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 پیطگفتار
زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ دعقىي سسٚيٗ ٚ ، يىي اظ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطوع ؾالٔز ٔحيٍ ٚ وبض ٚظاضر ثٟساقز

حطفٝ اي ٚ ؾبيط حيٍ ٚ ٚ ظٔيٙٝ ٞبي ٔرشّف ثٟساقز ٔا٘شكبض ضٕٞٙٛزٞبي ٔطثٌٛ ثٝ حٛظٜ ٞب 

، ٔٛيٛػبر ٔطسجٍ اؾز وٝ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ سٛاٖ ػّٕي ٚ سدطثي ٕٞىبضاٖ ٔشؼسزي اظ ؾطاؾط وكٛض

اظ سدطثٝ ، زض ايٗ ضاؾشب ؾؼي قسٜ اؾز يٕٗ ثٟطٜ ٌيطي اظ آذطيٗ زؾشبٚضزٞبي ػّٕي. ا٘دبْ قسٜ اؾز

بزٜ قٛز ٚ زض ٔٛاضزي وٝ زض وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔشرههيٗ حٛظٜ ؾشبزي ٔطوع ؾالٔز ٔحيٍ ٚ وبض ٘يع اؾشف

ٔمطضار ٚ زؾشٛضاِؼُٕ ٞبي ٔسٚ٘ي ٚخٛز زاضز زض سسٚيٗ ٚ ا٘شكبض ايٗ ضٕٞٙٛزٞب ٔٛضز ، وكٛض لٛا٘يٗ

سٕبْ سالـ وٕيشٝ ٞبي فٙي ٔؿئَٛ سسٚيٗ ضٕٞٙٛزٞب ايٗ ثٛزٜ اؾز وٝ ٔحهِٛي فبذط . اؾشٙبز لطاض ٌيطز

اؾط وكٛض ٚ وبضثطاٖ ؾبيط ؾبظٔبٖ ٞب ٚ زؾشٍبٟٞبي ٚ قبيؿشٝ اضائٝ ٕ٘بيٙس سب ثشٛا٘س سٛؾٍ ٕٞىبضاٖ زض ؾط

اخطائي ٚ ثؼًبً ػْٕٛ ٔطزْ لبثُ اؾشفبزٜ ثبقس ِٚي ثٝ ٞط حبَ ٕٔىٗ اؾز زاضاي ٘ٛالم ٚ وبؾشي ٞبيي 

وبضقٙبؾبٖ ٚ نبحجٙظطاٖ اضخٕٙس زػٛر ٔي قٛز ثب اضائٝ ٘ظطار ، ثبقس وٝ ثسيٙٛؾيّٝ اظ ٕٞٝ ٔشرههيٗ

بء ؾُح ػّٕي ٚ ٘عزيىشط وطزٖ ٞط چٝ ثيكشط ٔحشٛاي ايٗ ضٕٞٙٛزٞب ثٝ ٚ ديكٟٙبزار ذٛز ٔب ضا زض اضسم

 . ٘يبظٞبي ضٚظ خبٔؼٝ يبضي ٕ٘بيٙس سب زض ٚيطاؾز ٞبي ثؼسي ايٗ ضٕٞٙٛزٞب ثىبض ٌطفشٝ قٛز

سٕبْ ضٕٞٙٛزٞبي سسٚيٗ قسٜ ثط ضٚي سبضٌبٜ ، ثب سٛخٝ ثٝ زؾشطؾي ثيكشط وبضثطاٖ ايٗ ضٕٞٙٛزٞب ثٝ ايٙشط٘ز

دػٚٞكىسٜ ٔحيٍ ظيؿز ، ٔؼبٚ٘ز ثٟساقشي، ( ٚثسا) زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ دعقىي، ٞبي ٚظاضر ثٟساقز

زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي سٟطاٖ ٚ ٔطوع ؾالٔز ٔحيٍ ٚ وبض لطاض ذٛاٞس ٌطفز ٚ سٟٙب ٘ؿد ثؿيبض ٔحسٚزي 

َيف ٌؿشطزٜ اي اظ وبضثطاٖ ثٝ آٖ زؾشطؾي ، اظ آٟ٘ب ثٝ چبح ذٛاٞس ضؾيس سب ػالٜٚ ثط نطفٝ خٛيي

 . قٙسٔساْٚ زاقشٝ ثب

اوٖٙٛ وٝ ثب يبضي ذساٚ٘س ٔشؼبَ زض آؾشب٘ٝ ؾي ٚ چٟبضٔيٗ ؾبَ ديطٚظي ا٘مالة قىٕٛٞٙس اؾالٔي ايٗ 

الظْ اؾز اظ ظحٕبر وّيٝ زؾز ا٘سضوبضاٖ سسٚيٗ ٚ ا٘شكبض ايٗ ، ضٕٞٙٛزٞب آٔبزٜ ا٘شكبض ٔي ٌطزز

ٟبزار انالحي ذٛز ٔب ضٕٞٙٛزٞب نٕيٕب٘ٝ سكىط ٚ لسضزا٘ي ٕ٘بيٓ ٚ ديكبديف اظ وؿب٘ي وٝ ثب اضائٝ ديكٙ

 . نٕيٕب٘ٝ ؾذبؾٍعاضي ٕ٘بيٓ، ضا زض ثٟجٛز ويفيز ايٗ ضٕٞٙٛزٞب يبضي ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز

 

  دكتر كاظن ًذافي
 رئيس هركس سالهت هحيط ٍ كار



  

 

 2 صفحه  راهنمای جامع حمل دستی بار

 مقذمه -1

      ثرف ذسٔبر ٚ وكبٚضظي ، فطآيٙس سِٛيسي، ثبض خعء اليٙفه ٞط نٙؼزٚظبيف خبثدبيي زؾشي 

ثٝ زفؼبر ظيبز خبثدبيي زؾشي وبال ٚ  ظ٘سٌي ضٚظٔطٜٚ حشي زض ب شٟب زض ايٗ ثركٟفؼبِيزض اوثط . ٔي ثبقس

اظ ايٗ ضٚ . ٚ ايٗ أط يىي اظ زاليُ ٟٔٓ ثطاي ثطٚظ وٕطزضز ٔي ثبقس نٛضر ٔي ٌيطزثّٙس وطزٖ ثبض 

    ػسْ سٛخٝ ثٝ ايٗ ٟٔٓ ٘ٝ سٟٙب اظ ٘ظط ؾالٔز ٚ ايٕٙي قغّي وبضٌطاٖ ثبػث ثطٚظ ٔكىالر خؿٕب٘ي 

 حُٕ ٘يطٚ زض ػٕبَا. قٛز ثّىٝ اظ زيسٌبٜ الشهبزي ٘يع ثٝ ثطٚظ ذؿبضر ٞبي ٔبِي ٔٙدط ٔي ٌطززٔي 

. قس ذٛاٞس وٕط ٘بحيٝ ٚ دبٞب ذهٛنبً ٚ سٙٝ، قب٘ٝ، آض٘ح، ٞب زؾز ٚ ٔچ ثط فكبض اػٕبَ ثبػث ثبض زؾشي

 زؾشي حُٕ ضز وٝ ٞؿشٙس ؾُٛحي اِٚيٗ اظ اي ٟٔطٜ ثيٗ ٞبي زيؿهٚ  وٕط اظ زيسٌبٜ اضٌٛ٘ٛٔي ٘بحيٝ

   . قٛ٘س ٔي ٔشأثط ثبض

وبضٌطاٖ ٚ ؾبيط ، ٔؿئِٛيٗ ايٕٙي ٚ ثٟساقز حطفٝ اي، ٔسيطاٖ، ٞسف ايٗ ضإٞٙب وٕه ثٝ وبضفطٔبيبٖ

 . افطاز زض خٟز وبٞف ضيؿه ٞبي ٘بقي اظ ٚظبيف خبثدبيي زؾشي ثبض اؾز
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 3 صفحه 

 تعریف وظایف جابجایی دستی بار -2

، وكيسٖ، ُٞ زازٖ، دبييٗ آٚضزٖ، وٝ ٔؿشّعْ ثّٙس وطزٖ خبثدبيي زؾشي ثبض قبُٔ ٞط ٚظيفٝ اي اؾز

 . ٍ٘ٝ زاقشٗ يب خبثدبيي ٞط قيي يب ٔبزٜ اي ثبقس

 

 لسوم بازنگری ضرایط کاری در وظایف جابجایی دستی -3

دٛؾچط ، ٔب٘ٙس اػٕبَ ٘يطٚي ظيبز) خبثدبيي زؾشي ٚؾبيُ ثب لطاض زازٖ وبضٌطاٖ سحز فكبض خؿٕي

ثطاي . اسالف ا٘طغي ٚ ظٔبٖ ٌطزز، ٔي سٛا٘س ٔٙدط ثٝ نسٔبر خؿٕي  (٘بٔٙبؾت ٚ حطوبر سىطاضي

ؾبظٔبٖ ٔي سٛا٘س ثُٛض ٔؿشميٓ ثب ثبظٍ٘طي فطايٙس وبضي ٚ انالح سٙبؾت ثيٗ ، ديكٍيطي اظ ايٗ ٔكىالر

٘يبظٔٙسيٟبي ٚظبيف وبضي ٚ سٛا٘بئيٟبي وبضٌطاٖ الساْ وٙس ثبيس سٛخٝ زاقز وٝ سٛا٘بئيٟبي وبضٌطاٖ 

لس ٚ ؾبيط ، سٛا٘بئي ثٝ خٙؿيز، ٚيؼيز خؿٕي، ظبيف وبضي ثسِيُ سفبٚر اظ ٘ظط ؾٗثطاي ا٘دبْ ٚ

ثُٛض ذالنٝ سغييط ٔحيٍ وبض ثب انالح سٙبؾت ثيٗ وبض ٚ وبضٌط ٔي سٛا٘س . ػٛأُ ثكسر ٔشفبٚر اؾز

 :ضا ثس٘جبَ زاقشٝ ثبقس فٛايس ظيط

 



  

 

 4 صفحه  راهنمای جامع حمل دستی بار

  وبٞف يب ديكٍيطي نسٔبر 

 ٔيعاٖ ٘يطٚي ٔٛضز ٘يبظ خبثدبيي زؾشي  وبٞف سالـ اػٕبَ قسٜ سٛؾٍ وبضٌط ثب وبٞف 

 (  ٔب٘ٙس دٛؾچطٞبي ٘بٔٙبؾت)بوشٛضٞبي اذشالالر اؾىّشي ػًال٘ي وبٞف ضيؿه ف 

 ويفيز ذسٔبر ٚ ٔحهٛالر ٚ ضٚحيٝ وبضٌطاٖ ، افعايف ثٟطٜ ٚضي 

 اؾشفبزٜ اظ ذسٔبر دعقىي ، ٔيعاٖ ذُب، وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ثب حصف يب وبٞف ٌٌّٛبٟٞبي سِٛيس

غيجز ٚ اظ وبض ، فطؾٛزٌي قغّي، ازػبٞبي غطأز وبضٌطي، ر اؾىّشي ػًال٘يثسِيُ اذشالال

 . افشبزٌي

 ریسک فاکتورهای جابجایی دستی  -4

اٌط ايٗ . ٚظبيف خبثدبيي زؾشي ٔٛاز وبضٌطاٖ ضا زض ٔؼطو ضيؿه فبوشٛضٞبي فيعيىي لطاض ٔي زٞٙس

