
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  3ترم  گروه فراگير :                1ارگونومی شغلی : عنوان درس 

محمد حسین بهشتی نام استاد :                              99-98اول         نيمسال :

 عملی( واحد1+ وریئواحد ت 2) واحد3تعداد واحد:         12-8شنبه ساعت  روز برگزاري كالس:
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

یین تع _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبیین انتظارات _ارزشیابی آغازین   _معارفهاول  

 اهداف 
 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که : یانسان یفاکتورها یمهندس  خچهیمقدمه و تاردوم

 با سرفصل درس آشنا شود -1

 را بداند یعلم ارگونوم خچهیتار -2

 کند فیرا بر اساس سازمان های مختلف تعر یعلم ارگونوم -3

 را نام ببرد یهداف ارگونوم -4
 کار یولوژیزیفسوم

 یسم انرژیمتابول

 سیستم های بازسازی انرژی

مفهوم فیزیولوژی ورزش و ارتباط آن باا بهداشات حرفاه ای را  -1

 بداند.

 منابع و نحوه ذخیره سازی انرژی را بداند. -2

 مکانیسم تولید و بازسازی انرژی در عضله را بداند -3
 کار ماهیچه ای استاتیک و دینامیکچهارم

با توجه به  تقسیم بندی کارها بر حسب مصرف انرژی 

 ILOنظر 

 

 کار استاتیک و دینامیک را بداند. و تفاوت تعریف -1

 مزایا و معایب کار استاتیک و دینامیک را بداند. -2

 نحوه تقسیم بندی کار بر حسب مصرف انرژی را بداند. -3

باا توجاه باه نظار  یکارها بر حسب مصرف انارژ یبند میتقس  -4

ILO .را بداند 
 روش های اندازه گیری آن ظرفیت انجام کار جسمانی وپنجم

 اندازه گیری قدرت عضالنی و ارزیابی فشار کار

 انواع خستگی و روش های پیشگیری از آن

 ظرفیت کار جسمانی را بداند. و مفهوم تعریف -1

 را بداند. یکار جسمان تیظرف یریاندازه گ یروش ها -2

را  فشاار کاار یابیاو ارز یقدرت عضاالن یریاندازه گ یروش ها -3

 بداند.

 ف خستگی و روش های پیشگیری از آن را توضیح دهد.تعری -4
چرخه کار استراحت و محاسبه زمان استراحت بر اساس ششم

 نظریه های مختلف

 کارایی و چگونگی محاسبه آن

 تغذیه و کار

 یخستگ-کار یولوژیزیف

چرخه کار استراحت و محاسبه زمان استراحت بر اساس تعریف  -1

 را بلد باشد. مختلف یها هینظر

 را بداند محاسبه آن یو چگونگ ییراکا -2

تغذیاه مناسابدر در عملکرد را بداند و در ارتباط با  هیتغذنقش  -3

 مشاغل مختلف توضیح دهد.

 را بیان کند. یخستگو  کار یولوژیزیفارتباط بین  -4



 

 نوبت کاری:تعاریف هفتم

 خواب و ساعت بیولوژیک و تفاوت های فردی

ی بهداشتی و مشکالت خانوادگی، اجتماعی و پیامدها

 ایمنی

رائه راهکارهای مختلف با نگرش های فردی، اجتماعی و ا

 مدیریتی

 ی را بیان کند.نوبت کار، مفهوم و انواع  فیتعار -1

 را بداند.و عوامل موثر در آن تعریف ساعت بیولوژیک  -2

 مراحل مختلف خواب را بیان کند. -3

را بیاان  کیاولوژیو سااعت ب خاوابی در فرد یتفاوت هانقش  -4

  کند.

 یمنایو ا یبهداشات یامادهایو پ یاجتماع ،یخانوادگ مشکالت -5

 ناشی از نوبت کاری را بیان کند.

