
 بسمه تعالی

 

 ساوه یدرمان یو خدمات بهداشت یه علوم پزشککددانش

 

 برنامه کارآموزی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 

 1397ورودی بهمن 

 

 

 :اساتید 

 دکتر محسن فالحتی -1

 دکتر مجتبی ذکایی -2

 مهندس اعظم بیابانی -3

 

 آموزش، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی معاونت

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی

 1399ماه  بهمن

 

 



 واحد( 2)معادل ساعت 102آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای در بخش دولتی مجموع 

مدت  محورها

 کارگاه

 توضیحات محل برگزاری مدرس

 مرکز بهداشت
آشنایی با سطوح مختلف نظام ارائه خدمات سالمت در ساختار 

 شبکه

  آموزش مجازی تر فالحتی دک 2

آشنایی با جایگاه بهداشت حرفه ای در ساختار شبکه وزارت 

 بهداشت

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 2

شرح وظایف کاردان، کارشناس بهداشت حرفه ای، بهورز و 

 بهداشتیار کار در ساختار شبکه

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 2

آشنایی با 

برنامه ها و 

طرح های 

حرفه  بهداشت

ای ابالغ شده 

از وزارت 

 بهداشت

  آموزش مجازی مهندس بیابانی 2 برنامه توسعه ارگونومی در صنایع

  آموزش مجازی مهندس بیابانی 2 طرح ساماندهی کارگاه های قالیبافی

  آموزش مجازی مهندس بیابانی 2 طرح مقابله با صدا

  جازیآموزش م مهندس بیابانی 2 ساماندهی وضعیت روشنایی

  آموزش مجازی مهندس بیابانی 2 حذف آزبست، سیلیس و جیوه

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 2 برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 2 مشاغل سخت و زیان آور

  آموزش مجازی مهندس بیابانی 2 سالمت کار در بیمارستان

  آموزش مجازی الحتیدکتر ف 2 بهداشت حرفه ای در معادن

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 2 پرتوکاران

  آموزش مجازی مهندس بیابانی 2 بهداشت کشاورزی

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 2 خوداظهاری کارفرمایان

کنترل ریسک فاکتورهای ارگونومی و حمل 

 دستی بار

  آموزش مجازی دکتر ذکایی 2

گاه و کارخانه و نحوه تکمیل فرم آشنایی با اصول بازدید از کار

 های بازدید تک و چندواحدی )با تمرکز بر فرم های بازرسی(

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 4

آشنایی با دستورالعمل بازرسی هدفمند و نحوه تنظیم گزارش 

بازرسی) گزارش بازرسی اولیه، گزارش اعالم نواقص، اخطاریه، 

 معرفی به مراجع قضایی(

  آموزش مجازی تیدکتر فالح 4

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 4 آشنایی با سامانه جامع بازرسی در بخش بهداشت حرفه ای

با آزمایشگاه های تخصصی بهداشت حرفه ای و خدمات آشنایی 

 آن 

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 4

آشنایی با نحوه تکمیل و گزارش فرم های عملکردی و آماری 

 بهداشت حرفه ای

  آموزش مجازی فالحتیدکتر  2

آشنایی با انتظارات مرکز بهداشت از کارشناسان بهداشت حرفه 

 ای مستقر در صنایع و سایر ارگانها

  آموزش مجازی دکتر فالحتی 4



آشنایی با برنامه های واحد مبارزه با بیماریها در خصوص 

 کارگران شاغل در صنایع )برنامه کنترل دیابت، ایدز و ...(

  آموزش مجازی حتیدکتر فال 2

 اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی
آموزش  دکتر فالحتی  2 آشنایی با شرح وظایف بازرسین اداره کار 

