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عنوان طرح

صات بازطراحی ارگونومیک  میزهای لپ تاپ موجود منطبق با مشخ

آنتروپومتریک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

:دانشجو
مجتبی جعفروند

:استاد راهنما
دکتر ورمزیار

:استاد مشاور
دکتر صفری 

1395مهر 
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ژهویبهجامعهافرادبیندرتاپلپازچشمگیراستفادهافزایشبهتوجهبا-
آنکموزنوحملقابلیتدلیلبهدانشجویان

روپومتریآنتابعادنظرگرفتندربدونغیرارگونومیکتاپلپمیزهایازاستفاده-
میزهاازاستفادههنگامدرنامناسببدنیهایوضعیتنتیجهدرو

یطراحبامیزهایازمدتطوالنیاستفادهدلیلبههااندامدرناراحتیاحساس-
نامناسب

3

بیان مسئله و اهمیت موضوع 



موجود در بازارتصاویر میزهای مورد استفاده و
4

ع مسئله و اهمیت موضوادامه بیان 



مروری بر مطالعات /بررسی متون
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و نتیجه گیری نتایج متدولوژی و شرکت کنندگان   هدف عنوان یا رفرنس

ایستگاه کاری طراحی در-
شده  گشتاور وارده بر 

کمتر از T1تاC7مهرهای 
گشتاور وارده در ایستگاه  

کاری
مقیاس بورگ نیز در -

ایستگاه کاری طراحی شده
.کمتر بود

عکاسی و استفاده از آن برای -
ر دو تجزیه و تحلیل بیومکانیکی د

گ ایستگاه کاری ونیز  مقیاس بور
برای درک فشار وارده

T1تا C7بخش مهرهای -
اندازه گیری در دو حالت -
احی نشسته در ایستگاه کاری طر-1

شده
نشسته در ایستگاه کاری -2

معمولی
ین  نفر از دانشجویان با میانگ10-

دانشگاه سوئد: سال24سنی 

The effect of using a 

laptopstation compared 

to using a standard

laptop PC on the 

cervical spine torque,

perceived strain and 

productivity

Anna 

Lindblad

Berkhout

2004
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و نتیجه گیری نتایج متدولوژی و شرکت کنندگان هدف عنوان یا رفرنس

ش  میز و صندلی ساخته شده باعث کاه-
درد و ناراحتی در اندام های درگیر

بهبود پوسچر کاری در بین دانش-
آموزان

مشکالت میز و شناسایی-
صندلی های آموزشی موجود در 

بازار
طراحی وساخت میز وصندلی -

ISO 5970براساس استاندارد 

نفره20مقایسه در دو گروه -
(نفر دختر7-نفر پسر13)

A prototype of 

an adjustable 

table and an

adjustable chair 

for schools

Hwa S. 

Jung;

2005
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و نتیجه گیری نتایج متدولوژی و شرکت کنندگان هدف عنوان یا رفرنس

عاد میزو صندلی طراحی شده منطق با اب-
بدنی دانشجویان  

کاهش ناراحتی اندام های فوقانی  -
.شده استRULAنهایی درگیر و نمره

استفاده از روش تحلیل-
ترکیب، و ارزیابی

میز و صندلیطراحی مجدد-
نفر از دانشجویان28-
نفر زن20-نفرمرد8-

طراحی و ساخت میز و 
صندلی نقاشی 

ا ارگونومیک منطبق ب
مشخصات  

آنتروپومتریک  
دانشجویان

دانشگاه هنر اصفهان

Moham

madsade

gh

Sohrabi;

2014
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و نتیجه گیری نتایج متدولوژی و شرکت کنندگان هدف عنوان یا رفرنس

رمال نداده های آنتروپومتریکی از توزیع-
برخوردار بوده جهت طراحی صندلی

پارامتر های شکل و نرمی تکیه گاه،-
ننده شیب نشیمنگاه  از عوامل تعیین ک

میزان احساس راحتی

بعد 12:بخش کمی-
ندلیآنتروپومتریکی مرتبط با ص

می رویکرد ارگونو: بخش کیفی-
شناختی

پرسنل خط تولیدنفر از90-

طراحی صندلی صنعتی
با رویکرد ارگونومی

Zahra 

Sharifi;

2015



مبود بررسی ارگونومیکی در بین میزهای لپ تاپ ساختهک

 جویان   ابعاد میزهای لپ تاپ موجود با ابعاد بدن دانشتطابق بررسی میزان کمبود
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های تحقیقات انجام شدهمحدودیت 



 طراحی میز لپ تاپ ارگونومیک منطبق بر ابعاد آنتروپومتریک

بهبود پوسچر کاری دانشجویان لپ تاپ

اپعضالنی در بین دانشجویان لپ ت-کاهش شیوع اختالالت اسکلتی
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حاضرتحقیقانجامضرورت



