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 تسوِ تؼالی

 

 تعزیف ٍ ّذف :

تْذاضت حزفِ ای ػلن ٍ فٌی است جْت پیص تیٌی، ضٌاسایی، ارسیاتی ٍ کٌتزل ػَاهل هخاعزُ آهیش 

ضغلی ٍ ّذف کلی رضتِ تزتیت ًیزٍی اًساًی کافی هَرد ًیاس جْت تاهیي، حفظ ٍ ارتقاء تْذاضت ٍ 

تیواریْای ٍ حَادث ًاضی اس کار ٍ تغاتق سالهت جسوی، رٍاًی ٍ اجتواػی ضاغلیي، پیطگیزی اس 

 ضزایظ کار تا اًساى تِ هٌظَر کاّص اثزات سَء تز سالهت اًساى است.
 

 طَل دٍرُ ٍ ضکل ًظبم:

عَل دٍرُ ٍ ضکل ًظام کارضٌاسی پیَستِ تْذاضت حزفِ ای هغاتق آییي ًاهِ آهَسضی هصَب 

 ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی ػلَم پشضکی است .
 

 ًقص ٍ تَاًبیی
 

آهَسش ػَاهل هخاعزُ آهیش اختصاصی ضغلی تزای ضاغلیي حزف هختلف تَیژُ حزفِ تحت  .1

 پَضص ٍ راّْای هقاتلِ تا هخاعزات )ٍظیفِ آهَسضی(

 هطارکت در عزحْای پژٍّطی هزتثظ )ٍظیفِ پژٍّطی( .2

ضٌاسایی، ارسیاتی ٍ اًذاسُ گیزی ػَاهل هخاعزُ آهیش در هحیغْای کاری )ٍظایف خذهات  .3

 اختصاصی(

دارُ فؼالیتْای اجزایی در سهیٌِ اهَر حزفِ ای کِ تِ داًص آهَختِ ٍاگذار هی ضَد. ا .4

 )هذیزیتی(

اًذاسُ گیزی، ارسیاتی، ًظارت هستوز ٍ تکارگیزی راُ حلْای هٌاسة تزای رفغ هطکالت  .5

 حزفِ ای در هحیظ کار تز حسة ًَع کار. )ٍظایف خذهاتی( 

ارسیاتی ػَاهل هخاعزُ آهیش ضغلی، کٌتزل ػَاهل هطاٍرُ ٍ راٌّوایی تخصصی در ارتثاط تا  .6

هخاعزُ آهیش در هحیظ کار، هستٌذساسیْای السم در جْت کسة استاًذاردّا ٍ گَاّیٌاهِ 

 ّای تْذاضت، ایوٌی ٍهحیظ سیست.
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 ضزٍرت ٍ اّویت :

 تا تَجِ تِ ًکات سیز ضزٍرت ٍ اّویت تطکیل ایي دٍرُ هطخص هی ضَد:

 تِ هحیغْای کار سالن ٍ تْذاضتی ًیاس رٍس افشٍى ضاغلیي .1

 لشٍم گستزش فؼالیتْای تْذاضتی در هحیغْای کار ٍ ارائِ خذهات تْذاضتی .2
 

 هعزفی رضتِ  ٍ گزٍُ ثْذاضت حزفِ ای :
 

آغاس  1332داًطگاُ ػلَم پشضکی گٌاتاد پذیزش داًطجَ در رضتِ کارداًی تْذاضت حزفِ ای را در تْوي هاُ 

داًطجَ در رضتِ تْذاضت حزفِ ای در هقغغ کارضٌاسی آغاس ضذ. در حال حاضز پذیزش  1333کزد. در سال 

 اػضاء ّیأت ػلوی گزٍُ تْذاضت حزفِ ای ٍ دیگز گزٍّْای تْذاضت ػثارتٌذ اس :

 مذیر گروه بهذاشت حرفه اي، كارشناس ارشذ مهنذسی  بهذاشت حرفه اي –ی محمذ جواد فانآقاي مهنذس  -1

 ی بهذاشت حرفه ايمهنذس عضو گروه بهذاشت حرفه اي، كارشناس ارشذ -آقاي مهنذس محمذ حسین بهشتی -2

 ی بهذاشت حرفه ايمهنذسارشذ  عضو گروه بهذاشت حرفه اي، كارشناس -علی فیروزيآقاي مهنذس  -3

