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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ناپیوسته بهداشت حرفه ای تحصیلي: یو رشته مقطعبهداشت حرفه ای      گروه آموزشي:بهداشت   دانشکده:

 2در صنعت  يمنيایش نیاز: پ   تئورینوع واحد:  2تعداد واحد: 3ايمني در صنعت  نام درس:

 9کالس مکان برگزاری:                   8-01:ساعت      شنبه دو:برگزاری کالس: روز زمان

 حسین ابراهیمي مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   مسئول درس:  01تعداد دانشجويان:

  )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

بکار بررد در ورو   منیمدرن و ا یبا تکنولوژ ییایتن دنفکر بوده که مهارت خود را در جهت ساخ نیکه بشر همواره به ا نیبا توجه به ا

 یمنریا نرهیمطلروبتر در مم طیبوجود آوردن شررا یرا برا یمدرن تر یسوق داده شد که ابزارها و روش ها یفکر و نظر او به سمت خیتار

و  دادهایردر اغلر  مروارد رو یمرود ولراستفاده ن طیفهم و توسعه بهتر و کاملتر شرا یبرا یدیجد یراستا ام راهها نیکند بشر در ا ایمه

صرورت  یبه سخت میام مفاه یدرک بعض یشود و حت یداده نم صیتشخ یوقوع آن به خوب طیشرا یحوادث رو به توسعه بوده و ام ورف

برا  یمباحر  للمر یبهداشت حرفه ا یمهندس انیصورت گرفته و جهت دانشجو یثرترخصوص اقدامات مو نیگرفته که المم است در ا

و  عیآنهرا برا صرنا ییآشرنا یصنعت هماهنگ است در نظر گرفته شرده و در راسرتا یها یاممندیو ن ایروم دن یکه با متون للم یمشار

 در نظر گرفته شود. یآمومش یسرفصل ها یصنعت یپروسه ها یمنیا
 

  (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 آالت و اصو  حفاظ گذاری برق، ایمنی ماشین یمنیبا ا انیآشنایی دانشجو

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .کند تعریفرا  لکتریسیتهدر ا مهم تصطالحاا -

 .هدد حشر( را  ضعیفو  یقو ژلتاو  - مستقیم   وبمتنا) لکتریسیتها تولید  صوا -

 .هدد توضیحرا  یعمتو شبکهدر  قبر یعمتو هنحو -

 .کند شناساییرا  برقی یهاارمدو  انیسر قبر یها شبکه -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 0جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

، اصو  مقدمه، تعاریف برقایمنی  54

 تولید الکتریسته

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

سانی شبکه های برق ر برقایمنی  54

 و نحوه تومیع برق

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

 ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .دببر منارا  صنعتدر  لکتریسیتها اتخطر -

 .هدد توضیحرا  گرفتگی قبر یطاشرو  صوا -

 .هدد حشررا  قبر نجریا یخطاها اعنوا -

 هدد حشررا  ننسادر ا رفتگیگ قبر تشد بر موثر ملالو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحرررر   -سررررخنرانی خطرات الکتریسته برقخطرات  54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

اصررو  و شرررایط برررق  برق گرفتگی 54

 گرفتگی

بحرررر   -سررررخنرانی

 یگروه

 پرسش و پاسخ

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دببر منارا  مستقیم غیرو  مستقیم گرفتگی قبر برابردر  حفاظت یههارا اعنوا -

 .هدد توضیحرا  سانیر قبر یها کابلدار و  لایق یها سیستم به طمربو یمنیا  صوا -

 .هدد توضیحرا  قبر یتابلوها به طمربو یمنیا  صوا -

 .هدد توضیحدار را  قبر طخطو حریم لایتو ر قبر یعمتو یها شبکه به طمربو یمنیا  صوا -

 ..دببر منارا  قبر نجریا هیژو حفاظتی یهااردستاندو ا ها نامه ئینآ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 شیابيارز ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحرررر   -سررررخنرانی برق یمنیاصو  ا اصو  ایمنی برق 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

