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 (نیمسال دوم89)ورودیای بهداشت حرفهبا گرایش  MPH برنامه ترم بندی

شماره 

 درس
 جمع واحد پیشنیاز عملی نظری تخصصی پایه دروس اصلی

 - - - - - - 1دروس ترم  

 2   2   اپیدمیولوژی مبانی و اصول 1016661

 2   2   تحقیق روش 1016662

 2   2   1حیاتی  آمار 1016661

 5/1   5/1   ریزی بهداشت اصول مدیریت و برنامه 1016661

 2   2   و محیط زیست  بهداشت محیط مبانی و اصول 1016665

 5/1   5/1   و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت 1016660

 5/1   5/1   (SDH)موثر بر سلامت عوامل اجتماعی  1016669

 11 :واحدها جمع

 - - - - - - 2دروس ترم  

 2   2   2آمار حیاتی  1016661

 1   1   ای های مرتبط با بهداشت حرفهتشکیلات و سازمان 1016667

 1  5/0 5/2   ایمنی در محیط کار  1016616

 2  1 1   کامپیوترکاربرد  1016611

 2   2   آور فیزیکی عوامل زیان 1016612

 5/1   5/1   ایاقتصاد بهداشت حرفه 1016611

 GIS   1 1  2سیستم اطلاعات جغرافیایی  1016611

 11جمع واحدها: 

 - - - - - - 1دروس ترم  

 2   2   شناسی شغلیکلیات سم 1016615

 2   2   آور شیمیایی عوامل زیان 1016610

 2   2   مدیریت شرایط اضطرای در محیط کار  1016619

 2   2   ارگونومی شغلی  1016611

 2   2   های شغلیاپیدمیولوژی بالینی بیماری 1016617

 1  65 65   سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1016626

 11 :واحدها جمع

 - - - - - - 4دروس ترم  

 1      نامهپایان 1016621

 4جمع واحدها: 

 44جمع کل واحدها: 
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 اپیدمیولوژی عنوان درس: اصول و مبانی

 2 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش
 

 :شرح درس

 زیربنایی اصول از یکی و دهدمی تشکیل را پیشگیری طب و نگرجامعه پزشکی اساس و پایه و مهم ابزارهای از یکی اپیدمیولوژی، هنر و علم که آنجا از
 دروس این گنجاندن رود،می پیش به اپیدمیولوژی، دوشادوش راستا این در نیز زیستی آمار و آیدمی به حساب نیز گرمسیری و عفونی هایبیماری آموزش

 دهد. یم تشکیل را دوره این اساسی هایپایه از یکی و نموده ناپذیر اجتناب را

 اهداف کلی :  
 دهد. توضیح واضحی هایمثال با نموده بیان سالم، افراد سلامتی حفظ به منظور را پیشگیری اصول .1
 کند. توصیف را بیماریابی مناسب هایشیوه و سلامت ارتقای راهکارهای .2
 ذکر و یک هر کاربرد و لزوم دلایل با و بیماری، سلامت مختلف حالات در تحقیق منظوربه  را آماری مناسب هایروش و اپیدمیولوژیک مطالعات انواع .3

 کند. توصیف روشن، هایمثال
 برد. به کار درمانی و پیشگیری اهداف منظور را به پایه اپیدمیولوژی علمی مفاهیم   .4
 دهد. انجام تحقیقاتی پروژة یک حداقل متدولوژی تحقیق، دانش و آماری مفاهیم از استفاده با   .5
 کند. استفاده آماری، محاسبات و پزشکی اطلاعات به دستیابی جهت اینترنت و کامپیوتر از   .6

 :)اهداف اختصاصی( سرفصل درس

 .دهد شرح را آن زیربنایی اهمیت و نقش، نموده تعریف را اپیدمیولوژی .1
 .باشد هاآن کاربرد به قادر و بداند را اپیدمیولوژی در آماری متداول هایروش   .2
 .دهد شرح را بیماری کنندةتعیین عوامل و توزیع فراوانی،   .3
 ( را تعریف و محاسبه نماید.proportion(، تناسب )ratio(، نسبت )rateمیزان ) .4

 و گیریاندازه تعریف، را . . . و شیوع ، بروز سلامت، سطح موالید، معلولیت، ابتلاء، ومیر، مرگ هایمیزان   .5
 .نماید وتحلیل تجزیه

 موارد و معایب محاسن، (،تجربی ،گروهیهم ،شاهدیمورد تحلیلی، توصیفی،) اپیدمیولوژیک مطالعات انواع   .6
 .کند توصیف روشن مثال ذکر با را یک هر کاربرد

 .کند توصیف مختلف مطالعات در را . . . و اجتماعی طبقه تأهل، وضعیت نژاد، شغل، جنس، سن، شخص، مکان، زمان، متغیرهای به توجهاهمیت  .7
 .دهد توضیح را بیماری و سلامت بر زمانی روند تأثیر   .8
 .کند تعریف مثال ذکر با را پیشرونده و مشترك منبع با هایگیریهمه   .9

   دهد. شرح را . . . و (bias)سوگرایی مواجهه، خطر برآورد مواجهه، هایمیزان هاداده وتحلیل تجزیه در .10
 .کند محاسبه را مناسبی نمونه حجم بیماری، و سلامت با مرتبط مطالعات انواع برای   .11
 .باشد آشنا سیستماتیک خطای و تصادفی خطای مفهوم با   .12
 .نماید تهیه( پروپوزال (تحقیقاتی طرح اپیدمیولوژیک مطالعات انواع برای   .13
 Powerو Excel  افزارنرم از الکترونیک، استفاده پست و هاآن چاپ ،تاینترن مختلف هایسایت از مطالب انتقال لاتین، و فارسی تایپ اولیه اصول با   .14

point باشد. آشنا 
 .باشد آشنا نمودار و جدول به مطالعه نتایج تبدیل و لازم محاسبات انجام برای ،SPSSنظیر  آماری افزارهاینرم از استفاده طرز با .15
 .باشد هابیماری ارزیابی در اپیدمیولوژی کاربردهای معرفی به قادر  .16
 .بداند را هابیماری رخداد گیریندازها و هااندازه   .17
   باشد. تشخیصی و غربالگری هایآزمون پایایی و ارزیابی به قادر .18
 .بداند را آنها کنترل و باشد آشنا اپیدمیولوژی مطالعات در متداول خطاهای با   .19
 .باشد آشنا علیت، - تحلیلی مطالعات  با .20
 باشد. یافتگی مواجهه خطر ارزیابی و برآورد به قادر .21
 باشد. بهداشتی خدمات در اپیدمیولوژی از استفاده به قادر  .22
 باشد. آشنا اپیدمیولوژی در اخلاقی و ایحرفه مسائل با .23
 .باشد پژوهشی مقالات ارزیابی به قادر   .24
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 .بداند را اپیدمیولوژی در مقالات نگارش اصول   .25
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 عنوان درس: روش تحقیق 

 2 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش

 :  شرح درس

 به را تحقیق اگر کنند.می تعریف فرضیات آزمودن سوالات و به پاسخ مسائل، حل برای منظم رویکردی را آن و دانندمی پژوهش مترادف را علم امروزه
 کسب ضمن مختلف هایرشته متخصصین تمامی است لازم کنیم، تقسیم تحقیق شناسیروش و پژوهش مدیریت تحقیق، محتوای کلی بخش سه

 شناسیروشبا  آشنایی کند.تقویت می و تامین آنها در را مهارتی چنین تحقیق روش درس شوند. آشنا نیز تحقیق هایشیوه تخصصی، با هایمهارت
 تولید در تا جامعه متخصص نیروهای توانمندسازیبرای  است راهی و باشدمی ضروری نیز تکمیلی تحصیلاتهای دوره نامه پایان انجام برای تحقیق

 درمانی بهداشتی خدمات در پژوهش، و شواهد بر مبتنی علمی و درست گیریتصمیم را برای لازم ابزار و داشته نقش کشور علمی رتبه ارتقای و علم
 :شود نائل ذیل، اهداف به درس، این گذراندن از پس فراگیر، رودمی انتظار لذا و باشند داشته دست در ریزیبرنامه و مدیریت طور همین

 اهداف کلی:

 از استفاده چگونگی و نهایی گزارش تحقیقاتی، طرح نوشتن تحقیق، مختلف مراحل چگونگی با آشنایی   .1
 کتابخانه
 پزشکی علومدر تحقیق کلیات با آشنایی .2
 در تحقیق آن اهمیت و بیان مسئله، شناخت   .3
 متون علمی و اطلاعات و متون بررسی با آشنایی   .4
 اجرای تحقیق نحوه و کارروش با آشنایی   .5
 اخلاقی مربوطه کدهای و تحقیق در اخلاقی ملاحظات با آشنایی   .6
 های پژوهشی ارائه اولویت برای مهارت کسب   .7
 نهایی گزارش و تحقیق نتایج ارائه و نگارش نحوه  با آشنایی .8

