
 

 بسمه تعالی  

 
شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی
 واحد ربانمه رزیی ردسی    

 
 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 مشخصات درس:    

 10 تعداد دانشجو   مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی  

 2 داد واحد تع برق و ماشین آالت ایمنی   عنوان درس 

 مقطع و رشته تحصیلی  
کارشناسی پیوسته مهندسی  

 بهداشت حرفه ای 
 تاریخ شروع 

 و پایان دوره   
30/11/1400  –  9/4/1401 

 12-10یکشنبه   روز و ساعت جلسات    دوم نیمسال تحصیلی  

 دروس پیش نیاز   دکتر اسماء زارع مدرس/مدرسین درس 
آشنایی با صنایع و شناخت 

 فنون صنعتی
 مسئول درس 

 )دروس اشتراکی( 
 محل برگزاری اسماء زارعدکتر  

 دانشکده پیراپزشکی 

 واحد عملی  0.5و    واحد نظری  1.5 نوع واحد )نظری/عملی( 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 حضوری

 

 شرح کلی درس:   

.  ندارند تفاوتی معموالً جریان  بدون  هادی یك  با ظاهر نظر از دار جریان ادی ه یك . نیستند آشكار و  واضح معموالً مكانیكی  خطرات اغلب برخالف برق از ناشی  خطرات

  دیر  شدن متوجه و گرفتگی  برق و دستگاه  فلزی  های قسمت  با کارگر  تماس از  پس  اینكه تا بماند دور نظر از  است ممكن  برقی دستگاه   یك  زمین اتصال  قطع   همچنین

  برق اثر  در نفر  150 از متجاوز  ساالنه است، گرفته   انجام فرانسه کشور   در که   تحقیقاتی طبق. گردد مرگ به  منجر قیقهد  چند عرض در  تواندمی گرفتگی  برق .باشد  شده

پیش از ورود به  کار ایمنی  بهداشت حرفه ای و لذا هر کارشناس  .دهندمی تشكیل صنایع  کارگران  را آن درصد  55 حدود  که  دهند می دست  از را  خود جان  گرفتگی 

 آشنایی داشته باشد.   مقابله با این مواردستی با مخاطرات و اصول ایمنی الزم برای صنعت بای 
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 هدف   

 اهداف کلی درس: /

 ایمنی برق و ماشین آالت  منییبا اصول ا ران یو عملی فراگ ینظر ی یآشنا

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانساس موضوع، زمان کالس، منابع و امكانات و نحوه مشروش تدریس را بر ا.  نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   کنید و در صورت امكان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.

 بازدید در عرصه سایر موارد:  

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  ∎ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش   ∎ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی   ∎ تدریس پرسش و پاسخ  روش
 ☐ روش تدریس اکتشافی      ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچكروش تدریس در گروه  ∎ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 ود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید.  یادگیری، در آموزش خ-به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

     
 .     سایر موارد: ..  
 

  ∎ جزوه   ∎ پاورپوینت 

  ∎ کتاب  ☐       فیلم آموزشی      

  ∎         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   

 ☐ تصویر  ☐ ماکت 
 ☐ چارت      ∎         لوازم واقعی  

 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 ی عمل و ی س نظرالک یها  ت یمشارکت دانشجو در فعال ▪

 محوله   فیحل مسائل و تكال ▪

 ی و عمل  یتئور یس هاالحضور منظم در ک ▪

 مربوطه  یآزمایشگاه  یها پروژه انجام ▪
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 رزیابی فراگیران:  نحوه ا

 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره عناوین  ردیف
%5 حضور فعال در کالس  1  
ی سواالت کالس  2  5%  
 %10 ارائه گزارش بازدید ها  3
ترم  عملی پایانامتحان   4  20%  
پایان ترم تئوری امتحان  5  60%   

  ∎ سئواالت چند گزینه ای   ∎ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ 

 ☐ غلط -سئواالت صحیح  ∎ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 
  ∎ کار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 

 ☐ چك لیست مشاهده عملكرد  ☐ سئواالت جور کردنی 
    ∎ های کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 می باشد. 10حداقل نمره قبولی  ▪

 باشد.  میجلسه  3حداکثر تعداد غیبت های مجاز   ▪

 باید در گفتگوها شرکت کند. فراگیر  ▪

 فراگیر باید تكالیف محوله را در مهلت معین تحویل دهد. ▪
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.  

