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بسمه تعالی

مقدمه:

، قانون  به معنای قاعده (Nomousنوموس)و  ( به معنای کارErgoارگو )است که از ترکیب دو کلمه  یونانی  واژه ای  کلمه ارگونومی در اصل 

های انسان را مورد مطالعه قرار داده و از این طریق بوجود آمده است . ارگونومی علم مطالعه کارآیی و عمل انسان است که ویژگیها و توانایی

 شرایط هماهنگی کار و انسان را فراهم می کند .

ابی به کارآیی و بهره وری در یک حرفه خاص ، ضمن حفظ سالمتی خود ، به بیان دیگر ارگونومی علمی است که به ما می گوید برای دستی

.نه و در چه شرایطی باید کار کنیمچگو

حالت های کاری مناسب :

بدن را بدانیم. پوسچر )حالت طبیعی برای دریافت بهترین روش تنظیم ایستگاه کاری کار با کامپیوتر ، شایسته و کارآ است که مفهوم حالت 

طبیعی خود باشند. کار کردن با وضعیت طبیعی بدن، باعث کاهش استرس ها و  ایایوبدنی( مناسب کاری حالتی است که مفاصل در حالت و ز

را  (MSD)عضالنی -دردهای عضالنی ، تاندون ها و سیستم اسکلتی بدن می شود و ریسک گسترش بیماری های اسکلتی و ها کشیدگی

 کاهش می دهد.

:باشدمی ل ـشرح ذیـبمهـم ین کار با کامپیوتر نکات ـچر طبیعی بدن در حـبرای دستیابی به پوس

 راستای عمود به سمت زمین صاف باشند. و بازوها مستقیم )افقی( ، در یک امتداد و در دستها ، مچ ها

 د. عموماً این حالت یعنی در راستای باالتنه.ند و تعادل مناسبی بر گردن داشته باشنسر و صورت بطور مستقیم به سمت جلو باش

 د و قسمت فوقانی بازوها در حالت طبیعی کنار بدن قرار بگیرند.نکتف ها )شانه ها( بایستی در حالت رها و آرام باش

  درجه تشکیل دهند. 029تا  09آرنج ها نزدیک بدن باشند و زاویه

 .پاها کامالً روی زمین قرار بگیرند و حمایت شوند و در صورت تنظیم نبودن ارتفاع میز پاها بر سطح زیرپایی قرار بگیرد

 سب صندلی بطور کامل حمایت و هنگام نشستن بطور قائم یا نشستن با تکیه کمی به صندلی بایستی قسمت پایین کمر با پشتی منا

حفاظت شود.

 .ران ها و مفصل ران ها بوسیله صفحه نرم نشیمنگاه صندلی حمایت شود و عموماً در موازات سطح زمین باشد

  د. نمت جلو روی زمین قرار گیرسزانوها در همان ارتفاع مفصل ران ها بوده ، بعالوه آنکه پاها بطور مستقیم به

کاری شما چقدر خوب و مناسب است، کار کردن در یک پوسچر )حالت بدنی( بطور مداوم یا نشستن برای مدت طوالنی، علیرغم اینکه پوسچر 

 کار درستی نیست. شما باید حالت کار خود را بطور پی در پی در طول روز به روش های زیر تغییر دهید: ، از نظر بهداشتی و سالمتی

 تغییر داده و مناسب تر تنظیم کنید.تنظیمات صندلی یا پشتی خود را کمی

و نیم تنه فوقانی را انجام دهید. ت کششی انگشتان ، دستها ، بازوانحرکا

.بایستید و برای مدت کوتاهی راه بروید
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 ، نمونه هایی از تغییرات حالت بدنی است که تمام حالت های طبیعی برای بدن را دارد: ذیل چهار پوسچر کاری

 

کاربر در راستای خط عمود باشند. همچنین ممکن است کاربر یکی از  رپاها ، باالتنه ، گردن و سپوسچر ایستاده: 

 پاهایش را برای استراحت خم و کمی جلوتر بگذارد.

 

 
 

د، ران ها در راستای خط ند باشگردن و باالتنه کاربر در یک خط صاف و بطور عموصاف: –پوسچر نشسته  

 و ساق های پا در راستای خط عمود باشند.  افق

 

 

 
 

ه ران های کاربر بگونه ای است که سطح نشیمنگاه ــزاوین:ـیـت پایـمـه ســب ران ها بـبا شی –ته ـچر نشسـپوس 

درجه است. باالتنه بطور عمود یا کمی رو  09از سطح زانوها باالتر می باشد و زاویه بین ران ها و باالتنه بیشتر از 

 جلو است و پاها عمود می باشند. به

 

 

 529تا  591باالتنه و گردن کاربر بطور مستقیم باشد و زاویه با شیب باالتنه به سمت پشت: –پوسچر نشسته  

 دارد. را درجه از ران ها
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 )در ایستگاه کار با کامپیوتر(:کارفرآیند کار و تشخیص ریسک های آن 

حتی وقتی طراحی ایستگاه کاری مناسب است و فاکتورهای محیطی در بهترین حالت می باشد، کاربران ممکن است با 

ریسک هایی در وظایف سازمانی خود روبرو شوند که اثرات فاکتورهای ریسک دیگر را تشدید کند، مانند انجام کارهای 

ذکور را زود تشخیص ندهیم، اجازه می دهیم مشکالت کوچک به تکراری . بعالوه آنکه اگر عالئم هشداردهنده ریسک های م

صدمات جدی تبدیل شوند . آگاهی و تشخیص فاکتـورهای مشاغل و وظایف سـازمانی و هشـدارهای پـزشکی می توانند 

 را کاهش دهند و روند ایجاد صدمات را متوقف کنند. (MSD)عضالنی -میزان خطر گسترش بیماریهای اسکلتی

 راه حل های ممکن بالقوهمخاطرات  

فعالیت های 

طوالنی از 

 نظر زمانی

کار با کامپیوتر ، چه در حین انجام وظیفه شغل شما باشد و چه 

برای تفریح ، ممکن است در ظاهر از نظر تحرک بدنی یک کار 

کم فشار تلقی گردد ، اما نگهداری یک پوسچر کاری مداوم و یا 

تواند باعث  طوالنی میانجام حرکات تکراری برای زمان 

رای مثال، استفاده از موس ب د.نی بدن شومشکالتی در سیستم ها

رای اغلب کاربران مشکلی نیست ، اما انجام این ببرای چند دقیقه 

عمل برای ساعت ها بدون تداخل و مکث می تواند ماهیچه های 

کوچک و تاندون های دست را در برابر صدها یا حتی هزاران 

تکراری قرار دهد. ممکن است زمان کافی برای استراحت فعالیت 

نداشته باشیم ، که منجر به فرسودگی و  را و بهبودی بین فعالیت ها

 و صدمه و آسیب های موضعی بدن ، کهنگی و پارگی خستگی

ثل نگاه کردن به م-د. پوسچرهای استاتیک طوالنی نشو می

ف و ـدون هیچ توقـوالنی بـبرای مدت زمان ط -مانیتور

راحت می تواند باعث خستگی ماهیچه های گردن و شانه ـاست

 شود.

  تنظیمات درست ایستگاه کاری باعث می شود کاربر پوسچرهای کاری خود

را براحتی تغییر دهد. استفاده از مبلمان اداری قابل تنظیم ، مثالً اجازه می دهد 

ت از ـا حمایر دهید ، تا بـیـود را پی در پی تغیـشما پوسچرهای نشسته خ

گروه های ماهیچه ای مختلف بدنتان به سایر ماهیچه ها اجازه دهید استراحت 

 کنند.

