


دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت بهداشتی دوره هاي آموزش ارگونومی برگزار شده توسط

:موضوع

ثبت ارزیابی و اصالحات ارگونومی فرم هاي

جهت ثبت در سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه اي 

:گروه هدف

کارشناسان بهداشت حرفه اي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 

:ارائه دهنده
)فوکال پوینت برنامه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی ایران( رضا عبدي 
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Balance for optimization







)Hendrick, 1998( اجزا  ارگونومی
 Microergonomics (traditional ergonomics)

Rules for the technical design of work tools and
workplace
a) Hardware ergonomics
b) Environmental ergonomics
c) Software ergonomics(Cognitive ergonomics)

 Macroergonomics
Rules for the design of organization, production
and working groups











) Kummar,1999(مدل کومار 
MSDsعوامل موثر در وقوع 





Postural stress



نشان داده که اندامهاي انسان  ) سازمان ملی هوانوردي و فضایی آمریکا( NASAتحقیقات 
.در حالت بی وزنی در فضا، پوسچري خنثی و شبیه به یک سوارکار اسب به خود می گیرد



Postural strain





http://www.rula.co.uk/



http://ergo.human.cornell.edu/CUErgoTools/REBA%206.xls



http://www.ohcow.on.ca/uploads/Resource/QEC%20Calculation%20Tool%20Template.xls



http://leadergonomics.com/rosa/





OWAS )Ovakoروش  Working Posture Analyzing System(

ــوالد   ــد ف ــه تولی Ovakoکارخان Oy  ــاري ــا همک  Finnish Institute ofب
Occupational Health  ابداع و ارایه کردند 1973در سال این روش را.

و پاهـا  ) بازوها(، دستها ) ستون فقرات(در این روش، پوسچر کلی بدن شامل پوسچر تنه 
.و همچنین نیرویی که به وسیله فرد اعمال می شود ارزیابی می گردد

براي تنه چها ر پوسچر ، براي دستها سه پوسـچر و بـراي پاهـا هفـت      OWASدر روش
.پوسچر وجود دارد

به وسیله ي یک کد سه رقمـی  کـه در آن اولـین  عـدد     )اندامهاي یاد شده(پوسچر بدن 
مربوط به تنه ،دومین عدد مربوط به دستها و سومین عدد مربوط به پاها مـی   پسمت چ

.باشد تعیین می شود 
عددي نیز براي مشخص کردن میزان نیرو یی که بـه فـرد وارد مـی شـود ویـا توسـط او       

)OWASعدد چهارم درکد. (اعمال می گردد  در نظر گرفته می شود







ارزیابی حد مجاز بلندکردن یا پایین آوردن بار

WISHAروش  - 1

Washington Industrial Safety and Health Act

LIیا و شاخص بلند کردن بار NIOSHروش معادله  - 2

NIOSH Lifting Equation & Lifting Index





طراحی و ارزیابی بلند کردن و پایین آوردن بار
NIOSH  معادله ي

است بار کردن بلند ارزیابی و طراحی در شیوه کاملترین معادله این.

شده توصیه وزن حد معادله این(Recommended Weight Limit) را 
 آسیب خطر که این بدون معین زمانی دوره یک در بار کردن بلند براي

.کند می محاسبه باشد، داشته وجود فقرات ستون

و است تجربی ي معادله یک معادله این RWL مختلفی متغیرهاي اساس بر را 
.کند می تعیین

شد بازنگري 1991 سال در و شد تدوین 1981 سال در اصلی معادله.



طراحی و ارزیابی بلند کردن بار
 NIOSH  معادله ي 

است بار کردن بلند ارزیابی و طراحی در شیوه کاملترین معادله این.

شده توصیه وزن حد معادله این(Recommended Weight Limit) را 
 آسیب خطر که این بدون معین زمانی دوره یک در بار کردن بلند براي

.کند می محاسبه باشد، داشته وجود فقرات ستون

و است تجربی ي معادله یک معادله این RWL مختلفی متغیرهاي اساس بر را 
.کند می تعیین

شد بازنگري 1991 سال در و شد تدوین 1981 سال در اصلی معادله.





(Lifting Index)شاخص بلند کردن بار 

و شود می بلند که باري وزن بین نسبت RWL بار کردن بلند شاخص را (LI) نامند می.

LI=L/RWL

LIاگر ◄ ≤  ضروري ارگونومیک تغییرات و ندارد وجود کمري آسیب خطر باشد 1
.نیست

LI اگر ◄ <  نزدیک و شغلی استرس کاهش براي ارگونومیک ي طرحها باشد 1 > 3
.شود می الزم 1 به LI کردن

≤LI اگر ◄  اعمال اتوماتیک روشهاي همچون روشهایی و تغییر کار سیستم باید باشد 3
.شود

  مورد را بار حمل فعالیت بر حاکم مشکالت توان می معادله در آمده بدست ضرایب روي از
.داد قرار شناسایی



https://libertymmhtables.libertymutual.com/CM_LMTablesWeb/taskSelection.do?action=initTaskSelection

























حدود مجاز مواجهه شغلی اکثر اسالیدهاي ارایه شده خالصه اي از کتابچه 
و براي تکمیل اطالعـات  راهنماي ارزیابی ارگونومیک محیط کار بوده و نیز 

