
 

 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ایکارشناسی پیوسته بهداشت حرفهترم چهارم دانشجویان  مخاطبان:                                                              1مهندسی فاکتورهای انسانی عنوان درس: 

 10تا  8 هاشنبه االت فراگیر:ؤساعت پاسخگویی به س                                                                           واحد نظری  2 تعدادواحد:

 گوزلوفرامرز قرهدکتر  مدرس:                            99-98 نیمسال دوم -16تا  14ساعت ها، شنبهیکئه درس: ارا زمان

 فیزیولوژی و کالبدشناسی  :نیازپیشدرس 

 

 

 هدف کلی درس :

 های ارزیابی، بازرسی و بهبود شرایط کارکارگیری اصول و روشر، بهن کار و کاربهای انسانی، ایجاد تعادل و تعامل مناسب بیها و محدودیتقابلیتآشنایی با 

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

زمان های  تعاریف و معرفی علم ارگونومی از نظر دانشمندان مختلف و سای با آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنای -1

 ( ILOو  WHOالمللی )بین

 آشنایی با تاریخچه، اهداف و علوم مختلف کاربردی در ارگونومی  -2

 فیزیولوژی کار، متابلیسم و انرژی مصرفی در کارها آشنایی با  -3

 ILOه نظر ژی با توجه بانر بندی کارها از نظر مصرفهای بازسازی انرژی، تقسیمک، سیستمای استاتیک و دینامی آشنایی با کار ماهیچه -4

 گیری آن های اندازهو روش ( PWCظرفیت انجام کار جسمانی ) آشنایی با  -5

 PWCروش آستراند و روش طیاری برای تعیین  آشنایی با -6

 کاربرد تست پله در محاسبه ظرفیت کار جسمانی آشنایی با  -7

 ها های پیشگیری از آنآشنایی با انواع خستگی و روش -8

 های مختلف و محاسبه زمان استراحت بر اساس نظریهر و استراحت ی با چرخه کاآشنای  -9

 کاری، خواب و ساعت بیولوژیک و مشکالت خانوادگی، اجتماعی و پیامدهای بهداشتی و ایمنی مرتبط با آن نوبتآشنایی با  -10

 ی کارالت نوبتی و مدیریتی برای حل مشکماع تهای فردی، اجکارهای مختلف با نگرشارایه راه -11

 آشنایی با ارگونومی شناختی، مدل پردازش اطالعات در انسان و تعریف خطای انسانی  -12

 آشنایی با رابطه سرعت و خطا، حافظه و انواع آن و کاربرد فرایندهای شناختی  -13

 ر آنتروپومتریی بدن دهای فرضصفحهگیری، مباحث آماری مرتبط و معرفی های اندازهعوامل مؤثر، شیوهآشنایی با آنتروپومتری و  -14

 های کار و تجهیزاتآشنایی با مراحل طراحی آنتروپومتریک و کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه -15

 هاگرها و نحوه چیدمان آن ماشین، مدل لمان، اصول نشانگرها، کنترل  -های انسانآشنایی با سیستم -16

 ماشین -های انسانزیولوژی کار، ارگونومی شناختی و سیستمروپومتری، فیرتباط با آنتارایه سمینارهای دانشجویان در ا -17
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 هدف کلی جلسه اول: 
-های بینانمختلف و سازم ر دانشمندان تعاریف و معرفی علم ارگونومی از نظیان، منابع درس و آشنایی با آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجو -1

 ( ILOو  WHOالمللی )

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 تبیین اهداف و سرفصل درس   1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو -1-2

 معرفی منابع درس -1-3

 ( ILO و WHOالمللی )های بینختلف و سازماننومی از نظر دانشمندان متعاریف و معرفی علم ارگوآشنایی با -1-4

 

 :و قادر باشدن دانشجدر پایا

 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

 کند.  تعریف (ILOو  WHOالمللی )های بینف و سازماناز نظر دانشمندان مختل  را علم ارگونومی -1-4

 