بحرررر   -سررررخنرانی برق یمنیاصو  ا اصو  ایمنی برق 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دببر مناو ...( را  ها رکنتاکتو ،ها له, رهامفیو) قبر اتخطر برابردر  حفاظت ایبر ممال اتتجهیزو  سایل, وستگاههاد اعنوا -

 .دببر منارا  قبر نجریا حفاظتی اتتجهیز دبررکا رادموو   رکاو  مسا -

 .هدد حشررا  قبر یمنیدر ا  نجا محافظ یکلیدها اعنوو ا رکاو  مسا -

 .هدد حشررا  پرتابل برقی یستگاههادر د قبر یمنیا  صوا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

دستگاههای حفاظرت در برابرر  54

 برق

حفاظررت  یدسررتگاهها

 در برابر برق

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

حفاظرت در برابرر  یدستگاهها 54

 برق

حفاظررت  یدسررتگاهها

 در برابر برق

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .هدد حشررا  قبر یمنیدر ا مینم  تصاا رکاو  مسا -

 .هدد توضیحارت  را  هچا دیجاا هنحوو  تینگار یشهارو -

 .دببر منا را تینگار قانونی تماالزو ا ها نامه ئینآ -

 .هدد توضیحارت را  سیم متومقا یگیر امهندا هنحو -

 .هدد توضیحرا  موقت مینم  تصاا سیستم -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحرررر   -سررررخنرانی مینم  تصاا رکاو  مسا مینم  تصاا رکاو  مسا 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

بحرررر   -سررررخنرانی  مینم  تصاا رکاو  مسا مینم  تصاا رکاو  مسا 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دببر منارا  قبر اتخطر هیژو دیفر حفاظت اتتجهیز اعنوا -

 .هدد توضیحرا  قبر اتخطر هیژو دیفر حفاظت اتتجهیز بنتخاا هنحو -

 .دببر منارا  قبر اتخطر هیژو دیفر حفاظت اتتجهیز به طمربو یهااردستاندا -

 .هدد حشررا  قبر اتخطر هیژو دیفر حفاظت اتتجهیزام  دهستفاا هنحوو  سیمربا اری،نگهد  صوا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

 هیژو دیفر حفاظت اتتجهیز 54

 قبر اتخطر

 حفاظت اتتجهیز

 اتخطر هیژو دیفر

 قبر

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

 هیژو دیفر حفاظت اتتجهیز 54

 قبر اتخطر

 حفاظت اتتجهیز

 اتخطر هیژو دیفر

 قبر

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 داف رفتاری جلسه هفتم:اه

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .هدد توضیحرا  خطر مستعد مناوق یبندمون  همیتا -

 .دببر منارا  مختلف یهااردستاندا سساا بر راتبخاو  هامگا هیژو خطر مستعد مناوق یبندمون  اعنوا -

 .دببر منارا  خطر مستعد مناوق به طمربو حفاظتی حسطو -

 .دببر منارا  خطر مستعد مناوقام  امکد هر ایبر مناس  برقی اتتجهیز بنتخاا  وصا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مناوق یبندمون  خطر مستعد مناوق یبندمون  54

 خطر مستعد

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

 مناوق یبندمون   خطر مستعد مناوق یبندمون  54

 خطر مستعد

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .هدد توضیحرا  صالقهو  ساکن لکتریسیتها دیجاا هنحوو  تعریف -

 .هدد توضیحرا  صالقهو  کنسا لکتریسیتهام ا ناشی اتمخاور -

 .هدد توضیحرا  صالقهو  ساکن لکتریسیتها اتخطر برابردر  حفاظت یهارهکاو را  صوا -

 .هدد توضیحرا  ساکن لکتریسیتها اتخطر هیژو دیفر حفاظت اتتجهیز -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحرررر   -سررررخنرانی ساکن لکتریسیتها ساکن لکتریسیتها 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

