
 

 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ای بهداشت حرفه ارشدکارشناسی ترم اول دانشجویان  مخاطبان:                                                                                                      1 ی شغلیارگونوم :عنوان درس

 12تا  10  هاشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                             واحد عملی 5/0 -واحد نظری 1 )یا سهم استاد از واحد( تعدادواحد:

                        1400-1401 اولنیمسال  ،12تا  10ها، شنبهدو  لی()روز،ساعت و نیمسال تحصی زمان ارائه درس:

 ندارد درس و پیش نیاز:                                                                                                           ولزوگفرامرز قرهدکتر  مدرس:

 

مهندسی فاکتورهای انسانی به منظور حفاظت و صیانت از نیروی کار، سازماندهی مناسب کار و افزایش  های الزم در مباحث کسب مهارت :هدف کلی درس

 وری بهره

 

 ( فدجهت هر جلسه یک هجلسات : )هداف کلی ا

 منابع درس و معرفی  آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان -1

   استفاده در دانش مهندسی انسانیمفاد مورد تعاریف و آشنایی با  -2

 ای مهندسی انسانی آشنایی با مباحث پایه -3

 می در ایران و جهان آشنایی با تاریخچه و روند توسعه ارگونو -4

 ارگونومی در گذشته، حال و آینده ی بای اآشن -5

 ای گیری و ارزشیابی توان فیزیکی و ماهیچههای اندازهآشنایی با روش -6

 گیری و ارزشیابی توان ذهنی و روانی های اندازهآشنایی با روش -7

 آشنایی با مهندسی آنتروپومتری  -8

 دامنه حرکات مفاصل از قبیل صفحات و محورهای حرکتی بدن، پوسچر،  ات رایجاهیم پایه و اصطالحبیومکانیک شغلی: مفآشنایی با  -9

 های حرکتی و ستون فقرات محاسبات تک محوری اندامها و بیومکانیک شغلی: انواع اهرمآشنایی با  -10

 ( ی جابجایی باراهالگوی بیومکانیکی، شیوه )مقدمه، بیومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، بلندکردن و حمل دستی بارآشنایی با  -11

 و رانندگی  VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست -12

 ( Cognitive ergonomicsارگونومی شناختی )آشنایی با  -13

 گیریهای اندازهآشنایی با فرایند پردازش اطالعات، دقت, هوشیاری، حافظه و روش -14

 ینهگیری بار کار ذ های اندازهآشنایی با روش -15

 بررسی ارتباط و مرزهای مشترک دانش ارگونومی و ایمنی -16

 ماکروارگونومیاصول و مبانی آشنایی با  -17

 

 ساعت(  17عملی: )

 جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با مباحث نظری ارایه شده -1

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجهجمع -2

 کبی ریسیکی از مباحث ارزیا  انجام کار میدانی در -3

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 

 هدف کلی جلسه اول: 

 آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان و معرفی منابع درس -1

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 تبیین اهداف و سرفصل درس  1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو-1-2

 معرفی منابع درس-1-3

 

 :و قادر باشددانشج ندر پایا

 اهداف و سرفصل درس را بیان کند.  -1-1

 نحوه ارزیابی  در این درس را بداند.  -1-2

 منابع مورد استفاده در این درس را بشناسد. -1-3

 

 : دومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با تعاریف و مفاد مورد استفاده در دانش مهندسی انسانی  -2

 



 : دومه یژه جلساهداف و

 تعاریف علم ارگونومی از نظر دانشمندان مختلفبا  آشنایی -2-1

 ( ILOو   WHOالمللی )ای بینهتعاریف ارگونومی از دید سازمانآشنایی با  -2-2
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 این علم تعریف نماید.  از نظر دانشمندان مختلفرا علم ارگونومی  -2-1

 تعریف کند.  (ILOو   WHOمللی )لاهای بیناز دید سازمانرا ارگونومی  دانش -2-2
 

 : سومهدف کلی جلسه 

 ای مهندسی انسانی آشنایی با مباحث پایه -3

 

