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 :تهیه وتنظیم                              

 بهرام رحیم زاده                           

 کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت انزلی



 تعریف ارگونومی یا مهندسی فاکتور های انسانی

  ارگونومی علم اصالح و بهینه سازی محیط ، مشاغل
و تجهیزات و تطابق آنها با قابلیت ها و محدودیتهای  

انسان است و دو هدف عمده یعنی ارتقائ سطح  
 بهداشت و افزایش بهره وری را دنبال مینماید





 طراحی سطوح کار

 ارتفاع سطح کار نشسته -1
 ارتفاع سطح کار ایستاده -2



 ارتفاع سطح کار نشسته-1

 یکی ازعلل  درد های کمر گردن و کتف ناشی از ارتفاع نامناسب
اگر سطح کار خیلی پایین باشد ، پشت بیش از . سطح کار میباشد 

اندازه خم میشود و اگر خیلی باال باشد ممکن است کتف بیش از 
   اندازه باال برود که در نتیجه درد شانه و گردن را سبب میگردد

 ارتفاع سطح کار نشسته باید طوری باشد که بازوها راحت و زاویه
 درجه داشته باشند 90

ارتفاع سطح کار همتراز با ارتفاع آرنج باشد 
 (میزهای کامپیوتر)ارتفاع سطح کار قابل تنظیم باشد 
  سطح کار طوری باشد که فضای کافی برای قرار گرفتن پاهای

 فرد تامین شود



 نکات مهم در انتخاب یک صندلی مناسب
 

ارتفاع صندلی 
پشتی صندلی 
نشیمنگاه صندلی 
محور صندلی 
رویه صندلی 
دسته صندلی 



 ارتفاع صندلی 
 

 دارای تنظیم کننده پنوماتیک  . باید قابل تنظیم باشد
 .تنظیم گردد( چرخشی)بوده یا از طریق  مکانیکی ( بادی)
 
 
 صندلی باید طوری تنظیم گردد که نشیمنگاه در حالتی که

شخص در مقابل صندلی ایستاده باشد ، مقابل زانو یا کمی 
پایین تر از آن قرار داشته باشدودر هنگام نشستن کف پاها 

 کامال بر روی زمین قرار گیرد



 پشتی صندلی

دارای قابلیت تنظیم باال پایین جلو و عقب باشد 
 
 
  به اندازهای باشد که تکیه گاه مناسبی برای پشت و

 کمر فراهم نماید

 



 نشیمنگاه صندلی

 باشد  ( انحنا)بهتر است دارای لبه آبشاری 
 
 سانتی متر پهن تر از  5عرض نشیمنگاه باید حداقل

 عرض رانها از دو طرف باشد
 
عمق نشیمنگاه نیز نباید از طول پاها بلندتر باشد   



 محور صندلی

 اگر قابلیت و توانایی حرکت صندلی برای انجام کارها
و امور محوله مهم و ضروری باشد صندلی باید  دارای 

 .پایه پنج محوری با چرخهای کوچک باشد



  رویه صندلی

 از جنس الستیک چرم مصنوعی و انواع مشابه آن از نظر
 مقاومت و تمیز کردن بسیار مناسب میباشند

 
 
 رویه پارچه ای بدلیل انباشت رطوبت ، ایجاد گرما و

 .مقاومت کمتر مناسب نیستند



  صندلی( دسته )تکیه گاه دست 

  از رویه نرم و مناسب پوشیده شده و به راحتی ارتفاع آن قابل
 تنظیم باشد 

 
ارتفاع دسته صندلی در حالت نشستن باید به ارتفاع آرنج باشد 



 ارتفاع سطح کار ایستاده-2

 ارتفاع مناسب برای کارهای دقیق ، سبک و سنگین در اسالید
 بعدی نشان داده شده

 
توصیه میشود که کارهای دقیق در وضعیت نشسته انجام شود 

 
  کارهای دقیق در ارتفاعی باالتر از آرنج انجام شده و در کارهای

 سنگین برعکس





 



