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ی    زش و آم عاونت  ن م ال ی گی ی و ردمان داشت ه ت ب دما ی و خ م زپشک و عل گاه   دانش

 

 کار   ایمنی و  ایحرفه  بهداشت مهندسی  گروه آموزشی: در محیط کار  ارتعاش  : کارگاه/دوره/ عنوان درس 

  75/0واحد )  1 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

ساعت   13 - (یواحد عمل  0/ 25و  ی واحد نظر

 ( یملساعت )ع 9 -( ی)نظر

 بهداشت دانشکده دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

دانشجویان کارشناسی    تعداد گروه هدف:

  و  ایحرفه  بهداشت مهندسیناپیوسته رشته 

 کار  ایمنی

 یک نیمسال : کارگاه/دوره  /مدت زمان ارائه درس 

  مهندسی : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

کارشناسی  /  کار  ایمنی  و  ایحرفه بهداشت

 هتیوس ناپ

 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول: 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه  نام خانوادگی  نام

 m.golhosseini@yahoo.com 01333824456 01333824456 استادیار حسینی گل جوادمحمد سید 

 شخصات استادان/مدرسان همکار: م

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  تماس ره شما رتبه  نام خانوادگی  نام

- - - - - - 

      

      

ح  رهطر   دو
ک رونی    الکت
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ی  م زپشک و عل ش  ز و آم وسعه  ت و ت عا  مرکز مطال

ک  رونی ش الکت ز و  آم
 

 معرفي و اهداف درس 
 

 كلمه در مورد درس بنویسید.   300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

  یدیجد   یشغل  یهاو مدرن، فرصت  ید جد   یهای آورو فن   آالتینش ما  یبا معرف  ی، آورتوسعه کالن علم و فن 

دنبال  به   یاحال ناشناخته   ینو در ع  ید حاصل از آن، خطرات جد   یای مزا  یرغمعل  ی را به همراه آورده است؛ ول

جلوگاست.  داشته  منظور  آس   یری به  ز  ی، سالمت  هاییباز  عوامل  تمام  از  طر  آوریان اطالع  از  کار    یق محل 

  ی ضرور   یار ها بسکاهش آن   ی اقدامات الزم برا   ینها، و همچنآن   یفی و ک  ی کم  یابیاز ارز  ینانو اطم  ییشناسا

زا بر روی سالمت افراد  آسیب   اثرات آور فیزیکی، می تواند باعث  به عنوان یکی از عوامل زیان ،  ارتعاش .  باشد ی م

و    یری اندازه گ  ییواناکار و کسب ت  یط ارتعاش در مح   ید تول  ی با روش ها  ییآشنابنابراین    گردد؛ مواجهه یافته  

یات رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار تلقی  از ضرور  با کنترل ارتعاش   ییارتعاش و آشنا  یابیارز

 گردد. می 
 

 كارگاه/دوره: /اهداف كلي درس

 
 کار   یط ارتعاش در مح ید تول ی با روش ها ییآشنا -1

   عاش ارت یابی و ارز  یریگاندازه  یی کسب توانا  -2

 ارتعاش رل کنت با  یی آشنا -3

 

 كارگاه/دوره: /اهداف اختصاصي درس

 

 را فراگرفته باشند: یر و مطالب ز ین عناو دورهدستیار انتظار می رود در پایان  دانشجو/ از 

 

 اهمیت موضوع  ✓

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

 سیستم ارتعاشی، ارتعاش آزاد، ارتعاش واداشته – وبه ایکای،  انواع ارتعاش دوره ای و غیر دوره  ✓
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معادل ✓ شتاب  شتاب،  سرعت،  جابجایی،  )نیرو،  ارتعاش  فیزیکی  طبیعی  -مفاهیم  فرکانس    -فرکانس، 

 میرایی، میرایی بحرانی، نسبت میرایی( 

 ش(، فاکتور قله، دز ارتعااب ارتعاش مقیاس دسی بل )انواع ترازهای ارتعاش، تراز معادل شت ✓

 سیستم بیودینامیک بدن انسان –تعاشی بدن ار لمد  ✓

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

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

 اثر بر کارایی ذهنی و عملکرد 

 کالیبراسیون   –انتخاب  –اش و ارتعاش انسانی ارتع ی ه گیروسایل انداز ✓

 روش های استاندارد اندازه گیری ارتعاش  ✓

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

 حدود مجاز مواجهه مسافرین وسایل حمل و نقل  ✓

 بازو  –نحوه ارتعاش سنجی تمام بدن و دست  ✓

 ورها و کاربرد آن هاتایزوالانواع  –اصول کلی کنترل ارتعاش  ✓

 وسایل حفاظت فردی در مقابل ارتعاش  ✓
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 1400-1401اول نیمسال  -یکيتقویم درسي الکترون

 مدرس  عنوان  جلسه
 بازه زمانی 

 )روز( 

 نوع

 ای( سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان  تاریخ شروع 

1 

 درس  یمعرف

 سرفصل دروس بیان

 ارائه منابع

 ارتعاش  اساسی مفاهیم 

 ای سانهرچند   حسینیگل
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل ارتعاش گیری  اندازه کمیات  2
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل انسان  بدن  مکانیکی مدل 3
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

