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

 طرح درس دوره
 

 دکتر اللهیاری نام مدرس: 1:تعداد واحد روانشناسی در ارگونومی:نام واحد درسی کارشناسی ارشد ارگونومیرشته و مقطع تحصیلی:   بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
    

سه
جل

 

 ارزيابی وسايل كمك آموزشی كار عملی روش/روش هاي تدريس هدف/اهداف كلی محتوا/ عنوان ساعت روز يختار

یک   1
 شنبه

 
11-11 

تعریف محیط کار سالم، آشنایی با ریسک فاکتور های روانی در محییط و نشی     مبانی روانشناسی کار
 روانشناسی ارگونومی

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر  داردن

1  
یک 
 شنبه

 
11-11 

عوامل روانی اجتماعی 
 کار

مثالهایی از فاکتورهیای روانیی اجتمیاعی    ، تعریف فاکتورهای روانی اجتماعی کار
 کار

 رابطه و نش  آن در ارگونومی شغلی

 

 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك کن -بورد

پرس  و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

3  
یک 
 شنبه

 
11-11 

اندازه گیری عوامل 
 روانی اجتماعی کار

دالیل اندازه گیری مخاطرات روانیی اجتمیاعی، انیواب ابهارهیای انیدازه گییری و       
 ویهگیهای مهم یک ابهار

 سخنرانی

 
 ، کامپیوتر ندارد

پرس  و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

4  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 یاثر عوامل روان
بر اختالالت  یاجتماع
 یعضالن یاسکلت

 مکانیهمهای تاثیر عوامل روانی اجتماعی در ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور

 

جلسه  3کوئیه از 

گذشته و درس 

 جلسه چهارم

یک   5
 شنبه

 
11-11 

مدیریت عوامل روانی 
 اجتماعی کار

 مدیریت ریسک عوامل روانی اجتماعی و سطوح پیشگیری

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر  ندارد

یک   6
 شنبه

 
11-11 

 م و نظریات موجود درباره کیفیت زندگی کاری و نحوه اندازه گیریمفهو کیفیت زندگی کاری 
 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك کن -بورد

پرس  و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

7  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 یه تعادل و اجهاری آن و نحوه رسیدن به تعادل در نظام کارآشنایی با نظر تئوری تعادل
 سخنرانی

 نمای  مواردمختلف و روش پیشگیری
 کامپیوتر،  ندارد

پرس  و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 برگهار خواهد شد(، …… ، …… ، …… ،  17/7/87کوئیه  در تاریخ های  4از  کل نمره دانشجو )در طول ترم جمعاً  %11کوئیهها:  (1

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

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



 %15تکالیف درسی  (4

 

  

 


