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ی    زش و آم عاونت  ن م ال ی گی ی و ردمان داشت ه ت ب دما ی و خ م زپشک و عل گاه   دانش
  یابی ارز یروش ها : کارگاه/دوره/ عنوان درس 

 ی شغل ی ارگونوم
 کار   ایمنی و  ایحرفه  بهداشت مهندسی  گروه آموزشی:

  5/1واحد )  2 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

ساعت   26 - (یواحد عمل  5/0و  ی واحد نظر

 ( یساعت )عمل 17 -( ی)نظر

 بهداشت دانشکده ه/ مرکز آموزشی درمانی:شکد دان

دانشجویان کارشناسی    تعداد گروه هدف:

  و  ایحرفه  بهداشت مهندسیپیوسته رشته نا

 کار  ایمنی

 یک نیمسال : کارگاه/دوره  /مدت زمان ارائه درس 

  مهندسی : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

ناسی  رش کا/  کار  ایمنی  و  ایحرفه بهداشت

 هپیوستنا

 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه روع:ان ش مز

 مشخصات استاد مسؤول: 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه  نام خانوادگی  نام

 m.golhosseini@yahoo.com 01333824456 01333824456 استادیار حسینی گل جوادمحمد سید 

 شخصات استادان/مدرسان همکار: م

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  تماس ره شما رتبه  وادگی نام خان نام

- - - - - - 

      

      

ح  رهطر   دو
ک رونی    الکت
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ی  م زپشک و عل ش  ز و آم وسعه  ت و ت عا  مرکز مطال
ک  رونی ش الکت ز و  آم

 

 معرفي و اهداف درس 
 

 كلمه در مورد درس بنویسید.   300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

بس  ی در جهان صنعت کارکن  یاریامروز،  و  کارگران  ک از  هستند،  ناچار  شرا  ه خود ان  با  که    نامناسب،  یطیرا 

  ی ا  گونه   شده، به   یجادا   محدودیتهای   متناسب سازند و با  یکند،م  یلو ابزار مورد استفاده بر آنها تحم  یط مح

  ی ور  و بهره  یمنیا  ی،فرد، تندرست  یو بر زندگ  بوده   یم وخ  یاربس  تواند   یم  ی ا  مصالحه  ینچن  یامد . پیند کنار آ

در    ب داشته نامطلو  یاثر نظر جسمان  وضعیتی،  ین چنباشد.  از  نوع کار    یروان  یا  یانسان  که    یزاتی تجه  یابا 

  ی برا  ندارد.   یتناسب  پردازد،  یبه کار م   یاکرده    یکه در آن زندگ  یطی در مح  یا  و   دهد   یمورد استفاده قرار م 

ان  انسبه    ،کارآمد   یافتیره  انبه عنو  ، ارگونومی کار  یروی ن  یتندرست  ین مسائل و تأم  ینگونهاز بروز ا  یشگیریپ

را متناسب با آنها   یط دستگاهها، کار و مح   آنگاه،  و  سنجد   یانسان را م  های  توانمندی  ارگونومی  .یدهد م  یاری

انسان سازد و نه انسان  آن است که، کار را متناسب با    ی در پ  ی ارگونوم  در واقع   کند   ی م  یمو تنظ  یسازمانده

به منظور    ی بازرس   و   یشغل  ی در ارگونوم  یابیارز  یها  وش ر  یری و به کارگ  ییآشنابنابراین    را متناسب با کار.

 حرفه ای می باشد. مهندسی بهداشت رشته  دانشجویان از ضروریات  کار  یط بهبود شرا
 

 

 كارگاه/دوره: /اهداف كلي درس

 

 یشغل  یدر ارگونوم  یابیارز یروش ها  یریو به کارگ ییآشنا -1

   کار یط به منظور بهبود شرا یبازرس  -2

 

 

 

 

 دوره: /كارگاه/هداف اختصاصي درسا

 :را فراگرفته باشند  یر مطالب زو   ین عناو دورهدستیار انتظار می رود در پایان  دانشجو/ ز ا



 

