
 ػَاهل صیاى آٍس اسگًََهیکی
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ًََهیکی َاهل زیاى آٍر ارگ  ع

ػثاست است  تِ هؼٌی لَاًیي كاس هی تاضذ اسگًََهی 
تا هطخصات  اص تطاتك ػلوی كاس ٍ هحیط كاس 

 فیضیکی ٍ سٍاًی اًساى



ًََهیحیطِ ّاي عولکرد برخی   ارگ

 
 (:سٌجیتي )آًتشٍپَهتشي-

.ػلن سٌجص اتؼاد تذى ضٌاختِ هی ضَدتِ ػٌَاى   

 :كاسفیضیَلَطي 
كاس ضاخِ اي اص فیضیَلَطي است كِ اػوال ٍ فیضیَلَطي -

ٍضؼیت تافت ّا ٍ اًذام ّا سا دس ٌّگام كاس تَضیح هی 
ّذف اصلی فیضیَلَطي كاس تأهیي ضشایطی است كِ   .دّذ

دس آى افشاد تذٍى خستگی غیشضشٍسي لادس تِ اًجام كاس 
خَد تَدُ ٍ پس اص اتوام كاس ّوچٌاى تَاى كافی جْت 

 .اًجام سایش فؼالیت ّاي سٍصهشُ سا داسا تاضٌذ

 



ًََهی  برخی حیطِ ّاي عولکرد ارگ

 هحیطفیضیَلَطي -

هحیط اثش ضشایط ٍ ػَاهل هحیطی هاًٌذ دسفیضیَلَطي 
سشٍصذا، سٍضٌایی، گشها، سشها، سطَتت، استؼاش ٍ غیشُ 

 .تش فیضیَلَطي تذى اًساى هَسد هطالؼِ لشاس هی گیشد
ّش یك اص ایي ػَاهل اگش اص حذ تحول فیضیَلَطیك 

اًساى خاسج ضًَذ تِ ػٌَاى ػاهل هحیطی صیاى  
آٍسهحسَب گطتِ ٍ آسیة ّایی سا دس فشد تِ دًثال 

 .داسًذ

 



هی ًََ ِ ّاي عولکرد ارگ  برخی حیط

 ػضالًی هشتثط تا كاس -صذهات اسکلتیتشسسی -

ایي ػَاهل صهاًی تشٍص هی كٌٌذ كِ ًیاصّاي ضغلی اص  
تا كوك اجشاي اصَل  .تَاًوٌذي ّاي فشد تجاٍص ًوایذ

اسگًََهی هی تَاى اص طشیك كاّص تٌص ّاي ػضالًی ٍ 
كٌتشل ػَاهل هکاًیکی تا حذ لاتل تَجْی اص تشٍص 

 .اختالالت كاست

 



ی هحیط کار ًٍا َاهل ر  ع

 
 

                                                          
                        

 

 نوبت کار

 خطًَت

 استشس



ًََهی کار با کاهپیَتر  ارگ

ػَاسض كاس طَالًی هذت تا كاهپیَتش ضاهل  
ضایؼات چطن، سشدسد ، كوش دسد ٍ فطاس دس 

. ٍ گشدى هی تاضذًَاحی هچ دست ، ضاًِ   
تِ یاد داضتِ تاضیذ كِ تیطتش دسدّاي ًاحیِ    

پطت كِ ٌّگام كاس تا كاهپیَتش ػاسض گشدى ٍ 
هی ضًَذ تِ دلیل لشاس گیشي ًادسست تذى سٍي 

.استپطت هیض ٍ  صٌذلی  . 

 



