
  
 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباددانشگا

  دانشکده بهداشت
  بهداشت حرفه ايمهندسی گروه 

  
  

  کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوستهراهنماي دانشجویان راهنماي دانشجویان 

  بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايمهندسی مهندسی 
  

  
  

  

  

 : تهیه و تنظیم
  گروه بهداشت حرفه اي 

   
  

  1391ویرایش 



 ٢

  بسمه تعالی 
  عریف و هدف :ت

فنی است جهت پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنتـرل عوامـل مخـاطره    علم و بهداشت حرفه اي 
جهـت تـامین، حفـظ و ارتقـاء     تربیت نیروي انسانی کافی مورد نیـاز   هدف کلی رشتهآمیز شغلی و 

بهداشت و سالمت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین، پیشگیري از بیماریهـاي و حـوادث ناشـی از    
  .به منظور کاهش اثرات سوء بر سالمت انسان استکار و تطابق شرایط کار با انسان 

  

  طول دوره و شکل نظام:
 مصـوب مطابق آیین نامـه آموزشـی   پیوسته بهداشت حرفه اي کارشناسی و شکل نظام طول دوره 

  است . علوم پزشکی عالی برنامه ریزي شوراي
  

  نقش و توانایی
  

تلف بویژه حرفه تحـت  آموزش عوامل مخاطره آمیز اختصاصی شغلی براي شاغلین حرف مخ .1
 (وظیفه آموزشی) پوشش و راههاي مقابله با مخاطرات

 (وظیفه پژوهشی) مشارکت در طرحهاي پژوهشی مرتبط .2

(وظـایف خـدمات    شناسایی، ارزیابی و اندازه گیري عوامل مخاطره آمیز در محیطهاي کـاري  .3
 اختصاصی)

 وختـه واگـذار مـی شـود.    اداره فعالیتهاي اجرایی در زمینه امور حرفـه اي کـه بـه دانـش آم     .4
 (مدیریتی)

اندازه گیري، ارزیابی، نظارت مستمر و بکارگیري راه حلهاي مناسـب بـراي رفـع مشـکالت      .5
 حرفه اي در محیط کار بر حسب نوع کار. (وظایف خدماتی) 

مشاوره و راهنمایی تخصصی در ارتباط با ارزیابی عوامل مخاطره آمیز شغلی، کنترل عوامـل   .6
حیط کار، مستندسازیهاي الزم در جهت کسـب اسـتانداردها و گواهینامـه    مخاطره آمیز در م

  هاي بهداشت، ایمنی ومحیط زیست.



 ٣

  ضرورت و اهمیت :
  :همیت تشکیل این دوره مشخص می شودبا توجه به نکات زیر ضرورت و ا

 هاي کار سالم و بهداشتینیاز روز افزون شاغلین به محیط .1

  هاي کار و ارائه خدمات بهداشتیطیلزوم گسترش فعالیتهاي بهداشتی در مح .2
  

  
  : حرفه اي بهداشتمهندسی معرفی رشته  و گروه 

  

 1382من ماه در بهرا بهداشت حرفه اي کاردانی رش دانشجو در رشته ه علوم پزشکی گناباد پذیدانشگا
در مقطع کارشناسـی آغـاز   حرفه اي بهداشت مهندسی پذیرش دانشجو در رشته  1388در سال  .کردآغاز 

  عبارتند از :و دیگر گروههاي بهداشت حرفه اي ت علمی گروه بهداشت اعضاء هیأ در حال حاضر د.ش
 بهداشت حرفه ايمهندسی مدیر گروه بهداشت حرفه اي، کارشناس ارشد  – آقاي مهندس محمد جواد فانی -1

 ايبهداشت حرفه مهندسی عضو گروه بهداشت حرفه اي، کارشناس ارشد  –خانم مهندس نسرین صادقی - 2

 بهداشت حرفه اي مهندسی  عضو گروه بهداشت حرفه اي، کارشناس ارشد -آقاي مهندس عبدا... غالمی -3

 دکتراي مهندسی بهداشت محیط (گروه بهداشت محیط)–مجتبی افشار نیا  دکترآقاي  -4

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط (گروه بهداشت محیط) –آقاي مهندس علی مفیضی -5

 اي مهندسی بهداشت محیط (گروه بهداشت محیط)دکتر -دکتر سجاديآقاي  -6

 (گروه بهداشت محیط) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط -محمود شمس آقاي مهندس -7

