
 
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 روزانه  س فرم طرح در

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 1 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 یعلم ارگونوم یو معرف یف تعار  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 ی علم ارگونومآشنایی فراگیران با  ✓

 ی ارگونوم یف تعار آشنایی فراگیران با  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 از تدریس  الیت های بعدافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

ارگونوم  یفتعار علم  از    ی مطرح 

و   مختلف  دانشمندان  نظر  از 

   یالملل  ینب   یسازمان ها

 ی آشنا باشد. با مفهوم ارگونوم

 

از نظر دانشمندان  علم ارگونومی  تعاریف 

 بیان نماید. را  مختلف  

 

  ی هاسازماناز نظر علم ارگونومی  تعاریف 

 . بیان نمایدرا    یالمللینب 

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 دانش 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

از وسایل  نی و استفاده  به صورت سخنرا

 کمک آموزشی 

ر  تشتوجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

شرایط کالس و  به سواالت با در نظر گرفتن  

 سایر فراگیران می باشد. 

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران اگر فپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 « زش ها، درونی شدن ارزش هااری، سازماندهی ارذگدریافت، واکنش، ارزش» حیطه عاطفی )نگرشی و...(   -2 ارزشیابی«  ،برکی»دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ت   حیطه شناختی  -1

 ، هماهنگی حرکات، عادی شدن« ت» تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعان حرکتی حیطه رو  -2



 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 2 :طرح درس جلسه شماره 
  واحد2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ی علم ارگونوم و اهداف یخچهتار  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 یعلم ارگونوم تاریخچه آشنایی فراگیران با  ✓

 ی ارگونوم اهداف علمآشنایی فراگیران با   ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :کننده  نیتدو و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :گروه آموزشی

 از تدریس  الیت های بعدافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

و    یرتکاملی س  یری، نحوه شکل گ

 ی ارگونومم  عل یخچهتار

 علم ارگونومی کاربردها و اجزاء 

علم   یخچهو تار یرتکاملیس یری،نحوه شکل گبا  

 آشنا باشد. ارگونومی 

 

ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی  تفاوت 

 تشریح نماید.را 

 

 را بیان نماید. ی ارگونومم عل یکاربردها

 

 نماید.  ی را تشریحعلم ارگونوم ءجزاا

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 دانش 

از وسایل  نی و استفاده  به صورت سخنرا

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  ته پخود در حین تدریس می باشند. الب

شرایط کالس و  در نظر گرفتن    واالت بابه س

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه  در ابتدای  

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 درس بیان خالصه 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 ساعت2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 

 1 یشغل یومارگون  عنوان درس: 3 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1) فیزیولوژی کار  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 ی انرژ یبازساز  یها یستمو س ی انرژ یسمشناخت متابول ✓

 شناخت کارهای ماهیچه ای استاتیک و دینامیک  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  ندسیهم :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 ودانشج

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

   یانرژ یسممتابول

 

 ی انرژ ی بازساز یها یستمس

 

و    یکاستات  یا  یچهماه  ی کارها

 یک ینامد

 

 م بندی انواع کار  تقسی

 بیان نماید.را انرژی ف متابولیسم تعری

 

 سیستم های بازسازی انرژی را تشریح نماید. 

 

 ای را بیان ماید. واع کار ماهیچهان 

 

 را تشریح نماید.   یکاستات  یایچهماه ی اهکار

 

 یح نماید.را تشر یک ینامد ی ا یچهماه ی کارها

 

 . دکار را بیان نمایانواع تقسیم بندی 

 

 تیشناخ

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

از وسایل  و استفاده    نیبه صورت سخنرا

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه  در ابتدای  

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد    هایقسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 یم:ظ تاریخ تن

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 4 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 2) فیزیولوژی کار  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 ی انجام کار جسمان  یممفاه شناخت  ✓

 ارزیابی انجام کار جسمانی  ی هاروشآشنایی با   ✓

 فشار کار  یابیو ارز  یقدرت عضالن یریاندازه گه وآشنایی با نح  ✓

 افراد و نحوه محاسبه آن  ییبا کارا  ییآشنا ✓

 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  قبل از تدریس های  فعالیت

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

جسمان   یتظرف کار  و    ی انجام 

 آن  ییره گانداز  یروش ها

 

عضالن   یریگاندازه و    یقدرت 

 فشار کار  یابیارز

 

 افراد و نحوه محاسبه آن  ییکارا 

 انجام کار جسمانی آشنا باشد. با مفاهیم 

 

های ارزیابی ظرفیت انجام کار جسمانی را  روش

 بیان نماید. 

