
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

شتدانشکده ....  .......بهدا
 ایمنی برق و ماشین آالت درس: و شماره نام

 97ورودی بهداشت حرفه ای دانشجویان پیوسته 

 واحد عملی 1واحد نظری 2:ظری/عملی(و نوع واحد) ن تعداد واحد

 ساعت 3مدت زمان ارائه درس: کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای:تحصیلی مقطعرشته و 

 دانشکده بهداشتمحل برگزاری:  حوادث  ناشی از کار   نیاز:پیشدروس 

  شنبه تا چهارشنبه  09120750599تلفن و روزهای تماس: دکتر جواد وطنیمسئول برنامه:نام 

   jvatani@gmail.comآدرس ایمیل:

 
 ف کلی ردس:ا هدا

 آشنائی با اصول ایمنی ماشین آالت و ایمنی برق و کاربرد آن در صنعت -

 :ردس اهداف اختصاصی
را محرکه(  نیرو انتقال تجهیزات, عملیاتی منطقه) آالت ماشین در خطر نقاط شناساییاصول ایمنی اصول ایمنی ماشین آالت و -

 بدانند.
 Trip bar, Lock و گذاری بار و گیری بار مسافت، و فاصله از استفادهو   تآال ماشین ایمنی در های سیستم انواع با آشنایی -2

out, Tag out .آشنا شوند 
 آالت را بدانند. باماشین کار در فردی حفاظت وسایل کاربرد -3
 داشته باشند. و اصول ایمنی برق را  صنعت در الکتریسیته خطراتآشنایی با -4
 اصول حفاظت در ایمنی برق را بدانند و با تجهیزات حفاظت فردی آشنا شوند.-5

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

رصه   ع
 آموزش

1 
شناسايی نقاط خطر رد ماشين آالت )منطقه عملیاتی  12-10 19/11/1399

 ...(  ,تجهيزات انتقال نيرو محرکه و
دکتر جواد 

 وطنی
آموزش هب روش      

 سخنرانی
وسایل کمک 

 اموزشی 
دانشکده 

شت  بهدا

2 
26/11/1399  

12-10 
آشنايی با ضوابط بين المللی کار و قوانين کشوری 
ايمنی رد سيستم اه و میانی راهبردی حفاظ گذاری 

دکتر جواد 
 وطنی

اموزش هب وسیله با 
استفاده از وسایل 

 ک اموزشیکم

وایت -اورهد
 مارکر–ربد 

دانشکده 
شت  بهدا

  طرح دوره ردوس 



 رد سيستم اه

3 

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

 Trip bar, Lock گيری و بار گذاری و

out, Tag out 

دکتر جواد 
 وطنی

بازدید از کارگاه اهی 
 ماشين االت

شکده دان  -رپوژکتور
شت  بهدا

4 

آشنايی با ايمنی ماشين اهی ازبار نظير رپس اه  12-10 10/12/1399
,ماشينهای چوب ربی ,اره اهی گرد, ماشينهای 

 ... رتاش, فرز اه , مته اه, سنگ سمباده و

دکتر جواد 
 وطنی

نمایش فیلم اهی  ايمنی 
 ماشين االت

دانشکده  وژیوالزیر، کامپیورت
شت  بهدا

5 
کارربد وسایل حفاظت فردی رد کار باماشين  12-10 17/12/1399

 آالت
دکتر جواد 

 وطنی
سخنرانی  وکمک از 

 وسایل اموزشی
وایت -اورهد

 مارکر–ربد 
دانشکده 

شت  بهدا

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

بازدید از ماشين 
 االت

دانشکده  رپوژکتور
شت  بهدا

7 

ولتاژ  –مستقيم  –اصول تولید الکتریسيته )متناوب  12-10 15/1/1400
شناخت شبکه اهی ربق ( و  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
 مارکر–ربد 

دانشکده 
شت  بهدا

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

نمایش فیلم اهی  ايمنی 
 ماشين االت

دانشکده  کامپیورت-رپوژکتور
شت  بهدا

9 
 و جریان مجاز سيم اه و کابل اهی فشار ضعيف 12-10 29/1/1400

 شناخت شرايط ربق گرفتگی
دکتر جواد 

 وطنی
باردید از مراکز 

نيروگاهی ردمورد 
 سيستم اهی حفاظتی  رد

دانشکده  مارکر –وایت ربد 
شت  بهدا



 ربارب خطرات ربق

دکتر جواد  اصول حفاظت رد ربارب خطرات ربق 12-10 5/2/1400 10
 وطنی

سخنرانی  وکمک از 
 وسایل اموزشی

وایت -اورهد
 مارکر–ربد 

دانشکده 
شت  بهدا

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

ايمنی   نمایش فیلم اهی
 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 

 اتصال زمين, رله(

دکتر جواد 
 وطنی

باردید از مراکز 
نيروگاهی ردمورد 

سيستم اهی حفاظتی  رد 
 ربارب خطرات ربق

 –د وایت رب
-مارکر-کامپیورت

 رپوژکتور

دانشکده 
شت  بهدا

دکتر جواد  تجهيزات حفاظت فردی کار رد ربق کاری  12-10 26/2/1400 13
 وطنی

سخنرانی  وکمک از 
 وسایل اموزشی

دانشکده  کامپیورت-اورهد
شت  بهدا

14 
انواع تجهيزات ربقی مورد استفاده رد صنایع  12-10 2/3/1400

 شيمیايی
دکتر جواد 

 وطنی
نمایش فیلم اهی  ايمنی 

 ماشين االت
وایت -اورهد

 مارکر–ربد 
دانشکده 

شت  بهدا

دکتر جواد  شماره هس-ارزیابی دوره ای 12-10 9/3/1400 15
 وطنی

دانشکده  کامپیورت -مارکر سخنرانی
شت  بهدا

 

ت  آن هب -حات مورد نظررد این ردسمنابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل انتشار، انم انشر، شماره فصول یا صف  رد صورتی که مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدا
 عنوان منبع ضروری نباشد(

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران-دکتر جواد عدل-ایمنی ماشین آالت : سیستم های حفاظتی-1

 عبدالخالق مجیری -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. 
کاانت آموزشی   ام



 وسایل کمک آموزشی )اورهد، ویژوالیزر، کامپیوتر، دیتاپروژکتور، مارکر و وایت برد -

 رم مربوط هب هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب
 ب(  پایان دوره                                                                                    الف(  رد طول رتم    

 ساعت اتریخ نمره روش آزمون
 10-12 رد طول رتم  نمره 6 امتحان  کتبی میان رتم 
 10-12 پایان رتم  نمره 7 امتحان کتبی پایان رتم 

 10-12 پایان رتم  نمره 7 امتحان   عملی نهايی
 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیين می گردد(

 هر دانشجو طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است:
 رعایت حسن اخالق و شئوانت اسالمی 
 - جلسه غیبت غير موجه 4حذف دانشجو بيش از 
 -امادگی ردسی دانشجو رد هر جلسه 
 - 


