
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 واحد 8به ارزش  98مهر  و ايمني كار شت حرفه اي بهدا مهندسي دانشجويان كارشناسي   كارآموزي در عرصهبرنامه 

 

 نوع واحد : كارآموزي در عرصه

توانايي  بکار گیري علوم فراگرفته شده در طول دوره تحصیلي بطور فن آورانه و مهاارتي در هدف: 

 و ارائه راههاي كنترلي عوامل مخاطره زا در عرصه هاي كار زمینه شناسايي ، ارزيابي ، اندازه گیري

 روز 91/11/1140تااري در )آقاي دكتر ملکوتي خاواه  كارآموزي مسئول درس برگزاري كالس توجیهي توسط  -الف

  12الي  10ساعت :  – حضوريبصورت )به منظور آشنايي دانشجويان با مقررات و ضوابط كارآموزي.   شنبهچهار

 ؛  ارآموزيبرنامه ك

 قسمت به شرح زير مي باشد : 2اين بخش شامل 

 واحد 2ساعت ،   102  -آشنايي با نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در بخش هاي دولتي  -1

 مركز بهداشت -الف

 و رفاه اجتماعي،كار تعاون  هادار -ب

 سازمان تامین اجتماعي -ج

 مركز ارائه دهنده خدمات طب كار -د

 دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه ايشركت ارائه  -ه

 

 واحد  6معادل  -ساعت  306 -كارآموزي در صنعت خاص  -2

-------------------------------------------------------------------- 

 واحد 2ساعت ،   102  -آشنايي با نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در بخش هاي دولتي  -1

 

 مركز بهداشت  –الف 

 ل زمانبندي :جدو

 محل كارآموزي و ساعت حضور تاري  اسامي دانشجويان رديف

روز اول معاونت بهداشتی ، بقیه  بهمن 30غایت ل  23 كارآموز تمام  دانشجويان 1

 روزها در مراکز بهداشتی

 

 

  

 سرفصل : -



 آشنايي با سطوح مختلف نظام ارائه خدمات سالمت در ساختار شیکه  *

 جايگاه بهداشت حرفه اي در ساختار شبکه وزارت بهداشت* آشنايي با 

 ار كار در ساختار شبکهی* شرح وظايف كاردان و كارشناس بهداشت حرفه اي و بهورز و بهداشت

* آشنايي با برنامه ها و طرحهاي بهداشت حرفه اي ابالغ شده از وزارت بهداشت ) برنامه توسعه ارگونومي در صنايع ، 

الیبافي ) طرح بقاء ، طرح مقابله با صدا ، ساماندهي وضعیت روشنايي ، حذف آزبست ، قگاههاي طرح ساماندهي كار

یس و جیوه ، برنامه مديريت ايمني شیمیايي ، مشاغل سخت و زيان آور ، سالمت كار در بیمارستان ، بهداشت لحذف سی

يان ، كنترل ريسک فاكتورهاي ارگونومي و حرفه اي در معادن ، پرتوكاران ، بهداشت كشاورزي ، خود اظهاري كارفرما

 حمل دستي بار و ساير يرنامه هاي ادغام يافته در واحد بهداشت حرفه اي  

 * آشنايي با اصول بازديد از كارگاهها و كارخانه ها و نحوه تکمیل فرمهاي بازديد تک واحدي و چند واحدي

گزارش اعالم نواقص  ،ارش بازرسي ) گزارش بازرسي اولیه ايي با دستور العمل بازرسي هدفمند و نحوه تنظیم گزن* آش

 قضايي    معرفي به مراجع  ،، اخطاريه 

 * آشنايي با سامانه جامع بازرسي در بخش بهداشت حرفه اي

 * آشنايي با آزمايشگاههاي تخصصي بهداشت حرفه اي و خدمات آنها

 هداشت حرفه ايفرمهاي عملکردي و آماري بايي با نحوه تکمیل و گزارش ن* آش

 ز بهداشت از كارشناسان بهداشت حرفه اي مستقر در صنايع و ساير ارگانهاكآشنايي با انتظارات مر * 

* آشنايي با برنامه هاي واحد مبارزه با بیماريها در خصوص كارگران شاغل در صنايع )برنامه كنترل ديابت ، برنامه 

 كنترل ايدز و ...  