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

آشنایی با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد استفاده 

 کار در اداره کار در خصوص ایمنی و سالمت محیط 

آموزش  دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

آموزش  دکتر فالحتی  2 آشنایی با دستورالعمل و آیین نامه های کمیته حفاظت فنی

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

آشنایی با نحوه تنظیم گزارش حادثه و الزامات قانونی مرتبط با 

 بازرسین آن توسط

آموزش  دکتر فالحتی  4

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

آشنایی با دستورالعمل آیین نامه های مشاغل سخت و زیان آور 

 و وظایف کمیته های مربوط به آن 

آموزش  دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

رسی کار از کارشناسان مستقر در آشنایی با انتظارات اداره باز

 صنایع و سایر ارگانها

آموزش  دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

آشنایی با فرآیند پاسخگویی به شکایات مرتبط با ایمنی و 

 سالمت شغلی

آموزش  دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

 مین اجتماعیسازمان تا
آشنایی با شرح وظایف سازمان تامین اجتماعی در سالمت شغلی 

 کارگران

آموزش  دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

آشنایی کلی با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با 

 سالمت شاغلین در سازمان تامین اجتماعی

موزش آ دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

قانون سازمان تامین اجتماعی و تکلیف  65و  60آشنایی با مواد 

 کارفرمایان در حوادث شغلی

آموزش  دکتر فالحتی  2

 مجازی/حضوری

حضوری مطابق 

گروه بندی انجام 

 شده

 مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار 

ینات شغلی و نحوه تکمیل فرم آشنایی با دستورالعمل معا

 معاینات و الزام قانونی مرتبط با آن

حضوری مطابق  حضوری دکتر فالحتی  4

گروه بندی انجام 

 شده



آشنایی با تست های کلینیکی و پاراکلینیکی مرتبط با معاینات 

 شغلی)ادیومتری و اسپیرومتری(

حضوری مطابق  حضوری دکتر فالحتی  8

گروه بندی انجام 

 شده

شنایی با نحوه گزارشدهیبیماریهای شغلی توسط مرکز بهداشت آ

 و چگونگی نظارت و پایش عملکرد آنها

حضوری مطابق  حضوری دکتر فالحتی  2

گروه بندی انجام 

 شده

 بهداشت حرفه ایشرکت های ارائه دهنده خدمات 
آشنایی با شرکت های های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای 

 و شرح وظایف آنها

حضوری مطابق  حضوری کتر فالحتی د 4

گروه بندی انجام 

 شده

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز شرکت های 

 خصوصی ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای

حضوری مطابق  حضوری دکتر فالحتی  2

گروه بندی انجام 

 شده

دهنده آشنایی با نحوه نظارت بر شرکت های خصوصی ارائه 

 خدمات فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای

حضوری مطابق  حضوری دکتر فالحتی  4

گروه بندی انجام 

 شده

 

 (واحد مین)معادل  ساعت 5/25 صنعت با ارتباط نحوه

مدت  محورها

 کارگاه

 توضیحات محل برگزاری مدرس

آشنایی با مهارت های اصلی ارتباطی و راهکارهای تقویت و 

 توسعه آن
4 

  آموزش مجازی ذکائیدکتر 

 لفمخت یها بخش با ارتاط یچگونگ یکل اصول با ییآشنا

 کار طیمح در یدیتول و یتیریمد
4 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 و انیکارفرما با موثر ارتباط یبرقرار یها مهارت کسب

 رانیمد
5 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 وهنح و کارگران با موثر ارتباط یها مهارتبا  ییآشنا

 آن با تعامل و یهمکار
5/4 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 به یمراقبت خود یها مهارت آموزش نحوه با ییآشنا

 کارگران
4 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 یسازمان برون و درون ارتباطات روش با ییآشنا
4 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 

 ساعت )معادل نیم واحد( 5/25کارگاههای عمومی  

 توضیحات محل برگزاری مدرس مدت کارگاه محورها



آشنایی با ابزارهای عمومی و مخصوص در 

 کارگاه و کار عملی با آانها
2 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

عملیات روی فلزات و کار عملی با تجهیزات 

 مرتبط با آن
4 

دی حضوری مطابق گروه بن بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

 تجهیزات و ابزار برق و کار عملی با آنها
5/4 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

دسته بندی انوع جوشکاری و تمرینات عملی 

 جوشکاری های متداول
5 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

آشنایی با لحیم کاری نرم، بریزینگ و برنج 

 جوش و تمرینات عملی
4 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

آشنایی با قالب گیری و ریخته گری و تمرینات 

 عملی با انها
2 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

را و تمرینات عملی مصالح ساختمانی و نحوه اج

 مربوط به ابنیه
2 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

 اجزاء تاسیسات تهویه و مکانیک ساختمان
2 

حضوری مطابق گروه بندی  بازدید حضوری دکتر ذکائی

 انجام شده

 