 

گیری قدرت عضالنی را تشریح  های اندازهراه

 نماید. 

  نماید. ن بیا کاری رافشار   بیهای ارزیا روش 

 

 راد آشنا باشد.با مفهوم کارایی اف 

 

 چگونگی محاسبه کارایی افراد را بیان نماید. 

 

 تیناخش

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

از وسایل  و استفاده    نیبه صورت سخنرا

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    ران با سوالییفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه  در ابتدای  

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت ه و  شد   سشپرفراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 
& Francis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 5  :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 3) فیزیولوژی کار  :رس د  عوضمو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 از آن ها  یشگیریپ ی و روش ها یانواع خستگ ناخت ش ✓

 استراحت   –آشنایی با چرخه کار   ✓

 جام کار آشنایی با اهمیت تغذیه در ان ✓

 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع الیت های حین تدریس عف فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود 
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

خستگ ها  یانواع  روش    ی و 

 از آن ها  یشگیریپ

 

 ت احاستر  –چرخه کار 

 

 ارتباط تغذیه و توان انجام کار 

  

 تشریح نماید.تعاریف مختلف خستگی را 

 

 انواع خستگی را توضیح دهد.

 

 های پیشگیری از خستگی را بیان نماید.راه

 

 آشنا باشد. استراحت  –های کار  با مفهوم چرخه

 

را   استراحت  –های کار چرخهنحوه محاسبه 

 بیان نماید. 

 

ام کار جسمانی را  نجا اهمیت تغذیه مناسب در 

 تشریح نماید.

 

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

از وسایل  و استفاده    نیبه صورت سخنرا

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    التواس   فراگیران مجاز به طرح

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه  در ابتدای  

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترمپاک

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی رنظ کالس درس  عرصه آموزش:



 
 

 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 6 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1) کاری نوبت  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

   کاری  بتنظام نو آشنایی با   ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -هاروش 

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ی مربوط به نوبت کار یفتعار

 

   یولوژیکساعت ب 

 

 های خواب چرخه

 

 ی کارنوبتی در  فرد هایتفاوت

 تشریح نماید. را   ینوبت کار نظام 

 

 .وژیک بدن آشنا باشد.لبا ساعت بیو 

 

 بیان نماید. را  خواب  یهاچرخه

 

را   یکار ی در نظام نوبتفرد هایتفاوتنقش 

 ید. ان نمابی

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

  اسخخود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  سواال  به

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 رس الصه دبیان خ

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 



 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 7 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 2) کاری نوبت  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 ی کارنوبت یب و معا  یا مزا  شناخت  ✓

 کاری کارهای کاهش پیامدهای نوبتراه  آشنایی با ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -انهرس

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ی کارنوبت  یبو معا یامزا

 

پیامدهای  راه کاهش  کارهای 

 کاری نوبت

بر روی شاغلین  کاری  نوبت  یبهداشت  یامدهایپ

 را تشریح نماید.

 

نوبت منفی  روی  اثرات  بر    سائل مکاری 

 خانوادگی و اجتماعی را بیان نماید. 

 

 کاری را تشریح نماید. نوبت  یمنیا  یامدهایپ

 

نوبتهار بیان  کارهای کاهش پیامدهای  را  کاری 

 نماید. 

 تیناخش

 

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

هامات  اب و    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 لسه:مدت ج ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 



 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 8  :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1) یآنتروپومتر  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 یبا آنتروپومتر  ییآشنا ✓

 بر آنتروپومتری عوامل موثر شناخت  ✓

 تریهای اندازه گیری در آنتروپومآشنایی با شیوه ✓

 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود ایان دفراگیر پس از پ
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 تعریف آنتروپومتری و  تاریخچه

 

 عوامل موثر 

 

اندازهشیوه در  های  گیری 

 تریآنتروپوم

 نماید.  بیانرا  تعریف آنتروپومتری

 

 نماید.   توضیح را  آنتروپومتری تاریخچه پیدایش 

 

 نماید. تشریح را   آنتروپومتری برموثر  مل عوا

  
آنتروپومشیوه اندازه گیری در  بیان    تریهای  را 

 اید. نم

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

وع شده و  مرتبط شر   یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیح  ال مجدداًاشک

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 
 
 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 9 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 2) یآنتروپومتر  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 یدر آنتروپومتر یکاربرد یث آمارمباحبا   ییآشنا ✓

 یآنتروپومتر یمراحل طراحآشنایی با  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : اریرفتهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

   یکاربرد یمباحث آمار

 

 ی آنتروپومتر یمراحل طراح

آمار آنتروپومتر  یمباحث  به  ب   یمربوط    یانرا 

 کند.

