
 ثطٌٝ ٞبی اضظیبثی ضیؿه ٚ فیّتط ٕ٘ٛزٖ ضیؿه

ٌطززایٗ ( ULDs)ٞسف اظ فیّتط ٕ٘ٛزٖ ضیؿه ؛تٙظیٓ تمطیجی آؾتب٘ٝ  ای اؾت وٝ ثبػج وبٞف ضیؿه ا٘ساْ فٛلب٘ی

آٟ٘ب اظ ٘ٛقتٝ ٞب ٚ وتبثٟبی ػّٕی ٚ ٘ظطیبت .ضإٞٙب ٞب  زضایٗ ثطٌٝ ٞب  ثٝ اضظیبثی ضیؿه وٕه ٔی ٕ٘بیٙس

زض ٟ٘ب ٔب٘ٙس حسٚز ٔٛارٟٝ زلیك ٘یؿتٙسأب ٔی تٛا٘ٙس ثٝ قٕب ٌطچٝ آ.تٛؾؼٝ پیسا وطزٜ ا٘س( ٔترههبٖ)وبضقٙبؾبٖ

 .قٙبؾبیی پتب٘ؿیُ ضیؿه ٞب أىبٖ ا٘ساظٜ ٌیطی آٟ٘ب ٚ وبٞف آٟ٘ب وٕه ٕ٘بیٙس

زض زؾتطؼ ( ULDs)ؾبیط ضٚـ ٞب ی اضظیبثی ٞب٘یع ٕٔىٗ اؾت  ثتٛا٘ٙس ٔؼبزَ ایٗ ضٚـ زض اضظیبثی ؾغح ضیؿه 

 .ثبقٙس

 :٘ظط ارٕبِی

ٕٔىٗ اؾت   زٚ ٔطحّٝ اظ فطایٙس اضظیبثی ضاوٝ زیٍط ثب ٞٓ (ثطٌٝ ٞبی فیّتط ضیؿه ٚ اضظیبثی ضیؿه )ٞط زٚ ثطٌٝ-1

 .ٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیط٘س ضا تِٛیس ٔی ٕ٘بیٙسرٟت اؾتفبزٜ ضٚ ٘ٛقت آ

 :ٔطحّٝ یه

ِغفب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ).قٙبؾبیی رعئیبت ٚضؼیت ٞبی اضظیبثی ضطٚضت زاضز وٕه ثٝ فیّتط ضیؿه زض ثطٌٝ اؾتفبزٜ اظ

ثكٛز وٝ ٞسف ٔكرم آٖ حصف ضیؿه فبوتٛض ٞبٚ لبثُ اؾتفبزٜ ثٛزٖ آٖ ٔی ثبقسوٝ ٔطرّٝ اَٚ ؛غطثبَ ٌطی اثعاض 

 (.ٔی ثبقس

 :ٔطحّٝ زْٚ

 .قٙبؾبیی قسٜ ا٘ساؾتفبزٜ ٔی قٛ٘سٚظبیفی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ فیّتط ضیؿه  رعئیبت  ثطٌٝ ٞبی اضظیبثی ضیؿه زضضٞجطی 

وٝ ضإٞٙبیی ضٚی اضظیبثی ضیؿه )لجُ اظ تؼٟس قٕب ثٝ اضظیبثی؛ قٕب ثبیس اظیبثی ا٘ساْ ٚلب٘ی  ضا زض ٔحیظ وبض  ثرٛا٘یس-2

 .ایٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٔی تٛا٘س ثطای قٕب ٔٛحط ثبقس(ضا ثجیٙیس 36-43پبٌطاف ()ٚ ضیؿه فبوتٛض ٞب تِٛیس ٔی ٕ٘بیس

 ٗتطَ فطایٙس ٔؿتّعْ ػٕك زا٘ف  قٕب اظ ٔحیظ وبض ٔی ثبقساضظیبثی ٚ و. 

 قٕب ٕٞٛضاٜ ٔی ثبیؿت ثٝ ایٗ ٔٛضٛع .ض ٞب قطح ثسٞیس وٝ لجال  یه ٚظیفٝ ضا ٔٛضز اضظیبثی ٔی ٕ٘بییسثٝ وبضي

 .تبویس ٕ٘بئیس وٝ ایٗ اضظیبثی ٞب رٟت ٚظبیف ٔی ثبقس ٚ زض رٟت ػّٕىطز وبضٌط ٞب نٛضت ٕ٘ی ٌیطز



  ٝای لسْ ثعیٙس ٚ ٕٞٝ ٚظبیف  ٚ اضتجبط آٟ٘ب ضا ثب تزٟیعات  ٚ یب ٔؿتّعْ حُٕ زؾتی ثبض ٔی  زض ؾطاؾط ٔٙغم

ثبقٙس ضا قٙبؾبیی ٕ٘بئیسظیطا وٝ قٕب ثٝ ٔطارؼٝ ثٝ ضإٞٙبی ذبل وٝ اضتجبط ٔٙظٓ ثٝ ایٗ اضظیبثی زازضز ٘یبظ 

 .زاضیس

  ٝیت ٘طٔبَ ٚ ػبزی فطایٙس وبض قٕب ثؼضی اظ اٚلبت ذٛز ضا رٟت ٔكبٞسٜ قغُ ٚ زیسٖ ٚضغٔغٕئٗ قٛیس و

 .نطف ٕ٘ٛزٜ ایس

 ٖثطای زٚضٜ وٛتبٜ اظ زٚض ٜ وبضی ؛وٝ چٙسیٗ وبضٌط ٕٞبٖ قغُ ضا ا٘زبْ ٔی زٞٙس ضا ٔٛضز  ضا  تٕبْ وبضٌطا

 .ٔكبٞس لطا زٞیستب اعٕیٙبٖ یبثیس وٝ ٘یبظ ٞبی ٞط قغُ ضا زض ٕٞٝ وبضٌطاٖ قٙبؾبیی ٕ٘ٛزٜ ایس

  ُٔتب ربیی وٝ أىبٖ زاضز ایٗ وبض ضا ا٘زبْ زٞیسحتی اٌط وبض ثٝ نٛضت .)ٕ٘بئیساضظیبثی ضا  زض ٔحیظ وبض وب

 (ایٕٗ ا٘زبْ ٔی ٌطزز

  ٚ ثط ضٚی ا٘ساْ فٛلب٘ی زض ٞط ٔطحّٝ تٕطوع ٕ٘بئیستب اعٕیٙبٖ یبثیسوٝ اٍ٘كتبٖ؛زؾتٟب؛ثبظٚٞب؛اض٘ذ ٞب؛قب٘ٝ ٞب

 .ٌطزٖ ضا ٔالحظٝ ٕ٘ٛزٜ ایس

  وت ضا ثیكتط ٔكرم ٔی ٕ٘بیس اظ ثطٌٝ اضظیبثی ضیؿه ٘یع ػّٕىطز حطزض ربیی وٝ فیّتط ٕ٘ٛزٖ ضیؿه

 .اؾتفبزٜ ٕ٘بئیس

 .ٟ٘ب ٔفیس ثبقٙسؾتفبزٜ اظ آظاضٞبیی وٝ ٕٕٔىٗ ااة-3

 ظٔبٖ ؾٙذ رٟت زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی زٚضٜ ظٔب٘ی 

 ض حضٛض زٚضثیٗ رٟت ایٙىٝ أىبٖ آ٘بِیع رعئیبت زض زٚضٜ ٞبی ٔرتّف حطوبت ؛ٚ ثطای ظٔب٘ی وٝ  زض ٔحیظ وب

 .٘ساضیٓ 

 ٚ٘یطٚ )٘یطٚٞبی ٚاثؿتٝ ثٝ حطوت زض ا٘ساْ فٛلب٘ی /رٟت اضظیبثی ٚظٖ( حؿبؼ ٚ لبثُ اضتزبع)٘یطٚ ؾٙذ/تطاظ

 (ٞب ٚ ٚظٖ ٞبیی وٝ زض حیٗ حطوت اػٕبَ ٔی ٌطز٘ٙس

ْ تٛا٘س قبُٔ  عَٛ ( ULDs)یب ٔست ٔٛارٟٝ؛زض یه ضیؿه فبوتٛض ثطای :یه رٙجٝ لبثُ ٔالحظٝ  زضزٚضٜ

 (زض ضٚظ؛ٞفتٝ ٚ یب وٕتط اظ ایٗ زٚضٜ ٔی ثبقس)یه ٚظیفٝ ا٘زبْ ٔی ٌطزز ٚ یب عَٛ ٔست تىطاض ٔستی وٝ 

یه ضیؿه فیّتط ؾبزٜ ٚثطٌٝ وبض وبض ٔكىّی ٔی (ثب اؾتفبزٜ اظ )ؾبذت یه  تطویت پیچیسٜ زاذُ یه 

زضوُ   ضیؿه  ثٝ ػٙٛاٖ قبذم حبثت ٔٛارٟٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ زٚ ؾبػت یب ثیف اظ زٚ ؾبػت وب ض زض ضٚظ .ثبقس

وّٕٝ پی زض پی زض ایٗ رب ثٝ ایٗ ٔؼٙی اؾت وٝ  ٚظیفٝ قغّی یب . فیّتط ٚ اضظیبثی ضیؿه اؾتفبزٜ قسٜ اؾت



ٚ ٔی ثبیؿت ثٝ ایٗ قىُ زض اضظیبثی ٘ٛضز ٘ظط لطاض )ٔٛاضز ٔكبثٝ زض ثیف اظ  زٚ ؾبػت وبض تىطاضی زاقتٝ ا٘س 

 ( زاز

ٚیت زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘كٛز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔكىُ زض ٘ظط ثبیؿتی زض٘ظط زاقت وٝ زٚضٜ زٚ ؾبػتٝ یه ٔحس

