
 

 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 روزانه  س فرم طرح در

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 1 :طرح درس جلسه شماره 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 مبانی فیزیک صوت  :ع درس ضومو 4 :ترم

 اهداف کلی: 

 مبانی فیزیک صوت آشنایی فراگیران با  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 الیت های بعد از تدریس افع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 یادآوری مفاهیم مرتبط با موج 

و   موج  انواع  بندی  طبقه 

 رفتارهای امواج صوتی

 بقه بندی انواع صوت ط

 را بیان کند.   عریف فیزیکی موجت

 . تمیز دهد مکانیکی را  انواع امواج

 .شرح دهد   محیط انتشار امواج مکانیکی را

 توصیف نماید.را و نحوه تولید آن امواج صوتی 

 خصوصیات امواج صوتی را بیان نماید.

ن  انواع صوت را با در نظر گرفتن مواردی چو

و توزیع  شکل موج ،  انسان  سیستم شنوایی

 . ندطبقه بندی کصوتی انرژی 

 د. ان کنبی  را  Noiseتعریف فیزیکی  

 شناختی

 شناختی

 شناختی  

 اختی شن 

 شناختی  

 شناختی  

 

   شناختی 

 دانش 

 درک و فهم 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 کاربرد 

 

 دانش 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

شرایط کالس و  به سواالت با در نظر گرفتن  

 سایر فراگیران می باشد. 

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :
 انشجو ات درا انتش  - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:
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 در محیط کار صدا  عنوان درس: 2 :طرح درس جلسه شماره 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :حصیلیه ترشت

 ایمنی کار 
 مفاهیم اساسی صوت  :ع درس ضومو 4 :ترم

 اهداف کلی: 

 مفاهیم اساسی صوت  ناخت ش ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :وین کننده دت و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 س عد از تدری الیت های بافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبرئوس 
 : هدف های رفتاری

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 « »دقیقه
 

 صوت و رفتارهای  مفاهیم 

 بیناب صدا 

 

را  مختلف  سرعت امواج صوتی در محیط های

 محاسبه نماید. 

 س صوتی را بیان نماید. امپدان مفهوم  

 .رفتارهای صوت را توصیف نماید

 را شرح دهد.بیناب صوتی  مفهوم  

در هر  های حد پایین، باال و مرکزی را فرکانس

 بیناب محاسبه نماید. 

 شناختی

 شناختی

 شناختی  

 شناختی  

 

    شناختی

 کاربرد 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 

 کاربرد 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 ک آموزشی کم

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    فراگیران با سوالی

فراگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

س و  شرایط کالبه سواالت با در نظر گرفتن  

 فراگیران می باشد. سایر  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   تیوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 :تاریخ تنظیم

 
 
 
 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 3: لسه شماره طرح درس ج
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ه گیری صوت کمیات اندازموضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 صوت سنجش   یها یتکمشناخت  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  کار  و ایمنی ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 د فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بو 
 نحوه ارائه درس  طبقه  یطه ح

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 کمیات فیزیکی 

 کمیات لگاریتمی 

 .توان ، شدت و فشار صوت را تعریف نماید

 را محاسبه نماید.وت فشار ص ، شدت وتوان

مفهوم تراز و دالیل استفاده از آن را شرح 

 دهد.

ت را  صو فشارتراز  شدت و تراز تراز توان، 

 . محاسبه نماید

 انواع فشار صوت را بیان نماید. 

 یان نماید.زهای صوتی را ب روشهای جمع ترا

 روشهای تفریق ترازهای صوتی را بیان نماید.

رازهای صوتی را روشهای میانگین گیری ت

 ماید. بیان ن 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 دانش 

 کاربرد 

 دانش 

 

 رد رب اک

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 موزشی کمک آ

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

ز به طرح سواالت و ابهامات  فراگیران مجا

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

ظر گرفتن شرایط کالس و  به سواالت با در ن

 ر فراگیران می باشد. سای

از مطالب تدریس شده  جلسه  در ابتدای  

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران ه سواالت پاسخ ب

   :منابع 
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓

✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 ت جلسه:د م ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 4طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 صوت و تقسیم بندی   صدابلندی موضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 صدا محاسبه بلندی   ✓

 اع صوت تقسیم بندی انو ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 تدریس فعاالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس  س فعالیت های قبل از تدری

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -ها روش 

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 صدا بلندی  

 ن تداوم انواع صوت از نظر زما

بر اساس   تقسیم بندی منابع

 خصوصیات طیفی آن ها 

اربرد آن را عریف و موارد کبلندی صدا را ت

 بیان نماید. 