 : دومسه هدف کلی جل

 تاریخچه، اهداف و علوم مختلف کاربردی در ارگونومی ی با شنای آ -2

 

 : دوماهداف ویژه جلسه 

 علم ارگونومی  تاریخچهآشنایی با  -2-1

 علم ارگونومی اهداف آشنایی با  -2-2



 ر ارگونومی علوم مختلف کاربردی دآشنایی با  -2-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 دهد. شرح را نومی تاریخچه علم ارگو -2-1

 . کندبیان را اهداف علم ارگونومی  -2-2

 را بیان نماید. علوم مختلف کاربردی در ارگونومی  -2-3

 

 : سومهدف کلی جلسه 

 فیزیولوژی کار، متابلیسم و انرژی مصرفی در کارها آشنایی با  -3

 

 : سومجلسه اهداف ویژه 

 فیزیولوژی کار آشنایی با  -3-1

 ا صرفی در کارهسم و انرژی ممتابلی آشنایی با  -3-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم فیزیولوژی کار را به کامل شرح دهد. -3-1

 تعریف متابلیسم پایه را بیان نماید.  -3-2

 ند. براورد ک های مختلفمیزان حداقل انرژی الزم را برای انجام فعالیت -3-3

 

 : چهارمهدف کلی جلسه 

 ILOبندی کارها از نظر مصرف انرژی با توجه به نظر های بازسازی انرژی، تقسیممینامیک، سیستاستاتیک و د ایکار ماهیچهآشنایی با  -4

 

 : چهارماهداف ویژه جلسه 

 ای استاتیک و دینامیک کار ماهیچه آشنایی با  -4-1

 ی انرژی ازسازهای بسیستمآشنایی با  -4-2

 ILOنظر  ی با توجه بهبندی کارها از نظر مصرف انرژآگاهی از تقسیم -4-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را  شرح دهد. ای استاتیک و دینامیک کار ماهیچه  -4-1

 را به طور کامل توضیح دهد. های بازسازی انرژیسیستم -4-2

 را بیان کند.  ILOتوجه به نظر  بندی کارها از نظر مصرف انرژی باتقسیم -4-3

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 گیری آن های اندازهو روش ( PWC) جسمانی جام کار ظرفیت ان با  آشنایی -5

 

 : پنجماهداف ویژه جلسه 

 (PWCظرفیت انجام کار جسمانی )آشنایی با   -5-1

 ظرفیت کار جسمانی  گیریهای اندازهروش آشنایی با -5-2

 

 :قادر باشددر پایان دانشجو 

 هد. را شرح د  (PWCظرفیت انجام کار جسمانی ) مفهوم  -5-1

 را بیان نماید.  ظرفیت کار جسمانی گیریهای اندازهروش -5-2

 

 : ششمهدف کلی جلسه 

 PWCروش آستراند و روش طیاری برای تعیین  آشنایی با -6

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 PWCبرای تعیین  روش آستراندآشنایی با  -6-1

 PWCبرای تعیین  طیاریآشنایی با روش  -6-2

 

 :ر باشددر پایان دانشجو قاد

 بیان کند.  PWCبرای تعیین را روش آستراند  -6-1

 شرح دهد.  PWCبرای تعیین را  طیاریروش  -6-2

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 کاربرد تست پله در محاسبه ظرفیت کار جسمانی آشنایی با  -7



 

 : هفتماهداف ویژه جلسه 

 تست پله در محاسبه ظرفیت کار جسمانی روش آشنایی با  -7-1

 

 :باشد دانشجو قادر در پایان

 . و به کاربرد توضیح دهد به طور کامل در محاسبه ظرفیت کار جسمانیرا روش تست پله  -7-1

 

 : هشتمهدف کلی جلسه 

 ها های پیشگیری از آنآشنایی با انواع خستگی و روش -8

 

 : هشتماهداف ویژه جلسه 

 جسمانی و ذهنی خستگی آشنایی با  -8-1

 جش خستگی های سن آشنایی با روش -8-2

 های پیشگیری از خستگی آشنایی با راه -8-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 خستگی جسمانی و ذهنی را تعریف کند.  -8-1

