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فلسفه ارگونوميفلسفه ارگونومي

كار با انسانتناسب كار با انسانتناسب

FITTING THE JOB TO THE HUMANFITTING THE JOB TO THE HUMAN



؟ارگونومي چيست

طراحي براي انسان•

ماشين ،بررسي روابط بين انسان •
و بهينه سازی آنمحيط كارو

دانش جوانی است که با استفاده از •
را به كارمجوعه ای از علوم، سيستم 
حداکثر بازدهیگونه ای طراحی مي کند که 

.را داشته باشدحداقل خطا و خستگیو 

-علم پيشگيری از اختالالت اسکلتی•
عضالنی 



ي ارگونومي در لغت به معناي قانون کار و در عمل به مفهوم تطابق و سازگار•

بين توانايي هاي جسمي و رواني انسان ها و ساير عناصر سيستم مي باشد                                 



Ergonomics is

working smarter not harder!

Ergonomics is

working smarter not harder!



ماهيت چند رشته ای ارگونومی

 مهندسي
 طراحی صنعتي
 بهداشت حرفه ای
 پزشکی
روانشناسي
 آناتومي
 فيزيولوژي
 انسان شناسي
بيومكانيك
و....



(مدل عاليق سازمان)اهداف ارگونومي  (مدل عاليق سازمان)اهداف ارگونومي 

(بهره وري )كارفرما 

كارگر (كيفيت)مشتري 
(شرايط كار)

(بهره وري )كارفرما 

كارگر (كيفيت)مشتري 
(شرايط كار)

سازمان



تاریخچه ارگونومی  

 ارگونومی نظامی : 1950دهه

 ارگونومی صنعتی : 1960دهه

 ارگونومی محصول : 1970دهه

 ارگونومی کامپيوتر : 1980دهه

 ارگونومی ارتباطات : 1990دهه

 ارگونومی اوقات فراغت : 2000دهه

 ارگونومی در فضا : 2010دهه



اهداف ارگونومی

شغلی  مهیاسازی محیطی ایمن از طریق طراحی و تطابق امکانات، تجهیزات، ماشین آالت، ابزار و نیازهای
با ویژگی های شاغلین

سطح بهره وری و سالمت نیروی کار را ارتقاء بخشد  .
تقلیل فشارهای کار، خستگی و فرسودگی که در کار کردن ایجاد می شود
تطبیق و تغییر دستگاه ها با وضع صحیح بدن انسان
 حمایت و حفاظت از کارگر



عضالنی –بیماریهای اسکلتی 

1-7دربستریموارددرصد19،پزشکانمراجعیندرصد14جامعه،دررابیماریهاکلدرصد
دهندمیاختصاصخودبهرابیمارستان

2-میسوبمحکارازناشیوآسیببیماریشایعترینعضالنی–اسکلتیاختالالتماکشوردر
.شود

3-شاملاسکلتی–عضالنیاختالت:
راتفقستونهایوآسیبلگن–وپاپامچودستدستمچ–آرنج-شانه–گردنهایآسیب
ندکالزامیراپزشکیمراقبتهایمیتواندوداشتهتأثیرنفرهزارانرویبر(1کمرصدمات
2)استشغلیآسیبهایکنندهمستعدعواملازیکسری
3)داردفرمایانکاربرایپوندمیلیون1200بهنزدیکایهزینه.



منافع ارگونوميمنافع ارگونومي
 كاهش آسيبهاي

جسمي

 افزايش بهره
وري 

 كاهش خطاهاي
انساني 

دوباره كاري /
(بهبود كيفيت)

 كاهش آسيبهاي
جسمي

 افزايش بهره
وري 

 كاهش خطاهاي
انساني 

دوباره كاري /
(بهبود كيفيت)

 كاهش روزهاي
كار از دست 

رفته

 كاهش گردش
شغلي

 بهبود
ارتباطات

 كاهش روزهاي
كار از دست 

رفته

 كاهش گردش
شغلي

 بهبود
ارتباطات



ماهيت اقتصادي ارگونوميماهيت اقتصادي ارگونومي

طبق تعريف ، ارگونومي هدفش بهره برداري 
حداكثر از تالش ها  و فعاليتهاي انسان است 

 .

