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 کلیات 

)به معناي قانون(  3)به معني كار( و نوموس 2، تركيبي از دو واژه يوناني ارگو1واژه ارگونومي

توسط دانشمند لهستاني به نام وجسيچ  1581مي باشد. اين واژه نخستين بار در سال 

به كار برده شد. ارگونومي  Nature & Industryدر يك مجله علمي با نام  4جاسترزبوسكي

گستره وسيعي را در بر مي گيرد و شامل كليه جنبه هاي فعاليت انسان از جمله كار و تالش، 

، طراحي 8تفريحات و سرگرمي ها، و استدالل مي باشد. علم ارگونومي در اروپا بر بيومكانيك

در آمريكا نيز با عنوان مهندسي عوامل تمركز دارد؛  1و فيزيولوژي كار 6ايستگاه هاي كاري

 شناخته مي شود.  9يا عوامل انساني 5انساني

 ( كار را به دو شاخه اصلي تقسيم كرد: 1581آقاي جاسترزبوسكي در سال )

 كاري است كه باعث ارتقاء دركاالي مدنظر شود.  10كار مفيد -1

 اعتبار و كاذب(  كاري است كه فرسودگي و استهالك به دنبال دارد. )كار بي 11كار مضر -2

دسته تقسيم مي گردد: كار  4كار مفيد كه باعث ارتقا محصوالت و افراد مي شود خود به 

فيزيكي، علم مربوط به زيبايي شناسي، كار استداللي و كار اخالقي. به عقيده جاسترزبوسكي 

حركتي با قواي حسي، قواي فكري )تفكر و استدالل( و قواي چنين كارهايي به نيروهاي 

دسته دارايي، توانايي، نتايج مطلوب و  4ترين فوايد كار مفيد را به  روحي نياز دارند. وي عمده

سعادت تقسيم بندي مي كند. علم ارگونومي نيز به دنبال تقويت و گستردن كار مفيد و حذف 

  كار مضر از محيط هاي كاري مي باشد.

-، ارگونومي )فاكتورهاي انساني( را به عنوان علمي معرفي مي12انجمن بين المللي ارگونومي

اي است بين افراد و ساير اجزاي يك سيستم است و حرفه 13درك تعامالتكند كه مرتبط با 

                                                           
1- Ergonomics  

2- Ergon 

3- Nomos 

4- Wojciech Jastrzebowski 

8- Biomechanics 

6- work station design 

1- Work physiology 

5- human factors engineering 

9- Human factors 

10- useful work 

11- harmful work 
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سازي آسايش  بهينه كه تئوري، اصول و قواعد، داده ها و روش ها را براي طراحي به منظور 

 بندد. به كار مي كرد كلي سيستمانسان و عمل

  (93-94سوال: هدف نهايي ارگونومي عبارت است از: )ارشد 

 الف( مطالعه انساني

 ب(پيشگيري از خطاهاي انساني

 ج(ايجاد تناسب بين كار و انسان 

 هاي شغليد(پيشگيري از بيماري

 15و سيستم ها 11، محيط ها16، محصوالت18، مشاغل14ارگونومي در طراحي و ارزيابي وظايف

كند تا آنها را با نيازها، توانايي ها و محدوديت هاي افراد سازگار كند. اين رشته، مشاركت مي

علمي است كه رويكردي همه جانبه داشته و با محور قرار دادن انسان، فاكتورهاي فيزيكي، 

و دهد شناختي، اجتماعي، سازماني، محيطي و ساير پارامترهاي مرتبط را مدنظر قرار مي

  هدف نخستین اين دانش، طراحي است.

 شكل شماتيك زير نمايي از ابعاد كلي رشته ارگونومي را نشان مي دهد. 