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:

 نماید. بیان علمی فرضیات آزمودن و سوالات به پاسخ مسائل، حل در را مهم نکات و تحقیق اهمیت .1

 .بداند را پژوهش روش هایرویکرد انواع .2

 .ببرد نام را پزشکی علوم در های تحقیقویژگی .3

 .بداند را تحقیق مناسب موضوع انتخاب اهمیت .4

 و تفسیر کند. ببرند نام را تحقیق موضوع اولویت تعیین هایمعیار .5

 .را برگزیند موضوع ترینمناسب معیارها به توجه با تحقیق پیشنهادی موضوعات بین از گروهی کار در   .6

 ..دهد شرح را تحقیق مناسب موضوع یک ارائه و تدوین روش .7

 .کند بیان مسئله بر موثر عوامل تعیین برای را هامدل انواع .8

 کند. ترسیم مسئله برای یک را آن از اینمونه و داده شرح را علیت شبکه .9

 .دهد توضیح مسئله بیان در را مهم هایویژگی و نکات  .10
 بیان کند.  را مسئله بیان و تحلیل روش .11
 .ببرد امن را تحقیق در متون بررسی کاربردهای .12
 ذکر کند. را متون بررسی هایویژگی .13
 .  کند فهرست را متون بررسی در استفاده مورد منابع انواع .14
 .دهد شرح مربوطه اطلاعاتی هایبانک سایر و مدلاین در را منابع جستجوی و بررسی شیوه   .15
 نماید. تنظیم را تحقیق فرضیات و اهداف   .16
 .نماید تعریف و برده نام را پژوهشی تفرضیا و اهداف انواع .17
 .دهد شرح مثال ذکر با را کاربردی و جزیی،/ویژه کلی، اهداف تفاوت .18
 .دهد توضیح را پژوهشی اهداف و فرضیات هایویژگی   .19
 .بنویسد را طرح یک پژوهشی فرضیات و کاربردی جزیی،/ویژه کلی، اهداف   .20
 .نماید توصیف پژوهش در را هاآن علت اهمیت و شناسایی را تحقیق متغیرهای   .21
 .نماید بیان را کیفی متغیرهای و عددی متغیرهای بین تفاوت   .22
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 .نماید بیان را وابسته و مستقل متغیرهای بین تفاوت   .23
 .دهد شرح را تحقیق در شناسایی مورد متغیرهای انواع   .24
 .دهد شرح را مقدماتی و راهنما مطالعه یک انجام چگونگی مطالعه .25
 .کند بیان را مطالعه انتخاب معیارهای و مطالعه نوع انتخاب اهمیت .26
 .نماید توصیف دارند کاربرد بهداشتی تحقیقات در که را بررسی هایروش انواع   .27
 .  نماید مشخص را مطالعههای روش انواع از استفاده هایمحدودیت و مزایا .28
 .کند مشخص خود پیشنهادی مطالعه جهت را مطالعه نوع ترینمناسب   .29
 .کند بیان را مطالعه انتخاب ایهمعیار و مطالعه نوع انتخاب اهمیت   .30
 .دهد شرح دارند کاربرد پزشکی تحقیقات در که را بررسی هایروش انواع   .31
 .  کند مشخص خود پیشنهادی مطالعه جهت را مطالعه نوع ترینمناسب .32
 .کند بیان را شود رعایت باید تحقیق مراحل تمامی در که اخلاقی مسائل .33
 .دهد شرح پژوهش اخلاقی ملاحظات خصوص در المللیبین قوانین   .34
 .کند بیان را ایران در پزشکی علوم هایپژوهش در انسانی آزمودنی حفاظت کدهای   .35
 .کند بیان را نتایج انتشار اصول و دلایل   .36
 .ببرد نام را نتایج ارائه مختلف هایشیوه   .37
 .دهد شرح را نتایج ارائه علمی و مناسب ارائه اساسیمعیارهای   .38
 بیان نماید. را تحقیقاتی نتایج ارزیابی اساسی هایجنبه .39
 بیان کند. را تحقیق نهایی گزارش ارائه در مهم اصول   .40
 .بیان کند را نویسیگزارش ارکان اساسی معیارهای .41
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 پزشکی، آموزش و رماند بهداشت، وزارت همکاران. و مرام ستوده ترجمه .بهداشتی هایسیستم در تحقیق روش جهانی. بهداشت سازمان ولفینم گروه (2

 .1377آوری.فن و تحقیقات معاونت

 .1384 کشور پزشکی علوم تحقیقات ملی مرکز انتشارات .هاآن کنترل و پزشکی علوم تحقیقات در متداول خطاهای .م ثناگو ح، سوری (3

4) Gordis L. Epidemiology. Elsevier Inc. Pennsylvania, 2004. 

5) Altman D (1990). Practical statistics for medical research. Chapman and Hall, London. 
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  1عنوان درس: آمار حیاتی 

 2 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش

 شرح درس:

 باشد،می تحقیق هر مهم ابزارهای از آمار و علم بوده محقق انسانی نیروی تربیت تکمیلی، صیلاتتح هایدوره مهم اهداف از یکی اینکه به توجه با
 کارگیری به برای آماری افزارنرم یک حداقل با آشنایی درس این این کنار در .است ضروری هادوره گونه این برای آماری کاربردی هایروش فراگیری

 .نمود خواهند تحلیل و تجزیه را هاداده و نموده تمرین رایانه از استفاده با را آموخته مطالب فراگیران. است لازم آماری هایروش

 اهداف کلی :

 آن از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه و تحقیق طراحی در متداول آماری هایروش با آشنایی .1
 هاآن از حاصل نتایج ر و انجام و آماری ساده هایآزمون و مقدماتی مفاهیم با آشنایی .2
 هاداده تحلیل و تجزیه برای آماری افزارنرم یک حداقل با آشنایی .3

 :)اهداف اختصاصی( سرفصل درس

 .بداند را آن کاربرد و کند تعریف را پراکندگی و مرکزی هایشاخص توصیفی، آمار .1
 .کند ارائه نمودار و جدول بصورت و سازماندهی را هاداده آماری برنامه یک از استفاده با .2
 .بداند را هاآن کاربرد و (ایدو جمله و پواسون نرمال، (هاتوزیع انواع احتمالات، قوانین و مفاهیم .3
 .بداند را هاآن کاربرد و گیرینمونه هایروش انواع .4
 باشد. مطالعات انواع برای نمونه حجم محاسبه به قادر .5
 .کند تفسیر و محاسبه را جامعه نسبت و میانگین برای ایفاصله برآورد .6
 را بداند. آنها کاربرد و باشد آشنا آزمون توان و خطا انواع و فرضیه آزمون مفهوم با .7
های زوجی میانگین در نمونه و مقایسه جامعه دو هایمقایسه میانگین ثابت، عدد یک با میانگین مقایسه آزمون انواع انجام و کاربرد موارد تشخیص به قادر .8

 ها باشد.و تفسیر نتایج آن
 باشد. آن نتایج تفسیر و نسبت مقایسه آزمون انواع انجام و کاربرد موارد تشخیص به قادر .9

 باشد. آن نتایج تفسیر و کیفی متغیرهای استقلال آزمون انواع انجام و کاربرد موارد تشخیص به قادر .10
 آن باشد. نتایج تفسیر و آزمون به محاسبه ضریب همبستگی، قادر و باشد آشنا همبستگی ضریب مفهوم با .11
 ارزیابی نحوه و باشد ساده خطی رگرسیونی معادله برآورد و همبستگی ضریب محاسبه به قادر و باشد آشنا چندگانه و ساده خطی رگرسیون مفهوم با .12

 .نماید تفسیر را آماری نتایج و بداند را معادله

 منابع اصلی درس:

 شود:می پیشنهاد منبع عنوان به زیر کتب ویرایش آخرین
1. Fundamentals of Statistics in Health Administration, R.W. Broyles 2006, Jones and Bart let Publishers. 

2. Essential Medical Statistics B. Kirk wood, J.A.C. Stern, 2nd edition Blackwell Science 2003. 

3. Medical Statistics, A commonsense Approach M.J. Campbell D. Machine 3rd Edition John Willey 

1999. 

