
و یک                                              و  گا  ار   ا ول  د 

 واحد بهداشت حرفه اي

 مرکز بهداشت شهرستان مرودشت 

 مركز بھداشت شھرستان مرودشت 

 

یک محیط کار راحت و قابل انعطاف را فراهم 
 .نمایید

 

 

 

 

 
 

 :نتایج بکارگیري ارگونومی

موارد زیر تعدادي از نتایج بکارگیري اصول ارگونومـی در       
 :محل کار است 

درك تاثیر مخصوص نوع کار روي جسم کارکنان و کارایی 
 شغلی اشان

 پیش بینی پتانسیل اثرات طوالنی مدت کار روي جسم کارکنان

 جهت انجام کارارزیابی تناسب محل کار و ابزارها براي کارگران 

تطبیـق کـار    (بهبود بهره وري و اسایش کارگران توسط 
یا تطبیق شخص براي کار نتایج این قبیـل  )  براي شخص

تالشها دستیابی به بهترین هماهنگی میان قابلیـت هـاي        
 : تهیه کننده  .کارگر و نیازمندیهاي شغل است 

 رحیم مویدي
 کارشناس بهداشت حرفه اي

 امور رایانه هنرمند: طراح 

 
 .نقاط تحت فشار را به حداقل برسانید-7
 
 
 
 
 .فضاي کافی براي کار در نظر بگیرید-8
 
 
 
 
 
 
حرکت کنید و عضالت را منقبض و منبسط -9

 .نمایید
 
 
 
 

 : گروه  هدف

 بهورزان وکاردانهاي بهداشتی-کارگران
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 اصول دهگانه ارگونومی
 هنگام کار در وضعیت طبیعی بدن قرار بگیرید-1
 

 

 

 فشار بیش از حد را کاهش دهید-2
 
 
 
 
 
 همه چیز را در محدوده دسترسی خود قرار دهید-3
 

 
 
 
 

 .کار را در ارتفاع صحیح انجام دهید-4
 
 
 
 
 
 
 حرکات اضافی را کاهش دهید-5
 
 
 
 
 خستگی و بار استاتیک را به حداقل برسانید-6
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ارگونومی
به کاربردن اطالعات علمی درباره انسان در طراحـی اشـیا     

 نظام ها و محیط هاي مورد استفاده انسان میباشد 

ارگونومی دانشی چند رشته است که اطالعات مربـوط بـه      
توانایی هـا ،محـدودیت هـا ،ظرفیـت        ( ظرفیتهاي هر انسان 
را گرد آوري کـرده  و آنهـا را در             )  هاي فیزیکی و روانی

محصوالت ،سیستم هاي در ارتبـاط    )  کار(طراحی مشاغل  
با انسان و مکانهاي کار و تجهیزات با هـدف پیـشگیري از      
بروز مسایل و مشکالت و آسیب هاي مربوط  به سـالمتی  
و بهبود و بهینه  سازي کارایی بهره وري و کیفیـت بکـار         

 .میبرد 

ارگونومی به عنوانرشته اي از علوم که  بـا بدسـت آوردن     
بهترین ارتباط میان کارگران و محیط کاري اشـان مرتبـط     
است تعریـف میـشود ارگونومـی بـا ارزیـابی قابلیتهـا و                

اسـترس  )  بیومکانیک  و انتروپومتري   (محدودیتهاي انسان 
فـیزیولوژي کـار و روانشناسـی        (هاي کـاري و محیطـی        

نیروهاي استاتیک و دینامیـک روي بـدن انـسان           )  صنعتی
ــک( ــاط   )  بیومکانی ــنعتی   (احتی ــی ص ــستگی )  روانشناس خ
طراحــی  و    )  فــیزیولوژي کــار و روانشناســی صــنعتی        (

آنتروپومتري (اموزش  و طراحی ایستگاله کاري و ابزارها   
سروکار دارد بنابراین  ارگونومی از خیلـی از       )  و مهندسی

علوم و مهندسی تشکیل یافته است شاید بهترین و خالصه  
ترین  تعریف براي ارگونومی علم تطابق انـسان و محیـط         

 باشد ...) ماشین و(کار 
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