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بسن اهلل الرحوي الرحین

1

:مثل آفريقايي
.در پيري گرم خواهي شذ ،تا چوب هايي كه در جواني گردآوري

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 

2

هذف کلی درس 

آؿٌبیی ثب لبثلیت ّب ٍ هحذٍیت ّبی اًؼبًی،  •
ایجبد تقبدل ٍ تقبهل هٌبػت ثیي وبس ٍ وبسثش،  •
ثِ وبسگیشی اكَل ٍ سٍؽ ّبی اسصیبثی، ثبصسػی ٍ ثْجَد ؿشایظ  •

وبس

. هذف اوليه دانش ارگونومي ، طراحي است

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 



جسوه آمىزش ارگىنىمی مقطع کارشناسی بهداشت حرفو 

ورمسیار -ای

2

3

:اهذاف جسئی
 (I.L.O)ّبی ثیي الوللی تقبسیف ٍ هقشفی فلن اسگًََهی اص ًؾش داًـوٌذاى هختلف ٍ ػبصهبى•

تبسیخچِ، اّذاف ٍ فلَم هختلف وبسثشدی دس اسگًََهی •
فیضیَلَطی وبسی •

هتبثَلیؼن اًشطی–
ّبی ثبصػبی اًشطی ػیؼتن–
ای اػتبتیه ٍ دیٌبهیه وبس هبّیچِ–
I.L.Oثٌذی وبسّب ثش حؼت هلشف اًشطی ثب تَجِ ثِ ًؾش تمؼین–

ّبی اًذاصُ گیشی آى ؽشفیت اًجبم وبس جؼوبًی ٍ سٍؽ–
گیشی لذست فضالًی ٍ اسصیبثی فـبس وبساًذاصُ–
ّب ّبی پیـگیشی اص آىاًَاؿ خؼتگی ٍ سٍؽ–
ّبی هختلف چشخِ وبس اػتشاحت ٍ هحبػجِ صهبى اػتشاحت ثشاػبع ًؾشیِ–
وبسآئی ٍ چگًَگی هحبػجِ آى –
تغزیِ ٍ وبس –

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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ًَثت وبسی•
تقبسیف–
ّبی فشدیخَاة ٍ ػبفبت ثیَلَطیه ٍ تفبٍت–
هـىالت خبًَادگی، اجتوبفی ٍ پیبهذّبی ثْذاؿتی ٍ ایوٌی  –
ّبی فشدی، اجتوبفی ٍ هذیشیتی  اسائِ ساّىبسّبی هختلف ثب ًگشؽ–

اسگًََهی ؿٌبختی  •
هذل پشداصؽ اعالفبت دس اًؼبى  –
تقشیف خغبی اًؼبًی  –
ّبی ادساوی  هْبست–
ساثغِ ػشفت ٍ خغب  –
حبفؾِ ٍ اًَاؿ آى –
وبسثشد فشآیٌذّبی ؿٌبختی  –

اداهه ی اهذاف جسئی

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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آًتشٍپَهتشی •
فَاهل هؤحش ٍ ؿیَُ ّبی اًذاصُ گیشی –
هجبحج آهبسی هشثَط –
هشاحل عشاحی آًتشٍپَهتشیه –
وبسثشد آًتشٍپَهتشی دس عشاحی ایؼتگبُ ّبی وبس ٍ تجْیضات–

 
هبؿیي   -ػیؼتن اًؼبى•
هذل لوبى  •
ّب  گشّب ٍ چیذهبى آىاكَل ًـبًگشّب، وٌتشل•

اداهه ی اهذاف جسئی

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 

رفرنس هاي وزارتخانه 
 

  2ٍ  1هبوغ ٍ هبیتَع، فیضلَطی ٍسصؽ جلذ  -
ّالًذس، م، هٌْذػی فَاهل اًؼبًی دس كٌقت ٍ تَلیذ   -
چَثیٌِ، فلیشضب، ؿیَُ ّبی اسصیبثی پَػچش دس اسگًََهی ؿغلی   -
وبچب، چبلض، ایوٌی ٍ اسگًََهی اثضاسّبی دػتی  -

- Tayyari F., Smith S.L. (1997). Occupational Ergonomics: Principles and 

Application. Chapman and Hall. 

- Karwowski W. and Marras W.S.(1999).  The Occupational Ergonomics 

Handbook. CRC Press. 

 - Bridger R.S. (2003). Introduction to Ergonomics. New York. Mc Graw-

mm. 

- Pheasant S and Haselgrave Ch. (2006). Body space, Anthropometry. 