 افضلی ملک حسین تردک محمد، کاظم دکتر بهداشتی، هایشاخص و آماری هایروش  .4

 سرافراز دکتر پزشکی، و پایه علوم برای آمار  .5

 :دانشجو ارزیابی برای پیشنهادی شیوه
 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 ریزی بهداشت  درس: اصول مدیریت و برنامه عنوان

 5/1 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش

 شرح درس :

چنین چگونگی ارتقاء سطح شناخت و توان ریزی بهداشت در نظام سلامت خواهد بود. هماین درس متضمن ماهیت، اصول و مراحل مختلف فرآیند برنامه

 دهی را ارتقاء خواهد داد.بهره –ها و تحلیل هزینه های بهداشتی و ارزشیابی آنبرای مشارکت در برنامههای بهداشتی و کسب آمادگی تحلیل برنامه

 اهداف کلی :

 آشنایی با اصول و چگونه فرآیند مدیریت و کسب مهارت لازم و کاربرد این اصول در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  .1
ای بهداشتی ههای بهداشتی درمانی و شبکهریزی در سیستمهای بهداشتی درمانی و نحوه برنامهریزی و مدیریت مراقبتآشنایی دانشجویان با اصول برنامه .2

 درمانی

 سرفصل درس)اهداف اختصاصی(:

 مدیریت را تعریف کند. .1
 شرایط مدیر را از نظر علمی نام ببرد. .2
 سطوح مختلف مدیریت و تشکیلات بهداشتی را نام برده و وظایف هر یک را شرح دهد. .3
 نموده و اهمیت آن را در ارائه خدمات بیان نماید. مدیریت را تعریف .4
 های مدیریت را شرح دهد.نظریه .5
 گیری را در سطوح مدیریت توصیف کند.اصول و مراحل تصمیم .6
 بندی را شرح دهد.بودجه .7
 رهبری را تعریف کند. .8
 با مدیریت مقایسه کند.رهبری را  .9

 خصوصیات یک رهبر را جهت ارتقاء روحیه پرسنل تشریح کند. .10
 اختیار و مسئولیت را تشریح کند. .11
 مزایا و موانع تعویض اختیار را شرح دهد. .12
 های رهبری را نام برده و با هم مقایسه کند.سبک .13
 های مراقبت بهداشتی درمانی را نام ببرد.انواع سازمان .14
 خصوصیات هر کدام از تقسیمات بیمارستانی را فهرست نماید. .15
 منابع کسب قدرت رهبر را تشریح کند. .16
 های جدید رهبری را شرح دهد.دیدگاه .17
 ریزی بهداشت  در نظام سلامت ریزی و برنامهآشنایی دانشجویان با ماهیت، اصول و مراحل مختلف فرآیند برنامه .18
 های بهداشتیارتقاء میزان شناخت و توان تحلیل برنامه .19
های دهی و هزینه اثربخشی برنامهبهره –نیز ارزشیابی و تحلیل هزینه  های بهداشتی در سطح اول وکسب آمادگی لازم برای مشارکت در تدوین برنامه .20

 بهداشتی

 منابع اصلی درس:

 1381های فرهنگی، استونر جیمز.مدیریت. ترجمه علی پارساییان، انتشارات دفتر پژوهش .1
 1384نژاد پاریزی. سازمان و مدیریت: از تئوری تا عمل، ایران .2
 1385زاده سعید، رضاپور عزیز. مدیریت بهداشت و درمان. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آصف .3
 انتشارات گویش 1383مدیریت خدمات پرستاری چاپ اول رضایی، علی محمد. اصول  .4

 :دانشجو ارزیابی برای پیشنهادی شیوه
 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 و محیط زیست بهداشت محیط  اصول و مبانی عنوان درس:

 2 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش

 شرح درس:

 گردد،انسان می ارتقاء سلامتی و حفظ به منجر که فاضلاب، صحیح دفع و . . . غذایی مواد هوا، آب، سازیسالم تامین در این درس دانشجویان با نحوه
 شوند. آشنا می

 :اهداف کلی

 نماید. بیان را زنده موجودات کلیه و آنها بین روابط و خاك آب، هوا، محیط، تعریف (1
 محسوب نماید. محیط، بهداشت در اصلی هدف عنوان به را انسان سلامتی و بقاء بر تاثیرگذار عوامل کلیه کنترل (2
 این از ناشی سوء اثرات کنترل و پیشگیری، رفع و تشخیص و انسان سلامتی برای مضر محیطی عوامل مطالعه را محیط، بهداشت هدف مهمترین   (3

 نماید. تلقی عوامل
 دهد. شرح را آن تامین نحوه و نموده بیان را آب اهمیت بهداشت (4
 نماید. بیان را هریک های مختلف تصفیهروش و بشناسد را شهری و کشاورزی صنعتی، انسانی، فاضلاب شامل هافاضلاب واع (5
 .دهد شرح را شهری های زباله صحیح نقل و حمل و آوریجمع نحوه   (6
 .کند بیان را آن از لوگیریج نحوه نموده تعریف را هوا آلودگی (7
 .دهد توضیح را انسان بر صدا اثرات   (8
 نماید. بیان را آن کنترل نحوه نموده تعریف را بیمارستانی هایعفونت (9

 نماید. بیان را انسان سلامت با مرتبط محیطی منابع گندزدایی مختلف هایراه (10
 .دهد شرح را آن از جلوگیری هایراه و غذایی مواد آلودگی و فساد   (11

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:

 .دهد شرح را محیط بهداشت اساسی هدف و محیطی عوامل نموده تعریف را محیط بهداشت .1
 .دهد شرح را آب تصفیه مختلف مراحل   .2
 .کند بیان محیط بهداشت کلیات با را( محیط بهداشت جز به هاییمهارت و هاخصصت باافراد ) سایر آشنایی لزوم   .3
 .دهد توضیح را انسان بهانتقال  مختلف هایراه و مخزن ناقل، زا،بیماری عامل به توجه با غذایی مواد و آب توسط منتقله هایبیماری   .4
 .دهد توضیح را دارند نقش آنها در (جوندگان و حشرات هوا، آب،) محیطی عوامل که عوارضی و هابیماری .5
 .دهد توضیح هابیماری کنترل در را محیط بهداشت راهبرد   .6
 نماید. بیان را راهبری معیارهای تعیین و هابیماری کنترل منظور به محیط بهداشت ساختاری اجزای   .7
 .کند بیان را آنها عملکرد هایحوزه و محیط بهداشت تخصصی و عمومی هایچالش .8
 .نماید مشارکت آن اهداف تحقق در محیط بهداشت از کلی شناختی کسب با   .9

 .ببرد نام را میگردد آب کیفیت تقلیل موجب که شیمیایی و فیزیکی عوامل کلیه و داده توضیح را شیرین آب منابع حفاظت اهمیت .10
   کند. تعریف را سالم آب نموده بیان را آشامیدنی آب منابع .11
 کند. لیست را بهداشتی غیر آب از ناشی هایبیماری و نموده مشخص را آب آلودگی انواع .12
 .دهد توضیح را شیمیایی مواد با آب آلودگی   .13
 .دهد توضیح را )کلر( متداول شیمیایی مواد از استفاده با آب ضدعفونی داده، شرح را آب تصفیه هایروش   .14
 نماید.  تعریف را آب میکروبی کیفیت استانداردهای   .15
 .کند بیان را آب منابع بهسازی و بهداشت مورد در جامعه هایآگاهی ارتقاء روش نموده، لیست را آب میکروبی شاخص معیارهای   .16
 کند. بیان را آن منابع و مربوطه مسائل فاضلاب، تعریف   .17
   .نماید تهیه را هافاضلاب انواع در موجود بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، عوامل مجموعه از لیستی .18
 .کند بندیدرجه را هافاضلاب بتواند و بداند را فاضلاب قدرت یا شدت   .19
   نماید. لیست را هاآن و بشناسد را فاضلاب انواع .20
 .دهد شرح را اقتصادی و بهداشتی دوجنبه از فاضلاب اهمیت .21
 .ببرد نام را فاضلاب تصفیه متداول هایروش   .22
 .کند شناسایی را روستایی و صنعتی شهری، هایزباله کنترل عدم از ناشی هایزیان و خطرات .23
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 .گردد آشنا بیمارستانی صنعتی، شهری، هایزباله مختلف ترکیبات انوع با   .24
 نقل و دفع زباله را شناسایی کند. و حمل ،آوریجمع جدید هایسیستم .25
 نماید. بازگو را زباله دفع و نقل و حمل ،آوریجمع هایسیستم از یک هر معایب و محاسن   .26
 .گردد آشنا بیوگاز، و بازیافت بهداشتی، دفن و کمپوست سوزاندن، قبیل از زباله دفع هایروش انواع با   .27
 باشد. داشته کامل آگاهی بازیافت، زمینه در   .28
 کند. اشاره آن تاریخچه به نموده تعریف را هوا آلودگی   .29
 کند. بیان را هوا آلودگی منابع .30
 اثرات هوا بر سلامت جامعه را شرح دهد. .31
 .دهد توضیح را سرطان و هوا آلودگی ارتباط   .32
  کند. بیان را PSI آلودگی شاخص مفهوم و دهد توضیح را آزاد هوای استانداردهای .33
 .دهد شرح را آن بررسی اهمیت و صوتی آلودگی مفهوم   .34
 .دهد توضیح را زیست محیط و صنعت در صوتی آلودگی زمینه در شده انجام هایپژوهش تاریخی سابقه   .35
 کند. بیان را صوتی آلودگی در مطروحه مفاهیم   .36
 .دهد توضیح را صوتی آلودگی با مرتبط هایواژه .37
 نماید. بندی طبقه را انسان سلامت بر صدا آلودگی اثرات .38
 .دهد توضیح را صدا غیرشنیداری اثرات و شنوایی سیستم بر صدا اثرات   .39
 .دهد شرح را شنوایی از حفاظت برنامه اهداف   .40
 نماید. بیان را شنوایی از حفاظت برنامه اجرای مختلف مراحل   .41
 نماید. گوشزد را صنعت در شنوایی از حفاظت هایبرنامه اجرای ضرورت .42
 کند. بیان مختصر طور به را بیمارستانی عفونت تاریخچه   .43

