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1- 7درصد 19 ، پسشکان مراجعیه درصد 14 جامعٍ، در را تیماریُا کل درصد 
   دَىد می اختصاص خًد تٍ را تیمارستان در تستری مًارد

2-از واشی يآسیة تیماری شایعتریه عضالویاسکلتی اختالالت ما کشًر در 
 . شًد می محسًب کار

3-شامل اسکلتیعضالوی اختالت: 
يآسیة لگه يپا پا مچ يدست دست مچ آروج -شاوٍگردن َای آسیة 

   فقرات ستًن َای
را پسشکی مراقثتُای میتًاود ي داشتٍ تأثیر وفر َساران ريی تر(1 کمر صدمات 

   کىد السامی
2) است شغلی آسیثُای کىىدٌ مستعد عًامل از یکسری   
3) کىد می ایجاد شدٌ تلف کاری ريز میایًن5 ، سالٍ َر   
4) ٍدارد  فرمایان کار ترای پًود میلیًن 1200 تٍ وسدیک ای َسیى. 

 



 ساختار کوز 
عولکزد . یک کوز سالن، قَی، اًعطاف پذیز ٍ بذٍى درد است

اصلی کوز هحافظت اس اًذام فَقاًی ، ًگْذاری اس طٌاب ًخاعی،  
کوک بِ اًعطاف پذیزی ٍ هحلی بزای اتصال عضالت ٍ 

 .ّاست«لیگاهاى»
هْزُ تطکیل ضذُ است  5اس ( قَس کوز)ستَى فقزات کوزی 

ّا «لیگاهاى»کِ بِ ّوزاُ دیسکْا، ریطِ ّای اعصاب، عضالت ٍ 
هْزُ ّا ٍ دیسکْا ی هابیي آًْا بیطتزیي فطار را  . هی باضذ

یک ستَى . تحول کزدُ ٍ بشرگتزیي اعضای فقزات کوز ّستٌذ
فقزات سالن دارای راستای صحیح بِ ّوزاُ سِ قَس طبیعی ٍ 
ٍضعیت اًذاهی هَسٍى هی باضذ کِ بِ تَسط عضــالت پطت،  

 .ضَد ضــــکن ، باسي ٍ پا هحافظت هی 
  



هؼیارُای تطخیصی درد ریطَ ػصثی  
 (سیاتیک)کوز 

 درد یک طزفِ اًذام تحتاًی ضذیذتز اس
 .کوز درد است

-  درد هعوَلـا بِ پا یا اًگطتاى پا اًتطار
 .هی یابذ

-   در اًتطار در هاتَهی کزختی ٍسَسى
 .ضذى ٍجَد دارد 

-  ، تغییز حسی حزکتی  یا رفلکسی
 هحذٍد بِ یک ریطِ عصبی است 

-   پیص آگْی قابل قبَل است 
-  ، ظزف ضص ّفتِ اس ضزٍع حاد درد

 .درصذ بْبَد هی یابذ 50

 هعیار ّای تطخیص کوز درد غیز
 اختصاصی 

-  سالگی20ٍ55ضیَع بیي سٌیي 
-  خاجی ، باسي  –درد در ًاحیِ کوزی

 ٍراى
-    هاّیت هکاًیکی درد 

 تغییز با فعالیت*     
 تغییز با گذضت سهاى  * •
 اس ًظز طبی بیوار خَب است  -•
 پیص آگْی خَب است -•
درصذ کوز درد   90ظزف ضص ّفتِ   -•

 .بْبَد هی یابذ



 ػْاهل خطز ضغلی کوز درد 
-  کار جسواًی سٌگیي 
- ٍضعیت کاری ایستا  ٍبذٍى تحزک 
-   خن ضذى ٍچزخیذى هکزر 
-  بلٌذ کزدى کطیذى ٍّل دادى اجسام 
-  کار تکزاری 
-  ارتعاش 
-  رٍاًی اجتواعی -عَاهل رٍحی رٍاًی 

 