 ٌطفتٝ قٛز

اٌط یه ٚظیفٝ یه ؾبػت چُٟ زلیمٝ ا٘زبْ ٌطزز ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ زٜ  زلیمٝ اؾتطاحت نٛضت ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ  ؛

ٚ ثٝ .پصیطز؛ؾپؽ ثبظٞٓ یه ؾبػت چُٟ زلیمٝ ٚظیفٝ ا٘زبْ ٌیطزٚ ثبظٞٓ زٜ زلیمٝ اؾتطاحت نٛضت پصیطز

زٚضٜ .ٞكت ؾبػت ازأٝ یبثسٚ ایٗ ٔٛضٛع ثٝ قىّی ثبقس وٝ زض زٚ ؾبػت ازأٝ پیسا ٘ىٙسٕٞیٗ قىُ زض 

ٔٛارٟٝ ثطای ایٗ ٚظیفٝ؛ثٝ ٞط حبَ  ثٝ قىُ ٔكرهب ثبال؛ اضتجبط ثب ؾبیط ضیؿه فبوتٛض ٞبی ا٘ساْ فٛلب٘ی 

ٜ وٕتط اظ زٚ ثطػىؽ اٌط ٘یبظ ٞبی ٚظیفٝ ثٝ نٛضت اؾتؿٙبیی تمبضب زاقتٝ ثبقس؛زٚضٜ ٔٛارٝ .ذٛاٞس زاقت

 .ؾبػت  پیٛؾتٝ ٕٔىٗ لبثُ لجَٛ ٘جبقس

 ضٚـ فیّتط ضیؿه:ٔطحّٝ یه

ٔظٕئیٗ ثبقیس وٝ قٕب اضظیبثی ضیؿه اظ ا٘ساْ فٛلب٘ی زض ٔحیظ وبض ٚ ضإٞٙبی ػٕٛٔی زض ضٕیٕٝ لجُ ضا 

 .ٔغبِؼٝ ٕ٘ٛزٜ ایس

 :وبُٔ ٕ٘ٛزٖ ضیؿه فیّتط قبُٔ-4

  ٝحجت رعئیبت اؾبؾی ٚظیفٝ قبُٔ تبضید؛٘بْ  ٚظیفٝ؛قرم اضظیبة وٙٙسٜ ٚ قطح زازٖ ٚظیف 

 احتٕبال اؾتفبزٜ اظ یه ثطٌٝ رسا ثطای ٞط یه اظ ٚظبیف 

  ٗپیف ضفتٗ ثٝ ٞط ٔطرّٝ ثب ٔكبٞسٜ ٞط اظ ٔطاحُ ٚ تیه ظزٖ ٞط ٔطحّٟىٝ قٕب ثطای ٔخبَ زض ای

 .ضیؿه ٞب ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛزٜ ایس

  ثب ثیكتطیٗ ضیؿه فبوتٛض ٞب وٕه ثٝ اِٛیت ثٙسی ضیؿه ٞب رٟت اضظیبثی حب٘ٛیٝ قٙبؾبیی ٚظبیف

 .ایزبز ٔی ٕ٘بیٙس

 رؿتزٛ وٗ:٘كب٘ٝ ٞب ٚ ػالیٓ: لسْ اَٚ-5

 اذتالالت ا٘ساْ فٛلب٘ی زض ٔحیظ حبِت ٞبی ٚالؼی اظ: 

 ٚ ٌٛاٞی ٞبی پعقىی ( ٔجتال)ثطضؾی ثیٕبضاٖ ٔٛرٛز

 ٘بقٙبذتٝ زض ٔٛضز  ؛ٔٛاضز اذتالالت ا٘ساْ فٛلب٘ی پطؾف اظ اظ ازاضٜ ثٟساقت ثطای اعالػبت



 قىبیبت اظ زضز ٚ ٘بضاحتی ٞب

  رٟت شوطاؾپطیٗ ٚ اؾتطیٗ ٚ ا٘ٛاع زضز ٞب ضا وٙتطَ ٕ٘بئیس وتبة ٔطتجظ ثب حٛازث ٚ یب زضٔبٖ ضا. 

 ثب ٔسیطیت؛ؾطپطؾتبٖ ٚ وبضٌطاٖ نحجت ٕ٘بئیس. 

 :تغییطات ٌؿتطزٜ زض تزٟیعات وبض؛اثعاضالت ِٚٛاظْ

 ٔحیظ وبض لسْ ثع٘یس تب تغیطات الظْ ضا قٙبؾبیی ٕ٘بئیس زض. 

  َثب ٔسیطیت؛ؾط پطؾتبٖ ٚ ؾبیطوبضٌطاٖ رٟت ٔكبغُ ؾرت یب ٔؿبیّی وٝ اذیطا  ٔكىُ ثٛزٜ ا٘سوٙتط

 .ٕ٘بئیس

ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ اپطاتٛض ٞبی پطؼ زؾتی ضا .چه ٕ٘بئیسحطوبت ضا ثطای زٚضٜ عٛال٘ی  :تىطاض:ْزٚ لسْ-6

اٍ٘كت ٔبقٝ ای ؛اپطاتٛض ٞبیی وٝ فؼبِیت ثطـ ضا ا٘زبْ ٔی زٞٙس ٚ حُٕ تىطاضی ضا اربْ ٔی ؛اپطاتٛض ٞبی 

 .زٞٙس ضا وٙتطَ ٕ٘بئیس

آٟ٘ب ضطٚضتب ٔطتجظ ثٝ .زٚضٜ وٛتبٜ وٝ  تىطاض ٔی ٌطزز اقبضٜ ٔی ٕ٘بیسزض  ثٝ ٘تیزٝ  ای اظ فؼبِیت  یه ؾیىُ 

 ثب لؿٕت ٞبی ٔرتّفی اظ ثسٖ ٔب٘ٙسزؾتٟب؛ربثزبیییه لؿٕت اظ ثسٖ ٔب٘ٙساض٘ذ اقبضٜ ٕ٘ی وٙس أب اضتجبط 

 

 .ذٛاٞٙس قسیه ٚظیفٝ ؾبزٜ ٕٔىٗ قبُٔ  یه ٘تیزٝ اظ حطوبت وٝ تىطاض 

 پٛؾچط وبضی:لسْ ؾْٛ-7

پٛؾچط ٞبی ٘بٔٙبؾت ضا وٝ زض یه ٔست عٛال٘ی ٚ یب حبِت اؾتبتیه  حبثت زاض٘س ضا وٙتطَ 

ثربعط زاقتٝ ثبقیس ٔفبنُ ثب ا٘حطاف .ضا وٙتطَ ٕ٘بئیس اٍ٘كتبٖ؛ٔچ؛زؾت ٞب؛ثبظٚٞب؛قب٘ٝ ٞب ٚ ٌطزٖ.ٕ٘بیئس

 .زض ضیؿه ٟٕٔتط ٔی ثبقٙس(  ذٙخیپٛؾچط )ظیبز ٘ؿجت ثٝ حبِت عیجؼی

 ٘یطٚ:لسْ چٟبضْ-8

 .وبضثطز ٘یطٚ ی تىطای ٚ یب ٘یطٚ ی ٔساْٚ ضا وٙتطَ ٕ٘بئیس

 اضتؼبـ: لسْ پٙزٓ-9

زؾتٍبٟٞبی ٚ ٚؾبیُ پِٛیف وبضی وٝ زض ٔطحّٝ  ثٝ تزٟیعات ٚ ا٘ٛاع ٚؾبیُ تِٛیس اضتؼبـ ٔب٘ٙس زضیُ ٞب؛

 .زْٚ اضظیبثی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔیٍیط٘س زاقتٝ ثبقیس

ٔكبغّی وٝ ٘یبظ ثبالیی زاض٘س ٚ وٙتطَ وٕی )قٕب ثبیس ٕٞچٙیٗ فبوتٛض ٞبی ٔحیغی ٚ ضٚاٖ قٙبؾی ضا ٔب٘ٙس

ایٗ .٘ی ٔی ٌطز٘ٙس زاقتٝ ثبقیسوٝ ثبػج افعایف  ثیكتط اذتالالت ا٘ساْ فٛلب(اػُٕ ٔی ٌطزز؛ؾطٔب ؛ضٚقٙبیی

 .فبوتٛض ٞب ثبػج ٌؿتطزٌی اضظیبثی ضیؿه ذٛاٞٙس ثٛز



 (RISK FILTER)فیلتر ریسک

 ریسک فیلتر

   :ٍظیفِ

 :ارزیاب 

 هٌطقِ کاری/هَقعیت   :                                                                                                                        تاریخ
بخطر داشتِ باشیذ کِ ّوِ  بخش ّای بذى را در اًذام فَقاًی .اگر شوا برای ّریک از سَاالت درّر هرحلِ جَاب  بلِ بذّیذشوا هی بایست یک ارزیابی ریسک کاهل در آى ٍظیفِ را اًجام بذّیذ

 .ت جَاب بذّیذبِ ّوِ سَاال( اًگشتاى؛بازٍ ّا؛آرًج؛شاًِ ّا ٍ گردى.)در ًظر بگیریذ

 عالئن ًٍطاًِ ّا:هرحلِ یک

 ؟آیا ٍجَد دارد

 آیا عالئن بالیٌی  از اًذام فَقاًی(UDLs)در ایي کار ٍجَد دارد؟ 

آیا شکایتی از ٍجَد درد ٍ ًاراحتی ٍجَد دارد؟ 

ٍ باعث ٍجَد عالئن شذُ است.. آیا تغییرات در تجْیسات؛ابسار.
 

