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

 طرح درس دوره
 

 دکتر اللهیارینام مدرس: 2: تعداد واحدمهندسی عوامل انسانی    نام واحد درسی: کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
    

سه
جل

 

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

 سه شنبه  1
 

11-11 
اختالالت اسکلتی 

 عضالنی مرتبط  با کار
تعریف، میزان شیوع در ایران و جهان،تشریح سیستم اسکلتی عضالنی، مشاال   

 در معرض آسیب، انواع شایع آختالالت

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر  ندارد
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11-11 

ریسک فاکتورهای 
اختالالت اسکلتی 

 عضالنی

 طبقه بندی ریسک فاکتورهای فیزیکی، روانی و سازمانی  
 تشریح ریسک فاکتورهای فیزیکی شام  

 نامناسب یا ثابت   پوسچر •

 اعمال نیروی زیاد   •
 تکرار حرکت •
 بلندکردن بارو حم  بار   •
 فشار تماسی   •
 ارتعاش تمام بدن یا موضعی   •
 دماهای پایین •

 روشنایی نامطلوب •

 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك کن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
روشهای ارزیابی 
 پوسچر در ارگونومی

 شیوه های مشاهده ای 

    شیوه های دستگاهی یا مستقیم 
   شیوه های خود گزارشی 
   شیوه های روانی فیزیولوزیک  

 

 سخنرانی

 
 کامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
آشنایی با روش 

 OWASارزیابی 

، اشنایی با متادولوژی کاار، تعیاین حجام      OWASآشنایی با سیستم کدگذاری 
 نمونه، آنالیز و تجزیه و تحلی  داده ها و گزارش نویسی

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور

 

جلسه  3کوئیز از 

گذشته و درس 

 جلسه چهارم
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11-11 
آشنایی با روش 

RULA 

آناالیز و تجزیاه     ، آشنایی با متدولوژی کار،RULAآشنایی با سیستم کدگذاری
 و تحلی  داده ها، تعیین سطح اقدام بر اساس نتیجه بدست آمده

 سخنرانی

 بحث

 دانشجویانبه  RULAارائه برگه کار 

 ندارد ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر  ندارد
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11-11 
 QECآشنایی با روش 

، آشنایی با متدولوژی کار،  آناالیز و تجزیاه و   QECآشنایی با سیستم کدگذاری
 تحلی  داده ها، تعیین سطح اقدام بر اساس نتیجه بدست آمده

 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك کن -بورد

و پاسخ و پرسش 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
پیشگیری از اختالالت 
 اسکلتی عضالنی

آشانایی بااا ساطوش پیشااگیری، روشاهای پیشااگیری اولیه،پیشاگیری ثانویااه،     
پرسش و پاسخ و  کامپیوتر،  ندارد سخنرانی پیشگیری ثالثه ، مسئولیت کارفرمایان در امر پیشگیری



ثبت در دفتر ارزیابی  مواردمختلف و روش پیشگیرینمایش 

 دانشجویان
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11-11 
 بیومکانیک کمر تعریف و مفاهیم پایه ای، انواع اهرمها، قانون اهرمها ، بیومکانیک شغلی

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور

 سیموالتور

جلسه  4کوئیز از 

گذشته و درس 

 مهشتجلسه 
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11-11 
بلند کردن و حم  دستی 

 بار
تعریف، گستره مشک ، ریسک فاکتورهای فردی، شاغلی و محیطای، آشانایی باا     

 شیوه های جابجایی بار

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر  ندارد
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11-11 
کردن و حم  دستی بلند 

 بار
 ،  NIOSHآشنایی با روش ارزیابی وظایف بلند کردن بار 

 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك کن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
و حم  بلند کردن بار 
 دستی

 و دستورالعم  اتحادیه اروپا   SNOOKاشنایی با جداول 
 سخنرانی

 
 کامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
ارگونومی برا ی 
 محیطهای کار اداری

آشنایی با اثرات و عوارض کار نشسته، اثارات و عاوارض پوساچر نامناساب ،     
 راهکارهای پیشگیری،طراحی محیط کار، طراحی شغ ، آموزش

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 caseارائه 

 ندارد

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور

 

 کوئیز 
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11-11 
ارگونومی برا ی 
 آشنایی با اصول و تجهیزات ارگونومیکی استاندارد برای محیطهای کار اداری محیطهای کار اداری

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر  ندارد
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11-11 
ارگونومی در ابزارهای 

 دستی
طبقه بندی ابزارهای کار، انواع ابزارهاای کااری ماورد اساتفاده و نماایش انهاا،       

 ارزیابیآشنایی با انواع گیرش  ابزار و ابعاد استاندارد دسته و تکنیکهای 
 سخنرانی

 به دانشجویان Handoutارائه 
 ندارد

 -ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 

ماژیک وایت  -وایت بورد

 تخته پاك کن -بورد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
آشنایی با روش 

 REBAارزیابی 

کار،  آنالیز و تجزیه و ، آشنایی با متدولوژی REBAآشنایی با سیستم کدگذاری
 تحلی  داده ها، تعیین سطح اقدام بر اساس نتیجه بدست آمده

 سخنرانی

 
 کامپیوتر،  ندارد

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 
اشنایی با انواع چک لیستهای ارگونومی و بازرسی ارگونومی، معرفی کتاب چاک   چک لیستهای ارگونومی

 ILOپوینت 

 سخنرانی

 بحث

 Handoutارائه 

 

 ندارد

 کامپیوتر

 ویدئو پروژکتور

 

پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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11-11 

سنجش نیروهای 
عضالنی با ساتفاده از 
 انواع نیروسنج ها

 آشنایی با انواع دینامومترها و نحوه کار با آنها

 سخنرانی

 بحث

 به دانشجویان Handoutارائه 

 ندارد
 ژکتورویدئو پرو –کامپیوتر 

 انواع دینامومتر
 ندارد

 نحوه ارزشیابی دانشجو:



 برگزار خواهد شد(، …… ، …… ، …… ،  17/7/87کوئیز  در تاریخ های  4از  ک  نمره دانشجو )در طول ترم جمعاً  %11کوئیزها:  (1

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

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

 %15تکالیف درسی  (4

 

  

 

 


