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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     واحد: تعداد  فیزیولوژی کار نام درس:

 تشریح و فیزیولوژی انسانی نیاز:یشپ

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

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

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در این درس دانشجج و با توانایی  ا و فرفیت  ای بدن از نظری فیزیولوژید در  اما   ان ا  کار نشججاا می شججود تا 

ست نوردن انرژی  ش ویان با روش  ای بد سب با افراد را طراحی کااد.  مچاین دان بتواناد برنامه  ای کاری از متاا

 عملی و تئوری نشاا خوا اد شد. بدن در  اما  کار و استراحت به صورت

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

سان در هنگام انجام کار با روش های  صوص ظرفیت ها و محدوديت های بدن ان سب مهارت در خ ضمن ک

 اندازه گیری انرژی ظرفیت قلبی و ريوی آشنا می شوند. 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به ا داف کلی روشن تر و شفاف تر است و محور ای اصلی برنامه را نشان می  که است  دف کلی به اجزای تخصصی شکستن)ماظور

 (.است که در واقع  مان ا داف رفتاری اند ویژه تری به نا  ا دافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی د د. ا داف بیاابیای

 

 کارنشاایی با متابولیسم بدن  اما  ان ا  

 نشاایی با ساز و کار فیزیولوژی عضالت بدن  اما  کار و استراحت

 نشاایی با الکتروفیزیولوژی عضالت  اما  کار و استراحت

 نشاایی با فرفیت  ای  وازی و بی  وازی بدن  اما  ان ا  کار

 نشاایی با روش  ای بدست نوردن انرژی کار و استراحت 

 به فرفیت  ای فیزیولوژید بدن نشاایی با تست  ای ورزشی برای محاس

 توانایی تقسیم بادی کار ا و مشاغل بر اساس فرفیت  ای فیزیولوژید بدن

 

 

 های تدريس:شیوه

 ✔پرسش و پاسخ   سخارانی برنامه ریزی شده   ✔سخارانی

بر    ✔(PBLیادگیری مبتای بر حل مسئله)  ✔بحث گرو ی ای  ت ب م یری  گ یججاد

 (TBLتیم)

 ----------------- )لطفاً نا  ببرید( سایر موارد
 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

ه نمایاد.  مچاین دانش ویان موففاد مسائل مربوط به متابولیسم بدن و فرفیت  ای فیزیولوژید بدن را حل و ارائ

 باید نزمون  ای ورزشی را درک کرده و به سواالت پاسخ د اد. 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ✔پروژکتور اسالید  خته و گچت  ✔وایت برد

با توجه به ایاکه این درس ید واحد عملی دارد نیاز به دوچرخه ارگومتر، تسجججت پله، ببرید(  سجججایر موارد  )لطفاً نا 

 ماناد الکترومیوگرافی دارد که در جلسات نزمایشماه مورد نیاز است. دتردمیل، تست  ای الکتروفیزیولوژی

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60نزمون پایان تر    درصد نمره 10نزمون میان تر  

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 20ان ا  تکالیف 

 ----------ببرید(  نا اً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

غلط -صحیح جور کردنی          ✔ایچادگزیاه       پاسخ کوتاه     ✔تشریحی
  

 ----------- )لطفا نا  ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 و اينترنتی  چاپی 
Åstrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H.A., Strømme, S.B., 2003. Textbook of Work Physiology: 

Physiological Bases of Exercise. Human Kinetics. 

Tayyari, Fariborz, Smith, James L. Occupational Ergonomics: Principles and applications 

(Manufacturing Systems Engineering Series. Springer; 1997 edition (May 31, 1997) 

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

 منابع فارسی:

 و اينترنتی  چاپی 

  فیزولوژی ورزش، ادوراد ال فاکس و دونالد ک. ماتیوس، ترجمه دکتر اصغر خالدان، انتشارات کتاب

 دانشگاه تهران، آخرين چاپ

 دکتر سید علی حائری روحانیترجمه  -هال -کتاب فیزيولوژی پزشکی گايتون 

  .تیوموتیفولکارد، سیمون، نوبت کاری، مشکالت و رهیافت ها 
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 درس ی ارائه  اتیکل یجدول هفتگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 احسان گروسی ماابع انرژی و مفا یم پایه فیزیولوژید 1

 احسان گروسی کار و الکتروفیزیولوژی عضالتسازو  2

 احسان گروسی دستماه  ای تولید انرژی بدن 3

 احسان گروسی وا  اکسیژن و برگشت به حالت استراحت 4

 احسان گروسی انرژی و روش  ای بدست نوردن نن 5

 احسان گروسی خستمی عضالنی 6

 احسان گروسی انواع انقباضات  7

 احسان گروسی ریوی در حین کار -تغییرات قلبی 8

 احسان گروسی تبادل گاز ا و جریان خون بافتی 9

 احسان گروسی نزمون میان تر  10

 احسان گروسی نشاایی با نزمایشماه فیزیولوژی کار و دستماه  ا 11

 احسان گروسی عملی نزمایشماه تست پلهجلسه  12

 گروسیاحسان  جلسه عملی نزمایشماه دوچرخه ارگومتر 13

 احسان گروسی جلسه عملی نزمایشماه نزمون  ای  وازی 14

 احسان گروسی جلسه عملی نزمایشماه نزمون  ای بی  وازی 15

 احسان گروسی جلسه عملی نزمایشماه تمرین 16

 احسان گروسی جلسه عملی نزمایشماه تمرین 17