شٍي ٚ نسٔبر ذٛاٞس قس ضيؿه ٚظبيف ٔساْٚ يب ثطاثطي ٔسر ظٔبٖ َٛال٘ي ا٘دبْ ٌيط٘س ٔٙدط ثٝ ذؿ

فبوشٛض ٞبي انّي يب قطايُي وٝ ثب ايدبز نسٔبر زض ٚظبيف خبثدبيي زؾشي ٔٛاز ٕٞطاٜ ٞؿشٙس ػجبضسٙس 

  : اظ

  ( ذٓ قسٖ يب چطذيسٖ) دٛؾچطٞبي ٘بٔٙبؾت 

  (  حُٕ وطزٖ، ثّٙس وطزٖ، ٔب٘ٙس زؾشطؾي ٔىطض) حطوبر سىطاضي 

 (  وطزٖ ثبضٞبي ؾٍٙيٗثّٙس ، خبثدبيئب٘ٙس ) اػٕبَ ٘يطٚي ظيبز 

  (  سىيٝ ثٝ لُؼبر يب ؾُٛح ؾرز ٔب٘ٙس ٔيع، ٔب٘ٙسٌيطـ ثبض زض زؾز)٘مبٌ فكبض 

  (  ٔب٘ٙس حفظ يه ٚيؼيز ثطاي ٔسر َٛال٘ي)دٛؾچطٞبي ثبثز 

ٔٛاخٝ ٔساْٚ يب ٔىطض ثب يه يب چٙس سب اظ ايٗ ػٛأُ زض ٘رؿز ٔٙدط ثٝ ذؿشٍي ٚ ٘بضاحشي قسٜ ٚ ثب 

نسٔٝ ٕٔىٗ اؾز . ٔچ يب ؾبيط ٘مبٌ ثسٖ زچبض نسٔٝ ٔي قٛز، زؾشٟب، ٞبقب٘ٝ ، ٌصقز ظٔبٖ وٕط

ايٍٙٛ٘ٝ نسٔبر سحز ػٙٛاٖ . اػهبة ٚ ضٌٟبي ذٛ٘ي ثبقس، ِيٍٕبٟ٘ب، سب٘سٟٚ٘ب، آؾيت ثٝ ػًالر

قطايٍ ٔحيُي ٘ب ُّٔٛة اظ ، ػالٜٚ ثط ػٛأُ فٛق. ٔؼطٚف ٞؿشٙس MSDs اذشالالر اؾىّشي ػًال٘ي يب

ضٚقٙبيي ٘بُّٔٛة اثشالء وبضٌطاٖ ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔكىالر ضا افعايف ، نساي ظيبزؾط ٚ ، لجيُ زٔبٞبي حس

 . ٔي زٞس
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 5 صفحه 

 اجتناب از جابجایی دستی -5

ثبيس ُٔطح قٛز ايٗ اؾز وٝ آيب ٔي سٛاٖ اظ خبثدبيي زؾشي  يٗ ؾٛاِي وٝ زض ثحث خبثدبيي زؾشياِٚ

 . ٛاضٜ ثٟشط اظ زضٔبٖ اؾزاخشٙبة زض ٚالغ ٔشطازف ثب ديكٍيطي اؾز ٚ ديكٍيطي ٕٞ. اخشٙبة وطز

ثٝ حسالُ يب اخشٙبة ثٝ ايٗ ٔفْٟٛ اؾز وٝ وبضٞب ثٝ قيٜٛ زيٍطي ا٘دبْ ٔي قٛز وٝ خبثدبيي ضا حصف 

 . ديچيسٜ ضا قبُٔ ٔي قٛ٘سسب وبٔالً اظ ضاٞىبضٞبي ؾبزٜ ، ضاٞىبضٞبي اخشٙبةٔي ضؾب٘س زأٙٝ 

 قيط آة ٚنُ قسٜ ثٝ َٛضيىٝ يه ٔثبَ ؾبزٜ دط وطزٖ ؾُُ آة ثب اؾشفبزٜ اظ يه قيًّٙ وٝ ث ٝ

 . ٘يبظ ثٝ ثطزاقشٗ ؾُُ دط اظ ضٚي ؾيٙه ٘جبقس

 يه ضاٞىبض زيٍط چيسٖ ٔٛاز ثط ضٚي دبِشٟب ثُٛضيىٝ ثشٛاٖ آٟ٘ب ضا ثب ثيفشطان خبثدب وطز . 

  ُيه ضاٞىبض ديچيسٜ سط چيسٔبٖ ٔحيٍ وبض ثٝ ٘حٛيىٝ ٔيعاٖ خبثدبيي ٞبي سىطاضي ثٝ حسال

 . ثطؾس

خشٙبة وبُٔ اظ خبثدبيي أىبٖ دصيط ٘يؿز أب زض ثيكشط ٔكبغُ ٔي سٛاٖ اظ ايٗ ضاٞىبض زض ثطذي ٔٛاضز ا

 . ثطاي وبٞف ضيؿه نسٔبر ٚخٛز زاضز اؾشفبزٜ وطز وٝ زض وٙبض ؾبيط ضٚقٟبيي

 انواع اقذامات ارگونومی  -6

ٔٙسيٟبي وبض ٚ ثُٛض وّي السأبر اضٌٛ٘ٛٔي ثٝ سغييطاسي ٌفشٝ ٔي قٛز وٝ ٔٙدط ثٝ ثٟجٛز سُبثك ثيٗ ٘يبظ

ٌعيٙٝ ٞبي ظيبزي ثطاي انالح يه ٚظيفٝ خبثدبيي زؾشي ذبل  ٔؼٕٛالً. ٔي ٌطزز سٛا٘بئيٟبي وبضٌطاٖ

 . ٚخٛز زاضز ٚ ثبيس زيس وساْ ٌعيٙٝ ثطاي يه وبض ذبل ٔٙبؾت سط اؾز

 : السأبر اضٌٛ٘ٛٔيىي ٚخٛز زاضز زؾشٝ اظزٚ ثُٛض وّي 

  السأبر ٟٔٙسؾي 

 اخطايي -السأبر ٔسيطيشي  

 اقذامات مهنذسی  1 -6

، ٖ يب خبيٍعيٙي اثعاضٞبفطاٞٓ وطز، َطاحي ٔدسز، انالح وطزٖ، قبُٔ ٔطست وطزٖ ٔدسزايٗ السأبر 

 . ٔحهٛالر يب ٔٛاز اؾز، فطايٙسٞب، لُؼبر، ثؿشٝ ثٙسي، دؿشٟبي وبض، سدٟيعار
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 اجرایی  –اقذامات مذیریتی 6-2

ٔكبٞسٜ وطز سب ايسٜ ٞبيي ضا ثطاي انالح ضٚقٟب ٚ  ثبيس ٘حٜٛ ا٘دبْ يه وبض ضا سٛؾٍ وبضٌطاٖ ٔرشّف

 . ؾذؽ السأبر ظيط ضا ٔس ٘ظط لطاض زٞيس. يب ؾبظٔب٘سٞي وبض ديسا ٕ٘ٛز

 . ٚظبيف ؾٍٙيٗ ضا ثب ٚظبيف ؾجه سط خبيٍعيٗ وٙيس -

سىطاض يه فؼبِيز ضا وٝ ٔٙدط ثٝ اؾشفبزٜ ثيف اظ حس اظ يه ٌطٜٚ ، ثب ايدبز سٙٛع زض وبضٞب -

 . ا حصف يب وبٞف زٞيسػًالر ٔي قٛز ض

 . ثط٘بٔٝ وبضي ٚؾطػز وبض ٚ وبضٞبيشبٖ ضا سٙظيٓ وٙيس -

 (  ٔثالً ٚلفٝ ٞبي اؾشطاحز وٛسبٜ)اؾشطاحز وبفي ضا زض ٘ظط ثٍيطيس ظٔبٖ  -

وبضٌطاٖ وبض ضا زض ٔحسٚزٜ ٘بحيٝ لسضسي ذٛز ا٘دبْ  ثٙحٛي وٝوبض ضا َٛضي انالح وٙيس  -

 (  ٘عزيه ثسٖظا٘ٛٞب ظيط قب٘ٝ ٞب ٚ  يؼٙي ثبالي) زٞٙس

ا٘سأٟبي ، وبضٌطاٖ زض ثيٗ وبض ٞبي ٔرشّف چطذف زاقشٝ ثبقٙس سب اظ ٔبٞيچٝ ٞبي ٔرشّف -

 . ٔرشّف يب دٛؾچط ٞبي ٔرشّف ثطاي وبضقبٖ اؾشفبزٜ وٙٙس

اخطايي اظ لجيُ ٌطزـ قغّي ٔي سٛا٘س ٔٛاخٟٝ وبضٌطاٖ ثب ضيؿه فبوشٛضٞب ضا ثب  -ضاٞىبضٞبي ٔسيطيشي

زض أب ثب ايٗ سساثيط ثبظ ٞٓ وبضٌط ثب يه ٚيؼيز ٔكىُ ظا وبٞف زٞس ٔحسٚز وطزٖ ظٔبٖ ٔٛاخٝ

ثٝ ايٗ زاليُ ٔٛثطسطيٗ ضاٜ حصف . ٔؼطو ضيؿه  فبوشٛضٞبئيىٝ ٔي سٛا٘س ٔٙدط ثٝ نسٔٝ قٛ٘س لطاض زاز

ٚ ايٙىبض ثب انالحبر ٟٔٙسؾي ٔٙبؾت ٚ سغييط قيٜٛ ا٘دبْ وبض ثٝ ز٘جبَ آٟ٘ب اؾز  ٔكبغُ ٔكىُ زاض سغييط

 . بٖ دصيط اؾزأى، آٖ

 آموزش 6-3

ثّىٝ آٔٛظـ ضا ٔي سٛاٖ زض وٙبض ؾبيط . آٔٛظـ ثٝ سٟٙبيي يه الساْ يب ضاٞىبض اضٌٛ٘ٛٔيىي ٘يؿز

وبضٌطاٖ ٘يبظٔٙس آٔٛظـ ٚ زؾشٛضاِؼّٕٟبي الظْ ثطاي وبض ثب . اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزسغييطار زض ٔحيٍ وبض ثٝ 

سٟبي الظْ ثطاي وبض ايٕٗ إَيٙبٖ حبنُ سدٟيعار يب ضٚقٟبي وبض ٞؿشٙس سب اظ وؿت ٟٔبض، اثعاضآالر

 . ٕ٘ٛز آٔٛظـ ظٔب٘ي ٔٛثط اؾز وٝ فؼبال٘ٝ ثٛزٜ ٚ وبضٌطاٖ ضا ثُٛض وبُٔ زضٌيط وٙس
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 : زض ظيط سٛنيٝ ٞبيي ثطاي آٔٛظـ ثط اؾبؼ انَٛ يبزٌيطي اضائٝ قسٜ اؾز

بضٌطاٖ سدٟيعار ثب ضٚيٝ ٞبي خسيس زض اذشيبض و، زؾشٛضاِؼّٕٟبي الظْ ضا ثطاي اثعاض آالر -

