


طراحی ایستگاه کار
Workstation Design



طراحی ایستگاه کار

Occupational(شغلی ارگونومی در• ergonomics( مبحثی هیچ 
 که طوري به باشد نمی کار ایستگاه طراحی از تر بنیادي و تر اساسی

 طراحی این موفقیت عدم یا موفقیت به کارگر وري بهره و ایمنی تندرستی،
 .دارد بستگی

 براي خواه و )صنعت( آبی یقه کارگران براي خواه کار ایستگاه طراحی•
 طراحی زیرا است، اهمیت پر و حیاتی امر یک )دفاتر( سفید یقه کارگران

 از و فرد سالمت ي کننده تأمین سویی از کار ایستگاه اصولی و صحیح
.است کار نیروي وري بهره و محصول کیفیت ي کننده تضمین دیگر سوي





طراحی ایستگاه کار

 و جسمانی هاي آسیب زیاد احتمال به شده طراحی بد کار ایستگاه•
 محصول کیفیت کاهش به و شده سبب را مزمن هاي بیماري

.انجامد می

 عوامل گرفتن نظر در مستلزم کار ایستگاه موفق ارگونومیک طراحی•
 .است پوسچر ي کننده تعیین عوامل ویژه به گوناگون متعامل





طراحی ایستگاه کار

پوسچر کار بر سالمتی فیزیکی و روانی فرد اثر داشته در حالی که •
.ي برون ده فرد است فعالیت کاري تعیین کننده

پوسچر مناسب با اثر مثبت بر سالمتی فیزیکی و روانی فـرد و نیـز    •
ده و عملکـرد شـغلی را    ها، افزایش بـرون  اثر بر بهبود انجام فعالیت

.شود سبب می





General Workstation Design Principles
1. Make the workstation adjustable, enabling both large and small persons to fit

comfortably and reach materials easily.
2. Locate all materials and tools in front of the worker to reduce twisting motions.
3. Avoid static loads, fixed work postures, and job requirements in which operators

must frequently or for long periods:
— lean to the front or the side,
— hold a limb in a bent or extended position,
— tilt the head forward more than 15 degrees, or
— support the body's weight with one leg.
4. Set the work surface above elbow height for tasks involving fine visual details and

below elbow height for tasks requiring downward forces and heavy physical
effort.

5. Provide adjustable, properly designed chairs with the following features:
— adjustable seat height,
— adjustable up and down back rest, including a lumbar (lower-back) support,
— padding that will not compress more than an inch under the weight of a seated

individual, and a
— chair that is stable to floor at all times (5-leg base).



6. Allow the workers, at their discretion, to alternate between sitting and
standing. Provide floor mats or padded surfaces for prolonged standing.

7. Support the limbs: provide elbow, wrist, arm, foot, and back rests as
needed and feasible.

8. Use gravity to move materials.
9. Design the workstation so that arm movements are continuous and

curved. Avoid straight-line, jerking arm motions.
10. Design so arm movements pivot about the elbow rather than around the

shoulder to avoid stress on shoulder, neck, and upper back.
11. Design the primary work area so that arm movements or extensions of

more than 15 in. are minimized.
12. Provide dials and displays that are simple, logical, and easy to read,

reach, and operate.
13. Eliminate or minimize the effects of undesirable environmental

conditions such as excessive noise, heat, humidity, cold, and poor
illumination.



ایستگاه هاي کار نشسته
در شرایط زیر توصیه می شود

.دارند وجود یا رسند می کار ایستگاه به راحتی به نیاز مورد آیتمهاي کلیه•
 نیاز کار سطح باالي در cm15 یا جلو در cm40از بیش دسترسی به•

.نیست
 نیاز کیلوگرم 4/5 از تر سنگین بارهاي کردن بلند مانند زیاد نیروي اعمال به•

.نیست
.سبک مونتاژ یا نوشتاري عمدتا کارهاي در•
.دارند ثبات به نیاز که دستی دقیق کارهاي•
 پوسچر با و ایمنتر دقیقتر، نشسته حالت در کارها نوع این( پایی پدال با کار•

     )شوند می انجام بهتري



ایستگاه هاي کار ایستاده
در شرایط زیر توصیه می شود

.باشد می زانوها براي کافی فضاي فاقد کار ایستگاه•
 4/5 از تر سنگین بارهاي کردن بلند مانند زیاد نیروي اعمال به•

.است نیاز کیلوگرم
 وجود اطراف و پایین باال، به دسترسی به مکرر نیاز کار انجام در•

.دارد
.است مختلف هاي ایستگاه بین حرکت نیازمند کار انجام•
 بندي بسته مانند( است پایین سمت به نیرو اعمال مستلزم کار انجام•

 .)... و



ایستاده -ایستگاه هاي کار نشسته 
در شرایط زیر توصیه می شود

 باالي در cm15 یا جلو در cm41از بیش مکرر دسترسی به•
.است نیاز کار سطح

 است بهتر آنها از برخی که است چندگانه وظایف حاوي کار•
 .شود انجام ایستاده دیگر برخی و نشسته



ایستاده -ایستگاه هاي کار نشسته 
 در درد و ناراحتی موجب ایستاده خواه و نشسته خواه ثابت وضعیت حفظ•

.شود می بدن اندامهاي
 بر کرده، وارد فشار فقرات ستون برروي طوالنی مدت براي نسشتن•

 ت عضال و گذاشته اثر گوارش و تنفس نظیر داخلی هاي دستگاه عملکرد
.سازد می ضعیف را شکم

 عضالت برروي استاتیک فشار موجب طوالنی زمان مدت براي ایستادن•
 می سبب را تحتانی اندامهاي در خون تجمع و شده پاها و فقرات ستون
.شود

.باشند مضر توانند می  حالت دو هر این بنابر•
  آورد، فراهم را وضعیت دو هر در کار امکان که آنست طراحی بهترین•

:یعنی
ایستاده -ایستگاه هاي کار نشسته  





اشتباهات یک طراح
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