 ی بهذاشت حرفه ايمهنذسارشذ  عضو گروه بهذاشت حرفه اي، كارشناس -جعفري زاوهمصطفی آقاي مهنذس  -4

 ی بهذاشت حرفه ايمهنذسارشذ  عضو گروه بهذاشت حرفه اي، كارشناس -مجتبی امکانیآقاي مهنذس  -5

 دكتراي مهنذسی بهذاشت محیط )گروه بهذاشت محیط(–آقاي دكتر مجتبی افشار نیا  -6

 دكتراي مهنذسی بهذاشت محیط )گروه بهذاشت محیط( -سجاديسیذعلی آقاي دكتر  -7

 دكتراي مهنذسی بهذاشت محیط )گروه بهذاشت محیط( -احمذ زارعیآقاي دكتر  -8

 كارشناس ارشذ مهنذسی بهذاشت محیط )گروه بهذاشت محیط( –خانم مهنذس رؤیا پیروي -9

 )گروه بهذاشت محیط( كارشناس ارشذ مهنذسی بهذاشت محیط -بیگلري حامذ آقاي مهنذس -11

 مهنذسی بهذاشت محیط )گروه بهذاشت محیط( كارشناسی ارشذ -مهنذس مهذي قاسمیآقاي  -11

 (گروه بهذاشت عمومی) دكتراي آموزش بهذاشت -دكتر محمذ مطلبیآقاي  -12

 (یگروه بهذاشت عمومي مذیریت خذمات بهذاشتی در مانی ) دكترا -ويجآقاي دكتر  عبذالجواد خوا -11

 (گروه بهذاشت عمومی)آموزش بهذاشت دكتراي -آقاي دكتر مهذي مشکی -13

 (بهذاشت عمومیگروه )دكتراي اقتصاد بهذاشت  -آقاي دكتر رضا اسماعیلی -14

 عمومی(دكتراي تخصصی اپیذمیولوژي)گروه بهذاشت  –آقاي دكتر عالمی  -15

 (گروه بهذاشت عمومی) دكتراي آموزش بهذاشت -هذایت اهلل شمسدكتر آقاي  -16

 (گروه بهذاشت عمومی) كارشناس ارشذ آموزش بهذاشت -خانم مهنذس مریم صابري -17

 (گروه بهذاشت عمومی) اپیذمیولوژيكارشناس ارشذ  -راضیه جعفري زاده خانم مهنذس -18

 كارشناس گروه –خانم فاطمه فذوي  -19
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 ٍاحذ ّبی درسی
 

 تعداد ياحد َای درسی ایه ديرٌ بٍ شرح زیر است :

 ياحد فرَىگ ي تمدن اسالم ي ایران( 2+   ياحد زبان تقًیتی 1ياحد )+  22                         ػوَهی -الف

 ياحد  22پایِ، اصلی ٍ تخصصی          -ب

 ياحد 11کارآهَسی در ػزصِ                -ج

 ياحد 133تؼذاد کل ٍاحذ ّا:  

 

 هقغغ کارضٌاسی تْذاضت حزفِ ای داًطگاُ ػلَم پشضکی گٌاتاد –تقسین تٌذی ٍاحذی 
 

 آرایص ٍاحذی کبرضٌبسی پیَستِ ثْذاضت حزفِ ای

 تزم  اٍل: 
 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 - 97 - - 97 9 سثبى تقَیتی 929909 9

 - 33 - - 33 0 )هجذاٍ هعبد( 9اًذیطِ اسالهی  929922 0

 - 33 - - 33 0 9فیشیک اختصبصی  929903 3

 - 33 - - 33 0 9ریبضیبت عوَهی  929908 3

 - 59 - -  59 3 فیشیَلَصی ٍ کبلجذضٌبسی 929932 5

آضٌبیی ثب صٌبیع ٍ ضٌبخت  929938 6

 فٌَى صٌعتی

0 97 33 - 59 - 

 - 33 - - 33 0 ضیوی عوَهی )هعذًی ٍ آلی( 929905 7

 - 33 - - 33 0 ثیَضیوی ٍ اصَل تغذیِ 929906 8

 - 33 - - 33 0 داًص خبًَادُ ٍ جوعیت  929985 9

 - 33 - 33 - 9 9تزثیت ثذًی  929998 92

  99 جوع
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 تزم دٍم :

 

 تزم سَم : 
 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 - 33 - - 33 0 هکبًیک جبهذات 929900 9

