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ارگونوميگزارش مداخله ي فرم 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

.................شبكه بهداشت و درمان /مركز بهداشت
.......................مركز بهداشتي درماني 

نفر: .... كل شاغلين تعداد :............................شركت/ نام كارگاه

: ..../..../....تاريخ انجام مداخله : ................................كارشناس بهداشت حرفه اي/ كاردان نام و نام خانوادگي

.ايستگاه كاري...........   :شركت/تعداد كل ايستگاههاي كاري موجود در كارگاه

.ايستگاه كاري: ........... وظيفه و آناليز زماني انجام شده است تعداد ايستگاههاي كاري كه تا كنون در آن آناليز شغلي

.اريايستگاه ك: ........... تعداد ايستگاههاي كاري كه تا كنون با روشهاي مختلف، مورد ارزيابي ارگونومي قرار گرفته است

.نفر: ........... تعداد شاغليني كه در اين مداخله ي ارگونومي وضعيت آنها بهبود يافته است

تصوير بعد از اقدام اصالحي تصوير قبل از مداخله

فرم مداخله ي ارگونوميك
:نام ايستگاه كاري:نوع صنعت/نام

:ريسك فاكتور ارگونوميك نوع 
:شرح خالصه اقدام اصالحي

............... خانم/آقا:و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده ي مداخله نام
صنعت اشتراك گذاري فقط با نوعاشتراك گذاري فقط با نام خودم اشتراك گذاري با نام خودم و نوع صنعت اشتراك گذاري نشود
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:توضيحات تكميلي و شرح اقدام

روش آناليز شغلي و آناليز زماني انجام شده در فعاليت مذكور
  ا، مثالً چـك ليسـت هـ   (روش هاي ارزيابي ارگونومي انجام شده قبل و بعد از مداخله

انـدازه   يا روشهاي دسـتگاهي مثـل  ... وRULA ،REBA ،QECپرسشنامه ها، روشهاي 
..) گيري ضربان قلب و

اخله نمرات ارزيابي قبل و بعد از مداخله و اظهارات كارگران بصورت رضايت مندي مد
.انجام شده بصورت تكميل فرم توصيف ناراحتي بدن

به لحـاظ فنـي  . (نقاط قوت و محدوديت هاي اجراي مداخله كه با آن درگير بوده ايد ،
)مالي، اداري، مديريتي

) ـ ترس الزم به ذكر است كليه مستندات موارد فوق بايستي در محل مشخص و قابل دس
)براي بازرسان بهداشت حرفه اي مركز بهداشت نگهداري شود

):مثال(توضيحات تكميلي و شرح اقدام
 آناليز شغلي به روشHTA  ف انجام شد و با آناليز زماني انجام شده تشخيص داده شد كه از ميان وظـاي

. باشد قابل بررسي مي» ميكروسكوپكردن المها با اسكرين «وظيفه محوله تكنسين آزمايشگاه، 
  روش هاي ارزيابي ارگونومي انجام شدهRULA بود.
 بود كه ضرورت مداخله را مشخص نمود و  3و سطح اولويت اقدام  6امتياز نهايي ارزيابي قبل از مداخله

.مربوط به سر و گردن بود در نتيجه اقدام اصالحي بر آن متمركز شدSCOREبيشترين 
  شـانه وگـردن   ه ناحيـ از نورديـك  عضالني -اسكلتيي اختالالت البته قبالً پرسنل با تكميل پرسشنامه

.ميكردندابراز ناراحتي 
 و پوسچر قابل قبول شد 1و سطح اولويت اقدام اصالحي  2پس از اقدام اصالحي امتياز نهايي.
  ،يـك  عضـالني نورد -پرسشـنامه ي اخـتالالت اسـكلتي   مجدداً بعد از گذشت يك ماه از اقدام اصالحي

.ته استتوسط پرسنل مربوطه تكميل شد و نشان داد كه ناراحتي شانه وگردن كاهش چشمگيري داش
   در اين مداخله ي ارگونوميك مديريت همكاري الزم را در تامين هزينه داشته اسـت و هـيچ محـدويت 

بهبـود راحتـي،   .(درصد، روزانه اسكرين كردن المهـا افـزايش داشـت    10فني وجود نداشت و به ميزان 
)آسايش و عملكرد

)       كليه مستندات مربوط به آناليز شغلي و آنـاليز زمـاني وظـايف بـه همـراه فرمهـاي ارزيـابي و 
)موجود و قابل دسترسي است....  پرسشنامه هاي مذكور در محل آزمايشگاه تشخيص طبي


