باسمه تعالی
دانشگبه آزاد اظالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درض بهداشت)Course Plan ( -

نبم درض :بهداشت حرفه ای

کد درض

مقطع :کبردانی

تعداد واحد 1 :واحد تئوری
زمبن ارائه درض:

پيش نيبز :تشریح و فيسیولوشی -کليبت پسشکی و بهداشت
مدرض :گروه بهداشت

هدف کلی:
داًطجَیاى با تعاریف ٍ اصطالحات بْذاضت حرفِ ای ٍ اّذاف كَتاُ هذت ٍ بلٌذ هذت ٍ برًاهِ ّای ایوٌی ٍ بْذاضت كار در صٌایع ٍ
بخص ّای خذهاتی آضٌا خَاٌّذ ضذ ٍ ضوي تطریح تطکیالت ٍ سازهاًْای دست اًذر كار اهَر ایوٌی ٍ بْذاضت بِ بیاى قَاًیي ٍ رٍابظ
كار ٍ كارگر در ارتباط با ضرایظ كار  ،تسْیالت رفاّی كارگراى ٍ هطاغل سخت ٍ زیاى آٍر پرداختِ هی ضَد.
اهداف ویصه عينی:
در پایاى ایي درس داًطجَ بایذ قادر باضذ:
 تعریف  ،اّذاف ٍ برًاهِ ّای بْذاضت حرفِ ای تطکیالت بیي الوللی بْذاضت حرفِ ای-

هعرفی سازهاًْای هطرح در زهیٌِ ایوٌی ٍ بْذاضت كار ًظیر ACGIH ، NIOSH ، OSHA

 آضٌایی با ًقص ٍ ٍظایف ٍزارت بْذاضت ٍ ،زارت كار ٍ سازهاى تأهیي اجتواعی در رابطِ با هسائل ایوٌی ٍ بْذاضت كار آضٌایی با هراكس بْذاضت حرفِ ای در هراكس صٌعتی ضاهل هراكس ایوٌی ٍ بْذاضت ٍ خاًِ بْذاضت كارگری آضٌایی با جایگاُ بخص خصَصی در ارائِ خذهات بْذاضت حرفِ ای آضٌایی با تعاریف ٍ هفاّین در رابطِ با قاًَى كار ضرایظ كار زًاى ٍ كارگراى ًَجَاى آضٌایی با قَاًیي هربَط بِ ایوٌی ٍ بْذاضت كار آضٌایی با قَاًیي هربَط بِ خذهات رفاّی كارگراى آضٌایی با كارّای سخت ٍ زیاى آٍر ٍ هقررات هربَط بِ آًْاتکبليف و وظبیف دانشجویبن:
 حضَر فعال ٍ هطاركت فعال در كالس ضركت در بحث ٍ پرسص ٍ پاسخروش تدریط:
سخٌراًی ّوراُ با بحث گرٍّی ٍ پرسص ٍ پاسخ
الگوی تدریط :
پیص سازهاى دٌّذُ – تفکر استقرایی  -توریي

وظبیل آموزشی:
كاهپیَتر ،دیتا پرٍشكتَرٍ ،ایت برد
نحوه ارزشيببی:
حضَر ٍ غیاب هٌظن  -اهتحاى پایاى ترم (تراكوی) ،پرٍشُ تحقیقاتی ارائِ ضذُ تَسظ داًطجَیاى ٍ فعالیت ّای كالسی.
ًحَُ هحاسبِ ارزضیابی:

رٍش ارزضیابی

ًورُ

حضَر ٍ غیاب

1

فعالیت ّای كالسی

1

آزهَى تراكوی

18

تاریخ

ساعت

هحل برگساری آزهَى

هقررات:
-

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  2جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش اس سقف تعيين شده منجز به حذف درس و غيبت غيز موجه منجز به كسب نمزه F
خواهد شد.

منببع:
1- Hunter's diseases of occupation / Editor P.J. Baxter, 9 th Ed., Arnold, 2000.
2- Occupational toxicology / Editor Neil Stacey 2nd Ed., CRC press, 2004.
3- Occupational health: recognizing & preventing work – related disease & injury / Editor B.S. Levy, 4 th Ed., Lippincott
& Williams, 2000.
4-Current occupational & environmental medicine / Editor J. LaDou, 3rd Ed., Mc-Graw – Hill, 2004.