 تراز بلندی صدا را بیان کند.

 را بیان نماید. اصد   تراز بلندیکاربرد بلندی و

ل را  بلندی و دسی ب رتباط بلندی ، تراز  ا

 توصیف نماید. 

 بلندی صوت را محاسبه کند. 

طبقه بندی  ظر زمان تداوم را وت از ن انواع ص

 نماید. 

  طیفی آن ها  اساس خصوصیاتانواع صوت بر 

 را طبقه بندی نماید.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 

 دانش 

 کاربرد 

 ترکیب

 

 ترکیب

ت سخنرانی و استفاده از وسایل  صوربه  

 کمک آموزشی 

و تعمق بیشتر    بیشتر مباحث جهت توجه

ا سوالی مرتبط شروع شده و  ان ب فراگیر

طرح سواالت و ابهامات  فراگیران مجاز به  

اشند. البته پاسخ  خود در حین تدریس می ب

به سواالت با در نظر گرفتن شرایط کالس و  

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس  نیز  جلسه    دای هردر ابت

و  به منظور یادآوری مطالب  شده قبلی  

قسمتهای  شده و  پرسش  ارزیابی فراگیران  

 ود. می ش  داده  توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر وزش:عرصه آم 16/6/1400 تاریخ تنظیم:



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 5طرح درس جلسه شماره:  
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت یمهندس :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1) صدا در محیط بسته  انتشارموضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 در محیط بسته  صوتار نابع انتششرایط و مناخت ش ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 تدریس  ای بعد ازفعاالیت ه فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 ود هد بخوا فراگیر پس از پایان درس قادر
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 میدان آزاد 

 میدان محدود 

 صوت   نتشارای ا نقطه  منابع

 .را تعریف نماید میدان آزاد انتشار صوت 

 نماید.ار صوت را تعریف  میدان محدود انتش

انرژی صوتی   مشخصات منابع  نقطه ای مولد 

 را شرح دهد. 

 بع نقطه ای ایده آل را تعریف نماید. نم

منابع نقطه ای را  صوت در از فشار  میزان تر

 محاسبه کند. 

حاصل از منابع نقطه  میزان تراز فشار صوت 

 ای را در فواصل مختلف بدست بیاورد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 کاربرد 

 دانش 

 

 ش دان 

 کاربرد 

 

 کاربرد 

 

و استفاده از وسایل  رانی  ت سخنصوربه  

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

مرتبط شروع شده و  فراگیران با سوالی  

فراگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

به سواالت با در نظر گرفتن شرایط کالس و  

 یران می باشد. سایر فراگ

از مطالب تدریس  نیز  ه  لسج  دای هردر ابت

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

متهای  قسپرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 داده می شود.   توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل تمسر  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 6طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :واحد تعداد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 2) صدا در محیط بسته انتشار موضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 در محیط بسته  صوتمنابع انتشار شناخت شرایط و  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس  یس های قبل از تدر لیتفعا

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 ایان درس قادر خواهد بود فراگیر پس از پ
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 اندیس جهت 

   فاکتور جهت

 شار صوت منابع خطی انت

 ت انتشار صو  منابع سطحی

 مفاهیم اندیس و ضریب جهت را شرح دهد.

میزان اتشار صوت از منابع نقطه ای تحت 

 زوایای مختلف را محاسبه نماید. 

منعکس کننده صوت در منابع   سطوح تاثیر

 نقطه ای را بدست بیاورد. 

 انواع منابع خطی انتشار صوت را تمیز دهد.

شره از منابع خطی میزان تراز فشار صوت منت

 ا محاسبه نماید.ر یوستهپ

میزان تراز فشار صوت منتشره از منابع خطی 

 ناپیوسته را محاسبه کند.

 منابع سطحی انتشار صوت را توصیف نماید.

