
 
 

  دوره طرح :1 شماره فرم

کارکنان  کلیهگروه هدف:  کار طیدر مح یو ارگونوم یحرکات اصالح عنوان دوره:  

 اهداف آموزش: 

 کار افزايش بهره وري شغلی با توجه به کاهش خستگی حین -1
 ورزشی مناسب محیط کار که هر کارمند بتواند به تنهايی و بدون نیاز به مربی پشت میز و در دفتر خودش انجام دهد حرکات -2

 اصالح نحوه انجام کارهاي روزمره دفتري و بدون استراحت در يک وضعیت ثابت و بدون فعالیت بدنی مناسب -3
منجر به ايجاد دردهاي مزمن در نواحی مختلف گردن و سرشانه و هاي فیزيکی که خود جلوگیري از بوجود آمدن ناهنجاري -4

 شودستون فقرات می
 غلط آموزش، پیشگیري، بهبود و اصالح ناهنجاريها و عادات حرکتیارائه دانش و اطالعات عمومی فردي براي شناسايی،  -5

 افراد
رفع نقايص و اصالح، ، قويت جنبه روانیت، برطرف کردن عوامل جلوگیري کننده از رشد عادي جسمانیو بصورت کلی  -6

 پیشگیري و تقويت عضالت ضعیف شده

 زمان)ساعت( هاي آموزشي پيمانه رديف

 5/0 حرکات مربوط به ناحیه فوقانی )سر و گردن( بصورت نشسته 1

 5/0 حرکات مربوط به ناحیه میانی )کتف و سرشانه( بصورت نشسته 2

 5/0 )کمري و شکمی( بصورت نشستهحرکات مربوط به ناحیه میانی  3

 5/0 حرکات مربوطه به ناحیه تحتانی )پا و لگن( بصورت نشسته 4

 1 مقابله با آسیب هاي کمر، زانو، شانه و گردن که اکتسابی می باشند 5

 5/0 مقابله با آسیب هاي ناشی از کار با کامپیوتر براي چشم 6

 5/0 استفاده صحیح از ابزارمقابله با آسیب هاي مچ دست ناشی از عدم  7

 2عملي:  2نظري:  4جمع ساعات آموزش: 

 شرايط اجرايي

 تخصصی شغلی                 تخصصی شغلی مشترك           عمومی نوع آموزش:           

  (e-Learning)دوره غیرحضوري      دوره حضوري      سمینار           کارگاه روش اجرا:   

         کار عملی            آزمون کتبی روش ارزشيابي:            

 ساير:   لپ تاب مخصوص شرکت   کامپیوتر    وايت بورد  ويدئو پروژکتورتجهيزات موردنياز:    

 منابع و مراجع

سال  انتشارات نام مولف عنوان رديف

 انتشار

 توضيحات

درصورت آگاهی، منابع را  1
 نمايید.يادداشت 

هاي عملی و کتب و دوره   
کارگاهی مطابق با 

استانداردهاي جهانی براي 
سال آموزش و  43مدت 

 گذرانده شده
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