
 طرح درس
 (Lesson Plan) 

                                                                          

     کار ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسیکارشناسی پیوسته : تحصیلی مقطع/رشته سیستم های مدیریت ایمنی   عنوان درس:

 اکرم تبریزینام استاد :                                                          1044-1041اول         نیمسال :

 واحد عملی( 5/4 -واحد نظری 5/1واحد) 0 : تعداد واحد              18-04و  11-18شنبه           روز برگزاری کالس :

 

شماره 

 جلسه

نحوه برگزاری  تاریخ

 کالس
 اهداف  جلسات موضوع

 اهداف تعیین و مشخصات درس و خصوصیات با آشنایی - تبیین انتظارات _غازین  ارزشیابی آ _معارفه آنالین  اول

 دوم

 

 1 اصطالحات آشنایی با مفاهیم و  آفالین

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

ی شامل سیستم مدیریتی، تیریمد یها ستمیاصطالحات س -

 .کند فیرا تعر سازمان، فرایند، خط مشی و ... 

 سوم

 

 

  0آشنایی با مفاهیم و اصطالحات 

و اهمیت و کاربرد سیستم های 

مدیریتی در نظام سالمت، ایمنی و 

 محیط زیست

 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 مفهوم استاندارد و فواید استاندارد را بیان نماید. -

 سطوح استاندارد را بشناسد. -

را  داشت و محیط زیستدر زمینه های به استانداردهاکاربرد  -

 بداند.

 با انواع سازمان های ارائه دهنده استاندارد آشنا شود. -

 را بداند. HSEنقش سیستم های مدیریتی در  -

 چهارم

 

 آفالین

 نیتضم تیریمد یبا مبان ییآشنا

و سازمان بین  (نگی) چرخه دم تیفیک

 المللی استاندارد

 :که  رودیانتظار م ریهر جلسه از فراگ ن ایدر پا -

 و و ظایف آن آشنا شود. ISOبا سازمان  -

 با موسسه استاندارد در کشور و ظایف آن آشنا شود. -

 دهد. حیرا توض نگیدم چرخه -

 پنجم

 

 آشنایی با انواع سیستم های مدیریتی آفالین

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که : -

، HSE-MS ،ISO 14001انواع سیستم های مدیریتی شامل  -

ISO9001  وPSM  وISO45001 .را بشناسد 

 
 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکال  آنالین
پرسش و پاسخ و رفع اشکال از جلسات اول تا پنجم )نرم  -

 افزار اسکایپ(



 ششم

 

 IMSادغام سیستم های مدیریتی  آفالین

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 .داندب را یکپارچه مدیریت سیستم مزایای       -

 .بداند را مدیریت های سیستم ادغام نحوه    -

 هفتم

 آفالین 

تشریح فرایند مستند سازی در سیستم 

 1های مدیریتی

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 روند مستندسازی در سیستم های مدیریتی را نام ببرد. -

سطوح مختلف مستندات در سیستم های مدیریتی را بیان  -

 .نماید

 

 تمهش

 آفالین 

تشریح فرایند مستند سازی در سیستم 

 0های مدیریتی 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 اجزاء نظامنامه کیفیت را نام ببرد. -

روش تهیه روش اجرایی و دستورالعمل های کاری را  -

 بداند.

 اصول تهیه دستورالعمل های ایمنی را تشریح نماید. -

 برگزاری آزمون در سامانه نوید یان ترمآزمون م   نهم

 دهم

 

 آفالین
آشنایی با روند طراحی و پیاده سازی 

 سیستم های مدیریتی سازمانها

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

با طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی سازمان ها  -

 .آشنا شود

دیریتی را مراحل الزم جهت اخذ گواهینامه سیستم های م -

 بداند.