  مطمئن شوید فضای کاری کافی آنقدر هست تا شما بتوانید از هر کدام از

دستهایتان برای انجام کار با موس استفاده کنید . این اجازه می دهد تاندون ها 

 احت کنند.شما استر دیگرو ماهیچه های دست 

  از میانبرهای کی بُرد )صفحه کلید( بعنوان جایگزین کارهای با موس استفاده

برای ارسال Ctrl+pبرای ضبط و حفظ کردن مطلب ، Ctrl+sکنید، مثل 

 دستور پرینت ، بویژه اگر در شغل شما کار با موس زیاد است.

  دارند ، در حرکات تکراری که نیاز به پوسچر استاتیک برای زمان طوالنی

د. در طول این نممکن است نیاز به چندین دوره استراحت کوتاه داشته باش

استراحت ها کاربر باید بایستد ، حرکات کشـشی انجام دهـد و کمی در اتاق 

راه بـرود. این کار باعــث اسـتراحت می شـود و اجازه می دهد تا ماهیچه ها 

 زمان کافی برای بهبود وضعیت خود داشته باشند.

  تا حد امکان از حرکات جایگزین استفاده کنید  و وظایف خود را در محل

کار در طول یک روز کاری مشمول بر کارهای کامپیوتری و غیرمرتبط با 

بطور مخلوط با هم انتخاب کنید تا از گروه های ماهیچه ای را کامپیوتر 

د در مختلف در کار بهره بگیرید و اجازه استراحت به ماهیچه های بدن خو

 پوسچرهای مختلف کاری برای انجام آن امور ایجاد شود.

هشدارهای 

پزشکی و 

 آموزش

کارکنانی که بطور مناسب آموزش تشخیص مخاطرات ایستگاه و 

پوسچرهای کاری خود را ندیده اند و نمی دانند تمرینات کاری 

مؤثری برای کاهش این مخاطرات شغلشان هست ، با ریسک 

شوند . با نبود هشدارهای پزشکی مناسب، هدید می ـزرگتری تـب

ممکن  (MSD)عضالنی-عالئم و نشانه های بیماریهای اسکلتی

د و شناخته نشوند . برای مثال ، ناست مورد توجه قرار نگیر

کاربرانی که ریسک پوسچرهای بدنی نامناسب یا تکنیک های 

کاری نامناسب را نمی شناسند، از نقش مؤثر خود در حفاظت از 

 ندارند . آگاهیتی خویش سالم

هشدارهای عمومی ارگونومیکی کار  ازکاربران کامپیوتر بایستی زمانی بگذارند تا 

 :،آگاه باشند خود که شامل موارد طبقه بندی شده ذیل می گردند

  عوامل مرتبط با اجزای کامپیوتر که می توانند باعث افزایش عدم

ک های منجر به آسایش بدن شما شود یا آن دسته عواملی که ریس

 .را بشناسید صدمات بدن شما را ایجاد می کنند

  عدم آسایش بدنشان آگاه باشند .از عالئم و نشانه های 

 د چطور اجزای ایستگاه کاری کار با کامپیوتر و عوامل محیطی را یبدان

 .بهره گیریدو از آن  کنید تنظیم
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  صندلی ها:

ایستگاه کاری ایمن می باشد. یک یک صندلی با طراحی و تنظیم مناسب عنصری ضروری از یک 

، در حالیکه  تأمین می نماید، نشیمنگاه و بازوها را حفاظت های الزم از کمر ، پاها ،وبصندلی خ

را کاهش  و کارهای سخت با نیروی زیاد استرس تماسیکاهش مواجهه با وضعیت های بدنی نامناسب ، 

 . دهدمی 

افزایش قابلیت تنظیم در صندلی ها باعث می شود که از مناسب بودن تنظیمات صندلی با فرد استفاده کننده آن اطمینان حاصل کنیم. برای 

زیاد م و مناسب را برای فرد تأمین می نماید ، این مهم است که شما قبل از خرید یک صندلی تعداد اطمینان از اینکه صندلی حفاظت های الز

و متفاوتی را امتحان کنید . بخش هایی از صندلی که در ذیل اشاره شده است ، موارد مهمی است تا بتوان یک ایستگاه کاری ایمن را تهیه 

 نمود:

 : این قسمت از صندلی باید برای انحنای طبیعی ستون فقرات راحت بوده و محافظت مناسبی از قسمت کمر  بخش محافظ کمر

 انجام دهد.

  محل نشیمنگاه بایستی راحت باشد و به شما این اجازه را بدهد که پاهایتان را برای استراحت روی سطح  محافظ نشیمنگاه :بخش

 صاف زمین یا زیرپایی قرار دهید.

 : جازه د ، به بازوان شما اناگر در صندلی دسته هایی برای استراحتگاه بازوان طراحی شده است ، باید نرم باش بخش استراحت بازوان

 د.ندهد که استراحت کنند و آرنج ها نزدیک بدن قرار گیر

 : بازو چرخ باشد تا براحتی در سطح زمین حرکت نماید. شما بایستی صندلی تان را در ایستگاه کاری تان  5باید دارای  پایه صندلی

 طوری قرار دهید که با میز ، مانیتور و کی بورد خود درست تنظیم شود.

 

 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

محافظ 

 کمر

حفاظت ضعیف کمر و وضعیت های 

 بکاری نامناسب حاصل سایز نامناس

، جنس نامناسب ، حالت نامناسب یا 

می  طریقه استفاده نامناسب از آن

های کردن در این وضعیت باشد. کار

بدنی ممکن است منجر به کمردرد 

یا خستگی کمر شود. برای مثال ، 

حفاظت  ،قابل تنظیمغیرمناسب یا نامحافظ  بایک صندلی 

د نمایـد یا نمی توانی ـنم تأمـینر ـی از قسمت پایین کمـمناسب

 ند.شکل انحنای ستون فقرات ک Sکمک به بازیابی حالت 

  اگر صندلی شما محافظ بخش پایین کمر را ندارد ، یک

حوله لوله شده را یا یک کوسن محافظ کمر متحرک را 

تا موقتاً حفاظت الزم را ایجاد کرده و  استفاده نمایید

 انحنای طبیعی ستون فقرات را بازیابی کنید.

  از صندلی استفاده کنید که بخش استراحت کمر آن

براحتی قابل تنظیم باشد و کمر را در حالت های مختلف 

 نشسته فرد حفاظت کند . یک محافظ کمر بایستی موارد زیر را دارا باشد:

  قابلیت تنظیم ارتفاع را دارد می تواند بطور مناسبی قرار محافظ کمری که

 .افظت نمایدگیرد تا بخش پایین کمر را مح

  تنظیمی وجود داشته باشد که اجازه دهد کاربر حداقل پشتی بایستی قابلیت

 .نددرجه از حالت عمود بخوابا 51را  صندلی خود

 لی به جلو و محافظ کمر طوری باید قرار گیرد که امکان حرکت پشتی صند

 عقب وجود داشته باشد.
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

محافظ 

 نشیمنگاه

در صورت استفاده از صندلی که 

نشیمنگاه آن خیلی باال باشد ممکن 

است مجبور شوید در حالتی که 

پاهایتان حمایت نمی شوند و روی 

زمین نیست ، کار کنید یا ممکن 

است شما را تشویق کند تا به سمت 

جلوی صندلی آمده طوری که کمر 

شما توسط پشتی صندلی حفاظت نمی شود که در این حالت 

شکل انحنای ستون فقرات مشکل تر خواهد بود. این  Sزیابی با

پوسچرهای غلط می تواند منجر به خستگی ، چرخش های 

 محدود ، تورم ، بی حسی و درد شود.

  اگر نمی توان نشیمنگاه را پایین تر آورد )برای مثال، ممکن است باعث شود

تأمین سطح محافظ  از زیرپایی برای تور یا کی بورد خیلی باال برود(سطح مانی

 ثابت برای پاها استفاده کنید.

  صندلی با سطح نشیمنگاه قابل تنظیم و بزرگ استفاده کنید تا در حالتهای نشسته

 مختلف کاری حفاظت الزم را ایجاد نماید .

