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 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ایدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه مخاطبان:                 2مهندسی فاکتورهای انسانی عنوان درس: 

 12تا  10 هاشنبه االت فراگیر:ؤساعت پاسخگویی به س                      واحد عملی 1 -واحد نظری 2 تعدادواحد:

 گوزلوفرامرز قرهدکتر   مدرس:              97-98 اولنیمسال  -18تا  16ساعت ها، شنبه سهزمان ارائه درس: 

 یاراستادمرتبه دانشگاهی: 

 1مهندسی فاکتورهای انسانی  :نیازدرس و پیش

 
-های انسانی، ایجاد تعادل و تعامل مناسب بین کار و کاربر، بهها و محدودیتقابلیتآشنایی با  :هدف کلی درس

های کاری کارگیری اصول ارگونومی در محیطو به های ارزیابی، بازرسی و بهبود شرایط کارگیری اصول و روشکار

 مختلف

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات

مفاهیم تعاریف و آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با  -1

 رگونومی علم ا پایه

بیومکانیک شغلی: مفاهیم پایه و اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای حرکتی بدن، پوسچر، آشنایی با  -2

 دامنه حرکات مفاصل

 های حرکتی و ستون فقراتها و محاسبات تک محوری اندامبیومکانیک شغلی: انواع اهرمآشنایی با  -3

-الگوی بیومکانیکی، شیوه)مقدمه،  نیرو، بلندکردن و حمل دستی بار بیومکانیک شغلی: نحوه اعمالآشنایی با  -4

 (های جابجایی بار

  NIOSH همعادلحمل دستی بار به روش معرفی  -5

 SNOOKو جداول  MACهای ارزیابی حمل دستی بار به روش معرفی روش چارت -6

 (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار )آشنایی با  -7

 فاکتورهای اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کارریسک ی باآشنای -8

ای به کمک های مشاهدهکاغذی، روش-ای قلمهای مشاهدههای ارزیابی پوسچر )مقدمه، روشمعرفی شیوه -9

 کامپیوتر(

 هاآن هایبا نرم افزارو نحوه کار  RULAو  OWAS هایروش آشنایی با -10

 هاو کار با نرم افزارهای آن OCRAو  QEC هایآشنایی با روش -11

 هاآن هایافزارو معرفی نرم Job Strain Indexو  REBAهای ارزیابی روشآشنایی با  -12

 ROSAو  KIMهای روشآشنایی با  -13

 های پیشگیری و اقدامات اصالحیآشنایی با روش -14

 یو رانندگ VDTهای کار از قبیل دفتری، ارگونومی پستآشنایی با  -15

 ارگونومی در معدنآشنایی با  -16

 ارگونومی ابزارهای دستیآشنایی با  -17

 

 ساعت( 34عملی: )

 گیری پارامترهای حیاتی شامل ضربان قلب، نرخ تنفس، فشار خوناندازه -1

 ها و ابزار آنتروپومتریآشنایی و کار با استودیومتر، انواع کولیس -2

 گیری توان جسمانی از قبیل دوچرخه ارگومتر، تریدمیل و تست پلههای اندازهآشنایی و کار با دستگاه -3
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 آشنایی با انواع دینامترها -4

 آشنایی و چگونگی کار با الکتروکاردیوگرام و الکترومیوگرام -5

 آشنایی و کار با انواع الکتروگونیومتر -6

 های ارزیابیانجام پروژه عملی با استفاده از تکنیک -7

 هامی و استفاده از چک لیستبازرسی ارگونو -8

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 هدف کلی جلسه اول:

آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و مفاهیم  -1

 پایه علم ارگونومی

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 ستبیین اهداف و سرفصل در  1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو-1-2

 معرفی منابع درس-1-3

 علم ارگونومی  مفاهیم پایهتعاریف و آشنایی با -1-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اهداف و سرفصل درس را بیان کند. -1-1

 نحوه ارزیابی  در این درس را بداند. -1-2

 منابع مورد استفاده در این درس را بشناسد. -1-3

 بیان نماید. را علم ارگونومیتعاریف و مفاهیم پایه در  -1-4

 

 :دومهدف کلی جلسه 

آشنایی با بیومکانیک شغلی: مفاهیم پایه و اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای حرکتی بدن، پوسچر،  -2

 دامنه حرکات مفاصل

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 یومکانیک شغلیپایه و اصطالحات در ب مفاهیمآشنایی با  -2-1

 صفحات ارگونومیکی بدنآشنایی با  -2-2

 انواع حرکات بدنیآشنایی با  -2-3

 آشنایی با انواع پوسچرهای بدنی -2-4

 تبیین دامنه حرکتی در انواع مفاصل بدن -2-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم پایه و اصطالحات در بیومکانیک شغلی را شرح دهد. -2-1

