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

 

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

 فیزیک عمومی  نیاز:پیش   نظری  د:نوع واح  1  تعداد واحد در ارگونومیمباحث ویژه  نام درس:

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

 )به ترتیب حروف الفبا(: مدرسین دکتر محمد صادق قاسمی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در این درس دانشجو با مباحث ویژه در ارگونومی بر حسب مشاغل و حیطه های کاری مختلف شامل ایمنی در حمل 

و نقل در مراقبت های درمانی، هوانوردی، ورزش و غیره با کمک مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر ارگونومی آشنا 

 میگردد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 

 با مباحث ویژه در رابطه با ارگونومی آشنایی

 

 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 اهدافتصاصیقابل تقسیم شدن به اجزای اخ دهد. اهداف بینابینی

 :باید واحد این گذراندن از پس دانشجویان

 

 دهد حیرا توض ژهیموجود مرتبط با مباحث و فیو تعار اتیکل، 

 دهد حیپاراگراف توض کیرا در  یدر ارگونوم ژهیبندی مباحث و طبقه، 

 کند ییرا شناسا یدر مباحث ارگونوم ژهیهای و طهیح، 

 را آنان مطالعات معاصر  نهیرا بشناسد و زم یهای مختلف ارگونوم طهیدر ح شرفتیپ روند

 ،دهد حیتوض

 و  دینما یابیو ارز زیمطالعه، نقد، آنال ،ییرا با استفاده از منابع مختلف شناسا ژهیمبحث و کی

 مناسب بدهد. شنهادیپ یآت مطالعاتبتواند برای نهایتا 

 

 

 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
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 کالس در موقع به حضور 

 قبل جلسات در شده داده آموزش مطالب مطالعه 

 کالسی پاسخ و پرسش در فعال شرکت 

 کالسی های کنفرانس در شرکت 

 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ◙پروژکتور اسالید  خته و گچت  ◙وایت برد

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

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 75  آزمون پایان ترم ◙   درصد نمره ----آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس  ◙   نمره  درصد 20انجام 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 -

 مجله های تخصصی ارگونومی(  چاپی( 

 (یارگونوم یتخصص یمجله ها) اينترنتی 

Applied Ergonomics, Industrial Ergonomics 

Ergonomia: An international Journal of Ergonomics and Human Factors 

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 

International Journal of Industrial Ergonomics 

International Journal of Human Computer Interaction 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 

 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر محمد صادق قاسمی )ارائه سرفصل، رفرنس، ... ( یدر ارگونوم ژهیمباحث و یو معرف اتیکل 1

طبقه و ها معتبر موجود و روش استفاده از آنبا منابع  انیدانشجو ییآشنا 2

  یدر ارگونوم ژهیهای و طهیبندی مباحث و ح

 

 یدکتر محمد صادق قاسم

 مراقبت های سیستم و بیمار نقل؛ و حمل ایمنی در ویژه مباحث 3

 ا  و ......(ه یافته آخرین نقد و مقایسه بررسی،) بهداشتی

 یدکتر محمد صادق قاسم

ها   افتهی نیو نقد آخر سهیمقا ،ی)بررس یکیزیف یدر ارگونوم ژهیمباحث و 4

 و ......(

 یدکتر محمد صادق قاسم

 افتهی نیو نقد آخر سهیمقا ،ی)بررس کیارگونوم طراحی در ژهیمباحث و 5

 ها  و ......(

 یدکتر محمد صادق قاسم

ها   افتهی نیو نقد آخر سهیمقا ،ی)بررس یسازمان یدر ارگونوم ژهیمباحث و 7

 و ......(

 یدکتر محمد صادق قاسم

ها   افتهی نیو نقد آخر سهیمقا ،ی)بررس یشناخت یدر ارگونوم ژهیمباحث و 8

 و ......(

 یدکتر محمد صادق قاسم

 یدکتر محمد صادق قاسم ها  و ......( افتهی نیو نقد آخر سهیمقا ،ی)بررسمشاغل  کردیبا رو ژهیمباحث و 9

 یدکتر محمد صادق قاسم ویژه مباحث سایر 10

.... "  

.... "  
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