 . لطاض زٞيس

ثطاي ٘كبٖ زازٖ ٚظبيف وبضي ٚالؼي ( ٚ فيّٓ ٕ٘ٛزاض، ٔب٘ٙس قىُ)اظ ٚؾبيُ وٕه ثهطي  -

 . اؾشفبزٜ وٙيس

 . اظ ٌطٟٚٞبي ٔجبحثٝ ٚ حُ ٔؿئّٝ اؾشفبزٜ وٙيس -

 . فطنز وبفي ثطاي ؾٛاَ وطزٖ زض اذشيبض وبضٌطاٖ لطاض زٞيس -

 یک برنامه فعال چهار مرحله ای  -7

 زؾشي ٔؿشّعْ حطوز ٚ فؼبِيز خؿٕي ٞؿشٙس أب قٕب چٍٛ٘ٝ ثب آٟ٘ب ثطذٛضز ٚظبيف خبثدبيي

  ؟ ٔي وٙيس 

 ؟  چطا ٔكىالر زض ٔحيٍ وبضي ضٚي ٔي زٞٙس -

 . ويفي سِٛيس يب ذسٔبر ٔي قٛزوٕي يبوسأيه اظ ٚظبيف وبضي ثبػث آؾيت يب افز  -

 . قٕب چٍٛ٘ٝ ثب ٔكىالر قٙبؾبيي قسٜ ثطذٛضز ٔي وٙيس -

 . غطأز وبضٌطاٖ ضا وبٞف ٔي زٞيسچٍٛ٘ٝ ٞعيٙٝ ٞبي  -

فؼبَ ثٛزٖ ثُٛض ؾبزٜ ثٝ ٔفْٟٛ . يه ضٚـ خٛاة ثٝ ايٗ ؾٛاالر فؼبَ ثٛزٖ زض حُ ٔكىّشبٖ اؾز

خؿشدٛي ٔكىُ ثب ٔكبٞسٜ ٚ ثطضؾي زض ٔحيٍ وبض اؾز ٘ٝ ايٙىٝ ٔٙشظط ثكٛيٓ سب ٔكىالر ذٛز ضا ٘كبٖ 

 . ـ ضا ثب اسربش سغييطار الظْ ثٟجٛز ثركيسثسٞٙس دؽ اظ يبفشٗ ٔكىُ ثبيس سُبثك ثيٗ وبضٌطاٖ ٚ وبض

 : ثطاي يه ثط٘بٔٝ فؼبَ چٟبض ٔطحّٝ ٚخٛز زاضز

 يبفشٗ ٔكىالر  (1

 اِٚٛيز ثٙسي ٔكبغُ ثطاي انالحبر  (2

 ا٘دبْ انالحبر  (3

 ديٍيطي (4
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 يافتي هشکالت : گام اٍل  

ىالر ٌعاضـ غطأشٟبي وبضٌطاٖ ٔي سٛا٘س ٔكٔؼبيٙبر وبضٌطاٖ، قىبيبر ٚانّٝ،  ثطضؾي -اِف

 . ٔٛخٛز زض ٔحيٍ وبض ضا سب حسي ٘كبٖ زٞس

ؾطدطؾشبٖ ٚ ٔسيطاٖ زضثبضٜ ٔحُ يب ٘مبَي وٝ ، ثب وبضٌطاٖ. فؼبِيشٟبي وبضي ضا ٔكبٞسٜ وٙيس -ة

 . ثبقيس اظ ايٗ لجيُثٝ ز٘جبَ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ؾط ٘رٟبيي . ٔكىالر ٚخٛز زاضز نحجز وٙيس

 اػٕبَ ٘يطٚي ، حطوبر سىطاضي، بؾتٔب٘ٙس دٛؾچطٞبي ٘ب ٔٙ) ضيؿه فبوشٛضٞبي ٚظبيف قغّي

 (  ٔب٘سٖ زض يه دٛؾچط ثٝ ٔسر َٛال٘ي، ٘مبٌ فكبض، ظيبز

 ٘بضاحشي يب ٌعاضـ ٔكىالر سٛؾٍ وبضٌطاٖ ، اظٟبض ذؿشٍي 

 ٔب٘ٙس ػسْ سٛا٘بيي حطوز ) وبضٌطا٘يىٝ ضفشبضٞبي ٘كبٖ زٞٙس ٘بضاحشي ضا اظ ذٛز ثطٚظ ٔي زٞٙس

 . . ٌٚطزٖ ، قب٘ٝ، آض٘ح، ازٖ زؾشٟبٔبؾبغ ز، ٖ حطوبرقسٔحسٚز ، زازٖ يه ػًٛ

 ضقبٖ ضا انالح يب سغييط ٔي زٞٙسبسدٟيعار يب دؿز و، وبضٌطا٘يىٝ اثعاضٞب . 

 خبيٍعيٙي يب قىبيبر وبضٌطاٖ ، افعايف غيجز 

  ٖوبٞف ويفيز ٔحهٛالر ٚ ذسٔبر  ٚ ضٚحيٝ وبضٌطا 

  افعايف ٔيعاٖ ذُب ٔحهٛالر ٔؼيٛة ٚ ٔٛاز ظائس 

  ًٔبػف ٔٛاز ٚ ٔحهٛالر خبثدبيي ٞبي غيط يطٚضي ٚ 

  سدٟيعار ثب ػّٕىطز ٘ب ُّٔٛة 

 . خٛيب قٛيساثعاض ٞب ٚ سدٟيعار ، ػّٕيبسٟب، ٘ؿجز ثٝ سغييط فطآيٙسوبضضا  ٘ظطار وبضٌطاٖ  حشٕبً

ثطاي قٙبؾبيي ٚظبيف دط ذُط خبثدبيي زؾشي ثبض   –اظ اثعاضٞب ٚ سىٙيىٟبي اضظيبثي اؾشفبزٜ وٙيس  -ج

زٜ اي ٔثُ چه ِيؿز ٞبي اضائٝ قسٜ زض ثرف ديٛؾز ايٗ ضإٞٙب ٚ ؾبيط چه ٔي سٛاٖ اظ اثعاضٞبي ؾب

ثط ضيؿه فبوشٛضٞبيي ٔثُ اػٕبَ  زض ايٗ چه ِيؿز ٞب ػٕسسبً. ٞبي اضٌٛ٘ٛٔي اؾشفبزٜ وطز ِيؿز

زض ٍٞٙبْ سىٕيُ چه ِيؿز . حطوبر سىطاضي ٚ غيطٜ سبويس قسٜ اؾز، دٛؾچط ٘بٔٙبؾت، ٘يطٚي ظيبز

 . ٜ ٚ اظ ضإٞٙبيي آٟ٘ب ثطاي ٚظبيف قٙبؾبيي قسٜ ثٟطٜ ثٍيطيسوبضٌطاٖ ضا زضٌيط وطز

ٕٔىٗ اؾز ٘يبظ ثٝ ا٘ساظٜ ٌيطي ، ٚلشي ٔيعاٖ يب ؾُح ٔٛاخٟٝ ثب ايٗ ضيؿه فبوشٛضٞب ٔكرم قس

اضسفبع يب ؾُح ، سىطاض، ٔسر ٔٛاخٟٝ، ظٚايبي ٔفبنُ ٔرشّف، ٚظٖ قيي، حساوثط ٘يطٚي اػٕبَ قسٜ

 . دٛؾچط ٚ ثٟطٜ ٚضي فطز سبثيط ٔي ٌصاض٘س ثبقس اثؼبز ايؿشٍبٜ وبض وٝ ثط، وبض
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 كِ ًياز بِ اصالح دارًذ اٍلَيت بٌذی هشاغلي : ام  دٍمگ

 دؽ اظ قٙبؾبيي ٔكىالر ثبيس ٘ؿجز ثٝ اِٚٛيز ثٙسي ٚظبيف وٝ ٘يبظ ثٝ انالحبر زاض٘س الساْ ٕ٘ٛز 

 : ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ثبيس ثٝ ٔٛاضز ظيط سٛخٝ وطز

 فطاٚا٘ي ٚ قسر ضيؿه فبوشٛضٞبي قٙبؾبيي ، ئٓ ٚ ؾبيط نسٔبرػال، فطاٚا٘ي ٚ قسر قىبيبر

 . قسٜ وٝ ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ثٝ نسٔبر قٛز

  ٔٙبثغ ٔبِي ٚ فٙي زض اذشيبض 

  ٘ظطار وبضٌطاٖ زضثبضٜ انالحبر 

  ٔٛا٘غ ٔٛخٛز زض ثطاثط انالحبر ٔرشّف 

  چبضچٛة ظٔب٘ي ثطاي ايدبز انالحبر 

 اًجام اصالحات : گام سَم

زض . ثٟجٛز سٙبؾت ثيٗ ٘يبظٔٙسيٟبي ٚظبيف وبضي ٚ سٛإ٘ٙسيٟبي وبضٌطاٖ اؾز، طارٞسف ايدبز سغيي

. نٛضر أىبٖ ػّٕيبسٟب ٚ فطايٙسٞب ضا ازغبْ وٙيس سب خبثدبيي غيط يطٚضي ٔٛاز ضا حصف يب وبٞف زٞيس

ثطاي . ثؿشٝ ثٝ ٚيػٌيٟبي وبضٌطاٖ ٔي سٛاٖ سغييطاسي ضا اػٕبَ وطز سب يه وبض ذبل ضا ثٟجٛز ثركيس

. وبضي ثٝ ثرف فطايٙسٞبي انالحي ٔطاخؼٝ وٙيسييٟبي ثيكشط زض ذهٛل انالح ٚظبيف ضإٞٙب

 . قبُٔ اثعاضي ثطاي وٕه ثٝ اضظيبثي انالحبر اػٕبَ قسٜ اؾز "ز"ديٛؾز 

 : اٌط ثٝ اَالػبر ثيكشطي زض ذهٛل انالحبر ٘يبظ زاضيس ثٝ ٔٛاضز ظيط سٛخٝ وٙيس

 ٔسيطاٖ ٚ وبضٌطاٖ ، دطؾُٙ سؼٕيط ٍٟ٘ساضي، ب ٟٔٙسؾبٖثبضـ افىبض ث: ٌفشٍٛ ثب وبضٌطاٖ ٔرشّف

 . سِٛيس ثٟشطيٗ ضٚـ ثطاي زضيبفز ٘ظطار ٚ ايسٜ ٞبي آٟ٘ب اؾز

 بٖ زٞٙسسٕبؼ ثب ؾبيط وبضوٙبٖ قطوز ٔي سٛا٘س ضاٞىبضٞبيي ضا ثطاي حُ ٔكىالر ٘ك . 

