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  (Course Plan) طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

  یاحرفهبهداشت : گروه آموزشی نام دانشکده: بهداشت 

  ارگونومیکارشناسی ارشد : تحصیلی و مقطع رشته         بیومکانیک شغلی: نام درس

 

 

 مشخصات درس:

واحد  5.1) 2 تعداد واحد: بیومکانیک شغلی نام درس:

 (واحد عملی 5.1و  نظری

 تشریح و فیزیولوژی انسانی :ازینشیپ

  5911-5055تحصیلیسال  دومنیمسال  زمان برگزاری : 

  زانیار کریمی: نام مدرس یا مدرسین

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

51589801090 

xniar.karimi@yahoo.com 

 

 

 :اهداف درس

 : هدف کلی
  بیومکانیک اجزای مختلف بدن حین انجام حرکات مختلف کاری لیوتحلهیتجزیادگیری انجام 

  بدن و تخمین نیروهای وارد بر آن یهاتیوضعدر ارزیابی  بیومکانیک شغلی یهاروشیادگیری 

  عضالنی-اسکلتی یهابیآساز  یریگشیپبیومکانیکی جهت کنترل و  یهامدلاستفاده از یادگیری 
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 اهداف اختصاصی: 
  شغلی نهیدرزمبیومکانیک و کاربرد آن  یهیپا مفاهیمآشنایی با 

  در برابر اعمال نیرو هاآنعضالنی و رفتار -متخلف سیستم اسکلتی یهابخشآشنایی با 

  بیومکانیکی یهایابیارزآشنایی با جایگاه اصول و مبانی کینزیولوژی حرکات انسانی در 

  بیومکانیکی یهایابیارزبرای  ازیموردنآشنایی با اصول آنتروپومتری 

  مختلف بیومکانیک شغلی یهاطهیحآشنایی با 

  بیومکانیک شغلی یهامدلو  هاروشآشنایی با 

  بیومکانیکی یسازمدل ینحوهآشنایی با 

  کاری یهاطیمحمالحظات بیومکانیکی در آشنایی با 

  بیومکانیک صدمات اجزای مختلف بدنآشنایی با 

 آشنایی با مالحظات بیومکانیکی در طراحی 

  بیومکانیکی یهایابیارزدر  مورداستفاده یابزارهاآشنایی با تجهیزات و 

  بیومکانیکی یهادادهتحلیل  یهاروشآشنایی با 

  ظرفیت کار فیزیکی از دیدگاه بیومکانیک ارزیابی یهاروشآشنایی با  

 

 :وظایف/ تکالیف دانشجویان
  ز یک وضعیت ا آناتومیک، کینزیولوژیک، کینماتیک و کینتیک( یهایبررسجامع )شامل  بیومکانیکی لیوتحلهیتجزانجام یک مورد

 نامناسب کاری

 نیروهای وارد بر بدن حین انجام حرکات کاری ینیبشیپبیومکانیکی در  یهامدلاز  استفاده ینحوهعلمی از  ینمونه یارائه 

 

 

 : ارزشیابی دانشجو

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 15 آزمون پایانی

 - ترمانیم یهاآزمونآزمون یا 

 25  حضور و مشارکت در کالس 

 95 انجام تکالیف و پاسخ به تمرین

 

 

 :برای مطالعه منابع پیشنهادی
 Chaffin Don.B, Occupational Biomechanics. Wiley, the Last Edition. 



 

3 
 

 Hamil Joseph, Knutzen Kathleen M, Biomechanical Basis of Human Movement, LWW, the Last 
Edition. 

 Winter David A, Biomechanics and Motor Control of Human Movement, Wiley, the Last Edition. 

 Kumar Shrawan, Biomechanics in Ergonomics, CRC Press, the last edition. 

 

 

 

 :جلسات درسی یبرنامه

 عنوان مطلب شماره جلسه

 بحث پیرامون جایگاه و اهمیت بیومکانیک در ارگونومی 5

  و کاربردها یشناسروشکاری،  یهاطهیحبیومکانیک شغلی: جایگاه،  2

 مالحظات بیومکانیکی در محیط کار و طراحیبیومکانیک شغلی:  9

 مختصاتی یهاستمیسبیومکانیک: نیرو و محاسبات آن، گشتاور، فشار و  یهیپامفاهیم  0

 هااهرمبیومکانیک: تعادل استاتیک و سیستم  یهیپامفاهیم  1

 تحلیل حرکات انسانی: کینزیولوژی و بیومکانیک 6

 مختلف سیستم حرکتی  یهابخشتحلیل حرکات انسانی: آشنایی با  7

 تحلیل حرکات انسانی: ساختار و رفتارهای عضالت در رابطه با تولید نیرو 8

 اصول آنتروپومتری در بیومکانیک شغلی  1

 بیومکانیکی  یهایابیارزبرای  ازیموردنتجهیزات  55

 بیومکانیک شغلیارزیابی ظرفیت کار فیزیکی با رویکرد  55

 بیومکانیک شغلی: کلیات یهامدل 52

 یبعدسهو  یاصفحهاستاتیک  یهامدلبیومکانیک شغلی:  یهامدل 59

 دینامیک یهامدلبیومکانیک شغلی:  یهامدل 50

 (5بیومکانیک شغلی کمردرد ) یهامدل 51

 (2بیومکانیک شغلی کمردرد ) یهامدل 56

 مدل بیومکانیکی از یک وضعیت نامناسب کاری( یارائهکار عملی ) 57

 


