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 اّویت بْذاؽت در دیي هبیي اعالم را بذاًذ. -1-2

 عِ هَرد اس احادیث پیاهبز اعالم ٍ بشرگاى دیي در هَرد بْذاؽت را بیاى کٌذ. -2-2
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 ؽزح دّذ. هفَْم پیؾگیزی را-1-4
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 زا ؽزح دّذ.هزاقبت ّای اٍلیِ بْذاؽتی-1-7
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 هـذرس هَضَع ّز جلسِ

 1جلغِ

2/7/89 

 .تاریخچِ پیذایؼ بْذاؽت را ؽزح دّذ-1-1

 .تاریخچِ بْذاؽت در ایزاى را بذاًذ -2-1
 ذ.ّای هختلف را بذاًاّویت بْذاؽت ٍ عالهتی اس جٌبِ   -3-1    

 .تَضیح دّذرا  بْذاؽت فزدی-4-1
 بْذاؽت ػوَهی را ؽزح دّذ -5-1

 هحوَد فخزی

2جلغِ  

9/7/98  

 اّویت بْذاؽت در دیي هبیي اعالم را بذاًذ.  -1-2

عِ هَرد اس احادیث پیاهبز اعالم ٍ بشرگاى دیي در هَرد -2-2
 بْذاؽت را بیاى کٌذ. 

 هحوَد فخزی

3جلغِ  

16/7/98  

 هفاّین هختلف عالهتی را بذاًذ. -1-3  
 طیف عالهتی را ؽزح دّذ. -2-3          
 بذاًذ.ابؼاد هختلف عالهتی را – 3-3          
 جاهغ تزیي ٍ عطحی تزیي الگَّای عالهتی را بیاى -4-3          

 هحوَد فخزی

4جلغِ  

23/7/98  

 هفَْم پیؾگیزی را ؽزح دّذ. -1-4
 چْار عطح پیؾگیزی را بذاًذ.-2-4
 بذاًذ..عطَح هتفاٍت پیؾگیزی را در رابطِ باعیز طبیؼی بیواری -3-4
هْن تزیي اقذاهات هذاخلِ ای در رابطِ با ًَع پیؾگیزیزا ؽزح  -4-4

 دّذ.

 هحوَد فخزی

5جلغِ  

30/7/98  

 راّْای اًتقال بیواری را بذاًذ. -1-5        

 هثلث اپیذهیَلَصیک بیواری ّا را بیاى ًوایذ. -2-5
 را ؽزح دّذ. هَرد اعتفادُتجْیشات ٍ ٍعایل  -3-5
 بیواری ّای دارای ػالهت ٍ بذٍى ػالهت را بذاًذ. -4-5
 دٍرُ کوَى را تؼزیف کٌذ. -5-5

 هحوَد فخزی

6جلغِ  

7/8/98  

 ًقؼ دٍلتْا در عیاعتگذاری خذهات بْذاؽتی رابیاى ًوایذ.  -1-6
 دّذ.هؼاًٍت ػوَهی را ؽزح  -2-6
 را ؽزح دّذ.ًظام ػزضِ خذهات در ایزاى ًَع  -6- 3
 ذر ػزصِ بیي الوللی را ًام ببزد.عاسهاًْای هْن بْذاؽتی-4-6
 را ًام ببزد.بْذاؽتیذر ایزاى ارائِ کٌٌذُ خذهات عاسهاًْای  -5-6

 

 هحوَد فخزی

7جلغِ  

14/8/98  

 زا ؽزح دّذ.اٍلیِ بْذاؽتیهزاقبت ّای  -1-7

 را بیاى ًوایذ.2010ّذف بْذاؽت بزای ّوِ تا عال – 2-7         
 خذهات هزاقبتی اٍلیِ بْذاؽتی را ًام ببزد. -3-7 

اٍلَیت ّای بْذاؽت بزای ّوِ در قزى بیغت ٍ یکن را  -4-7         
 بیاى ًوایذ.

 هحوَد فخزی

8جلغِ  

21/8/98  

 ّذف ٍ اّویت آهَسػ بْذاؽت رابیاى ًوایذ.-1-8
 هذلْای هختلف آهَسػ بْذاؽت را ؽزح دّذ. -2-8   
 هٌاعبتزیي رٍػ آهَسػ بْذاؽت را در یک جاهؼِ خاؿ تؼییي کٌذ.-3-8
 رٍػ ّای آهَسػ اًفزادی، گزٍّی ٍ ّوگاًی را ؽزح دّذ.-4-8

 هحوَد فخزی

9جلغِ  

28/8/98  

 ّذف ٍ اّویت ٍاکغیٌاعیَى را بذاًذ. -1-9           
 اًَاع ایوٌی را بیاى کٌذ-2-9           
 ٍاکغي را اس ًظز جٌظ بذاًذ.اًَاع  -3-9           

 هحوَد فخزی



 

 

 

 

 ًکات ضزٍری جْت اًجام ٍاکغیٌاعیَى را بذاًذ. -4-9           

10جلغِ  

5/9/98  

 دٍس ٍ راُ تجَیش ٍاکغي ّا را بذاًذ. -1-10

اًَاع ٍاکغي، هقذار، راُ تجَیش ٍ ؽزایط ًگْذاری ٍاکغي ّا را -2-10
 ؽزح دّذ.

