
  
  سبزوار پزشكيعلوم توسعه آموزش  و مركز  مطالعات يكميته تخصصي برنامه ريزي درس

( Course Plan (فرم طرح دوره  
 

 

    

  
 :(شرح درس)زم است آن بر سالمت شاغلين در كشور ال ناشي ازبا توجه به اهميت صدا و ارتعاش در محيط هاي كار و اثرات  مقدمه

  به كار بندند. و در محيط هاي شغلي شوند صدا و ارتعاش آشناو كنترل دانشجويان با روش هاي ارزيابي 
 
 :آشنايي با روش هاي توليد و انتقال صدا و ارتعاش در صنعت، روش هاي شناسايي و اندازه گيري و ارزشيابي صدا و ارتعاش،  هدف كلي

  و ارتعاش در صنعت اصول عملي كنترل صدا
  
 (به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود)اهداف اختصاصي درس :  

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا ياز دانشجويان انتظار م          

 تعريف كند.اصطالحات و مباني فيزيك صوت را   .١

 .آشنايي پيدا كند آن محيط انتشاربا انواع امواج و خصوصيات امواج مكانيكي و  .٢

 را بيان كند. مايع و جامد ، ت انتشار صوت در هواو سرع وتيانواع امواج ص .٣

 كميات فيزيكي و لگاريتمي صدا را بداند. .٤

 تعريف فيزيكي انواع فشار صوت را بيان كند. .٥

 .منابع و شرايط انتشار صوت را بشناسد .٦

 با وسايل و روشهاي اندازه گيري صدا آشنايي داشته باشد. .٧

 شهاي بررسي صدا در محيط كار را بداند.راه ها و رو .٨

 را بداند. مه حفاظت از شنواييبرنااستاندارد هاي صدا و  .٩

 انواع ارتعاش و عوامل موثر در ايجاد ارتعاش در صنعت را بشناسد. .١٠

 كميات فيزيكي  و لگاريتمي اندازه گيري ارتعاش را بداند. .١١

 بداند.ندازه گيري و ارزشيابي ارتعاش را روش هاي ا .١٢

 را بداند. دست بازو و تمام بدن  استانداردهاي ارتعاش .١٣

  از اصول عمومي كنترل صدا و ارتعاش در صنعت آگاه باشد. .١٤

  صدا و ارتعاش در محيط كار نام درس:

                                                                     ٢و  ١دروس پيش نياز: فيزيك اختصاصي   ١٦٢٠٠١٩شماره درس:  ع) ١- ت٢( ٣تعداد و نوع واحد:

بهداشــت حرفــه اي و  رشته و مقطع تحصــيلي:
  ايمني كار، كارشناسي

بهداشت حرفــه اي و ايمنــي گروه آموزشي:  بهداشتدانشكده:
  كار

  ٩٩- ٩٨سال تحصيلي:  دومترم تحصيلي:  مجيد فالحينام مدرس:

- ١٤- يــك شــنبهروز و ساعت برگزاري كالس :  ١٦تعداد جلسات:
١٦  

  ٤/٤/٩٩:تاريخ امتحان
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 :(روشهاي تدريس)استراتژي آموزشي  
  كارگاه آموزشي□            بحث در گروههاي كوچك    □                يگروه بحث□            كنفرانس □          سخنراني *

    Round □           PBL □                         □ Case Report                  Morning Report □            
  غيره □            

  
 و ويديو پروژكتور (اساليد) وايت برد: وسايل كمك آموزشي  

                 
 :حضور  ، ، حل مسائل و تكاليف محولهو آزمايشگاهي يدانشجو در فعاليت هاي كالسفعال مشاركت  وظايف و تكاليف دانشجو

  ، ارائه گزارش فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهيمنظم در كالس هاي تئوري
  
 :نحوه ارزشيابي دانشجو  

  *پاياني                   □مرحله اي                       :مراحل ارزشيابي
 

  درصد از نمره نهايي٥ حضور و غياب
  درصد از نمره نهايي٢٥انجام تكاليف كالسي و فعاليت

  درصد از نمره نهايي٧٠امتحان پايان ترم
   جور كردني □           صحيح و غلط  □        چند گزينه اي     □       تشريحي    *     شفاهي     □   :وع امتحان پايان ترمن

  
 منابع

 مباني اكوستيك در ساختمان، دكتر پروين نظري  .١

 مهندسي صدا و ارتعاش، دكتر رستم گلمحمدي .٢

 ارتعاش، دكتر منظم .٣

4. Industrial Noise Control, Lewis Bell. 
5. Handbook of Acoustic Measurement and Control, Harris 
6. Engineering Noise Control ( theory and practical), David A. Bies 
7. ISO 2631/2 –ISO 1349, BS 6841, BS 6842 
8. Human Response to Vibration Solving Problems in Vibration, J.S., Anderson M., 

Bratos, Andersin. 

  
  

  
  

  


