
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  3ترم  :گروه فراگير           آالت نیبرق و ماش یمنیا عنوان درس:

محمد حسین بهشتی نام استاد :                              99-98اول         نيمسال :

 عملی( واحد  0.5+ وریئواحد ت 1.5) واحد2تعداد واحد:         16-20شنبه ساعت  روز برگزاري كالس:
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

تعیین  _بی جایا _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبیین انتظارات _ارزشیابی آغازین   _معارفهاول  

 اهداف 
مفاهیم، اصطالحات، قوانین، مقررات و استانداردهای ملی دوم

 و بین المللی

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 با سرفصل درس آشنا شود -1

 اصالحات تخصصی درس را بداند  -2

 قوانین و مقررات بین المللی را بداند -3
 دهد حیآالت را توض نیبخش های خطرناك ماش -1 شناسایی نقاط خطر در ماشین آالت سوم

 آالت را شرح دهد نیخطرناك ماش اتیحرکات و عمل -2
 آالت را بداند نیحفاظ گذاری ماش خچهیتار -1 گذاری حفاظ دانشجو با اصول ییآشناچهارم

 دهد حیاصول حفاظ گذاری را توض -2

 آالت را شرح دهد نیماش ینواع اقدامات حفاظت -3
 گذاری حفاظ اصولدانشجو با  ییآشناپنجم

 

 دهد حیرا توض رویانتقال ن لیوسا یاقدامات حفاظت -1

 دهد حیآالت را توض نیانواع حفاظ های ماش -2

 دهد حیآالت را توض نیماش یهای حفاظت ستمیانواع س -3
 دهد حیتوض را ییهای ضد تکرار، ترمزها و کنترل های پا ستمی -1 دانشجو با اصول حفاظ گذاری ییآشناششم

 دهد حیرا توض یخطرات ابزار دست روش های کنترل -2

 را شرح دهد یدست یروش های کنترل ابزار برق -3
ماشین آالت نظیر پرس ها،دستگاههای  آشنایی با ایمنیهفتم

 چوب بری و ...

 در زمان کار با دستگاه اره تسمه ای را بداند یمنیکات ان -1

 در زمان کار با دستگاه تراش چوب را بداند یمنینکات ا -2

 را بداند یکندگ نیدر زمان کار با دستگاه ماش یمنینکات ا -3

 در زمان کار با دستگاه فرز نجاری را بداند یمنینکات ا -4

 در زمان کار با دستگاه کف رنده را بداند یمنینکات ا -5
 آشنایی دانشجو با اص.ل کنترل انرژیهشتم

 آشنایی دانشجو با اصول ایمنی در تعمیر و نگهداری

 توضیح دهد LOCK OUT/ TAG OUTدر مورد سیستم  -1

 را بداند. LOCK OUT/ TAG OUTسیستم کاربرد  -2
 نحوه بازرسی از ایمنی ماشین آالت را بلد باشد. -1 آشنایی دانشجو با نحوه بازرسی ایمنی ماشین آالتنهم
 با ایمنی ماشین آالت جوشکاری و برشکاری آشنا باشد. -1 آشنایی با ایمنی در جوشکاری و برشکاریدهم

 با این دستگاهها را بداند. اصول کار  -2
 برق را بداند یمنیا تیم -1 تهیسیالکتر دیتول دانشجو با اصول ییآشنايازدهم

 دهد حیرا توض یکیهای الکتر انیانواع جر -2

 کند فیبرق را تعر یمنیدر ا جیاصطالحات را -3



 

 دهد حیرا توض فیضع فشار ستمیدر س یخطرات برق گرفتگ -1 در صنعت تهیسیالکتر دانشجو با خطرات ییشناآدوازدهم

 و قعوی را نعام فیهای فشار ضعع ستمیدر س یانواع برق گرفتگ -2

 ببرد

 هعای فشعار سعتمیاز س یعوامل موثر در شدت خطرهعای ناشع -3

 دهد حیرا توض فیضع

 دهد حیرا توض یانواع برق گرفتگ -4
 دهد حیوضرا ت لیفرانسیرله د یروش حفاظت -1 برق در برابر خطرات حفاظت دانشجو با اصول ییشناسيزدهم

