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  (Course Plan)طرح دوره

 زارع   و قاسم سلمان فرحبخشمهندس : نام مدرس کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار  :رشتهمقطع/ 

 نفر  9 :تعداد دانشجو واحد  2  آشنایی با صنعت و شناخت فنون صنایع   : )واحد( درسنام 

 17:   تعداد جلسات / مدت کالس دوم  : ترم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   منابع درس:

Recognition of Health Hazards in Industry-A Review of Materials Processes, nd, William A. Burgess 

 

 

 قلم نوری   -، وایت برد کلیپ نمایشی -لب تاب ویدئو پروژکتور و  -اسالید پروژکتور –سامانه اسکای روم   -سامانه نوید : امکانات آموزشی

 :  مطالب درسکلی رئوس 

 صنایع و شناخت فنون صنعتی، آشنایی با اصطالحات و مفاهیم محیط کار و اجزاء آن، طبقه بندی مرسوم صنایع  با دانشجو  آشنایی  :هدف کلی درس

ه گیری از وسایل کمک آموزشی) اورهد، کامپیوتر، دیتا  و با بهرسخنرانی  به روشبه صورت مجازی در اسکای رو به صورت آنالین و آموزش    روش آموزش:

 پروژکتور( انجام می گیرد. در طول جلسات آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد. 
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 اجرای درس: شیوه

آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی (مانند  

و همچنین واحد عملی این درس با توجه    رد.وایت بورد و رایانه) انجام می گی

در طول جلسات    به بازدید از صنایع و مشاهده فرآیند تولید انجام خواهد شد

به   پاسخ   .آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد

 هر در  شده  کسب  امتیازات  و  نمرات   مشكل یک  در خصوص  ایده  بیان  سئوال، 

 بخش و گرفته قرار  بررسی مورد  برای دانشجویان تفكیک  به  ها  بخش  از  یک

 نقاط  همچنین  و باشد می ضعف و  مشكل آموزشی دارای عملكرد  که هایی

 بهره با بتوان  تا گیرند  می قرار  بررسی و مورد  شناسایی آموزشی فرایند قوت

 برطرف آموزشی  راندمان  افزایش  جهت در  را نقایص این موارد،  از  گیری

   .نمود

 

 

 

 

 

 ی ارزشیابی نحوه

 %70 میانترم ، گزارش بازدید وکالسیپروژه های و تکالیف حضور و غیاب ، کوئیز، 

 %30 ترم پایان ستیت امتحان
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تاریخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسایل کمک  روش تدریس

 آموزشی
 اهداف  حیطه 

1 

آشنایی مقدماتی با شیوه کار و فعالیتهای 

ها و فعالیتهای   گوناگون در فرآیند

  تولیدی

 لینک مجازی اسكای روم

 پاسخ  و سخنرانی، پرسش

- درس کالس  

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 کامپیوتر

  حیطه

 شناختی

 ،درک سطح

  عاطفی

 سطح

 پیگیری

اهداف و رسالت بهداشت حرفه ای، اهمیت   با دانشجویان آشنایي
حیط کار، شناخت صنایعو فنون، تعریف محیط کار، اجزاء م

سلسله مراتب محیط کارآ شنا شود و بتواند تقسیم بندی صنایع را  
 بر اساس استاندارد های داخلي و بین المللي بیان کند. 

2 

آشنایي با مفاهیم تولید و فرایند، تقسیم  

 بندی های سیستم های تولید و منابع تولید 
 لینک مجازی اسکای روم 

 پاسخ  و سخنراني، پرسش

- درس کالس
 برد – وایت کماژی

 سیستم – پروژکتور
 کامپیوتر

 حیطه

 شناختي

 کار  به سطح

 بستن 

با مفهوم تولید، فرایند ساخت، فرایند تولید،   دانشجویان آشنایي

انواع سیستم های تولید، نمودار و جداول جریان فرایند ، منابع  

 تولید  

3 

آشنایي با کارگاه و تجهیزات عمومي 

 کارگاه
 لینک مجازی اسکای روم 

 و مساله حل  سخنراني،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 کامپیوتر

 حیطه

 شناختي

 

به کارگاه، تجهیزات عمومي  مربوط مباحث با دانشجویان آشنایي

 کارگاه، انواع وسایل اندازه گیریو کاربرد آنها، ......

4 

تعریف جوشکاری و اهمیت آن ، آشنایي 

شهای جوشکاری، آشنایي با  با انواع رو

 تجهیزات روش های مختلف جوشکاری

 لینک مجازی اسکای روم 

 پاسخ  و پرسش  سخنراني،

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 کامپیوتر

 حیطه

 شناختي

 

 

با تعاریف جوشکاری، روش های متداول   دانشجویان آشنایي

کاری،  جوشکاری، تجهیزات، چگونگي روش های مختلف جوش

 تفاوت بین روش های مختلف جوشکاری
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5 

