
بت هشتجظ ثب اثقبد سبصهبًی ٍ ثخص اٍل هشثَط ثِ جوـ آٍسی اعالف کِ ضبهل دٍ ثخص است: MAPOچک لیست  .1

ویل هی ضًَذ ٍ ثخص دٍم هشثَط ثِ تحلیل اثقبد هحیغی ٍ تجْیضاتی ٍ آهَصضی کِ اص عشیك هػبثحِ ثب سش پشستبس تک

اسصیبثی هبًَسّبی کوکی ٍیژُ کِ اص عشیك ثبصدیذ دس هحل ٍ هطبّذُ تکویل هی گشدد. پس اص گشد آٍسی دادُ ّبی الصم 

 فجبستٌذ اص : MAPOفَاهل هغشح دس هحبسجِ ضبخع  هحبسجِ هی ضَد. MAPOضبخع 

 ًبتَاى ثِ تقذاد پشستبساًی کِ دس جبثجبیی ثیوبس ًمص داسًذ.ًسجت تقذاد ثیوبساى  .1

Non-cooperative/ operators, -(NC/OP) -  partially cooperative/operators, (PC/OP). 

 Lifting factor (LFفبکتَس ّبی ثلٌذ کشدى ) .2

 Aid factor (AF) اثضاس ّبی کوکیفبکتَس  .3

 Wheelchair factor (WFفبکتَس ٍیلچش) .4

 Environment factor (EFَس ّبی هحیغی)فبکت .5

 Training factor (TFفبکتَس آهَصش) .6

 به شرح ذیل می باشد : MAPOنحوه امتیاز دهی هر یک از عوامل الزم در محاسبه شاخص 

 تقذاد اص پشسٌل چِ  ثذاًیذ کِ الصم است.(PC/OP) و(NC/OP)-ًسجت تقذاد ثیوبساى ًبتَاى ثِ تقذاد پشستبساى  .1

دس سشاسش ّش سِ ضیفت سا   ثخص دس حبل حبضش دس هقلَل افشاد تقذادهتَسظ  ٍ ضذُ  جبثجبیی ثیوبس داسًذ استخذام

َفِ ای اص افشاد ( . ٌّگبهی کِ هتَسظ تقذاد افشاد غیش فقبل هطخع هی ضَد، اًْب ثِ هجوOPاپشاتَسّب: تقذاد کلثذاًیذ)

ثب ؽشفیت تَاًبیی ٍ ثیوبسی کًٌَی افشاد عجمِ ثٌذی هی ( هتٌبست PC)ٍ تَاى ّوکبسی کن (NC)فبلذ تَاى ّوکبسی 

ثیوبس ثغَس اص ایي سٍ،  ًوی ثبضذ ٍ اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی اص لبدس ثِ استفبدُ ثیوبس ثذیي هقٌی است کِ NC ثیوبس ضًَذ.

دس ٍ تَاًبیی ًسجی  ؽشفیت ثیوبس داسای ي هقٌی است کِثذی PC . ثیوبسحوبیت هی ضَد فولیبت جبثجبیی کبهل دس

ثشای ثذست آٍسدى ایي ًسجت تقذاد ثٌبثشایي دس عی جبثجبیی هی تَاًي ثغَس جضئی ّوکبسی کٌٌذ.  ،هی ثبضٌذحشکت 

ضیفت (تمسین هی  3ثیوبساى ًبتَاى حبضش دس ثخص ثِ هجوَؿ پشستبساى ثخص کِ دس جبثجبیی ثیوبس ًمص داسًذ)دس کل 

 .ضَد

یک تقذاد کبفی داستگبُ ّب  ٍسبیل  لیفت ثیوبساى دس دٍ جوجِ هَسد اسصیبثی لشاسهیگیشًذ:   :(LFفبکتَس اثضاس ثلٌذ کٌٌذُ) .2

هی ثبضذ. هٌؾَس اص  آًْب دس همبیسِ ثب ًیبصّبی هَجَد دس ّش ثخصکیفیت دٍهیي جٌجِ   NCًسجت ثِ تقذاد ثیوبساى 

. ًبکبفی ثَدى ثشای ًیبص ّبی ثخص ثِ هقٌی  استNCثیوبس 8ی داستگبُ ّب  یقٌی حضَسیک داستگبُ ثشای ّش تقذاد کبف

.دس 2ثشای یک سشی اص ثیوبسّبی ًشهبل حبضش دس ثخص هَسد استفبدُ لشاس ًوی گیشًذ.  . 1ایي است کِ  داستگبُ لیفت :