دیٌبهیک گبسّب ٍ  68 - 33 33 3 هجبًی ًوًَِ ثزداری اس آالیٌذُ ّبی َّا 929933 0

 آئزٍسَلْب

 0ٍ  9فیشیک اختصبصی  59 - 97 33 3 صذا ٍ ارتعبش در هحیط کبر 929932 3

هٌْذسی فبکتَرّبی  68 - 33 33 3 0هٌْذسی فبکتَرّبی اًسبًی  929953 3

 9اًسبًی 

 - 33 - - 33 0 )ًجَت ٍ هعبد( 0اًذیطِ اسالهی  929929 5

 0ریبضیبت عوَهی  68 - 33 33 3 آهبر حیبتی 929930 6

 - 33 - - 33 0 رٍاًطٌبسی ٍ ارتقبء سالهت 929936 7

 0ٍ  9فیشیک اختصبصی  59 - 33 97 0 تٌطْبی حزارتی در هحیط کبر 929939 8

  02 جوع
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 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 - 59 - - 59 3 اًگلیسی عوَهیسثبى  929997 9

 9ریبضیبت عوَهی  59 - - 59 3 0ریبضیبت عوَهی  929909 0

 - 33 - - 33 0 0فیشیک اختصبصی  929903 3

ضیوی عوَهی )هعذًی ٍ  68 - 33 33 3 ضیوی تجشیِ 929907 3

 آلی(

 - 33 - - 33 0 دیٌبهیک گبسّب ٍ آئزٍسَلْب 929933 5

 فیشیَلَصی ٍ کبلجذضٌبسی 33 - - 33 0 9فبکتَرّبی اًسبًی هٌْذسی  929950 6

 - 33 - - 33 0 کلیبت هحیط سیست 929959 7

 33 - - 33 0 تبریخ تحلیلی صذر اسالم 929990 8
- 

  99 جوع



 

 تزم چْارم :

 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 - 59 - - 59 3 ادثیبت فبرسی 929996 9

 هکبًیک جبهذات، 59 - - 59 3 هکبًیک سیبالت 929937 0

 ،0ٍ  9فیشیک اختصبصی  

 0ریبضیبت عوَهی 

صٌبیع ٍ ضٌبخت آضٌبیی ثب  59 - 97 33 3 9ایوٌی در هحیط کبر  929938 3

 فٌَى صٌعتی

ضیوی عوَهی )هعذًی ٍ  920 - 68 33 3 سن ضٌبسی ضغلی 929953 3

آلی(، ثیَضیوی ٍ اصَل 

 تغذیِ

 سثبى اًگلیسی عوَهی 33 - - 33 0 سثبى تخصصی 929955 5

هجبًی ًوًَِ ثزداری اس  68 - 33 33 3 تجشیِ ٍ ارسضیبثی ًوًَِ ّبی  َّا 929935 6

 آالیٌذُ ّبی َّا

 - 33 - - 33 0 فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاى 929963 7

  02 جوع

 

 تزم پٌجن :

 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 - 33 - - 33 0 سیستن ّبی هذیزیت یکپبرچِ 929957 9

 - 33 - - 33 0 آییي سًذگی )اخالق کبرثزدی( 929926 0

آضٌبیی ثب صٌبیع ٍ  68 - 33 33 3 0ایوٌی در هحیط کبر  929939 3

 ضٌبخت فٌَى صٌعتی

 - 59 - 33 97 0 ًقطِ کطی صٌعتی 929933 3

 0ٍ  9فیشیک اختصبصی  68 - 33 33 3 ثْذاضت پزتَّب 929930 5

 - 33 - - 33 0 اپیذهیَلَصی ثیوبریْبی ضغلی 929958 6

تجشیِ ٍ ارسضیبثی  33 - - 33 0 هجبًی کٌتزل آلَدگی َّا 929936 7

 ًوًَِ ّبی  َّا

 - 33 - - 33 0 ثیوبریْبی ضغلی 929956 8

 9تزثیت ثذًی  33 - 33 - 9 0تزثیت ثذًی  929999 9

  99 جوع
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 تزم ضطن:

 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 59 - 97 33 3 3کبر ایوٌی در هحیط  929952 9
 آضٌبیی ثب صٌبیع ٍ ضٌبخت فٌَى صٌعتی