بحرررر   -سررررخنرانی ساکن لکتریسیتها ساکن لکتریسیتها 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .کند تعریفو ... را  مکانیکی صفر ضعیتو ت،لملیا نقطه نظیر تالآ ماشین یمنیدر ا مهم تصطالحاا -

 .کند نبیارا  تالآ ماشین یمنیا ادثحو یخچهرتا  -

 .کند کررا ذ تالآ ماشین یمنیا ردمودر  تواللاا دآوریگر هنحوو  واللاتیا جعامر -

 دببر منارا  تالآ ماشین  یمنیا یهااردستاندا اعنوا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9لسهج

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحرررر   -سررررخنرانی تالآ ماشین یمنیا تالآ ماشین یمنیا 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

بحرررر   -سررررخنرانی تالآ ماشین یمنیا تالآ ماشین یمنیا 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

فراگیر انتظار می رود: ام رسدر پایان د  

 .کند نبیارا  تالآ ماشین به طمربو ادثحوو  اتخطر اعنوا -

 .هدد توضیحرا  تالا ماشین یسکر یابیو ارم خطر شناسایی  صوا -

 .کند شناساییو ...( را  محرکهونیر  نتقاا اتتجهیز, لملیاتی منطقه) تالآ ماشیندر  خطر طنقا -

 .دببر منارا  تالآ ینماش برابردر  حفاظت  صوا مهمترین -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 01جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 به طمربو ادثحوو  اتخطر 54

 تالآ ماشین

 ادثحوو  اتخطر

 تالآ ماشین به طمربو

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

4  - - - 

 برابردر  حفاظت  صوا ماشین برابردر  حفاظت  صوا 54

 ماشین

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .کند تعریفرا  تالآ ماشین اریگذ ظحفا -

 .دببر منارا  مناس  ظحفا یها یژگیو -

 .هدد حشررا  ها سیستمدر  اریگذ ظحفا دیهبررا مبانی -

 .هدد توضیحرا  هریک یها یژگیو و حفاظها اعنوا -

 .دببر منارا  اریگذ ظحفا قانونی تماالزو ا هااردستاندا اعنوا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 00جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ماشین اریگذ ظحفا تالآ ماشین اریگذ ظحفا 54

 تالآ

بحرررر   -سررررخنرانی

 روهیگ

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

 ماشین اریگذ ظحفا تالآ ماشین اریگذ ظحفا 54

 تالآ

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دببر منارا   تالآ ماشیندر  میسا یمنا یها سیستم اعنوا -

 .هدد توضیحرا  اتخطر برابردر  حفاظتدر  حفاظتی یها مسیست اعنوا  رکاو  مسا -

 .هدد توضیحرا  یک هر ییتهاودمحدو  حفاظتی یها سیستم دبررکا اردمو -

 .دببر منارا  تالآ ماشین یمنیدر ا حفاظتی یها سیستم یهااردستاندا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 02جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس هشیو رئوس مطالب موضوع درس

در  میسا یمنا یها سیستم 54

   تالآ ماشین

 یها سیستم اعنوا ا

 ماشیندر  میسا یمنا

   تالآ

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

در  میسا یمنا یها سیستم 54

   تالآ ماشین

 سیستم یهااردستاندا

در  حفاظتی یها

 تالآ ماشین یمنیا

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .کند نبیارا  تالآ ماشیندر  یمنیا فاصله  همیتا -

 .هدد توضیحرا  تالآ ماشیندر  یمنیا فاصله محاسبه هنحو -

 .هدد مجانا دیلموو  فقیا رنو دهپر ایبررا  تالآ ماشیندر  یمنیا فاصله به طمربو تمحاسبا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 03جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یمنیا فاصله  همیتا تالآ ماشیندر  یمنیا فاصله 54

