


Office Ergonomics

Adjusting Your Workstation to Fit 

Your Body



What is Ergonomics?

 ERGO=“work”

 NOMICS=

“rules” or “laws”

 Ergonomics literally 

means “the laws of work”















:جایگاه ویژه ایی را در ارتباط بادر این خصوصوزارت بهداشت

حرف از ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی شاغلینپیشگیري وشناسایی 

دادهمختلف به خود اختصاص

بهنگام براي تشخیصکارشناسان حوزه سالمت محیط و کار از این روي 

فاکتورهاي ارگونومیکو صحیح ریسک

 این نوع بیماري ها شامل آسیب ها و اختالالتی در ماهیچه ها ،اعصاب

و رگ هاي خونی است و این غضروفی ،مفاصل:« ،تاندون ها ، لیگامان 

شامل درد و نوع اختالالت در اثر افتادن ، سقوط و یا حوادث مشابه

اسکلتی است ، و یا –بیماري هاي عضالنی . در انگشتان وآرنجسوزش

همراه با همراه با تورم تاندون به عضله ، التهاب و بیرون زدگی دیسک

بیشتر به ضایعات دست ، آرنج ها ، بازو و این. درد در پشت می باشد

حتی زانوها شانه منجر می شود که قسمتهایی مثل گردن ، پشت و بیماري
را هم تحت تاثیر قرار می دهد



:مشكالت كاري زنان 

ران نامناسب بودن  ابزار و تجهیزات به طور فیزیكي براي كارگ* 

زن

محدودیت دسترسي به ،وجود محیط هاي كاري خصمانه و خشن * 

تباه لباسهاي محافظ وتجهیزات درسایزهاي اش،سرویس هاي بهداشتي

ضعف آموزش شغلي و حمایت فیزیكي نامناسب،و نامناسب 

اي رواج تبعیض جنسي ونگرشهاي ضد زنان در بعضي از محل ه*

كاري

ایجاد  ترس  و استرس براي  زنان در اثر كاردر انزوا و جدا از * 

دیگران ومنزوي شدن به وسیله سركارگران

اربي میلي نسبت به گزارش مشكالت سالمتي و ایمني محیط ك* 

زنان اثربیشتر مشكالت طراحي ارگونومیكي در محل كار بر روي* 

نسبت به مردان



:ارگونومی
یط بکاربردن علوم بشری در مورد افراد یا گروه ها در مح

(.2009رایلی و لیز، )کار است
:علوم بشری شامل

کالبد شناسی کاربردی
بیومکانیک
فیزیولوژی
روانشناسی
علوم اجتماعی

:محیط
حوزه های شغلی تخصصی
زمینه های خانگی
ورزشی
تفریحی



نظر تعریف ارگونومی که هم در ورزش و هم در صنعت صدق میکند از
:2000انجمن بین المللی ارگونومی در آگوست 

ت میان رشته ای علمی در رابطه با شناخت تعامال( یا عوامل انسانی)دانش ارگونومی
اده ها و روش  انسانها و دیگر عناصر یک سیستم و حرفه ای برای بکارگیری اصول، د

.تم استهای نظری در طراحی به منظور بهینه سازی رفاه انسان و عملکرد کلی سیس
زیهسته مرک...( ورزشکار، کارمند، کارگر، مدیر، کارفرما، )عملگر انسانی
گوهای  وظیفه کاری یا تعامل با دستگاه یا تجهیزات  پیوندهای بیواسطه ال

ارگونومیکی را تشکیل میدهند
فشارکار، دما، آلودگی و فشار محیط: شرایط محیطی
پارامترهای کلی تر شامل سفر، جنبه های اجتماعی و عوامل سازمانی
رونی که جنبه ای روابط با مربیان، کادر پزشکی و کمک مربیان میتواند در سطح بی