 ٌّگام كاس تا كاهپیَتش
 

 .چطن ضوا تایذ دس سطح تاالي هاًیتَس تاضذ-1

 .كوش ضوا كاهالً تِ صٌذلی تکیِ تذّذ- 2

كف پا سا طَسي تٌظین كٌیذ تا صاًَ دس سطح لگي  - 3

 .تاضذ

 .ساػذ خَد سا سٍي حفاظ كٌاسي صٌذلی تگزاسیذ- 4

تشجستگی جلَي هچ دست دس ًاحیِ كف دستتاى سا  - 5

 .سٍي یك پذ ًشم تگزاسیذ

 .ضاًِ خَد سا ضل ًگِ داسیذ- 6



 :هٌاسة  صیش پائیاستفادُ اص 

یك صیشپائی هٌاسة،تا سطحی ًاّوَاس ًیض هی تَاًذ تِ ضوا تذٍى ایٌکِ اص 

 جایتاى تلٌذ ضَیذ دس ٍسصش كشدى كوك كٌذ،

استفادُ اص ایي ًَع صیش پائی ّاي پالستیکی تا سطحی داًِ داًِ ٍ ًاّوَاس 

 تصَست هالص كف پا تش آى ، تاػث تحشیك اًتْاي

اػصاب دس كف پا ضذُ ٍ تاحذ صیادي تِ سفغ ٍ یا جلَگیشي اص احساس 

 .كسالت ، خستگی ٍ خَاب آلَدگی فشد كوك هی كٌذ

ّوچٌیي تٌْا كافی است تا پاّایتاى سا تطَس هٌظن ٍ ّش چٌذ ثاًیِ سٍي 

 دلیمِ 20ایي كاس دس طَل . صیش پائی تگزاسیذ ٍ تش داسیذ 

ایي ٍسصش یکی اص هْوتشیي ٍسصش . كالشي تسَصاًیذ 91تاػث هی ضَد تا 

 .ّاي هخصَظ پا تشاي كاسهٌذ هی تاضذ



ٍضؼیت  ًاهٌاسة تذًی فعالیتْایی کِ باعث ایجاد 
ًَد  هی ش

تِ طشفیي ّواًٌذ تشدى دست تِ سوت یك  خن ضذى .1
ًاهٌاسة ًاحیِ ٍضؼیت )كطَي پاییي دس یك طشف تذى 

 (كوش
خن ضذى تِ جلَ تشاي كاس كشدى تش سٍي یك سطح تا .2

 (ٍضؼیت ًاهٌاسة ًاحیِ كوش)استفاع كن 
خن ضذى گشدى تِ سوت پاییي ّواًٌذ آًچِ كِ دس ًگاُ .3

 كشدى تِ اضیاء كَچك دس سٍضٌایی ضؼیف اتفاق
(ٍضؼیت ًاهٌاسة گشدى .)هی افتذ   

كشدى تِ ًَضتِ ٌّگام كاس تا صفحِ كلیذ سایاًِ ًگاُ .4
 (ٍضؼیت ًاهٌاسة گشدى )

 



 چْار گام اصلی براي اصالح ٍضعیت ًشستي

 صٌذلی: گام اٍل 
.  صٌذلی ًضدیك كٌیذ( پطت)تا جایی كِ هی تَاًیذ تاسي خَد سا تِ تکیِ گاُ 

استفاع ًطیوٌگاُ صٌذلی سا طَسي تٌظین كٌیذ كِ كف پایتاى صاف سٍي 
ساى ٍ ساق پا )صهیي لشاس گیشد ٍ صاًَّا ي ضوا دس ساستاي ساى ّایتاى تاضٌذ 

 120پطتی صٌذلی تایذ تا ًطیوٌگاُ صاٍیِ .( داضتِ تاضٌذدسجِ  90صاٍیِ ي 
دس ایي صاٍیِ كوتشیي فطاس تش ستَى هْشُ ّا ٍاسد هی ضَد ٍ . تساصد دسجِ

اگش الصم است اص كَسي . اًحٌاّاي آى دس ٍضغ طثیؼی خَد لشاس هی گیشًذ
ّاي كَچك استفادُ كٌیذ تا پاییي ٍ تاالي كوشتاى ّن تکیِ گاُ داضتِ 

ایي كاس تاػث هی ضَد اًحٌاي طثیؼی ستَى فمشات حفع ضَد ٍ فطاس  . تاضذ
دستِ ّاي صٌذلی ّن تایذ طَسي تٌظین ضَد كِ . كوتشي تِ كوش ٍاسد ضَد

 ٍلتی دست ّا سا سٍي آى لشاس هی دّیذ، ضاًِ ّایتاى ضل ٍ آصاد تاضٌذ



 
 كاهپیَتشهیض ٍ صفحِ كلیذ : دٍم گام 

هیض خَد سا طَسي لشاس دّیذ كِ ًضدیك تشیي فاصلِ سا تا ضوا  
اگش تا صفحِ كلیذ كاهپیَتش كاس هی كٌیذ، هیض كطَیی . داضتِ تاضذ

دلت  . آى یا خَد صحفِ كلیذ سا تا حذ هوکي تِ سوت خَد تکطیذ
 كٌیذ لسوتی كِ تیطتش اص ّوِ استفادُ

هی كٌیذ، هستمین جلَي ضوا لشاس گیشد كِ كوشتاى هجثَس تِ 
استفاع هیض ّن تایذ طَسي تٌظین ضَد كِ آسًج ٍ  . چشخص ًطَد

ضاًِ ّاي ضوا تتَاًذ آصاد ٍضل لشاسگیشد ٍ هچ دست ّاي ضوا خن  
صاٍیِ دس ایي حالت هؼوَال یك (دس استفاع اهتذاد ساػذ تاضذ )ًطَد 

تشاي ًَضتي ّن ًثایذ . دس جِ تیي ساػذ ٍ تاصٍ ایجاد هی ضَد110
سٍي هیض خن ضَیذ، تلکِ تا ًضدیك كشدى هیض ٍصٌذلی،خَد سا تِ 

