 ینارائه تمر ،يفرد یقاتیو تحق یعلم هايپروژهارائه  ،...و  نشانیآتش هايماشیناز  ازدیدب یق،اطفاء حر
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ،يفرد هايمحدودیتاستعدادها و  یمشاهده و بررس -ترمپایانو  ترممیانکتبی و عملی  هايآزمون -شفاهی هايپرسش

 ايحرفهاخالق  ،پذیريمسئولیت
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 به روش گرم کار یدتول يندهایفرآو  هادستگاهدر  یمنیا درس -3-26

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 یسکرخطر و  یریتمدنیاز:  هم

، هانامهیینآ، یو حفاظت یمنینکات ا از اصول و یآگاهر، رم کاگتولید به روش  يهادستگاهآشنایی با فرآیندها و هدف کلی درس: 

 مربوطه ياستانداردها مقررات و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 

 راتور،)ژنیکی لکترابا قوس  يبه روش جوشکار یدساخت و تول یندهايفرآ يآوریاددانش: 

ا قوس ب يجوشکار ،(ثابت منبع قدرت با ولتاژ ثابت، یانترانسفورماتور منبع قدرت جر

یکی، س الکتربا قو يجوشکار یزاتو تجه یلوسا الکترودها، پرکننده، فلز فلز مبنا، ،یکیالکتر

 ي، جوشکارياسکلت فلز يجوشکارو  يمخازن، برشکار و هالوله جوشکاري روش کار،

 یگ.م و یگت ي، جوشکاریرآبز

 یلن،است یبا گاز اکس يبه روش جوشکار یدساخت و تول یندهايفرآو روش کار  و یادآوري

اصول و نکات ایمنی و حفاظتی در انواع جوشکاري، وسایل، ، مربوطه یزاتو تجه یلوسا

اظتی حف ایمنی، وسایل و تجهیزات ایمنی و عالئم، هاحفاظمربوطه،  يهادستگاهتجهیزات و 

ساخت و تولید به روش  یندهايفرآو مقررات  هانامهیینآایمنی،  ياستانداردهاشخصی، 

 بازرسی ایمنی در جوشکاري هايیستلچکجوشکاري، 

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تتخصصی، صدور پرمی هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

3 7 

2 

 از ییهانمونهگرم(،  يبه روش فورج گرم )آهنگر یدساخت و تول یندفرآ یادآوريدانش: 

 و شرحساختمان ، هایتمحدودو  هایتمز، هاآنروش و دامنه کاربرد  ینبا ا یديقطعات تول

 فورج گرم يهاقالبانواع 

 وقطعات به روش فورج گرم، باز و بستن  یدهشکل در یو حفاظت یمنینکات ا اصول و

 و یزاتتجه یل،، وساهاقالب، هاروبنده، هایرهگآچارها،  ، ابزارها،هاقالبو انبارش  ییجابجا

 ،یشخص یو حفاظت یمنیا یزاتو تجه یمنی، وسایلا عالئم ،هاحفاظمربوطه،  يهادستگاه

 هايیستلچک، به روش فورج گرم یدهشکلو مقررات در  هانامهیینآ یمنی،ا ياستانداردها

 فورج گرم به روش یدهشکلدر  یمنیا یبازرس

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

3 7 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

3 

 از محصوالت ییهانمونهبه روش نورد گرم، به روش  یدساخت و تول یندفرآ يآوریاددانش: 

نورد گرم،  هایتمحدودو  هایتمز، هاآنروش با توجه به کاربرد و عملکرد  ینبا ا یديتول

 یدولخط ت یزاتتجه و هادستگاه با ییمحصول، آشنا یريگشکل یو چگونگ یه، دمامواد اول

 هاآن نو ساختما

 يهاگاهدست و یل، تجهیزاتبه روش نورد گرم وسا یدتول در یو حفاظت یمنینکات ا اصول و

 يدهااستاندار ،یشخص یو حفاظت یمنیا یزاتو تجه یمنی، وسایلا عالئم ،هاحفاظمربوطه، 

 یمنیا

در  یمنیا یبازرس هايیستلچک، به روش نورد گرم یدهشکلو مقررات در  هانامهیینآ 

 به روش نورد گرم یدهشکل

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 7 

4 

پالستیک، نمونه قطعات تولیدي با این  يهاقالبفرآیند ساخت و تولید با  یادآوريدانش: 

د اولیه ، چگونگی آماده شدن مواهاقالب، دما در این 1مواد اولیه،  ،هاآنروش و دامنه کاربرد 

 يهاقالبقطعه، ساختمان  یريگشکل، چگونگی هایتمحدودو  هایتمزو تزریق آن، 

پرس تزریقی  يهادستگاه، هاآنتزریق و عملکرد  يهاقالب، انواع هاآنپالستیک و اجزاي 

 هاآنو چگونگی عملکرد 

 و زاتی، تجهیلوسا یکپالست يهاقالببه روش  یددر تول یو حفاظت یمنینکات ا اصول و

ی، شخص یو حفاظت یمنیا یزاتو تجه یمنی، وسایلا عالئم ،هاحفاظمربوطه،  يهادستگاه

و مقررات در  هانامهیینآیقی، تزر يهاپرس و هاقالببا  در کار یمنیا استانداردهاي

 یندهايفرآدر  یمنیا یبازرس هايیستلچکیک، پالست يهاقالببه روش  یدتول یندهايفرآ

 یکپالست يهاقالببه روش  یدتول

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تتخصصی، صدور پرمی هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 7 

5 

روش  ینا اب یدياز قطعات تول ییهانمونه، یتباکال يهاقالببا  یدساخت و تول یندفرآدانش: 

آماده شدن مواد  ی، چگونگهاقالب ینها، دما در استترمو ،یهمواد اول ،هاآنو دامنه کاربرد 

 ياهقالب ساختمان قطعه، یريگشکل یچگونگ ،هایتمحدودو  هایتمزآن،  یقو تزر یهاول

 تیپرس باکال يهادستگاه ،هاآن و عملکرد یتباکال يهاقالب، انواع هاآن يو اجزا یتباکال

 هاآنعملکرد  یچگونگ و

 و زاتیتجه ،یلساو ،یتباکال يهاقالببه روش  یدتول در یو حفاظت یمنیا و نکاتاصول 

 ،یشخص یو حفاظت یمنیا یزاتو تجه یلوسایمنی، ا عالئم ،هاحفاظ مربوطه، يهادستگاه

2 7 
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ر و مقررات د هانامهیینآیت، باکال یقتزر يهاپرس و هاقالببا  در کار یمنیا ياستانداردها

 باکالیت، يهاقالبتولید به روش  یندهايفرآ

 باکالیت يهاقالبتولید به روش  یندهايفرآدر  بازرسی ایمنی هايیستلچک

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

6 

از قطعات  ییهانمونه(، یو مکش ی)دمشي باد يهاقالببا  یدو تولساخت  یندفرآدانش: 

 یريگشکل ی، چگونگهاقالب ین، دما در ایه، مواد اولهاآنروش و دامنه کاربرد  ینبا ا یديتول

 يهاقالب، انواع هاآن يو اجزا يباد يهاقالبساختمان  ،هایتمحدودو  هایتمز ،محصول

کرد عمل یو چگونگمربوطه  يهاو دستگاه یل، تجهیزات، وساهاآن عملکردو  یمکش و یدمش

 هاآن

 و یزاتتجه ،یلوسا ،يباد يهاقالببه روش  یددر تول یو حفاظت یمنیا و نکاتاصول 

 ،یشخص یو حفاظت یمنیا یزاتو تجه یمنی، وسایلا عالئم ،هاحفاظ مربوطه، يهادستگاه

و مقررات در  هانامهیینآی، مکش و یدمش يهاپرس و هاقالبدر کار با  یمنیا ياستانداردها

 منییا یبازرس هايیستلچک ،ی(و مکش یدمش) يباد يهاقالببه روش  یدتول یندهايفرآ

 (یو مکش ی)دمشي باد يهاقالببه روش  یدتول یندهايفرآدر 

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

پر تخصصی، صدور  هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 الزم هايیتم

2 7 

7 

پشم  و یشهشپشم یق)عای ساختمان هايیقعا ،اسفنجابر،  یدتول یندو فرآ يآوریاددانش: 

فوم  یتصو یقعا ،یونولیت یصوت یقعا ی،و حرارت یرطوبت ي، عایقاالستومر یقعا سنگ،

و ، دما هی، مواد اوليبندبستهمواد  یلکس،نا و یلونانواع نا ،يبندبسته، مواد یمرغتخمشانه 

 (هاآنعملکرد  یو چگونگمرتبط  يهادستگاهمحصول،  یريگشکل یچگونگ

 یلوننا انواع ،يبندبسته، مواد یساختمان هايیقعا یدتول در یو حفاظت یمنینکات ا اصول و

 یمنیا یزاتو تجه یمنی، وسایلا عالئم ،هاحفاظ مربوطه، يهادستگاه مواد بسته و ،یلکسو نا

قررات و م هانامهیینآ، مربوطه يهادستگاهدر کار با  یمنیا ياستانداردها ی،شخص یو حفاظت

 هايیستلچکیکس، نا و یلون، نايبندبستهو  یق، محصوالت عااسفنج ابر، یدتول ینددر فرآ

 یندهافرآاز  یکدر هر یمنیا یبازرس

اي و فرآینده هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 6 

 48 16 جمع
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
فاظت ح لیوسار، تجویز تولید به روش گرم کا يهادستگاهفرآیندها و  هايیسکرشناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 کار گرمي و فرآیندها هادستگاهفردي مناسب هر فرآیند و دستگاه، ایمنی کردن 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

راهنماي پرمیت و سیستم مجوز 

 انجام کار

محمد بهزادي، 

 غالمحسین پرمون

 

 
 1391 آورانفن

 ایمنی براي محیط کار

 ناصرعلی کریمی، زهرا 

و گروه مهندسین  زاده

 SDMمشاور 

 

 
 آورانفن

چاپ دوم 

1394 

 ورود به فضاهاي بسته

شرکت نفت بریتانیا، 

موسسه مهندسین شیمی 

 انگلستان

مصطفی میرزایی 

 ،آباديعلی

 مرتضی نصرتی

 1393 آورانفن

 سایت سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست استانداردهاي ملی 
www.isiri.org 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران

 

 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران

آخرین 

 ویرایش

سایت وزارت کار، تعاون و رفاه 

حفاظت و  هاينامهآئیناجتماعی. 

