
 بسم تعالی

 

 دانشکده بهداشت و تغذیه

 ای و ایمنی کارگروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفهایمنی و ارگونومی های آزمایشگاه

 

 آزمایشگاه ارگونومی 

 هاالف( معرفی دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( اهداف

 گیری فاکتورهای مهندسی انسانی ارتقاء دانش و مهارت دانشجویان در زمینه شناسایی و اندازه ب(-1

 های جسمانی، روانی و فیزیولوژیکی افرادگیری قابلیتاندازه ب(-2

 

 

 ردیف نام دستگاه

 1 اتاقک ارگونومی

 2 دوچرخه ارگومتر

 3 ترازو

 4 انواع کولیس ورنیه

 5 کالیپر

 6 آنتروپومتری ابزار



 آزمایشگاه ایمنی 

حفاظت فردی و همچنین وسایل مربوط به ایمنی حریق و این آزمایشگاه به منظور آشنایی دانشجویان با وسایل 

 ایمنی برق و ... تعبیه شده است.

 ایمنی برق (1

 ایمنی حریق (2

 وسایل حفاظت فردی (3

 الف( وسایل ایمنی برق-1

 

 

 

 

 

 

 اهداف ب(-1

 ب(آشنایی دانشجویان با انواع وسایل حفاظت فردی در این زمینه و کاربرد آنها-1-1

 ب( آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد دستگاه ارت سنج و کاربرد آن-2-1

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام دستگاه

 1 کفش عایق الکتریسیته 

 2 فرش عایق الکتریسیته

 3 ارت سنج

 4 ولت  20000دستکش ضدبرق  



 حریقالف( وسایل ایمنی -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف ب(-2

 با انواع وسایل حفاظت فردی در این زمینه و کاربرد آنهاآشنایی دانشجویان ب( -1-2

 در شرایط های مختلف ی اطفاء حریقاستفاده از کپسول ها آشنایی دانشجویان با نحوه ب(-2-2

 استفاده از تجهیزات اطفاء حریق مانند جعبه آتش نشانی و ... آشنایی دانشجویان با نحوهب( -3-2

 

 

 

 ردیف نام دستگاه

 1 لباس کامل عملیات آتش نشانی

 2 کف آتش نشانی

 3 اینچ2استرالیایی شیلنگ آتش نشانی 

 4 دستکش نسوز آلومینیومی

 5 کوپلینگ ایرانی در چندسایز

 6 کاله ایمنی آتش نشانی

 7 جعبه آتش نشانی نخلی

 8 کپسولهای اطفاء حریق در حجم ها و انواع مختلف

 9 نازل ایرانی شیر فلکه دار در دو سایز



 تجهیزات حفاظت فردیالف( -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف ب(-3

 آشنایی دانشجویان با انواع وسایل حفاظت فردیب( -1-3

 ب( آشنایی دانشجویان با کاربرد وسایل حفاظت فردی و نحوه استفاده از آنها-1-3

 ردیف نام دستگاه

 AO-95 15ماسک گردو غبار 

 16 ماسک نیمه صورت تک فیلتر

 17 ماسک نیمه صورت دو فیلتر

 18 ماسک تمام صورت

 19 دستکش چرم و برزنت

 20 دستکش تمام چرم

 21 دستکش ضداسید

 22 دستکش کتانی کشباف

 23 لباس کار دوتکه

 24 لباس کار سرهمی

 25 کفش کار

 26 کفش ایمنی پنجه فوالدی

 27 پوتین کار

 28 گوشی قابل نصب روی کاله

 ردیف نام دستگاه

 1 کمربندایمنی

 2 14طناب ایمنی ابریمی نمره

 3 عینک ضد گردوغبار

 4 عینک ضداسید شفاف

 5 عینک تراشکاری

 6 عینک جوشکاری دوجداره

 uv 7عینک اشعه 

 8 شیلد جوشکاری

 9 شیلد رنگی

 10 شیلد شفاف

 11 کاله ایمنی

 12 کاله ایمنی معمولی چراغ دار

 13 ایرماف

 14 ایرپالگ


