
 

1 
 

 

  (Course Plan) طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

  یاحرفهبهداشت : گروه آموزشی نام دانشکده: بهداشت 

  ارگونومیکارشناسی ارشد : تحصیلی و مقطع رشته         آنتروپومتری: نام درس

 

 

 مشخصات درس:

 تشریح و فیزیولوژی انسانی :ازینشیپ )نظری( 1 تعداد واحد: آنتروپومتری درس:نام 

  1911-1011تحصیلیسال  دومنیمسال  زمان برگزاری : 

  زانیار کریمی: نام مدرس یا مدرسین

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

11189808090 

xniar.karimi@yahoo.com 

 

 

 :اهداف درس

 : هدف کلی
  آنتروپومترییادگیری اصول و مبانی 

  بدنی و تغییرات آن  هایاندازهسنجش  هایروشیادگیری 

  نتروپومتری آ هایدادهکاربرد و استفاده از  ینحوهیادگیری 
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 اهداف اختصاصی: 
  آنتروپومتریتعاریف و مبانی مفاهیم، آشنایی با 

  هاآنتغییرات  وتحلیلتجزیه بدنی و هاینسبتو  هااندازهآشنایی با  

 آشنایی با آنتروپومتری استاتیک و دینامیک 

  آنتروپومتری گیریاندازه هایروشآشنایی با ابزارها و 

 آشنایی با عوامل اصلی بروز تغییرپذیری در مشخصات آنتروپومتری انسانی 

  ومتری در طراحیآنتروپ هایدادهکاربرد آشنایی با 

 

 :وظایف/ تکالیف دانشجویان
  فرضی یا واقعی یجامعهمربوط به یک آنتروپومتری  هایداده وتحلیلتجزیهانجام یک مورد  

  نتروپومتری در طراحی آ هایدادهعملی از کاربرد  ینمونهیک ارائه 

 

 

 

 : ارزشیابی دانشجو

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 81 آزمون پایانی

 - ترممیان هایآزمونآزمون یا 

 01  حضور و مشارکت در کالس 

 91 انجام تکالیف و پاسخ به تمرین

 

 

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه
 Pheasant Stephen, Haslegrave Christine M, Body space: Anthropometry, Ergonomics and the 

Design of Work, Taylor and Francis, the Last Edition. 

 Croney John, Anthropometry for designers, the Last Edition. 

 Bridger Robert S, Introduction to Human Factors and Ergonomics, CRC Press, the Last Edition. 

 Preedy Victor R, Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and 
Disease, Springer, the last edition. 
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 :جلسات درسی یبرنامه

 عنوان مطلب شماره جلسه

 بحث پیرامون تعاریف و مفاهیم پایه و همچنین جایگاه آنتروپومتری در ارگونومی 1

 در آنتروپومتری گیریاندازه هایروشبدنی و  هاینسبتو  هااندازهتشریح  0

 آنتروپومتری )استاتیک و دینامیک( هایدادهبررسی انواع  9

 آنتروپومتری هایدادهتوصیف آماری تغییرپذیری در  0

 آنتروپومتری در طراحی هایدادهاستفاده از  یکردهایرو 8

 آنتروپومتری هایدادهبر تنوع در  مؤثربررسی عوامل  6

 (1آنتروپومتری در طراحی ) هایدادهکاربرد  7

 (0آنتروپومتری در طراحی ) هایدادهکاربرد  8

 