 کاربهداشت

www.bazaresikar.mcls.gov.ir 

 وزارت کار، تعاون

 و رفاه اجتماعی

 

 

 وزارت کار، تعاون

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

Safe Guarding Machinery 

and Equipment General 

Requirement 

Boory 
 

 
British 

Olumtia 
2116 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

صنایع با حداقل  یامکانیک  یاایمنی و بازرسی فنی  یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا حداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3و  HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5

 صنعتی هايعملیاتو ایمنی  آالتماشینایمنی  هايزمینهدر  خصوصاً HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینه
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد. ویدئو پروژکتور و کالس استاندارد مجهز به رایانه، -و ... ابزارهاماشینمختلف با انواع  هايکارگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

کاري و تجهیزات متناسب با سرفصل مانند خطوط تولید صنایع مختلف، انواع  هايمحیطبازدید از صنایع،  -توضیحی

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی جهت ارزشیابی -صنعتی هايعملیاتو  آالتماشین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، فردي هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاو  ترمیانم کتبی و عملی يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 ارزشیابی دانشجویان حین بازدیدهاي صنعتی -ياحرفه، اخالق پذیريیتمسئول
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 کار سردبه روش  یدتول يندهایفرآو  هادستگاهدر  یمنیادرس  -3-27

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 یسکرخطر و  یریتمدنیاز:  هم

 یاهبه روش سرد کار و آگ یدتول يهادستگاهو  یزات، تجهیلبا روش کار و استفاده از وسا یاندانشجو ییآشنا هدف کلی درس:

 مربوطه ياستانداردها ، مقررات وهانامهیینآ، یو حفاظت یمنینکات ا از اصول و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 آالتینماشاصطالحات و تعاریف انواع خطرات  -تولید صنعتی يهاروشصنایع و دانش: 

، آالتینماشرفت و برگشتی  يهاقسمتشامل )نقطه عمل، نقاط انتقال نیرو، نقاط گیرایش، 

ترکیبی  يهاحرکت، ذرات، خطرات هاجرقهها، ، پلیسههایاتصالچرخشی،  يهاقسمت

 ییشناسا) شامل آالتینماشریسک خطر و مدیریت  -(و ... هاتسمهدورانی و خطی، 

 کاهش -آالتینماشارزشیابی ریسک  -آالتینماشبرآورد ریسک  -آالتینماشخطرات 

 يهاحفاظشامل حذف یا کاهش خطرات از طریق )طراحی، از طریق  آالتینماشریسک 

هوشمند  هايسازيیمنا -هاحفاظانواع ( و ...ایمنی، کاهش میزان مواجهه با خطر 

 (... و انواع حسگرها آالتینماش

6 - 

2 

و  یمنینکات ا اصول و یتبه روش سرد کار و اهم یدتول یندهايفرآو  هاروشدانش: 

، ساختمان یدرولیکی،و ه یکیمکان يهاپرسو روش کار با انواع  آشنایی هاآن یحفاظت

 هاآن، خطرات و حوادث در کار با هاآنبودن  ینخطرآفرو عملکرد اجزا 

، و هشداردهنده یمنیا عالئم ،هاپرسکار با انواع  در یو حفاظت یمنینکات ا و اصول

سرد کار،  يهاپرسانواع  یاختصاص و یو مقررات عموم هانامهیینآ ،یمنیا ياستانداردها

 در کمک شدهسازيیهشب يو مانورها هاینتمر، یمنیا یبازرس هايیستلچک ،یمنیا عالئم

 دیدهیبآسبه افراد 

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 9 

3 

 ي، شناخت اجزا، مرکب، قطع کنی، قالب ساده، سلسله مراتبیبرش يهاقالبانواع دانش: 

 ،خودکار ی،دست يهادهندهها، انواع توقف  انداز رونیب، هاکفشک، یسماتر سنبه، ،قالب

 یقطعه زن ی، روش و چگونگو خودکار( یدست یه)تغذ یهتغذ یچگونگ روش و ،بر کناره

 هاآن

 ییبجاجا بستن و باز و ی،برش يهاقالببا  یقطعه زن در یو حفاظت یمنینکات ا و اصول

 ،هاحفاظ، هاروبندهو  هایرهگآچارها،  ،، ابزارهاهاآنو انبارش  ینسنگ سبک و يهاقالبانواع 

2 9 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 هانامهینیآ یمنی،ا ياستانداردها ،یشخص یحفاظت و یمنیا یزاتو تجه وسایل، یمنیا عالئم

 یرشب يهاقالببا  یددر استفاده و تول یمنیا یبازرس هايیستلچک ،و مقررات مربوطه

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

4 

، روش و ثابت و متحرک قالب يشناخت اجزا ی،کشش و یخمش يهاقالبانواع دانش: 

چرب مواد  و خودکار(، یدست یه)تغذ یهتغذ یچگونگ روش و ،هاآن یقطعه زن یچگونگ

 يهاقالببا انواع  یدر قطعه زن یو حفاظت یمنیا و نکات اصولکششی،  يهاورقدر  يکار

سبک  یکشش و یخمش يهاقلبو انبارش انواع  ییجابجا ، باز و بستن ویو کشش یخمش

 یزاتو تجه وسایل یمنیا عالئم ،هاحفاظ، هاروبندهو  هایرهگآچارها،  ،، ابزارهاینو سنگ

 هاامهنیینآ یمنی،ا ياستانداردها، یو کشش یخمش يهاقالبدر  یشخص یو حفاظت یمنیا

تفاده در اس یمنیا یبازرس هايیستلچک ،یو کشش یخمش يهاقالببا  یدو مقررات در تول

 یکشش و یخمش يهاقالببا  یدو تول

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 11 

5 

از  ییهانمونه، شرح مربوطه یزاتتجه و هادستگاه، به روش نورد سرد یدتول یندفرآدانش: 

 يهاتگاهدسبا  آشنایی، هاآنبه روش نورد سرد با توجه به کاربرد و عملکرد  یديقطعات تول

 ،سرد درنورددما  یزان، منورد هايیستگاها و هاغلتک، تعداد هاآنساختمان  نورد سرد و

 ،هاحفاظ، روان کارهارد سرد، به روش نو یددر تول یو حفاظت یمنینکات ا و اصول، هانقاله

 هانامهینیآ، یمنیا ياستانداردها ،یشخص یحفاظت و یمنیا یزاتو تجه سایل، ویمنیا عالئم

 یدهشکلدر  یمنیا یبازرس هايیستلچک، به روش نورد سرد یدهشکلو مقررات در 

 به روش نورد سرد

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 11 

6 

 از قطعات ییهانمونه، شرح )آهنگري سرد( تولید به روش فورج سرد یندهايفرآدانش: 

ج پرس فور يهادستگاه ،هاآنتولیدي به روش فورج سرد با توجه به کاربرد و عملکرد 

 ردلکعم ، کاربرد وروان کارها (، انواعدارحفرهقالب بسته و  )قالب باز، هاقالبانواع  ،سرد

قطعات به روش فورج  یدهدر شکلنکات ایمنی و حفاظتی  اصول ودر فورج سرد،  هاآن

، آچارها ، ابزارها،روان کارهااستفاده از  ،هاقالبو انبارش  ییو جابجاو بستن ، باز سرد

 ،شخصی یو حفاظتوسایل و تجهیزات ایمنی ، ایمنی عالئم ،هاحفاظ، هاروبندهو  هایرهگ

2 11 
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به روش فورج سرد،  یدهکلــشرات در رـو مق هانامهیینآ، منیـای يتانداردهاـاس

 به روش فورج سرد یدهشکلبازرسی ایمنی در  هاي یستلچک

 هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرشناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و مهارت در مهارت: 

، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمناو فرآیندهاي مربوطه، 

 هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکن ایمن انجام کار، تدوی يهادستورالعمل

 الزم هايیتپر متخصصی، صدور 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
فاظت ل حیتولید به روش سرد کار، تجویز وسا يهادستگاهفرآیندها و  هايیسکرشناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 ي سرد کارو فرآیندها هادستگاهفردي مناسب هر فرآیند و دستگاه، ایمنی کردن 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آالتماشینایمنی 
مهدي جهانگیري و 

 همکاران
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز

چاپ اول 

1394 

و  هاحفاظ: آالتماشینایمنی 

 حفاظتی هايسیستم

 جواد عدل

 محمدرضا حسن بیگی
 

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 

 درمانی تهران

1385 

راهنماي پرمیت و سیستم مجوز 

 انجام کار

محمد بهزادي، 

 غالمحسین پرمون
 1391 آورانفن 

 ورود به فضاهاي بسته

شرکت نفت بریتانیا، 

مهندسین شیمی موسسه 

 انگلستان

 1393 آورانفن 

 سایت سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست استانداردهاي ملی 
www.isiri.org 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران
 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران

آخرین 

 ویرایش

سایت وزارت کار، تعاون و رفاه 

حفاظت و  هاينامهآئیناجتماعی. 

