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 اهداف اختصاصی: 

 آشنایی با محتوای درس و پیش آزمون -1
 دانشجو باید بتواند: 

 درخصوص سابقه آموزشی خود در زمینه ایمنی اعالم نظر نماید.          -

 در خصوص ارتباط با رشته بهداشت حرفه ای اعالم نظر نماید.          -

 خصوص ارتباط ایمنی با سایر علوم اعالم نظر نماید.در          -

 را لیست نماید.  3اهداف درس ایمنی در صنعت          -

 نحوه ارائه درس در طول نیسمال را بیان نموده و ارائه پیشنهاد نماید.         -

 نحوه ارزشیابی درس در طول نیمسال را بیان نموده و ارائه پیشنهاد نماید.          -

 منابع اصلی درس را لیست نماید.          -

 
 آشنایی با تعریف ایمنی، اهداف ایمنی، اهمیت ایمنی  -2

 دانشجو باید بتواند: 
 ایمنی را تعریف نماید.          -

 تاریخچه ایمنی را شرح دهد.          -

 کاربردهای علم ایمنی را بیان نماید.          -

 کار را بیان نماید. اهمیت ایمنی در          -

 

 آشنایی با اصطالحات در ایمنی  -3
 دانشجو باید بتواند: 

 اهمیت دانستن اصطالحات در ایمنی را بیان نماید.          -

 ضرورت دانستن اصطالحات درعلم ایمنی را توضیح دهد.          -

، عیب، ارزیابی خطر، معنای واژه های: ایمنی ، خطر، ریسک، حادثه، شبه حادثه، نقص         -

 مدیریت ریسک و .... را بیان نماید. 

 
 آشنایی با ایمنی برق، فیزیولوژی برق گرفتگی، حفاظت در برابر برق  -4

 دانشجو باید بتواند: 
 شدت جریان ، مقاومت ، اختالف پتانسیل، شوک الکتریکی و .... را تعریف نماید.          -

 در برابر برق گرفتگی مستقیم و غیر مستقیم را توضیح دهد. روشهای مختلف حفاظت          -



 

 آشنایی با روشهای حفاظت در برابر خطرات برق  -5
 دانشجو باید بتواند:

 انواع روشهای حفاظت در برابر خطرات برق را طبقه بندی نماید.          -

 ماید. روشهای حفاظت در برابر خطرات برق گرفتگی مستقیم را بیان ن         -

 روشهای حفاظت در برابر خطرات برق گرفتگی غیر مستقیم را بیان نماید.          -

 

 آشنایی با خطرات معدنکاری، معدنکاری زیرزمینی و سطحی، ایمنی حفاری -6
 دانشجو باید بتواند: 

 اصول معدنکاری سطحی را بیان کند.          -

 کند. اصول معدنکاری زیرزمینی را بیان          -

 خطرات معدنکاری سطحی را بیان کند.          -

 

 آشنایی با ایمنی مواد منفجره، ایمنی تجهیزات معدنکاری  -7
 دانشجو باید بتواند: 

 انواع مواد منفجره را طبقه بندی نماید.          -

 نحوه استفاده ایمن از مواد منفجره در معدنکاری را شرح دهد.          -

 ایمنی انبارداری مواد منفجره را بیان نماید.          -

 خطرات تجهیزات مورد استفاده در معدنکاری را بیان نماید.          -

 اصول ایمنی تجهیزات معدنکاری را تشریح نماید.          -

 
 آشنایی با خطرات ماشین آالت، روشهای شناسایی خطرات ماشین آالت  -8

 دانشجو باید بتواند: 
 خطرات ماشین آالت را تعریف و طبقه بندی کند.          -

 انواع متد شناسایی خطرات ماشین آالت را تشریح کند.          -

 روشهای شناسایی خطرات ماشین آالت را مقایسه کند.          -

 
 آشنایی با روشهای ایمن سازی ماشین آالت -9

 دانشجو باید بتواند: 
 ایمن سازی ماشین آالت تشریح کند.  روش گاردینگ را در         -

 روش استفاده از تدابیر را در ایمن سازی ماشین آالت تشریح کند.          -

 روش استفاده از فاصله و مسافت را در ایمن سازی ماشین آالت تشریح کند.          -

  روش استفاده از باردهی و بارگیری ایمن سازی ماشین آالت تشریح کند.         -

 روش استفاده از کمک های متفرقه را در ایمن سازی ماشین آالت تشریح کند.          -

 

 آشنایی با ایمنی در ساختمان سازی، ایمنی گودبرداری و حفاری، ایمنی نردبانها-11

 دانشجو باید بتواند: 
 خطرات موجود در ساختمان سازی را طبقه بندی نماید.          -

 جود در حفاری را طبقه بندی نماید. خطرات مو         -

 خطرات موجود در گودبرداری را طبقه بندی نماید.          -

 خطرات موجود در استفاده از نردبانها را طبقه بندی نماید.          -

 
 

 آشنایی با ایمنی جرثقیل ها، ایمنی کار در ارتفاع -11
 دانشجو باید بتواند: 

 ار با جرثقیل را نام ببرد. خطرات موجود در ک         -

 خطرات موجود در کار در ارتفاع را بیان کند.          -

 روشهای ایمن سازی کار در ارتفاع را بیان نماید.          -

 تجهیزات حفاظت فردی الزم برای کار در ارتفاع را تشریح کند.          -

 
 زات کشف حریق آشنایی با ایمنی حریق، مبانی حریق، روشها و تجهی -12

 دانشجو باید بتواند: 
 اصطالحات رایج در ایمنی حریق را تشریح کند.          -

 مبانی آتش سوزی را تشریح کند.          -

 روشهای عمده کشف حریق را بیان کند.          -

 انواع تجهیزات اعالم حریق و مکانیسم عمل آنها را بیان نماید.          -

 



 ا روشهای اطفاء حریق، اصول طراحی سیستم های دستی کشف حریق آشنایی ب -13

 دانشجو باید بتواند: 
 روشهای عمومی اطفاء حریق را نام ببرد.          -

 سیستم های دستی اطفاء حریق را نام ببرد.          -

 نحوه ارائه سیستم های دستی اطفاء حریق را ذکر نماید.          -

 

 ل طراحی اسپرنیکلرها را بیان کند. آشنایی با اصو -14

 دانشجو باید بتواند: 
 ضرورت استفاده از اسپرنیکلرها را بیان کند.          -

 اصول طراحی اسپرنیکلرها را تشریح کند.          -

 

 آشنایی با روشهای تست و نگهداری سیستم اعالم و اطفاء حریق  -15
 دانشجو باید بتواند: 

 تست سیستم های اعالم و اطفاء حریق را تشریح کند. روشهای          -

 روشهای نگهداری سیستم های اعالم و اطفاء حریق را تشریح کند.          -

 روش گزارش دهی تست و نگهداری سیستم های اعالم و اطفاء حریق را تشریح کند.          -

 
 

 

 
 

 
 روش آموزش: 

و با بهره گیری از وسائل کمک آموزشی اورهد و تخته آموزش به روش سخنرانی در کالس          -

 انجام می گیرد. 

 

 شرایط اجرا: 
 امکانات آموزشی دانشکده: 

 کالس درس          -

 وسائل و تجهیزات کمک آموزشی ...         -


