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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
و    ییگرما  یتنش ها   : کارگاه/دوره/ عنوان درس 

 کار  یط در مح ییسرما
 کار   ایمنی و  ایحرفه  بهداشت مهندسی  گروه آموزشی:

  5/1واحد )  2 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

ساعت   26 - (یواحد عمل  5/0و  ی واحد نظر

 ( یساعت )عمل 17 -( ینظر)

 بهداشت دانشکده ه/ مرکز آموزشی درمانی:شکد دان

دانشجویان کارشناسی    تعداد گروه هدف:

  و  ایحرفه  بهداشت مهندسیپیوسته رشته 

 کار  ایمنی

 یک نیمسال : کارگاه/دوره  /مدت زمان ارائه درس 

  مهندسی : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

کارشناسی  /  ر کا ایمنی  و  ایحرفه بهداشت

 ه پیوست

 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه روع:ان ش مز

 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  نوادگی خا نام 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
 

  یشان، ا  یبرا   راحت  و مناسب و  یمنکار ا  یط مح  یک  یجادو ا  کار کارگران   یط که توجه به مسائل مح  ییاز آنجا

کار    یط مح  یجو  یط به مسئله شرا  توجه  ،بوده است  یاهداف علم بهداشت حرفه ا  یناز جمله بزرگتر  یشههم

  ی ابهداشت حرفه   ینو متخصص  ین مسئول  یهابرنامه   اولویت  کار در   یط مح  یزیکیاز عوامل ف   یکیبه عنوان    یزن

  مانند  ؛گذارند ی م یرکار تأث  یط مح ی هوا ی است که رو  یعوامل یه کار شامل کل یط مح ی جو یط اشر . گیردی قرار م

. در مقوله مطالعه در  باشند   می  یعوارض خطرناک   یجادجداگانه قادر به ا  یک، رطوبت و باد که هر  گرما، سرما

بنا به اصول   یانرژ  هک  یرتعب  ینبد  ؛باشد  یم  یانرژ اساس  کار بر   یکار همواره مبنا  یط مح  یجو  یط خصوص شرا

طب   ینامیکترمود  در  ا  وجود  یعتهمواره  بداشته  از  و  رفت  ینست  عنوان  نخواهد  به  انسان  موجود    یک. 

ا  برخورد   در  یزیولوژیکف ظرف  یتمحدود  یدارا   یزیکی ف  یدهپد   ینبا  و  نظر است  یبخصوص  هاییت ها  از  لذا   .  

بدن با عوامل    هایمکانیسم  زا و مقابله استرس   ل معا  یکتواند به عنوان    ی مذکور م  یزیکی ف  ی انرژ  یر ، تأثفیزیک

ها و    یماری ب  ثباع  ییو سرما  ییاز آنجا که استرس گرما  .یردمورد توجه قرار گ  ینزا تحت عنوان استرس استر

تا  یف،ت خفالاختال افتادگ   یو در بعض  شودی در کارگران م  ییگرما  شوکهای  متوسط  از کار  کارگر و    یموارد 

  یریناپذ   جبرانث ه و حوادشد  یمنی ا ظاشتباه در عملکرد از لحا ثباع ینو همچن  یگردند م  را سبب کار  از یبتل

ارز  یی و سرما  یی گرما  یبا عوامل موثر در تنش ها  یی آشنا،  آورند ی را به وجود م از    یحرارت   ی تنش ها  یابیو 

 . گرددی م  یکار تلق یمنی و ا  یبهداشت حرفه ا  یرشته مهندس  یاتضرور
 

 دوره: ه/ اگكار /اهداف كلي درس
 

   ییو سرما  ییگرما  یعوامل موثر در تنش هابا  ییآشنا -1

 ی حرارت یتنش ها یابیارز -2
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 دوره: /كارگاه/هداف اختصاصي درسا

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

 