                                                                                                                                                                                           
12- International Ergonomics Association 

13- Interactions 

14- Tasks 

18- Jobs 

16- Products 

11- Environments 

15- Systems 
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 : ابعاد كلي رشته فاكتورهاي انساني و ارگونومي1-1شكل 

 

اي است و هم كند كه ارگونومي دانشي ميان رشتهشكل شماتيك باال، اين مفهوم را القا مي

دهد، هم وي )از جمله محدوديت ها، توانمندي ها، ...( را مدنظر قرار مي انسان و خصوصيات

گذارد از محيط وي را. پس محيط نيز با توجه به اثراتي كه بر كارور انساني و عملكرد وي مي

اهميت بسزايي برخوردار است. اين عوامل محيطي از نوع كار و وظيفه انسان نبوده، اما 

دهند)مثل صدا و ارتعاش، گرما و سرما، چرخه حت تاثير قرار ميعملكرد و رضايت شغلي را ت

 استراحت، چرخش شغلي، عوامل سازماني، ...(. -كار

 

 ماشين ارائه مي –ها در خصوص سيستم انسان تري از وظايف ارگونوميستها توصيف كاملسوال : كدام يك از گزينه-

 (98-96دهد؟ )ارشد 

 روانشناختي و مديريت استرس در انسانالف( بررسي و مطالعه حاالت 

 ب( طراحي و بهينه سازي ماشين آالت و اجزاي آن

 ج( بررسي و مطالعه اثرات متقابل انسان و ماشين بر روي همديگر 

 هاي ماشين آالتها و كنترلد( طراحي و ارتقاي نشانگرها، اهرم
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 (98-96داميك از مفاهيم زير اشاره نشده است؟ )ارشد سوال: در تعريف انجمن بين المللي ارگونومي از اين دانش، به ك 

  )الفUsability 

 Human Well-Being ب(

 System Performance ج(

 Interaction د(

  تاريخچه اي مختصر از ظهور ارگونومي 

پس از جنگ جهاني دوم، در آمريكا، عوامل انساني به عنوان يك رشته علمي به وجود آمد. 

و  19از تجهيزات پيچيده جنگي مانند هواپيما، ايستگاه هاي رادار و سونار افراد هنگام استفاده

تانك ها با مشكالت زيادي روبرو مي شدند. براي مثال در زمان جنگ كره، شمار خلباناني كه 

در دوره آموزشي كشته شدند، بسيار بيشتر از شمار خلباناني بود كه در عمليات جنگي جان 

ي از اهرم هاي مهم و كاربردي در كابين خلبان، در كنار اهرم باخته بودند! جايگذاري يك

پرتاب صندلي خلبان به بيرون از كابين به هنگام حادثه، باعث رخ دادن خطاي انساني و 

آميز مي  پرتاب شدن صندلي خلبان در حالت عادي پرواز به بيرون و به بار آمدن نتايج فاجعه

دد اهرم ها، شمار تلفات، كاهش چشمگيري يافت. شد. با اصالح اين جايگذاري و طراحي مج

آغاز شد.  1950( در سال IBMام ) بي عالقه و تمركز بر ارگونومي در شركتي همچون آي

كارشناسان عوامل انساني اين شركت، بر طراحي و توليد فرآورده ها توجه داشتند كه امروزه، 

 وف شده است. بيشتر تمركزشان به رايانه و سامانه هاي نرم افزاري معط

دانش ارگونومي در كشورهايي همچون انگلستان، هلند، ايتاليا، فرانسه و كشورهاي حوزه 

اسكانديناوي جايگاه ويژه اي دارد. ممكن است اين نكته ذهن آيد كه ارگونومي موضوعي تازه 

د، ان نيست، انسان ها همواره در تالش براي اصالح تجهيزات و ماشين آالت و محيط كاري بوده

اما نكته حائز اهميت اينجاست كه اين دانش به دنبال واگذاري كارهاي جالب به كارور انساني 

 كننده به ماشين مي باشد.  و كارهاي تكراري و خسته

                                                           
19- Sound navigation ranging 
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(، علم IEAالمللي ارگونومي ) بندي صورت گرفته توسط انجمن بين طبق آخرين تقسيم

تقسيم  22، و ارگونومي سازماني21شناختي، ارگونومي 20شاخه ارگونومي فيزيكي 3ارگونومي به 

افزار )شناختي( ، ارگونومي ي ارگونومي نرممي شود. در گذشته، ارگونومي را به چهار شاخه