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن است  عنوان جلسه  جلسه 

 ... با  که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ... داف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتوانداه

متناوب، مستقیم، )صول تولید الكتریسیته ا 1

 ، انتقال و توزیع(ولتاژ قوی و ضعیف

را   ( مانند: ولتاژ، آمپر، اهم و ...)پارامترهای فیزیكی برق - آشنا شود. صول تولید الكتریسیتها

 . تعریف نمایدتعریف کرده و روابط فیزیكی آنها را 

ارتباط بین پارامترهای فیزیكی برق و شدت عوارض برق  -

 . گرفتگی را شرح دهد

 . دهد  شرحانواع روشهای تولید برق را  -

 . روشهای انتقال برق را شرح دهد-

 . انواع روشهای توزیع برق را شرح دهد-

 اسماء زارع 

های برق رسانی و مدارهای   شناخت شبكه 2

 قی بر

را تعریف کند و کاربرد   (برق مستقیم و متناوب )انواع برق - آشنا شود.  انی و مدارهای برقیهای برق رس شبكه

 . دهد شرحهریك در صنعت را 

 . دهد شرحاجزای یك کابل برق استاندارد را -

   . انواع کابلهای انتقال برق را شرح دهد-

 . دهد شرحجریان مجاز در سیمهای برق را با رابطه ریاضی -

 رع اسماء زا

عوامل موثر و  خطرات و حوادث الكتریكی 3

 در برق گرفتگی 

عوامل موثر در برق  و  خطرات و حوادث الكتریكی

 آشنا شود.  گرفتگی

 . تشخیص دهدخطرات الكتریكی را -

عوامل موثر بر برق گرفتگی را ذکر کرده و هر یك را شرح  -

 . دهد

 . دهد  شرحعوارض اولیه ناشی از برق گرفتگی را -

 . دهد  شرحانویه ناشی از برق گرفتگی را عوارض ث-

 اسماء زارع 

  تشخیص دهدایمنی و حفاظت در برابر قوسهای الكتریكی را  آشنا شود.  حفاظت در برابر قوسهای الكتریكی ایمنی و حفاظت در برابر قوسهای الكتریكی 4

 . و بتواند تشریح نماید

 اسماء زارع 

 اسماء زارع  . روش حفاظتی رله دیفرانسیل را شرح دهد-اصول حفاظت در برابر خطرات الكتریكی اصول حفاظت در برابر خطرات الكتریكی  5
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زم برای الاهها، وسایل و تجهیزات دستگ

 حفاظت در برابر خطرات برق 

زم برای حفاظت الدستگاهها، وسایل و تجهیزات 

 آشنا شود. در برابر خطرات برق 

 . روش حفاظتی عایق بندی دوبل را شرح دهد-

 . دهد شرحافی را روش حفاظتی در برابر جریان اض -

 . دهد شرحروش حفاظتی ترانسفورماتور ایزولمان را -

 . انواع فیوزها را نام برده و هریك را شرح دهد-

انواع تجهیزات برقی در نواحی مختلف  6

 صنایع شیمیایی 

انواع تجهیزات برقی در نواحی مختلف صنایع 

 ود. آشنا ش شیمیایی

صنعت شیمیایی را تعریف کرده و انواع صنایع شیمیایی را  -

 . شرح دهد

صنایع شیمیایی را از نظر حریق  (زون بندی)منطقه بندی -

 . دهد شرحو انفجار 

انواع تجهیزات برقی مورد استفاده در صنایع شیمیایی را بر  -

 . دهد  شرحاساس منطقه بندی در صنایع شیمیایی را 

 اسماء زارع 

 . را تعریف کند( ( EARTHING زمین کردن- آشنا شود. صول طراحی ارتینگ و صاعقه گیرا صول طراحی ارتینگ و صاعقه گیرا 7

 . را شرح دهد( EARTHING)عناصر اصلی زمین کردن-

 . دهد شرحرا ( ( EARTHING انواع روشهای زمین کردن -

ن اصول طراحی حفاظت به روش زمین کرد-

(EARTHING )را شرح دهد . 

