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 ثْذاؼت داًؽکذُ

 ترهی عرح درض

 

داًؽجَیبى کبرؼٌبظی پیَظتِ  هخبعجبى:                                  1هٌْذظی فبکتَرّبی اًعبًی ػٌَاى درض: 

 ایثْذاؼت حرفِ

 18تب  16ّب دٍؼٌجِ االت فراگیر:ؤظبػت پبظخگَیی ثِ ظ                                              ٍاحذ ًظری  2 تؼذادٍاحذ:

 گَزلَفراهرز قرُدکتر   هذرض:             ًیوعبل دٍم -16تب  14ظبػت ّب، ؽٌجِیکزهبى ارائِ درض: 

 یبراظتبدهرتجِ داًؽگبّی: 

 فیسیَلَشی ٍ کبلجذؼٌبظی :ًیبزدرض ٍ پیػ

 
-ي کبر ٍ کبرثر، ثِّبی اًعبًی، ایجبد تؼبدل ٍ تؼبهل هٌبظت ثیّب ٍ هحذٍدیتقبثلیتآؼٌبیی ثب  ّذف کلی درض :

 ّبی ارزیبثی، ثبزرظی ٍ ثْجَد ؼرایظ کبرکبرگیری اصَل ٍ رٍغ

 

 : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(اّذاف کلی جلعبت

تؼبریف ٍ هؼرفی آؼٌبیی ثب اّذاف ٍ ظرفصل درض، ًحَُ فؼبلیت ٍ ارزیبثی داًؽجَیبى، هٌبثغ درض ٍ آؼٌبیی ثب  -1

 (WHO  ٍILOزهبى ّبی ثیي الوللی )ػلن ارگًََهی از ًظر داًؽوٌذاى هختلف ٍ ظب

 آؼٌبیی ثب تبریخچِ، اّذاف ٍ ػلَم هختلف کبرثردی در ارگًََهی -2

 فیسیَلَشی کبر، هتبثلیعن ٍ اًرشی هصرفی در کبرّبآؼٌبیی ثب  -3

ثٌذی کبرّب از ًظر هصرف ّبی ثبزظبزی اًرشی، تقعینای اظتبتیک ٍ دیٌبهیک، ظیعتنآؼٌبیی ثب کبر هبّیچِ -4

 ILOشی ثب تَجِ ثِ ًظر اًر

 گیری آىّبی اًذازٍُ رٍغ (PWCظرفیت اًجبم کبر جعوبًی )آؼٌبیی ثب  -5

 PWCرٍغ آظتراًذ ٍ رٍغ عیبری ثرای تؼییي  آؼٌبیی ثب -6

 کبرثرد تعت پلِ در هحبظجِ ظرفیت کبر جعوبًیآؼٌبیی ثب  -7

 ّبّبی پیؽگیری از آىآؼٌبیی ثب اًَاع خعتگی ٍ رٍغ -8

 ّبی هختلفی ثب چرخِ کبر ٍ اظتراحت ٍ هحبظجِ زهبى اظتراحت ثر اظبض ًظریِآؼٌبی -9

کبری، خَاة ٍ ظبػت ثیَلَشیک ٍ هؽکالت خبًَادگی، اجتوبػی ٍ پیبهذّبی ثْذاؼتی ٍ ایوٌی ًَثتآؼٌبیی ثب  -10

 هرتجظ ثب آى

 کبریالت ًَثتی ٍ هذیریتی ثرای حل هؽکوبػتّبی فردی، اجکبرّبی هختلف ثب ًگرغارایِ راُ -11

 آؼٌبیی ثب ارگًََهی ؼٌبختی، هذل پردازغ اعالػبت در اًعبى ٍ تؼریف خغبی اًعبًی -12

 آؼٌبیی ثب راثغِ ظرػت ٍ خغب، حبفظِ ٍ اًَاع آى ٍ کبرثرد فرایٌذّبی ؼٌبختی -13

ّبی فرضی صفحِگیری، هجبحث آهبری هرتجظ ٍ هؼرفی ّبی اًذازُآؼٌبیی ثب آًترٍپَهتری ٍ ػَاهل هؤثر، ؼیَُ -14