 کاربهداشت

www.bazaresikar.mcls.gov.ir 

 وزارت کار، تعاون

 و رفاه اجتماعی
 

 وزارت کار، تعاون

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

 صنعتی هايرباتایمنی 
 ،یخان رزایمامین 

 ملیحه آورزمانی
 1391 آورانفن 

Safe Guarding Machinery and 

Equipment General 

Requirement 

Boory  British Olumtia 2116 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ل با حداق صنایع یامکانیک  یا ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSEحداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا 

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5

 صنعتی هايعملیاتو ایمنی  آالتماشینایمنی  هايزمینهدر  خصوصاً HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینه
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت بردکالس استاندارد مجهز به  -...و  ابزارهاماشینمختلف با انواع  هايکارگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

کاري و تجهیزات متناسب با سرفصل مانند خطوط تولید صنایع مختلف، انواع  هايمحیطبازدید از صنایع،  -توضیحی

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی -و ...صنعتی  هايعملیاتو  آالتماشین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، فردي هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاو  ترمیانم کتبی و عملی يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 ارزشیابی دانشجویان حین بازدیدهاي صنعتی -ياحرفه، اخالق پذیريیتمسئول
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 يبراده بردار يندهایفرآو  هادستگاهدر  یمنیا درس -3-28

 تخصصی نوع درس:

 از کار یحوادث ناشو تحلیل  تجزیه: نیازپیش

 - نیاز: هم

و  هانامهیینآو  یو حفاظت یمنینکات ا از اصول و یو آگاهده بردار او برابزار  هايینماشبا روش کار  ییهدف کلی درس: آشنا

 مربوطه ياستانداردها مقررات و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

، هاآن یحفاظت و یمنینکات ا اصول و یتو اهم با براده یدتول یندهايفرآو  هاروشدانش: 

 هاآن یو حفاظت یمنینکات ا اصول و ،براده بردار بزرگ کوچک و يهاکارگاه مشخصات

، فاضالب آب و یشی،سرما یشی،گرما ،تهویه ی،برق هايیستمسو  تأسیساتشامل )

 يهاکانال ،یقحر ءو اطفا ینشانآتشبرق،  تابلو یی،، روشناايیانهرا تأسیسات و یزاتتجه

 يگذارفاصله ،هادستگاه یدمانروش چ چاه ارت،و  هادستگاهسیستم ارتینگ  ،درها، مختلف

ارش مواد انب يبرا ییهامحل بینییشپ، یدستچرخو  یفتراکمحل عبور ل ،هادستگاه ینب

 عالئمنصب  (،يخروج اضطرار يدرها ،یعاتضا مردود و قطعات یدي،خام، قطعات تول

 ،وزارت کار یو مقررات عموم هانامهیینآ، یمنیا ياستانداردهاهشداردهنده، 

ه افراد در کمک ب شدهسازيیهشب يو مانورها هاینتمر، یمنیا یبازرس هايیستلچک

 یقحر اطفاء و دیدهیبآس

ر د شدهمطرحموارد و تجهیزات  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنابراده برداري،  يهاکارگاه

 هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین  يهادستورالعمل

 هاي الزم تخصصی، صدور پرمیت

2 6 

2 

، دستگاه هاآن یزاتو تجه یدست هاييبرداربا براده  یدتول يهاروش یادآوريدانش: 

 ی، چگونگهایچیقسوهان، انواع  ،یکشخط یزاتو تجه یل، وسایزکنیابزارت ،لنگاره

 يهادستگاهو  یزاتتجه یدماننصب و چ یمحل و چگونگ ،يکارسوهان یزهايم یدمانچ

 یزم ،یزکنیابزارت ی،دست يهاربراده بردا در انواع یو حفاظت یمنیا و نکاتاصول ، پرخطر

 ،یدها، قهایرهگ ،هایچیق، يکارسوهان ي،کار نشانسنبه، یزيآمرنگمواد  ،یکشخطکار، 

ات و مقرر هانامهیینآ، یمنیا ياستانداردها، یشخص یو حفاظت یمنیا یزاتتجه و یلوسا

 یمنیا یبازرس هايیستلچک ،وزارت کار یاختصاص

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 6 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت



 

98 

3 

 و یون، فونداسهاآن با يکارسوراخانواع  و و روش کار مته هايینماش یادآوريدانش: 

کار با  در یو حفاظت یمنینکات ا اصول و ،روشنایی یی،پا یر، زدستگاه یدمانچ یچگونگ

 ه و، تسمیوزهاف هیدرولیکی، ی،برق ي، مدارهاکنندهخنک یعما ،یبرق یستم، سهاآنانواع 

، هافاظح، هاروبندهو  هایرهگو ابزار،  بستن انواع قطعه کار ، بستن باز وهاپمپ چرخ تسمه،

ات و مقرر هانامهیینآ، یمنیا ياستانداردها ،یشخص یحفاظت و یمنیا یزاتو تجه یلوسا

 یمنیا یبازرس هايیستلچک مته وزارت کار، هايینماش یاختصاص

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 6 

4 

 

 یچگونگ و یون، فونداسهاآنبا  يبراده بردار ، روش کار وتراش هايینماش یادآوريدانش: 

 در یو حفاظت یمنینکات ا اصول ویی، روشنایی، پا یر، زیه، زاوهافاصلهدستگاه،  یدمانچ

رولیکی، یده ،یبرق ي، مدارهاکنندهخنک یع، مایبرق یستمس ،هاآنبا انواع  يبراده بردار کار و

ن و بست باز و بستن انواع ابزار و قطعات کار، باز هاپمپ چرخ تسمه، ، تسمه ویوزهاف

ستفاده ا لند،قطعات ب ي( براینت)ل کمربند استفاده از مرغک، یر، دستگاه، قلم گنظامسه

 ،یشخص یو حفاظت یمنیا یزاتتجه و یلوسا ،هاحفاظاز آچارها،  یمنا درست و

 تراش وزارت کار، هايینماش یو مقررات اختصاص هانامهیینآ یمنی،ا ياستانداردها

 یمنیا یبازرس هايیستلچک

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکر، تدوین ایمن انجام کا

 هاي الزم

2 6 

5 

 ،یون، فونداسهاآنبا  يبراده بردار روش کار و فرز، هايینماشانواع  یادآوريدانش: 

و  ر کارد یو حفاظت یمنیا و نکاتاصول ، روشنایی یی،پا یر، زهافاصله، یدمانچ یچگونگ

 ی،یدرولیکو ه یبرق ي، مدارهاکنندهخنک یع، مایبرق یستمس ،هاآنبا انواع  يبردار براده

 یضتعو ، باز و بستن انواع ابزار و قطعات کار،هاپمپ، هاتسمه و چرخ هاتسمه، یوزهاف

از  یمنا ودرست  تفادهدستگاه، اس یجانب یزاتمتعلقات و تجه ییو جابجانصب  یر،کار گ

و  اهنامهیینآ یمنی،ا ياستانداردها، یشخص یو حفاظت منییا یزاتو تجه یلآچارها، وسا

 یمنیا یبازرس هايیستلچک تراش وزارت کار، هايینماش یمقررات اختصاص

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 6 

6 

 ،یون، فونداسهاآنبا  يو براده بردار کار ، روشیزنسنگ هايینماش یادآوريدانش: 

و کار  رد یو حفاظت یمنینکات ا و اصول، روشنایی یی،پا یر، زهافاصله، یدمانچ یچگونگ

 ی،یدرولیکو ه یبرق ي، مدارهاکنندهخنک یع، مایبرق یستم، سهاآنبا انواع  يبردار براده

2 6 
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، باز و بستن انواع ابزار و قطعات کار با توجه به هاپمپ، هاتسمهچرخ  و هاتسمه، یوزهاف

 یزاتهو تج متعلقات ییجابجا و یضتعو نصب، در دستگاه سنگ تخت، یسیمغناط یزم

، استفاده کردن سنگ یزت یز،م یسیمغناط یستمها، ساستاپ دستگاه، کورس دستگاه، یجانب

، یشخص یحفاظت و یمنیا یزاتو تجه یل، وسایمنیا يهاحفاظاز آچارها،  یمنا درست و

وزارت کار،  یزنسنگ هايینماش یو مقررات اختصاص هانامهیینآ ،یمنیا ياستانداردها

 یمنیا یبازرس هايیستلچک

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تی، صدور پرمیتخصص هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

7 

 یزاتتجه و یلاستقرار وسا یطشرا، CNC يهاینماش با و کار یسینوبرنامه یادآوريدانش: 

، اهکابل ،یزهاپر یو حفاظت یمنینکات ا و اصول، CNC و دستگاه تراش و فرز یسینوبرنامه

دستگاه،  رایانهبا  ردر کا یارگونوم نکات و یر، تدابهایانهرامحافظ  هايیستمستابلو برق، 

و  یبرق یستمس ،CNC و تراشکار با دستگاه فرز  در یو حفاظت یمنینکات ا و اصول

باز و  یرهاگ، کار یدکلصفحه، هاپمپتابلو برق،  ،یوزهاف ،کنندهخنک یستم، سیدرولیکیه

 و یمنیا یزاتتجه و یلاز آچارها، وسا یمنا بستن ابزار و قطعات کار استفاده درست و

، CNC هايینماش یو مقررات اختصاص هانامهیینآ یمنی،ا ياستانداردها ی،شخص یحفاظت

 یمنیا یبازرس هايیستلچک

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهالدستورالعم، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 6 

8 

 ،با جت آب يمانند براده بردار یدتول یننو مخصوص و يهاروش يآوریاددانش: 

، یلوسا یندر استفاده از ا یو حفاظت یمنینکات ا اصول و یمیایی،الکتروش ،یمیاییالکتروش

