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ثعوِ تؼبلی 
 MPHبرنامه درس کلیات خدمات بهداشت حرفهای دانشجویان 

 واحد نظری 2: تعداد واحدکلیات خدمات بهداشت حرفهای : نام درس

 ساعت در یک نیمسال 34: مدت زمان ارائه درسکارشناسی ارشد : مقطع

ندارد : پیش نیاز 191551: شماره درس

 

آؼٌبئی داًؽجَیبى ثب اـَل، هجبًی ٍ ولیبت ثْذاؼت حرفْبی ٍ ثیوبریْبی ؼغلی ٍ وعت هْبرتْبی الزم ثرای : ّذف ولی

ارائِ راّىبری هذیریتی ثرای رفغ هؽىالت ثْذاؼت ؼغلی در ٍاحذّبی ـٌؼتی ٍ تَلیذی ثوٌظَر حفظ ظالهت ًیرٍی 

وبر ٍ ؼبغلیي 

. تحمك ایي ّذف هٌَط ثِ فراگیری هفبّین ٍ هجبحج ریل هیجبؼذ

 

اّذاف ٍ داهٌِ فؼبلیتْبی ثْذاؼت حرفْبی  - تؼریف -1

 تؼریف ٍ عجمِ ثٌذی ػَاهل زیبى آٍر هحیظ وبر -2

 وٌترل- ؼبخفْبی ارزؼیبثی- ػلل- ٍظؼت- تؼریف- حَادث ًبؼی از وبر -3

 : ؼٌبظبئی هخبعرات ًبؼی از هَاجِْ ؼغلی ثب  -4

 

:  ػَاهل زیبى آٍر فیسیىی ؼبهل

1-4 -Noise  

2-4 -Vibration 

3-4 -Heat & cold 

4-4 -Electricity 

5-4 -Non- ionizing radiations  

6-4 -Ionizing radiations 

7-4 -Hypobaric & Hyperbaric pressure 

8-4 -Electric & magnetic fields 

9-4 -Laser  

10-4 -Microwave, radar & telecommunication 

 

: ػَاهل زیبى آٍر ؼیویبئی ؼبهل
 

 ؼٌبظبئی ػَارق ظوی ٍ هعوَهیتْبی ًبؼی از ثرخی ػَاهل زیبى آٍر ؼیویبئی هْن در هحیظ وبر  -5

تؼریف ظن ؼٌبظی ٍ ظن ؼٌبظی ؼغلی ٍ ـٌؼتی ٍ ٍظؼت ٍ اثؼبد لضیِ  - 1-5

2-5 -TLV  حذٍد هجبز هَاجِْ ؼغلی ثب ظوَم ٍ 

3-5 -Biological monitoring  در ظن ؼٌبظی ؼغلی 
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تؼریف ٍ عجمِ ثٌذی ػَاهل ؼیویبئی هحیظ وبر ثر اظبض ظبختوبى ؼیویبئی، حبلت فیسیىی ٍ احرات - 4-5

فیسیَلَشیىی 

گرد ٍ غجبرّبی هؼذًی در ظن ؼٌبظی ٍ ٍیصگیْبی پٌوَوًَیَزّبی حبـل از هَاجِْ ؼغلی ثب آًْب  - 5-5

6-5 -Toxicology of heavy metals (lead & mercury)  

  Chemical asphyxiantsظن ؼٌبظی خفِ وٌٌذّْبی ؼیویبئی - 7-5

 ظن ؼٌبظی گرد ٍ غجبرّبی آلی - 8-5

 آلَدگی َّا ثب ترویجبت ؼیویبئی ٍ راّْبی وٌترل آى - 9-5

10-5 -CFCS احرات زیعت هحیغی آًْب ٍ  

 

: ػَاهل زیبى آٍر ثیَلَشیىی ؼبهل 

ػالئن ٍ راّْبی پیؽگیری از - جوؼیت در هؼرق خغر- ػَاهل- رٍؼْبی اًتمبل- عجمِ ثٌذی- تؼریف -6