Repetition 
Force 

Awkward Posture 
Static Posture 
Contact Stress 

Temperature 
Extremes 
Vibration 

Psycho Social  



  ػْاهل افشایص دٌُذٍ خطز 
-  ػْاهل خطز تیْهکاًیک 

-  ضغل ُای هستلشم پطت هیش ًطیٌی 

-  َتاغثاًی ّسایز کارُای هطات 

-  ضزکت در فؼالیتِای ّرسضی ًزهطی تخصْظ اگز ًا هٌظن تاضذ 

- چاقی 

کٌتزل کوز درد 
1- َکاُص ادتوال دوالت ًاگِاًی اّلی 

2-  کاُص ضذت ػالین 

3- کاُص طْالًی هذت ًاتْاًی 

4- کاُص ادتوال ػْد 



 درهاى افسزدگي اس كوز درد هي كاُذ 

  استفادٍ اس طة سْسًي تزاي درهاى كوزدرد 

   تِثْد كوز درد تا فطار درهاًي 

   تقْیت ستْى فقزات راُي هٌاسة تزاي كاُص دردُاي كوز 

  تاثیز یْگا در درهاى کوز درد 
 



1-  (ارگًْْهی)طزادی هذیط کار 

 تسِیالت هکاًیکی -

 دجن کار هٌاسة -

 طزادی خْب ضغل -

 ایستادى / ایستگاٍ ُای ًطستي -

 تستَ تٌذی هٌاسة -

 (گشیٌص کارگز)هؼایٌات قثل اس استخذام  -2-

 اخذ تاریخچَ دقیق -

 هؼایٌات فیشیکی کاهل -

 ػذم ًیاس تَ گزافی رّتیي -

 آسهْى قذرت-

 تزًاهَ ُای طثقَ تٌذی هطاغل-

 آهْسش-3-

 آهْسش کارگزاى  -3-1-

 (تلٌذ کزدى ایوي اضیاء ) تیْ هکاًیک دزکت تذى -

 



 قذرت ّتٌاسة  -

 (Back School)کالص آهْسضی هزاقثت اس کوز -

-3-2-آهْسش هذیزاى 

-  اصْل ارگًْْهی طزادی کار 

- ّاکٌص ُای ًسثت تَ کوز درد 

-  تاسگطت فْری تَ کار 

3-3-  آهْسش ًوایٌذٍ ُای اتذادیَ کارگزی 

-  تاسگطت سزیغ تَ کار 

-  قْاًیي کاری قاتل تؼذیل ّتٌظین 

 هْارد ارجاع هٌطقی-

3-4- آهْسش پشضکاى ػوْهی ّسایز کارکٌکاى  تخص تِذاضت ّدرهاى 

-  دارُّای هٌاسة 

-  کارتزد صذیخ گزافی 

-  هذذّدیت استزادت در تستز 

- (  در صْرت ًیاس ُوزاٍ هذذّدیت)تاسگطت فْری تَ کار 

 



 انستیتو بین المللی  در  ۲۰۰۰مطابق با تعریف ارائه شده سال

 ارگونومی

 هذیط،  " ػلن اصالح ّ تِیٌَ ساسی" ارگًْْهی ػثارت است اس

َ ای كَ هتٌاسة تا هذذّدیت ُای اًساى  هطاغل ّ تجِیشات تَ گًْ

 :تْدٍ؛ دّ ُذف كلی را دًثال هی كٌذ

 1-  تْلیذ ّ تِزٍ ّری -2ایوٌی ّ تِذاضت 

 . 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit


 
   اشياء تلٌذمزدى هٌاسة ٍضعيت

 

 ابتذا با س ا ًَ ّای خویذُ در جلَی ضیئ بٌطیٌیذ •
تزجیحاً یک پا کوی جلَتز اس پای . پاّا بایذ با فاصلِ ، هعوَالبِ عزض ضاًِ ،اس یکذیگز قزار گیزًذ •

 . دیگز قزار بگیزد
ِ ّا تايذ تِ طَر قزيٌِ قزار گزفتِ تاشٌذ ٍ ّزگش آرًج خن ًشَد •  .  شاً

 
 .  در اتتذا تايذ موز صاف ٍ يا تا هقذار موي گَدي در ًاحية موز تاشذ  •

 
 .  تلٌذمزدى جسن تا صاف مزدى ساًَ شزٍع هي شَد ٍ پس اس آى هفصل راى صاف هي شَد •

 
ّيچ گاُ شيء را در ًيوِ راُ ٍ در حالت خويذُ ًگِ ًذاريذ چزا مِ هَجة آسية تِ ستَى فقزات    •

 .هي گزدد
 
 .  ّيچ گاُ در حيي تلٌذمزدى اجسام تغييز جْت ًاگْاًي ًذّيذ  •

 
در سهيي گذاشتي اجسام، اتتذا موز را راست ًگِ داشتِ ٍ سپس ساًَّا را تتذريج خن مٌيذ تا جسن  •

 رٍي سهيي قزار
 . رّا ًکٌیذّيچگاُ جسن را تِ طَر ًاگْاًي . گيزد 

 

 