 دهمیاز

 آفالین 

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و 

 (ISO45001بهداشت شغلی )

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 تاریخچه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را بداند. -

 را بداند. OH&Sهدف و عوامل موفقیت سیستم مدیریت  -

دوازده

 م

 آفالین 
امات سیستم مدیریت ایمنی و تشریح الز

 (1) (ISO45001بهداشت شغلی )

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 آشنا شود. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیبا الزامات  -

سیزده

 م

 آفالین 
تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و 

 (0) (ISO45001بهداشت شغلی )

 انتظار میرود که : در پایان هر جلسه از فراگیر

 آشنا شود. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیبا الزامات  -



 )نرم افزار اسکایپ( پرسش و پاسخ  و رفع اشکال پرسش و پاسخ  و رفع اشکال آنالین  

چهارده

 م

 

تشریح فرایند های ممیزی و بازرسی  آفالین

 در سیستم های مدیریت

 یرود که :در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار م

 اصول ممیزی سیستم های مدیریتی را بیان کند. -

انواع روش های ممیزی سیستم  های مدیریتی را تشریح  -

 نماید.

 .شرایط ممیزی و سرممیز را بیان نماید -

دهپانز

 م

 

آشنایی با مبانی استانداردهای کیفیت  آفالین

 (ISO 9001 )  وPSM 

 (کالس آنالین): در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که

 .شود آشنا کیفیت مفاهیم سیستم مدیریت با تاریخچه و -

 .بیان نماید را کیفیت اصول مدیریت -

 .شود آشنا کیفیت مدیریت سیستم اجزای و چارچوب با -

 آشنا شود. PSMبا  تاریخچه و الزامات سیستم    -

شانزده

 م

 

 آفالین
آشنایی با الزامات استانداردهای محیط 

و  (ISO 14001زیست ) 
OHSAS18001 

 (کالس آنالین) در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که:

آشنا  محیطی تاریخچه و مفاهیم سیستم مدیریت زیست با -

 شود.

 آشنا محیطی زیست مدیریت سیستم با چارچوب و الزامات -

 .شود

ایمنی و بهداشت  تاریخچه و مفاهیم سیستم مدیریت با -

 آشنا شود.حرفه ای 

ایمنی و بهداشت   مدیریت سیستم زاماتبا چارچوب و ال -

 .شود آشناحرفه ای 

هفده

 م

 

 HSE-MSاستاندارد آشنایی با  آفالین

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 آشنا شود. HSEمدیریت  سیستم چارچوب با -

 بشناسد. را HSEمدیریت  سیستم اجزای -

 بداند. را HSE مدیریت  سیستم استقرار مراحل -

هجده

 م

 
 دانشجویان عملی کارهای ارائه  آنالین

 کالس مجازی آنالین )نرم افزار اسکایپ(

 تعداد کالس های مجازی بسته به نیاز در نظر گرفته می شود.

ارائه دانشجویان در رابطه با تعدادی از سازمان های ارائه دهنده  ارائه تحقیق کالسی دانشجویان آنالین  



 عملی:

 تدوین نمونه خط مشی -1

 اهداف و برنامه های مدیریتی تدوین نمونه -2

 حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیستدر استاندارد 

نوزده

 م

 
 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو آزمون پایان ترم 

 بیستم

 

 حضوری
آشنایی با نحوه تدوین خط مشی، 

 و  ااهداف و برنامه ه

با نحوه تدوین خط مشی، اهداف و برنامه ها آشنا شود. )ارائه 

 کارهای عملی دانشجویان(

)با مراجعه  در شرکت های مختلف شیآشنایی با چند نمونه خط م)

و همچنین ارائه مثال از اهداف و  به پورتال شرکت ها در اینترنت(

 (نمونه جدول برنامه عملیاتی تدوین شده

بیست 

 و یکم

 حضوری 

آشنایی با نحوه تدوین خط مشی، 

 اهداف و برنامه ها

با نحوه تدوین خط مشی، اهداف و برنامه ها آشنا شود. )ارائه 

 های عملی دانشجویان(کار

)با مراجعه  در شرکت های مختلف آشنایی با چند نمونه خط مشی)

و همچنین ارائه مثال از اهداف و به پورتال شرکت ها در اینترنت(

 (نمونه جدول برنامه عملیاتی تدوین شده

بیست 

 و دوم

 حضوری 

تدوین روش اجرایی و آشنایی با نحوه 

 ممیزیروند و دستورالعمل 

آشنا شود.)ارائه تدوین روش اجرایی و دستورالعمل وه با نح

 کارهای عملی دانشجویان(

مستندات مورد نیاز سیستم ایزو آشنایی با نحوه تدوین تعدادی از )

