


قاعده و قانون کارارگونومی؟ 

ایستادن

راه رفتن

نشستن

خوابیدن

کار با تلفن همراه

برداشتن اجسام از زمین

حمل بار

کار با کامپیوتر

تمرینات



نقش 

عوامل 

متعدد

وضعیت بدن

..(نشستن، ایستادن و)

اطالعات و عملیات

(بینایی و حواس)

کنترل ها  

نمایشگرها و وسایل )

(ورودی

وظایف و مشاغل

(نوع کار وشغل)



هدف؟
راحتی و کارایی در زندگی روزمره -بهداشت-سالمت-ایمنی

خواسته های 
کار

توانایی فرد

خواسته های کار

توانایی فرد
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موضوع؟دلیل انتخاب 



(پاسچر)وضعیت بدن 

 سر و گردن

شانه ها

تنه

 بازو و آرنج

 ساعد

مچ و دست ها



هر چرخش یا تمایل به راست و یا چپ منجر به فشار بر گردن و شانه ها می شود•

سر، گردن و شانه

سر و گردن رو به جلو و در یک راستا با تنه. 1

سر و گردن و تنه بدون . چپراست یا چرخش و تمایل به 2

تنه در راستای قائم. 3

شانه و بازو با تنه در یک . کفو عمود بر راستا، ریلکس 4



آرنج، ساعد و مچ دست

بدنو آرنج نزدیک به بازو . 1
(آرنج جلوتر یا عقب تر از راستای بدن نباشد)

درجه90و بازو ساعد .  2

راستامچ و دست ها در یک ساعد، . 3
(باالتر، پائین تر، متمایل به راست و یا چپ نباشد)



پاسچر غلط

.در طول زمان منجر به تنشن عضالنی، کاهش جریان خون و حتی فشار به عصب می شود

.در طول زمان منجر به کاهش آسیب می شودپاسچر طبیعی نگه داشتن 

باز کردن دست ها برای دسترسی  
:به کیبورد

آسیب شانه و گردن

:خم شدن به جلو از کمر

فشار بر دیسک های کمری

:باال بردن شانه ها

وقتی ارتفاع میز باال باشد



سوال؟



بخش کلیدی4

صندلی

زیر پایی

کیبورد و موس

مانیتور

1

4

2

3



صندلی

• back 

• shoulders

• hips 

• upper legs

• seat height 

• seat depth

• backrest 

support 

• armrests.



:تنظیم صندلی
 راحت

 قابل تنظیمشیب

ران/ از باسن تر پهن کمی

 مناسب طول

 ارتفاع قابل تنظیم

تکیه گاه دست

چرخدار



 و پر کندحمایتپشتی صندلی قوس کمری رو

(صندلیپشتی تنظیم شیب )

 (پهنا)ران/ تر از باسن پهن

2 زانو وجود داشته باشد انگشت فاصله بین صندلی و زیر 3تا

(.طول مناسب)

  (.تنظیم ارتفاع)پاها راحت روی زمین برسد

 درجه باشد و شانه به باال 90دسته صندلی را طوری تنظیم کنید که آرنج

(.صندلیدسته تنظیم )نرود  

 (.ساعدگاه تکیه )فاصله از زیر بغل زیاد نباشد

 چرخ )ه باشد نشسته داشتصندلی باید تحرك الزم برای کار و تغییر حالت

(.دار پنج پایه 

تنظیم صندلی؟



نیروی تماسی

Front edge of seat against calf.

سیگنال های انتقال کاهش گردش خون و مانع که باعث ناشی از فشار جسم سخت مانند لبه صندلی به بدن 

منجر به تورم، سوزن سوزن شدن و ناراحتی می شودو عصبی شده 



:صندلی بدون پشتی

فشار بر ستون فقرات و آسیب ناحیه کمر



موسصفحه کلید و 

• Hands

• Wrists

• arms 

• shoulders



وضعیت مناسب صفحه کلید

درجه 90آرنج نزدیک به بدن و حدود •

مچ دست صاف و در راستای ساعد•

(باال، پائین، داخل و خارج)زاویه دستها •

پد زیر مچ دست؟•



شما کدام وضعیت را دارید؟

کشوی صفحه کلید؟راستایدست در 

کلید؟کشوی صفحه تر از پائیندست 

کلید؟کشوی صفحه از باالتردست 



دست و ساعد در راستای صفحه کلید؟

صفحه  )تبریک می گویم، صندلی و دستگاه های ورودی شما 
.در سطح کار ایده آل نشستن شما هستند( کلید و ماوس



