
 بسمه تعالی                     

 راهنمای تکمیل فرم ارزیابی ارگونومی                  

  ثبت مشخصات کارگاه

واحدهای کاری هر کارخانه با هماهنگی بازرس مرکز بهداشت زیر کاری یک فرم می بایست تکمیل شود )نام  واحدزیر به ازاء هر 
 مربوطه ثبت می شود(.  

 شاغلین آموزشمربوط به ثبت اطالعات 

 یک ستون تکمیل می شود.ارگونومی به ازاء هر دوره آموزشی 

 ارگونومی ریسک فاکتورهاو ارزیابی  شناساییمربوط به ثبت اطالعات 

در فرایند کاری خود به نحوی با یکی از براساس نظر کارشناس تعداد شاغلینی که  کارشناسی(:تعداد شاغلین در مواجهه )با نظر 
 .مواجهه دارندریسک فاکتورهای ارگونومیکی عنوان شده 

  چنانچه یک نفر دارای دو یا چند ریسک فاکتور ارگونومیکی می باشد، در هر یک از ستون های ریسک فاکتورهای
 ظر گرفته می شود.ارگونومیکی جداگانه در ن

تعداد نفراتی که ارزیابی ارگونومیکی براساس هر یک از ریسک فاکتورها  :در ریسک فاکتور مورد نظر شاغلین ارزیابی شدهکل تعداد 
 برای آنها انجام شده است.

  نفرات تعیین شده توسط کارشناس در هر ریسک فاکتور بیشتر باشد.تعداد این نفرات نباید از تعداد 

 اطالعات مربوط به آنالیز شغلیثبت 

 .ذکر شده در جدول مشخصات کارگاه واحد کاریزیر : عبارت است از مشاغل موجود در در هر  عنوان شغلی

 ها را انجام می دهد.نآخود  ی: عبارت است از کارهایی که هر فرد در عنوان شغلوظیفه 

 انجام می دهد. )مراحل انجام وظیفه( آنها راعبارت است از کارهایی که هر فرد در هر یک از وظیفه های عنوان شغلی خود  زیر وظیفه:

 .تعداد آنالیزهای شغلی / آنالیزهای زمانی انجام شده نباید از تعداد عناوین شغلی کارگاه بیشتر باشد 

 ثبت نتایج ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی

 تعداد نفرات ارزیابی شده به هر روش در هر سطحی جداگانه ثبت می شود. :ثبت نتایج ارزیابیجداول 

 .: تعداد نفراتی هستند که براساس روش عنوان شده مورد ارزیابی قرار گرفته اندتعداد کل

  اطالعات شناسایی نفرات ارزیابی شده در روش های مختلف نباید از تعداد کل شاغلین ارزیابی شده در جدول ثبت مجموع
  .بیشتر شود فاکتورهای ارگونومیکی و ارزیابی ریسک

  تعداد شاغلین به تفکیک سطوح خطر باید وارد شود و تعداد کل شاغلین ارزیابی شده در هر روش باید با مجموع تعداد
 شاغلین سطوح خطرات برابر باشد.  

 به یک روش انجام می گیرد و ثبت می شود.در یک ریسک فاکتور ارگونومیکی  ارزیابی ارگونومیکی برای هر نفر 
 ریسک آن در نفرات تعداد است، شده انجام روش دو با ارگونومی فاکتورهای ریسک از یکی در نفر یک برای ارزیابی چنانچه 

 شده انجام NIOSHو معادله  WISHA روش دو با نفر یک برای بار کردن بلند ارزیابی: مثال. شود می ثبت یکفاکتور 

 .شود می ثبت 1 عدد نفرات، تعداد ثبت هنگام است،

  در ارزیابی به روش هایRULA  وREBA( نتایج ارزیابی سمت راست ،R( و سمت چپ )L بدن جداگانه در ردیف های )
 مربوطه ثبت می شود.

 معاونت بهداشتی


