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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه اي تحصیلی: يو رشته مقطعبهداشت حرفه اي      گروه آموزشی:بهداشت   دانشکده:
  یش نیاز: پ     تئورينوع واحد:  2تعداد واحد: 2ایمنی در صنعت  نام درس:

  1کالس مکان برگزاري:                   10- 12:ساعت      سه شنبه:روززمان برگزاري کالس: 
  حسین ابراهیمی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  یمیابراه نیحسمسئول درس:  17تعداد دانشجویان:

   (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
بکار بـرد در طـول  منیمدرن و ا يبا تکنولوژ ییایدنفکر بوده که مهارت خود را در جهت ساختن  نیکه بشر همواره به ا نیبا توجه به ا

 یمنـیا نـهیمطلـوبتر در زم طیبوجود آوردن شـرا يرا برا يمدرن تر يسوق داده شد که ابزارها و روش ها یفکر و نظر او به سمت خیتار
و  دادهایـدر اغلـب مـوارد رو یولـ استفاده نمـود طیفهم و توسعه بهتر و کاملتر شرا يبرا يدیجد يراستا از راهها نیکند بشر در ا ایمه

صـورت  یبه سخت میاز مفاه یدرك بعض یشود و حت یداده نم صیتشخ یوقوع آن به خوب طیشرا یحوادث رو به توسعه بوده و از طرف
بـا  یمباحـث علمـ يبهداشت حرفه ا یمهندس انیصورت گرفته و جهت دانشجو يثرترخصوص اقدامات مو نیگرفته که الزم است در ا

و  عیآنهـا بـا صـنا ییآشـنا يصنعت هماهنگ است در نظر گرفته شـده و در راسـتا يها يازمندیو ن ایروز دن یکه با متون علم یارزش
  در نظر گرفته شود. یآموزش يسرفصل ها یصنعت يپروسه ها یمنیا

  
   )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل

  و کنترل آن قیحر یو عمل ينظر يجنبه ها يریمربوطه فراگ يندهایو فرا ییایمیمواد ش یمنیبا ا انیآشنایی دانشجو
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 دهد. حیرا توض ییایمیکار با مواد ش یمنیا تیاهم -
 دهد. حیتوض ییایمیرا در ارتباط با مواد ش یکل فیها و و ظا تیمسئول ،یموارد قانون -
 دهد. حیمواد را توض ییشناسا یللالم نیب يکدها -
  دهد حیمواد را توض يمربوط به اقدامات اضطرار يکدها -

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــخنرانی  مقدمه، تعاریف  ایمنی مواد شیمیایی  45 ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ــــخنرانی  کلیات مواد شیمیایی  ایمنی مواد شیمیایی  45 ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ
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  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را نام ببرد. ییایمیانواع خطرات مواد ش -
 دهد. حیرا توض ییایمیمربوط به مواد ش یکیزیخطرات ف -
 دهد . حیرا توض ییایمیمربوط به مواد ش یخطرات بهداشت -
 دهد حیرا توض ییایمیمربوط به مواد ش یطیمح ستیخطرات ز -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــخنرانی  خطرات فیزیکی  خطرات مواد شیمیایی  45 ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ــتی و   خطرات مواد شیمیایی  45 ــرات بهداش خط

  زیست محیطی
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 دهد. حیرا توض یکیولوژیزیو اثرات ف ،یکیزیف اتیخصوص ،ییایمیش بیبر اساس ترک ییایمیمواد ش يطبقه بند -
 دهد. حیسازمان ملل متحد را توض ستمیبر اساس س ییایمیمواد ش يطبقه بند -
 دهد. حیرا توض ییسازمان اروپا ستمیبر اساس س ییایمیمواد ش يطبقه بند -
 دهد. حیرا توض یهماهنگ جهان ستمیبر اساس س ییایمیمواد ش يطبقه بند -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  تدریس ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

سیستم ملـل متحـد و   طبقه بندي مواد شیمیایی  45
  اروپایی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ــــخنرانی  سیستم جامع  طبقه بندي مواد شیمیایی  45 ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ
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  اهداف رفتاري جلسه چهارم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 دهد. حیرا توض ییایمیمواد ش یمنیم استاندارد ارتباطات امفهو -
 کند. فیمواد را تعر یمنیاطالعات ا يبرگه ها -
 دهد حیمواد را توض یمنیاطالعات ا يمطالعه برگه ها تیاهم -
 دهد. حیمواد را توض یمنیاطالعات ا يبه برگه ها یو دسترس ينگهدار ينحوه  -
 دهد. حیمواد را توض یمنیاطالعات ا يمختلف برگه ها يقسمت ها -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــواد   45 ـــایی م ـــهایی شناس روش
  شیمیایی

برگــه اطالعــاتی مــواد 
  شیمیایی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ـــواد   45 ـــایی م ـــهاي شناس روش