 ثذى در آًترٍپَهتری

 ّبی کبر ٍ تجْیساتآؼٌبیی ثب هراحل عراحی آًترٍپَهتریک ٍ کبرثرد آًترٍپَهتری در عراحی ایعتگبُ -15

 ّبگرّب ٍ ًحَُ چیذهبى آىهبؼیي، هذل لوبى، اصَل ًؽبًگرّب، کٌترل -آؼٌبیی ثب ظیعتن ّبی اًعبى -16

ّبی رتجبط ثب آًترٍپَهتری، فیسیَلَشی کبر، ارگًََهی ؼٌبختی ٍ ظیعتنارایِ ظویٌبرّبی داًؽجَیبى در ا -17

 هبؼیي-اًعبى

 

 اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 

 ّذف کلی جلعِ اٍل:
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تؼبریف ٍ هؼرفی آؼٌبیی ثب اّذاف ٍ ظرفصل درض، ًحَُ فؼبلیت ٍ ارزیبثی داًؽجَیبى، هٌبثغ درض ٍ آؼٌبیی ثب  -1

 (WHO  ٍILOر داًؽوٌذاى هختلف ٍ ظبزهبى ّبی ثیي الوللی )ػلن ارگًََهی از ًظ

 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

 تجییي اّذاف ٍ ظرفصل درض  1-1

 آؼٌبیی ثب ًحَُ ارزیبثی داًؽجَ-1-2

 هؼرفی هٌبثغ درض-1-3

ٍ  WHOتؼبریف ٍ هؼرفی ػلن ارگًََهی از ًظر داًؽوٌذاى هختلف ٍ ظبزهبى ّبی ثیي الوللی )آؼٌبیی ثب -1-4

ILO) 

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 اّذاف ٍ ظرفصل درض را ثیبى کٌذ. -1-1

 ًحَُ ارزیبثی  در ایي درض را ثذاًذ. -1-2

 هٌبثغ هَرد اظتفبدُ در ایي درض را ثؽٌبظذ. -1-3

 (WHO  ٍILOاز ًظر داًؽوٌذاى هختلف ٍ ظبزهبى ّبی ثیي الوللی ) را ػلن ارگًََهی -1-4

 کٌذ. تؼریف

 

 :دٍمعِ ّذف کلی جل

 تبریخچِ، اّذاف ٍ ػلَم هختلف کبرثردی در ارگًََهیآؼٌبیی ثب  -2

 

 :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ػلن ارگًََهی تبریخچِآؼٌبیی ثب  -2-1

 ػلن ارگًََهیاّذاف آؼٌبیی ثب  -2-2

 ػلَم هختلف کبرثردی در ارگًََهیآؼٌبیی ثب  -2-3

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ؼرح دّذ.را ًَهی تبریخچِ ػلن ارگَ -2-1

 .کٌذثیبى را اّذاف ػلن ارگًََهی  -2-2

 را ثیبى ًوبیذ.ػلَم هختلف کبرثردی در ارگًََهی  -2-3

 

 :ظَمّذف کلی جلعِ 

 فیسیَلَشی کبر، هتبثلیعن ٍ اًرشی هصرفی در کبرّبآؼٌبیی ثب  -3

 

 :ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 فیسیَلَشی کبرآؼٌبیی ثب  -3-1

 عن ٍ اًرشی هصرفی در کبرّبهتبثلیآؼٌبیی ثب  -3-2

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 هفَْم فیسیَلَشی کبر را ثِ کبهل ؼرح دّذ.-3-1