ریىتسیبئی ٍ ثیوبریْبی ؼغلی هٌتملِ ثَظیلِ - اًگلی-  لبرچی- ٍیرٍظی- ثیوبریْبی ؼغلی ثبوتریبیی

 ثٌذپبیبى 

 

 :ػَاهل زیبى آٍر ارگًََهیىی ٍ هىبًیىی ؼبهل

 ولیبتی در هَرد هؽىالت ارگًََهیىی ٍ ثیوبریْبی ًبؼی از ػَاهل هىبًیىی  -7

  ٍ

 هعوَهیت ّب ٍ ػَارق ؼغلی - اـَل ولی پیؽگیری از ثیوبری ّب- 8
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:  اّذاف اختفبـی
 

 اّذاف ٍ داهٌِ فؼبلیتْبی ثْذاؼت حرفْبی - تؼریف -1

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.   تؼریف ًوبیذILO ٍ WHOػلن ثْذاؼت حرفْبی را از دیذگبُ وویتِ هؽترن خجرگبى  -

 . اّذاف ایي رؼتِ را تجییي ًوبیذ -

 . للورٍ داهٌِ فؼبلیتْبی هختلف در ایي رؼتِ ػلوی را رور وٌذ -

 

 تؼریف ٍ عجمِ ثٌذی ػَاهل زیبى آٍر هحیظ وبر  -2

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  ػَاهل زیبى آٍر هحیظ وبر را تؼریف ًوبیذ -

 . رٍؼْبی عجمِ ثٌذی ػَاهل زیبى آٍر هحیظ وبر را رور وٌذ -

 . ثیَلَشیىی ٍ هىبًیىی را ثرؼورد- ؼیویبئی- اًَاع ػَاهل زیبى آٍر فیسیىی -

 

 حَادث ًبؼی از وبر  -3

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

جبًی ٍ اجتوبػی وِ ایجبد - حَادث ًبؼی از وبر را تؼریف ًوَدُ ٍ اّویت آًْب را از دیذگبُ خعبرتْبی هبلی -

.  هیٌوبیٌذ تؽریح ًوبیذ

 . ٍظؼت ٍ اثؼبد حَادث ؼغلی را ؼرح دّذ -

 . ػلل هعتمین ٍ غیر هعتمین حَادث ؼغلی را تَضیح دّذ -

 . ٍیصگیْبی حَادث ؼغلی را ثیبى ًوبیذ -

 . ؼبخفْبی هَرد اظتفبدُ در ارزیبثی حَادث ؼغلی را تؽریح وٌذ -

 . راّْبی اـَلی پیؽگیری از حَادث ؼغلی را ثِ تففیل ثیبى ًوبیذ -

 

 ؼٌبخت ػَاهل زیبى آٍر فیسیىی -4

1-4 -Noise  

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  هبّیت ـَت را ثیبى ًوبیذ -

 . ؼبخفْبی تویس دٌّذُ اـَات از ّن را رور وٌذ -

ٍ ًعجی آًرا ثب رور هخبلْبئی  (فیسیىی)ٍیصگیْبی ؼذت ـَت را ثیبى ًوَدُ ٍ ٍاحذّبی اًذازُ گیری حمیمی  -

 . رور وٌذ

 . ارتفبع ٍ عٌیي ـَت ٍ اّویت ّر یه را ثرؼورد -

 . احرات ـذا ثر ظیعتن ؼٌَائی را تؽریح وٌذ -

 ػَاهل هؤحر در وبّػ ؼٌَائی ؼغلی ًبؼی از ـذا  -

(occupational noise- induced hearing loss, ONIHL) را فْرظت ًوبیذ  . 
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 . ثب هحبظجبت ریبضی چگًَگی جوغ ٍ تفریك ترازّبی ـَتی را ًؽبى دّذ -