 فيس ٔ ٔي سٛا٘سثطضؾي ٔكرهبر زؾشٍبٟٞب زض ٍٞٙبْ حُ ٔكىالر . ثطضؾي وبسبِٛي سدٟيعار

 . ثبقس

 بسٟبي ٔكبثٝ ؾبظ٘سٌبٖ ٔي سٛا٘ٙس اَالػبر ذٛز ضا زض ضاثُٝ ثب ػّٕي. نحجز ثب ؾبظ٘سٌبٖ سدٟيعار

 . سزض اذشيبض قٕب ثٍصاض٘

 ايٙىبض ٔي سٛا٘س اَالػبر الظْ زضثبضٜ ضاٞىبضٞبي ٔٛخٛز . ٔكبٚضٜ ثب يه ٔشرهم اضٌٛ٘ٛٔي

 . ٞعيٙٝ ٞب ٚ اضظـ آٟ٘ب ضا زض اذشيبض قٕب لطاض زٞس

 دٛ زض ايٙشط٘ز خؿش 
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 پيگيری: گام چْارم

يه ٌصقز دؽ اظ . ديٍيطي ثٝ ٔٙظٛض اضظيبثي ٘حٜٛ ػّٕىطز انالحبر اػٕبَ قسٜ حبئع إٞيز اؾز

ٞط يه اظ . ي ضا ثطاي ديٍيطي سغييطار سؼييٗ وٙيسٔٛػسٔؼمَٛ ٚ ُٔٙمي اظ اػٕبَ سغييطار  ظٔب٘ي زٚضٜ

ؾٛاالر ظيط ٍٞٙبْ اضظيبثي ٔي سٛا٘س ثٝ . اضظيبثي وٙيسانالحبر ا٘دبْ ٌطفشٝ ضا اظ ٘ظط وبضايي ثٝ سٟٙبيي 

 . قٕب وٕه وٙس

 : آيب سغييطار ايدبز قسٜ ثٝ

 ؟ ثيٕبضي ٚ يب نسٔبر ٔٙدط قسٜ اؾز ػالئٓ، ٘بضاحشي، حصف يب وبٞف ذؿشٍي 

 ؟ سٛؾٍ وبضٌطاٖ دصيطفشٝ قسٜ اؾز 

 ؟ حصف يب وبٞف ضيؿه فبوشٛضٞب ٔٙدط قسٜ اؾز 

 ؟ ُطار خسيس يب ؾبيط ٔكىالر ٔٙدط قسٜ اؾزذ، ايدبز ضيؿه فبوشٛض خسيس 

 ؟ وبٞف ثٟطٜ ٚضي ٚ وبضايي ٔٙدط قسٜ اؾز 

 ؟ وبٞف ويفيز ٔحهٛالر ٚ ذسٔبر ٔٙدط قسٜ اؾز  

 ؟ ثب آٔٛظقٟبي الظْ ٕٞطاٜ ثٛزٜ سب ٔٛثط ٚ وبض آٔس سط ثبقس 

شٛضٞب حصف زض نٛضسيىٝ انالحبر ثؼُٕ آٔسٜ ٔٛثط ٘جٛزٜ آٟ٘ب ضا انالح ٕ٘ٛزٜ سب ظٔب٘يىٝ ضيؿه فبو

 . يب وبٞف زازٜ قٛ٘س

 اصالحات ارگونومیکی  -8

 : زض ايٗ ثرف ضاٞىبضٞبي اضٌٛ٘ٛٔيىي زض ؾٝ ثرف ثب ٔثبِٟبي ػّٕي اضائٝ ٔي قٛز

 بخص اول 

  .دط وطزٖ يب ذبِي وطزٖ اضائٝ ٔي وٙس، دبييٗ آٚضزٖ، ايٗ ٔجحث ضاٞىبضٞبيي ضا ثطاي ثّٙس وطزٖ

  : قٛز وٝ ايٗ لؿٕز ثٝ ٔٛاضز ظيط سبويس ٔي

  ٖوبٞف فبنّٝ زؾشطؾي ٚ ذٓ قس 

  وبٞف اؾشطؼ ٚاضزٜ ثٝ وٕط ٚ قب٘ٝ ٞب 

  وبٞف سالـ ٚ ٘يطٚي الظْ ثطاي ا٘دبْ ٚظبيف وبضي 
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 بخص دوم 

 : ضاٞىبضٞبيي ضا ثطاي خبثدبيي زؾشي ٔٛاز اضائٝ ٔي وٙس وٝ زض ايٗ لؿٕز ثٝ ٔٛاضز ظيط سبويس ٔي قٛز

  ثٟجٛز ٌيطـ زؾشي 

 ب٘ٝ ٞب وبٞف فكبض ثط وٕط ٚ ق 

  وبٞف فكبض سٕبؾي ثط قب٘ٝ ٞب ٚ زؾز ٞب 

  وبٞف سالـ ٚ ٘يطٚي الظْ ثطاي ا٘دبْ ٚظبيف قغّي 

 بخص سوم 

 وٙس وٝ زض ايٙدب ثٝ ٔٛاضز ظيط سأويس ٔي قٛز.  ضٚقٟبي خبيٍعيٗ ضا ثطاي خبثدبيي زؾشي اضائٝ ٔي

 سغييط قىُ ثؿشٝ ثٙسي ٔٛاضز 

  اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞب 

 يط ثطلي اؾشفبزٜ اظ سدٟيعار غ 

 اؾشفبزٜ اظ سدٟيعار ثطلي 

 راٌّوايي هذيراى برای بلٌذ كردى ايوي 

 خطيبٖ وبض ضا َٛضي َطاحي وٙيس وٝ اظ ثّٙس وطزٖ غيط يطٚضي اخشٙبة ٌطزز.  

 وبض ضا َٛضي ؾبظٔب٘سٞي وٙيس سب ٘يبظٔٙسي فيعيىي ٚ ؾطػز وبض ثشسضيح افعايف يبثس.  

 فبنّٝ ثبض اظ ثسٖ ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يس.  

 ثبض  دبِشٟب ضا زض اضسفبػي لطاض زٞيس وٝ زض ٘بحيٝ لسضسي فطز ثبقس . 

 اظ ثطزاقشٗ ٚ يب ٌصاقشٗ زؾشي ثبض اظ ضٚي وف اسبق ذٛززاضي وٙيس.  

  .ٔٛاز يب وبالٞب ضا ثط ضٚي ؾُح ظٔيٗ لطاض ٘سٞيس -

ٚي ثطاي ثطزاقشٗ يب ٌصاقشٗ وُ ٔٛاز ض. ٔٛاز ضا ثطاي زؾشطؾي آؾبٖ ثط ضٚي دبِشٟب لطاض زٞيس -

 . دبِشٟب اظ ِيفشطان اؾشفبزٜ وٙيس

 . ٔٛاز ؾجه يب ٔٛازي وٝ ثٝ ٘سضر ثطزاقشٝ ٔي قٛ٘س ضا ثط ضٚي وف وبضٌبٜ لطاض زٞيس -

 . ٞط خب وٝ أىبٖ دصيط ثبقس اظ ٚؾبيُ ٔىب٘يىي اؾشفبزٜ وٙيس -

اظ َطاحي ٚظبيف وبضي وٝ ٔؿشّعْ ثّٙس وطزٖ يب ٍ٘ساقشٗ ٔٛاز سٛؾٍ وبضٌط ثط ضٚي ظٔيٗ  -

 . ٚي آٖ اؾز ذٛززاضي وٙيسيب اظ ض



  

 

 02 صفحه  راهنمای جامع حمل دستی بار

 

 ثطاي ثبضٞبيي وٝ ٘بدبيساض ٚ يب ؾٍٙيٗ ٞؿشٙس . 

 . ثب ظزٖ ثطچؿت وبضٌط ضا آٌبٜ ؾبظيس -

 . ثبض ضا اظ ٘ظط دبيساضي ٚ ٚظٖ لجُ اظ خبثدبيي سؿز وٙيس -

 . ثطاي ثّٙس وطزٖ ايٗ ٘ٛع ثبضٞب اظ ٚؾبيُ ٔىب٘يىي اؾشفبزٜ وٙيس -

  .ٚظٖ ثبض ضا ثب ضٚقٟبي ظيط وبٞف زٞيس -

 ثؿشٝ ٞبي وٕشطي ضا زض زاذُ خؼجٝ لطاض زٞيس . 

 اظ خؼجٝ وٛچىشط يب وٓ ٚظٖ سط اؾشفبزٜ وٙيس . 

 . ٔحشٛيبر خؼجٝ ٞب ضا َٛضي لطاض زٞيس وٝ سٛظيغ ٚظٖ ٔشؼبزَ ثٛزٜ ٚ خبثدب ٘كٛز -

ثطاي ثطزاقشٗ ثبضٞبي ؾٍٙيٗ ٚ حدٓ ثؼٙٛاٖ يه ضاٞىبض ٔٛلشي اظ زٚ يب چٙس ٘فط اؾشفبزٜ  -

 . وٙيس

 ّٙس وطزٖ ثبض ٚ ٔسر ظٔب٘ي وٝ وبضٌطاٖ ايٗ وبض ٔي وٙٙس ضا ثب ضٚقٟبي ظيط وبٞف زٞيسسىطاض ث . 

 چطذف وبضي وبضٌطاٖ وٝ ثب ثّٙس وطزٖ ثبض زضٌيط ٞؿشٙس ثب ؾبيط وبضٌطاٖ  -

 ٔحَٛ وطزٖ ؾبيط ٚظبيف ثٝ ايٗ وبضٌطاٖ  -

 بٖ ايٗ أىبٖ ضا زؾشطؾي آؾ. زؾشطؾي ثٝ ٔٛاز يب وبالٞبي ضا ثٟجٛز ثركس، ثب دبوؿبظي ٔحيٍ وبض

ذٓ قسٖ ٚ چطذف وطزٖ سٙٝ ، فطاٞٓ ٔي وٙس وٝ وبضٌطاٖ ثٝ ثبض ٘عزيىشط قسٜ ٚ اظ وكيسٜ قسٖ

 . خٌّٛيطي قٛز

  راٌّوای كارگراى برای بلٌذ كردى ايوي 

 أب ايٍٙٛ٘ٝ السأبر . اظ حطوبر وككي ثٝ ػٙٛاٖ ثركي اظ ثط٘بٔٝ خبٔغ اضٌٛ٘ٛٔي اؾشفبزٜ وٙيس

 . اخطايي ٌطزز -ٞبي ٟٔٙسؾي يب ٔسيطيشي٘جبيس خبيٍعيٗ ضاٞىبض

 ثٝ ثطچؿت ٞبي ٔٛخٛز ضٚي ثؿشٝ ٞب يب خؼجٝ ٞب سٛخٝ وٙيس . 

 لجُ اظ ثطزاقشٗ ثبض ضا اظ ٘ظط دبيساضي ٚ ٚظٖ آٖ سؿز وٙيس.  

 ثطاي ثبضٞبيي وٝ ٘بدبيساض يب ؾٍٙيٗ ٞؿشٙس اظ ضٚقٟبي ظيط اؾشفبزٜ وٙيس :  

 اؾشفبزٜ اظ سدٟيعار وٕىي  -

 وبٞف ٚظٖ ثبض  -

 ثؿشٝ ثٙسي ٔدسز خؼجٝ ٞب ثطاي افعايف ثجبر يب دبيساضي  -

 ثطاي ثّٙس وطزٖ ثبض ثٝ ٘ىبر ظيط سٛخٝ وٙيس.  