 های سنجش خستگی را به طور کامل شرح دهد. روش -8-2

 ضیح دهد. تو را پیشگیری از خستگیهای راه -8-3

 

 : نهمهدف کلی جلسه 

 های مختلف ستراحت بر اساس نظریهزمان ا احت و محاسبهچرخه کار و استرآشنایی با  -9

 

 : نهماهداف ویژه جلسه 

 چرخه کار و استراحت آشنایی با  -9-1

 های مختلف محاسبه زمان استراحت بر اساس نظریهنحوه  آشنایی با -9-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ه طور کامل شرح دهد. چرخه کار و استراحت را ب مفهوم -9-1

 محاسبه نماید.  های مختلفبر اساس نظریهرا ت زمان استراح -9-2

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 مرتبط با آن  مشکالت خانوادگی، اجتماعی و پیامدهای بهداشتی و ایمنی و نوبت کاری، خواب و ساعت بیولوژیکآشنایی با  -10

 

 :دهمه جلسه اهداف ویژ

 کاری، خواب و ساعت بیولوژیک نوبتآشنایی با  -10-1

 کاری مشکالت خانوادگی، اجتماعی و پیامدهای بهداشتی و ایمنی مرتبط با نوبت  ی باآشنای -10-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. کاری، خواب و ساعت بیولوژیک نوبتمفاهیم  -10-1

 ح دهد. طور کامل شر را بهکاری ی بهداشتی و ایمنی مرتبط با نوبتاجتماعی و پیامدهامشکالت خانوادگی،  -10-2

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 کاری ی و مدیریتی برای حل مشکالت نوبتماع تهای فردی، اجکارهای مختلف با نگرشارایه راه -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 کاری ای حل مشکالت نوبتربکارهای مختلف با نگرش فردی ارایه راه -11-1

 کاری ی حل مشکالت نوبتراب  اجتماعی شکارهای مختلف با نگرارایه راه -11-2

 کاری برای حل مشکالت نوبت مدیریتی کارهای مختلف با نگرشارایه راه -11-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان نماید. را  کاریکارهای مختلف با نگرش فردی برای حل مشکالت نوبتراه -11-1

 را بیان نماید.  کاریاجتماعی برای حل مشکالت نوبت کارهای مختلف با نگرشراه -11-2

 کاری را بیان نماید. برای حل مشکالت نوبت مدیریتی کارهای مختلف با نگرشراه -11-3

 

 : دوازدهمهدف کلی جلسه 



 تعریف خطای انسانی  و ارگونومی شناختی، مدل پردازش اطالعات در انسانآشنایی با  -12

 

 : دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با ارگونومی شناختی  -12-1

 مدل پردازش اطالعات در انسان   آشنایی با -12-2

 خطای انسانی مفهوم   آشنایی با -12-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ارگونومی شناختی را تبیین کند.  -12-1

 را شرح دهد.  مدل پردازش اطالعات در انسان -12-2

 هد. را توضیح د خطای انسانیمفهوم  -12-3

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 کاربرد فرایندهای شناختی و  رابطه سرعت و خطا، حافظه و انواع آن آشنایی با -13

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با رابطه سرعت و خطا  -13-1

 حافظه و انواع آن  آشنایی با -13-2

 ربرد فرایندهای شناختی کا آشنایی با -13-3

 

 :شددر پایان دانشجو قادر با

 دهد.رابطه سرعت و خطا را شرح  -13-1

 حافظه را تعریف کند و انواع آن را توضیح دهد. -13-2

 کاربرد فرایندهای شناختی را در ارگونومی شناختی بیان کند.  -13-3

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 در آنتروپومتریبدن های فرضی معرفی صفحه و طتباحث آماری مربگیری، م های اندازهشیوه ،ثرعوامل مؤ و آنتروپومتریآشنایی با  -14

 

 : چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با آنتروپومتری و عوامل مؤثر بر آن  -14-1