- Karwowski W., Editor (2006). International Encyclopedia of Ergonomics 

and Human factors. Taylor and francis. 
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 6

قسوین 



جسوه آمىزش ارگىنىمی مقطع کارشناسی بهداشت حرفو 

ورمسیار -ای

4

  :ارسضیاتی ضیَُ
(ًوشُ 1) یب دسكذ 5               والع دس  هٌؾن حضَس

 (ًوشُ 2) یب دسكذ 10  لجل جلؼِ دسع اص ػَال عشاحی
 (ًوش2ُ) یب دسكذ 10      والع دس ؿفبّی ّبی پشػؾ
 (ًوشُ 2/5) دسكذ 12/5                          همبلِ تشجوِ
(ًوشُ 4/5) یب كذ دس12/5                     تشم هیبى اهتحبى
  (ًوشُ 8) یب دسكذ 40                     تشم پبیبى اهتحبى

: هْن ًکات
 .ثبؿیذ آهبدُ والع جلؼبت توبم دس وتجی ٍ ؿفبّی پبػخ ٍ پشػؾ ثشای ّویـِ لغفبً

  دسع هذسع ثِ ٍ اػتخشاد پبػخ، ّوشاُ ثِ ػَال 10 حذالل لجل جلؼِ دسع ثشای والع جلؼبت توبم دس
.دّیذ تحَیل هشثَعِ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 7

قسوین 
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: موضوعات مورد تحث

تقبسیف ٍ هقشفی فلن اسگًََهی اص ًؾش داًـوٌذاى هختلف ٍ  •
 (I.L.O)ّبی ثیي الوللی -ػبصهبى

تبسیخچِ، اّذاف ٍ فلَم هختلف وبسثشدی دس اسگًََهی  •

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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What is Ergonomics?

 ERGO=“work”  َكار                          ; ارگ

 NOMICS= “rules” or 
“laws”

قَاعذ يا قاًَى;    ًَهَس 

 Ergonomics literally means “the laws of work”

یب تلفیك سٍاثظ اًؼبى ثب وبس   قاًَى ٍ قَاعذ كار هعٌی تحت الفظی ارگًََهی 

هاذسع ٍ پظٍّـاگش     هقشفی وٌٌذٓ اكغالح اسگًََهی ثِ جْابى ادثیابت،  
وِ یه ٍاطُ  .هی ثبؿذ(  1799-1882)لْؼتبًی ٍجؼیچ جبػتشصثَػىی 

.. یًَبًی اػت

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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• It is the study of work

هغبلقِ وبس •
• It is a way to make jobs/tasks 

fit the employees better

ٍؽبیف ٍوبسوٌبى /ساّی ثشای تٌبػت ثْتش ثیي هـبغل•

• It is a way to make work easier

ساّی ثشای آػبًتش وشدى وبس •

What is Ergonomics?ارگونومی چیست؟

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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Fitting the job to the worker
تناسة شغل تا كارگر

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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Definitionsتعاریف 
Fitting the task to the person rather than 
forcing him/her to adapt to his working 
environment.

تشجیجب تٌبػت ؿغل ثب ؿخق ثِ جبی ػبصگبسی ؿخق ثب 
هحیظ وبسؽ

Designing the workplace to prevent
occupational injury and illness.

عشاحی ایؼتگبُ وبس ثشای پیـگیشی اص كذهبت ٍ ثیوبسیْبی حشفِ ای    

Discovering the capabilities and limitations 
of the human body.

پی ثشدى ثِ  تَاًبیی ّب ٍ هحذٍدیت ّبی ثذى اًؼبى 
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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The process of identifying and preventing work -
related musculoskeletal disorders. (WMSDS)

فضالًی هشتجظ ثب وبس –فشآیٌذ ؿٌبػبیی ٍ پیـگیشی اص اختالالت اػىلتی 

Fit the workstation to the person 

هتٌبػت وشدى ایؼتگبُ وبسی ثب فشد     

The art and science that addresses workers job

performance and well-being in relation to their job,

tasks, tools, equipment and environment.

فلن ٍ ٌّشی وِ اًجبم وبس ٍ سفبُ وبسوٌبى سا دس استجبط ثب  ؿغل،  
.  ٍؽبیف، اثضاس، تجْیضات ٍ هحیظ وبسؿبى ثیبى هی وٌذ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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Ergonomics ارگونومی

A Balance for Optimization
يک تاالًسی تزای تْیٌِ ساسی 

Job
Demands

ًیاسهٌذيْای ضغل 

Worker
Capabilities

تَاًايی ّای كارگز 

فشآیٌاااذ ثااابالًغ ثااایي  
ًیبصهٌاااذیْبی ؿاااغل ٍ  
هحااذٍدیت ّاابی ثااذى   

اًؼبى  استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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تفبٍت ثیي اسگًََهی ٍ فبوتَسّبی اًؼبًی
Ergonomics/Human factors

Ergonomics traditionally involves the physical aspects of work, 

while human factors involves perception and cognition. 

اسگًََهی ثِ عَس هشػَم جٌجِ ّبی فیضیىی وبس سا ؿبهل هی ؿَد دس حبلی وِ فبوتَسّبی  
. اًؼبًی دسن ٍ ؿٌبخت سا ؿبهل هی ؿَد

Ergonomics evolved from studying the interactions between 

humans and their surrounding work environment (with 

environment defined broadly to include machines, tools, the 

ambient environment, tasks, etc.). 

ؿبهل هبؿیي آالت، اثضاس، )اسگًََهی هغبلقِ تقبهالت ثیي اًؼبى ٍ هحیظ پیشاهَى وبسؽ 
.  سا ؿبهل هی ؿَد( هحیظ صیؼت، ٍؽبیف ٍ غیشُ

. استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 15

قسوین 

16

تفبٍت ثیي اسگًََهی ٍ فبوتَسّبی اًؼبًی

Use of the term “human factors” tends to be a North American

phenomenon used by individuals who do work (research, teach, practice)

with “above the neck” mental processes.