  .ِغعيسٖ اؾشفبزٜ وٙيس ٔٙبؾت ثطاي خٌّٛيطي اظ افشبزٖ يب اظ وفف -
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٘يطٚي ٔشٙبؾت ثبقس ثؿشٝ ثٝ خٙؽ زؾشىف زؾشىف اؾشفبزٜ ٔي وٙيس ا٘ساظٜ آٖ اٌط اظ  -

ثطاي ٔثبَ دٛقيسٖ يه خفز زؾشىف . قشٗ اقيبء الظْ اؾزثيكشطي ثطاي ٌيطـ ٚ ٍٟ٘سا

 . زضنس وبٞف زٞس 40ػبيك ٌطٔب ٔي سٛا٘س لسضر ٌيطـ ضا سب 

  آٖ ضا ثُٛض أٗ ٚ ثي ذُط  ٔي سٛا٘يسسب ا٘ساظٜ اي وبض ثّٙس وطزٖ ضا ا٘دبْ زٞيس وٝ احؿبؼ وٙيس

 . ثٝ ا٘دبْ ثطؾب٘يس

 بالي اضسفبع ظا٘ٛ ٚ ظيط اضسفبع قب٘ٝ ٞب ٚ ٘عزيه ث) زض نٛضر أىبٖ ثّٙس وطزٖ ضا زض ٘بحيٝ لسضسي

 . ثسٖ ا٘دبْ زٞيس

 ٍٖٞٙبْ ثّٙس وطز : 

  .ٌيطـ ٔحىٕي زاقشٝ ثبقس -

  .زؾز اؾشفبزٜ وٙيسزض نٛضر اؾشفبزٜ اظ ٞط زٚ  -

 . اظ حطوبر ٘بٌٟب٘ي اؾشفبزٜ ٘ىٙيس -

 . ثبض ضا سب حس أىبٖ ثٝ ثسٖ ٘عزيه وٙيس -

 . ٞبيشبٖ ثطاي فكبض زازٖ ٚ ثّٙس وطزٖ ثبض اؾشفبزٜ وٙيسسب ا٘ساظٜ اي وٝ أىب٘ذصيط اؾز اظ دب -

 . اظ چطذف ثسٖ خٌّٛيطي وٙيس -

 . وبضٞبي ؾٍٙيٗ ٚ َبلز فطؾب ضا ثب وبضٞبي ؾجه سط خبيٍعيٗ وٙيس -

 . اظ ٚلفٝ ٞبي اؾشطاحز اؾشفبزٜ وٙيس -



  

 

 04 صفحه  راهنمای جامع حمل دستی بار

 روش صحیح بلنذ کردن بار

س زض نٛضسيىٝ ٔدجٛض ثٝ ايٗ وبض زض نٛضر أىبٖ اظ ثّٙس وطزٖ ثبض اظ ضٚي وف اسبق ذٛززاضي وٙي

قىُ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز ثٝ قٕب وٕه ٔي وٙس سب ٍٞٙبْ  ثبسىٙيه ظيط وٝ . قسيس وٕط ضا ذٓ ٘ىٙيس

 . وٙيسحفظ ثّٙس وطزٖ ثبض ؾشٖٛ فمطار ضا زض ٚيؼيز ايٕٗ 

 

 
 

 .ثبض ضا ثٝ ثسٖ ٘عزيه وطزٜ ٚ ثب فكبض زازٖ ثٝ دبٞبيشبٖ آٖ ضا ثّٙس وٙيس

     
ويؿٝ ضا ثٝ دبٞبيشبٖ 

 زض ٚيؼيز ظا٘ٛ

 ظزٜ سىيٝ 

 زٞيس.  

ٚي ويؿٝ ضا ض

دبٞبيشبٖ ثبال 

 ثىكيس

ويؿٝ ضا ضٚي دبي 

 زيٍطسبٖ لطاض زازٜ

زض ٚيؼيز ايؿشبزٜ ويؿٝ ضا ٘عزيه ثسٖ 

 لطاض زٞيس 

 ثّٙس وطزٖ ثبض يحضٚـ نح: 1قىُ 
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 پر کردن و خالی کردن  پایین آوردن یا  ا هایی برای بلنذ کردن یراهکار  8-1

ٕٞبُ٘ٛض وٝ لجال ثيبٖ قس يىي اظ ضيؿه فبوشٛضٞبي خبثدبيي زؾشي دٛؾچط اؾز زض ايٗ ٔٛضز ٚظبيف 

ثبيس ثٙحٛي َطاحي قٛ٘س وٝ وبضٌط ثشٛا٘س ٘عزيه ثٝ دٛؾچطٞبي َجيؼي ٔفبنُ ثسٖ وبض وٙس ثطاي سٙٝ 

ٚظبيف خبثدبيي زؾشي  اخشٙبة اظ ذٓ قسٖ ٔىطض ٚ چطذف آٖ زض حيٗ ا٘دبْ زض نٛضر أىبٖ ثبيس 

 . وٙيس

 ، ثطاي قب٘ٝ ٞب زض نٛضر أىبٖ ثبيس اظ زؾشطؾي ٔىطض ثٝ اضسفبع ثبالي قب٘ٝ ٚ زؾشطؾي ثٝ دكز ؾط

 . زؾشطؾي وبُٔ اظ ػطو  ثسٖ ذٛززاضي وٙيس

وبض ثبيس ثٝ ٘حٛي ز ايسٜ اَ دؿز زض حبِ. وبضي زاضز َطاحي دؿز وبض سبثيط ثؿعايي زض دٛؾچطٞبي

لبثّيز سٙظيٓ . ٔٙدط ثٝ َطاحي قٛز وٝ سٙبؾت ثب َيف ٚؾيؼي اظ وبضٌطاٖ اظ ٘ظط اثؼبزي ثطلطاض ثبقس

 . دؿز وبض ثٟشطيٗ ضاٜ ثطاي افعايف سٙبؾت ثب ثيكشط افطاز اؾز

 

 

 
 

 
 اضسفبع ثٟيٙٝ ؾُح وبض ثطاي وبضٞبي ٔرشّف، ٘بحيٝ ُّٔٛة وبضي : 2قىُ 

 
 قٛ٘س ياؾشفبزٜ ٔ وٝ ثُٛض ٔىطض يبيياق يآؾبٖ ثطا ئحسٚزٜ زؾشطؾ : 3قىُ 



  

 

 06 صفحه  راهنمای جامع حمل دستی بار

 
 : يه ٔيع ٌطزاٖ وٝ ٔٛخت ٘عزيه قسٖ ثبض ثٝ ثسٖ ٔي قٛز. 4قىُ 

 

٘يع ٔي سٛا٘س ثٝ قسر ٚيؼيز ثس٘ي ضا زض ََٛ فطايٙسٞبي ( قىُ ا٘ساظٜ ٚ زؾشٍيطٜ)ٚيػٌيٟبي اقيبء 

زؾشٍيطٜ ٞب ثبيس ثطاي حفظ ٔچ زؾز زض ٚيؼيز َجيؼي َطاحي قٛ٘س سب . خبثدبيي سحز سبثيط لطاض زٞس

 ثطاي وبٞف ضيؿه نسٔبر. ٌيطـ لسضسي ضا أىب٘ذصيطوطزٜ ٚ فكبضٞبي سٕبؾي ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘ٙس

 . اٞىبضٞبي ظيط ضا ٔس ٘ظط لطاض زٞيساخطاي ض

 انَٛ ثيٛٔىب٘يه ضا ٔس ٘ظط لطاض زٞيس ثدبي چطذب٘سٖ سٙٝ دبٞبيشبٖ ضا خبثدب وٙيس . 

 ٗخبثدب وطزٖ ٚ ثّٙس وطزٖ ثبض ، ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحُ ٞبي ٍ٘ٝ زاضي ٔثُ لفؿٝ ؾىٛ ٚغيطٜ ٍ٘ٝ زاقش

 . ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يس

 ٍضاٖ يب ثبالسط اظ اضسفبع قب٘ٝ ثّٙس ٔي قٛز ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يس سؼساز زفؼبسي وٝ ثبض ظيط اضسفبع ٚؾ . 

 ثب چطذف وبضي يب سٙٛع زض ٚظبيف وبضي دٛؾچطٞبي وبضيشبٖ ضا اظ يىٙٛاذشي ذبضج وٙيس . 

 ثب اؾشفبزٜ اظ سىيٝ ٌبٜ دب يب نٙسِي ٞبي ايؿشبزٜ ٚ ٘كؿشٝ دٛؾچطوبضيشبٖ ضا سغييط زٞيس . 

  ثطاي افطازيىٝ ٔدجٛض ٞؿشٙس ثطاي ٔسر َٛال٘ي ؾط دب اظ وفذٛـ يب وفف ٞبي يس ذؿشٍي

 . ثبيؿشٙس اؾشفبزٜ وٙيس

 اضسفبع دؿز وبض ضا ثط اؾبؼ اضسفبع وبضي ُّٔٛة وبضٌط سٙظيٓ وٙيس . 

 اظ ضٚقٙبيي وبفي ثطاي ثٟجٛز لبثّيز ضؤيز  اقيبء اؾشفبزٜ وٙيس . 

 بْ ايٕٗ وبضٞب  ٚ فؼبِيز اظ آئيٙٝ يب ؾبيط ٚؾبيُ وٕه زيساضي ثطاي وٕه ثٝ وبضٌطاٖ خٟز ا٘د

 . زض ٘مبٌ وٛض ٚ ٔٛا٘غ اؾشفبزٜ وٙيس

 لجُ اظ قطٚع ثٝ فؼبِيز حطوبر وككي ا٘دبْ زازٜ ٚ ثس٘شبٖ ضا آضاْ وٙيس . 
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 يمٝحساوثط ٚظٖ ٔدبظ ثبض ثط حؿت سؼساز زفؼبر ثّٙس وطزٖ ثبض زض زل: 5قىُ 

 تکرار 

وبضٌطاٖ زض حبِز ايسٜ اَ ثبيس سب حس أىبٖ اظ دٛؾچطٞبي وبضي ٚ ٌطٟٚٞبي ػًال٘ي ٔرشّف اؾشفبزٜ 

ثُٛض وّي ٞط چٝ سىطاض . ظبيف ثّٙس وطزٖ ثبض ثبيس ٔشغيط ثبقسوٙٙس قسر وبض خؿٕي ثٛيػٜ  ثطاي ٚ

يب ََٛ ٔسر آٖ ثيكشط قٛز ضيؿه آؾيت ٚ ( سؼساز زفؼبسي وٝ وبض زض زليمٝ ا٘دبْ ٔي ٌيطز) ٚظيفٝ

 (. 5قىُ ) نسٔٝ افعايف ٔي يبثس



  

 

 08 صفحه  راهنمای جامع حمل دستی بار

ثٕٙظٛض وبٞف ضيؿه نسٔبر ضاٞىبضٞبي اخطايي ظيط ضا 

 : ٔس ٘ظط لطاض زٞيس

  سٙٛع ٚظبيف ضا اخطا وٙيسچطذف وبضي يب . 

  چطذٝ ٞبي وبض  اؾشطاحز وٛسبٜ ٚ ٔشٛاِي ضا ثٝ وبض

 . ٌيطيس

 سٕطيٙبر ٔرهٛل وبض ضا ا٘دبْ زٞيس . 

 ؾطػز وبض ٚ ؾطػز ٔبقيٗ ضا وٓ وٙيس . 

 اٌط سىطاض ذيّي ثبالؾز اظ ٚؾبيُ ٔىب٘يىي اؾشفبزٜ وٙيس . 

  ٚظيفٝ ضا ذٛزوبض ثىٙيس . 