 . رٍؼْبی وٌترل ـذا در ـٌؼت را لیعت وٌذ -

  Whole body & segmental vibrationارتؼبؼبت هَضؼی ٍ ػوَهی - 2-4

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

. ػَارق ًبؼی از ارتؼبؼبت ػوَهی را رور وٌذ -

 .هٌبثغ هَلذ ارتؼبؼبت هَضؼی را فْرظت ًوبیذ -

 . هْوتریي هخبعرات ًبؼی از ارتؼبؼبت هَضؼی را ثیبى ًوبیذ -

 . داهٌِ ارتؼبؼبت هضر را ثیبى وٌذ -

 . راّْبی پیؽگیری از ػَارق ًبؼی از اثسارّبی ارتؼبؼی را تؽریح ًوبیذ -

 

  (Heat & cold)اظترظْبی گرهبئی ٍ ظرهبئی - 3-4

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  راّْبی تغبثك اًعبى ثب اظترظْبی گرهبئی ٍ ظرهبئی را تَضیح دّذ -

 . ػَارق ًبؼی از وبر در هحیغْبی گرم ٍ چگًَگی درهبى آًْب را تؽریح ًوبیذ -

 . ، ًحَُ هحبظجِ ٍ وبرثرد آى را رور وٌذWBGTاظتبًذاردّبی هرثَط ثِ وبر در هحیغْبی گرم ًظیر  -

 . راّْبی پیؽگیری از ػَارق ًبؼی از وبر در هحیغْبی گرم را لیعت وٌذ -

 . هْوتریي ػَارق ًبؼی از وبر در هحیغْبی ظرد ٍ چگًَگی درهبى آًْب را فْرظت ًوبیذ -

 .  در راثغِ ثب ّیپَترهی ٍ عریمِ همبثلِ ثب آى را تَضیح دّذACGIHاظتبًذاردّبی  -

 

 Electricityجریبًْبی الىتریىی - 4-4

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  ؼَن الىتریىی را تؼریف وٌذ -

 . ػَاهل هؤحر ثر ؼَن الىتریىی را فْرظت ًوبیذ -

 .ػَارق ًبؼی از توبض ثب جریبًْبی الىتریىی ثب ؼذت زیبد ٍ ٍلتبش ثبال را رور وٌذ -

 . رٍؼْبی پیؽگیری ٍ درهبى ؼَن الىتریىی را فْرظت ًوبیذ -

 

 Non ionizing radiationsپرتَّبی غیریًَعبز - 5-4

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

 . عیف اهَاد الىترٍهغٌبعیعی ٍ هَلؼیت تؽؼؽؼبت هختلف در ایي عیف را تَضیح دّیذ -

 . اّویت ًَر هرئی در هحیظ وبر را تَضیح دّیذ -

 . ٍ همذار ًَر را تَضیح دّذ ٍ راثغِ ثیي آًْب را ثیبى ًوبیذ- ؼذت ًَر- ٍاحذّبی اًذازُ گیری درخؽٌذگی -

اًذازُ جعن ٍ تجبیي را تَضیح ٍ رٍؼْبی - درخؽٌذگی- ػَاهل هؤحر در رٍیت اجعبم ًظیر زاٍیِ دیذ -

 . هحبظجِ آًْب را تؽریح ًوبیذ

 . هٌبثغ عجیؼی ٍ هفٌَػی رٍؼٌبئی ٍ خفَـیبت ّر یه را ؼرح دّذ -

 . رٍؼْبی تَزیغ رٍؼٌبئی را تَضیح دّذ -
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 ٍیصگیْبی یه ظیعتن رٍؼٌبئی هٌبظت را فْرظت ًوبیذ  -