  میزان تراز فشار صوت منتشره از منابع

 سطحی را محاسبه کند. 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 دانش 

 

 کاربرد 

 رد کارب 

 درک و فهم 

 کاربرد 

 

 کاربرد 

 دانش 

 کاربرد 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

ح سواالت و ابهامات  فراگیران مجاز به طر

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

کالس و    شرایط  ت با در نظر گرفتنبه سواال

 اگیران می باشد. سایر فر

از مطالب تدریس  نیز  در ابتدای هر جلسه  

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 ی شود. داده م  توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 صه درس بیان خال 

 فراگیران الت پاسخ به سوا

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر :عرصه آموزش  16/6/1400 تاریخ تنظیم:



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 7س جلسه شماره: در طرح
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 باز   یها یط ر محنتشار صدا د اموضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 باز  یها  یطدر مح صوتانتشار  شناخت شرایط  ✓
 گل حسینید محمد جواد یس :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  دسیمهن :روه آموزشیگ

 فعاالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 ایان درس قادر خواهد بود فراگیر پس از پ
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 لهوسی

 زمان

 »دقیقه« 
 

نتشار  ی در ا ده واگرایتاثیر پدی

 صوت در محیط های باز  

تاثیر جذبی هوا در انتشار صوت در  

 محیط های باز  

 انواع زمین از منظر انتشار صوت  

ن در انتشار صوت  ذبی زمیتاثیر ج

 در محیط های باز  

تاثیر جذبی زمین در انتشار صوت  

   در محیط های باز 

در انتشار صوت  تاثیر جذبی زمین 

 از  محیط های ب  در

تاثیر جذبی پوشش های گیاهی در  

 های باز   انتشار صوت در محیط 

اثر جذبی ساختمان ها در انتشار  

 صوت در محیط های باز  

جه حرارت در انتشار  اثیر باد و درت

 صوت در محیط های باز  

در محیط   صوتعوامل مداخله گر در انتشار 

 را شرح دهد.  های باز

ت در  نتشار صو ه واگرایی در ا پدید تاثیر

 ط های باز را محاسبه کند. محی

تاثیر جذبی هوا در انتشار صوت در محیط  

 های باز را محاسبه کند.

انواع زمین از منظر انتشار صوت را بیان  

 نماید. 

ن در انتشار صوت در محیط ذبی زمیتاثیر ج

 های باز را محاسبه کند.

ط در محیر صوت مین در انتشاتاثیر جذبی ز

 محاسبه کند. صل کوتاهبرای فواهای باز را  

تاثیر جذبی زمین در انتشار صوت در محیط 

 های باز را برای فواصل بلند محاسبه کند.

تاثیر جذبی پوشش های گیاهی در انتشار 

 های باز را محاسبه کند.  صوت در محیط

اثر جذبی ساختمان ها در انتشار صوت در  

 کند. های باز را محاسبه محیط 

ار صوت در در انتش جه حرارت تاثیر باد و در

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 اختیتش

 

 دانش 

 

 کاربرد 

 کاربرد 

 

 دانش 

 

 کاربرد 

 کاربرد 

 

 کاربرد 

 

 اربرد ک

 کاربرد 

 

ل  از وسای ستفاده  به صورت سخنرانی و ا

 آموزشی   کمک

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

ح سواالت و ابهامات  فراگیران مجاز به طر

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

کالس و    به سواالت با در نظر گرفتن شرایط

 اگیران می باشد. سایر فر

  ب تدریساز مطال نیز  بتدای هر جلسه  ا  در

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 ی شود. داده م  توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 



 

 

 محیط های باز را بیان نماید. 

 .نماید  وصیفرا تاثر داپلر  

 شناختی

 شناختی

 دانش 

 دانش 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمدحم گل رستم  دکتر –عاش صدا و ارت  یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓

✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر :عرصه آموزش  16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 8طرح درس جلسه شماره:  
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1شاخص های صدا )موضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 ی صدا شاخص هاشناخت  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 د از تدریس های بعاالیت عف یت های حین تدریس الفع فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -هاروش 

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ( SPLفشار لحظه ای صوت )

 صوت   ماکزیممفشار 

 تراز آماری 

 جهه صوت ادل مواتراز مع 

 ا صدا فردی بوزانه تماس ر

 SELشاخص  

 فاکتور قله 

 تراز نشری 

 تراز آلودگی صوتی در محیط 

 تراز متوسط شب و روز 

 تراز اجتماعی صدا 

 شاخص صدای ترافیک 

شنوایی برای    میزان خطر افت دائم

 در معرض  افراد

 فشار لحظه ای صوت را تعریف نماید. 