صفحه کلید؟تر از پائیندست 

:کنیدی نماگر از صفحه کلید کشویی استفاده :کنیداگر از صفحه کلید کشویی استفاده می

حسطتاراکلیدصفحهکشویارتفاع

ایدهکردتنظیمقبالکهساعدگاهتکیه

بهموسوکلیدصفحهتابیاوریدپایین

.دبرسشماآلایدهنشستنیکارسطح

 تکیه ه را به گونه ای باال ببرید کارتفاع صندلی

.  باشدهم سطح میز کار با گاه ساعد 

 سدمی رپاها به زمین اطمینان حاصل کنید که.



از صفحه کلید؟باالتردست 

:کنیداگر از صفحه کلید کشویی استفاده نمی:نیدمی کاگر از صفحه کلید کشویی استفاده 

 ساعد که سطح تکیه گاهرا تا کشوی صفحه کلید ارتفاع

به ید و موس صفحه کلتا بیاوریدباالقبال تنظیم کرده اید 

.برسدشما نشستن ایده آل یسطح کار

که  رید ببپائینصندلی را به گونه ای ارتفاع

.  دباشهم سطح با میز کار تکیه گاه ساعد 



لبه ی سفت میز در برابر ساعد

نیروی تماسی

انتقال  بدن باعث کاهش گردش خون و مانع میز به ناشی از فشار جسم سخت مانند لبه 

می شوداحساس ناراحتی سیگنال های عصبی شده که منجر به تورم، سوزن سوزن شدن و 

گیرندقرارنزدیک کاربر باشند و صفحه کلید و ماوسریلکس اجازه می دهد شانه ها تکیه گاه دست ها 



آیا پد زیر دست نیاز هست؟

پد زیر دستی و فشار به عصب مچ دست باید آزاد باشد و قسمت گوشتی 
دست بدون فشار به عصب، روی پد قرار گیرد

PALM SUPPORT

اید بنابراین هیچ وقت نب. افزایش می یابدتونل کارپالفشار وارد بر است هنگامیکه کیبورد با دست در تماس باشد مطالعات نشان داده

اگر شما عادت کرده اید دست خود را به کیبورد تکیه دهید، استفاده. فشار بر مچ دست وارد شود، حتی با بند ساعت و موبند و مچ بندها

. به شما کمک خواهد کرداز پد زیردستی به کاهش خطر آسیب



آیا به صفحه کلید ارگونومیک نیاز هست؟
!می کنندانحراف اولنار جلوگیری از صفحه کلیدهای ارگونومیک 

.واقعاً ارگونومیک است به بازار عرضه نمی شودکه آنچه هر •

.  استدست ها مچ انحراف جانبی از کیبورد ارگونومیک از بین بردن هدف •

.از دارندنیدهندفقط افرادی که این موقعیت مچ دست را نشان می داشت، افراد به صفحه کلید ارگونومیک نیاز نخواهند همه •

.وداز این طریق به ماوس اجازه می دهد تا در سمت راست به کاربر نزدیک شبرند، را از بین می صفحه کلیدها شماره برخی •



حرکت موس را از ناحیه آرنج کنترل کنید.

مچ دست را در حالت خنثی نگه دارید.

موس را  در وضعیت مناسب قرار دهید.

اگر احساس فشار می کنید موس را به سمت

.  دیگر منتقل کنید

استفاده از موس



ته در یک سطح قرار داشباید کلید و ماوس صفحه ارتفاع 
باشند  



آیا به موس ارگونومیک نیاز داریم؟

یک متخصص آموزش دیده بهترین فردی است که می تواند برای 

.کندکمک است، برای شما مناسب "جایگزین"سموتعیین اینکه آیا 

در بازار وجود دارندحتی بیشتر از کیبوردهاارگونومیک های سمو.