طبق تعريف ، ارگونومي هدفش بهره برداري 
حداكثر از تالش ها  و فعاليتهاي انسان است 

 .
بهره برداري بهينه از انرژي انسان
تنظيم ساعات كار و استراحت
 حذف خستگي
جنبه هاي بهداشتي
طراحي بهينه ايستگاه كار
بهره برداري بهينه از منابع انساني

بهره برداري بهينه از انرژي انسان
تنظيم ساعات كار و استراحت
 حذف خستگي
جنبه هاي بهداشتي
طراحي بهينه ايستگاه كار
بهره برداري بهينه از منابع انساني



چرا ارگونومي ضروري است 
؟

چرا ارگونومي ضروري است 
؟

پيچيدگي صنعت ، وسايل و تجهيزات و •
مشاغل

فاصله زماني و مكاني بين طراح و مصرف •
كننده

گستره وسيع جمعيت مصرف كننده•

پيچيدگي صنعت ، وسايل و تجهيزات و •
مشاغل

فاصله زماني و مكاني بين طراح و مصرف •
كننده

گستره وسيع جمعيت مصرف كننده•



روش
 الت طراحی محیط کار، ابزارآ( توانایی ها و محدودیت های جسمی و روانی)شناسایی ظرفیت های انسان

متناسب با این ظرفیت ها

:دامنه فعالیت

کلیه شئون زندگی

Man Task

Ability Requirement

Ergonomics



اجزا ارگونومی

anatomy

antropometry

تعيين اندازه های 
بدن

biomechanics

کاربرد نيروها

physiology

Work 
physiology

تامين انرژی هنگام 
انجام کار

Environmental 
physiology

ی اثرات محيط فيزيک
روی بدن انسان

psychology

Skill 
psychology

پردازش اطالعات و 
تصميم گيری

Occupational 
psychology

فراگيری، کوشش و 
تفاوتهای فردی



بهترین و معمولترین روش برای اندازه گیری وزن ایده ال:

(سانتی متر152به ازای هر اینچ بیش از )2/7+48:مردان
(سانتی متر152به ازای هر اینچ بیش از )2/3+45:زنان

(جثه)این مقادیر بر حسب بزرگی یا کوچکی استخوان بندی
10 %کاهش یا افزایش می یابد.
سانتی متر2/54=اینچ



 ر قد بر حسب سانتی متر تقسیم بر دور مچ ب:اندازه جثه
حسب سانتی متر



توده فرمول محاسبه ی درصد چربی بدن با استفاده از شاخص
:(BMI)ی بدن

جنسیت برای مردان یک وبرای زنان صفر در نظر گرفته شود 
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Ovako Working Posture Analyzing System 
(OWAS)

دهه هفتاد میالدی در یك كارخانه تولید فوالد•
افزایش موارد غیبت از كار و همچنین از كارافتادگی زودهنگام ناشی از اختالالت•

عضالنی-اسکلتی

عکس از پوسچرهای گوناگون680تهیه •
.و باال می باشد% 90اعتبار آن نزدیك به •

   OWASCO,OWASAN: به كمك كامپیوتر OWASاجرای •
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Rapid Upper Limb Assessment(RULA) 

كاغذی-جزء روش های مشاهده ای قلم•
روریسك فاكتورهای مورد ارزیابی شامل تعداد حركت ها ، كار ماهیچه ای استاتیك و اعمال نی•

:اهداف•
الالت  ارایه روشی برای غربالگری سریع جمعیت كاری مواجهه یافته با ریسك فاكتورهای اخت-1

ارایه راه كارهایی برای -2عضالنی اندام فوقانی                                         -اسکلتی
عضالنی اندام فوقانی  -پیشگیری از بروز و كاهش شیوع اختالالت اسکلتی



QEC( Quick Exposure Checklist)

دست و /بازو، مچ دست/در چهار ناحیه كمر، شانهMSDشناسایی ریسك فاكتورهای •
گردن

MSDارزیابی سطح خطر مواجهه با ریسك فاكتورهای •

ارزیابی اثربخشی مداخالت ارگونومیك در محیط كار•

میان كارگران مختلفMSDمقایسه سطح مواجهه با ریسك فاكتورهای •

25



آزمونهاي تشخيص ي
(اویزان شدن از بارفیکس)تشخیص اسکولیوز: آزمون آدامز
(دوقلو)تشخصی کوتاهی پشت پا وآشیل: آزمون آشیل