 (ختلفُمونه های تکمیل شده در شرکت های مو ن 10551

بیست 

 و سوم

 حضوری 

تدوین روش اجرایی و آشنایی با نحوه 

 یممیزروند و دستورالعمل 

آشنا شود. )ارائه تدوین روش اجرایی و دستورالعمل با نحوه 

 کارهای عملی دانشجویان(

مستندات مورد نیاز سیستم ایزو آشنایی با نحوه تدوین تعدادی از )

 و نمونه های تکمیل شده در شرکت های مختلفُ( 10551



 وین نمونه روش اجرایی و دستورالعملتد -3

 

 

 



 دوره طرح
  (Course Plan)  

 

 کار ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی: کارشناسی پیوسته تحصیلی مقطع/رشتهسیستم های مدیریت ایمنی       :عنوان درس

 م تبریزیاکرنام استاد :                                      1155-1151اول            نیمسال :

 دانشکده بهداشت مکان اجرا:         واحد عملی( 0/5 -واحد نظری 0/1واحد) 2تعداد واحد :     

 -:   یا همزمان پیشنیاز    

 

  : دورههدف کلی  

هاا در  مفاهیم و اصول مدیریت، سیستم های مدیریتی مرتبط باا ایمنای و نحاوه پیااده ساازی ایان سیساتمآشنایی نظری و عملی فراگیران با 

 سازمان

 :دوره اختصاصیاهداف 

 :بتواند آموزشی دوره پایان در رود می انتظار فراگیر از

 .را توضیح دهد اهمیت و کاربرد سیستم های مدیریتی در نظام سالمت، ایمنی و محیط زیست .1

 مبانی تضمین مدیریت کیفیت و استانداردها  آشنایی دانشجویان با .2

( و استانداردهای ISO 14001( و استانداردهای محیط زیست )  ISO 9001اندارد کیفیت ) مبانی است آشنایی دانشجویان با .3

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و PSM (، ISO 45000سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی )

(HSE-MS) 

 ( را تشریح کند. ISO 45000الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) .1

 های مدیریتی را در سازمان ها طراحی و پیاده سازی نماید. سیستم .0

 را توضیح دهد. IMSادغام سیستم های مدیریتی  .6

 را تشریح کند. فرایندهای ممیزی و بازرسی در سیستم های مدیریت .7

 تشریح کند. را فرایند مستند سازی در سیستم های مدیریتی .8

 :روش تدریس

 ((بار گذاری فایل ها  در سامانه نوید) و آفالین آنالین مجازیکالس ) سخنرانی -1

 (آنالین مجازی)کالس های  پرسش و پاسخو بحث گروهی -1

 (و کالس حضوری آنالین )کالس های مجازیارائه کنفرانس توسط دانشجویان -2

 



 :وظابف و تکالیف دانشجو

 نشجوییدا شئونات رعایت و انضباط و نظم و حفظ )اسکایپ( آنالین درس مجازی کالس در موقع به حضور 

 جلسات قبل در شده ارایه مطالب مطالعه 

 (و حضوری آنالین و بحث گروهی)کالس های مجازی کالسی های فعالیت در فعال مشارکت 

  در سامانه نوید(ارسال )انجام به موقع تکالیف و پروژه 

 ها آزمون در حضور 

 

  :روش ارزشیابی دانشجو

  :نمره 3تکالیف و امتحان میان ترم 

 نمره 0شده )فعالیت عملی(:   در نظرگرفته تدوین پروژه هایآموزشی ارائه شده به دانشجو بصورت ارائه کالسی و  ارزیابی پروژه 

    :نمره 12امتحان پایان ترم 

 

  منابع مطالعه :

 انتشارات فن آوران، آخرین چاپکاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت ، ایمنیاحسان ا..  حبیبی ، 

  زی محمد امین، سیستم های مدیریت یکپارچه مهدی و نوروجهانگیریHSE-MS انتشارات فن آوران، آخرین چاپ ، 

  متون ترجمه شده ی استانداردها و سایر منابع و سایت های اینترنتیOHSAS18001، ISO9001 ،ISO14001 ،ISO45001 

 

 

 

 

 