.و نکات کاربردي به این کتابچه ها رجوع شود

توجه:



فرم گزارش ارزیابی ارگونومی







فرم گزارش اصالحات ارگونومی







نکات مورد توجه در بازرسی از کارگاهها 
درارزیابی ها و اصالحات ارگونومی



:کارگاههاي داراي کارشناس بهداشت حرفه اي

در بازرسی از کارگاههایی کـه در آالینـده   ” اخطاریه“یا ” اعالم نقص“در گزارشات 
سنجی محیط کار ملزم به ارزیابی و اصالحات ارگونومی می باشند موارد ذیل به 

:کارفرما ابالغ شود

  تکمیل با کاري ایستگاههاي در موجود ارگونومی شرایط وضعیت اولیه بررسی1)

Body نوردیک، کرنل، مانند، اولیه هاي پرسشنامه یا لیستها چک Map و.. .

  مستندسازي و ارگونومی ارزیابی از قبل وظایف زمانی آنالیز و شغلی آنالیز انجام2)
.کارگاه در موجود شغلی عناوین تمام براي آن

)بازرسی سامانه ثبت جهت(تابعه مراکز به شده انجام ارزیابی گزارش فرم ارسال3)

  سامانه ثبت جهت(تابعه مراکز به شده انجام ارگونومی اصالحات فرم  ارسال4)
  مقایسه بصورت”اصالحی اقدام از پس ارزیابی نتایج“ قسمت بررسی و )بازرسی

مداخله از قبل شده اعالم وضعیت اولیه بررسی با اي



:فاقد کارشناس بهداشت حرفه ايکارگاههاي 

در بازرسی از کارگاههایی که کارفرما در آالینده سنجی محیط کار ملزم به ارزیابی 
و اصالحات ارگونومی توسط شرکتهاي مهندسی بهداشت حرفه اي می باشـند  

:موارد ذیل به کارفرما ابالغ شود” اخطاریه“یا ” اعالم نقص“در گزارشات 

  توسط کار محیط هاي ارزیابی و سنجی آالینده که کارشناس بدون کارگاههاي در1)
  :شامل مراحل تمامی .شد خواهد انجام اي حرفه بهداشت مهندسی شرکتهاي

  عناوین در فقط(وظایف زمانی و شغلی آنالیز انجام ارگونومی، وضعیت اولیه بررسی
  تکمیل و ارزیابی فرم تکمیل ،)اولیه بررسی در شده مشخص و شده انتخاب شغلی

  ارزیابی ثبت فقط ؛شود می انجام )اقدام و وجود صورت در(ارگونومی اصالحات فرم
  توسط آنها، به داشتن دسترسی به توجه با بازرسی سامانه در ارگونومی اصالحات و

.شود می تکمیل اي حرفه بهداشت شرکت

  کارفرما به الذکر فوق موارد اخطار یا نواقص اعالم فقط حالت، این در بازرس وظیفه2)
  توسط سامانه، طریق از ها ثبت و کارفرما از مربوطه مستندات پیگیري نیز و است

.باشد می اي حرفه بهداشت شرکت



:کارگاههاي داراي شرایط توام
)هم داراي کارشناس و هم انجام ارزیابی ها توسط شرکت مهندسی بهداشت حرفه اي(

در شرایطی که کارگاههاي نیاز به ارزیابی و اصالحات ارگونومی دارند و بـا وجـود   
کارشناس بهداشت حرفه اي مشاور، ارزیـابی هـاي ارگونـومی بـه شـرکتهاي      

اعـالم  “مهندسی بهداشت حرفه اي واگذار شده است در این حالت  گزارشـات  
:در بازرسی بصورت ذیل به کارفرما ابالغ شود” اخطاریه“یا ” نقص

 با شغلی وضعیت بررسی “ ساالنه ارزشیابی در صنعت کارشناس وظایف از یکی اینکه به توجه با1)
 است موظف صنعت اي حرفه بهداشت کارشناس .باشد می “شاغلین از الزم فنی و پرسنلی اطالعات

 از پس ارزیابی نتایج“ همچنین و زمانی و شغلی آنالیز و ارگونومی شرایط وضعیت اولیه بررسی : که
 شرکت به را آن نیست مجاز و دهد انجام را وضعیت، اولیه بررسی با اي مقایسه بصورت”اصالحی اقدام

.نماید واگذار اي حرفه بهداشت

 کارشناس از را شغلی آنالیز و اولیه اطالعات فقط اي حرفه بهداشت مهندسی شرکت حالت این در2)
 اطالعات )انجام صورت در(ارگونومی اصالحات یا ارزیابی از پس و نموده اخذ صنعت اي حرفه بهداشت

.کند می ارائه کارفرما به را آن گزارش و ثبت سامانه در را

 که میکنند بیان گزارش در را اصالحی اقدام پیشنهاد اي حرفه بهداشت شرکتهاي است ذکر به الزم3)
  و پیگیري را ارگونومی وضعیت اصالح جهت در الزم اقدامات و بررسی را آن صنعت کارشناس بایستی

.نماید ارسال سامانه ثبت جهت تابعه مراکز به ارگونومی، اصالحات فرم در را نتایج



نامه هاي ارسالی در الزام آنالیز شغلی و زمانی وظایف
قبل از ارزیابی و اصالحات ارگونومی 


