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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:

و  حیتشر یش نیاز:پ    د:نوع واح   1        تعداد واحد: آنتروپومترینام درس: 

 یانسان ولوژییزیف

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   11-11 :ساعت  یکشنبه:زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به ترتیب    دكتر ناصر دهقان مسئول درس: 1 تعداد دانشجویان:

 دكتر ناصر دهقان حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

الزم جهت تولید واستفاده  يیاآنتروپومتری و توان نيبا مفاهیم پیشرفته و نو انيدانشجو يیآشنا

 باشد. یکار م ستگاهيمحصول و ا یدو بعدی و سه بعدی در طراح كيآنتروپومتر های کاربردی از داده

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 راتییو تغ بدن آشنا شده و با روش های سنجش اندازه های ییآنتروپومتر میو مفاه فیدرس دانشجو با تعار نیدر ا

 .ردیكاربرد های داده های آنتروپومتری را فرا گ یستیبا نیهمچن آن آشنا شده

 

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

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافیم شدن به اجزای اختصاصیقابل تقس اهداف بینابینی دهد.

 بتواند: دیترم با انیدانشجو در پا

 آنتروپومتری را شرح دهد. میو مفاه فيتعار -

 .دينما انینژادی انسان ها را ب اتیخصوص -

 دهد. حیآن ها را توض راتییاندازه ها و نسبت های بدن و تغ -

 .دينما حيرا تشر كیناميو د كیآنتروپومتری استات -

 .دينما انیرا ب یکيهای آنتروپومتر شيو پا یروش های بررس -

 دهد. حیرا توض یکاربرد آنتروپومتری در طراح -

 در آنتروپومتری را شرح دهد. رییابزارها و روش های اندازه گ -

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   دهسخنرانی برنامه ریزی ش   سخنرانی

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

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 دانشجو می بایست تکالیف عملی تعیین شده را انجام دهد. -

 

 وسايل کمك آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 00آزمون پایان ترم   نمره درصد 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 00شركت فعال در كالس     نمره درصد 00انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفموارد )سایر 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

1- Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry, 

Ergonomics and the Design of Work. Taylor and Francis. The last 

Edition. 

2- Tayyari F., Smith S.L. (1997). Occupational Ergonomics: Principles 

andapplication. Chapman and Hall. 

3- Sale Kirkpatrick, Human scale Hardcover, Coward, McCann & 

Geoghegan; the last Edition. 

4- Kroemer karl HE, Fitting the Human: Introduction to Ergonomics, the 

last Edition. 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 

 شیرایو نیآخر ،یو طراح ی: انسان، آنتروپومتری، ارگونومفنیاست زنت،یف -
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر ناصر دهقان آنتروپومتری میو مفاه فیتعار 1

 دكتر ناصر دهقان آنها راتیینژادی انسان ها، اندازه های بدن و تغ اتیخصوص 2

 دكتر ناصر دهقان ابعاد بدن رییروش ها و ابزار اندازه گ 3

 دكتر ناصر دهقان یاحكاربرد آنتروپومتری در طر 4

 دكتر ناصر دهقان آنتروپومتری زاتیبا تجه ییآشنا 5

 دكتر ناصر دهقان آنتروپومتری ابعادبا  ییآشنا 6

 کیاستات کیآنتروپومتر رهاییمتغ رییبا نحوه اندازه گ یعمل ییآشنا 7

 کینامیو د

 دكتر ناصر دهقان

 دكتر ناصر دهقان كار عملی و گروهی 8

...   

....   

....   

....   

....   
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