  تَػظ اػت ؿوبلی آهشیىبی دس پذیذُ یه ثیـتش وِ "اًؼبًی فَاهل" اكغالح اص اػتفبدُ
  اص ثبالتش” رٌّی فشآیٌذّبی ثب سا (فول ، تذسیغ تحمیك،) وبس وِ ؿَد هی اػتفبدُ افشادی
  .دٌّذ هی اًجبم “گشدى

Most of the rest of the world more frequently uses the term ergonomics to

include “above the neck” and “below the neck” processes

سا “ صیش گشدى”ٍ “ ثبالی گشدى”ثیـتش ًمبط جْبى، اغلت فجبست اسگًََهی، ؿبهل فشآیٌذّبی 
.  اػتفبدُ هی وٌٌذ

to expect to see people distinguishing between the physical and cognitive 

sides of the field.

.  اًتؾبس هی سٍد وِ افشاد ثیي جَاًت دس صهیٌِ فیضیىی ٍ ؿٌبختی توبیض لبئل ؿًَذ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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تقبسیف اسگًََهی 

OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) defines ergonomics as the 

science of “designing the job to fit the 

worker, instead of forcing the worker to fit 

the job.”

ادارُ ايوٌی ٍ تْذاضت حزفِ ای  آهزيکا ارگًََهی را علن طزاحی •
تٌاسة ضغل تا كارگز هی داًذ ًِ تٌاسة ًیزٍی كار تا ضغل 

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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ILO (International Labor Organization)  : 
 ساسهاى تیي الوللی كار

ٍ دس استجابط ثاب فلاَم هٌْذػای      (ثیَلاَطی )صیؼتیوبسثشد فلَم •
ٍ  سضابیتوٌذی هحیظ وابس ثاِ ًحاَی واِ هَججابت      اًؼبًی دس

سا اص لحبػ ووای ٍ   تَلیذّوضهبى وبسگش سا فشاّن وٌذ ٍ آػبیؾ
.ویفی افضایؾ دّذ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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Ergonomics (or human factors) is the scientific

discipline concerned with the fundamental

understanding of interactions among humans and

other elements of a system, and the application

of appropriate methods, theory and data to

improve human well-being and overall system

performance. by IEA (International Ergonomics

Association)
  هشتجظ فلوی ًؾبم یه اًؼبًی فبوتَسّبی هٌْذػی یب ارگًََهی

  ثِ ٍ ػیؼتن یه فٌبكش ػبیش ٍ اًؼبًْب ثیي تقبهالت اكَلی فْن ثب
  سفبُ ثْجَد ثشای اعالفبت ٍ تئَسی هٌبػت، سٍؿْبی وبسگیشی

  .اػت ػیؼتن ول فوىشد ٍ اًؼبى
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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Hendrick (1986) and et al

• … The relation between man and his 

occupation, equipment, and environment in the 

widest sense, including work, play, leisure, home 

and travel situations.

استجبط ثیي اًؼبى ٍ ؿغل، تجْیضات، ٍ هحیظ وبسؽ دس هفْاَم  •
. گؼتشدُ ؿبهل وبس، ثبصی تفشیح، فقبلیت ّبی هٌضل ٍ هؼبفشت

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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 international encyclopedia to ergonomics and human factorsوتبة  34كفحِ : سفشًغ 

TABLE 1
Example Definitions

... the relations between man and his occupation, equipment, and the environment in the widest sense, including 
work, play, leisure, home, and travel situations

Brown, O. and Hendrick, H.W. (l986)

... is a body of knowledge about human abilities, human limitations and other human characteristics that are relevant 
to design

Chapanis, A. (1995)

... is that branch of science which seeks to turn human-machine antagonism into human– machine synergyHancock, P. A. (1997)

... attempts to optimize the fit between people and their environmentMark, L.S. and Warm, J.S. (1987) 

Person–machine system designHowell, W. and Dipboye, R. (1986)

... the application of behavioral principles to the design, development, testing and operation of equipment and systemsMeister, D. (1989)

... study of human abilities and characteristics which affect the design of equipment, systems, and jobs and its aims are 
to improve efficiency, safety, and well being

Clark, T.S. and Corlett, E.N. (1984)

... designing for human useSanders, M.S. and McCormick, E.G. (1993)

... is to apply knowledge in designing systems that work, accommodating the limits of human performance and 
exploiting the advantages of the human operator in the process

Wickens, C.D. (1992)

Dempsey et al. (2000)

suggested the following definition:

Ergonomics is “the design and engineering of human–

machine systems for the purpose of enhancing human 

performance.” 

هبؿیي ثب ّذف افضایؾ فولىشد  -اسگًََهی، عشاحی ٍ هٌْذػی ػیؼتن ّبی اًؼبى
. اًؼبى اػت

Human performance includes

health, safety and productivity.