 كردند. بندي ميسخت افزار، ارگونومي محيطي، و ارگونومي فيزيكي تقسيم

 ي و ارگونومي فيزيكي: مرتبط با خصوصيات آناتوميكي، آنتروپومتريكي، فيزيولوژيك

بيومكانيكي انسان مي باشد. همچنين موارد مرتبط با فعاليت هاي فيزيكي انسان از جمله 

، اختالالت اسكلتي عضالني 28، حركات تكراري24، حمل دستي مواد23پوسچرهاي كاري

 نيز در اين شاخه قرار دارند.  25و ايمني و بهداشت 21، چيدمان محيط كار26مرتبط با كار

 

 

 فيزيكي: ارگونومي  2-1شكل

 31، حافظه 30، همچون ادراك29ارگونومي شناختي: اين شاخه مرتبط با پروسه هاي ذهني ،

است و بر تعامالت بين انسان و اجزاي سيستم  33، و پاسخ حركتي32منطق و استدالل
                                                           

20- Physical ergonomics 

21- Cognitire Ergonomics 

22- Organizational Ergonomics 

23- working postures 

24- mateials handling 

28- Repetitive movements 

26- work-related musculoskeletal disorders 

21- workplace layout 

25- Safety & heath  

29- mental processes 
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-، تعامل انسان36، عملكرد ماهرانه38گيري ، تصميم34اثرگذار مي باشد. باركاري ذهني

نيز مي توانند بر طراحي  40و آموزش 39، استرس كاري35انسان، قابليت اعتماد 31كامپيوتر

 اثر گذارند.  41سيستم -انسان

 

 

 : ارگونومي شناختي 3-1شكل 

 96پردازد؟ )ارشد هايي نظير پدازش اطالعات و حل مسائل ميهاي علم ارگونومي به فعاليتسوال : كدام يك از شاخه-

98) 

 الف( ارگونومي فيزيكي

                                                                                                                                                                                           
30- perception 

31- memory 

32- Reasoning 

33- motor respanse 

34- mental workload 

38- decision making 

36- skilled perfarmance 

31- Human- Computer Interaction (HCI) 

35- human reliability 

39- work stress 

40- training 

41- human-system design 
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 ب( ارگونومي شناختي 

 ج( ارگونومي محيطي

 د( ارگونومي كالن

 (94-98گيرد؟ )ارشد ي ارگونومي قرار ميسوال : ارزيابي طراحي پانل كنترل و نمايشگرهاي آن در كدام حيطه 

 الف( سخت افزار

 ب( محيطي

 ج( سازماني

 د( شناختي 

 

 (93-94اجتماعي شغل است ، بجز: )ارشد  -سوال : همه موارد زير جز عوامل رواني 

 الف(حمايت همكاران از يكديگر

 ب(اختيار در تصميم گيري و كنترل فرد بر روي كار

 ج(عوامل بيودموگرافيك 

 د(استرس شغلي

 (93-94پردازد؟ )ارشد هايي نظير پردازش اطالعات و حل مسائل ميهاي ارگونومي به فعاليتسوال : كدام يك از شاخه 

 الف( ارگونومي نرم افزار 

 زارب( ارگونومي سخت اف

 ج( ارگونومي محيطي

 د( ارگونومي كالن

  سوال : شاخص ذهني بار كاريNASA-TLX (94-98كند؟ )ارشد كداميك از موارد زير را ارزيابي نمي 

 Physical demandالف( 

 Frustration levelب(

 Temporal demand ج(

 )دStress level 

 

  (94-98شود؟ )ارشد ارتقاي رضايت شغلي ميكداميك از موارد زير سبب  "هرزبرگ"سوال : طبق نظريه 
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 الف( ميزان حقوق

 ب( وضعيت استخدامي

 ج( دادن مسئوليت 

 د( ارتباطات

 شود؟ سوال : طبق نظريه هرزبرگ مثبت بودن كدام يك از عوامل زير سبب پيشگيري از عدم رضايت شاغلين مي

 (98-96)ارشد 

 الف( امنيت شغلي 

 ب( ارتقاء شغلي

 ج( مسئوليت شغلي

 د( دستاورد شغلي

 ( سوال : عامل توجهAttentionكداميك از اجزاء شناختي را تحت تاثير قرار نمي ) (94-98دهد؟ )ارشد 

 الف( حافظه حسي

 ب( حافظه كوتاه مدت

 حركتي –ج( حسي 

 د( حافظه بلند مدت 

 