 

 و ايمني كار واحد مهندسي بهداشت حرفه اي كارشناس مسئولمستقیما بعهده  نحوه ارزشیابي : -تذكاار:

 . خواهد بود   مركز بهداشت 

 ادارات كار،تعاون و رفاه اجتماعي -ب

 جدول زمانبندي :

 توضیحات - محل كارآموزي تاري  و ساعت حضور اسامي دانشجويان رديف

 اسفند 2غايت ل 1 تمام  دانشجويان كارآموز 1

 12الي  8: ساعت

 تدريس نظري –دانشکده بهداشت 

 اسفند  8لغايت  3 نفره 4گروه بندي  2

 12الي  8ساعت: 

 اداره كار 

 
  

 سرفصل : -

 آشنايي با شرح وظايف بازرسین اداره كار *

 محیط كار  * آشنايي با قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهاي مورد استفاده در اداره كار در خصوص ايمني و سالمت

 * آشنايي با دستورالعمل و آئین نامه هاي كمیته هاي حفاظت فني

 * آشنايي با نحوه تنظیم گزارش حادثه و الزامات قانوني مرتبط با آن توسط بازرسین 

 نآ* آشنايي با دستورالعمل آئین نامه هاي مشاغل سخت و زيان آور و وظايف كمیته هاي مربوط به 

 ادارات بازرسي كار از كارشناسان مستقر در صنايع و ساير ارگانها * آشنايي با انتظارات



 * آشنايي با فرايند پاسخگويي به شکايات مرتبط با ايمني و سالمت شاغلین  

 

 . خواهد بود   مربوطهكارشناس نحوه ارزشیابي : مستقیما بعهده  -تذكاار:

 سازمان تامین اجتماعي -ج

 جدول زمانبندي :

 توضیحات -محل كارآموزي  تاري  و ساعت حضور شجوياناسامي دان رديف

 اسفند   9 تمام  دانشجويان كارآموز 1

 12الي  8ساعت: 

 تدريس نظري –دانشکده بهداشت 

 
 

 سرفصل : -

 آشنايي با شرح وظايف سازمان تامین اجتماعي در سالمت شغلي كارگران *

 عملهاي مرتبط با سالمت شاغلین در سازمان تامین اجتماعي* آشنايي كلي با قوانین ، آئین نامه ها و دستورال

 قانون سازمان تامین اجتماعي و تکلیف كارفرمايان در حودث شغلي  65و  60* آشنايي با مواد 

 . خواهد بود   مربوطهكارشناس نحوه ارزشیابي : مستقیما بعهده  -تذكاار:

 

 يشركتهاي ارائه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه ا -د
 جدول زمانبندي :

 توضیحات -محل كارآموزي  تاري  و ساعت حضور اسامي دانشجويان رديف

 اسفند   10 تمام  دانشجويان كارآموز 1

 12الي  8ساعت: 

 تدريس نظري  –دانشکده بهداشت 

 
 

 سرفصل : -

 آشنايي با شركتهاي خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي و شرح وظايف آنها *

انین و مقررات مربوط به صدور مجوز شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي بهداشت * آشنايي با قو

 حرفه اي

 ايي با نحوه نظارت بر شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي بهداشت حرفه اين* آش

 . خواهد بود   مربوطهكارشناس نحوه ارزشیابي : مستقیما بعهده  -تذكاار:



 

 ارائه دهنده خدمات طب كار مراكز -ه

 جدول زمانبندي :