.از پویایی شناسی تیم را شکل میدهند



ایجاد خطرات تولید مثلي و اثرات نامطلوب بر روي جنین ها در اثر * 

فیزیكي یا بیولوژیكي،استفاده از عوامل شیمیایي 

محروم كردن زنان باردار از كار به خاطر حل مشكالت بالقوه* 

سپرده شدن كارهاي غیر مهارتي و روتین و ساده به زنان * 

اسكلتي به دلیل نوع مشاغل خاص –ابتال به بیماریهاي ماهیچه اي * 

زنان

ریسك بیشتر نشستن مدید و رانندگي براي زنان باردار* 

آسیب هاي مربوط به كشش هاوتنشهاي ماهیچه اي  در كارهاي * 

تكراري و با سرعت باال

عدم سازگاري یا سازگاري كم ایستگاه هاي كاري با اندازه و شكل * 

بدن زنان

وجود  استرس هاي  جدي ناشي  از شیفت هاي  نامنظم  وساعتهاي *

طوالني كاركردن



اي آسیب پذیري  زنان  نسبت به  بیماریه* 

لوژیكي مربوط  به كار به دلیل ویژگیهاي فیزیو

آنها و تكنولوژي هاي طراحي شده نامناسب 

،درصد از آسیب هاي رباطي 62•

ازآسیب هاي مربوط به تایپ درصد89•

،تكراري و استفاده ازكیبرد

درصد آسیبهاي مربوط به  استفاده 64•

تكراري از ابزار و قراردادن و برداشتن  

،اشیاء به طورمتناوب

درصد خستگي هاي چشمي ناشي 77•

.ازكارباكامپیوتردرموردزنان روي مي دهد



: ویژگیهاي كاري زنان و تفاوت آنها با مردان

نان پاها و تنه درمورد ز،قدرت استاتیك متوسط مربوط به بازوها* 

.كمترازمردان است

درصد 60تا 50” به طورمتوسط قدرت  دست  زنان  تقریبا* 

.قدرت دست مردان است

نیوتن نیرو را 250یك  زن با  قدرت متوسط  توانایي اعمال * 

.نیوتن است500دارد كه این مقدار در مورد یك مرد 

.مردان است2/3”  به طور متوسط قدرت ماهیچه اي زنان تقریبا*

.درصد است20” میزان تفاوت در سایز بدن زنان و مردان تقریبا* 

نه قدرت ماهیچه هاي پایین تنه زنان بیشتر از ماهیچه هاي باالت* 

.آنها است



هر تفاوتي  بین  زن  و مرد در تحمل مشكالت  كار شیفتي * 

.از تفاوت در ظرفیت كاري آنها ناشي مي شود

خواندن  و پذیرفتن  هشدارها و ،زنان براي جستجو * 

اخطارها  و به كار بردن وسایل با ایمني كامل نسبت به 

.مردان تمایل بیشتري دارند

دقت زنان در درك نشانه ها و عالئم ایمني نسبت به مردان  * 

. بیشتر است

زنان به ریسكها و خطرات نسبت به مردان توجه بیشتري * 

.دارند

طاقت  و تحمل كارگران زن  در ارتباط با كارشان بیشتراز * 

. مردان است



اینچ كوتاه تر از مردان است اما   سایز 0.8طول متوسط دست زنان * 
دستگیره  و  وزن  ابزار  مطابق  با  سایز  و قدرت دست مردان 

.طراحي مي شوند

ساختار لگني زنان با مردان متفاوت است ومركز ثقل آنها پایین* 

این مسئله بر روي مشاغلي كه نیاز به ایستادن در یك . تر ازمردان است
.ایستگاه كاري دارد اثرمي گذارد

زنان به طور متوسط قدرت باال  تنه * 

كمتري نسبت به مردان دارندونمیتوانند

از همه فنون مردان براي  بلند كردن و

. جابجا كردن مواد استفاده كنند



• از زنان بزرگتر است ” ابعاد بیشتر قسمت هاي بدن مردان معموال

• (شكم و لگن)بارداري  نیز بر ابعاد خاصي از بدن زنان

.اثرمي گذارد

درجه  حرارتي  كه  زنان براي* 

محیط كار و زندگي  خود ترجیح

0.3مي دهند  به  طور  متوسط  

درجه سانتیگراد باالترازاین درجه 

.براي مردان است 



:پیشنهادات و راه حل هایي براي مشكالت كار زنان

آموزش هاي ارگونومیكي براي مهندسان و مدیران ضروري است تا * 

،ابزار ،بتوانند  تغییراتي را در محل كار 

سازماندهي كار و فرآیندها به وجود 

.آورند

تجهیزات حفاظتي شخصي كه قرار* 

است به وسیله  كارگران  زن مورد 

استفاده  قرار  بگیرد   باید بر اساس 

اندازه هاي)داده هاي  آنتروپومتري 

.زنان باشد( بدن 



مواد و تجهیزات باید بر اساس ،ابزار،براي كاهش بیماري هاي شغلي* 

. مسائل ارگونومیكي طراحي شوند

افزایش آگاهي درباره حدود ایمني براي * 

بلند كردن اشیاء  و سایر حركات مثل خم

كردن باالتنه به سمت جلوبراي پیشگیري 

از بیماري هاي پشت و كمر

بي طرفي كلیه وسایل ارتباطي و اطالع* 

رساني از لحاظ جنسیتي

سرویس هاي بهداشتي باید در وضعیت* 

. خوب و سالم و پاكیزه باشند



بران و ارگونومي به عنوان رشته اي از علوم با بدست آوردن بهترین ارتباط میان كار

.محیط كار تعریف مي شود 

ارگونومي با ارزیابي:

 (  بیومكانیك و آنتروپومتري)قابلیت ها و محدودیتهاي انسان

(ي فیزیولوژي كار و روانشناس صنعت) استرس هاي كاري و محیطي

 (فیزیولوژي كار و روانشناس صنعتي ) خستگي

طراحي و آموزش

 سر و( آنتروپومتري و مهندسي ) طراحي ایستگاه كاري و ابزارها

كار دارد

 تشكیل شده است علوم و مهندسيبنابراین ارگونومي از.