 تؼریف هتبثلیعن پبیِ را ثیبى ًوبیذ. -3-2
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 ّبی هختلف ثراٍرد کٌذ.هیساى حذاقل اًرشی الزم را ثرای اًجبم فؼبلیت -3-3

 

 :چْبرمّذف کلی جلعِ 

ّبی ثبزظبزی اًرشی، تقعین ثٌذی کبرّب از ًظر هصرف اظتبتیک ٍ دیٌبهیک، ظیعتن ایکبر هبّیچِآؼٌبیی ثب  -4

 ILOاًرشی ثب تَجِ ثِ ًظر 

 

 :چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ای اظتبتیک ٍ دیٌبهیککبر هبّیچِآؼٌبیی ثب  -4-1

 ّبی ثبزظبزی اًرشیظیعتنآؼٌبیی ثب  -4-2

 ILOی ثب تَجِ ثِ ًظر آگبّی از تقعین ثٌذی کبرّب از ًظر هصرف اًرش -4-3

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 را  ؼرح دّذ.ای اظتبتیک ٍ دیٌبهیک کبر هبّیچِ -4-1

 را ثِ عَر کبهل تَضیح دّذ. ّبی ثبزظبزی اًرشیظیعتن -4-2

 را ثیبى کٌذ.. ILOتقعین ثٌذی کبرّب از ًظر هصرف اًرشی ثب تَجِ ثِ ًظر  -4-3

 

 :پٌجنّذف کلی جلعِ 

  گیری آىّبی اًذازٍُ رٍغ (PWC)ظرفیت اًجبم کبر جعوبًی ثب  آؼٌبیی -5

 

 :پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 (PWCظرفیت اًجبم کبر جعوبًی )آؼٌبیی ثب   -5-1

 ظرفیت کبر جعوبًی گیریّبی اًذازُرٍغ آؼٌبیی ثب -5-2

  

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ّذ.را ؼرح د (PWCظرفیت اًجبم کبر جعوبًی )هفَْم  -5-1

 را ثیبى ًوبیذ. ظرفیت کبر جعوبًی گیریّبی اًذازُرٍغ -5-2

 

 :ؼؽنّذف کلی جلعِ 

 PWCرٍغ آظتراًذ ٍ رٍغ عیبری ثرای تؼییي  آؼٌبیی ثب -6

 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 PWCثرای تؼییي  رٍغ آظتراًذآؼٌبیی ثب  -6-1

 PWCثرای تؼییي  عیبریآؼٌبیی ثب رٍغ  -6-2

 

 :ر ثبؼذدر پبیبى داًؽجَ قبد

 ثیبى کٌذ. PWCثرای تؼییي را رٍغ آظتراًذ  -6-1

 ؼرح دّذ. PWCثرای تؼییي را  عیبریرٍغ  -6-2

 

 :ّفتنّذف کلی جلعِ 

 کبرثرد تعت پلِ در هحبظجِ ظرفیت کبر جعوبًیآؼٌبیی ثب  -7
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 :ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 تعت پلِ در هحبظجِ ظرفیت کبر جعوبًیرٍغ آؼٌبیی ثب  -7-1

 

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ در پبیبى

 .ٍ ثِ کبرثرد تَضیح دّذ ثِ عَر کبهل در هحبظجِ ظرفیت کبر جعوبًیرا رٍغ تعت پلِ  -7-1

 

 :ّؽتنّذف کلی جلعِ 

 ّبّبی پیؽگیری از آىآؼٌبیی ثب اًَاع خعتگی ٍ رٍغ -8

 

 :ّؽتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 جعوبًی ٍ رٌّیخعتگی آؼٌبیی ثب  -8-1

 جػ خعتگیّبی ظٌآؼٌبیی ثب رٍغ -8-2

 ّبی پیؽگیری از خعتگی آؼٌبیی ثب راُ -8-3

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 خعتگی جعوبًی ٍ رٌّی را تؼریف کٌذ. -8-1