مثال دراز ونشست: آزمون افتراقی
تشخیص کایفوز: آزمون اکستنشن

تشخیص کوتاهی چهار سر وخاصره: آزمون توماس
تشخیص کف پای گود اصالح شونده: آزمون فشار

تشخیص پشت گود: آزمون دیوار
(نشستن وکشیدن دستها به سمت نوک پنجه پا)آزمون کوتاهی نعلی ودوقلو

(رساندن دستها به زمین در حالت ایستاده)کوتاهی همسترینگآزمون 
تشخیص ضعف عضالت نگهدارنده ستون فقرات: آزمون ماتیاس









CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS

1. Low Back Pain( کمردرد)

2. Carpal tunnel syndrome( شایع ترین اختالل-فشردگی عصب مدیان مچ )

3. Tendonitis(التهاب تاندون ها)

4. Tenosynovitis( التهاب تاندون و غالف آن)

5. Thoracic outlet syndrome(فشار بر اعصاب و عروق شبکه بازویی)

6. Tennis elbow (Epicodylitis)( چکش کاران-آرنج تنیس بازان )

7. shoulder tendonitis syndrome) عضالت -عارضه مربوط به شانه

(چرخاننده بازوها



وضعيت صحيح بدن از پهلو

خطمقابلدرپهلوازفرداگر
يشاقولخطگيردقرارشاقولي

ارجيخازقسمتترتيببهيستيبا
ککشگخارجيقسمت،پاقوزک

جلوييزائدهخاصرهتاج،زانو
شگواللهوسطوکتفناستخوا

.کندعبور



بررسي وضعيت ستون فقرات از طريق صفحة شطرنجي



سر به جلو

فشارزيادي روي مفاصل  
گيجگاهي و -فکي 

مفاصل گردن  و عضالت
پشت گردن وارد

.مي شود 

:تعريف
در  اين ناهنجاري  ،   سر ومهره هاي گردني  جلوتر از مرکزثقل  

.بدن واقع   مي شود



علل

ن عادات ناصحيح در نشستن، ايستادن راه رفت

...و

ضعف بينايي

استفاده از بالشتهاي بزرگ

تمرينات ورزشي

درد در ناحيه گردن

خستگي وفشار بر ناحيه گردن



به جلو  سر  Forward head 

:نشانه ها و عوارض•
جلو رفتن سر و باال آمدن چانه•
افزایش فشار روی مفاصل فک و گردن•
خستگی در عضالت پشت گردن  •
افزایش وزن سر•
افتادگی شانه ها و سینه•
کاهش عملکرد ریوی•







ورزش سر و گردن 



NECK FLEXION:
ACTIVE RANGE MOTION

•

http://www.dcdoctor.com/pages/rightpages_wellnesscenter/homeexercises/homeexercise_neck.html


:NECK EXTENSION
Active Range of Motion



NECK LATERAL FLEXION:
ACTIVE RANGE OF MOTION



NECK FLEXION:
GRAVITY RESISTANCE

•



NECK EXTENSION:
GRAVITY RESISTANCE



NECK LATERAL FLEXION:
GRAVITY RESISTANCE



NECK FLEXION:
HAND RESISTANCE

•



NECK EXTENSION:
HAND RESISTANCE



NECK ROTATION:
Hand Resistance



NECK FLEXION:

Hand Assisted

•



NECK EXTENSION:
Hand Assisted



NECK LATERAL FLEXION:
Hand Assisted



NECK FLEXION:
PILLOW EXERCISE



NECK EXTENSION:
PILLOW EXERCISE



NECK LATERAL FLEXION:
PILLOW EXERCISE



حالتهاشانهافرادازبرخيدر
واملعتاثيروتحتنداشتهطبيعي
.دشونميافتادگيدچارمختلف

بصورتاستممکنعارضهاين
مشاهدهطرفهدوياطرفهيک
.شود

شانه افتاده



علل
...وضعیت های غلط در نشستن، ایستادن، خوابیدن و

در حمل کیف واشیاء
استفاده از دست مسلط

کج جوش خوردن ترقوه ودر رفتگی مفصل جناغی ترقوه ای
نشانه ها

نابرابری دو استخوان ترقوه وخروج شانه از تعادل
نابرابری زاویه تحتانی کتف

نابرابری زاویه گردن وسر شانه
کاهش تحرک در مفصل شانه بویژه دامنه حرکت دست

درد در ناحیه شانه وگردن
نابرابری فاصله بین ناحیه داخل بازو وتنه در دوسمت





پشت کج



(کيفوز) پشت گرد 

:تعريف

را حد طبيعي تحدب مهره هاي پشتيزافزايش بيش ا

.مي گويندگردپشتعنوانتحت 



15عنييطبيعيحدازبيشپشتناحيةقوسچنانچه
يادگرپشتعنوانتحتناهنجاريباشددرجه20تا

.استشدهناميدهكيفوز





شونده در حالت خوابیدن ازبین می روداصالح 

علل

ضعف عضالت راست کننده ستون فقرات در ناحیه پشتی وکوتاهی عضالت سینه

گرد پشتی جبرانی که برای حفظ تعادل در پشت گود ایجاد میشود

اصالح وضعیت فرد مبتال

ایجاد جنبش پذیری در مفصل شانه وپشت

انعطاف پذیری ناحیه سینه وتقویت عضالت پشت



پشت گرد



(لوردوز ) کمر گود 

زلوردوياگودکمرعنوانتحتراکمرگوديحدازبيشافزايش
ميگويندکمري

شودميطبيعيحدازبيشکمرگوديميزان،شکلتغييرايندر

:تعریف



:مزاياي احنناي لوردوز كمري 

قوس . دلوردوزی کمر برای عملکرد طبیعی و تحمل وزن در ستون مهره ها ضروری می باشقوس 
cantilever)لوردوزی کمر مانند یک پل بازویی  bridge ) برای کاهش فشارهای اضافی عمل می

.کنند
Line of)از لحاظ مکانیکی لوردوز کمری باعث می شود خط کشش ثقل  gravity) بصورت بسیار

.موثری از سیستم اسکلتی انسان عبور می کند
یت نشسته  قوس لوردوزی کمر به کاهش فشار بر بافت های نرم حمایت کننده مخصوصا در موقع

می شود کمترین  بیشترین فشار بر کمر در موقعیت نشسته سپس ایستاده وارد)کمک می کند 
(فشار در موقعیت درازکش بر کمر وارد می شود

(Athletic training winter  1989 p311.)



علل
کوتاهی عضالت خم کننده ران وباز کننده ستون فقرات

کشیدگی عضالت سرینی و شکم
نشانه ها

فرورفتگی شدید قوس کمر
بر آمدگی شکم

درد در ناحیه کمر
اصالحی

آگاه سازی فرد با وضعیت طبیعی
تقویت عضالت شکم

کشش عضالت در ناحیه کمر وجلوی ران
استفاده از کفش صندلی وتخت مناسب





پشت گود



(اسکوليوز)پشت کج 
:تعريف

فتهگهامهرهستونطرفيانحرافبهکجپشتيااسکوليوز

ميشود



آزمون آدامز: تشخیص
آویزان شدن از میله بار فیکس

ایستادن روی پنجه پا
خم شدن به جلو در حالت نشسته

شانه های نابرابر
عدم میزان انعطاف پذیری در دو سمت چپ وراست

فاصله انگشتان تا زمین در دوسمت یکسان نیست
افزایش توده عضالنی در سمت تعقر



عوارض اسکوليوزيس

در ناحيه کمر و پشتدرد-1
فقراتستونتحركکاهش-2
بيعصسيستموريوي-قلبيدر سيستماختالل-3
بدندر دو طرفتقارنعدم-4
وپوکي استخوانآرتروز مفاصل-5
و روحي وروانياختالالت خلق و خو و مشكالت-6

درنهايت گوشه گيري و افسردگي



نحوه راه رفتن صحيح

1  )سر را باال نگاه داشته و با چشمهايتان مستقيم به جلو نگاه کنيد.
.شانه هاي خود را در يک راستا با مابقي بدنتان حفظ کنيد(  2
.حرکت طبيعي بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنيد(3
 .پاها را در يک راستا و موازي هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنيد(  4



درست نشستن

نقاط قوت و ضعف کار نشسته
حذف وزن پا

اجتناب از وضعيتهاي غيرطبيعي بدن
کاهش صرف انرژي

درجه رو به جلو خم شويم ١٠اگر در حالت نشسته حدودًا 
ميزان فشار روي ماهيچه هاي کمر دو برابر مي شود.

