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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:

  ا واحد نظری –واحد عملی  1 د:نوع واح     2     تعداد واحد: ارگونومی در طراحی نام درس:

 اصول و مبانی ارگونومی، بیومکانیک شغلی، آنتروپومتری نیاز:پیش

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

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

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شجویان در این  شد. همچنین دان شنا خواهد  صول اولیه طراحی و با نرم افزارهای طراحی آ شجو با ا در این درس دان

درس با نحوه به کارگیری اصول ارگونومی در طراحی آشنا خواهند شد تا این اصول را در طراحی های اجزای مختلف 

 های کاری به کار ببرند. سیستم 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

سب مهارت در  كار با نرم افزار های طراحی روش به كاربردن نگرش و ديد ارگونومیک در طراحی ضمن ك

 . محصوالت فرا گرفته می شود

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

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

 

 آشنایی با مفهوم طراحی

 آشنایی با مفاهیم طراحی برای همه

 فهوم کاربرد پذیری محصولآشنایی با م

 اصول و مبانی در طراحی مشاغل اداری

 آشنایی با طراحی ارگونومیک

 آشنایی با مدل های طراحی ارگونومیک

 آشنایی با نرم افزار های طراحی

 توانایی پیاده سازی و طراحی ارگونومیک یک محصول

 

 های تدريس:شیوه

 ✔پاسخ پرسش و   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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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

راحی و از نقطه تا یک نمونه محصول ارگونومیک را با توجه به دانش کسب شده در این دوره طدانشجویان موظفند 

  .نمایندنظر ارگونومیک تجزیه و تحلیل 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ✔پروژکتور اسالید  خته و گچت  ✔وایت برد

شجو به همراه لپ تاب  داردبا توجه به اینکه این درس یک واحد عملی ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام ست هر دان نیاز ا

 شخصی خود برای جلسات عملی حاضر شود. 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 40آزمون پایان ترم   درصد نمره 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 50انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور کردنی          ✔ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     ✔تشریحی
  

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 و اينترنتی  چاپی 

 
 منابع فارسی:

  انتشارات فناوران، آخرين چاپ . جبرائیل نسل سراجی، طراحی ارگونومیک ايستگاه كاریدكتر 

 استیفن فیزنت، انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی. ترجمه دكتر علیرضا چوبینه، آخرين چاپ 
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 درس ی ارائه  اتیكل یجدول هفتگ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 احسان گروسی طراحیمفاهیم اولیه  1

 احسان گروسی طراحی برای همه و ارگونومی 2

 احسان گروسی مدل های طراحی  3

 احسان گروسی طراحی ارگونومیک 4

 احسان گروسی کابردپذیری 5

 احسان گروسی طراحی ارگونومیک سیستم های کاری 6

 احسان گروسی نرم افزارهای طراحی 7

 گروسیاحسان  پروژه طراحی)عملی( 8

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 9

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 10

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 11

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 12

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 13

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 14

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 15

 احسان گروسی طراحی)عملی(پروژه  16

 احسان گروسی پروژه طراحی)عملی( 17


