
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی گیالن                                                                                                                                                                                                                             دانش
 دانشکده بهداشت

  واحد 75/0) واحد 1 :و نوع واحد) نظری/عملی(  تعداد واحد در محیط کار   ارتعاش درس: و شماره نام

 ( عملی واحد 25/0 و نظری

  ایمنی و ایحرفه  بهداشت  مهندسی :تحصیلی مقطعرشته و 

 پیوسته کارشناسی/  کار

 ( عملی)  ساعت 9 -( نظری)  ساعت 13 مدت زمان ارائه درس:

  و آموزشی ساختمان/  بهداشت دانشکده محل برگزاری: 2 اختصاصی فیزیک  نیاز:پیشدروس 

 عوامل فیزیکی   آزمایشگاه

 طبق برنامه هفتگی  تلفن و روزهای تماس: حسینی  گل مسئول برنامه: نام 

  m.golhosseini@yahoo.com آدرس ایمیل:

 
 ف کلی ردس: ا هدا

 ارتعاش و آشنایی با کنترل ارتعاشهای تولید ارتعاش در محیط کار و کسب توانایی اندازه گیری و ارزیابی    آشنایی با روش ✓

 
 : مطالب رئوس
 ارتعاشمبانی  ✓

 ارتعاشو ارزیابی  روش های اندازه گیری ✓

 ارتعاشکنترل آشنایی با اصول  ✓

 ارتعاشاخالقی اندازه گیری و ارزشیابی  هایجنبه  ✓

طرح دوره ردوس 



 اهداف اختصاصی ردس: 
 در پایان ترم از دانشجویان انتظار می رود که عناوین و مطالب زیر را فراگرفته باشند:  

 نظری:

 اهمیت موضوع  ✓

 ، درجه آزادی، نیروی ارتعاش )جابجابب، سرعت، شتاب(موج ارتعاشی، معادالت موج ارتعاش  ✓

 سیستم ارتعاشی، ارتعاش آزاد، ارتعاش واداشته–انواع ارتعاش دوره ای و غیر دوره ای، کوبه ای  ✓

میرایی، میرایی بحرانی،   -فرکانس، فرکانس طبیعی -مفاهیم فیزیکی ارتعاش )نیرو، جابجایی، سرعت، شتاب، شتاب معادل ✓

 نسبت میرایی(

 ، فاکتور قله، دز ارتعاش( قیاس دسی بل )انواع ترازهای ارتعاش، تراز معادل شتاب ارتعاشم ✓

 سیستم بیودینامیک بدن انسان  –مدل ارتعاشی بدن  ✓

 جهات ورود ارتعاش به بدن  –دست و بازو(  –انواع ارتعاش منتقله به انسان )تمام بدن  ✓

اثر بر کارایی ذهنی    –افت مهارت    –راحتی بدن    –پاسخ بدن    –آن  جنبه های بهداشتی مواجهه با ارتعاش و عوامل موثر بر   ✓

 و عملکرد 

 کالیبراسیون  –انتخاب  –وسایل اندازه گیری ارتعاش و ارتعاش انسانی  ✓

 روش های استاندارد اندازه گیری ارتعاش ✓

 بازو - حدود مجاز مواجهه با ارتعاش تمام بدن و ارتعاش دست  ✓

 وسایل حمل و نقل حدود مجاز مواجهه مسافرین  ✓

 بازو  –نحوه ارتعاش سنجی تمام بدن و دست  ✓

 انواع ایزوالتورها و کاربرد آن ها  –اصول کلی کنترل ارتعاش  ✓

 وسایل حفاظت فردی در مقابل ارتعاش ✓

 : عملی

 آموزش عملی دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری ارتعاش، کالیبراسیون  ✓

 آزمایشگاه ارتعاش سنجی انسانی و آنالیز فرکانس در  ✓

 اندازه گیری تمرینی ارتعاش در محیط های کاری  ✓

 آشنایی عملی با انواع میراکننده ارتعاش و ایزوالتورها در آزمایشگاه  ✓

 

 

 

 



                                                                                                                   )قسمت نظری(    کار محیط رد ارتعاشجدول زمانبندی اراهئ ربانمه ردس 
 نیمسال اول/دوم.................. 

