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مهندسی فاکتورهای انسانی به منظور حفاظت و صیانت از نیروی کار، سازماندهی مناسب کار و افزایش های الزم در مباحث کسب مهارت :هدف کلی درس

 وریبهره

 

 دف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک ها

 منابع درس و معرفی  آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان -1
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 ای مهندسی انسانیآشنایی با مباحث پایه -3

 آشنایی با تاریخچه و روند توسعه ارگونومی در ایران و جهان -4

 ارگونومی در گذشته، حال و آینده ایی باآشن -5

 ایگیری و ارزشیابی توان فیزیکی و ماهیچههای اندازهآشنایی با روش -6

 گیری و ارزشیابی توان ذهنی و روانیهای اندازهآشنایی با روش -7

 آشنایی با مهندسی آنتروپومتری -8

 دامنه حرکات مفاصلاز قبیل صفحات و محورهای حرکتی بدن، پوسچر،  بیومکانیک شغلی: مفاهیم پایه و اصطالحات رایجآشنایی با  -9

 های حرکتی و ستون فقراتمحاسبات تک محوری اندامها و بیومکانیک شغلی: انواع اهرمآشنایی با  -10

 (ی جابجایی باراهالگوی بیومکانیکی، شیوه)مقدمه،  بیومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، بلندکردن و حمل دستی بارآشنایی با  -11

 و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست -12

 (Cognitive ergonomicsارگونومی شناختی )آشنایی با  -13

 گیریهای اندازهآشنایی با فرایند پردازش اطالعات، دقت, هوشیاری، حافظه و روش -14

 هنیگیری بار کار ذ های اندازهآشنایی با روش -15

 بررسی ارتباط و مرزهای مشترک دانش ارگونومی و ایمنی  -16

 ماکروارگونومیاصول و مبانی آشنایی با  -17

 

 ساعت(  17عملی: )
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 تعاریف علم ارگونومی از نظر دانشمندان مختلفبا  آشنایی -2-1

 (ILOو  WHOالمللی )ای بینهتعاریف ارگونومی از دید سازمانآشنایی با  -2-2
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 اجزای علم ارگونومی  آشنایی با  -3-2

 آشنایی با فلسفه علم ارگونومی -3-3

 ارگونومیآشنایی با اهداف و کاربردهای علم  -3-4

 

 :قادر باشددر پایان دانشجو 

 را توضیح دهد. های علم ارگونومیشاخه  -3-1

 را بیان کند. اجزای علم ارگونومی -3-2

 را شرح دهد. فلسفه علم ارگونومی  -3-3

 را توضیح دهد. اهداف و کاربردهای علم ارگونومی  -3-4

  

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 جهانعه ارگونومی در ایران و آشنایی با تاریخچه و روند توس -4

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

  تاریخچه ارگونومیآشنایی با  -4-1

 گیری و پیشرفت ارگونومی در ایران و جهانآشنایی با روند شکل -4-2

 آشنایی با افراد مشهور در علم ارگونومی  -4-3
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  را تشریح کند. تاریخچه ارگونومی -4-1 
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 ارگونومی در گذشته، حال و آیندهآشنایی با  -5

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

   آشنایی با وضعیت ارگونومی در گذشته -5-1

 آشنایی با وضعیت کنونی ارگونومی   -5-2

  انداز ارگونومی در آیندهآشنایی با چشم -5-3

  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  اید.را تشریح نم وضعیت ارگونومی در گذشته -5-1 

  را توضیح دهد. وضعیت کنونی ارگونومی -5-2

   تبیین کند. در آیندهرا انداز ارگونومی چشم -5-3

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 ایگیری و ارزشیابی توان فیزیکی و ماهیچههای اندازهآشنایی با روش -6

 



 :ششماهداف ویژه جلسه 

 (VO2Maxورودی )آشنایی با مفهوم حداکثر اکسیژن  -6-1

 (PWCآشنایی با ظرفیت انجام کار جسمانی ) -6-2

 گیری ظرفیت کار جسمانیاندازه مستقیم و غیرمستقیم هایآشنایی با روش -6-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف نماید. (VO2Maxحداکثر اکسیژن ورودی ) -6-1 

 را شرح دهد. ( PWCظرفیت انجام کار جسمانی )مفهوم  -6-2

 را بداند. گیری ظرفیت کار جسمانیتقیم و غیرمستقیم اندازهمس  هایروش -6-3

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 هاهای پیشگیری از آنآشنایی با انواع خستگی و روش -7

 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با خستگی جسمانی و ذهنی -7-1

 های سنجش خستگی آشنایی با روش -7-2

 خستگی  های پیشگیری ازآشنایی با راه -7-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 خستگی جسمانی و ذهنی را تعریف کند.  -7-1 

 های سنجش خستگی را به طور کامل شرح دهد.روش -7-2

 های پیشگیری از خستگی را توضیح دهد.راه -7-3

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 آنتروپومتریآشنایی با مهندسی  -8