 ر بد است و شما بگویند موس فعلی شما چقددارند به به دالیل مالی عالقه تولیدکنندگان
.به شما منتقل می کندرا خوبی احساسموس گرانقیمت آنها چه 



مچ دست ها در حالت خنثی قرار بگیرند

 کلید با ساعدارتفاع مناسبی صفحه

موس در سمت راست و کامال کنار صفحه کلید

یز مچ دست در حین استراحت یا کار روی لبه سفت یا ت

نباشد

  استفاده درست از پد زیر دستی

   هنگام تایپ و استفاده از موس  انحراف در مچ دست

نداشته باشید



(مانیتور)صفحه نمایش 

• Monitor and the 

ideal height



ارتفاع مناسب مانیتور

Non bifocal user Bifocal user

:بدون عینک
ح در سطمانیتور فوقانی از قسمتسانتیمتر5تا 3حدود 

.چشم است

:با عینک
.پائین تر از سطح چشم استمانیتور قسمت فوقانی 

.به سمت پایین داشته باشد که ایده آل استزاویه دید درجه 15-30، نگاهیک با به چشم اجازه می دهد تا مقدار این 



مانیتور کامپیوتر

 شماستلبه باالیی صفحه نمایش در افق دید

رعایت کاربران با عینک

 وجود داردفاصله دست طول به اندازه

(فاصله مناسب بدون خم کردن تنه به جلو)

 (بدون کج کردن سر و گردن)مستقیما در روبرو

استدر نزدیکی شماکه برای نظارت و لوازم اسناد

(؟..مدارك، اسکنر، پرینتر و )



محدوده دسترسی

در خصوص اجزاء مورد نیاز کامپیوتر که برای انجام کار نیاز می باشد باید در منطقه حد 

و طرفین نباشد دسترس اولیه قرار گرفته به طوریکه فرد نیاز به کشیدن دست به طرف جلو



(زیر پایی)زمین روی وضعیت پاها 

• lower legs

• ankles 

• feet.



پاها و زیر پایی

فضای کافی در زیر میز

 درجه  90زانو ها حدود

ران ها موازی با زمین

صندلی در ارتفاع مناسب

موانع نباشد

پاها روی زمین یا روی زیر پایی



...اگر پاهای شما به زمین نمی رسد

ید ارتفاع نشیمنگاه صندلی را پائین بیاور. 1

سپس

دصفحه کلید را پائین بیاوری/ ارتفاع موس. 2

نیداز زیر پایی استفاده ک



!!می شودکمر درد اگر پاها روی زمین نباشد منجر به 
.استفاده کنیدزیرپاییبنابراین توصیه می شود از 

نرسدپاها به زمین اگر 

(؟کوتاه قد؟ میز در ارتفاع باالفرد )به هر دلیلی 

فرد به ) ادل مرکز ثقل به جلو می رود و برای حفظ تعجلو خم شده و 1

ود فرد پاهایش را روی پایه صندلی می گذارد و رو به جلو خم می ش

.شودوارد می کمرزیادی به که فشار 

فرد پاهایش آویزان می ماند و فشار به زانو وارد می شود که منج) ر 2

.  خواهد شدزانو درد و واریس به 

درد زانو و مچ پا 



ویژگی های زیرپایی خوب؟

قابلیت تنظیم ارتفاع) 1

شیب ) درجه225

قابلیت جابجایی در سطح افق) 3

اصطکاک داشته باشد که پا سر نخورد) 4



زمان استراحت

استراحت کوتاه

دست ها را ریلکس کنید

یک کار متفاوت انجام دهید

به چشم ها استراحت بدهید

نیدبه دور نگاه کنید و چشم ها را باز و بسته ک.



دست ها  

باز کردن انگشتان

مچ دست ها

کشش مچ دست

شانه ها  

 باال انداختن شانه و چرخش



گردن

خم کردن سر

چرخش سر

تنه و دست ها

دست ها را پشت سر قالب کنید

به جلو خم شوید

زانوها خم به داخل سینه

به عقب خم شوید





با تشکر از توجه شما