  شیمیایی
حــوه تفســیر برگــه ن

ـــــواد  ـــــاتی م اطالع
  شیمیایی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 کند. فیدرس بتواند واژه برچسب را تعر انیدانشجو در پا -
 کند. فیخطر را تعر يدرس بتواند لوز انیدانشجو در پا -
 دهد. حیخطر را توض يمختلف لوز يواند بخش هادرس بت انیدانشجو در پا -
 کند. فیمواد خطرناك را تعر ییشناسا ستمیدرس بتواند س انیدانشجو در پا -
 دهد. حیمواد خطرناك را توض ییشناسا ستمیمختلف س يبخش ها يدرس بتواند بخش ها انیدانشجو در پا -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  رسموضوع د

ـــواد   45 ـــایی م ـــهایی شناس روش
  شیمیایی

برچسب، نحوه تفسـیر 
ـــــواد  ـــــب م برچس

  شیمیایی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ـــواد   45 ـــایی م ـــهاي شناس ــش روش ــر. بخ ــوزي خط ــــخنرانیل ــــث  -س   و پاسخپرسش بح
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ــوزي   شیمیایی ــف ل ــاي مختل ه
  خطر، نحوه تفسیر

  گروهی

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 دهد. حیانبار را توض يموجود تیریمد ينحوه  -
 را نام ببرد. يانباردار منیا ریو غ منیموارد ا -
 دهد. حیرا توض ییایمیطبقات مختلف مواد ش يدر خصوص نگهدار ییرهنمودها -
  دهد حیرا توض ییایمیمواد ش يانباردار و ينامه مربوط به نگهدار نییموارد آ -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــدمان و   انبارداري مواد شیمیایی  45 ــــوه چی نح
مشخصات انبـار مـواد 

  شیمایی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
اصول ایمنی انبار مواد   دراي مواد شیمیاییانبار  45

  شیمیایی
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 را نام ببرد ییایمیحمل و نقل مواد ش ينواع روش ها -
 دهد. حیرا توض ییایمیموا ش منیحمل و نقل ا تیاهم -
 دهد. حیرا توض ییایمیمواد ش منیط به حمل و نقل ااصول مربو نیمهم تر -
  دهد. حیمواد خطرناك را توض ينامه حمل و نقل جاده ا نییآ -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ایمنــی در حمــل و نقــل مــواد   45
  شیمیایی

روشهاي حمل و نقـل، 
ــول ح ــل اص ــل و نق م

  مواد شیمیایی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
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  -  -  -  استراحت  5
روشهاي کنترل خطـرات مـواد   45

  شیمیایی
روشـــهاي مهندســـی، 

  روشهاي مدیریتی
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 کند. فیتعر یرا به درست يظت فردا حف زاتیاصطالحات مهم در مورد تجه -
 دهد. حیتوض یرا به درست يحفاظت فرد زاتیو موارد کاربرد تجه تیاهم -
 دهد. حیتوض یرا به درست يحفاظت فرد زاتیاصول انتخاب تجه -
  دهد. حیتوض یرا به درست يحفاظت فرد لیدر ارتباط با وسا یالزامات قانون -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــع   وسایل حفاظت فردي  45 ــه و توزی ــوه تهی نح
  وسایل

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ـــپیراتورها،   وسایل حفاظت فردي  45 ـــواع رس ان

لباس ها، دستکش هـا 
  و ...

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 ریسک مواجهه با مواد شیمیایی را تعریف نماید. -
 شدت مواجهه را تعریف نماید. -
 روش ارزیابی را بیان نماید. -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــخنرانیشدت مواجهـه، طـول   ارزیابی ریسک مواد شیمیایی  45 ــــث  -س   پرسش و پاسخبح
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  گروهی  مواجهه
  -  -  -  استراحت  5

ماتریس ریسک، روش   ارزیابی ریسک مواد شیمیایی  45
  کنترل

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 از آن را شرح دهد. یو خسارات ناش قیحر یمنیا تیاهم سیتدر يدر انتها یستیدانشجو با -
 را بشناسد. قیحر یمنیا نهیدر زم یالملل نیو ب یمل يو استانداردها مراجع -
 دهد. حی) را توضيرینقطه اشتعال، نقطه آتش گ ق،یحر فی(تعر قیحر یمیمهم در ش میمفاه -
  .دیده حیرا توض قیحر یمنیآن در ا تیاشتعال و انفجار و اهم يمحدوده ها مفهوم -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 یمنـیا میو مفـاه فیتعار انیب  45
  قیحر

ــــخنرانی  تعاریف و مفاهیم ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

5    -  -  -  
 یمنـیا میو مفـاه فیتعار انیب  45

  قیحر
ــــخنرانی  تعاریف و مفاهیم ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را نام ببرد. قیحر يهایانواع تئور -
 کند. حیرا تشر کیو اجزاء هر  قیحر یوجه چهار -
 کند. انیآن را ب تیو اهم قیحر محصوالت -
 کند. حیتشررا  قیچهارگانه حر يفازها -
 کند. حیرا تشر قیموثر بر گسترش و شدت حر عوامل -
 را نام ببرد. قیاز حر يریشگیپ اصول -
 .گرددیهمچون قابل استعال، قابل احتراق و قابل انفجار آشنا م یانواع مواد سوختن ییبا نحوه شناسا دانشجو -
 .گرددیدر ساختمانها آشنا م قیحر یمنیبا اصول ا دانشجو -
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  ي مطالبارائه بنديجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