کاانت مورد نیاز  روش اهی آموزش  مدرس موضوع جلسه  ساعت  اتریخ ردیف   عرصه  آموزش  ام
رزیی  بق با ربانمه امط 1

 آموزش  واحد
 معرفی درس 

 بیان سرفصل دروس

 ارائه منابع

 گل حسینی

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 2
 گل حسینی ارتعاش  اساسی مفاهیم  آموزش  واحد

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 3
 گل حسینی ارتعاش گیری  اندازه کمیات  آموزش  واحد

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 4
 گل حسینی انسان  بدن  مکانیکی مدل آموزش  واحد

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 5
جنبه های بهداشتی مواجهه با   آموزش  واحد

 ارتعاش و عوامل موثر بر آن 
 گل حسینی

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 6
 آموزش  واحد

 وسایل اندازه گیری ارتعاش

روش های استاندارد اندازه گیری  

 ارتعاش

 گل حسینی

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 7
 گل حسینی مواجهه   مجاز حدود آموزش  واحد

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

درس  کالس 

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 8
 گل حسینی (1) ارتعاشکنترل  آموزش  واحد

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 

رزیی  بق با ربانمه امط 9
 گل حسینی (2) ارتعاشکنترل  آموزش  واحد

سخنرانی همراه با  

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ویدئو   -کامپیوتر 

ماژیک   -پروژکتور 

 و وایت برد 

کالس درس  

 نظری 



                                                                                                     )قسمت عملی(   کار محیط رد ارتعاشجدول زمانبندی اراهئ ربانمه ردس 
 نیمسال اول/دوم..................

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

 آشنایی با انواع ارتعاش سنج   1

 انسانی( )صنعتی و 
 گل حسینی

کار عملی در  

همراه با    آزمایشگاه

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

 انواع ارتعاش سنج

 ماژیک و وایت برد 

آزمایشگاه  

 عوامل فیزیکی 

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش     2

 تمام بدن 
 گل حسینی

کار عملی در  

همراه با    آزمایشگاه

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ارتعاش سنج 

 انسانی 

 ماژیک و وایت برد  

آزمایشگاه  

 عوامل فیزیکی 

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش     3

 بازو  -دست 
 گل حسینی

کار عملی در  

همراه با    آزمایشگاه

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ارتعاش سنج 

 انسانی 

 ماژیک و وایت برد  

آزمایشگاه  

 عوامل فیزیکی 

کار عملی با ارتعاش سنج انسانی     4

 )ارتعاش تمام بدن(
 گل حسینی

کار عملی در  

همراه با    آزمایشگاه

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ارتعاش سنج 

 انسانی 

 ماژیک و وایت برد  

آزمایشگاه  

 عوامل فیزیکی 

انسانی  کار عملی با ارتعاش سنج    5

 بازو(   -)ارتعاش دست 
 گل حسینی

کار عملی در  

همراه با    آزمایشگاه

پرسش و پاسخ و  

 مشارکت فرگیران

ارتعاش سنج 

 انسانی 

 ماژیک و وایت برد  

آزمایشگاه  

 عوامل فیزیکی 

 
 



نظررد منابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل انتشار، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد 
 رد صورتی که مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدات  آن هب عنوان منبع ضروری نباشد(-این ردس
 انتشارات دانشجو  -  گل محمدیرستم دکتر   – مهندسی صدا و ارتعاش 

 انتشارات فن آوران  –دکتر علی خوانین، آزره کیکاووس  –مواجهه انسان با ارتعاشات مکانیکی  

 ( وزارت بهداشتOELشغلی )حدود مجاز مواجهه  

 Neil J, Mansfield. Human Response to Vibration 

 Anderson JS. Solving Problems in Vibration 

 Harris, Handbook of Acoustical Measurement and Control 

 ISO 2631, ISO 5349 

 

 

 
 



 کالس مدرییت و تدریس روش
 

 نظم:   ❖

 د. نه کالس به منزله غیبت تلقی می گردانجام شده و حضور فراگیر در میادر ابتدای هر جلسه حضور و غیاب  ✓