 د. فشار ماکزیمم صوت را تعریف نمای 

 د.شرح ده دا را تراز آماری ص 

 تراز آماری صدا را محاسبه نماید 

مفهوم تراز معادل مواجهه صوت را  شرح 

 دهد.

 تراز معادل مواجهه صوت را محاسبه نماید.

صدا را  شرح   مفهوم تماس روزانه فردی با 

 دهد.

 تماس روزانه فردی با صدا را محاسبه نماید.

 را  شرح دهد.   SELمفهوم شاخص 

 . نماید را محاسبه  SELص  شاخ

 کتور قله را  شرح دهد.م فامفهو

 فاکتور قله را محاسبه نماید. 

 تراز نشری را محاسبه نماید. 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شتاختی

 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 کاربرد 

 دانش 

 

 کاربرد 

 دانش 

 کاربرد 

 دانش 

 کاربرد 

 دانش 

 رد کارب 

 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

اگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  فر

سخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پا

و  کالس    ر نظر گرفتن شرایطبه سواالت با د

 فراگیران می باشد.   سایر

از مطالب تدریس  نیز  در ابتدای هر جلسه  

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 داده می شود.   توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 اگیران فر پاسخ به سواالت 



 

 

تراز آلودگی صوتی در محیط را محاسبه  

 نماید. 

 اید. روز را محاسبه نمتراز متوسط شب و 

 تراز اجتماعی صدا را محاسبه نماید.

 شاخص صدای ترافیک را محاسبه نماید. 

اد در ای افرایی بر ئم شنوزان خطر افت دا یم

 معرض را محاسبه نماید.

 شناختی

 شناختی

 

 تیشناخ

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 کاربرد 

 ربرد کا

 

 کاربرد 

 کاربرد 

 کاربرد 

 کاربرد 

   ع :مناب
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 حیط کار در م صدا  ن درس:عنوا 9طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :واحدتعداد 

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 4 :ترم

    OSHA’s hearing conservationموضوع درس: 
 - 1(HCP) program  

 اهداف کلی: 

   HCPبرنامه   اجرای ✓
 گل حسینید جواد سید محم :کننده تدوین  یمنی کار و ا ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس  یس فعالیت های قبل از تدر

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 بود  فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 مانز

 »دقیقه« 
 

 HCPلیات برنامه ک

 HCPاجزای برنامه 

 صدا   تجهیزات اندازه گیری

 را بیان نماید.  HCPهدف از برنامه 

 را شرح دهد.  HCPاجزای برنامه 

 اهداف پایش صدا را بیان نماید.

 د. مراحل پایش صدا را بیان نمای

 انواع دستگاه صداسنج را شرح دهد.

در دستگاه   انواع میکروفن های مورد استفاده

راه ویژگی های هر  سنجش صدا به هم های 

 یک را شرح دهد.

 ای سنجش فرکانسی را بیان نماید.شبکه ه

کاربرد هر یک از شبکه های سنجش  

 فرکانسی را بداند. 

انواع شبکه سرعت پاسخ دستگاه های  

 . رح دهدسنجش صدا را ش 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 دانش 

 ش دان 

 دانش 

 دانش 

 انش د

 

 دانش 

 کاربرد 

 

 دانش 

 دانش 

رانی و استفاده از وسایل  به صورت سخن

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

سواالت و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

و  ن شرایط کالس  با در نظر گرفت  به سواالت

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس  نیز  لسه  در ابتدای هر ج

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 شود.   داده می  توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 درس  بیان خالصه

 فراگیران االت پاسخ به سو

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

 اعتس2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:



 

 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 10س جلسه شماره: طرح در
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 4 :ترم

    OSHA’s hearing conservationموضوع درس: 
 - 2(HCP) program  

 اهداف کلی: 

   HCPاجرای برنامه  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  ر و ایمنی کا ی احرفه بهداشت  سیمهند :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 ل محتوا( رئوس مطالب )تحلی
 هدف های رفتاری: 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -وش هار

 -رسانه

 یلهوس

 زمان

 یقه« »دق
 

 دزیمتری 

 تجزیه فرکانسی صدا 

کالیبراسیون تجهیزات سنجش  

 صدا 

 نمونه برداری صدا 

 مدت زمان مجاز مواجهه 

 

 دزیمتری را شرح دهد.