 : سوماهداف ویژه جلسه 

 های علم ارگونومیشاخه آشنایی با  -3-1

 اجزای علم ارگونومی آشنایی با  -3-2

 آشنایی با فلسفه علم ارگونومی -3-3

 گونومیرااربردهای علم با اهداف و کآشنایی  -3-4

 

 :قادر باشددر پایان دانشجو 

 را توضیح دهد.  های علم ارگونومیشاخه  -3-1

 را بیان کند.  اجزای علم ارگونومی -3-2

 را شرح دهد.  فلسفه علم ارگونومی  -3-3

 را توضیح دهد.  اهداف و کاربردهای علم ارگونومی -3-4

  

 : چهارمهدف کلی جلسه 

 جهان ارگونومی در ایران و  هعبا تاریخچه و روند توس اییآشن -4

 

 : چهارماهداف ویژه جلسه 

   تاریخچه ارگونومیآشنایی با  -4-1

 گیری و پیشرفت ارگونومی در ایران و جهان آشنایی با روند شکل -4-2

 آشنایی با افراد مشهور در علم ارگونومی -4-3

 می در داخل و خارج های مهم علمی ارگونوآشنایی با انجمن -4-3

 

 :شجو قادر باشددان نادر پای 

   را تشریح کند. تاریخچه ارگونومی -4-1 

 را توضیح دهد.  گیری و پیشرفت ارگونومی در ایران و جهانروند شکل -4-2

 افراد مشهور در علم ارگونومی را نام ببرد.  -4-3

 د. های مهم علمی ارگونومی را در داخل و خارج را بشناسانجمن -4-4

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 ارگونومی در گذشته، حال و آیندهآشنایی با  -5

 

 : پنجماهداف ویژه جلسه 

   آشنایی با وضعیت ارگونومی در گذشته -5-1

 آشنایی با وضعیت کنونی ارگونومی  -5-2

  انداز ارگونومی در آیندهآشنایی با چشم -5-3

  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

   د.ی ارا تشریح نم نومی در گذشتهوضعیت ارگو -5-1 

   را توضیح دهد. وضعیت کنونی ارگونومی -5-2

   تبیین کند. در آیندهرا انداز ارگونومی چشم -5-3

 

 : ششمهدف کلی جلسه 

 ای گیری و ارزشیابی توان فیزیکی و ماهیچههای اندازهآشنایی با روش -6

 



 :ششماهداف ویژه جلسه 

 ( VO2Maxورودی )اکسیژن  آشنایی با مفهوم حداکثر -6-1

 ( PWCآشنایی با ظرفیت انجام کار جسمانی )  -6-2

 گیری ظرفیت کار جسمانی اندازه مستقیم و غیرمستقیم هایآشنایی با روش -6-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف نماید.   (VO2Maxحداکثر اکسیژن ورودی ) -6-1 

 را شرح دهد.  (PWCظرفیت انجام کار جسمانی )مفهوم  -6-2

 را بداند.  گیری ظرفیت کار جسمانیتقیم و غیرمستقیم اندازه مس هایروش -6-3

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 ها های پیشگیری از آنآشنایی با انواع خستگی و روش -7

 

 : هفتماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با خستگی جسمانی و ذهنی -7-1

 های سنجش خستگی آشنایی با روش -7-2

 خستگی های پیشگیری ازبا راه اییآشن -7-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 خستگی جسمانی و ذهنی را تعریف کند.  -7-1 

 های سنجش خستگی را به طور کامل شرح دهد. روش -7-2

 های پیشگیری از خستگی را توضیح دهد. راه -7-3

 

 : هشتمهدف کلی جلسه 

 آنتروپومتری آشنایی با مهندسی  -8

 

 : هشتمجلسه اهداف ویژه 

 و کاربرد آنتروپومتری تعاریف، مزایا آشنایی با -8-1

 انواع آنتروپومتری و کاربرد هر یک  آشنایی با -8-2

 تجهیزات آنتروپومتری سنتی و مدرن آشنایی با  -8-3

 طراحی ایستگاه کاری نشسته و ایستاده   -8-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند.  نتروپومتریتعاریف، مزایا و کاربرد آ -8-1 