 صندلی نامنا سب



 صندلی نامناسب



 صندلی نامناسب



 صندلی نامناسب



 اصول طراحی ابزار و وسایل دستی
 

 :صاف نگهداشتن مچ دست
 

 وقتی مچ دست با ساعد در یک راستا باشد، وضعیت مناسب
وقتی مچ خم باشد زرد پی ها خم شده و در مجرای دستی . است 

تجمع پیدا میکنند که میتواند سبب التهاب گردد پیچاندن 
   پیچ،حلقه کردن سیم با انبردست از این موارد است



 سطح مقطع مچ دست



یک قاعده کلی  درطراحی  ابزارهای 
دستی ، پرهیز از کج شوی استخوان زند 

در صورتی که دسته . زیرین ساعد میباشد 
انبر دست به جای مچ خم شود ، مچ و 
ساعد در یک راستا قرار میگیرد که در  

  40تا  20مورد دسته خمیده چکش حدود 
 درصد از خم شدن مچ جلوگیری میکند







 



در هنگام کار کردن با کاردک نقاشی در هنگام  ترا شیدن  
رنگ سبب تمرکز نیروی فشار در کف دست میشود که  

میتواند مانع جریان یافتن خون در سرخرگ زند زیرین  
این نوع بند آمدن خون سبب سوزن  سوزن شدن  . گردد 

تا حد امکان سعی  شود سطح تماس . انگشتان دست میشود
دسته بزرگتر شده تا نیرو توزیع گردد و به بافت بین  

 انگشت شست و سبابه منتقل گردد





 وضعیت بدن در حین بلند کردن و جابجایی  بار

یکی از عوامل مهم تکنیک برداشتن جسم و چگونگی بلند کردن بار  
 :میباشد که به چند روش انجام میگیرد

 
1-وضعیت استوپ (STOOP) 

 

2- وضعیت اسکات(SQUAT) 



 STOOPوضعیت 

 BACK   LIF Tوضعیت استوپ یا 

 

 حالتی است که نیروی اعمال شده از طرف عضالت پشت تامین
 زانو خم نشده و فشار زیادی به ستون مهره می آید. میشود 



 LEG  LIFTوضعیت اسکات  یا  

 حالتی است که برای بلند کردن جسم ، عضالت پاها بیشترین
نیروی وارد شده به ستون مهره نسبت به . سهم را ایفا میکنند 

 حالت اول کمتر است
 ، در حالت اسکات کارگر مجبور است عالوه بر بلند کردن جسم

وزن خویش را به باال حرکت دهد از اینرو برای کارگر خسته 
   کننده میباشد

 در جابجایی بارهای با حجم بزرگ جابجایی با این روش به بدلیل
فاصله بین مرکز ثقل بدن و جسم ، نیروی زیادی بر دیسکهای بین 

 مهره ای اعمال میشود







 نکات مهم درحمل و جابجایی بار

 .بار در مقابل و نزدیک تنه در فاصله بین لگن و سینه حمل شود-1
 خم کردن زانو و کشیده شدن ستون فقرات -2
از بلند کردن و پایین آوردن بار در مقابل زانو باید اجتناب نمود زیرا در  -3

چنین حالتی باید تنه به جلو خم شده ، فاصله بار تا مرکز ثقل بدن زیاد میشود 
 و مهره های کمری آسیب خواهد دید  

 ابعاد کاال باید اندازه مناسبی داشته باشد و به راحتی در دست قرار گیرد    -4
اجرا دقیقتر برنامه های کار و استراحت میتواند در تقلیل مشکالت و  -5

 صدمات ناشی از حمل دستی بار موثر باشد





 



 جابجایی دیسکهای بین مهره ای





 استفاده از سطوح منتقل کننده بجای حمل دستی



 









 میز جوشکاری و تهویه مکنده موضعی



  میز جوشکاری و تهویه مکنده موضعی



 