  آیب ٞط یه اظ ایٟٙب ٚرٛز زاض٘س؟

 تلِ

 خیر

تِ هرحلِ دٍ 

 ترٍید

 تکرار:هرحلِ دٍم

 ؟ٍجَد دارًدآیا عٌاصر تکرار هاًٌدعٌاصر زیر

آیا تکرار  حرکت در هر چند ثانیه   صورت می گیرد؟ 

آیا تکرار حرکت بیص  از دوبار در دقیقه  صورت می گیرد؟ 

 می باضد( وجود ارتعاش)درصد زمان دوره کاری  مستلسم کار با حرکت تجهیسات  50آیا بیطاز 

ثطای ثیف اظ  زٚ ؾبػت زض وُ 

 قیفت وبضی؟

 تلِ

 

 خیر

تِ هرحلِ سِ 

 ترٍید

 پَسچر کاری:هرحلِ سَم

 آیا پَسچر ّای کاری هاًٌد پَسچرّای زیر ٍجَد دارد؟

گسترُ ٍسیعی از حرکت هفصل در ضرایط جاًی ٍ تاال ٍ پائیي قرار دارد؟ 

 ًْایت ًاهٌاسة  ٍجَد دارد؟پَسچر ًاهٌاسة ٍ هَقعیت تی 

ًگْداری هفصل در حالت ثاتت ٍجَد دارد؟ 

 ٍجَد دارد؟( هطاغل ًیاز تِ دسترسی)کطیدگی هفصل در کٌترل  یا رسیدى 

چرخص یاپیچیدگی در اًجام ضغل در تدى پیص هی آید؟ 

کار در تاالی سر ٍجَد دارد؟ 

ثطای ثیف اظ  زٚ ؾبػت زض وُ 

 قیفت وبضی؟

 

 تلِ

 

 

 خیر

تِ هرحلِ 

 چْار ترٍید

 ًیرٍ:هرحلِ چْارم

 آیا ّر یک از ًیرٍ ّای زیر در کار ٍجَد دارد؟

؟(تا استفادُ از اًگطتاى؛ضصت)  کطیدى ٍ َّل دادى  ؛حرکت دادى ٍسایل 

آیا چٌگص در ضغل ٍجَد دارد؟ 

چٌگص ٍ گرفتي چیسی تیي اًگطتاى ٍ اًگطت ضصت ٍجَد دادر؟ 

 

تصادم تِ تدى تَسط تجْیسات ٍ اتسار ٍجَد دادر؟یا ( تکاى)اًتقال ضَک 

ایجاد فطار هَضعی تر رٍی ّر قسوت از تدى ٍجَد دارد؟ 

 

اؾتفبزٜ یب وبضثطز ٘یطٚ ثٝ نٛضت 

ٔساْٚ یب تىطاضی ثیف اظ زٚ 

 ؾبػت زض عَٛ قیفت وبضی؟

 

 تلِ

 

 

 خیر

تِ هرحلِ 

 پٌجن ترٍید

 ارتعاش:هرحلِ پٌجن

 زض ثؼضی اظ )ثٝ نٛضت ٔٙظٓ  هرتعطی کِ تاعث اًتقال تِ دست   هی ضًَد تواس دارًد؟آیا کارگراى تا ٍسایل

 ٘مبط زض عَٛ قیفت وبضی؟

 تلِ

 

 خیر

 

 اگر شوا برای ّریک از سَاالت درّر هرحلِ جَاب  بلِ بذّیذشوا هی بایست یک ارزیابی ریسک کاهل در آى ٍظیفِ را اًجام بذّیذ

 



 ضٚـ ثطٌٝ ٞبی  اضظیبثی ضیؿه :ٔطحّٝ زْٚ

ضإٞٙب ضا ٔغبِؼٝ ٕ٘بیئس ٚ ثطٌٝ اضظیبثی ضیؿه ضا ز٘جبَ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔغٕئٗ قٛیس وٝ آ٘طا زض ٔحیظ وبض 

 (ضا ثجیٙیس 86-43پبضاٌطاف .)ذٛز ا٘زبْ زازٜ ایس

 :وبُٔ ٕ٘ٛزٖ ثطٌٝ اضظیبثی ضیؿه ٔؿتّعْ:10

یسثطای ٞط ٚظیفٝ اظ ثطٌٝ ٞبیی اؾتفبزٜ ٕ٘بئ. 

ثطای )رعئیبت ٞط ٚظیفٝ ضا ثٝ قىُ انِٛی حجت ٕ٘بئیسثٝ قىّی وٝ ٚظیفٝ  چٍٛ٘ٝ ا٘زبْ ٔیٍطزز

یه وبض چٍٛ٘ٝ پیچ ٔی ذٛضز؛چٍٛ٘ٝ ٚؾبیُ ضا زض ثبالی ؾط لطاض ٔی :ٔخبَ ٚظیفٝ تٛضیح ثسٞس وٝ

حبثت وطزٖ پیچ اؾتفبزٜ زٞس ٚ ٔٛلؼیت ثسٖ زض ایٗ حبِت؛ؾپؽ اظ ٚؾبیُ ثطلطاضی تؼبزَ رٟت 

 (ؾپؽ زض پبیبٖ تِٛیس ثسٖ ضا ثٝ رٟتی زض ٔٛلؼیت ثس٘ی حَٛ ٔی زٞس.ٔیٍطزز

زٜ ٕ٘ب ییسوٝ زض ضا ٕٞٙبٔكرم  قسٜ اؾت اٌط ضیؿه ٜٚظبیف ٔكب.ٞط ضیؿه فبوتٛضضاا٘زبْ زٞیس

 .فب وتٛض ٚرٛز زاضز

رٙجٝ ٞبی ٔرتّف اظ ضیؿه ضا زض ٚظبیف حجت ٕ٘بییس. 

 ٕ٘بیئسثطضؾی ٔٛلؼیت ٞبی وٙتطِی  ٕٔىٗ ضا. 

 ٚظبیفی وٝ ثیكتطیٗ ضیؿه فبوتٛض ضا زاض٘س ضا رٟت اِٛیت ثٙسی السأبت وٙتطِی قٙبؾبیی

 (ػالٔت ته ضا ثیكتط رٟت ضیؿه ثیكتط ثع٘یس.)ٕ٘بئیس

 وبُٔ ٕ٘ٛزٖ ٞط ضیؿه فبوتٛض

 .ثٝ ز٘جبَ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ثبیس ٞط ضیؿه فبوتٛض ضا تىٕیُ ٔی ٕ٘بییٓ-11

 زض ربیی وٝ قٕب ضیؿه فبوتٛض ضا ٔكبٞسٜ ٔی ٕ٘بئیس لؿٕت ثّٝ ضا تیه ثع٘یس ٚ ربیی وٝ ضیؿه

 .ضا تیه ثع٘یسNOلؿٕت ( ٔكبٞسٜ ٕ٘ی وٙیس)فبوتٛض  ٚرٛز ٘ساضز



 ُٔزض ؾتٖٛ پبییٗ اضتجبط قرم ضا وٝ زض حبَ ا٘زبْ زازٖ وبض ٔی ثبقس ثب ضیؿه فبوتٛضوٝ قب

 .ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس ضا ثٙٛیؿیس

 .اؾت تبحیطثٛزٜ تحت وٝ اظثسٖ لؿٕتی -

 ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ تؼسا ز ا٘زبْ زض زلیمٝ؛تؼساز ؾبػت زض ضٚظ؛.ا٘زبْ وبض چٝ ٔست عَٛ وكیسٜ اؾت -

 .چٝ رٙجٝ ٞبیی اظ ضیؿه زض ایٗ قغُ یب ٚظیفٝ ٚرٛز زاضز -

 ٘ٛع تزٟیعات قغُ -

افعایف ؾغح ضیؿه فبوتٛض ٕٔىٗ وٝ قبذهی ثبػج )ایب ٔٙبثغ ثب اضظقی ثٝ ایٗ قغُ اضبفٝ قسٜ ا٘س -

 (اذتالالت ا٘ساْ فٛلب٘ی ٌطزز

 زض پبییٗ ٞط ا٘ساظٜ وٝ وٙتطَ أىبٖ پصیط ثٛزٜ ٚ ثبػج وٛچه قسٖ ضیؿه اؾیت ٔیٍطزز ضا زض

ایٟٙب ثٝ نٛضت رعئی .ثؼضی اظ ایٗ وٙتطَ ٞب زضؾتٖٛ ا٘تٟبیی  ِیؿت قسٜ اؾت.ؾتٖٛ اذط ثٙٛیؿیس

ازاتی رٟت وبٞف ضیؿه؛ثؼضی اظ ایٗ وٙتطَ ٞب وٝ پیكٙٝ.ِیؿت قسٜ ا٘س 2زض ضٕیٕٝ قٕبضٜ 

 .ِیؿت قسٜ ا٘س ثطای فمظ ثؼضی اظ ٔٛاضز وبضایی زاض٘سٚ ثؼضی ذیّی ربٔغ ٘یؿتٙس

 وبُٔ ٕ٘ٛزٖ عطح فؼبِیت 

ثٝ ز٘جبَ ا٘زبْ ضٚـ ٞب ٔكبٞسٜ ظٔب٘ی وٝ رسَٚ  عطح ضا زض حبَ تىٕیُ ٕ٘ٛزٖ ٔی ثبقیٓ ٔی ثبیؿت نٛضت -12

 .پصیطز

 السأبت ٚ ٔٛاضز وٙتطِیذالنٝ ای اظ: 

تؿت ٚ وبُٔ ٕ٘ٛزٖ اضظیبثی ضیؿه ٚ قٙبؾبیی السأبت ٚ ٔٛاضز وٙتطِی لجُ اظ ا٘زبْ فؼبِیت نٛضت -