 

 کند.  یحرا تشر  یآنتروپومتر یمراحل طراح

 

  کند. یح حد را تشر  یانسان ها  یراب یطراح

 

تنظ  یبرا  یطراح قابل  تشر  یممحدوده    یح را 

 کند.

 

 کند.  یحمتوسط را تشر  یانسان ها  یبرا یطراح

 

 تیناخش

 

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

رزیابی  یادآوری مطالب و ا  نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 
& Francis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 10 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 3) یآنتروپومتر  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 یکاربرد آنتروپومترشنایی با  آ ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  بمطالوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

آنتروپومتر طراح  یکاربرد    ی در 

 یزات کار و تجه یها یستگاه ا

کار    هاییستگاها  یدر طراح  یکاربرد آنتروپومتر

 کند. یحرا تشر

 

آنتروپومتر طراح  یکاربرد  را    یزاتتجه  ی در 

 کند.  یحتشر

 

طراحی و  مقدماتی    توانایی  کار  ایستگاه 

 تجهیزات را داشته باشد. 

 شناختی

 

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 کاربرد 

 

 

 کاربرد 

 

 

 کاربرد 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    الییران با سو فراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تنظیم: تاریخ

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 
 
 



 
 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 11 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 1)  ارگونومی شناختی  :رس ع دضومو 2 :ترم

 کلی: اهداف 

 مدل پردازش اطالعات در انسانبا   ییآشنا ✓

 ی ادراک ی و مهارت ها ی انسان  ی خطاآشنایی با   ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 محتوا(  )تحلیل مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 مدل پردازش اطالعات در انسان 

 

ها  ی انسان   یخطا مهارت    ی و 

 ی ادراک

 با مفهوم ارگونومی شناختی آشنا باشد. 

 

 نسان را شرح دهد.مدل پردازش اطالعات در ا 

 

 را شرح دهد.  یانسان  یخطا

 

 کند.  یان را ب   یانسان  یخطاها ی طبقه بند

 

 دهد. یح رابطه سرعت و خطا را توض

 

تشریح  را    یانسان   ی برخورد با خطاها  ی طرح ها

 نماید 

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

ز مطالب تدریس شده  اجلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 
 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 12 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت ندسیمه :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( 2)  ارگونومی شناختی  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 حافظه و انواع آن با    ییآشنا ✓

 ی بار کار فکر یابیارز  یروش ها شناخت  ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع لیت های حین تدریس فعا فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 حافظه و انواع آن 

 

 ی ار کار فکرب   یابیارز   یروش ها

 دهد.  بیان نمایدع آن را حافظه و انوا 

 

 حافظه حسی را تشریح نماید. 

 

 حافظه کوتاه مدت را تشریح نماید. 

 

 حافظه بلندمدت را تشریح نماید. 

 

 را شرح دهد.  ی ادراک ی مهارت ها

 

 را بیان نماید. یبار کار فکر  یابیارز   یروش ها

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 انش د

 

 دانش 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 یران می باشد. سایر فراگ

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 
 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 13 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ین ماش - انسان  یستمس  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 ین ماش - انسان  یستمسبا    ییآشنا ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع ت های حین تدریس فعالی فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ین ماش - انسان یستمس

 

 مدل لمان 

 .نا باشدآش ینماش - انسان یستمسبا مفهوم 

 

 و محیط را تشریح نماید. روابط بین انسان

 

 را تشریح نماید. تجهیزات و  روابط بین انسان

 

 را تشریح نماید.   انسانو  روابط بین انسان

 

 

دهنده آن را تشریح  مدل لمان و اجزای تشکیل

 نماید. 

 

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنراه صورب

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    بتدایدر ا

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 
 



 
 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 14 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :شته تحصیلیر

 ایمنی کار 
 گرها نشانگرها و کنترلطراحی   :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 گرها کنترلو  اصول نشانگرها با    ییآشنا ✓

 گرها کنترلو   نشانگرها  یدماناصول چآشنایی با   ✓
 گل حسینیواد سید محمد ج :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 ا ه گرترلاصول نشانگرها و کن

چ و    یدمان اصول  نشانگرها 

 گرهاکنترل

 انواع نشانگرها را بیان نماید. 