 هَاًغ هصزف ٍاکغي ّا را بذاًذ.-3-10
 را ؽزح دّذ.هَارد ٍیضُ هصزف ٍاکغي ّا -4-10

فخزیهحوَد   

11جلغِ  

12/9/98  

 .اّویت ػفًَتْای بیوارعتاًی را بذاًذ-1-11
 در بیوارعتاى را ؽزح دّذ.هصزف ٍاکغي ّا راّْای کٌتزل  -2-11
 بذاًذ. بز اعاط راُ اًتقال راپاتَصى ّای هٌتقلِ اس بیوارعتاى - 3-11
هغبب ػفًَت در بیوارعتاى را تَضیح هیکزٍاٍرگاًیغن ّای  -4-11 

 دّذ.
 رٍػ ّای کٌتزل ػفًَتْای بیوارعتاًی را بذاًذ. -5-11
 اّذاف ًظام هزاقبتؼفًَتْای بیوارعتاًی را بذاًذ. -6-11
 داًذ. 
 عاختار کویتِ کٌتزلؼفًَت در بیوارعتاًزا بذاًذ-7-11

 هحوَد فخزی

12جلغِ  

19/9/98  

ؽزایط بْذاؽتی بخؼ ّای بیوارعتاى ٍ اتاق ػول ٍ  -1-12
 اعتاًذاردّای حفاظتی را بذاًذ.

اًَاع پزتَّا، اثزات سٍدرط ٍ دیزرط ٍ تذابیز حفاظتی السم در  -2-12
 هقابل آًْا را بذاًذ. 

ػَاهل ؽیویایی سیاى آٍر هحیط کار ٍ ٍعایل حفاظتی السم در  -3-12
 بذاًذ.هقابل آًْا را 

 هحوَد فخزی

13جلغِ  

26/9/98  

 .لِ را تغزیف کٌذسبا -1-13
 اًَع سبالِ را تقغین بٌذی ًوایذ-2-13
 هزاحل هختلف دفغ سبالِ را بذاًذ.-3-13
 اًَاع رٍؽْای دفغ سبالِ را ًام ببزد.-4-13
 احیاء ٍ باسیابی سبالِ را بذاًذ -5-13

 هحوَد فخزی

14جلغِ  

3/10/98  

 هزاقبت ّای بْذاؽتی اٍلیِ  را تؼزیف کٌذ. -1-14
 داهٌِ هزاقبتْای بْذاؽتی اٍلیِ را ًام ببزد.-2-14

 هحوَد فخزی

15جلغِ  

7/10/98  

 ای را ًام ببزد.اّذاف بْذاؽت حزفِ  -1-15
 اّذاف هؼایٌِ قبل اس اعتخذام را بیاى کٌذ. -2-15
 اًَاع ػَاهل سیاى اٍر هَجَد در هحیط کار را ًام ببزد. -3-15
اقذاهات هٌْذعی هٌاعب بزای پیؾگیزی اس بیواریْای ؽغلی  -4-15

 را ًام ببزد.
 ػَاهل سیاى آٍر فیشیکی در هحیط کار را ًام ببزد. -5-15
 اقذاهات السم بزای حفظ عالهت کارگزاى را بذاًذ. -6-15

 هحوَد فخزی

16جلغِ  

14/10/98  

 ػلن تغذیِ را تؼزیف کٌذ.-1-16
 ارتباط تغذیِ با بْذاؽت ٍ عالهت اًغاى را بذاًذ.-2-16
 ػَاهل هؤثز بز تغذیِ اًغاى رابذاًذ. -3-16
 را ًام ببزد.ػلل عَء تغذیِ -4-16
 رٍؽْای ًگْذاری هَاد غذایی را ًام ببزد. -5-16

 

 هحوَد فخزی

17جلغِ   
21/10/98  

 ّذف اس بزًاهِ ریشی در بزًاهِ ّای بْذاؽتی را بذاًذ.-1-17
 درهاًی جاهؼِ خَد را بذاًذ.–ًیاسّای بْذاؽتی -2-17
 درهاًی را بذاًذ.-هزاحل بزًاهِ ریشی خذهات بْذاؽتی -3-17
 بزًاهِ ریشی خذهات بْذاؽتی در ایزاى رابذاًذ. -4-17
 

 هحوَد فخزی