ایٗ ٚظبیف ثب تیه .قٙبؾبیی ٚظبیفی وٝ تیه ٞبی ثب ػالٔت ثّٝ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س.پصیطز

 .زثٝ السأبت فٛضی ثیكتطی ٘یبظ زاضٖ( ثّٝ)ٞبیی ثب ػالٔت ثیكتط 

ٚ یب ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ (ثٝ احجبت ضؾیسٜ اؾت)زض ربیی وٝ ٚرٛز ػالیٓ اذتالالت ا٘ساْ فٛلب٘ی ٚرٛز زاضز -

ٔب٘ٙس ضیؿه فبوتٛض ٞب  لجُ اظ ا٘زبٔىٙتطَ ٔطٚضی  ٞبی ٚ ٔكىالت ٚ ٘بضاحتی ثٝ احجبت ضؾیسٜ اؾت

 .اظ ایٗ تطویجٟب ضا زاقتٝ ثبقیس



اؾتطاتعی ثّٙس ٔست رٟت السأبت وٙتطِی زض ٘ظط  تطاتعی وٛتبٕٞست ٚ یب ٔیبٖ ٔست ٚ یبؼیه ا-

 .ثٍیطیسٚ ثطای آٟ٘ب ظٔبٖ زض ٘ظط ثٍیطیس

اظ پبیف السأبت یه تبضید رٟت اضظیبثی ٔزسز السأبت وٙتطِی  نٛضت پصیطفتٝ قسٜ لطاض زٞیس تب -

 .ٌطزیس ا٘زبْ قسٜ ٔغٕئٗ

 ثطٌٝ ٞبی اضظیبثی ضیؿه

 

 

 

 

 تىطاض-1

 

 
 :ثطای زٚ ؾبػت پی زض پی زض ضٚظ

ثّٝ
ذیط 
 

تٛضیح ٕٞٝ ٔكىالت ٚ ػُّ 

تٛضیح زازٖ ایٙىٝ قرم :احتٕبِی

ثبض زض  10زؾت ثطای زضیُ وبضی ضا ثب 

 .زلیمٝ ا٘زبْ ٔی زٞس

ضٚظ  5ا٘زبْ آٖ ثطای ؾٝ ؾبػت زض ضٚظ ؛

 .زض ٞفتٝ نٛضت ٔی ٌیطز

تٛضیح ا٘ٛاع 

وٙتطَ ضیؿىی وٝ 

قٙبؾبیی قسٜ 

 .اؾت

 :ٔٛاضز وٙتطِی

ا٘زبْ ٚظیفٝ ٔؿتّعْ  تىطاض زض ٞط چٙس 1-1

 حب٘یٝ نٛضت ٔی ثبقس؟

یه ؾیىُ ثٝ ز٘جبَ فؼبِیت ٚاثؿتٝ 

وٛتبٜ وٝ ثیكتط ٚ ثیكتط ثٝ زٚضٜ 

تىطاض ٔی ٌطزز؛یه ؾیىُ ضطٚضتب 

ثٝ یه حطوت تٟٙب ٚاثؿتٝ ٘یؿت ٚ 

ٔی تٛا٘س ٔطثٛط ثٝ یه یب چٙس 

 .لؿٕت اظ ثرف ٞبی ثسٖ ٘یع ثبقس

 :وبٞف تىطاض    

 ٔبقیٙی وطزٖ یب

اتٛٔبؾیٖٛ  ٕ٘ٛزٖ 

ػّٕىطز ٔبقیٗ ٞب رٟت 

 وبٞف تىطاض
 

 ٗذبٔٛـ ٕ٘ٛزٖ ٔبقی

 ٚؾبیطلغؼبت

 :وبٞف زٚضٜ

 ٖوٙتطَ /ٔحسٚز ٕ٘ٛز

 ظٔبٖ 

 اعٕیٙبٖ اظ اؾتطاحت

 ٞبی ٔٙبؾت

یه ؾیىُ یب ٘تیزب حطوبتی وٝ تىطاض آٖ  1.2

زٚثبض یب ثیكتط زض زلیك نٛضت ٔیٍیطز یب 

 ایٙىٝ

اظ ٚظبیف ٔؿتّعْ تىطاض زض % 50ثیكتط اظ 

 .٘تیزٝ حطوت ٔی ثبقٙس

    

ٔٛضز اٍ٘كتبٖ رٟت فكبض /زؾتٟب/آیب ٔچ1.3

 اؾتفبزٜ لطاض ٔیٍیطز؟
    

ثبظٚٚرٛز /ایب حطوبت تىطاضی ثطای قب٘ٝ 1.4

 زاضز؟
    

آیب اثعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ قسٜ ٘یبظ ثٝ تىطاض 1.5

 اٍ٘كت یب قهت ٚرٛز زاضز؟
    

 

 

 

:تبضید  

:٘بْ اضظیبة  

:ٚظیفٝ  

:تؼسازقبغّیٙی وٝ ایٗ ٚظیفٝ ضا ا٘زبْ ٔی زٞٙس  

:.....ظٔبٖ تؼٟس ا٘زبْ وبض ثطای  

:ثسٖٚ ٚلفٝ:اِف  

(ثٝ اؾتؿٙبء ٔؼبفیت)زض یه قیفت ػبزی:ة  

 چٝ تؼساز اظ ٚظبیف ٔٛضز تبئیس ٔی ثبقٙس

(:ثطای ٔخبَ ثٝ  نٛضت ضٚظا٘ٝ ؛ٞفتٝ ای)  

ٔٛضز تبئیس ثٛؾیّٝ وبضٌطی وٝ ٔكىُ ؾبیط ٚظبیفی وٝ 

(قبُٔ ثطٌٝ .)ضیؿه اذتالالت ا٘ساْ فٛلب٘ی ٚرٛز زاضز  

:وساْ اثعاض زؾتی زض ٚظیفٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز  

:شرح وظیفه  

:شماره رفرانس برگه  

 

 



 

 پٛؾچط وبض-2

 

 
 اوگشتان؛دست َا ي مچ دست

 ذیط ثّٝ

ػُّ ٚ ٔكىالت 

احتٕبِی ضا 

 .تٛضیح زٞیس

یتٕی وٝ آٞط 

زض وٙتطَ 

ضیؿه 

قٙبؾبیی قسٜ 

ضا تٛضیح 

 .زٞیس

 آیتٓ ٞبی وٙتطِی

تىطاضی رٟت ٔچ زض آیب حطوبت  2-1

 رٟت ثبال ٚ پبییٗ ٚرٛز زاضز؟
ثیكتطیٗ ا٘حطاف اظ حبِت :یبز آٚضی

 (پٛؾچط ٘طٔبَ)عجیؼی

 ثیكتطیٗ ضیؿه

. 

 

 

 

 

 

 :ثٟجٛز پؿچط وبضی    

انالح ػّٕیبت وبضی ٚ تِٛیس 

 ٗاضائٝ وبضٞبی ٔرتّف زض حی

 وبض

 وبٞف وبضٞبی زؾتی ٔٛضز

 ٘یبظ

 اعٕیٙبٖ اظ اثعاض ٚ تزٟیعات

ثب تٛرٝ ثٝ تٙبؾت اٖ اظ ٘ظط 

 ثب ٘ٛع وبض... ؾبیع؛ٚظٖ؛قىُ  ٚ

 اعٕیٙبٖ اظ اضتفبع ٔٙبؾت

 وبض

 ٚ اعٕیٙبٖ وٝ تزٟیعات

ٚؾبیُ زض ٔٛلؼیت زؾتطؾی 

 .ذٛثی لطاض زاض٘س

 نٙسِی ثب اضائٝ  ٚ اؾتفبزٜ اظ

 لبثّیت  تٙظٕیبت ٔٙبؾت

 اؾتفبزٜ اظ ِٛاظْ ٚ اثعاض االت

 ٚ تزٟیعات یب ٚؾبیُ وٙتطِی

  اؾتفبزٜ اظ اثعاض ٔٙبؾت

 زضقغُ ٔٛضز ٘ظط

 اعٕیٙبٖ اظ اثعاضی وٝ ثبػج

ایزبز پٛؾچط ٘بٔٙبؾت ٕ٘ی 

 .ٌطز٘س

آیب ٔچ زؾت زض پٛؾچط  ذٕیس  2-2

 ثٝ ؾٕت ثبال ٚ پبییٗ لطاض ٔیٍیطز؟
    

ایب اٍ٘كتبٖ زؾت زض ظٔبٖ  2-3

چٍٙف ثب حبِت ٔچ ذٕیسٜ ٔٛضز 

 اؾتفبزٜ لطاض ٔیٍیطز؟

    

ایب ٔچ ذٕیس زض حیٗ وبض زض ٞط 2-4

 لطاض ٔیٍیطز؟( ضاؾت ٚ چپ)زٚ رٟت 
    

ایب ٚضؼیت ٔچ زؾت ثٝ نٛضت 2-5

ذٕیسٜ زض ٞط رٟت   ٍٟ٘ساضی 

 ٔیٍطزز؟

    

زؾتٟب  ثبػج آیب حطوبت تىطاضی   2-6

پیچف ٚ چطذف  زض ظحبِتی وٝ وف 

زؾت ثٝ ؾٕت ضٚثطٚ ٚ پكت ٔی ثبقس 

 ٚرٛز زاضز؟

    

آیب وف زؾت زض حبِت ثبال  ثبال ٚ  2-7

 پبئیٗ ٚرٛز زاضز؟
    

آیب زض ظٔبٖ  وبض زؾتی؛ا٘كٍتبٖ  2-8

 ثٝ حبِت ثبظ ؛وكیسٜ  لطا ض ٔی ٌیط٘س؟   
    

ٌیطی ٔچ  آیب ٔٛلؼیت  لطاض2-9

زؾت؛اٍ٘كتبٖ ؛زؾت ٞب ثٝ نٛضت 

ؾبػت یب ثیكتط زض  2اؾتبیه ثطای 

 ضٚظ نٛضت ٔیٍیط٘س؟

    