سا ؿبهل ( ثبصدّی یب لبثلیت تَلیذ)فولىشد اًؼبى، ػالهت، ایوٌی ٍ ثْشُ ٍسی 
. هی ؿَد

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 22

قسوین 
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فجبست تىشاسی دس تقبسیف اسگًََهی 
• Designing and engineering human–machine 

systems. هبؿیي–عشاحی ٍ هٌْذػی ػیؼتن اًؼبى 

• Applying science to people performing in working 
environments.

ثىبسگیشی فلَم ثشای فولىشد اًؼبى دس هحیظ وبس•
• Studying man’s limited capabilities relate to safe job 

operation

هغبلقِ تَاًوٌذیْبی هحذٍد ؿذُ اًؼبى دس استجبط ثب فولىشد ؿغل ایوي•
• Improving knowledge on the fit between users and tasks.

ثْجَد داًؾ دس صهیٌِ تٌبػت ثیي وبسثشاى ٍ ٍؽبیفـبى  •
• The interface between people and machines in systems.

تقبهل ثیي افشاد ٍ هبؿیي آالت دس ػیؼتن  •

 international encyclopedia to ergonomics and human factorsوتبة  34كفحِ  - 2جذٍل : سفشًغ 

24
 international encyclopedia to ergonomics and human factorsوتبة  35كفحِ : سفشًغ 
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ثیوبسی  •
غیجت اص وبس  •
فذم سضبیت ؿغلی  •
حَادث دس هحیظ وبس  •
وبّؾ ثْشُ ٍسی  •
وبّؾ اًگیضُ  •
  افضایؾ خغبی اًؼبًی•
•....

فذم تٌبػت ثیي تَاًوٌذیْبی اًؼبى ٍ وبس

استادیار دانشگاه علىم پسشکی قسوین  -ورمسیار 

26

حَادث ثَپبل ٌّذ ٍ چشًَثیل 

ثِ فلت خغبّبی اًؼبًی  

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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تبسیخچِ اسگًََهی 

ارگًََهی ًظاهی:     1950دِّ  

ارگًََهی صٌعتی:   1960دِّ  

(كاالّای هصزفی ٍ خذهات)ارگًََهی هحصَل:   1970دِّ  

(راياًِ)ارگًََهی كاهپیَتز:   1980دِّ  

عصز ارگًََهی كالى ٍ ارگًََهی ضٌاختی  2000ٍ دِّ  1990دِّ  

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 28

قسوین 
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 Ergonomicsاًجوي پظٍّؾ اسگًََهی ; ًخؼتیي اًجوي 

Research Society   ثٌب ًْبدُ ؿذ 1950دس ػبل اًگلؼتبى.

.پبیِ گزاسی ؿذ 1957اًجوي فَاهل اًؼبًی دس اوتجش ; دس آهشیىب 

ًخؼتیي گشد ّوبیی ثیي الوللی اسگًََهی دس  ;  1961دس ػبل 
اػتىْلن ػَئذ ثشگضاس ؿذ ٍ اًجوي ثیي الوللی اسگًََهی  

International Ergonomics Association IEA= 

.ؿىل گشفت 

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 29

قسوین 

30

اسگًََهی اثضاسی اػت وِ ثِ ووه آى اًؼبى لبدس اػت هحیظ صًاذگی ٍ  •

وبس، ٍ ًیض ٍػبیل ٍ تجْیضات هَسد اػتفبدُ سا هغابثك ثاب تَاًوٌاذیْبی ٍ    

. ٍیظگیْبی خَد عشاحی وٌذ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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 Ideally, ergonomics:  ارگًََهی هطلَب

– Makes the job safer by preventing injury and illness

ثب پیـگیشی اص كذهبت ٍ ثیوبسیْب ، ؿغل سا ایوي ٍ ثی خغش هی ػبصد-

– Makes the job easier by adjusting the job to the 
worker

.ثب هتٌبػت ػبصی ؿغل ثشای وبسگش،وبسّب سا آػبًتش هی وٌذ -

– Makes the job more pleasant by reducing physical 
and mental stress

ثب وبّؾ فـبس ّبی سٍحی ٍ جؼوی ، وبسّب سا خَؿبیٌذ هی ػبصد •
– Saves money

ػشهبیِ ّب سا حفؼ هی وٌذ•
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 

32

Objectivesف اهدا
• Identify occupational risk factors for strains,

sprains, and cumulative trauma
ؿٌبػبیی سیؼه فبوتَسّبی ؿغلی  ثشای تٌؾ ّب، پیچ خَسدگی ّب، ٍ •

ضشثبت تجوقی 
• Learn to use various tools for identifying

ergonomic concerns and analyzing jobs
آهَصؽ اػتفبدُ اص اثضاسّبی هختلف ثشای ؿٌبػبیی هؼبئل هشتجظ ثب •

اسگًََهی ٍ آًبلیض هـبغل 

• Understand basic control measures for 
improving ergonomic job design

دسن سٍؿْبی وٌتشلی پبیِ ثشای ثْجَد عشاحی اسگًََهیه هـبغل•

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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اّذاف ارگًََهی •

تغجیك سضبیت ثخؾ ثیي وبس ٍ اًؼبى ٍ ثبلقىغ1.

(افضایؾ ثْشُ ٍسی)افضایؾ وبسآیی2.

افضایؾ ایوٌی3.

وبّؾ خغب 4.