 ياستانداردها ،یشخص یحفاظت و یمنیا تجهیزات و یل، وساهامحلول، مواد و یزاتتجه

 یمنیا یبازرس هايیستلچک، یو مقررات اختصاص هانامهیینآ، یمنیا

دهاي و فرآین هادستگاهتجهیزات،  هايیسکرمهارت: شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 يهادستورالعمل، تجویز وسایل حفاظت فردي مناسب، تدوین هاآن سازيیمنامربوطه، 

 تخصصی، صدور پرمیت هايیبازرسمربوطه، انجام  هايیستلچکایمن انجام کار، تدوین 

 هاي الزم

2 6 

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
ردي حفاظت ف یلوسابراده بردار، تجویز  يهادستگاهابزار و  هايینماش هايیسکرشناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 براده بردار يهادستگاهمناسب هر دستگاه، ایمنی کردن 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آالتماشینایمنی 
مهدي جهانگیري و 

 همکاران
 

دانشگاه علوم 

 شیرازپزشکی 

چاپ اول 

1394 

 ایمنی کاربردي در صنایع
احسان اهلل حبیبی، 

 محمد فریدن
 آورانفن 

چاپ اول 

1388 

راهنماي پرمیت و سیستم مجوز انجام 

 کار

محمد بهزادي، 

 غالمحسین پرمون
 1391 آورانفن 

 ورود به فضاهاي بسته

شرکت نفت بریتانیا، 

موسسه مهندسین 

 شیمی انگلستان

مصطفی میرزایی 

 ،آباديعلی

 مرتضی نصرتی

 1393 آورانفن

 سایت سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست استانداردهاي ملی 
www.isiri.org 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران
 

 سازمان ملی

 استاندارد ایران

آخرین 

 ویرایش

سایت وزارت کار، تعاون و رفاه 

حفاظت و  هاينامهآئیناجتماعی. 

 کاربهداشت

www.bazaresikar.mcls.gov.ir 

 وزارت کار، تعاون

 و رفاه اجتماعی
 

وزارت کار، 

 تعاون

 و رفاه اجتماعی

آخرین 

 ویرایش

 صنعتی هايرباتایمنی 
 ،خانی میرزاامین 

 ملیحه آورزمانی
 1391 آورانفن 

Safe Guarding Machinery and 

Equipment General Requirement 
Boory  British 

Olumtia 
2116 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

صنایع با حداقل  یامکانیک  یا ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت یا  HSEحداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا 

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5

 صنعتی هايعملیاتو ایمنی  آالتماشینایمنی  هايزمینهدر  خصوصاً HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینه
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت بردکالس  -ابزارهاماشینمختلف با انواع  هايکارگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

کاري و تجهیزات متناسب با سرفصل مانند خطوط تولید صنایع مختلف، انواع  هايمحیطبازدید از صنایع،  -توضیحی

ارائه تمرین و  -الزم هايکلیپو  هافیلمارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها،  -صنعتی هايعملیاتو  آالتماشین

 مسائل فردي و گروهی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، فردي هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاترم و یانم ي کتبی و عملیهاآزمون -ي شفاهیهاپرسش

 ياحرفه، اخالق پذیريیتمسئول
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 درس کارآموزي -3-29

 تخصصی نوع درس:

 واحد 51 حداقل گذراندن: نیازپیش

 - نیاز: هم

محیط کار که منجر به بروز حادثه،  هايیسکرشناسایی، ارزیابی، پیشگیري و کنترل عوامل، خطرات و هدف کلی درس: 

 .شوندیم زیستیطمحشغلی و آسیب به  هايیماريبخسارت، 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

شناسایی خطرات، ارزیابی، پیشگیري  :مباحث (S) یا Safetyمهارت در بخش ایمنی صنعتی 

و عوامل منجر به بروز حادثه و شبه حادثه توسط دانشجو انجام  هایسکرو کنترل خطرات، 

قسمت مهارتی و عملی  خصوصاً بخش دانش و  بایستیم)در این قسمت دانشجو  .شود

ی، را در یک محیط کاري )صنعت باشندیمکه در مورد ایمنی صنعتی  ايیتخصصکلیه دروس 

 يهارکتشدر یک محیط صنعتی و زیر نظر ناظر صنعتی،  یحاًترجیا عمرانی( و  یصنعت یرغ

ماي کارآموزي، انجام دهد و ایمنی دانشکده و استاد راهن يهاکارگاهخدمات ایمنی و یا 

خطر گزارش آن را به استاد راهنماي خود تحویل دهد. این دروس شامل دروس )مدیریت 

ار و ، ایمنی انبفشارتحت هايیستمسریسک، ایمنی در جابجایی مواد و تجهیزات، ایمنی و 

رل حوادث ناشی از کار، پیشگیري و کنتو تحلیل  تجزیهالکتریکی،  تأسیساتکاال، ایمنی 

 (.باشدیمپیامدهاي حوادث و ...(  يسازمدلو  بینییشپحریق، 

- 121 

2 

شناسایی  :مباحث (H) یا Healthیا بهداشت صنعتی  ياحرفهمهارت در بخش بهداشت 

ل و عوام هایسکر، پیشگیري و کنترل خطرات، یريگاندازهخطرات بهداشتی، ارزیابی، 

)در این قسمت  .ناشی از کار، توسط دانشجو انجام شود هايیماريببهداشتی منجر به بروز 

 ايیتخصصقسمت مهارتی و عملی کلیه دروس  خصوصاًبخش دانش و  بایستیمدانشجو 

را در یک محیط کاري )صنعتی، غیر صنعتی یا  باشندیم ياحرفهکه در مورد بهداشت 

شت خدمات بهدا يهاشرکتیک محیط صنعتی زیر نظر ناظر صنعتی،  در یحاًترجعمرانی( و 

و یا آزمایشگاه دانشکده و استاد راهنماي کارآموزي، انجام دهد و گزارش آن را به  ياحرفه

استاد راهنماي خود تحویل دهد. این دروس شامل دروس )ارگونومی شغلی، طب کار و 

محیط کار، شرایط  آوریانزصنعتی، عوامل محیط کار، تهویه  یشناسرواناولیه،  يهاکمک

 (.باشدیمجوي محیط کار و ...( 
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3 

شناسایی خطرات بارز  :مباحث (E) یا Environmentیا  زیستیطمحمهارت در بخش 

نجر به و عوامل م هایسکر، پیشگیري و کنترل خطرات، یريگاندازهمحیط زیستی، ارزیابی، 

 بایستیم)در این قسمت دانشجو  .محیط زیستی، توسط دانشجو انجام شود هايیبآسبروز 

که در مورد  ايیتخصصقسمت مهارتی و عملی کلیه دروس  خصوصاًبخش دانش و 

 و دروس ياحرفهو یا دروسی بهداشت  باشندیم زیستیطمحو حفاظت از  زیستیطمح

ی، هستند را در یک محیط کاري )صنعت زیستیطمحکه داراي مشترکاتی با  ايیصنعتایمنی 

- 31 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 يهارکتشدر یک محیط صنعتی زیر نظر ناظر صنعتی و یا  یحاًترجغیر صنعتی یا عمرانی( و 

خدمات محیط زیستی و استاد راهنماي کارآموزي، انجام دهد و گزارش آن را به استاد 

 آوریانزل ، عوامزیستیطمحمهندسی )راهنماي خود تحویل دهد. این دروس شامل دروس 

 يسازمدلو  یبینیشپمحیط کار، تهویه صنعتی، پیشگیري و کنترل حریق، مدیریت بحران، 

 (.باشدیمو ...(  پیامد حوادث

 241 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 محیط کار که منجر به بروز حادثه، خسارت هايیسکرتسلط بر شناسایی، ارزیابی، پیشگیري و کنترل عوامل، خطرات و 

 زیستیطمحشغلی و آسیب به  هايیماريبمالی و جانی، 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول کارآموزي در عرصه بهداشت
باقیانی مقدم و  ینمحمدحس

 همکاران

 

 
 دانششبنم 

چاپ اول 

1383 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

صنایع با حداقل  یامکانیک  یا ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت یا  HSEحداقل کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی یا  

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3 و HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی  5

 HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینه
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

نین . همچاندذکرشده زیستیطمحو  ياحرفهکه در دروس تخصصی مربوط به ایمنی، بهداشت  یازيموردنتمام تجهیزات 

نعتی در یک محیط کار ص یحاًترجدر این درس دانشجو باید در یک محیط کار )صنعتی، غیر صنعتی، کارگاهی یا عمرانی( و 

 انجام دهد. زیستیطمحو  ياحرفهرا در هر سه مقوله ایمنی صنعتی، بهداشت  يکارآموز ساعت 241

 

 روش تدریس و ارائه درس

یزیکی صنعتی را جهت حضور ف یحاًترجقسمت ارتباط با صنعت دانشکده، یک محیط کار  از طریق بایستیم ابتدا دانشجو

مخصوص کارآموزي، آن محیط کار را به دانشگاه اطالع دهد. سپس مدرس یا  يهافرمساعته مشخص نماید و توسط  241

 هايکیسر، خطرات و هایاتعملآیند، ، فرهاساختمان، مواد، هادستگاهبا توجه به نوع محیط کار،  بایستیماستاد کارآموزي 

اتی و البته با اولویت ایمنی صنعتی، مباحث عملی زیستیطمحو  ياحرفهمحیط کار در هر سه بخش ایمنی صنعتی، بهداشت 

آن، براي دانشجو تعیین نماید و دانشجو زیر نظر مشاور ناظر در  يبندزمانو مهارتی این رشته تحصیلی را با ذکر عناوین و 

خواهد بود.  هاآنملزم به انجام  HSEخدمات  يهاشرکتصنعت، استاد راهنما، مسئول کارگاه یا آزمایشگاه دانشکده و یا 

