
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 انسانی فاکتورهاي مهندسی علم در مهم تعاریف و تاریخچه با شنایی 1

 بازسازي هايسیستم و انرژي متابولیسم کار، فیزیولوژي با آشنایی 2
 انرژي

 آن محاسبه و کارایی تغذیه، با آشنایی 3

 بنديتقسیم با آشنایی و دینامیک، و استاتیک اي ماهیچه کارهاي 4
 انرژي مصرف حسب بر کارها

 آن گیري اندازه هايروش و VO2-max معرفی 5
 آن بر مؤثر عوامل و) PWC( فیزیکی کار انجام ظرفیت با آشنایی 6

 و دینامیک فعالیتهاي در کاري فشار ارزیابی نحوه با آشنایی 7
 استراحت-کار چرخه و استاتیک،

 آنها ار پیشگیري هايروش و خستگی انواع تعریف 8
 ترم میان آزمون - کاري نوبت با آشنایی 9
 کاري نوبت زمینه در کارها راه و مشکالت بیان 10
 مربوطه آماري مباحث و آنتروپومتري با آشنایی 11

 ایستگاه طراحی در آن کاربرد و آنتروپومتریکی طراحی با آشنایی 12
 کاري

 شناختی ارگونومی با آشنایی 13
 پیامدها و علل انسانی، خطاي معرفی 14
 ماشین -انسان سیستم مدل و مفاهیم با آشنایی 15
 هاگرکنترل و نشانگرها ارگونومیک چیدمان و طراحی اصول با آشنایی 16
   

 

 

 راهنماي مطالعه دانشجویان
»Study guide« 

 

 عنوان درس:

 1مهندسی فاکتورهاي انسانی 

 کارشناسی پیوسته مقطع تحصیلی: حرفه ايبهداشت   رشته تحصیلی:

 کالبدشناسی و فیزیولوژيپیشنیاز:   (نظري) 2 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 مهندسی بهداشت حرفه اي
 

 مدرس:

 محمد خندان

 



  

  

  

  

  

  

  

 هدف کلی درس:

تعامل مناسب بین ها و محدودیتهاي انسانی، ایجاد تعادل و قابلیتآشنایی با 
 هاي ارزیابی، بازرسی و بهبود شرایط کارکار و کاربر، بکارگیري اصول و روش

 روش تدریس:

 پاسخ و پرسش بحث گروهی، و سخنرانی،
 

 :این درس روش ارزشیابی

 درصد 20 :تحقیق درسی

 درصد 10 :/کوئیزحضور فعال

 درصد 20 :امتحان میان ترم

 درصد 50 :امتحان پایان ترم
 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

پرسش و  شرکت فعال در- رعایت نظم و مقررات - حضور و خروج به موقع درکالس
  انجام تکالیف محول شده -پاسخ کالسی و جلسات گروهی

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:
در دنیاي پیچیده امروز، شناخت ظرفیتها و محدودیتهاي افراد و همچنین ویژگی هاي شغل نکته اي 
حیاتی جهت دستیابی به بهترین عملکرد افراد در راستاي حفظ و ارتقا ایمنی و سالمت ایشان از 

ریق یکسو و بهبود بهره وري سازمانها از سوي دیگر است. مفاهیم و مطالب مطرح در این درس از ط
نقشی آشناسازي دانشجو با اصول و نکات مهم در حیطه هاي مختلفی همچون فیزیکی و شناختی 

 کلیدي به منظور حصول اهداف ایمنی و بهداشت در محیط کار ایفا خواهد کرد. 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:
-هاي کاري مختلف میمحدود با محیطضعف در بازیابی اطالعات قبلی، وابستگی به متون و آشنایی 

 ها گردد.تواند موجب بروز مشکالتی در تحلیل
 

 نکات کلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از:
با زمان و  بین رشته اي بودهپیش مطالعه نکته بسیار کلیدي است که در خصوص چنین دروسی که 

 عمیق با مسائل بسیار حیاتی است.د جهت تسریع در یادگیري و آشنایی محدود مواجه می باش
همچنین  .باز مطالعه مطالب پیش نیاز آمادگی بیشتري را داشته باشدبایستی از طریق  دانشجو

 پیشنهاد میگردد. good ergonomics is good economics مطالعه مقاله 
 منابع اصلی درس:

 تولید و صنعت در انسانی عوامل مهندسی م، هالندر،-1
 2 و 1 جلد ورزش، فیزیولوژي مایتوس، و ماکس-2
  دستی ابزارهاي ارگونومی و ایمنی چالز، کاچا،-3
 کار ایستگاه طراحی اصول و بدن مکانیک عبدلی، ارمکی،-4
 چوبینه دکتر ترجمه ها، رهیافت و مشکالت کاري نوبت مونگ، تیمونی-5

6- Kawowski W. and Marras W.S. (1999). The Occupational 
Ergonomics Handbook. CRC Press. 

7- Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, 
Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Taylor and 
Francis. 


