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مهم ارزیابی پوسچرای از مشخصات ربخی روشجدول خالصه رد ارگونومی و حمل دستی بار اهی   

مورد بررسی های/ اندام پارامترها توضیحات  نام شاخص نوع شاخص 

 .هادست : تجزیه تحلیل فشار بیومکانیکی وارد برردبکار

این شاخص معیار توصیف سطح مواجهه ندارد و فقط 

 دهد.های فوقانی را مورد بررسی قرار میاندام

نوع حرکت، نوع چنگش، وضعیت قرار 

گیری اندام فوقانی، فشار خارجی و سطح 

 تالش فیزیکی

 HAMA ارزیابی اندام فوقانی

 Hand – Arm – Movement Analysis 

محیط  ریسک فاکتورهایتمرکز این روش بر شناسایی 

گیرد و اعتبار کار است. ترکیبی از عوامل را در نظر نمی

 گران مختلف پایین است.آن بین مشاهده

ها، گردن، شانه، پشت، آرنج، ساعد، دست

 پاها، زانو، باسن، کمر
 PLIBEL ارزیابی کل بدن

 A گروه هایاندامشده است،  گرفته RULAاز روش 

 36نیز شامل  B گروه هایپوسچر و اندام 60شامل 

ریسک در این روش بین باشد. امتیاز سطوح پوسچر می

 باشد.سطح ریسک می 5بوده و دارای  15تا  1

 دهد:دو گروه اندام را مورد بررسی قرار می

Aگردن، تنه و پاها + امتیاز اعمال نیرو : 

Bمچ دست + امتیاز جفت  و : بازو، ساعد

 شدن دست با بار

در نهایت امتیاز دو گروه با امتیاز فعالیت 

 شوند.جمع می

 REBA ارزیابی کل بدن

Rapid entire body assessment 

گرفته شده است، امتیاز نهایی در  OWASاز روش 

چهار سطح ریسک دارد.   است. 7تا  1این روش بین 

 گیرد.مورد استفاده قرار می نشستههای در فعالیت

 پوسچرهای مورد بررسی:
 بدترین پوسچرها 

 ترین پوسچرهاتکرارپر 

نحوه تقسیم بندی امتیازهای داده شده به 

 ها به شرح ذیل است:اندام

Aبازو، ساعد، مچ دست : 

Bگردن، تنه، پاها : 

C امتیاز گروه :A امتیاز فعالیت ماهیچه +-

دینامیک(+ امتیاز ها )فعالیت استاتیک یا 

 نیرو

D امتیاز گروه :B امتیاز فعالیت ماهیچه +-

ها )فعالیت استاتیک یا دینامیک( + امتیاز 

 نیرو

 RULA ارزیابی اندام فوقانی

Rapid upper limb assessment 
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-پوسچر مورد بررسی قرار می 84در کل در این روش 

 گیرد

 حالت 4 ←تنه 

 حالت 3 ←بازو 

 حالت 7 ←پاها 

 حالت 3 ←نیروی اعمال شده 

 

 OWAS ارزیابی کل بدن

Ovako working posture analysis system 

 مصاحبهبا کارگر  ARTدر این روش همانند روش 

 پذیرد.صورت می

سطح مواجهه با ارتعاش، سرعت انجام کار و میزان 

 دهد.استرس را مورد بررسی قرار می

 حالت 18 ←گردن 

 حالت 56 ←کمر  

 حالت 56 ←بازو  –شانه  

 حالت 46 ←دست  –مچ دست  

پوسچر، تعداد  :فاکتورهایریسک 

حرکت، مدت زمان مواجهه و وزن بار را در 

 گیرد.نظر می

 QEC ارزیابی کل بدن

Quick exposure check 

-مورد استفاده قرار می نشستهو  اداریهای در فعالیت

ریسک باال تلقی شده  5گیرد، در این روش امتیاز باالی 

های کاری بایستی بیشتر مورد بررسی قرار و ایستگاه

 گیرند.

ارتفاع صندلی، عمق نشیمنگاه، دسته 

یبان کمر، مانیتور، مدت زمان تصندلی، پش

ن، صفحه کلید، موس، لوازم مناسب، تلف

 جانبی و ...

های ارزیابی تمام بدن، برای فعالیت

 نشسته )ارزیابی سریع تنش اداری

 نام دارد(

ROSA 

Rapid office strain assessment 

این روش بر مبنای ارتباط بین تعداد حرکات واقعی 

های فوقانی در وظایف انجام شده روزانه به وسیله اندام

 باشدتکراری و تعداد حرکات توصیه شده مربوطه می

 OCRA ارزیابی اندام فوقانی شانه، آرنج، مچ دست، دست و انگشتان

Occupational repetitive actions 

 است. 4و  3، 2برابر با حاصلضرب مراحل  حد مجاز:

شود، اگر وزن بار در آخر وزن بار با حدمجاز مقایسه می

 از حد مجاز بیشتر بود، انجام لیفتینگ غیر مجاز است.