یسک، شناسایی خطر، ارزیابی ربه نوع محیط کار، دانشجو را ملزم نماید که  با توجه بایستیماستاد کارآموزي  مثالعنوانبه

 هايیندهآالمحیط کار،  آوریانز، ایمنی انبار، عوامل و نقل حمل، ایمنی مواد، ایمنی فشارتحت هايیستمسایمنی برق، ایمنی 

 محیط کار و ... را بررسی آوریانزعوامل  یريگاندازه، مستندات کارکنانطب کار  يهاپرونده، مدنظرمحیط زیستی صنعت 

مکتوب هفتگی، به اطالع  يهاگزارشرا طی  شدهانجاماقدامات  بایستیمر صورت امکان انجام دهد، سپس دانشجو و د

 استاد کارآموزي برساند.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

اد بررسی و یا انجام دهد. است شدهیینتعتوسط استاد کارآموزي را در بازه زمانی  شدهمشخصدانشجو ملزم است که عناوین 

هفتگی، نقاط ضعف و قوت دانشجو را در مباحث مختلف شناسایی خطر،  يهاگزارش بامطالعه بایستیمکارآموزي 

، زیستیطمحو  ياحرفهجنبه ایمنی صنعتی، بهداشت  هر سهو حوادث در  هایسکرارزیابی، پیشگیري و کنترل خطرات، 

 معتبري يهارفرنسالزم را به وي ارائه دهد و یا  يهامشاورهو  هاییراهنماشناسایی کند و جهت رفع نقاط ضعف دانشجو، 

 يهاشگزاراین اساس دانشجو ملزم به رفع ایرادات علمی و نقاط ضعف  جهت مطالعه بیشتر به دانشجو معرفی نماید. بر

، یک گزارش یکپارچه و بدون نقص و ایراد علمی، ترمیانپادر  بایستیمو هفتگی کارآموزي خود خواهد بود. سپس دانشج

 به استاد تحویل دهد.
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 تهویه صنعتیدرس  -3-31

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

بات تهویه صنعتی و اصول کلی طراحی و محاس هايیستمس ياجزاتهویه صنعتی،  کاربرى ،آشنایی با انواع تهویههدف کلی درس: 

 یتهویه صنعتی و محاسبات تهویه عموم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

فشار  - Spیکفشار استات -هوا یچگال -یصنعت یهتهو -تهویه عمومی -تهویه مطبوع

در داخل  یانمحاسبه شتاب و سرعت جر -هوا یانجراصول  - Tpفشار کل - Vpسرعت

 -کانال و محاسبات آن يهاافتانواع  -هوا يشامل )افت ورود هاافتمحاسبه انواع  -کانال

 -(ییاز زانو یافت ناش -از اتصاالت یناش يهاافت -مالش یا اصطکاک از یناش يهاافت

 -مولد )هواساز( هايیستمس -مکنده هايیستمس -یهمربوط به تهو یمباحث عموم

 مکنده و دهنده يهوا یانجر یاتخصوص -مکنده با چند هود هايیستمس

4 - 

2 

 -یرقت یهاصول تهو -کنترل دما( منظوربه یهتهو -یرقت یهو انواع آن )تهو یعموم یهتهو

ات محاسب -یدارپا یطشرا يبرا یرقت یهمحاسبات تهو -یعموم یهروابط و محاسبات تهو

 -وادر ه یندههوا و کاهش مقدار آال يسازپاکمحاسبات مربوط به  -یندهغلظت آالمربوط به 

 -ییمیایاز مخلوط مواد ش یناش یکنترل مخاطرات بهداشت يبرا یعموم یهتهو سباتمحا

 يبرا یعموم یهمحاسبات تهو -و انفجار یقاز حر یشگیريپ يبرا یعموم یهمحاسبات تهو

 وادو انفجار مخلوط م یقاز حر یشگیريپ

6 - 

3 

بدن با  يمحاسبه تعادل و تبادل گرما -داغ یصنعت هايیطمح ییکنترل گرما منظوربه یهتهو

 يمحاسبه تبادل گرما -مجاور يفرد و هوا یکپوست  ینب یهمرفت يمحاسبه گرما -یطمح

 يو هوا پوست ینب یتابش يتبادل گرما یزانمحاسبه م -مجاور يپوست و هوا ینب یهمرفت

 -نبد يکنترل دما یزممکان -مجاور يعرق و هوا یقتبادل شده از طر يمحاسبه گرما -مجاور

 یطمح يکنترل گرما منظوربه یعموم یهمحاسبات مربوط به تهو -یسممتابول يگرما یینتع

 یتابش يکنترل گرما -هوا یانسرعت جر یقاز طر آر یطمح يکنترل گرما -کار

5 - 

4 

محاسبه  -یراییگ یا یشسرعت ربا -هود یطراح يفاکتورها -هودها شامل انواع هودها

 کیمحاسبه فشار استات -هود يهاافتمحاسبه  -و موانع هالبه یرتأث -هود یازموردن يهوا

و  یدمش یهتهو -حداقل سرعت درون کانال یبررس -مرکب يمحاسبه افت هودها -هود

 یداغ مکش یندهايفرا یهتهو محاسبه -یمکش

6 - 

5 
، هافنهوا مانند انواع  درآورندِ به حرکت یلانواع وسا یشامل معرف هافنو  هاهواکش

سر و محاسبه  -در انتخاب هواکش مؤثرعوامل  -انتخاب هواکش -هاآنو انواع  یجکتورهاا
5 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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اد وجود مو یرتأث -محاسبات فشار هواکش -بازده هواکش یامحاسبه راندمان  -هافن يصدا

 يو نگهدار یرنصب و تعم -قابل اشتعال در هوا در انتخاب فن یا انفجارقابل

6 

 -محاسبه فشار هواکش -مکنده شامل محاسبات قطعات کانال هايیستمس یمراحل طراح

 ياهدودکش یخروج -مختلف يهاکانال یمحاسبه افت مالش -سرعت هوا ییراتاصالح تغ

 هوا یقتزر یلوسا یهتخل

6 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 مواد یمنیو ا یجهت کنترل مخاطرات بهداشت یعموم یهتسلط بر تهو -و محاسبات آن یموضع یهتهو یستمتسلط بر اجزا س

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تهویه صنعتی
بهداشت و ایمنی انجمن 

 صنعتی آمریکا
 1391 آشتی جعفري محمدجواد

 هايیستمساصول طراحی 

 تهویه صنعتی

 -مالوا جردي یصادق محمد

 ن و همکارانمحمد فرید

 

 1394 فدک ایساتیس 

و پاالیش  يآورجمع

 هوا )ذرات( هايیندهآال

 -متین یرحسینام

 مجید بیاتیان
 1389 آورانفن 

Industrial Ventilation ACGIH  ACGIH 
آخرین 

 نسخه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

ا ب صنایع یا کانیکم یا یفن یو بازرس یمنیا یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا یصنعت یمنیارشد ا یحداقل مدرک کارشناس

 هادانشگاهو  هاسازمان یع،در صنا یسسابقه تدرسال  3 و HSEو  یصنعت یمنیادرزمینه  یسال سابقه کار تخصص 5حداقل 

 یصنعت یهتهودرزمینه  خصوصاً HSE یا یصنعت یمنیمختلف ا هايزمینهدر 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 برد یتوا پروژکتور و یدئوو ،رایانهمجهز به  کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

نواع بازدید از ا -تهویه هايسیستماز انواع  الزم هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو -توضیحی

 تهویه محیط کار هايسیستم

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ،یريپذمسئولیت ي،فرد هايمحدودیتاستعدادها و  یمشاهده و بررس -ترمپایانو  ترممیان هايآزمون -شفاهی هايپرسش

 یرهو غ ايحرفهاخالق 
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 یمنی صنعتیاطالعاتی در ا هايسیستم درس -3-31
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 در بروز حوادث صنعتی هاآن، حمالت سایبري و نقش هاآناطالعاتی، مدیریت  هايیستمسآشنایی با : هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
درزمینه  هاآن يکاربردهااطالعاتی و  هايیستمسدانش: مقدمات و تعاریف مرتبط با 

 گیريیمتصم
1 - 

 - 1 عصر دانش و اطالعات دانش: بررسی مفاهیم مربوط به داده، اطالعات و دانش، بررسی 2

 - 1 یاطالعات هايیستمس اطالعاتی، یکپارچگی هايیستمسدانش: ارتباط بین  3

 - 1 اطالعاتی هايیستمس، طراحی و ایجاد یزيربرنامهدانش:  4

 - 1 هاگزارشدانش: انواع کنترل و  5

6 

اطالعاتی مبتنی بر کامپیوتر و  هايیستمس، انواع در سازمان یاطالعات هايیستمسانواع 

 هاآنخصوصیات 

 اطالعاتی مبتنی بر کامپیوتر جهت انجام کار هايیستمسمهارت: استفاده از چند برنامه 

1 11 

 - 1 هادادهپایگاه داده و انبارش  7

 - 2 مدیریت در انبارداري و نگهداري و تعمیرات هايیستمستشریح  8

 - 2 الکترونیک وکارکسبایجاد  -هوش تجاري 9

11 

ن باالتری -مبانی امنیت شبکه -و اطالعات هادادهاصول و امنیت  -دانش: فناوري اطالعات

پدافند  -بحث حمالت سایبري و سیستم اطالعات ایمنی و امنیتی -هاوبگاهمخاطرات امنیتی 

 در حوزه سایبري یرعاملغ

2 - 

11 

 يهاراه -جاسوسی يافزارهانرمورود  يهاراه -(spy ware) جاسوسی افزارنرمدانش: 