آیب اثعاض آالت؛تزٟیعات  ٚ 2-10

لغؼبت ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حیٗ وبض ثب 

زؾت تٙبؾت زاض٘س ٚ ثبػج  ا٘زبْ وبض 

 زض حبِت آؾبیف ٔی ٌطز٘ٙس؟

    

ایب ٚؾبیُ ٚ تزٟیعاتی وٝ رٟت  2-11

چٍٙف اؾتفبزٜ ٔی قٛ٘س ثٝ ضاحتی 

 ایٗ وبض ضا ٔی تٛاٖ ثب آٟ٘ب ا٘زبْ زاز؟

    

آیب اثعاض عطاحی قسٜ فمظ رٟت 2-12

 اؾتفبزٜ اظ زؾت ضاؾت ٚرٛز زاض٘س؟
    

 



 پٛؾچط وبض-3
 

تله تازي َا ي شاوٍ َا
خیر 
 

ػُّ ٚ ٔكىالت 

احتٕبِی ضا تٛضیح 

 .زٞیس

ٞط ایتٕی وٝ 

زض وٙتطَ 

ضیؿه 

قٙبؾبیی قسٜ 

ضا تٛضیح 

 .زٞیس

 آیتٓ ٞبی وٙتطَ

1-3 
آیا اًجام ٍظیفِ ٍ شغل بِ شکلی است 

کِ باعث هی گردد کِ آرًج ّایا بازٍ ّا 

دٍ )باالتر ازارتفاع شاًِ   قرار گیرًد

 (ساعت یا بیشتر

ثیكتطیٗ ا٘حطاف اظ حبِت :یبز آٚضی

 (پٛؾچط ٘طٔبَ)عجیؼی

 ضیؿهثیكتطیٗ 

 

 

  

 :ثٟجٛز  پٛؾچط  

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ٔىب٘یعاؾیٖٛ وبض 

انالح ٚ ثٟجٛز ضٚـ ٞبی وبضی 

 ٚ تغییط زض ٔٛلؼیت تزٟیعات... 

اضائٝ وبض ثب ضٚـ ٞبی ٔرتّف 

وبٞف وبض زؾتی 

 اعٕیٙبٖ اظ ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔحیظ

وبض ٚ تزٟیعات اظ ٘مغٝ ٘ظط 

ؾبیع؛قىُ ٚ تزٟیعات  ثب ٘ٛع 

 وبض

 اضتفبع ٔٙبؾت وبضاعٕیٙبٖ اظ 

  اعٕیٙبٖ اظ حسٚز زؾتطؾی

 ٚؾبیُ

  زاقتٗ ٚ وبض ثب نٙسِی ثب

 لبثّیت تٙظیٓ

  ٚ اؾتفبزٜ اظ ِٛاظْ ٚ اثعاض االت

 تزٟیعات یب ٚؾبیُ وٙتطِی

 اعٕیٙبٖ اظ اثعاضی وٝ پٛؾچط

 ٘بٔٙبؾت ایزبز ٕ٘ی ٕ٘بیٙس

 ٚاؾتفبزٜ اظ حٕبیت وٙٙسٜ ثبظ

 رٟت وبضٞبی زلیك

 

2-3 

ثبظٚٞب ثٝ قىّی زض وبضٞبی تىطاضی  آیب 

زض ذبضد اظ ٔحغٛعٝ ثسٖ لطاض ٔی 

ثٝ عطفیٗ زض حیٗ وبض حطوت )ٌیط٘س

 (ٔی ٕ٘بیٙس

 

 

  
  

آیب زض حیٗ وبض ثبظٚ ٞب زض حبِت 3-3

حبثت ٚ ذبضد اظ ٔحٛض ثسٖ ٍٟ٘ساضی ٔی 

 ٌطزز؟

 
  

  

4-3 

آیب پٛؾچط ثسٖ زض حبِت 

اؾتبتیه ثطای زٚؾبػت یب 

ثٝ نٛضت پیٛؾتٝ ثیكتط 

ٍٟ٘ساضی ٔی 

وبضاؾتبتیه ثب قطایظ )ٌطزز

 (فٛق

 

  

  

5-3 
پؿچط ٞب  آیب قطایظ وبض ٔؿتّعْ ؾبیط

 :ٔب٘ٙس

پؿچط ثٝ ؾٕت ذٕیسٜ ثٝ ؾٕت ػمت یب 

 .عطفیٗ اؾت

آیب ثطای زؾتطؾی ثٝ عطفجٗ ذٓ قسٜ ٚ 

پطؾچط ذٕیسٜ ثٝ عطفیٗ ثٝ ذٛز ٔی 

 ٌیطیٓ

رٟت  آیب زض حیٗ وبض پؿچط ضٚ ثٝ رّٛ

 .حسٚز زؾتطؾی ثٝ ذٛز ٔی ٌیطیٓ

 

 

 

 

  

  



 

 

 پٛؾچط وبض-4

 

 
 سر ٍ گردى

 ذیط ثّٝ

ػُّ ٚ 

ٔكىالت 

احتٕبِی ضا 

 .تٛضیح زٞیس

ٞط ایتٕی وٝ 

زض وٙتطَ 

ضیؿه 

قٙبؾبیی 

قسٜ ضا 

 .تٛضیح زٞیس

 آیتٓ ٞبی وٙتطَ

1-4 

آیا ٍظیفِ شغلی بِ شکلی است کِ باعث 

خن شدى ٍ پیچیدُ شدى ًاحیِ گردى 

 گردد؟

 :یبز آٚضی

بیشتریي اًحراف از حالت 

 بیشتریي ریسک(طبیعیپَسچر )طبیعی

 .را دارد

 

 

 :ثٟجٛز پٛؾچط وبض    

  اعٕیٙبٖ اظ  ایٙىٝ تزٟیعات

 .ثهطی آؾیت ٘سیسٜ ا٘س

  استفادٌ از تجُیسات کمکی

 جُت دید تُتر

 اطمیىان از ایىکٍ ريشىایی

 مىاسة يجًد دارد

 ٍدر حیه تغییر پًسچر َایی ک

کار مًرد ویاز می تاشىد را مًرد 

 .تًجٍ قرار دَید

2-4 

آیا شغل ي يظیفٍ بٍ شکلی است کٍ باعث 

گردد واحیٍ گردن برای دي ساعت یا بیشتر 

در حالت خمیذٌ ي یا پیچیذٌ بٍ طرفیه 

 ؟.قرار گیرد

    

3-4 

آیا ویازَای بصری ي دیذاری شغلی بٍ 

وامىاسبی شکلی است کٍ کارگر پًسچر 

در ایه حالت جُت دیذن اشیاء می 

 بایست بٍ خًد بگیرد؟

 

    

4-4 

آیا جىبٍ َای مختلف ريشىایی محیط کار 

ماوىذ ؛اوعکاس وًر؛خیرگی ؛وًر کم ي سً 

سً؛سایٍ َا باعث ایجاد پًسچر وامىاسب 

 می گردد؟

 

     



 

 ٘یطٚ-5
 

 ذیط ثّٝ 

ػُّ ٚ ٔكىالت احتٕبِی ضا تٛضیح 

 .زٞیس

زؾتٍطٜ زضیُ وبضی ثطای :ثطای ٔخبَ

چٟبض ؾبػت وبض ٚ ایزبز چٍٙف 

ٕٞزٙیٗ ٘یطٚ ظیبزی .وٛچه ٔی ثبقس

 .زض حبِت پیچف ٚرٛز زاضز

ٞط ایتٕی وٝ 

زض وٙتطَ 

ضیؿه 

قٙبؾبیی قسٜ 

ضا تٛضیح 

 .زٞیس

 آیتٓ ٞبی وٙتطَ

یب رٟت ا٘زبْ وبض ؛٘یطٚ ی آ 1-5

 تىطاضی  ٚرٛز زاضز؟اؾتبتیىی ٚ 

ٔچ؛ٚظبیفی ثب ٘یطٚی /زؾتثطای 

ظیبزٚ آٟ٘بیی وٝ ثٝ ٘یطٚی  زض 

ویّٛض ٌطْ یب ثیكتط ٘یبظ  4حسٚز 

 .زاضز

 

 
 

 :ثٟجٛز پٛؾچط وبض  
وبٞف ٘یطٚ ٞبی غیط ضطٚضی 

(لسضتی)اؾتفبزٜ اظ اثعاض لٛی 

 ایب ٔی تٛا٘یٓ ػّٕىطز ضا تغییط

 ثسٞیٓ؟

 اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٟٞبی

 ٍٟ٘ساض٘سٜ

ٖوبٞف ٚظ 

 ٝایتٓ ٞبی ٔرتّفاضائ 

افعایف ٔعیت ٔىب٘یىی 

اؾتفبزٜ اظ پساَ پب 

اؾتفبزٜ اظ ػضالت لٛی 

 ٜاٌط زض وبض زؾتىف اؾتفبز

ٔی ٌطزز ٔٙبؾت ثٛزٖ اٟ٘ب 

 وٙتطَ ٌطزز

 ٚ ٍٟ٘ساضی ٚ تؼٕیط اثعاض

 تزٟیعات

 اؾتفبزٜ اظ اثعاض ٚ تزٟیعات

 ٔٙبؾت

 زؾتٍیطٜ ضا ثٟجٛز ٚ اضتمبء

 زٞیٓ

ُثبال٘ؽ ٔی  اظ اثعاضی وٝ لبث

 .ثبقٙس اؾتفبزٜ ٕ٘بئیٓ

 اعٕیٙبٖ اظ ایٙىٝ اثعاض ٔٙبؾت

ثٛزٜ ٚ وبض ثب آٖ ضاحت ٔی 

 .ثبقٙس

 