 توضیحات -محل كارآموزي  تاري  و ساعت حضور اسامي دانشجويان رديف

 اسفند    13 تمام  دانشجويان كارآموز 1

 12الي  8ساعت: 

  تدريس نظري –دانشکده بهداشت 

 اسفند 14 تمام  دانشجويان كارآموز 2

 12الي  8ساعت: 

 تدريس عملي –دانشکده بهداشت 

نفره براي  8گروه  2 تمام  دانشجويان كارآموز 3

اسفند  16و  15 –بازديد 

 بعد از ظهر  –

 

 برنامه حضوري

 
 

 

 سرفصل : -

 

 آشنايي با دستورالملهاي معاينات شغلي و نحوه تکمیل فرم معاينات و الزامات قانوني مرتبط با آن  *

 رومتري  ییکي مرتبط با معاينات شغلي ) اديومتري ، اسپ* آشنايي با تستهاي كلینیکي و پاراكلین

   * آشنايي با نحوه گزارش دهي بیماريهاي شغلي توسط مراكز طب كار

 . خواهد بود   مربوطهكارشناس نحوه ارزشیابي : مستقیما بعهده  -تذكاار:

 

 ارزشیابي:

 ارزشیابي دانشجويان دوره كارآموزي شامل موارد زير مي باشد :

 یابي در طول دوره توسط كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي مركز بهداشتارزش -1

 ارزشیابي در طول دوره توسط كارشناس اداره كار يا سازمان تامین اجتماعي -2

 ارزشیابي در طول دوره توسط مسئول فني مراكز طب كار -3

 ارزشیابي در طول دوره توسط كارشناس ناظر كارآموزي -4



 آزمون پايان دوره -5

 

 واحد  6معادل  -ساعت   306  -در صنعت خاص  نفرادي اكارآموزي  -2

 اين قسمت به شرح بندهاي زير اجرا مي گردد :  –

و ارائه آن به صنعت مربوطاه وانجاام  معرفي نامهمراجعه دانشجويان به گروه جهت اخذ  ؛02/11/1140 از تاري  –الف 

 هماهنگي هاي الزم با صنعت .

) همااهنگي   15/1/2140در تااري     – ول درس كاارآموزيمسئبرگزاري كالس توجیهي توسط  -*

به منظور آشنايي دانشاجويان باا مقاررات و    مسئول درس – گروههاي كارآموز با استاد راهنماي كارآموزي

 ) حضور در كالس الزامي است . ضوابط كارآموزي. 

جه به توافق بعمل آمده با صنعت محل تعیین شده در نامه معرفي به صنعت )با توكارآموزي در صنعت از تاري   -ب

 شنبه پنج  طي روزهاي شنبه لغايت   ساعت  306  )  به مدت تا پايان تاري  تعیین شده ؛كارآموزي 

 

 وظايف دانشجو : 

 الف  كلیات

 *  آشنايي با تاريخچه صنعت مورد كارآموزي

 *  استخراج مشخصات كلي و ويژگیهاي جمعیت شناسي صنعت مورد كارآموزي

 *  آشنايي با مواد اولیه،بینابیني و محصوالت

 * تهیه نقشه يکي از كارگاههاي تولید براساس اصول نقشه كشي صنعتي
 

 ب  ايمني صنعتي

 * ارزيابي و مديريت ريسک

 * استخراج حوادث ناشي از كار به تفکیک )ماه ، روز و ساعت  

 تعیین معیارهاي شدت و احتمال ريسک براي واحدهاي مختلف* 

 * تجزيه و تحلیل حوادث با استفاده از شاخص هاي ارزيابي و ارائه راهکارهاي كنترلي

 * تعیین فراواني ريسکهاي شناسايي شده به تفکیک هر شغل

* بررسي كلیه وسايل حفاظت فردي مورد استفاده و تشريح شرايط و خطراتي كه استفاده از وسايل حفاظت فردي را 

 ضروري مي سازد .