3 

 

حرکات  آشنایی با تعاریف پایه و اصطالحات رایج از قبیل صفحات و محورهای حرکتی بدن، پوسچر، دامنه   ✓

 مفاصل

 مفاصلت  شناخت انواع مفاصل و عوامل محدود کننده حرک ✓

 شناخت انواع اهرم ها و محاسبات تک محوری اندام های حرکتی و ستون فقرات  ✓

 آشنایی با انواع عضالت و نحوه اعمال نیرو  ✓

 HTAآشنایی با روش های آنالیز شغلی همچون روش   ✓

 رابطه بین آسیب های کمری و بلند کردن دستی بارآشنایی با برخی از آمار و اطالعات مرتبط با  ✓

 یب های کمری حین بلند کردن دستی بار موثر در آس  ملشناخت عوا ✓

 آشنایی با مدل بیومکانیکی بلند کردن بار  ✓

 شناخت روش های استوپ و اسکات در بلندکردن بار و مزایا و معایب هر کدام  ✓

 ILOآشنایی با روش های صحیح بلند کردن بار پیشنهادی  ✓

 رار گیرند ق  شناخت عواملی که در بلند کردن بار می بایست مورد توجه ✓

 آشنایی با حدود توصیه شده در بلند کردن دستی بار  ✓

 برای طراحی و ارزیابی بلند کردن بار و یادگیری نحوه محاسبات آن  NIOSHشناخت مدل  ✓

 آشنایی با دستور کارهای جامعه اروپا ✓

 ن دستی بار در انگلستانآشنایی با دستور کارهای بلند کرد  ✓

 SNOOKآشنایی با جداول  ✓

 قراتتومی ستون فنایادآوری آ ✓

 آشنایی با شاخص دلماس  ✓

 شناخت اجزای ستون فقرات )استخوان، دیسک، رباط، عضالت، عروق، اعصاب(  ✓

 آشنایی با مفاهیم پایه نظیر پوسچر کار، پوسچر طبیعی، دامنه حرکتی طبیعی، پوسچر نامناسب،...  ✓

 عوامل تعیین کننده پوسچرشناخت  ✓

 واژگان مصطلح آن و  عضالنی  -آشنایی با اختالالت اسکلتی   ✓

 عضالنی  -شناخت عالئم اختالالت اسکلتی  ✓

 عضالنی مرتبط با کار و اهمیت توجه به آن   –شناخت اختالالت اسکلتی  ✓

 عضالنی در محیط کار  –آشنایی با مکانیسم کلی ایجاد اختالالت اسکلتی  ✓

 عضالنی در محیط کار  –تورهای موثر در بروز اختالالت اسکلتی شناخت ریسک فاک ✓

)خت  انش  ✓ ها  آن  بکارگیری  چگونگی  و  کاری  پوسچرهای  ارزیابی  های   ,OWAS, RULA, REBAروش 

QEC, OCRA, ROSA) 

 عضالنی محیط های کاری در سال های اخیر –آشنایی با علل افزایش اختالالت اسکلتی  ✓

 عضالنی در محیط های کاری   –وز اختالالت اسکلتی  شناخت روش های پیشگیری از بر  ✓

با چک   ✓ دستورالعلیآشنایی  ها،  و  ست  مجاز شغلی  کتاب حدود  شامل  ارگونومی شغلی  راهنماهای  و  ها  مل 

 راهنمای آن 

 آشنایی با اجزای برنامه ارگونومی در محیط کار  ✓
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کشاورزی، صنایع دستی،  اداری،    درمانی،مشاغل مختلف مانند مشاغل  آشنایی با اجرای اصول ارگونومی در   ✓

 ...  صنعت ساختمان و

 ونومی کالن چه و تعاریف ارگیخآشنایی با تار ✓

 آشنایی با ارگونومی در طراحی و مدیریت سازمانی  ✓

 آشنایی با ارگونومی مشارکتی  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400-1401اول ل انیمس -یکيقویم درسي الکترونت
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 مدرس  عنوان  جلسه
 بازه زمانی 