 اسماء زارع 

 . منابع تولید الكتریسیته ساکن را شرح دهد- آشنا شود. الكتریسیته ساکن الكتریسیته ساکن 8

 . انواع خطرات ناشی از الكتریسیته ساکن را شرح دهد-

 . انواع روشهای کنترل الكتریسیته ساکن را شرح دهد -

 اسماء زارع 

ت و  الاعمال و رفتار نا ایمن کار با ماشین آ 9

وسایل حفاظت فردی در کار با ماشین برق 

 ت و برقالآ

ت و برق  العمال و رفتار نا ایمن کار با ماشین آا

  ت و برق الوسایل حفاظت فردی در کار با ماشین آ

 آشنا شود.

اعمال و رفتار ناایمن در کار با ماشین آالت و برق را  -

 . تشخیص دهد

  ت و برق الانواع تجهیزات حفاظت فردی در کار با ماشین آ-

 . دهد  شرحرا نام برده و هر یك را 

 اسماء زارع 

حات، قوانین، مقررات و  المفاهیم، اصط 10

در خصوص    استانداردهای ملی و بین المللی

 ایمنی ماشین آالت

حات، قوانین، مقررات و  المفاهیم، اصط

در خصوص ایمنی   استانداردهای ملی و بین المللی

 آشنا شود.  ماشین آالت

ت، قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و  حاالمفاهیم، اصط-

 را تشریح نماید.  در خصوص ایمنی ماشین آالت بین المللی

دستورالعمل سازمان بین المللی کار را در خصوص طراحی -

 . حفاظها شرح دهد 

 اسماء زارع 
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اصول طراحی حفاظ را با توجه به آئین نامه های حفاظت و  -

 . دهد شرحبهداشت کار 

ت النقاط خطر در ماشین آشناسایی   11

منطقه عملیاتی، تجهیزات انتقال نیرو )

 ( و ...  محرکه

منطقه )ت الشناسایی نقاط خطر در ماشین آ

( آشنا  و ...  عملیاتی، تجهیزات انتقال نیرو محرکه

 شود.

 . ت را شرح دهدقسمتهای مكانیكی خطر آفرین ماشین آال-

 . ح دهدت را شرالانواع حرکات مكانیكی خطرناک ماشین آ-

 . دهد شرحت را الفعالیتهای خطرناک در ارتباط با ماشین آ-

 اسماء زارع 

اصول طراحی   و مبانی حفاظ گذاری 12

 حفاظها

آشنا   اصول طراحی حفاظهاو مبانی حفاظ گذاری 

 شود.

 . ت را شرح دهدالتاریخچه حفاظ گذاری ماشین آ-

 . اصول حفاظ گذاری را شرح دهد-

 . دهد شرحت را الدر ماشین آانواع اقدامات حفاظتی -

 . دهد شرحت را الانواع سیستمهای حفاظتی ماشین آ-

 . دهد شرحت الانواع حفاظهای ایمنی در ماشین آ-

 . دهد شرحاقدامات حفاظتی وسایل انتقال نیرو را -

مانند ضد تكرار،  )روشهای کنترل سیستمهای حفاظتی -

 . دهد  شرحرا  (ترمزها و ...