وبّؾ خؼتگی 5.

افضایؾ سضبیت ؿغلی 6.

.7 ٍ...

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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Win/Win
Higher Production تَلیذ تیطتز

Higher Qualityكیفیت تاالتز

Complianceپذيزش

Lower Compensation Costs

ّشيٌِ ّای كوتز غزاهت 

Careers/Employment Longevity طَل
عوز ضاغلیي ٍ هستخذهیي 

Safe Working Conditions

ضزايط ايوي كاری 
Quality of life كیفیت سًذگی 
Morale ِرٍحی استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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ضزٍرت ّای پزداختي تِ ارگًََهی •

پیچیااذگی كااٌبیـ، دػااتگبُ ّااب ٍ ٍؽاابیف دس احااش پیـااشفت  -
تىٌَلَطی

 

گًَبگَى ثَدى هلشف وٌٌذگبُ اص ًؾش فیضیىی )اًتمبل تىٌَلَطی  -
(ٍ جؼوی، ؿشایظ فشٌّگی، اجتوبفی ٍ التلبدی

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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Supporting Sciences
فلَم حوبیت وٌٌذُ اسگًََهی 

ERGONOMICS

Physical

Sciences

Biomechanics

Work

Physiology

Engineering

Psychology
Anthropometry

Engineering

Sciences

Behavioral

Sciences

Biological

Sciences

اسگًََهی سیـِ دس فیضیَلَطی وبس، ثیَهىبًیه ٍ عشاحی پؼت وبس داسد
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اص ثیي فلَم هٌْذػی دس ثحج اسگًََهی ، فلن ثیَهىبًیه داسای اّویت 
.اػت

: بیَهکاًیک
• The study of mechanical behavior as it applies to
the human body when physical work is performed.

هَسد ( جؼوبًی)سفتبس هىبًیىی ثذى اًؼبى سا ٌّگبم اًجبم وبس فیضیىی 
. هغبلقِ لشاس هی دّذ

ٍ ثِ فجابست دیگاش   هغبلقِ ًیشٍّب ٍ آحبس آى ثش ثذى ایي داًؾ فجبست اػت اص 
. وبسثشد اكَل هىبًیه ثش ثذى اًؼبى دس حبل حشوت  ٍ ػىَى

ثیَهىبًیه حشوتی اػت دس جْت تلفیك هٌْذػی ثب آًابتَهی ٍ فیضیَلاَطی   
دس ًؾاش  ػیؼاتن هىبًیاه   ثِ فٌاَاى یاه   اًؼبى  دس ایي داًؾ،. ثذى اًؼبى

دس ایاي ػیؼاتن   چگاًَگی ایجابد ًیاشٍ ٍ حشوات     گشفتِ هی ؿَد ٍ ػپغ 
ایي داًؾ ووه هی وٌذ تب ثاذاًین چاشا اًجابم ثشخای اص     . ثشسػی هی ؿَد 

. فقبلیت ّبی ؿغلی ثبفج آػیت ٍ یب خؼتگی دس ثذى اًؼبى هی ؿَد

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 

38

  علَم فیسیک •

•Any of the sciences, such as physics and chemistry that

analyzes the nature and properties of energy and nonliving

matter.

  ٍ هبّیت وِ چیضی آى ٍ ؿیوی ٍ فیضیه لجیل اص فلوی ّش
  .وٌذ هی ثشسػی سا صًذُ غیش هَاد ٍ اًشطی خلَكیبت

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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 :آًترٍپَهتری 

The study and technique of human body

measurement.

تىٌیه اًذاصُ گیشی ثذى اًؼبى هغبلقِ ٍ 

ایي داًؾ فجبست اػت اص هغبلقِ سٍی اثقبد ثذى ٍ افضبی ؽابّشی اًؼابى ٍ   
ثِ دػت آٍسدى هیبًگیي ّب ٍ كذن ّبی اثقبد ثِ تٌبػت ػي، جٌغ ، ًظاد 

لَهیت ّب یب ػبوٌیي یه هٌغمِ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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  بیَلَشیک علَم•
The study of life and life processes, including the

structure, function and growth of living

organisms.

هغبلقِ فشآیٌذّبی صًذگی هَجَدات صًذُ ؿبهل ػبختبس، فولىشد ٍ  
سؿذ اسگبًیؼن ّبی صًذُ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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اًؼبى ثشای اسگًََهیؼت  فیشيَلَصی ٍ آًاتَهیدس فلَم ثیَلَطیىی ٍ فلَم صیؼتی ، 
.  هْن اػت

  :فیسیَلَشی کار
•The study of the functions and reactions of the human body in relation
to the stresses caused by performing various physical tasks.

