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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

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

    واحد نظری 5/1 –واحد عملی  5/0 د:نوع واح     2     تعداد واحد: ارگونومی شناختی نام درس:

 روانشانسی عمومی نیاز: پیش

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

 احسان گروسی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  :تعداد دانشجويان

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

همچنین در این دوره دانشجویان  آشنا می شود.ذهن و مغز انسان در این درس دانشجو با توانایی ها و ظرفیت های 

  با عملکرد های ذهن انسان شامل حافظه، توجه، درک، تصمیم گیری و پردازش اطالعات آشنا خواهند شد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

  .فرآیندهای ذهنی انساندر تجزیه و تحلیل  توانایی دانشجویانآشنایی با اجزا و عملکردهای شناختی ذهن انسان، 

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

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 

 با مفهوم شناخت و ارگونومی شناختی آشنایی

 ذهن انسان آشنایی با سیستم عصبی مركزی و

 حافظه انسان و مدل پردازش اطالعاتآشنایی با 

 آشنایی با ادراک و خطای ادراكی

 آشنایی با مفاهیم توجه و انواع آن

 آشنایی با مسئله و تصمیم گیری

 آشنایی با كاربرد پذیری

 آشنایی با تعامل انسان با كامپیوتر و قابلیت اطمینان

 دازه گیری آن به صورت عملی آشنایی با بار كاری ذهنی و روش های ان

 های تدريس:شیوه

 ✔پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ✔سخنرانی

بر    ✔(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ✔بحث گروهی نی  ت ب م یری  گ یاااد

 (TBLتیم)

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

باید آزمون های  را حل و ارائه نمایند. همچنین حافظه و عملکردهای شناختیدانشجویان موظفند مسائل مربوط به 

  بار كاری و كاربرد پذیری را پیاده سازی و اجرا نماید. 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ✔پروژكتور اسالید  خته و گچت  ✔وایت برد

یاز به آزمایشااا اه و دسااات اه با توجه به اینکه این درس ببرید(  ساااایر موارد  )لطفاً نام نیم واحد عملی دارد. ن

 الکتروآنسفالوگرافی جهت بررسی فعالیت های مغزی در حین عملکردهای شناختی متفاوت می باشد. 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60آزمون پایان ترم   درصد نمره 0آزمون میان 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس    نمره  درصد 0انجام تکالیف 

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

 نمره درصد 30ارائه كالسی  

 

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور كردنی          ✔ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     ✔تشریحی
  

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 و اينترنتی  چاپی 

Bridger, R., 2008. Introduction to ergonomics. Crc Press.( Last Edition) 

 

 منابع فارسی:

 

 و اينترنتی  چاپی 
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 درس یارائه   اتیكل یجدول هفتگ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

 احسان گروسی شناخت و مفهوم ارگونومی شناختی 1

 احسان گروسی ساختار مغز انسان  2

 احسان گروسی حافظه و انواع آن 3

 احسان گروسی ادراک  4

 احسان گروسی توجه و انواع آن 5

 احسان گروسی مسئله و تصمصم گیری 6

 احسان گروسی كاربردپذیری 7

 احسان گروسی تعامل انسان با كامپیوتر 8

 احسان گروسی قابلیت اطمینان انسان 9

 احسان گروسی تجزیه وتحلیل شناختی و آزمون ها 10

 احسان گروسی بار كاری ذهنی و آزمون های نظری 11

 احسان گروسی بار كاری ذهنی و آزمون های عملی 12

 احسان گروسی بار كاری ذهنی و آزمون های عملی 13

 احسان گروسی ارائه دانشجویان 14

 احسان گروسی ارائه دانشجویان 15

 احسان گروسی ارائه دانشجویان 16

 احسان گروسی ارائه دانشجویان 17