ازبیني ارگونومي شغلي تالش مي كند تا با ب

سیستم هاي كاري ، آنها را در جهت كاهش 

.تغییر دهد استرس هاي حرفه اي

جنبه هاي بهداشتي ارگونومي

 پیشگیري از بیماري ها و اختالالت

ناخواسته

طراحي بهینه ایستگاه هاي كاري

هاي بهترین استفاده از منابع و قابلیت

كارمندان



رعايت اصول ارگونومی دركاربا كامپیوتر

عه و ارگونومي كامپیوتر یعني مطال

ا بررسي عوامل انساني در ارتباط ب

كامپیوتر

یكي ازاهداف اصلي ارگونومي

كامپیوتر ،تضمین مناسب بودن

.دستگاه براي استفاده انسان است

ل تولید كنندگان تجهیزات وسای

اوس مانند صفحه كلید ، م) كامپیوتر 

، میز و صندلي و سایر وسایل 

(كامپیوتر 

ت اكنون سعي مي كنند تا محصوال

را مطابق با اصول ارگونومي 

.طراحي و تولید كنند 



، ضایعات چشم رعایت اصول ارگونومي سبب كاهش 

اپراتورها و كاربران كامپیوترها مي كمردردو سردرد

شود

تعداد كاربرد كامپیوتر در زندگي بشر بسیار زیاد است و

نند زیادي از افراد ساعت هاي متمادي با كامپیوتر كارمي ك

، به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر در محیط كار با 

.كامپیوتر اهمیت زیادي دارد 

نامناسب در محیط كاري و عدم توجه به وجود شرایط

مدت موارد ایمني هنگام كار با كامپیوترممكن است در بلند

.  سبب بروز بیماري ها و ناهنجاري ها شو د 

وچك بیشتر كاربران د ر محیط هاي سر بسته و فضاهاي ك

كا ر مي كنند



كمترین ویژگي هاي یك محیط كاري مناسب براي كاربران 

:كامپیوتر به قرار ذیل است 

وجود سیستم تهویه مطبوع*

نوركافي و مناسب*

استفاده از میز مخصوص كه داراي ابعاد استاندارد باشد*

اي جلوگیري استفاده از صندلي مخصوص كامپیوتر با ارتفاع قابل تنظیم بر*

از ناراحتي ستون فقرات كاربر

استفاده از زیرپایي براي جلوگیري از بي حسي پا*

.ته ساكن كف پوش چوبي یا پالستیكي براي جلوگیري از ایجاد الكتریسی*

 با وجود رعایت نكات فوق ، باز امكان بروز بیماري هاي خاص براي

.اپراتور وجود دارد 

كامپیوتركم تحركي هنگام كار با

چشم دوختن در مدت طوالني به صفحه مانیتور

 حركات یكنواخت مچ دست ، ممكن است سبب بروز انواع ناهنجاري ها

.شوند 



ارگونومي اجزاي موجود در محیط كار با كامپیوتر

اگر براي انجام فعالیت ها در

اده محیط كار از كامپیوتر استف

مي شود ، به منظور جلوگیري

از عوارض ناشي از كار با 

ه كامپیوتر ، توصیه مي شود ك

اصول ساده اي كه در مورد 

تجهیزات موقعیت و مكان كار 

با كامپیوتر رعایت گردد تا

بتوان تا حدودي ازاین عوارض

جلوگیري كرد



صندلی
ید از صندلي مورد استفاده در محیط كار با كامپیوتر با

خصوصیات زیر برخوردار باشد 

بر داراي پشتي باشد ، به صورتي كه گودي كمر را در

.از نظر افقي و عمودي تراز باشد ( پشتي ) گیرد و 

 چرخان باشد.

 قابل تنظیم باشد ( زوایا و فواصل)از هر نظر.

 داراي پایه اي محكم باشد.

 روكش آن از جنسي باشد كه هوا را از خود عبور داده و

.سبب تعریق نشود و لغزنده نیز نباشد 

 سانتیمتر ضخامت داشته باشد 3تا 2الیه داخلي آن.

 سانتیمتر باشد 40حداقل عرض آن.

ته چرخ آن قابلیت حركت بر جنس كفپوش اتاق را داش

.باشد 

 ارتفاع آن با ارتفاع میز متناسب باشد.

