بسمه تعالي
دفتر توسعه آموزش ()EDO

گروه آموزشی ارگونومی

طرح درسCourse Plan -

نام درس :ارگونومی سیستم ها و برنامه ریزی در محیط کار
کد درس 61 :
مدت تدريس  61:ساعت
رشته و مقطع تحصيلي گروه هدف :

نوع درس  :نظري/عملي
تعداد واحد  2 :نظري
پيش نياز :ارگونومي محيطي ،کليات ارگونومي ،فيزيولوژي کار

دانشجويان کارشناسي ارشد ارگونومي
مدرس /مدرسين  :دکتر رضا خاني جزني

سال تحصيلي 69-61 :

محل اجراء  :دانشکده سالمت ،ايمني و محيط زيست

نيمسال :اول

هدف کلی :

شناسایی محیط کاری به عنوان یک سیستم کامل شامل انسان و آشنایی با فرآیندهای برنامه ریزی که برای طراحیی و کمیییل
چنین سیستم هایی به کار می رود و آگاهی به روش های کشریح و کحلیل کیار انسیان بیه عنیوان نییز نییا اایلی طراحیی
سیستم.

اهداف ویژه :

در پایان این دوره انتظار مي رود فراگیر قادر باشد:
 .......محتوای آموزش و ترتیب ارائه دروس :
ردیف

( به تعداد جلسات درسي به جدول ذيل رديف افزوده گردد)

جلسات

نام مدرس

موضوع جلسه

1

جلسه

مفهوم سیستم های ارگونومی

دکتر رضا خانی جزنی

2

جلسه

سیستم های انعتی و کولیدی

دکتر رضا خانی جزنی

3

جلسه

نقز انسان در سیستم ها

دکتر رضا خانی جزنی

4

جلسه

کعامل انسان ،ماشین ،سا مان

دکتر رضا خانی جزنی

1

5

جلسه

روش های ار یابی سیستم ها

6

جلسه

سیستم های اجتیاعی -فنی

7

جلسه

فرآیند ایجاد و کغییر

8

جلسه

نظریه برنامه ریزی

9

جلسه

روش های برنامه ریزی انعتی و محیطی

روش تدریس (آموزش):

............ 
وظایف و تکالیف (فعالیت های) دانشجو:


......

نحوه ارزشیابی دانشجو:


ار شیابی کراکیی (در نایان کرم) هر درس کوسط استاد (اساکید) با برگزاری امتحان به اورت کتبی خواهد گرفت.
سؤاالت به اورت کشریحی و یا انتخاب گزینه های احیح (چهار جوابی و یا چند جوابی و غیره) خواهد بود .در طی
برگزاری درس بر حسب نظر استاد و بر اساس قوانین آمو ش ،ب ه منظور ار شیابی کموینی (در طول کرم) ،اممان
برگزاری امتحان میان کرم و یا برگزاری سیینار با اختصاص درادی ا نیره میسر خواهد بود.
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