 ثيٙي ثبض ثبظ : ضاٞىبضٞبي وٙشطَ ذُطار 

 َط بِ جسن يا شي هَرد جابجاييباصالحات هر

زض ايٙدب ضٚقٟبي ٔرشّفي وٝ ٔي سٛا٘س ثط ضٚي اقيبء يب ٔٛازي وٝ حُٕ ٔي قٛ٘س ا٘دبْ زاز ثُٛضيىٝ 

 . خبثدبيي آٟ٘ب آؾب٘شط قٛز

 ؟ آيب ٔي سٛا٘يس ٚيػٌيٟبي ظيط ضا سغييط زٞيس

o  ٜا٘ساظ 

o  ُقى 

o (  خبٔس يب ٔبيغ) حبِز 

o  ٖٚظ 

o  ِجٝ ٞب ؾُح يب 

 . سٛخٝ ثٝ ٘ىبر ظيط ٔي سٛا٘س زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔفيس ثبقس. ايٟٙب ٚيػٌيٟبي انّي ثبض ٞؿشٙس

  ٔبزٜ اي وٝ قي اظ آٖ ؾبذشٝ قسٜ اؾز 

  زؾشٍيطٜ يب ٌيطـ ثبض زض زؾز 

  ٔدٟع وطزٖ ثبض ثٝ ٚؾبيُ ثبضثط وٕىي 

      اَالػبر يب ػالئٓ چبح قسٜ ثط ضٚي قيي 

َطاحي اقيبء دطزاذشٝ ٔي قٛز أب زض ا٘شٟب ايٗ ٘ىشٝ ضا ٔشصوط ٔي قٛز وٝ  ايٗ لؿٕز ػٕسسبً ثٝ ا٘شربة ٚ

 . ثطذي ٔٛالغ  ثطاي انالح يب سغييط ٔبٞيز ثبض ضٚقٟبي ا٘دبْ وبض ضا سغييط زٞيس
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 تغيير ٍزى 

 اؾشفبزٜ اظ ٔيّٝ ٞبي آِٛٔيٙيٛٔي ثٝ خبي ٔيّٝ ٞبي فٛالزي ٚظٖ ضا ثٝ ٘هف وبٞف ٔي زٞس. 

 

 
 

 

 

 
 

 ٟبي ٔشؼسز زض ؾيٙي ٞبي فّعي ٚظٖ ضا ثٝ قسر وبٞف ٔي زٞسايدبز ؾٛضاذ . 
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  اؾشفبزٜ اظ ويؿٝ دالؾشيىي زض زاذُ ؾُُ فّعي ٔٛخت ٔي قٛز وٝ ٘يبظ ثٝ حُٕ ؾُُ فّعي

 . ٘جبقس

  ثطذي قطوز ٞب ثؿشٝ ٞبي ثبض ضا زض لُؼبر وٛچىشط ذطيساضي ٔي وٙس ٔثالً وذؿِٟٛبي ٌبظ

 ويٌّٛطٔي  50ثٝ خبي  kg 25وٛچه ٚ ويؿٝ ٞبي 

 
 

 ٚؾبيُ ٍٟ٘ساض٘سٜ ٚ يب ثبضٞبي ٔؼّك ٔٛخت ضاحشي وبضٞب ٔي قٛز. 
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 اًذازُ شيي تغيير 

ثطذي ٔٛالغ ٔكىُ زض اؾشفبزٜ اظ ظطٚف ثب ا٘ساظٜ ٞبي ٘بٔٙبؾت ٔٙبؾت ثطاي وبض اؾز ايٗ ؾجس اٌط 

يبٞبٖ ضا لجُ اظ يه چٟبضْ ا٘ساظٜ انّي ثبقس وبفي اؾز ٕٞچٙيٗ سطسيت ػّٕيبر ٟٔٓ اؾز ثطاي ٔثبَ ٌ

 . آة زازٖ خبثدب وٙيس

 

 لغسيذى بار 

ثطاي ٔحىٓ وطزٖ آٟ٘ب زض . اظ لطاض زازٖ ثبض زض ظطٚفي وٝ أىبٖ سىبٖ ذٛضزٖ زاض٘س ذٛززاضي وٙيس

 . زاذُ ظطف اظ ٚؾبيُ ثؿشٝ ثٙسي اؾشفبزٜ وٙيس
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 دستگيرُ ّا

  ٜيؿٝ ٞب سب وطزٖ ِجٝ ثبالي ويؿٝ ٚ يب زؾشٝ زاض اؾشفبزٜ وٙيس ثطاي حُٕ واظ ظطٚف زاضاي زؾشٍيط

 . ٌيطـ ذٛثي ضا فطاٞٓ ٔي وٙس

  ٚلشي ايٗ (  ثطاي ٔثبَ لؿٕز ػمجي يه ٔبقيٗ سبيخ)ثطذي اقيبء يه َطفكبٖ ؾٍٙيٗ سط اؾز

ايٗ وبض . اقيبء زاذُ خؼجٝ لطاض زازٜ ٔي قٛز ثبيس زؾشٍيطٜ ٞب زض َطف ؾٍٙيٗ خبؾبظي قٛز

 . قٛز ٘عزيه ثسٖ سبٖ لطاض ٌيطز ثبػث ٔي قٛز ثيكشط ٚظ٘ي وٝ ثطزاقشٝ ٔي

 

 
 

 

 ثطاي حُٕ خؼجٝ ٞبي ؾٍٙيٗ اظ چطخ زؾشي اؾشفبزٜ وٙيس . 
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  ٚخٛز چطخ زض ظيط ؾُُ ٔٛخت ٔي قٛز وٝ وبضٌطاٖ ٘ظبفز چي ثدبي ثطزاقشٗ آة اظ ضٚـ

 . سُٙٞ زازٖ اؾشفبزٜ وٙ

 

 
 

 

 ظذٓ، الً ثبػث ذطاـٚ ذكٗ ٞؿشٙس ٚ احشٕب ثطذي اظ ثبضٞب زاضاي ؾُٛح ظثط، حفبظز اظ زؾز ،

ثطيسٖ زؾشٟب قٛ٘س ثطاي حفبظز اظ زؾشبٖ يب اظ زؾشىف اؾشفبزٜ وطزٜ يب دبضچٝ اي ضا زٚض آٖ 

 . ثذيچيس
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 اطالعات ٍ دستَرالعولْا

 ٜخؼجٝ ٞبيي وٝ حُٕ آٟ٘ب ضاحز ٞؿشٙس ضا ؾفبضـ زٞيس، ثٝ قطوز سِٛيس وٙٙس . 

 اضائٝ اوثط ظطفيز خؼجٝ ٞب يب ظطٚف حس ثطذي قطوشٟب يه زؾشٛضاِؼُٕ اذشيبضي ضا زض ٔٛضز     

 . ٔي زٞٙس ايٗ ضإٞٙب اظ لطاض زازٖ ثبضٞبي ذيّي ؾٍٙيٗ يب ٘بدبيساض خٌّٛيطي ٔي وٙس

 ضٚي چطخ زؾشي ٔثبِي اظ ايٗ ٘ٛع اؾز ٔحسٚز وطزٖ سؼساز خؼجٝ ٞبي ٘ٛقبثٝ ثط . 

 باز بيٌي طراحي 

ضؾي اؾشمطاض ٚ ؾبظٔب٘سٞي ذٛز وبض يىي اظ ٔٛفك سطيٗ ضٚقٟبي انالح ٚظبيف خبثدبيي زؾشي ثط

دؽ اظ ايٙىٝ قٕب لبثّيز اخشٙبة اظ ٚظبيف خبثدبيي زؾشي يب َطاحي ٔدسز ثبض ضا ا٘دبْ زازيس . اؾز

ثب سؼييٗ ػّز ٚ ٘حٜٛ خبثدبيي ٞط ٔمساض اظ ثبضي وٝ خبثدب ٔي قٛز ٔي سٛا٘يس . ايٗ الساْ ثؼسي اؾز

 . خٟز ٚ غيطٜ خبثدب قٛ٘س، بالٞب زض ُّٔٛثشطيٗ اضسفبعاؾشمطاض سدٟيعار ضا َٛضي ؾبظٔب٘سٞي وٙيس وٝ و

ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اؾز ثطذي ػّٕيبسٟب ايبفي ٘يع حصف قٛز ايٗ ثرف انِٛي ضا اضائٝ ٔي وٙس وٝ لجالً زض 

خبئيىٝ ٚظيفٝ ضا ٕ٘ي سٛاٖ وٙبض ٌصاقز ٔي سٛاٖ سب . ثرف اخشٙبة اظ ٚظبيف حُٕ ٚ خبثدبيي اضائٝ قس

، ثسيٗ ٔٙظٛض قٕب ثبيس سٛخٝ وٙيس چٍٛ٘ٝ ٔي سٛا٘س زفؼبر ذٓ قسٖ. ٘دبْ زازحس أىبٖ آٖ ضا ؾبزٜ سط ا

ؼي ؾ. ُٞ زازٖ ٚ وكيسٖ ضا وٝ ثطاي ا٘دبْ ٚظيفٝ الظْ اؾز ضا وبٞف زاز، حطوبر وككي، زٚ ال قسٖ

ٔثبِٟبيي اضائٝ ٔي قٛز وٝ ثب . زض ظيط ََٛ ٔسر آٖ ضا وبٞف زٞيسوٙيس سؼساز زفؼبر ا٘دبْ وبض ٚ 

 . يفٝ ػالٜٚ ثط ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ دشب٘ؿيُ ثطٚظ نسٔبر ضا وبٞف ٔي زٞسثبظثيٙي ٚظ
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 ْبَد اسقرار ٍظيفِ ب

سطسيت  ثب ايٗ سفىط وٝ ثٟجٛز اؾشمطاض اخعاء ٚظيفٝ ٔي سٛا٘س سغييط ػٕسٜ اي زض ٔيعاٖ خبثدبيي ايدبز وٙس

 . يب سٛاِي ٞبي ٔرشّف اخعايي وٝ يه ٚظيفٝ ضا سكىيُ ٔي زٞٙس ضا أشحبٖ وٙيس

يه ٘ٛاض ٘مبِٝ غُّىي ٘عزيه ؾُح ظٔيٗ ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ٔي وٙس وٝ ثكىٝ ٞبي آة ثطاحشي  ٘هت

 . خبثدب ٚ ثطزاقشٝ قٛ٘س
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 فَاصل دسترسي را كاّش دّيذ  

ثّٙس وطزٖ ٚؾبيُ زض فبنّٝ ََٛ ثبظٚٞب زض ٔمبيؿٝ ثب ظٔب٘يىٝ ثّٙس وطزٖ زض ٘عزيه ثسٖ نٛضر ٌيطز 

خبئيىٝ يه ٔب٘غ اظ ٘عزيه قسٖ ثبض ثٝ ثسٖ خٌّٛيطي ٔي وٙس . ٔي وٙٙساؾشطؼ ثيكشطي ضا ثٝ ثسٖ ٚاضز 

 . ٔي سٛاٖ ثب ؾبظٔب٘سٞي ٔدسز ٚؾبيُ ضا سب حس أىبٖ ٘عزيه وطز

. ؾيٙي ٞبي فٛالزي ضا ٔي سٛاٖ ثط ضٚي يه ضيُ لطاضزاز سب ثطاحشي ثٝ زاذُ درز ثربض ٞسايز وطز

وبض ٌصاقشٝ قسٜ ثبػث عي ثبثز وٝ ثسِيُ ايٕٙي فّظٔب٘يىٝ ؾيٙي ٞب ضا خبيٍصاضي ٔي وٙس ٚخٛز ٘طزٜ 

ٔٙبؾت ٔي قٛز وٝ ادطاسٛض دٛؾچط ٘بٔٙبؾت ضا اسربش وٙس ثب ايدبز يه ضاٜ زؾشطؾي ثب سساثيط ايٕٙي 

 . وٓ ٔي قٛزفبنّٝ ثيٗ ادطاسٛض ٚ فيىؿط
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بض قيت زاض ثب وقٕب ٔي سٛا٘يس فبنّٝ ثيٗ ذٛز ٚ ؾُح وبض ضا ثب اؾشفبزٜ اظ يه ٔيع : ٔيعوبض قيت زاض