 بر اساس اصول ارگونومي كه از سوي سازمان بین

تا 25د المللي توصیه شده ، ارتفاع نشمینگاه صندلي بای

فته سانتیمتر پایین تر از سطح میز كار در نظر گر35

.شود 



میز کار
ارتفاع سطح میز كار باید

.قابل تنظیم باشد 

فضاي در نظر گرفته شده

براي پاها در زیر میز باید 

.مناسب باشد 

ه سطح میز كار باید به انداز

اي بزرگ باشد كه جاي كافي

براي تمامي اشیا و وسایل 

موجود باشد 

ا سطح میزكار نباید سفید ی

خیلي تیره باشد ، چون به 

ي نامساعد شدن شرایط روشنای

.كمك مي كند 



وسایلي كه در هنگام كار بیشترین موارد 

ر و استفاده را دارند ، باید در نزدیكي اپراتو

در دسترس وي قرار داشته باشد و سایر 

ود وسایل نیز باید به صورتي منظم در جاي خ

.  قرار گیرند 

ك الزم به ذكر است كه اگر امكان استفاده از ی

وي میز بزرگ وجود نداشته باشد ، یا فضاي ر

ایه میز كوچك باشد ، مي توان با استفاده از پ

متحرك مانیتور ، ضمن تنظیم فواصل و 

ا ارتفاع مانیتور در بهترین حاالت مطابق ب

اصول ارگونومي ، از فضاي موجود نیز 

مكان حداكثر استفاده را نمود كه این وسیله با ا

درجه به دور محور خود 360چرخش 

م محیط حركت وضعي و انتقالي ، قابلیت تنظی

كار را تا حد بسیار زیادي افزایش مي دهد و

در اثر افزایش قابلیت تنظیم فواصل و

هره ارتفاعات مورد نیاز ، از خستگي ستون م

.ها و سایر اندام ها جلوگیري مي شود 







مانیتور
بطور كلي مانیتورها ، ممكن است دو نوع خطر را براي افراد به وجود 

:آورند كه عبارتند از 

ط خطر درخشندگي نور و یا انعكاس و بازتاب نور محی( الف 

اطراف به چشمان فرد

خطر تشعشع( ب 



از لحاظ اصول ارگونومي ، در هنگام كار با مانیتورها ، خصوصیات و 

:اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرند 

 باالترین قسمت صفحه مانیتور در امتداد دید اپراتور قرار گیرد.

 سانتي متر و در بعضي 60تا 30فاصله بین چشم ها تا صفحه مانیتور بین

.سانتي متر توصیه شده است 46موارد در بهترین حالت ، 

عكس كند صفحه مانیتور نباید درخشندگي داشته باشد و نور را نیز نباید من.

 تصاویر روي صفحه مانیتور باید واضح و خوانا باشند.

تور جهت كاهش انعكاس نور محیط اطراف در مانیتور ، باید ضمن تنظیم مانی

(كاهش داد ) ، درخشندگي را نیز در منبع تولید آن كنترل نمود 

یرند مانیتورها باید در مكاني دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آنها قرار گ.

ك براي جلوگیري از انعكاس نور ، پس از تنظیم محیط كار مي توان از ی

.فیلتر شیشه اي یا نوري استفاده نمود 

ر میدان برای جلوگیري یك زاویه دید مناسب به صورتي كه صفحه مانیتور د

اید به دید فرد واقع شود ، گردن باید راست نگاه داشته شود و مسیر دید نیز ب

.سمت پایین باشد 



این وسیله . جهت افزایش قابلیت تنظیم مانیتور نیز مي توان از پایه متحرك استفاده نمود

ضمن به ما امكان مي دهد كه با افزایش قابلیت تنظیم فواصل بر اساس اصول ارگونومي ،

بي را ، فاصله مناس( از نظر قرار گرفتن در امتداد دید ) قراردادن مانیتور در محل مناسب 

، از یط دید مناسب ترین شرانیز بین فرد و مانیتور به وجود آورد و در نتیجه با پدید آوردن 

عوارض استخوانيو هم چنین سایر ناراحتي ها و عوارض چشمي و سایر خستگي چشم 

.ائیم جلوگیري نم( در اثر وضعیتي كه فرد براي مانیتور به خود مي گیرد ) ماهیچه اي 

باید در مواقعي كه از كامپیوتر براي اموري چون تایپ یا حروفچیني استفاده مي شود ،

(قابل تنظیم ( copy holder. ) از یك نگهدارنده در كنار مانیتور استفاده نمایید 

یتور قرار براي جلوگیري از خطرات میادین الكترومغناطیسي ، هیچ گاه نباید در پشت مان

.گرفت 





Can cause neck 

and shoulder strain.

Unable to sit back in 

chair, no back 

support.