 : پیشنهاد می شود نشیمنگاه صندلی 

  قابلیت تنظیم داشته باشد ، بویژه وقتی چند نفر از

یک صندلی استفاده می کنند. ارتفاع صندلی 

زمانی مناسب است که کف پا می تواند صاف 

روی سطح زمین قرار بگیرد طوریکه پشت زانو 

 کمی باالتر از سطح نشیمنگاه صندلی باشد. 

 .دارای لبه گرد و آبشاری باشد 

 ریض باشد که فرد فضای به اندازه ای پهن و ع

داشته  را کافی در محل نشیمنگاه برای نشستن

 باشد.

سایز سطح نشیمنگاه صندلی نامناسب باشد ممکن است راحت 

و امکان حرکت  اظت مناسبی برای پاها تأمین نکندنبوده و حف

و دسترسی را کم خواهد نمود. اگر سطح نشیمنگاه صندلی 

ه افراد بلند خیلی کوتاه باشد ، فشار زیادی را بر قسمت نشیمنگا

نشیمنگاه صندلی خیلی بلند و اگر سطح  قد وارد می نمایند

د فشار زیادی وارد می ـوتاه قـبر قسمت زانوی افراد ک باشد.

کمر را کم می کند. و اگر سطح کند و حفاظت و حمایت از 

نشیمنگاه صندلی خیلی کوچک باشد می تواند امکان حرکت 

فاده ـند. استـین کـی را تأمـرا محدود نماید و حفاظت نامناسب

ی می تواند جریان خون در پاها را محدود کند و درد و ـوالنـط

 ناراحتی را بوجود آورد.

 ایجاد حفاظت مناسب در افراد بلند  صفحه نشیمنگاه بایستی عمق قابل تنظیم برای

قد را داشته باشد در حالیکه اجازه دهد افراد کوتاه قد بتوانند با حفاظت کامل 

 از کمرشان بر صندلی بنشینند.

  صفحه نشیمنگاه صندلی بایستی حفاظت از رانها را بدون تماس بین پشت زانوی

 کاربر و لبه جلویی سطح نشیمنگاه ، تأمین نماید.

 ی تأمین کنید، که بتواند زانوها را کمی باال ببرد تا فشار بر پشت ران پا را زیرپای

 کم کند.

 . صندلی تهیه کنیم که برای افراد درشت و الغر اندام نیز مناسب باشد 

این مورد بویژه برای صندلی هایی که توسط چند نفر استفاده می شود  توجه:

 مهم می باشد.

پایه 

 صندلی

  بازویی یا کمتر حمایت نامناسبی را  4صندلی های دارای

 ایجاد می کند و مستعد واژگون شدن هستند.

  انتخاب غلط چرخ یا صندلی بدون چرخ، قرارگیری

درست پشت میز را دشوار می کند و احتمال خم شدن 

فرد برای دسترسی به کامپیوتر را بیشتر می کند ، که 

 باعث فشار و خستگی ماهیچه ها می شود. 

 بازویی باشد . 1د یک پایه محکم با صندلی بای 

  اطمینان حاصل کنید که چرخ ها با توجه به نوع پوشش کف

 زمین ایستگاه کاری انتخاب شده اند.
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

محافظ 

استراحت 

 بازوان

  محافظ های بازوان که قابل تنظیم نیستند و یا درست تنظیم

باعث پوسچرهای نامناسب شده یا نشده اند ، می تواند 

ال ـحفاظت مناسبی از بازوان را ایجاد نکند. برای مث

 محافظ های بازوانی که:

د شما به یک نممکن است باعث شو، دنخیلی پایین باش .5

تا یکی از بازوانتان استراحت کند. این طرف خم شوید 

مورد می تواند منجر به پوسچرهای نامناسب و کج ، 

 کتف ها و کمر شود.خستگی گردن ، 

د شانه هایتان ناست باعث شو ، ممکن دنخیلی باال باش .2

د ، که می تواند منجر به نباالتر از سطح معمول قرار گیر

 کشیدگی ماهیچه و خستگی در گردن و کتف ها شود.

د آرنج ها را با خمیدگی ن، باعث می شودنخیلی پهن باش .3

فرد مجبور می  د. برای دسترسینبه سمت جلو رانده شو

که می تواند منجر به خستگی شود بازوان را از بدن بکشد 

 ماهیچه در شانه ها و گردن شود.

تواند حرکت به ، می  خیلی نزدیک به یکدیگر باشند .4

 سمت داخل یا خارج صندلی محدود کند.

جای نصب آن روی صندلی ، یا  دنخیلی بزرگ باش .1

اخله است در جایگیری صندلی مددرست نباشد ممکن 

افی ـدازه کـواند به انـدلی نتـر صنـاگایجاد نماید. 

د ، شما ممکن است نیاز ک کی بورد قرار گیرـزدیـن

د به سمت جلو خم شوید تا به کی بورد داشته باشی

فشار بر دسترسی پیدا کند. این می توانند خستگی و 

 و شانه وارد نماید. قسمت پایینی کمر ، بازو

 د سختی ساخته می شوند یا که از موا محافظ های بازوان

آنها که کناره و گوشه های تیز دارند می توانند ناراحتی 

های عصبی و رگهای خونی ساعدها را ایجاد نماید. این 

ناراحتی می تواند منجر به درد یا مورمور شدن در 

 انگشتان ، دست و بازو شود.

 د ، یا اگر با ایستگاه کاری اگر محافظ های بازوان قابلیت تنظیم را نداشته باشن

شما مداخله ای ایجاد نماید ، آنها را بردارید و جدا کنید و یا از آن صندلی 

 استفاده نکنید.

 مایت ـان را حـینی بازویتـمحافظ های بازوانی که قابل تنظیم هستند بخش پای

تا نزدیک باالتنه بدن قرار  می کنند و به بخش باالیی بازویتان اجازه می دهد

 . تنظیمات درست محافظ بازوان بدین شرح می باشد :گیرد

  تا امکان نشستن و بلند شدن  از هم فاصله داشته باشندبه اندازه کافی

 راحت از صندلی باشد.

 د تا حفاظت کافی از بخش نبه اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باش

پایینی بازوانتان را داشته باشد در حالتی که بخش باالیی بازوان 

 نزدیک بدن باشند.

 د تا شانه هایتان در طول کار درمان و نبه اندازه کافی پایین باش

د و محافظ بازوان را طوری تنظیم کنید که فقط نباش داشته استراحت

بخش پایینی بازوهایتان در حالتی که در کنارتان در حالت استراحت 

 قرار گرفته اند ، تماس داشته باشد.

 شد تا حفاظت از بخش پایین بازوها را وقتی که به اندازه کافی باال با

د. ممکن است شما ند، حفظ نمایندر حالت آرامش کنارتان قرار دار

بتوانید صفحه نرمی را روی محافظ بازوانتان اضافه کنید تا اگر 

 خیلی پایین هستند بدرستی با ارتفاع آرنجتان تنظیم شود.

  بیشتر بخش پایینی بازویتان را محافظ بازوانتان بایستی آنقدر بزرگ باشد تا

صندلی  درست کوچک باشد که با قرارگیری هم محافظت کند اما باید آنقدر

 پشت میز مداخله ایجاد نکند.

 .محافظ بازوان بایستی از مواد نرم ساخته شوند و لبه گرد داشته باشند 
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 میزها :

و اجازه  برای پاها ایجاد می کندمناسب را  یک میز با طراحی مناسب و تنظیم درست حد فاصل

پوسچرهای نامناسب بدن را و  آن درست باشد مطعلقاتکامپیوتر و می دهد جایگیری اجزای 

کننده شامل این شرایط ترتیب ایستگاه کاری راحت و تولیددهد. نصب ، راه اندازی و کاهش می 

 می باشد:

 : اینچ قرار دهید. 02باید به شما اجازه دهد مانیتور را مستقیم روبروی خود با فاصله حداقل  منطقه سطح کار یا میز 

 : از نگهداری اقالم و وسایل زیر میزخودداری کنید . فضای زیر میز بایستی امکان پوسچرهای کاری  منطقه زیر میز یا سطح کار

 مختلف را ایجاد نماید.

