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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ايتحصیلی: يو رشته مقطع بهداشت حرفه ايگروه آموزشی:بهداشت   دانشکده:
  1 یانسان يفاکتورها یمهندسیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   2تعداد واحد:  2مهندسی فاکتورهاي انسانی  نام درس:

  9کالسمکان برگزاري:                   10- 12:ساعت      یکشنبه:زمان برگزاري کالس: روز
  حسین ابراهیمی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  یمیابراه نیحسمسئول درس:  نفر 17تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
ب سازي کار با انسان می پردازد.  گستره مسائل و مشکالت ارگونومیکی در محیط ارگونومی دانشی است که به مباحثی در جهت متناس

عضالنی نمی شود بلکه افت بهره وري و کارائی، افـزایش خطاهـا، خسـتگی، عـدم آسـایش و  –هاي کار محدود به آسیب هاي اسکلتی 
بنابراین آگاهی از راه کارهاي مناسـب بـراي حـل استرس هاي محیطی نیز از جمله پیامد هاي عدم توجه به اصول ارگونومی می باشد. 

 مشکالت ارگونومیکی می تواند عالوه بر صیانت از نیروي انسانی منافع بسیاري را براي صنایع و سازمان ها به همراه داشته باشد.
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
و  یبازرسـ ،یابیـارز ياصـول و روش هـا يریکار و کاربر، بکـارگ نیادل مناسب بتع جادیا ،یانسان يها تیها و محدود تیآشنایی با قابل
  مختلف يکار يها طیدر مح یاصول ارگونوم يریکار و بکارگ طیبهبود شرا

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 ارگونومی را تعریف نماید -
 اهداف ارگونومی را بیان نماید -
  هاي ارگونومی را بشناسدزیرشاخه  -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بحــــث  -ســــخنرانی  تعاریف  معرفی ارگونومی  45
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ـــــاي   کلیات ارگونومی  45 زیرشـــــاخه ه

  ارگونومی
بحــــث  -ســــخنرانی

  گروهی
  و پاسخ پرسش
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  :اهداف رفتاري جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  .دینما انیساختار ستون فقرات را ب یستیدانشجو با -
 .دینما فیرا تعر تالیصفحات مختلف بدن همچون ساج یستیدانشجو با -
 شرح دهد. یبدن را بدرست یحرکت يمحورها یستیبا دانشجو -
 حرکت آشنا شود. زیلف در آنالبا کاربرد صفخات مخت دانشجو -
  .دینما انیانواع اهرم ها را با ذکر نمونه در دن انسان ب یستیبا دانشجو -
 .دینما انیرا باذکر مثال ب روهایانواع ن یستیدانشجو با -
 .گرددیآشنا م رویاعمال ن یکیومکانیب يدانشجو با مدلها -
 .گردنیرده آشنا موا يروین زانیم لیمختلف بدن در تعد يدانشجو با نقش بخش ها -
  شود. یآنها آشنا م یحاصل و صدمات احتمال يو گشتاورها روهایدانشجو با نحوه محاسبه ن -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــتعر  بیومکانیک شغلی  45 ـــفحات و  فی ص
  بدن یحرکت يمحورها

 بحــــث -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
بحــــث  -ســــخنرانی  انواع اهرم ها  بیومکانیک شغلی  45

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
   .شود یآشنا م کیمکان میدانشجو با مفاه -
  .را شرح دهد کیومکانیو ب کیمکان يتفاوتها یستیبا دانشجو -
  .را شرح دهد یشغل کیومکانیب يکارکردها یستیبا انشجود -
  .گرددیآشنا م یشغل کیومکانیب يریبکارگ يایو مزا تیاهم لیبا دال دانشجو -
 .گرددیآشنا م يدو و سه بعد ک،ی يبا مدلها -
 .ردیحرکات اندام ها آشنا شده و بتواند بکار گ يمحاسبات تک بعد با -
  فشار وارده به ستون فقرات آشنا شود. زانیت برآورد مموجود جه يبا فرمول ها یستیبا دانشجو -
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  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

محاسـبات تـک  حیشر  بیومکانیک شغلی  45
ــور ــا يمح ــدام ه  يان

ــــ و ســــتون  یحرکت
  فقرات

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  تاستراح  5
محاسـبات تـک  حیشر  بیومکانیک شغلی  45

ــور ــا يمح ــدام ه  يان
ــــ و ســــتون  یحرکت
  فقرات

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 .گرددیآن آشنا م کیارگونوم ياجرا يه هافو مؤل carryingبار  یدست ییدانشجو با جابجا -
 .گرددیآن آشنا م کیارگونوم ياجرا يه هافو مؤل Liftingبار  یبا بلند کردن دست نشجودا -
 .گرددیآن آشنا م کیارگونوم ياجرا يه هافو مؤل Pulling/pushingبار  یدست دنیبا هل دادن/کش دانشجو -
  .گرددیآن آشنا م کیارگونوم ياجرا يه هافو مؤل Loweringبار  یگذاشتن دست نییبا پا دانشجو -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع روشـها و  حیتوض  حمل دستی بار  45
ــتکن ــا کی ــل  يه حم
  MMHبار  یدست