 ٍضعيت هٌاسة حول اشياء  
 اصَل اٍليِ حول اشياء  ( الف

دٍ اصل هْن تزاي حول اشيياء، هااسيثة قثيل اس حزميت ٍ      
 :ايٌنِ. تزداشتي صايح شيء در حيي حزمت هي تاشذ

آيا شوا تَاًايي مافي جْت تلٌذمزدى ٍ يا حزمت دادى شيء  
 هَرد ًظز را داريذ يا خيز

اگز شيء آًقذر سٌگيي است ميِ ًويي تَاًييذ آى را حزميت     
دّيذ، در صَرت اهناى آى را تِ قطعيات ميَچنتزي تقسيين    
مٌيذ، ٍ گزًِ اس ديگزاى مول تگيزيذ ٍ اگيز تلٌيذمزدى شييء    

 .  ّْل دّيذ  غيز هوني است، آى را تنشيذ ٍ يا 

اگز گزفتي شيء سخت است اس دستگيزُ، موزتٌذ ٍ يا طٌاب،  
  . جْت گزفتي آى استفادُ مٌيذ



  بارنحوه صحیح حمل ( ب
 

در حول تار در صَرتينِ شيء را تا دٍ دست حول هي مٌيذ آى  
را ّز چِ تيشتز تِ تذى ًشديل مزدُ ٍ حتي تزجيااً تِ تذى  
 .  تچسثاًيذ يا ايٌنِ آى را رٍي يل شاًِ قزار دادُ ٍ حول مٌيذ

.  
    صايح      صايح        صايح         غلط           غلط

 



 تِ را خَد ٍسايل ٍ تار اهناى صَرت در
 مٌيذ تقسين قسوت دٍ تِ هساٍي طَر

 هسافزتْا در هثالً .تگيزيذ دست دٍ در ٍ
 تشره ٍ سٌگيي چوذاى يل آًنِ تجاي
 استفادُ مَچنتز ساك دٍ اس مٌيذ حول
   .مٌيذ

 سثذ يا ٍ چوذاى هي خَاّيذ سهاًينِ 
 موز مٌيذ حول دست يل تا را هيَُ
  در ًشَد خن طزفيي تِ ٍ تَدُ صاف تايذ

 تاول تا مٌيذ خن موي را ساًَّا هقاتل
   .گزدد راحت تز تار ٍسى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ٍضعيت هٌاسة مشيذى ٍ ّْل دادى اشياء
 مشيذى اشياء( الف

ّزگش در حالتي مِ سز ًشديل شيء ٍ پشت خويذُ 
 .است، شيء را ًنشيذ

دستْاي خَد را طَري تِ شيء تگيزيذ مِ تيي شاًِ ٍ 
 .موز قزار تگيزد

ُ ايذ  شوا هي تَاًيذ ّن در حالتي مِ رٍ تِ شيء ايستاد
ٍ ّن در حالتي مِ پشتتاى تِ آى است، شيء را 

 .تنشيذ
اگز در حالتي اقذام تِ مشيذى شيء هي مٌيذ مِ  

ُ ايذ، تايذ پاّا را طَري قزار  ِ رٍي شيء ايستاد رٍت
دّيذ مِ تتَاًيذ تِ آّستگي تِ سوت عقة حزمت 

در تواهي ايي هزاحل موز تايذ صاف تَدُ ٍ . مٌيذ
 .چزخش لگي رٍ تِ عقة تاشذ

 

 غلط

 
 صحیح



 ّْل دادى اشياء  ( ب
ّزگش تا پاّاي ًشديل تِ شيء ٍ پشيتي خوييذُ،   

دسيتْا را طيَري تيِ شييء     . شيء را ّل ًذّيذ
تگيزيذ مِ تيي شاًِ ٍ سز قزار گيزد موز را صاف 
مٌيذ، عضالت شنن را سفت مٌيذ ٍ تيا قيذم سدى   
آّستِ تِ طزف جلَ شيء را ّيل دّييذ در اييي    

ِ رٍي شييء قيزار دارييذ       · . حاليت شيوا در رٍتي
سهاًينِ شيء شوا ارتفاع تلٌذي دارد ٍ چزخيذار  
. ًيش هي تاشذ، هي تَاًيذ آى را اس پشت ّل تذّييذ 

تِ اييي صيَرت ميِ، پشيت خيَد را تيِ شييء        
تچسثاًيذ، موز را صاف مٌيذ ٍ ّز دٍ دست را ًيش 

سپس تيا  . مٌار تٌِ قزار دادُ ٍ تِ شيء تچسثاًيذ
قذم سدى آّستِ تيِ سيوت عقية شييء را ّيل      

    . دّيذ

  




