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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی ارشد حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ارگونومی گروه آموزشی:        بهداشت دانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ   د:نوع واح          تعداد واحد: آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی نام درس: 

 مجازي مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:ان برگزاري كالس: روززم

مدرسین )به ترتیب    دکتر ياسر لبافی نژاد مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 دكتر یاسر لبافی نژاد حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

کلیات بیماريها و اختالالت اسکلتی  در اين دوره، دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد رشته ارگونومی، با

 عضالنی که در اثر شرايط کاری نامناسب ايجاد می شوند، آشنايی پیدا می کنند.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنايی دانشجويان کارشناسی ارشد ارگونومی با انواع اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی ناشـی از کـار در      

 کنترل آن قسمتهای مختلف بدن و روشهای پیشگیری و

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري  است ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 آشنایی با كلیات ارگونومی  -1

 آشنایی با كلیات اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با شغل و عوامل خطر آن -2

 آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه گردن و شانه و عوامل خطر آن -3

 نی و عوامل خطر آنآشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه اندام فوقا -4

 آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه كمر و عوامل خطر آن -5

 آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه اندام تحتانی و عوامل خطر آن -6

 

 های تدريس:شیوه

     پرسش و پاسخ     سخنرانی برنامه ریزي شده  سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیري مبتنی بر حل   بحث گروهی

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

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
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 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 فايلهای آموزشی به صورت پاورپوينت با صدا ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 09 آزمون پایان ترم      درصد نمره ------آزمون میان ترم     

  

 نمره درصد 09شركت فعال در كالس       نمره  درصد -----انجام تکالیف     

 ----------( ببرید ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح              جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه   تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

 Clinical occupational & Environmental Medicine. Linda Rosen stock. Second 

edition. 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر یاسر لبافی نژاد آشنایی با كلیات ارگونومی 1

 دكتر یاسر لبافی نژاد امل خطر آنآشنایی با كلیات اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با شغل و عو 2

 دكتر یاسر لبافی نژاد آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه گردن و شانه و عوامل خطر آن 3

 دكتر یاسر لبافی نژاد آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه اندام فوقانی و عوامل خطر آن 4

 دكتر یاسر لبافی نژاد مر و عوامل خطر آنآشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه ك 5

 دكتر یاسر لبافی نژاد آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناحیه اندام تحتانی و عوامل خطر آن 6
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