
 

 دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ایبهداشت حرفهارشد کارشناسی ترم دوم دانشجویان  مخاطبان:                                                           2مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی : عنوان درس

 11تا  8ها شنبهیک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                  واحد عملی( 1، واحد نظری1)  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 ایمهندسی بهداشت حرفهاستادیار گروه گوزلو فرامرز قره مدرس:                                      99-98 دومنیمسال   -17تا  14ها، ساعت شنبهدوزمان ارائه درس: 

 1ی انسانی کاربردی اهمهندسی فاکتور درس و پیش نیاز:

 

 

 ای های مداخلهکسب دانش الزم در شناسایی و ارزشیابی و کسب مهارت در برنامه هدف کلی درس:

 

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف( 

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

 شغل از دید ارگونومی  یوآشنایی با مفهوم آنالیز یا واکا -2

 های مهندسی ارگونومی های توسعه برنامهآشنایی با راه -3

 های ارزیابی ریسک در ارگونومی آشنایی با روش -4

 ای به کمک کامپیوتر( های مشاهدهکاغذی، روش-ای قلمهای مشاهدههای ارزیابی پوسچر )مقدمه، روشمعرفی شیوه -5

 راب دستی و نقل حمل   آشنایی با -6

 های کار ها و ایستگاهآشنایی با انواع سایت -7

 OSHAراج، ثبت و نگهداری اطالعات به روش خاست آشنایی با روش -8

 گیری و ارایه گزارش نتیجهبندی، جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با آنالیز شغل و جمع -9

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجهی ارگونومی و جمعس دهای مهنهای توسعه برنامهجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با راه -10

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجههای ارزیابی ریسک در ارگونومی و جمعجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با روش -11

 گیری و ارایه گزارشبندی، نتیجهجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با حمل و نقل دستی بار و جمع  -12

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجههای کار و جمعها و ایستگاهمقاالت و منابع مرتبط با انواع سایت جستجوی -13

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجهو جمع OSHAاستخراج، ثبت و نگهداری اطالعات به روش  جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با روش -14

 ROSAو  KIMانجام کار میدانی با روش  -15

 Job Strain Indexانجام کار میدانی به   -16

 NIOSHبا استفاده از معادله حمل بار انجام کار میدانی  -17

 

 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  -1

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 تبیین اهداف و سرفصل درس   1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو -1-2

 معرفی منابع درس -1-3

 

 :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

 

 : دومهدف کلی جلسه 

 با مفهوم آنالیز یا واکاوی شغل از دید ارگونومی  یآشنای  -2

 

 : دوماهداف ویژه جلسه 

 سنجیسنجی و حرکتمفاهیم زمانآشنایی با  -2-1

 های مختلف آنالیز شغل روش باآشنایی  -2-2

 آشنایی با نحوه شکستن شغل به اجزای آن  -2-3

 نحوه نگارش فرم آنالیز شغل آشنایی با  -2-4

 

 :قادر باشد ودر پایان دانشج

 را شرح دهد. سنجی سنجی و حرکتمفاهیم زمان -2-1



 را توضیح دهد. های مختلف آنالیز شغل روش -2-2

 را بیان نماید..  نحوه شکستن شغل به اجزای آن -2-3

 را شرح دهد.  نحوه نگارش فرم آنالیز شغل -2-4

 

 : سومهدف کلی جلسه 

 ارگونومی  یسهای مهندهای توسعه برنامهآشنایی با راه -3

 

 : سوماهداف ویژه جلسه 

 های ارگونومیکی های برنامهمؤلفهآشنایی با  -3-1

 یکی مهای ارگونو هزینه برنامه آنالیز سود/ آشنایی با -3-2

 های ارگونومیکی آشنایی با نیازهای آموزشی برای اجرای موفق برنامه -3-3

 های ارگونومیکی برنامه های فرایندی و پیامدی( در )سنجه اهآوری دادهشده برای جمع های توصیهآشنایی با روش -3-4

