
  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یدرسکمیته تخصصی برنامه ریزی 
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 :)های پیشگیری و مبارزه با حریق در سطح و عمقآشنایی با اصول مهندسی حریق و روش  مقدمه)شرح درس 

 

 :هدف کلی  
 آشنایی دانشجویان با ایمنی مواد شیمیایی و فرایندهای مربوطه فراگیری جنبه های نظری و عملی حریق و کنترل آن

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م

  آشنایی با ایمنی شیمیایی و کدهای شناسایی مواد (1
 یمیاييمواد ش يمنيآشنايي با تبادل اطالعات و ارتباطات ا (2

 یمیاييشمواد  یآشنايي با طبقه بند (3

 یمیاييبا خطرات مواد ش ييآشنا (4

 (MSDS) یمیاييمواد ش يمنياطالعات ا یآشنايي با برگه ها (5

 کننده يجادل او عوام يقبا اصول حر ييشناآ (6

 يقکشف، اعالم و اطفاء حر یها یستمس يطراح يبا مبان ييآشنا (7

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
□            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس □          سخنرانی □ 

 Round □           PBL □                         □ Case Report                  Morning      كارگاه آموزشی

Report □                        □ غيره 
 

 وايت بورد –ويدئو پروژکتور : وسایل کمک آموزشی 
                

 :انجام پروژه های تحقيقی و ارائه در كالس وظایف و تکالیف دانشجو 

 

                                            2ایمنی در محیط کار  نام درس:

                                                                         شناخت صنایع و فنون صنعتیدروس پیش نیاز: شماره درس: 3تعداد و نوع واحد:

 رشته و مقطع تحصیلی:

  مهندسی بهداشت حرفه ای

 کارشناسی پیوسته

 گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 99-99 سال تحصیلی: نیمسال اول ترم تحصیلی: حکمت شعاررضا  نام مدرس:

 :تاریخ امتحان روز و ساعت برگزاری کالس : 71تعداد جلسات:
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  □پايانی                   □مرحله ای                       :یابیمراحل ارزش

 

 از نمره نهايی درصد5.........................................حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی01...انجام تکاليف............ كالسی و فعاليت

 د از نمره نهايیدرص.............امتحان ميان ترم........................
 درصد از نمره نهايی55.......امتحان پايان ترم..............................

  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       شريحی   ت □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :منابع 

 رستم گل محمدی-مهندسی حریق 

  حلوانی ،غالمحسین  -ایمنی و بهداشت برای مهندسین 

  محمدفام -ایمنی و بهداشت برای مهندسین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


