بسوِ تؼالی

گروه آموزشی مهنذسی بهذاشت حرفه ای
عزح درس
الف -مشخصات مذرس
ًام ٍ ًام خاًَادگی :دکتر احسان اله حبیبی

داًطکذُ :بهذاشت

هذرک تحصیلی :فَق دکتزای تخصصی

گزٍُ آهَسش :مهنذسی بهذاشت حرفه ای
سابقِ تذریس 23 :سال

هزتبِ داًطگاّی :استاد

ب -مشخصات درس
ػٌَاى درس :مهنذسی فاکتورهای انسانی کاربردی ()1
ػولی1/5 :

ًظزی1/5 :

تؼذاد ٍاحذ2 :
کارٍرسی:

کارآهَسی:

درٍس پیص ًیاسً :ذارد
سال تحصیلی:

ًیوسال :اٍل
ج -مشخصات فراگیران
رضتِ تحصیلی :بْذاضت حزفِ ای
تَسیغ جٌسی :هزد *

تؼذاد فزاگیزاى8 :

هقغغ :ارضذ
سى *

د -هذف کلی درس :کسب هْارتْای السم در هباحث هٌْذسی فاکتَرّای اًساًی بِ هٌظَر حفاظت ٍ صیاًت اس ًیزٍی کار ،ساسهاًذّی
هٌاسب کار ٍ افشایص بْزُ ٍری

ه – امتیازبنذی به منظور ارزیابی پیشرفت دانشجو در درس
تعذاد امتیاز

درصذ از کل امتیاز

فعالیت های دانشجو

ردیف
1

حضَر فؼال در کالس

2

11

2

سَاالت کالسی

2

11

3

اهتحاى هیاًتزم

-

-

4

پزٍصُ درسی

-

-

5

کٌفزاًس – تزجوِ

2

11

6

فؼالیت ػولی ٍ گشارش کار

8

41

-

-

6

31

21

111%

)

7

سایز (

8

اهتحاى پایاى ًیوسال
جوغ کل

و – شیوه تجسیه و تحلیل نتایج ارزشیابی به منظور افسایش رانذمان:

1

ز – برنامه زمان بنذی درس:
ردیف تاریخ
1

اهذاف کلی جلسه

عنوان مبحث

تبییي هباحث درس هٌْذسی فاکتَرّای اًساًی تبییي اّذاف ٍ سزفصل درس
کاربزدی ()1

2

کلیاتی دربارُ تؼاریف هَرداستفادُ در ارگًََهی آضٌایی با تؼاریف ٍ هفاّین بٌیادی ارگًََهی
(هٌْذسی فاکتَرّای اًساًی)

3

کلیاتی دربارُ تؼاریف هَرد استفادُ در ارگًََهی ٍ آضٌایی با تؼاریف ٍ هفاّین بیٌادی ارگًََهی
هٌْذسی فضایی
آضٌایی با تاریخچِ ٍ رًٍذ تَسؼِ ارگًََهی در

4

تاریخچِ ارگًََهی

5

ارگًََهی در گذضتِ ،حال ٍ آیٌذُ

6

ضاخِ ّای داًص ارگًََهی

آضٌایی با حیغِّای داًص ارگًََهی

7

هباحث پایِ ارگًََهی :اًذاسُ گیزی تَاى فیشیکی

آضٌایی با رٍش ّای اًذاسُ گیزی تَاى فیشیکی

8

بیَهکاًیک ضغلی

آضٌایی با هباًی ٍ هذلْای بیَهکاًیک ضغلی

9

رابغِ هٌْذسی اًساًی با ایوٌی

آضٌایی با ًحَُ ارتباط ٍ تؼاهل ارگًََهی ٍ ایوٌی

11

ارگًََهی ضٌاختی

آضٌایی با هفاّین ٍ کاربزدّای ارگًََهی ضٌاختی

11

کلیاتی دربارُ هفَْم سیستن ّای ارگًََهی

آضٌایی با اًَاع سیستن ّا ٍ تؼاهل اًساى-هاضیي-

12

کلیاتی دربارُ هاکزٍارگًََهی

ایزاى ٍ جْاى
آضٌایی با ٍضؼیت تاریخی ارگًََهی ٍ ٍضؼیت
جاری ٍ چطن اًذاس آیٌذُ ارگًََهی

ساسهاى
آضٌایی با هاکزٍارگًََهی ٍ ًقص اًساى در
سیستن ّا
کار ػولی ضاهل:
 -1جستجَی هقاالت ٍ هٌابغ هزتبظ با هباحث
ًظزی ارائِ ضذُ ٍ ارائِ گشارش
 -2اًجام کار هیذاًی در یکی اس هباحث
ارسیابی ریسک
__

اهتحاى پایاى ًیوسال

2

