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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س�لامت محيط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي تدوين
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��اير
موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور،

انجام ش��ده اس��ت .در اين راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي،
از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س�لامت محيط و كار نيز استفاده شود و در
مواردي كه در كش��ور قوانين ،مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار

اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده

اس��ت كه محصولي فاخر و شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران
س��اير س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن
اس��ت داراي نواقص و كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران

ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن

هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين
رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن

دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي

اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد ،الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.

						

					

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار
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 -1مقدمه

ارزیابی ارگونومیـک محیط کار چیزی فراتر از آنالیز یک کار یا فعالیت است ،بلکه آن تحقیقی جامع
روی کلیه ی خطرات مکانیکی بالقوه و ریس��ک های که متوجه افراد اس��ت و شناس��ایی راهکارهای

کنترل آنها اس��ت .اهداف نهایی یک برنامه ارزیابی ارگونومی افزایش بهره وری و کاهش مخاطرات
محیط کار اس��ت .بنابراین ،هدف برنامه ارزیابی ارگونومیکی ،ارزشیابی توانایی ها و محدودیت های

کارگ��ران و مس��تندکردن مطالبات ش��غلی اس��ت .زمان��ی که این مطالبات ش��غلی تعیین ش��د ،یک
ارگونومیس��ت می تواند از این اطالعات برای طراحی مجدد وظایف استفاده کند تا درصد بزرگی از

جمعیت بتوانند از عهده انجام آن کارها برآیند ،یا کارگران را برای مشاغلی انتخاب کنند که خطرات
بالقوه شغلی برای آنها به حداقل برسد.

کاهش دادن مخاطرات ش��غلی ،به نوب��ه خود با کم کردن هزینه های قابل ان��دازه گیری زیر منجر به
افزایش سود دهی شرکت خواهد شد:

 -هزینه صدمات و بیماری های کارگران

 -سود از دست رفته وقتی که تولید به دلیل جراحات کارگر و بیماری متوقف می شود

 -هزینه های غرامت کارگر و حق بیمه

 -حق بیمه سالمت

در بس��یاری از موار ِد طراحی سیس��تم ،نقش ارگونومیـس��ـت ها ضروری و حیاتی اس��ت برای مثال،

چیدمان فضای کاری و محل کار ،تعیین نوع و ویژگی های کنترل ها و نشانگرها ،سازگاری و استقرار
آنها و تخصیص عملکرد بین اپراتورهای انس��انی و ماش��ین ها به ارگونومیس��ت ها محول می ش��ود.
ارگونومیـس��ت ها ویــژگی های خاص عامل انسانی را در طراحی لحاظ می کنند بنحوی که طرح با
آنتروپومتری ،توانایی ها و محدودیت های بیومکانیکی ،روانی و ظرفیت های کاربـران مطابقت داشته

باش��د .ارگونومیس��ت ها برای کار بر روی دو نوع سیس��تم فرا خوانده می شوند :طراحی سیستم های
جدید و ارزیابی سیستم های موجود .آنها نقش حیاتی در طراحی ،ساخت نمونه نخستین ،تست کردن

و ارزشیابی یک سیستم جدید ایفا می کنند .آنها همچنین در بررسی عدم سازگاری های بین انسان و
تجهیزات در سیستم های موجود و شناسایی راه حل های ارگونومیکی نقش حیاتی دارند.

 -2رویکردهای ارزیابی ارگونومیک

رویکرد های مورد اس��تفاده برای یک ارزیابی ارگونومیکی ممکن است انفعالی یا فعال باشد .ارزیابی
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ارگونومی��ک انفعالی معموالً یک حادثه یا صدمه را دنبال می کنند که موجب انجام یک رس��یدگی
می ش��ود .ارگونومی انفعالی معموالً گران و دامنه مح��دودی دارد .ارزیابی ارگونومیکی فعال به طور

خ��اص در مرحله طراحی یا فعالیت برنامه ریزی برای حذف مش��کالت محل کار در آینده به مرحله
عمل در می آید.

 2-1رویکرد ارزیابی ارگونومیکی انفعالی
زمانی که حادثه یا جراحتی رخ می دهد به عنوان یک پاسخ ،یک ارزیابی ارگونومیک های انفعالی یا
ارزیابی بعد از حادثه/جراحت شروع می شود .چنین وقایعی به طور خاص به دلیل یک عدم هماهنگی

بین مطالبات ش��غلی و توانایی ها و محدودیت های کارگران اس��ت .بر این اس��اس آنالیز شغلی شامل
چهار مرحله است که باید به منظور شناسایی و کاهش علل ریشه ای مشکالت انجام گیرد.
 -یک آنالیز مقدماتی مشاغل مشکل دار را مشخص می کند.

 ی��ک ارزیابی ارگونومیکی عمقی اس��تفاده ک��ردن از یک تحلیل علت و معلولی ،علت ریش��ه ایمش��کالت را شناس��ایی می کند .در چنین ارزیابی ،همه فعالیت های الزم برای انجام دادن کار لیست

می شود.

 -مخاطرات بالقوه که با هر فعالیت شغلی همراه است شناخته شده است.

 همین که فعالیت های ش��غلی خطرناک شناس��ایی ش��د ،برای اجتناب از مخاطرات مشابه در آیندهمداخالت ارگونومیکی به کار گرفته می شود.

 2-2رویکرد ارزیابی ارگونومیکی فعال
بررس��ی محل کار بصورت منظم یک روش مؤثر برای شناس��ایی مش��کالت است .هدف این روش
می تواند تحقیق بر روی عدم هماهنگی بین مطالبات شغلی و توانایی های کارگران باشد.
شاخص های عدم هماهنگی شامل موارد زیر است:

 -مشاغل مستلزم بلند کردن دستی بارهای سنگین هستند.

 مش��اغل نیازمند بلندکردن ،پائین آوردن ،حمل کردن ،چرخش دادن ،خم کردن ،دوال شدن ،درازکردن دست ،هل دادن و کشیدن می شود.

 -مشاغل که دارای حرکات تکراری هستند.

 -کارگران هنگام کار وضعیت های بدنی نامناس��ب دارند بعنوان مثال نگهداش��تن آرنج دور از بدن،
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خم کردن مچ دس��ت ،باال نگه داش��تن آرنج ها و شانه ها ،خم شدن گردن ،وضعیت غیر طبیعی ستون
فقرات ،وآویزان کردن پاها بدلیل عدم وجود زیر پایی.

 -کارگران یک وضعیت بدنی خاص را برای مدت زمان طوالنی حفظ می کنند.

 -کارگران عالئم و نشانه های ناراحتی را از خود بروز می دهند ،مثل تکان دادن دائم اعضای بدنشان

برای کاهش درد.

 -کارگران به طور مکرر به واحد درمانی مراجعه می کنند.

 -کارگران محل کارشان را تغییرمی دهند.

 -کارگران ابزار کارشان را تغییر می دهند.

 کارگران به طور مکرر محل کارشان را به دالیل مختلف ترک می کنند. -کارگران بدون وسایل حفاظتی با ابزار ارتعاشی مواجهه دارند.

 اهرم های کنترل دور از دسترس قرار دارند. -خواندن نشانگرها دشوار است.

 -وضعیت گرمایی نامناسب

 -وضعیت روشنایی نامناسب

 -تهویه ضعیف و شرایط نامطلو ب هوای داخلی

 -3ارزیابی ارگونومیک طراحی محل کار

اص��ول و مفاهی��م ارگونوم��ی باید در مرحله اولیه هر طراحی که برای اس��تفاده انس��انی اس��ت مورد
توج��ه قرار گیرد .بنابرای��ن ارزیابی های سیس��تماتیک ارگونومیک در طراحی مح��ل کار باید در 3

مرحله انجام گیرد.

 3-1ارزیابی در مرحله اولیه طراحی
همه فعالیت های مقدماتی ،یا فرآیندهای پیش��نهادی هر سیستم در مرحله طراحی اولیه انجام می شود.

این یک مرحله مهم برای لحاظ کردن اصول و مفاهیم ارگونومیکی در طراحی محل کار اس��ت .در
این مرحله ،ارگونومیست ها سؤاالت زیر را مطرح می کند:

 -هدف از کاری که ایجاد می شود چیست؟

 -چه عملیاتی در محل کار باید انجام شود؟ چه محصوالتی باید ساخته شوند یا چه خدماتی باید ارائه شوند؟
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 -مراحل عملیات در محل کار کدامند؟

 در ه��ر مرحله چ��ه کارکردها یا فعالیت هایی باید انجام ش��ود؟ آیا این کارکرده��ا یا فعالیت ها بهگروه های تخصصی خاصی تقس��یم می ش��وند و هر گروه از کارکردها و فعالیت ها در یک ایستگاه

کار خاص انجام می شود.

 -تعداد و نوع کارگرانی که در محل کار وجود دارند؟ (اپراتور ها ،پرسنل تعمیر و نگهداری و)...

 -چه حجمی از فضای کار توس��ط نیروی کار اش��غال شده می ش��ود؟ این اطالعات برای تعیین ابعاد

آنتروپومتریک متناظر ضروری است.

 -انتظار می رود چه نوع و چه سطحی از بار کار ذهنی یا فیزیکی روی کارگران باشد؟ (استرس های

شغلی و مطالبات)

 -شرایط محیطی محل کار چگونه است؟ (نور -حرارت -سرما -صدا -ارتعاش -پرتوها و)....

 چه خطرات خاصی در انجام مراحل شغلی تحت شرایط محیطی وجود دارد؟-گزینه های فنی جایگزین در دسترس کدامند؟

عالوه بر پاس��خ به س��ؤاالت باال ،ارگونومیس��ت (یا تیم ارگونومی) هر چه زودتر باید شروع به اندازه

گیری و ثبت مطالبات ش��غلی در فرایند نماید .مطالبات شغلی قابل اندازه گیری شامل وزن مواد مورد
جابجایی ،ابعاد فیزیکی مواد ،نیروهای فشاری مورد نیاز ،نیازهای دسترسی ،تقاضاهای مصرف انرژی،

نیروی بیومکانیکی و محاس��به گشتاور ،مالحظات محیطی( ،روشنایی ،گرما ،صدا ،آلودگی های هوا
و )...و هر مطالبه شغلی دیگر می گرددکه قابل تشخیص و تعیین مقدار باشد.

 3-2ارزیابی در مرحله پیشرفته طراحی
ب��ر پایه اطالع��ات جمع آوری ش��ده در ارزیابی اولیه در مراح��ل ابتدایی فرایند طراح��ی ،داده های

آنتروپومتری��ک الزم ب��رای ن��وع جمعی��ت کاری ،و ابع��اد تجهیزاتی بدس��ت آمده اس��ت .ارزیابی

ارگونومیکی س��پس وارد مرحله طراحی پیش��رفته خواهد ش��د .در این مرحله ،ارگونومیست ها نوعاً

سؤاالت زیر را دنبال می کنند:

 -چه عملکردهایی باید به اپراتورهای انس��انی و کارکنان پش��تیبانی اختصاص یابد؟ چه عملکردهای

باید به وسیله ماشین ها انجام شود؟

 -چه شرایطی بیشترین بار کاری را روی اپراتورها اعمال می کند؟

 -چه شرایطی ممکن است باعث بدتر شدن عملکرد اپراتور شود؟
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 -چه الگوی تصمیم -اقدام در مراحل بحرانی رخ خواهد داد؟

 -چه اطالعاتی برای اپراتورها و یا کارکنان پشتیبانی برای انجام وظایف شان الزم است؟

 -نیازهای گردش اطالعات در سیستم کدامند؟

 -مؤثرترین و مفیدترین شکل اطالعات برای کارگران چیست؟ (کد ،نوع ،فرمت و)....

 -چه تعداد کارگر برای راه اندازی و پشتیبانی سیستم تحت حالت عادی و اوج کار مورد نیاز است؟

-کارگران چه مهارت ها ،توانی ها یا ویژگی های خاصی باید داش��ته باش��د تا سیس��تم را بطور مؤثر

بگردانند؟

 چه آموزش های خاصی مورد نیاز است؟آیا چنین آموزش هایی قابل انجام است؟ چه منابعی برایاجرای آموزش ها نیاز خواهد بود؟

 -چگونه کارکردها باید بین اپراتورها وکارکنان پشیبانی توزیع شوند؟

 -محل های کار چگونه باید مرتب شوند؟

 -چه تجهیزاتی در هر ایستگاه کار نیاز است؟ چگونه باید تجهیزات استقرار یابند؟

 چه نوع کمک ها ،دس��تورالعمل ها ،ابزارها و ....برای تس��هیل انجام صحیح کارها و جلوگیری ازخطاهای اپراتور مفید خواهد بود؟

 چه روش هایی برای برطرف کردن سریع خطاهای اپراتور یا نقص سیستم وجود دارد؟ 3-3ارزیابی در مرحله بازبینی طراحی

وقتی که طراحی محل کار در مرحله نیمه نهایی اس��ت ،طراحی باید برای مواردی که احتماالً از قلم
افتاده بازبینی شود .دراین مرحله ،طراحی بر دو پایه مهندسی آنترو پومتری و بیو مکانیک ها بصورت
زیر ارزیابی می شود.