 را شرح دهد.  انواع آنتروپومتری و کاربرد هر یک -8-2

 را بشناسد. تجهیزات آنتروپومتری سنتی و مدرن -8-3

 را طراحی نماید.کاری نشسته و ایستاده  هایایستگاه -8-4

 

 : نهمهدف کلی جلسه 

 پوسچر، دامنه حرکات مفاصل  ،نصفحات و محورهای حرکتی بد آشنایی با بیومکانیک شغلی: مفاهیم پایه و اصطالحات رایج از قبیل -9

 

 : نهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با مفاهیم پایه و اصطالحات در بیومکانیک شغلی -9-1

 آشنایی با صفحات ارگونومیکی بدن -9-2

 آشنایی با انواع حرکات بدنی  -9-3

 آشنایی با انواع پوسچرهای بدنی -9-4

 در انواع مفاصل بدن  تبیین دامنه حرکتی -9-5

 

 :دانشجو قادر باشد انی ادر پ

 مفاهیم پایه و اصطالحات در بیومکانیک شغلی را شرح دهد.  -9-1

 را توضیح دهد.  صفحات ارگونومیکی بدن -9-2

 انواع حرکات بدنی را بیان نماید.  -9-3

 انواع پوسچرهای بدنی را توضیح دهد.  -9-4

 دهد.  حری را در انواع مفاصل بدن شمفهوم دامنه حرکتی و درجات آزاد-9-5



 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 حرکتی و ستون فقرات های ها و محاسبات تک محوری اندامآشنایی با بیومکانیک شغلی: انواع اهرم -10

 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 های نوع اول، دوم و سوم با ذکر مثال در بدن انسان آشنایی با اهرم -10-1

 در ستون فقرات در حین بلندکردن بار  روهامحاسبات گشتاورها و نیآشنایی با نحوه  -10-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 با ذکر مثال در بدن انسان شرح دهد. های نوع اول، دوم و سوم را اهرم -10-1

 در یک مثال تمرینی، گشتاورها و نیروها را در ستون فقرات در حین بلندکردن بار محاسبه نماید. -10-2

 

 :یازدهمی جلسه هدف کل

 ابجایی بار( های جبا بیومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، بلندکردن و حمل دستی بار )مقدمه، الگوی بیومکانیکی، شیوه آشنایی -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با انواع نیروهای اعمال شده -11-1

 ز بعد بیومکانیکی آشنایی با نحوه صحیح بلندکردن و حمل دستی بار ا -11-2

 

 :ن دانشجو قادر باشددر پایا

 را توضیح دهد.  انواع نیروهای اعمال شده -11-1

 بحث نماید.  از بعد بیومکانیکی را بارنحوه صحیح بلندکردن و حمل دستی  -11-2
 

 : دوازدهمهدف کلی جلسه 

 و رانندگی  VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست -12

 

 : دوازدهمیژه جلسه اهداف و

 و رانندگی VDTهای کار ارگونومیکی از قبیل دفتری، شنایی با انواع ایستگاهآ -12-1

 های کار و اصول ارزیابی و طراحی ایستگاه هاآشنایی با روش -12-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 گونومی شرح دهد. را از دید ار و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، انواع ایستگاه -12-1

 را توضیح دهد.  های کارو اصول ارزیابی و طراحی ایستگاه هاروش -12-2

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 ( Cognitive ergonomicsآشنایی با ارگونومی شناختی ) -13

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 IEAآشنایی با تعریف ارگونومی شناختی از دید   -13-1

   شناختی ، جایگاه و اهداف ارگونومیآشنایی با حیطه ها -13-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف نماید.  IEAاز دید  را  ارگونومی شناختی -13-1

   را شرح دهد. حیطه ها، جایگاه و اهداف ارگونومی شناختی  -13-2

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 گیریهای اندازهشآشنایی با فرایند پردازش اطالعات، دقت, هوشیاری، حافظه و رو -14

 

