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

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

 

 

ایمنی حریق و مواد  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 شیمیایی
 مهندسی بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:

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

 د عملی واح
 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

 کار مقطع کارشناسی بهداشت حرفه ای و ایمنی 
 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 لفن همراهت 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
یکی از  ادث می گرددکارگران صنایع و سازمانها با مخاطرات مختلفی در ارتباط هستند که منجر به بیماری شغلی و حو

دهها  حوادث شایع آتش سوزی در محیط زندگی و محیط کار می باشد که ساالنه صدها مورد گزارش شده و منجر به مرگ

ی رورت آشنایضنفر می گردد همچنین مواد شیمیایی در آزمایشگاهها، منازل و صنایع باعث بیماری حاد و مزمن می گردد که 

 یی منجر به کسب اگاهی برای پیگیری و برخورد با این مخاطرات می شود.با ایمنی حریق و مواد شیمیا

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 آشنايی دانشجويان با ايمنی مواد شيميايی و فرآيندهای مربوطه -1

 حريق و کنترل آنايمنی های نظری وعملی فراگيری جنبه -2

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهر می رود در پایان دستیار انتظادانشجو/ از 
 یمنی مواد شیمیایی در محیط کار را بدانند.ااصول  -1

 آشنا شوند. MSDSبرگه های خصوصیات و اطالعات موادشیمیایی یا با -2

 را بدانند. جابجایی و انتقال مواد شیمیایی و حمل و نقل آنها-3

  بدست آورند. اری آنهاآشنایی با تجهیزات حفاظت فردی درکار با مواد شیمیایی و نگهد-4

اع مواد قابل جزئیات هر وجه آن، شناسایی انو اصول احتراق، عوامل ایجاد کننده حریق، مفاهیم مربوط به چهار وجهی حریق و-5

 ن را بدانند.سوخت

 ی و پیشگیری از حریق  آشنا گردند.با اصول ایمن-6

 ده را بشناسد.جهیزات مورد نیاز در اطفاء حریق و انواع مواد خاموش کننت-7

 

 1400-1399دوم نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ چند 

 ای(سانهر

 تاريخ پايان تاريخ شروع

1 

د، تعريف کد اهی شناسايی موا 
ای ديهبن خطرات مواد شيمیايی، طبقه

 مواد شيمیايی

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

ی.استفاده از سخنران 
 وسایل اموزشی 

6/12/1399 
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2 
دکتر جواد  ايیارتباطات ايمنی مواد شيمی

 وطنی
چهار شنبه   

10-12 
  13/12/1399 سخنرانی و....

3 

ی من تی اي آشنايی با اوراق اطالعا  
 شناسی

 MSDS )) 

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

سخنرانی وبازدید از 
مراکز اتفا حریق و 

 انیاتش نش

20/12/1399 
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اه  اردالکپ ربچسب اهی ايمنی شناسی ، 
 ، پوستر اهی مربوطه

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

 زسخنرانی و استفاده ا
وسایل اموزشی 

 مربوطه

18/1/1400 

 
 

5 

ری مواد شيمیايی)ظرو  ف ،نگهدا
 .(.. وری قفسه اهی ايمنی و انباردا 

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

استفاده از وسایل 
اموزشی و بازدید از 

 مراکز

25/1/1400 

 
 

6 
دکتر جواد  شماره یک –ارزیابی دوره ای 

 وطنی
چهار شنبه   

10-12 
  1/2/1400 ربگزاری آزمون

7 

 وحمل  ويی میاجابجايی و انتقال مواد شي 
 نقل آنها

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

استفاده از وسایل 
ید از اموزشی و بازد

 مراکز

8/2/1400  

8 

 ردیف آشنايی با تجهيزات حفاظت 
ری گهدن ردکار با مواد شيمیايی و   آنها ا

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

 زسخنرانی و استفاده ا
وسایل اموزشی 

 مربوطه

15/2/1400  
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 ندهکن  اصول احتراق، عوامل ايجاد
 جهیوار حریق، مفاهيم مربوط هب چه

هر وجه آن، حریق و جزئیات 
 نوخت س شناسايی انواع مواد اقبل 

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

سخنرانی وبازدید از 
مراکز اتفا حریق و 

 اتش نشانی

22/2/1400  

10 

دکتر جواد  یقاصول ايمنی رد پيشگيری حر
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