 (98-96دهند؟ )ارشد هاي زير خطاهاي شناختي را مورد بررسي قرار ميسوال : كدام يك از روش 

  )الفCREAM 

 SHERPA ب(

 HEARTج( 

 HATد( 

 خط 42اجتماعي -ارگونومي سازماني: مسائلي از جمله بهينه سازي سيستم هاي فني ،

چنين ارگونومي اند. هم در اين شاخه تعريف شده 44و فرآيندها 43هاها و سياستمشي

                                                           
42- sociotechnical systems 

43- policies 

44- processes 
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، كار  45، مديريت كيفيت 41، دوركاري 46، كار گروهي 48سازماني شامل ارتباطات

 و مواردي از اين قبيل مي باشد. 49مشاركتي

 

 : ارگونومي سازماني 4-1شكل 

 

 (94-98شود؟ )ارشد اجتماعي منفي در سازمان مي -سوال : كدام يك از موارد زير باعث ايجاد فاكتورهاي رواني 

 الف( افزايش مشاركت كاركنان

 ب( تغييرات سازمان 

 ج ( توسعه شغلي

 د( غناي شغلي

  : (94-98 ارشدگيرد؟ )ي ماكرو ارگونومي قرار نميكدام يك از موارد زير در حيطهسوال 

 الف( نظام نوبت كاري

 ب( تخصيص وظايف

 ج(ارزيابي فيزيولوژيكي 

 رواني -د( اجتماعي

  (98-96سوال : ارگونومي كالن: )ارشد 

                                                           
48- communication 

46- team work 

41- tele work 

45- quality management 

49- cooperative work  
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 ترين اجزاي ارگونومي است.الف( يكي از قديمي

 كند.مي ها توجهب( تنها به زير سيستم

 .ج( با همه ساختار نظام كار )شامل كاركنان و تكنولوژي( سر و كار دارد 

 هايي نظير پردازش اطالعات و حل مسئله در ارتباط است. د( با فعاليت

 

 (98-96باشد؟ )ارشد سوال : كداميك از مفاهيم زير، جز وجوه مشترك مديريت و ارگونومي نمي 

 الف( كارايي

 ب( كاربردپذيري 

 اثربخشيج( 

 د( سازماندهي
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 فصل دوم:

 آسیب های ناشی از حرکات تکراری
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 آسیب( هاي ناشي از حرکات تكراريRMI)50  

هاي اخير، اهميت زيادي در ، در سالRMIهاي تكراري يا هاي ناشي از حركتآسيب

نيز در بعضي منابع، معادل  CTDيا  81ارگونومي پيدا كرده است. اختالالت تروماهاي تجمعي

اين آسيب ها شمرده مي شود. اصطالحات ديگري نيز كه در اين زمينه وجود دارند عبارتند 

 از: 

  82اختالل ناشي از كار -

83عضالني -اختالل ناحيه اي اسكلتي -
 

  84اختالل ناشي از استفاده بيشتر از اندازه -

  88تنش يا فشار پياپي -

86آسيب حركتي -
 

81استئوآرتروز -
 

 

مختلف بدن )همچون دست( ايجاد شده و داراي حرکات تكراري اندام يامدها در اثر اين پ

ها در ها با گذشت زمان پيشرفت كرده و نتايج و آثار آنهستند؛ اين آسيبانباشتگي ويژگي 

هاي را ميان منشي CTD، 85طوالني مدت مشخص مي گردند. در سده هجدهم، رامازيني

دفاتر اداري بررسي و تشريح كرد و اعتقاد داشت كه اين پيامدها به دليل حركات تكراري 

 دست، وضعيت نامطلوب بدني و فشار ذهني بيش از اندازه ايجاد مي شود. 