 )روز( 

 نوع

 ای( سانهرچند  / وتی) ص
 تاریخ پایان  تاریخ شروع 

1 

 درس  یمعرف

 سرفصل دروس بیان

 منابع   معرفی

 نومی مقدمه ای بر ارگو

 ای سانهرچند   نیحسیگل
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل ( 1بیومکانیک شغلی ) 2
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل ( 2بیومکانیک شغلی ) 3
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل عضالنی  -ی اختالالت اسکلت 4
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

5 
  ارگونومی در اجزای برنامه

 محیط کار
 ای سانهرچند   حسینیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (1ابی پوسچر )مفاهیم پایه ارزی 6
  یمبر اساس تقو

  یشآموز

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (2ابی پوسچر )مفاهیم پایه ارزی 7
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (1روش های ارزیابی پوسچر ) 8
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   یحسینگل (2روش های ارزیابی پوسچر ) 9
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (3زیابی پوسچر )روش های ار 10
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل (4روش های ارزیابی پوسچر ) 11
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیلگ بلند کردن دستی بار  12
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

13 
بلند کردن  روش های ارزیابی 

 دستی بار 
 ای انهسرچند   نیحسیگل

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

14 
ها   دستورالعمل  ها،  لیست  چک 

 و راهنماهای ارگونومی شغلی  
 ای سانهرچند   حسینیلگ

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 ای سانهرچند   حسینیگل برنامه های مداخله ارگونومی 15
  یمبر اساس تقو

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش
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 تدریس: نحوه 

 

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد  وظایف شرکت کنندگان/دانشجو وظایف وضیحت خیر بلی

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * و منابع اصلی  محتوای 

 ها سخ به پرسشن / پا زموتدریس / محتواسازی و آ مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * بیشتر  مطالعه ابعمن

 ها پاسخ به پرسشن / موتدریس / محتواسازی و آز مشارکت وین ی / حل تمرفراگیر   * تمرین ها

    *  تاالر گفتگو 

 ها ن / پاسخ به پرسشی و آزموتدریس / محتواساز مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * طرح سوال 

 ها سشن / پاسخ به پرس / محتواسازی و آزموتدری ارکتمش وفراگیری / حل تمرین    * سواالت متداول 

    *  ون آزم

    *  اتاق گفتگو

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * نالینکالس آ

    *  اخبار

    *  رسنجی نظ

    *  خود آزمون 

 ها به پرسشن / پاسخ تدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * ها تکالیف و پروژه

 ًاز طریق    يبرگزار روش در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري )ا قید نمایید. ر 

 

ار  کالس ها برگز   Sky roomطریق سامانه رفته و از در طول ترم صورت گ  دانشکده بهداشت  ش آموزواحد های آنالین از طریق برنامه ریزی زمانی برای برگزاری کالس 

 گردد. می 
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 : منابع اصلي درس
در صورتی  -فحات مورد نظردر این درس ) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا ص 

 بع ضروری نباشد(ت آن به عنوان منکه مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 

 ارات فن آوران همدانانتش –دکتر علیرضا چوبینه  –رگونومی شغلی پوسچر در اشیوه های ارزیابی  .1

 ش پزشکیمرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموز   –حدود مجاز مواجهه شغلی  .2

 انتشارات فن آوران  –میرزاخانی، مداح، معتمدزاده  –روش های ارزیابی جابجایی دستی بار در ارگونومی  .3

 

 

4. Kumar S, Editor. Biomechanics in Ergonomics. CRC Press 

5. Marras WS, Karwowski W. Fundamentals and Assessment Tools for 

Occupational Ergonomics. CRC Press 

 

 

 : بیشتر مطالعه منابع

 
 وع محتوا ن

   فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن  پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(   سایر موارد     وتیص
 غیر قابل دانلود  بل دانلودقا
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 تکالیف و پروژه ها:  

   تکالیف طول ترم 

تکالیف درس خود  ویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در ه کنید لطفا به تقتوج نظیم تکالیف ت برای

 لحاظ نمایید.