2-5 
 pinchآیب ٌطفتٗ اقیبء ثٝ نٛضت 

زٚ ؾبػت یب ثیكتط زض ٞط ضٚظ  

 نٛضت ٔیٍیطز؟

ٌطفتٗ  یه قی ثب :ثطای ٔخبَ

ثب (حٕبیت وٙٙسٜ)ثسٖٚ وٕه

ا (پٛ٘س 2)ویّٛ ٌطْ 0.9ٚظٖ 

زؾتیب  اؾتفبزٜ اظ  ثیكتط زض

 ٕٞبٖ قىُ پیٙچیًٙ ٕ٘ٛزٖ

 

 
 

  

  

3-5 
آیب وبضٌطاٖ اظ اٍ٘كتبٖ زؾت ثٝ 

رٟت ضطثٝ ظزٖ ٚ فكبض زازٖ 

 اؾتفبزٜ ٔی ٕ٘بیٙس؟

 
 

 
 

  

  

آیا جْت فشار   ٍ ضربِ از 4-5

 ابسار هَرد ًیاز استفادُ هی گردد؟
 

 

 
 

  

5-5 

در اعوال ًیرٍ ٍ ٍارد ًوَدى ًیرٍ 

ابسار باعث پیچش هچ دست هس 

 گردًٌذ؟

 

 

  

  

6-5 

ایا اعوال ًیرٍ زهاًی دستْاباالتر از 

ارتفاع شاًِ ّا قرار دارًذ صَرت 

 .هی گیرد

 

 

  

  

7-5 

آیا از دست   جْت ضربِ زدى بِ 

  .عٌَاى چکش استفادُ هیگردد
  

  

ایب ایٗ ٚظیف ٘یبظ ثٝ زؾتىف 8-5

ثط چٍٙف  زاضز وٝ ثبػج  تبحیط

 .ٌطزز

  

 
 

  

ایب ٕٞٝ ٚؾبیُ؛تزٟیعات؛لغؼبت 5-9

وبض ٚ ٕٞٝ ٚؾبیُ ایؿتٍبٜ وبض ثب ػج 

ٔی  اػٕبَ فكبض ثٝ لؿٕتی اظ ثسٖ

 .ٌطز٘س

 
 

 
 

  



 ٔحیظ وبض-6

 

ثّٝ
ذیط 
 

ػُّ ٚ ٔكىالت احتٕبِی ضا تٛضیح 

 .زٞیس

وبض زض ٔحیظ وبض ؾطز ٚ ٔٛارٟٝ 

زؾت ثب اضتؼبـ چٖٛ زؾتٍبٟٞبی 

 ثطای چٟبض ؾبػت زض ضٚظزضیُ 

 

قطح ٞط 

ضیؿه 

فبوتٛضی وٝ 

قٙبؾبیی قسٜ 

 .اؾت

 تٓ ٞبی وٙتطَآی

آیب ٔٛارٟٝ ٞبی قغّی ثب 1-6

اضتؼبـ  ٔغبثك ثب تٛنیٝ ٞبی 

ایٕٙی ٚ ثٟساقت  قجیٝ ؾغح 

ٔتط ثط ٔزصٚض حب٘یٝ 2.8ػّٕىطز ؛

 ٔیجبقس؟

اثعاض تِٛیس وٙٙسٜ أپبِؽ 

چىف ٞب؛ ؾٕجٝ ٞبی )ٞب

ٕٔىٗ اظ (ؾٛظ٘ی؛زضیُ ٞب؛ٚ غیطٜ

حسٚز ػّٕىطز تٛنیٝ قسٜ ایٕٙی 

ثؼس اظ چٙس حب٘یٝ  ٚ ثٟساقت 

اؾتفبزٜ زض ضٚظ افعایف پیسا ٕ٘بیس 

یب ثؼس اظ ؾی زلیٝ زض ضٚظ افعایف 

 .ٕ٘بیس

زؾتٍبٜ )اثعاض چطذكی ٔب٘ٙس

ؾٕجبزٜ وبضی؛تطاقىبضی ٚ 

ٕٔىٗ اظ حسٚز ٔٛارٟٝ قسٜ ...(

ایٕٙی ٚ ثٟساقت ثؼساظ چٙس 

زلیمٝ ٚ یب زٚ ؾبػت زض ضٚظ وبض 

 . افعایف پیسا ٕ٘بیس

  

 

 :ثٟجٛز قطایظ ٔحیظ وبض   
 اؾتفبزٜ اظ فطایٙس ٞبی

 ٔرتّف

 اؾتفبزٜ اظ اثعاضی ثب اضتؼبـ

 وٕتط

 ٚؾبیُ  زض حبَ اؾتفبزٜ اظ

 تؼبزَ

ٍٟ٘ساضی تزٟیعات 

اضائٝ آٔٛظـ ٚ اٌبٞی 

ثطضؾی ثٟساقتی 

زٚضی اظ وبض زض ؾطٔب 

 زٚضی اظ وبض زض ؾطٔبی

 ٔغّك

 ٖٚظـ غیط ٔؿتمیٓ رطیب

 ٞٛا

ْاؾتفبزٜ اظ ِجبؼ ٌط 

 

آیب اثعاض ثبػج ایزبز ٚ یب 2-6

 (ٔچ.)ا٘تمبَ قٛن؛ ٔی ٌطز٘ٙس

  

 

  

ایب قطایظ وبض عٛی اؾت وٝ  3-6

ٔؿتّعْ وبض ز قطایظ ؾطز ٚ یب زض 

زؾتٟب زض ٔٛارٟٝ ثب رطیبٖ ٞٛای 

 ؾطز لطاض زاضز؟

  

 

  

ایب قطایظ وبض عٛضی اؾت وٝ 4-6

ٔؿتّعْ ٍٟ٘ساضی اثعاض ٚ زؾتٍیطٜ 

 ؾطز ٔی ثبقس؟

    

 

 



 آیتٓ ٞبی وٙتطِی   ذیط ثّٝ فبوتٛض ٞبی فیعیٛ ِٛغیه-7

 :وبٞف ٘یطٚ      1-7

وبٞف یىٙٛاذتی وبض 

 اعٕیٙبٖ اظ ظٔبٖ وبض ٚ ثبض وبض

 ٔٙبؾت
  اطمیىان از ارتثاط  خًب ي گسارش

 مشکالت

 

تشًیق تٍ کار تیمی 

 

 پایش زمان کار ي

 کىترل کار وًتت کاری

 

ایجاد آمًزش مىاسة 

2-7     

3-7     

 

4-7     

5-7     

6-7     

7-7     

8-7     

9- 7 

آیب تغییط ٘بٌٟب٘ی زض وبض ؛قطایظ وبض ٚ ثبض 

 وبضی ٚرٛز زاضز؟

    

10-10 

آیب وبضٌطاٖ اظ ایٙىٝ آٔٛظـ ذٛة زیسٜ 

ا٘سٚ ٔی تٛا٘ٙس ٔبض ذٛز ضا ثب ٔٛفیت ا٘زبْ 

 زٞٙس ضضبیت وبُٔ زاض٘س؟

    

 

 

 

 

 

 



 

 

ػُّ ٔكىالت ٚ  ذیط ثّٝ تفبٚت ٞبی فطزی-8

احتٕبِی ضا 

 :تٛضیح زٞیس

ثطای 

ؾیتٕی .ٔخبَ

ثطای ثطٌكت ثٝ 

 .وبض ٘یؿت

 آیتٓ ٞبی وٙتطِی 

ایب پتب٘ؿیُ افعایف ضیؿه                  1-8

اذتالَ ػضال٘ی اؾىّتی زض ا٘ساْ 

 فٛلب٘ی ٚرٛز زاضز؟

ایب اذتالف زض ٟٔبضت ٚ       

 نالحیت ٞب ٚرٛز زاضز؟

قطایظ ثٟساقتی ٚ ٘بتٛا٘ی       

 .ٚرٛز زاضز

 

 

 :اضتمبء قطایظ وبضی     

 شرایط ترگشت ته کار تعداز

 استراحت طوالنی

 ارئه آموزش مناسة جهت

 ٔٛضز ٘یبظ توسعه مهارت های

 ٚ ٔكبٚضٜ ثط تزٟیعات

 ٚؾبیُ

 

 .تؼبُٔ یب احط ٔتمبثُ زاضزضیؿه فبوتٛض ٞب ثٝ قىّی ثب ؾبیط اط زاقتٝ ثبقیس وٝ ضیؿه فبوتٛض ٞب ثٝ خ

 (ثطای ٔخبَ ٘یطٚی تىطای ثب پٛؾچط ٘بٔٙبؾت ٚ غیطٜ)

 ٘مكٝ ػّٕیبتی

ضفط٘ؽ ثطٌٝ 

 وبض

چٝ وؽ ٔؿئِٛیت ارطای السأبت  اِٛیت وٙتطَ ٞبی ا٘زبْ قسٜ

 وٙتطِی ضا ثطػٟسٜ زاضز؟

تبضید ا٘زبْ 

 اٞساف

تبضید اضظیبثی 

 رسیس

      

      

      

      

      



 

 پیشنهادات جهت کاهش یافتن ریسک

 ػٕٛٔی :وبٞف تىطاض

 .وبٞف تؼساز حطوبت تىطاضی ٚ ٔیعاٖ حطوبت تىطاضی ثٛیػٜ  حطوبتی وٝ ثب پٛؾچط  ٘بٔٙبؾت ٚ ٘یطٚ تطویت ٔی ٌطز٘ٙس