 واجهه افراد با صدا را محاسبه نماید. درصد م

 تجزیه فرکانسی را در پایش صدا بکار برد. 

انواع روش های کالیبراسیون تجهیزات اندازه  

 رح دهد. ا را ش ری صد گی

 روش های اندازه گیری صدا را بیان نماید.

 نقشه ناحیه بندی صوتی را ترسیم نماید.

 نقشه صوتی را ترسیم نماید. 

ری صدا را جهت سنجش  تجهیزات اندازه گی

میزان صدای محیطی و مواجهه شخصی افراد  

 .  بکار برد

مدت زمان مجاز مواجهه افراد با صدا را  

 . محاسبه نماید

 شناختی

 تیشتاخ

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 کاربرد 

 کاربرد 

 دانش 

 

 دانش 

 تجزیه و تحلیل

 تجزیه و تحلیل

 کاربرد 

 

 کاربرد 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

سواالت و ابهامات    به طرحاگیران مجاز  فر

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

به سواالت با در نظر گرفتن شرایط کالس و  

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس  نیز  ابتدای هر جلسه    در

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 شود.   اده مید  توضیحدداً  مج مورد اشکال  

 

 یوترکامپ

  یدئو و –

پروژکتور  

  یکماژ  –

 برد  یت و وا
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 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   – یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر :آموزش   عرصه 16/6/1400 تاریخ تنظیم:



 

 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 11طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 4 :ترم

    OSHA’s hearing conservationموضوع درس: 
(HCP) program  

(3 ) 

 اهداف کلی: 

 HCPاجرای برنامه  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  ریس فعالیت های حین تد فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 ری: هدف های رفتا

 ان درس قادر خواهد بود پس از پایفراگیر 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 یومتری اد

 صدا   یاثرات بهداشت

 هدف از انجام ادیومتری را بیان کند. 

 ا شرح دهد. رام پایه و سالیانه ر ادیوگ

 م ادیومتری را بیان کند.شرایط انجا

 ماید. را بیان ن  STSمفهوم  

نتایج ادیومتری را جهت بررسی های محیط  

 بکار برد.    کار

 آناتومی گوش را مختصرا شرح دهد. 

شنوایی ناشی از صدا را   کاهش  عالئم اولیه

 کند. بیان 

 پیرگوشی را شرح دهد. 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 کاربرد 

 

 دانش 

 انش د

 ش دان 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

سوالی مرتبط شروع شده و  فراگیران با  

فراگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  

البته پاسخ    حین تدریس می باشند.  خود در

با در نظر گرفتن شرایط کالس و    به سواالت

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس  نیز  ر ابتدای هر جلسه  د

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  ه و  پرسش شدارزیابی فراگیران  

 داده می شود.   توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتاو

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –تعاش صدا و ار  یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 :مدت جلسه ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 12طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 4 :ترم

    OSHA’s hearing conservationموضوع درس: 
(HCP) program  

(4 ) 

 اهداف کلی: 

 HCPاجرای برنامه  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  ریس فعالیت های حین تد ل از تدریس فعالیت های قب

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 ری: هدف های رفتا

 ان درس قادر خواهد بود فراگیر پس از پای
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 شنوایی حفاظت  یل وسا

 آموزش  

 اطالعات   مستندسازی

موفقیت در اجرای برنامه  دم ع

HCP 

 اید.اظت فردی را تشریح نم انواع وسایل حف 

واع وسایل حفاظت فردی را  مزایا و معایب ان 

 بیان نماید. 

میزان کاهش صدا توسط وسایل حفاظت  

 با روش اکتاوباند را محاسبه نماید.  شنوایی

میزان کاهش صدا توسط وسایل حفاظت  

 اید. را محاسبه نم  NRRبا روش   شنوایی

میزان کاهش صدا توسط وسایل حفاظت  

 را محاسبه نماید.  SNRبا روش   شنوایی

میزان کاهش صدا توسط وسایل حفاظت  

 نماید.  تشریح را   REATبا روش   شنوایی

محیط کار را   ضرورت برنامه های آموزشی در 

 ماید.تشریح ن 

بت اطالعات و داده ها  اهمیت ثدر مورد 

 بحث نماید. 

