
 

 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 سیستم های مدیریت 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 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 محل برگزاری زارعاء  اسمدکتر  
 دانشکده پیراپزشکی 

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

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 حضوری

 

 شرح کلی درس:   

م های ایمنیی  بدداشیت و محیی  و همننیین روش سیستمیک و انواع سیستم های مدیریت و نحوه استقرار سستدانشجویان در این دوره با مفاهیم و اصطالحات سیستم ها و تفکر  

 شنا میشوند و در عین حال نحوه تدوین چند نمونه خ  مشی و انجام ممیزی و نمونه های روش اجرایی و دستور العمل آشنا میشوند.های ممیزی آ
 

 

 

 هدف   
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 اهداف کلی درس: /

 ده سازی این سیستم ها در سازمان مدیریتی مرتب  با ایمنی و نحوه پیامفاهیم و اصول مدیریت  سیستم های  با ران یو عملی فراگ ینظر ی یآشنا

 

 روش تدریس:   

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

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

 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 کوچکروش تدریس در گروه  ∎ هی آزمایشگا روش تدریس 

 

  

 

 

 مواد و وسایل آموزشی: 
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 ود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید.  یادگیری  در آموزش خ-به منظور تسدیل 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   

 د.  هایی در طول ترم دارنچه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

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

 محوله   فیحل مسائل و تکال ▪

 ی و عمل  یتئور یس هاالحضور منظم در ک ▪

 مربوطه  یآزمایشگاه  یها پروژه انجام ▪

  

 رزیابی فراگیران:  نحوه ا
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 کنید. میرای ارزیابی فراگیران استفاده با توجه به اهداف اختصاصی درس  مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز و یا درصد مرتب  با هر فعالیت را  رهنمهمننین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  هبا توجه بمشخص کنید که نمره ندایی دانشجو  -
 

 نمره عناوین  ردیف
ی کالس  ارائه فعالیت 1  10%  
ترم  عملی پایان  امتحان 4  25%  
پایان ترم تئوری امتحان  5  56%   

  ∎ د گزینه ای سئواالت چن   ∎ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ 

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

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 
    ∎ های کالسی پرسش

   

 سیاست ها و قوانین:   
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 . یدورت شفاف برای فراگیران شرح دهخود را به صکالس  قوانین

 می باشد. 10حداقل نمره قبولی  ▪

 باشد.  میجلسه  3حداکثر تعداد غیبت های مجاز   ▪

 باید در گفتگوها شرکت کند. فراگیر  ▪

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.  جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در 
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 ندی درس: برنامه زمانب

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

 ... با  که دانشجو

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

آشنایی با استاندارد و جایگاه آن در ایمنی و   1

 بدداشت شغلی 

  استاندارد و جایگاه آن در ایمنی و بدداشت شغلی

 آشنا شود.

   . استاندارد را تعریف نماید-

ایمنی و بدداشت   ءاهمیت و نقش استاندارد را در ارتقا-

 . شغلی توضیح دهد 

 . نقش و کاربرد ایمنی را در محیطدای کاری توضیح دهد --

 اسماء زارع 

آشنایی با استانداردهای ایمنی و بدداشت  2

 شغلی در ایران

 استانداردهای ایمنی و بدداشت شغلی در ایران

 آشنا شود.

کارخانه ای  شرکتی  ملی  منطقه ای و  (انواع استانداردها  -

   .را شرح دهد  )بین المللی

   .ریخنه استاندارد در ایران را شرح دهد تا-

ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را -

شغلی   توضیح دهد و ارتباط این موسسه با ایمنی و بدداشت

 . را توضیح دهد

 رع اسماء زا

استانداردهای ایمنی و بدداشت آشنایی با  3

 شغلی در جدان 

  استانداردهای ایمنی و بدداشت شغلی در جدان

 آشنا شود.

بدداشت  مدمترین سازماندای بین المللی مرتب  با ایمنی و -

   . شغلی را ذکر نماید

ساختار سازماندای بین المللی کار را شرح داده و وظایف آن -

   . دهد در ارتباط با ایمنی و بدداشت شغلی را توضیح

ساختار سازمان ایمنی و بدداشت شغلی آمریکا را شرح داده  -

را توضیح  و وظایف آن در ارتباط با ایمنی و بدداشت شغلی

 . دهد

 اسماء زارع 

حات و کلیات  الریخنه  اصطتاآشنایی با  4

 سیستمدای مدیریتی

حات و کلیات سیستمدای الریخنه  اصطتا

 آشنا شود.  مدیریتی

   .تاریخنه سیستمدای مدیریتی را توضیح دهد-

   .حات سیستمدای مدیریتی را تعریف کندالاصط-

   .چرخه دمینگ را توضیح دهد-

انواع سیستمدای مدیریتی مرتب  با ایمنی و بدداشت  -

 . شغلی را تعریف نماید

 ع اسماء زار
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ی  آشنایی با اصول و مبانی مدیریت راهبرد 5

 و جایگاه آن در ایمنی و بدداشت شغلی

ی و جایگاه آن در  اصول و مبانی مدیریت راهبرد

 آشنا شود.  ایمنی و بدداشت شغلی 

   .مدیریت راهبردی را تعریف نماید -

ن  خرد و برنامه های عملیاتی شرکت را با مثال  الاهداف ک-

   .شرح دهد

 .خ  مشی شرکت را شرح دهد-

 اسماء زارع 

آشنایی با اصول و مبانی استاندارد ایزو   6

9001 

ا شرح ر 9001هدف و مبانی الزمات قانونی استاندارد ایزو - آشنا شود. 9001اصول و مبانی استاندارد ایزو 

