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نام درس :ماکرو ارگونومي
کد درس 15 :

نوع درس  :نظري

مدت تدريس  11( :ساعت نظري)

تعداد واحد 1:

جمعا"  11ساعت ( 11جلسه)
رشته و مقطع تحصيلي گروه هدف  :ارگونومي  ،کارشناسي ارشد

پيش نياز :ندارد

مدرس /مدرسين  :دکتر شهناز طباطبايي و آقاي سعيد قانع

سال تحصيلي 1311-1318 :

محل اجراء  :دانشكده بهداشت و ايمني

نيمسال :دوم

هدف کلی :

پس از فراگرفتن این درس دانشجو باید بتواند:


محیط کاری را به عنوان یک سیستم کامل شامل انسان بشناسد.



با فرایند برنامهریزی که برای طراحی و تکمیل چنین سیستمهایی بکار میرود ،آشنا شود.



روشهای ارزیابی کار انسان را به عنوان پیشنیاز اصلی طراحی سیستم بداند.

اهداف ويژه (رئوس مطالب):



آشنایی با تاریخچه و روند شکلگیری ماکروارگونومی



آشنایی با عناصر اصلی سیستم و تعاملات بین آنها



آشنایی با مفهوم سیستمهای فنی -اجتماعی



آشنایی با روشهای ماکروارگونومی (ارگونومی مشارکتی و ارزیابی کار و فرایندهای سیستم کاری)



آشنایی با اصول و مبانی ارگونومی مشارکتی



آشنایی با متدولوژی سیستم نرم



آشنایی با مدلهای مطرح در زمینه ماکروارگونومی



آشنایی با مفهوم مزو ارگونومی



آشنایی با رابطه بین طراحی شغل ،ماکروارگونومی و بهرهوری



آشنایی با مطالعات تجربی و میدانی در زمینه ماکروارگونومی

1



ماکروارگونومی در عمل با ذکر نمونههایی از بکارگیری ماکروارگونومی در کاهش اختلالات اسکلتی -عضلانی ،حوادث،
انتقال تکنولوژی ،فناوری اطلاعات ،صنعت و تولید ،صنعت هوانوردی و غیره

محتوای آموزش و ترتيب ارائه دروس :

( به تعداد جلسات درسي به جدول ذیل ردیف افزوده گردد)

نام مدرس

ردیف

جلسات

موضوع جلسه

1

جلسه اول

آشنایی با تاریخچه و روند شکلگیری ماکروارگونومی

2

جلسه دوم

آشنایی با عناصر اصلی سیستم و تعاملات بین آنها

"

3

جلسه سوم

آشنایی با مفهوم سیستمهای فنی -اجتماعی

"

4

جلسه چهارم

آشنایی با روشهای ماکروارگونومی (ارگونومی مشارکتی و ارزیابی کار و
فرایندهای سیستم کاری)

"

5

جلسه پنجم

آشنایی با اصول و مبانی ارگونومی مشارکتی

"

6

جلسه ششم

آشنایی با اصول و مبانی ارگونومی مشارکتی

"

7

جلسه هفتم

آشنایی با متدولوژی سیستم نرم

"

8

جلسه هشتم

آشنایی با مدلهای مطرح در زمینه ماکروارگونومی

"

9

جلسه نهم

آشنایی با مدلهای مطرح در زمینه ماکروارگونومی

"

11

جلسه دهم

آشنایی با مدلهای مطرح در زمینه ماکروارگونومی

"

11

جلسه یازدهم

ارائههه سههمینار توسههط گههروه اول دانشههجویان در رابطههه بهها یکههی از مباحه
مهههاکروارگونومی (آشهههنایی بههها مطالعهههات تجربهههی و میهههدانی در زمینهههه
ماکروارگونومی)

12

جلسه دوازدهم

آشنایی با مفهوم مزو ارگونومی

13

جلسه سیزدهم

آشنایی با رابطه بین طراحی شغل ،ماکروارگونومی و بهرهوری

14

جلسه چهاردهم

ارائهه سههمینار توسههط گهروه دوم دانشههجویان در رابطههه بها یکههی از مباحه
ماکروارگونومی (ماکروارگونومی در عمهل بها ذکهر نمونههههایی از بکهارگیری
مههاکروارگونومی در کههاهش اختلالههات اسههکلتی -عضههلانی ،حههوادث ،انتقههال
تکنولوژی ،فناوری اطلاعات ،صنعت و تولید ،صنعت هوانوردی و غیره)

دکتر شهناز طباطبایی/
دکتر سعید قانع

بح گروهی
دکتر سعید قانع
دکتر شهناز طباطبایی/
دکتر سعید قانع

بح گروهی

روش تدريس (آموزش) :



آموزش به روش صحبت کردن در کلاس و با بهره گیری از وسائل کمک آموزشی (استفاده از وایت برد و ماژیک %31
و استفاده از کامپیوتر و ویدئو پروژکتور و ارائه با  )%71 PowerPointانجام می گیرد.



شهده قبلهی پرسهش

به منظور ایجاد تحرک در دانشجویان و یادآوری مطالب در ابتدای هر جلسه از مطالب تهدری
شده و با هدف درک بهتر ،مفاهیم مورد اشکال مجدداً شرح داده می شود.



تهیه و ارائه ی یک فایل پاورپوینتی از هر یک از مباح ماکروارگونومی مبتنی بر سر فصل



هر دانشجو یکی از مباح مورد علاقه خود در زمینه ماکروارگونومی را انتخاب ،مطالعه و بصورت پاورپوینت ارایه می
دهد.

وظايف و تکاليف (فعاليتهای) دانشجو :

ارائه سمینار در موضوعات مرتبط با اصول و مدلهای ماکروارگونومی مشتمل بر" :عنوان ،اهداف مطالعه ،نوع مطالعه ،متغیرههای
مطالعه ،روش مطالعه ،ابزار بررسی مطالعه ،مهمترین یافته ها و نتیجه گیری" و بح گروهی پیرامون موضوع بعد از سمینار
2

: نحوه ارزشيابی دانشجو

) نمره1(

 حضور در کلاس.1

) نمره1(

) مشارکت فعال در کلاس (شرکت در پرسش و پاسخ و آزمونهای تشخیصی در هر جلسه.2

) نمره4(

 ارائه کلاسی.3

 امتحان پایان ترم بصورت کتبی چهار گزینهای و تشریحی از منابع معرفهی شهده و پهاور پوینهتههای ارائهه شهده در.4
) نمره14(
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