 ف شرح تکلی ف عنوان تکلی  شماره 
مهلت پاسخ  

 دانشجویان

فیدبک  

 مدرس 
 رائه تکلیف ا هدف از 

1 
بر   یمقدمه ا

 یارگونوم

اهمیت  با یشتر بایی آشن بله هتیک هف تحقیق در رابطه با اهمیت ارگونومی شغلی 

 ارگونومی شغلی

 تسلط بر انواع حرکات بله هتیک هف انواع حرکات حول محورها و صفحات بدن  شغلی بیومکانیک  2

 احثمب  باایی بیشتر آشن بله هتیک هف تبط با مباحث ارائه شده حقیق مرت شغلی بیومکانیک  3

4 
  -اختالالت اسکلتی 

 عضالنی 

 احثمب  ایی بیشتر باآشن بله هتک هفی حقیق مرتبط با مباحث ارائه شده ت

5 
مفاهیم پایه ارزیابی  

 پوسچر 

 احثمب  ایی بیشتر باآشن بله هتفیک ه حقیق مرتبط با مباحث ارائه شده ت

 احثمب  ایی بیشتر باآشن بله تهیک هف ه شده قیق مرتبط با مباحث ارائحت نوردیک  6

 احثمب  ایی بیشتر باآشن بله هفته یک ت تجمعیالراه های پیشگیری از اختال اختالالت تجمعی 7

8 
روش های ارزیابی  

 پوسچر  

ارزیابی   نحوهتسلط بر  بله تهیک هف ارزیابی پوسچر

 پوسچر 

9 
روش های ارزیابی  

 پوسچر  

ارزیابی   نحوهتسلط بر  بله تهیک هف یابی پوسچرارز

 پوسچر 

10 
روش های ارزیابی  

 پوسچر  

زیابی  ار نحوهتسلط بر  بله تهیک هف ارزیابی پوسچر

 پوسچر 

11 
روش های ارزیابی  

 پوسچر  

ارزیابی   نحوهتسلط بر  بله تهیک هف ارزیابی پوسچر

 پوسچر 

 احثمب  یشتر باایی بآشن بله تهیک هف حقیق مرتبط با مباحث ارائه شده ت حمل دستی بار  12

13 
ای ارزیابی  روش ه

 ی بار حمل دست

یابی  رزا نحوهتسلط بر  بله تهیک هف ی بارارزیابی حمل دست

 ی بار حمل دست

14 
ای ارزیابی  روش ه

 ی بار حمل دست

ارزیابی   نحوهتسلط بر  بله تهیک هف ی بارارزیابی حمل دست

 ی بار حمل دست

 تحقیق ترم  15
تبط با مباحث  تحقیق در رابطه با موضوعات مر

 درس

  مباحثبا  ایی بیشتر آشن بله دو ماه 

 ارگونومی شغلی

 پروژه 16
ارزیابی   وعضالنی  ی ت اسکلتالبررسی اختال

 سچر در مشاغلپو

فعالیت عملی در محیط  بله دو ماه 

 شغلی
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 و و نمره مربوط به هر ارزشیابي: بي دانشجیانحوه ارزش

 ایان دورهب(  پ                    الف(  در طول ترم 

 تاریخ درصد  /نمره شیابی ارزروش 

فعالیت های کالسی  

 و انجام تکالیف 

  درصد   20/   نمره  4

  درصد   10/   نمره  2 م پروژه انجا

  درصد  70/  نمره 14 پایان ترم  نامتحا

 

 : یان/شركت كنندگان انشجورات از دظامقررات و انت

 ات آموزشی  به شرح  زیر است:طی دوره ملزم به رعایت مقرر شرکت کننده  / هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir  لکترونیکیا آدرس  به  روزانه  مراجعه ✓
  س در محتوای و   درسی موضوعات ذ اخ ✓

 ی زش آمو محتوای   مطالعه  ✓
 شده  محول   تکالیف   موقع  به    رائها ✓

 شارکتی حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای م ✓

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم  ✓

 

 

 

 

 

  