ب یب ضشایظ هحیظ گی ًّوی تَاى اص اًْب ثخبعش ٍیژ.3یک ٍضقیت ًبهٌبست اص لحبػ تقوییش )اغلت ضکستِ( هی ثبضٌذ 

 هتغییش هی ثبضذ. 4تب  0.5اص  LF(استفبدُ کشد. ثخبعش ّویي همذاس فبکتَس  حوبم)ثخص / 

 

 
LF 

)( 

 فبکتَس تجْیضات لیفت کٌٌذُ LFهیضاى 

 ًجَدى یب کن ثَدى+ غیش کبفی  ثَدى ٍسبیل لیفت 4

 کن ثَدى+ غیش کبفی  ثَدى ٍسبیل لیفت 2

 ثِ اًذاصُ کبفی ٍ هٌبست ٍسبیل لیفت هَجَد ثبضذ 0.5



 

 اضبفِ ثبس ثلٌذ کشدى ٍ یب فشکبًس کبّصثشای  یک لغقِ اص تجْیضات ثِ فٌَاىاثضاسّبی کوکی  کوکی : فبکتَس اثضاسّبی .3

 ّبی دیسک تَلیذ ضذُ هبًٌذ)غفحِ ّبی لغضضی،ٍاسد  ثش پشستبس اًی کِ دس جبثجبیی ثیوبس ًمص داسًذ  ثیَهکبًیکی

کوکی ثِ ایي غَست اسصیبثی ضذُ است کِ صهبًی کِ یک اثضاس ّبی هیضاى لبکتَس  .( اسگًََهیک، غلغک، کوشثٌذ جبثجبیی

ٍ صهبًی کِ ایي فبکتَس ٍجَد  0.5غفحِ لغضًذُ ٍ حذالل  دٍ هَسد اص اثضاس ّبی کوکی دس ثخص ٍجَد داضتِ ثبضٌذ فذد 

 ثب آى تقلك هی گیشد. 1ًذاسد یب ًبکبفی هی ثبضذ فذد

 
AF 

 
 

 اثضاسّبی کوکی)( فبکتَس  AFهیضاى 

 ًجَدى یب کن ثَدى ایي فبکتَس 1

 کبفی ٍ هٌبست ثَدى ایي فبکتَس 0.5

اسصیبثی ٍیلچش ثب تَجِ ثِ کبفی ثَدى آًْب دس همبیسِ ثب تقذاد ثیوبساى ًبتَاى ٍ ًیض اسگًََهیک ثَدى   :(WFفبکتَس ٍیلچش) .4

 صٍآًْب اًجبم هی ضَد. تقذاد کبفی یقٌی تقذاد ٍیلچش ّب حذالل ثشاثش ًػف تقذاد ثیوبساى ثبضذ. اگش ٍیلچش لبفذ تکیِ گبُ ثب

سبًتی هتش ثبضذ دس  70پٌْبی آى کوتش اص  ٍ تشهضّبی هغوئي ثَدٍ  َد(،تگیِ گبُ کوش)کِ ًجبیذ ثب فث ًبساحتی دس فشد ض

دس تقذاد ٍیلچش ّب ضشة هی  اضبفِ هی ضَد.هجوَؿ اهتیبص ًبهٌبست ثَدى WFفبهل  یک اهتیبص ثMAPOِثشگِ ثجت 

ص تمسین ضَد کِ اهتیبص ستًَی یب کلی ّش ٍیلچش سا ثذست هی دّذ. هجوَؿ ًوشات ستًَی اًَاؿ هختلف ٍیلچش ّبی ثخ

 هتغیش است. 2تب  0.75ثش تقذاد ٍیلچش ّب، فبهل ٍیلچش سا هطخع هی سبصد کِ ثیي 

 

سِ ثخص دس اسصیبثی ٍ تجضیِ ٍتحلیل ایي فبکتَس هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد کِ ضبهل : حوبم ، (: EFفبهل هحیظ ) .5

دس ّش لسوت تقذاد خػَغیبت ًبهٌبست ضٌبسبیی هی ضًَذ. دس ایي  .( استWards)سشٍیس ثْذاضتی ٍ ثخص ّب

هتیبس ّش یک اص لسوت ّبی حوبم ، لسوت سًٍذ رکش ضذُ دس هَسد فبهل ٍیلچش تکشاس هی ضًَذ.ثِ ایي تشتیت کِ اثتذا ا