 های ارگونومیکیآشنایی با نحوه ارزیابی برنامه -3-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. های ارگونومیکیهای برنامهمؤلفه -3-1

 را توضیح دهد. های ارگونومیکیهزینه برنامه آنالیز سود/ نحوه -3-2

 را شرح دهد.  های ارگونومیکیای آموزشی برای اجرای موفق برنامههزنیا -3-3

 بیان نماید.  های ارگونومیکیدر برنامهرا های فرایندی و پیامدی( ها )سنجهآوری دادهشده برای جمع های توصیهروش -3-4

 را توضیح دهد. های ارگونومیکینحوه ارزیابی برنامه -3-5

 

 : چهارمهدف کلی جلسه 

 های ارزیابی ریسک در ارگونومی ی با روشی اآشن -4

 

 : چهارماهداف ویژه جلسه 

 استفاده از ابزارهای ارزیابی ریسک ارگونومیکی آشنایی با علل  -4-1

 را اجرا نمایند.  ارزیابی ریسک ارگونومیکیآشنایی با اینکه چه کسانی باید  -4-2

 ارگونومیکی  کسآشنایی با روش درست استفاده از ابزارهای ارزیابی ری  -4-3

 های ارزیابی در ارگونومیآشنایی با انواع روش -4-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند.  علل استفاده از ابزارهای ارزیابی ریسک ارگونومیکی -4-1

 چه کسانی باید ارزیابی ریسک ارگونومیکی را اجرا نمایند.  -4-2

 را شرح دهد.  ریسک ارگونومیکی یروش درست استفاده از ابزارهای ارزیاب -4-3

 توضیح دهد. در ارگونومیرا های ارزیابی انواع روش -4-4

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 ای به کمک کامپیوتر( های مشاهدهکاغذی، روش-ای قلمهای مشاهدههای ارزیابی پوسچر )مقدمه، روشمعرفی شیوه -5

 

 : پنجماهداف ویژه جلسه 

 های ارزیابی پوسچرهویبندی شآشنایی با طبقه -5-1

 ( WEPASبرداری و تفسیر توسط کامپیوتر )( و فیلمPen-paperکاغذی )-ای قلمهای مشاهدهآشنایی با انواع روش -5-2

 کاغذی -ای قلمهای مشاهدهآشنایی با مزایا و معایب روش -5-3

 و نرم افزار آن  OWAS آشنایی با روش -5-4

 افزار آن  مو نر RULA آشنایی با روش -5-5

 و نرم افزار آن  QEC آشنایی با روش -5-6

 و نرم افزار آن  OCRA آشنایی با روش -5-7

 و نرم افزار آن  REBA آشنایی با روش -5-8

 افزار آن و نرم Job Strain Index آشنایی با روش -5-9

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ید. امشیوه های ارزیابی پوسچر را طبقه بندی ن -5-1

 ( را توضیح دهد. WEPASبرداری و تفسیر توسط کامپیوتر )( و فیلمPen-paperکاغذی ) -ای قلمهای مشاهدهانواع روش -5-2

 کاغذی را بیان کند. -ای قلمهای مشاهده مزایا و معایب روش -5-3

 و نرم افزار آن را شرح دهد.  OWAS روش -5-4

 دهد.  حتوضیو نرم افزار آن را  RULA روش -5-5
 . کند بیانو نرم افزار آن را  QEC روش -5-6



 و نرم افزار آن را شرح دهد.  OCRA روش -5-7
 و نرم افزار آن را شرح دهد.  REBA روش -5-8

 افزار آن را توضیح دهد.و نرم Job Strain Index روش -5-9

 

 : ششمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با حمل و نقل دستی بار -6

 

 :ششمسه لجاهداف ویژه 

 NIOSHآشنایی با معیارهای فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و روانشناختی در معادله  -6-1