شتیاسکولیوز يا كج پ
اسکولیوز عبارتست از انحراف جانبی ستون مهره  

ها ،به نحوی که زواید شوکی مهره ها به سمت 
تقعر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش  

.یابد
برخالف وضعیتهای کیفوز و لوردوز که به  
صورت طبیعی در همه افراد وجود دارد،این  
.وضعیت همیشه غیر طبیعی محسوب می شود



کج پشتی معموأل قبل از چهارده سالگی ظاهر می شود.
 در بررسیهای رادیولوژیک از افرادی که دچار کج پشتی

مشخص شد که دو سوم کج پشتی ها از نوع وضعیتی بوده ،.بودند
 یک چهارم از نوع نامشخص
م  ده درصد باقیمانده به طور مساوی به اشکال مادرزادی و فلجی تقسی

شده
 در دوران نو جوانی میزان شیوع کج پشتی با علت نا مشخص در

.دختران پنج برابر بیشتر از پسران
شتی برخی منابع،کج پشتی با علت ناشناخته را شایعترین نوع کج پ

.در صد از مبتالیان می شود85-75دانسته اند که شامل 
70-90الح درصد از کج پشتیها با علت نا شناخته کودکی از نوع اص

ماه بعد از زمان 24-18در این نوع،اغلب انحناها .پذیرند
.تشخیص،بطور کامل اصالح می شوند



تعداد تقسیم بندی كج پشتی بر اساس
:قوس ها

ند که فقط  کج پشتی هایی هست. كج پشتی ساده
.یک قوس دارند

تند که دو یا  کج پشتی هایی هس.كج پشتی مركب
سه قوس دارند و یکی از آنها قوس اولیه و بقیه 

ز بقیه قوس اولیه یا اصلی ا.جبرانی محسوب می شوند
با  تعداد مهره ها در قوس اصلی.قوسها بزرگتر است

کج قوس اصلی در.باال رفتن سن افزایش می یابد
پشتی های مادر زادی معموأل طی رشد کوچک می
ماند،ولی قوس های جبرانی همگام با رشد کودک

.  بزرگ می شود





یعلل پديد آمدن كج پشتی های وضعیت
ب این کوتاهی سب.کوتاهی عضالت دور کننده ران دریک پا

بال افتادگی لگن در سمت عضالت کوتاه شده می شود و به دن
روع  در این حالت ش.ان،کج پشتی در ستون مهره ها شکل می گیرد

.خاجی است-کج پشتی  از ناحیه کمری
سبب این کوتاهی.کوتاهی عضالت نزدیک کننده ران در یک پا

اه شده  می شود که با باال رفتن لگن درسمت مقابل عضالت کوت
کل  خاجی ش-دیده شود و به دنبال آن،کج پشتی در ناحیه کمری

.گیرد
در سمت کوتاهی یک پا سبب می شود که لگن.کوتاهی یک پا

در این  .د شودپای کوتاه،افتادگی یابد  به دنبال آن،کج پشتی ایجا
بران حالت معموأل در پای بلند تر یک قوس طولی خفیف برای ج

.اختالف طول پاها ایجاد می شود

http://www.tennisperspective.com/wp-content/uploads/2011/02/Adductor-Longus.jpg


عادت به نشستن یک طرفی
حمل اجسامی مانند کیف  :اتخاذ وضعیتهای غلط

اند به  مدرسه با یک دست به صورت طوالنی می تو
.بروز کج پشتی منجر شود

ب در کمردرد بویژه ناراحتیهای عص: کمر درد
اند و سیاتیک عضالت یک طرف کمی گرفته

نجر همین امر در بلند مدت به ایجاد کج پشتی م
.می شود

  شرکت در بعضی از رشته های ورزشی که
ت،مانند  مستلزم حرکات و فعالیتهای یک طرفه اس

ر در بازیکنان تنیس نسبت به سای.تنیس
انبه،کج  ورزشکاران،اغلب به دلیل فعالیتهای یکج

.  پشتی بیشتر توسعه می یابد





عوارض ناشی از كج پشتی 
درد
ج پشتی شایعترین مشکل بزرگساالن مبتال به ک

.است
ستعلت و منشا اولیه آن در این افراد مشخص نی.
تی آنها درد در میان بزرگساالنی که زاویه کج پش

درجه است،رایج می باشد  45بیشتر از
نی یا  این درد ممکن است به دلیل خستگی عضال

.کشیدگی عضالت ایجاد شود
بیعی اما آنچه مسلم است،در کج پشتی،راستای ط

ی ستون فقرات به هم خورده و فشارهای مکانیک
به .وارد بر قسمتهای مختلف آن تغییر می کند

طوری که برخی از مناطق آن متحمل فشارهای 
خیلی زیادی می شود که این امر منشا عوارض  

.دیگری در ستون فقرات خواهد شد



عوارض ناشی از کج پشتی 
درد
شایعترین مشکل بزرگساالن مبتال به کج پشتی است.
علت و منشا اولیه آن در این افراد مشخص نیست.
ر درد در میان بزرگساالنی که زاویه کج پشتی آنها بیشت

درجه است،رایج می باشد 45از
این درد ممکن است به دلیل خستگی عضالنی یا کشیدگی

.عضالت ایجاد شود
قرات اما آنچه مسلم است،در کج پشتی،راستای طبیعی ستون ف

به هم خورده و فشارهای مکانیکی وارد بر قسمتهای مختلف آن
به طوری که برخی از مناطق آن متحمل  .تغییر می کند