می توان گفت نشستن به خصوص نشستن پشت يك ميز ، يك مهارت 
است



سبيده باشدنزديک به ميز بنشينيد تاکمر خم نشود وپشت به صندلي چ.
 در روي زمين يا روي زير پايي قرار بگيردپاها.
سر صاف وجلو را نگاه کند.
پشت ويا دسته صندلي.سطح اتكا خود را دائما تغيير بدهيد.

درست نشستن



صندلي مناسب

پشتعضالتازيرگیرد؛قراركتفاستخوانپايینباشد،بلنداندازهبهبايدخوبصندلييك
عقبسمتبهدرجه10حدوددربايدصندليپشتي.دارندپشتيوگاهتكیهبهاحتیاج

اختالفاينباشدآنجلويازبلندتردرجهسهبايدصندليكفعقبيقسمت.باشدمتمايل
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صحيح نشستن

نشستن غلط



اصله اي بين پشتي صندلي وکمر نبايد ف
وجود داشته باشد

له لبه صندلي نبايد از زير زانو فاص
زيادي داشته باشد 



.خم شدن باعث فشار بر روي کمر مي گردد

اض  فاصله زياد سبب انقب
ناخواسته عضالت            

.مي گردد



مت باال ستفاده از زير پايي  به صورتي که پنجه هاي پا به سا
تبا زاويه مناسب قرار بگيرد الزامي اس(دورسي فلكشن)



مناسب  فاصله بين کمر وصندلي با بالشت
پر شود



وضعيت مناسب بلندكردن اشياء 

ابتدا با ز ا نو هاي خميده در جلوي شئ بنشينيد
پاها بايد با فاصله ، معموالبه عرض شانه ،از يكديگر قرار 

.ترجيحاً يك پا كمي جلوتر از پاي ديگر قرار بگيرد. گيرند
شانه ها بايد به طور قرينه قرار گرفته باشند و هرگز آرنج  

.خم نشود
بلندكردن جسم با صاف كردن زانو شروع مي شود و پس  

.  از آن مفصل ران صاف مي شود



وضعيت مناسب بلندكردن اشياء

هيچ گاه شیء را در نيمه راه و در حالت خميده نگه 
نداريد چرا كه موجب آسيب به ستون فقرات 

.می گردد
هانی هيچ گاه در حين بلندكردن اجسام تغيير جهت ناگ

ندهيد
ه در زمين گذاشتن اجسام، ابتدا كمر را راست نگه داشت

و سپس زانوها را بتدريج خم كنيد تا جسم روي زمين
قرار

. رها نكنیدهيچگاه جسم را به طور ناگهانی . گيرد



خوابيدن

ي ناراحتي  يكي از اشتباهات بزرگ چه در گذشته و چه در زمان حال،  خوابانيدن بيمار روي سطح سفت و صاف است معموالً برا
ون مهره ها ست: ناشي از فتق ديسک، توصيه مي شود که  اين روش براي درمان کمردرد معقول به نظر نمي رسد، زيرا  اوالً

اصل ستون مف: ثالثاً . عضالت در اين حالت، شل مي شوند: ثانياً. حالت صاف ندارند و قوسهايي در ستون مهره ها وجود دارد
.  مهره ها به خم شدن تمايل زيادي پيدا مي کنند

است که در اگر تختخوابي تشک فنري دارد، بهتر است که آن تشک روي يک سطح چوبي  قرار گيرد، زيرا ماهيت فنرها طوري
.کردبه همين علت، بايد هموراه آنها را بازرسي. اثر مرور زمان شل مي شوند و روي تشک فرورفتگي به وجود مي آورند

ده هايي نظير در صورت لزوم، براي انحناهاي بدن بايد ازحمايت کنن. تختخوابها بايد مطابق با انحناهاي بدن ساخته شوند-2
بالش . نخوابندافرادي که روي زمين مي خوابند، بهتر است که از دو پتو استفاده کنند و روي زمين سفت. بالش استفاده کرد

د؛ زيرا در اين زير سر و گردن بايد نرم باشد و نبايد سر باالتر از راستاي طبيعي خود در حالت خوابيده به پهلو قرار گير
حالت نيز عضالت در يک سمت از گردن تحت کشش، و در سمت ديگر در وضعيت کوتاه شده قرار خواهند گرفت