 

 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

منطقه سطح 

 کار یا میز

  کمبود فضا روی سطح کار

می تواند باعث شود کاربران 

اجزا و تجهیزات کامپیوتر را 

در جاهای نامناسب قرار 

دهند. این جایگذاری می تواند منجر به پوسچرهای نامناسب 

ا به کاری شود تا بتوانید به پرینتر/موس دسترسی پیدا کنید ی

ان )نه در مقابل شما( قرار تمانیتوری که در محدوده کنار

 گرفته نگاه کنید.

 : عمق سطح کار شما باید اجازه دهد تا شما 

  سانتیمتری( مشاهده کنید 12اینچی ) 22مانیتور را در فاصله حداقل. 

  مانیتور را طوری قرار دهید تا به زاویه

وماً د ، که عمیمشاهده مقتضی دست یاب

 د.مستقیم در مقابل شما می باش

   بیشتر از محدوده گوشه میزها برای قرار

دادن مانیتور خود استفاده کنید، تا بتوان 

از منطقه و عمق بیشتر این محدوده ها 

 برای جایگذاری مانیتورهای بزرگ یا چند جزئی بهره گرفت .

  ،محل وسایلی که بیشتر و بطور مستمر استفاده می شوند )مانند کی بورد

دسترسی تکراری )منطقه کاری اولیه( قرار  تلفن و موس( بایستی در حد

 د.نگیر

 

 

تیزی کامپیوتر لبه های زاویه دارو  برخی از میزها و تجهیزات

ورد ــن مـد. اینبا مچ یا ساعد فردقرار می گیردارند که در تماس 

می تواند بر رگ های عصبی و خونی )استرس تماس( اثر بگذارد 

 درد انگشتان شود .و احتماالً باعث مور مور شدن و 

 :برای کاهش استرس تماس 

  لبه های تیز را با مواد ارزان قیمتی

 مانند عایق های لوله پوشش دهید.

  از پشتیبان و محافظ مچ دست استفاده

 کنید.

 .از میزهای اداری دارای لبه های گرد استفاده کنید 
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

منطقه زیر 

سطح کار یا 

 میز 

فضای ناکافی زیر میز ممکن است نتیجه طراحی ضعیف یا بی نظمی 

زیاد باشد . این مورد می تواند منجر به عدم آسایش و ناکفایتی 

 عملکردی شود ، مانند موارد ذیل :

 و گردن بعلت نشستن کاربران در نقطه  درد در کتف، کمر

دوری از تجهیزات کامپیوتر ، باعث می شود که دسترسی 

  .م وظایف کامپیوتری سخت شودبرای انجا

  های گردش خون و  تـدودیـ، محخستگی های عمومی

استرس های تماس منجر به محدودیت در حرکت و ناتوانی 

 در تغییر پی در پی پوسچرها گردد.

  فضای مناسب برای تغییر پوسچر کاری

پی در پی کاربران باید ایجاد گردد. این 

ها باید عاری از وسایلی مانند فایل قسمت

 ، کتابها و انبارش مواد باشد. 

 

  تعداد اقالم که زیر سطح کار نگهداری می شوند را محدود کنید. نباید

اقالمی را زیر میز انبارش کرد که منجر به محدود شدن فضای الزم برای 

 پاهای کاربر شود.

 

 

 

 

  کوتاه باشد ممکن سطوح میز کاری که خیلی بلند یا خیلی

است منجر به پوسچرهای نامناسب ، مانند بازوان کشیده شده 

برای دسترسی به کی بورد و کتف های باالتر از سطح معمول 

 شود.

  سطوح کار را می توان بوسیله قرار دادن وسایلی مانند تخته ، اگر نیاز است

 یا بلوک های سیمانی زیرپایه های میز بلندتر نمود.

 کشوها را از زیر میز خارج کنید تا فضای بیشتری را تأمین ، ست اگر نیاز ا

 نمایید.

 سطوح کاری پایین تر را می توان با کوتاه نمودن پایه های  ، تساگر نیاز ا

میز ایجاد نمود. اگر امکان پایین آوردن سطح میز کار وجود ندارد ، ارتفاع 

 صندلی را باالتر آورده و از زیرپایی استفاده کنید.

 گردد. فضای زیر  استفاده ی با قابلیت تنظیم ارتفاعیاید بهتر باشد از میزهاش

 12-22اینچ ) 22-22میز برای پاهای کاربر باید عموماً دارای ارتفاع بین 

 سانتیمتر( باشد.
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 مانیتورها:

کارهای سخت ،  به کاهش مواجهه با ، انتخاب یک مانیتور مناسب و جایگذاری مناسب آن

بهداشتی ی کمک می کند. این مورد از تأثیرات پوسچرهای نامناسب و درخشندگی المپ های باالی سر

 جلوگیری می نماید. و دردهای گردن و پشت ی ناشی از فشار کاری ، فشار چشممانند خستگ

 موارد زیر را برای بهبود ایستگاه کاری کار با کامپیوتر در نظر بگیرید:

 اینچی قرار دهید. 02مانیتور را مستقیماً روبروی خودتان در فاصله حداقل  اهده :فاصله مش 

 : مانیتور را آنقدر باال بیاورید که در سطح یا زیر سطح چشم ها باشد. صفحه مانیتور را عمود بر پنجره  زاویه عمودی و افقی مشاهده

 قرار دهید.

 زمان مشاهده 

 

 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

فاصله 

 مشاهده

  مانیتورهایی که خیلی نزدیک یا خیلی دور گذاشته شده اند

د که منتج به نممکن است منجر به پوسچرهای نامناسب بدن شو

 د. نفشار بر چشم می گرد

  وقتی مانیتور خیلی دور باشد باعث می شود به جلو

بروید و به بدنتان فشار آورید تا متن های ریز را ببینید. 

تواند چشم هایتان را خسته کند و روی باالتنه این کار می 

شما فشار آورد ، زیرا پشتی استراحت کمر آنقدر بلند 

 نیست که بتوان در این حالت کمر شما را حفاظت کند.

  خیلی نزدیک باشد باعث می شود وقتی مانیتور

ند تا تمرکز کنید )مشکالت نهایتان سخت تر کار کچشم

پوسچرهای بدنی نامناسب ر همگرایی( و نیاز است شما د

شما ممکن است سرتان را به عقب  بنشینید، برای مثال

عقب ببرید که منجر به عدم  به بکشید یا صندلی تان را

 تسلط کافی برای تایپ کردن می شود.

  در حالتی که سر و باالتنه تان صاف و کمرتان

فاصله در  شود می بوسیله صندلی حمایت

بتوانید براحتی  تااز مانیتور بنشینید  مناسب

تمام متن را بخوانید. معموالً فاصله مناسب 

 12-522اینچ ) 42تا  22مشاهده بین 

 سانتیمتر( از چشمانتان می باشد.

 تردر مانیتورهای کوچک شاید الزم باشد سایز متن در صفحه کمی بزرگ :توجه

 شود.

  و مانیتور ایجاد کنید . اگر این فاصله  خودفاصله مناسبی روی میز بین

 کافی نباشد راه های زیر را در نظر بگیرید:

  با کشیدن میز به جلو و دور کردن آن از دیوار ، فضای بیشتری

 برای پشت مانیتور تأمین کنید.