 ّبی ظٌجػ خعتگی را ثِ عَر کبهل ؼرح دّذ.رٍغ -8-2

 را تَضیح دّذ. پیؽگیری از خعتگیّبی راُ -8-3

 

 :ًْنّذف کلی جلعِ 

 ّبی هختلفظتراحت ثر اظبض ًظریِاحت ٍ هحبظجِ زهبى اچرخِ کبر ٍ اظترآؼٌبیی ثب  -9

 

 :ًْناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 چرخِ کبر ٍ اظتراحتآؼٌبیی ثب  -9-1

 ّبی هختلفهحبظجِ زهبى اظتراحت ثر اظبض ًظریًِحَُ  آؼٌبیی ثب -9-2

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ِ عَر کبهل ؼرح دّذ.چرخِ کبر ٍ اظتراحت را ث هفَْم -9-1

 هحبظجِ ًوبیذ. ّبی هختلفثر اظبض ًظریِرا زهبى اظتراحت  -9-2

 

 :دّنّذف کلی جلعِ 

هؽکالت خبًَادگی، اجتوبػی ٍ پیبهذّبی ثْذاؼتی ٍ  ٍ ًَثت کبری، خَاة ٍ ظبػت ثیَلَشیکآؼٌبیی ثب  -10

 هرتجظ ثب آى  ایوٌی

 

 :دّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 کبری، خَاة ٍ ظبػت ثیَلَشیکًَثتآؼٌبیی ثب  -10-1

 کبریهؽکالت خبًَادگی، اجتوبػی ٍ پیبهذّبی ثْذاؼتی ٍ ایوٌی هرتجظ ثب ًَثت آؼٌبیی ثب -10-2

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ
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 را ثیبى کٌذ.کبری، خَاة ٍ ظبػت ثیَلَشیک ًَثتهفبّین  -10-1

 عَر کبهل ؼرح دّذ. را ثِکبری هؽکالت خبًَادگی، اجتوبػی ٍ پیبهذّبی ثْذاؼتی ٍ ایوٌی هرتجظ ثب ًَثت -10-2

 

 :یبزدّنّذف کلی جلعِ 

 کبریی ٍ هذیریتی ثرای حل هؽکالت ًَثتوبػتّبی فردی، اجکبرّبی هختلف ثب ًگرغارایِ راُ -11

 

 :یبزدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 کبریثرای حل هؽکالت ًَثتکبرّبی هختلف ثب ًگرغ فردی ارایِ راُ -11-1

 کبریثرای حل هؽکالت ًَثت اجتوبػی غکبرّبی هختلف ثب ًگرارایِ راُ -11-2

 کبریثرای حل هؽکالت ًَثت هذیریتی کبرّبی هختلف ثب ًگرغارایِ راُ -11-3

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 را ثیبى ًوبیذ. کبریکبرّبی هختلف ثب ًگرغ فردی ثرای حل هؽکالت ًَثتراُ -11-1

 را ثیبى ًوبیذ. کبریاجتوبػی ثرای حل هؽکالت ًَثت کبرّبی هختلف ثب ًگرغراُ -11-2

 کبری را ثیبى ًوبیذ.ثرای حل هؽکالت ًَثت هذیریتی کبرّبی هختلف ثب ًگرغراُ -11-3

 

 :دٍازدّنّذف کلی جلعِ 

 تؼریف خغبی اًعبًی ٍ ارگًََهی ؼٌبختی، هذل پردازغ اعالػبت در اًعبىآؼٌبیی ثب  -12

 

 :دٍازدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب ارگًََهی ؼٌبختی  -12-1

 هذل پردازغ اعالػبت در اًعبى آؼٌبیی ثب -12-2

 خغبی اًعبًیهفَْم  آؼٌبیی ثب -12-3

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ارگًََهی ؼٌبختی را تجییي کٌذ. -12-1

 را ؼرح دّذ. هذل پردازغ اعالػبت در اًعبى -12-2

 ّذ.را تَضیح د خغبی اًعبًیهفَْم  -12-3

 