فشارهای خیلی زیادی می شود که این امر منشا عوارض 
.دیگری در ستون فقرات خواهد شد



تنفسی-اختالل در عملکرد دستگاه قلبی:
ده  افرادی که کج پشتی آنها از سنین پایین شروع ش

در  .قرار دارندتنفسی-باشد،بیشتر در معرض مشکالت قلبی
س در اثر  این افراد،بافت ریه سالم است ،ولی مکانیک تنف
یرد و سبب  تغییر شکل ستون فقرات تحت تاثیر قرار می گ

حجم کاهش ظرفیت کل ریه ،ظرفیت عملی ریه و افزایش
کل بیشتر هرچه شدت کج پشتی و تغییر ش.باقیمانده می شود

اهش می باشد ظرفیت حیاتی نیز به نسبت بیشتری ک
افزایش  پدید آمدن چنین تغییراتی در عوامل ریوی ،به.یابد

ه خود در  فعالیت تنفس منجر می شود و این افزایش به نوب
.ایجاد می کند( تنگی نفس ) هنگام فعالیت ،



ورت فشار اختالالت عصبی بیشتر به ص. اختالالت عصبی
اسیب.روی ریشه های عصبی و ضایعه نخاعی دیده می شود

تفاده نخاعی بیشتر در انواع مادرزادی است گاهی هم در هنگام اس
ده  از انواع وسایل اصالح کننده ممکن است این اختالالت دی

.شود

از عدم اگر عارضه کج پشتی ناشی. اختالل در راه رفتن
فی تعادل عضالنی باشد ،می تواند روی راه رفتن فرد اثر من
.بگذارد و به راه رفتن نادرست و غیر طبیعی منجر شود

ن فقرات می تغییر شکل ستو.كاهش تحرک ستون فقرات
مهره تواند به کاهش تحرک ستون فقرات منجر شود و چرخش

به  همچنین دامنه حرکتی در جهت خم شدن.ها را نیز محدود کند
.  طرفین نیز کاهش می یابد



نحوه بررسی و ارزیابی



Too Low Too High

Contact 

stress on wrist.

Potential wrist 

and upper arm 

discomfort.

Hunched 

over to see 

monitor.

Potential 

wrist & 

upper arm 

discomfort.



Keyboard and 

Mouse

Upper arm and 

shoulder discomfort.

Potential for 

extended reaching for 

long periods of time.



Awkward Postures Typical of Office Work

Stand up, don’t 

reach for items.

Be cautious of twisting 

and bending, stand up 

and use good body 

mechanics.

Can cause 

neck pain 

and 

shoulder 

pain, both 

sides.



رار صفحه كلید مورد استفاده باید در دسترس فرد و در محلي ق:صفحه كلید 

تا 80گیرد كه در هنگام كار با آن ، ساعد و بازوها زاویه اي بین 

در این حالت بازو باید به زمین عمود . درجه ایجاد نمایند 100

باال ، باشد و مچ نباید هیچ گونه فشاري را متحمل شود و نباید به

براي این منظور مي توان از تكیه گاه. پایین یا داخل خم شود 

.مخصوصي استفاده نمود 

 صفحه كلید باید از بدنه كامپیوتر مجزا باشد.

 صفحه كلید باید بطور دقیق در جلوي فرد قرار گیرد.



:ماوس
 امروزه ماوس ها با شكل هاي مختلف وارد بازار شده

وتر بنابراین انتخاب ماوس عامل مهمي در هنگام كار با كامپی.اند

.مي باشد

حتي المقدور ماوس وصفحه كلید هم سطح باشند.

یه در هنگام كار با موس ، مچ دست و ساعد بایستي داراي تك

.گاه باشند

داز كلیدهاي میانبر به جاي استفاده از ماوس كمك بگیری

 كه امروزه به ( صفحه هاي مخصوص ماوس)ازپدهایي

.عنوان پد طبي مطرح مي باشد، استفاده گردد





ونلت)کارپتونلدرمدینعصبرویفشارازناشیکارپتونلسندروم

60تا30سنینبینبیماراندرغالباسندروماین.باشدمی(دستیمچ

.شودمیدیدهمردانبرابر5زنهادروشودمیظاهرسالگی

یاوودشکارپتونلظرفیتتنگییاعالیمکاهشسببکهشرایطیهر

راسندروماینعالیمتواندگردد،میآنداخلدرحجمافزایشباعث

:نمایدایجاد

عرتقتوسطکهاستمچقدامیسطحدرکوچکیکارپ،گذرگاهتونل

میراآنسقفمچعرضیلیگامانوشدهایجادکارپاستخوانهای

(رتیناکولومفلکسور).پوشاند

Carpal tunel syndrom





سازندمیراتونلرادیالدیوارهتراپزیومواسکافوئیدهایاستخوان.