 .دهد شرح را آن عواقب واهمیت  نموده تعریف را آن شایع انواع و بیمارستانی عفونت   .44
 .دهد توضیح را بیمارستان در آن کننده مساعد عوامل و هامیکروارگانیسم انتقالهای راه  .45
 .ببرد نام را بیمارستانی عفونت ها مسببمیکروارگانیسم   .46
 .کندمشخص  را هاآن وظایف و بیمارستانی عفونت کنترل هایکمیته ساختار   .47
 .دهد توضیح را بیمارستانی عفونت مراقبت نظام اهداف   .48
 مقاومت ایجاد از جلوگیری و زباله دفع گندزدائی، کارکنان، از مراقبت دست، شستن ایزولاسیون، مانند عفونت کنترل و پیشگیری هایروش انواع   .49

 .کند بیان مختصر طور به را میکروبی
 .کند مقایسه باهم را هاآن نموده، تعریف را زدائیعفونت به مربوط اصطلاحات   .50
 .نماید فهرست را رایج زدائیعفونت هایروش   .51
 .نماید مقایسه یکدیگر با را هاآن نموده، بحث پلاسما، گاز کلاو و ،کمی ETO،اتوکلاو فور، هایدستگاه عملکردی و ساختمانی هایویژگی درباره .52
 .دهد شرح را بیولوژیک و شیمیایی فیزیکی، پایش هایروش   .53
 .نماید فهرست را آلایده گندزدای شیمیایی ماده یک هایویژگی   .54
 .کند بحث اختصار به هریک وکاربرد گندزدائی سطح درباره و برده نام را ایران در رایج گندزدای مواد تعریف، را شیمیایی گندزدائی سطوح   .55
 .دهد توضیح بیمارستانی وسایل و محیط، هوا، سازیسالم هایروش درباره   .56
 .دهد پیشنهاد را مناسبی هایروش بیمارستان، در استفاده مورد وسایل زدائیعفونت برای   .57
 .دهد توضیح را هاآن از هریک اهمیت و نقش و بشناسد را غذایی مواد آلودگی عوامل   .58
 .کند بیان را غذایی مواد ثانویه هایآلودگی از پیشگیری عملی راهکارهای   .59
 .نماید تشریح را هاآن از ناشی عمده بالینی هاینشانی و ببرد نام را غذایی هایمسمومیت عامل هایویروس و هااکتریب مهمترین   .60
 .دهد آموزش غذایی، موادکنندگان تهیه به و کند بیان را غذایی هایمسمومیت از پیشگیری هایراه   .61

 منابع اصلی درس:

 1385 سال دوم، چاپ عمومی، بهداشت جامع کتاب (1

 درس اساتید مقالات   (2

 :دانشجو ارزیابی برای پیشنهادی شیوه
 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 عنوان درس: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  

 5/1 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش

 شرح درس: 

 .ها و جوامع و گسترش فرهنگ سلامت در سطح جامعه دانستتوان ارتقای سواد سلامتی، اتخاذ رفتار سالم توسط افراد، گروهآموزش سلامت را می

 ف کلی :اهدا

  موزش بهداشت، اهداف آموزش سلامت ی آآشنایی دانشجویان با تاریخچه .1

 تعاریف شاخص و مفاهیم اصلی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت .2

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:

 ی کاربرد آموزش بهداشت را بیان نماید.اهداف، اصول و دامنه .1
 ارتقاء سلامت و مفاهیم مرتبط با آن را تعریف نماید. .2

 های آموزش سلامت و ارتقاء سلامت را با ذکر مثال توضیح دهد.تفاوت واژه .3
 ی شغلی خود توجه نشان دهد.نسبت به جایگاه آموزش سلامت در آینده .4
 نقش آموزش سلامت را در سطوح مختلف پیشگیری تشریح نماید. .5
 ریزی آموزش بهداشت را تشریح نماید.مراحل برنامه .6
 های آموزشی را نام ببرد.انواع نیازسنجی .7

 در هر کدام از مراحل آموزشی، نیازسنجی مناسب را به گار گیرد. .8
 های یادگیری را تشریح نماید.تئوری .9

 ا با ذکر مثال توضیح دهد.های تغییر رفتار رتئوری .10
 تاثیر آموزش بهداشت بر تغییر رفتار را تحلیل نماید. .11
 های آموزش بهداشت را توضیح دهد.انواع روش .12

 های گروه هدف به کار بندد.های آموزشی را، متناسب با ویژگیروش .13
 های آموزشی را نام ببرد.انواع رسانه .14
 اید.ها در آموزش بهداشت را تحلیل نمکاربرد رسانه .15
 ارتباطات را تعریف نماید. .16
 بندی نماید.انواع ارتباطات را طبقه .17

 ی یک ارتباط را نام ببرد.دهندهاجزای تشکیل .18
 ی ارتباط را بیان کند.دهندههای هر یک از اجزاء تشکیلویژگی .19
 های ارتباطی را تشریح نماید.انواع مدل .20

 های ارتباطی آموزش دهنده بهداشت را توضیح دهد.مهارت .21
 های فرضی ایجاد شده توسط استاد، یک ارتباط موثر با مخاطب برقرار نماید.بتواند در موقعیت .22

 ی برقراری ارتباط موثر، در یک آموزش فرضی استفاده نماید.دریس شدهتهای از تمامی تکنیک .23
 نقش ارتباطات جمعی در آموزش بهداشت را تحلیل نماید. .24
 مشاوره را تعریف نماید. .25
 مشاوره را بیان نماید.اهداف و اصول  .26
 های یک مشاوره آموزش سلامت را به کار ببندد.به عنوان مشاور، مهارتدر یک موقعیت فرضی  .27

 ها را توضیح دهد.نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از بیماری .28
 ی آموزشی را ارزیابی نموده و به صورت گزارش ارائه نماید.یک برنامه .29
ی فرهنگ جامعه را با آموزش سلامت توضیح دهد. آشنایی با اصول کلی آموزش سلامت، بین بخشی، توسعه ارتباط مفاهیمی از قبیل: هماهنگی .30

 ارتقای سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامتی

 ها و مقالات مرتبط(نامهها، پایانو به کارگیری مدل اعتقاد بهداشتی )استفاده از پروژه HBMآشنایی با مدل اعتقاد بهداشتی  .31
 ها و مقالات مرتبط(نامهها، پایاناستفاده از پروژهبا مدل پرسید و پروسید و به کارگیری مدل پرسید و پروسید )آشنایی  .32
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 منابع اصلی درس:

1. Wallas, Maxcy, Rsenan, Last. Public Health and Preventive Medicine. Mc Graw Hill, Fifteenth 

edition.2008, chapter 53 

2. Karen Glanz, Barbara K.Rimer.Health behavior and Health education 2008 

 1388رتقاء سلامت، . محسن صفاری، دکتر داود شجاعی زاده. نظریه ها، مدل ها و روش های آموزش بهداشت و ا3

 زش بهداشت آمو . راما چاندران،ل. و4

 :دانشجو ارزیابی برای پیشنهادی شیوه
 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 (SDH)موثر بر سلامت عنوان درس: عوامل اجتماعی 

 2 :واحد تعداد

 نظری : واحد نوع

 - نیاز: پیش

 شرح درس:

های نندهکها و تعیینمؤلفه ، و همچنین «ترجامعه سالم»با معضلات بهداشتی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و حرکت به سوی  در این درس دانشجویان

 شوند.  آشنا میهای اجتماعی و همچنین بیسوادی کلان آن مانند فقر، حمایت

 :اهداف کلی

فراد ا آشنایی با تاریخچه، اهداف و ابعاد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم  هر یک از این عوامل بر سلامت .1
 جامعه.