 3-3-1مبنای مهندسی آنتروپومتری
آیا یک کارگر با س��ایز بزرگ (صدک  )95دارای اتاق مناسب و فضای کافی برای زانوها ،پاها ،قدو عمق بدن و حرکات آن است؟

-آیا یک کارگر کوچک جثه (صدک  5جمعیت) می تواند به همه چیز دسترسی داشته باشد؟

-آیا فاصله ی بین چشمان کارگر و کار مناسب است؟

-آیا سطح کار برای وضعیت مورد نظر (نشسته یا ایستاده) مناسب است؟
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-آیا کارگر می تواند وضعیت خاص کار کردن را تغییر دهد؟

-آیا کلیه اقالمی که بطور مداوم استفاده می شوند در محدوده دسترسی طبیعی قرار دارند (هم دست

و هم پا)؟

-آیا کارگر صندلی مناسب دارد؟ (نشیمنگاه ،پشتی ،ارتفاع و)...

-آیا تکیه گاه بازوها ضروری و موجود اس��ت؟ در صورت مثبت بودن،آن از نظرموقعیت ،وضعیت،

جنس ،شکل و...مناسب است یا خیر؟

-آیا زیر پایی ضروری و در دسترسی است؟ اگر بله ،آن مناسب است (ارتفاع و عمق ،شیب ،شکل)

 3-3-2مبنای بیومکانیکی
 -آیا کار استاتیکی به حداقل رسیده است؟

 -آیا لوازم برقی و نوار نقاله ،گیره ها ،انتقال دهنده ها در دس��ترس هس��تند و در موارد الزم اس��تفاده

می شوند؟

 جایی که فشار مداوم روی یک گروه ماهیچه ای غیرقابل اجتناب است ،آیا نیروی ماهیچه ای موردنیاز کمتر از  15درصد حداکثر توان عضله است؟

-آیا گشتاور وارده به مفاصل بدن به حداقل رسیده است؟

-آیا جهت یا میزان نیروی به کار بنحوی است که نیروی مورد نیاز را تأمین کند؟

-آیا وسایل مکانیکی کمکی در دسترس هستند و در جای مناسب خود استفاده می شوند؟

آیا فشار وارد بر ماهیچه ها بوسیله استفاده از نگهدارنده ابزار های سنگین (بصورت معلق) به حداقلرسیده است؟

-آیا اشیاء به درستی برداشته و حمل می شوند؟ آیا وزن اشیاء در محدوده قابل قبول است؟

 -4ارزیابی ارگونومیکی محل کار

ارزیاب��ی ه��ای مح��ل کار ،ارزیابی های بع ِد طراحی هس��تند که در محیط ه��ای کاری موجود انجام
می ش��وند .یک ارزیابی ارگونومیک محیط کار درصدد مشخص کردن و شناسایی خطرات مرتبط با
کار ،ش��رایط و عملیات های خطرساز و نواحی است که خطرات احتمال بروز دارند .بنابراین اهداف

ارزیاب��ی محل کار تش��خیص ،شناس��ایی و اصالح ریس��ک فاکتورهای محیط کار اس��ت .کارگران
ممکن اس��ت همچنان از نامناسب بودن شغل ،ایس��تگاه های کار و طراحی های تجهیزات رنج ببرند.
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ارزیابی های ارگونومیکی محیط کار می تواند در شناس��ایی موارد زیر کمک کند :مکان های دارای
مشکل را که نیاز به طراحی دوباره روش ها دارند ،ایستگاه کاری که نیاز به طراحی دوباره یا استقرار

مجدد دارد ،تغییرات تجهیزات و وس��ایل ب��ه دالیل ارگونومیکی ،تغییرات محی��ط کار و یا تغییرات

اجتماعی و سازمانی محیط کار.

یک ارزیابی محل کار باید از روش های سیس��تماتیک برای رس��یدن به اهدافش و کسب اعتبار برای
برنامه ارگونومیـــکی اس��تفاده نماید واضح اس��ت که مش��ارکت کارگران در نخستین مراحل فرایند

ارزیابی ارگونومیـــکی بس��یار مهم اس��ت .کارگران��ی که در محل کار فعلی ب��ه صورت مداوم کار
می کنند یا در محیط های کاری مش��ابه مش��غول هس��تند می توانند اطالعات ارزشمندی برای فرایند
طراحی یا طراحی مجدد فراهم کنند.

مراحل زیر برای یک ارزیابی ارگونومیکی سیستماتیک محل کار توصیه می شود:

 4-1طراحی یک چک لیست ارزشیابی ارگونومیک
تحقیق نیاز به مقدار قابل توجهی یادداشت برداری برای ثبت و نگهداری و آنالیزهای بیشتر از موقعیت

و یافتن علل ریش��ه ای مش��کالت دارد .یک چک لیست ارزشیابی ارگونومیک می تواند کار ثبت را
تس��هیل کند و به یادآوری و افزودن بعضی س��ؤاالت که ممکن اس��ت به نحوی از چشم پنهان بمانند

کمک کند .با این حال بیش��تر چک لیس��ت های ارگونومیک موجود در یک س��ازمان ممکن است
مختص آن تهیه شده باشند تا نکات خاصی را که در محیط کار آنها وجود دارد پوشش داده شوند.

 4-2طراحی پرسشنامه کارگران
بخش های اصلی یک پرسشنامه که برای محافظت کارگران تهیه شده باید شامل موارد زیر باشد:

 کارگران باید اطمینان حاصل کنند که هدف های اصلی پرسشنامه کمک به کاهش مشکالت است. قسمت های از شغل ها که بیشترین مشکالت رادارند عامل درد و ناراحتی هستند. -پیشنهادات کارگران برای ارتقاء و اصالح مشاغل.

 4-3مراحل بررسی مشکالت
موارد زیر مراحلی را برای یک مراقبت خوب و مفید از مشکالت محل کار یک کارخانه ارائه می دهد.

 -بازنگ��ری حوادث کارخانه و مس��تندات صدمات و غرامت کارگران ب��رای یافتن موارد جراحات
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محیط کار .تحلیل گر باید به دنبال مش��کالت مرتبط با ش��غل باشد .این مشکالت شامل ناراحتی های

اس��کلتی -عضالنی (درد پشت و ش��انه ،س��ندرم تونل کارپال ،التهاب تاندون ،تنوسینوویت (التهاب

غالف زرد پی) ،بورس��یت ،انگشت س��فید ،انگشت ماش��ه ای و التهاب اپی کوندیل آرنج) ،کاهش
شنوایی ،و صدمات مربوط به سرما وگرما می شود.

 -بازنگری س��ابقه پزشکی و مستندات به دنبال هر جراحت و یا بیماری ،که می تواند منجر به طراحی

شیوه کار و محیط کار گردد.

 -بررسی حوادث شرکت و گزارشات جراحت برای تعیین انواع مشاغلی که سبب جراحات می شود.

گرفتن اطالعات (داده ها) از منابع انسانی و پرسنل درباره مشاغلی که میزان های باالی غیبت و تغییرمحل کار و غیبت در نتیجه طراحی
شیوه کار و یا محل کار است.

 -مصاحبه با منابع انسانی و پرسنل و آگاه کردن آنها از نیت پرسش کردن.

 مصاحبه با کارگران و کارفرمایان برای شناس��ایی مش��اغلی که به نیروی زیاد ،سرعت باال ،حرکاتتکرار شونده و چرخشی نیاز دارند.

 به کارگیری کارگران آموزش دیده در مورد مشاغلی که سبب جراحت می شود و استفاده از چکلیست برای نقاط مشکل دار بهمراه فیلمبرداری باعث ثبت جزئیات بیشتر می شود.

 -پرسشنامه هایی که کارگران درباره محل کارشان پر کرده اند.

 -تحلیل یافته های شخصی و فیلمبرداری و پرسشنامه های کارگران.

 به بحث گذاش��تن مش��کالت با مدیر و کارگ��ران و گرفتن نظرات آنها و پیشنهاداتش��ان برای حلمشکالت.

 -بازنگری کل پیشنهادات و اعتباردهی به آنها بر پایه اصول ارگونومیک.

 -ایجاد کلیه تغییرات یا اصالحات ضروری در شیوه کار و یا ایستگاه های کار.

 -5بررسی صدمات

یک ارگونومیس��ت باید عضوی از تیم تحقیق باش��د که بررسی جامعی روی صدمات محل کار انجام
می دهد و یک گزارش مکتوب از بررس��ی مطالبات ش��غلی و مواردی که درآن مطالبات ش��غلی از

ظرفیت های کارگران تجاوز نموده تهیه کند .اطالعات بدس��ت آمده از گزارش می تواند برای تعیین
اصالحات مورد نیاز در شغل استفاده شود.
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ارگونومیست باید مراحل زیر را در بررسی یک صدمه گزارش شده رعایت کند:

مصاحبه (اگر امکان داش��ت) با کارگران صدمه دی��ده برای گرفتن اطالعاتی درباره اینکه چطور آنها
کارش��ان را انج��ام می دهند ،چطور آس��یب رخ داده و چه وقت صدمه دیده اند و ی��ا در ابتدا آنها را

بشناسد و اطالعاتی درباره تاریخچه جراحت آنها و عادات و فعالیت های غیر شغلی بدست آورد.

 درصورت امکان ارگونومیس��ت برای تعیین حرکات و فشارهای ایجاد شده در شغل ،کار مورد نظررا انجام می دهد.

 -درخواست از دیگر کارگران برای انجام دادن کار مورد نظر و دریافت نظرات آنها در مورد کار.

 -دریافت اطالعات از سرپرست کارگر مصدوم در خصوص تاریخچه شغلی ،تعداد شکایات و ....

 -6چک لیس�ت ه�ا و پرسش�نامه ه�ای موج�ود در ارزیابی
ارگونومیکی کار

چك ليس��ت ها و پرسش��نامه ها از روش های متداول در فراهم نمودن اطالعات براي طراحان سازمان
ب��ه منظور اولويت بندي برنامه ها در حوزه های انتخاب و اس��تقرار اف��راد ،ارزيابي عملكرد ،مديريت

ايمني و بهداش��ت ،طراحي تعامل كارگر -ماش��ين ،طراحي و باز طراحی كار مي باش��ند .براي مثال
پرسشنامه آناليز وضعيت يا  ،)McCormick 1979( PAQپرسشنامه ي مولفه های كار (Bank,

 ،)Miller 1984بررس��ي تش��خيصي كار ( )Hackman ,Oldham 1945و پرسشنامه طراحي

كار ( )Campio 1988از جمله ابزارهای بس��یار متداولي هس��تند كه برای اهداف مختلف طراحی
شده اند.

پرسشنامه آناليز وضعيت ( )PAQداراي  6قسمت اصلي است كه از  189مورد رفتاري مورد نياز براي
ارزيابي عملكرد كار و  7مورد تکمیلی مربوط به غرامت مالي تشكيل شده است.

• ورود اطالعات (كجا و چگونه اطالعات در خصوص اجراي كارها به دست مي آيد) ( 35مورد)
• فرآيند ذهني (پردازش اطالعات و تصميم گيري در خصوص اجراي كار) ( 14مورد)
• خروجي كار (كار فيزيكي انجام شده ،ابزار و تجهيزات استفاده شده) ( 50مورد)

• ارتباطات ميان فردي ( 36مورد)

• وضعیت كار و محیط كار (محیط فيزيكي /اجتماعي) ( 18مورد)

• خصوصيات ديگر كار ( برنامه ي زمانی كار ،مطالبات شغلی) ( 36مورد)

پرسش��نامه ي مولفه های كار از  7بخش تش��كيل شده اس��ت .بخش مقدماتي آن با جزئيات سازماني،
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تشريح كار و جزئيات بيوگرافي صاحب شغل سرو كار دارد .ساير بخش ها عبارتند از:
• ابزارآالت و تجهيزات -كاربرد بيش از  200ابزار و تجهيزات ( 26مورد)

• الزامات فيزيكي و ادراكي -قدرت ،هماهنگي و توجه انتخابی ( 23مورد)

• الزامات محاس��باتی -اس��تفاده از اعداد ،اش��کال هندس��ی ،کاربردهای عملي كار به طور مثال كار

کردن طبق طرح ها و نقشه ها (مورد )127

• الزامات ارتباطی -تهيه نامه ،استفاده از سيستم های كدگذاري و مصاحبه با افراد (مورد )19

• تصمي��م گيري و مس��ئوليت -تصمي��م گيري در خص��وص روش ها ،ترتیب كار ،اس��تانداردها و

موضوعات مرتبط (مورد )10

• شرايط كار و خصوصيات كاری ادارک شده توسط کارگران

روش های پروفايلی مولفه های مشترکی دارند که عبارتند از:

 )1مجموعه کاملی از عوامل شغلی كه در انتخاب محدوده كار بكار مي رود.
 )2شاخص ارزيابي كه اجازه ي ارزيابي نيازهاي كار را مي دهد.

