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 راَىمای مطالعٍ داوشجًیان

«Study guide» 

 

 عىًان درس:

 2مهندسی فاکتورهای انسانی 

 کارشناسی پیوسته مقطع تحصیلی: بهداشت حرفه ای  رشتٍ تحصیلی:

 1 انسانی فاکتورهای مهندسیپیشىیاز:  )نظری( 2 تعداد ياحد:

 گريٌ آمًزشی:

 مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 مدرس:

 محمد خندان

 



 

 

 

 

 

 

 

 َدف کلی درس:

تؼاهل هٌاظب بیي کار ٍ ّا ٍ هحذٍدیتْای اًعاًی، ایجاد تؼادل ٍ قابلیتآؼٌایی با 

  ّای ارزیابی، بازرظی ٍ بْبَد ؼرایط کارکاربر، بکارگیری اصَل ٍ رٍغ

 ريش تدریس:

 پاظخ ٍ پرظػ بحث گرٍّی، ٍ ظخٌراًی، از طریق
 

 :ایه درس ريش ارزشیابی

 درصذ 10 :/کَئیسحضَر فؼال

 درصذ 30 :اهتحاى هیاى ترم

 درصذ 60 :ترماهتحاى پایاى 

 

 :در ایه درس يظایف ي تکالیف داوشجً

پرظػ ٍ  ؼرکت فؼال در- رػایت ًظن ٍ هقررات - حضَر ٍ خرٍج بِ هَقغ درکالض

 ؼرکت در جلعات آزهَى -پرٍشُ کالظی -پاظخ کالظی ٍ جلعات گرٍّی

 

 اَمیت ایه درس در یک پاراگراف:

در دًیای پیچیذُ اهرٍز، ؼٌاخت ظرفیتْا ٍ هحذٍدیتْای افراد ٍ ّوچٌیي ٍیصگی ّای ؼغل ًکتِ ای 

حیاتی جْت دظتیابی بِ بْتریي ػولکرد افراد در راظتای حفظ ٍ ارتقا ایوٌی ٍ ظالهت ایؽاى از 

ریق یکعَ ٍ بْبَد بْرُ ٍری ظازهاًْا از ظَی دیگر اظت. هفاّین ٍ هطالب هطرح در ایي درض از ط

ارزیابی پَظچر، حول دظتی آؼٌاظازی داًؽجَ با اصَل ٍ ًکات هْن در حیطِ ّای هختلفی ّوچَى 

 ًقؽی کلیذی بِ هٌظَر حصَل اّذاف ایوٌی ٍ بْذاؼت در هحیط کار ایفا خَاّذ کرد. بار 

 اشتباَات رایج داوشجًیان در ایه درس عبارتىد از:

-هیّای کاری هختلف ِ هتَى ٍ آؼٌایی هحذٍد با هحیطب ٍابعتگیضؼف در بازیابی اطالػات قبلی، 

 ّا گردد.تَاًذ هَجب برٍز هؽکالتی در تحلیل
 

 وکات کلیدی در یادگیری بُتر ایه درس عبارتىد از:
با زهاى ٍ  بیي رؼتِ ای بَدُپیػ هطالؼِ ًکتِ بعیار کلیذی اظت کِ در خصَؾ چٌیي درٍظی کِ 

 یادگیری ٍ آؼٌایی ػویق با هعائل بعیار حیاتی اظت.ذ جْت تعریغ در هحذٍد هَاجِ هی باؼ

 .باز هطالؼِ هطالب پیػ ًیاز آهادگی بیؽتری را داؼتِ باؼذبایعتی از طریق  داًؽجَ
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