واد بهداشتی، س  سکونت، مهاجرت، تحصیلات و فقر، تبعیض، جنس، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محلمانند  های اجتماعی سلامتکنندهتعیینبررسی  .2
  طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، درآمد، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا

ی اجتماعی و هاسازی و مراقبت از سلامت خود و حمایتنینشینی، خشونت، جهاخدمات بهداشتی اولیه، شهرنشینی، حاشیه استفاده ازدسترسی به   .1
   بک زندگی ناشی از این عواملس

 :سرفصل درس )اهداف اختصاصی( 

 تعاریف و مفاهیم عوامل اجتماعی موثر بر سلامت .1
 تاریخچه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت .2
 اهداف و اثرات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت .3
 مسکن و سلامت .4
 محیط زیست و سلامت .5
 تغذیه و سلامت .6
 حمل و نقل و سلامت .7
 مذهب و سلامت .8
 اشتغال و سلامت .9

 آموزش و سلامت .10
 امنیت اجتماعی و سلامت .11
 سبک زندگی و سلامت .12
 تکامل دوران کودکی و سلامت .13
 های اجرایی موثر بر سلامت در سطح استانآشنایی با دستگاه .14
 های توسعه در سطح استانآشنایی با  نحوه مدیریت بخش .15
 های سلامتهای اجرایی استان در ارتقای پیامددرك درست از جایگاه دستگاه .16
 های ذیل این شورا  ریزی و توسعه استان و کار گروهآشنایی با شورای برنامه .17

 

 : درس اصلی منابع

1. Blas E, Kurup AS. Equity, social determinants and public health programs. World Health 

Organization; 2010. 

2. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean. Social 

determinants of health in countries in conflict: a perspective from the Eastern Mediterranean 

Region. World Health Organization; 2008.  

3. Davidson A. Social determinants of health: A comparative approach. Don Mills, Ontario, 

Canada: Oxford University Press; 2014. 

4. Abdesslam B, editor. Social determinants, health equity and human development. Bentham 

Science Publishers; 2009. 
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فرهنگ ومطالعات اجتماعی، ، پژوهشگاه علوم انسانی، های اجتماعی سلامت؛ علی منتظری، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهیمولفه .5

1119 

 :دانشجو ارزیابی برای پیشنهادی شیوه
 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 2مار حیاتی عنوان درس: آ

 2 :واحد تعدادر

 نظری : واحد نوع

 1آمار حیاتی  نیاز: پیش

  :شرح درس

 باشد،می تحقیق هر مهم ابزارهای از آمار علم و بوده محقق انسانی نیروی تربیت تکمیلی، تحصیلات هایدوره مهم اهداف از یکی اینکه به توجه با
های آماری مناسب جهت تحلیل اطلاعات در در این درس دانشجویان با روش  .است ضروری هادوره گونه این برای آماری کاربردی هایروش فراگیری

 فراگیران ،است لازم آماری هایروش کارگیری به برای آماری افزارنرم یک حداقل با آشنایی درس این این کنار درشوند. های تحقیقاتی آشنا میپروژه
 .نمود خواهند تحلیل و تجزیه را هاداده و نموده تمرین رایانه از استفاده با را آموخته مطالب

 اهداف کلی :
 و طراحی در رهبری نقش و کرده کسب را سلامت در مطالعات در آماری هایروش از استفاده برای لازم مهارت و نگرش دانش، دوره پایان در فراگیر
 .کند ایفا سلامتی هایپروژه اجرای

 )اهداف اختصاصی( : سدر سرفصل
 .بشناسد را درمانی بهداشتی خدمات نظام در (رسمی آمار) اطلاعات آوریجمع مختلف هایروش .1
 .باشد بهداشتی هایمیزان استانداردسازی و تطبیق به قادر .2
 .باشد کوهورت و شاهدی مورد مطالعات در خطر برای ایفاصله برآورد تفسیر و محاسبه به قادر .3
 .باشد هنزل -منتل آزمون کارگیری به به قادر و بداند را هاداده تحلیل در گرمداخله متغیرهای با برخورد نحوه .4
 باشد. ROC منحنی تحلیل و رسم و غربالگری و تشخیصی هایآزمون ارزیابی به قادر .5
 .باشد تحلیلی مطالعات درنمونه  اندازه محاسبه و مقدمات تهیه به قادر .6
 را نتایج و داده انجام را آزمون این آماری افزارنرم یک از استفاده با و داده تشخیص را دارد دوطرفه و طرفه یک واریانس آنالیز به نیاز که حالاتی .7

 .کند تفسیر
 انجام را آزمون این آماری افزار نرم یک از استفاده با و داده تشخیص را دارد چندگانه رگرسیون و ساده خطی رگرسیون تحلیل به نیاز که حالاتی .8

 .کند تفسیر را نتایج و داده
 تفسیر را نتایج و داده انجام را هاآزمون این آماریافزار نرم یک از استفاده با و داده تشخیص را دارد ناپارامتری هایآزمون انجام به نیاز که حالاتی .9

 .کند
 .باشد آن تفسیر و تحلیل ،تجزیه و بقاء هایداده جدول تشکیل به قادر .10
 .باشد کرده پیدا را دارد آمار مشاوره به نیاز که مواردی ارجاع برای لازم نگرش .11

 :درس اصلی منابع
 شود:می پیشنهاد منبع عنوان به زیر کتب ویرایش آخرین

1. Fundamentals of Statistics in Health Administration, R.W. Broyles 2006, Jones and Bart let Publishers. 

2. Essential Medical Statistics B. Kirk wood, J.A.C. Stern, 2nd edition Blackwell Science 2003. 

3. Medical Statistics, A commonsense Approach M.J. Campbell D. Machine 3rd Edition John Willey 

1999. 

 

 افضلی ملک حسین دکتر محمد، کاظم دکتر بهداشتی، هایشاخص و آماری هایروش  .4

 سرافراز دکتر پزشکی، و پایه علوم برای آمار .5

 :دانشجو ارزیابی برای پیشنهادی شیوه
 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 ایمرتبط با بهداشت حرفههای تشکیلات و سازمانعنوان درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع واحد: نظری

 نیاز: نداردپیش

  شرح درس:
ای در تمامی صنایع الزامی است. این امر در صنایع بزرگتر و مادر نقش حیاتی دارند. در این درس قوانین، مقررات وجود تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه

 شود. ای به فراگیران آموزش داده میحرفهالمللی در خصوص بهداشت ملی و بین

 اهداف کلی:
 ای آشنایی فراگیران با تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه  .1
 ای در ایران قوانین مربوط به بهداشت حرفه .2

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:

 ,ILO,OSHA) ایهنننای منننرجنننع در اینننمنننننننی و بنننهنننداشنننننت حنننرفنننهآشننننننننناینننی بنننا سنننننازمنننان .1

ACGIH,NIOSH,WHO,EPA,NFPA,HSE,CCOHS) 

ای مانند: وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، های دولتی مسئول در امر بهداشت حرفهآشنایی با سازمان .2
ای، بهیار و هداشت حرفهکار، مهندس بدرمان و آموزش پزشکی، مرکز سلامت محیط و کار )وزارت بهداشت(، مرکز بهداشت کار) پزشک طب

 نشانی(  خدمات آتش

 آشنایی با قانون کار .3

 های حفاظت فنینامهآشنایی با آیین .4

 های کاریوظایف کمیته حفاظت فنی در کارخانجات و محیط .5

 منابع :

 آخرین ویرایش-انتشارات کیومرث -زادهمهندس فرامرز شعبان -ایمنی و حفاظت فنی .1

 آخرین ویرایش -جهانگیر منصور -تامین اجتماعیقوانین، مقررات کار، رفاه و  .2

 شیوه پیشنهادی برای ارزیابی دانشجو:

 %15تکلیف کلاسی :  .1

  %35امتحان میان ترم :  .2

 %50امتحان پایان ترم:  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 های مدیریت ایمنی عنوان درس: ایمنی در محیط کار و سیستم

 1تعداد واحد: 

 (5/4عملی ) -(5/2نوع واحد: نظری )

 پیشنیاز: ندارد

 شرح درس: 

های تجزیه و تحلیل حوادث و انواع های کاری، روشهای شناسایی خطر در محیطاین درس با رویکرد مدیریت ایمنی در محیط کار به شناخت روش

 پردازد. این درس برای شناسایی و مدیریت ریسک در محیط کار بسیار ضروری است.های مدیریت ایمنی میسیستم

 کلی:اهداف 

 های کاریشناسایی خطر و ارزیابی ریسک در محیطهای تکنیکآشنایی با  .1

 های تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث شناخت فراگیران از تکنیک .2

 های مدیریت ایمنیانواع سیستمآشنایی دانشجویان با  .3

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:

: خطر، شدت خطر، احتمال وقوع خطر، حادثه، شبه حادثه، رویداد، عناصر سیستم، ایمنی سیستم، قابلیت اطمینان، نقص/ خطا  و اصطلاحات مفاهیم .1
 و...