 . رل خطر در ابزار دستی را شرح دهدروشهای کنت-

 . دهد شرحروشهای کنترل ابزار برقی دستی را -

 اسماء زارع 

 . دستگاه تراش را تعریف کرده و اجزای آن را نام ببرد- آشنا شود. ایمنی ماشینهای ابزار ایمنی ماشینهای ابزار 13

 . دهد  شرحاصول کار با دستگاه تراش را -

   .با دستگاه تراش را شرح دهدنكات ایمنی هنگام کار -

تعریف دستگاه اره تسمه ای را تعریف کرده و اجزای آن را -

   . نماید

   . دهد شرحاصول کار دستگاه اره تسمه ای را -

 .نكات ایمنی هنگام کار با دستگاه اره تسمه ای را شرح دهد-

   . تعریف نمایددستگاه فرز را تعریف کرده و اجزای آن را -

 . دهد شرحاه فرز را اصول کار دستگ-

 . نكات ایمنی هنگام کار با دستگاه فرز را شرح دهد-

دستگاه اره گرد نجاری را تعریف کرده و اجزای آن را -

 اسماء زارع 
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   .تعریف نماید 

 . دهد شرحاصول کار دستگاه اره گرد نجاری را -

نكات ایمنی هنگام کار با دستگاه اره گرد نجاری را شرح -

 . دهد

تعریف تعریف کرده و اجزای آن را  دستگاه رنده نجاری را-

   . نماید

 . اصول کار دستگاه رنده نجاری را شرح دهد-

  . نكات ایمنی هنگام کار با دستگاه رنده نجاری را شرح دهد-

   . تعریف نمایددستگاه پرس را تعریف کرده و اجزای آن را -

   . دهد شرحاصول کار دستگاه پرس را -

 . دهد شرحرس را نكات ایمنی هنگام کار با دستگاه پ -

یمنی در  ا ( و ( LOTO  اصول کنترل انرژی  14

بازرسی ایمنی ماشین  و تعمیر و نگهداری 

 تالآ

یمنی در تعمیر و  ا( و ( LOTO اصول کنترل انرژی 

 آشنا شود. تالبازرسی ایمنی ماشین آو نگهداری 

را  ( Out Tag/ Out Lock )صول کنترل انرژیا-

 . تشریح نمایدو بتواند  تشخیص دهد

تشخیص اصول ایمنی در تعمیر و نگهداری ماشین آالت را -

 . دهد

 . تشخیص دهداصول بازرسی ایمنی ماشین آالت را -

 اسماء زارع 

 انواع جوشكاری را شرح دهد. - آشنا شود. یمنی در جوشكاری و برشكاریا یمنی در جوشكاری و برشكاریا 15

 نكات ایمنی هنگام جوشكاری را شرح دهد. -

 برشكاری را شرح دهد. انواع -

 نكات ایمنی هنگام جوشكاری را شرح دهد. -

 اسماء زارع 

 کند شناسایی را  مرتبط با ایمنی برق و ماشین االت خطرات- خطرات برق و ماشین آالت در صنعت آشنا شود.   1بازدید از صنعت شماره  16
. 
 دهد. ارائه موجود خطرات برای کنترلی راهكارهای-

 .بنویسد شده شناسایی خطرات زا کامل گزارش  یك-

تشخیص   متعهد تیمی های فعالیت در  مشارکت به  را  خود-

 . تلقی کند را خود بازدید تیم از عضوی  عنوان  به و دهد

 اسماء زارع 
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 ندک شناسایی را  مرتبط با ایمنی برق و ماشین االت خطرات- خطرات برق و ماشین آالت در صنعت آشنا شود.   2بازدید از صنعت شماره  17
. 
 دهد. ارائه موجود خطرات برای کنترلی راهكارهای-

 .بنویسد شده شناسایی خطرات از کامل گزارش  یك-

تشخیص   متعهد تیمی های فعالیت در  مشارکت به  را  خود-

 . تلقی کند را خود بازدید تیم از عضوی  عنوان  به و دهد

 اسماء زارع 

 منابع درس: 

 مجیری عبدالخالق -برق در ایمنی-1

 اجتماعی  تامین  و کار موسسه -کار  بهداشت و ایمنی معارفال دایره-2

 اجتماعی  تامین  و کار  موسسه-کار بهداشت و حفاظت های  نامه آیین-3

 عدل  جواد دکتر-حفاظتی سیستمهای: تآال ماشین ایمنی -4

5- Safety and Health for Engineers-Brauer J     
 

 

 

 

 