  از مانیتورهای تخت استفاده کنید تا

فضای عمقی زیادی نیاز نداشته باشد و 

 نماید. ای میز را کمتر اشغالضف

  بیشتر از محدوده گوشه میزها برای قرار

دادن مانیتور خود استفاده کنید ، تا بتوان 

از منطقه و عمق بیشتر این محدوده ها 

برای جایگذاری مانیتورهای بزرگ یا 

 . بگیرندچند جزئی بهره 

  صندلی تان را به عقب ببرید و صفحه

روی میز ایجاد کی بوردی بر میزتان نصب کنید تا فضای بیشتری 

 کنید.
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

زاویه عمودی 

و افقی 

 مشاهده

  کار کردن با گردن و سر طوری که به مدت طوالنی به طرفین

خم شده باشند باعث ایجاد فشار بر ماهیچه های گردن می شود 

 که منجر به افزایش خستگی و درد می گردد.

  مستقیم روبروی مانیتور را بطور

گردن و خودتان قرار دهید تا سر و 

د و نباالتنه شما روبروی مانیتور باش

بتوانید در این حالت صفحه را مشاهده 

 31کنید. مانیتور نباید زاویه بیشتر از 

 درجه به طرف چپ یا راست داشته باشد.

 که تر است تا جایی ـت ها بهـنـندات و پریـبرای استفاده از نگهدارنده مست

 می توانید آن را نزدیک مانیتور نگهدارید.

  صفحه نمایشگری که

خیلی باال یا خیلی پایین 

 است باعث پوسچرهای

نامناسب در سر ، گردن ، 

باشد و حتی کمرتان می شود. وقتی مانیتور خیلی باال  کتف ها

گردن و سرتان را به عقب خم کنید. کار  می شویدمجبور 

مدت طوالنی ماهیچه هایی که کردن در این حالت برای 

 خسته می کند.را د نسرتان توسط آنها حفاظت می شو

  ما چشمهای ی پایین تر از سطح کمباالی صفحه مانیتور بایستی همراستا یا

درجه  51-22باشد. مرکز مانیتور معموالً بایستی 

 پایین تر از سطح چشمهایتان قرار گیرد.

  نگذارید که زیر مانیتور وسایلی مانند کیس را

باعث شود مانیتور خیلی باال بیاید و زاویه دید 

 نامناسبی ایجاد کند.

  با تنظیم ارتفاع صندلی تان نیز می توانید زاویه دید خود را تنظیم کنید اما

 .دتنظیمات ارگونومیکی صندلی را بر هم بزنی دنبایستی با این کار باعث شوی

  افرادی با چشمان

مانیتور معموالً دوکانونی،

مت پایین را از قس

. لنزهایشان نگاه می کنند

این کار باعث می شود 

در ارتفاع مناسبی د تا مانیتوری که را به پشت خم کننسرشان 

 تفاعی که پیش از این صحبت کردیم(بینند )ارقرار گرفته را ب

و در مانیتورهایی که خیلی باال هستند می توانند خستگی 

 ایجاد کند. مفرط ماهیچه های گردن را

  این افراد بایستی مانیتور را پایین تر بیاورند و صفحه مانیتور را به باال خم

کنند )پایین تر از ارتفاع پیشنهادی در موارد مذکور( تا بتوانند پوسچرهای 

 گردن مناسبی داشته باشند.

  این افراد می توانند ارتفاع صندلی شان را باال ببرند تا مانیتور را بدون خم

مجبور شوند کردن سر به پشت براحتی ببینند، که ممکن است در این حالت 

 کی بوردشان را باال بیاورند و از زیرپایی استفاده نمایند.

 کار با  این افراد می توانند به پزشک مراجعه نموده و لنزهای تک بینی برای

با این کار دیگر نیازی نیست با بخش پایینی  ت نمایند وسکامپیوتر درخوا

 لنزهایشان نگاه کنند.

زمان 

 مشاهده

  نگاه کردن به مانیتور برای مدت طوالنی باعث خستگی و

تاریکی چشم ها می شود. کاربران اغلب هنگام نگاه کردن به 

 مانیتور کمتر پلک می زنند.

  نگاه کردن به وسایل دورتر به بطور پی در پی در فواصل زمانی بوسیله

فوت از شما  22وار که برای مثال ساعت روی دی،  هایتان استراحت دهیدچشم

 .فاصله دارد

  ند بار پلک چو  بردارید، به نقاط دور نگاه کنیداز نگاه کردن به مانیتور چشم

 بزنید.

  دیگر ترکیب کنید، برای مثال وقتی برای کارهای کامپیوتری را با کارهای

یی مانند تماس اهر مدتی به مانیتور نگاه می کنید برای مدتی کوتاه به کا

 های تلفنی الزم بپردازید تا چشم هایتان کمی استراحت کنند.
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 کی بورد :

انتخاب و طریقه استفاده از کی بورد به کاهش مواجهه با پوسچرهای نامناسب ، تکراری و 

 استرس تماس کمک می کند. هنگام ارزیابی ایستگاه کار با کامپیوتر به عوامل زیر دقت نمایید:

  ارتفاع –جایگذاری کی بورد 

  فاصله –جایگذاری کی بورد 

  طراحی و استفاده 

 استفاده از کلیدهای کاربردی دست چپ 

مانند موس/نشانگر و محافظ  اجزای ایستگاه کار با کامپیوتر تناسب دیگر هانتخاب کنید و جایگذاری آن را ب مناسب شما باید کی بوردی

 در نظر داشته باشید. را/ مچ دست  دست استراحت کف

  قرار دهید.کی بورد را مستقیم جلوی خودتان 

  دنباشکتف هایتان بایستی راحت و آرنج هایتان نزدیک بدنتان . 

 د.نمچ دستتان باید مستقیم و در امتداد بازوانتان باش 

 

 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

جایگذاری 

 -کی بورد 

 ارتفاع

 ، تجهیزات نشانگر یا صفحات کار که خیلی  کی بوردها

به پوسچرهای  منتج باال یا خیلی پایین هستند ، می تواند

 وقتی برای مثال ند، نامناسب مچ دست ، بازو و شانه شو

ممکن است شما با مچ  که کی بوردها خیلی پایین هستند

دست زاویه دار تایپ کنید و وقتی کی بوردها خیلی 

باال هستند شاید نیاز باشد شما کتف هایتان را باال ببرید تا 

 د.نبازوانتان باال برو

 تنظیم کنید تا یک پوسچر بدن طبیعی را  طوری ارتفاع صندلی و صفحه کار را

کی بورد باشند و به راحتی کنار بدن بازیابی کنید. آرنج ها باید در همان ارتفاع 

و مچ ها در حین کار با کی بورد باید  ند . شانه ها بایستی راحت باشندآویزان باش

 یا طرفین باشند. سمت باال یا پایین به بدون زاویه

  را به اندازه اگر بعلت تماس بین کشو و باالی رانها نمی توانید ارتفاع صندلی تان

وی میزهای قدیمی را بردارید . سطح کار بایستی عموماً بیش کش کافی باال بیاورید

 اینچ ضخامت نداشته باشد. 2از 

  اگر سطح کار یا صندلی را نمی توان

بطور صحیح تنظیم نمود ، صفحه 

جایگیری کی بورد مورد نیاز است. 

 صفحه جایگیری کی بورد باید :

 از نظر ارتفاع و شیب قابل تنظیم باشد 

 اها تأمین کندفضای کافی برای پ 

 ای مثال یک کی بورد و موس .بری کافی برای تجهیزات داشته باشد، فضا 

  بورد با محدوده پیشنهادی حالت و زاویه عمودی کی

د . شیب کی بورد شاید نیاز باشد بیشتر نباش طبق شکل

یا کمتر شود تا پوسچرهای طبیعی و مستقیم مچ دست 

دست با منطقه سبز رنگ محدوده حرکت شود.حفظ 

خمش از ناحیه آرنج می باشد و منطقه آبی رنگ 

 د است. رمحدوده پیشنهادی برای جایگیری کی بو
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

جایگیری 

 –کی بورد 

 فاصله

  یک کی بورد یا موس/نشانگر که خیلی نزدیک یا خیلی دور

است ، ممکن است باعث تجمع پوسچرهای نامناسب مانند ایجاد 

دن باالتنه و زاویه شدید با جلو بردسترسی با جلو بردن بازوها یا 

شود. این پوسچرهای نامناسب ممکن است منتج به  آرنج ها

کتف ها و دست ها عضالنی در آرنج ها ، -بیماری های اسکلتی

 و مچ ها گردد.