سشٍیس ّبی ثْذاضتی ٍ ثخص ّب ثِ عَس جذاگبًِ هحبسجِ هی هی ضًَذ ٍ سپس دس تقذاد حوبم ، سشٍیس ّبی 

ثْذاضتی ٍ ثخص ّب ضشة هی ضًَذ تب اهتیبص ستًَی هحبسجِ ضَد.دس ًْبیت اهتیبص ستًَی ثذست اهذُ ثش تقذاد کل حوبم 

تمسین هی ضًَذٍ هیبًگیي اهتیبص آى لسوت تقییي هی گشدد. هجوَُ ًوشات هیبًگیي  ، سشٍیس ّبی ثْذاضتی ٍ ثخص ّب

 ایي سِ ثخص هیبًگیي اهتیبص هحیغی سا ثَجَد هی آٍسد ٍ سپس ثب تَجِ ثِ همبدیش جذٍل فبهل هحیظ هحبسجِ هی ضَد.

 
 
 

 

 
WF 

)( 

 

 (WFفبکتَس ٍیلچش)

4-2.67 2.66-1.34  هیبًگیي ًوشُ ٍیلچش 1.33-0.5 

 هیضاى کبفی ثَدى ٍیلچشّب ثلِ خیش ثلِ خیش ثلِ خیش

 WFهیضاى فبکتَس 0.75 1 1.12 1.5 1.5 2



 حوبم )ثِ غَست اتبق ّبی هتشکض یب تکی (  حوبم ّوشاُ ثب دٍش 

E D C B A ُّب ٍ ًبکبفی ثَدى ًوشات ثشای حوبم ّوشاُ ثب  ٍیژگی ًوش

 دٍش
 تقذاد تقذاد تقذاد تقذاد تقذاد

 فضبی آصاد کبفی ثشای کوک کشدى  2     

 سبًتی هتش 85دس ّبیی ثِ فشؼ کوتش اص  1     

 هَاًـ غیش لبثل خزف 1     

 هجوَؿ ًوشات)تقذاد * ًوشُ(      

 :...........هجوَع ًورات)تعذاد * ًورُ(تعذاد حوام/  (=MSBهیاًگیي ًورُ حوام)

 تعذاد سرٍیس بْذاضتی / کلیِ ًورات سرٍیس بْذاستی (=MSWCبْذاضتی)هیاًگیي ًورُ سرٍیس 

 سشٍیس ثْذاضتی)ثِ غٍَست اتبق ّبی هتشکض ٍ تکی(  ًَؿ سشٍیس ثْذاضتی

E D C B A ٍُیژگی ّب ٍ ًبکبفی ثَدى ًوشات ثشای سشٍیس ثْذاضتی ًوش 

 تقذاد تقذاد تقذاد تقذاد تقذاد

 ٍیلچشفضبی آصاد ٍکبفی ثشای چشخص ٍ دٍس صدى  2     

 ًجَدى استفبؿ کبفی ثشای سشٍیس ثْذاضتی 1     

 ًجَدى هیبُ ّبی کوکی ثشای ثلٌذ ضذى ثیوبساى 1     

 سبًتی هتش80فشؼ دس  کوتش اص  1     

 سبًتی هتش 80فبغلِ اص دیَاس ّبی جبًجی کوتش اص  1     

 هجوَؿ ًوشات)تقذاد * ًوشُ(      



 ثخص  ًَؿ ثخس

  تقذاد تقذاد تقذاد تقذاد تقذاد

 ًوشُ

 ٍیژگی ّب ٍ ًبکبفی ثَدى ًوشات ثخص ّب

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

فضبی ثیي چٌذیي تخت ٍ تخت ّب اص دیَاس کوتشاص  2

سبًتی هتش90  

 سبًتی هتش 120استفبؿ تختِ خَاة ّب کوتش اص 2     

ًبهٌبست ثَدى تخت خَاة ّب : ًیبصهٌذ لیفت کشدى  1     

 ثِ غَست  ًسجی
فضبی ثیي تخت خَاة سغح صهیي کوتش  2     

 سبًتی هتش 15اص

سبًتی  50استفبؿ هحبفؼ کٌبسی تخت خَاة کوتش اص 0.5     

 هتش
 هجوَؿ ًوشات)تقذاد * ًوشُ(      

 تعذادبخص ّا / کلیِ ًورات بخص (=MSWهیاًگیي ًورُ بخص ّا)

 MAB+MSWC+MSW=هیاًگیي ًورات هحیطی 

 

EF 

)( 

 (EFفاکتَر هحیطی)

17.5-11.7 11.6-5.9 5.8-0 (MSE هیبًگیي ًوشُ فبکتَس)