 * ارزيابي ايمني تجهیزات و ماشین آالت

 JSA* شناسايي مخاطرات محیط هاي كاري به روش 

 * شناسايي انواع حفاظهاي مورد استفاده در دستگاهها

 * بررسي وضعیت ايمني باالبرها،جرثقیل،مخازن تحت فشار،لیفتراک و تکمیل چک لیستهاي مرتبط

 فاء * بررسي وضعیت ايمني حريق ) سیستم اعالم و اط

  * بررسي وضعیت ايمني برق ) ارتینگ ، تابلوهاي برق ، اصول سیم كشي ، انواع فیوزها ، كلیدهاي محافظ  

 



 ج  ارگونومي

   شناسايي مخاطرات ارگونومي در واحدهاي مختلف صنعت مورد كارآموزي* 

، پرسشنامه  RULA   ،OWAS  ،QEC  ،REBA ،ROSAشغل به روش هاي  3ارزيابي پوسچرهاي شغلي ) حداقل * 

 نورديک  و تجزيه و تحلیل آماري و ارائه راهکارههاي اصالح پوسچرهاي نامطلوب

 ارزيابي آنتروپومتريک ايستگاه كار) ارزيابي تناسب میز و صندلي در يکي از ايستگاههاي كاري *  

 * تعیین حدود مجاز جهت بلند كردن دستي بار

 ت و ارزيابي ابعاد آنترو پومتريک آنهاسي ابزاردستي مورد استفاده در صنعر* بر

 step testافراد شاغل در يک پست كاري به روش  PWC* محاسبه 

  * بازديد از فرايند تولید و ترسیم پالن و جايابي ماشین آالت

 

 و  عوامل شیمیايي

 * شناسايي منابع انتشار آلودگي و مشخص نمودن آن در پالن

، تعیین  HRايي و مشخص نمودن مواد داراي اولويت كنترل)تعیین درجه خطر*ارزيابي ريسک نیمه كمي موتد شیمی

 ، و تعیین سطح ريسک  و رتبه بندي ريسک ERمواجهه 

 ارائه راهکارهاي اصالحي و كنترلي براي سطوح مختلف ريسک مواد شیمیايي * 

 نمونه برداري دو ماده شیمیايي داراي باالترين سطح ريسک* تدوين استراتژي 

 شرايط صنعت مربوطهدازه گیري آئروسلها در اشکال گردو غبار ، گاز و بخار براساس * ان

* بررسي سیستم تهويه موضعي و عمومي در يکي از واحدهاي صنعت محل كارآموزي و مشخص نمودن تناسب و 

 درستي انتخاب آن ) ارزيابي يکي از سیستم هاي تهويه موضعي صنعت مربوطه  

 کي از هواكشها ي مورد استفاده در صنعت مربوطه تعیین مشخصات فني ي *

  * طراحي سیستم تهويه موضعي با دارا بودن حداقل دو هود براساس كاربرگ تکمیل شده تهويه موضعي

 
 ه  صدا و ارتعاش 

ع *آشنايي كامل با فرآيندهاي تولید در يکي از سالنها و گزارش آن بهمراه نقشه چیدمان تجهیزات و مشخص نمودن مناب

 صوتي 

 * بررسي و تشريح عملکرد منابع اصلي صدا و نحوه مواجهه كارگران با آنها

 * بررسي خصوصیات مهم آكوستیکي ساختمان و سطوح داخلي و گزارش آنها

 * تکمیل فرم غربالگري صدا و اضهار نظر در مورد آن در يک سالن

 یه بندي صوتي در يک سالن* انجام صداسنجي محیطي و بحث در خصوص آن و نیز تهیه نقشه ناح

 موضع كاري و تحلیل و گزارش آن 6* انجام صداسنجي موضعي حداقل براي 

 * ارائه پیشنهاد جهت كاهش مواجهه و كنترل صدا

   رلي* بررسي ارتعاش حداقل يک دستگاه و اظهار نظر در خصوص مواجهه كارگران و ارائه راه حل كنت