 

 پرسش و پاسخ:  ❖

مباحث ارایه شده در جلسه پیشین مورد سوال قرار می گیرد تا فراگیری دانشجویان و میزان توجه به درس،   ✓

هر چند جلسه   د.ن مروری بر جلسه قبل انجام پذیرفته و اشکاالت برطرف گردمورد آزمون قرار گرفته همچنی

 سوال از فراگیران گرفته می شود.  3تا  1نیز کویئزی از مباحث جلسه پیشین شامل 

 

 شیوه تدریس:   ❖

)اسالید، عکس،    Power pointعناوین درسی در هر جلسه به شیوه سخنرانی و استفاده از نرم افزار  نظری:   ✓

به صورت پرسش و پاسخ دوجانبه تدریس شده و در طول آموزش در هر جلسه، مشارکت فعال دانشجویان  فیلم(  

 مورد نظر می باشد. 

گروه جهت حضور در آزمایشگاه تقسیم می شوند و در هر    3تا    2عملی: ابتدا فراگیران برحسب تعداد هر دوره به   ✓

وجه به مطرح شدن عناوین مورد نظر در کالس های  جلسه یکی از گروه ها در آزمایشگاه حاضر می شوند. با ت

نظری، ابتدا در آزمایشگاه مطالب به صورت مشارکتی با فراگیران مرور شده و سپس مراحل عملی کار شامل  

معرفی دستگاه ها و نحوه کار بیان شده و پس از اطمینان از فراگیری همه دانشجویان به صورت عملی پروژه ای  

 ان در گروه های کوچک به کسب تجربه کار با دستگاه می پردازند.  تعریف شده و دانشجوی

 

 مشارکت فراگیران:  ❖

انتخاب Small Groupنفره )  5تا    4فراگیران در ابتدای ترم تحصیلی موظف به تشکیل گروه های کوچک   ✓ ( و 

ع انتخابی خود  موضو  ،موضوعی مرتبط با عناوین درس می باشند. از اواسط شروع ترم تحصیلی هر یک از گروه ها 

موضوع، محتوای مطالب، نحوه بیان و تسلط بر    را در کالس ارائه داده و به پرسش دانشجویان پاسخ می دهند. 

 موضوع از جمله فاکتورهای مورد نظر برای ارزشیابی کار گروه و افراد زیرمجموعه آن می باشد. 

 
 
 



کاانت آموزشی    ام
 و ویدئو پروژکتور )اسالید، عکس، فیلم(  Power pointنرم افزار ستفاده از نظری: ا ❖

 انواع ارتعاش سنج زمایشگاه مانند انواع عملی: ماژیک و وایت برد به همراه امکانات موجود در آ ❖

 ماشین حساب مهندسی جهت حل مسائل  ❖

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 رم مربوط هب هر ارزشیابی: انحوه ارزشیابی دانشجو و ب
 ب(  اپیان دوره                                                                         الف(  رد طول رتم                
 ساعت  اتریخ نمره  روش آزمون

  در طول ترم تحصیلی 2 فعالیت های کالسی* 
فعالیت های آزمایشگاهی  

 )عملی( 
  در طول ترم تحصیلی 5

امتحان پایان ترم بصورت 

 تشریحی و مساله 
13 

شده توسط  تعیین 

 آموزش دانشکده
 

 
  و  گروهی بحث در شرکتمشارکت فعال در طول ترم تحصیلی )  فعالیت های کالسی شامل: پرسش و پاسخ ابتدای کالس، ❖

 در طول ترم نظم و انضباط، تکالیف مطرح شده در هر جلسه، ارائه Small Group(، نحوه فعالیت در  پاسخ  و پرسش

 
 
 
 
 



 دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد( مقررات و انتظارات از 
 هر دانشجو طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است:

 اسالمی  شئوانت و اخالق حسن  رعایت ➢
 عملی و  نظری اهی کالس رد منظم حضور ➢
 کالسی  مباحث رد فعال شرکت ➢
کالیف انجام ➢  کالس  رد شده مطرح اهی رپوژه و ت