زٞيس ٔيع اظ ٘ظط اضسفبع ٚ ظاٚيٝ لبثُ سٙظيٓ اؾز ثُٛضيىٝ ثطاحشي ثب ٞطوبضي ظاٚيٝ ػٕٛزي وبٞف 

 . ٔشٙبؾت ٌطزز

 

 

 فاصلِ دسترس بِ جلَ را كاّش دّيذ 

ٌطزز ٚلشي وٝ افطاز ثب ثبال ثطزٖ زؾشٝ ٞب زض اضسفبع قب٘ٝ ٞب دٛؾچط ٘بٔٙبؾت ثٛزٜ ٚ ثبػث فكبض ثط فطز ٔي 

دؿز ٞبي يىؿب٘ي وبض ٔي وٙٙس ٔي سٛاٖ ثطاي افطاز وٛسبٞشط اظ يه زض ٞبي ٔرشّف ثس٘ي  ا٘ساظٜ

ؾىٛ ثبيس ثٝ . چٟبض دبيٝ يب چٟبضدبيٝ اؾشفبزٜ وطز سب اظ ثطزاقشٗ ثبض زض اضسفبع قب٘ٝ يب ثبالسط اخشٙبة ٌطزز

 . وٙسا٘ساظٜ وبفي ثعضي ثبقس سب اظ افشبزٖ فطز خٌّٛيطي 
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ثبظٍ٘طي زض َطح لفؿٝ ٌطزاٖ ايٗ أىبٖ ضا ثٝ ادطاسٛض ٔي زٞس وٝ زؾشطؾي ثٝ ٚؾبيُ ذيّي ضاحز سط 

ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ اضسفبع قب٘ٝ افطاز وٛسبٜ لس ثؼٙٛاٖ يه ٔطخغ ثطاي حساوثط اضسفبع ثّٙس . نٛضر ٌيطز

 . وطزٖ ٔي سٛاٖ وبض ضا ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ زؾشطؾي ظيبز ا٘دبْ زاز
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 در سطح عوَدی را كاّش دّيذ  جابجايي

  .زض نٛضر أىبٖ خبثدبيي زض ؾُح ػٕٛزي ضا ثٛؾيّٝ ٚؾبيُ ٔىب٘يىي ا٘دبْ زٞيس

 زض . ثب اؾشفبزٜ اظ ؾيؿشٕٟبي لفؿٝ ثٙسي ثب يه چطخ زؾشي ثّٙس وطزٖ ثبض ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يس

زٜ ثٝ فطز وبٞف سهٛيط ظيط ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔالحظٝ ٔي وٙيس ثب خبثدبيي ٔٛاز زض لفؿٝ ٞب فكبضٚاض

يبفشٝ اؾز ٔٛاز يب لُؼبر ؾٍٙيٙشط زض لفؿٝ ٞبيي وٝ ثيٗ اضسفبع ظا٘ٛ سب اضسفبع ؾيٙٝ ٞؿشٙس لطاض زازٜ 

لفؿٝ ٞبي دبييٗ سط ٚ ثبالسط . ثٝ ٘حٛي وٝ  ٔي سٛاٖ آٟ٘ب ثب حسالُ ضيؿه نسٔٝ خبثدب وطز. قسٜ

 . ٔي ٌيط٘سثطاي لطاضزازٖ ٚؾبيُ ؾجىشط ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 
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 چرخش تٌِ را بِ حذاقل برساًيذ 

  ُٝقٕب ٔي سٛا٘يس اخعاء ٟٔٓ وبض ضا َٛضي ٔطست وٙيس وٝ ثطاي خبثدبيي ثبض اظ يه ٘مُٝ ثٝ ٘م

زيٍط ٘يبظ ثٝ چطذف سٙٝ ٔٛاضزيىٝ  زض دكز ؾط وبضٌط لطاض زازٜ ٔي قٛز  فطز ضا ٔدجٛض ثٝ 

دسز ٔحيٍ وبض ٔيعاٖ چطذف ضا ٔي سٛاٖ ثب ؾبظٔب٘سٞي ٔ. چطذف خٟز زؾشطؾي ثٝ آٟ٘ب ٔي وٙس

 . وبٞف زاز

  سٛخٝ وٙيس وٝ زض ٚيؼيز ٘كؿشٝ وساْ ٘بحيٝ زض اَطاف ثسٖ قٕب ثطاي ثطزاقشٗ اؾشفبزٜ ٔي قٛز .

اظ ٘ٛاحي خب٘جي ثٛيػٜ . ثٟشطيٗ ٘بحيٝ ٔؿشميٕبً زض ٔمبثُ ثسٖ قٕب زض ٔحسٚزٜ زؾشطؾي ثبظٚ ٔي ثبقس

 . وٙيس خبئيىٝ ٘يبظ ثٝ زٚ زؾز ثبقس اخشٙبة

 را كن كٌيذ ( خن كردى كور)دٍال شذى 

زض چٙيٗ ٔٛاضزي . ثيكشطيٗ نٙبيغ اظ لفؿٝ ٞبي ثب ٘طزٜ ٞبي ثّٙس ثطاي خبثدب وطزٖ ٔٛاز اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس

 . وٝ زؾشطؾي ثٝ ٔٛاز ٔٛخٛز زض سٝ ايٗ لفؿٝ ٞب ثؿيبض ٔكىُ اؾز

   ثطاي ايٙىبض . ضا آؾب٘شط ٔي وٙسلفؿٝ ٞبيي وٝ يه َطف قبٖ لبثُ ثطزاقشٗ ثبقس زؾشطؾي ثٝ سٝ آٖ 

 . وكٛيي يب وبٔالً لبثُ خسا قسٖ زضؾز وطز، ٔي سٛاٖ يه َطف لفؿٝ ٞب ضا ثهٛضر سب قٛ
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ثب ٌصاقشٗ چٙس سىٝ آخط يب خؼجٝ زض ظيط دبِشٟب ثؼٙٛاٖ سىيٝ ٌبٜ ٔي سٛاٖ اضسفبع آٟ٘ب ضا ثبال ثطز ثُٛضيىٝ 

زض ايٗ قطايٍ ثطاي خٌّٛيطي اظ احشٕبَ . ذٓ قسٖ ٘جبقس ثطاي ٌصاقشٗ يب ثطزاقشٗ ٔٛاز ؾٍٙيٗ ٘يبظ ثٝ

ؾمٌٛ ٔٛاز ضا ثسلز ٔطست وٙيس ثطاي ٔثبَ دبِز ثبيس ثٝ ٘حٛي ضٚي سىيٝ ٌبٜ لطاض ٌيطز وٝ ذُط 

 . ِغعيسٖ يب ؾمٌٛ ٘جبقس
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 فَاصل طَالًي جابجايي را بِ حذاقل برساًيذ 

اؾشفبزٜ اظ ٔيع قيجساض . ثطاي ٔؿبفشٟبي َٛال٘ي اظ چطذٟبي زؾشي ٚ ؾبيط ٚؾبيُ ٔىب٘يىي اؾشفبزٜ وٙيس

 . خبثدبيي لُؼبر ضا اظ يه ايؿشٍبٜ ثٝ ايؿشٍبٜ زيٍط ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ حُٕ آٖ أىب٘ذصيط ٔي ؾبظز

 زض اؾشمطاض ايؿشٍبٟٞبي ٔرشّف زض وبضذب٘ٝ ضا ثسلز ٔكرم وٙيس سب ٘يبظ ثٝ خبثدبيي وبال 

       ٔؿبفشٟبي َٛال٘ي ٘جبقس ثب سطثيز زازٖ ٔحُ سٛظيغ ٚ ٍٟ٘ساضي ٘عزيه ثٝ ٘مُٝ ايؿشبزٜ قٕب 

ٔي سٛا٘يس ػالٜٚ ثط ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ ٔيعاٖ خبثدبيي ثبض ضا وٓ وٙيس ثطاي ٔثبَ ٚلشي آخط ثٝ ٔحُ 

 . زٞيس ؾبذز ؾبذشٕبٖ حُٕ ٔي قٛز ٔي سٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ ٘مُٝ اي وٝ اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س لطاض

 ّل دادى ٍ كشيذى 

زض نٛضسيىٝ الظْ اؾز ثبض ٞبي ؾٍٙيٗ ضا ثب زؾز ُٞ زازٜ يب ثىكيس  ٔٛلؼيز زؾشٟب زض اضسفبع ؾيٙٝ 

 . لطاض ٌيطز

  ػٕٛٔبً افطاز لبزض٘س ٘يطٚي ثيكشطي ثٝ خّٛ زض ٔمبيؿٝ ثب َطفيٗ اػٕبَ وٙٙس سهٛيط ظيط اؾشمطاض

 . ٘ٛاض ٘مبِٝ ٘كبٖ ٔي زٞسٔٙبؾت ثطاي خبثدبيي وبضسٗ ٞب ضا ثط ضٚي ذٍ 
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 گسيٌِ ّای اصالحي

سب ظٔب٘يىٝ يه ضاٜ حُ زائٕي ديسا ٘كسٜ ثؼٙٛاٖ يه ضاٜ حُ ٔٛلشي اظ زٚ يب چٙس ٘فط ثطاي ثّٙسوطزٖ 

 اؾشفبزٜ وٙيس 

 
 

 

 

 . اظ ٔيع ٌطزاٖ اؾشفبزٜ وٙيس سب ثؿشٝ ٞبي ٔٛضز ٘ظط ٘عزيه ثٝ ثسٖ سبٖ لطاض ٌيطز
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 ثطاي ثّٙس وطزٖ اؾشفبزٜ وٙيس. اظ اثعاض ٚ ٚؾبيُ وٕىي 

 . ايٗ ٚؾيّٝ ثطاي ثّٙس وطزٖ ٌّساٟ٘ب اظ ذٓ وطزٖ سٙٝ ٍٞٙبْ ثّٙس وطزٖ خٌّٛيطي ٔي وٙس

 

 

 
 

 

  .اظ ٘طزثبٖ يب چٟبض دبيٝ ثطاي ثبال ضفشٗ وبضٌط خٟز زؾشطؾي ٘عزيه ثٝ وبالٞب اؾشفبزٜ وٙيس
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 . سٙبؾت ثب ؾُح وبض اؾشفبزٜ وٙيساظ ظيط دبئيٟبي ٔرهٛل ثطاي سٙظيٓ لس وبضٌطاٖ ٚ ايدبز 

 

 
 

 . ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اضسفبع ؾُح وبض ضا سٙظيٓ وٙيس. ؾؼي ٌطزز وبض زض ٘بحيٝ لسضسي فطز لطاض ٌيطز

ثؿشٝ ٞبي ؾٍٙيٗ يب حديٓ ضا زض ٘بحيٝ لسضسي لطاض زٞيس سب ثب سٛاٖ ٚ ضاحشي ثيكشط آٟ٘ب ضا ثطزاقشٝ يب لطاض 

 . زٞيس
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 : حسٚز ٔدبظ ثطاي ُٞ زازٖ ٚ وكيسٖ زٚ زؾشي1خسَٚ 
 

 

