


Rapid Upper Limb Assessment
(RULA)

   توسط و بوده OWAS روش مشابه RULA روش ●  
McAtamney   و Corlett )1993( است شده ابداع.

   براي  OWAS روش تکامل و توسعهRULA روش واقع در ●
.باشد می ULDs کنترل

د ●    فعالیتهايو نیروها پوسچرها، با افراد ي مواجهه ارزیابی :کاربر
  ULDs فاکتورهاي ریسک عنوان به که است اي ماهیچه
.شوند می شناخته



RULA

روش در RULA پوسچر ازمشاهده، تکنیک از استفاده با 
  سیستم بر فشار بیشترین که کار از بخشی در بدن و اندامها

  یا و مفاصل کاربرد بیشترین( شود می وارد عضالنی-اسکلتی
  می برداري نمونه )طبیعی حالت از مفاصل انحراف بیشترین

  .شود



RULA

 از استفاده با دست مچ و ساعد بازو، وضعیت مشاهده، از پس ●
score و شود می ارزیابی A گروه دیاگرام A از استفاده با 
.گردد می تعیین A جدول

● score A تعیین جداگانه طور به دست دو هر براي         
. شود می

 خطر معرض در دستها از یکی که دهد تشخیص آنالیست اگر ●
 MSDs ،ندارد ضرورتی آن ارزیابی نیست.







RULA

Bگروه دیاگرام از استفاده با نیز پاها و هتن گردن، وضعیت ●
scoreو شود می ارزیابی B  جدول از استفاده با B تعیین

  .گردد می 







RULA

score تعیین جداول ● A وscore B،پوسچر ترکیبی اثر 
 و A گروه از دست مچو ساعدبازو،( نظر مورد اندامهاي

 اي اولیه برآورد و کرده تعیین را )B گروه از پاهاو تنهگردن،
.دهند می بدست ULDs ریسک میزان از



RULA

 و نشده گرفته نظر در حرکت تکرار و نیرو اثر هنوز اینجا تا ●
.است بوده نظر مد پوسچر اثر تنها

 جداول از حرکت، تکرار و نیرو اثر گرفتن نظر در براي ●
force به مربوط score  و muscle use score استفاده  

.شود یم





RULA

ه     :آنگا
score A + muscle use score + force score = score C

score B + muscle use score + force score = score D



RULA

س : سپ

جدول از استفاده با C، score C  و score D  و شده ترکیب 
Grand score آید می بدست.

   Grand score  تعیین جداگانه طور به چپو راست دست رايب        
.شود می

Grand score ریسک از برآوردي ULDs دهد می بدست را.

چه هر Grand score ریسک ،باشد بزرگتري عدد ULDs بیشتر 
.است







RULA

شدن مشخص از پس Grand score، "ت دامات اولوی ق ی ا ح action( "اصال level( 
.گردد می تعیین

شدن مشخص از پس action level و کنترلی ي شیوه بهترین مورد در بایست می 
.نمود گیري تصمیم ULDs ریسک  کاهش جهت کار محیط در تغییرات

کدام ساخت مشخص باید کنترلی ي شیوه بهترین براي score را مقدار بیشترین ها 
.داد انجام آنها کاهش براي را اصالحی اقدامات آنگاه و دارند

روش با ارزیابی امجدد تغییرات انجام از پس اصالحی، اقدامات اثربخشی ارزیابی براي  
RULA شود می تکرار.
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The prevalence of musculoskeletal complains among 
menders during the last 12 months (n=72).











 

Tasks     

Working condition 

Traditional On the mending table 

Grand score Action level Grand score Action level 

Making carpe binding 6 3 4 2 

Wrapping 5 3 4 2 

Double knot and splitting 6 3 4 2 

Weaving 5 3 4 2 

 

Working posture evaluation by the RULA technique in 
different tasks of mending operation while working on the 

table and in the traditional conditions.



General judgment of the menders about working on the table in 
comparison to the traditional working condition (n=8).
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