 .ٔحسٚز وطزٖ زٚضٜ وبضی ٚ ؾبذتبضی وبض ثٝ قىّی وٝ اظ ٔتغیط ٞبی ثیكتطی اؾتفبزٜ ٌطزز

 :رٍش هکاًیسُ ٍ اتَهاتیک 

هراقب باشین تا حد اهکاى از کار ّای تکاری ) عوکلرد  تکراری کار را در صَرت اهکاى بِ صَرت هاشیٌی در آٍرین  

بِ کارگراى طَری کوک ًوائین کِ خَدشاى بر کاری کِ (یکٌَاخت دٍری ًوایین  ٍ هاشیي آالت را با کار  تطبق دّین

ى ًوَدى هاشیي آالت ٍ کار تیوی هی تَاًد عولکرد را افسایش اتَاسیَ. اًجام هی دٌّد کٌترل ٍ ًظارت داشتِ باشٌد

 .دّد

 اظ:اثعاض

اظ اثعاض زؾتی زاضای ضبٔٗ رٟت وبٞف تؼسازحطوبت اؾتفبزٜ . اثعاض لسضتی ثٝ ربی اظ اثعاض زؾتی اؾتفبزٜ ٕ٘بییٓ 

 .ٕ٘بییٓ

 :عطاحی قغُ

ٚ وبض ٞبی تىطاضی ضا . ٞیب اؾتبتیٓ زٚضی ٕ٘بییٓ زٚض ٞبی وبضی عٛال٘ی ضا ثٝ زٚضٜ ٞبی وٛتبٜ تط تمؿیٓ ٕ٘بیٓ ٚ اظ وبض

 .ثیٗ زٚ زؾت تمؿیٓ ٕ٘بئیٓ ٚ اظ ٞط زٚ زؾت رٟت وبض ٞبی تىبضای اؾتفبزٜ ٕ٘بئیٓ

٘یطٚ ضا ثیٗ ٔفبنُ ٚ ٔبٞیچٝ ٞبی  وبضی تىطاضی ضا ثٝ نٛضت ٔكتطن ا٘زبْ زٞیٓ ٚ یب ثٝ نطت تیٕی ضا ضا ا٘زبْ زٞیٓ

 .ثیكتطی تمؿیٓ ٚ تٛظیغ ٕ٘بییٓ

 :تطـ ٚ ثؿظ زازٖ قغٌُؽ

 . زض فؼبِیت ٞبی اضبفی زض قغُ ٚ ٕٞچٙیٗ پٛؾچط ٞب ٚ ؾطػت وبض ٔالحظبتی زاقتٝ ثبقیٓ 

 (:ٚلفٝ زض وبض)ضٔبٖ اؾتطاحت



ٔكٛضت ثب وبضٌطاٖ ٔی تٛا٘س وٕه ثؿیبض  ٟٕٔی زض اذتهبل .اؾتطاحت لجُ اظ ثطظٚ ذؿتٍی ثؿیبض ٟٔٓ ٔی ثبقس

یب زض ظٔب٘ی وٝ وبض ثٝ نٛضت چطذكی نٛضت پصیطز ثؿیبض وٕه وٙٙسٜ ٔی  زازٖ ٚ تٙظیٓ ظٔبٖ اؾتطاحت  ٕ٘بیسٚ

 .ثبقس

 :چطذف وبض

چطذف وبضٌط زض ٚظبیفی وٝ لؿٕت ٞبی ٔرتّیف اظ ثسٖ ثٝ نٛضت تىطاضی ٚ ثب ؾطػت ثبالیی فؼبِیت ضا ا٘زبْ ٔی 

ض ٌطزز وٕىی زض ثٝ ذغط زاقتٝ ثبقیس چطذكی وٝ ثبػج ٌطزز ٕٞبٖ لؿٕت اظ ثسٖ زض ٔؼطو ضیؿه فبوتٛ.زٞٙس

 .وبٞف اذتالالت ا٘ساْ فٛلب٘ی ٘رٛاٞس زاقت

 :افعایف ظٔبٖ

 .ٔحسٚزیتی رٟت ظٔبٖ ٞبی عٛال٘ی ٔست رٟت اؾتطاحت زض ٔٛارٟٝ ٞبی عٛال٘ی ایزبز ٕ٘بئیس

 :ثٟجٛز پٛؾچط ٞبی وبض

  :حبِت وّی

ٚضؼیت ٞبی ٘بٔٙبؾت وٝ ٔٙزط  ایؿتٍبٜ وبض ٘بٔٙبؾت ٚ ٕٞچٙیٗ اثعاض ٚ ٚؾبیُ ثب عطاحی ٘بٔٙبؾت ٔؿئَٛ انّی ایزبز

 زض ایٙزب چٙسیسضٚـ رٟت وبٞف اضائٝ ٔی ٌطزز.ثٝ ایزبز اذتالالت ػضال٘ی ٚ اؾىّتی ا٘ساْ فٛلب٘ی ٔی ٌطز٘س

 :عطاحی اثعاض ٚ ایؿتٍبٜ وبض

ٖ ا٘زبْ وب ضزض ٚضؼیتی وٝ ٔفبنُ زض ٔیب٘ٝ زأٙٝ حطوتی ذٛز لطاض ٌیط٘س ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی ٚ یب پٛؾچط ٘بٔٙبؾت ضا زض ثس

 .اظ وبض زض حبِت اؾتبتیٓ ثٝ ٔست عٛال٘ی پطٞیع ٕ٘بییٓ.وبٞف زٞیٓ

 :ؾبظٔب٘سٞی وبض ٚ عطاحی وبض

زض ٘ظط ٌطفتٗ اضتفبع؛ٔٛلؼیت ٚ ظاٚیٝ تزٟیعات ٚ یب وٙتطَ ٞب  یب لغؼبت زض اضتجبط ثب وبضزض انالح پٛؾچط ٔٛحط ذٛاٞس 

تغیط .اثؼبز وبضٌطاٖ ؛لسضت وبضٌطاٖ  ا٘تربة قسٜ اؾتاعٕیٙبٖ حبنُ ٌطزز وٝ عطاحی ٞب زض ٔحیظ وبض ثب تٛرٝ ثٝ .ثٛز

 .عطاحی اثعاض ٔی تٛا٘س زض پٛؾچط ٔچ ٔفیس ثبقس

 :تٙظیٓ



ٔالحظٝ .زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔٛلؼیت وبض ٚ اؾتفبزٜ اظ ٚؾبیُ ٍٟ٘ساضی اثعاض االِت ٚ زؾتطؾی ثٝ ٚؾبیُ ٟٔٓ ٔی اثكٙس

زؾتطؾی وٝ ثبػج ایزبز پطؾچط ضؼیف ٔی ٌطز٘ٙس ضا ٔٛضز اٞساف .چٍٍٛ٘ی ٔٛارٟٝ ٚؾبیُ ثب ثسٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٌطزز

ٔغٕئٗ ٌطزیس وٝ فضبی وبفی رٟت وبض ٚ تٙظیٕبت ثؼسی .اظ نٙسِی ٞبی لبثُ تٙظیٓ اؾتفبزٜ ٕ٘بئیس.٘ظط لطاض زٞیس

ٔغٛئٗ ضزیس وٝ فضبی وبفی رٟت .ایب وبضٌطاٖ ٔی زا٘ٙس وٝ نٙسِی ٚ ضاتفبع نٙسِی ذٛز ضا تٙظیٓ ٕ٘بیٙس.ٚرٛز زاضز

فضبی ٔحسٚز رٟت پبٞب ثبػج فكبض ظیبز زض پٛؾچط ٞبی .اِیت ٚ لطاض ٌطفتٗ پبٞب زض ٚضؼیت ٔٙبؾت ٚرٛز زاضزفغ

 .ٔرتّف ٔی ٌطزز

 :فبنّٝ زؾتطؾی

رٟت حفظ زؾتطؾی ( ٔیّی ٔتط رّٛ تط اظ ثسٖ 450حساوخط )لطاض زازٖ تزٟیعات ٚ ٚؾبیُ زض ٔحسٚزٜ زؾتطؾی 

 .ٔٙبؾت زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز

 ٞس وٝ ٔحسٚزٜ ای وٝ ثیكتطیٗ ٔمساضوبض زض اٖ ٔحسٚزٜ ٔی تٛا٘س نٛضت ٌیطز  قىُ ٘كبٖ ٔی ز

 

 :ارتفاع کار

اضتفبع ،ظاٚیٝ ٚ ٔٛلؼیت وبض ٔی تٛا٘س ٚضؼیت ثیٙبیی ٔٙبؾت زض وبض ا٘زبْ زٞس ٔیع وبض ٔی ثبیؿت ثطای ثیكتط افطاز  

 اػٕبَ ٘یطٚ ٔی ثبقٙس زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛزوبض ایؿتبزٜ رٟت ٔكبغّی وٝ ثٝ حطوبت ثس٘ی ظیبز ٚ .ٔٛضز اؾتفبزٜ ثبقس

 

 

وبضٞبی زؾتی وٝ ٔؿتّعْ زلت ٚ ٘یطٚ ٔتٛؾظ ٔٙبؾجتطیٗ اضتفبع وبض ٚاثؿتٝ ثٝ ٘ٛع وبضی وٝ نٛضت ٔی ٌیطز ٔی ثبقس

 .ٔیّی ٔتط زض ظیط اضتفبع اض٘ذ لطاض ٌیطز 100اِی  50ٔی ثبقٙس اضتفبع وبض ٔی ثبیؿت زض حسٚز 



 (وبض ٞبی زلیك)ٔیّی ٔتط ثبالتط اظ اضتفبع اض٘ذ لطاض ٌیط٘س 100اِی  50ثبیؿت زض حسٚز ٔكبغّی وٝ ٔب٘ٙس ٘ٛقتٗ ٔی 