 )3سنجش ویژگیهای كار براساس ساختار سازماني و تجهيزات فني

 Les profils des postesابزار پروفایلی است که در شرکت رنو طراحی شد ()RNUR 1976

كه شامل جدول متغيرهاي ورودي است كه نماينده شرايط كار مي باشد روش پاسخگویی مقیاس پنج

گزینه ای اس��ت كه مي توانند ارزش متغير را در یک محدوده خیلی رضايت بخش تا خیلی ضعيف،
از طريق پاسخ های استاندارد تعیین کنند .متغيرهايي موجود عبارتند از:

 )1طراحي ايستگاه كاري
 )2محيط فيزيكي

 )3عوامل مربوط به بار یا حجم فيزيكي کار
 )4فشار عصبي

 )5استقالل كار
 )6روابط

 )7فعالیت های تكراری
 )8محتوی كار

آناليز ارگونومي كار ( )AETبراس��اس مفهوم اس��ترس -تنش توس��عه يافت .همه  216موردAET

کدگذاري ش��ده اند :يك كد استرس ها را تعريف مي كند و نشان مي دهد كه آيا مولفه های کار به
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عنوان استرسور عمل نمايند يا نه .ساير كدها شدت استرس همراه كار را تعیین مي كنند .حتی کدهایی
برای تعیین طول مدت و تكرار استرس را در طول شيفت كاري وجود دارد.

 AETشامل  3قسمت است:

قس��مت  :Aانسان در سيستم كار ( 143مورد) ش��امل اهداف كار ،ابزارآالت و تجهيزات ،محيط كار

متشكل از شرايط فيزيكي ،سازماني ،اجتماعي و اقتصادي کار مي باشد.

قسمت  :Bآناليز وظايف ( 31مورد) هم بر طبق انواع مختلف اهداف كار نظير اهداف مادی و معنوی
و هم وظایف مربوط به کارگر طبقه بندی شده است.

قس��مت  :Cآناليز مطالبات كار ( 42مورد) شامل عناصر درك ،تصميم گيري و پاسخ یا فعاليت است
( AETمكمل  H-AETاست كه پوسچرها و حركات بدن در فعاليت هاي صنعت مونتاژ را پوشش
مي دهد).

در کل چك ليست ها يكي از دو رويكرد زیر را اتخاذ می کنند:

) -1رويكرد كار -مدار (به طور مثال )AET, Les profils des postes
) -2رويكرد كارگر -مدار (به طور مثال )PAQ

پرفايلها و فهرس��ت وظايف امکان مقایس��ه دقیق وظایف پیچیده و پرفایلهای شغلی را فراهم می کنند
و آن عامل هایی از کار که بمنظور بهبود ش��رایط محیط کار در اولویت قرار دارد را تعیین می کنند.
تأکید  PAQطبقه بندي يا خوش��ه بندی مش��اغل اس��ت كه اعتبار اجزاي كار و اس��ترس كار را نشان

می دهد .از نقطه نظر پزش��كي هر دو روش AETو روش هاي پروفایلی در مواقع الزم امکان مقایسه
محدوديت ها و قابليت ها را فراهم می کنند .پرسش��نامه نورديك نمونه گويا براي آناليز ارگونوميكي
محل كار است كه عامل های زير را پوشش مي دهد:
-

ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ�

-

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ�

-

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

-

ﺗﻜﺮ�� ﻛﺎ�

-

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� � ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ

-

�ﻗﺖ

-

ﺣﺮﻛﺎ� � ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻛﺎ�

-

�ﺿﻌﻴﺖ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ

-

�ﻳﺴﻚ ﺣﻮ���

-

ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ

-

ﻣﺤﺘﻮ� ﻛﺎ�

-

ﺻﺪ�

-

��ﺗﺒﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� � ﺗﻤﺎ� ﻫﺎ� ﻓﺮ��
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از جمله ضعف های چهارچوب چك ليست های عمومی یا چند منظوره كه براي آناليز ارگونوميكي

كار استفاده مي شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به استثناي برخي موارد (بعنوان مثال  AETو پرسشنامه نورديك) در خصوص پروتكل ها و قوانين

ارگونومي براي ارزيابي عامل های مختلف كار و محيط يك فقدان كلي وجود دارد.

• س��اختار کلی چك ليس��ت ها از نظر روش های تعيين كننده ویژگی های ش��رايط كار ،نحوه بيان

عبارات ،معيار و روش هاي تست متفاوت هستند.

• ارزياب��ي بار كاري فيزيكي ،پوس��چر كار و روش هاي كار محدود ب��وده و دقت الزم را در آناليز

عمليات های كار با تعیین تراز نسبي استرس ندارد.

• معيارهاي اصلي بار كار ذهني كارگر میزان پيچيدگي وظيفه ،توجه الزم برای انجام آن و اس��تفاده

از مهارت هاي ذهني است .در چك ليست های موجود کمتر به این مسئله می پردازند که از مكانيسم
تفکر کلی کمتر استفاده شود و بیشتر از تفکر واقعی استفاده شود.

• در بيش��تر چك ليست ها در روش آناليز تأکید اصلي بر شغل است تا به آناليز كار ،تطابق كارگر-
ماش��ين و غيره .عوامل تعيين كننده رواني -اجتماعي كه اساس��اً ذهني هس��تند كمتر در چك ليس��ت
ارگونومي مورد تأكيد قرار مي گیرند.

یک چك ليس��ت با ساختار نظام مند ما را به بررسی جنبه هایی از شرايط كار كه قابل مشاهده بوده يا
به آساني قابل اصالح هستند هدایت مي كند و به ما امکان يك گفتگوي دسته جمعي بين كارفرمایان،

کارگران و س��ایر افراد درگیر را فراهم می کند .درجه اي از احتياط را براي خطاهاي س��اده و کارایی
چك ليس��ت ها و به عالوه براي کمی س��ازی و رويكرد فني آنها بايد در نظ��ر گرفت .قابليت تعمیم

يك چك ليست يا پرسشنامه را مي توان با لحاظ کردن مدل هاي خاص برای تطبیق با اهداف خاص
حاصل ش��ود .بنابراين انتخاب متغيرها در چک لیست با اهداف آنالیز سيستم هاي كاري بسيار مرتيط
است و اين تعيين كننده رويكرد كلي براي ساختار يك چك ليست كاربر پسند مي باشد.

 -7ارزیابی فعالیت های ارگونومیکی

مرحله پایانی در فرایند ارزشیابی محل کار ارزیابی فعالیت ها ارگونومیکی است .در بسیاری از موارد،

اثر مداخالت ارگونومیکی ممکن اس��ت خیلی زود مشخص نش��ود و ممکن است به ماه ها یا سال ها
وقت نیاز داش��ته باشد تا کام ً
ال نتایج مداخالت مش��خص شود .به هر حال ،ضروری است که تغییرات
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ثبت ش��وند و ش��اخص های مناس��ب برای پایش موفقیت برنام��ه ارگونومیکی فراهم ش��ود .معموالٌ،

شاخص های زیر بطور موفقیت آمیزی در ارزیابی کوشش های برنامه ارگونومیکی استفاده شده اند.

بهبود عملکرد :معیارهای بهره وری باید پایش شوند تا تغییرات بعد از مداخله مشخص گردد .بحث
بهره وری باید در س��طحی فراتر از یک کارگر نگاه ش��ود بلکه باید در سطح واحد یا کارگاه بررسی
ش��ود .در برخی موارد ممکن اس��ت بهره وری یک فرد یا حتی واحد کاهش نش��ان دهد درحالی که

بهره وری کل کارگاه در نتیجه مداخله ارگونومی بهبود یافته باش��د( .یک تغییر که ممکن است زمان
اضافی در یک مرحله از کار نیاز داش��ته باش��د ممکن اس��ت به صرفه جویی زمان و تالش در س��ایر

بخش ها منجر شود)

کاهش هزینه های حوادث/صدمات :هزینه های مس��تقیم و غیر مس��تقیم صدمه یا جراحت باید

پایش ش��ود .هزینه های مس��تقیم می تواند ش��امل هزینه های پزش��کی برای کارگران مصدوم ،هزینه

بیماری ،تجهیزات آس��یب دیده ،حق بیمه پزشکی افزایش یافته ،و هزینه غرامت کارگر ،و افت تولید
باش��د .هزینه های غیر مستقیم ش��امل افت تولید (به دلیل عدم جایگزین مؤثر) ،مدت زمان سرپرستی

بمنظ��ور آنالیز روی��داد ،کاهش روحیه کارگ��ران ،و هزینه های آموزش مربوط ب��ه کارگران جابجا
ش��ده اس��ت .جمع آوری اطالعات مربوط به هزینه های حوادث ،خصوصا ٌ هزینه های غیر مس��تقیم،
کار دش��واری اس��ت اما تالش ها باید برای مستند س��ازی دقیق هزینه ها باید انجام شود .بدلیل ثبت و

نگهداری ضعیف و یا تغییرات در تعاریف هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ،مقایسه هزینه های قبل از
مداخله ممکن است مشکل باشند.

کاهش هزینه های غیر تولیدی :هزینه های غیر تولیدی می تواند ش��امل هزینه های آموزش��ی
کاهش یافته بدلیل کاهش میزان های جراحت و کاهش فرسودگی شغلی،کاهش دادن دفعات مراجعه

به واحد کمک های اولیه ،کاهش تجمع و گفتگوی کارگران درباره رویدادها ،تعیین هزینه های غیر
تولیدی کار دشوار است اما تالش ها برای مستند کردن چنین هزینه هایی می تواند سودمند باشد.

بهبود به کارگیری نیروی کار :شغل هایی که براساس اصول ارگونومیکی طراحی شده اند بخش
اعظم��ی از نیروی کار قادر ب��ه تطبیق خود با اینگونه فعالیت ها هس��تند .مفاهیمی مثل تیم های کار و
توسعه شغلی به کارگران امکان چرخش بین چند شغل را فراهم می کند و مهارت های شغلی آنها را
افزایش می دهد .منافع شرکت در این حالت ،برخورداری از نیروی کار ماهرتر خواهد بود.

بهب�ود روابط بین کارگران :ارزیابی ارگونومیکی مش��اغل ،منجر به ارتقای روابط بین کارگران
خواهد ش��د .مش��ارکت کارگران در ارزیابی ارگونومیکی شغلهایشان نشانه عالقه و تمایل شرکت در
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ایجاد یک محیط کار امن ،بدون اس��ترس و بهره ور برای کارگرانش خواهد بود .اغلب ش��رکت ها
ممکن اس��ت برای تحقیقات ازکارگران را بدلیل ترس از شروع شکایات کارگران سخت بگیرند( .با

این فرض که اگر مس��ئله ای ایجاد نشده کارگران نمی دانند که درباره آن شکایت کنند) .یک چنین

دیدگاهی ممکن اس��ت فقط مش��کل را به تأخیر انداخته و به مشکالت جدی تر و هزینه های بیشتر در

آینده منجر شود.

 -8کاربرد و بحث

یک برنامه ارزیابی موفق مس��تلزم یک مش��ارکت عمومی اس��ت .تش��کیل یک تیم کار ارگونومیک
متش��کل از نمایندگان واحدهای مختلف س��ازمان گام بزرگی برای دسترس��ی به این هدف اس��ت .با

اس��تفاده از دانش کارگران در خصوص مطالبات شغلی و نشان دادن تمایل شرکت به دریافت نظرات

آنها در تصمیمات محل کار تیم ارگونومی می تواند کارگران را در کارهای مشترک و بزرگ برای
ارتقای سیستم کاری به کار گیرد.

ارزیابی های ارگونومیک باید بوس��یله یک تیم کاری ارگونومیکی اجرا ش��ود .ایده آل آن است که
هم��ه اعضای تیم باید در اصول ارگونومیک��ی و متدولوژی تحلیلی آموزش ببیند .به هر حال ،اگر این
ممکن نباشد ،تیم باید بوسیله ارگونومیستی راهنمایی و تحلیل تخصصی فراهم آید.