 ساعت )معادل یک واحد( 51روش تحقیق   

 توضیحات زاریمحل برگ مدرس مدت کارگاه محورها

تعریف تحقیق، روش های تعیین اولویت های 

 تحقیقات و نحوه انتخاب موضوع پژوهش
2 

  آموزش مجازی یذکائ دکتر

  آموزش مجازی یذکائ دکتر 4 مراحل تدوین و طراحی یک تحقیق

  آموزش مجازی یذکائ دکتر 5/4 روش بررسی و جمع آوری داده ها

نجام تحقیق و روش آنالیز داده ها مشکالت و ا

راهکارهای برطرف نمودن آنها و مالحظات 

 اخالقی در پژوهش

5 

  آموزش مجازی یذکائ دکتر

تدوین و ارائه یک نمونه پروپوزال گروهی و یک 

نمونه با موضوع بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 

 به مسئول کارگاه در مهلت مقرر

4 

  آموزش مجازی یذکائ دکتر

 ه شده و رفع نواقص آنها بررسی پروپوزالهای ارائ
2 

  آموزش مجازی یذکائ دکتر

نحوه تنظیم انتشار نتایج تحقیق شامل گزارش 

 نویسی انتشار مقاالت و ثبت پتنت
2 

  آموزش مجازی یذکائ دکتر



 نحوه جستجو در پایگاه های علمی
2 

  آموزش مجازی یذکائ دکتر

 

 واحد( نیمساعت )معادل  5/25فنون بازرسی در بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  

 محورها
مدت 

 کارگاه
 توضیحات محل برگزاری مدرس

 یکارگاه یکل دیبازد اصول

 بازدید ظاهری و مشاهده وضعیت موجود کارگاه

 گفتگو با کارگران در خصوص ساعات کار وشیوه انجام کار

 گفتگو با کارفرما

 بازید نحوه انجام کارگران  با هدف تعیین میزان مواجهه

.......... 

5 

  آموزش مجازی  دکتر ذکائی

 ییایمیش عوامل یبازرس

 تعیین محل های انتشار آالینده های شیمیایی

مقایسه با حدود مجاز با در نظر گرفتان مدت زمان 

مواجهه و چگونگی تاثیر آالینده و زمان های مواجهه غیر 

 طبیعی

 بازرسی از تهویه و نحوه کنترل آن

5 

یآموزش مجاز دکتر ذکائی   

 یکیزیف عوامل یبازرس

 بازرسی از پرتوهای یونساز و غیر یونساز

 بازدید از میدانهای مغناطیسی و تجهیزات موجود

نحوه اندازه گیری پارامتر ها و میدانهای و ثبت اظهارا نظر 

 نهایی در فرم ها

 نحوه ارزیابی مواجهه با پرتوها

5/5 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 یارگونوم یبازرس

دید ظاهری و مشاهده وضعیت موجود تجهیزات و باز

 ایستگاههای کاری و پوسچر کار

نحوه بررسی ایستگاه های کار با استفاده از چک لیست ها 

و ارزیابی عمومی و تخصصی و اولویت بندی مشاغل پر 

 خطر 

 نحوه ارزیابی تجهیزات اداری ارگونومیک 

5 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 یمنیا یبازرس

وضعیت کارگاهها از نظر ایمنی برق، ماشین آالت  بررسی

 و حریق

5 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی



نحوه بررسی انطباق شرایط موجود با آیین نامه های 

 حفاظتی خصوصا ایمنی حریق و مواد شیمیایی

نحوه بررسی مستندات اجرایی آئیین نامه های ایمنی و 

 تشکیالت حفاظت فردی و بهداشت کار و ثبت حوادث

و فرم های بازرسی،  نحوه تکمیل مستندات قانونی

 استخراج موارد نا ایمن و تهیه گزارش بازرسی

 ساعت )معادل نیم واحد( 5/25آشنایی با قوانین، مقرارت و مکاتبات اداری در بهداشت حرفه ای و ایمنی 

