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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
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 مهندسی بهداشت حرفه ای گروه آموزشی: برق و ماشین آالتایمنی  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 1واحد نظری و  2تعداد واحد/ساعت: )برای درس( 

 ملی واحد ع
 دانشکده بهداشت  دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

تعداد گروه هدف: دانشجویان کارشناسی پیوسته 

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 

 34ساعت تئوری و  34 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس

 ساعت عملی 

مهندسی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 مقطع کارشناسی  بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 1400-1399 دومزمان شروع: نیمسال 

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 jvatani@gmail.com 09120750599 09120750599 استادیار وطنی  جواد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل همراه تلفن شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 jvatani@gmail.com 09120750599 09120750599 استادیار وطنی  جواد

 ردسطرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
  

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
منابع  سازی این و محصور در اکثر مشاغل و صنایع تجهیزات و ابزار متعدد مورد استفاده قرار گرفته است و لزوم ایمنی سازی

 خطر باعث جلوگیری از رخ داد هرگونه حادثه می گردد.

کتریسیته م ایمنی الالکتریسیته در کنار فواید بیشمار همراه با خطرات متعدد برای انسانها بوده است آشنایی با خطرات و لزو

 باعث کاهش رخداد حوادث می گردد.

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 برق و کاربرد آن در صنعت یماشين آالت و ايمن یبا اصول ايمن یآشنائ -

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 ال نیرو محرکه( را,تجهیزات انتق ینقاط خطر در ماشین آالت )منطقه عملیات یآالت و شناسای ینماش یمنیاصول ا یمنیاصول ا-1

 بدانند.

Triو  یو بار گذار یدر ماشین آالت  و استفاده از فاصله و مسافت، بار گیر یایمن یبا انواع سیستم ها یآشنای -2 p bar , Lock 

out , Tag out .آشنا شوند 

 نند.در کار باماشین آالت را بدا یکاربرد وسایل حفاظت فرد -3

 داشته باشند. برق را یمنیبا خطرات الکتریسیته در صنعت  و اصول ا یآشنای-4

 آشنا شوند. یحفاظت فرد یزاتبرق را بدانند و با تجه یمنیاصول حفاظت در ا-5

 

 1399-13400دوم نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

کاانت مورد  روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ساعت اتریخ ردیف ام
 نیاز

رصه   ع
 آموزش

1 
طقه )من  تشناسايی نقاط خطر رد ماشين آال 12-10 19/11/1399

 (...  و حرکهم  عملیاتی ,تجهيزات انتقال نيرو
دکتر جواد 

 وطنی
آموزش هب روش      

 سخنرانی
وسایل کمک 

 اموزشی 
دانشکده 

شت  بهدا

2 
26/11/1399  

12-10 
شوری وانين ک و ق  ارآشنايی با ضوابط بين المللی ک

ری فاظ گذا ح ردی هب ايمنی رد سيستم اه و میانی را 
 رد سيستم اه

واد دکتر ج 
 وطنی

اموزش هب وسیله با 
استفاده از وسایل 

 کمک اموزشی

وایت -اورهد
 ارکرم–ربد 

دانشکده 
شت  بهدا
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3 

آشنايی با انواع سيستم اهی ايمن سازی رد  12-10 3/12/1399
و استفاده از افصله و مسافت، بار    ماشين آالت

 Trip bar, Lock گيری و بار گذاری و

out, Tag out 

دکتر جواد 
 وطنی

ی بازدید از کارگاه اه
 ماشين االت

دانشکده  -رپوژکتور
شت  بهدا

4 
ير رپس ر نظ اآشنايی با ايمنی ماشين اهی ازب 12-10 10/12/1399

 اشينهایمرد, گ ی اه ,ماشينهای چوب ربی ,اره اه
 ... واده مبرتاش, فرز اه , مته اه, سنگ س 

دکتر جواد 
 وطنی

 نینمایش فیلم اهی  ايم 
 ماشين االت

دانشکده  رتزیر، کامپیووژیوال
شت  بهدا

5 
اشين بام ارکارربد وسایل حفاظت فردی رد ک 12-10 17/12/1399

 آالت
دکتر جواد 

 وطنی
سخنرانی  وکمک از 

 وسایل اموزشی
وایت -اورهد

 ارکرم–ربد 
دانشکده 

شت  بهدا

دکتر جواد  ماره یک ش –ارزیابی دوره ای  12-10 24/12/1399 6
 وطنی

بازدید از ماشين 
 تاال

دانشکده  رپوژکتور
شت  بهدا

7 

ولتاژ  –قيم مست  –ب اصول تولید الکتریسيته )متناو 12-10 15/1/1400
ی ربق ( و شناخت شبکه اه قوی و ضعيف