افند پد -هایریابمسو  عاملیستمسدر  یرعاملغپدافند  -جاسوسی يافزارهانرممقابله با 

 در فناوري اطالعات یرعاملغ

 اطالعاتی مبتنی بر کامپیوتر جهت انجام کار هايیستمسچند برنامه  مهارت: استفاده از

3 11 

12 
بدافزارهایی به نام  -مهارت: بررسی چند نمونه واقعی حمالت سایبري صنعتی در جهان

 نقش حمالت سایبري در حوادث صنعتی -و ...ستاکس نت، گاوس، فیلم، دوکو ا
- 12 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  يهامهارت -ب
 در بروز حوادث هاآن یریتمد ی واطالعات هايیستمس یريکارگبه

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 یان)مب یریتمد یاطالعات هايیستمس

 طرح، توسعه و اجرا( ي،نظر
 1398 سمتانتشارات  احمد سرداري جواد کار .اس .یودبل

سیستم اطالعات مدیریت 

 اطالعات( يسازمدل)
 1399 انتشارات سمت  رضاییانیعل

 يآورفندر  یرعاملغپدافند  یمهندس

 اطالعات

دوست  یدحم

 یان،محمد

 یسادات فاضل یممر

 

پدافند  یمهندس

 يآورفندر  یرعاملغ

 اطالعات

1396 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

سابقه  سال 3 واطالعات  هايیستمسدرزمینه سال سابقه کار تخصصی  5با حداقل  صنایعیا  ITارشد  یکارشناسحداقل 

 مربوطهدرزمینه  هادانشگاهو  هاسازمانتدریس در صنایع، 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 ارائه درسروش تدریس و 

 حل مسئله ،و تکرار ینتمر ،يامباحثهتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانپاو  ترمیانمآزمون  -شفاهی يهاپرسش
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 شهريو ایمنی سالمت درس  -3-32
 اختیاري درس:نوع 

 رحوادث ناشی از کاو تحلیل  تجزیه - ریسکخطر و مدیریت  :نیازپیش

 - هم نیاز:

 شهرنشینیو  ایمنی و سالمت شهرها آشنایی با خطرات متداول شهرها و راهکارهاي :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

کلیات مباحث مربوط به ایمنی و واقعی حوادث شهري و سپس اشاره به  هاينمونهاشاره به 

 :سالمت شهري شامل

 هاشهرکو  مسکونی هايبرج -ایمنی و سالمت منازل مسکونی

 -علمی هايآزمایشگاه -هاآموزشگاه - هادانشگاه -آموزشی )مدارس هايمحیط

 و ...( هاکتابخانه -هامهدکودک

 مختلف هايمغازهاصناف و  -هاسازمانو  جاتادارهایمنی و سالمت 

 ...مراکز فروش اغذیه و بارهاتره، سوپرها، هافروشی، شیرینی هانانوایی

 هايکارگاهایمنی و سالمت مراکز تولیدي کوچک و  -خدمات زیبایی هايسالنو  هاآرایشگاه

 شهريدرون

استخرها  -ورزشی هايسالنو  هاورزشگاه -سینماها -و وسایل بازي و فضاي سبز هاپارک

 مصنوعی هايدریاچه -تله کابین -یحیفرو مراکز ت

 مراکز مذهبی و مساجد -هانتکافی -و خرید مراکز تجاري -بازارها

 هاترمینال -هامسافرخانهو  هاهتل -هارستوران

 هاشهرداري -هاکوچهو  هاخیابان -عابر عمومیایمنی م

 هامراسمبرپایی مخصوص  هايسالن

 شهريدرون هايو ساز ساختاصول ایمنی شهروندان هنگام 

 نشانیآتشیت حریق شهري و مراکز مدیر

 بررسی ایمنی و سالمتی هر مکان متداولی در شهرها مستعد بروز حادثه 

32 - 

 - 32 جمع

 که از دروس تخصصی دیگر در سه ترم قبل کسب دانشی باآخر ارائه شود تا دانشجو بتواند  درترماین درس  ؛شودیمتوصیه 

 .را با موفقیت انجام دهد شهريدرون هايریسککرده است، مراحل شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 هاآنپیشگیري و کنترل  کارهايراهو  شهرنشینیو تسلط بر کلیاتی از خطرات شهري 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  علیرضا چوبینه و همکاران ايحرفهکلیات بهداشت 
دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 چاپ چهارم

 1387سال 

  راهنماي ایمنی کودکان
و  شهرام رفیعی فر

 همکاران
 شهر

 چاپ اول

 1388سال 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

ها و سازمان یع،در صنا یسسابقه تدرسال  3با  ايحرفهبهداشت  یا HSE یا یصنعت یمنیارشد ا یحداقل مدرک کارشناس

 HSE یا یصنعت یمنیمختلف ا هايزمینهدر  هادانشگاه

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یو گروه يو مسائل فرد ینارائه تمر -الزم هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ،یريپذمسئولیت ي،فرد هايمحدودیتاستعدادها و  یمشاهده و بررس -ترمپایانو  ترممیان هايآزمون -شفاهی هايپرسش

 ايحرفهاخالق 
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 شرایط جوي محیط کاردرس  -3-33
 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 شرایط جوي محیط مطرح هايشاخص ،ایط جوي محیط کارمرتبط با شر سازحادثهو  آورزیانی با موارد آشنایهدف کلی درس: 

 هاآنشغلی و راهکارهاي پیشگیرانه و کنترلی  هايبیماريدر بروز حوادث ناشی از کار و  هاآنکار و نقش 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ا منابع تولید گرما و سرم -اقلیمی ایران بنديطبقه -و مناطق آب و هوایی هوا و آبتعریف 

تبادالت حرارتی بدن انسان و  -زندگی وشرایط آسایش بدن در محیط کار  -در محیط کار

 (... ولباس و تبدالت حرارتی  تائیدمحیط شامل )جابجایی، تابش، تبخیر، همرفت، 

4 - 

2 
تعریف متابولیسم، خصوصیات فیزیولوژیکی بدن انسان در تنظیم حرارت، نقش 

 و متابولیسم شغلی در تبادالت حرارتی وسازسوخت
4 - 

3 

فاکتورهاي شرایط جوي محیط کار شامل درجه حرارت )سرما و گرما( دماي خشک هوا، 

 هايویژگیبت و دماي تر هوا، دماي تابشی، میانگین دماي تابشی، سرعت جریان هوا، رطو

 ، فشار هوادارنمهواي 

4 - 

4 

 شدهتصحیحشاخص دماي تر  -ETاسترس حرارتی شامل دماي تر  هايشاخصمعرفی 

CET شدهبینیپیشساعته  4، شاخص میزان عرق SR4P شاخص ترگوي سان ،WBGT ،

، شاخص ECT، شاخص آسایش معادل THI، شاخص دما رطوبت WGT ترشاخص گوي 

حرارتی  هاياسترساز  پیشگیريکنترل و  هايروش، PMV، شاخص HSIاسترس حرارتی 

 و رطوبتی

8 - 

5 

، شاخص دماي WCIباد  کنندگیخنکاسترس سرمایی شامل شاخص  هايشاخصمعرفی 

کنترل و پیشگیري از  هايروش، IREC موردنیاز، میزان عایق لباس ECI کنندهخنکمعادل 

 سرمایی هاياسترس

5 - 

6 

، پا زدگییخمحیط کار شامل:  غیراستانداردو حوادث ناشی از شرایط جوي  هابیماري

، با اغما، عارضه رینود توأمخندقی، سرما گزیدگی، سرمازدگی یا هیپنوترمی بدون اغما یا 

و عوارض ناشی از کاهش  هابیماريکهیر ناشی از سرما، هیدروکسیون، اریتم ناشی از سرما، 

 مزمن هايبیماري، هااندامدر خلبانان و کوهنوردان و عوارض آئروآمبولیسم در  مثالًشار ف

ناشی از گرما، کرامپ عضالنی ناشی از گرما، سنکوپ ناشی از گرما، خستگی  آدمارتفاعات، 

مفرط ناشی از گرما، گرمازدگی، عوارض ناشی از گرما، آشنایی با حوادث ناشی از شرایط 

 و ...جوي 

7 - 

 - 32 جمع

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

و حوادث  هابیماريجهت پیشگیري از  هاآنشرایط جوي محیط کار و راهکارهاي کنترلی  هايشاخصشناخت نسبی از 

 محیط کار غیراستانداردشغلی ناشی از شرایط جوي 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تنظیم شرایط جوي محیط کار
رستم گل محمدي 

 و همکاران
 

انتشارات دانشجو 

 همدان

چاپ اول 

1391 

 علی پور قاسمی شرایط جوي محیط کار
 

 بشري
چاپ اول 

1375 

 حرارتی محیط کار هايتنشانسان و 
 و بابایی گلفریده 

 همکاران

انتشارات دانشگاه  

 تهران

چاپ اول 

1381 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 5با حداقل  مهندسی ایمنی و بازرسی فنی یا ايحرفهبهداشت  یا HSE یا حداقل کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی صنعتی

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3و با  HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی 

 HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وي شرایط ج گیرياندازهآزمایشگاه مجهز به تجهیزات  -کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد 

 سانگويشامل انواع دماسنج، دماسنج 

 

 ارائه درسروش تدریس و 

 یو گروه يو مسائل فرد ینارائه تمر -الزم هايکلیپو  هافیلمپوسترها، جداول، نمودارها،  یر،ارائه تصاو -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ي،فرد هايمحدودیتاستعدادها و  یمشاهده و بررس -یاناز دانشجو ترمپایانو  ترممیان هايآزمون -شفاهی هايپرسش

 یرهو غ ايحرفهاخالق  ،پذیريمسئولیت
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 یاقتصاد مهندسدرس  -3-34
 یارياخت نوع درس:

 آمار و احتماالت: نیازیشپ

 - هم نیاز:

ا در ب گذاريیهسرمامختلف  يهاپروژهو  هاطرح سهیمقاارزیابی و  يالزم برا هايتکنیکو  میمفاه هدف کلی درس: آشنایی با

