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   ( 1مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی )   

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:                                        بهداشت   دانشکده:

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ایحصیلی:ت یرشتهو مقطع    

 5/0نظری +واحد  5/1د:نوع واح واحد  2  تعداد واحد: ( 1مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی ) نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ    عملیواحد 

  مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 دکترشهرام وثوقی:مدرس   دکتر شهرام وثوقیمسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( :درسشرح 

های افراد در ارتباط با نیازهای فیزیکی، روانی و ا و قابلیتهتوانایی کار، ظرفیت در این درس 

های )فیزیکی، . به عبارتی توانایی کار نتیجه تعامل بین ظرفیتگردد اجتماعی کار توصیف می

 باشدروانی، اجتماعی( فردی و نیازهای کار در تلفیق با فاکتورهای محیطی، سازمانی و اجتماعی می

 آنت تقوی و اهمیت حائز برای کارفرمایان اقتصادی نظر نقطه از شاغلین توانایی صحیحی ارزیاب .

 هایگر توانمندیاباشد. می هاسازمان و صنایع دری انسان منابع وریافزایش بهرهی هاراه ازی یک

 و ایمنی مشکالت بروز باعث نباشد،ن آنا نیازهای شغلی بر منطبقن کارگرای روانو  فیزیکی

 د.می گرد هاهزینهش افزای و دتولی بهداشتی، کاهش

 

 

 

 

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

تطابق سختی کار معین با و ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی کارگران و تشخیص شناسایی ایجاد قابلیت 

ایجاد توانایی شناخت ریسک   –تعیین زمان استراحت در کار  –ظرفیت کار فیزیکی شاغل در کار 

 .ستگاههای تولیدیفاکتورهای ارگونومیک در ای
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 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 انتظار میرود: از دانشجویان ، پس از گذراندن این درس

 را توضیح دهند. های بازسازی انرژیفیزیولوژی کار، متابولیسم انرژی و سیستم

 نمایند.را بیان آنتروپومتر ی و کاربرد آن در طراحی ابزار و وسایل 

 را بشناسند. و روشهای اندازه گیری آن حداکثر اکسیژن مصرفی 

 کنند.محاسبه تعریف و  راکارایی 

 را بیان نمایند. و عوامل مؤثر بر آن ظرفیت انجام کار فیزیکی

 را توضیح دهند. استراحت نحوه محاسبه زمان

 را توضیح دهند. آنها زهای پیشگیری اانواع خستگی و روش
 

 

 

 ای تدريس:هشیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) ×          (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 رکت فعال در بحث کالسیحضور در جاسات آموزشی  و ش

 و به روش آستراند  –به روش غیر مستقیم   pwc ظرفیت کار فیزیکی انجام کار عملی ارزیابی

 براساس پروتکل طیاری.

 پروژه کالسیارائه 
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 وسايل کمک آموزشی:  

  ×پروژکتورویدیو   خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نمووره درصوود ----02--آزمووون پایووان توورم   نمره درصد --02----آزمون میان ترم 

   

 درصوود --02---شوورکت فعووال در کووالس    نمره درصد --02--- و ارائه پروژه انجام تکالیف

 نمره

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ×ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    ×یتشریح

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

ارزشیابی تراکمی )در پایان ترم( با برگزاری امتحان بصورت کتبی صورت خواهد گرفت.  

اساس قوانین سواالت بصورت تشریحی و تستی )چهار جوابی( خواهد بود. درطی برگزاری درس بر

برگزاری امتحان میان ترم با اختصاص   آموزش ، به منظور ارزشیابی تکوینی )در طول ترم(،

انجام خواهد شد . همچنین درصد از نمره کل 20با اختصاص  پروژه و ارائه  درصد از نمره کل20

 از نمره کل ( الزامی است. %10) باارایه گزارشات شرکت فعال در کالس و حل مسایل طرح شده و 

 درصد از کل نمره را خواهد داشت. % 50 نیز امتحان پایان ترم
 

 

 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

 :منابع انگلیسی -

 Tayyari F. , Smith S.L.(0991) .Occupational Ergonomics :Principles 

and application .Chapman and Hall . 

 Karwowski W . and Marras W . S . (0999) . The Occupational 

Ergonomics Handbook . CRC Press . 

 Bridger R . S . (0222) Introduction to Ergonomics . New York . 

McGraw - Hill . 

 Pheasant S . and Haselgrave Ch . (0222) . Body space , Anthropometry 

, Ergonomics and the Design of Work . Tylor and Francis . 
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 Karwowski W . ,Editor (0222) . International Encyclopedia of 

Ergonomics and Human Factors . Tylor and Francis .  

 Carter J. Kerk. Applied science and engineering: work 

physiology.  

 Santon. N.A and Yong. Taylor and Francis, A Guide to methodology 

in ergonomics (the latest edition) ·  

 Wilson J. & Corlett N. (0220) Evaluation of Human Work (2rd 

edition). London: Taylor & Francis. 

  
 

 

 

                                                    اينترنتی

 

  www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index 

 www. human-solutions.com 

 www.ergonomics.co.uk 

 

 
 

 منابع فارسی:

  2و1ماکس و مایتوس ، فیزیولوژی ورزش جلد 

 هالندر ، م ، مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index
http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 معرفی دانش ارگونومی ، شرح تاريخچه علم ارگونومی . 1

 اهمیت ارگونومی و کاربرد آن در محیط های شغلی  

 

 

 دکتر وثوقی

ارگونومی )در حیطه ماکرو و  تعايف و مفاهیم پايهآشنايی با  2

 میکرو ارگونومی(  

 دکتر وثوقی

اندازه گیری و ارزشیابی توان فیزيکی و  –کار ژی فیزيولو 3

 ماهیچه ای

 دکتر وثوقی

روش  -PWCروشهای تعیین ظريت کار فیزيکی کارگران 4

  مستقیم و روش غیر مستقیم

 دکتر وثوقی

روش های  -روشهای تعیین ظريت کار فیزيکی کارگران 5

روش تست پله  -قراردای شامل روش نموگرام آستراند

 ش تست تريدمیل طیاریرو -سیکونولفی

 دکتر وثوقی

 عوارض خستگی -علل خستگی  -خستگی ناشی از کار 6

 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی Murrellمعادله  -در کار تعیین مدت زمان استراحت 7

مفاهیم پايه و اصطالحات رايج از  -مهندسی آنتروپومتری  8

قبیل صفحات و محورهای حرکتی بدن . معرفی صفحه 

صفحه کورنال ، کاربرد اين صفحات در آنالیز  –ال میدساجیت

 حرکات

 

 

 دکتر وثوقی

معرفی شاخص های آنتروپومتريکی استاتیکی و دينامیکی  9

 بدن انسان

  دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی آزمون میان ترم 11

دامنه حرکات مفاصل و  -  بیومکانیک شغلی : تعريف پوسچر 11

سبات تک محوری اندام محدوديت ها . انواع اهرمها و محا

  های حرکتی و ستون فقرات

 

 دکتر وثوقی

گروه حرکتی  8بیومکانیک شغلی : طبقه بندی حرکات بدن )  12

 بدن انسان ( از بعد آناتومیکی .

 

 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقیبیومکانیک شغلی : حرکت شناسی ، مطالعه الگوی حرکات  13
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 تربلیگ (18معرفی صنعتی ) 

 دکتر وثوقی گونومی در طراحی ايستگاه کاراصول ار 14

 دکتر وثوقی ارگونومی شناختی 15

 دکتر وثوقی ارتباط مهندسی انسانی با ايمنی 16

  ارائه سمینار توسط دانشجويان 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


