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   ( 2مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی )   

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                                        بهداشت   دانشکده:

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ایحصیلی:ت یرشتهو مقطع    

واحد  1 +نظریواحد  1د:نوع واح واحد  2  تعداد واحد: ( 2مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی ) نام درس: 

 (1مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی یک ) یش نیاز:پ    عملی

  مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 دکترشهرام وثوقی:مدرس   دکتر شهرام وثوقیمسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( :درسشرح 

نجا که ارگونومی علمی انسان محور و در پی ارتقاء سالمت کار از طریق متناسب سازی آن با از آ

هدف افزایش بهره وری با عنایت به سالمتی،ایمنی و می باشد و بطور مشخص انسان ویزگی های 

یابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و زشناسایی و ارلذا  ; را دنبال می کندرفاه انسان در محیط کار 

تواند نقش ارگونومیک( در ایستگاههای کاری می  انجام اقدامات اصالحی )مداخالت پس از آن

 .داشته باشدشاغل بهره وری نیروی انسانی  درچشمگیری 

و نیز ریسک فاکتورهای ارگونومیک دانشجویان دانش الزم برای شناسائی و ارزشیابی  در این درس 

 خالت ارگونومی را کسب می کنند.مهارت در تدوین و اجرای برنامه های مدا

 

 

 

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ایجاد قابلیت شناسایی موارد عدم رعایت  اصول ارگونومی در محیط های شغلی  و ارائه راه حل های 

 عملی به منظور اصالح آنها از دیدگاه ارگونومی در دانشجو .
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 رس است()در واقع همان اهداف کلی طرح دبینابینی:اهداف 

 انتظار میرود: از دانشجویان ، پس از گذراندن این درس
 

 ریسک فاکتورهای ارگونومیک یک شغل را تعیین نمایند.

 .ارزیابی پوسچر انجام دهند

 .ریسک حمل و نقل دستی بار را تعیین نمایند

 .برنامه های مداخالت ارگونومیک را در ایستگاههای کار ارائه نمایند

 .ی مشارکتی را در اجرای برنامه های مداخله ای بکار ببندندالگو های ارگونوم
 

 

 

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

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

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور در جاسات آموزشی  و شرکت فعال در بحث کالسی

 انجام کار عملی ارزیابی پوسچر 

 ارائه یک برنامه مداخله ای(تدوین و )ارائه سمینار 

 جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با مباحث نظری بیان شده در کالس

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  ×پروژکتورویدیو   خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نمووره درصوود ----02--آزمووون پایووان توورم   نمره درصد --02----آزمون میان ترم 

   

 --02---در کوالس  شرکت فعال    نمره درصد --02--- و ارائه سمینار انجام تکالیف

 نمره درصد

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی        × ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    × تشریحی

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

ت خواهد گرفت. صور ارزشیابی تراکمی )در پایان ترم( با برگزاری امتحان بصورت کتبی 

سواالت بصورت تشریحی و تستی )چهار جوابی( خواهد بود. درطی برگزاری درس براساس قوانین 

برگزاری امتحان میان ترم با اختصاص   آموزش ، به منظور ارزشیابی تکوینی )در طول ترم(،

. همچنین انجام خواهد شد درصد از نمره کل 22با اختصاص   و ارائه سمینار درصد از نمره کل22

 از نمره کل ( الزامی است. %12) با و انجام وظایف محوله  ارایه گزارشات کار عملی آنالیز پوسچر

 درصد از کل نمره را خواهد داشت. % 02 نیز امتحان پایان ترم
 

 

 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

 :منابع انگلیسی -

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

and application .Chapman and Hall . 

 Karwowski W . and Marras W . S . (1999) . The Occupational 

Ergonomics Handbook . CRC Press . 

 Bridger R . S . (2003) Introduction to Ergonomics . New York . 

McGraw - Hill . 

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

, Ergonomics and the Design of Work . Tylor and Francis . 

 Karwowski W . ,Editor (2006) . International Encyclopedia of 

Ergonomics and Human Factors . Tylor and Francis .  
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 Carter J. Kerk. Applied science and engineering: work 

physiology.  

 Santon. N.A and Yong. Taylor and Francis, A Guide to methodology 

in ergonomics (the latest edition) ·  

 Wilson J. & Corlett N. (2005) Evaluation of Human Work (3rd 

edition). London: Taylor & Francis. 

  

 

 

 

                                                    اينترنتی

 

  www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index 

 www. human-solutions.com 

 www.ergonomics.co.uk 

 

 

 
 

 منابع فارسی:

  2و1ماکس و مایتوس ، فیزیولوژی ورزش جلد 

 ندسی عوامل انسانی در صنعت و تولیدهالندر ، م ، مه 

 ، علیرضا ، شیوه های ارزیابی بوسچر در ارگونومی شغلی چوبینه 

  کاچا ، چالز ، ایمنی و ارگونومی ابزار های دستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index
http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  ارگونومی در گذشته، حال و آينده  1

 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی

روش شناسائی ، ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به اختالالت  2

 (WMSDSاسکلتی عضالنی مرتبط باکار)

 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی  NIOSHبلندکردن و حمل دستی بار ، معرفی معادالت  3

و  load calculatorبلندکردن و حمل دستی بار ، معرفی  4

 MACمعرفی روش 

 کتر وثوقید

تکنیک های ارزيابی  -(Postureوضعیتهای بدن  هنگام کار ) 5

 و چگونگی بکارگیری اين روش   OWASپوسچر : معرفی روش 

 دکتر وثوقی

و چگونگی   RULAتکنیک های ارزيابی پوسچر : معرفی روش  6

 بکارگیری اين روش

 

 دکتر وثوقی

چگونگی   و REBAتکنیک های ارزيابی پوسچر : معرفی روش  7

 بکارگیری اين روش

 دکتر وثوقی

و چگونگی   QECتکنیک های ارزيابی پوسچر : معرفی روش  8

 بکارگیری اين روش

 

 ده اصل پايه ارگونومی فیزيکی 9

 

 دکتر وثوقی

اصول کلی برنامه های مداخله ای ارگونومی در بهسازی  11

 ايستگاههای کاری

  دکتر وثوقی

 وثوقیدکتر  آزمون میان ترم 11

  الگوها و مدل های ارگونومی مشارکتی 12
 

 

 دکتر وثوقی
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 برنامه ريزی، اجرا و ارزيابی برنامه های ارگونومی مشارکتی 13

 در صنعت

 

 دکتر وثوقی

  ارگونومی پست های کار دفتری 14

 دکتر وثوقی

 WAI (Workشاخص توانايی انجام کار و معرفی نرم افزار  15

Ability Index) 

 وثوقیدکتر 

16  

 Job Strainمعرفی شاخص استرين شغلی و کار با نرم افزار 

Index (JSI) 

 دکتر وثوقی

 دکتر وثوقی توسط دانشجويان پروژهارائه  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