وضعيتهاي غلط در خوابيدن



تخت خوابهاي خيلي 

نرم يا تاشونده

وضعيت صحيح   
خوابيدن

وضعيت
صحيح   
خوابيدن



نحوه  ي خوابيدن و بلند شدن از روي تخت يا زمين

براي خوابيدن روي تخت، بايد از حالت حمايت شده دراز 
در وقت بيدار شدن و پايين آمدن هم بايد به صورت. کشيد

.حايل بلند شد و سپس از تخت پايين آمد



.  درجه به طرف پایین خم شود20در هنگام مطالعه سر و گردن نباید بیشتر از •
در هنگام عالوه بر آن، بعضی اعمال مثل تاق  باز خوابیدن یا به شکم خوابیدن

.مطالعه در درازمدت، دردهای ناحیه گردن و کمر را افزایش می دهد



ید  در حال راه رفتن به زمین نگاه نکنید در حالت دراز کشیده مطالعه نکن
چون مجبورید گردن را به طرف جلو تحت فشار قراردهید



شيوه صحيح نشستن پشت ميز

.  شستن نیستبر خالف تصور ما درست نشستن، مترادف با سیخ ن: متخصصان می  گویند•
درجه می  تواند باعث کاهش کمر درد شود                  120نشستن با زاویه ی 

بیعی در این زاویه کمترین فشار بر ستون مهره ها وارد می شود و انحناهای آن در وضع ط
ایین و باالی اگر الزم است از کوسن های کوچک استفاده کنید تا پ. خود قرار می  گیرند

کمرتان هم تکیه گاه داشته باشد



صفحه نمایش کامپیوتر و وسایل روی میز

م های شما باشد، صفحه نمایش کامپیوتر باید باالی صفحه کلید و مستقیم روبروی چش•
دازه ی الزم است حداقل به ان. طوری که گردن شما به پایین و باال یا پهلو ها خم نشود

بنشینید که انعکاس یک بازو از صفحه نمایش فاصله داشته باشید نسبت به پنجره طوری
.  نور در صفحه نمایش شما را اذیت نکند



صندلی مناسب برای پشت کامپیوتر چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

.سانتی متر توصیه می شود۵2تا ۴1ارتفاع صندلی ، . ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشد-1•

برای افراد چاق صندلی های پهن تر  .سانتی متر باشد۴۸تا ۴0سطح نشیمنگاه صندلی باید دارای طول و عرض   -2

.توصیه می شود

ند و لبه جلو سانتی متر باشد و رویه آن از جنسی باشد که اصطالحاً بتواند تنفس ک۵تا ۴ضخامت تشک در حدود -۳

.صندلی، گرد و لبه بیرونی آن، نرم باشد

سانتی ۳۶تا ۳2عرض پشتی صندلی باید حداقل -۵. درجه باشد110تا ۹۵زاویه پشتی با تشک صندلی ، حداقل -۴

.متر باشد

 .صندلی های بهتر است دسته دار بوده و دسته آن با ارتفاع میز کار مطابقت داشته باشد-۶•



:ميز کار کامپيوتر

:میز کار را می توان به سه قسمت تقسیم کرد•
(                 کارقسمت عقب سطح میز)ناحیه ای که به ندرت از آن استفاده می شود : ناحیه اول
(           ارقسمت وسط سطح میز ک)ناحیه ای که گه گاه از آن استفاده می شود : ناحیه دوم
قسمت جلویی سطح میز)ناحیه ای که همواره از آن استفاده می شود : ناحیه سوم

(        کار

.در میز کار استاندارد هر سه ناحیه رعایت شده است



نحوه استقرار مانیتور

دقیقاً روبه روی مانیتور باید به صورتی استقرار یابد که اوالً در ناحیه اول باشد و در ثانی•
ور را مشاهده کرد به گونه ای که هنگام کار با آن، بتوان باالترین نقطه مانیت. صورت باشد

و فاصله مانیتور از یا به عبارتی دیگر، چشم کاربر به موازات باالترین قسمت مانیتور باشد
 .چشم کاربر نیز بین چهل و هفتاد سانتی متر باشد                                  





نحوه استقرار صفحه کليد

االتر یا پایین تر از ذکر این نکته بسیار مهم است که صفحه کلید هرگز نباید در ارتفاعی ب•
.سطح میز کار باشد