کاهش عوارض ناشی از نوبت کااری را مختلف  یرائه راهکارها ا -6

 بیان کند.
 ارگونومی شناختی: هشتم

 مدل پردازش اطالعات در انسان

 

 تعریف ارگونومی شناختی را بداند. -1

 ختی انسان توضیح دهد.  در مورد فرایندهای شنا -2

 توضیح دهد. پردازش اطالعات در انساندر مورد مدل  -3

 عوامل موثر بر فرایندهای شناختی انسان را توضیح دهد. -4
 تعریف خطای انسانینهم

 مهارت های ادراکی

 رابطه سرعت خطا

 حافظه و انواع آن

 روش های ارزیابی بارکاری فکری

 یانسان یخطا فیتعر -1

 یادراک یها مهارت -2

 سرعت خطا رابطه -3

 و انواع آن حافظه -4

 یفکر یبارکار یابیارز یها روش -5
 انواع نشانگرها و کنترل ها را بیان کند. -1 اصول ارگونومی در طراحی نشانگرها و کنترل هادهم

 در مورد طراحی ارگونومیک نشانگرها و کنترل ها توضیح دهد. -2

 دهد. حیتوضرا  نشانگرها و کنترل ها یدر طراح یاصول ارگونوم -3
 آنتروپومتریيازدهم

 عوامل موثر بر ابعاد آنتروپومتری

 

 ی و ارتباط آن با ارگونومی را بیان کند.آنتروپومترتعریف  -1

 ابعاد مختلف آنتروپومتریک انسان را توضیح دهد. -2

 را بداند. یموثر بر ابعاد آنتروپومتر عوامل -3
 شیوه های اندازه گیری در انتروپومتریدوازدهم

 

 ی را بداند.در انتروپومتر یریاندازه گ تلف روش های مخ -1

 مباحث آماری مطرح در آنتروپومتریسيزدهم

 مراحل طراحی آنتروپومتریک

  

 توضیح دهید. یدر آنتروپومتر آمار در مورد نقش  -1

 تعریف صدک و استفاده از آن در ارگونومی را بداند. -2

 محیط کار را بداند.تجهیزات و  کیآنتروپومتر یطراح مراحل -3
کاربرد آنتروپومتری در طراحی ابزار، ایستگاه کاری و چهاردهم

 تچهیزات  

بر اسااس داده  زاتیو تچه یکار ستگاهیابزار، ا یطراحدر مورد  -1

 های آنتروپومتریک توضیح دهد.
 ارگونومی کالن )ماکروارگونومی(پانزدهم

 تاریخچه و تعاریف
 

 تعریف ماکروارگونومی را بداند. -1

 .را توضیح دهد کالن یارگونومتاریخچه  -2

 
 ارگونومی در طراحی و مدیریت سازمانیشانزدهم

 

 نفش ارگوتومی در مدیریت سازمانی را بیان کند.   -1

 ی را بیان کند.مشارکت یارگونومتعریف  -1 ارگونومی مشارکتی هفدهم

 اهداف کار برد ارگونومی مشارکتی را بیان کند. -2
 :یبخش عمل هجدهم

شامل ضربان قلب، نرخ  یاتیح یپارامترها یریاندازه گ

بدن یتنفس، فشار خون و دما  

ضاربان قلاب، بتواند بصورت عملی با دستگاههای اندازه گیاری  -1

 کار کند.  بدن ینرخ تنفس، فشار خون و دما



 

 :یبخش عمل نوزدهم

شامل ضربان قلب، نرخ  یاتیح یپارامترها یریاندازه گ

 بدن یتنفس، فشار خون و دما

ضربان قلب،  یریاندازه گ یبا دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 بدن کار کند. ینرخ تنفس، فشار خون و دما

 :یبخش عمل بيستم

شامل ضربان قلب، نرخ  یاتیح یپارامترها یریاندازه گ

 بدن یتنفس، فشار خون و دما

ضربان  یریاندازه گ یبا دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کند. بدن کار یقلب، نرخ تنفس، فشار خون و دما

 :یبخش عمل بيست و يکم

شامل ضربان قلب، نرخ  یاتیح یپارامترها یریاندازه گ

 بدن یتنفس، فشار خون و دما

ضربان قلب،  یریاندازه گ یبا دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 بدن کار کند. ینرخ تنفس، فشار خون و دما

 :یبخش عمل بيست و دوم

 نامومترهایبا انواع د ییآشنا

 کار کند. نامومترهایبا انواع د یرت عملبتواند بصو -1

 :یبخش عمل بيست و سوم

 نامومترهایبا انواع د ییآشنا

 کار کند. نامومترهایبا انواع د یبتواند بصورت عمل -1

بيست و 

 چهارم

 :یبخش عمل

 نامومترهایبا انواع د ییآشنا

 کار کند. نامومترهایبا انواع د یبتواند بصورت عمل -1

 :یبخش عمل بيست و پنجم

 نامومترهایبا انواع د ییآشنا

 کار کند. نامومترهایبا انواع د یبتواند بصورت عمل -1

 :یبخش عمل بيست و ششم

 یتوان جسمان یریاندازه گ یو کار با دستگاهها ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