ایٗ ا٘ساظٜ ٞب ٔی تٛا٘ٙس زض .ٔیّی ظیط اضتفبع آض٘ذ لطاض ٌیط٘س 250ٔكبغُ ثب ٚظبیف ؾٍٙیٗ  اضتفبع ٔیع وبض اظ  نفط اِی 

قبغّی ثٝ ػٙٛاٖ اضتفبع تؼییٗ وٙٙسٜ ثٝ حؿبة اضتفبع آض٘ذ زض چٙیٗ ْ.حبِت ٘كتٝ ٚ ایؿتبزٜ تب حسٚزی تغییط ٕ٘بیٙس

ثٙبثطایٗ پیكٟٙبز ٔی ٌطز اضتفبع ٔیع لبثُ تٙظیٓ ٚ .ٔی ایس ٚ اضتفبع وبض ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٚظبیف ٔی تٛا٘س تغییط ٕ٘بیس

 .لبثُ تغییط زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز

 

 :وبٞف ٘یطٚ

ٚ اؾتفبزٜ اظ فٙط ٞبی ضؼیف تط زض اثعاض اٍ٘كت  وبٞف ٘یطٚ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ؛ظٔب٘ی وٝ تطویت ثب پطؾچط ٔی ثبقٙس:وّیبت

 .ٔبقٝ ای ٚ ؾبیط ٔٙبثغ لسضتی ٘ؿجت ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٘یطٚ ی ٔبٞیچٝ تٛنیٝ ٔیٍطزز

وبٞف تىطاض ٚ تؼساز اػٕبَ ٘یطٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبِی زض وبٞف تىطاض اػٕبَ ٘یطٚ ٚ یب وبٞف ٔمساض ٔهطف ٘یطٚ ثٝ ػٙٛاٖ 

تالـ ظیبز ٚ اػٕبَ ٘یطٚی ظیبز اغّت ثٝ .ٜ ٚ وبٞف ٘یطٚ ٞبی اؾتبتیه وبضثطز زاضزٔخبَ اؾتفبزٜ اظ اثعاض حٕبیت وٙٙس

 .زِیُ پٛؾچط ٞبی ٘بٔٙبؾت ٔی ثبقٙس

 :ؾبظٔب٘سٞی وبض ٚ عطاحی قغُ

وٝ ایب ثٝ زِیُ تؼٕیطات ٘بلم ٚ یب فمساٖ تؼٕیطات .ثٝ چٍٍٛ٘ی ٘یطٚ ٞب ٚ ٘یطٚ ٞبیی وٝ ضطٚضی ٞؿتٙس تٛرٝ ٕ٘بئیس

 .ایزبز ٔی ٌطز٘ٙس

 

 :ا٘تكبض ٚ پرف ٘یطٚ ؛اؾتفبزٜ اظ ٔبٞیچٝ ٞبی لٛی تط زض وبض

 .ایب ٔی تٛا٘یس ٘یطٚ ٞب ضا ثٝ پساَ ا٘تمبَ ٕ٘بئیئ ٚ یب ثب پساَ اػٕبَ ٕ٘بئیس



اربظٜ ثسٞیس اپطاتٛض اظ ٞط زٚ زؾت زض وبض اؾتفبزٜ .ایب ٔی تٛا٘یس اظ اٍ٘كتبٖ ثیكتطی زض اػٕبَ ٘یطٚ اؾتفبزٜ ٕ٘بئیس

 .ٕ٘بیس

 ثؼضی اظ ٚؾبیُ ٔعیت ٔىب٘یىی ٔٙبؾت ٚ ثیكتطی ایزبز ٔی ٕ٘بیٙس ٔب٘ٙس ٚؾبیُ ثب زؾتٝ ثّٙس:ٔىب٘یىیٔعیت 

دستکص ًبهٌبست ٍ سبیس غیر هٌبست هی تَاًذ چٌگص را هَرد تبثیر لرار دّذ از دستکص ّب ی هٌبست استفبدُ ًوبئیذ:دستکص ّب

 .ٍ لذت چٌگص را کبّص دّذ

آًْب ًجبیذ ثِ دست ًیرٍ .ٍ سجک استفبدُ ًوبییذاثسار دستی ًجبیذ خیلی ثسرگ ٍ یب خیلی کَچک ثبضٌذاز اثسار ثب ٍزى کن :اثسار آالت

 .ٍارد ًوبیٌذٍ لسوت ّبی هختلف ٍ  لجِ ّبی تیس ثِ طَر هٌبست رٍغي کبری گردًٌذ

 :کبّص دٍرُ

 :کلیبت

 :چرخص کبر

 :هحیط

 :ارتعبش

 :رٍضٌبیی ٍدیذ

 :حرارت ٍ تَْیِ

کبر در َّای سرد هوکي است ثبعث .هی ثبیست ثِ ضکلی ثبضذ کِ ّوِ افراد احسبس رضبیت داضتِ ثبضٌذدهبی َّای هجیط کبر 

 .صَرت ًگیرد( ثیطبز حذ)ًبراحتی ّبی اسکلتی گردد ٍ ثبیذ اطویٌبى حبصل ًوبیین کِ در هحیط کبر ٍ تَلیذات در سرهبی زیبدی 

 :رٍاًطٌبسی

ختلف؛اهیٌبى از ثبر هسئَلیت ٍ ارزیبثی از سرعت تَلیذ؛تخویي ثبر کبر ؛اطویٌبى کبّص کبر یکٌَاخت؛ایجبد گردش کبر در ٍظبیف م

از هطخص ثَدى ٍظبیف؛تطَیك ثِ کبر تیوی ؛هطخص ثَدى عولکرد ّبی هَرد ًیبز ؛ثبز خَرد عولکرد ّب؛پبیص ٍ ارزیبثی ٍ هذیریت 

اضبفِ کبری هی  ى اضبفِ کبر ٍ استراحت لجل از ضرٍع ثِ؛افسایص زهبى ثْجَد ٍ استراحت در زهب( اضبفِ کبر)زهبى کبر ثیص از اًذازُ

 .ثبیست صَرت گیرد

 :فطبر کبر



سیستن ّبی ثذٍى ثرًبهِ کبری ثبعث افسایص .هطوئي ضَیذ کِ هیساى تَلیذ ثِ طَر هستمین ثب پرداخت حمَق ارتجبط ًذاضتِ ثبضذ

اطویٌبى از رٍاثط .ثیص از ظرفیت خَد تطَیك هی ًوبیٌذ زیرا ایي سیستن ّب ثبعث هی گردًذ کِ کبرگراى را ثِ کبر.ریسک ّب گردد

 .خَة داضتِ ثبضیذ اجبزُ ثذّیذ تَلیذ ثب سرعت هٌبست اداهِ یبثذ

 

 :آالتاثسار

 : اًتخبة

در خریذ اثسار هی ثبسیت داًص هرثَطِ ثِ کبر ٍ استفبدُ اثسار هَرد .در اًتخبة اثسار یک دٍرُ ثب چٌذیي کبرگر در ًظر گرفتِ ضَد

ٍیب ثِ عجبرتی لبثل استفبدُ .لرار گیرد ٍ اثسار هی ثبیتس طَری اًتخبة گردد کِ تَسط ّر دٍ دست لبثل استفبدُ لرار گیردتَجِ 

 .ثرای اراد چپ دست ًیس ثبضذ

 :سبیس

  .اختالف ثیي زى ٍ هرد ٍ تبثیر پَضیذى دستکص ًیس هی ثبیست هَرد تَجِ لرار گیرد

 .هیلی هیتر داضتِ ثبضذ 60دستگیرُ در حذٍد  اثساری ضجیِ اًردست هی ثبیست هحذٍدُ

 :طراحی دستگیرُ

دستگیرُ هی ثبیست ثِ ضکلی ثبضذ کِ ثبعث کطیذگی هچ دست ًگردد ٍ ّوچٌیي ثبعث 

 .ایجبد پَسچر ًبهٌبست در دست ًگرددطَل کبفی جِ کبر داضتِ ثبضذ

از لفل ّبی اًگطتی کِ عولیلت را ثِ صَرت هذاٍم اًجبم .ًٌوبئیذاز اثساری کِ ثِ صَرت هذاٍم اعوبل ًیرٍ هی ًوبیٌذ استفبدُ :ًیرٍ 

جبیی کِ از ٍسبیل ایوٌی استفبدُ ًوی گردد ًجبیستی از ٍسبیل ٍ اثساری کِ اعوبل ًیرٍ هی ًوبیٌذ استفبدُ .هی دٌّذ استفبدُ ًوبئیذ

 گردد

 :ٍزى

ثْتریي ٍزى یک ٍ ًین کلیَ گرم ٍ .د تَجِ لرار گیردهی ثبیست ثِ حذالل ثرسذ ٍ ثِ طَر ٍیژُ جْت کبرّبی دلیك ایي هَضَع هَر

 .آٍیساى ًوَدى اثسار هفیذ هی ثبضٌذ. کیلَ گرم ثیطتر ثبضذ 3/2ًجبیذ ثرای کبرّب ٍ اثسار ی هِ اعوبل لذرت هی ًوبئئن از 

 

 



 

 .تجهیسات تا تولید ارتعاش کمتر خریداری گردنند:ارتعاش

 .نگهداری می گردننداطمینان از اینکه اتسار خوب و مناسة 

اتسار .اتساری که کارگران استفاده می نمایند نحوه استفاده از آن رار تدانندوزمان استفاده مفید از وسایل آشنا تاشند

 .کند تی اثر می تاشند و مواجهه طوالنی ایجاد نمایند

 

Figure 17 Illustrates vibration and optimal wrist posture 