هغبلقِ فولىشدّب ٍ ٍ ٍاوٌؾ ّبی ثذى اًؼبى دس استجبط ثب اػتشع ّبیی وِ ثَػیلِ اًجبم 
.  ثَجَد هی آیٌذ( فیضیىی)ٍؽبیف هختلف جؼوی

ؿبخِ ای اص فلن صیؼت ؿٌبػی اػت وِ دس آى اًؼبى ثِ فٌَاى یه هَجَد صًذُ دسحبل 
ٍ ّذف آى . وبس هَسد هغبلقِ لشاس هی گیشد

تغییشات دػتگبُ ّبی ثذى ثِ ٌّگبم وبس، تغزیِ ٍ وبلشی صایی   -
تمؼین ثٌذی وبس اص ًؾش فیضیَلَطیىی   -
ثحج دس هَسد فًَىؼیَى ّبی للت ٍ فشٍق ٍ تٌفغ، تٌؾین حشاست ثذى، ٍاوٌؾ ّبی   -

...  فلجی حشوتی ٍ 

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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علوم رفتاري •
• Sciences such as sociology, psychology, or anthropology,

that seeks to discover general truths about human social

behavior.

فلَهی اص لجیل جبهقِ ؿٌبػی ، سٍاًـٌبػی یب اًؼبى ؿٌبػی وِ ثِ  
.  وـف حمبیك دسثبسُ سفتبس اجتوبفی اًؼبى هی پشداصًذ

:رٍاًشٌاسی کار 
دس ایااي داًااؾ . هغبلقااِ سفتاابس اًؼاابى دس ثشاثااش واابس  ٍ حشفااِ اؽ 

هجبحخی هبًٌذ اػتشع ّبی ؿغلی ٍ سضبیت ؿاغلی ثشسػای لاشاس    
. هی گیشًذ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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 ههٌذسی رٍاًشٌاسی •

  ثب هشتجظ اكَل ٍ الگَّب ثشسػی ثب سٍاًـٌبػی هٌْذػی •
 آهَصؽ ٍ عشاحی ثِ هبؿیي –اًؼبى ّبی ػیؼتن

 ٍ كٌقتی ّبی ػیؼتن ثضسگشاّْب، حبضش، فلش َّاپیوبّبی
 .پشداصد هی ثْذاؿتی

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 

44

علوم مهنذسي  •

The scientific principles applied to practical ends as the

design, construction and operation of efficient and

economical structures, equipment and systems.

اكَل فلوی وِ  ثشای عشاحی، ػبخت ٍ فولىشد هَحش ٍ التلبدی  
.  ٍػبیل ٍ ػیؼتن ّب ثىبس هی سٍد

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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(ف) اوشم سػَل
  .ؿذ خَاّذ سػتگبس وٌذ صًذگی فبلالًِ وِ وؼی

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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اسگًََهی ثب  

،  ( ثیَهىبًیه ٍ آًتشٍپَهتشی )اسصیبثی لبثلیتْب ٍ هحذٍدیتْبی اًؼبى •
،  ( فیضیَلَطی وبس ٍ سٍاًـٌبػی كٌقتی )اػتشػْبی وبسی ٍ هحیغی •
،  (ثیَهىبًیه )ًیشٍّبی اػتبتیه ٍ دیٌبهیه سٍی ثذى اًؼبى •
،  ( سٍاًـٌبػی كٌقتی )احتیبط َّؿیبسی ٍ •
،  (فیضیَلَطی وبس ٍ سٍاًـٌبػی كٌقتی )خؼتگی •
،  (آًتشٍپَهتشی ٍ هٌْذػی )عشاحی ٍ آهَصؽ ٍ عشاحی ایؼتگبُ وبسی ٍ اثضاسّب •

.  ػش ٍ وبس داسد

ٍ یاه فلان هجاشد ٍ    ثٌبثشایي اسگًََهی اص خیلی اص فلَم ٍ هٌْذػی تـىیل یبفتاِ اػات   

ثاااِ ّوااایي دلیااال اسگًَاااَهی سا داًاااؾ چٌاااذ سؿاااتِ ای      . هؼاااتمل ًیؼااات 

Multidisciplinary  یب هیبى سؿتِ ایInterdisciplinary  

 .هی داًٌذ 
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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مسير رشذ و توسعه ارگونومي •

اسگًََهی 

Hardware

... (دػتگبُ ّب، تجْیضات ، اثضاس ٍ )ػخت افضاس

Environment

...ػشٍكذا ، ًَس ، ػشهب ، گشهب ، تَْیِ ٍ )فَاهل هحیغی 

Software(Cognitive)

( چگًَگی دسیبفت ٍ پشداصؽ اعالفبت دس اًؼبى )ًشم افضاس یب ؿٌبختی

 Organizationػبصهبًی 

هیىشٍ 
اسگًََهی 

یب 
اسگًََهی 

خشد 

هبوشٍ اسگًََهی یب  
اسگًََهی والى  

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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افسارسخت یا ارگًََهی  هاشیي -اًساىحذ ٍاسط في آٍری تعاهل یا( الف

Human-machine interface technology or Hardware ergonomics

ٍ وابسثشد اعالفابت   ٍیظگی ّابی فیضیىای   ایي جضء اص اسگًََهی فوذتبً ثِ ثشسػی 
. ٍ تشتیت هحیظ وبس هشثَط اػتوٌتشل ّب، ًـبًگشّب ثذػت آهذُ دس عشاحی 