   . دهد

   .را توضیح دهد 9001فرآیند پیاده سازی استاندارد ایزو -

 . را شرح دهد 9001فرآیند ممیزی استاندارد ایزو -

 اسماء زارع 

ایزو  آشنایی با اصول و مبانی استاندارد  7

14001 

را شرح  14001هدف و مبانی الزمات قانونی استاندارد ایزو - آشنا شود. 14001ایزو اصول و مبانی استاندارد 

   . دهد

   .را توضیح دهد 14001فرآیند پیاده سازی استاندارد ایزو -

 .را شرح دهد14001فرآیند ممیزی استاندارد ایزو -

 اسماء زارع 

 آشنایی با اصول و مبانی استاندارد 8

OHSAS 18001 

آشنا  OHSAS 18001 اصول و مبانی استاندارد

 شود.

را   OHSAS 18001هدف و مبانی الزمات قانونی استاندارد -

   .شرح دهد

را توضیح   OHSAS 18001فرآیند پیاده سازی استاندارد -

   . دهد

 . را شرح دهد OHSAS 18001فرآیند ممیزی استاندارد -

 اسماء زارع 

  آشنایی با فرآیند مستند سازی الزامات 9

OHSAS 18001 

 OHSAS 18001 فرآیند مستند سازی الزامات

 آشنا شود.

 OHSASواحدهای مسئول در فرآیند مستند سازی الزامات  -

   .را شرح دهد 18001

  OHSASامات افراد مسئول در فرآیند مستند سازی الز-

   .را نام ببرد 18001

را توضیح   OHSAS 18001اصول مستند سازی الزامات -

 . نماید داده و یک برنامه عملی برای این مستند سازی ارائه

 اسماء زارع 

 OHSASفرآیند ممیزی الزامات آشنایی با  10

18001 

آشنا  OHSAS 18001فرآیند ممیزی الزامات 

 شود.

را   OHSAS 18001مواقع نیاز به ممیزی داخلی الزامات -

   .شرح دهد

را  OHSAS 18001مواقع نیاز به ممیزی خارجی الزامات -

 اسماء زارع 
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   .شرح دهد

را ارائه  OHSAS 18001ولیه ممیزی الزامات برنامه ا-

 . نماید

یی با اهمیت و نحوه استقرار مدیریت  آشنا 11

 در یک سازمان (Five S) ژاپنی

  (Five S) اهمیت و نحوه استقرار مدیریت ژاپنی

 آشنا شود.  در یک سازمان

   .را شرح دهد (Five S) تاریخنه و اهمیت مدیریت ژاپنی -

   .را شرح دهد (Five S) مراحل استقرار مدیریت ژاپنی-

با مثال   vh (Five S) مراحل عملی استقرار مدیریت ژاپنی-

 .توضیح دهد

 اسماء زارع 

بدداشت  آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی   12

 و محی  زیست

 بدداشت و محی  زیستسیستم مدیریت ایمنی   

 آشنا شود.

لزوم یکپارچه سازی سه حیطه ایمنی  بدداشت و محی  -

   .زیست را توضیح دهد

تاریخنه سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی  زیست -

 .را توضیح دهد

 اسماء زارع 

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت   13

 و محی  زیست

 سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی  زیست

 آشنا شود.

سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی  بدداشت و محی  زیست -

   .رح دهدرا ش

انواع مدلدای سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی   -

 .زیست را شرح دهد

 اسماء زارع 

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت   14

 و محی  زیست

 سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی  زیست

 آشنا شود.

نحوه نگارش سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی   -

   .زیست را شرح دهد

خ  مشی اولیه در خصوص سیستم مدیریت ایمنی   -

فرضی   د و یک نمونهبدداشت و محی  زیست را توضیح ده

 .را در یک سازمان پیشنداد دهد 

 اسماء زارع 

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی    15

 بدداشت و محی  زیست

الزامات سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی   

 آشنا شود. زیست

الزامات سیستم مدیریت ایمنی  بدداشت و محی  زیست را -

استانداردها   شرح دهد و تفاوت این الزامات را با الزامات سایر

   .را تحلیل نماید

دات الزامات سیستم مدیریت  نقاط ضعف و قوت مستن-

 .نماید ایمنی  بدداشت و محی  زیست یک شرکت را تحلیل

 ماء زارع اس

 اسماء زارع  .تاریخنه سیستم مدیریت ایمنی فرآیند را توضیح دهد-سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و آشنایی با پدافند  آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و   16
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کاربرد و مزایای سیستم مدیریت ایمنی فرآیند را شرح - آشنا شود.  غیر عامل  آشنایی با پدافند غیر عامل 

   .دهد

   .اجزای سیستم مدیریت ایمنی فرآیند را توضیح دهد-

   .تاریخنه پدافند غیر عامل را شرح دهد -

رابطه بین ایمنی  بدداشت و محی  زیست را با پدافند غیر  -

   .عامل توضیح دهد

 .الزامات قانونی پدافند غیر عامل را شرح دهد-

یک ممیزی کامل از سیستم مدیریت ایمنی یک صنعت - آشنا شود. انجام ممیزی در یک صنعت بازدید از یک صنعت و انجام ممیزی 17

 ارائه دهد. 

 اسماء زارع 

 منابع درس: 

 حسان اهلل حبیبی ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت  ا -1

   مددی جدانگیری HSE-MSسیستمدای مدیریت یکپارچه   -2

 

 

 

 

 

 