 

 حرارتي در محیط كار و  اندازه گیري و ارزشیابي تنشهاي 
 * مشخص نمودن فرآيندها و ايستگاههاي گرم و سرد و منابع انتشار آنها

 ، رطوبت نسبي ، سرعت جريان هوا و ... HIS  ،WBGT* اندازه گیري و محاسبه شاخص هاي 

 * مشخص نمودن نوع لباس و وسايل حفاظت فردي مورد استفاده در فرايندهاي گرم

 یت افراد در ايستگاههاي گرم* مشخص نمودن شدت غعال

 * بررسي تنش گرمايي افراد شاغل در پستهاي كار گرم و سرد و تکمیل پرسشنامه مربوطه

 * ارائه راهکارهاي كنترلي براي پستهاي گرم و سرد

 

 ز  روشنايي



و اظهار نظر در * آشنايي كامل با فرايند تولید و نیازهاي روشنايي آن بهمراه نقشه روشنايي طبیعي و مصنوعي موجود 

 مورد خصوصیات آنها

 * بررسي و تشريح سیستم روشنايي طبیعي موجود و اظهار نظر در مورد آن

* بررسي ، اندازه گیري و اظهار نظر در مورد سیستم روشنايي مصنوعي عمومي بهمراه تکمیل فرم ارزيابي و اظهار نظر 

 در مورد روشنايي موجود

 ورد روشنايي موضعي و ارزيابي آن توسط فرم مربوطهم 5* بررسي و اندازه گیري حداق 

 * بررسي و اظهار نظر در مورد سیستم تلفیقي روشنايي طبیعي و مصنوعي

 * طراحي روشنايي مصنوعي براي يک كارگاه و ارئه گزارش كامل آن

وزيع روشنايي محیط در توصیف و تحلیل شرايط محیطي از نظر تSurferيا نرم افزار  ArcGIS* استفاده از نرم افزار 

 كار

  * ارائه راهکارهاي عملیاتي جهت ايجاد روشنايي مطلوب در صنعت مورد كارآموزي

  

 ح  پرتوها و میدانهاي الکترو مغناطیس
 انهاي الکترومغناطیسي موجود در كلیه واحدهاي كارخانهدو می * شناسايي كلیه پرتوهاي يونساز و غیر يونساز

 لحاظ پتانسیل آسیب زايي كاركنان* تعیین مهمترين پرتو از 

 ) وسايل اندازه گیري و حدود مجاز پرتو  * اندازه گیري يا ارائه روش اندازه گیري 

 * شناسايي راهکاها ، دستورالعملها و اقدامات حفاظتي اجراشده جهت كنترل پرتوها

 

 ط  سم شناسي
 * تهیه لیست مواد شیمیايي مورد استفاده در صنعت

 ماده شیمیايي با خطر باالتر و ارزيابي محیط كار صنعت مربوطه 3راي حداقل ب MSDS* تهیه 

 مواد شیمیايي شناسايي شده LC50و  LD50* بررسي 

انتخاب سه تركیب شیمیايي مهم و بررسي راه ورود به بدن ، محل اثر ، محل تجمع ، متابولیسم ، متابولیت ، دفع ، پايش 

 بیولوژيکي

 ولوژيک مناسب جهت كارگران در معرض مواجهه با تركیبات مذكور معرفي روشهاي پايش بی *

 * بررسي وضعیت موجود و اظهار نظر در خصوص روشهاي كاهش مواجهه با ذكر جزئیات هر روش

 * شاخص هاي پايش زيستي يک ماده شیمیايي را شناسايي و در گزارش ارائه نمايد .

