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      راَکارَا يکىترل َای پیطىُادی برای کاَص 

 :خطرات          

  رایاًِ پطت خَد را تا حد اهکاى صاف ٌّگام کار تا

صفحِ کلید  ًگِ دارید ٍ اس خن ضدى رٍی

 تپزّیشید.

 تزای خن ًکزدى تیص اس حد گزدى هی تَاًید اس 

 .استفادُ کٌیدکاغذ ًگْدارًدُ 

  دلیمِ تا رایاًِ کار ًکٌید.  ۵۴ّز ًَتت، تیص اس 

  دلیمِ چٌد لدم راُ تزٍید ٍ تا ًزهص  ۵۴پس اس

تاسٍ، هچ ٍ دست ٍ پا را حزکت  ّای سادُ، گزدى،

 .دّید

  تغییز ا ساػت کار کزدى هَلؼیت خَد ریک تِ اسای

 .دادُ ٍاستزاحت کٌید

 فطار تا هَس را در هجاٍرت صفحِ کلید لزار ّید 

 ٍاردُ تِ ضاًِ ّا کاّص یاتد

  چٌاًچِ درٌّگام  تایپ هجثَر ّستید دستاى خَد

را تاال ًگِ دارید،اس یک تکیِ گاُ در سیز هچ 

دست ّا ٌّگام هچ استفادُ کٌید ،اس خن کزدى 

 استفادُ اس صفحِ کلید خَد داری کٌید

  ٌّگام تایپ ًَضتِ ّا را تیي صفحِ کلید ٍ هاًیتَر

تا ػضالت گزدى دچار کطیدگی ٍ درد  لزار دّید

 .ًطَد

  تا  ۴۵فاصلِ چطواى ضوا تا صفحِ ًوایص تاید تیي

 ساًتیوتز تاضد.  ۰۵

  ِسؼی کٌید چطواى ضوا تا لسوت تاالی صفح

ًوایص طَری تٌظین ضَد کِ ستَى فمزاتتاى صاف 

 تاضد.

 

  دلیمِ تِ  ۰۵تزای جلَگیزی اس خستگی چطن ّز

 .هکاًی دٍر ًگاُ کٌید

 تا تشًید پلک سیاد کارکزدى هَلغ تاضد یادتاى 

 چطوی هطکالت دیگز ٍ چطن خطکی دچار

 .ًطَید

  ّا چطن تزای ًوایص صفحِ سیاد درخطٌدگی 

ست. تزای جلَگیزی اساًؼکاس ًَر اس یک ا هضز

فیلتز ضیطِ ای یا ًَری استفادُ کٌید ٍ صفحِ 

 ًوایص را در هکاًی دٍر اس پٌجزُ لزار دّید. 

. 

  برای مُتابی َای المپ از استفادٌالزم بٍ رکر است 

 کار محل ريضىایی. مىاسبتر می باضذ کار َای محیط

 .باضذ زرد ي سفیذ وًر از مخلًطی بایذ

 
 

 

 



 ضرایط ي تجُیسات مىاسب َىگام کار با رایاوٍ:

 میس ارگًوًمیک

     ساًتیوتز ّوچٌیي  5۴تا  ۰۰تیي  ارتفاع هیش تاید

ارتفاع سطح هیشکار تاید لاتل تٌظین ٍ فضای 

 پاّا کافی تاضد.گزفتِ ضدُ تزای  درًظز

  سطح هیش تاید تِ اًداسُ ای تشرگ تاضد کِ جای

 .تزای تواهی اضیا ٍ ٍسایل ٍجَدداضتِ تاضد کافی

     تیزُ  رًگ سطح هیشکار ًثاید سفید یا خیلی

تاضد. ایي رًگ هَجة ًاهساػدضدى ضزایط 

 .رٍضٌایی هی ضَد

 صىذلی ارگًوًمیک

      درحد  ساًتیوتز ٍ ۴۴تا  ۵۴ارتفاع صٌدلی تاید

 .تاضد اهکاى لاتل تٌظین

  ًرٍیِ صٌدلی تاید اس جٌسی تاضد کِ اصطالحا

خَد ػثَر دّد ٍ  تتَاًد تٌفس کٌد، َّا را اس

 .هَجة تؼزیك ًطَد

  داضتِ تاضد تا  پطتی صٌدلی تاید لَس همؼز

 .گَدی کوز تِ راحتی در آى جای تگیزد

     کار تا رایاًِ تْتز  صٌدلی ّای هَرداستفادُ در

دستِ دار ٍ دستِ آى تا ارتفاع هیشکار است 

 .هطاتمت داضتِ تاضد

  درجِ کف صٌدلی توایل تِ جلَ ٍ  ۴۴تا  ۴ضیة

 ػمة را اهکاًپذیز هی ساسد. 

 ّای صٌدلی تاید هحکن ٍ استاًدارد  پایِ ٍ چزخ

 .درًظز گزفتِ ضَد

      تزای جلَگیزی اس تی حسی پا هی تَاًید اس

 .سیزپایی استفادُ کٌید

     ،ًِهچ دست تاید در  ّوچٌیي ٌّگام کار تا رایا

 اهتداد ساػد تاضد تا دچار ػَارض هشهي هچ دست

 ًطَید. 

 تا رایاًِ، تاسٍّا ٍ آرًج ّا  تِ طَرکلی ٌّگام کار

 سهاًی آراهص دارًد کِ ًشدیک تدى تاضٌد.

 وًر مىاسب 

  ُتْتزاست کِ هیش کار، ّزچِ ًشدیک تز تِ پٌجز

ٍسیلِ اس ًَر طثیؼی تزای لزارداضتِ تاضد. تدیي 

 خَاًدى ٍ یا ًَضتي استفادُ خَاّد ضد.

  اًؼکاس ًَر هحیط تز صفحِ هاًیتَر هَجة خیزگی

 ٍ ایجاد ًاراحتی چطن کارتزاى هی ضَد.

  درخطٌدگی ٍ اًؼکاًس ًَر صفحِ هاًتیتَر هٌاسة

 .تاضد

 تا  ۰۵۵تیي  هیشاى رٍضٌایی در اتاق کار تاید حدالل

   لَکس تاضد ۴۵۵

 :مىابع 
 چَتیٌِ ػلیزضا دکتز اًساًی فاکتَرّای هٌْدسی کتاب 
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