 توضیحات محل برگزاری مدرس مدت کارگاه محورها

و  اساس قانون کارتعاریف مرتبط با قانون کار بر 

 تامین اجتماعی
2 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

روند تدوین، تصویب آیین نامه و دستورالعمل و 

 چگونگی اجرا در وزارت بهداشت و کار
4 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

  آموزش مجازی دکتر ذکائی 6 آشنایی با فصل چهار قانون کار

ل قوانین تاسیس کارگاهها  استفاده از وسای

 حفاظت فردی
2 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

  آموزش مجازی دکتر ذکائی 1 جایگاه قانونی معاینات سالمت شغلی

 جایگاه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و 
1 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

بازرسی کار، بازرسی بهداشت کار و شرح 

 وظایف بازرسین
2 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

ی های شغلی، بارداری و از کار حوادث ، بیمار

 افتادگی و.....
2 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

قوانی صنوف و قانون تشکیالت و و ظایف وزارت 

 بهداشت 
5/1 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

آشنایی با کنوانسیون ها بین المللی رتبط با 

 مواد شیمایی 
2 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

بات اداری درون آشنایی با نحوه صحیح مکات

 سامانی و برون سازمانی
2 

  آموزش مجازی دکتر ذکائی

 واحد( 2)معادل ساعت  102آشنایی عملی با کارگاه های مشمول قانون کار و بازدید های گروهی 

 توضیحات محل برگزاری مدرس مدت کارگاه محورها

 بازدید از حرفه های مختلف 

102 

مهندس 

 بیابانی

 
 بازدید از صنایع و
 کارگاه های صنفی

 

آشنایی دانشجویان با قسمت های مختلف خط 

 تولید

مهندس 

 بیابانی

بازدید از صنایع و 

 کارگاه های صنفی

 



مهندس  شناسایی مقدماتی عوامل زیان آور محیط کار 

 بیابانی

بازدید از صنایع و 

 کارگاه های صنفی

 

آشنایی با چارت و تشکیالت سازمانی و جایگاه 

 رفه ای در آن بهداشت ح

مهندس 

 بیابانی

بازدید از صنایع و 

 کارگاه های صنفی

 

شناسایی مقدماتی خطرات محیط کار ، اعمال و 

 شرایط ناایمن در واحدهای مختلف تولید 

مهندس 

 بیابانی

بازدید از صنایع و 

 کارگاه های صنفی

 

آشنایی با تاسیسات جانبی و تسهیالت 

 ازدیدبهداشتی مستقر در صنعت مورد ب

مهندس 

 بیابانی

بازدید از صنایع و 

 کارگاه های صنفی

 

 

 ساعت )معادل یک واحد( 51  (GISآشنایی با سامانه اطالعات جغرافیایی)

 محل برگزاری مدرس مدت کارگاه محورها

 آموزش مجازی دکتر فالحتی GIS 2تاریخچه و مبانی 

 آموزش مجازی دکتر فالحتی 5 در علوم مختلف GISکاربد 

 آموزش مجازی دکتر فالحتی GIS 5اصول طراحی مطالعات بر مبنای 

 آموزش مجازی دکتر فالحتی 9 و انجام تنظیمات الزم GISنصب نرم افزار 

 آموزش مجازی دکتر فالحتی 10 تهیه نقشه با استفاده از سامانه 

در  GISفعالیت عملی با استفاده از نرم افزار 

 بهداشت حرفه ای 
20 

حتیدکتر فال  آموزش مجازی 

 

 ،زمان حضور دانشجویان جهت گذراندن بخش های عملی، کارگاه های آموزشی و بازدید گروهی در صورت پایدار بودن شرایط کرونا ، 

 متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد. می باشد؛ لذا تاریخ دقیق حضور 1400از فروردین 

 

 گروه بندی دانشجویان جهت حضور در بخش عملی

 اسامی دانشجویان                                              گروه

A نرگس ابراهیمی،زهرا جمالی، فائزه جواهری، نرگس رضاوند 

B فاطمه رفیعی، مهسا زارع، فاطمه طالب نیا، محدثه عابدی 

C فاطمه عباسی، نگار غالمی، هانیه فوالدی، رحیم کاکازاده 

D مدی ، حسین محمدی عرفانه کزازی مطلق، سارا مح 

 