 هاي ناشي از حركت هاي تكراري مي پردازيم. در اين بخش به ذكر برخي از مهمترين آسيب

 

                                                           
80- Repetitive motion injury 

81- Cumulative Trauma Disorders 

82- work- related disorders 

83- regional musculoskeletal disorder 

84- overuse disorder 

88- repetitive distress or strain 

86- motion injury 

81- Osteoar throsis 

85- Ramazzini 



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 13  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

تونل كارپال مجرايي در مچ دست است كه توسط استخوان :  59نشانگان تونل کارپال -1

هاي دست و رباط تونل كارپال محدود شده است. اين تونل فضايي محكم بوده كه از آن 

چندين زردپي، رگ خوني و نيز عصب مديان عبور مي كند. عصب مديان انگشتان سبابه، ميانه 

دهي مي كند. عالئم نشانگان تونل و ناحيه داخلي )سمت زند زبرين( انگشت انگشتر را عصب

حسي، درد، سوزش، خارش و ناتواني دست در انجام درست حركات  كارپال عبارتند از: بي

)شبيه حالتي كه اندام به خواب مي روند(. اگر تورمي در درون تونل كارپال وجود داشته باشد 

ايت عصبي مختل يا فشاري بيروني بر اين ناحيه وارد شود، عصب مديان فشرده شده و هد

خواهد شد. اين نشانگان در بسياري از مشاغل صنعتي از جمله صنايع خودروسازي و كارگران 

بسته بندي گوشت مشاهده و گزارش شده است. نام رايج اين بيماري مچ تلگرافچي ها مي 

 باشد. 

 

 : نشانگان تونل كارپال 8-1شكل 

 

وارد آمدن فشار بر روي عصب اين سندروم، به دليل  : 60نشانگان تونل کوبیتال -2

زندزيرين در آرنج ايجاد مي شود. عصب زند زيرين، انگشت كوچك و ناحيه بيروني 

دهي مي كند. عالئم اين نشانگان احساس )سمت زند زيرين( انگشت انگشتر را عصب

سوزش و بي حسي است و به دليل قرار دادن آرنج بر روي سطح سخت يا لبه هاي تيز 

 د شود. اين بيماري به آرنج تنيس بازان نيز معروف مي باشد. مي تواند ايجا

 

                                                           
89- Carpal tunnel syndrome 

60- cubital tunnel syndrome 



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 14  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

از نشانه هاي اين التهاب، درد، سوزش و تورم مي باشد. از موارد : 61التهاب زردپي -3

در ناحيه  62التهاب زردپي مي توان به التهاب زردپي شانه يا التهاب كيسه زاللي

حريك و تورم زردپي يا كيسه مفصل شانه اشاره كرد. ت 63اي زردپي -اي ساختار ماهيچه

زاللي ممكن است در اثر قرار گرفتن مداوم بازو در باالي سر و يا باال آوردن پي در پي 

، كيسه اي ليفي است كه داراي مقدار اندكي Bursa]كيسه زاللي يا  آن ايجاد شود. 

مايع زاللي مي باشد و در ميان زردپي و استخوان، پوست و استخوان يا در بين دو 

ماهيچه قرار مي گيرد و وظيفه آن، تسهيل حركات اين بافت ها بر روي هم يا 

 جلوگيري از اصطكاك ميان سطوح آنهاست[. 

 

 

64التهاب زردپي و غالف آن -4
اين التهاب در مچ دست و قوزك پا، محل قطع رباط :  

هاي محكم به وسيله زردپي ها بروز مي كند. در اين بيماري، غالف زردپي متورم شده 

و باعث دشواري در حركت رفت و برگشتي زردپي در درون غالف مي شود. از نشانه 

هاي اين بيماري، درد، سوزش و تورم مي باشد. اين التهاب داراي انواع ويژه اي است؛ 

. بيماري دكوئروين يا بيماري فشردن )چالنيدن( لباس، در 68مثل بيماري دكوئروين

پيچشي دست )مثل كار كردن با پيچ  نتيجه چنگش قدرتي و شديد و نيز حركت

گوشتي( ايجاد مي شود. در اين بيماري زردپي هاي انگشت شست در ناحيه مچ دست 

 دچار عارضه مي گردند. 

)اشاره( است كه در زردپي هاي خم كننده  66نوع ديگر اين التهاب بيماري انگشت ماشه

شده، به گونه اي كه حركت  انگشت بروز مي كند. در اين نوع التهاب، زردپي تقريباً قفل

 انگشت، ناگهاني و جهشي مي گردد. 

