بسمه تعالي
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گروه آموزشی ارگونومی

طرح درسCourse Plan -

نام درس :کارآموزی
کد درس 02 :
مدت تدريس  220 :ساعت
رشته و مقطع تحصيلي گروه هدف :

نوع درس  :نظري/عملي
تعداد واحد 0 :
پيش نياز :گذراندن کليه دروس نظري -عملي دوره

دانشجويان کارشناسي ارشد ارگونومي
مدرس /مدرسين  :دکتر ....

سال تحصيلي :

محل اجراء  :دانشکده سالمت ،ايمني و محيط زيست

نيمسال:

هدف کلی :

فرصتی است برای دانشجو تا آموخته های خود را از طریق حضور در عرصه بیازماید و نقش خود را در انجام وظاای در ارارا و
تمری ن ایفا نماید و با استفاده از چک لیست های استاندارد ارگونومی بتواند موارد عدم رعایت اصول ارگونومی را شناساایی و راه
حل های عملی به منظور اصالح آن ها از دیدگاه ارگونومی ارائه نماید.
اهداف ويژه :

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

جلسات

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

نام مدرس

موضوع جلسه

1

رلسه

بررسی ایستگاه های کار

2

رلسه

ارزیابی ریسک فاکتورها (عوامل ایجاد اختالالت ارگوژنیک)

3

رلسه

ارزیابی و تجزه و تحلیل وظای شغلی

4

رلسه

ارزیابی چگونگی بکارگیری ابزار دستی

5

رلسه

ارزیابی تسهیالت رفاهی

1

6

رلسه

ارزیابی سازمان کار

7

رلسه

تهیه گزارش کارآموزی

تذکر :کارآموزی در عرصه به صورت گروهي توسط مربیان گروه آموزشي ارگونومي ارائه مي شود.

روش تدريس (آموزش):

............ 
وظايف و تکاليف (فعاليت های) دانشجو:


......

نحوه ارزشيابی دانشجو:


ارزشیابی تراکمی (در پایان ترم) هر درس توسط استاد (اساتید) با برگزاری امتحان به صورت کتبی خواهد گرفت.
سؤاالت به صورت تشریحی و یا انتخاب گزینه های صحیح (چهار روابی و یا چند روابی و غیره) خواهد بود .در طی
برگزاری درس بر حسب نظر استاد و بر اساس قوانین آموزش ،به منظور ارزشیابی تکوینی (در طول ترم) ،امکان
برگزاری امتحان میان ترم و یا برگزاری سمینار با اختصاص درصدی از نمره میسر خواهد بود .همچنین ارائه گزارشات
کار عملی و کارآموزی در عرصه الزامی است.

منابع آموزشی:

2