 . احرات ًبؼی از ًَر ون ٍ زیبد در ـٌؼت را تؽریح ًوبیذ -

 .ٍیصگیْبی پرتَّبی هبدٍى لرهس، هٌبثغ ٍ هخبعرات آى را تَضیح دّذ -

 . اـَل حفبظت در ثراثر پرتَّبی هبدٍى لرهس را ؼرح دّذ -

 . اًَاع پرتَّبی هبٍراء ثٌفػ ٍ هٌبثغ ّر یه را هؽخؿ ًوبیذ -

 .هْوتریي هخبعرات ًبؼی از پرتَّبی هبٍراء ثٌفػ را تجییي ًوبیذ -

 .  را رور وٌذUVاظتبًذاردّب ٍ حذٍد هجبز هَاجِْ ؼغلی ثب اؼؼِ  -

.  رٍؼْبی حفبظت در ثراثر پرتَّبی هبٍراء ثٌفػ را فْرظت ًوبیذ -

 

  (Ionizing radiations)پرتَّبی یًَعبز - 6-4

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  ٍاحذّبی اًذازُ گیری پرتَّبی یًَعبز را تَضیح دّذ -

 .دٍز هجبز اؼؼِ را تؼریف وٌذ -

 . اًَاع پرتَّبی یًَعبز ٍ هَاد رادیَاوتیَ را ؼرح دّذ -

 . هْوتریي هخبعرات پسؼىی پرتَّبی یًَعبز را تَضیح دّذ -

 .لَاًیي حعبظیت پرتَئی را ثیبى ًوبیذ -

 .رٍؼْبی حفبظت اًعبى در ثراثر هخبعرات پرتَّبی یًَعبز را ثیبى وٌذ -

 

  Hypobaric & Hyperbaric pressureتغییرات فؽبر جَی - 7-4

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  ًحَُ هحبظجِ فؽبر در ارتفبػبت ٍ در آة را تَضیح دّذ -

 . احرات هعتمین ٍ غیر هعتمین فؽبر را لیعت وٌذ -

 . احرات هىبًیىی ٍ احرات هرثَط ثِ تغییر فؽبر ًعجی گبزّبی تؽىیل دٌّذُ َّا را ثر ثذى تؽریح ًوبیذ -

 . راّْبی پیؽگیری از احرات فؽبر ّیپَثبریه ٍ ّیپرثبریه را فْرظت ًوبیذ -

 

  Electric & magnetic fieldsهیذاًْبی الىتریىی ٍ هغٌبعیعی -  8-4

 : داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

 . هبّیت ٍ چگًَگی تَلیذ هیذاًْبی الىتریىی ٍ هغٌبعیعی را تَضیح دّذ -

 . ٍاحذّبی اًذازُ گیری هیذاًْب را تَضیح دّذ -

 . ػَارق ًبؼی از هَاجِْ ثب هیذاًْب را تؽریح ًوبیذ -

 

9-4 -Laser  

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

هبّیت ٍ چگًَگی تَلیذ لیسر را تَضیح دّذ   -

 . اًَاع پرتَگرّبی لیسری را لیعت ًوبیذ -
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 . ػَارق لیسر را عجمِ ثٌذی ًوبیذ -

.  راّْبی حفبظت در ثراثر پرتَّبی هضر لیسری را تَضیح دّذ -
 

10-4 – Microwave, radar and telecommunication  

 :داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

. رادار ٍ هخبثرات را ُ دٍر را رور ًوبیذ- هخبعرات ًبؼی از هَاجِْ ؼغلی ثب اهَاد هیىرٍٍیَ -

 .حذٍد هجبز هَاجِْ ؼغلی ثب ایي اهَاد را رور وٌذ -

. اـَل حفبظت در ثراثر ایي اهَاد را ثیبى ًوبیذ -

 

ؼٌبظبئی ػَارق ظوی ٍ هعوَهیتْبی ًبؼی از ثرخی از ػَاهل زیبى آٍر ؼیویبئی ٍ هْن در هحیظ وبر  - 5

 

