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

 طرح درس دوره
 

 دکتر اللهیاری نام مدرس: 4: تعداد واحد روشهای ارزیابی در ارگونومی :نام واحد درسی کارشناسی ارشد ارگونومیرشته و مقطع تحصیلی:   بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
    

ج
سه

ل
 

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

یک   1
 شنبه

 
11-11 

نگاهی به روشهای 
 ارزیابی

ویژگیهای یک ابزار ایداه ال براای ارزیرابیا اهردار ارزیرابیا واومر ن یی هرای       
 یختلف  باای روشهای ارزیابی

 سخناانی

 بحث

 به دانشج یان Handoutارائه 

 ندارد ژوت رویدئ  پاو –وایپی وا  ندارد

1  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 ابزارهای ارزیابی
 اOSHA checklistآشنایی با باخی ابزارهای ویفیا نیمه ومری و ومری   

REBAا PLIBEL,ا RULA  
 سخناانی

 به دانشج یان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئ  پاوژوت ر –وایپی وا 

یاژیک وایت  -وایت ب رد

 وخته پاك ون -ب رد

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

3  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 NIOSH Lifting Equation اStrain index اLiberty Mutual Tables ابزارهای ارزیابی
 سخناانی

 
 وایپی واا  ندارد

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

4  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 ACGIHحدود یجاز 
باای فعالیت های دستی 

 و بلند وادن بار
 آشنایی و نح ه استفاده از حدود یجاز  در ارزیابی های ارگ ن یی

 سخناانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 وایپی وا

 ویدئ  پاوژوت ر

 

جلمه  3و ئیز از 

گذشته و درس 

 جلمه چهارم

یک   5
 شنبه

 
11-11 

 3DSSPPوLMMروشهای  ومادردارزیابی ریمک 

 سخناانی

 بحث

 به دانشج یان Handoutارائه 

 ندارد ژوت رویدئ  پاو –وایپی وا  ندارد

یک   6
 شنبه

 
11-11 

اندازه گیای قدرت 
 عضالنی در ارگ ن یی

آشررنایی بررا روشررهای انرردازه گیررای قرردرت عضالنی روشررهای ایزویتایررکا   
 ایزوو نیک و ایزو ونیتیک(

 سخناانی

 به دانشج یان Handout ارائه
 ندارد

 -ویدئ  پاوژوت ر –وایپی وا 

یاژیک وایت  -وایت ب رد

 وخته پاك ون -ب رد

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

7  
یک 
 شنبه

 
11-11 

ارزیابی وظایف حمل 
دستی و فعالیتهای 

 KIMدستی به روش 

 KIMآشنایی با روش ارزیابی 
 سخناانی

 تلف و روش پیشگیاینمایش ی اردیخ
 وایپی واا  ندارد

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

یک   8
 شنبه

 
11-11 

ارزیابی وظایف حمل 
دستی و فعالیتهای 

 KIMدستی به روش 

 KIM-MHO اKIM-PPا KIM-LHCآشنایی با روش ارزیابی 

 سخناانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 وایپی وا

 وژوت رویدئ  پا

 سیم الو ر

جلمه  4و ئیز از 

گذشته و درس 

 جلمه هشتم



یک   9
 شنبه

 
11-11 

وکنیک ارزیابی وظایف 
 ARTوکااری 

 آشنایی با نح ه ارزیابی وظایف وکااری

 سخناانی

 بحث

 به دانشج یان Handoutارائه 

 ندارد ژوت رویدئ  پاو –وایپی وا  ندارد

11  
یک 
 شنبه

 
11-11 

یابی روانی روشهای ارز
 فیزی ل ژیکی–

Psychophysiological 

ا emgبار وار ذهنیا روشهای ارزیابی بار ورار ذهنریا روشرهای فیزی لر ژیکی      
 EDRضابان قلباٍ

 سخناانی

 به دانشج یان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئ  پاوژوت ر –وایپی وا 

یاژیک وایت  -وایت ب رد

 وخته پاك ون -ب رد

پاسش و پاسخ و 

دفتا ارزیابی ثبت در 

 دانشج یان

11  
یک 
 شنبه

 
11-11 

روشهای ارزیابی روانی 
 فیزی ل ژیکی–

Psychophysiological 

فشار خ نا شاخص پلرک  (روشهای ارزیابی بار وار ذهنیا روشهای فیزی ل ژیکی
 ERPو ای اج یغزیا ٍ  EEGیعیارهای ونفمیا زدنا

 سخناانی

 به دانشج یان Handoutارائه 

 caseارائه 

 وایپی واا  اردند

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

یک   11
 شنبه

 
11-11 

روش ارزیابی فعالیت 
 (EMGآشنایی با روش ارزیابی فعالیت عضالت  (EMGعضالت 

 سخناانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 وایپی وا

 ویدئ  پاوژوت ر

 

 و ئیز 

یک   13
 شنبه

 
11-11 

فعالیت روش ارزیابی 
 (EMGعضالت 

 (EMGآشنایی با روش ارزیابی فعالیت عضالت 

 سخناانی

 بحث

 به دانشج یان Handoutارائه 

 ندارد ژوت رویدئ  پاو –وایپی وا  ندارد

یک   14
 شنبه

 
11-11 

اندازه گیای داینه 
 حاوتی یفاصل

 آشنایی با روش الکتاوگ نی یتای
 سخناانی

 به دانشج یان Handoutارائه 
 دندار

 -ویدئ  پاوژوت ر –وایپی وا 

یاژیک وایت  -وایت ب رد

 وخته پاك ون -ب رد

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

یک   15
 شنبه

 
11-11 

روشهای ارزیابی 
 وایپی واا  ندارد  وار  عملی با نام افزار یدلها و نظایات و ان اع روشهای ی ج د شناختی

پاسش و پاسخ و 

ا ارزیابی ثبت در دفت

 دانشج یان

16  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 آشنایی با یاواوارگ ن یی یاواوارگ ن یی
 وار  عملی با نام افزار

 
 ندارد

 وایپی وا

 ویدئ  پاوژوت ر

 

پاسش و پاسخ و 

ثبت در دفتا ارزیابی 

 دانشج یان

17  
یک 
 شنبه

 
11-11 

 آشنایی با روش آنالیز یاواوارگ ن یی آنالیز یاواواروگ ن یی

 ناانیسخ

 بحث

 

 ندارد
 ژوت رویدئ  پاو –وایپی وا 

 
 ندارد

 نح ه ارزشیابی دانشج :

 باگزار خ اهد شد(، …… ، …… ، …… ا  17/7/87و ئیز  در واریخ های  4از  ول نماه دانشج   در ط ل وام جمعاً  %11و ئیزها:  (1

 باگزار خ اهد شد( ……از ول نماه دانشج    در واریخ  %11ییان وام:  (1

 باگزار خ اهد شد( … در واریخ   % 45ان پایان وام ایتح (3

 %15وکالیف درسی  (4

 

  

 