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
نحــوه صــحیح بلنــد   حمل دستی بار  45

  کردن بار
بحــــث  -ســــخنرانی

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه پنجم:
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 کند. انیرا ب NIOSHروش  يتهایمحدود یستیدانشجو با -
 کند. ریو تفس فیتعر NIOSH دگاهیبار و شاخص بلند کردن بار را از د یشده وزن هیحدود مجاز توص یستیبا دانشجو -
 .دیاستفاده نما Snookد بود از جدول قادر خواه دانشجو -
 .دیاستفاده نما MACقادر خواهد بود از روش  دانشجو -
  .دیاستفاده نما MMH یابیاروپا جهت ارز هیقادر خواهد بود از روش اتحاد دانشجو -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

حمل  یابیارز يروشها  حمل دستی بار  45
ــت ــون  یدس ــار همچ ب

ــــه   و NIOSHمعادل
  اروپا  هیاتحاد

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
و SNOOKجـــدول   حمل دستی بار  45

MAC  
بحــــث  -ســــخنرانی

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شرح دهد. یرا بدرست کیرارگونومیو پوسچر غ یعیپوسجر، پوسچر طب یستیجو بادانش -
  استفاده از آنرا بشناسد. قهیو طر OWASپوسچر  یابیارز روش -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 يهـا کیـبا انـواع تکن ییآشنا  45
  پوسچر یابیارز

و معرفـی انـواع  تعاري
ــــی  ــــهاي بررس روش

  پوسچر

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
 يهـا کیـبا انـواع تکن ییآشنا  45

  پوسچر یابیارز
OWAS بحــــث  -ســــخنرانی

  گروهی
  پرسش و پاسخ
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  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 استفاده از آنرابشناسد. قهیو طر RULA پوسچر یابیروش ارز -
  استفاده از آنرا بشناسد. قهیو طر REBAپوسچر  یابیارز روش -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 يهـا کیـبا انـواع تکن ییآشنا  45
  پوسچر یابیارز

بحــــث  -ســــخنرانی RULAروش 
  هیگرو

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
 يهـا کیـبا انـواع تکن ییآشنا  45

  پوسچر یابیارز
بحــــث  -ســــخنرانی REBAروش 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 استفاده از آنرا بشناسد. قهیو طر OCRAپوسچر  یابیروش ارز -
  استفاده از آنرا بشناسد. قهیو طر QECپوسچر  یابیارز روش -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 يهـا کیـبا انـواع تکن ییآشنا  45
  پوسچر یابیارز

بحــــث  -ســــخنرانی OCRAروش 
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
 يهـا کیـبا انـواع تکن ییآشنا  45

  پوسچر یابیارز
بحــــث  -ســــخنرانی QECروش 

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  .طور کامل بداند توان هوازي و ظرفیت کار فیزیکی را به فیتعار و میمفاه یستیدانشجو با -
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  .دهد حیر کامل توضرا به طو ظرفیک کار فیزیکیعوامل مؤثر بر  ستیبا دانشجو -
  .دینما حیرا تشرظرفیت کار فیزیک در برآورد  میمستق ریو غ میمستق يباشد روشها یقادر م سیتدر يدر انتها دانشجو -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  9جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انجـام کـار  تیـبـا ظرف ییشناآ  45
ـــیزیف ـــل PWC( یک ) و عوام

  مؤثر بر آن

ــوه  ــوازي، نح ــوان ه ت
  محاسبه توان هوازي

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
انجـام کـار  تیـبـا ظرف ییشناآ  45

ـــیزیف ـــل PWC( یک ) و عوام
  مؤثر بر آن

روشــهاي مســتقیم و 
غیرمســتقیم محاســبه 

  ظرفیت کار فیزیکی

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  ف رفتاري جلسه دهم:اهدا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 را به طور کامل بداند. يآنتروپومتر خچهیو تار فیتعار م،یمفاه یستیدانشجو با -
 دهد. حیرا به طور کامل توض يعوامل مؤثر بر علم انتروپومتر ستیبا دانشجو -
 .دینما حیرا تشر کیآنتروپومتر يدر برآورد اندازه ها میستقم ریو غ میمستق يباشد روشها یقادر م سیتدر يدر انتها دانشجو -
  را داشته باشد. يآمار يشاخص ها ریمحاسبه صدك ها و سا ییتوانا یستیبا دانشجو -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــومتر ییآشـــنا  45 ـــا آنتروپ و  يب
  مربوطه ياحث آمارمب

تعـــــاریف، ابعـــــاد 
  آنتروپومتریک

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ـــومتر ییآشـــنا  45 ـــا آنتروپ و  يب

  مربوطه يمباحث آمار
روشهاي اندازه گیـري 

  ابعاد. مباحث آماري
بحــــث  -ســــخنرانی

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
گیر انتظار می رود:از فرا رسدر پایان د  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٧