ظن ؼٌبظی ؼغلی ٍ ـٌؼتی ٍ ٍظؼت ٍ اثؼبد لضیِ  - تؼریف ظن ؼٌبظی -  1-5

 :داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

. تؼبریف ظٌتی ٍ هذرى ظن ؼٌبظی را ثیبى ًوبیذ- 

. ظن ؼٌبظی ـٌؼتی ٍ ؼغلی را تؼریف ٍ ٍجَُ اؼتران ٍ افتراق آًْب را ثرؼورد- 

ٍظؼت ٍ اثؼبد هعئلِ وبرثرد هَاد ؼیویبئی ٍ ظوَم در ـٌؼت ٍ خعبرات التفبدی ٍ اًعبًی هَاجِْ ؼغلی ثب آًْب - 

. را لیعت وٌذ

 

2-5– TLV  

: داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

- TLVرا تؼریف وٌذ   .

  را رور ًوبیذTLVاًَاع  -

 .  ٍ چگًَگی تجذیل آًْب ثِ یىذیگر را ثیبى ًوبیذTLVٍاحذّبی اًذازُ گیری  -

 

3-5-Biological monitoring (BM)  : 

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

- BMرا تؼریف وٌذ   .

 . ٍ اّویت آى را ثب رور هخبلْبئی ثیبى ًوبیذBMچگًَگی اًجبم  -

  را رور وٌذ BMرٍغ ّبی هختلف اًجبم  -

 

حبلت فیسیىی ٍ احرات - تؼریف ٍ عجمِ ثٌذی ػَاهل ؼیویبئی هحیظ وبر ثر اظبض ظبختوبى ؼیویبئی -4-5

 فیسیَلَشیىی 

: داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

جسئیبت عجمِ ثٌذی ػَاهل ؼیویبئی ثر هجٌبی ترویت ؼیویبئی را ثب رور هخبلْبئی ثرای ّر دظتِ تَضیح  -

 . دّذ
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 . ػَاهل ؼیویبئی را ثر هجٌبی حبلت فیسیىی عجمِ ثٌذی ًوبیذ -

 . آئرٍظَل ٍ ّیذرٍظَل را تؼریف ًوبیذ -

اظوبي ٍ اظپری را تؼریف ًوبیذ ٍ ٍجَُ افتراق - هِ- دٍد- فیَم- هفبّیوی ًظیر گبز ٍ ثخبر، گرد ٍ غجبر -

 . آًْب را رور وٌذ

 . ػَاهل ؼیویبئی را ثر هجٌبی احرات فیسیَلَشیىی آًْب عجمِ ثٌذی ًوبیذ -

 . هحروْب را ثر هجٌبی هحل احر، عجمِ ثٌذی ٍ ثرای ّر گرٍُ هخبلْبئی رور وٌذ -

خفِ وٌٌذّْب را عجمِ ثٌذی ٍ اًَاع خفِ وٌٌذّْبی ظبدُ ٍ ؼیویبئی را ثب رور هخبلْبئی ثرای ّر یه  -

 . فْرظت ًوبیذ

 

 Inorganic dustsگرد ٍ غجبرّبی هؼذًی   - 5-5

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  گرد ٍ غجبرّبی هؼذًی را عجمِ ثٌذی ًوبیذ -

 . اًَاع گرد ٍ غجبرّبی هْن هؼذًی را ثرؼوردُ، زیبًْبی آًْب را فْرظت ًوبیذ -

گرد ٍ غجبرّبی هؼذًی فیجرٍشى ٍ غیرفیجرٍشى را ًبم ثجرد ٍ ٍیصگی ّبی رادیَگرافیه ٍ اظپیرٍهتری  -

 . پٌوَوًَیَزّبی فیجرٍتیه را رور وٌیذ

 . هىبًیعن ٍ ًحَُ احر ّر گرٍُ از گرد ٍ غجبرّبی هؼذًی را تَضیح دّذ -

 Obstructive pulmonary disease را از Restrictive Pulmonary diseaseچگًَگی  تفىیه  -

 .ثیبى ًوبیذ

 