اهداف طرح
هدف اصلی طرح -الف

بازطراحی ارگونومیک  میزهای لپ تااپ موجاود منطباق باا مشخصاات آنتروپومتریاک      
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اهداف فرعی -ب
رای تاپ خریداری شاده و ابعااد آنتروپاومتریکی ماورد نیااز با      ابعاد میزهای لپتعیین . 1

طراحی میز در بین دانشجویان
ک آنتروپومتریا ابعااد  باا  شاده تااپ طراحای   میزهاای لاپ  ابعاد میزان تناسب تعیین . 2

دانشجویان  
ی و نماره نهاای  کااربران بهتارین میاز از لحاان تناساب ابعااد آنتروپومتریاک       انتخاب . 3

RULA

صاین  تاپ خریداری شاده باا نظار متخص   تعیین مشکالت ارگونومیکی در میزهای لپ. 4
ق و دانشاجویان از طریا  ( ای، طراحای صانعتی و غیاره   اساتید ارگونومی، بهداشت حرفه)

مصاحبه 11



ادامه ی اهداف طرح

فرعی ادامه ی اهداف -ب
و ساخت مجدد میز بار اسااس ابعااد آنتروپومتریاک و پیشانهادات اصاالحی      طراحی . 5

دانشجویان و اساتید

میز لپ تاپ ساخته شدهتاپ  موجود با میزهای لپ بین RULAمقایسه نمره نهایی . 6

کاربردی اهداف -ج
دهسهولت استفاده از لپ تاپ توسط کاربران، بوسیله میز ارگونومیک طراحی ش
 لپ تاپعضالنی در کاربران -شیوع اختالالت اسکلتیکاهش
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40تاپ موجود با ابعاد آنتروپومتریک مورد نیاز باه میازان  ابعاد میزهای لپ %
. تناسب دارد

بایش از تاپ، باز طراحی شده با ابعاد آنتروپومتریک دانشجویانابعاد میز لپ
.تناسب دارد% 60

  نمره نهاییRULA    پوسچرکاری دانشجویان در میزهای لاپ تااپ موجاود
.بیشتر از میز لپ تاپ طراحی و ساخته شده است
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فرضیه های پژوهش



نمونه و جامعه آماری

oجامعه آماری مطالعه
دانشجویان مستقر در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

oنمونه آماری

آنتروپومتریکیابعادبرای(نفر185)آماریهایفرمولبراساسنمونهحجمتعیین-1

N=
𝑍2 × 𝜕2

𝑑2
=185 Z= 1.96 𝜕=0.347 d=0.05

:رفرنس

Sohrabi MS, Aliari S, Keshavarz Z, Alijani S, Torkzadeh F, Aghaee R. Design and 

Development of an Ergonomic Kharak by using students’ anthropometric characteristics of 

Isfahan University of Art J Health Syst Res 2014; 9(12):1301-10
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(قبل و بعد )تعیین تعداد نمونه استفاده کننده از میز لپ تاپ-2

و میزان % 90و فاصله اطمینان % 10مطالعات گذشته با در نظر گرفتن میزان خطای براساس 
50ه تعداد نموندانشجویان استفاده کننده از لپ تاپ، بین در %( 77)شیوع میزان درد یا ناراحتی 

.نفر برآورد گردید

از یک استفاده از لپ تاپ بیش)معیار ورودنمونه گیری به صورت تصادفی و براساس 
.انتخاب خواهند شد( ساعت در روز

:رفرنس
Rafiee M, Mokhtarinia HR, Hadad O, Reza Soltani P. Pain and discomfort in laptop 
users: Prevalence and its relation to adopted posture. Razi Journal of Medical Sciences. 
2014;21(122):37-45.
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ادامه ی نمونه و جامعه آماری



روش انجام کار
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دریافت اطالعات دموگرافیک دانشجویان با استفاده از پرسشنامه-1

ی در سن، جنس، مقطع و ترم و رشته تحصیلی و همچنین سواالت)در این پرسشنامه اطالعات مانند

.توسط فرد شرکت کننده پر خواهد شد( مورد سابقه و ساعات استفاده از لپ تاپ وغیره

دانشجویاناندازه گیری ابعاد آنتروپومتریکی -2

نفر از دانشجویان 185در بین برای طراحی میز نیاز مورددر این مرحله ابعادی آنتروپومتریکی 