 :یبخش عمل بيست و هفتم

 یتوان جسمان یریاندازه گ یبا دستگاهها و کار ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

بيست و 

 هشتم

 :یبخش عمل

 یتوان جسمان یریاندازه گ یو کار با دستگاهها ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

 :یبخش عمل و نهم بيست

 یتوان جسمان یریاندازه گ یو کار با دستگاهها ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

 :یبخش عمل سي و يکم

 یتوان جسمان یریاندازه گ یو کار با دستگاهها ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

 :یبخش عمل سي و دوم

 یتوان جسمان یریاندازه گ یو کار با دستگاهها ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

 :یبخش عمل سي و سوم

 یوگرافیبا الکتروکارد ییآشنا

توان  یریاندازه گ یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کار کند. یجسمان

 بخش عملی: سي و چهارم

 یوگرافیبا الکتروکارد ییآشنا

کار  یوگرافیالکتروکارد یبا انواع دستگاهها یبتواند بصورت عمل -1

 کند.
 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو یتراکم یابیارزش سي و پنجم

 

 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3ترم  گروه فراگير :   1 يشغل يارگونوم  :عنوان درس  -0

 محمد حسين بهشتي نام استاد :             99-98 اولنيمسال :

                                                                                                          فيزيولوژي و كالبدشناسي:   ازيشنيپ               3تعداد واحد :

 

، ایجاد تطابق و تعامل مناسب باین و محدودیت های انسانیآشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به قابلیت ها هدف كلي درس : 

 کار و کاربر، افزایش بکارگیری اصول و روش های ارگونومی در محیط کار

 

 :اهداف ويژه 

 را توضیح دهد. آن در محیط کار علم ارگونومی ، اهداف و کاربرد -1

 دهد. حیرا توض فیزیولوژی کار ،ساختار عضله و مکانیسم ایجاد خستگی -2

 دهد. حیرا توض عوارض ناشی از نوبت کاری بر انسان -3

 دهد. حیرا توض علم آنتروپومتری و ارتباط آن با ارگونومی -4

 کند.بتواند بصورت عملی کار با روش های تعیین ظرفیت کار فیزیکی افراد  -5

 کار کند. یبتواند بصورت عمل با روش های تعیین خستگی -6

 کار کند. یبتواند بصورت عمل با دستگاههای تعیین شربان قلب و ... -7
 

   :روش تدريس

 point Powerبا استفاده از  یسخنران -8

 مطالب و بحث فیتوص -9

 انجام کارهای عملی -10

  انیارائه کنفرانس توسط دانشجو -11
 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 مشارکت در بحث های کالسی -12

 انجام تکلیف های محول شده در هر جلسه -13

  عملی انجام کارهای عملی مربوط به جلسات -14

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 امتحان کتبی پایان ترم -15

 ترم میانامتحان کتبی  -16

 ارزیابی پروژه دانشج -17

 کالسی یها تیارزیابی مشارکت دانشج در فعال -18
 



 

 منابع مطالعه : 

 )مترجم  دکتر خالدان( 2و 1س، فیزیولوژی ورزش، جلد فاکس و ماتیو -19

 هالندر مارتین، مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید )مترجم دکتر علیرضا چوبینه( -20

 چوبینه علیرضا، شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی -21

 کاچا، چالز، ایمنی و ارگونومی ابزارهای دستی )مترجم دکتر نسل سراجی( -22

  ارمکی عبدلی محمد –دن و اصول طراحی ایستگاه کار مکانیک ب -23

 حسن صادقی نائینی  -اصول ارگونومی در طراحی سیستمهای حمل دستی کاال -24

 مهندس موعودی -آنتروپومتری -25

 موعودی، چوبینه -انسان،آنتروپومتری،ارگونومی و طراحی -26

 چوبینه علیرضا –نوبتکاری، مشکالت و رهیافتها  -27

 دیموعو –ارگونومی در عمل  -28

 حبیبی اهلل احسان –مدیریت کاربرد ارگونومی و بهره وری  -29


