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 هداف کلی 

 ییناکار و آش طیدر مح یو کاربرد علم ارگونوم تیفلسفه، ماه م،ینسبت به مفاه انیدانشجو یآگاه شیافزا

را از  یانسان تیها و محدود یژگیو یباشد که با مطالعات مورد یکار م طیدر مح کیارگونوم عوامل با

 بشناسد. یکیارگونوم دگاهید

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

 ایط انجام است(و شر ب، فعل رفتاری، درجه و معیاررفتاری دارای مخاط

 .دینما انیمطرح ب یافراد و سازمان ها دگاهیاز د یعلم ارگونوم فیتعار 

 نماید. انیرا ب یاهداف علم ارگونوم 

 دهد حیرا توض یفلسفه علم ارگونوم 

 را بشناسد. یعلم ارگونوم یکاربرد یحوزه ها 

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

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

 انجام پروژه هاي آزمایشگاهي مربوطه

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

 فروشی، اینترنت،.....(

1- Dul J. Ergonomics for beginners. London: Taylor& Francis 2000 

2- Bridger R.S. Introduction to Ergonomics. Second Edition. London: 

Taylor& Francis 2003 



روشهاي تدریس شامل ، سخنراني ، سخنراني  وساایل کمک آموزشی مورد استفاده: و  روش تدریس 

 ها....سایر روش –فرانس ، بحث گروهي ، پروژه ، حل مسششئله بازخوردي ، پرسش  و پاسشك كن  

 و ویدیو پروژكتور( وایت برد)

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

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

 ساعت تاریخ نمره روش

پرسش و پاسخ 

 کالسی 

 11 -11 هر جلسه /22

 11 -11  4 امتحان میان ترم

    11 امتحان پایان ترم
 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 حضور منظم در كالس و شركت فعال در مباحث  -1

 انجام منظم تکاليف و پروژه ها -2

 

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

 

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع  مدرس عنوان

 کالس

  دكتر رسول همت جو یاهداف و فلسفه علم ارگونوم م،یمقدمه، مفاه

 مطالعه مباحث جلسات قبل دكتر رسول همت جو یعلم ارگونوم یریروند شکل گ خچه،یتار

 مطالعه مباحث جلسات قبل جودكتر رسول همت  یکاربرد اجزاء مختلف علم ارگونوم

 مطالعه مباحث جلسات قبل دكتر رسول همت جو آنها یها یژگیو و یانسان یها تیمحدو

 مطالعه مباحث جلسات قبل دكتر رسول همت جو یماکرو ارگونوم

 مطالعه مباحث جلسات قبل دكتر رسول همت جو کار طیدر مح یکیعوامل ارگونوم

  همت جودكتر رسول  یادار یارگونوم

 مطالعه مباحث جلسات قبل دكتر رسول همت جو کار طیمح یاصالح یمطالعات مورد

 

 

 