 ای، مستقیم و غیر مستقیمهای وقوع حوادث: علتهای ریشهعلت .2

 پیامدهای وقوع حادثه .3

 های عملکرد ایمنیشاخص .4

 های حوادثهزینه .5

 های رخداد حوادثمدل .6

 های بررسی علت وقوع حادثه )مدل دومینو، هنریچ، پارتو و...(مدل .7

 بندی حوادث ناشی از کارطبقه .8

 و ...( fish bone  ،ETBAهای بررسی حادثه ) مدل تارانت، تکنیک .9

 اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت کنترل حوادث .10

 نویسی حادثه اصول بررسی و گزارش .11

 آنالیز علل وقوع آن های حوادث شغلی و کار عملی: پخش فیلم .12

 بندی احتمال خطر، شدت خطرهای طبقهسیستم .13

 هابندی ریسکماتریس ریسک و اولویت .14

 آن در ریسک شناسایی و مدیریت اهمیت و سیستم عمر چرخه .15

 (MSDS)آشنایی با ورقه اطلاعات ایمنی مواد  .16

 نگهداری مواد شیمیایی )ظروف، قفسه های ایمنی و  انبارداری و ... (  .17

 ها جابجایی و انتقال مواد شیمیایی و حمل و نقل آن .18

 تجهیزات حفاظت فردی  .19

 و سیستم های کشف، اعلام و اطفاء حریق اصول احتراق  .20

 واکنش های لازم در زمان بروز حریق و تجهیزات مورد نیاز  .21

 خطراتی الکتریسته در صنعت  .22

 گرفتگی و تجهیزات و لازم برای حفاظت در برابر برق شناخت شرایط برق .23
 آشنایی با مبانی مدیریت تضمین کیفیت )چرخه دمینگ( .24
 ای و کاربرد آن در بهداشت حرفه OHSAS 18001, HSE-MSهای مدیریتی آشنایی با سیستم .25

 ISO 9001  ، ISO 45001 , ISO31000ای از جمله  ¬های مدیریتی و استانداردها و کاربرد آنها در بهداشت حرفهآشنایی با انواع سیستم .26
 OHSAS 18001  ،HSE-MS  ،ISO 45001ای مانند  ¬های مدیریتی بهداشت حرفهآشنایی با فرآیند و مراحل استقرار یکی از سیستم .27
 فرآیند مدیریت ریسک .28
 های شناسایی خطر اصول انتخاب تکنیک .29
 CHECKLIST, JSA, HAZOP, FMEA, SHERPA, ETBA,  های ارزیابی ریسک از جملهمعرفی برخی از تکنیک .30
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 های آموزش دیدههای کاری و شناسایی خطر با استفاده از تکنیکهای مربوط به فرآیندها و محیطکار عملی: پخش فیلم .31

 های ارزیابی عملکرد ایمنی سیستمروش .32

 FR,SR,FSI, Fatal incident rate, Lost workday cases, Permanentهای ارزیابی عملکرد ایمنی سیستم مانند شاخص .33

total disability های عملکرد ایمنی بر اساس و سایر شاخصIOGP  

 منابع اصلی درس:

 ها و مدیریت ریسک. دکتر غلامحسین حلوانیکتاب مهندسی ایمنی سیستم .1

 نیاای .../ مولف رضا غلامنعتی، بهداشت حرفهای برحوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آن قابل استفاده برای دانشجویان ایمنی صمقدمه .2

(/ گردآوری و تالیف مهدی جهانگیری، محمدامین IMS & HSE-MSهای مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط زیست )سیستم .3

 1394-آورانفننوروزی.

 . 1393س، ایساتیفدك -خسروشاهیلاهیجانی/ تالیف سارا HSEیت یری مدهاسیستم .4

زیست )با ارایه کدها و استانداردهای رایج ایمنی(/ مولفین پژمان روحی، پرهام المللی مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیطهای بینآشنایی با سیستم .5

 1395-آوران فنروحی، غلامحسین پرمون.

 اصول ایمنی در صنعت و خدمات، مصطفی پویا کیان، شیرازه ارقامی، آخرین ویرایش  .6

 آخرین ویرایش  –ایرج محمدفام  -تجهیزات حفاظت فردی .7

 آخرین ویرایش  -رستم گلمحمدی -مهندسی حریق .8

 آخرین ویرایش  -عبدالخالق مجیری –ایمنی در برق  .9

 شیوه پیشنهادی برای برای ارزیابی دانشجو:

 %15کلاسی : تکلیف  .1

  %35امتحان میان ترم :  .2

 %50امتحان پایان ترم:  .3
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 عنوان درس: کاربرد کامپیوتر

 2   :واحد  تعدادر

 (1عملی) –( 1نظری)   :واحد نوع

 -   :نیاز پیش

 شرح درس: 
درس ین ؛ در استه اشد کاربرد رایانه در علوم مختلفجدید مانند ت صطالحاد ایجااعصر حاضر منجر به در   IT ی ازمندهنجا که توسعه بهراز آ 

ت طالعاا ایدر رشته بهداشت حرفهت طالعاوری افنادی بررکای هاحیطهص خصوه و در شنا شدآعلوم ت در طالعاوری افناو  رایانهبا مفاهیم ن نشجویادا
  د.شوئه میاراعملی ری و تئورت بصودرس ین اکنند. کسب می

 اهداف کلی:
 افزارهای کاربردی عمومیافزار و نرمختآشنایی با س

 افزارهای تخصصی بهداشت حرفه ایآشنایی با نرم

 های مختلف جستجوی عمومیآشنایی با روش

 های مختلف جستجوی اختصاصی و یافتن متون علمیآشنایی با روش

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:
 (cpu,ram,rom,VGA,Lanاز قبیل )افزارهای مختلف موجود در یک رایانه شناخت و عملکرد سخت .1

ای )رسم نمودارها، استفاده از توابع آماری و محاسباتی، صفحه آرایی و بصورت حرفه Excell و  wordافزارهای بکارگیری پیشرفته نرم .2

 تدوین گزارشات تخصصی(

 های اطلاعاتی مورد نیاز()تهیه بانک Accessافزار بکارگیری مقدماتی نرم .1

 های بهداشتی )ورود اطلاعات، تحلیل و آزمون(در تحلیل SPSSافزار بکارگیری نرم .1

 Endnoteافزارهای مدیریت منابع از قبیل آشنایی با تدوین مقالات و نرم .5

 Phast,Ergoآور شیمیایی )های ایمنی، ارگونومی و عوامل زیانای در زمینهافزاهای تخصصی بهداشت حرفهبکارگیری نرم .0

easter,Niosh) 

 های گوگل ، یاهو و ..یری ترفندهای جستجوی سایتبکارگ .9

 های اطلاعاتییافتن مقالات علمی از بانک .1

 :درس اصلی منابع
 نویسنده: ابوالفضل هدایت آذر .آشنایی با کامپیوتر  - کاربرد کامپیوتر

 های آموزشی سایت فرادرسو مجموعه Elsevierسایتهای اینترنتی گوگل ، 

 ارزیابی دانشجو: شیوه پیشنهادی برای برای
 درصد عملی( 70درصد تئوری و  30بصورت تئوری و عملی )
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  آور فیزیکی عوامل زیانعنوان درس:  

 2تعداد واحد: 

 نوع واحد: تئوری

 نیاز: نداردپیش

 :شرح درس

 شوند. آشنا می محیط کارفیزیکی آور عوامل زیانگیری و ارزیابی شناسایی، اندازهدانشجویان در این درس با 

  اهداف کلی:

 گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش آشنایی با شناسایی، اندازه .1