 در آنتروپومتری گیریهای اندازه شیوه آشنایی با -14-2

 مباحث آماری در آنتروپومتری   آشنایی با -14-3

 های فرضی بدن در آنتروپومتریمعرفی صفحه -14-4

 

 :پایان دانشجو قادر باشددر 

 را بیان کند.  آنتروپومتری و عوامل مؤثر بر آن -14-1

 در آنتروپومتری را شرح دهد.  گیریهای اندازهشیوه -14-2

 مباحث آماری در آنتروپومتری را تبیین کند.  -14-3

 تری را توضیح دهد.های فرضی بدن در آنتروپومصفحه -14-4

 

 : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 های کار و تجهیزاتمتری در طراحی ایستگاهکاربرد آنتروپو و احی آنتروپومتریکمراحل طرشنایی با آ -15

 

 : پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 مراحل طراحی آنتروپومتریک آشنایی با   -15-1

 ای کار و تجهیزاتهآشنایی با کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه -15-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مراحل طراحی آنتروپومتریک را توضیح دهد.  -15-1

 یک ایستگاه کار یا یک ابزار را از دید آنتروپومتری طراحی نماید.  -15-2

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 ها نحوه چیدمان آن گرها وماشین، مدل لمان، اصول نشانگرها، کنترل  -سیستم های انسانآشنایی با  -16

 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 ماشین  -آشنایی با سیستم های انسان -16-1



  گوزلودکتر فرامرز قره نام و امضای مدیر گروه:                                                             گوزلودکتر فرامرز قره  نام و امضای مدرس:

       

 دکتر رؤیا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

                                              ارسال:            تاریخ                                                                                                       خ تحویل:                  تاری

 مدل لمان  آشنایی با -16-2

 ها گرها و نحوه چیدمان آناصول نشانگرها، کنترل آشنایی با -16-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ماشین را توضیح دهد.  -سیستم های انسان -16-1

 را بیان کند.  مدل لمان -16-2

 ها را شرح دهد. و نحوه چیدمان آنگرها اصول نشانگرها، کنترل -16-3

 

 : هفدهمهدف کلی جلسه 

 ماشین -های انسانارایه سمینارهای دانشجویان در ارتباط با آنتروپومتری، فیزیولوژی کار، ارگونومی شناختی و سیستم -17

 

 : هفدهماهداف ویژه جلسه 

 سمینارهای دانشجویی رایه آشنایی با نحوه ا -17-1

 

 :باشددر پایان دانشجو قادر 

 یاد بگیرد. سمینارهای دانشجویی  را نحوه ارایه  -17-1

 

 منابع:

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

 عت و تولید در، م. مهندسی عوامل انسانی در صن هالن -2

 شغلی می های ارزیابی پوسچر در ارگونوچوبینه، علیرضا. شیوه -3

 های دستی کاچا، جالز. ایمنی و ارگونومی ابزار -4
5- Tayyari F.; Smith SL (1997). Occupational Ergonomics: Principles and application. Chapman and Hall. 
6- Astrand, P.O. and Rodahl, K. (1986). Texxtbook of work physiology: Physiological bases of exercise. Third Ed. 
McGraw-Hill, New York 
7- Karwowski W. and Marras W.S. (1999). The Occupational Ergonomics Handbook. CRC Press 
8- Bridger R.S. (2003). Introduction to Ergonomics. New York. McGraw-Hill 
9- Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry, Ergonomics and the design of work. Taylor 
and Francis 
10- Karwowski W. Editor (2006). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. Taylor and Francis 

 

 

 ، ارایه سمینار ، پرسش و پاسخ pptهای آموزشی به صورت ارایه فایلاستفاده از سخنرانی،  روش تدریس:

 

 پاورپوینت.  افزارو نرم د، ویدیو پروژکتورماژیک، وایت بور وسایل آموزشی:

 