 :مراحل

 ثبت وزن بار  .1

 تعیین موقعیت لیفتینگ .2

تعیین فرکانس و مدت زمان  .3

 طول شیفت لیفتینگ در

 WISHA حمل دستی بار

Washington industrial safety & health Act 
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تعیین وجود و یا عدم وجود  .4

 در هنگام لیفتینگ بدن چرخش

درجه  45)اگر چرخش بیش از 

در هنگام لیفتینگ وجود داشت 

 کنیم(ضرب می 0.85در عدد 

 

فرکانس، فاصله عمودی و افقی بار با بدن 

جابجایی، طول مدت  در زمان لیفتینگ و

 زمان انجام لیفت

 SNOOK حمل دستی بار، جابجایی بار

 روش حمل بار است. تریندقیق

 ها:محدودیت
 حمل یک دستی 

  ساعت 8لیفتینگ بیشتر از 

 انجام فعالیت در حالت نشسته و زانو زده 

 حمل بار در زمان جابجایی 

 حد مجاز بار:
RWL = LC×HM×VM×DM×AM×FM×CM 

LI (شاخص بار) = L( بار وزن ) / RWL 

-کمتر باشد، انجام فعالیت مجاز می 1اگر شاخص بار از 

 باشد.

:LC  = کیلوگرم( 23)ثابت بار 

HMفاصله افقی : 

VMفاصله عمودی : 

DMفاصله انجام لیفت : 

AMفاکتور تقارن : 

FM)فاکتور تکرار )فرکانس انجام لیفت : 

CMفاکتور چنگش : 

 NIOSH حمل دستی بار

این روش هم یک روش کمی است و هم یک روش 

 کیفی. 

فرکانس و زون بار، فاصله دست از قسمت 

پایینی کمر، منطقه عمودی انجام لیفت، 

پیچش و خمش به جانب، فشار پوسچر، 

چنگش، فاکتورهای محیطی )دما، سرعت 

جریان هوا، روشنایی(، فاصله حمل بار، 

سطح زمین، موانع مسیر، میزان ارتباط و 

 حمل دستی، جابجایی، کار تیمی

 
MAC 

Manual handling assessment 
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تیمی در زمان لیفتینگ و  مکاریه

 جابجایی بار.

آرنج، ساعد و مچ دست را  :پوسچرهای

 دهد.مورد بررسی قرار می

این روش هم یک روش کمی است و هم یک روش 

مصاحبه با  ،QECهمانند روش  در این روش کیفی.

در مواردی که حرکت تکراری  پذیرد.صورت می کارگر

در نیم تنه باالیی وجود دارد، این روش مورد استفاده 

 گیرد.قرار می

 4الب قریسک فاکتور در  13در این روش 

 شود:فاکتور اصلی بررسی می

حرک دست، تکرار، مقدار و مدت زمان 

اعمال نیرو، پوسچر گردن و سر، پوسچر 

کمر، پوسچر بازو، پوسچر مچ دست، 

با کارگر،  مصاحبهچنگش، زمان استراحت، 

اجتماعی،  –مدت زمان، فاکتورهای روانی 

 سایر فاکتورها

 ART ارزیابی اندام فوقانی

Assessment of repetitive tasks  

 ذیل کاربرد دارد:در کارگران 
 کارگران ساختمان 

 کارگران ماهیگیری 

 کارگران خرده فروش 

 کارکنان مراکز پرستاری 

 های شیببرداشت کننده 

 OWAS PATHمشابه کد گذاری روش  OWASبرگرفته از روش 

 Posture  Activity  Tools and handling 

 است نیمه کمیشاخص استرین یک روش 

 : هامحدودیت

  کند، نه کارگرارزیابی میشغل را. 

 باشد.استاتیک مناسب نمی هایبرای کار 

 کند.ناحیه آرنج تا کف دست را بررسی می

 گیرد:موارد ذیل را در نظر می
اعمال نیرو،  زمان شدت اعمال نیرو، مدت

تالش در دقیقه، پوسچر مچ و دست، سرعت 

 .کار، مدت زمان انجام کار

 SI – JSA ارزیابی اندام فوقانی

Job strain index 
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 های ارزیابی حمل دستی بار:روش

 WISHA  

 SNOOK   

 NIOSH   

 MAC 

 ACGIH 

 ARBOUW  

 UTAH 

 KIM  

 Man TRA. 

 های ارزیابی اندام فوقانی:روش

 OCRA   

 ART  

 RULA   

 LUBA  

 HAL  

 HAMA  

 STRAIN INDEX   

 CTD RI. 

 های ارزیابی کل بدن:روش

 OWAS 

 QEC 

 REBA       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 PLIBEL  

 MFA  

 POSTURAL TARGETING. 