 )گروه بهداشت عمومی( آموزش بهداشت دانشجوي دکتراي -آقاي مهندس محمد مطلبی -8

 )گروه بهداشت عمومی(آموزش بهداشت دکتراي -آقاي دکتر مهدي مشکی -9

 )گروه بهداشت عمومی( اقتصاد بهداشت دانشجوي دکتراي -ماعیلیاس رضا آقاي -10

 )گروه بهداشت عمومیاپیدمیولوژي ( کارشناس ارشد -آقاي حمیدرضا تولیده اي -11

 )گروه بهداشت عمومی( کارشناس ارشد آموزش بهداشت -خانم ملیحه نوري -12

 
 
  
  
  
 



 ۴

 واحد هاي درسی
  

  تعداد واحد هاي درسی این دوره به شرح زیر است :
  )واحد فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2+   واحد زبان تقویتی 3+ (واحد  22                          عمومی -الف

  واحد  92پایه، اصلی و تخصصی          - ب
  واحد 16کارآموزي در عرصه                -ج

 واحد 130تعداد کل واحد ها:  
  
  

  فه اي دانشگاه علوم پزشکی گنابادی بهداشت حرمقطع کارشناس –تقسیم بندي واحدي 
  

  پیوسته بهداشت حرفه ايکارشناسی  واحديآرایش 
  ترم  اول: 

  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري

  -  51  -  -  51  3  زبان تقویتی  901121  1

  -  34  -  -  34  2  (مبداو معاد) 1اندیشه اسالمی   901100  2

  -  34  -  -  34  2  1فیزیک اختصاصی   901123  3

  -  34  -  -  34  2  1ریاضیات عمومی   901128  4

  -  51  -  -   51  3  فیزیولوژي و کالبدشناسی  901130  5

  -  51  -  34  17  2  آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی  901138  6

  -  34  -  -  34  2  شیمی عمومی (معدنی و آلی)  901125  7

  -  34  -  -  34  2  صول تغذیهبیوشیمی و ا  901126  8

    34  -  -  34  2  کلیات محیط  زیست   901159  9

    20  جمع

  



 ۵

  ترم دوم:
  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري

  -  51  -  -  51  3  زبان انگلیسی عمومی  90117  1

  -  34  -  34  -  1  1تربیت بدنی   90118  2

  1ریاضیات عمومی   51  -  -  51  3  2ات عمومی ریاضی  901129  3

  -  34  -  -  34  2  2فیزیک اختصاصی   901124  4

  شیمی عمومی (معدنی و آلی)  68  -  34  34  3  شیمی تجزیه  901127  5

  -  34  -  -  34  2  دینامیک گازها و آئروسولها  901143  6

  فیزیولوژي و کالبدشناسی  34  -  -  34  2  1مهندسی فاکتورهاي انسانی   901152  7

  2و  1فیزیک اختصاصی   43  -  17  26  2  تنشهاي حرارتی در محیط کار  901141  8

   2و1فیزیک اختصاصی   51  -  34  17  2  روشنایی در محیط کار   901139  9

    20  جمع

  



 ۶

  
  ترم سوم:

  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري

  -  34  -  -  34  2  مکانیک جامدات  901122  1

  دینامیک گازها وآئروسولها        68         -  34  34           3  از آالینده هاي هوا  مبانی نمونه برداري   901144  2

  2 و 1فیزیک اختصاصی   51  -  17  34  3  صدا و ارتعاش در محیط کار  901140  3

  1 مهندسی فاکتورهاي انسانی  68  -  34  34  3  2مهندسی فاکتورهاي انسانی   901153  4

  -  34  -  -  34  2  (نبوت و معاد) 2اندیشه اسالمی   901101  5

  2ریاضیات عمومی   68  -  34  34  3  آمار حیاتی  901132  6

  -  34  -  -  34  2  روانشناسی و ارتقاء سالمت  901136  7

  -  34  -  -  34  2  جمعیت و تنظیم خانواده  901120  8

    20  جمع



 ٧

  م:ترم چهار
  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  دیفر

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري

  -  51  -  -  51  3  ادبیات فارسی  901116  1

  مکانیک جامدات،  51  -  -  51  3  مکانیک سیاالت  901137  2
  ،2و  1فیزیک اختصاصی  

  2ریاضیات عمومی 

صنایع و شناخت فنون آشنایی با   51  -  17  34  3  1ایمنی در محیط کار   901148  3
  صنعتی

شیمی عمومی (معدنی و آلی)،   102          -  68        34  4  سم شناسی  شغلی   901154  4
  بیوشیمی و اصول تغذیه

  زبان انگلیسی عمومی  34  -  -  34  2  زبان تخصصی  901155  5

الینده مبانی نمونه برداري از آ  68  -  34  34  3  تجزیه و ارزشیابی نمونه هاي  هوا  901145  6

