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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

  یریتمد :کارگاه/دوره/عنوان درس

 یصنعت
 مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:

 2:تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 واجد
 بهداشت انی:دانشکده/ مرکز آموزشی درم

 ساعت در هفته 5/1:کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس 25تعداد گروه هدف:

گروه  رشته  و مقطع تحصیلی

کارشناسی مهندسی :هدف 

 بهداشت حرفه ای

 1399بهمن ماه زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

 mehrabian@gums.ac.ir 09111318222  استاد انمهرابی فردین
 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراهشماره  رتبه نام خانوادگی نام

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 تماس

      

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفي و اهداف درس
 

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

،  یزیرنامه ربصنعتی با ارائه مطالب در حیطه های مختلف مدیریتی  و باتمرکز بر وظایف اصلی مدیریت  شامل  درس مدیریت

 ملی در حوزهعبه ارائه مصادیق عینی و  ، و کنترل ی، گزارش ده ی، هماهنگ ، ایجاد انگیزش ی، رهبر یت، هدا یسازمانده

دیریت رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای  را با اهمیت امر ممهندسی بهداشت حرفه ای پرداخته است،تا دانشچویان 

و  علمی سازمانها اشنا نماید.همچنین درس مدیریت صنعتی تالش مینماید تا با ایجاد زبان مشترک بین متخصصین

ای حیط ها در مکاربرد مفاهیم مرتبط با ان ر ،کارشناسان علم مدیریت و بهداشت حرفه ای ، اشنایی و درک مفاهیم مدیریت 

ی و تلف مدیریتاز سوی دیگر اشنایی با سبک های مخکاری  و بویژه  در راستای حفظ و ارتقای ایمنی کارکنان ایجاد نماید.

ی اد فراهم متئوری های سازمانی زمینه مناسبی را برای تصمیم گیری و نحوه ارائه رفتارهای فردی،گروهی و سازمانی افر

 نماید.

 ره:كارگاه/دو/اهداف كلي درس
 یف انمدیریتی و عناصر و وطا یمنسبت به مفاه یشانا یآگاه یشو افزا یاندانشجو ییدوره آشنا ینا یهاز ارا یهدف کل -1
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 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 بتواند :   یددانشجو با -1

 دهد  یحرا توض یریتمد یخیسوابق تار -

 راشرح دهد  یباستان یدر تمدنها یریتدم -

 کند یانرا ب یدر قرون وسط یریتمد -

 اسالم را شرح دهد . ینمب یند یدگاهاز د یریتمد  -

 

  یریتی، مکاتب مد یریتمد  یفتعر -2

  یدنما یفرا تعر یریتمد -

 را نام ببرد یریتیمکاتب مد -

 دهد .  یحرا توض یکمکتب کالس -

 دهد .  یحتوضرا  یکمکتب نئوکالس -

 دهد . یحرا توض یاجتماع یها یستممکتب س -

 دهد .  یحرا توض ییاقتضا یریتمکتب مد -

 بتواند :   یددانشجو با -3

 کند .  یانرا ب یریتمد یدمدرن و جد یاتنظر -

 دهد .  یحرا توض یفیتک -

 را شرح دهد .  یفیتک یریتمد یرتحولس -

 . دهد  یحرا توض یرفراگ یفیتک یریتمد -

 دهد .  یحرا توض یبهداشت یبرنامه ها یفیتدر اداره ک یفیتک یریتمد -

 بتواند :   یددانشجوبا -4

 دهد .  یحسازمان را توض -

 یدنما یفانواع سازمان را نام برده و تعر-

 دهد .  یحرا  شناخته و توض یرسم یرو غ یتفاوت سازمان رسم -

 . دهد  یحنظارت را توض یطهو ح یسطوح سازمان -

 .  یدنما یانرا ب یرانمد یازمورد ن یمهارتها -

 بتواند :   یددانشجوبا -5
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 دهد .  یحرا توض یریتمد یفوظا -

 . یدمان یان، و کنترل را ب ی، گزارش ده ی، هماهنگ ی، رهبر یت، هدا ی، سازمانده یزیمفهوم برنامه ر -