 

                                                           
61- Tendonitis 

62- Bursitis 

63- rotator cuff 

64- Tenosynavitis 

68- de quervain’s disease 

66- Triger finger 
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 15  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

اين سندروم در اثر فشار بر روي سه عصب :  67نشانگان دهانه خروجي قفسه سینه -8

بازو و رگ هاي خوني ايجاد مي شود و در آن، جريان خون رسيده به دست ها يا خون 

خروجي از آنها كاهش يافته و دست ها بي حس شده و حركت آنها دشوار مي گردد. 

 ديگر آسيب هايي كه ممكن است در اثر حركات تكراري ايجاد گردند، شامل: 

 يا آرنج گلف بازان  65اپي كونديلالتهاب  -

69گانگليون -
 

  10به دام افتادن عصب زند زيرين -

 مي باشند. 

اند كه در بيشتر  علل و عوامل مختلفي در بروز آسيب هاي ناشي از حركات تكراري ذكر شده

تنها  RMIموارد، اشاره به يك عامل ويژه، امكان پذير نيست. نكته حائز اهميت اين است كه 

به روش كار نامطلوب مربوط نيست، بلكه فعاليت هايي كه در اوقات فراغت نيز انجام مي 

 گيرند مي توانند در بروز آن دخيل باشند. 

عالوه بر فاكتورهاي فيزيكي و مكانيكي، عوامل رواني نيز نقش مهمي را در ايجاد اين آسيب 

شيوع و پس از آن  1951تا  1954 كنند. در صنعت مخابرات استراليا در سالها بازي مي

شنيدند كه برخي مشاهده شد كه علت آن بود كاربران مي CTDكاهش چشمگيري در بروز 

هاي خود را به صورت تظاهرات اند و در نتيجه بيماري شان به مشكالتي دچار شدهاز همكاران

 كردند. ابراز مي RMIشديد 

( هستند كه در كشورهاي VDTهاي تصويري )هاي ديگر در اين زمينه، كاربران پاياننمونه

كنند. شكايت كاربران بدون حوزه اسكانديناوي، از درد ناحيه گردن و شانه شكايت بسياري مي

توجه به علل و عوامل ايجادكننده آنها )فيزيكي يا رواني( بايد جدي تلقي شوند؛ با اندك تغيير 

 كالت را كاهش داد. يا تعديلي در ايستگاه هاي كاري اغلب مي توان مش

 اند.  به طور خالصه در ذيل آورده شده CTDعوامل موثر بر بروز 

 CTDعوامل موثر بر بروز 

                                                           
61- Thorcic owtlet syndrome 

65- epicondylitis 

69- Ganglion 

10- Ulnar nerve entrapment 



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 16  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

 روش هاي نامناسب کار  -1

o  حركت هاي تكراري دست با نيروي زياد 

o  كشش و خمش دست 

o  چنگش قوي 

o  وضعيت بدني نامناسب هنگام كار 

o  نبود وقفه و استراحت هنگام كار 

 

 نبود تجربه کافي در انجام کارهاي دستي  -2

o  شغل تازه 

o  بازگشت از تعطيالت 

 فعالیت هاي نامناسب در اوقات فراغت  -3

o  استراحت ناكافي به دليل پرداختن به شغل دوم 

o  ...بافتن لباس، نواختن موسيقي، بولينگ، انجام كارهاي خانه و 

 شرايطي که از پیش وجود دارد -4

o فصلي ديگر آرتريت، بورسيت و دردهاي م 

o  آسيب عصبي 

o  كاهش ميزان استروژن 

o  كوچك بودن دست و مچ دست 

 

 ارتعاش  -5

 

  سوال : مقياسRPE  (98-96بورگ: )ارشد 

 گيرد.گيري ظرفيت انجام كار فيزيكي مورد استفاده قرار ميالف( براي اندازه

 رود.ب( شاخصي است كه براي بيان ارتباط هوازي و ضربان قلب به كار مي

  )براي ارزيابي ذهني ميزان سختي كار تدوين شده است.ج 

 رود.د( شاخصي است كه در آزمايش زير حد بيشينه براي تعيين توان هوازي به كار مي
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 17  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