 ارگونومیکی بدن را توضیح دهد.صفحات  -2-2

 انواع حرکات بدنی را بیان نماید. -2-3

 انواع پوسچرهای بدنی را توضیح دهد. -2-4
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 شرح دهد. در انواع مفاصل بدنو درجات آزادی را دامنه حرکتی  مفهوم-2-5

 

 :سومهدف کلی جلسه 

 های حرکتی و ستون فقراتامها و محاسبات تک محوری اندآشنایی با بیومکانیک شغلی: انواع اهرم -3

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 های نوع اول، دوم و سوم با ذکر مثال در بدن انسانآشنایی با اهرم -3-1

 آشنایی با نحوه محاسبات گشتاورها و نیروها در ستون فقرات در حین بلندکردن بار -3-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را با ذکر مثال در بدن انسان شرح دهد. های نوع اول، دوم و سوماهرم -3-1

 در یک مثال تمرینی، گشتاورها و نیروها را در ستون فقرات در حین بلندکردن بار محاسبه نماید.-3-2

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

-آشنایی با بیومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، بلندکردن و حمل دستی بار )مقدمه، الگوی بیومکانیکی، شیوه -4

 جابجایی بار(های 

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با انواع نیروهای اعمال شده -4-1

 آشنایی با نحوه صحیح بلندکردن و حمل دستی بار از بعد بیومکانیکی -4-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. انواع نیروهای اعمال شده -4-1

 بحث نماید. از بعد بیومکانیکی را نحوه صحیح بلندکردن و حمل دستی بار -4-2

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 NIOSHمعرفی حمل دستی بار به روش معادله  -5

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 NIOSHآشنایی با معیارهای فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و روانشناختی در معادله  -5-1

 NIOSHتشریح شش ضریب موثر در معادله  -5-2

 NIOSHال در معادله ایدئآشنایی با شرایط  -5-3

 NIOSHهای معادله آشنایی با محدودیت -5-4

  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. NIOSHمعیارهای فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و روانشناختی معادله  -5-1

 را توضیح دهد. NIOSHشش ضریب موثر در معادله  -5-2

 د.را بیان کن NIOSHشرایط ایدئال در معادله  -5-3

 را بیان نماید. NIOSHهای معادله محدودیت -5-4

 



4 

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 Snookو جداول  MACهای ارزیابی حمل دستی بار به روش معرفی روش چارت -6

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 MACهای ارزیابی حمل دستی بار به روش چارتروش آشنایی با  -6-1

  Snookنحوه استفاده از جداول آشنایی با  -6-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. MACهای ارزیابی حمل دستی بار به روش چارتروش  -6-1

 را در جابجایی بار تبیین نماید. Snookنحوه استفاده از جداول  -6-2

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 (WRMSDsآشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار ) -7

 

 :تمهفاهداف ویژه جلسه 

 (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار )تعریف آشنایی با  -7-1

 (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار )های دیگر آشنایی با نام -7-2

 های مختلف بدناندام (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار )آشنایی با انواع  -7-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کند. (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار ) -7-1

 را بیان کند. (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار )های دیگر نام -7-2

 را شرح دهد. های مختلف بدناندام (WRMSDsاختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار )انواع  -7-3

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 فاکتورهای اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کاریی با ریسکآشنا -8

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 ریسک فاکتورهای شغلی اختالالت اسکلتی عضالنیآشنایی با  -8-1

 هایی از آنریسک فاکتور پوسچر نامتناسب و شرح نمونهآشنایی با  -8-2

 نه هایی از آنتبیین نموشده و نیروی اعمال ریسک فاکتورآشنایی با  -8-3

 و تبیین نمونه هایی از آن تکرار ریسک فاکتورآشنایی با  -8-4

 و تبیین نمونه هایی از آن مدت زمان اعمال نیرو  ریسک فاکتورآشنایی با  -8-5

 و تبیین نمونه هایی از آن ارتعاش ریسک فاکتورآشنایی با  -8-6
 
 

 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. ای شغلی اختالالت اسکلتی عضالنیریسک فاکتوره -8-1
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 را شرح دهد. هایی از آنو نمونه ریسک فاکتور پوسچر نامتناسب -8-2

 را بیان نماید. شده و نمونه هایی از آنریسک فاکتور نیروی اعمال -8-3

 را توضیح دهد. ریسک فاکتور تکرار و نمونه هایی از آن -8-4

 را تبیین نماید. اعمال نیرو  و نمونه هایی از آنریسک فاکتور مدت زمان  -8-5

 را شرح دهد. ریسک فاکتور ارتعاش و نمونه هایی از آن -8-6

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

ای به کمک های مشاهدهکاغذی، روش-ای قلمهای مشاهدههای ارزیابی پوسچر )مقدمه، روشمعرفی شیوه -9

