
 يبسمه تعال
  يجان غربيآذربا ي، درمانيو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 طرح درس دوره
 

 ياريالله دکتر نام مدرس: عملي( 5.1نظري و  5.1)2:تعداد واحد 2ارگونومي شغلي  :ينام واحد درس بهداشت حرفه اي ارشد يکارشناس:يليرشته و مقطع تحص   يبهداشت حرفه ا:يگروه آموزش بهداشت دانشکده:
    

سه
جل

 

 ارزيابي وسايل كمك آموزشي كار عملي روش/روش هاي تدريس هدف/اهداف كلي محتوا/ عنوان ساعت روز تاريخ

ک ي  1
 شنبه

 
11-11 

 اهداف، تکنیکهای گردآوری داده برای آنالیز شغلی   آنالیز  شغلی

 

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجويان Handoutارائه 

 ندارد ژكتورروويدئو پ –كامپیوتر  ندارد

1  
ک ي

 شنبه
 

11-11 
 آنالیز  شغلی

 تکنیکهای  آنالیز شغلی
HTA وTTA  وVPA  وTime study 

 سخنرانی

 به دانشجويان Handoutارائه 
 ندارد

 -ويدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژيک وايت  -وايت بورد

 تخته پاك كن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزيابی 

 دانشجويان

3  
 کي

 شنبه
 

11-11 
روشهای ارزيابی 

 اجتماعی-آشنايی با نحوه ارزيابی درد، بار كاری و استرس های روانی  ارگونومی
 سخنرانی

 
 كامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزيابی 

 دانشجويان

4  
ک ي

 شنبه
 

11-11 
روشهای ارزيابی 

 روشهای قلم كاغذی ارزيابی پوسچر ارگونومی

 یسخنران

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 وتریكامپ

 دئو پروژكتوريو

 

جلسه  3ز از یكوئ

گذشته و درس 

 جلسه چهارم

ک ي  5
 شنبه

 
11-11 

 WISHAمعادله نايوش، جداول اسنوك و  ارزيابی حمل دستی بار

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجويان Handoutارائه 

 ندارد ژكتورويدئو پرو –كامپیوتر  ندارد

ک ي  6
 شنبه

 
11-11 

روشهای ارزيابی 
 دستگاهی در ارگونومی

 كلیات ارزيابی دستگاهی، تجهیزات آنتروپومتريک، بیومکانیک و فیزيولوژيک(
 سخنرانی

 به دانشجويان Handoutارائه 
 ندارد

 -ويدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژيک وايت  -وايت بورد

 تخته پاك كن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ی ثبت در دفتر ارزياب

 دانشجويان

7  
ک ي

 شنبه
 

11-11 
 آشنايی با عوامل موثر در بروز كمردردهای  شغلی و نظريه های مربوطه كمردرد شغلی

 سخنرانی

 یریشگینمايش مواردمختلف و روش پ
 كامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزيابی 

 دانشجويان

 دانشجو: یابینحوه ارزش

 برگزار خواهد شد(، …… ، …… ، …… ،  17/7/77 یخ هايز  در تاریكوئ 4از  كل نمره دانشجو )در طول ترم جمعاً  %11زها: یكوئ (1

 برگزار خواهد شد( ……خ ياز كل نمره دانشجو ) در تار %11ان ترم: یم (1

 برگزار خواهد شد( …خ ي)در تار  % 45ان ترم يامتحان پا (3



 %15 یف درسیتکال (4

 

  

سه
جل

 

 ارزيابي وسايل كمك آموزشي كار عملي روش/روش هاي تدريس هدف/اهداف كلي محتوا/ عنوان ساعت روز تاريخ

ک ي  7
 شنبه

 
11-11 

مداخالت فنی مهندسی ارگونومیک)طراحی ايستتگاههای كتاری، طراحتی شتغل و      مداخالت ارگونومیک
 فرايند(

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجويان Handoutارائه 

 ندارد ژكتورئو پروويد –كامپیوتر  ندارد

9  
ک ي

 شنبه
 

11-11 
 مداخالت ارگونومیک

 مداخالت ماكروارگونومیک در محیط های كاری
 آشنايی با مدل های ارگونومی مشاركتی در مداخالت ارگنومیکی

 سخنرانی

 به دانشجويان Handoutارائه 
 ندارد

 -ويدئو پروژكتور –كامپیوتر 

ماژيک وايت  -وايت بورد

 ك كنتخته پا -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزيابی 

 دانشجويان

 پروژه عملی    11
آشنايی با انجام كار میدانی با رويکرد شناسايی ارزيابی و كنترل 

 پرسش و پاسخ دستگاههای ازمايشگاهی دارد روش عملی  ريسکهای ارگونومیک در يک شغل، صنعت يا سازمان

 گزارش كار تجهیزات آزمايشگاه دارد عملی با تجهیزات آزمايشگاه ارگونومی در ارزيابی های میدانی آشنايی عملی  كار در آزمايشگاه    11

 دانشجو: یابینحوه ارزش

 برگزار خواهد شد(، …… ، …… ، …… ،  17/7/77 یخ هايز  در تاریكوئ 4از  كل نمره دانشجو )در طول ترم جمعاً  %11زها: یكوئ (1

 برگزار خواهد شد( ……خ يشجو ) در تاراز كل نمره دان %11ان ترم: یم (2

 برگزار خواهد شد( …خ ي)در تار  % 45ان ترم يامتحان پا (3

 %15 یف درسیتکال (4

 