در نظر گرفته مي شود كه در اين درسنامه نيز چنين بوده  RMIمترادف  CTDنكته: اغلب 

 مي باشند.  CTDاليل بروز اما بايد در نظر داشت كه حركت هاي تكراري تنها يكي از د

 هاي فيزيكي عمدتا در يك ناحيه از بدن تجمع دارد، كداميك از مداخالت زير سوال : در مشاغلي كه استرس

 (98-96كارآتر خواهد بود؟ )ارشد 

 الف( چرخش شغلي 

 ب( غني سازي شغلي

 ج( توسعه شغلي

 د( مشاركت شغلي

 

 RMIدستور کارهايي براي کاهش 

 دستور کارهايي براي وضعیت دست:  -1

o  احتياط در خمش ها يا كشش هاي ناگهاني دست و انگشتان 

o  عدم انحراف بيش از اندازه به سمت زند زيرين و زند زبرين 

o  درجه )براي انجام فعاليت ها(  90خودداري از چرخش مچ دست بيش از 

o  به كار بردن نيروي اندك هنگام چرخش يا خمش مچ دست 

o نيوتن در كارهايي كه به اعمال نيرو توسط انگشتان  10ردن نيروي كمتر از به كار ب

 % بيشترين توان فشردن در ضعيف ترين كارگر است. 20نياز است. اين ميزان، 

 

 دستور کارهايي براي ابزارهاي دستي  -2

o باشد.   اينچ( 2اي نبايد بيش از پنج سانتي متر)هاي استوانهقطر چنگش 

o به فاصله گرفتن انگشتان و شست بيشتر از شش سانتي متر نيازمند هايي كه از چنگش

 هستند، خودداري كنيد.

o داشتن مچ دست در حالت طبيعي را فراهم مياز ابزاري استفاده كنيد كه امكان نگه-

 كنند.
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 18  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

 دستورکارهايي براي طراحي ايستگاه کار-3

o آرنج كارگر در پهلو قرار  ، اي تنظيم كنيد كه هنگام كارارتفاع سطح ميزكار را به گونه

 گرفته و مچ وي حالت طبيعي داشته باشد.

o ها نيز نبايستي هنگام برداشتن هاي تيز باشد و الوك قطعهميزكار نبايد داراي لبه

 باعث تحريك و آسيب به مچ شود.  قطعه از درون آن،

o  باشد؛ اينچ(  20سانتي متر ) 81بيشترين حد دسترسي در ايستگاه كار بايد برابر با

اي كه كارگر ناچار بدين معنا كه قطعات و ابزارآالت در اين فاصله قرار گيرند، به گونه

 به كشش كامل مفصل آرنج نباشد.

 
 بايست مدنظر قرار گيرند؟ سوال : در طراحي ارگونوميك محيط كار، حداقل چند درصد از افراد جمعيت مورد نظر مي

 (93-94)ارشد 

 درصد 98الف( 

  )درصد 90ب 

 درصد 18ج( 

 درصد 58د( 

 

  (93-94دو حيطه تخصصي در زمينه ارگونومي در توليد عبارتند از : )ارشد 

 الف( طراحي ايستگاه كار و طراحي محصول 

 ب( طراحي محصول و ارگونومي كامپيوتر

 ج( ارگونومي توانبخشي و ارگونومي محيطي

 د( كارايي و ارگونومي مشتري
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 19  گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر 

 

 فرآينددستورکارهايي براي مهندسي -4

o .كارهاي تكراري را به ماشين و كارهاي متنوع را به اپراتور انساني واگذار نماييد 

o هايي را براي كنار يكديگر قرار گرفتن قطعات در عمليات مونتاژ فراهم نماييد، به بست

 اي كه سبب شود مونتاژ در وضعيتي مناسب انجام شود.گونه

o  دلخواه خود، كارها را انجام دهد، زيرا فشار به اپراتور اين امكان را بدهيد با سرعت

 زماني و فشار سرعت خط مونتاژ، با اين ترفند، به كمترين ميزان ممكن  خواهد رسيد.

 

داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز بهه رریهد   : نکته مهم

هیچ گونه کتاب مرجع دیگری نخواهید داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جهزوات  

 کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

33090966-33090936/906 -90630006393 

66666990/966)رشت(  

20620926/966)الهیجان(  

 :فروشگاه اینترنتی

Shop.nokhbegaan.ir                            