در اینجا س��ه چك ليس��ت برای ارزیابی ارگونومي پيشنهاد شده اس��ت چک لیست شماره ( )1چک

لیس��ت ارائه ش��ده در دایره المعارف ایمنی و بهداشت حرفه ای است .چک لیست شماره ( )2در چند
بخش با ارائه سواالتی بدنبال یافتن مشکالت ارگونومی در محیط کار است و نهایتاً چک لیست شماره

( )3از کتاب چک پوینت ارگونومی برگردان شده است .کارشناسان و سایر افرادی که در امر ارزیابی

ارگونومیکی محیط کار نقش دارند می توانند براساس نوع ارزیابی ،محیط ارزیابی و موارد مطرح در
چک لیست ها از هر یک از این چک لیست ها استفاده نمایند.

چک لیست ارگونومی()1
در این چک لیس��ت ارگونومی که در ارزیابی های ارگونومیکی محیط های کار مورد اس��تفاده قرار

می گیرد پنج عامل عمده محیط کار را تحت پوش��ش قرار می دهد (مکانیکی ،بیولوژیکی ،ادراکی/

حرکت��ی ،فنی و روانی -اجتماعی) .اهمیت هر عامل براس��اس ماهیت کار م��ورد آنالیز ،ویژگی های
خاص کشور یا جمعیت تحت مطالعه ،اولویت سازمانی و اهداف کاربردی نتایج متفاوت است .پاسخ

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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دهندگان "س��وال اصلی" را به صورت بله/خیر عالمت گذاری می کنند .پاسخ "بله" به وضوح فقدان

مش��کل را نش��ان می دهد اگر چه بررسی های دقیق آن را رد نمی کند .پاس��خ "خیر" نیاز به ارزیابی
ارگونومی و اصالحات را نشان می دهد .پاسخ "سواالت تبعی" با یک عدد تک رقمی ،براساس شدت
موافقت یا مخالفت براساس مقیاس زیر می باشد.
�ﻋﺪ��

ﻣﻔﻬﻮ� �ﻋﺪ��

0

ﻧﺪ�ﻧﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ �ﺟﺮ� ﻧﺒﻮ��

1

ﺑﻪ ﺷﺪ� ﻣﺨﺎﻟﻒ

2

ﻣﺨﺎﻟﻒ

3

ﻧﻪ ﻣﻮ�ﻓﻖ � ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ

4

ﻣﻮ�ﻓﻖ

5

ﻛﺎﻣﻼ� ﻣﻮ�ﻓﻖ

الف .سازمان،کارگر و کار

پاسخ های شما/امتیازها

طراح پرسشنامه می تواند یک نمونه تصویر/عکس از کار و محل کار مورد مطالعه فراهم کند.

 .1شرح سازمان و کارکردها

....................................................................................................................................................

 .2مشخصات کارگر :شرح مختصری از گروه کاری

....................................................................................................................................................

 .3شرح وظایف :فهرست فعالیت ها و مواد مورد استفاده .چند نمونه از خطرات کار را ارائه نمایید.

....................................................................................................................................................
پاسخ های شما/امتیازها

ب -عامل مکانیکی
ﻛﺎ�
1
��کار
ﺗﺨﺼﺺدر
--1تخصص

 .4ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎ� ﻳﺎ �ﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎ�� ﺳﺎ�� � �ﺳﺎ� �ﺳﺖ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 4-1ﻛﺎ� ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻧﻴﺎ� ����.
� 4-2ﺑﺰ�� � ��� ﻫﺎ� ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �ﺳﺖ.
 4-3ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ � ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎ�
��� 4-4ﻧﺪ� ﺷﻐﻞ �ﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪ�� �� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ �ﻫﺪ.

صفحه 16

راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي

 -2مهارت الزم
 .5ﻛﺎ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺳﺎ�� ﻧﻴﺎ� ����.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 5-1ﻛﺎ� ﺑﻪ ��ﻧﺶ � ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎ�ﺗﻲ ﻧﻴﺎ� ����.
 5-2ﻛﺎ� ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ �ﻣﻮ�� ﺑﺮ�� ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎ�� �ﺳﺖ.
 5-3ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ �ﺷﺘﺒﺎﻫﺎ� ﻣﻜﺮ� �� ﻛﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
 5-4ﻛﺎ� ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﺎ�� ﻣﻜﺮ� ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ� �ﺳﺖ.
� 5-5ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ �ﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮ� ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  4تا :5-5

.....................................................................................................................................................
امتیاز تحلیل گر

ج -عامل بیولوژیکی

امتیاز کارگران

پاسخ های شما/امتیازها

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲعمومی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖفیزیکی
--3فعالیت
ﻋﻤﻮﻣﻲ
3
 .6ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼ� ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ � ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮ�.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 6-1ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ� �� ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 6-2ﻛﺎ� �ﻏﻠﺐ ﺣﺮﻛﺎ� ﺗﻜﺮ��� �� �ﻳﺠﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 6-3ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﻗﻠﺒﻲ� -ﻳﻮ� �� ﻛﺎ� :ﻧﺸﺴﺘﻪ /ﺳﺒﻚ /ﻣﺘﻮﺳﻂ /ﺳﻨﮕﻴﻦ /ﺑﺴﻴﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ
)ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎ� ﻛﺪ�ﻣﻨﺪ�(..........................................................
 6-4ﻛﺎ� ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ �ﻋﻤﺎ� ﻧﻴﺮ�� ﻋﻀﻼﻧﻲ �ﻳﺎ� �ﺳﺖ.
 6-5ﻛﺎ� )ﺑﺎ ﺑﻬﺮ� ﮔﻴﺮ� �� �ﺳﺘﮕﻴﺮ�� ﭼﺮ� ﻓﺮﻣﺎ�� ﭘﺪ�� ﺗﺮﻣﺰ( ﻋﻤﺪﺗﺎ� ﺑﺼﻮ��
�ﺳﺘﺎﺗﻴﻚ )ﺑﺪ�� ﺣﺮﻛﺖ( �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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 -4جابجایی دستی ()MMH
ﻣﺎﻫﻴﺖ �ﺷﻴﺎ� ﻣﻮ�� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ :ﺟﺎﻧﺪ��/ﺑﻲ ﺟﺎ�� �ﻧﺪ��� � ﺷﻜﻞ
.........................................................................................

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

 .7ﻛﺎ� ﺑﻪ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎ� ����.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻛﺎ� �� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ:

ﻛﺸﻴﺪ�/ﻫﻞ ����/ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ� /ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ��/
ﭘﺎﻳﻴﻦ �����/ﺣﻤﻞ ﻛﺮ��

)��� �� ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ(

 7-1ﻧﻮ� ﻛﺎ�:

)ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮ�� �� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ(:
.........................................................
 ��� 7-2ﺑﺎ� )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�(:

)��� �� ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ(

5-10�10-20�20-30�30-40� >40

 7-3ﻓﺎﺻﻠﻪ �ﻓﻘﻲ ﻓﺮ� -ﺑﺎ�

)��� �� ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ(

<25�25-40�40-55� 55-70� >70

�� 7-4ﺗﻔﺎ� ﺑﺎ�

ﻛﻒ� ��ﻧﻮ� ﻛﻤﺮ� ﺳﻴﻨﻪ� ﺷﺎﻧﻪ

 7-5ﻟﺒﺎ� ﻛﺎ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎ� �� ﻣﺤﺪ�� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

)(5-0

 .8ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎ� ﺑﻨﺤﻮ� �ﺳﺖ ﻛﻪ �ﺣﺘﻤﺎ� ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺎﻧﻲ �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 8-1ﻛﺎ� �� ﻣﻲ ﺗﻮ�� ﻃﻮ�� �ﺻﻼ� ﻛﺮ� ﻛﻪ ��� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 8-2ﻣﻮ�� �� ﻣﻲ ﺗﻮ�� �� �ﻧﺪ��� ﻫﺎ� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� ﻛﺮ�.
� 8-3ﻧﺪ��� ﻳﺎ ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﮕﻴﺮ� �ﺷﻴﺎ �� ﻣﻲ ﺗﻮ�� �ﺻﻼ� ﻛﺮ�.
 8-4ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ��� ﻫﺎ� �ﻳﻤﻦ ﺗﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎ� �� ﺑﻜﺎ� ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
� 8-5ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺪﻧﻲ �� ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ �ﻫﻨﺪ.
�� ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﻜﻲ �ﻧﻬﺎ �� ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  6تا 8-5

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

صفحه 18

راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي

 -5طراحی محل کار /فضای کار
 .9ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� ﺑﺎ �ﺑﻌﺎ� ﺑﺪﻧﻲ �ﻓﺮ�� ﺳﺎ�ﮔﺎ� �ﺳﺖ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 9-1ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎ� �� �ﺳﺘﺮﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ �� ﺳﻄﺢ �ﻓﻘﻲ � ﻋﻤﻮ�� ���ﺗﺮ �ﺳﺖ)ﺑﻴﺶ �� 60ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
�� 9-2ﺗﻔﺎ� ﻣﻴﺰ/ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻛﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ����� ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮ� �ﺳﺖ.
 9-3ﺑﺮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺟﻨﺒﻲ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎﻓﻲ �ﺟﻮ� ﻧﺪ��� )ﻣﺜﻼ� ﺑﺎ��ﺳﻲ � ﺗﻌﻤﻴﺮ��(.
� 9-4ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ�� ����� ﻣﻮ�ﻧﻊ� ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� ﺑﺮ�ﻣﺪ� ﻳﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ �ﺳﺖ.
 9-5ﺳﻄﺢ ﻛﻒ ﻟﻐﺰﻧﺪ�� ﻧﺎﻫﻤﻮ��� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﻳﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪ�� �ﺳﺖ.
� .10ﺳﺘﻘﺮ�� � �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ).ﻣﺜﻼ� ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮ� ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ�(

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻋﻠﺖ ��:

)ﺑﻴﻦ (0-5

� 10-1ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪﻟﻲ )ﻣﺜﻼ� ��ﺗﻔﺎ� ﺻﻨﺪﻟﻲ� ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ� ﭘﺸﺖ( ﺑﺎ �ﺑﻌﺎ� ﺑﺪﻧﻲ �ﻓﺮ�� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
 10-2ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﻢ �ﺳﺖ.
 �� 10-3ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﺎ� ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ� ﻳﺎ �ﺳﺘﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ.
 10-4ﺑﺮ ��� ﺻﻨﺪﻟﻲ �ﺳﻴﻠﻪ �� ﺑﺮ�� �� ﺑﻴﻦ ﺑﺮ�� ��ﺗﻌﺎ� �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
� .11ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ � ﻛﻤﻜﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﻤﻨﻲ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� �ﺟﻮ� ����.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ ﻧﺎ� ﺑﺒﺮﻳﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 11 -1ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮ�� ﻧﮕﻬﺪ��� �ﺑﺰ�� � �ﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
�� 11-2ﻫﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� ����/ﺧﺮ�� ﻳﺎ ��ﻻ� ﻫﺎ ﻣﺤﺪ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
� 11-3ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﻫﺎ� ﻧﺮ�ﺑﺎ� ﻫﺎ� ��� ﭘﻠﻪ ﻫﺎ� ﻧﺮ�� ﭘﻠﻜﺎ� ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺷﺪ� �ﻧﺪ.
 11-4ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ� ﻫﺎ� �ﺳﺖ � ﭘﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ� ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ �ﻧﺪ�� ﻣﻲ ﮔﺮ�ﻧﺪ.
 11-5ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ� ﻫﺎ �� ��� ﻣﺤﻞ� ﺷﻜﻞ � ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺸﺎ� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 11-6ﺑﻜﺎ� ﮔﻴﺮ� �ﺳﺘﻜﺶ � ﻛﻔﺶ �� ﺣﻴﻦ ﻛﺎ� � �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺤﺪ�� �ﺳﺖ.

محیط کار را می توان به طور نموداری ترسیم و نحوه دسترسی و فضای آزاد اطراف فرد را نشان داد.
پیشنهادات اصالحی برای موارد  6تا :11-6
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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 -6وضعیت بدنی در حین کار
 .12ﻛﺎ� �ﺟﺎ�� ﻣﻲ �ﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎ�� ��ﺣﺘﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ :

)ﺑﻴﻦ (0-5

 12-1ﻛﺎ� ﺑﺎ ﺑﺎ��ﻫﺎ �� ��ﺗﻔﺎ� ﺑﺎﻻﺗﺮ �� ﺷﺎﻧﻪ � ﻳﺎ ���ﺗﺮ �� ﺑﺪ�
 12-2ﻛﺸﺶ �ﻳﺎ� ﻣﭻ �ﺳﺖ � ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻗﺪ�� �ﻳﺎ�
 12-3ﮔﺮ��/ﺷﺎﻧﻪ �� ���ﻳﻪ �� 15ﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪ�ﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ.
 12-4ﭘﻴﭽﺶ � ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﭘﺸﺖ
 12-5ﭘﺎﻫﺎ � ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎ� �� ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ� ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪ��ﻧﺪ.
 12-6ﺣﺮﻛﺎ� ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ � ﻧﺎﻣﺘﻘﺎ�� ﺑﺪ�
� 12-7ﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ �ﺿﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ �� ﺑﻴﺎ� ﻛﻨﻴﺪ:
) (1ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ�
) (2ﻃﺮﺣﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ
) (3ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ��
) (4ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�/ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ�
 12-8ﻛﺪ ﭘﻮﺳﭽﺮ �� ﺑﺎ ���  OWASﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ��� ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
)ﺑﺮ�� ﺷﺮ� ﺟﺰﺋﻴﺎ� �� ﺧﺼﻮ� ��� ﻫﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ � ﻣﺘﻮ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�(.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

پیشنهادات اصالحی برای موارد  12تا :12-7

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

صفحه 20

راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي

 -7محیط کار
(در محل هایی که مقدور است اندازه گیری صورت گیرد).

