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 مشخصات درس:    

 10 تعداد دانشجو   مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی  

 2 داد واحد تع ایمنی در عملیات عمرانی  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   ، قاسم زارعاسماء زارع مدرس/مدرسین درس 
آشنایی با صنایع و شناخت 

 نعتیفنون ص
 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:   

ز حوادث و مرگ و میر را به خود اختصاص می دهند. ایمنی در عملیات عمرانی یا  عملیات های عمرانی یکی از پرمخاطره ترین عملیات ها هستند که بخش عمده ای ا

درصد نیروی شاغل در کشورهای   13تا  9ایمنی ساختمان پس از ایمنی در معادن از لحاظ تعداد و شدت حوادث بیشترین اهمیت را نسبت به سایر مشاغل دارد. 

گی هایی که موجب پیچیدگی در این صنعت میشوند شامل موارد ذیل است: نسبت کارگاه های کوچک و خویش  مختلف در عملیات عمرانی مشغول به کار هستند. ویژ

به صنعت بایستی با  فرما زیاد است؛ شرایط آب و هوایی نامناسب؛ حضور نیروهای غیر متخصص؛ و داشتن وظایف بسیار متنوع. لذا هر کارشناس ایمنی پیش از ورود 

 زم برای این صنایع آشنایی داشته باشد.  مخاطرات و اصول ایمنی ال
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 عمرانی ات یدر عمل   منییبا اصول ا ران یو عملی فراگ ینظر ی یآشنا

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانشروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه م .  نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

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

 سایر موارد: ... 

 

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

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

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

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

     
 سایر موارد: ...       
 

  ∎ جزوه   ∎ پاورپوینت 

  ∎ کتاب  ☐       آموزشی      فیلم 

  ∎         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 مسئولیتن فراگیرامشخص کنید که 

 ی س الک یها  ت یمشارکت دانشجو در فعال ▪

 محوله   فیحل مسائل و تکال ▪

 س الحضور منظم در ک ▪
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 نحوه ارزیابی فراگیران:  

 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 . ین می شودتعی چه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

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

  ∎ سئواالت چند گزینه ای   ∎ یحی کوتاه پاسخ سئواالت تشر

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

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 
    ∎ های کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدین کالس خود را به صقوان

 می باشد. 10حداقل نمره قبولی  ▪

 باشد.  میجلسه  3حداکثر تعداد غیبت های مجاز   ▪

 فراگیر باید در گفتگوها شرکت کند.  ▪

 فراگیر باید تکالیف محوله را در مهلت معین تحویل دهد. ▪

 

 ه آموزش می دهید کامل کنید.  جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلس

 برنامه زمانبندی درس: 

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

 ...  که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ... اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

مفاهیم، اصطاحات، قوانین، مقررات و با  قوانین ایمنی در عملیات عمرانی  1

 آشنا شود. های ملی و بین المللیاستاندارد

ا ربا عملیات عمرانی ات، قوانین، مقررات مرتبط الحاصط

 .شرح دهد

 اسماء زارع 

 زیدر تجه منییاصول اعملیات عمرانی و   2

 های عمرانی  کارگاه 

  معدن، ساخت و )  عمرانی اتیعمل  یبند قهبطبا 

 زیدر تجه منییا اصول(، با  و ... پل، تونل ساز،

  ساختمانی زاتیو تجه التآ نیبا ماش  و کارگاه 

 آشنا شود.

 . تشریح نمایدانواع عملیات عمرانی را 

 .دی نما حیکارگاه را بداند و تشر زیدر تجه منییاصول ا

 . تعریف نمایدانواع ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی را 

 اسماء زارع 

 . تعریف نمایدانواع تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی را  شود. آشنا  ساختمانی زاتیو تجه التآ نیماشبا  ساختمانی زاتیو تجه التآ نیماش 3

مهمترین اصول ایمنی مربوط به تجهیزات و ماشین آالت  

 اسماء زارع 
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 ساختمانی را بداند. 

مهم ترین علل ایجاد حوادث کار با تجهیزات و ماشین آالت  

 ساختمانی را بیان کند. 