4 
جنبه های بهداشتی مواجهه 

 عوامل موثر بر آن با ارتعاش و 
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

5 
 زه گیری ارتعاشاندا وسایل

روش های استاندارد اندازه  

 گیری ارتعاش

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل مواجهه   مجاز حدود 6
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (1) ارتعاشکنترل  7
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (2) ارتعاشکنترل  8
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش
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 تدریس:  نحوه

 

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد  وظایف شرکت کنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر یبل

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * و منابع اصلی محتوای 

 ها اسخ به پرسشن / پ تدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وین فراگیری / حل تمر   * بیشتر  مطالعه منابع

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * تمرین ها

    *  تاالر گفتگو 

 ها رسشن / پاسخ به پ تدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * طرح سوال 

 ها اسخ به پرسشن / پ یس / محتواسازی و آزموتدر مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * سواالت متداول 

    *  آزمون 

    *  اتاق گفتگو

 ها ن / پاسخ به پرسشواسازی و آزموتدریس / محت مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * کالس آنالین

    *  اخبار

    *  نظرسنجی 

    *  ن خود آزمو

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * ها تکالیف و پروژه

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

 

کالس ها برگزار     Sky roomرم صورت گرفته و از طریق سامانه در طول ت دانشکده بهداشت  آموزش واحد های آنالین از طریق ریزی زمانی برای برگزاری کالس  برنامه

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

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(العه همه کتاب یا همه مجالکه مط

 
 انتشارات دانشجو  - گل محمدی رستم دکتر   –  صدا و ارتعاش مهندسی   .1

 انتشارات فن آوران  –آزره کیکاووس  دکتر علی خوانین،  –مواجهه انسان با ارتعاشات مکانیکی  .2

 داشت( وزارت بهOELمواجهه شغلی ) حدود مجاز  .3

4. Neil J, Mansfield. Human Response to Vibration 

5. Anderson JS. Solving Problems in Vibration 

6. Harris, Handbook of Acoustical Measurement and Control 

7. ISO 2631, ISO 5349 

 

 

 : شتربی مطالعه منابع
 ISO و  OSHAتارنمای سازمان های مرتبط مانند    .1

 

 وع محتوا ن
   فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن  مراه با صوتپاورپوینت ه

 )توضیح دهید.....(   سایر موارد     صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود
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 تکالیف و پروژه ها:  

   ترم  تکالیف طول 

تکالیف درس خود  و زمانبندی مناسبی در  برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده 

 لحاظ نمایید.

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره 
پاسخ  مهلت 

 دانشجویان

فیدبک  

 مدرس 

هدف از ارائه  

 تکلیف 

1 

مواجهه با 

ارتعاش در 

 مشاغل مختلف

آشنایی بیشتر با   بله تهیک هف رتعاش در مشاغل مختلفمواجهه با ا یزانم یبررس

مشاغل در معرض  

 ارتعاش

2 

استانداردهای  

 ارتعاش

یشتر با  آشنایی ب بله تهیک هف در نقاط مختلف استانداردهای ارتعاشبررسی 

انواع استانداردهای 

 ارتعاش

3 

اثرات با ی ایآشن بله تهیک هف ثرات ترکیبی مواجهه با ارتعاشابررسی  اثرات ترکیبی 

ترکیبی مواجهه با 

 ارتعاش

4 

آشنایی بیشتر با   بله تهیک هف  یزوالسیون اکتیواتحقیق در رابطه با  کنترل ارتعاش 

روش های کنترل  

 ارتعاش

5 

آشنایی بیشتر با   بله تهیک هف رسومنواع کنترل های ارتعاشی ما کنترل ارتعاش 

روش های کنترل  

 ارتعاش

6 

در برابر   دیوسایل حفاظت فربا انواع رابطه تحقیق در  کنترل ارتعاش 

 ارتعاش

تر با  آشنایی بیش بله تهیک هف

روش های کنترل  

 ارتعاش

7 

ایی بیشتر با  آشن بله دو ماه  بررسی اثرات بهداشتی مواجهه با ارتعاش هژپرو

اثرات مواجهه با 

 ارتعاش
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 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي: 

   ب(  پایان دوره                    ر طول ترم دالف(  

 تاریخ درصد  /نمره شیابی ارزروش 

فعالیت های کالسی  

 و انجام تکالیف 

  درصد   20/   نمره  4

  درصد   10/   نمره  2 م پروژه انجا

  70/  نمره 14 پایان ترم  نامتحا

 درصد 

 

 

 : یان/شركت كنندگان مقررات و انتظارات از دانشجو

 ت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:طی دوره ملزم به رعای رکت کننده ش  / هر دانشجو

 حسن اخالق و شئونات اسالمی رعایت  ✓

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

 آموزشی  محتوای   مطالعه  ✓
 شده  محول   تکالیف   موقع  به    رائها ✓

 اهای مشارکتی شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضحضور و  ✓

 ورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم شرکت در آزمون آنالین  )در ص ✓

 

 

 

 

 

  