 تالآ ماشیندر 

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

 به طمربو تمحاسبا تالآ ماشیندر  یمنیا فاصله 54

در  یمنیا فاصله

 تالآ ماشین

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دببر منارا  تالآ ماشین یمنیدر ا مدیریتی  کنتر یشهارو اعنوا -

 .هدد توضیحرا  تالآ ماشین یمنیدر ا مدیریتی  کنتر یشهارو دبررکا اردمو -

 .هدد توضیحرا  تالآ ماشین جهت یمنیا یلعملهاراستود تهیه هنحو -

 .هدد ئهارا سکالو در یافته تالآ ماشین یمنیا لعملراستود نمونه یک -

 .هدد توضیحرا  تالآ ماشین یمنیدر ا مسافتو  فاصله دیجاروش ا -

 .دببر منارا  تالآ ماشین با رکادر  دیفر حفاظت سایلو مهمترین -

 ی مطالبی ارائهبندجدول زمان

 04جلسه

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یمنیدر ا مدیریتی  کنتر 54

 تالآ ماشین

در  مدیریتی  کنتر

 تالآ ماشین یمنیا

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

 با رکادر  دیفر حفاظت سایلو 54

 تالآ ماشین

لملکرد اجزا و سامکار 

 انواع کاشف ها

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .هدد توضیحرا  تالآ ماشیندر  ستهاناخو امیندراه ا خطر -

 .هدد توضیحرا  تالآ ماشیندر  ستهاناخو امیندراه ا خطر  کنترو  یپیشگیردر  پرمیتو  LOTO برنامه همیتا -

 .کند تشریحرا  پرمیتو  LOTO برنامه هنحوو   صوا -

 .هدد ئهارا سکالو در  یافته پرمیت نیزو   LOTO برنامه لعملراستود نمونه یک -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 05جلسه 

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحرررر   -سررررخنرانی نامهبر همیتا LOTO برنامه 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

بحرررر   -سررررخنرانی برنامه هنحوو   صوا LOTO برنامه 54

 گروهی

 پرسش و پاسخ



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

ام فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ,  اشتر یماشینها, دگر یهااره  ,یبر بچو یها ماشین, ها سپر نظیر اربزا یها ماشین طمربو  ادثحوو  اتخطر -

 .هدد توضیحو ...را  دهسمبا سنگ, ها مته, هامفر

 , هامفر,  اشتر یماشینها, دگر یها, اره یبر بچو یها ماشین, ها سپر نظیر اربزا یها ماشین یمنیا  صوا مهمترین -

 .هدد توضیحو ...را  دهسمبا سنگ, ها مته

 , دگر یها, اره یبر بچو یها ماشین, ها سپر نظیر اربزا یها ماشین به طمربو نیقانو تماالزو ا یمنیا یها نامه ئینآ -

 .دببر مناو ...را  دهسمبا سنگ, ها مته, هامفر,  اشتر یماشینها

  یماشینها, دگر یها, اره یبر بچو یها ماشین, ها سپر نظیر اربزا یها ماشین نندگامساام  Manual نمونه یک -

 .هدد ئهارا سکالو در  اجستخررا ام آن ا یمنیا اردموو  یافتهو ... دهسمبا سنگ ,ها مته, هامفر,  اشتر

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 06جلسه 

 مدت ممان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 طمربو  ادثحوو  اتخطر 54

 ها ماشین

  ادثحوو  اتخطر

 یها ماشین طمربو

, ها سپر نظیر اربزا

 بچو یها اشینم

, دگر یها, اره یبر

اشتر یماشینها  ,  

 سنگ, ها مته, هامفر

 دهسمبا

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 - - - استراحت 4

 ماشین یمنیا  صوا مهمترین 54

 ها

 یمنیا  صوا مهمترین

 نظیر اربزا یها ماشین

 یها ماشین, ها سپر

 یها, اره یبر بچو

 اشتر یماشینها, دگر

هامفر,  ,  

 دهسمبا سنگ, ها مته

بحرررر   -سررررخنرانی

 گروهی

 پرسش و پاسخ

 