 

آشنا   عمرانی  زاتیت و تجهآال نیاشمایمنی  با  عمرانی زاتیت و تجهآال نیماشایمنی  4

 شود.

 . تعریف نمایدانواع تجهیزات و ماشین آالت عمرانی را 

مهمترین اصول ایمنی مربوط به تجهیزات و ماشین آالت  

 عمرانی را بداند. 

آمار حوادث کار با تجهیزات و ماشین آالت عمرانی را بررسی 

 کند. 

ن آالت  مهم ترین علل ایجاد حوادث کار با تجهیزات و ماشی

 عمرانی را بیان کند. 

 اسماء زارع 

در عملیات   و ترافیک ایمنی کار در ارتفاع 5

 عمرانی

صول تخریب ایمن ساختمان و ایمنی کار در  ابا 

 آشنا شود. ارتفاع

 آشنا شود. ایمنی ترافیکبا اصول 

 . تعریف نمایدانواع داربست را 

 . تشریح نماید ساختار و اجزای داربست را 

 داربست را بیان کند. اصول ایمنی در احداث 

 . تشریح نمایدانواع تجهیزات حفاظت در برابر سقوط را 

را بداند و بتواند تشریح  در عملیات عمرانی  ایمنی ترافیک 

 نماید. 

 اسماء زارع 

و اصول تخریب ایمن  یمنی گودبرداریا 6

 ساختمان 

و اصول تخریب ایمن  یمنی گودبرداریابا 

 آشنا شود. ساختمان

 عملیات حفاری و تخریب را بداند. 

 . تعریف نمایدانواع حفاری و تخریب را 

 خطرات ناشی از عملیات حفاری و تخریب را تشریح نماید. 

 اصول ایمنی در عملیات حفاری و تخریب را بداند. 

روش ها و تجهیزات پیشگیری از حوادث در عملیات حفاری 

 .  تشریح نمایدو تخریب را 

 اسماء زارع 

و مجوزهای  فضای محصور  ایمنی کار در 7

 کاری

 و مجوزهای کاری ایمنی کار در فضای محصوربا 

 آشنا شود.

 فضای محصور را تعریف نماید. 

 . تشریح نمایدخطرات ناشی از کار در فضای محصور را 

 اصول ایمنی کار در فضای محصور را بداند. 

 اسماء زارع 
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 سیستم مجوز کاری را تعریف نماید. 

 . تعریف نمایدانواع مجوز کار را 

ستم مجوز کاری در پیشگیری از حوادث را  اهمیت سی

 تشریح نماید. 

 . تشریح نمایدرا  ر و لیفتراکباالبجرثقیل، انواع  آشنا شود. ر و لیفتراکباالبایمنی جرثقیل، با   ر و لیفتراکباالبایمنی جرثقیل،  8

 را بداند.  ر و لیفتراکباالبجرثقیل، خطرات و حوادث 

 ر و لیفتراکباالبجرثقیل، ار با راههای پیشگیری از حوادث ک

 را تشریح نماید. 

 . تشریح نمایدانواع تجهیزات بلند کردن و بستن بار را 

اصول ایمنی مربوط به تجهیزات بلند کردن و بستن بار را  

 تشریح نماید. 

 اسماء زارع 

 را شناسایی کند.  کارگاه ساختمانیموجود در  خطرات آشنا شود.  کارگاه ساختمانیبا خطرات موجود در   بازدید از یک کارگاه ساختمانی  بازدید 

کارگاه  راهکارهای کنترلی برای خطرات موجود در 

 ارائه دهد.  ساختمانی

کارگاه  یک گزارش کامل از خطرات شناسایی شده در 

 بنویسد. ساختمانی 

 قاسم زارع

حات رایج در معدن و  العاریف و اصطت 9

 سوانح معدن بررسی حوادث و

و  آشنا شود حات رایج در معدن عاریف و اصطالتبا 

 ی را بررسی کند. معدنبزرگ سوانح  حوادث و

 اصطالحات رایج در ایمنی معدن را بداند. 

 . تشریح نمایدمهمترین حوادث رخ داده در معدن را 

 اسماء زارع 

و   اانواع معادن و روش های استخراج از آنه 10

  انواع حفاری در معدن

آشنا   از آنهانواع معادن و روش های استخراج ابا 

 شود.