 

 ي  بیماريهاي شغلي
 خطر بیماريهاي شغلي براساس مواجهه با عوامل زيان آور وههاي در معرضر* شناسايي گ

 بررسي پرونده پزشکي و مراحل انجام معاينات دوره اي* 

 * محاسبه شاخصهاي انجام معاينات شغلي شامل درصد پوششي معاينات ، درصد كاركنان داراي محدوديت 

 * بررسي و آنالیز معاينات دوره اي كارگران در بازه زماني مشخص

 ررسي نتايج اسپیرومتري و اديومتري و تفسیر نتايج اندازه گیريهاب* 

 * ارائه راهکارههاي عملي جهت كاهش بیماريهاي شغلي در صنعت مورد كارآموزي

 

 ک  سیستمهاي مديريت ايمني و بهداشت
 * مشخص نمودن سیستمهاي مديريتي استقرار يافته در صنعت مورد كارآموزي

 مديريتي  مرتبط با ايمني و بهداشت و آشنايي با دستورالعملهاي آن* تعیین خط مشي سیستمهاي 

 در ساختار سازماني صنعت مورد كارآموزي HSE* بررسي جايگاه 

 * روشهاي اجراي ممیزي داخلي و بازنگري سیستمهاي مديريتي در صنعت مورد كارآموزي

 



 

 شیوه ارزشیابي كار آموزان -

 

 20نمره از  موارد ارزشیابي رديف

 نمره 2 ارزشیابي كارآموزان توسط كارشناس بهداشت حرفه اي صنعت مورد كارآموزي 1

 نمره 3 ارزشیابي دانشجو يان توسط اساتید ناظر گروه 2

 نمره  2 ارزشیابي دانشجويان توسط ناظر كارآموزي )مسئول اجرايي كارآموزي در گروه  3

 نمره  5 گزارش كارآموزي ) مطابق فرمت مربوطه  4

 نمره 8 ارائه شغاهي گزارش كارآموزي 5

 

 قوانین و مقررات دوره هاي كارآموزي -
دانشجويان در طول مدت دوره كار آموزي مکلف به رعايت كلیه مقررات و ضوابط قانوني شركت يا سازمان  -1

 محل كارآموزي مي باشند .

 زي بايد رعايت شود .كلیه شئونات دانشجويي و اخالق حرفه اي طي زمان حضور در محلهاي كارآمو -2

تبعیت و هماهنگي با مسئول بهداشت حرفه اي و مسئولین فني محل كارآموزي در طول دوره ضروري مي  -3

 باشد .

گزارش كار آموزي بايد طبق فصول تعريف شده و بر اساس ضوابط تعیین شده توسط شوراي گروه بهداشت  -4

 ماده و ارائه گردد .آ حرفه اي دانشکده

را رعايت  كارآموزي در خصوص حضور و غیاب در طول دوره مقررات و ضوابط آموزشي دانشجويان بايد  -5

نمايند ؛ و در صورت غیبت دانشجويان در طول دوره كارآموزي ، مطابق آئین نامه ها و مقررات آموزشي 

 مربوط به كارآموزي عمل خواهد شد .

 د را تحويل مسئول كارآموزي نمايند .خودانشجويان مکلف هستند در تاري  تعیین شده گزارش كارآموزي   -6

 ارئه گواهي حضور دانشجويان در دوره كارآموزي از طرف صنعت يا سازمان مربوطه الزامي است . -7

در صورت بروز هر گونه مشکل در طول دوره كارآموزي در فیلد صنعت بالفاصله با مسئول كارآموزي گروه  -8

 ايشان پیگیري شود .بهداشت حرفه اي دانشکده تماس و موضوع از طريق 

دانشجويان پس از تنظیم گزارش كارآموزي بايد مطابق برنامه اعالم شده از طرف گروه در جلسه ارائه شفاهي  -9

 حضور يابند .

 

 
 اسامي اساتید راهنما طي دوره كارآموزي به قرار ذيل مي باشد : -                    

  دكتر ملکوتي خواه ريدكتر صاب مهندس حناني دكتر بهرامي دكتر مطلبي

 

 و ايمني كار شت حرفه اي بهدا مهندسي گروه                                                             