 سنجش و ارزشیابی

 روش  آزمون
سهم از نمره کل)بر حسب 

 درصد(
 ساعت  تاریخ

 / / //// //// ///// //// ///// / //// //// //// ///// //// /////   کوئیز

 12تا  10 23/1/99 30 به صورت کتبی  ترمآزمون میان 

 با هماهنگی آموزش  با هماهنگی آموزش  50 به صورت کتبی  آزمون پایان ترم
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 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

 از نمره کل درصد 5ترجمه:  -1

 از نمره کل درصد 10: ارایه سمینار -2

 

 



 

 

 

 1مهندسی فاکتورهای انسانی  جدول زمانبندی درس

 99-98 نیمسال دوم -16تا  14ها، ساعت یکشنبه روز و ساعت جلسه:

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه 

1 13/11/98 
تعاریف و معرفی علم  ن، منابع درس و آشنایی با شنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویا آ

 ( ILOو  WHOارگونومی از نظر دانشمندان مختلف و سازمان های بین المللی )
 گوزلو دکتر فرامرز قره

 گوزلو ر فرامرز قرهدکت ریخچه، اهداف و علوم مختلف کاربردی در ارگونومیتا 20/11/98 2

 گوزلو دکتر فرامرز قره رژی مصرفی در کارها، فیزیولوژی کار، متابلیسم و ان 27/11/98 3

ی با توجه به نظر رف انرژ بندی کارها از نظر مصهای بازسازی انرژی، تقسیمای استاتیک و دینامیک، سیستمکار ماهیچه 4/12/98 4
ILO 

 گوزلو دکتر فرامرز قره

 گوزلو دکتر فرامرز قره یری آن گ های اندازهو روش (PWCظرفیت انجام کار جسمانی )آشنایی با  11/12/98 5

 گوزلو دکتر فرامرز قره PWCروش آستراند و روش طیاری برای تعیین  18/12/98 6

 گوزلو دکتر فرامرز قره یت کار جسمانی ف حاسبه ظرکاربرد تست پله در م  25/12/98 7

 گوزلو دکتر فرامرز قره ها های پیشگیری از آنواع خستگی و روشان 17/1/99 8

 گوزلو دکتر فرامرز قره آزمون میان ترم 23/1/99 -

 گوزلو رهدکتر فرامرز ق چرخه کار و استراحت و محاسبه زمان استراحت بر اساس نظریه های مختلف  24/1/99 9

 گوزلو رامرز قرهدکتر ف مرتبط با آن کاری، خواب و ساعت بیولوژیک و مشکالت خانوادگی، اجتماعی و پیامدهای بهداشتی و ایمنی نوبت 31/1/99 10

 لو گوزدکتر فرامرز قره کاری ی و مدیریتی برای حل مشکالت نوبتماع تهای فردی، اج کارهای مختلف با نگرشارایه راه 7/2/99 11

 گوزلو دکتر فرامرز قره ارگونومی شناختی، مدل پردازش اطالعات در انسان، تعریف خطای انسانی  14/2/99 12

 گوزلو دکتر فرامرز قره خطا، حافظه و انواع آن، کاربرد فرایندهای شناختی رابطه سرعت و  21/2/99 13

 گوزلو دکتر فرامرز قره های فرضی در آنتروپومتری معرفی صفحه، مرتبطحث آماری ابمگیری، ههای اندازشیوه بر آن، عوامل مؤثرو  آنتروپومتری 28/2/99 14

 گوزلو دکتر فرامرز قره های کار و تجهیزات متری در طراحی ایستگاهو نتروپآنتروپومتریک، کاربرد آ مراحل طراحی 4/3/99 15

 گوزلو دکتر فرامرز قره ها گرها و نحوه چیدمان آنرلها، کنتماشین، مدل لمان، اصول نشانگر  -سیستم های انسان 11/3/99 16

 گوزلو دکتر فرامرز قره ماشین -های انسان کار، ارگونومی شناختی و سیستما آنتروپومتری، فیزیولوژی باط بتدر اردانشجویان  سمینارهایارایه  18/3/99 17

 


