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 79ورودی   -و ایمنی کار  کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع ترم 8 آموزشی برنامه

 

    ترم اول
 اصلی –پایه  گروه درسی هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عمومی -اختصاصی 
 عملی نظری

 زبان پیش دانشگاهی 1-1

 

112122 3 

 

 

- 

..... .....   

   ..... ..... - 1 226431 (2عمومی)ریاضیات  1-2
   ..... ..... - 1 226412 (2فیزیک اختصاصی ) 1-3
   ..... ..... - 3 226472 فیزیولوژی و کالبد شناسی  1-4

   ..... ..... - 1 226417 آلی( -شیمی عمومی) معدنی 1-5
   ..... ..... - 1 1421222 (2اندیشه اسالمی ) 1-6
   ..... ..... - 3 132123 فارسیادبیات  1-7
   ..... ..... 2 - 467122 (2تربیت بدنی ) 1-8
   ..... ..... 2 2 226432 برنامه نویسی کامپیوتر 1-9

 واحد12  :جمع 
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    ترم دوم

گروه  هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 درسی

 اصلی –پایه 

 عمومی -اختصاصی 
 عملی نظری

    زبان پیش دانشگاهی - 3 221222 زبان عمومی 2-1

    1ریاضیات عمومی - 3 136433 (2ریاضیات عمومی) 2-2

     - 2 136422 (2فیزیک اختصاصی ) 2-3

    شیمی عمومی  1 2 136431 شیمی تجزیه 2-6

فیزیولوژی و  1 1 136435 کمک های اولیه 2-5

 کالبدشناسی
   

    ..... - 2 2412232 (2اندیشه اسالمی) 2-4

    ..... - 2 2412225 دانش خانواده و جمعیت 2-3

    ..... 1 1 136462 آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی 2-2

    1تربیت بدنی  1 - 469222 2تربیت بدنی 2-9

    واحد 22جمع   
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    سومترم 
 اصلی –پایه  گروه درسی هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عمومی -اختصاصی 
 عملی نظری

   - - - 2 2912161 انقالب اسالمی 3-1

 و فیزیولوژی 1 2 116961 1ارگونومی شغلی  3-2

 شناسی کالبد
-   

فیزیک  5/1 5/1 116962 صدا در محیط کار 3-3

 1اختصاصی
-   

فیزیک  25/1 15/1 116963 ارتعاش در محیط کار 3-6

 1اختصاصی 
-   

   - - 1 1 116931 نقشه کشی صنعتی 3-5

   - - - 2 116931 بیوشیمی و اصول تغذیه 3-9

   - - - 2 2912112 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 3-1

   - - - 2 116961 دینامیگ گازها و آئروسل ها 3-1

آشنایی با صنایع  1 2 116115 ایمنی حریق و مواد شیمیایی 3-6

 و فنون صنعتی
-   

   - - - 1 116961 روانشناسی صنعتی 3-11

 واحد12  :جمع 
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    چهارمترم 
 اصلی –پایه  درسی گروه هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عمومی -اختصاصی 
 عملی نظری

   - - - 2 116929 مکانیک جامدات 4-1

دینامیک گازها و  1 2 116911 برداری از آالینده هامبانی نمونه 4-2

 آئرسول ها
-   

آشنایی با صنایع و فنون  5/1 5/1 1169621 ایمنی برق و ماشین آالت 4-3

 صنعتی
-   

   - - - 2 116936 صنعتیمدیریت  4-4

   - 2ریاضی عمومی  1 2 116939 آمار زیستی 4-5

   - - 1 1 116919 روشنایی در محیط کار  4-6

   - - - 2 2912113 آئین زندگی 4-7

 بیوشیمی و اصول تغذیه - 2 116912 اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک 4-8

 شیمی تجزیه 
-   

فیزیولوژی و کالبد  - 2 116992 اپیدمیولوژی آنهاهای شغلی و بیماری 4-9

 شناسی
-   

 واحد12  :جمع 
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    پنجمترم 

شماره  نام درس ردیف

 درس

 اصلی –پایه  گروه درسی هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 عملی نظری عمومی -اختصاصی 

  5/1 174712 نحوه ارتباط با صنعت 5-1

گذراندن 
6 

صیلی
ترم تح

 

   

