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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 صدا  : کارگاه/دوره/ عنوان درس 

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

  ساعت 26 - (عملی واحد  5/0 و  نظری  واحد 

 ( عملی) ساعت 17 -( نظری)

 بهداشت دانشکده دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

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  /  کار  ایمنی  و  ایحرفه بهداشت

 ه پیوست

 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه شروع: انزم

 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  اس متره شما رتبه  نام خانوادگی  نام

- - - - - - 

      

      

ح  رهطر   دو
کالکت     رونی
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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   هایی 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

در   یاکار خود    یط چه در مح  یادی، بوده و افراد ز   یصنعت   یای دن  یاز معضالت اساس   ید صدا، بدون ترد.  باشد ی م

،  نساناز صدا و سالمت ا  یناش   یآلودگ   ین ب  ارتباط.  اند از آن در مخاطره   ی ناش   یمنف  یامدهایاز پ  ی،محل زندگ 

تحقمو بوده   یتوجهقابل   یقاتضوع  گذشته  دهه  چند  طول  ا  تلفیمخ  مطالعات  و  استدر    نه یزم  یندر 

  شنیداری یرو غ  یداریاز مواجهه با صدا به دو بخش اثرات شن   ی ناش   یامدهایپ  ی طورکلشده است. به گزارش 

  یی خطر افت شنوا  معرضدر    یادن  یتدرصد از جمع  12از برآوردها، حداقل    یطبق برخ.  شودی م  بندییم تقس

ا  یبرخ.  از صدا  قرار دارند   یناش    20کارگر( و    10از    یشب  با)  هادرصد کارگاه   15حدود    یزن   یرانمنابع در 

  ی هاو روش   یشناخت منابع صوت بنابراین    .اند با صدا عنوان نموده   آوریان را در معرض مواجهه ز  یندرصد شاغل

از    با اساس کنترل صدا  ییصدا و آشنا  یابیو ارز  یریگاندازه   ی یاناکار و کسب تو  یط و انتشار صدا در مح  ید تول

 گردد. یات رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار تلقی می ضرور
 

 

 كارگاه/دوره: /اهداف كلي درس

 

 کار  یط و انتشار صدا در مح ید تول یهاو روش  ی شناخت منابع صوت -1

 صدا   یابی و ارز  یریگاندازه  یی کسب توانا  -2

 با اساس کنترل صدا  یی ناش آ -3
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 كارگاه/دوره: /اهداف اختصاصي درس

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

 

صوت  ✓ تولید  مبانی  و  کمیات  مفاهیم  و  خصوصیات  محیط،  در  صوتی  رفتارهای  ها،  بندی  تقسیم   ،

 (صوتو انواع فشار ار شدت و فش امواج صوتی )توان،فیزیکی 

 کمیت های لگاریتمی صدا )تراز توان، تراز شدت، تراز فشار(، مقادیر حداکثر، حداقل، موثر تراز  ✓

 از ترازهای صوتی و کاربرد آن هامیانگین گیری  و  تفریق  جمع، ✓

بل،   ✓ با دسی  آن  ارتباط  و  کاربرد  بلندی صدا،  تراز  و  بلندی  شنوایی،  آستانه های  شنوایی،  محدوده 

   NR  ،NC  ،PNC  تراز شده های ی حنمن

انتشار صوت از  در میدان آزاد، نیمه بازتاب و بازتابی(،  انتشار صدا در محیط بسته: از منابع نقطه ای )  ✓

تاثیر سطوح باز تابشی بر  ،  و کاربرد آنجهت    شاخصمنابع سطحی، ضریب جهت و  منابع خطی و  

   در محیط بسته انتشار صدا 

فاصله و جذب هوا، اثر جذبی زمین و پوشش گیاهی، اثر  طه ها، اثر  محوو    انتشار صدا در محیط باز ✓

 باد و دوپلر، اثر موانع طبیعی و مصنوعی 

با صدا  ، دز صدا  Leqتراز معادل  شاخص های صدا:   ✓ تراز مواجهه   ،SEL    ،  تراز صدای درک شده