 Heavy toxic metals:  فلسات ظوی- 6-5

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  ٍیصگیْبی ظوی ثرخی فلسات هْن ًظیر ظرة ٍ جیَُ را تؽریح وٌذ -

 . هٌبثغ توبض ٍ ٍیصگیْبی هعوَهیت ثب ایي فلسات را ثیبى ًوبیذ -

 .  در هَاجِْ ثب آى فلسات را رور ًوبیذBMحذٍد هجبز هَاجِْ ؼغلی ٍ چگًَگی اًجبم  -

 . راّْبی پیؽگیری از هعوَهیت ثب ایي فلسات را تؽریح وٌذ -

 

 Chemical asphyyiantsخفِ وٌٌذّْبی ؼیویبئی  - 7-5

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.   را ثیبى وٌذCOهىبًیعن احر، چگًَگی درهبى در هعوَهیت ثب - هٌبثغ -

 .  را رور وٌذCO خَى هتؼبلت هَاجِْ ثب COHbهؼبدالت ریبضی در هَرد پیػ ثیٌی همذار  -

 هَظَم ّعتٌذ را methemoglobin inducersٍیصگیْب ٍ هىبًیعن احر خفِ وٌٌذّْبئی وِ ثِ - خَاؾ -

 . تَضیح دّذ

 . چگًَگی درهبى هعوَهیت ثب ایي ظوَم را تَضیح دّذ -

 . ًمػ ًیتراتْب در ظرعبًسائی را تَضیح دّذ -

 . ٍیصگیْبی هعوَهیت ثب آًْب ٍ درهبى هعوَهیت حبـلِ را رور ًوبیذ- چگًَگی احر ظیبًَرّب -



 8 

 Toxicology of organic dustsظن ؼٌبظی گرد ٍ غجبرّبی آلی    - 8-5

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

.  را رور وٌذByssinosis ػالئن ٍ پبتَشًس  –ػلل  -

 .  ٍ عریمِ پیؽگیری از آى را رور وٌذBaggasosisػلل ٍ ػالئن ٍ پبتَشًس  -

 .  ٍ چگًَگی پیؽگیری از آى را رور ًوبیذFarmer’s lungػلل ٍ ػالئن  -

 . را تَضیح دّذGrain asthmaاتیَلَشی ٍ پبتَشًس ٍ اـَل پیؽگیری از  -

 

 

آلَدگی َّا  - 9-5

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

آلَدگی َّا را تؼریف وٌذ  -

 .هٌبثغ ٍ ػَاهل آلَدُ وٌٌذُ َّا را تَضیح ٍ ًمػ ّر یه در پذیذُ آلَدگی َّا را تَضیح دّذ -

 ًمػ ٍظبیل ًملیِ تَلیذ ّر یه از آلَدُ وٌٌذُ ّبی هْن را ثب هحبظجبت ریبضی ًؽبى د ّذ -

 .احر حروبت جَی ثر آلَدگی َّا را تَضیح دّذ -

 .احرات ثْذاؼتی ٍ التفبدی  آلَدگی َّا را تَضیح دّذ -

 .اـَل هختلف وٌترل آلَدگی َّا را تَضیح دّذ -

 

10-5 -CFCS  :

:  داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

- CFCSرا تؼریف وٌذ   .

 . هَارد وبرثرد آًْب را رور ًوبیذ -

 چگًَگی تذاخل ایي هَاد ثب ازى اتوعفر را تَضیح دّذ -

.   را تَضیح دّذAntarctic phenomenonپذیذُ  -

 

ثیوبری ّبی ؼغلی ثیَلَشیىی  - 6

: داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

...  Anthrax ٍ Brucellosis ٍ Leptospirosis ٍ Psittacosisٍاًَاع ثیوبریْبی ؼغلی ثبوتریبل هخل  -