فقبل وٌٌذُ–هحشن 

دسن

فضَ حؼی

تقبهل

پشداصؽ

هحشن ّب ٍ  
ًوبیـگشّب

حؼگش یب ضجظ وٌٌذُ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 
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دس آهشیىب ایي جضء اص اسگًََهی ثب وَؿؾ ّبی سٍاًـٌبػبى هٌْذػی ثشای تَضایح فلال   
حَادث َّایی، وِ دس اٍایل جٌگ جْبًی دٍم ؿیَؿ صیبد داؿات ٍ آى سا ثاِ خغبّابی    

ثِ عَسولی ایي سٍاًـٌبػبى دسیبفتٌذ وِ فلت ٍالقای  . خلجبى ًؼجت هی داًذ، آغبص ؿذ
ِ خغبی اًؼبى ًجاَدُ  حَادث َّایی  ثاِ عاَس خالكاِ،    . اػات  خغابی هٌْذػای   ثلىا

تَاًابیی ّاب ٍ هحاذٍدیت ّابی     هبًٌاذ  )هٌْذػبى عشاح ًتَاًؼتِ ثَدًذ فَاهل اًؼابًی  
دس َّاپیوب هَسد تَجِ لاشاس دٌّاذ ٍ   هبؿیي  -عشاحی تقبهل ّبی اًؼبىسا دس ( اًؼبًی

. ثِ ایي تشتیت، ًبخَاػتِ عشاحی ؿبى داسای ٍیظگی خغبصایی ثَد

احتوبال ثش اًگیشاًٌذُ ٍ هحشن اكالی ثاشای تَجاِ ثیـاتش ثاِ اسگًَاَهی       سلبثت جْبًی 
ثشای احش ثخـی ثیـتش وبسگش ٍ ویفیت فشآٍسدُ )ّن دس عشاحی ایؼتگبُ وبسػخت افضاس 

احتوابال فبهال   تفبٍت ّب دس عشاحای اسگًََهیاه   )ٍ ّن دس عشاحی فشآٍسدُ هی ثبؿذ 
اص ّن خَاّذ ثَد، ثِ آى هقٌب وِ ّاش وابالیی   هَفك ٍ ًبهَفك فوذُ توبیض فشآٍسدُ ّبی 

وِ اص عشاحی اسگًََهیه هغلَة تش ثشخَسداس ثبؿذ، اص دیذگبُ التلبدی هَفك تش ثاَدُ  
(. ٍ دس ثبصاس هـتشی ثیـتش جلت هی ًوبیذ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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  هحیطییا ارگًََهی  هحیط -اًساىفي آٍری تعاهل ( ب
ٍEnvironmental ergonomics or

Human environment interface technology

دس ثشاثش فَاهل تَاًبیی ّب ٍ هحذٍدیت ّبی اًؼبى ایي في آٍسی، ثب  
ػاشٍوبس  .. هبًٌذ سٍؿٌبیی، گشهب، كذا، استقبؽ ٍ هحیغی، گًَبگَى 

اػاتفبدُ  هحایظ فقبلیات اًؼابى    اص ایي في آٍسی دس عشاحی . داسد
هی ؿَد ٍ ّذف آى ون وشدى اػتشع ّابی هحیغای ثاش اًؼابى     

. اػتافضایؾ ثْشُ ٍسی ٍ ( ساحتی، تٌذسػتی ٍ ایوٌیّوچَى )

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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(شٌاختیارگًََهی )ًرم افساریا ارگًََهی  کاربرفي آٍری تعاهل ( پ
User interface technology or Software ergonomics (Cognitive ergonomics ) 

یاب فاي     هبؿیي-وبسثشدس همبالت اص ایي  جضء اص اسگًََهی ثِ كَست في آٍسی تقبهل 
. ًیض یبد هی ؿَد ػبهبًِ-وبسثشآٍسی تقبهل 

های پاشداصد، ثاِ ًابم     دسیبفت ٍ پاشداصؽ اعالفابت دس اًؼابى    اص آًجب وِ ثِ چگًَگی 
. ًیض ًبهیذُ هی ؿَداسگًََهی ؿٌبختی 

ٌّگبهی وِ اًؼبى وبس ثش سٍی سایبًِ ّب ٍ ػبهبًِ ّبی سایبًِ ای سا آغابص واشدُ، ؿایَُ    
. اًذیـیذى  ٍ دسن افشاد دس عشاحی ػبهبًِ اّویتی ٍیظُ ای یبفت

وبسثشد فوذُ ایي في آٍسی، عشاحی یب تقذیل ػبهبًِ ًشم افضاس ثاشای افاضایؾ لبثلیات    
. اػتفبدُ آى اػت

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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طزاحی كاريا ارگًََهی  ضغل -اًساىفي آٍری تعاهل ( ت•
Human-Job interface technology or

work design ergonomics

ًیوىت هجلی ًشم ٍ فٌشی

ثبجِ-پیـخَاى
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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  کالىیا ارگًََهی  هاشیي–سازهاى في آٍری تعاهل ( ث•
Macro-ergonomics or Organization- machine interface 
technology 

–هحیظ  -ػبصهبى -تقبهل اًؼبىگبّی ایي في آٍسی ًَیي ثلَست في آٍسی 
.  ثیبى هی ؿَدهبؿیي 

ػبصهبًِ  -في آٍسی وِ لشاس اػت دس ػبهبًِ ثِ وبس گشفتِ ؿَد تب وبسوشد اًؼبى
.  ثْیٌِ ؿَد