آشنایی عملی با کارگاه های مشمول قانون کار و  5-2

 بازدیدهای گروهی
174712 1 1    

آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای در  5-3

 بخش های دولتی
174712 1 1    

    5/1 - 174712 کارگاه عمومی 5-6

    5/1 5/1 174712 روش تحقیق 5-5

    174712  1 (GISجغرافیایی ) آشنایی با سامانه اطالعات 5-9

     5/1 174712 فنون بازرسی در بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 5-1

آشنایی با قوانین، مقررات، حقوق و مکاتبات اداری در  5-1

 بهداشت حرفه ای و ایمنی
174712 5/1     

 واحد 8جمع   
 

 174712 کلیه دروس به نام کارآموزی به شماره درس:
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 ششمترم 

 اصلی –پایه  گروه درسی هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری عمومی -اختصاصی 

   - - 5/1 5/1 116113 تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار 5-1

   - -  2 116956 زبان تخصصی 5-2

 مبانی نمونه برداری آالینده ها 1 2 116911 های هواتجزیه و ارزشیابی نمونه 5-3

 شیمی تجزیه

-   

   - آشنایی با صنایع و فنون صنعتی 5/1 5/1 116115 ایمنی در عملیات های عمرانی 5-6

   -   2 2912111 تفسیر موضوعی قرآن 5-5

 اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک 5/1 5/1 116913 شناسی شغلیسم 5-9

 فیزیولوژی و کالبدشناسی
-   

   - - 5/1 5/1 116116 حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری 5-1

   - دینامیک گازها و آئروسل ها  2 116951 مبانی کنترل آلودگی هوا 5-1

   - 1ریاضیات عمومی  3 116961 مکانیک سیاالت 5-6

 واحد21جمع   
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    ترم هفتم

شماره  نام درس ردیف

 درس

 اصلی –پایه  گروه درسی نیازهم  نیاز پیش تعداد واحد

 عملی نظری عمومی -اختصاصی 

    1ارگونومی شغلی  5/1 5/1  2ارگونومی شغلی  7-1

    -  2 116993 کلیات محیط زیست 7-2

    - 5/1 5/1  سیستم مدیریت ایمنی 7-3

 ایمنی در عملیات عمرانی 5/1 5/1  ارزیابی و مدیریت ریسک 7-4

 حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری 

 ایمنی حریق و مواد شیمیایی ایمنی برق و ماشین آالت 

   

    -  2 291212 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 7-5

    -  1  آموزش بهداشت  7-6

    مکانیک سیاالت، مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا 1 2 116912 طراحی تهویه صنعتی 7-7

    2و1فیزیک اختصاصی 1 2 116962 بهداشت پرتوها 7-8

    - 5/3 5/13 مجموع  7-9

 واحد 79جمع   
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 ترم هشتم

 اصلی –پایه  گروه درسی هم نیاز نیاز پیش تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف

 عملی نظری عمومی -اختصاصی 

     1 -  حرفه ایکامپیوتر و کاربرد آن در بهداشت  1-1

     - 1  اخالق حرفه ای 1-2

     9 -  کارآموزی انفرادی در صنعت خاص 1-3

 واحد 8جمع   
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 مجموع واحدها به تفکیک هر ترم

 واحدتعداد  ترمنام 
 21 ترم یک

 21 ترم دوم

 21 ترم سوم

 21 ترم چهارم

 کارآموزی -1 ترم پنجم

 21 ترم ششم

 11 ترم هفتم

 ـ کارآموزی در عرصه 1 ترم هشتم

 احتساب زبان پیش دانشگاهیبا  –واحد  133/    بدون احتساب زبان پیش دانشگاهی –واحد  131 مجموع

 

  برنامه ارائه کارگاه های آموزشی 
 ترم ارائه روش آموزش تعداد ساعت نام درس ردیف

 1 نظری 16 ارزیابی ریسک  1

 9 نظری 16 آشنایی با وسایل حفاظت فردی و استانداردهای آن  2

 1 نظری 16 روش تشکیل و مدیریت کمیته حفاظت فنی  3

 1 نظری 16 آمادگی ورود به صنعت و انجام مشاوره بهداشت حرفه ای  6

 1 نظری 16 بهداشت حرفه ای در مشاغل خاص )بیمارستان، کارگاه های کوچک، کشاورزی و معدن( 5

 