Hamateوpisiformودهندمیتشکیلراتونلاولنارمرزهای

.اندپوشمیراتونلاینسقفرتیناکولومفلکسورشدگفتههمچنانکه

یکعنوانبهکهاستاستخوانیلیفیگذرگاهومجرایکهاتونلاین

pulley systemازودهدمیافزایشرافلکسورعضالت

bowstringنمایدمیگیریجلوهاآن.

داخلاز“ carpal Tunnel”تاندون4:کنندمیعبورساختمانده

شستدفلکسوربلنانگشتان،عمقیفلکسورتاندون4انگشتانسطحیفلکسور

Medianعصبو



(چربیتومور)لیپوما،(گانگلیون)تومورها،ضربهیاعفونتازناشیورم
بخصوص)مچهایاستخوانرفتگیدر(Lunate)قدامسمتبه.
وزیادفلکشیدرمچحرکتیبی"Ulnar deviaition"سبباستممکن

شکستگیانداختنجاازپسکارپتونلدرMedianعصبفشردگی
Collesشود.

ارتباطدررینود،گاهیبیماریدیابت،آمیلوئیدوز،چاقی،چونسیستیکمشکالت
.هستندسندرماینبا
بدنبالتنوسینووسیتچونآرترینیعوارضR.A

(.شودمیبرطرفزایمانازپسعالئممعموالً)بارداری
یهیپرتروفبعلت).استسندرماینعاملگاهیشغلوحرفهنوعچونعواملی

(مچ
Idiopathic(مشخصعلتبدون)عصببخودیخودپاتینورومورداینبه"

Median"استشایعنیزبسیارکهشودمیگفته.

:علل ضایعه



1.یحسناحیهدرانگشتانکرختیوحسیپارستزی،بی

خوابازبیمارشدنبیدارسبباین)medianعصب

حسیتوزیعبهمحدودهمهمیشهدردهااینالبته(میشود

تمامطولدراستممکننیست،بلکهmedianعصب

.دبرسنیزبازوبهحتییاوکندپیداانتشارانگشتان

بآشیرزیرفروبردنیاودستدادنتکانباعالئمگاهی

.میکندپیداتخفیفسرد

عالئم



هضایعدیررسوبعدیعالئمازتنارآتروفی.2

هکبیمارانیازنیمیدرمیشودگفتهواست

.داردوجودمیگیرندقرارجراحیعملتحت

انگشتاندربخصوصpinprickحساختالل.3

حرارتحسفقدان.استشایعوسطوسبابه

light touchوposition senseچندان

.نیستشایع

اتتغییروتنارعضالتدرفاسیکوالسیون.4

یزنسومودومواولانگشتاننوکدرتروفیک

.میشودمشاهدهگاهی



1.شدنمورمورووگزگزشبانهپارستزیبردالبیماریتاریخچه

2.محدودهدرحرکتیوحسیاختاللوجودوبیمارحرکتیوحسیارزیابی

abd.pollicisعضلهتستبخصوص)medianعصب B.خاصیاهمیت

(.دارد

3.تستهایبودنمثبتtinel،phalen

تستtinel

Tappingعصبمسیررویدرانگشتیاومخصوصچکشتوسط

median(تنارقاعدهومچناحیهدربخصوص)حیهنادرپارستزیایجادسبب

.میشودعصباینحسیتوزیع

تشخیص



راهاآرنجونشیندمیمیزمقابلصندلیرویبیمار

بههامچکهمیگذاردومیگذاردمیزرویflexدر

flex1مدتدرباشدمثبتتستاکر.بروندکامل

محدودهدرپارستزیوناراحتیاحساسدقیقه

.شدخواهدمشاهدهمدینعصبحسیتوزیع

تهادسپشتدادنقرارطریقازمیتوانرافالنتست

کانامحدتاهاآرنجحالیکه،دریکدیگرباتماسدر

.دادانجامنیزشدهآوردهپایین

تست فالن



وضعیتدرمیتوانالذکرفوقطریقبهرافالنتستext.مچکامل

انامکحدتاهاآرنجحالیکهدرهمبادستهاکفتماس).دادانجامنیز

(شدهآوردهباال

مثبتمبتالبیماران%60درفالنتستکهاستذکربهالزمالبته

.است



وترالنوضعیتدرمچکردنحرکتبیباعالئمتخفیف.4

در(NCV)عصبهدایتسرعتآزمایشدرتاخیر.5

EMGآزمایشات

هدایتشآزمایبهنیازیباشدواضحکلینیکیتاریخچهاگر

.نیستعصبی

دتشدیباعث(شریانبستن)بازودورcuffیکبستن.6



گردنیدندهیاگرددنآرتروزمثلگردنیضایعات

Thoracic outlets

Neurosis

نویسندگانکرامپ

دیگرهاینوروپاتی

تشخیص افتراقی



وتگیشکسبدلیلمثالًدستمچناحیههایفشردگیکلیه
گرفتگیگچ
روماتوئیدآرتریت
آبستنی
تدریجیمعموالشروعتیروئیدیهیپو