 .گرددیآشنا م یطراح یدانشجو با اصول مقدمات -
 .دینما فیتعر حیکار را بطور صح ستگاهیا یستیبا دانشجو -
 دهد. حیتوض یرا به درست یکار و طراح طیدر مح يتواند کاربرد علم آنتروپومتر یم دانشجو -
  .دینما حیرا تشر کیرگونوما یدر طراح یروان يهمچون فاکتورها گریاثر عوامل د یستیبا دانشجو -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــــناآ  45 ـــــ ییش ـــــا طراح  یب
و کـاربرد آن در  یکیآنتروپومتر

  يکار ستگاهیا یطراح

تعریــف ایســتگاه کــار، 
  انواع ایستگاه کار

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  خپرسش و پاس

  -  -  -  استراحت  5
ـــــناآ  45 ـــــ ییش ـــــا طراح  یب

و کـاربرد آن در  یکیآنتروپومتر
  يکار ستگاهیا یطراح

نحوه صـحیح طراحـی 
  ایستگاه کار

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 .دینما انی یرا بدرست یتشناخ یارگونوم فیو تعر خچهیتار یستیدانشجو با -
 مدل پردازش اطالعات در انسان را شرح دهد. دیبا دانشجو -
 دهد. حیرا توض یادراک يها مهارت -
 کند. انیو انواع آن را ب حافظه -
  .دینما حیرا تشر یشناخت يندهایفرآ کاربرد -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تعاریف، مدل پـردازش   یشناخت یبا ارگونوم ییآشنا  45
  اطالعات

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
ـــواع آن،   یشناخت یبا ارگونوم ییآشنا  45 ـــه و ان   پرسش و پاسخبحــــث  -ســــخنرانیحافظ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

ـــدهاي  ـــاربرد فرآین ک
  شناختی

  گروهی

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 دارد. انیب یرا به درست یانسان يمفهوم خطا یستیدانشجو با -
 کند. انیرا همراه با ذکر مثال ب یانسان يخطا انواع -
 کند. انیسرعت و خطا را ب رابطه -
 مونه شرح دهد.را همراه با ذکر ن انیهمچون قانون و دانش بن یانسان يسطوح مختلف بروز خطا یستیبا دانشجو -
 .گرددیآشنا م یانسان يخطا ییشناسا يبا روشها دانشجو -
  .گرددیدر سطوح مختلف آشنا م یانسان يخطا يامدهایبا علل و پ دانشجو -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 ،یانسان يخطا یمعرف  ارگونومی شناختی  45
  امدهایعلل و پ

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
 ،یانسان يخطا یمعرف  ارگونومی شناختی  45

  امدهایعلل و پ
بحــــث  -ســــخنرانی

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 .دینما حیرا تشر نیماش -انسان ستمیس -
 کند. انیرا ب نیماش -انسان ستمیاجزاء س انیم تعامل -
 را شرح دهد. نیماش -انسان يها حلقه -
 کند. انیرا ب نیماش -انسان يبهبود تعامل در حلقه ها يروشها -
  شود. یم ییهمچون مدل لمان آشنا نیانسان ماش ستمیس يمدلها با -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  14جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  وع درسموض

و  میبــا مفــاه ییآشــنا  ماشین-سیستم انسان  45
 -انسـان سـتمیمدل س

  نیماش

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
و  میبــا مفــاه ییآشــنا  ماشین-سیستم انسان  45

 -انسـان سـتمیمدل س
  نیماش

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  رفتاري جلسه پانزدهم:اهداف 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 با عملکرد نشانگرها و کنترلگرها آشنا شود. سیتدر يدر انتها یستیدانشجو با -
 مثال شرح دهد. انیهمچون تعامل و واسط ها را همراه با ب یمیمفاه سیتدر يدر انتها یستیبا دانشجو -
 .گرددینشانگرها و کنترلگرها آشنا م ییو جانما یطراح نهیدر زم یالملل نیو ب یمل يبا استانداردها سیتدر يانتها در -
 انیـرا ب یکینشانگرها و کنترلگرها از منظر ارگونوم یالزم جهت اصالح طراح یتیریو مد یمهندس يراهکارها یستیبا دانشجو -

  .دینما
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  15جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه س مطالبرئو  موضوع درس

ـــا اصـــول  ییآشـــنا  ارگونومی شناختی  45 ب
ـــو چ یطراحـــ  دمانی

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

نشانگرها و  کیارگونوم
  کنترلها

  -  -  -  استراحت  5
ـــا اصـــول  ییآشـــنا  ارگونومی شناختی  45 ب

ـــو چ یطراحـــ  دمانی
نشانگرها و  کیارگونوم
  کنترلها

بحــــث  -ســــخنرانی
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بحــــث  -ســــخنرانی  -  ییدانشجو يارائه کنفرانسها  45
  گروهی

  پرسش و پاسخ

  -  -  -  استراحت  5
بحــــث  -ســــخنرانی  -  ییدانشجو يارائه کنفرانسها  45

  گروهی
  پرسش و پاسخ

  