 : چهاردهمویژه جلسه اهداف 

 آشنایی با فرایند پردازش اطالعات   -14-1

 های پردازش اطالعات آشنایی با مدل  -14-2

 ها آن گیریهای اندازهدقت, هوشیاری، حافظه و روشآشنایی با مفاهیم  -14-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 دهد.  را شرح فرایند پردازش اطالعات -14-1



 را با رسم شکل توضیح دهد.  ی پردازش اطالعاتهامدلیکی از  -14-2

 را بیان نماید.  هاگیری آنهای اندازهو روشرا تعریف مفاهیم دقت, هوشیاری، حافظه  -14-3

 

 : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 گیری بار کار ذهنیهای اندازهآشنایی با روش -15

 

 : پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 نی آشنایی با مفهوم بارکار ذه  -15-1

 آشنایی با عوامل موثر بر بار کار ذهنی  -15-2

  های ارزیابی بار کار ذهنیآشنایی با شیوه -15-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند.  مفهوم بارکار ذهنی -15-1

 را توضیح دهد.  عوامل موثر بر بار کار ذهنی -15-2

 رد و بتواند برای هر شغل روشی مناسب پیشنهاد دهد.را نام بببی بار کار ذهنی های ارزیاشیوه انواع -15-3

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 بررسی ارتباط و مرزهای مشترک دانش ارگونومی و ایمنی  -16

 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با نحوه ارتباط و تعامل ارگونومی و ایمنی  -16-1

 وری ونومی و ایمنی در بهرهآشنایی با جایگاه ارگ -16-2

 آشنایی با اهداف و مرزهای مشترک علم ارگونومی و ایمنی -16-3

  آشنایی با خطای انسانی از دید ارگونومی و ایمنی -4-16

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تبیین نماید.  نحوه ارتباط و تعامل ارگونومی و ایمنی   -16-1

 یان کند. سازمان را ب وریدر بهرها رجایگاه ارگونومی و ایمنی  -16-2

 را شرح دهد.  اهداف و مرزهای مشترک علم ارگونومی و ایمنی -16-3

   توضیح دهد.  از دید ارگونومی و ایمنی را  خطای انسانیمفهوم  -4-16

 

 : هفدهمهدف کلی جلسه 

 مبانی ماکروارگونومیآشنایی با اصول و  -17

 

 : هفدهماهداف ویژه جلسه 

 مفهوم ماکروارگونومی با  آشنایی -17-1

 گیری ماکروارگونومیتاریخچه و روند شکلآشنایی با  -17-2

 های ماکروارگونومیروشآشنایی با  -17-3

 اصول و مبانی ارگونومی مشارکتیآشنایی با -17-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. مفهوم ماکروارگونومی -17-1

 دهد. را شرح  یری ماکروارگونومیگتاریخچه و روند شکل -17-2

 را توضیح دهد.  های ماکروارگونومیروش -17-3

 را بیان کند.  اصول و مبانی ارگونومی مشارکتی -17-4

 

 منابع:

 ، آخرین چاپ  2و   1ماکس و مایتوس. فیزیولوژی ورزش جلد   -1
2. The Occupational Ergonomics Handbook. Karwowski W. and Marras W.S. CRC Press, (the latest Ed.) 
3. A Guide to methodology in ergonomics, Santon. N. A. and Yong. Taylor and Francis, ((the latest Ed.). 
4.  International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. Karwowski W. Editor.  Taylor and Francis ((the 
latest Ed.). 