 هحیغی

 ًوشُ فبکتَس 0.75 1.25 1.5

 

سبفتِ کِ ثِ هجبحث تئَسی ٍ فولی  6آهَصش داسای ٍیژگی ّبی صیش هی ثبضٌذ: دٍسُ آهَصضی  (: TFفبکتَس آهَصضی) .6

ثب حذالل فطبس اضبفی ٍ ّوچٌیي توشیي فولی دس صهیٌِ استفبدُ غحیح اص PCدسثبسُ تکٌیک ّبی ثلٌذ کشدى ثیوبساى 

تَى فمشات ٍاسد هی ضَد ٍ ٍلتی تجْیضات اختػبظ هی یبثذ. ٌّْگبهی گِ آهَصش هٌبیت ثبضذ حذالل فطبس اضبفی ثش س

آهَصش ثب استفبدُ اص سٍش ّبی سبدُ ای هبًي تَضیح ضفبّی ٍ ثشٍضَس اًجبم ضَد کبّص هقٌی داسی دس تقذاد حشکبت 

کبٌّذُ ثبس اضبفی دیذُ ًوی ضَد ٍ ٌّگبهی کِ ّیچ آهَصضی اسائِ ًطذُ ثبضذ ضذت تکشاس حشکبت ایجبلذ کٌٌذُ ثبس اضبفی 

 افضایص هی یبثذ.

 

 



 

TF 
 

 فبکتَس آهَصضی TFفبکتَس 

 آهَصش ثِ اًذاصُ کبفی 0.75

 ثِ غَست ضفبحی فمظ یکسشی اعالفبت خبظ 1

 فذم آهَصش 2

 

ك فجبست سیبضی صیش هحبسجِ هی اص ضبخع هَاجِْ تطکیل یبفتِ است ٍ هغبث MAPO: MAPOًحَُ هحاسبِ ضاخص 

 : ضَد

 
 

ًسجت دادُ هی ضَد ایي ضبخع ثِ ّوِ افشاد هَاجِْ یبفتِ  هحبسجِ هی ضَدثشای ّش کذام اص ثخص ّب MAPOکِ ضبخع ٍلتی 

 .ّش یک اص آًْب هی ثبضذ حشفِ ای پس صهیٌِ جذا اصایي افشاد  هَاجِْ دس ًؾش گشفتِ ضذاًذ الجتِ   ّوگي ثِ فٌَاى یک گشٍُ، کِ 

 سغح خغش هَاجِْ دس سِ سغح تمسین هیطَد.MAPOپس اص هسبحجِ ضبخع 

هی باضذ. جایی کِ ریسک خطر قابل اغواض یا چطن پَضی هی  1.5ٍ  0هربَط بِ ضاخص  بیي گرُ سبس 

 3.5باضذ در ایٌجا بِ ًظر هی رسذ کِ ضیَع کور درد در کل جوعیت کاری بِ صَرت یکساى هی باضذ)

 درصذ(

 سبس

 2.4ز کور درد ( کِ در ایي بازُ خطر بر5ٍالی  1.51گرٍُ زرد طیف ٍسیعی از ضاخص را در بر هی گیرد )

بیطتر از گرٍُ سبس هی باضذ. در ایي سطح الزم است یک سطح از برًاهِ ّای هذاخلِ ای هیاى هذت ٍبلٌذ 

 هذت برای هراقبیي در هراکس بْذاضتی ٍ تجْیسات کوک آهَزضی  اجرا ضَد.

 زرد

 

 5.6هی باضذ کِ ریسک باالی را در بر هی گیرد.در ایي گرٍُ خطر کور درد 5گرٍُ قرهس برای ضاخص باالی 

هی باضذ. در ایي حاالت یک برًاهِ هذاخلِ ای فَری بایذ برای هراقبیي بْذاضتی  گرٍُ سبسبرابر بیطتر از 

 یرد.اجراضَد ٍ تجْیسات  کوکی ، آهَزش ّا ٍبْبَد ضرایط هحیطی بایذ صَرت گ

 قرهس

 

 

ضشیت  .سسی ٍ هَسد تبییذ لشاس گشفتِ استثش 2006ٍ ّوکبساى دس سبل   Bettavi دس هغبلقِ MAPOسٍایبیی ٍ پبیبیی ضبخع 

 .دسغذ ثذست آهذُ کِ کبهال لبثل لجَل هی ثبضذ 94.6ّوجستگی ایي ضبخع تَسظ چَثیٌِ ٍ ّوکبساى ثشاثشثب 

 