LPNE  تراز آماری ، 

و    اثرت فیزیولوژیک غیرشنوایی   یی،نواجنبه های بهداشتی مواجهه با صداشامل اثرات بر دستکاه ش  ✓

 اثرات بر روی عملکرد شناختی و ذهنی و کارایی 

 ، اثر بر وضوح گفتار تداخل صدا با مکالمه ✓

 انتخاب و کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری و آنالیز صدا،  ✓

 و کاربردهای آن  وزنی فرکانسشبکه های   ✓

 هدف از بررسی صدا در محیط کار و محیط زیست  ✓

 یری صدای منابع صوتی، مواجهه فردی و اندازه گیری محیطی صداگزه اندا ✓

 روش های دزیمتری صدا )بلند مدت و کوتاه مدت( ✓

 ت روش های استاندارد اندازه گیری و ارزیابی صدا در صنع ✓

 روش های استاندارد اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط های اداری  ✓

 ( OELحدود مجاز مواجهه شغلی با صدا ) ✓

 رزیابی صدا، تهیه نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار و گزارش نویسی ه انحو ✓

 شاخص های صدای محیط زیست و روش های کلی اندازه گیری صدا در محیط زیست ✓

 آکوستیکی محیط کار از لحاظ خصوصیات جذب صدا و انتقال صداارزیابی  ✓

ل کلی  ش، پایش صدا، اصوموز: آ ی برنامه، اجزاء برنامههدف از اجرا  :HCP  حفاظت شنوایی   برنامه  ✓

   کنترل صدا، وسایل حفاظت شنوایی، پایش شنوایی، ثبت سوابق مواجهه

   HCPروش های ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه حفاظت شنوایی   ✓
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، روش مرجع    NRR    ،NRRمحاسبات اکتاو باند،  وسایل حفاظت شنوایی، انتخاب و ارزیابی آن ها،  ✓

و روش های آزمون مستقیم کارایی حفاظ    REAT   ای شنوایی ظ هحفا  تعیین افت جایگذاری صدا

 ها

 آشنایی با اصول کلی کنترل صدا )در منبع، در مسیر و محیط انتشار، در محل شنونده(  ✓

روش های ✓ با  شامل کن  آشنایی  کاربردی کنترل صدا  )کنترل  اصلی  ای  سازه  کنترل  مدیریتی،  ترل 

 و الکترونیک )دفاع صوتی(  یکی کتربرمبنای جذب و عایق بندی( و روش های ال
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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

 منابع   معرفی

 مفاهیم اساسی صوت

بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

 تزه گیری صوکمیات اندا 2
بر اساس تقویم   ای سانهرد چن  حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

3 
بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل در محیط بسته انتشار صوت 

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

 در محیط بازانتشار صوت  4
بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

5 
بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل ( 1) صدا های شاخص

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

6 
ستم سیاظت از برنامه حف

 (1شنوایی )

بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

7 
برنامه حفاظت از سیستم 

 (2شنوایی )

بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

8 
برنامه حفاظت از سیستم 

 (3شنوایی )

بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

9 
  و  (2) صدا های شاخص

 صوت به مربوط اردهایاستاند

بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

ر اساس تقویم  ب

 آموزشی 

 (1کنترل صدا ) 10
بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

 (2کنترل صدا ) 11
بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

بر اساس تقویم  

 آموزشی 

 (3کنترل صدا ) 12
بر اساس تقویم   ای سانهرچند   حسینیگل

 آموزشی 

اساس تقویم   بر

 آموزشی 
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 تدریس: نحوه 

 

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد  وظایف شرکت کنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلی

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

 ها رسشسخ به پ ن / پا زموریس / محتواسازی و آتد مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * بیشتر  مطالعه منابع

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

    *  تاالر گفتگو 

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

 ها ن / پاسخ به پرسشواسازی و آزموس / محتتدری ارکتمش ویری / حل تمرین فراگ   * سواالت متداول 

    *  آزمون 

    *  اتاق گفتگو

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

    *  اخبار

    *  رسنجی نظ

    *  خود آزمون 

 ها ن / پاسخ به پرسشمحتواسازی و آزمو /تدریس  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 نمایید 

