
  
 

   
 اختار طرح درس دانشکده علوم پزشکی سیرجانس

  

  (Course Plan)طرح دوره

 نسرین صادقی :  نام مدرس کار  ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی  کارشناسی :رشتهمقطع/ 

 نفر  9 :تعداد دانشجو ارگونومی شغلی یک :   )واحد( درسنام 

 جلسه هفده:   تعداد جلسات / مدت کالس دوم :  ترم

 
 
 
 

 درس:اصلی منابع 
-William J. Kraemer, Steven J. Fleck, Michael R. Deschenes.Exercise Physiology Integrating Theory and Application. Wolter Kluwer pub. 

- Fariborz Tayyari and James L. Smith. Occupational Ergonomics : Principles and application. Chapman and Hall. 

-Martin Helander. A GUIDE TO HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS. CRC Press. 

-Stephen Pheasant and Christine M. Haslegrave Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Taylor & Francis. 

- Bridger R.S. Introduction to Ergonomics. New York. McGraw-Hill. 

 :درس منابعسایر 

 2 و 1 جلد ،ورزش فیزیولوژی ( )ترجمه خالدانمایتوس، و اکسف-

 تولید  و صنعت در انسانی عوامل مهندسی )ترجمه چوبینه(هالندر-

 شغلی  ارگونومی در پوسچر ارزیابی های  شیوه علیرضا،چوبینه   -

 دستی  ابزارهای ارگونومی و ایمنی چالز،کاچا  -

 مهندسی  طراحی در انسانی  عواملارگونومی  (یمه فضل )ترج  کورمیک، مک  و ساندرز-

 آنتروپومتری  مهندسی موعودی،  -

 کار  ایستگاه طراحی اصول و بدن مکانیک ،ارمکی عبدلی

 ها  رهیافت و مشکالت  کاری نوبت )ترجمه چوبینه(مونگ،  تیمونی -

 عمل در ارگونومی چوبینه، و موعودی-

 ماکروارگونومی خلجی،    -

 شناختی روانشناسیی،  حجاز  الهه دکتر و خرازی کمال دکتر ترجمه استرنبرگ، رابرت  -
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 آموزش در فضای مجازی در بستر اسکای روم و سامانه نوید پاورپینت،  : امکانات آموزشی

تار  :  مطالب درسکلی  رئوس   و  کاری،    ،کار  در  هیتغذی،  و خستگ  یکار جسمانی،  انرژ-کار  یولوژیزیفی،  انسان  یفاکتورها  یمهندس   خچهیمقدمه  نوبت  کارکارائی،  نوبت  ،  حافظهی،  شناخت  یارگونومی،  مشکالت 
 ، ماکروارگونومی کنترل گرها، اصول ارگونومی در  نشانگرها، اصول ارگونومی در   نیماش –انسان  ستمیسی، آنتروپومتر یطراحی، آنتروپومتری، کاربرد آنتروپومتر

 کار طی در مح یارگونوم یاصول و روش ها یریکار وکاربر، به کارگ  نیمناسب ب تطابق و تعاملایجاد  ،یانسان یودیت هاها و محد تیدانشجویان با قابل یآشنای :هدف کلی درس

 موضوع   انشجو در رابطه بای دموضوع در هرجلسه با اطالع قبل  کیه بحث گذاشتن  بپس از    ، بحث گروهیسخنرانی  :روش آموزش

   اجرای درس: شیوه
 بحث گروهی      نمایشی       سخ  پا  –پرسش        سخنرانی

  
 
 

 ی ارزشیابی نحوه
 )یک نمره(    فعال در کالس حضور .1
 )یک نمره( کوئیز  و شفاهی پرسش .2

 )یک نمره(  کالسی کنفرانس ارائه  .3

 )یک نمره(  کار گزارش و عملی فعالیت .4

 نمره(   16) ترم  پایان کتبی آزمون  .5
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 جلسه
 تاریخ برگزاری 

رئوس   عنوان جلسه/
 مطالب

وسایل کمک  روش تدریس
 آموزشی

 )دانشجو پس از این جلسه قادر خواهد بود:(  اهداف حیطه 

 اول

19/12/1399 

ای   مقدمه  و   معارفه

بر موضوع درس، 

 و درس طرح )تشریح

 (ارزشیابی نحوه

سخنرانی/ پرسش و 
 پاسخ/ بحث گروهی 

 اسالید/فیلم آموزشی

 س و نحوه آزمون را بداند.هدف از ارائه این درس، فرایند برگزاری کال یشناخت

 دوم

26/12/1399 
و تعریف   مقدمه

 ارگونومی

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  ILOاز نظر  را   ارگونومی     از نظر دانشمندان مختلف بیان کند.  ارگونومی را تعریف و   

ارگونومی را   اهداف ارگونومی و علوم مختلف کاربردی در  بیان کند. WHOو   
 شرح دهد.

 سوم 
17/1/1400 

و   ارگونومی تاریخچه

 فاکتورهای انسانی 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  . هدد توضیحرا  یانسان یفاکتورها یمهندس و گونومیار یخچهرتا 

 تفاوت دو اصطالح ارگونومی و فاکتورهای انسانی را بیان کند. 

