
 نام درس منابع 

 ایمنی و حوادث در محیط کار، دکتر جواد وطنی، انتشارات فن آوران

 از حادثه آموخت، دکتر جواد وطنی، انتشارات فن آوران 

 هاي حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی؛نامهآیین 

 انتشارات اردشیر، –سالمتی و ایمنی در ساختمان، انجمن ایمنی ساختمان انتاریو کانادا، مترجم: اطیابی 

 ؛1385 جویبار،

 ؛ 1386ایمنی و بهداشت در جوشکاري، جعفري. م. ج.، حسن بیگی. م.ر.، انتشارات فدک ایستاتیس، 

ها(، امیرنژاد. م.ر.، جعفري. س.،  رثقیلها، باالبرها و تجهیزات باربرداري )جلد اول: جایمنی در جرثقیل

 ؛1387انتشارات فردک ایستاتیس، 

Industrial Safety and Health Management (4th Edition) by C. Ray Asfahl 

(Author): CRC PRESS 

Accident Book, Brand: Alphin Pan 

Pre-Accident Investigations: An Introduction to Organizational Safety 1st 

Edition by Todd Conklin: CRC PRESS 

حوادث ناشی از کار  

 وشرایط اضطراري 

 تهران   یانتشارات دانشگاه علوم پزشک-دکتر جواد عدل-یحفاظت  يها ستمیس آالت: نیماش یمنیا

 صنعت آب و برق  يکاربرد-  ی علم یموسسه آموزش عال رو،یوزارت ن،  يریعبدالخالق مج- در برق  یمنیا

 هاي حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی؛نامهآیین 

ها، مولف: آلدیک موسسیان، وزارت مسکن و راهنماي طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان 

 ؛1382شهرسازي، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، 

 ؛ 1385زمین )ارتینگ(، مصوب نامه سیستم اتصال به آیین 

 ؛ 1386ها، مصوب نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه آیین

مقررات ملی ساختمان، طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمانها، دفتر تدوین و ترویج مقررات   13مبحث 

 ؛1385ملی ساختمان، ناشر: واحد تحقیقاتی پژوهش شرکت شناور ساخت،  

Electrical safety hand book, Cadick John, McGraw-Hill, 2005 
Brauer. J. Safety and health for engineers. Willey. Latest Ed. 

 آالت  نیبرق و ماش یمنیا

 , HSE-MS , HSE-IMS , OHSAS 18001 , ISO 14000متون ترجمه شده استانداردها 

ISO 9000  

 استانداردهاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دکتر جواد وطنی، انتشارات فن آوران، 

Industrial Safety and Health Management (4th Edition) by C. Ray Asfahl  

(Author): CRC PRESS 

سیستم هاي مدیریت  

 ایمنی    



، سامیه (یمیصنعت نفت، گاز و پتروش اتی با کل یی به زبان ساده )آشنا یمیفت، گاز و پتروشصنعت ن

   کوکبی، جهاد دانشگاهی

با مواد پرکاربرد در صنعت  ییانتخاب مواد و آشنا ندیاصول فرا حیکاربرد مواد در صنعت خودرو: تشر

 ، عباس زارعی، انتشارات فرازسبز خودرو

، منصور قطبی،  انیرانیو همه ا انیآموزان، دانشجودانش يبا صنعت نفت برا یی امروز: آشنانفت، از آغاز تا 

 وزارت نفت  

 برق در صنعت، اعرابی ، راه دانش 

 ، موسسه انتشاراتی ایران رشد شتابان يصنعت و معدن به سو

Brauer. J. Safety and health for engineers. Willey. Latest Ed. 

Ashal. E., industrial safety and health management. Latest Ed 

آشنایی با صنایع و  

 شناخت فنون صنعتی  

 انتشارات فن آوران  - محمد فام رجیدکتر ا-مهندسی ایمنی

 31000استاندارد مدیریت ریسک  ایزو 

 )چاپ اول(؛  1384آوران، ارزیابی ریسک حریق، مولف: دکتر هاشم ستاره و دکتر علیرضا کوهپایی، فن

 جهانگیري، مهدي، مدیریت و ارزیابی ریسک

 ارزیابی و مدیریت ریسک

  انتشارات فن آوران-وطنی جواد دکتر– یآتش به زبان مهندس 

هاي اتوماتیک اعالم و اطفاي حریق، مولف: بهروز نادري،  سیستم شناخت  مدیریت حریق )جلد اول(

 ؛ 1386آوران، انتشارات فن

 1387)جلد دوم(، مولف: بهروز نادري، انتشارات فن آوران، مدیریت حریق   

 ؛ 1385هاي اعالم حریق، مولف: محمدرضا سلطاندوست، نشر کتب دانشگاهی، سیستم

مبارزه با حریق: مولف: دکتر همایون الهیجانیان و مهندس سمیه تائبی و دکتر حسین طال، نشر  

 ؛1386آوران، فن-مهرازان

 انتشارات فن آوران-محمد فام رجیر ادکت-يحفاظت فرد زاتیتجه

 انتشارات دانشجو -يدکتر رستم گل محمد-قیحر یمهندس

 هاي حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی؛نامهآیین 

هاي بخار و مخازن تحت فشار، مولفین: هري مورتیمر اسپرینگ، آنتونی الرنس  راهنماي کاربران دیگ

انوشیروان غفاري، دکتر ارجمند مهربانی، مهندس اردشیر مهربانی، انتشارات  کوهن، مترجمین: دکتر 

 1386ارکان دانش، بهار 

ایمنی حریق و مواد  

 شیمیایی



هاي بخار صنعتی، مولفین: دیوید گان، روبرت هورتن، مترجم: مهندس سید حسن رفیعی  تکنولوژي دیگ

 1381پور علوي، انتشارات نشر طراح،

fire prevention handbook, NFPA, latest Ed  

 


