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

کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی:بهداشت     دانشکده:

 مهندسی بهداشت حرفه ای 

 یاز:یش نپ اختصاصید:نوع واح    2      تعداد واحد:  ارگونومی محیطینام درس: 

  مکان برگزاري:   :زمان برگزاري كالس: روز

 دكتر علی محمديمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: يدكتر علی محمدمسئول درس:5تعداد دانشجویان:

. با کسب دانش پايه در باره اثرات صدا و ارتعاش، روشنايی، دما و رطوبت بر )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

  ی، پايش و کنترل آنهارا در محیط کار بدست آورد.عملکرد انسان توانايی ارزياب

 

 

 

 دانشجو با عوامل فیزيکی محیط کار آشنا می شود. )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می ست انسبت 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 صدا و ارتعاش -1

 جنبه هاي ارگونومیک در مطالعات صدا و ارتعاش -2

 استرس هاي دمایی -3

 لعات استرس هاي دماییجنبه هاي ارگونومیک در مطا -4

 نور، روشنایی و رنگ -5

 جنبه هاي ارگونومیک در مطالعات نور، روشنایی و رنگ -6

 امواج، پرتوها و میدان هاي الکترومغناطیس -7

 جنبه هاي ارگونومیک امواج، پرتوها و میدان هاي الکترومغناطیس -8

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 **پاسخ پرسش و  ** سخنرانی برنامه ریزي شده   **سخنرانی
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 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم) ** (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله) ** بحث گروهی

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- ببرید( اً ناملطف)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد -70----آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد --30---انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صحححححححححی  جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     **تشریحی

  غلط

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 
 Human factors in lighting 

 Introduction to health physics 

 Human Thermal Environment 

 Handbook of acoustical measurement and noise control 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 مقدمه ای بر ارگونومی، بريجر -
 

 اينترنتی 
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 روشنايی در بهداشت و ايمنی، دکتر حسین کاکويی -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 وطاستاد مرب عنوان مطالب جلسه

 با صدا  ییآشنا 1
 

 ایرج علی محمدي

 با ارتعاش ییآشنا 2
 

 ایرج علی محمدي

 ایرج علی محمدي در مطالعات صدا  کیارگونوم يجنبه ها 3

 ایرج علی محمدي در مطالعات ارتعاش کیارگونوم يجنبه ها 4

 گرمایی ياسترس ها 5
 

 ایرج علی محمدي

 ایرج علی محمدي استرس هاي سرمایی 6

 گرمایی يدر مطالعات استرس ها کیارگونوم ينبه هاج 7
 

 ایرج علی محمدي

 سرمایی يدر مطالعات استرس ها کیارگونوم يجنبه ها 8
 

 ایرج علی محمدي

 ایرج علی محمدي و رنگ یینور، روشنا 9

 و رنگ در مطالعات نور کیارگونوم يجنبه ها 10
 

 ایرج علی محمدي

  ییروشنا کیارگونوم يجنبه ها 11
 

 ایرج علی محمدي

 ایرج علی محمدي سیالکترومغناط يها دانیامواج، پرتوها و م 12

 يها دانیامواج، پرتوها و م کیارگونوم يجنبه ها 13

 یونساز سیالکترومغناط
 

 ایرج علی محمدي

 يها دانیامواج، پرتوها و م کیارگونوم يجنبه ها 14

 غیر یونساز سیالکترومغناط
 

 ایرج علی محمدي

 ایرج علی محمدي حفاظت در برابر پرتو 15

 ایرج علی محمدي آشنایی با روشهاي كنترل 16
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