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

 واحد عملی  1واحد نظري و  3د: نوع واح         4 تعداد واحد:روش هاي ارزيابی در ارگونومی            نام درس: 

    : چهارشنبه روز     98-99نیمسال اول  زمان برگزاري كالس: فیزيولوژي كار، آنتروپومتري، بیومكانیك شغلی  نیاز: پیش 
   -------- :ساعت

  6، كالس شماره دانشكده بهداشت مكان برگزاري:

 خانم دكتر كاظمی : مدرس خانم دكتر كاظمی مسئول درس:  نفر 4 تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( دوره:شرح 
هاي ارزيابی فیزيولوژيك، ماكروارگونومی، شناختی، هاي ارزيابی ارگونومی شامل روشدر اين درس دانشجو با انواع روش

ها توانند بسته به نیاز از اين روششوند و میهاي ارزيابی پوسچر آشنا میبیومكانیكی، دستگاهی، خوداظهاري و همچنین روش

 هاي كاري و در تحقیقات مختلف استفاده كنند. در محیط

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

  مرتبط با ريسك هاي ارگونومیك  مشكالتآشنايی با انواع 

 طبقه بندي و ارزيابی ريسك هاي ارگونومیك ي گیرياد 

  هاي مديريت و كنترل ريسك راهآشنايی با 

 

 است( )در واقع همان اهداف کلی طرح درس بینابینی:اهداف 
 روش هاي ارزيابی در ارگونومی ) فیزيولوژيك، بیومكانیكی، شناختی و ماكرو ارگونومی( آشنايی با 

 شامل  پوسچرهاي كاريارزيابی  هاي روش آشنايی با 

  مشاهده ايهاي الف. روش 

 روشهاي قلم-( كاغذيRULA ،REBA ،OWAS)... ، 

 روش فیلم برداري و آنالیز به كمك كامپیوتر 

  .هاي دستگاهی روشب 

 روش آشنايی با ( هاي خود اظهاريSelf report) 

  ل آنهاآشنايی با پرسشنامه ها و چك لیست هاي ارگونومی و طراحی و تجزيه و تحلی 

 روش هاي ارزيابی بار كار فكري و ذهنی 

 اجتماعی و ....(-هاي ارزيابی در ارگونومی  )ارزيابی محصول، ارزيابی عوامل روانی ساير روش 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ  ■سخنرانی برنامه ريزي شده   سخنرانی

 ■ (TBLيادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیري مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
  ريسك ارگونومی با استفاده از مجموعه اي از روش هاي رايج ارزيابی ارائه كار عملی  

 

 وسايل کمک آموزشی:  
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   ■پروژكتور اساليد  خته و گچت  ■وايت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 80 آزمون پايان ترم■    درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس    نمره  درصد 20انجام تكالیف ■ 

 ----------ببريد(  ناماً ساير موارد )لطف

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزينه       ■پاسخ كوتاه     ■تشريحی

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 Stanton Neville A, Human Factors Methods: A Practical Guide for Engineering and 

Design: CRC Press;the Last Edition. 

 Marras William S., Karwowski Waldemar, Fundamentals and Assessment Tools for 

Occupational Ergonomics (The Occupational Ergonomics Handbook, Publisher: 

CRC Press;the Last Edition. 

 Wilson John R., Nigle Corlett, Evaluation of Human Work, CRC Press; the Last 

Edition. 

 ILO, Ergonomic Checkpoints: practical and easy to implement solutions, for 

improving safety, health and working conditions. International Labor, Office, 

Geneva; the Last Edition. 

 Inventory of Human Factors Tools and Methods. A Work-System Design 

Perspective. Ryerson University; the Last Edition. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 خانم دكتر كاظمی وسعت مسألهتعريف مفاهیم، ، مبانی 1

 خانم دكتر كاظمی data collectionانواع روش هاي  2

 خانم دكتر كاظمی data collectionروايی و پايايی روش هاي  3

 خانم دكتر كاظمی (1) آنالیز وظیفه، طبقه بندي انواع روش هاي آنالیز وظیفه 4

 خانم دكتر كاظمی (2طبقه بندي انواع روش هاي آنالیز وظیفه ) 5

 خانم دكتر كاظمی (1روش هاي آنالیز وظیفه شناختی ) 6

 خانم دكتر كاظمی (2آنالیز وظیفه شناختی )هاي روش 7

 خانم دكتر كاظمی (1، روش هاي اندازه گیري بار كاري )بار كاري 8

 خانم دكتر كاظمی (2روش هاي اندازه گیري بار كاري ) 9

10 
عضالنی مرتبط با كار، طبقه بندي انواع روش هاي -اختالالت اسكلتی

 ارزيابی پوسچر
 خانم دكتر كاظمی

 خانم دكتر كاظمی ايهاي ارزيابی پوسچر مشاهده روش 11

12 
روش هاي ارزيابی پوسچر خودگزارش دهی، روش هاي ارزيابی 

 (1دستگاهی )
 خانم دكتر كاظمی

 خانم دكتر كاظمی (2روش هاي ارزيابی دستگاهی ) 13

 خانم دكتر كاظمی (1حمل دستی بار، روش هاي ارزيابی حمل دستی ) 14

 خانم دكتر كاظمی (2ارزيابی حمل دستی )روش هاي  15

 خانم دكتر كاظمی (1كار عملی ) 16

 خانم دكتر كاظمی (2كار علمی ) 17

 

 
 