 رسانی و مدار اهی ربقی

دکتر جواد 
 وطنی

باردید از مراکز 
نيروگاهی ردمورد 

 سيستم اهی حفاظتی  رد
 ربارب خطرات ربق

وایت -اورهد
 ارکرم–ربد 

انشکده د
شت  بهدا

دکتر جواد  خطرات الکتریسيته رد صنعت 12-10 22/1/1400 8
 وطنی

 نینمایش فیلم اهی  ايم 
 ماشين االت

دانشکده  کامپیورت-رپوژکتور
شت  بهدا

9 

 و عيفض شار ف  جریان مجاز سيم اه و کابل اهی 12-10 29/1/1400
 شناخت شرايط ربق گرفتگی

دکتر جواد 
 وطنی

باردید از مراکز 
وگاهی ردمورد نير

 سيستم اهی حفاظتی  رد
 ربارب خطرات ربق

دانشکده  ارکرم –وایت ربد 
شت  بهدا

دکتر جواد  قاصول حفاظت رد ربارب خطرات رب 12-10 5/2/1400 10
 وطنی

سخنرانی  وکمک از 
 وسایل اموزشی

وایت -اورهد
 ارکرم–ربد 

دانشکده 
شت  بهدا

دکتر جواد  ماره دو ش –ارزیابی دوره ای  12-10 12/2/1400 11
 وطنی

 نینمایش فیلم اهی  ايم 
 ماشين االت

وسایل کمک 
 اموزشی

دانشکده 
شت  بهدا

12 
گاه 12-10 19/2/1400 اه, وسایل و تجهيزات الزم ربای دست

حفاظت رد ربارب خطرات ربق )فیوز اه, سيستم 
دکتر جواد 

 وطنی
باردید از مراکز 

وگاهی ردمورد نير
سيستم اهی حفاظتی  رد 

 –وایت ربد 
-مارکر-کامپیورت

 رپوژکتور

دانشکده 
شت  بهدا
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 ربارب خطرات ربق اتصال زمين, رله(

دکتر جواد  اری کق تجهيزات حفاظت فردی کار رد رب 12-10 26/2/1400 13
 وطنی

سخنرانی  وکمک از 
 وسایل اموزشی

دانشکده  امپیورتک-اورهد
شت  بهدا

14 
صنایع  ه ردادجهيزات ربقی مورد استفانواع ت  12-10 2/3/1400

 شيمیايی
دکتر جواد 

 وطنی
 نینمایش فیلم اهی  ايم 

 ماشين االت
وایت -اورهد

 ارکرم–ربد 
دانشکده 

شت  بهدا

دکتر جواد  ماره هسش -ارزیابی دوره ای 12-10 9/3/1400 15
 وطنی

دانشکده  امپیورتک -مارکر سخنرانی
شت  بهدا
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 توضیح خیر بلي
شركت /دانشجو وظایف

 كنندگان
 استاد وظایف

 تهیه محتوا مطالعه محتوا   بله و منابع اصلیمحتوای 

    خیر  بیشتر مطالعه منابع

 تهیه تمرین ها پاسخ به تمرین ها   بله تمرین ها

  شرکت در گفتگو   بله تاالر گفتگو

 تهیه سوال پاسخ به سوال   بله طرح سوال

    خیر  واالت متداولس

 تهیه و تصحیح ازمون شرکت در آزمون   بله آزمون

     بله اتاق گفتگو

  شرکت موثر در کالس گردد یبرگزار م 12 یال 10ساعت  اسفندماه  23و  16یها یخدر تار Sky room  بله کالس آنالین

    خیر  اخبار

    خیر  نظرسنجی

    خیر  خود آزمون

 تهیه تکالیف انجام تکالیف   بله هاروژهتکالیف و پ

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

 برگزار مي گردد 12الي  10عت دي ماه سا 23و  16در تاریخ هاي  Sky room-چهار جلسه كالس آنالین در محیط 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسدسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این ) عنوان کتاب، نام نوی

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 نتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهرانا-کتر جواد عدلد-یمنی ماشین آالت : سیستم های حفاظتیا-1

 جیری بدالخالق مع-ایمنی در برق-2
3-Brauer. J. Safety and health for engineers. Willey. Latest Ed. 

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

 :بیشتر مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 
 نوع محتوا

  مفیل ناتورا اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکاليف طول ترم 

د لیف درس خوبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکا

 لحاظ نمایید.

 يفشرح تکل عنوان تکليف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجويان

فيدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکليف

1 
انجام مراحل شناسایی و اجرای  ایمنی ماشین آالت

 ایمن سازی ماشین آالت 

آشنایی با اهداف  نمره یک هفته

 دوره

2 
رسیدن به اهداف  نمره یک روز طراحی ایمنی برق منازل  ایمنی برق

 آموزش

3      

4      

5      

 ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:نحوه 

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 
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و  آزمون پایان ترم

 میان ترم 

 آخر ترم نمره 15

 ترم اواخر نمره 5 آزمون عملی 

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /دانشجوهر 

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده محول  تکالیف  موقع به   رائها  

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


