
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی 

 طرح درس دوره
 

 دکتر اللهیاری نام مدرس:  2: تعداد واحد       ارگونومی طراحی نام واحد درسی: کارشناسی ارشد ارگونومیرشته و مقطع تحصیلی:   بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
    

سه
جل

 

 ارزيابی وسايل کمك آموزشی کار عملی روش/روش های تدريس هدف/اهداف کلی محتوا/ عنوان ساعت روز اريخت

یک   1
 شنبه

 
11-11 

 محیط انسان ساخت
مدلهای مدل سیستمی، نیازمندیهای سیستم، چرخه حیات، فرآیندطراحی، 

 مشکالت سیستم و نقش متخصصان ارگونومی در طراحیطراحی ،
 

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutرائه ا

 ندارد ژكتورویدئو پرو –كامپیوتر  ندارد

1  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 طراحی انسان محور
مفهوم  طراحی انسان محور، نقش انسان درمحیط عملیاتی، توانائیها و محدودیت 

 های انسانی
 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژیک وایت  -بورد وایت

 تخته پاك كن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

3  
یک 
 شنبه

 
11-11 

روشهای تحلیلی عوامل 
 تحلیل پارتو، تحلیل عملیات، انالیز سیستمهای مشابه انسانی درطراحی

 سخنرانی

 
 كامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

4  
یک 
 شنبه

 
11-11 

روشهای تحلیلی عوامل 
 انالیز فعالیت، تحلیل پروتکل های كالمی، تحلیل وقایع بحرانی انسانی درطراحی

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 كامپیوتر

 ویدئو پروژكتور

 

جلسه  3كوئیز از 

گذشته و درس 

 جلسه چهارم

یک   5
 شنبه

 
11-11 

روشهای  عوامل انسانی 
 برای هدایت طراحی

 تخصیص كاركردها تحلیل كاركردی، تحلیل جریان، تحلیل ارتباط،

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژكتورویدئو پرو –كامپیوتر  ندارد

یک   6
 شنبه

 
11-11 

قابلیت استفاده و 
 روشهای ارزیابی آن

 شنایی با قابلیت استفاده و روشهای ارزیابی آنآ
 انیسخنر

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك كن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

7  
یک 
 شنبه

 
11-11 

طراحی برای همه 
(Universal 

Design 
 شنایی با طراحی برای همهآ

 سخنرانی

 پیشگیرینمایش مواردمختلف و روش 
 كامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

یک   8
 شنبه

 
11-11 

ارگونومی در طراحی 
كار: ایستگاهها كاری 

 و فضاهای كاری
 آشنایی با اصول ارگونومی در طراحی ایستگاهها كاری و فضاهای كاری

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 كامپیوتر

 دئو پروژكتوروی

 سیموالتور

جلسه  4كوئیز از 

گذشته و درس 

 جلسه هشتم



یک   9
 شنبه

 
11-11 

طراحی ارگونومیک 
محصوالت و 
 فرایندهای كار

 آشنایی با طراحی ارگونومیک محصوالت و فرایندهای كاری

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژكتورویدئو پرو –كامپیوتر  ندارد

11  
یک 
 شنبه

 
11-11 

ارگونومی در طراحی 
نمایشگرها، پایانه 

های دیداری و 
 ششنیداری

ارگونننومی در طراحننی نمایشننگرها، پایانننه هننای دیننداری و   آشنننایی 
 ششنیداری

 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك كن -بورد

خ و پرسش و پاس

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

11  
یک 
 شنبه

 
11-11 

ارگونومی در طراحی 
نمایشگرها، پایانه 

های دیداری و 
 ششنیداری

ارگونومی در طراحی نمایشگرها، پایانه های دیداری و آشنایی با اصول 
 ششنیداری

 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 

 caseارائه 

 كامپیوتر،  ندارد

اسخ و پرسش و پ

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

یک   11
 شنبه

 
11-11 

طراحی سیستمها در 
 ارگونومی طراحی سیستمها در سازمانآشنایی با اصول  سازمان

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 كامپیوتر

 ویدئو پروژكتور

 

 كوئیز 

یک   13
 شنبه

 
11-11 

ارگونومی در طراحی 
-سیستمهای انسان

 كامپیوتر
 كامپیوتر-ارگونومی در طراحی سیستمهای انسانآشنایی با  اصول  

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژكتورویدئو پرو –كامپیوتر  ندارد

یک   14
 شنبه

 
11-11 

ارگونومی در طراحی 
 یفضاهای داخل

 یارگونومی در طراحی فضاهای داخلآشنایی با  اصول  
 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutائه ار
 ندارد

 -ویدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك كن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

یک   15
 شنبه

 
11-11 

شنایی با نرم آ
افزارهای طراحی 

 ,CATIAمحصول )
RAMSIS 

 كامپیوتر،  ندارد  كار  عملی با نرم افزار (CATIA, RAMSISشنایی با نرم افزارهای طراحی محصول )آ

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

16  
یک 
 شنبه

 
11-11 

شنایی با نرم آ
افزارهای طراحی 

 ,CATIAمحصول )
RAMSIS 

 (CATIA, RAMSISشنایی با نرم افزارهای طراحی محصول )آ
 كار  عملی با نرم افزار

 
 ندارد

 كامپیوتر

 و پروژكتورویدئ

 

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

17  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 پروژه عملی
انجننام یننک پننروژه عملننی در خصننوا ارزیننابی ارگونننومیکی یکننی از  
محصوالت )شامل طرح صندلی، فضای كاری، ابزار، ...(، طراحی برای همه 

 و طراحی سیستمهای كاری و چیدمان در مراكز اداری

 نیسخنرا

 بحث

 

 ندارد
 ژكتورویدئو پرو –كامپیوتر 

 
 ندارد

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 برگزار خواهد شد(، …… ، …… ، …… ،  17/7/87كوئیز  در تاریخ های  4از  كل نمره دانشجو )در طول ترم جمعاً  %11كوئیزها:  (1

 برگزار خواهد شد( ……از كل نمره دانشجو ) در تاریخ  %11میان ترم:  (1

 برگزار خواهد شد( …)در تاریخ   % 45پایان ترم امتحان  (3

 %15تکالیف درسی  (4

 

  

 