استقرار نحوه. زاویه بین بازو و ساعد در هنگام کار نباید از نود درجه تجاوز کند•
مچ دست ها روی آن خیلی مهم است که هر دو مچ کامالً به موازات هم روی صفحه 

ساوی تقسیم  کلید به نحوی قرار بگیرند که هر یک سهمی از صفحه کلید را به گونه م
.  کند





نحوه استقرار موس

محل استقرار موس برای کاربران چپ دست، سمت چپ و برای کاربران•
.راست دست، سمت راست و در ناحیه سوم است 

خم شدن یعنی. هنگام کار با موس، دست بایستی با موس در یک امتداد باشد•
رار انگشتان محل استق. مچ به سمت چپ یا راست یا باال و پایین صحیح نیست

نگشت روی موس نیز به این قرار است که سه انگشت وسطی بر روی موس و ا
.                                          های شست و کوچک در دو طرف موس قرار می گیرند 





توصيه هاي پزشکي براي کارمندان پشت ميزنشين

ول روز  بنابراین باید حتماً در ط. از عوارض شایع و دردسر آفرین، افزایش وزن است( 1•
دقیقه ۵0بهتر است بیش از ( 2. برنامه پیاده روی، دو یا ورزش های دیگر را داشته باشید

می دقیقه نشستن چند دقیقه بلند شوید، ک۵0بعد از .به طور ممتد پشت میز خود ننشینید 
ف بچرخانید دستهایتان را از ناحیه کت.راه بروید، کمر خود را به طرفین خم و راست کنید

.                                             استفاده از صندلی ارگونومیک با قابلیت تنظیم را فراموش نکنید( ۳





:حمل کردن اشيا

ا بدن را تا حد امکان صاف نگه داريد و وزن ر_ 

.در دو طرف بدن تقسيم کنيد

به جای يک چمدان سنگين از دو چمدان متوسط_

.استفاده کنيد









:كه داخل اتاق كار یا میز كامپیوترورزشیحركات

به آرامی . قرار بگیرندبدندست ها در كنار. در حالت كامالً صاف بنشینید (1
این. ثانیه مکث كنید و سپس شانه ها را رها كنید۵ .هر دو شانه را باال ببرید

.مرتبه تکرار كنید۵حركت را

به آرامی . قرار بگیرندبدندست ها در كنار. در حالت كامالً صاف بنشینید (2
.مرتبه به عقب بچرخانید۵مرتبه به جلو بچرخانید و سپس۵هر دو شانه را

:در حالت كامالً صاف بنشینید (۳

شتان  هر دو دست را به صورت كشیده در طرفین خود بگیرید و انگ-ب
(مرتبه۵)).و مچ را باز و بسته كنید

هر دو دست را به صورت كشیده در باالی سر خود بگیرید و-ج
(مرتبه۵).انگشتان و مچ را باز و بسته كنید
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به آرامی به عقب خم كنید، طوری  بدنسر را از حالت كامالً صاف در راستای-7
ثانیه مکث كنید و به حالت اول ۵ .كه احساس كشیدگی در جلوی گردن كنید

.برگردید

م را داخل شک)عضالت شکم را منقبض كنید . در حالت كامالً صاف بنشینید (8
.مرتبه تکرار كنید۵این حركت را. ثانیه مکث كنید۵ .(بکشید

و  پای راست را از روی زمین بلند كنید. در حالت كامالً صاف بنشینید (9
حركت را با (. مرتبه۵)ثانیه مکث كنید۵ .مستقیم در راستای ران نگه دارید

.پای چپ تکرار كنید

درجه به 10به آرامی و فقط. بایستید و دست ها را در گودی كمر بگذارید(10
ثانیه مکث كنید و به حالت اول ۵ .عقب خم شوید و قفسه سینه را باز كنید

(مرتبه۵) .برگردید

.نفس عمیق بکشید و به كار خود ادامه دهید۵تا۳سپس

در صورتی كه مراحل باال را رعایت نکردید و دچار درد شدید بهترین راه  
 .استراحت، ماساژ مالیم نواحی درگیر، ریلکس كردن عضالت و آرامش است
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ورزش در محیط کار 



ورزش دست



ورزش جهت پشت و شانه 



ورزش جهت  اپراتوران کامپیوتر 



هر یکساعت یکبار این ورزشها را انجام دهید و گاه 

گاهی از جای خود بلند شودید و در طول اتاق قدم بزنید



…



…