 

کالس ها برگزار     Sky roomدر طول ترم صورت گرفته و از طریق سامانه  ده بهداشتدانشک  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 ) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا ص 

 ی نباشد(بع ضرورت آن به عنوان منیا همه مجال که مطالعه همه کتاب

 

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

 ( وزارت بهداشتOELحدود مجاز مواجهه شغلی )  .2

3. Bell & Bell, Industrial Noise Control    

4. South Tim, Managing Noise and Vibration at Work 

5. Harris, Handbook of Acoustical Measurement and Control 

6. ISO 9612, ISO 1999 

7. WHO, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, Prevention and Control. 

World Health Organization. Geneva. 2011 

 

 : بیشتر مطالعه منابع
1. Managing Noise & Vibration at Work 

2. Noise Control Manual 

3. NIOSH Industrial Noise Control Handbook 

 ISO  و OSHAزمان های مرتبط مانند نمای ساتار .4

 
 وع محتوا ن

   فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن  پاورپوینت همراه با صوت

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

   تکالیف طول ترم 

تکالیف درس خود  ه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در الیف توج نظیم تکت برای

 لحاظ نمایید.

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره 
مهلت پاسخ  

 دانشجویان

فیدبک  

 مدرس 
 رائه تکلیف هدف از ا 

1 
مقدمه ای بر  

 امواج و صوت 

ط بر محاسبات و  تسل بله هتیک هف امواج و مقدمات صوت  تمرین های مبحث

 احثمب

2 
کمیات اندازه  

 گیری صوت 

تسلط بر محاسبات و   بله تهیک هف کمیات اندازه گیری صوت تمرین های مبحث 

 احثمب

3 
تسلط بر محاسبات و   هبل تهیک هف صوت انتشارتمرین های مبحث  انتشار صوت 

 احثمب

4 

شاخص های  

 صدا

شنایی بیشتر با  آ بله هتفیک ه ابطه با شاخص های صوتیتحقیق در ر

های  ها و استفادهشاخص

 ها کاربردی آن

5 

برنامه حفاظت  

از سیستم  

 شنوایی 

برنامه   احثمبتسلط بر  بله تهیک هف تحقیق مرتبط 

حفاظت از سیستم 

 شنوایی 

6 

برنامه حفاظت  

سیستم   از

 شنوایی 

برنامه حفاظت از سیستم تمرین های مبحث 

 شنوایی 

و  حاسبات م تسلط بر بله تهیک هف

 احثمب

7 

برنامه حفاظت  

از سیستم  

 شنوایی 

برنامه   احثمبتسلط بر  بله تهیک هف تحقیق مرتبط 

حفاظت از سیستم 

 شنوایی 

8 

برنامه حفاظت  

از سیستم  

 شنوایی 

  ستگاه بندی هایترسیم پالن یک واحد شغلی و ای

 گیری صدامرتبط با اندازه 

برنامه   احثمبتسلط بر  بله تهیک هف

 ز سیستما حفاظت

 شنوایی 

9 

شاخص های  

تداخل با  

 مکالمه

   احثمبتسلط بر  بله تهیک هف تحقیق مرتبط 

   احثمبتسلط بر  بله تهیک هف تحقیق مرتبط  کنترل صدا 10

   احثمبط بر تسل بله تهیک هف تحقیق مرتبط  کنترل صدا 11

   احثمبلط بر تس بله تهیک هف تحقیق مرتبط  کنترل صدا 12
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 جو و نمره مربوط به هر ارزشیابي: بي دانشیانحوه ارزش

 ب(  پایان دوره                    الف(  در طول ترم 

 تاریخ درصد  /نمره شیابی ارزروش 

فعالیت های کالسی  

 و انجام تکالیف 

  درصد   20/   نمره  4

  درصد   10/   نمره  2 م پروژه انجا

  درصد  70/  نمره 14 پایان ترم  نامتحا

 

 : یان/شركت كنندگان دانشجورات از ظامقررات و انت

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده  / هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

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

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

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی  ✓

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

 

 

 

 

 

  