 HSE ، اقتصادو حوادثایمنی  هايینهو هز، محاسبات مربوط به سود (…تورم  ایبهره )پول  ینظر گرفتن ارزش زمان

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 یاقتصاد عموم یمبان 1

 - 2 گیريیمتصمدر پروسه  ینقش اقتصاد مهندس 2

 - 7 محاسبه نرخ مرکب بهره يهافرمولشامل بهره، تعادل،  هیاول میمفاه 3

 - 7 انهیسال کنواختیارزش  ،یارزش فعل يهاروشبا  هاطرح سهیمقا 4

 - 4 )خط مستقیم، میزان تولید، مانده نزولی(استهالک  5

 - 5 هاطرح ساتیدر مقاو اثر آن  اتیمال 6

 - 2 تورم 7

8 

اد صنایع در اقتص زیستیطمحشغلی و تخریب  هايیماريبنقش پیشگیري از بروز حوادث، 

اي ، محاسبه روزهحوادث یرمستقیمغمستقیم و  هايینههز، محاسبات مربوط به هاسازمانو 

محاسبه ، (ACI) یبآسمحاسبه متوسط هزینه هر  ناشی از حوادث، رفتهازدستکاري 

قیم مست هايینههزمحاسبه  فاکتورهاي مختلف، ازاشغلی به  يهاجراحت هايینههزمتوسط 

 هايینههز، روش هنریش براي تخمین OSHAاستاندارد سازمان  بر اساسحوادث فردي 

مدل  (،PLCSCاسبه هزینه ایمنی چرخه حیات محصول )حوادث شغلی، مح یرمستقیمغ

راي تخمین ب وندیمسروش گیرمالدي و  (،THCپنهانی حوادث ) هايینههزتخمین 

ز خسارات ناشی او تحلیل  تجزیهحوادث شغلی، روش واالک براي  یرمستقیمغ هايینههز

 ياهبرنامهمرتبط با  هايینههزمحاسبه میزان  تولید، هايینههزبر  هاآن یرتأثحوادث و 

 سود،-(، ایمنی و شاخص هزینهTSCکلی ایمنی ) هايینههز (،APPC) پیشگیري حادثه

در  HSEو کیفیت، نقش  يوربهره هايینههزبر  HSE هايینههز یرتأث، HSEاقتصاد 

 هاسازمان يوربهره

3 

 
- 

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 هاپروژهو  هاطرح سهیمقاارزیابی و  يالزم برا کیتکن هايیريکارگبه

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 یابیارز ای یمهندس اقتصاد

 ياقتصاد يهاطرح
  اسکو نژاد يمحمدمهد

مرکز نشر دانشگاه 

 ریرکبیام یصنعت
1398 

 اقتصاد مهندسی
 الدیم ،انینقیعل يمهد

 دموب دیفرش ،يقادر یرستم
 1398 آتی نگر 

 حوادثو تحلیل  تجزیهبررسی و 

 صنعتیو  شغلی

ساجد  ،منوچهر امیدواري

 نوروزي
 

سازمان مدیریت 

 صنعتی
1391 

 زیو آنال یاقتصاد مهندس

 گیريیمتصم

 یمرتض ،ینیحس یدسمحمد 

 آموزگار
 

دانشگاه علم و صنعت 

 رانیا
1392 

 

 )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشی -د

 مدرس هايیژگیو

 شغلی مرتبط و تدریسدرزمینه سال  3حداقل  باتجربهاقتصاد یا صنایع یا مدیریت صنعتی ارشد  یحداقل کارشناس
 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

تناسب م يانفراد صورتبه یانبه دانشجو یقیتحقارائه موضوعات  -یو خارج یداخل یدجد هايرفرنس یمعرف -توضیحی

 یانبه دانشجو يو فرد یو مسائل گروه هاتمرینارائه  -یستدر ینپرسش و پاسخ در ح -در هر جلسه هاسرفصلبا 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانپاو  ترمیانم کتبی يهاآزمون
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 ایمنی مشاغل خاصدرس  -3-35
 اختیاري نوع درس:

 حوادث ناشی از کارو تحلیل  تجزیه -ریسک خطر و مدیریت :نیازشپی

 - هم نیاز:

 و ... ايهسته هاينیروگاه ،کشاورزي ،معادن ،هابیمارستانهدف کلی درس: آشنایی با خطرات و ایمنی مشاغل خاص مانند 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

واقعی حوادث صنایع و مشاغل خاص و سپس اشاره به کلیات مباحث  هاينمونهاشاره به 

 :سالمت مشاغل و مراکز خاص مانندمربوط به ایمنی و 

 تولید سیمان هاکارخانهصنایع فوالد، ذوب فلزات،  -معادنانواع ایمنی  

 هاکشتی و هااسکلهایمنی و سالمت دریایی، 

 ،هادرمانگاه، هامطب ،تشخیص طبی هايآزمایشگاه، هابیمارستان) ایمنی مراکز درمانی

 (هاکلینیک

 و هواپیماها هافرودگاه سالمت هوایی، فضایی، ایمنی و 

 سدها -...آب، بادي و  هاينیروگاه -ايهسته هاينیروگاهو مراکز ایمنی  

 هاقبرستانو  هاآرامگاهنی و سالمت کارکنان ایم

 و انتظامی هاپادگانایمنی و سالمت مراکز نظامی، 

 ایمنی و سالمت متروها و قطارها

 آب و فاضالب هايخانهتصفیهایمنی و سالمت در 

 هاپتروشیمیو  هاپاالیشگاهفرآیندي در صنایع کلیاتی از ایمنی و سالمت 

 شهري هايزبالهو دفن  آوريجمعایمنی و سالمت در مراکز پسماند، 

 تزیسمحیطو حافظان  جنگلبانان، کشت، دامداران و باغداران هايمجتمعایمنی کشاورزان، 

 نشانانآتشایمنی 

 در کل ایمنی کارکنان، مشاغل و صنایع خاص در این سرفصل بررسی شود.

32 - 

 - 32 جمع

که از دروس تخصصی دیگر در سه ترم قبل کسب  بادانشیآخر ارائه شود تا دانشجو بتواند  درترمدرس  این ؛شودمیتوصیه 

مشاغل و اماکن مطرح در این درس را با موفقیت انجام  هايریسککرده است، مراحل شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و 

 دهد.

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 هاآنپیشگیري و کنترل  هايراهخاص و و صنایع تسلط بر کلیاتی از خطرات مشاغل 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 جزیل  مهندس مسعود کریمی هواییو نقل  حملایمنی در صنعت 

اصول مهندسی ایمنی سیستم در 

 فضایی هايسامانهطراحی 

 ،خواجه وندي اصغرعلی

 بینخوشسعید رضا 
 آورانفن 

چاپ اول 

1391 

 فدک ایستاتیس  کاپیتان بهرام قبادي در بنادر کاربهداشتایمنی و 
چاپ اول 

1391 

 پیشگیري از حوادث روي کشتی در

 دریا و بنادر
 1387 جاودانه احمدزادهمحمد  

 1386 بال گستر  رمضان میرزایی ایمنی و بهداشت براي کشاورز

اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

 هايآزمایشگاهمصرفی در 

 آب ايخانهتصفیهمیکروبیولوژي در 

شیرازه ارقامی و 

 همکاران
 1391 آورانفن 

 HSEاي سریع و کاربردي مراهن

 هاآزمایشگاهدر 
 1394 دانشگاه مراغه  احمد یاري

ایمنی و بهداشت در شبکه توزیع 

 آب
 سرریچارد اینسو

 ،محمد خزائی

 نجمه واعظی
 1389 فانوس اندیشه

HSE  هابیمارستاندر 

 ،منوچهر امیدواري

محمد زارعی و 

 همکاران

 1393 آورانفن 

 1391 نشر سالمی  اشرف السادات مصباح از هیروشیما تا نابودي جهان

قوانین و الزامات ایمنی و حفاظت 

 اتمی هاينیروگاهکار در 
 مرتضی شریف نیا

 
 1394 آورانفن
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 5حداقل  با ایمنی و بازرسی فنی. یا ايحرفهمهندسی بهداشت  یا HSE یاتی حداقل کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی صنع

در  هادانشگاهو  هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3و با  HSEایمنی صنعتی و درزمینه سال سابقه کار تخصصی 

 HSEمختلف ایمنی صنعتی یا  هايزمینه
 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد
 

 تدریس و ارائه درسروش 

ارائه تمرین و مسائل  ،بازدیدهاي علمی ،الزم هايکلیپو  هافیلمارائه تصاویر، پوسترها، جداول، نمودارها،  -توضیحی

 فردي و گروهی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، یريپذیتمسئولفردي،  هايیتمحدودمشاهده و بررسی استعدادها و  -ترمیانپاو  ترمیانم يهاآزمون -شفاهی يهاپرسش

 ياحرفهاخالق 
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 ستیزطیمحدرس مهندسی  -3-36

 اختیاري درس: نوع

 خطرناک مواد ایمنی کار با :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاآسیب و هاآلودگیمدیریتی و مهندسی پیشگیري و کنترل  هايروشمحیط زیستی و  هايآالیندهآشنایی با  :هدف کلی درس

 زیستمحیط المللیبین هايمعاهده ،زیستمحیطاستانداردهاي  قوانین و ،محیط زیستی هايتخریبو 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