 :ظیسدّنّذف کلی جلعِ 

 کبرثرد فرایٌذّبی ؼٌبختیٍ  راثغِ ظرػت ٍ خغب، حبفظِ ٍ اًَاع آى آؼٌبیی ثب -13

 

 :ظیسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب راثغِ ظرػت ٍ خغب -13-1

 حبفظِ ٍ اًَاع آى آؼٌبیی ثب -13-2

 کبرثرد فرایٌذّبی ؼٌبختی آؼٌبیی ثب -13-3

 

 :ؼذدر پبیبى داًؽجَ قبدر ثب

 دّذ.راثغِ ظرػت ٍ خغب را ؼرح  -13-1

 حبفظِ را تؼریف کٌذ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ. -13-2
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 کبرثرد فرایٌذّبی ؼٌبختی را در ارگًََهی ؼٌبختی ثیبى کٌذ. -13-3

 

 :چْبردّنّذف کلی جلعِ 

ّبی فرضی هؼرفی صفحِ ٍ ظتجبحث آهبری هرجگیری، هّبی اًذازُؼیَُ ،ػَاهل هؤثر ٍ آًترٍپَهتریآؼٌبیی ثب  -14

 در آًترٍپَهتریثذى 

 

 :چْبردّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب آًترٍپَهتری ٍ ػَاهل هؤثر ثر آى -14-1

 در آًترٍپَهتری گیریّبی اًذازُؼیَُ آؼٌبیی ثب -14-2

 هجبحث آهبری در آًترٍپَهتری آؼٌبیی ثب -14-3

 ّبی فرضی ثذى در آًترٍپَهتریهؼرفی صفحِ -14-4

 

 :پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذدر 

 را ثیبى کٌذ. آًترٍپَهتری ٍ ػَاهل هؤثر ثر آى -14-1

 در آًترٍپَهتری را ؼرح دّذ. گیریّبی اًذازُؼیَُ -14-2

 هجبحث آهبری در آًترٍپَهتری را تجییي کٌذ. -14-3

 ّبی فرضی ثذى در آًترٍپَهتری را تَضیح دّذ.صفحِ -14-4

 

 :پبًسدّنّذف کلی جلعِ 

 ّبی کبر ٍ تجْیساتهتری در عراحی ایعتگبُکبرثرد آًترٍپَ ٍ احی آًترٍپَهتریکهراحل عرؼٌبیی ثب آ -15

 

 :پبًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 هراحل عراحی آًترٍپَهتریکآؼٌبیی ثب  -15-1

 ّبی کبر ٍ تجْیساتآؼٌبیی ثب کبرثرد آًترٍپَهتری در عراحی ایعتگبُ -15-2

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 هراحل عراحی آًترٍپَهتریک را تَضیح دّذ. -15-1

 یک ایعتگبُ کبر یب یک اثسار را از دیذ آًترٍپَهتری عراحی ًوبیذ. -15-2

 

 :ؼبًسدّنّذف کلی جلعِ 

 ّبگرّب ٍ ًحَُ چیذهبى آىهبؼیي، هذل لوبى، اصَل ًؽبًگرّب، کٌترل -ظیعتن ّبی اًعبىآؼٌبیی ثب  -16

 

 :ؼبًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 هبؼیي -آؼٌبیی ثب ظیعتن ّبی اًعبى -16-1

 هذل لوبى آؼٌبیی ثب -16-2

 ّبگرّب ٍ ًحَُ چیذهبى آىاصَل ًؽبًگرّب، کٌترل آؼٌبیی ثب -16-3

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 هبؼیي را تَضیح دّذ. -ظیعتن ّبی اًعبى -16-1

 را ثیبى کٌذ. هذل لوبى -16-2
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 ّب را ؼرح دّذ.ٍ ًحَُ چیذهبى آىگرّب اصَل ًؽبًگرّب، کٌترل -16-3