 33 - - 33 0 ارسیبثی ٍ هذیزیت ریسک 929959 0
 3ٍ 0ٍ 9ایوٌی در هحیط کبر  

 - 33 - - 33 0 تفسیز هَضَعی قزآى 92993 3

 68 - 33 33 3 طزاحی تَْیِ صٌعتی 929937 3
َا  هکبًیک سیبالت ٍ هجبًی کٌتزل آلَدگیّ 

 - 33 - - 33 0 هذیزیت صٌعتی 929935 5

 0ٍ  9فیشیک اختصبصی  59 - 33 97 0 رٍضٌبئی در هحیط  کبر 929939 6

 - 33 - - 33 0 اًقالة اسالهی ایزاى 929928 7

 59 - 33 97 0 کوکْبی اٍلیِ 929939 8
 فیشیَلَصی ٍ کبلجذضٌبسی

 - 59 - 33 97 0 ثزًبهِ ًَیسی کبهپیَتز 929933 9

  02 جوع

 :ّفتنتزم 
 درٍس پیطٌیبس سبعت تعذاد ٍاحذ ًبم درس کذ درس ردیف

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی

 کلیِ درٍس تئَری 328 328 - - 8 9کبرآهَسی  در عزصِ  929962 9

 کلیِ درٍس تئَری 690 690 - - 90 3کبرآهَسی  در عزصِ  929986 0

  02 جوع

 تزم تبثستبى:
 

 ردیف

 

 کذ درس

 

 ًبم درس

 

 تعذاد ٍاحذ

  سبعت

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی درٍس پیطٌیبس

 کلیِ درٍس تئَری 023 023 - - 3 0کبرآهَسی  در عزصِ  929987 9

  3 جوع

 تزم ّطتن:
 

 ردیف

 

 کذ درس

 

 ًبم درس

 

 تعذاد ٍاحذ

  سبعت

 جوع کبرآهَسی عولی ًظزی درٍس پیطٌیبس

 کلیِ درٍس تئَری 328 328 - - 8 0کبرآهَسی  در عزصِ  929969 9

  8 جوع
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 ثزخی قَاًیي آهَسضی هْن:

 تزم هی ثبضذ. 92سبل یب  5حذاکثز هذت تحصیل در دٍرُ کبرضٌبسی  -9

داًطجَ هَظف است در تبریخْبی اعالم ضذُ اس طزف آهَسش ثب ًظز استبد راٌّوب اًتخبة ٍاحذ  -0

 ًوبیذ.

 ٍاحذ هی ثبضذ. 02ٍ حذاکثز  93در تزم اٍل حذاقل ٍاحذ اخذ ضذُ  -3

ٍاحذ )ثِ جش تزم آخز( ٍ در صَرتیکِ هعذل داًطجَ  93حذاقل ٍاحذ اخذ ضذُ در تزهْبی ثعذ  -3

 ٍاحذ درسی هی ثبضذ. 03ثبضذ ثب ًظز استبد راٌّوب هجبس ثِ اخذ  97ثبالی 

داًطجَ قجل اس درٍس اصلی هَظف ثِ اخذ درٍس پیص ًیبس هی ثبضذ کِ ثب ًظز استبد راٌّوب اًجبم  -5

 ضذ. خَاّذ

ثبضذ( در ًیوسبل ثعذ هجبس  90در صَرتیکِ در یک ًیوسبل داًطجَ هطزٍط ضَد )هعذل ٍی کوتز اس  -6

 ٍاحذ ًوی ثبضذ. 93ثِ اًتخبة ثیص اس 

تزم هطزٍط ضَد اس ًظز قَاًیي ٍ هقزرات آهَسضی اخزاج  0داًطجَیی کِ در هقطع کبرداًی  -7

 هحسَة هی گزدد. 

درٍس تئَری ضزکت ًکٌذ یب ًوزُ قجَلی کست ًٌوبیذ اهکبى  چٌبًچِ داًطجَ ثِ ّز دلیل در اهتحبى -8

ثزگشاری اهتحبى هجذد هیسز ًجَدُ ٍ ثبیستی در اٍلیي تزهی کِ درس ارائِ هیطَد، درس هزثَطِ را 

 اخذ ًوبیذ.

داًطجَیی هی تَاًذ ٍاحذ کبرآهَسی را اًتخبة ًوبیذ کِ کل ٍاحذّبی تئَری ٍ عولی خَد را  -9

 آهَسضی هٌعی ًذاضتِ ثبضذ. گذراًذُ ثبضذ ٍ ثِ لحبظ
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