آشنایي با فرایند های فلز کاری)تراشکاری  

و فرز کاری(، شناخت قسمت های مختلف 

 دستگاه ها تراشکاری و فرز کاری

 لینک مجازی اسکای روم 

و  مساله حل  سخنراني،

 پاسخ و پرسش

– درس کالس

  – ویدئو پروژکتور

،  پروژکتوراسالید 

 کامپیوتر

 حیطه

 ناختيش

 و محیطي

با تعاریف تراشکاری و فرز کاری، قسمت   دانشجویان آشنایي

های اصلي دستگاه تراش و متعلقات واصول برخي از عملیات  

های تراشکاری، انواع ماشین های فرز، قسمت های اصلي ماشیت  

 فرز 

6 

آشنایي با برخي از فرایند های پایه  

درودگری و آشنایي با ابزار های دستي 

یو کاربرد آنها، آشنایي با ماشین  درودگر

های درودگری و صنعت چوب و کاربرد 

 آنها 

 لینک مجازی اسکای روم 

و  مساله حل  سخنراني،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

نرم  به کامپیوترمجهز

 نمایشي و افزارهای

 اکسل  افزار نرم

 حیطه

 شناختي

 کار  به سطح

 بستن 

انواع صفحات چوبي و کاربرد آنها، کاربرد اره های  آشنایي با  

دستي، رنده های دستي، مغار، اسکنه، سوهان و چوبسا، انواع  

ماشین اره، انواع ماشین رنده، انواع ماشین گندگي)ضخامت گیر(  

 و قسمت های مختلف و کاربرد آنها را،  

7 

آشنایي عملي با فرایند معدن و استخراج 

 خاک ..... آهن و گچ و 

بازدید عملي و مستندات  

 کارخانه مورد بازدید 

،  محیط کارخانه

بروشور، سي دی  

  آموزشي کارخانه

 حیطه

و   شناختي

 محیطي 

فرایند معدن و استخراج ، شناخت    با دانشجویان آشنایي

تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در استخراج و همچنین  

شده را بیان و در پایان  خطرات بهداشتي و ایمني صنعت بازدید 

 گزارش جامعي از محل بازدید ارائه نماید. 

8 

آشنائي عملي با فرایند جوشکاری،  

 تراشکاری، فرز کاری

بازدید عملي و مستندات  

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 پاسخ

 حیطه

شناختي و  

 محیطي 

، فرز کاری و  با چگونگي فرایند تراشکاری دانشجویان آشنایي

جوشکاری، تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در  

کارگاههای مورد بازدید و همچنین خطرات بهداشتي و ایمني 

کارگاه بازدید شده را بیان و در پایان گزارش جامعي از محل 

 بازدید ارائه نماید.  

با چگونگي فرایند تراشکاری، فرز کاری و   دانشجویان آشنایي حیطهسخنراني مشاهده و  مستندات  بازدید عملي و آشنائي عملي با فرایند جوشکاری،   9
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بازدید، پرسش و   کارخانه مورد بازدید  تراشکاری، فرز کاری

 پاسخ

شناختي و  

 محیطي 

جوشکاری، تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در  

کارگاههای مورد بازدید و همچنین خطرات بهداشتي و ایمني 

را بیان و در پایان گزارش جامعي از محل  کارگاه بازدید شده 

 بازدید ارائه نماید.  

10 

آشنایي عملي با فرایند های تولید فراورده 

 های لبني

بازدید عملي و مستندات  

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 پاسخ

 حیطه

شناختي و  

 محیطي 

ولید فراورده  قسمت های مختلف کارخانه ت با دانشجویان آشنایي

های لبني، فرایند تولید فراورده های لبني، تجهیزات و ماشین  

آالت مورد استفاده در تولید فراورده های لبني و همچنین  

خطرات بهداشتي و ایمني صنعت بازدید شده را بیان و در پایان  

 گزارش جامعي از محل بازدید ارائه نماید. 

11 

راورده آشنایي عملي با فرایند های تولید ف

 های لبني

بازدید عملي و مستندات  

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 پاسخ

 حیطه

شناختي و  

 محیطي 

قسمت های مختلف کارخانه تولید فراورده   با دانشجویان آشنایي

های لبني، فرایند تولید فراورده های لبني، تجهیزات و ماشین  

فراورده های لبني و همچنین  آالت مورد استفاده در تولید 

خطرات بهداشتي و ایمني صنعت بازدید شده را بیان و در پایان  

 گزارش جامعي از محل بازدید ارائه نماید. 

12 

بازدید عملي و مستندات   آشنایي عملي با فرایند تولید فوالد 

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 پاسخ

 حیطه

شناختي و  

 طي محی

با چگونگي فرایند تولید فوالد، تجهیزات و   دانشجویان آشنایي

ماشین آالت مورد استفاده در فرایند مورد بازدید و همچنین  

خطرات بهداشتي و ایمني بازدید شده را بیان و در پایان گزارش  

 جامعي از محل بازدید ارائه نماید.  

13 
و مستندات   بازدید عملي آشنایي عملي با فرایند تولید فوالد 

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 حیطه

شناختي و  

با چگونگي فرایند تولید فوالد، تجهیزات و   دانشجویان آشنایي

ماشین آالت مورد استفاده در فرایند مورد بازدید و همچنین  
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ش  خطرات بهداشتي و ایمني بازدید شده را بیان و در پایان گزار محیطي  پاسخ

 جامعي از محل بازدید ارائه نماید.  

14 

بازدید عملي و مستندات   آشنایي با فرایند درودگری و تاسیسات

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 پاسخ

 حیطه

 شناختي

 و محیطي

با چگونگي فراینددرودگری، تجهیزات و   دانشجویان آشنایي

گاههای مورد بازدید و همچنین  ماشین آالت مورد استفاده در کار

خطرات بهداشتي و ایمني کارگاه بازدید شده را بیان و در پایان  

 گزارش جامعي از محل بازدید ارائه نماید.  

15 

بازدید عملي و مستندات   آشنایي با فرایند درودگری و تاسیسات

 کارخانه مورد بازدید 

سخنراني مشاهده و  

بازدید، پرسش و  

 پاسخ

 حیطه

 شناختي

 و محیطي

با چگونگي فراینددرودگری، تجهیزات و   دانشجویان آشنایي

ماشین آالت مورد استفاده در کارگاههای مورد بازدید و همچنین  

خطرات بهداشتي و ایمني کارگاه بازدید شده را بیان و در پایان  

 گزارش جامعي از محل بازدید ارائه نماید.  

16 
 یا  آزمون سالن  پایان ترم 

 درس  کالس

 
 پایان ترم 

 