  کی بورد را مستقیماً روبروی خودتان در فاصله ای قرار دهید که اجازه

د بگونه ای که ساعد دستتان موازی با ندهد آرنج هایتان نزدیک بدنتان باش

 سطح زمین باشد.

  اگر شما فضای میز محدودی دارید یا اگر صندلی تان نقطه استراحت بازو

 عیت بدنی تان مداخله ایجاد می کند، استفاده از صفحهدارد که با وض

 جایگیری کی بورد ممکن است مفید باشد.

طراحی و 

 استفاده

  کی بورد های مدل

قدیمی باعث می شوند 

شما مچ دستتان را به 

طرفین زاویه دهید تا بتوانید به تمام کلیدها دسترسی داشته 

د. شیب کی بورد، با باز کردن پایه های پشت کی بورد یا با یباش

که ممکن است  یک شیب در کی بورد ایجاد می شودطراحی 

یه و خمش مچ باعث زاو

 . دست به سمت باال شود

کی بوردهای کوچکتر ، 

مانند آنهایی که روی 

، ممکن است باعث پوسچرهای  شوندلپ تاپ ها نصب می 

دارای استرس شود. این پوسچرهای نامناسب مچ دست می تواند 

د که نن و تاندون ها ایجاد کنواسترس تماس برای غالف تاند

 د.نباید برای انجام حرکات تکراری اصالح شو

  زوایای نامناسب مچ دست را کاهش دهیم یا با صندلی را برای دسترسی به

 باال ببریم. را ستپوسچر طبیعی مچ د

  طبیعی مچ  حالت بتوانیدقسمت پشتی یا جلویی کی بورد را باال ببرید تا

اگر کاربر نسبت به کی بورد پایین تر  . برای مثالتان را حفظ کنیددست

حالت طبیعی مچ  بنشیند ، کمی پشت کی بورد باالتر می آید و به بازیابی

به همین شکل ، برای کاربرانی که با کی بوردی در  دست کمک می کند. 

سطح پایین تر تایپ می کنند ، باال آوردن قسمت جلویی کی بورد ممکن 

است به بازیابی حالت طبیعی مچ دست کمک کند. از کی بوردی استفاده 

 نکنید که زاویه خمش مچ دست را زیاد می کند.

 تا پوسچرهای طبیعی مچ  دکی بوردهای دوبخشی استفاده کنی می توانید از

دست را بهبود بخشید. کاربران 

شاید نیاز به وقت داشته باشند تا به 

 این تجهیزات عادت کنند.

کی بوردهای دو بخشی کمک  توجه:

می کنند تا پوسچرهای طبیعی مچ دست 

بازیابی شود، اما تحقیقات موجود 

مدرک قاطعی را تأمین نمی کنند که 

 ردها از صدمات و ناراحتی ها پیشگیری می کند.استفاده از این کی بو

  سازنده کی بوردها باید در ساخت

آنها سایز و جایگذاری مناسب 

کلیدها را طوری رعایت کنند که 

برای اکثریت کاربران مناسب 

باشد. عموماً ، فاصله افقی بین 

میلیمتر( باشد و فاصله  52-51اینچ ) 2725-2721مرکز دو کلید باید بین 

 میلیمتر( باشد. 52-25اینچ ) 2725-2722عمودی بین دو کلید باید بین 
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

استفاده از 

کلیدهای 

کاربردی 

 دست چپ

  دکمه اعدادی هستند که در قسمت  52بیشتر کی بوردها بهمراه

د . این نوع ترتیب دهی می تواند نراست کی بورد قرار می گیر

کارکنان راست دست یا چپ دست که در حال درمان صدمات 

و همچنین اگر فرد بخواهد  کنددست خود هستند ، را محدود 

دست خود استفاده کند تا دست دیگر او استراحت کند، یک از 

 این ترتیب دهی یک مشکل بحساب می آید.

 اعداد  که صفحه کلید ویژه چپ دستان می توان از کی بوردهای دو بخشی

 نـوع . این ، استفاده نمودئمی در سمت چپ کی بورد قرار دارد دا بطور

کی بوردها شامل دو بخش 

گسسته از یکدیگر هستند و 

اجازه می دهند  بربه کار

موقعیت دست چپ و راست 

آن دسته از خود را براحتی عوض کند. این نوع کی بوردها بویژه برای 

گاه های کار با کامپیوتر کاربرد دارد که چند نفر از آن ایستگاه کاری ایست

 استفاده می نمایند.

  صفحه کلیدهای قابل برنامه ریزی از انواعی هستند که می

توان با انتخاب یک برنامه خاص استفاده از دست چپ یا 

 نمود. تسهلراست را 
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 نشانگر / موس :

نشانگر مانند موس در سایزها ، شکل ها و ترکیب های زیادی وجود دارد. در طراحی امروزه وسایل 

و  یابی ، صفحات لمسی ، اهرم انگشتیموس های جدید نسبت به موس های قدیم ، گوی های رد

رول حرکت دهنده نیز طراحی شده اند. انتخاب و جایگذاری نشانگر/موس فاکتور مهمی در ایجاد 

 کار با کامپیوتر می باشد.  مناسب دریک ایستگاه کاری 

 

 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

ی یرجایگ

 نشانگر

  اگر موس / نشانگر

نزدیک کی بورد 

نیستند ، ممکن است 

در حین استفاده از 

تجهیز با پوسچرهای 

ه شوید . نامناسب ، استرس تماس یا اعمال فشار دست مواج

طوالنی منجر به استرس برای مدت کار کردن در این شرایط 

در کتف و بازو می شود و احتمال پوسچرهای نامناسب شانه 

و مچ دست را افزایش می دهد، که می تواند منجر به 

 عضالنی شود.-بیماریهای اسکلتی

  موس/نشانگر را طوری قرار دهید که به شما اجازه دهد پوسچر طبیعی و

مستقیم مچ دست را داشته باشید. این مورد می تواند شامل تنظیم صندلی ، 

 .میز صفحه کی بورد و ... باشد 

  اگر سطح جایگاه کی بورد به

اندازه کافی بزرگ نیست تا 

وس را با هم بتوان کی بورد و م

، روی آن صـفـحــه قـرار داد 

می توانید یک صفحه موس کنار 

 صفحه کی بورد نصب کنید.

  از کی بوردهایی استفاده کنید که

تجهیز نشانگر روی آن وجود دارد، 

 مانند صفحه لمسی.

  از کی بورد هایی استفاده کنید که

راردادن موس صفحه کلیدهای اعداد را نداشته باشد تا فضای بیشتری برای ق

 وجود داشته باشد.

 موس  و جایگیری کی بورد هصفح

بزرگتری را نصب کنید تا فضای 

 کافی برای آن باشد.

  از پَد موس با نقطه استراحت کف دست / مچ دست استفاده کنید تا پوسچر

 طبیعی مچ دست را بهبود دهید  .

 اده جایگزین به جای حرکات موس استف عملگر سعی کنید از روش های

برای ارسال دستور  ctrl+pای ضبط مدرک و رب ctrl+sنمایید مانند 

 پرینت.
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 راه حل های ممکن مخاطرات بالقوه 

سایز ، شکل و 

 تنظیم نشانگر

 می تواند استرس را  /موس هاسایز و شکل نامناسب نشانگرها

ـرهای نامناسب و فشار زیاد افزایش دهد که منجر به پوسچ

استفاده از نشانگری که خیلی بزرگ یا  می شود. برای مثال

خیلی کوچک باشد ممکن است باعث افزایش فشار و خمش 

مچ دستتان شود و منجر به حالت های نامناسب آن گردد. 