 

 :ّفذّنّذف کلی جلعِ 

ّبی ارایِ ظویٌبرّبی داًؽجَیبى در ارتجبط ثب آًترٍپَهتری، فیسیَلَشی کبر، ارگًََهی ؼٌبختی ٍ ظیعتن -17

 هبؼیي-اًعبى

 

 :ّفذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ظویٌبرّبی داًؽجَییآؼٌبیی ثب ًحَُ ارایِ  -17-1

 

 :ثبؼذدر پبیبى داًؽجَ قبدر 

 یبد ثگیرد.ظویٌبرّبی داًؽجَیی  را ًحَُ ارایِ  -17-1

 

 هٌبثغ:

 2ٍ  1هبکط ٍ هبیتَض. فیسیَلَشی ٍرزغ جلذ   -1

 ؼت ٍ تَلیذذر، م. هٌْذظی ػَاهل اًعبًی در صٌّالً -2

 ّبی ارزیبثی پَظچر در ارگًََهی  ؼغلیچَثیٌِ، ػلیرضب. ؼیَُ -3

 ّبی دظتیکبچب، جبلس. ایوٌی ٍ ارگًََهی اثسار -4

5- Tayyari F.; Smith SL (1997). Occupational Ergonomics: Principles and application. 

Chapman and Hall. 

6- Astrand, P.O. and Rodahl, K. (1986). Texxtbook of work physiology: Physiological 

bases of exercise. Third Ed. McGraw-Hill, New York 

7- Karwowski W. and Marras W.S. (1999). The Occupational Ergonomics Handbook. 

CRC Press 

8- Bridger R.S. (2003). Introduction to Ergonomics. New York. McGraw-Hill 

9- Pheasant S. and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry, Ergonomics 

and the design of work. Taylor and Francis 

10- Karwowski W. Editor (2006). International Encyclopedia of Ergonomics and 

Human Factors. Taylor and Francis 

 

 

 ، پرظػ ٍ پبظخ، ارایِ ظویٌبر pptّبی آهَزؼی ثِ صَرت ارایِ فبیلاظتفبدُ از ظخٌراًی،  رٍغ تذریط:

 

 د، ٍیذیَ پرٍشکتَر، پبٍرپَیٌت.هبشیک، ٍایت ثَر ٍظبیل آهَزؼی:

 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی 

 رٍغ آزهَى
ظْن از ًورُ کل)ثر 

 حعت درصذ(
 ظبػت تبریخ

     کَئیس

 12تب  10 30/1/95 30 ثِ صَرت کتجی ترم آزهَى هیبى 

   50 ثِ صَرت کتجی آزهَى پبیبى ترم

   5ثِ رٍغ حضَر ٍ حضَر فؼبل در 
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 غیبة ؼفبّی کالض

 

 اًتظبرات از داًؽجَ: هقررات کالض ٍ

 از ًورُ کل درصذ 5ترجوِ:  -1

 از ًورُ کل درصذ 10: ارایِ ظویٌبر -2
 
 

   گَزلَ دکتر فراهرز قرًُبم ٍ اهضبی هذرض: 

  دکتر هعؼَد قٌجری  ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:  

 دکتر ّیَا حعیٌی داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل

 

 تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :   تبریخ تحَیل:                       
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                                   1هٌْذظی فبکتَرّبی اًعبًی  جذٍل زهبًجٌذی درض

              ًیوعبل دٍم -16تب  14ّب، ظبػت یکؽٌجِ رٍز ٍ ظبػت جلعِ:

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

1 17/11/94 
 

ؼٌبیی ثب اّذاف ٍ ظرفصل درض، ًحَُ فؼبلیت ٍ آ

تؼبریف ٍ ارزیبثی داًؽجَیبى، هٌبثغ درض ٍ آؼٌبیی ثب 

هؼرفی ػلن ارگًََهی از ًظر داًؽوٌذاى هختلف ٍ 

 (WHO  ٍILOظبزهبى ّبی ثیي الوللی )