 چهارم

24/1/1400 
  -کار یولوژیزیف

  تکلیاو   مقدمه

 رکا ژیفیزیولو

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  
 هد. د توضیحرا  نبددر  ژینرا متابولیسم اعنوا  ؛ هدد توضیحرا  رکا ژیفیزیولو

 هد. د توضیحرا  نبددر  ژینرا فمصر  بر ارثرگذا یهارفاکتو

 پنجم

31/1/1400 

 انرژی، مصرف

 تخمین توان هوازی 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی   توضیحILO از دیدگاه ژینرا فمصر انمیز سساا بررا  مشاغل  یتقسیمبند 

 چرخهوند، داستر آ امنموگراز  دهستفاا  با ادفرا ازیهو انتو تخمین.  هدد

 د. را توضیح ده  پله تست اعنواو گومتر، تردمیل ار

 ششم
7/2/1400 

سخنرانی/ پرسش و  ، استراحت خستگی

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  خستگی و علل ایجاد آن را توضیح دهد.  

 د. هد توضیحرا  حتاسترو ا رکا یچرخهها تعیین مختلف یهاروش

 هفتم

14/2/1400 

  مقدمه: ی پومترونترآ

 ت کلیاو 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت سالید/فیلم آموزشیا     ؛دهد توضیحرا  حیاطرآن در  همیتو ا یپومترونترآ افهدا 

 ؛ دهد توضیحرا  پومتریکونترآ  د بعاا بر ارثرگذا یهارفاکتو  تمامی

 هشتم
21/2/1400 

شیوه های اندازه  

 گیری و مباحث آماری 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  مباحث  ؛دهد توضیحرا  پومتریکونترآ د بعاا یگیرازهندا ختلفم یهاروش 

 و روش محاسبات صدکها را توضیح دهد.  یپومترونتردر آمطرح  ریماآ
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 نهم

28/2/1400 
کاربرد آنتروپومتری در 

 هیستگااحی ابزار، اطر

 و تجهیزات  رکا

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  
را  تهنشس-دهیستاا /نشسته /دهیستاا ریکا یها هیستگاا حیاطر اصول 

 را توضیح دهد. ابزار دستی و تجهیزات حیاطراصول  توضیح دهد.

 دهم 

4/3/1400 

:  شناختی  ارگونومی

مدل پردازش اطالعات  

 در انسان 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  
 اعنوا و   ننساا شناختی ییندهاافرهد. نحوه پردازش اطالعات را توضیح د

 ؛ هد د توضیح را  توجه مینهدر ز هاریتئو

 ازدهم ی

11/3/1400 
  رکا ربا  خطای انسانی/ 

 هنی ذ

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی در  مختلف یهاهیدگاو د  یفرتعا راتوضیح دهد.  SRK لمد نسانی و ا یخطا 

در   هنی و ذ عینی مختلف  یهاروش ؛هد د توضیحرا  هنیذ  رکا ربا مینهز

 دهد.  توضیح را هنی ذ  رکا ربا یگیرازهندا

 دوازدهم 
18/3/1400 

مهارتهای ادراکی/  

 موقعیتی  گاهی آ

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  مختلف حسطو  ؛ هدد توضیحآن را  به طمربو یفرتعاو   موقعیتی گاهی آ 

   ؛ هدد توضیحا ر موقعیتی گاهی آ

 زدهمیس

25/3/1400 

حافظه و انواع آن/ 

روشهای ارزیابی بار  

 کار فکری 

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  
حافظه و انواع حافظه را توضیح دهد. روشهای موجود در زمینه ارزیابی بار  

 کار فکری را معرفی نماید. 

 م هچهارد

1/4/1400 
اصول ارگونومی در 

طراحی نشانگرها و  

 کنترلها

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی اصول ضروری در تاثیر طراحی نادرست را بر بروز خطای انسانی بیان کند.  

را توضیح   کاربرد این اصولطراحی کنترلها و نمایشگرها را بشناسد و علت  

 دهد. 

 پانزدهم 

8/4/1400 

تعاریف،    -نوبتکاری

ساعت بیولوژیک، 

  و راهکارهای مشکالت 

 نوبتکاری

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  
 ساعت بیولوژیک و چرخه سیرکادین را توضیح دهد.  نوبتکاری را تعریف کند.

مشکالت خانوادگی و اجتماعی ناشی از نوبتکاری و پیامدهای آن را توضیح  

 راهکارهای مناسب برای نوبتکاری ارائه دهد.  دهد. 

 شانزدهم 
15/4/1400 

-ماکروارگونومی

 تاریخچه و تعاریف

سخنرانی/ پرسش و 

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت اسالید/فیلم آموزشی  
 ماکروارگونومی را توضیح دهد. 
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 هفدهم 
22/4/1400 

سخنرانی/ پرسش و  ارگونومی مشارکتی

 پاسخ/ بحث گروهی 

یشناخت آموزشیاسالید/فیلم  ارگونومی مشارکتی را توضیح   انواع روشهای ماکروارگونومی را توضیح دهد.  

 دهد. 
 