 دهد .  یحنموده ، تفاوت آن ها را توض یانرا ب یزیانواع برنامه ر -

 داده  و تفاوت آنها را بشناسد .  یحمتمرکز را توض یرمتمرکز و غ یزیبرنامه ر -

 بتواند :   یددانشجوبا -6

  یدنما یفرا تعر یرهبر-

 دهد .  یحرا توض یمختلف رهبر یسبک ها -

 یدنما یانب یرا شناخته و به روشن یو رهبر یریتتفاوت مد-

 بتواند :   یددانشجوبا -7

  یدنما یفات را تعرارتباط -

 دهد یحارتباطات را توض یتاهم -

  یدنما یانارتباطات را ب یندفرآ -

 دهد  یحسالمت را توض یموثر برا یامپ یها یژگیو -

 موانع ارتباطات موثر را بشناسد -

 بتواند :   یددانشجوبا -8

 یدنما یفرا تعر یزشانگ-

 دهد یحرا  توض یزشیانگ یها یتئور-

 را شرح دهد یزشیانگ یندیو فرا ییامحتو یهایتئور-

 دهد یحرا توض یهااز تئور یکهر-

 بتواند :   یددانشجوبا -9

 یدنما یفرا تعر یهماهنگ-

 را نام برده و شرح دهد یهماهنگ یجادا یراهها-

 بتواند :   یددانشجوبا -10

 دهد یحرا توض یاصول بودجه بند -

 مراحل بودجه را شرح دهد-

 یدنما یفکنترل را تعر-

 دهد یحکنترل را توض یندفرا-

 کنترل را شرح دهد  ینددر فرا یمراحل اساس-
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 دهد. یحانواع کنترل را نام برده و توض-

 بتواند :   یددانشجوبا -11

 یزوا استاندارد

 یزوا یاستانداردها انواع

 یزواستاندارد ا یریبکارگ مزایای

 استاندارد ها ینکاربرد ا دامنه

I  استاندارد-12 MS  وHSE  را شرح دهد یکهر یژگیهاینموده و و یفرا تعر 

 

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

تبیین سوابق تاریخی  

 مدیریت

 یندکتر فرد

 یانمهراب

 1400اه تیر م 1399بهمن  تلفیقي 

2 

، مکاتب  یریتمد  یفتعر

 یریتیمد

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

3 

 یدمدرن و جد یاتنظر

 یریتمد

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

4 

 یرو غ یسازمان رسم

 یرسم

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

5 

 یندكتر فرد یریتمدو عناصر  یفاوظ -

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

6 

  و یرهبر

 یمختلف رهبر یسبک ها

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

7 

  وارتباطات  -

 ارتباطات یتاهم -

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 
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8 

 و یزشانگ-

 یزشیانگ یها یتئور-

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

9 

 و یهماهنگ

 یهماهنگ یجادا یراهها-

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

10 

راحل م- یاصول بودجه بند

 بودجه 

 کنترل 

 کنترل  یندفرا

  ینددر فرا یمراحل اساس

 کنترل

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

11 

 یزواستاندارد ا

 یزوا یاستانداردها انواع

 یریبکارگ مزایای

 یزواستاندارد ا

استاندارد  ینکاربرد ا دامنه

 ها

 یندكتر فرد

 یانمهراب

 1400ماه  یرت 1399بهمن  یقيتلف 

12 

 یندكتر فرد   HSEو  IMSاستاندارد  

 یانمهراب

 1400ه ما یرت 1399بهمن  یقيتلف 

13 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

      و منابع اصلیمحتوای 

      بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

      آنالینکالس 

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه

 

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

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ن منبع ضروری نباشد(ت آن به عنواکه مطالعه همه کتاب یا همه مجال

  یزینژاد پار یراندکترا -تا عمل  یاز تئور یریتمد --1

  یفرهنگ یفتر پژوهش هاد -وسنزو  یویدای، د یپ یفناست - یریتمد یمبان -2

 استونر یریتمد -3

 و همکاران یان:دکتر مهراب یرفتار سازمان یریتمد-4

 :بیشتر مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 
 نوع محتوا

  لمفی اتوران اسکورم انیمیشن * پاورپوینت تصویر *(Word, Pdf)متن مراه با صوتپاورپوینت ه

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خوانبندی مناسبی در تکابرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زم

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 * یان دورهب(  پا                  * الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 
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 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

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

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

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

 آموزشی 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 

 

 

 

 

 

  