استفاده از دست چپ برای انجام کار با تجهیزی که برای 

دست راست طراحی شده است نیز می تواند منجر به همین 

س با بافت نرم کف دست را مشکالت گردد و استرس تما

هاب ـتـتی و ورم و الـث ناراحـاس باعـایجاد نماید. استرس تم

 می شود.

  تجهیزی را انتخاب کنید که به تناسب دست شما طراحی شده باشد. بسیاری

از تجهیزات با طراحی مدل ها برای دست راست/دست چپ و برای 

تجهیزاتی که طراحی سایزهای دستان بزرگ و کوچک موجود می باشد. 

شان برای استفاده با هر دو دست راست و چپ می باشد ممکن است مطلوب 

باشد، زیرا تغییر استفاده از دست راست و چپ باعث می شود زمان 

 تأمین شود. غیرفعال استراحت برای دست

  تجهیزات نشانگری را انتخاب کنید که سایز

 برای کار کردن با آن متناسبی داشته باشد و

 فشار کمتری نیاز باشد. 

  .با کاهش استفاده از تجهیز نشانگر ، فشار روی دستان را کاهش دهید

، می تواند استفاده  page downاستفاده از عملگرهای کی بورد ، مانند 

از موس را کاهش دهد و استراحت را برای ماهیچه های دست و بازو تأمین 

 می کند.

 ا نوع دیگری از تجهیزات نشانگر ر

انتخاب کنید که تناسب بهتری با دستتان 

داشته باشد یا به ایجاد خمیدگی مچ 

دست حین گرفتن آن نیاز نداشته باشد. 

اهرم )گیره( انگشتی ، صفحه لمسی، یا 

اد ـری ایجـی کمتـابی خستگـگوی ردی

 می کند.
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/ کف دست: چمحافظ م

هماهنگی کی بورد و موس به ایجاد یک ایستگاه کاری اداری راحت و کارآ کمک می کند. 

استراحت کف دست یا مچ دست و استفاده از صفحه محافظ آنها نیز راحتی شما را باال می برد. 

کاهش را فعالیت ماهیچه  تجربه نشان داده استکه استفاده از محافظ های کف دست / مچ دست 

. با استفاده از محافظ مچ دست کندراحت تر می  را زوایای طبیعی مچ دستو حفظ  می دهد

در حین تایپ کردن یا وظایفی که  که پوسچر مستقیم مچ بازیابی می شود و استرس تماسی را

 ، کاهش می دهد. می شودبا موس انجام 

راه حل های ممکنمخاطرات بالقوه

طراحی و 

استفاده

 چ دست زاویه خمش مچ دست را انجام وظایف بدون محافظ م

سترس تماسی و ناراحتی ،اافزایش می دهد. افزایش زاویه خمش

تاندون ها و غالف تاندون ها را زیاد می کند. این مورد بویژه 

برای وظایف طوالنی یا تکراری اتفاق می افتد. همچنین انجام کار 

استرس تماسی بین  باعث افزایش بدون محافظ مچ دست می تواند

.شودمچ کاربر و سطوح تیز و سخت اجزای ایستگاه کاری 

 مچ دستتان را  خسته شدن مچ دست در طول تایپ باعث می شود

می تواند باعث روی میز بگذارید و به تایپ ادامه دهید که 

افزایش پوسچرهای نامناسب مچ دست گردد.

  روی صفحه  کردن حین تایپدستانتان بایستی آزادانه حرکت کنند و در

 حال در دستانتان د. وقتی کهن/کف دست حرکت کندست محافظ مچ

، بایستی صفحه استراحت با کف دست یا پاشنه کف  هستنداستراحت 

دستتان تماس داشته باشد ، نه با مچ دستتان.

  در صورت استفاده صفحه محافظ

استراحت مچ/کف دست باید 

جزئی از ایستگاه کاری 

ارگونومیک کار با کامپیوتر باشد.

 وسیله تنظیم اجزای دیگر ایستگاه کاری )مانند صندلی ، میز ، کی بورد( ب

ت ـت مچ دسـمی توان خمش مچ دست را کاهش داد ، زیرا در این حال

می تواند پوسچر طبیعی مستقیم خود را بازیابی کند.

 تنظیم کنید  و شیب لبه جلویی کی بورد دست را با پهنا ، ارتفاع مچ

 را )بخاطر داشته باشید هدف آن است که تا جایی که می شود مچ دست

بطور مستقیم نگهدارید(.

  حفاظ های کف دست/مچ دست که نرم و گرد هستند را تهیه کنید تا از

سانتیمتر(  372اینچ ) 571فشار بر مچ دست بکاهید. حفاظ بایستی حداقل 

عمق داشته باشد.
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  نگهدارنده مستندات:

برگه های پرینت مورد نیاز در طول کار با کامپیوتر را  وسیله ای است که نگهدارنده مستندات

وظیفه  نوعنزدیک کاربر و مانیتور نگه می دارد. جایگذاری مناسب نگهدارنده مستندات بستگی به 

مانند  هایی ست ریسک. جایگذاری مناسب نگهدارنده ممکن اداردفرد و مستندات مورد استفاده 

پوسچرهای نامناسب گردن و سر ، خستگی ، سردرد و فشارهای بینایی را کاهش یا حذف نماید. 

محل جایگذاری نگهدارنده مستندات همچنین به جای مانیتور ، کی بورد و صندلی بستگی دارد. 

 .قرار گیردمستندات بایستی در همان ارتفاع و فاصله مانیتور 

 

 راه حل های ممکن همخاطرات بالقو 

نگهدارنده 

 مستندات

  باعث ایجادمستنداتی که خیلی دور از مانیتور باشند 

کراری سر و گردن ـاسب سر یا حرکات تـر نامنـپوسچ

تور را نگاه کرد. این یتا بتوان مستندات و مانمی گردد 

پوسچرهای کاری می تواند منجر به خستگی و ناراحتی 

 کتف ها شود.ماهیچه های سر ، گردن و 

 : نگهدارنده مستندات باید 

  اجازه دهد شما مستندات را

حدوداً در همان ارتفاع و 

فاصله صفحه مانیتور قرار 

 دهید.

  وقتی مستندات سنگینی مانند

کتاب را نگه می دارد ثابت 

 و محکم باشد.

  یک نگهدارنده مستندات می تواند

مستقیماً زیر مانیتور قرار گیرد. در 

اگر نوشتن نیز الزم باشد یک سطح نوشتن محکم ایجاد  صورتاین 

 می کند، و حرکات تکراری سر ، گردن یا کمر را کاهش می دهد.

  در صورت استفاده از نگهدارنده مستندات زیر مانیتور ، بایستی

انعکاس  منجر بهروی مستندات  توجه نمود که روشنایی تابیده شده

 .رددنگدرخشندگی  ایجادروی مانیتور و  نور
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تلفن ها:

ء اصلی اجزیکی از ان ها و کامپیوترها بعنوان تلف از طریقبسیاری از وظایف اداری امروزی 

ایستگاه کاری انجام می گردد. تلفن ها آسودگی ایستگاه کاری را باال می برند ، هر چند سیم 

در این  پیدا کند.های آن پیچیده می شود و باعث می شود که کاربر پوسچر کاری نامناسبی 

ست برای -یا هدمانند بلندگوی تلفن جایگزینی و استفاده از تجهیزاتی  بامی توان  خصوص

 عضالنی احتمالی پیشگیری نمود.-بیماریهای اسکلتیبروز از  مکالمه های طوالنی،

راه حل های ممکنمخاطرات بالقوه

استفاده و 

 ییرجایگ

تلفن در 

ایستگاه کار 

اداری

، دسترس می تواند باعث فشار بر کتفگذاشتن تلفن دور از 

 بازو و گردن شود.