ٍ ثیوبری ...  ٍ CCHF-Louping-Ectyma contagiosumٍ اًَاع ثیوبری ّبی ٍیرٍظی ًظیر 

 Chromoblastomycosis ٍ Cryptococosisٍ اًَاع ثیوبری ّبی لبرچی ًظیر ...  ٍ Qریىتسیبئی تت 

 ٍAspergillosis ٍ  ...  ظِ ثیوبری اًگلی ٍHook worm disease , Schistosomiasis ٍ 

Hydatidosis ٍ  ... ثیوبری ّبی هٌتملِ ثَظیلِ ثٌذپبیبى ًظیر ٍGrain itch , poultry mite dermatitis 

 .جوؼیت در هؼرق خغر ٍ ػالئن تَضیح دّذ- را ثب رور ػبهل ثَجَد آٍرًذُ، رٍغ ّبی اًتمبل... ٍ 
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 ػَاهل زیبى آٍر ارگًََهیىی ٍ هىبًیىی  -7

: داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

 – Occupational cramp: ػالئن ٍ راّْبی پیؽگیری از ثیوبری ّبی ؼغلی ًظیر- ػلل - 

 Tennis elbow -Beat disease-Callosities-Bursitis - Carpal tunnel syndrome ٍ 

Tenosynovitisرا تَضیح دّذ  .

 

اـَل ولی پیؽگیری از ثیوبری ّب ٍ ػَارق ًبؼی از وبر - 8

: داًؽجَ پط از فراگیری ایي ثخػ ثبیذ ثتَاًذ

. رٍغ ّبی هختلف پیؽگیری از ػَارق ؼغلی را لیعت ًوبیذ -

 .رٍغ جبًؽیي ظبزی را ثب رور هخبل ّبئی تؽریح ًوبیذ -

 .رٍغ جذاظبزی را تَضیح دّذ -

 .هحفَر ٍ ظرثعتِ وردى را ثؼٌَاى یه اـل پیؽگیری تؽریح ًوبیذ -

 .رٍغ ّبی تَْیِ هَضؼی ٍ ػوَهی را ثب رور هحبظجبت ٍ فرهَل ّبی هرثَعِ ثیبى ًوبیذ -

 .تمعین ثٌذی ٍظبئل حفبظتی دظتگبُ تٌفعی ٍ ًحَُ ػول ّر یه را تؽریح ًوبیذ -

 .ًمػ هؼبیٌبت پسؼىی را در پیؽگیری از ثیوبری ّب ٍ ػَارق ؼغلی تَضیح دّذ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: رٍغ آهَزغ
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1 -Lecture Basedثب اظتفبدُ از ٍظبئل ووه آهَزؼی  :

(Visualizer, Video data projector, Slide projector, overhead) ٍ اختفبؾ زهبى پرظػ ٍ 

. پبظخ در آخر ّر جلعِ

 دلیمِ اٍل ّر جلعِ ثِ عرح ظئَاالتی در هَرد درض جلعِ لجل  10اختفبؾ - 2
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: هٌبثغ 
 

1- Occupational and Environmental Health, Edited by B.S.levy et.al.2006 

2- Current Occupational and Environmental Medicine, Edited by Joseph La Dou 

2007. 

3- Occupational Toxicology, Edited by Neill. H. Stacey, 2004 

4- Hunter
,
s Diseases of Occupation, Edited by P.J.Baxter, et.al,2000 

- اًتؽبرات داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼیراز- 83زهعتبى -  چبح اٍل–ٍیرایػ دٍم - ولیبت ثْذاؼت حرفِ ای- 5

. تألیف آلبیبى دوتر ػلیرضب چَثیٌِ ٍ هٌْذض فریذ اهیرزادُ ٍ خبًن ؼیرازُ ارلبهی 
 

 

: ارزؼیبثی 

      ًورُ ثب عرح ظئَاالت15-17اهتحبى ًْبیی  -1

(Fill in the blanks- Matching, Multiple choice questions)   
 