 زسخنرانی و استفاده ا
وسایل اموزشی 

 مربوطه

22/2/1400  

11 

دکتر جواد  بندی حریق طبقه
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

استفاده از وسایل 
اموزشی و بازدید از 

 مراکز

29/2/1400  

12 
دکتر جواد  شماره دو –ارزیابی دوره ای 

 وطنی
چهار شنبه   

10-12 
  5/3/1400 ربگزاری آزمون

13 

تجهيزات کشف واعالم حریق 

 ار(ودک)شامل سيستم اهی دستی و خ 
دکتر جواد 

 وطنی
چهار شنبه   

10-12 
سخنرانی وبازدید از 

مراکز اتفا حریق و 
 اتش نشانی

12/3/1400  

14 

 تجهيزات اطفاء حریق) شامل
 تجهيزات دستی و خودکار(

دکتر جواد 
 وطنی 

چهار شنبه   
10-12 

 زسخنرانی و استفاده ا
وسایل اموزشی 

 مربوطه

19/3/1400  

  26/3/1400سخنرانی وبازدید از چهار شنبه   دکتر جواد شف ، اعالم مبانی طراحی سيستم اهی ک  15
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مراکز اتفا حریق و  12-10 وطنی و اطفاء حریق
 اتش نشانی

16 

یق حر وزواکنش اهی الزم رد زمان رب
 و تجهيزات مورد نیاز

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

 زسخنرانی و استفاده ا
وسایل اموزشی 

 مربوطه

2/4/1400  

17 

د، تعريف کد اهی شناسايی موا 
ای ديهبن خطرات مواد شيمیايی، طبقه

 مواد شيمیايی

دکتر جواد 
 وطنی

چهار شنبه   
10-12 

سخنرانی.استفاده از 
 وسایل اموزشی 

9/4/1400  
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 توضیح خیر بلي
شركت /دانشجو وظایف

 كنندگان
 استاد وظایف

 تهیه محتوا مطالعه محتوا   بله لیو منابع اصمحتوای 

    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  سواالت متداول

 تهیه و تصحیح ازمون شرکت در آزمون   بله آزمون

     بله گفتگواتاق 

  شرکت موثر در کالس گردد یبرگزار م 12 یال 10ماه ساعت  ید 23و  16و  9و 2 یها یخدر تار Sky room  بله کالس آنالین

    خیر  اخبار

    خیر  نظرسنجی

    خیر  خود آزمون

 تهیه تکالیف انجام تکالیف   بله هاتکالیف و پروژه

 

 ً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  10دي ماه ساعت  23و  16و  9و 2در تاریخ هاي  Sky room-چهار جلسه كالس آنالین در محیط 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسردر این د) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظ

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

 وران آانتشارات فن -دکتر جواد وطنی–آتش به زبان مهندسی -1

 انتشارات فن آوران-مد فامدکتر ایرج مح-تجهیزات حفاظت فردی-2

 انتشارات دانشجو-محمدی دکتر رستم گل-مهندسی حریق-3

 آوران انتشارات فن -کتر ایرج محمد فامد-یمنیمهندسی ا-4
5-fire prevention handbook, NFPA, latest Ed  

 

 :بیشتر مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 
 نوع محتوا

  مفیل اتوران 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.

 شرح تکليف عنوان تکليف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجويان

فيدبک 

 مدرس
 کليفهدف از ارائه ت

1 
در این تکلیف ارزیابی ریسک  ارزیابی ریسک شیمیایی

 آزمایشگاه انجام می شود

آشنایی با اهداف  نمره یک هفته

 دوره

2 
طراحی مثلث حریق با سه هدف  طراحی مثلث حریق

 شناسایی مخاطره حریق

رسیدن به اهداف  نمره یک روز

 آموزش

3      

4      

5      

 و نمره مربوط به هر ارزشیابي:نحوه ارزشیابي دانشجو 

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم
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 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

 آخر ترم نمره 15 آزمون پایان ترم

 اواسط ترم نمره 5 تکالیف بین ترم

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 ه ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:طی دور شرکت کننده /هر دانشجو

 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 

 ر گفتگو  و فضاهای مشارکتیحضور و شرکت فعال در تاال 

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

 

 

 

 

 

  