 گیری و ارزیابی روشنایی آشنایی با شناسایی، اندازه .2

 گیری و ارزیابی پرتوآشنایی با شناسایی، اندازه .3

 های گرمایی گیری و ارزیابی تنشآشنایی با شناسایی، اندازه .4

 :صاصی()اهداف اخت سرفصل درس

 شناخت منابع و تولید صدا و ارتعاش، ارزشیابی و کنترل صدا و ارتعاش  .1

 گیری منابع و طراحی سیستم روشنایی کمیت و کیفیت روشنایی، نحوه صحیح به کاری .2

 ها های ارزیابی و کنترل آنشناخت پرتوهای یونساز و غیریونساز و روش .3

 های حرارتی حرارتی و ارزشیابی تنشهای شناخت پارامترهای محیطی موثر بر تنش .4

 منابع اصلی درس:

 ، دکتر علیرضا چوبینه، دکتر شیرازه ارقامی، ناشر: دانشگاه شیرازایکلیات بهداشت حرفه .1

 آخرین ویرایش  –دکتر رستم گلمحمدی  –مهندسی صدا و ارتعاش  .2

 آخرین ویرایش –دکتر رستم گلمحمدی  –مهندسی روشنایی  .3

 آخرین ویرایش  -دکتر فریبا گلبابایی –های حرارتی تنش .4

 شیوه پیشنهادی برای برای ارزیابی دانشجو:

 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 ایعنوان درس: اقتصاد بهداشت حرفه

 5/1تعداد واحد: 

 نوع واحد: 

 نیاز: نداردپیش

 شرح درس:

ها قابل اجرا ای در صنایع و سازمانهایی که در زمینه ایمنی و بهداشت حرفهدانشجو بتواند در طرح و پروژه در این درس هدف بر این اساس است که

 های مورد نیاز را انجام دهد.بینیچنین بتواند پیشآورد نماید. همهای مورد نیاز را براست، هزینه

 اهداف کلی:

 ر  ها و حوادث ناشی از کاهای بیماریآشنایی با هزینه  .1

 هزینه -های سودتحلیلآشنایی با  .2

 سرفصل درس:

 تعاریف، مفاهیم و کلیات اقتصاد در علم بهداشت  .1

 های مرتبط با حوادث ناشی از کارهای برآورد هزینهروش .2

 های مرتبط با بیماری های ناشی از کارهزینه .3

 ایهای تحلیل اقتصادی و کاربرد آن در علم بهداشت حرفهمدل .4

 ایهای کنترل و ارزیابی بهداشت حرفههزینه در طرح -تحلیل سود .5

 ایسازی طرح و برنامه تجاری در بهداشت حرفهتهیه و آماده .6

 ایهای بهداشت حرفهارزشیابی اقتصادی پروژه .7

 های عملیاتیبندی هزینهبودجه .8

 منابع اصلی درس:

  اقتصاد درHSEآوران ، نویسنده : دکتر جواد وطنی، نشر فن 

 پیشنهادی برای برای ارزیابی دانشجو:شیوه 

 پروژه ارائه تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 GISعنوان درس: سیستم اطلاعات جغرافیایی 

 2تعداد واحد: 

 نوع واحد: نظری و عملی

 -پیش نیاز: 

 شرح درس: 
ای برای مدیریت و شود، یک سیستم رایانهنامیده میGIS که به اختصار،   (Geospatial Information System)سیستم اطلاعات جغرافیایی 

جغرافیایی،  با مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعاتتوانید میتجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی است. در حقیقت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، 
 .دنماییگیری، تبدیل های موثر در تصمیمها را به دانستهآن

 .آوردهای مختلف را فراهم میریزیهای متنوع و حساس مورد نیاز در برنامهسیستم اطلاعات جغرافیایی، قابلیت و توانایی تهیه و پردازش داده

 اهداف کلی:
 افزار نرم آور محیط کار با استفاده ازو کاربرد آن در بررسی عوامل زیان GISآشنایی دانشجویان با سیستم اطلاعات جغرافیایی 

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:

 نظری:
  تاریخچه و مبانی آشنایی با مبانیGIS هایی از کاربردهای آن در علوم مختلفو مثال 

  اطلاعات جغرافیاییمعرفی ساختار سامانه GISاجزاء و ارکان آن ، 

  اصول طراحی مطالعات بر مبنایGIS 

 ها برای استفاده در سامانهسازی دادهورودی و آماده هایآوری، کیفیت دادهانواع داده، نحوه جمع 

 اده به های رقومی برای ورود دیابی، نقشه، سیستم مختصات، سیستم تصویر، معرفی انواع عوارض مهم در نقشه و نحوه تهیه نقشهدورکاوی، موقعیت
 سامانه

 هاها به سامانه و مدیریت داده، سیستم پردازش دادهنحوه ورود داده 

 یی با آشناSpatial analaysis  وMap calculationهاهای اطلاعاتی و نحوه ترکیب آن، تهیه لایه 

  کاربردهایGIS ای با ذکر مثال با کمک نرمدر بهداشت حرفه( افزار مناسبArc GIS ) 

 عملی:
 افزارها به نرمسازی و تهیه دادهآماده 

 بندی و ذخیره آنهادستههای اطلاعاتی، تلفیق، ها و تهیه لایهتحلیل داده 

 بندی در اطراف یک پدیدهبندی و حریمهای ناحیههای منحنی میزان و نقشههای کاربردی مانند نقشهتهیه نقشه 

 زاهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در توصیف و تحلیل شرایط محیطی از نظر توزیع و انتشار عوامل مخاطرهاستفاده از خروجی 

 منابع درس:
 ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی، مجید مخدوم، آخرین چاپو برنامهارزیابی  .1
 1394، نویسنده: یونس خسروی، محمدکاظم جباری،ARC GIS 10.3 و خودآموز (GIS) سامانه اطلاعات جغرافیایی .2

3. An introduction to geographical information system, Ian Heywood, Sarah Cornelius, Steve Carver, (the 

latest edition) 

 

 شیوه پیشنهادی برای ارزیابی دانشجو:

  :20پروژه درسی% 

 %80آزمون کتبی و عملی پایان ترم: 
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 شناسی شغلی عنوان درس: کلیات سم

 2  :واحد تعدادر

 نظری  :واحد نوع

 ندارد   :نیاز پیش

 :  شرح درس

. بنابراین های ناشی از کار در کارگران استجهت پیشگیری از بیماری محیط کاردر  شناسیسمهای شناسی شغلی کاربرد اصول و روشسم

 پردازد. می شناسی برای مدیریت مخاطرات شیمیایی در محل کارهای سمبه اصول و روششناسی سم

 اهداف کلی :
 های شغلی محیطشناسی سموم رایج در فرآیندهای مختلف موجود در آشنایی کلی با سموم و سم .1

 های شغلی و پایش بیولوژیک شناخت مسمومیت .2

 :)اهداف اختصاصی( سرفصل درس

 شناسی و انواع آن تعاریف و اصول سم .1

 هاتوکسیکوکینتک، توکسیکودینامیک، زینوبیوتیک .2

 فلزات سنگین شناسیسم .3

 Volatile Organic Compounds(ترکیبات آلی فرار  شناسیسم .4
S

(VOC  

 ها کششناسی آفتسم .5

 ها شناسی حلالسم .6

 پلیمرها  شناسیسم .7

 Polycyclic  Aromatic Hydrocarbons ( شناسیسم .8
S

(PAH 

9. 
 

 کننده گازها و بخارت محرك و خفه

 گردوغبارهای سمی  .10

 پایش بیولوژیکی سموم شغلی  .11

های شغلی موجود در صنایع مختلف )نفت و پتروشیمی، صنایع فلزی، ساختمانی، نساجی و چرم، چوب ارزیابی ریسک تماس شغلی با سموم در مسمومیت .12
 و کاغذ و ....(  

 :درس اصلی منابع
 آخرین چاپ ،2و  1جلد  غلامحسین ثنایی، شناسی صنعتی،سم .1

 آخرین چاپداوود افشاری،  سید جمال الدین شاه طاهری، شغلی، سم .2

3. Occupational toxicology, Staecy N.E., CRC Press, (The latest edition). 

4. General toxicology, environmental and industrial application, Phililip L. William, Robert 

C.James. Stephen M. Roberts, John Wiley & Sons, Inc. (The latest edition). 

5. Cassaret and Douls Toxicology, the basic science of poison. Curstis D. Klassen. Mc Graw Hill, 

McMillan Pub., New York, USA, (The latest edition). 