 ًورُ  3-5پرٍشُ  -2
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( 1)جذٍل زهبًجٌذی درض ثْذاؼت حرفِ ای 
 

رٍغ ارزؼیبثی اهىبًبت هَرد ًیبز هٌبثغ درظی ًحَُ ارائِ ظبػت ارائِ ظرففل هغبلت 
داهٌِ فؼبلیت ّبی -  اّذاف–تؼریف - 1

تؼریف ٍ عجمِ ثٌذی - ثْذاؼت حرفِ ای

ػَاهل زیبى آٍر هحیظ وبر 
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، حعت هَرد ٍ 

ٍ پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

تؼییي ارتجبط ػَاهل زیبى آٍر ثب ثیوبری - 2

ّبی ؼغلی ثب تأویذ ثر هؽىالت ارگًََهیىی 

ٍ ثیوبری ّبی ًبؼی از ػَاهل هىبًیىی 
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، حعت هَرد ٍ 

ٍ پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

ثیوبری ّبی ًبؼی از ػَاهل ثیَلَشیىی  - 3

2 

جذٍل ثٌذی ثیوبری ّبی ؼغلی ثیَلَشیىی ٍ 

رور ٍیصگی ّبی هْن ایي ثیوبری ّب ؼبهل 

 ػالئن ٍ – جوؼیت در هؼرق –ػَاهل 

 White boardراّْبی پیؽگیری در 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

حَادث ًبؼی از وبر - 4

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

ػَارق ًبؼی از ارتؼبؼبت هَضؼی ٍ - 5

ػوَهی ٍ هخبعرات الىتریىی 
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

هؽىالت هرثَط ثِ آلَدگی ـَتی - 6

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

پرتَّبی غیر یًَعبز ٍ ثْذاؼت ؼغلی  - 7

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 
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لیسر در ثْذاؼت ؼغلی   پرتَّبی یًَعبز ٍ- 8

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

تغییرات ؼرایظ )گرهب ٍ ظرهب در ـٌؼت - 9

 (جَی
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

 هیذاى –فؽبر ّیپَثبریه ٍ ّیپرثبریه - 10

ّبی الىتریىی ٍ هغٌبعیعی ٍ اهَاد 

رادار ٍ هخبثرات راُ دٍر  - هبیىرٍٍیَ
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

ظن ؼٌبظی ؼغلی ،تؼریف ٍ عجمِ - 11

ثٌذی ػَاهل ؼیویبئی هحیظ وبر ثر هجٌبی 

 ٍ TLVحبلت فیسیىی ٍ ترویت ؼیویبئی،
BM 

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

عجمِ ثٌذی ػَاهل ؼیویبئی ثر هجٌبی - 12

احرات فیسیَلَشیىی ٍ ظن ؼٌبظی خفِ وٌٌذُ 

ّبی ؼیویبئی 
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

آلَدگی َّا ٍ هؽىالت هجبرزُ ثب آى   - 13

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 
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گرد ٍ غجبرّبی هؼذًی  - 14

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، حعت هَرد ٍ 

ٍ پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

فلسات ظوی ٍ ظن ؼٌبظی - 15

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

 CFCSگرد ٍ غجبرّبی آلی ٍ - 16

2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، حعت هَرد ٍ 

ٍ پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

اـَل ولی پیؽگیری از ثیوبری ّب ٍ - 17

ػَارق ًبؼی از وبر 
2 

 ٍ Transparencyًوبیػ - ظخٌراًی

Slide فبیل ّبی الىترًٍیىی، اًجبم ٍ 

هحبظجبت ریبضی ٍ حل هعبئل حعت هَرد ٍ 

پرظػ ٍ پبظخ 

ففَل هرتجظ هراجغ هؼرفی 

ؼذُ در عرح درض 

Visualizer, Video 

data projector, 

Slide projector, 

overhead 

آزهَى وتجی، تىبلیف درظی 

ٍ ظؤاالت والظی 

 

 