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 و کاربرد آنتروپومتری تعاریف، مزایا آشنایی با -8-1

 انواع آنتروپومتری و کاربرد هر یک آشنایی با -8-2

 تجهیزات آنتروپومتری سنتی و مدرنآشنایی با  -8-3

 طراحی ایستگاه کاری نشسته و ایستاده   -8-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند. تعاریف، مزایا و کاربرد آنتروپومتری -8-1 

 را شرح دهد. انواع آنتروپومتری و کاربرد هر یک -8-2

 را بشناسد. تجهیزات آنتروپومتری سنتی و مدرن -8-3

 را طراحی نماید.کاری نشسته و ایستاده  هایایستگاه -8-4

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

 ن، پوسچر، دامنه حرکات مفاصلآشنایی با بیومکانیک شغلی: مفاهیم پایه و اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای حرکتی بد -9

 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با مفاهیم پایه و اصطالحات در بیومکانیک شغلی  -9-1

 آشنایی با صفحات ارگونومیکی بدن -9-2

 آشنایی با انواع حرکات بدنی -9-3

 آشنایی با انواع پوسچرهای بدنی -9-4

 تبیین دامنه حرکتی در انواع مفاصل بدن -9-5

 

 :دانشجو قادر باشد ایاندر پ 

 مفاهیم پایه و اصطالحات در بیومکانیک شغلی را شرح دهد. -9-1

 را توضیح دهد. صفحات ارگونومیکی بدن -9-2

 انواع حرکات بدنی را بیان نماید. -9-3

 انواع پوسچرهای بدنی را توضیح دهد. -9-4

 رح دهد.مفهوم دامنه حرکتی و درجات آزادی را در انواع مفاصل بدن ش-9-5



 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 حرکتی و ستون فقراتهای ها و محاسبات تک محوری اندامآشنایی با بیومکانیک شغلی: انواع اهرم -10

 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 های نوع اول، دوم و سوم با ذکر مثال در بدن انسانآشنایی با اهرم -10-1

 در ستون فقرات در حین بلندکردن بار آشنایی با نحوه محاسبات گشتاورها و نیروها -10-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 با ذکر مثال در بدن انسان شرح دهد.های نوع اول، دوم و سوم را اهرم -10-1

 در یک مثال تمرینی، گشتاورها و نیروها را در ستون فقرات در حین بلندکردن بار محاسبه نماید.-10-2

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 ابجایی بار(های جبا بیومکانیک شغلی: نحوه اعمال نیرو، بلندکردن و حمل دستی بار )مقدمه، الگوی بیومکانیکی، شیوه آشنایی -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با انواع نیروهای اعمال شده -11-1

 آشنایی با نحوه صحیح بلندکردن و حمل دستی بار از بعد بیومکانیکی -11-2

 

 :ن دانشجو قادر باشددر پایا

 را توضیح دهد. انواع نیروهای اعمال شده  -11-1

 بحث نماید. از بعد بیومکانیکی را بارنحوه صحیح بلندکردن و حمل دستی  -11-2

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست -12

 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 و رانندگی VDTهای کار ارگونومیکی از قبیل دفتری، شنایی با انواع ایستگاهآ -12-1

 های کارو اصول ارزیابی و طراحی ایستگاه هاآشنایی با روش -12-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را از دید ارگونومی شرح دهد. و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، انواع ایستگاه -12-1

 را توضیح دهد. های کارو اصول ارزیابی و طراحی ایستگاه هاروش -12-2

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 (Cognitive ergonomicsآشنایی با ارگونومی شناختی ) -13

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 IEAآشنایی با تعریف ارگونومی شناختی از دید   -13-1

    شناختی  آشنایی با حیطه ها، جایگاه و اهداف ارگونومی -13-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف نماید. IEAاز دید  را   ارگونومی شناختی  -13-1

  را شرح دهد.حیطه ها، جایگاه و اهداف ارگونومی شناختی  -13-2

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 گیریهای اندازهآشنایی با فرایند پردازش اطالعات، دقت, هوشیاری، حافظه و روش -14

 

 :چهاردهمویژه جلسه اهداف 

 آشنایی با فرایند پردازش اطالعات   -14-1

 های پردازش اطالعاتآشنایی با مدل  -14-2

 هاآن گیریهای اندازهدقت, هوشیاری، حافظه و روشآشنایی با مفاهیم  -14-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. فرایند پردازش اطالعات -14-1



 را با رسم شکل توضیح دهد. ی پردازش اطالعاتهامدلیکی از  -14-2

 را بیان نماید. هاگیری آنهای اندازهو روشرا تعریف مفاهیم دقت, هوشیاری، حافظه   -14-3

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 گیری بار کار ذهنیهای اندازهآشنایی با روش -15