 ها تعاریف و مفاهیم در تنش های گرمایی و سرمایی و طبقه بندی آن  ✓

 طبقه بندی عوامل موثر در ایجاد تنش های گرمایی و سرمایی ✓

 معرفی پارامترهای موثر بر تنش های حرارتی  ✓

 دما ❖

 جریان هوا سرعت  ❖

 رطوبت نسبی  ❖

 تر   دمای ❖

 دمای تابشی ❖

 فشار ❖

 ریسک فاکتورهای موثر بر تنش های حرارتی  ✓

 اثرات گرما بر روی عملکردهای شناختی و ذهنی و کارایی  ✓

 ردی بر تبادالت حرارتی حفاظت ف لو وسای س نقش لبا ✓

 متابولیسم و نقش آن در تنش های حرارتی  ✓

 ش آن در تنش های حرارتی قتطابق و ن ✓

 های تبادل حرارتی میان انسان و محیط راه  ✓

 شاخص های تنش گرمایی  ✓

 شاخص های تجربی  ❖

 شاخص های تحلیلی  ❖

 شاخص های فیزیولوژیک  ❖

 شاخص های ادراکی  ❖

 تنش سرمایی   رتعاریف، مفاهیم و عوامل موثر ب ✓

 معادالت تبادل حرارتی در محیط های سرد  ✓

 شاخص های تنش سرمایی  ✓

 سرمایش عمومی  ❖

 سرمایش موضعی  ❖

 راحتی و آسایش حرارتی شاخص های  ✓

 تعاریف و مفاهیم آسایش حرارتی  ❖

 شاخص های آسایش حرارتی  ❖

 محاسبات شاخص های آسایش حرارتی  ❖

 برآورد شاخض های آسایش حرارتی  ❖

 کنترل تنش های گرمایی  ✓

 آشنایی با تهویه عمومی و موضعی کنترل جریان هوای گرم ❖
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 آشنایی با عایق های جرمی حرارتی و کاربرد آن  ❖

 آشنایی با سپرهای بازتابش حرارتی  ❖

 آشنایی با سیستم های خنک کننده فردی  ❖

 آشنایی با کنترل های مدیریتی و اجرایی  ❖

 کنترل تنش های سرمایی  ✓

 تامین لباس مناسب ❖

 مدیریتی و اجرایی  آشنایی با کنترل های  ❖
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 1400-1401اول ل انیمس -یکيتقویم درسي الکترون

 مدرس  عنوان  جلسه
 بازه زمانی 

 )روز( 

 نوع

 ای( سانهرچند  / وتی) ص
 تاریخ پایان  تاریخ شروع 

1 

 درس  یمعرف

 سرفصل دروس بیان

 منابع   معرفی

تعاریف و مفاهیم در تنش های  

 گرمایی و سرمایی  

 ای سانهرچند   حسینیگل
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

2 
تنش های   پارامترهای موثر بر

 (1) حرارتی
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 
پارامترهای موثر بر تنش های  

 (1) حرارتی
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

3 
ریسک فاکتورهای موثر بر تنش  

 یهای حرارت
 ای سانهرچند   حسینیلگ

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

4 
  نقش لباس و وسایل حفاظت

 یفردی بر تبادالت حرارت
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

5 
متابولیسم و نقش آن در تنش  

 های حرارتی
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمتقوبر اساس 

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

6 
تطابق و نقش آن در تنش های  

 حرارتی 
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

7 
یان  راه های تبادل حرارتی م

 انسان و محیط
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل ( 1) نش گرمایی شاخص های ت 8
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل ( 2) شاخص های تنش گرمایی  9
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل ( 3) شاخص های تنش گرمایی  10
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

11 
تعاریف، مفاهیم و عوامل موثر بر  

 نش سرمایی ت
 ای سانهرچند   حسینیلگ

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیلگ شاخص های تنش سرمایی  12
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

13 
شاخص های راحتی و آسایش  

 رارتی ح
 ای انهسرچند   نیحسیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل کنترل تنش های گرمایی  14
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل کنترل تنش های سرمایی  15
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش
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 تدریس: نحوه 

 

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد  وظایف شرکت کنندگان/دانشجو وظایف وضیحت خیر بلی

 ها ن / پاسخ به پرسشس / محتواسازی و آزموتدری مشارکت وحل تمرین  فراگیری /   * و منابع اصلی محتوای 

 ها سخ به پرسشن / پا زموتدریس / محتواسازی و آ مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * بیشتر  مطالعه منابع

 ها ن / پاسخ به پرسشموتدریس / محتواسازی و آز مشارکت وین ی / حل تمرفراگیر   * تمرین ها

    *  و تاالر گفتگ 

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وراگیری / حل تمرین ف   * طرح سوال 

 ها سشن / پاسخ به پرس / محتواسازی و آزموتدری ارکتمش وفراگیری / حل تمرین    * سواالت متداول 

    *  ون آزم

    *  اتاق گفتگو

 ها ن / پاسخ به پرسشو آزمو تدریس / محتواسازی شارکتم وفراگیری / حل تمرین    * نالینکالس آ