 NIOSHتشریح شش ضریب موثر در معادله  -6-2

 NIOSHآشنایی با شرایط ایدئال در معادله  -6-3

 NIOSHهای معادله آشنایی با محدودیت -6-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهد.  NIOSHلوژیکی، بیومکانیکی و روانشناختی معادله ویمعیارهای فیز -6-1

 را توضیح دهد. NIOSHشش ضریب موثر در معادله  -6-2

 را بیان کند.  NIOSHشرایط ایدئال در معادله  -6-3

 نماید.  تبیینرا  NIOSHهای معادله محدودیت -6-4

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 های کار ها و ایستگاهآشنایی با انواع سایت -7

 

 : هفتماهداف ویژه جلسه 

 و رانندگی  VDTهای کار ارگونومیکی از قبیل دفتری، آشنایی با انواع ایستگاه -7-1

 های کار و اصول ارزیابی و طراحی ایستگاه هاآشنایی با روش -7-2

 های معدنکاریآشنایی با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در ایستگاه -7-3

 پیشگیری از اختالالت اسکلتی عضالنی در معدنکارن  یاهآشنایی با راه -7-4

 های کار معدنکاران های طراحی پستآشنایی با راه -5-7

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 و رانندگی را از دید ارگونومی شرح دهد.  VDTهای کار از قبیل دفتری، انواع ایستگاه -7-1

 را توضیح دهد.  ی کارا هو اصول ارزیابی و طراحی ایستگاه هاروش -7-2

 های معدنکاری را شناسایی نماید. ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در ایستگاه -7-3

 های پیشگیری از اختالالت اسکلتی عضالنی در معدنکارن را شرح دهد. راه -7-4

 های کار معدنکاران را بیان نماید. های طراحی پستروش -5-7

 

 : هشتمهدف کلی جلسه 

 OSHAاستخراج، ثبت و نگهداری اطالعات به روش  شوآشنایی با ر -8

 

 : هشتماهداف ویژه جلسه 

 Occupational Injury and Illness Recording and Reporting) در ثبت و گزارش دهی بیماری و جراحت  OSHAآشنایی با الزامات  -8-1

Requirements ) 

 ( Recordkeeping Guidelines for Occupational Injuries and Illnesses) آشنایی با راهنمای ثبت دایمی بیماری و جراحت شغلی -8-2

 در  حوزه علم ارگونومی OSHAآشنایی با قوانین و استانداردهای  -8-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 Occupational Injury and Illness Recording and Reporting) دهی بیماری و جراحتدر ثبت و گزارش  OSHAالزامات  -8-1

Requirements .را به دست آورد و از آن استفاده کند ) 

( را به دست Recordkeeping Guidelines for Occupational Injuries and Illnessesراهنمای ثبت دایمی بیماری و جراحت شغلی ) -8-2

 آورد و از آن استفاده نماید. 

 در  حوزه علم ارگونومی را بیان نماید.  OSHAبرخی از مهمترین قوانین و استانداردهای  -8-3

 

 : نهمهدف کلی جلسه 

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجهجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با آنالیز شغل و جمع -9

 

 : نهماهداف ویژه جلسه 

 حوه جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با آنالیز شغل نآشنایی با  -9-1



 گیری مقاالت و منابع جستجوشده یجهت نبندی و جمع آشنایی با نحوه -9-2

 دهی مقاالت و منابع جستجوشده آشنایی با نحوه گزارش  -9-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را جستجو کند.  مقاالت و منابع مرتبط با آنالیز شغل -9-1

 گیری کند. بندی و نتیجهخود را جمع مقاالت و منابع جستجوشده -9-2

 را گزارش دهد.  مقاالت و منابع جستجوشده -9-3

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجههای مهندسی ارگونومی و جمعهای توسعه برنامهجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با راه -10

 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 های مهندسی ارگونومیعه برنامههای توسراهآشنایی با نحوه جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با  -10-1