و منابع گرم شدن  هاآالیندهتعریف  -هواي آلوده -آلودگی هوا شامل تعریف هواي پاک

تعریف وارونگی هوا و انواع  -...و  PSIآلودگی هوا شامل  هايشاخص -الیه ازن -جهانی

کنترل آلودگی هوا شامل  هايروش -از هوا بردارينمونه هايروش -باران اسیدي -آن

رهاي فیلت -فیلترهاي الکترواستاتیک -دهیرسوب هاياقکات -هاسیلکون -اسکرابرها

 المللیبیناستانداردها و قوانین ملی و  -زیستمحیطاثرات آلودگی بر انسان و  -ايکیسه

 در مورد آلودگی هوا

5 - 

2 

زیکی ترکیب فی -انواع مواد زائد و زباله -آلودگی ناشی از مواد زائد جامد شامل تعریف زباله

 -زباله آوريجمع هايروش -زیستمحیطاثرات شیرابه زباله بر آلودگی  -زباله یشیمیایو 

ست کمپو -بازیافت -دفع زباله شامل دفن بهداشتی هايروش -زبالهو نقل  حملوسایل 

بیمارستانی و  هايزبالهخطرناک و  هايزباله -زباله سوزها و ... -از زباله يکود سازیا 

برخی قوانین و استانداردهاي ملی و  -زیستمحیطله بر اثرات زبا -دفع آن هايروش

 هازبالهدر مورد مواد زائد و  المللیبین

4 - 

3 

نترل آلودگی ک هايروش -منابع آلودگی صوتی محیط زیستی -آلودگی صوتی محیط زیستی

 -فلرهاما -پناهگاه صوتی -دفاع صوتی -هاجاذباستفاده از انواع  -صوتی محیط زیستی

سر و محاسبه  -و درختان در اطراف مسیر هابوتهکاهش صدا از طریق کاشت  هايعایق

اثرات آلودگی صوتی محیط زیستی بر انسان و  -هافرودگاهو  هاکامیونخودروها و  يصدا

یط در مورد آلودگی صوتی مح المللیبینبرخی قوانین و استانداردهاي ملی و  -زیستمحیط

 زیستی

5 - 

4 

مواد  -تعریف آلودگی خاک -تعریف خاک پاک -آلودگی خاک شامل عناصر خاک

رابه و شی هازباله -هاکشآفت -باران اسیدي -صنعتی هايفاضالبخاک شامل  کنندهآلوده

ی از آلودگ پیشگیريراهکارهاي  -فضوالت آلی -کودهاي شیمیایی -هاکشعلف -هازباله

 آلودگی خاکدرزمینه  المللیبینلی و برخی قوانین و استانداردهاي م -خاک

3 - 

5 

واص خ -منابع آلودگی آب -آلودگی آب و فاضالب شامل تعریف آب سالم و بدون آلودگی

یف تعر -آب هايخانهتصفیهمراحل و واحدهاي  -خصوصیات شیمیایی آب -فیزیکی آب

اهش تولید ک -خواص بیولوژیکی فاضالب -خواص فیزیکی و شیمیایی فاضالب -فاضالب

5 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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مراحل و واحدهاي تصفیه  -فاضالب و استفاده مجدد آب حاصل از تصفیه در صنعت

برخی قوانین و  -زیستمحیطآلوده بر روي  هايآباثرات فاضالب و  -فاضالب

 آب و فاضالبنه درزمی المللیبیناستانداردهاي ملی و 

6 

حیط منابع آلودگی پرتوي م -آلودگی پرتوي محیط زیستی شامل تعریف آلودگی پرتوي

اثرات پرتوها بر روي انسان و  -کنترل پرتوها هايروش -انواع پرتوها -زیستی

 آلودگی پرتويدرزمینه  المللیبینبرخی قوانین و استانداردهاي ملی و  -زیستمحیط

 زیستمحیط

4 - 

7 

 -زیستمحیطآموزش  -و اهداف آن زیستمحیطمدیریت  -ارزیابی ریسک محیط زیستی

پروتکل  -شامل )پروتکل مونترال المللیبین هايمعاهدهبرخی  -زیستمحیطحقوق 

 (... وکنوانسیون تنوع زیستی  -حقوق دریاها -کنفرانس ریو -کنفرانس استکهلم -کیوتو

4 - 

 - ISO 14111 2 زیستمحیطسیستم مدیریت  8

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 هاآنپیشگیري و کنترل  هايراهو  زیستمحیط کنندهآلودهتسلط بر عوامل 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 محیط زیستی هايآلودگی
و گروه  زاده ناصرزهرا 

 SDMمهندسین مشاور 
 آورانفن 

چاپ دوم 

1394 

  مجید عباس پور جلد کتاب مهندسی محیط زیستی 2
دانشگاه آزاد 

 سالمیا

چاپ چهارم 

1384 

 زیستمحیطقوانین و استانداردهاي 
حفاظت  سازمان

 زیستمحیط
 

 سازمان حفاظت از

 زیستمحیط
1391 

Enviromental Pollution and Control P.A. Vesilind   2114 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايیژگیو

 5با حداقل  ایمنی و بازرسی فنی. یا ايحرفهمهندسی بهداشت  یا HSE یاتی حداقل کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی صنع

در  هادانشگاه و هاسازمانسابقه تدریس در صنایع، سال  3و با  HSE ایمنی صنعتی ودرزمینه سال سابقه کار تخصصی 

 مختلف ایمنی صنعتی هايزمینه
 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 کالس استاندارد مجهز به رایانه، ویدئو پروژکتور و وایت برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

تناسب م يانفراد صورتبه یانبه دانشجو یقیارائه موضوعات تحق -یو خارج یداخل یدجد هايرفرنس یمعرف -توضیحی

 یانبه دانشجو يو فرد یو مسائل گروه هاتمرینارائه  -یستدر ینپرسش و پاسخ در ح -در هر جلسه هاسرفصلبا 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه تمرین و مسائل فردي و گروهی -ترمیانپاو  ترمیانم يهاآزمون
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 هاوستیپ
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 پیوست یک
 صنعتی مهندسی ایمنیرشته  کارشناسی ناپیوسته دوره ازیموردناستاندارد جهیزات ت

 اينیمه سرمایهتجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

  کارگاه برق و تجهیزات ایمنی برق 1

  هاآنصنعتی متداول و تجهیزات ایمنی  آالتماشینکارگاه  2

  وسایل حفاظت فردي 3

  محیط کار آورزیانعوامل  گیرياندازهتجهیزات  4

  اولیه هايکمکتجهیزات  5

  تجهیزات اعالن و اطفاء حریق دستی و اتوماتیک 6

  تجهیزات بررسی شرایط جوي محیط کار 7

  کارگاه و تجهیزات تهویه صنعتی 8

  HSE افزارهاينرم 9

  زبانالبراتوار  11

  کارگاه یا آزمایشگاه مواد شیمیایی و موارد مربوط به ایمنی مواد 11
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 پیوست دو
 صنعتی مهندسی ایمنیرشته  کارشناسی ناپیوسته دورهدنیاز رنیروي انسانی استاندارد مو

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 دوره
سابقه تدریس و تجربه 

 کاري
 دروس مجاز تدریس

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 * *  HSE مهندسی 1

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

تمامی دروس تخصصی 

 و اختیاري

 * *  HSEمدیریت  2

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

تمامی دروس تخصصی 

 اختیاريو 

3 
مهندسی ایمنی 

 صنعتی
 * * 

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

تمامی دروس تخصصی 

 و اختیاري

 * *  مهندسی صنایع 4

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

 سازيیادهپو  یزيربرنامه

ایمنی  يهاپروژه

 -صنعتی

ر د اطالعاتی هايیستمس

 -ایمنی صنعتی

مواد  ییدر جابجا یمنیا

 -یزاتو تجه

 اقتصاد مهندسی

5 
مهندسی ایمنی 

 و بازرسی فنی
 * * 

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

تمامی دروس تخصصی 

 و اختیاري

6 

مهندسی 

بهداشت 

 ياحرفه

 * * 

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

تمامی دروس تخصصی 

 و اختیاري

7 

یا مهندسی 

مدیریت 

 -زیستیطمح

 * * 
سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 
 زیستیطمحمهندس 
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مهندسی 

 بهداشت محیط

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

8 
مهندسی 

 مکانیک
 * * 

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

مواد  ییدر جابجا یمنیا

 -یزاتو تجه

 سازيیادهپو  یزيربرنامه

ایمنی  يهاپروژه

 -صنعتی

 هايیستمسایمنی 

 فشارتحت

 * *  مهندسی عمران 9

سال تجربه کاري  5

سال  3و با  توأممرتبط 

سابقه تدریس در 

 و صنایع هادانشگاه

مواد  ییدر جابجا یمنیا

 -یزاتو تجه

 عمرانی يهاپروژهایمنی 

 يسازراهو 

 * *  مدیریت صنعتی 11

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 اقتصاد مهندسی

 * *  اقتصاد 11

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 اقتصاد مهندسی

12 

ی مهندس

 -شیمی

مهندسی شیمی 

 HSEگرایش 

 * * 

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

کار با مواد  یمنیا

 -خطرناک

 صنعتی یشناسسم

13 

 یشناسروان

 ،صنعتی

 یشناسروان

کار، 

 یشناسروان

 سازمانی

 * * 

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 کار یروانشناس

14 
مهندسی برق و 

 الکترونیک
 * * 

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 تأسیساتایمنی برق و 

 الکتریکی
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 * *  ارگونومی 15

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 ارگونومی

16 

پزشک 

طب  صمتخص

یا پزشک  -کار

عمومی 

طب  یدهددوره

 کار

  * 

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 يهاکمکطب کار و 

 یشناسسم -اولیه 

 صنعتی و محیطی

 * *  مدیریت بحران 17

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

 يهابحرانمدیریت 

 طبیعی

 و صنعتی

 * *  ITمهندس  18

 يسال تجربه کار 5

سال  3و با  توأممرتبط 

در  یسسابقه تدر

 یعو صنا هادانشگاه

اطالعاتی در  هايیستمس

-ایمنی صنعتی

تخصصی  يافزارهانرم

 ایمنی صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