دیابت
آکرومگالی
همودیالیزبرایساعددرشنتبرقراریازپس
هاییبیماریبهثانویهوچهاولیهچه)آمیلومیدوز
میلومامالتیپلمانند)

.دیده شودCTSدر موارد زیر ممکن است نشانه های 



Ergonomic Stretching Exercises –Wrists & Hands

Keepelbow straight

Grasp involved 

hand 

Slowlybend wrist 

until a stretch is felt

Actively bend fingers 

of involved hand

Start with knuckles 

furthest from hand

Slowly make a fist

Keepelbow straight

Grasp involved hand

Slowly bend wrist 

down until a stretch is 

felt



: نورپردازي محیط كار
ام قرار دادن روشنایي و انتخاب میزان مناسبي از نور مي تواند توانایي شخص را در هنگ

ر بیش از اگر روشنایي بسیار زیاد باشد و یا نو. دیدن تصاویر بر روي مانیتور افزایش دهد

ر دچار اندازه مناسب بر روي صفحه مانیتور بیافتد ، براي دیدن تصاویر بر روي مانیتو

م و مشكل شده و نمي توان تصاویر را به وضوح مشاهده كرد، بنابراین موجب خستگي چش

سردرد مي گردد



میز كامپیوتر و مانیتور خود را به گونه اي در محیط كار قرار

ر روي دهید كه پشت به پنجره محیط كار باشد و نور بیرون ازاتاق ب

ها استفاده مانیتور تابیده نشود و یا از پرده و نور گیر در پشت پنجره

.شود تا از ورود نور درخشان جلوگیري بعمل آید

فاده ازنورهاي مهتابي وخورشیدي بطور تركیبي در محیط كار است

.دگردد تا روشنایي مناسبي جهت خواندن در اختیار داشته باشی

 در صورت استفاده از چراغ هاي مطالعه، منبع نور را به موازات

. خط دید خود قرار دهید

در صورتي كه از مانیتورLCDاستفاده می گردد، میزان روشنایي

بیشتري مورد نیاز مي باشد

مي منابع روشنایي درخشان كه در پشت صفحه نمایش قرار دارند

دیدن توانند براي كاربران با كامپیوتر مشكل ایجاد كنند و در واقع

.صفحه كار را بطور واضح برایتان مشكل مي سازد





:ورزش هاي مفیدجهت گردن و شانه 
ماهیچه هاي گردن را راست و كشیده نگه دارید و آن ر امنقبض و محكم نگیرید، این روش ناراحتي هاي ناشي از

.  حالت هاي قرارگرفتن بدن را بر طرف مي كند 

انه چ. راحت بنشینید ، به شانه ها استراحت دهید و چانه خود را به طرف سینه متمایل كنید( 2و 1) طبق شكل شماره 

ثانیه 30. را تا جایي كه مي توانید به طرف شانه راست بچرخانید ، طوري كه هیچ فشاري به پشت گردن وارد نشود

.این حركت را براي سمت چپ نیز انجام دهید. در این حالت بمانید 

د گوش هاي خود را به طرف شانه راست خم كنی. راحت بنشینید به شانه ها استراحت دهید( 4و 3) طبق شكل شماره 

ثانیه در 30براي .گردن را تا جایي كه مي توانید شل كنید و با این كار احساس كششي در سمت مخالف خواهید كرد 

.  این حركت را براي سمت چپ نیز تكرار نمائید.این حالت بمانید 

ید و شانه سرتان را تاجا یي كه راحت هستید به عقب بكش.جناغ سینه و چانه را به باال ببرید ( 6و 5) طبق شكل شماره 

نه هوا را به بیرون داده و بازدم كنید و سر را از عقب به مركز آورده و سپس چانه را به طرف سی.ها را شل نمائید

.متمایل كنید طوریكه پشت گردن كشیده شود و مدتي در این حالت بمانید



Ergonomic Exercises –The Back 
Forward Bend–Releases tension in the back

Sit comfortably on the chair,feet paralle land resting on the floor (see 

Figure1)

Place hands on the knees, elongate the spine and back of the neck (see 

Figure1)

Bend forward from the hips. Leading with the front of the body. (see 

Figure2)

Release hands on to floor, resting the chest on the knees (see Figure3)

Hold for10seconds,then gently come up

Figure1 Figure2 Figure3



مادرم، سجده ی ایثارت گل محبت را در نهال خشک وجودم 

پروراند و دامان گهربار لبخندت لحظه های مهربانی را در 

کویر تشنه ی قلبم جاداد؛ تو چشمه ای جوشان از مهربانی و 

لطافت و دریایی مواج از شیرینی و ظرافت و الفبای آفرینش

.عشقی



Questions?



انواع روش خوابیدن اكثر انسان ها


