مقدمه
گروه ارگونومی درسال  1387با پذيرش دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی تشكيل شد .امروزه با
در اختيار داشتن اساتيد مجرب و امكانات آزمايشگاهی مجهز ،تربيت نيروي انسانی متخصص و ماهر
براي استقرار در کارخانه ها و مراکز بهداشتی جهت بررسی و مطالعه مشكالت موجود و ارائه
راهكارهاي مناسب ايجاد ارتباط بين بخشی را به عهده دارد.
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عناوین خدمات تخصصي و مشاوره گروه:
الف -پيشگيري از آسيب هاي اسكلتي –عضالني مرتبط با کار
-1ارزيابی ريسک هاي ارگونومی در فرآيندهاي صنعتی ،اداري و خدماتی با روشهاي مختلف آناليز
ريسک () NIOSH Lifting Equation, MAC،OWAS, QEC, RULA, OCRA,SI
 -2پيشگيري از آسيب هاي اسكلتی -عضالنی مرتبط با کار در صنايع و معادن ،ادارات و بخش
کشاورزي
 -3بررسی شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی و ريسک فاکتورهاي آنها در صنايع و معادن ،ادارات و
بخش کشاورزي
 -4تعيين ريسک فاکتورها و ارائه راه کارهاي ارگونوميک در صنايع و معادن ،ادارات و بخش کشاورزي
 -5نقش ورزش (حرکات کششی و اصالحی) در پيشگيري از آسيب هاي ناشی از کار

1

ب -طراحي در ارگونومي
 بررسی ابعاد آنتروپومتريكی جمعيت ايرانی و طراحی بانک اطالعات
 طراحی ارگونوميک ايستگاه هاي کار  /ابزار  /ماشين آالت در محيط هاي صنعتی و اداري طراحی و ساخت وسايل
و تجهيزات ارگونوميک در راستاي ارتقاء بهره وري و سالمت جامعه
 تدوين و ارائه استاندارهاي ارگونومی در زمينه طراحی و ساخت ابزار و ماشين آالت صنعتی و کشاورزي
 ساخت نمونه آزمايشی محصوالت مرتبط با ارگونومی (نرم افزار و سخت افزار) ،تجاري سازي آن طراحی و بكارگيري
مدل هاي شبيه سازي در ارگونومی

پ-مداخالت ارگونومي و اجراي اقدامات اصالحي
 -1طراحی و اجراي مداخالت ماکرو ارگونومی -ميكرو ارگونومی در راستاي ارتقاء سالمت و بهره وري
 -2طراحی و پياده سازي طرح هاي ارگونومی مشارکتی در سازمان هاي مختلف
 -3مداخله ارگونومی در حوادث رانندگی
 -4مداخله ارگونومی در بخش بهداشت و درمان (بيمارستان ها و مراکز ارائه خدمات بهداشتی)
 -5ارزيابی اقتصادي مداخالت و پروژه هاي ارگونومی
 -6مداخالت ارگونومی در مشاغل سنتی مانند قالی بافی ،سفال گري ،منبت کاري و...

ت -ارگونومي شناختي
 -1ارگونومی شناختی و شناسايی و تجزيه و تحليل خطاهاي انسانی در مشاغل مختلف
 -2بررسی عوامل روانی و اجتماعی محيط کار
 -3ارزيابی بار کار فكري ( )Mental Workloadدر مشاغل مراقبتی و اتاق هاي کنترل صنعتی
 -4ارگونومی شناختی و بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد انسانی

ث-فيزیولوژي کار
 -1ارزيابی خستگی شغلی
 -2تعيين ظرفيت انجام کار فيزيكی
 -3ارزيابی خستگی عضالنی
-4ارزيابی ظرفيت تنفسی
 -5ارزيابی وضعيت بينايی /شنوايی
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مجله تخصصي گروه
با توجه به گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلی در کشور در ساليان گذشته و راه اندازي دوره
کارشناسی ارشد ارگونومی از سال  1387و پذيرش ساالنه حدود  100دانشجو در اين رشته در حال
حاضر در دانشگاه هاي علوم پزشكی ،رويكرد اين مجله به عنوان بستري در جهت ارتقاء سطح
تحقيقات و پژوهش در زمينه ارگونومی در کشور ،چاپ و نشر مقاالت اعضاء هيأت علمی در سطح
ملی و همچنين به منظور اطالع جامعه علمی کشور از نتايج و دستاوردهاي تحقيقات و پژوهش هاي
محققين در زمينه ارگونومی می باشد .مخاطبين نشريه :محققين ،اعضاي هيات علمی ،دانشجويان
تح صيالت تكميلی در رشته ارگونومی و متخصصين رشته هاي گوناگون که به نحوي با شاخه هاي
ارگونومی سر وکار دارند .اين مجله مقاالتی با موضوعات ارگونومی شغلی ،ارگونومی شناختی،
ارگونومی محي طی ،ارگونومی کالن ،طراحی محصول ،تجهيزات ،سيستم ها و مشاغل ،مدلسازي و
سنجش عملكرد انسانی ،بهره وري ،ظرفيتها و محدوديتهاي انسانی ،اختالالت اسكلتی -عضالنی و
ساير مباحث مرتبط با عوامل انسانی را منتشر می نمايد .رتبه علمی پژوهشی مجله ارگونومی در
يكصد و يازدهمين جلسه کميسيون نشريات علوم پزشكی کشور تاييد و طی نامه شماره 1693/100
مورخ  92/11/13از سوي مقام محترم وزارت متبوع ابالغ شده است.
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