  تلفن را طبق الگوی استفاده خود در منطقه کاری اولیه و ثانویه قرار

دهید. این کار حرکات دسترسی را کاهش داده و باعث کاهش 

صدمات احتمالی می شود.

  خطر برایتان سیم تلفن را در منطقه کاری خود دور کنید تا نقاط

ایجاد نکند.

انجام مکالمات طوالنی با قرار دادن گوشی تلفن  بین کتف 

 و سر ممکن است باعث استرس و درد گردن شود.

 ست -اگر زمان زیادی صرف مکالمه با تلفن می کنید بهتر است از هد

های ویژه استفاده نمایید . استفاده از بلندگوی گوشی نیز می توان 

رآیی داشته باشد البته اگر موجب مزاحمت سایر در این مورد کا

افراد نشود.
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شرایط محیطی ایستگاه کار:

نور کافی و مناسب می تواند توانایی شما را برای دیدن تصاویر مانیتور افزایش دهد. برای مثال  اگر نور زیاد 

شما خستگی چشم یا سردرد  برای ممکن است می شود وعث درخشندگی روی صفحه مانیتور اباشد ب

تا بتوانید صفحه مانیتور را ببینید. محل کار خود را  داشته باشیدو مجبور شوید پوسچر نامناسبی  بیاورد

 طوری تنظیم کنید که بدلیل المپ های باالی سر ، المپهای مطالعه روی میز و نور طبیعی وارد شده از

 پنجره ها ، درخشندگی ایجاد نشود.

راه حل های ممکنلقوهمخاطرات با

تابش روشنایی درخشان روی صفحه نمایش باعث محو روشنایی

شدن تصاویر می شود و مشاهده واضح آن را سخت 

می کند. فشار آوردن برای دیدن تصاویر بر صفحه 

 مانیتور می تواند منتج به خستگی چشم شود.

  ردیف های نور را بطور موازی در راستای

سقف نصب کنید. افق دید خود بر روی

  از پخش کننده های نور استفاده کنید تا

تابش مستقیم نور بر روی سطح کار و سطح 

مانیتور را کم کنید.

  اگر پخش کننده نور و یا منابع روشنایی

تایی ، المپ  4جایگزین وجود ندارد ، می توان در المپ های فلورسنت 

تناسب با سطح نور وسطی را بردارید تا از درخشندگی آن کاسته شود و م

الزم برای کار با کامپیوتر باشد.

فوتی با حبابهای  1تایی در ارتفاع سقف 4یک المپ فلورسنت استاندارد  توجه:

 کندل نور بر سطح کار ایجاد نماید.-فوت 12واتی ، بطور مناسب می تواند  42

  از کارهای مکمل مانند خواندن و نوشتن که نیاز به نور بیشتری دارد

می که درخشندگی اطراف مانیتور محدود می باشد ، اجتناب کنید. هنگا

 12تا  22عموماً برای کارهای کاغذی و اداری ، نور محل کار بایستی بین 

استفاده می کنید ، میزان باالتری از  LCDکندل باشد. اگر از مانیتور -فوت

کندل( .-فوت 23روشنایی مورد نیاز است )تا 

  منابع روشنایی

درخشنده که در 

پشت صفحه نمایش 

قرار دارند می توانند 

باعث ایجاد مشکالت 

در قدرت تفکیک 

رنگ )کُنتراست( 

شوند و مشاهده شفاف کار را سخت کنند  .

  از پرده برای پنجره ها استفاده کنید تا

حذف شوند. پرده ها و  درخشندهنورهای 

چیدمان مبلمان باید طوری باشد که اجازه 

به داخل اتاق را بدهد اما نه بطور تابش نور 

مستقیم روی صفحه مانیتور شما  .

برای پنجره های رو به شرق و غرب ، پرده ها عمودی انتخاب بهتر است  توجه:

 و برای پنجره های رو به جنوب و شمال پرده های افقی بهتر است.

  در صورت امکان از روشنایی غیرمستقیم یا دارای حفاظ پخش کننده

استفاده کنید و از روشنایی شدید یا چشمک زن در سطح دید خود اجتناب 

کنید. اطمینان حاصل کنید که المپ ها دارای محافظ یا سپرهای 

درخشندگی هستند تا نور مستقیم را از خط دیدتان دور کنند.

  سعی کنید ایستگاه کاریتان را رو به مشرق بچینید تا نور روشنایی طبیعی از

ا زاویه مناسبی نسبت به صفحه کامپیوتر شما بتابد.پنجره ها ب
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راه حل های ممکنمخاطرات بالقوه

( باال بین محدوده های قدرت تفکیک رنگنتراست )کُروشنایی

صفحه کامپیوتر ، صفحه کار افقی  در روشن و تاریک

می تواند منجر به خستگی چشم و  ،و محدوده مجاور

 سردرد شود.

 از المپهای دارای پخش نور مناسب استفاده کنید.  برای کار کامپیوتری ،

مزایای پخش کننده المپها:

نقاط و صفحات درخشندگی کمتری در محدوده دید ایجاد می کند.

ُجاد ـسام ایـل اجـط شکـ( که توسقدرت تفکیک رنگنتراست )ک

یری ـگـم پیشـگی چشـجه از خستـ، در نتی می کندرا نرم تر می شود 

می گردد.

  روشنایی های با رنگ مات )کدر( بر روی دیوارها و سقف استفاده کنید از

تا بازخورد غیرمستقیم نور بهتر شود و سایه های تاریک را کاهش دهد و 

تراست گردد. نباعث ایجاد کُ

منابع روشنایی مستقیم )برای مثال ، پنجره ها ، المپ درخشندگی

روی د انعکاس نور های باالی سر( که باعث ایجا

، دیدن تصاویر را دشوار نموده و منتج مانیتور می شود

 به فشار چشم و خستگی می شود.

  .صفحه نمایشگر را در زوایای راست پنجره ها و منابع روشنایی قرار دهید

از روشنایی موضعی )مانند چراغ مطالعه روی میز( بگونه ای استفاده کنید 

.انعکاس نور نداشته باشد مانیتور که بر روی

 ور ـتـیـر روی مانـار بـه گردوغبــد. الیـمیز کنیـور را پی در پی تـتـیـمان

می تواند باعث ایجاد درخشندگی شود.

  رده نصب کنید تا به کاهش درخشندگی کمک کند  . پروی پنجره ها

  از فیلترهای درخشندگی استفاده

کنید که مستقیماً بر صفحه مانیتور 

می شود تا درخشندگی را نصب 

. در صورت استفاده از کاهش دهد

فیلترهای درخشندگی ، این تجهیز 

تصویر شود. با نصب پخش کننده نور بر روی  شفافنباید مانع مشاهده 

 د.یالمپ های سقفی از ایجاد درخشندگی جلوگیری نمای

  انعکاس نور از صفحات براق مانند کی بوردها ، ممکن

 بر دیداست باعث ناراحتی و عدم آسایش یا کاهش 

کی بورد شود.

  ، برای محدود کردن انعکاس نور از دیوارها و صفحات کار اطراف مانیتور

آنها را با رنگ هایی که انعکاس نور را ایجاد نمی کنند رنگ آمیزی کنید. 

ایستگاه کاری و منابع روشنایی را طوری بچینید که از انعکاس درخشندگی 

بر مانیتور اجتناب شود.

  مت پایین خم کنید تا از انعکاس نور المپ سصفحه نمایشگر را به آرامی به

های سقفی پیشگیری گردد.

  تصویر زمینه صفحه مانیتور را تصویری با رنگ های روشن انتخاب کنید ؛

احتمال کمتری برای انعکاس نور نسبت به پیش زمینه های با رنگ تیره زیرا 

دارد.
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