  HCPر اجرای برنامه دالیل عدم موفقیت د

 را بیان نماید.

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 دانش 

 

 اربرد ک

 

 اربرد ک

 اربرد ک

 

 کاربرد 

 

 ترکیب

 تجزیه و تحلیل

 

 دانش 

به صورت سخنرانی و استفاده از وسایل  

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

سوالی مرتبط شروع شده و  ان با  فراگیر

فراگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  

البته پاسخ    حین تدریس می باشند.  خود در

با در نظر گرفتن شرایط کالس و    به سواالت

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس  نیز  در ابتدای هر جلسه  

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  ه و  رسش شدپارزیابی فراگیران  

 داده می شود.   توضیحمورد اشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتاو

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 

 ساعت2 :مدت جلسه ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:   منابع :



 

 

 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓

✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 13طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 4 :ترم

درس:   استانداردهای    (2)  صدا   های  شاخصموضوع  و 

 مواجهه با صدا مربوط به 

 اهداف کلی: 

 ی تداخل با مکالمه  شناخت شاخص ها ✓

 شنایی با استانداردهای مواجهه با صدا آ ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 فعاالیت های بعد از تدریس  ای حین تدریس فعالیت ه فعالیت های قبل از تدریس 

 لیل محتوا( رئوس مطالب )تح
 هدف های رفتاری: 

 ادر خواهد بود یر پس از پایان درس قفراگ
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 فهم پذیری کالم 

 خص های:شا

 S/N (SNR) 

 AI 

 SIL  

 PSIL 

 PNC 

 NC 

 PNC 

 

 را شرح دهد. کاهش فهم پذیری کالم م  مفهو

ذیری کالم را بیان  عوامل موثر در فهم پ 

 نماید. 

 را شرح دهد.  T60شاخص مفهوم  

 را شرح دهد.  S/Nشاخص  

 را شرح دهد.  AIشاخص  

 را محاسبه کند.  AI شاخص

را شرح دهد و نحوه محاسبه   PSILشاخص  

 بیان نماید.   آن را

را شرح دهد و نحوه محاسبه   NR شاخص  

 آن را بیان نماید. 

را شرح دهد و نحوه محاسبه   NC شاخص  

 ن را بیان نماید. آ

  رح دهد و نحوه محاسبهرا ش  PNC شاخص  

 آن را بیان نماید. 

استانداردهای ارائه شده توسط سازمان های 

مختلف جهت میزان مواجهه با صدا را بیان  

 اختیشن

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 دانش 

 دانش 

 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 کاربرد 

 دانش 

 دانش 

 

 دانش 

 

 نش دا

 دانش 

رانی و استفاده از وسایل  به صورت سخن

 کمک آموزشی 

بیشتر مباحث جهت توجه و تعمق بیشتر  

فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده و  

راگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  ف

تدریس می باشند. البته پاسخ    خود در حین

شرایط کالس و    به سواالت با در نظر گرفتن

 باشد. سایر فراگیران می  

از مطالب تدریس  نیز  لسه  در ابتدای هر ج

به منظور یادآوری مطالب و  شده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 داده می شود.   توضیحجدداً  مورد اشکال م

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

کتور  پروژ

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 



 

 

   نماید. 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل ستمر  دکتر –دا و ارتعاش ص  یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 اعتس2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 14رح درس جلسه شماره: ط
 احدو 5/1) واحد 2 :واحد تعداد

 ( عملی واحد 5/0 و نظری

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1کنترل صدا ) موضوع درس: 4 :ترم

 اهداف کلی: 

 روش های کنترل صدا آشنایی با   ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :وزشیگروه آم 

 فعاالیت های بعد از تدریس  لیت های حین تدریس فعا های قبل از تدریس فعالیت 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 هدف های رفتاری: 

 هد بود فراگیر پس از پایان درس قادر خوا
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 داستا

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ترل صدا اصول کلی کن

 جاذب های صوتی

 سیون صوتی ایزوال

ترل صدا در منبع صوتی را  روش های کن

 تشریح نماید 

روش های کنترل صدا در مسیر انتشار را 

 بیان کند.

  اصول کلی مربوط به پدیده جذب صوت را

 بیان نماید. 