 

 

 و نمایش فیلم آموزشی پرسش و پاسخ، ارایه سمینار . Pdfو  ppt ،Docsبه صورت مدیا، مالتیهای آموزشی ارایه فایل ، نرانیاستفاده از سخ روش تدریس:

 



   قنبری مسعوددکتر نام و امضای مدیر گروه:                                                                             گوزلو  فرامرز قرهدکتر نام و امضای مدرس: 

 

 صفرییا ؤردکتر  ده:دانشک EDOنام و امضای مسئول

 

 تاریخ ارسال :                                        ارسال:        تاریخ                                                                  تاریخ تحویل: 

 

 .و رایانه شخصی ویدیو پروژکتور ،و مارکر ماژیک ، تلفن همراه،تخته وایت بورد وسایل آموزشی:

 

 

 ابی سنجش و ارزشی

 ساعت  تاریخ   از نمره کل)بر حسب درصد(سهم  روش       آزمون

 10تا  8 4/9/1400 30 کتبی به صورت  ترم  آزمون میان 

 12/10-30/30 22/10/1400 50 کتبی به صورت  آزمون پایان ترم

   5 حضور و غیاب کالسی روش به  حضور فعال در کالس 

 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

 از نمره کل درصد 5: انجام تکالیف ارایه شده در طول ترم به صورت مجازی در سامانه نوید -1

 ره کلاز نم درصد 10: اپماعی مثل واتس های اجتبا استفاده از شبکهمجازی  ناریارایه سم -2

 

                                    1 ارگونومی شغلی بندی درسجدول زمان 

 10-12ها شنبهدو :روز و ساعت جلسه

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه 

 گوزلو دکتر فرامرز قره و ارزیابی دانشجویان و معرفی منابع درس س، نحوه فعالیتآشنایی با اهداف و سرفصل در 22/6/00 1

2 
29/6/00 

 
 گوزلو فرامرز قرهدکتر  سانی آشنایی با تعاریف و مفاد مورد استفاده در دانش مهندسی ان

3 5/7/00 
 

 گوزلو دکتر فرامرز قره ای مهندسی انسانیایی با مباحث پایهآشن

4 12/7/00 
 

 گوزلو دکتر فرامرز قره روند توسعه ارگونومی در ایران و جهان ی با تاریخچه و آشنای 

5 19/7/00 
 

 گوزلو هدکتر فرامرز قر آشنایی با ارگونومی در گذشته، حال و آینده 

6 26/7/00 
 

 گوزلو دکتر فرامرز قره ای گیری و ارزشیابی توان فیزیکی و ماهیچهدازههای انروشآشنایی با 

 گوزلو دکتر فرامرز قره هاهای پیشگیری از آناع خستگی و روشآشنایی با انو 3/8/00 7

8 10/8/00 
 

 گوزلو دکتر فرامرز قره آشنایی با مهندسی آنتروپومتری 

9 17/8/00 
 

مفاهیم پایه و اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای لی: آشنایی با بیومکانیک شغ

 فاصل حرکتی بدن، پوسچر، دامنه حرکات م
 گوزلو ز قرهدکتر فرامر

10 24/8/00 
 

های حرکتی و ستون ها و محاسبات تک محوری انداماهرمآشنایی با بیومکانیک شغلی: انواع 

 فقرات 
 گوزلو ز قرهدکتر فرامر

11 1/9/00 
 

یومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، بلندکردن و حمل دستی بار )مقدمه، الگوی  با ب آشنایی

 ی بار(های جابجای یوهبیومکانیکی، ش
 گوزلو دکتر فرامرز قره

- 
4/9/00 

 
 گوزلو دکتر فرامرز قره ترمآزمون میان

12 8/9/00 
 

 گوزلو دکتر فرامرز قره و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، ارگونومی پستآشنایی با 



13 15/9/00 
 

 ( Cognitive ergonomicsختی )ی شناآشنایی با ارگونوم
 

 و گوزلامرز قرهدکتر فر

14 22/9/00 
 

 گوزلو فرامرز قرهدکتر  گیریهای اندازهآشنایی با فرایند پردازش اطالعات، دقت, هوشیاری، حافظه و روش

15 29/9/00 
 

 وزلو گدکتر فرامرز قره و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست

 گوزلو دکتر فرامرز قره نومی و ایمنی ترک دانش ارگوبررسی ارتباط و مرزهای مش 6/10/00 16

 گوزلو دکتر فرامرز قره ماکروارگونومیآشنایی با اصول و مبانی  13/10/00 17

 گوزلو دکتر فرامرز قره آزمون پایان ترم 22/10/00 18

 


