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مقدمه
گروه ارگونومی درسال  1387با پذيرش دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی تشكيل شد .امروزه با در
اختيار داشتن اساتيد مجرب و امكانات آزمايشگاهي مجهز ،تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر برای
استقرار در كارخانهها و مراكز بهداشتي جهت بررسي و مطالعه مشكالت موجود و ارائه راهكارهاي
مناسب ايجاد ارتباط بين بخشي را به عهده دارد.
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عناوین خدمات تخصصی و مشاوره گروه :
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دكتر مجید معتمدزاده

 PhDمهندسي بهداشت حرفه ای

استاد

الف-پيشگيريازآسيبهاياسكلتي-عضالنيمرتبط

با كار
 -1ارزيابي ريسك های ارگونومی در فرآيندهاي صنعتي،
اداری و خدماتی با روشهاي مختلف آناليز ریسک
(OWAS, QEC, RULA, OCRA,SI,
)… , NIOSH Lifting Equation, MAC
 -2پيشگيري از آسيبهاي اسكلتي -عضالني مرتبط با كار در صنایع و معادن ،ادارات و بخش کشاورزی
 -3بررسي شيوع اختالالت اسكلتي -عضالني و ريسك فاكتورهاي آنها در صنایع و معادن ،ادارات و
بخش کشاورزی
 -4تعيين ريسك فاكتورها و ارائه راه كارهاي ارگونوميك در صنایع و معادن ،ادارات و بخش کشاورزی
 -5نقش ورزش (حرکات کششی و اصالحی) در پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضالنی ناشی از کار
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ب -طراحی در ارگونومی
بررسي ابعاد آنتروپومتريكي جمعیت ایرانی و طراحی بانک اطالعات
طراحی ارگونوميک ايستگاههاي کار  /ابزار  /ماشین آالت در محیطهای صنعتی و اداری
طراحي و ساخت وسايل و تجهیزات ارگونوميك در راستای ارتقاء بهره وری و سالمت جامعه
تدوين و ارائه استاندارهاي ارگونومي در زمینه طراحي و ساخت ابزارآالت و ماشین آالت صنعتی و
کشاورزی
ساخت نمونه آزمایشی محصوالت مرتبط با ارگونومی (نرم افزار و سخت افزار) وتجاری سازی آن
طراحی و بکارگیری مدلهای شبیه سازی در ارگونومی

پ-مداخالت ارگونومی و اجرای اقدامات اصالحی
 -1طراحي و اجراي مداخالت ماكرو ارگونومي -ميكرو ارگونومي در راستای ارتقاء سالمت و بهرهوري
 -2طراحی و پیاده سازی طرح های ارگونومی مشارکتی در سازمان های مختلف
توانمندی های گروه ارگونومی

 -3مداخله ارگونومی در حوادث رانندگی
 -4مداخله ارگونومی در بخش بهداشت و درمان (بیمارستانها و مراکز ارائه خدمات بهداشتی)
 -5ارزیابی اقتصادی مداخالت و پروژه های ارگونومی
 -6مداخالت ارگونومی در مشاغل سنتی مانند قالی بافی ،سفال گری ،منبتکاری و ...

ت -ارگونومي شناختي
 -1ارگونومي شناختي و شناسايي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني در مشاغل مختلف
 -2بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار
 -3ارزیابی بار کار فکری ( )Mental Workloadدر مشاغل مراقبتی و اتاقهای کنترل صنعتی
 -4ارگونومی شناختی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد انسانی

ث-فیزیولوژیکار
 -1ارزیابی خستگی شغلی
 -2تعيين ظرفيت انجام كار فيزيكي
 -3ارزیابی خستگی عضالنی
-4ارزیابی ظرفیت تنفسی
 -5ارزیابی وضعیت بینایی /شنوایی
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عناوین خدمات آموزشی تخصصي گروه
استرس شغلی و راهکارهای پیشگیری از آن
آشنایی با ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار
ارزیابی ارگونومیک محیط کار
شیوه های ارزیابی و آنالیز پوسچر
طراحی ارگونومیک ایستگاه کار
طراحی ارگونومیک ابزار دستی
نوبت کاری و سالمت نیروی کار
ظرفیت انجام کار فیزیکی ()PWC
ارگونومی در طراحی محصول
ارگونومی در حمل و جابجایی بیمار
ارگونومی و گردش شغلی

اهم سوابق ارتباط با صنعت و جامعه
انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چهارچوب پروژه استانداردسازی ارگونومیک
ایستگاه های کاری در شرکت ایران خودرو
طراحی و استقرار برنامه ارگونومی در شعب بانک مسکن
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ماکروارگونومی