 .كٌیذكاس هسلط 

 



 رًگ سبس درست ٍ رًگ قرهس اشتباُ





 

 هیضصحفِ  ًوایص كاهپیَتش ٍ ٍسایل سٍي :سَمگام 

دلت كٌیذ ٍسایل هَسد استفادُ سٍي هیضسا طَسي لشاسدّیذ كِ ّوِ چیض دس 
دستشس ضوا تاضذ ٍ تشاي تشداضتي یا كاستا ّش ٍسیلِ هجثَس تِ خن ضذى سٍي 

صفحِ ًوایص كاهپیَتش تایذ تاالي .هیض یا دساص كشدى تیص اص حذ دستتاى ًطَیذ
صحفِ كلیذ ٍ هستمین سٍتشٍي چطن ّاي ضوا تاضذ،طَسي كِ گشدى ضوا تِ 

الصم است حذالل تِ اًذاصُ ي یك تاصٍ اص صفحِ .پاییي ٍتاال یا پْلَ ّا خن ًطَد
 .ًوایص فاصلِ داضتِ تاضیذ

یادتاى ًشٍد ًسثت تِ پٌجشُ طَسي تٌطیٌیذ كِ اًؼکاس ًَس دس صفحِ ًوایص 
تلفي ّن تایذ دس جایی لشاسگیشد كِ تِ ساحتی دس  . چطواًتاى سا اریت ًکٌذ

دستشس تاضذ ٍ تشاي جَاب دادى تِ آى هجثَس تِ خن ضذى یا چشخص كوش 
اگش صٌذلیتاى ًوی چشخذ، تْتش است كل تذى سا تِ سوتی كِ هی . ًطَیذ

 .خَاّیذ تچشخاًیذ ًِ كوشتاى سا

 



 

 تَلف كاس ٍاستشاحت:چْاسمگام 

حتی صهاًی كِ كاهال طثك اصَل صحیح ًطستِ ایذ، ًطستي طَالًی دسیك جا 
تٌاتشایي . تا هواًؼت اص جشیاى خَى هی تَاًذ تشاي تذًتاى ػَاسضی ایجاد كٌذ

، یکی دٍ دلیمِ كاس خَد سا هتَلف كشدُ ٍحشكات  دلیمِ 30تا  20سؼی كٌیذ ّش 
استشاحت كشدُ  یا كاس دلیمِ  10تا  5كططی اًجام دّیذ ٍ تؼذ اص ّش ساػت 

الثتِ ًوی گَیین كاسسا تؼطیل كٌیذ، تلکِ هٌظَسهاى اص . خَد سا تغییش دّیذ
استشاحت ایي است كِ تا تغییش ٍضؼییت تذًی خَد تِ ػضالت ٍ هفاصل 

 .استشاحت تذّیذ
تشاي ایي كاس . كافی است ّش ػضلِ دس خالف جْتی كِ لشاس داضتِ،لشاس گیشد 

تش ػضالت  ػالٍُ . حتی هی تَاًیذ تلٌذ ضَیذ ٍ دس اتاق خَد چٌذ لذم ساُ تشٍیذ
ٍ هفاصل ، چطن ّاي ضوا ًیض ًیاص تِ استشاحت داسًذ ، تٌا تش ایي گْگاّی تِ 

جاي ًگاُ كشدى تِ صفحِ ي ًوایص تِ ًمطِ اي دٍس دست خیشُ ضَیذ یا تا كف  
 ثاًیِ چطن ّایتاى سا تپَضاًیذ 15تا  10دست تاى 



 ًحَُ صحیح ًشستي  



 وحىه صحیح قرار گرفته ماویتىر





ًَِ اجسام را از زهیي بلٌد کٌید؟  چگ

تا حد اهکاى از بلٌد کردى اجسام سٌگیي خَدداري کٌید اها در ًظر 
داشتِ باشید کِ حتی یک جسن سبک ًیس،اگر بِ طرز صحیح  

پس . برداشتِ ًشَد،باعث کوردرد ٍ آسیب شدید کور هی گردد
:براي بلٌد کردى اجسام از زهیي بِ ترتیب زیر عول کٌید  

کور را .گردى را صاف ًگِ داشتِ ٍشکن را سفت کٌید.بِ جلَ ًگاُ کٌید
صاف ًگِ دارید ٍ با خن کردى زاًَ ٍ هفصل راى رٍي پا در ًسدیک  

سپس بِ اراهی جسوی را از رٍي زهیي . شی هَرد ًظر بٌشیٌید
تَجِ کٌید ّر چقد جسن بِ بدى شوا ًسدیک تر باشید، .بردارید

. فشار کوتري بر ستَى فقرات ٍارد هی شَد  