صدا

[منابع صدا ،نوع و مدت مواجهه را شناسایی کنید :به  ILOکد  1984مراجعه شود].
 .13ﺗﺮ�� ﺻﺪ� �� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺮ�� ﺻﻮ� ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ� ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ �ﺳﺖ
)�� ﺟﺪ�� �ﻳﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.
 .14ﺻﺪ�� �ﻳﺎ� ��� �� ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ� ��ﺟﻪ ﺑﻨﺪ� ﻛﻨﻴﺪ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ��:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 14-1ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ �ﻳﺰ�ﻻﺳﻴﻮ� ﻣﻮﺛﺮ� ﺑﺮ�� ﺻﺪ� �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
� 14-2ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺻﺪ� �ﺗﺨﺎ� ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ.
)ﻣﺜﻼ� ﻣﺤﺪ�� ﻛﺮ�� �ﻣﺎ� ﻛﺎ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��(

��ﺟﻪ

ﻛﺎ� ﺑﻪ ��ﺗﺒﺎ� ﻛﻼﻣﻲ ﻧﻴﺎ� ﻧﺪ���

ﻛﺎ� ﺑﻪ ��ﺗﺒﺎ� ﻛﻼﻣﻲ ﻧﻴﺎ� ����

ﻛﺎ� ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻴﺎ� ����

1

�ﻳﺮ 60 dBA

�ﻳﺮ 50 dBA

�ﻳﺮ 45 dBA

2

60 -70 dBA

50 -60 dBA

45 -55 dBA

3

70 -80 dBA

60 -70 dBA

55 -65 dBA

4

80 -90 dBA

70 -80 dBA

65 -75 dBA

5

ﺑﺎﻻ� 90 dBA

ﺑﺎﻻ� 80 dBA

ﺑﺎﻻ� 75 dBA

منبع Ahonen :و همکاران 1989

میزان موافقت و مخالفت خود را نشان دهید)0-5(.
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 .15ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺟﻮ� �� ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
�ﻣﺎ

......................

�ﻃﻮﺑﺖ

.......................

�ﻣﺎ� ﺗﺎﺑﺸﻲ .......................
.......................

ﺟﺮﻳﺎ� ﻫﻮ�

 .16ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺟﻮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ.

ﺑﻠﻪ /ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

� 16-1ﺣﺴﺎ� �ﻣﺎﻳﻲ )��� ﻳﻜﻲ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ(
ﺳﺮ�/ﻛﻤﻲ ﺳﺮ� /ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ/ﮔﺮ�/ﺧﻴﻠﻲ/ﮔﺮ�
 16-2ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ )ﻣﺜﻞ ﻓﻦ ﻫﺎ� ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ � ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻫﻮ�( ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
� 16-3ﻗﺪ�ﻣﻲ ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� ﺣﺪ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ �ﻧﺠﺎ� ﻧﻤﻲ ﺷﻮ�.
)�ﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎ� �� ﺷﺮ� �ﻫﻴﺪ(.
 16-4ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻟﺒﺎ� ﻛﻤﻜﻲ/ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮔﺮ� ﻧﻤﻲ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
 16-5ﻣﻨﺒﻊ �� �ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺧﻨﻚ �� ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.

شرایط جوی
 .17روشنایی
ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﻫﻤﻮ��� ����� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

�� 17-1ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ� ﻛﺎﻓﻲ �ﺳﺖ.
�� 17-2ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ� ﻳﻜﻨﻮ�ﺧﺖ �ﺳﺖ.
 17-3ﭘﺪﻳﺪ� ﺳﻮﺳﻮ ��� ﻛﻢ �ﺳﺖ ﻳﺎ �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
 17 -4ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎ� ﻧﻴﺴﺖ.
 17-5ﺧﻴﺮﮔﻲ �ﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ���� �ﻫﻨﺪ� �ﺟﻮ� ﻧﺪ��� ﻳﺎ ﻛﻢ �ﺳﺖ.
 17-6ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ �ﻧﮓ ﻫﺎ �ﺟﻮ� ����) .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ� ﮔﺮﻣﻲ �ﻧﮓ(
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 .18گرد و غبار دود و مواد سمی
ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎ�� �� ﮔﺮ�� ﻏﺒﺎ�� ﺑﺨﺎ��� ﻓﻠﺰ� � ﻣﻮ�� ﺳﻤﻲ �ﻳﺎ� �ﺳﺖ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 18-1ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ � ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮ� � ﻏﺒﺎ�� ﻓﻴﻮ� � ��� �� ﺧﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 18-2ﺗﺪ�ﺑﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ����ﺳﺎ�� ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺳﻤﻲ � ﺧﻄﺮﻧﺎ�
�ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ �� ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 18-3ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� ﺑﻄﻮ� ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮ�� ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮ�.
� 18-4ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻣﻮﺟﻮ� ﻧﻴﺴﺖ).ﻣﺜﻞ �ﺳﺘﻜﺶ� ﻛﻔﺶ� ﻣﺎﺳﻚ� ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ(

 .19پرتو
ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻫﺎ �� �ﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ )ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ �� �ISSAﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
)ﺑﻴﻦ (0-5
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(:
 19-1ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎ����ﺑﻨﻔﺶ )(200 -400 nm
 19-2ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎ��� ﻗﺮﻣﺰ )(780 nm -100 mµ
 19-3ﭘﺮﺗﻮ��� / Xﻳﻮ�ﻛﺘﻴﻮ )(<200 nm
 19-4ﻣﺎ��� ﻗﺮﻣﺰ )(1 mm-1m
 19-5ﻟﻴﺰ� )(300 nm -1/4 mµ
 19-6ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ)�ﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 .20ارتعاش
�ﺳﺘﮕﺎ� ﺑﺪ�� �ﻧﺘﻘﺎ� ��ﺗﻌﺎ� ﺑﻪ ﺑﺪ� �ﭘﺮ�ﺗﻮ� ﻛﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� �ﻳﺮ ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

�� 20-1ﺗﻌﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺪ� ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ�.
� 20-2ﻧﺘﻘﺎ� ��ﺗﻌﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪﻟﻲ �ﺗﻔﺎ� ﻣﻲ �ﻓﺘﺪ )ﻣﺜﻼ� �� �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ(
�� 20-3ﺗﻌﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺖ -ﺑﺎ�� ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ�) .ﻣﺜﻞ �ﺑﺰ��ﻻ� �ﺳﺘﻲ ﺑﺮﻗﻲ(
 20-4ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪ� ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎ�� ��ﺗﻌﺎ�
 20-5ﻣﻨﺎﺑﻊ ��ﺗﻌﺎ� �� ﻧﻤﻲ ﺗﻮ�� ﺟﺪ�ﺳﺎ�� � ﻣﺤﺪ�� ﻧﻤﻮ�.
 20-6ﻣﻨﺎﺑﻊ ��ﺗﻌﺎﺷﻲ �� ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  13تا :20

....................................................................................................................................................
 -8برنامه زمانی کار
زمان کار را مشخص کنید :ساعات کار/روز/هفته/سال ،شامل کار فصلی و نظام شیفتی
ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

 .21ﻓﺸﺎ� ﻛﺎ� �� ﻧﻈﺮ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ �ﺳﺖ.

)ﺑﻴﻦ (0-5

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:
 21-1ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﺷﺐ ﻛﺎ�� ����.
 21-2ﻛﺎ� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﻛﺎ�� �ﺿﺎﻓﻲ/ﺑﻴﺸﺘﺮ �ﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪ� �ﻣﺎ� �� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ............................................................:
� 21-3ﻇﺎﻳﻒ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻧﺎﻣﺘﻌﺎ�� �� ﻃﻮ� ﺷﻴﻔﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺷﺪ� �ﻧﺪ.
� 21-4ﻓﺮ�� �� ﻣﺪ��/ﻣﺎ� ﻣﺤﺪ�� �� ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� ﻛﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
� 21-5ﻟﮕﻮ� ﻛﺎ�� -ﺳﺘﺮ�ﺣﺖ/ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺮ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻓﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ� ﻧﻤﻲ ﺷﻮ�.
)�ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﻌﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻗﻠﺒﻲ� -ﻳﻮ� �� ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺷﺪﻳﺪ(

پیشنهادات اصالحی برای موارد  21تا :21-5

....................................................................................................................................................
امتیاز تحلیل گر

امتیاز کارگران
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د -عامل ادراکی/حرکتی

پاسخ های شما/امتیازها

 -9نمایشگر
 .22ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ� ﺑﺼﺮ� )ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ� ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ�( ﺑﻪ �ﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼ� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
)ﺑﻴﻦ (0-5

�� 22-1ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ )ﺑﻪ ﻣﻮ�� ﺷﻤﺎ��  17ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�(.
� 22-2ﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮ/ﭼﺸﻢ ﺑﺮ�� ﺧﻂ �ﻳﺪ
 22-3ﺷﻴﻮ� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﺪ�� /ﺷﻤﺎ�� �� �ﻳﺠﺎ� �ﺷﺘﺒﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ � ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ �� ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﻣﻲ ﮔﺮ��.
 22-4ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ �ﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮ�� ﻗﺮ�ﺋﺖ �� �ﺳﺘﺮ� ﻧﻴﺴﺖ.
 22-5ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺼﺮ� �ﻳﺎ� ﺑﺮ�� ﻗﺮ�ﺋﺖ �ﻗﻴﻖ
� 22-6ﻃﻼﻋﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﻪ �ﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ��� ﻧﻴﺴﺖ.
� 22-7ﻃﻼﻋﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻗﺒﻞ �� �ﻗﺪ�� ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 .23ﻣﺤﺮ� ﻫﺎ /ﻋﻼﺋﻢ �ﺿﻄﺮ��� ﺑﻪ �ﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ �ﻻﻳﻞ �� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ:
 23-1ﻋﻼﺋﻢ )ﺳﻤﻌﻲ/ﺑﺼﺮ�( ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎ� ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪ���.
 23-2ﻋﻼﺋﻢ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﺎ�� �� ﻣﻴﺪ�� ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 23-3ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ� ﺷﻨﻮ�ﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻴﺪ� ﻧﻴﺴﺖ.
� .24ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ� �ﻳﮋﮔﻴﻬﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� �ﻳﺮ ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:
 24-1ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﻞ� ﻣﺤﻞ� �ﻧﮓ ﻳﺎ ﺻﺪ� ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺪ� �ﻧﺪ.
� 24-2ﻏﻠﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ� � ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺴﺎ� �� ﺧﻂ �ﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ� ﺣﺬ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
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 -10کنترل ها
 .25ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ )ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ� �ﻛﻤﻪ ﻫﺎ� ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ� ﭼﺮ� �ﻧﺪ� ﻫﺎ � ﭘﺪ�� ﻫﺎ( ﺑﻪ �ﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)ﺑﻴﻦ (0-5

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻋﻠﺖ ��:
 25-1ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺘﺮ� �ﺳﺘﻲ/ﭘﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ.
 25-2ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ �� ﻧﻈﺮ �ﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ� ﻧﺎ��ﺳﺖ �ﺳﺖ.
� 25-3ﺑﻌﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ� /ﺑﺰ�� ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� ﺑﺪ� �ﭘﺮ�ﺗﻮ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
 25-4ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﺑﻜﺎ�ﮔﻴﺮ� ﻧﻴﺮ�� �ﻳﺎ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 25-5ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ �ﻗﺖ � ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 25-6ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ� �� ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﮔﻴﺮ� ﺧﻮ� �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 25-7ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ ﺑﺎ �ﻧﮓ/ﻧﻤﺎ� ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ� �ﻧﺪ.
 25-8ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ �ﺣﺴﺎ� ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ� �� �� ﻓﺮ� �ﻳﺠﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﮔﺮﻣﺎ� ﺳﺮﻣﺎ� ��ﺗﻌﺎ�(.
� .26ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ � ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ �� ﻛﻨﺎ� ﻫﻢ �ﻣﻜﺎ� ﻋﻜﺲ �ﻟﻌﻤﻞ �ﺳﺎ� � ��ﺣﺖ ��

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� �ﺳﺖ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:
 26-1ﺑﻪ �ﻧﺪ��� ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮ�� ���� ﻧﺸﺪ� �ﻧﺪ.
 26-2ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ/ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻜﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ���� ﻧﺸﺪ� �ﻧﺪ.
 26-3ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ/ﻛﻨﺘﺮ� ﻣﺘﻮ�ﻟﻲ �ﺳﺖ ﺑﺪ�� �ﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺑﺎﺷﺪ )�ﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎ� �ﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ�(.
 26-4ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ �� ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺘﺮ�/ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
)ﺑﺮ�� ﻣﺜﺎ� �ﻫﺮ� ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮ�
ﭼﭗ ﻧﺸﻮ�(.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  22تا :26-4
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پاسخ های شما/امتیازها

 -11ماشین آالت
� ��� .27ﻧﺪ��� � ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� �ﺳﺎ� �ﺳﺖ )ﻧﻘﺎﻟﻪ �ﺳﺘﻲ� ﻟﻴﻔﺘﺮ���
ﺑﻠﻪ /ﺧﻴﺮ
�ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ(
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:
� 27-1ﺳﺘﮕﺎ� �� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻧﺎﭘﺎﻳﺪ�� �ﺳﺖ.
 27-2ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺗﻌﻤﻴﺮ�� ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ�
 27-3ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
 27-4ﻓﺮﻣﺎ� ﻫﺎ� /ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﻫﺎ �� ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻛﺎ� ﻣﻲ �ﻓﺘﻨﺪ.
 27-5ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ �ﺳﺘﮕﺎ�� ﺣﺮﻛﺎ� ﺑﺪ� �� ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ� �� ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 27-6ﺧﻄﺮ ﺟﺮ�ﺣﺖ ﻧﺎﺷﻲ �� ﻧﺒﻮ� ﺣﻔﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�
 27-7ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 27-8ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﺑﺮ�� �� ﺑﻴﻦ ﺑﺮ�� ��ﺗﻌﺎﺷﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ� �ﻧﺪ.
 27-9ﺗﺮ�� ﺻﺪ�� ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ �� ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� �ﺳﺖ )ﺑﻪ ﻣﻮ���  14 � 13ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�(.
 27-10ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﻳﺪ �ﺟﺰ�� �ﺳﺘﮕﺎ� � ﻧﻮ�ﺣﻲ ﻣﺠﺎ�� ﺿﻌﻴﻒ �ﺳﺖ )ﺑﻪ ﻣﻮ��� 22 � 17
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�(

)ﺑﻴﻦ (0-5
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 .28ﻛﺎ� ﻛﺮ�� ﺑﺎ �ﺑﺰ���/ﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ� ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ��ﺣﺖ �ﺳﺖ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ

�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

� 28-1ﺑﺰ���/ﺳﺎﻳﻞ ﺑﻨﺪ/ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮ�� ﺣﻤﻞ ﻧﺪ��ﻧﺪ.
� 28-2ﺑﺰ�� �� ﻧﻤﻲ ﺗﻮ�� ﺑﺎ �ﺳﺖ �ﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ�� �� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﻮ�.
� ��� 28-3ﻳﺎ� �ﺑﺰ�� ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺶ �ﻳﺎ� ﻣﭻ �ﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ�.
 28-4ﺷﻜﻞ � ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﮕﻴﺮ� ﻫﺎ ﺑﺮ�� ﮔﻴﺮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ � ��ﺣﺖ ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻧﺸﺪ� �ﻧﺪ.
� 28-5ﺑﺰ��ﻫﺎ� �ﺳﺘﻲ -ﻗﺪ�ﺗﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ� ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻧﺸﺪ� �ﻧﺪ.
 28-6ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ/ﺑﺮ�ﻣﺪ� � �ﺑﺰ��/ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮ�ﺣﺖ ﺷﻮ�.
 28-7ﻣﻬﺎ� ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ )�ﺳﺘﻜﺶ � ﻏﻴﺮ�( ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ �ﺑﺰ���ﻻ� ﻣﻮ��
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 28-8ﺗﺮ�� ﺻﺪ�� �ﺑﺰ��ﻫﺎ� �ﺳﺘﻲ -ﻗﺪ�ﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ �� ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� �ﺳﺖ )ﺑﻪ ﻣﻮ��� 13
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�(.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  27تا :28-8

....................................................................................................................................................
 -13ایمنی کار
 -29ﺗﺪ�ﺑﻴﺮ �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺣﻮ��� � ﺧﻄﺮ�� ﺟﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ �ﺳﺖ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
)ﺑﻴﻦ (0-5

 29-1ﻣﻠﺰ�ﻣﺎ� � �ﺳﺎﻳﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� �� ﻧﻤﻲ ﺗﻮ�� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ ﺑﺎ� � ﺑﺴﺖ ﻛﺮ�.
 29-2ﻧﻘﺎ� ﺧﻄﺮ� ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� ﻣﺘﺤﺮ� � ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﻔﺎ� ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪ��ﻧﺪ.
 29-3ﺗﻤﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ/ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� ﺑﺪ� ﺑﺎ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.
 29-4ﺑﺎ��ﺳﻲ � ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﺷﻮ�� �ﺳﺖ.
� 29-5ﺳﺘﻮ�ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�� ﻧﮕﻬﺪ��� � �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  29تا :29-5
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امتیازها/پاسخ های شما

 -14آزادی عمل در کار
 ����� .30ﻋﻤﻞ �� ﻛﺎ� �ﺟﻮ� ���� )ﻣﺜﻞ ����� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�� �ﺿﻌﻴﺖ
ﺑﻠﻪ /ﺧﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﺎﻧﻲ� ﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻴﻔﻴﺖ(
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻋﻠﺘﺶ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 30-1ﻋﺪ� �ﺧﺘﻴﺎ� ﻋﻤﻞ ﺑﺮ �ﻣﺎ� ﺷﺮ��/ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﺎ�
 30-2ﻧﺒﻮ� ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ �� ��ﺗﺒﺎ� ﻣﺜﻼ� �ﻣﻜﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺑﺮ�� ��ﻫﻨﻤﺎﻳﻲ �� ﻛﺎ�
 30-3ﺗﻌﺪ�� �ﻓﺮ�� ﺑﺮ�� ﻛﺎ� ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ �ﺳﺖ )ﻛﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻲ(
� 30-4ﻧﻌﻄﺎ� ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ� ﺷﺮ�ﻳﻂ � ��� ﻫﺎ� ﻛﺎ�

 -15باز خورد شغل (داخلی و خارجی)
 .31ﻛﺎ� �ﻣﻜﺎ� ﺑﺎ�ﺧﻮ�� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �ﻃﻼﻋﺎ� �� ﻛﻴﻔﻴﺖ � ﻛﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻓﺮ� �� ﻣﻲ �ﻫﺪ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻋﻠﺖ ��:
 31-1ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎ�ﻛﺘﻲ �� �ﻃﻼﻋﺎ� ﻛﺎ� � ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �ﺟﻮ� ﻧﺪ���
 31-2ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﺗﻤﺎ� ﻫﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ �� ﻣﻮ�ﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
� 31-3ﺷﻮ��� ��ﺗﺒﺎ� ﻧﺎﺷﻲ �� ﺗﺮ�� ﺻﻮ� ﺑﺎﻻ
 31-4ﺗﻮﺟﻬﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻧﻴﺎ� �ﺳﺖ.
 31-5ﺳﺎﻳﺮ �ﻓﺮ�� )ﻣﺪﻳﺮ��� ﻫﻤﻜﺎ���( ﻛﺎ�ﮔﺮ �� �� �ﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻛﺎ�� ��
�ﮔﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
)ﺑﻴﻦ (0-5
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 -16تنوع/شفافیت وظایف
 �� .32ﻛﺎ� ﺗﻨﻮ� �ﻇﺎﻳﻒ �ﺟﻮ� ���� � ﻣﺴﺘﻠﺰ� ﺣﻀﻮ� ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎ�ﮔﺮ �� ﺑﺨﺶ
ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �ﺳﺖ
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

� 32-1ﻇﺎﻳﻒ � �ﻫﺪ�� ﻛﺎ� ﻣﺒﻬﻢ �ﺳﺖ.
 32-2ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻛﺎ� ﻧﺎﺷﻲ �� �ﺳﺘﮕﺎ�� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﺮ�� ﻛﺎ�� �ﺳﺖ.
�� 32-3ﺑﻄﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ -ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎ�� �ﻓﺘﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
 32-4ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮ�� ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ )ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺜﺎ� ﻋﺪ� ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﻴﺪ��� � �ﻳﺪ���(
 32-5ﺑﺎﻻ ﺑﻮ�� ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳﻮ�ﮔﻲ ﻛﺎ�
 32-6ﻣﺤﺪ�� ﺑﻮ�� ﻏﻨﺎ� ﺷﻐﻠﻲ

 -17هویت و اهمیت وظایف
 .33ﺑﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﺮ� �ﻇﺎﻳﻒ ���� ﺷﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺧﻮ� ﻛﺎ�ﻫﺎ
ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
�� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ �ﻫﺪ) .ﻣﺜﻼ� ﻃﺮ�ﺣﻲ� �ﺟﺮ�� ﻛﺎ� � ﺑﺎ��ﺳﻲ � ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﺤﺼﻮﻻ�(
��ﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ � ﻣﻮ�ﻓﻘﺖ ﺧﻮ� �� ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ) .( 0-5
 �� .34ﺳﺎ�ﻣﺎ�� ﻛﺎ� ﻣﻬﻢ �ﺳﺖ�� �� .ﻗﻊ ﺗﺼﺪﻳﻖ � �ﺳﻤﻴﺖ �� �� ﻃﺮ� �ﻳﮕﺮ�� ��
ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
��ﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ � ﻣﻮ�ﻓﻘﺖ ﺧﻮ� �� ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ) .( 0-5
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 -18اضافه باری/کم باری روانی
 .35ﻛﺎ� ﺷﺎﻣﻞ �ﻇﺎﻳﻔﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ �� �� ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﺷﻜﺎ� � ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ �ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺑﻠﻪ /ﺧﻴﺮ
ﺷﻔﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺖ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ��ﺟﻪ �ﻫﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

� 35-1ﻃﻼﻋﺎ� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷﺪ� �� ��ﺗﺒﺎ� ﺑﺎ ﻛﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﮔﺴﺘﺮ�� �ﺳﺖ.
 35-2ﻛﺎ�ﺑﺮ� �ﻃﻼﻋﺎ� ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎ� � �ﺿﻄﺮ�� ﻧﻴﺎ� �ﺳﺖ.
 35-3ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ� �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻛﺎ�
 35-4ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮ�ﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮ� ﺑﻪ ﻃﻼﻋﺎ� �ﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ �� �ﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﻛﺎ� �ﺻﻠﻲ ﻻ��
�ﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
 35-5ﻛﺎ� ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺎ� ﺗﻜﺮ��� ﺳﺎ�� �ﺳﺖ � ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻄﺤﻲ �� ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.
� 35-6ﺑﺰ��/ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �� ﻗﺒﻞ ﺟﺎ ﮔﺬ��� ﻧﺸﺪ� ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ �� ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻨﺪ� ﻋﻤﻞ ﺷﻮ�.
 35-7ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ� ﻣﺘﻌﺪ�� �� ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� � ﻗﻀﺎ�� �� ﻣﻮ�� ﺧﻄﺮ�� �ﺟﻮ� ����.

پیشنهادات اصالحی برای موارد  30تا :35-7

.....................................................................................................................................................
 -19آموزش و ارتقاء
 .36ﻛﺎ� ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮ�� ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ �� ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ � �ﻧﺠﺎ� �ﻇﺎﻳﻒ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ �ﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻋﻠﺖ ��:
 35-1ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮ�� ﺗﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮ� ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
� 36-2ﻣﻮ�� ���� �� ﺑﺮ�� �ﭘﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ � ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺎﻏﻞ �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.
 36-3ﻳﺎ�ﮔﻴﺮ� � �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�/ﺳﺎﻳﻞ �ﻣﻮ�ﺷﻲ �ﺳﺎ� ﻧﻴﺴﺖ.
 36-4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �� ﺑﺮ�� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﭘﺎ��� �ﺟﻮ� ﻧﺪ���.