 کامپیوتر(

 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 طبقه بندی شیوه های ارزیابی پوسچریی با آشنا -9-1

برداری و تفسیر توسط کامپیوتر ( و فیلمPen-paperکاغذی )-ای قلمهای مشاهدهآشنایی با انواع روش -9-2

(WEPAS ) 

 کاغذی-ای قلمهای مشاهدهآشنایی با مزایا و معایب روش -9-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ر را طبقه بندی نماید.شیوه های ارزیابی پوسچ -9-1

برداری و تفسیر توسط کامپیوتر ( و فیلمPen-paperکاغذی )-ای قلمهای مشاهدهانواع روش -9-2

(WEPAS.را توضیح دهد ) 

 کاغذی را بیان کند.-ای قلمهای مشاهدهمزایا و معایب روش -9-3

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 هابا نرم افزارهای آنو نحوه کار  RULAو  OWAS هایآشنایی با روش -10

 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 و نرم افزار آن OWAS آشنایی با روش -10-1

 و نرم افزار آن RULA آشنایی با روش -10-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 و نرم افزار آن را شرح دهد. OWAS روش -10-1

 و نرم افزار آن را شرح دهد. RULA روش -10-2

 

 :یازدهمه هدف کلی جلس

 هاو کار با نرم افزارهای آن OCRAو  QEC هایآشنایی با روش -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 و نرم افزار آن QEC آشنایی با روش -11-1

 و نرم افزار آن OCRA آشنایی با روش -11-2
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 :در پایان دانشجو قادر باشد

 و نرم افزار آن را شرح دهد. QEC روش -11-1

 و نرم افزار آن را شرح دهد. OCRA روش -11-2
 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 هاافزارهای آنو معرفی نرم Job Strain Indexو  REBAهای ارزیابی آشنایی با روش -12

 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 و نرم افزار آن REBA آشنایی با روش -12-1

 افزار آنو نرم  Job Strain Index آشنایی با روش -12-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 و نرم افزار آن را شرح دهد. REBA روش -12-1

 و نرم افزار آن را توضیح دهد. Job Strain Index روش -12-2

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 ROSAو  KIMهای آشنایی با روش -13

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 KIMآشنایی با روش  -13-1

  ROSAبا روش آشنایی  -13-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 و اجرا کند. را به طور کامل توضیح دهد KIMروش  -13-1

 .و اجرا نماید را به طور کامل شرح دهد ROSAروش  -13-2

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 های پیشگیری و اقدامات اصالحیآشنایی با روش -14

 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 اسکلتی عضالنیهای مختلف پیشگیری از اختالالت آشنایی با روش -14-1

 ای و اقدامات اصالحیهای مداخلهایی با انواع روشآشن -14-2

 

 :نشجو قادر باشددر پایان دا

 ا شرح دهد.ر اسکلتی عضالنیهای مختلف پیشگیری از اختالالت روش -14-1

 را توضیح دهد. ای و اقدامات اصالحیهای مداخلهانواع روش -14-2

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست -15
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 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 و رانندگی VDTاز قبیل دفتری، ارگونومیکی های کار آشنایی با انواع ایستگاه -15-1

 کارهای گاهارزیابی و طراحی ایست و اصول هاوششنایی با رآ -15-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 از دید ارگونومی شرح دهد.را  و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، انواع ایستگاه -15-1

 توضیح دهد.را  کارهای گاهارزیابی و طراحی ایست و اصول هاوشر -15-2

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با ارگونومی در معدن -16

 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 های معدنکاریسک فاکتورهای ارگونومیکی در ایستگاهریآشنایی با  -16-1

 های پیشگیری از اختالالت اسکلتی عضالنی در معدنکارناهر آشنایی با -16-2

 های کار معدنکارانطراحی پستهای اهر آشنایی با -3-16

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شناسایی نماید. های معدنکاریسک فاکتورهای ارگونومیکی در ایستگاهری -16-1

 را شرح دهد. های پیشگیری از اختالالت اسکلتی عضالنی در معدنکارناهر -16-2

 را بیان نماید. های کار معدنکارانطراحی پستهای وشر -3-16

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با ارگونومی ابزارهای دستی -17

 

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 شنایی با تاریخجه ابزارهای دستیآ -17-1

 نحوه انتخاب ابزار دستی مناسب برای کارآشنایی با  -17-2

 آشنایی با کاربرد اصول ارگونومی در طراحی ابزارهای دستی -17-3

 آشنایی با نحوه استفاده صحیح از ابزارهای دستی-17-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ا بیان نماید.ر تاریخجه ابزارهای دستی -17-1