 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 نیآشنایی با مفهوم بارکار ذه  -15-1

 آشنایی با عوامل موثر بر بار کار ذهنی -15-2

  های ارزیابی بار کار ذهنیآشنایی با شیوه -15-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. مفهوم بارکار ذهنی -15-1

 را توضیح دهد. عوامل موثر بر بار کار ذهنی -15-2

 رد و بتواند برای هر شغل روشی مناسب پیشنهاد دهد.را نام ببهای ارزیابی بار کار ذهنی شیوه انواع  -15-3

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 بررسی ارتباط و مرزهای مشترک دانش ارگونومی و ایمنی    -16

 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با نحوه ارتباط و تعامل ارگونومی و ایمنی -16-1

 وریآشنایی با جایگاه ارگونومی و ایمنی در بهره -16-2

 آشنایی با اهداف و مرزهای مشترک علم ارگونومی و ایمنی  -16-3

   آشنایی با خطای انسانی از دید ارگونومی و ایمنی -4-16

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تبیین نماید. نحوه ارتباط و تعامل ارگونومی و ایمنی  -16-1

 یان کند.سازمان را ب وریدر بهرهرا جایگاه ارگونومی و ایمنی  -16-2

 را شرح دهد. اهداف و مرزهای مشترک علم ارگونومی و ایمنی -16-3
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 :هفدهمهدف کلی جلسه 
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 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 مفهوم ماکروارگونومیآشنایی با  -17-1

 گیری ماکروارگونومیتاریخچه و روند شکلآشنایی با  -17-2

 های ماکروارگونومیروشآشنایی با  -17-3

 اصول و مبانی ارگونومی مشارکتیآشنایی با -17-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. مفهوم ماکروارگونومی -17-1

 دهد.را شرح  گیری ماکروارگونومیتاریخچه و روند شکل -17-2
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 و نمایش فیلم آموزشی  ، پرسش و پاسخ، ارایه سمینار pptهای آموزشی به صورت ارایه فایلنرانی، استفاده از سخ روش تدریس:
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 سنجش و ارزشیابی  

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش        آزمون

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز
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 30/10-30/12 25/10/98 50 به صورت کتبی  آزمون پایان ترم

   5 روش حضور و غیاب شفاهی به  حضور فعال در کالس

 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

 از نمره کل درصد 5ترجمه:  -1

 ره کل از نم درصد 10: نارارایه سمی -2

 

                                    1کاربردی مهندسی فاکتورهای انسانی  جدول زمانبندی درس

 10-12سه شنبه ها  :روز و ساعت جلسه

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان و معرفی منابع درس 26/6/98 1

2 2/7/98 
 

 گوزلوفرامرز قرهدکتر  سانیآشنایی با تعاریف و مفاد مورد استفاده در دانش مهندسی ان

3 9/7/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ای مهندسی انسانیآشنایی با مباحث پایه

4 16/7/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با تاریخچه و روند توسعه ارگونومی در ایران و جهان

5 23/7/98 
 

 گوزلوهدکتر فرامرز قر آشنایی با ارگونومی در گذشته، حال و آینده 

6 30/8/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ایگیری و ارزشیابی توان فیزیکی و ماهیچههای اندازهروشآشنایی با  

 گوزلودکتر فرامرز قره هاهای پیشگیری از آنآشنایی با انواع خستگی و روش برانی تعطیلیج 7

8 14/8/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با مهندسی آنتروپومتری

9 21/8/98 
 

لی: مفاهیم پایه و اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای آشنایی با بیومکانیک شغ

 حرکتی بدن، پوسچر، دامنه حرکات مفاصل

 گوزلودکتر فرامرز قره

10 28/8/98 
 

های حرکتی و ستون  ها و محاسبات تک محوری انداماهرمآشنایی با بیومکانیک شغلی: انواع 

 فقرات

 گوزلوز قرهدکتر فرامر

11 5/9/98 
 

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

 های جابجایی بار(بیومکانیکی، شیوه

 گوزلودکتر فرامرز قره

12 12/9/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، ارگونومی پستآشنایی با 

13 19/9/98 
 

 (Cognitive ergonomicsی شناختی )آشنایی با ارگونوم

 

 گوزلودکتر فرامرز قره



14 26/9/98 
 

 گوزلوفرامرز قرهدکتر  گیریهای اندازهآشنایی با فرایند پردازش اطالعات، دقت, هوشیاری، حافظه و روش

15 3/10/98 
 

 وزلوگدکتر فرامرز قره و رانندگی VDTهای کار از قبیل دفتری، آشنایی با ارگونومی پست

16 10/10/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره بررسی ارتباط و مرزهای مشترک دانش ارگونومی و ایمنی 

 گوزلودکتر فرامرز قره ماکروارگونومیآشنایی با اصول و مبانی  17/10/98 17

18 25/10/98 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره امتحان نهایی

 