 

 شیوه پیشنهادی برای ارزیابی دانشجو:
 ارائه پروژه  تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 آور شیمیایی   عنوان درس: عوامل زیان

 2  :واحد تعدادر

  نظری  :واحد نوع

 ندارد    :نیاز پیش

 شرح درس:
 شوند. آور شیمیایی محیط کار آشنا میگیری و ارزیابی عوامل زیاندانشجویان در این درس با شناسایی، اندازه

 اهداف کلی:
 های هوا برداری از آلایندهها و وسایل نمونهآشنایی با روش .1

 های هوا لایندهآآشنایی با اصول کلی سنجش  .2

 سرفصل درس )اهداف اختصاصی(:
 های شیمیایی محیط کار بردای از آلایندهها و وسایل نمونهشناخت روش .1

 ها هوا تجزیه و ارزشیابی نمونه یهاشناخت روش .2

 ها در هوای محیط کار های کاهش تراکم آلایندهشناخت اصول کلی روش .3

 منابع :
 آخرین ویرایش  –دکتر علیرضا چوبینه  -های هوابرداری از آلایندهروش ها و وسایل نمونه .1

 آخرین ویرایش  –پی دکتر احمد نیک -برداری و رویکردهای ارزیابی مواجهه شغلی با گازها و بخاراتاصول و مبانی نمونه .2

 آخرین ویرایش  –دکتر عبدالرحمان بهرامی  – 1-3جلد  –های هوا برداری و تجزیه آلایندهنمونه .3

 پیشنهادی برای ارزیابی دانشجو: 

 ارائه پروژه  تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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  شرایط اضطراری در محیط کار عنوان درس: مدیریت 

 2  :واحد تعدادر

 نظری   :واحد نوع

  های مدیریت ایمنی ایمنی در محیط کار و سیستم  :نیاز پیش

 شرح درس:
واند از تریزی از پیش طراحی شده میناپذیر جانی وخسارات مالی فراوان روبرو هستند، آمادگی قبلی و برنامهاینکه صنایع با صدمات جبرانبا توجه به 

 مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار ها در شرایط اضطراری کاسته و تا حد ممکن پیامدهای حوادث واحدهای صنعتی را کاهش دهد. بنابراین بحران
 پردازد. های صنعتی میریزی و آمادگی در برابر حوادث و بحرانبه مطالعه شرایط اضطراری، برنامه

 اهداف کلی:
 های کاری و صنعتی آشنایی  با انواع شرایط اضطراری در محیط .1

 مدیریت خطرات و شرایط اضطراری   .2

 :اختصاصی( اهداف) سرفصل درس
 فاجعه و بحرانتعریف شرایط اضطراری و تفاوت آن با  .1

 شرایط اضطراری  تمدیری .2

 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک  .3

 پیشگیری از بروز شرایط اضطراری  .4

 آمادگی در برابر شرایط اضطراری  .5

 واکنش در برابر شرایط اضطراری  .6

 های بازیابی برنامه .7

 :درس اصلی منابع

 8811نشر فن آوران سال  –چاپ دوم  –تالیف دکتر امید کلات پور  –مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار . 1

2. Emergency planning for industrial hazards, Gow H,.B.F., Routhedge publisher, (the lastest edition).  
 شیوه پیشنهادی برای ارزیابی دانشجو:

 ارائه پروژه  تشریحی، جوابی، چهار : کتبی صورت به
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 عنوان درس: ارگونومی شغلی 

 2 :واحد تعدادر

 واحد: نظری نوع

 -پیش نیاز:

 شرح درس:
ات های ارزیابی پوسچر شغلی و اقدامهای انسان در محیط کار و شیوههای شغل و تواناییسازی و تعادل بین نیازمندیدانشجویان در این درس با بهینه

 شوند. های پیشگیری از اختلالات آشنا میاصلاحی و راه

 اهداف کلی:
 های انسانی ها و محدودیتآشنایی با قابلیت .1
 آشنایی اصول ارگونومی، ایجاد تعادل و تعامل مناسب بین کار و کاربر .2
 های ارزیابی، بازرسی و بهبود شرایط محیط کارآشنایی با بکارگیری اصول و روش .3

 سرفصل درس )اهدف اختصاصی(:
 آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج در ارگونومی  .1

 عضلانی  –آشنایی با اختلالات اسکلتی  .2
 آشنایی  با ریسک فاکتورهای ارگونومی  .3
 و ... (  MAPO  ،PATI  ،HEMPAهای ارزیابی حمل بیمار )آشنایی با روش .4

 های پیشگیری و اقدامات اصلاحی آشنایی با روش .5

 :  منابع اصلی درس
 آخرین ویرایش  –علیرضا چوبینه  –های ارزیابی پوسچر کاری شیوه. 1

 آخرین ویرایش  –جلد اول  –مهندس علی اکبر کیخامقدم  –های ارزیابی فیزیکی روش –. روش ارزیابی ارگونومی )راهنمای انتخاب و کاربرد( 2

 1378 -عبدلی ارمکی  –. مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار 3
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  های شغلیعنوان درس: اپیدمیولوژی بیماری

 2 :واحد تعدادر

 واحد: نظری نوع

 حیاتی آمار اپیدمیولوژی، اصول پیش نیاز:

 شرح درس:
آور یانزهای شغلی از طریق شناسایی تبعات مواجهه  شغلی با عوامل و شرایط ها و جراحتهای شغلی، به پیشگیری از بروز بیماریاپیدمیولوژی بیماری 

-ها، گزارشگیریها و نتایج اندازههای حوادث، بیماریهای شغلی با مطالعه گزارشپردازد. متخصصان آشنا به اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی میدر محیط

ر با تلفیق تدر سطح کلانهای کاری و توجیه مدیریت دست یافته و کار به سیمای بهتری از وضعیت سلامتی در محیطهای غیبت از کار و معاینات طب
 و تشخیصی اقدامات انجام و ضمن یافت خواهند دست ،گرجامعه پزشکی اهداف به گرایی، بهداشت زیربنایی نگرش با روبنایی درمانگراییهای جنبه

 پرداخت. خواهند نیز بهداشتی زیربنایی اقدامات به درمانی

 اهداف کلی:
  شغلی اپیدمیولوژی هایروش و اصول آشنایی با-1
 های ناشی از کار بیماری بویژه و هابیماری سرواپیدمیولوژی کاربردهای و اصول  آشنایی با-2
 اشنایی با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک -3
 های اپیدمیولوژی شغلی.پروژه در همکاری های لازم جهت کار وآشنایی با مهارت -4
 تشخیصی و غربالگری ابزارهای و هاآزمون اعتبارسنجی مطالعات طراحی آشنایی با -5
  کارکنان در شغلی هایبیماری کنترل و اپیدمیولوژی شغلی کاربردهای آشنایی با-6
 ای بهداشتیهای مداخلههای بیولوژیک شغلی و استفاده از آنها در برنامهآشنایی با نمونه -7

 :)اهدف اختصاصی( سرفصل درس

 هامت، بیماری و سیرطبیعی بیماریلامفهوم س-
 پیشگیری سطح اول، دوم و سوم  - 
 بویژه در حوزه سلامت شغلی رویکردهای متفاوت به پیشگیری  -
 ها درکنترل و پیشگیری بیماری هاآن وکاربرد هاهای اپیدمیولوژیک بررسی بیماریمدل -
 ی شغلیهابیماریایجاد  چگونگی -

 های شغلیهای انتقال بیماریراه -
 های ناشی از کارو شرایط شغلی بر ایجاد بیماریبرآورد تاثیر محیط -
 حدود مجاز مواجهه شغلی و تحلیل آن -
 هیمفهوم ایمنی گرو -
 اپیدمیولوژی های بهداشتی وکاربرد آنها درها و میزانشاخص -
 های شغلی و ارتباط آن با شناسایی خطرات بالقوه در محیط کاررابطه بین بروز و شیوع بیماری -
  و کاربرد آنها در زمینه محاسبه نسبت شانس، خطر نسبی العات اپیدمیولوژیکیانواع مط -

 هازودرس بیماریو نقش آن در کشف  غربالگری-
 اعتبار آزمایشهای غربالگری  تعیین -

 :درس اصلی منابع

 Vineis, P. 1992. Uses of biochemical and biological markers in occupational epidemiology. 

Rev Epidmiol Med Soc Santé Publ 40 Suppl 1: 63-69. 

 James F. Jekel, Epidemiology, Biostatistics, and Preventive Medicine,2007, Elsevier Health 

Sciences 

 Corbett McDonald, Epidemiology of Work Related Diseases,2008, John Wiley & Sons 

 Barry S. Levy, Preventing Occupational Disease and Injury,2005, American Public Health 

Association 
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