 گوزلودکتر فرامرز قره

2 25/11/94 
 

تبریخچِ، اّذاف ٍ ػلَم هختلف کبرثردی در 

 ارگًََهی

 گوزلور فرامرز قرهدکت

3 2/12/94 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره فیسیَلَشی کبر، هتبثلیعن ٍ اًرشی هصرفی در کبرّب، 

4 9/12/94 
 

ّبی ای اظتبتیک ٍ دیٌبهیک، ظیعتنکبر هبّیچِ

ثٌذی کبرّب از ًظر هصرف ثبزظبزی اًرشی، تقعین

 ILOاًرشی ثب تَجِ ثِ ًظر 

 گوزلودکتر فرامرز قره

5 18/12/94 
 

ٍ  (PWCظرفیت اًجبم کبر جعوبًی )آؼٌبیی ثب 

 گیری آىّبی اًذازُرٍغ
 گوزلودکتر فرامرز قره

6 23/12/94 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره PWCرٍغ آظتراًذ ٍ رٍغ عیبری ثرای تؼییي  

7 15/1/95 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره کبرثرد تعت پلِ در هحبظجِ ظرفیت کبر جعوبًی

8 22/1/95 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ّبّبی پیؽگیری از آىَاع خعتگی ٍ رٍغاً

9 29/1/95 
 

چرخِ کبر ٍ اظتراحت ٍ هحبظجِ زهبى اظتراحت ثر 

 اظبض ًظریِ ّبی هختلف

 گوزلودکتر فرامرز قره

11 5/2/95 
 

کبری، خَاة ٍ ظبػت ثیَلَشیک ٍ هؽکالت ًَثت

خبًَادگی، اجتوبػی ٍ پیبهذّبی ثْذاؼتی ٍ ایوٌی 

 هرتجظ ثب آى

 گوزلودکتر فرامرز قره

11 12/2/95 
 

ی وبػتّبی فردی، اجکبرّبی هختلف ثب ًگرغارایِ راُ

 کبریٍ هذیریتی ثرای حل هؽکالت ًَثت
 گوزلودکتر فرامرز قره

12 19/2/95 
 

ارگًََهی ؼٌبختی، هذل پردازغ اعالػبت در اًعبى، 

 تؼریف خغبی اًعبًی

 گوزلودکتر فرامرز قره

13 26/2/95 
 

راثغِ ظرػت ٍ خغب، حبفظِ ٍ اًَاع آى، کبرثرد 

 فرایٌذّبی ؼٌبختی

 گوزلودکتر فرامرز قره

14 2/3/95 
 

-ّبی اًذازُؼیَُ ثر آى، ػَاهل هؤثرٍ  آًترٍپَهتری

ّبی هؼرفی صفحِ، هرتجظبحث آهبری جگیری، ه

 فرضی در آًترٍپَهتری

 گوزلودکتر فرامرز قره

15 
 

هتری َآًترٍپَهتریک، کبرثرد آًترٍپ هراحل عراحی 9/3/95

 ّبی کبر ٍ تجْیساتدر عراحی ایعتگبُ

 گوزلودکتر فرامرز قره



11 

 

16 16/3/95 
 

هبؼیي، هذل لوبى، اصَل  -ظیعتن ّبی اًعبى

 ّبگرّب ٍ ًحَُ چیذهبى آىًؽبًگرّب، کٌترل

 گوزلودکتر فرامرز قره

17 23/3/95 
 

ب جبط ثتدر ارداًؽجَیبى  ظویٌبرّبیارایِ 

آًترٍپَهتری، فیسیَلَشی کبر، ارگًََهی ؼٌبختی ٍ 

 هبؼیي-ّبی اًعبىظیعتن

 گوزلودکتر فرامرز قره

 