 را شرح دهد. نحوه انتخاب ابزار دستی مناسب برای کار -17-2

 را توضیح دهد. کاربرد اصول ارگونومی در طراحی ابزارهای دستی -17-3

 را تبیین کند. صحیح از ابزارهای دستیو نگهداری استفاده  گی ونچگ-17-4

 

 منابع:

 2و  1ماکس و مایتوس. فیزیولوژی ورزش جلد   -1

 عت و تولیددر، م. مهندسی عوامل انسانی در صننهال -2
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 های ارزیابی پوسچر در ارگونومی  شغلیچوبینه، علیرضا. شیوه -3

 کاچا، جالز. ایمنی و ارگونومی ابزارهای دستی -4
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و  ، پرسش و پاسخ، ارایه سمینار pptهای آموزشی به صورت ارایه فایلاستفاده از سخنرانی،  روش تدریس:

 نمایش فیلم آموزشی

 

 ت بورد، ویدیو پروژکتور، پاورپوینت.ماژیک، وای وسایل آموزشی:

 

 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر 

 حسب درصد(
 ساعت تاریخ

     کوئیز

 10تا  8 13/9/97 30 به صورت کتبی ترم آزمون میان 

   50 به صورت کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

به روش حضور و 

 غیاب شفاهی

5   

 

 س و انتظارات از دانشجو:مقررات کال

 از نمره کل درصد 5ترجمه:  -1

 از نمره کل درصد 10: ارایه سمینار -2
 
 

   گوزلو دکتر فرامرز قرهنام و امضای مدرس: 

  دکتر مسعود قنبری  نام و امضای مدیر گروه:  

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :       تاریخ تحویل:                   
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                                   2مهندسی فاکتورهای انسانی  جدول زمانبندی درس

              97-98اول نیمسال  -18تا  16ها، ساعت شنبهسه روز و ساعت جلسه:

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 3/7/97 
 

آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و 

ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و 

 مفاهیم پایه علم ارگونومی

 گوزلودکتر فرامرز قره

2 10/7/97 
 

آشنایی با بیومکانیک شغلی: مفاهیم پایه و 

اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای حرکتی 

 دامنه حرکات مفاصلبدن، پوسچر، 

 گوزلودکتر فرامرز قره

3 17/7/97 
 

ها و آشنایی با بیومکانیک شغلی: انواع اهرم

های حرکتی و ستون محاسبات تک محوری اندام

 فقرات

 گوزلودکتر فرامرز قره

4 24/7/97 
 

آشنایی با بیومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، 

بلندکردن و حمل دستی بار )مقدمه، الگوی 

 های جابجایی بار(یومکانیکی، شیوهب

 گوزلودکتر فرامرز قره

5 1/8/97 
 

  NIOSHمعرفی حمل دستی بار به روش معادله 

 
 گوزلودکتر فرامرز قره

6 15/8/97 
 

های ارزیابی حمل دستی بار به معرفی روش چارت 

 SNOOKو جداول  MACروش 

 گوزلودکتر فرامرز قره

7 22/8/97 
 

الت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار آشنایی با اختال

(WRMSDs) 

 گوزلودکتر فرامرز قره

8 29/8/97 
 

فاکتورهای اختالالت اسکلتی آشنایی با ریسک

 عضالنی ناشی از کار

 گوزلودکتر فرامرز قره

9 6/9/97 
 

های های ارزیابی پوسچر )مقدمه، روشمعرفی شیوه

ای به های مشاهدهکاغذی، روش-ای قلممشاهده

 ک کامپیوتر(کم

 گوزلودکتر فرامرز قره

10 13/9/97 
 

و نحوه کار  RULAو  OWAS هایآشنایی با روش

 هابا نرم افزارهای آن

 گوزلودکتر فرامرز قره

11 20/9/97 
 

و کار با نرم  OCRAو  QEC هایآشنایی با روش

 هاافزارهای آن
 گوزلودکتر فرامرز قره

12 27/9/97 
 

 Jobو  REBAارزیابی  هایآشنایی با روش

Strain Index هاافزارهای آنو معرفی نرم 

 گوزلودکتر فرامرز قره

13 4/10/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ROSAو  KIMهای آشنایی با روش

14 11/10/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره های پیشگیری و اقدامات اصالحیآشنایی با روش

15 
 

 گوزلودکتر فرامرز قرههای کار از قبیل دفتری، ی پستآشنایی با ارگونوم 18/10/97
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VDT و رانندگی 

16 25/10/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با ارگونومی در معدن

17 2/11/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با ارگونومی ابزارهای دستی

 