طراحیواستقراربرنامهارگونومیدرشعببانککشاورزی
طراحی و اجرای برنامه ارگونومی به منظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضالنی در شرکت کویر تایر
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آزمایشگاه های تخصصی گروه
آزمایشگاه ارگونومی
سرپرست فني :دكتر مجید معتمد زاده
کارشناس :مهندس رضا شهیدی
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تجهیزات آزمایشگاه ارگونومی
سالخريد

مدل

كارخانهسازنده

رديف

نامدستگــاه

1

دو چرخه ارگومتر

86

500 BSC

Horizon

2

دو چرخه ارگومتر

89

874E

Monark

3

دو چرخه ارگومتر

74

4

تردمیل

86

5

دستگاه EMG

87

Prospeed
4.0T Elitte

Horizon
Negar andishegan

6

دستگاه EEG

87

7

 8 EMGكاناله

90

MWX8

8

دينامومتركششی

89

32526

Lafayette

9

دينامومترفشاری-كششی

89

32527

Lafayette

10

دينامومترديجیتال

89

11

دستگاهارزيابیعکسالعمل
انسانی مجهز به تاچ كی و
پدال پا

89

Negar andishegan
Biometrics

Lutron
Moart

Lafayette

12

صفحه تعادل سنجی

89

13

دستگاهتستبینايی

89

14

تريسر دو دوستی

89

Lafayette

15

فلیکر

88

ايرانی

16

تريسر آيینه ای

89

Lafayette

17

تريسر گردان

89

18

انواع ستهای مهارت سنجی

89

19

ضربانسنجپیشرفته

89

20

ضربان سنج

80

16030

Lafayette
Lafayette

30010

Lafayette
Lafayette

RS800cx

Polar
Bion

22

دوربینديجیتال

88

23

ستآنتروپومتری

86

ايرانی

24

صندلیآنتروپومتری

91

ايرانی

25

كالیپرپوست

89

Lafayette

26

كايپر عمق سینه

89

27

بادی كامپوزيشن آنااليزر

91

28

انواعكولیس معمولیدرابعاد
متفاوت

74

29

انواع كولیس ديجیتال در
ابعادمتفاوت

74

30

گونیامتر

89

Lafayette
N20

F00630

Aiia
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21

ترازوی ديجیتال

86

Seca
sony

Biplane

31

گونیامترانگشتی

89

32

ست اندازه گیری حد
دسترسی در حالت نشسته

89

Lafayette

33

نقاله زاويه سنج مفاصل

89

Lafayette

34

نرم افزار شناختي

93

N-black

35

نرم افزار شناختي

93

Go no go

36

نرم افزار شناختي

93

Ciognitive Performance
)Test(CPT
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 -5مجله تخصصي گروه
با توجه به گسترش دوره های تحصيالت تکميلی در کشور در ساليان گذشته و راه اندازی دوره
کارشناسی ارشد ارگونومی از سال  1387و پذيرش ساالنه حدود  100دانشجو در اين رشته
در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی ،رويکرد اين مجله به عنوان بستری 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 دستاوردهای
تحقيقات و پژوهش های محققين در زمينه ارگونومی می باشد .مخاطبين نشريه :محققين ،اعضای
هيات علمی ،دانشجويان تحصيالت تکميلی در رشته ارگونومی و متخصصين رشته های گوناگون
که به نحوی با شاخه های ارگونومی سر وکار دارند .اين مجله مقاالتی با موضوعات ارگونومی شغلی،
ارگونومی شناختی ،ارگونومی محيطی ،ارگونومی کالن ،طراحی محصول ،تجهيزات ،سيستم ها و
توانمندی های گروه ارگونومی

مشاغل ،مدلسازی و سنجش عملکرد انسانی ،بهره وری ،ظرفيتها و محدوديتهای انسانی ،اختالالت
اسکلتی -عضالنی و ساير مباحث مرتبط با عوامل انسانی را منتشر می نمايد .رتبه علمی پژوهشی
مجله ارگونومی در يکصد و يازدهمين جلسه کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور تاييد و طی نامه
شماره  100/1693مورخ  92/11/13از سوی مقام محترم وزارت متبوع ابالغ شده است.
مدير مسئول :دکتر عليرضا چوبينه
سردبير :دکتر مجيد معتمدزاده
مدير اجرايی :دکتر رشيد حيدری مقدم
مشاور آماری :دکتر جواد فردمال
مدير پايگاه :مهندس جواد کشوری کامران
آدرس دفتر نشريه :دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی همدان
تلفن دفتر نشريه :شماره داخلی - 536
 08138380583و  08138380160و
08138380572
نمابر دفتر نشريه08138380509 :
وب سایت مجلهhttp://journal.iehfs.ir :
پست الکترونيک مجلهjournal@iehfs.ir :
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