.خواهد شداندازه گیری 



5

کارانجام ادامه روش 

oیازنموردآنتروپومتریکیابعاد

قد -1

(95صدک )ارتفاع نشسته-2

(95صدک )افقیحد دسترسی -3

(95تا 5صدک )نشستهارتفاع چشم -4

(95تا 5صدک )نشستهآرنج ارتفاع -5

(95تا 5صدک )ارتفاع شانه نشسته-6

(95صدک )پهنای عرضی آرنج ها-7

(95صدک )ضخامت ران-8

(95صدک )پهنایی عرضی زانوها-9

(95پهنایی عرضی ران ها صدک -10
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:لوازم مورد نیاز برای آنتروپومتری

دستگاه آنتروپومتر
خط کش
مترنواری
کولیس دیجیتالی
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ادامه روش انجام کار



خریداری میزهای لپ تاب و تعیین ابعاد آنها-3

راویاندانشجبیندراستفادهوفروشترینبیشبازاردرکهتاپلپمیزهایمرحلهایندر

.شودمیخریداریمورددویایکنوعهرازدارد،

.د شدشیب  ارزیابی خواهنو تهیه شده از نظر طول، عرض، ارتفاع قابل تنظیم ابعاد میزهای 

ی شدهمقایسه ابعاد آنتروپومتریکی دانشجویان با ابعاد میزهای لپ تاپ خریدار-4

19

ادامه روش انجام کار



الحی دانشجویان و ارائه پیشنهادات اصتاپ تهیه شده توسط استفاده از میزهای لپ-5

ازادهاستفزمانمدتپزشکیعلومدانشگاهدانشجویانبیندرشدهانجاممطالعاتاساسبر

ازفادهاستزمانمدتنیزحاضرتحقیقدرلذااستشدهگزارشساعتیکازبیشکامپیوتر

ادهاستفدانشجویاناختیاردرروزدرساعتیکحداقلمدتبهشدهخریداریتاپلپمیزهای

افرادازشفاهییاکتبیصورتبهاصالحیپیشنهاداتارائه.گیردمیقرارتاپلپازکننده

.شدخواهدپرسیدهکنندهاستفاده

در حین استفاده از  میزهاRULAبه روش ارزیابی پوسچر کاری دانشجویان -6

RULAنهایی انتخاب بهترین میز با بیشترین تناسب ابعاد آنتروپومتریکی و نمره-7

20

ادامه روش انجام کار
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و ساخت میز طراحی -8

ه  افراد متخصص در این زمیندانشجویان و این مرحله اصالحات مدنظر بر اساس پیشنهاد در 

.خواهد شدساخته اعمال و بعد از طراحی در محیط نرم افزاری، 

برای میز طراحی وساخته شدهRULAارزیابی مجدد پوسچر کاری به روش -9

قرار نفر 50در این مرحله میز ساخته شده به مدت زمان حداقل یک ساعت در روز در اختیار 

.  شدگرفته و ارزیابی پوسچر مجدد انجام خواهد 

ادامه روش انجام کار
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با تشکر از توجه شما
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و نتیجه گیری نتایج متدولوژی و شرکت کنندگان  هدف عنوان یا رفرنس

نمونه با استناد به آنالیز ارگونومیک چهار
های درس فقطصندلی موجود درکالس

%40یک نوع با انطباق 

پارامتر  15اندازه گیری -
آنتروپومتریکی  

ی توسط تجهیزات آنتروپومتر-
استاتیک و استادیومتر

نفر از دانشجویان70-
(نفر دختر35-نفر پسر35)

تعیین متغیرها و شاخص
های آنتروپومتریک 

استاتیک برای طراحی  
صندلی کالس های  

دانشجویان : آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی

تهران

Mohsen 

Falahati;

2013

بیشترین میزان احساس درد در نواحی
%60/3گردن 

%27/3مچ دست 
%26شانه راست  

افراد در حالت پشت خمیده از لپ% 45-
.تاب استفاد می کنند

جمع آوری داده ها با استفاده از -
چک لیستی که توسط محقق
هروایی و پایایی آن بررسی شد

نفر از دانشجویان300-
(  نفر177) افراد زن % 59-

(نفر123) افراد مردان %  41

بررسی میزان شیوع 
-اختالالت اسکلتی

عضالنی در کاربران لپ
تاپ و ارتباط آن

با وضعیت اتخاذی بدن
در حین کار با آن

Mahsa

Rafiee:

2014

یبیشترین میزان احساس درد در نواح-
%30/3گردن 

%29/2بازوی راست 
%28باسن 

پرسشنامه خود گزارش دهی-
Cornell: CMDQ

نفر از دانشجویان184-
پسر% 17-دختر% 82

-شیوع اختالالت اسکلتی
عضالنی در بین 

ه دانشجویان استفاده کنند
دانشکده  : از لپ تاب 

بهداشت قزوین

Sana 

Shokri ;

2015