ﺑﻠﻪ/ﺧﻴﺮ
)ﺑﻴﻦ (0-5
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 -20تعهد سازمانی
 .37ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ� �� �� ��ﺗﺒﺎ� ﺑﺎ �ﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ � �ﻓﺎ� ﺟﺴﻤﻲ� ���ﻧﻲ � �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻠﻪ /ﺧﻴﺮ
�ﺟﻮ� ����.
ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﻣﻮ��� ﻣﻮﺟﻮ� ��ﺟﻪ �� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

)ﺑﻴﻦ (0-5

 37-1ﻧﻘﺶ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺎ ﻧﻘﺶ �ﻓﺮ�� �� ﺗﻌﺎ�� � �ﺑﻬﺎ� �ﺳﺖ.
 37-2ﺧﺪﻣﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ/ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ�� ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ�ﻧﻪ �� ﻣﻮ�� ﺧﻄﺮ�� ﻛﺎ�� �ﺟﻮ� ����
 37-3ﮔﺴﺘﺮ� ﺗﺪ�ﺑﻴﺮ� ﺑﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ� ﻏﻴﺒﺖ �� ﺑﻴﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
 37-4ﻣﻘﺮ��� ﻣﻮﺛﺮ �ﻳﻤﻨﻲ
 37-5ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ ﻛﺎ�ﮔﺮ � ﭘﺎﻳﺶ ��� ﻫﺎ� ﻛﺎ��
 37-6ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺪﻣﺎ�/ﺣﻮ���

(اکنون به برگه خالصه ارزیابی مراجعه نمایید).
برگه خالصه ارزیابی بمنظور جمع بندی و طبقه بندی گروهی از آیتم های مش��خص ش��ده است که
می تواند بعنوان مبنایی برای تصمیم گیری در مورد سیستم های کار قرار گیرد .فرایند تجزیه و تحلیل

اغلب زمان بر بوده و کاربران این چک لیس��ت ها بمنظور ارزیابی سیس��تم های کار باید آموزش های
کاملی را درباره ارگونومی چه بصورت نظری و چه بصورت عملی گذرانده باشند.
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برگه خالصه ارزیابی
الف -شرح مختصری از سازمان ،ویژگی های کارگران و شرح فعالیت ها
..................................................................................................................
ﺗﻌﺪ�� ﻣﻮ���� ﻛﻪ

ﺗﻮ�ﻓﻖ ﺑﺮ ��� ﺷﺪ� �ﻳﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺪ��

ﺷﺪ�

�ﻳﺘﻢ ﻫﺎ

ﻧﺴﺒﻲ)(%

ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ

�ﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ
0

 -1ﺗﺨﺼﺺ �� ﻛﺎ�

4

 -2ﻣﻬﺎ�� ﻻ��

5

 -3ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

5

-4ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻲ ﻣﻮ��

6

-5ﻃﺮ�ﺣﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�/ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ�

15

-6ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻛﺎ��

6

1

2

3

4

5

� -ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

� -ﺑﻴﻮﻟﻮ�ﻳﻜﻲ
-7ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ�

28

 -8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎ�

5

 -9ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ

12

 -10ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ

10

�����-ﻛﻲ/ﺣﺮﻛﺘﻲ

�  -ﻓﻨﻲ

-11ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ�

10

�-12ﺑﺰ���ﻻ� � �ﺳﺎﻳﻞ ﻛﻮﭼﻚ

8

� -13ﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎ�

5

 �����-14ﻋﻤﻞ �� ﻛﺎ�

5

 -15ﺑﺎ�ﺧﻮ�� ﺷﻐﻠﻲ

5

-16ﺗﻨﻮ� ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ �ﻇﺎﻳﻒ

6

-17ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎ �ﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎ�

2

�-18ﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ��/ﻛﻢ ﺑﺎ�� ���ﻧﻲ

7

�-19ﻣﻮ�� � ��ﺗﻘﺎ�

4

 -20ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻲ

6

���� -ﻧﻲ-
�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ارزیابی کلی
ﺗﻮ�ﻓﻖ ﺑﺮ ��� ﺷﺪ� ﻋﺎﻣﻞ
�ﻟﻒ
�
�
�
�
�

ﻣﻼﺣﻈﺎ�

ﻓﻮ�� ���ﻧﺪ
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چك ليست ارگونوميك ()2
هر پاسخ مثبت به هر آيتم در اين چك ليست نياز به تحليل ارگونوميكي و مداخله ارگونوميكي ممكن

داللت مي كند.

ﻣﻼﺣﻈﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ��ﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ �� ﻳﻚ ﺳﺎ�ﻣﺎ�
 �ﻳﺎ ﻣﻴﺰ�� ﻏﻴﺒﺖ �� �ﻳﻦ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �� ﺑﺎﻻ �ﺳﺖ �ﺟﻮ� ����� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﻜﻞ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻫﻤﻮ��� ﺑﺪﻧﺒﺎ� ﭘﻴﺪ� ﻛﺮ�� �ﻓﺮ��� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻧﺮ� ﺣﻮ��� ﺷﻐﻠﻲ �ﻳﺎ� �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﺗﻌﺪ�� ﻣﺮ�ﺟﻌﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﻪ ��ﺣﺪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ �ﻳﺎ� �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﺪﻧﺒﺎ� ﻓﺮ�� �� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ�� ﺧﻮ� ﻫﺴﺘﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ �ﻓﺖ ﭘﻴﺪ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ� ﻣﻌﻴﻮ� ﻛﻪ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ �ﺻﻼ� � ﻛﺎ� ﻣﺠﺪ� ���ﻧﺪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳﺖ� �ﻳﺎ �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺮ�� ﺗﻨﻈﻴﻢ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ� �ﺟﻮ� �����ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ� ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ:
 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�ﺷﺎ� �� �ﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ� ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮ� ﻗﺮ�� ﮔﻴﺮﻧﺪ�)ﺧﻢ ﻛﺮ�� ﮔﺮ��� ﺧﻢ ﻛﺮ�� ﭘﺸﺖ� ﻛﺸﻴﺪ� ﺑﺎ��ﻫﺎ �(...
 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎ� �� ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ� ﻛﺸﻴﺪ� ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻗﺮ�� ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮ� ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ��ﻃﻮ� ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎ� ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻪ �ﻳﺴﺘﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺷﺪ� ﺗﻜﺮ�� � �ﺟﻮ� ����� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮ�� �ﻳﺎ�� ﻧﻴﺎ� ���� �ﺟﻮ� ����� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﺟﻮ� ����ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﺑﺎ�ﻫﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ �� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ�� -ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ �ﻏﻠﺐ ﺑﺎ�ﻫﺎ �� ﻓﺸﺎ� �ﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻜﺸﻨﺪ�
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 �ﻳﺎ ��ﺗﻔﺎ� ﺳﻄﺢ ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎ� ﭘﺎﻳﻴﻦ �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ��ﺗﻔﺎ� �ﻳﺮ ��ﻧﻮ �ﺳﺘﺮﺳﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﻓﻀﺎ� ���� ﻛﺎﻓﻲ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ�� ﺧﻮ� ﺑﺮ ﺧﻮ����ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ�� ﺧﻮ� �� ﺗﻐﻴﻴﺮ ���� �ﻧﺪ� �ﻳﺎ �ﭘﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ� ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎ� �� ﺗﻐﻴﻴﺮ ���� �ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ �ﻳﺮ ﭘﺎﻳﻲ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �ﺳﺖ �ﻣﺎ �� �ﺳﺘﺮ� ﻧﻴﺴﺖ� �ﻳﺎ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎ� ﺗﺸﻜﭽﻪ ﻧﺮ� ﻧﺪ��ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ� ﭘﺎ �� �ﺿﻌﻴﺖ �ﻳﺴﺘﺎ�� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� �ﺳﺖ� �ﻳﺎ �ﭘﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ� ﻧﺸﺴﺘﻪ �� �ﻳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﺘﻨﺎ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻳﺎ �ﭘﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ� ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎ� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻛﺎ� �ﻣﻜﺎ� �ﻧﺘﺨﺎ� �ﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ �ﻳﺴﺘﺎ�� �� ﻃﻮ� ﻣﺪ� ﻛﺎ�� ��ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ�
 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﺑﺮ�� ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﻃﻮﻻﻧﻲ ��� ﺑﺘﻮ� ﻳﺎ �ﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮ� ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ� �ﻳﺎ �ﭘﺮ�ﺗﻮ�ﻫﺎ ﺑﺮ�� ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ����� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﻫﻨﮕﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ � �ﺑﺰ��ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ ﻳﺎ ﻧﻘﺎ� ﮔﻴﺮﺷﻲ ﻣﻮ�ﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﺣﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺑﺰ��ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ� ﮔﻴﺮ� ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻟﻐﺰﻧﺪ� �� ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﺑﺰ��ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮ� ﻫﺎ� ﻛﻪ ﻗﻄﺮ �ﺳﺘﻪ �ﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰ�� �ﺳﺖ �ﺳﺘﻔﺎ��ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ�
 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ��ﺗﻌﺎﺷﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ � �ﺑﺰ��ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ �ﺳﺖ �� ﺑﻪ ﻛﺎ� ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﺑﺰ��� ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎ� ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ�� -ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﺑﺰ��ﻫﺎ ﺑﻄﻮ� ﻏﻠﻂ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ�

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه

35

 �ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� ﺧﻴﻠﻲ ��ﺷﻦ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺎ�ﻳﻚ �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﻛﺎ� ﻧﻮ� ﺧﻴﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ �ﺟﻮ� ����� �ﻳﺎ ﺗﺮ�� ﺻﺪ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� ﻣﺎﻧﻊ ��ﺗﺒﺎ� ﻛﻼﻣﻲ �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﺗﺮ�� ﺻﺪ� ﺑﺎﻻ� � 85ﺳﺖ �ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ ��ﻫﻜﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ – �ﺟﺮ�ﻳﻲ
 �ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮ� ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﻳﻚ ﻛﺎ� ﻻ�� �ﺳﺖ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﻧﺘﻬﺎ� ﺷﻴﻔﺖ �� ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﺳﺎ�ﻣﺎ� �� �ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎ�� �ﻳﺎ� �ﺳﺘﻔﺪ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻻ�� �ﺳﺖ �� ﻳﻚ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ�� ﻣﻨﻔﺮ� ��ﺗﻤﺎ� ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎ�� ﺧﻮ� ﺑﺎﺷﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ �ﻳﺎ�� �� ﺑﺮ�� ﺧﻮ��� �� ��� ﺑﺮ�ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ��� �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻛﺎ� ﺧﻮ� �� ﺗﻐﻴﻴﺮ ���� �ﻧﺪ� �ﺑﺰ��ﻫﺎ ﻳﺎ �ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻤﻜﻲ �� �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﺳﺖ �ﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺿﻌﻴﻒ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ� �ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺮ�� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ�� �ﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷﺪ�� �ﻣﺎ ﺑﻪ �ﻻﻳﻠﻲ ﺧﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﻲ ﺷﻮ���ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﻳﮕﺮ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪ� ﻫﺴﺘﻨﺪ��ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﺧﻮ� �� ﻓﺮ�ﻣﻮ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ� )ﺣﻔﺎ� ﭼﺸﻢ� ﻛﻼ��ﻳﻤﻨﻲ� ﺣﻔﺎ� ﮔﻮ��(....
 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎ� ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )�� ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ � �ﻧﺪ���( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ��ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﻘﺮ��� �ﻳﻤﻨﻲ �� ﻧﻘﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ�ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ��:
 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﺎ�� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺻﺪ�� �ﻳﺎ� ﺑﺮ�ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﺎ �ﻻﻳﻨﺪ� ﻫﺎ� ﻫﻮ� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮ��ﺗﻲ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ� �ﺟﻮ� ����� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ �ﺳﺎﻳﻞ ��� �� ﺑﻪ ﻛﺎ� ﮔﻴﺮﻧﺪ�� -ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻣﺠﺒﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� ﺳﺮ� ﻛﺎ� ﻛﻨﻨﺪ�

صفحه 36

راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي

 �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� �ﻃﺮ�� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﺎ �ﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎ�ﺟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎ� �ﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ�� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���ﻧﺪ� �ﻳﺎ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻛﺎ�� ﺑﺎ ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﺗﺮ��� ﺑﺪﻟﻴﻞ �ﺟﻮ� ﺧﻄﺮ�� ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � ﺧﻄﺮ���ﻳﮕﺮ �ﺟﻮ� �����
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چک لیست ارگونومی ( 3منبع چک پوینت )ILO
ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺣﻤﻞ ﻣﻮ��
� -1ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺷﺪ� � ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎ� ﻧﮕﺎ� ��ﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ�
� -2ﻳﺎ ��ﻫﺮ�ﻫﺎ � ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� ﺗﺮ�� ﺑﻪ �ﻧﺪ��� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� ﺣﺮﻛﺖ �� ﻃﺮﻓﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ�
� -3ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮ�� ﻫﻤﻮ�� � ﺑﺪ�� ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻲ �ﺳﺖ�
� -4ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ� ﭘﻠﻪ �� ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� �� ﺷﻴﺐ ��� ﻫﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﺎ �� 8ﺻﺪ ﺑﺮ�� ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ�
�ﺧﺘﻼ� ﺳﻄﺢ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
� -5ﻳﺎ �ﺳﺘﻘﺮ�� �ﺳﺎﻳﻞ � ﻣﻮ�� ﻃﻮ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �� ﺑﻪ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ�
� -6ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮ�� �� ﭼﺮ� �ﺳﺘﻲ� �ﺳﺎﻳﻞ ﭼﺮ� ��� � ﻏﻠﻄﻚ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -7ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ� � ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺿﺮ��� �� ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪ��� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -8ﺑﺮ�� ﻛﻢ ﻛﺮ�� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻲ �� ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ� ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -9ﺑﺮ�� ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮ��� ﭘﺎﻳﻴﻦ ����� � ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ �� �ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﻲ ﺷﻮ��
� -10ﻳﺎ �ﻣﻜﺎ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ� ﺳﺒﻚ ﺗﺮ �ﺟﻮ� �����
� -11ﻳﺎ �ﺳﺘﻪ� �ﺳﺘﮕﻴﺮ�� ﺟﺎ �ﺳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -12ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ �ﺳﺘﻲ ﺑﺎ� ﻫﻤﻮ�� � ﺑﺪ�� �ﺧﺘﻼ� ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
� -13ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ� ﺑﺮ��ﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﮔﺬ�ﺷﺘﻦ ﺑﺎ�ﻫﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ �� ��� ﻛﺸﻴﺪ� ﻳﺎ ﻫﻞ ���� �ﺳﺘﻔﺎ��
 -14ﻣﻲ ﺷﻮ��
� -15ﻳﺎ �� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ ﺧﻢ ﺷﺪ� ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻴﺪ� �� ﻫﻨﮕﺎ� ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ ���� ﭘﺮﻫﻴﺰ
ﻣﻲ ﺷﻮ��
� -16ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎ� ﺣﻤﻞ ﺑﺎ�� �� ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﺪ� ﻗﺮ�� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ��
� -17ﻳﺎ ﻗﺮ�� ���� ﺑﺎ� ﺑﻪ ���ﻣﻲ �� ﺟﻠﻮ� ﺑﺪ� ﺑﺪ�� ﺧﻢ ﺷﺪ� �ﻳﺎ� ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻴﺪ� ﺻﻮ��

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ
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ﻣﻲ ﮔﻴﺮ��
� -18ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎ� ﺣﻤﻞ ﺑﺎ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ �ﻳﺎ� ﺑﺮ�� ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎ�� � ﺻﺮ� ﻧﻴﺮ�� ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ� �� ���
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮ�� ﻣﻲ �ﻫﻴﺪ�
� -19ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﺑﺎﻻ ﺑﺮ�� ﻛﺎ��ﻳﻲ � ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮ�� ﺑﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ �� ﺑﺎ �ﻇﺎﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ
ﻫﻤﺮ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ�
 �� -20ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮ� ﺑﺮ�� ﺟﻤﻊ ���� ﻣﻮ�� ��ﺋﺪ �ﺟﻮ� �����
 ��� -21ﺧﺮ�� �ﺿﻄﺮ��� �ﺟﻮ� �����
� -22ﻳﺎ ��� ﺧﺮ�� �ﺿﻄﺮ��� ﻋﺎ�� �� ﻣﺎﻧﻊ � ﭘﺎ� ﻧﮕﺎ� ��ﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ��
�ﺑﺰ��ﻫﺎ� �ﺳﺘﻲ
� -23ﻳﺎ ﺑﺮ�� �ﻇﺎﻳﻒ ﺗﻜﺮ��� �� �ﺑﺰ��ﻫﺎ� �ﺳﺘﻲ ﻣﺨﺼﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ�
� -24ﻳﺎ �ﺑﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ �ﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻻ�� �� �ﺧﺘﻴﺎ� ﻗﺮ�� �����
� -25ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﺗﻜﺮ��� �ﺑﺰ�� �� ﻳﻚ ﻣﻜﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ��ﻳﺰ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -26ﻳﺎ �� ﮔﻴﺮ� ﻳﺎ ﭼﻨﮕﻚ ﺑﺮ�� ﻧﮕﺎ� ��ﺷﺘﻦ ﻣﻮ�� ﻳﺎ ﻛﺎﻻ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -27ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺑﺰ��ﻫﺎ� �ﻗﻴﻖ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎ� �ﺳﺖ �ﺟﻮ� �����
� ��� -28ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺳﺒﻚ �ﺳﺖ�
� -29ﻳﺎ �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻧﻴﺮ� ﻛﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ�
� -30ﻳﺎ �ﺳﺘﻪ �ﺑﺰ�� �� ﻧﻈﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ� ﻃﻮ� � ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ��ﺣﺖ �ﺳﺖ.
� -31ﻳﺎ �ﺳﺘﻪ �ﺑﺰ�� �ﺻﻄﻜﺎ� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺳﺮﺧﻮ��� �����
 -32ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ � ﺑﺮ� ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ �ﺑﺰ�� ����� ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
 -33ﺻﺪ� � ��ﺗﻌﺎ� �ﺑﺰ�� ﭘﺎﻳﻴﻦ �ﺳﺖ�
 -34ﺑﺮ�� ﻫﺮ �ﺑﺰ�� ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ��ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -35ﺑﺰ��ﻫﺎ� �ﺳﺘﻲ ﺑﻄﻮ� ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ��ﻳﺪ � ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ�
� -36ﻳﺎ �ﻣﻮ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ��ﺧﺼﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺑﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ ���� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
 -37ﺑﺮ�� ﻛﺎ� ﺑﺎ �ﺑﺰ�� ﺑﺮﻗﻲ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎﻓﻲ � ﺟﺎ� ﭘﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺟﻮ� �����
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�ﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ�
 -38ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺑﻪ ﻛﺎ� �ﻓﺘﺎ�� �ﺗﻔﺎﻗﻲ �ﺳﺘﮕﺎ�� �ﺑﺰ�� ﻛﻨﺘﺮ� ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -39ﻳﺎ �ﺑﺰ�� ﻛﻨﺘﺮ� �ﺿﻄﺮ��� �� ﻣﻴﺪ�� �ﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ � �ﺳﺘﺮ� ﻛﺎ�ﮔﺮ ﻗﺮ�� �����
 -40ﺑﺮ�� ﺗﺸﺨﻴﺺ �ﺳﺎ� �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� ﻣﺘﻔﺎ�� �� ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -41ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﻪ �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﺳﺎ� ���ﻧﺪ�
� -42ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﭼﻴﺪ� ﺷﺪ� �ﻧﺪ�
� -43ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� �ﻧﻄﻮ� ﻛﻪ �ﻧﺘﻈﺎ� ﻣﻲ ��� ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� �ﻧﺪ�
� -44ﻳﺎ ﺗﻌﺪ�� �ﻫﺮﻣﻬﺎ� ﭘﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪ�� � �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﻧﻬﺎ �ﺳﺎ� �ﺳﺖ�
 -45ﻋﻼﺋﻢ ��ﻫﻨﻤﺎ ﻃﻮ�� ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮ�ﻧﺪ� � ﺗﺸﺨﻴﺺ �ﻧﻬﺎ �� ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ �ﺳﺎ� ﺑﺎﺷﺪ�
 -46ﺑﺮ�� ��� ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻼﺋﻢ �� �ﻧﮓ � ﻧﻮﺷﺘﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -47ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ �ﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ��ﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -48ﻳﺎ �ﻓﺮ�� ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮ� ﻧﻤﺎ�ﻫﺎ � ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﺪ� �� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ��ﻧﻨﺪ�
 -49ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ � ﻋﻼﺋﻢ ﻃﻮ�� ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� �ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ �ﻳﺪ�� ﺧﻮ�ﻧﺪ� � ��� ﺷﻮﻧﺪ�
 -50ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪ�� ﻃﻮ�� ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ ﺷﺪ� �ﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﺑﻪ ��ﺣﺘﻲ � ��ﺳﺘﻲ �� �� ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ�
 -51ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻛﺮ� �ﻗﻴﻖ� ﺑﻲ ﺧﻄﺮ � ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ �� ﻣﻬﺎ� � ﺑﺴﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
 -52ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ� �ﻳﻤﻦ ﺧﺮﻳﺪ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -53ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ � ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﻮ�ﻛﺎ� ﺑﻮ�� � �ﺳﺖ �� �� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻄﺮ �ﺳﺘﮕﺎ� ��� ﻧﮕﺎ� ﻣﻲ �����
 -54ﺑﺮ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� ﻣﺘﺤﺮ� ﻣﺎﺷﻴﻦ �� ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -55ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� �ﺳﻴﺐ �ﻳﺪ� �ﺳﺖ ﻛﺎ�ﮔﺮ �� ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎ� �� ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ� ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ�
�ﺳﺘﮕﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -56ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ � ﺳﻴﻢ ﻫﺎ� ﺑﺮ� ﺑﻄﻮ� ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ�ﺑﻴﻨﻲ� ﺗﻤﻴﺰ � ﺳﺮ�ﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ�
� -57ﻳﺎ �ﻣﻮ�� ﻫﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� �ﻧﺠﺎ� ﺻﺤﻴﺢ � �ﻳﻤﻦ ﻛﺎ� ﺑﻪ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ���� ﻣﻲ ﺷﻮ��
ﺑﻬﺒﻮ� ﻃﺮ�ﺣﻲ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ�
�� -58ﺗﻔﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻛﺎ�ﮔﺮ �� ﺣﺪ ��ﻧﺞ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻗﺮ�� ���� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
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� -59ﻳﺎ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ�� ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻫﺎ � ﺑﺪ� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ��ﺷﺖ ﻫﻴﻜﻞ �ﺟﻮ� �����
� -60ﻳﺎ �ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ �ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮ�� � �ﺑﺰ��ﻫﺎ� ﭘﺮ�ﺳﺘﻔﺎ�� �ﺳﺎ� �ﺳﺖ�
� -61ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺮ�� �ﻧﻮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﻣﺎ�� ﺳﺎ��� ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﺻﻠﻲ � ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -62ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﻇﺮﻳﻒ � �ﻗﻴﻖ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻧﺸﺴﺘﻪ � ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﺤﺮ� ﭘﺴﺖ ﻛﺎ�
�ﻳﺴﺘﺎ�� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -63ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� �� ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ � ﺗﻮ�ﻳﻊ ��� ﺑﺪ� ��� �� ﭘﺎ � ﻛﺎ�
�� ﺟﻠﻮ � ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﺪ� �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ��
� -64ﻣﻜﺎ� ﺗﻐﻴﻴﺮ �ﺿﻌﻴﺖ �� �ﻳﺴﺘﺎ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ � ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ �ﺟﻮ� �����
 -65ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
 -66ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﮔﺮ�ﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ��� ﻗﻄﻌﺎ� ﺑﺰ�� � ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﺎ� ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
� -67ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻛﺎ� ����� ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ � ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ�
 -68ﻣﻌﺎﻳﻨﺎ� ﻣﻨﻈﻢ ﭼﺸﻢ � ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ��
� -69ﻣﻮ�� ﻫﺎ ﺑﻪ ��� ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -70ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﻃﺮ�ﺣﻲ ﺑﻬﺘﺮ �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻛﺎ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ���� ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ�
ﺗﺄﻣﻴﻦ ��ﺷﻨﺎﻳﻲ
� -71ﻳﺎ �� ﻧﻮ� ��� ﺑﻪ �ﻧﺪ��� ﻛﺎﻓﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
� -72ﻳﺎ ��ﻫﺮ�ﻫﺎ� ��� ﭘﻠﻪ ﻫﺎ� ﺷﻴﺐ ��� ﻫﺎ � ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ � ﺗﺮ�� ��ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ���ﻧﺪ�
� -73ﻳﺎ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻮ� �� ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� ﻳﻜﻨﻮ�ﺧﺖ �ﺳﺖ�
� -74ﻳﺎ ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﻣﻴﺰ�� ﻧﻮ� �ﺿﺎﻳﺖ ���ﻧﺪ�
 -75ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� �ﻗﻴﻖ � ﻇﺮﻳﻒ ﻧﻮ� ﻣﻮﺿﻌﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -76ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻴﺮ� ﻛﻨﻨﺪ�� ﻣﺤﻞ ﭼﺮ�� ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ��� �ﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪ� ﺷﺪ�
�ﺳﺖ�
 -77ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻴﺮ� ﻛﻨﻨﺪ� ﺳﻄﻮ� ﺑﺮ�� �� ﻣﻴﺪ�� �ﻳﺪ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺧﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ؟
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 -78ﺑﺮ�� ﻛﺎ�ﻫﺎ� ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ �ﻗﻴﻖ � ﻣﺪ��� �� ﭘﺲ �ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺪ�� �ﻳﺠﺎ�
ﻣﺰ�ﺣﻤﺖ( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
 -79ﭘﻨﺠﺮ� ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ � ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮ� ﺑﻪ ��ﺳﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ�
ﻣﺤﻮﻃﻪ � ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�
 -80ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �� ﮔﺮﻣﺎ� ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ�
 -81ﻣﺤﻞ ﻛﺎ� �� ﮔﺮﻣﺎ � ﺳﺮﻣﺎ� ﺑﻴﺮ�� ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ��
 -82ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻳﺠﺎ� ﮔﺮﻣﺎ � ﺳﺮﻣﺎ �ﻳﺰ�ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪ� ﺷﺪ� �ﻧﺪ�
 -83ﺑﺮ�� �ﻳﻤﻨﻲ � ﻛﺎ��ﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎ�ﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
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ﻛﻨﺘﺮ� ﻣﻮ�� � ﻋﻮ�ﻣﻞ ﺧﻄﺮ
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