 

 اصول چیدمان نشانگرها را تشریح نماید.

 

 .یدنما  یانرا ب  گرهاکنترلانواع 

 

 را تشریح نماید. گرها کنترلاصول چیدمان 

 

 

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    ینت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

مطالب تدریس شده    ازجلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:



 
 

 1 یشغل یارگونوم عنوان درس: 15 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت دسیمهن :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 ( یکالن )ماکروارگونوم  یارگونوم  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 ارگونومی کالن با    ییآشنا ✓
 گل حسینیسید محمد جواد  :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  بعد یت هایالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

تعار   یخچهتار   ی ارگونوم  یفو 

 کالن 

 

ارگونومی   موفقیت  عدم  دالیل 

 خرد

 

طراح  یارگونوم مد   یدر    ت یری و 

 ی سازمان 

 تعاریف ارگونومی کالن را بیان نماید.

 

 را توضیح دهد. الن تاریخچه ظهور ارگونومی ک 

 

ت را  خرد  ارگونومی  موفقیت  عدم  شریح  دالیل 

 نماید. 

 تعریف سلزمان را بیان نماید.

 

 اجزای یک سازمان را تشریح نماید. 

 

بیان   را  سازمان  یک  ساختار  طراحی  اجزای 

 نماید. 

 

 

 تیناخش

 

 یشناخت

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  پ  خود در حین تدریس می باشند. البته 

ایط کالس و  شرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 یان خالصه درس ب 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   منابع :

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 
 



 
 

 1 یشغل یارگونوم وان درس:عن 16 :طرح درس جلسه شماره 
واحد  2واحد ) 3 :تعداد واحد

 ( ی واحد عمل 1و  ینظر

و   ای حرفه بهداشت مهندسی :رشته تحصیلی

 ایمنی کار 
 مشارکتی  یارگونوم  :رس ع دضومو 2 :ترم

 اهداف کلی: 

 مشارکتی ارگونومی با    ییآشنا ✓
 گل حسینیمحمد جواد  سید :تدوین کننده  و ایمنی کار  ای حرفه بهداشت  مهندسی :روه آموزشیگ

 از تدریس  یت های بعدالافع فعالیت های حین تدریس  فعالیت های قبل از تدریس 

 )تحلیل محتوا(  مطالبوس ئر
 : رفتاریهای هدف 

 رس قادر خواهد بود فراگیر پس از پایان د
 نحوه ارائه درس  طبقه  حیطه 

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 »دقیقه« 
 

 مشارکتی ی ومارگون  یف رتع

 

 یمشارکت یارگونوم یایمزا

 

 انواع مشارکت  

 

 نماید. ارگونومی مشارکتی را تعریف 

 

 را بیان نماید. ارگونومی مشارکتیمزایای 

 

 ح نماید. مشارکت مشورتی را تشری

 

 مشارکت شغلی را تشریح نماید.

 

 د. را تشریح نمای  مشارکت باال

 

 تیناخش

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

 دانش 

 

از وسایل  و استفاده    نیت سخنرابه صور

 کمک آموزشی 

شتر  توجه و تعمق بی  بیشتر مباحث جهت

مرتبط شروع شده و    یران با سوالیفراگ

و ابهامات    فراگیران مجاز به طرح سواالت

اسخ  خود در حین تدریس می باشند. البته پ

س و  ایط کالشرت با در نظر گرفتن  به سواال

 سایر فراگیران می باشد. 

از مطالب تدریس شده  جلسه    در ابتدای

یادآوری مطالب و ارزیابی    نظوربه مقبلی  

مورد  های  قسمت پرسش شده و  فراگیران  

 . می شودداده    توضیحاشکال مجدداً  

 

  - یوترکامپ

  ویدئو

پروژکتور  

و   یک ماژ  -

 برد   یتوا

90 

 بیان خالصه درس 

 یران فراگپاسخ به سواالت 

   ابع :من

✓ Kraemer W, Exercise Physiology, Wolter Kluwer 

Publication 

✓ Tayyari F, Smith JL. Occupational Ergonomics: Principles 

and Applications. London: Chapman & Hall 

✓ Helander M, A Guide to Human Factors and Ergonomics, 

CRC press 

✓ Pheasant S, Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of the Work, Taylor & Francis  

✓ Bridger RS: Introduction to Ergonomics. London: Taylor 

& Francis 

 16/6/1400 تاریخ تنظیم:

 

 

 عتسا2 مدت جلسه: ی کالس درس نظر عرصه آموزش:

 