 گیری مقاالت و منابع جستجوشده بندی و نتیجه آشنایی با نحوه جمع -10-2

 دهی مقاالت و منابع جستجوشده آشنایی با نحوه گزارش  -10-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تجو کند. را جس های مهندسی ارگونومیهای توسعه برنامهراهمقاالت و منابع مرتبط با  -10-1

 گیری کند. بندی و نتیجهمقاالت و منابع جستجوشده خود را جمع -10-2

 مقاالت و منابع جستجوشده را گزارش دهد.  -10-3

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجههای ارزیابی ریسک در ارگونومی و جمعجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با روش -11

 

 :یازدهمجلسه اهداف ویژه 

 های ارزیابی ریسک در ارگونومی روشآشنایی با نحوه جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با  -11-1

 گیری مقاالت و منابع جستجوشده بندی و نتیجه آشنایی با نحوه جمع -11-2

 دهی مقاالت و منابع جستجوشده آشنایی با نحوه گزارش  -11-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را جستجو کند.  های ارزیابی ریسک در ارگونومیروشاالت و منابع مرتبط با مق -11-1

 گیری کند. بندی و نتیجهمقاالت و منابع جستجوشده خود را جمع -11-2

 مقاالت و منابع جستجوشده را گزارش دهد.  -11-3
 

 : دوازدهمهدف کلی جلسه 

 گیری و ارایه گزارشبندی، نتیجهجمع جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با حمل و نقل دستی بار و  -12

 

 : دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 حمل و نقل دستی بار آشنایی با نحوه جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با  -12-1

 گیری مقاالت و منابع جستجوشده بندی و نتیجه آشنایی با نحوه جمع -12-2

 دهی مقاالت و منابع جستجوشده آشنایی با نحوه گزارش  -12-3

 

 :ر پایان دانشجو قادر باشدد

 را جستجو کند.  حمل و نقل دستی بارمقاالت و منابع مرتبط با  -12-1

 گیری کند. بندی و نتیجهمقاالت و منابع جستجوشده خود را جمع -12-2

 مقاالت و منابع جستجوشده را گزارش دهد.  -12-3

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجههای کار و جمعها و ایستگاهواع سایتجستجوی مقاالت و منابع مرتبط با ان -13

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 های کار ها و ایستگاهانواع سایتآشنایی با نحوه جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با  -13-1

 گیری مقاالت و منابع جستجوشده بندی و نتیجه آشنایی با نحوه جمع -13-2

 دهی مقاالت و منابع جستجوشده با نحوه گزارش آشنایی  -13-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را جستجو کند.  های کارها و ایستگاهانواع سایتمقاالت و منابع مرتبط با  -13-1



 گیری کند. بندی و نتیجهمقاالت و منابع جستجوشده خود را جمع -13-2

 مقاالت و منابع جستجوشده را گزارش دهد.  -13-3

 

 :چهاردهمدف کلی جلسه ه

 گیری و ارایه گزارش بندی، نتیجهو جمع OSHAاستخراج، ثبت و نگهداری اطالعات به روش  جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با روش -14

 

 : چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 OSHAه روش استخراج، ثبت و نگهداری اطالعات ب  روشآشنایی با نحوه جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با  -14-1

 گیری مقاالت و منابع جستجوشده بندی و نتیجه آشنایی با نحوه جمع -13-2

 دهی مقاالت و منابع جستجوشده آشنایی با نحوه گزارش  -13-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را جستجو کند.  OSHAاستخراج، ثبت و نگهداری اطالعات به روش  مقاالت و منابع مرتبط با روش -14-1

 گیری کند. بندی و نتیجهمقاالت و منابع جستجوشده خود را جمع -14-2

 مقاالت و منابع جستجوشده را گزارش دهد.  -14-3

 

 : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 ROSAو  KIMانجام کار میدانی با روش  -15

 

 : پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 و نحوه اجرای آن  KIMآشنایی با روش  -15-1
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