ؿبهل وبسوٌبى ٍ في آٍسی )ول ػبختبس ًؾبم وبس ایي في آٍسی ثِ فلت ایٌىِ ثب 
ًبهیذُ هی اسگًََهی والى ػشٍوبس داسد، دس ػغح والى هغشح اػت ٍ اص ایٌشٍ، ( 

.ؿَد
ٍ ػشاًجبم ًؾبم وبس ٍ ًیض طزاحی ساسهاًی ثِ اص ثبال ثِ پبییي ارگًََهی كالى 

، (ًشم افضاس یب ؿٌبختی)، وبسثش(ػخت افضاس)هبؿیي -تقبهل ّبی اًؼبىعشاحی 
. هی ثبؿذ( عشاحی)ؿغل -ٍ اًؼبى( هحیغی)هحیظ -اًؼبى

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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ترخي از دستاوردهاي ارگونومي در محيط كار
تزای كار فزها:
 اًجبم وبسآتش فولیبت تَلیذ
  ُثْجَد ویفیت فشآٍسد
 افضایؾ ثْشٍسی
 وبّؾ ّضیٌِ تَلیذ
 وبّؾ خغبّبی اًؼبًی
 وبّؾ حَادث ًبؿی اص وبس
 افضایؾ حؼي ًیت ٍ سٍحیِ وبس دس ثیي وبسگشاى
 وبّؾ ّضیٌِ ّبی دسهبًی
 وبّؾ غیجت ّب
وبّؾ پشداخت غشاهت

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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 تزای كاركٌاى:

  وبّؾ فـبس ّبی ؿغلی
  وبّؾ آػیت ّب ٍ ثیوبسی ّبی ؿغلی
  وبّؾ حَادث ًبؿی اص وبس
  افضایؾ ٍ ساحتی ٍ آػبیؾ وبسوٌبى
  ثبالسفتي ػغح تٌذسػتی
  افضایؾ ایوٌی
فضًٍتش ؿذى سضبیت ؿغلی

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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(تشثیت هذسع 86اسؿذ .)اػت...... ّذف اٍلیِ داًؾ اسگًََهی 

ثْجَد ؿشایظ وبس  -
ػبلن ػبصی هحیظ وبس  -
عشاحی ثشای اًؼبى  -
وٌتشل فَاهل صیبى آٍس هحیظ وبس  -

د
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 

قسوین 



جسوه آمىزش ارگىنىمی مقطع کارشناسی بهداشت حرفو 

ورمسیار -ای

29

57

در كذاهیک اس اًَاع هثاحث ارگًَوَهی در طزاحوی ضوغل ٍ    
هحیط، اًساى ًزم افشار  -هاضیي، اًساى -تعاهل ّای اًساى

Ph.D 83در ًظز گزفتِ هی ضَد؟

(اسگًََهی والى)هبوشٍاسگًََهی  -
(ًشم افضاس/وبسثش)اسگًََهی ؿٌبختی  -
(هبؿیي-اًؼبى)اسگًََهی ػخت افضاس  -

(هحیظ-اًؼبى)اسگًََهی هحیغی  -

الف
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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اس  ايي جشء اس ارگًََهی  تصَرت تعاهل كارتز هاضیي يا •
.ارگًََهی ضٌاختی ًیش ياد ضذُ است

اسگًََهی هحیغی  •
اسگًََهی ًشم افضاس  •
اسگًََهی والى  •

اسگًََهی عشاحی وبس  •

ة
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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Ph.D 87.توزكش دارد........ارگًََهی كالى تز رٍی سیستن 

فیضیَلَطی وبس  •

هبؿیي –اًؼبى  •
اًؼبى، تىٌَلَطی ٍ ػبصهبى  •
فشآیٌذ وؼت اعالفبت  •

د  
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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TQM (Total quality management)   تاثیز هضاعفی در تاهیي اّوذاف
Ph.D 87.هی تاضذ........... كالى ساسهاى دارد ٍ هثتٌی تز سِ اصل 

. سیستن هذيزيتی يکپارچِ سیستن تزًاهِ ريشی، ساسهاًذّی، ًظارت، كٌتزل ٍ تضویي كیفیت هی تاضذ

ایوبى، ثْجَد ثْشُ ٍسی، ؿٌبخت  •
هـبسوت فشاگیش، دیذ وَتبُ هذت، هذیشیت وٌتشل  •
وبسآیی، ؿٌبخت، هَاًـ  •

هـبسوت فشاگیش، ثْجَد فشآیٌذ، توشوض سٍی هـتشی داخلی ٍ خبسجی•

د
استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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: گالیلِ
 .قذرسهاى حال را تذاًیذ كِ گذضتِ تز ًوی گزدد ٍ آيٌذُ ضايذ ًیايذ

ّیچکس ًویتًَِ تِ دلص ياد تذُ كِ ًطکٌِ ٍلی هي تًَستن 

حذاقل يادش تذم كِ ٍقتی ضکست لثِ تیشش دست اًٍی رٍ كِ ضکستِ ًثزُ

استادیار دانشگاه علىم پسشکی   -ورمسیار 
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