 آشنا شود. انواع حفاری در معدنبا 

 . تشریح نماید انواع معادن را 

 . تعریف نمایدانواع روش های استخراج معادن را 

 . تشریح نمایدانواع روش های حفاری در معدن را 

 مقررات ایمنی کار در معدن را بداند. 

 اسماء زارع 

انواع مواد منفجره و روش های استفاده   11

 شباریآت ایمن در عملیات

انواع مواد منفجره و روش های استفاده ایمن در  با 

 آشنا شود. آتشباری عملیات

 . تشریح نماید انواع مواد منفجره در معادن را 

 خطرات آتشباری و کار با مواد منفجره را تشریح نماید. 

 خطر ریزش و راه های پیشگیری از آن را بداند. 

را  اصول ایمنی ماشین االت و تجهیزات عملیات آتشباری

 اسماء زارع 
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 تشریح نماید. 

اصول ایمنی در حمل و نقل و نگهداری  12

 مواد منفجره

اصول ایمنی در حمل و نقل و نگهداری مواد با 

 آشنا شود. منفجره

 اصول ایمنی در حمل و نقل مواد منفجره را تشریح نماید. 

 اصول ایمنی در نگهداری مواد منفجره را تشریح نماید. 

 اسماء زارع 

آشنا   اقدامات ایمنی در مقابل ریزش دیوارهابا  دامات ایمنی در مقابل ریزش دیوارهااق 13

 شود.

 مبانی ایمنی در مقابل ریزش دیوارها را بداند. 

اصول صحیح مقاوم سازی در برابر ریزش دیوارها را تشریح 

 نماید. 

 اسماء زارع 

پایش و کنترل گردوغبار و گازهای سمی در   14

 معادن 

نترل گردوغبار و گازهای سمی در  پایش و کبا  

 آشنا شود.  معادن

 نحوه پایش گردوغبار و گازهای سمی در معادن را بداند. 

 نحوه کنترل گردوغبار و گازهای سمی در معادن را بداند. 

 اسماء زارع 

  )یا تونل(با خطرات موجود در معادن زیرزمینی   بازدید از یک معدن زیرزمینی )یا تونل( بازدید 

 د.آشنا شو

را شناسایی   )یا تونل(خطرات موجود در معادن زیرزمینی 

 کند. 

راهکارهای کنترلی برای خطرات موجود در معادن زیرزمینی 

 ارائه دهد.  )یا تونل( 

یک گزارش کامل از خطرات شناسایی شده در معدن  

 بنویسد.)یا تونل(  زیرزمینی 

 قاسم زارع

عمرانی آشنا  رفتار ناایمن در عملیات  اعمال و با عمرانیرفتار ناایمن در عملیات  اعمال و 15

 شود.

 . تشریح نمایدعمرانی را رفتار ناایمن در عملیات  اعمال و

 عمرانی را شناسایی کند. رفتار ناایمن در عملیات  اعمال و

 اسماء زارع 

  تجهیزات حفاظت فردی در عملیات عمرانیبا  تجهیزات حفاظت فردی در عملیات عمرانی 16

 آشنا شود.

 . تشریح نماید را  زات حفاظت فردی در عملیات عمرانیتجهی

تجهیزات حفاظت فردی در  نحوه صحیح به کارگیری 

 را بداند.  عملیات عمرانی

 اسماء زارع 
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تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مرتبط با   17

 کارگاه ساختمانی 

تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مرتبط با  

 کار در معدن

رتبط با  تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مبا 

کارگاه ساختمانی و نحوه کار آنها در آزمایشگاه  

 آشنا شود.

تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مرتبط با کار  با 

 در معدن و نحوه کار آنها آشنا شود.

تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مرتبط با کارگاه ساختمانی  

 . تعریف نمایدرا 

نحوه صحیح استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی  

 بط با کارگاه ساختمانی را نشان دهد. مرت

تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مرتبط با کار در معدن را 

 . تعریف نماید 

نحوه صحیح استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی  

 مرتبط با کار در معدن را نشان دهد. 

 قاسم زارع
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