 دهد حیرا توض یاضاف انیدر برابر جر یروش حفاظت -2

 دهد حیرا توض لیاتاق هم پتانس یروش حفاظت -3

 دهد حیبندی مضاعف را توض قیعا یروش حفاظت -4

 دهد حیرا توض زولمانیترانسفورماتور ا یروش حفاظت -5
 کند فیکردن را تعر نیزم .1 نیبه زم اتصال میدانشجو با س ییآشناچهاردهم

 ارت مناسب را بداند میبه س یابیدست یعوامل اصل .2

 دهد حیرا توض نیاتصال به زم میالکترود مربوط به س .3

 ارت را شرح دهد میروش استقرار س .4
 دهد حیرا توض نیانواع روش های اتصال به زم -1 نیاتصال به زم های دانشجو با روش ییآشناپانزدهم

 دهد حیتوض را فیدر فشار ضع نیانواع روش های اتصال به زم -2

 در فشار متوسط را نام ببر نیانواع روش های اتصال به زم -3
 دهد حیرا نام برده و توض وزهایانواع ف -1 وزهایف و دهایدانشجو باکل ییآشناشانزدهم

 را نام برده و شرح دهد کیاتومات دهاییانواع کل -2
 را نام ببرد یکیالکتر انیجر عیال و توزانتق لیوسا -1 شنایی دانشجو با نحوه انتقال و توزیع جریان الکتریکیآ هفدهم

 را نام ببرد یکیالکتر انیجر عیانتقال و توز لهیعوامل انتخاب وس -2

 دهد حیو متلقات آن را توض ییشبکه هوا -3
در برق  کار حفاظت فردی زاتیتجه دانشجو با ییشنا هجدهم

 کاری

 حفاظت فردی را بداند لیاهداف استفاده از وسا -1

 دهد حیزمان برق کاری را نام برده و توضانواع لوازم فردی در  -2

 دهد حیدر زمان برق کاری را نام برده و توض یانواع لوازم گروه -3
  (1)عملی  بازدید نوزدهم
  (2)عملی بازدید بيستم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 ندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كارمه 3ترم  گروه فراگير :   ايمني برق و ماشين آالت  :عنوان درس  -0

 محمد حسين بهشتي نام استاد :             99-98 اولنيمسال :

 آشنايي با صنايع و شناخت فنون صنعتي:   ازيشنيپ               3تعداد واحد :

 

 

 برق و کاربرد آن در صنعت آشنا شود یمنیآالت و ا نیماش یمنیدانشجو با اصول ا هدف كلي درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 را توضیح دهد. مبانی ایمنی ماشین آالت در محیط کار -1

 دهد. حیرا توض ویژگی های یک حفاظ مناسب -2

 قسمت های خطرناك ماشین آالت را توضیح دهد.  -3

 دهد. حیرا توض سیستم های حفاظتیاتواع حفاظ و  -4

 .روش های تولید الکتریسیته را بیان کند -5

 .توضیح دهد روش های پیشگیری از برق گرفتگی را -6

 کند. نصب انواع سیستم های حفاظتی را عملی کارروش های  -7

 

   :روش تدريس

 point Powerبا استفاده از  یسخنران -8

 مطالب و بحث فیتوص -9

 انجام کارهای عملی -10

  انیارائه کنفرانس توسط دانشجو -11

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 مشارکت در بحث های کالسی -12

 ر جلسهانجام تکلیف های محول شده در ه -13

 عملی  انجام کارهای عملی مربوط به جلسات -14
 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 امتحان کتبی پایان ترم -15

 ترم میانامتحان کتبی  -16

 وارزیابی پروژه دانشج -17

 کالسی یها تیارزیابی مشارکت دانشج در فعال -18

 

 



 

 منابع مطالعه : 

 1389 /انتشارات فن آورن /یرزائیمحمد فام و م /نیو بهداشت برای مهندس یمنی -19

 1386انتشارات آثار سبحان/  /یحلوان نیغالمحس /نیو بهداشت برای مهندس یمنیا - -20

 1388انتشارات آثار سبحان/  /رازییو جواد ش یحلوان نیغالمحس /نیبرق برای مهندس یمنیا - -21

 1385 /برق و آب صنعت کاربردی – یعلم یموسسه آموزش عال /رییدر برق/ مهندس عبدالخالق مج یمنیا - -22

 1386انتشارات جهان جام جم/  /یبهارانچ ینیرسول حس دیس /شگاهیو آزما یمنیا یمهندس - -23

 138ام/ نشر فن آوران/ فدمحفاظت فردی/ دکتر مح زاتیتجه - -24