 تشریح نماید.انواع جاذب های صوتی را 

ویژگی ثابت اتاق، نحوه  با استفاده از 

 د.ی جاذب های صوتی را بیان نمای بکارگیر

ن بازآوایی، نحوه بکارگیری با استفاده از زما 

 جاذب های صوتی را بیان نماید.

اصول کلی مربوط به پدیده ایزوالسیون  

 صوتی را بیان نماید.

نتقال متوسط را تشریح و محاسبه  ضریب ا 

 نماید. 

ارتباط بین جذب صدا و افت انتقال صدا در 

 رد.مصالح را بدست آو

دیواره ها را بیان   عوامل موثر بر افت انتقال

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 دانش 

 کاربرد 

 

 رد کارب 

 دانش 

 

 کاربرد 

 

 کاربرد 

 

ت سخنرانی و استفاده از وسایل  به صور

 کمک آموزشی 

توجه و تعمق بیشتر  بیشتر مباحث جهت  

ده و  ا سوالی مرتبط شروع شفراگیران ب 

فراگیران مجاز به طرح سواالت و ابهامات  

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

س و  به سواالت با در نظر گرفتن شرایط کال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس  نیز  هر جلسه    در ابتدای

الب و  به منظور یادآوری مط شده قبلی  

قسمتهای  شده و  پرسش  ارزیابی فراگیران  

 داده می شود.   توضیحشکال مجدداً  مورد ا 

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 فراگیران پاسخ به سواالت 



 

 

 دانش  شناختی ماید. ن 

   منابع :
 انتشارات دانشجو   - یمحمد گل رستم  کترد –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 

Geneva. 2011 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش: 16/6/1400 ظیم:تاریخ تن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 در محیط کار صدا  عنوان درس: 15طرح درس جلسه شماره: 
 واحد 5/1) واحد 2 :تعداد واحد

 ( عملی واحد 5/0 و ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 2) کنترل صدا موضوع درس:  4 :ترم

 اهداف کلی: 

 آشنایی با روش های کنترل صدا  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 از تدریس  فعاالیت های بعد فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا( 
 اری: هدف های رفت

 یان درس قادر خواهد بود فراگیر پس از پا
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ون صوتی  ایزوالسی

 موانع صوتی 

 کنترل مدیریتی

 

 ور را محاسبه نماید.میزان افت عب

پدیده ایزوالسیون را  اهمیت نشت صدا در 

 شرح دهد. 

موانع صوتی را بیان  اصول کلی مربوط به 

 ماید. ن 

فاکتورهای موثر در کارایی موانع صوتی را 

 تشریح نماید.

 را بیان نماید.   ILمفهوم 

 دهد. انواع موانع صوتی را شرح

محاسبات مربوط به موانع صوتی نازک را  

 دهد. انجام 

م را  محاسبات مربوط به موانع صوتی ضخی

 انجام دهد.

با صدا    نحوه کنترل مدیریتی میزان مواجهه

 ید.را تشریح نما

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 کاربرد 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 دانش 

 دانش 

 

 کاربرد 

 کاربرد 

 دانش 

وسایل    به صورت سخنرانی و استفاده از

 کمک آموزشی 

ه و تعمق بیشتر  بیشتر مباحث جهت توج

و    فراگیران با سوالی مرتبط شروع شده

طرح سواالت و ابهامات  فراگیران مجاز به  

خود در حین تدریس می باشند. البته پاسخ  

به سواالت با در نظر گرفتن شرایط کالس و  

 اگیران می باشد. سایر فر

تدریس  از مطالب  نیز  در ابتدای هر جلسه  

و    به منظور یادآوری مطالبشده قبلی  

قسمتهای  پرسش شده و  ارزیابی فراگیران  

 می شود.   داده  توضیحال مجدداً  مورد اشک 

 

  - یوترکامپ

  یدئوو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا
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   منابع :
 تشارات دانشجو ان   - یمحمد گل رستم  دکتر –صدا و ارتعاش   یمهندس ✓

 ( وزارت بهداشت OEL) ی مجاز مواجهه شغل حدود ✓
✓ Bell & Bell, Industrial Noise Control     

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر وزش:عرصه آم 16/6/1400 م:تاریخ تنظی



 

 

✓ South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

✓ Harris, Handbook of Acoustical Measurement and 

Control 

✓ ISO 9612, ISO 1999 

✓ WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, 

Prevention and Control. World Health Organization. 
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