کننده  جادیها و عوامل ا يتئور  45
  قیحر

ــل،  ــا، عوام ــوري ه تئ
ــق.  ــاد حری ــوه ایج نح

  چهاروجهی حریق

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
کننده  جادیها و عوامل ا يتئور  45

  قیحر
ول پیشـــگیري از اصـــ

  حریق
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 و اروپا نام ببرد. کایآمر ران،یا يبر اساس استانداردها قیانواع حر يطبقه بند -
 را نام ببرد. قیحر يمواد خاموش کننده ها انواع -
 کند. حیتشر قیخاموش کننده را در اطفاء حرکار انواع مواد  سازو -
  .دینما حیاز خاموش کننده را همراه با ذکر مثال تشر کیهر  کاربرد -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  12جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

هـا و  قیـانـواع حر يطبقه بند  45
  مواد خاموش کننده

ــق ــواع حری ــث ان ، مثل
  حریق

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
هـا و  قیـانـواع حر يطبقه بند  45

  مواد خاموش کننده
ــــخنرانی  روشهاي اطفا حریق ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ببرد.را نام  یدست يانواع خاموش کننده ها -
 کند. انیب یدست يخاموش کننده ها اجزاء -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

 دهد. حیرا توض یدست ياستفاده از خاموش کننده ها نحوه -
  کند. انیرا ب یدست يو شارژ مجدد خاموش کننده ها یبازرس ،ينگهدار نحوه -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع و اجزاي خاموش   قیاطفاء حر یدست زاتیتجه  45
  کتتده هاي دستی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ــــتفاده و   قیاطفاء حر یدست زاتیتجه  45 ــــوه اس نح

ـــاموش  ـــداري خ نگه
  کننده ها

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

اگیر انتظار می رود:از فر رسدر پایان د  
 را نام ببرد. قیکشف و اعالم حر يانواع روشها -
 دهد. حیرا توض قیخودکار اعالم حر يروشها -
 کند حیرا تشر کیرا نام برده و عملکرد هر  قیاعالم خودکار حر ستمیس اجزاء -
 کند حیرا تشر کیرا نام برده و عملکرد هر  قیحر یاعالم دست ستمیس اجزاء -
 کند. حیرا تشر قیاعالم حر يواع کاشف هاعملکرد ان سازکار -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع روشهاي کشف و   قیکشف و اعالم حر زاتیتجه  45
اعالم حریق، روشـهاي 

  خودکار

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
اجزا و سازکار عملکرد   قیکشف و اعالم حر زاتیتجه  45

  انواع کاشف ها
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 .گرددیآشنا م قیاعالم و اطفا حر يها ستمیس یطراح يدانشجو با استانداردها -



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

 دهد.  حیرا توض NFPAيبر اساس استانداردها قیم و اطفا حراعال يها ستمیس یطراح روش -
 را شرح دهد. ابیدود يها ستمیس ییجانما نحوه -
 را شرح دهد. ابیشعله  يها ستمیس ییجانما نحوه -
 را شرح دهد. ابیحرارت  يها ستمیس ییجانما نحوه -
 ها را شرح دهد. یاعالم همچون شست يها ستمیس ییجانما نحوه -
 ، و کف را شرح دهد. CO2اطفا همچون  يتمهاسیس ییجانما نحوه -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 يهــا ســتمیس یطراحــ یمبــان  45
  قیاعالم حر

اســـــتاندارد هـــــاي 
  طراحی، روش طراحی

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
 يهــا ســتمیس یطراحــ یمبــان  45

  قیاعالم حر
ــواع  ــایی ان نحــوه جانم

  سیستم ها
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 را نام ببرد. قیخودکار اطفاء حر زاتیمربوط به تجه ياستانداردها -
 نام ببرد.را  قیخودکار اطفاء حر زاتیتجه انواع -
 دهد. حیرا توض قیخودکار اطفاء حر زاتیکاربرد تجه موارد -
 کند. انیرا ب قیخودکار اطفاء حر زاتیتجه ينگهدار اصول -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خودکـار  زاتیـبـا تجه ییآشـنا  45
  قیاطفاء حر

ـــت ـــواع اس انداردها، ان
ـــار  ـــزات خودک تجهی

  اطفاء حریق

ــــخنرانی ــــث  -س بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
خودکـار  زاتیـبـا تجه ییآشـنا  45

  قیاطفاء حر
مــوارد کــاربرد، اصــول 

  نگهداري
ــــخنرانی ــــث  -س بح

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  