  هاي هوا

  -  34  -  -  34  2  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  901163  7

                  

    20  جمع



 ٨

  م:ترم پنج
  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري

  -  34  -  -  34  2  سیستم هاي مدیریت یکپارچه  901157  1

  -  34  -  -  34  2  ردي)آیین زندگی (اخالق کارب  901106  2

آشنایی با صنایع و شناخت فنون   51  -  17  34  3  2ایمنی در محیط کار   901149  3
  صنعتی

  -  51  -  34  17  2  نقشه کشی صنعتی  901134  4

  2و  1فیزیک اختصاصی   68  -  34  34  3  بهداشت پرتوها  901142  5

  -  34  -  -  34  2  اپیدمیولوژي بیماریهاي شغلی  901158  6

  فیزیولوژي و کالبدشناسی  34  -  -  34  2  یماریهاي شغلیب  901156  7

  تجزیه و ارزشیابی نمونه هاي  هوا  34  -  -  34  2  مبانی کنترل آلودگی هوا  901146  8

  1تربیت بدنی   34  -  34  -  1  2تربیت بدنی   901119  9

    19  جمع

  



  
  م:ترم شش

  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف

  جمع  کارآموزي  ملیع  نظري

آشنایی با صنایع و شناخت فنون   51  -  17  34  3  3ایمنی در محیط کار   901150  1
  صنعتی

  3و 2و 1ایمنی در محیط کار    34  -  -  34  2  ارزیابی و مدیریت ریسک  901151  2

  -  34  -  -  34  2  تفسیر موضوعی قرآن  90114  3

سیاالت و مبانی کنترل مکانیک   68  -  34  34  3  طراحی تهویه صنعتی  901147  4
  آلودگی هوا

  -  34  -  -  34  2  مدیریت صنعتی  901135  5

  فیزیولوژي و کالبدشناسی  51  -  34  17  2  کمکهاي اولیه  901131  6

  -  34  -  -  34  2  انقالب اسالمی ایران  901108  7

  -  34  -  -  34  2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  90112  8

  -  51  -  34  17  2  برنامه نویسی کامپیوتر   901133  9

    20  جمع

  



  
  :مهفتترم 

  دروس پیشنیاز  ساعت  تعداد واحد  نام درس  کد درس  ردیف

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري

  کلیه دروس تئوري  408  408  -  -  8  1کارآموزي  در عرصه   901160  1

                  

    8  جمع

  
  
  
  
  

  م:ترم هشت
  

  ردیف

  

  کد درس

  

  نام درس

  

  تعداد واحد

    ساعت

  جمع  کارآموزي  عملی  نظري  ازدروس پیشنی

  کلیه دروس تئوري  408  408  -  -  8  2کارآموزي  در عرصه   901161  1

                  

    8  جمع

  
  

  

  :مهمبرخی قوانین آموزشی 
 ترم می باشد. 10سال یا  5ی ه کارشناسحداکثر مدت تحصیل در دور -1

 انتخاب واحد نماید.ستاد راهنما نظر ا با دانشجو موظف است در تاریخهاي اعالم شده از طرف آموزش -2

 واحد می باشد. 20و حداکثر  14در ترم اول حداقل واحد اخذ شده  -3

باشـد بـا    17در صورتیکه معدل دانشجو باالي و  (به جز ترم آخر) واحد 14 هاي بعدترمحداقل واحد اخذ شده در  -4
 می باشد. یواحد درس 24نظر استاد راهنما مجاز به اخذ 



 ١١

 می باشد که با نظر استاد راهنما انجام خواهد شد.از دروس پیش نیموظف به اخذ وس اصلی قبل از درشجو دان -5

بعد مجاز به انتخـاب   باشد) در نیمسال 12 در صورتیکه در یک نیمسال دانشجو مشروط شود (معدل وي کمتر از -6
 واحد نمی باشد. 14بیش از 

 نین و مقررات آموزشی اخراج محسوب می گردد.  ترم مشروط شود از نظر قوا 2دانشجویی که در مقطع کاردانی  -7

ه قبولی کسب ننمایـد امکـان برگـزاري    تحان دروس تئوري شرکت نکند یا نمرچنانچه دانشجو به هر دلیل در ام -8
 ارائه میشود، درس مربوطه را اخذ نماید.امتحان مجدد میسر نبوده و بایستی در اولین ترمی که درس 

وزي را انتخاب نماید که کل واحدهاي تئوري و عملی خود را گذرانده باشد و بـه  دانشجویی می تواند واحد کارآم -9
 .لحاظ آموزشی منعی نداشته باشد

 


