


 واژه ارگونومــي از دو لغت يونـــانيErgon   به معني
به معنــي قــاعده و قــانون مشتق   Nomosكــار و 

 .شده است 

 



 محیطو  كارارگونومي  متناسب سازی حاالت و وضعیتهای  
 .با قابلیتها و توانايي های نیروهای شاغل مي باشد كار

 
  تناسبي موثروموفق كه عالوه بر پیشگیری  از بروز بیماری و

آسیبهای شغلي ، رضايتمندی در بین نیروهای كار را نیز  به 
 همراه داشته باشد



 :عوامل انساني دو هدف مهم دارد 
 
1-   افزايش كارايي و بازده انجام كار و فعالیت های ديگر 

  
 

2-  تقويت برخــي ارزشهای انساني مطلوب     : 

از جمله كاهش خستگــي و تنش ، افــزايش راحتي ، افزايش     
مقبولیت نزد كاربر ، افزايش رضايت شغلي و بهبود كیفیت 

 زندگي 

 



در كشورهــای غــربي بــر خالف گستــرش فــزاينده  
 فــرآيندهــای مكانیــزه و خودكــار ،

 عضالنــي مــرتبط بــا كــار –اختالالت اسكلتــي  
  (Work – related Musculo skeletal Disorders   )  عمده تــرين عامل

از دست رفتن زمان كار ، افزايش هزينه ها و آسیب های انساني  
 .نیروی كار به شمار مي آيد 

 –علت بیش از نیمي از غیبت ها در محیط كار اختالالت اسكلتي  
 عضالني مي باشد

قسمتي از اين عوامل را مي توان به طــراحي نامناسب تجهیزات ،  .
سیستم هــای فني و مشاغل مربوطه دانست در اينجــا نیز 
ارگونومي مي تواند با بهبود شرايط محیط كار اين مشكالت را  

 كاهش دهد 



1-حمل و جابجایی بار 
2-وضعیت نامناسب بدن در حین کار 
3-کارهای نشسته 
4- ابزار کار نامناسب 
5-عضالنی-بیماریهای اسکلتی 
6-  نوبت کاری(Shift Work) 





 :  stoopوضعیت استوپ  -1
 

حالتي است كه نیروی اعمال شده برای بلند   Back Liftوضعیت استوپ يا 
ز طرف عضالت پشت تأمین مي شود در اين حالت زانوها خم نشده  اكردن بار 

 . اندوفشار زيادی به ستون فقرات وارد مي آيد 
 

 : Squatوضعیت اسكات  -2
 
حالتي است كه برای بلند كردن جسم ، عضالت   leg Liftوضعیت اسكات يا  

در اين وضعیت زانوها خم . پاها بیشترين سهم را در فعالیت ايفا مي كند 
لذا نیروهای اعمال شده بر . شده و پشت كشیده و راست مي باشد 

   .بسیار كمتر خواهد بود  Stoopديسكهای بین مهره ای نسبت به حالت 
 











 

Remember: 
 

 Lift with your knees 

     and legs --

-  

 Not with your back 
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     Remember: 

Always keep your back straight when lifting! 
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 روش كنترل مهندسي  – 3
 

تغییر پروسه كار در جهت بهبود وضعیت بدن در حین كار و نحوه انجام كار و طرّاحي وسايل كار، ابزار آالت  
 و  

 مطرح مي باشد ماشینها با توجه به خصوصیّات جسماني كارگران
 

                
 بعد از تغییر قبل از تغییر 



 كاهش مسافتي كه جهت بلند كار بار
 و پايین آوردن بار طي مي شود 



Lifting and Twisting 
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Consider the orientation of the tool and task 

Facility 9 

Facility 8 

Basket  with parts on a lift/tilt table Bending to get a part 

BETTER BAD 
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Problem:  Lifting castings (2-110 lbs) out of baskets – back 
bent at or over 90 degrees 
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Solution: 10 lift and tilt units, three load levelers 
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Problem – use hand dollies to manually move product 
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Solution:  Power dollies 



47 Problem – pushing pattern cart caddy 
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Solution – use mule to move carts 
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Problem – manually scoop aluminum from furnace and pour into mold 
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Solution -internally fabricated lift arms to suspend ladles allowing 
pourers to merely direct movement of the arm 
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Problem – two men needed to manually pour molds (40 lbs) 



52 Solution – automatic pouring machine 



53 Problem – two men lift molding jacket sleeve (75 #) off mold after it was poured 
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Solution – one person uses a hydraulic lifting device 
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Problem – lifting parts off a hook conveyor to a knockout 
operation (casings weigh 110 # with core) 



56 
Solution – pneumatic lift arm and clamp, vibrator 




































