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 هداف کلی 

دا و ( اثرات ص یطیمح یبا ارگونوم یارشد ارگونوم یکارشناس انیدانشجو ییبا آشنا انیدانشجو ییآشنا

 .باشد یکار ) م طیو کنترل آنها در مح شیپا یابیارز ییو رطوبت بر عملکرد انسان، توانا دماارتعاش ،

*اهداف اختصاصی یا جزیی درس: هدف اختصاصی بهتر است به صورت رفتاری نوشته شود.) هدف 

 ایط انجام است(ب، فعل رفتاری، درجه و معیار و شررفتاری دارای مخاط

 یارگونوم یالملل نیاز نظر انجمن ب یطیمح یارگونوم فیتعر

 یطیمح یارگونوم یکاربرد یها حوزه

 یطیمح یارگونوم قاتیو تحق گریو علوم د یطیمح یارگونوم یبخش نیب ارتباط

 ) مشاركت دانشجو در فعاليت هاي كالس  وظایف دانشجویان)تکالیف دانشجو در طول ترم

تکاليف محوله، حضور منظم در كالس هاي تئوري و عملي، ، حل مسائل و نظري وعملي

 انجام پروژه هاي آزمایشگاهي مربوطه

  منابع اصلی ) با رعایت اصول منبع نویسی  ودادن نشانی برای تهیه آنها شامل کتابخانه، کتاب

 فروشی، اینترنت،.....(

The Occupatinal ergonomics hand book Karwowski Tayyari, The 
Occupatinal ergonomics 

روشهاي تدریس شامل ، سخنراني ، سخنراني  وساایل کم  آموزشی مورد استااده: و  روش تدریس 

 ها....سایر روش –بازخوردي ، پرسش  و پاسشك كنارانس ، بحگ وروهي ، پروژه ، حل مسششئله   

 و ویدیو پروژكتور( وایت برد)



 بارم مربوط به هرارزشیابی:) نوع امتحانات از لحاظ زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو و  روش ها و

 زمان امتحانات و تکالیف ذکر شود( -بارم بندی -نحوه طراحی سوال

 ساعت تاریخ نمره روش

پرسش و پاسخ 

 کالسی 

 81 -81 هر جلسه /52

 81 -81  4 امتحان میان ترم

    81 امتحان پایان ترم
 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 حضور منظم در كالس و شركت فعال در مباحگ  -1

 انجام منظم تکاليف و پروژه ها -2

 

 444/99دومنیمسال    تئوری بهداشت پرتوها جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 

آمادگی الزم دانشجویان قبل از  مدرس عنوان

 شروع کالس

دكتر رسول همت  شغلی درس و سوخت ساز اتیکل

 جو

 

دكتر رسول همت  طیمح بدن انسان و تبادل حرارت

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

دكتر رسول همت  کار طیمح حرارتی در شیشاخصهای آسا

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

دكتر رسول همت  ییدما استرس های مطالعات در  یجنبههای ارگونوم

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

رسول همت دكتر  با سرو صدا و واکنش انسان ییآشنا

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

دكتر رسول همت   یاکوست میو مااه فیصدا و تعار  یزیبا ف ییآشنا

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

دكتر رسول همت  با ارتعاش و واکنش انسان ییآشنا

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

دكتر رسول همت  و رنگ ییبا نور و روشنا ییآشنا

 جو

 جلسات قبلمطالعه مباحث 

دكتر رسول همت  و رنگ ییروشنا مطالعات نور، در  یباجنبه های ارگونوم ییآشنا

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

دكتر رسول همت  شگاهیکار عملی در آزما

 جو

 



دكتر رسول همت  شگاهیکار عملی در آزما

 جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل

 

 

 


