
 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده بهداشت 
 و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي گروه 

  )Course Plan(  طرح درس

  

  )نظري(واحد ٢ تعداد واحد :  ١مهندسي فاكتورهاي انساني  نام درس :

و بهداشــت حرفــه اي  كارشناســي مهندســي مقطع :
  ايمني كار

  ) نظري ساعت ٣٤(نيمسال  ١ مدت زمان ارائه درس :
 ١٣٩٩- ١٣٩٨ دومنيمسال 

 جيد فالحيم مدرس : فيزيولوژي و كالبدشناسي پيش نياز:

 با قابليت ها و محدوديت هاي انساني، ايجاد تعامل مناسب بين كــار و كــاربر، بكــارگيري اصــول و روش هــاي آشنايي اهداف كلي:
  ارزيابي، بازرسي و بهبود شرايط كار 

   
  

فاهيم مورد انتظار رئوس مطالب (م  جلسه
  تدريس)

  روش تدريس  فعاليت فراگيران
  

نام 
  مدرس

  
ي ارزيابي ها، نحوهمعارفه و تشريح سرفصل اول

دانشجويان، منابع درس و تعاريف و معرفي 
علم ارگونومي از نظر دانشمندان مختلف و 

 سازمان هاي بين المللي

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

  فالحي

تاريخچه، اهداف و علوم مختلف كاربردي در   دوم
 ارگونومي

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

، سيستم هاي فيزيولوژي كار(متابوليسم انرژي  سوم
باسازي انرژي، كارماهيچه اي استاتيك و 

 ديناميك)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

فيزيولوژي كار( تقسيم بندي كارها بر حسب   چهارم
، ظرفيت ILOمصرف انرژي با توجه به نظر 

كار جسماني و روش هاي اندازه گيري  انجام
  آن)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

اندازه گيري قدرت عضالني و ارزيابي فشار   پنجم
 كار

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

نت، پاسخ به پاورپوي
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

 فالحيپاورپوينت، پاسخ به گوش دادن و  انواع خستگي و روش هاي پيشگيري از آنها  ششم



مشاركت در مباحث 
كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

چرخه كار و استراحت و محاسبه زمان   هفتم
  س نظريه هاي مختلفاستراحت براسا

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

گوش دادن و  كارايي و چگونگي محاسبه آن، تغذيه و كار  هشتم
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
ايده در سئوال، بيان 

  خصوص يك مشكل

 فالحي

 نهم
نوبت كاري(تعاريف، خواب و ساعت بيولوژيك 

 و تفاوت هاي فردي)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

  فالحي

  دهم

نوبت كاري( مشكالت خانودگي، اجتماعي و 
دهاي بهداشتي و ايمني، ارائه راهكارهاي پيام

مختلف با نگرش هاي فردي، اجتماعي و 
 مديريتي)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  يازدهم
ارگونومي شناختي(مدل پردزش اطالعات در 

ساني، مهارت هاي انسان، تعريف خطاي ان
 ادراكي)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  دوازدهم
ارگونومي شناختي(رابطه سرعت و خطا، 

  حافظه وانواع آن، كاربرد فرآيندهاي شناختي)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

يق كالس از طر
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  سيزدهم
آنتروپومتري(عوامل موثر و شيوه هاي اندازه 

 گيري، مباجث آماري)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  دهمچهار
آنتروپومتري( مراحل طراحي آنتروپومتريك، 
كاربرد آنتروپومتري در طراحي ايستگاه هاي 

 كار و تجهيزات)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  پانزدهم
سيستم انسان ماشين( تعاريف و اجزاء، مدل 

  لمان)

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي



  پرسش و پاسخ

 اصول نشانگرها، كنترل گرها و چيدمان آنها  شانزدهم

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي
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  ارزشيابي:
 درصد ٥٠پرسش در طول كالس و امتحان ميان ترم    - 
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