    *  اخبار

    *  رسنجی نظ

    *  خود آزمون 

 ها به پرسشن / پاسخ تدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت و فراگیری / حل تمرین   * ها تکالیف و پروژه

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

 

ار  کالس ها برگز   Sky roomطریق سامانه رفته و از در طول ترم صورت گ  دانشکده بهداشت  ش آموزواحد های آنالین از طریق برنامه ریزی زمانی برای برگزاری کالس 

 گردد. می 
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 : منابع اصلي درس
در صورتی  -فحات مورد نظردر این درس سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا ص وان کتاب، نام نویسنده،  ) عن

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

 

 انتشارات دانشگاه تهران  –دکتر فریده گلبابایی  –انسان و تنش های حرارتی  .1

 انتشارات دانشجو  –کتر محسن علی آبادی دکتر رستم گلمحمدی، د – تنظیم شرایط جوی محیط کار .2

 زشکیمرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ  –حدود مجاز مواجهه شغلی  .3

 

 

4. NIOSH, Occupational Exposure to Heat and Hot Environments 

 
 

 

 : بیشتر مطالعه منابع

 
 وع محتوا ن

   فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت رتصوی  (Word, Pdf)متن  تپاورپوینت همراه با صو

 )توضیح دهید.....(   سایر موارد     وتیص
 دغیر قابل دانلو  قابل دانلود
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 تکالیف و پروژه ها:  

   تکالیف طول ترم 

ف درس خود  تکالیمانبندی مناسبی در ویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زه کنید لطفا به تقنظیم تکالیف توج ت برای

 لحاظ نمایید.

 ف شرح تکلی ف عنوان تکلی  شماره 
مهلت پاسخ  

 دانشجویان

فیدبک  

 مدرس 
 رائه تکلیف هدف از ا 

 دماسنج 1
انواع   باایی بیشتر آشن بله هتیک هف انواع دماسنج هاقیق در رابطه با تح

 دماسنج ها 

2 
تابش های  

 رننامتقا

 احثمب  بایی بیشتر اآشن بله هتیک هف ائه شده تبط با مباحث ارحقیق مرت

3 
سرعت جریان 

 هوا

 احثمب  باایی بیشتر آشن بله هتیک هف تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت

 احثمب  ایی بیشتر باآشن بله هتیک هف تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت وا رططوبت ه 4

 ثاحمب  ایی بیشتر باآشن بله هتفیک ه تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت متابولیسم 5

6 
چارت 

 سایکرومتری

تسلط بر نحوه استفاده از   بله تهیک هف تمرینات مرتبط با نحوه کار با چارت

 چارت 

7 
شاخص های  

 (1تی )حرار

شاخص های  تسلط بر  بله تهیک هف تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت

 حرارتی 

8 
شاخص های  

 (2حرارتی )

شاخص های  بر  تسلط بله تهیک هف ائه شده تبط با مباحث ارحقیق مرت

 حرارتی 

9 
شاخص های  

 (3حرارتی )

شاخص های  تسلط بر  بله تهیک هف تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت

 حرارتی 

10 
شاخص های  

 (4حرارتی )

شاخص های  تسلط بر  بله تهیک هف تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت

 حرارتی 

11 
با موضوعات مرتبط با   در رابطه یتحقیقپروژه  پروژه

 مباحث درس

  مباحثبا  ایی بیشتر آشن بله دو ماه 

 تنش های حرارتی
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 و و نمره مربوط به هر ارزشیابي: بي دانشجیانحوه ارزش

 ب(  پایان دوره                    الف(  در طول ترم 

 تاریخ درصد  /نمره شیابی ارزروش 

فعالیت های کالسی  

 و انجام تکالیف 

  درصد   20/   ه نمر 4

  درصد   10/   نمره  2 روژه پم انجا

  درصد  70/  نمره 14 پایان ترم  نامتحا

 

 : یان/شركت كنندگان انشجورات از دظامقررات و انت

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده  / جوهر دانش

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir  لکترونیکیا درس آ  به  روزانه  مراجعه ✓
  س در محتوای و   درسی موضوعات ذ اخ ✓

 ی زش آمو محتوای   مطالعه  ✓
 شده  محول   تکالیف   موقع  به    رائها ✓

 ور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی حض ✓

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

 

 

 

 

 

  