 ًیرٍی تَصیِ ضذُ

 % هرداى91برای  

ًیرٍی تَصیِ ضذُ 

 % زًاى91برای 

 N  340 N 220 تزای ضزٍع حزمت( ) ّل دادى دٍ دستی اٍلیِ

 N 230 N120 ّل دادى دٍ دستی هقاٍهتی 

 N320 N 230 مطیذى دٍ دستی اٍلیِ 

 N 240 N 140 ٍهتی مطیذى دٍ دستی هقا

 80ٔطزاٖ ٚ  ئشط ثطا يؾب٘ش 90 يياضسفبع خبثدب، ؾبػشٝ يهسىطاض  يه يخسَٚ ثطا يٗا: يبزآٚضي

 . ٔشط اؾز 2فبنّٝ ُٞ زازٖ  يهظ٘بٖ ٚ  ئشط ثطا يؾب٘ش

 

 در ٍظايف بلٌذ كردى حذ ايوي ٍزًي 

 ايعٚ اؾز ايٗ اؾشب٘ساضز  11228يه اؾشب٘ساضز ٔؼطٚف ثطاي سؼييٗ حس ايٕٗ ثّٙس وطزٖ اؾشب٘ساضز قٕبضٜ 

 

 . ٔكرم وطزٜ اؾز اَ ثٝ ايٗ نٛضر ٚظٖ ٔدبظ ثطاي خبثدبيي زٚ زؾشي ثبض ضا زض قطايٍ ايسٜ

 زضنس ٔطزاٖ  95ويّٛ ٌطْ ثطاي  25

 زضنس ظ٘بٖ  99ْ ثطاي ويٌّٛط 15

 : قطايٍ ايسٜ اَ ثٝ نٛضر ظيط سؼطيف قسٜ اؾز

 ٖنبف ٚ وكيسٜ ، ثسٖٚ ٔحسٚزيز، ايؿشبزٜ زض ٚيؼيز ٔشمبض 

  سٙٝ نبف ٚ ثسٖٚ چطذف 

  ؾب٘شي ٔشط  25فبنّٝ زؾشطؾي ثٝ قيي وٕط اظ 

  ظا٘ٛؾب٘شي ٔشط ثبالي اضسفبع  25اضسفبع ٌيطـ وٕشط اظ  

 (  حبِز َجيؼيٚيؼيز ٔچ زض ) ٌيطـ ٔحىٓ قيي 

  ٔسر ثّٙس وطزٖ وٕشط اظ يه ؾبػز زض ضٚظ 

  ثبض زض زليمٝ  2/0فطوب٘ؽ ثّٙس وطزٖ وٛچىشط ٔؿبٚي 

  قطايٍ ٔحيُي ُّٔٛة 

 . بلٌذ كردى در شرايط غير ايذُ ال حذ ايوي بلٌذ كردى را كاّش هي دّذ

 . ی ارائِ ًوَدُ استايشٍ در تخص دٍ حذٍد هجاسی را تزای ّل دادى ٍ مطیذى دٍ دست  1228استاًذارد
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 . ثٝ ؾُُ يب ثؿشٝ ٞب ايبفٝ وٙيسيه زؾشٍيطٜ ايبفي ضا ثطاي وٙشطَ ٚ ٌيطـ ثٟشط 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 . زض ٍٞٙبْ ذبِي وطزٖ ٔحشٛي يه ؾُُ يب ٌبِٗ آٖ ضا ثٝ قيي يب دبيٝ ثبثز سىيٝ زٞيس
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 . ٜ ٘عزيه وٙيسثب يه ثطـ زض ؾُح ٔيع وٝ ؾؼي وٙيس فبنّٝ ذٛز ضا ثب ٔٛاز ٔٛضز اؾشفبز
 

 
 

 

 

 

 . اظ ٍٟ٘ساض٘سٜ ثكىٝ يب ٌبِٗ ثطاي سرّيٝ اؾشفبزٜ وٙيس
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 راهکارهایی برای جابجایی دستی مواد   8-2

 : ضػبيز ٔٛاضز ٚ ٌعيٙٝ ٞبي ديكٟٙبزي ايٗ ثرف ٔٙدط ثٝ

  ثٟجٛز ٌيطـ زؾشي 

  وبٞف فكبض ثط وٕط ٚ قب٘ٝ ٞب 

  وبٞف فكبض سٕبؾي ثط قب٘ٝ ٞب ٚ زؾز ٞب 

  ذٛاٞس قس سالـ ٚ ٘يطٚي الظْ ثطاي ا٘دبْ ٚظبيف قغّيوبٞف . 

  راٌّوای هذيراى برای جابجايي ايوي

 خطيبٖ وبض ضا َٛضي َطاحي وٙيس سب اظ خبثدبيي غيط يطٚضي اخشٙبة ٌطزز.  

 زازاٖ يب غّز اؾشفبزٜ وٙيس، ٔىبٖ ثٝ خبي حُٕ وطزٖ اظ ؾط زازٖزض نٛضر ا ُٞ.  

 ٔٙسيٟبي فيعيىي ٚ ؾطػز وبض ثشسضيح افعايف يبثسوبض ضا َٛضي ؾبظٔبٖ زٞيس وٝ ٘يبظ.  

 زض نٛضر ٘يبظ ثٝ حُٕ ثبض زض ٔؿبفز َٛال٘ي اظ . ٔؿبفز خبثدبيي ثبض ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يس

 . سدٟيعار وٕىي اؾشفبزٜ وٙيس

 ٗثطاي ثبضٞبي دبيساض ٚ ؾٍٙي : 

 . ثطاي آٌبٜ وطزٖ وبضٌطاٖ اظ ثطچؿت اؾشفبزٜ وٙيس -

 . ٚظٖ لجُ اظ خبثدب وطزٖ آٖ أشحبٖ وٙيس ثبض ضا اظ ٘ظط دبيساضي ٚ -

 . اظ ٚؾبيُ يب سدٟيعار ٔىب٘يىي ثطاي خبثدبيي يب حُٕ ثبض اؾشفبزٜ وٙيس -

 . ٚظٖ ثبض ضا ثٝ ضٚقٟبي ظيط وبٞف زٞيس -

o ثبض وٕشطي ضا زض خؼجٝ لطاض زٞيس . 

o اظ خؼجٝ وٛچىشط ٚ يب وٓ ٚظٖ سط اؾشفبزٜ وٙيس . 

o وساْ ضا ثب يه زؾز خبثدب وٙيس ثبض ضا ثيٗ زٚ خؼجٝ سمؿيٓ وطزٜ ٚ ٞط . 

 . ٔحشٛيبر خؼجٝ ٞب ضا َٛضي لطاض زٞيس وٝ سٛظيغ ٔشؼبزَ ثٛزٜ ٚ خبثدب قٛ٘س -

يب چٙس ٘فط اؾشفبزٜ ثٝ ػٙٛاٖ يه ضاٞىبض ٔٛلشي اظ زٚ  ثطاي ثطزاقشٗ ثبضٞبي ؾٍٙيٗ ٚ حديٓ -

 . وٙيس

  ثب ضٚقٟبي ظيط وبٞف سىطاض خبثدبيي ثبض ٚ ٔسر ظٔب٘ي وٝ وبضٌطاٖ نطف ايٗ وبض ٔي وٙٙس ضا

 . زٞيس

 چطذف وبضي وبضٌطاٖ وٝ ثب خبثدب وطزٖ ثبض زضٌيط ٞؿشٙس ثب ؾبيط وبضٌطاٖ  -

 . ثبض ثٝ وبضٌطاٖ اظ خبثدبييزازٖ ؾبيط ٚظبيف غيط  -
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  راٌّوای كارگراى برای جابجا يي ايوي

السأبر ٘جبيس ثٝ اظ حطوبر وككي ثؼٙٛاٖ ثركي اظ ثط٘بٔٝ خبٔغ اضٌٛ٘ٛٔيىي اؾشفبزٜ وٙيس أب ايٗ ٌٛ٘ٝ 

 . اخطايي ٌطزز -خبيٍعيٗ ضاٞىبضٞبي ٟٔٙسؾي يب ٔسيطيشي

 ثطاي ثبضٞبي ٘بدبيساض يب ؾٍٙيٗ اظ ضإٞٙبي ٔسيط يز ثطاي ٔٛاضز ظيط اؾشفبزٜ وٙيس . 

 اؾشفبزٜ اظ سدٟيعار وٕىي  -

 وبٞف ٚظٖ ثبض  -

 ثؿشٝ ثٙسي ٔدسز خؼجٝ ٞب ثطاي افعايف ثجبر يب دبيساضي  -

 ٔضيعي وٙيسثطاي خبثدبيي ثط٘ب ٝ.  

 . اظ افشبزٖ يب ِغعيسٖ اظ وفف ٔٙبؾت اؾشفبزٜ وٙيسثطاي خٌّٛيطي  -

وٙيس ا٘ساظٜ آٖ ٔشٙبؾت ثبقس ثؿشٝ ثٝ خٙؽ زؾشىف ٕٔىٗ اؾز اٌط اظ زؾشىف اؾشفبزٜ ٔي  -

٘يطٚي ثيكشطي ثطاي ٌيطـ الظْ قٛز ٚ ثطاي ٔثبَ دٛقيسٖ يه خفز زؾشىف ٔي سٛا٘س 

  .ٞيسزضنس وبٞف ز 40لسضر ٌيطـ ضا سب 

اظ خبثدبيي ثبضٞبي ثعضي ٚ حديٓ وٝ ٔب٘غ زيس ٚيب ٔحسٚز قسٖ ٔيساٖ زيس ٔي قٛ٘س اخشٙبة  -

 . وٙيس

 . زض نٛضر أىبٖ ثٝ خبي وكيسٖ اظ ُٞ زازٖ اؾشفبزٜ وٙيس -

 . زض نٛضر أىبٖ ثٝ خبي حُٕ وطزٖ اظ ُٞ زازٖ يب غّشب٘سٖ اؾشفبزٜ وٙيس -

وٝ ذٛزسبٖ فىط ٔي وٙيس ٔي سٛا٘يس ثسٖٚ ٔكىُ سب ظٔب٘ي ٚظبيف خبثدبيي ثبض ضا ازأٝ زٞيس   -

 . ازأٝ زٞيس

 . دّٝ ٞب يب ؾبيط ٔٛا٘غ وٝ خبثدبيي ضا ٔكىُ ٔي وٙس اخشٙبة وٙيس، ؾؼي وٙيس اظ ؾُٛح قيجساض -

آٌبٜ ثٛزٜ ٚ سب حس أىبٖ ( ضٚغٗ ٚ ٔٛاز دٛزضي ضيع، يد، ٔثُ ٔبيؼبر) ُٛحاظ ِغع٘سٜ ثٛزٖ ؾ -

 . اظ آٟ٘ب ذٛززاضي وٙيس

 . ز ٘ب دبيساض ضا اظ خبثدب ٔي وٙيس ثيكشط اظ ؾبيط ٔٛاز ٞٛقيبض ثبقيسٚلشي ٔٛا -
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 ٌّگام جابجايي  

 . ثبض ضا ثٝ ثس٘شبٖ ٘عزيه وٙيس -

 . إَيٙبٖ حبنُ وٙيس وٝ ٔؿيط ضا ثٝ زضؾشي ٔي زا٘يس -

 . ٚلشي ثبض ضا ثب يه زؾز حُٕ ٔي وٙيس ثبض ضا ثيٗ زؾشٟب خبثدب وٙيس -

 . ي خبثدبيي ثؿشٝ ٞب اؾشفبزٜ وٙيسٞط خب ٔٙبؾت ثبقس اظ زٚ زؾز ثطا -

 . ٚظبيف ؾٍٙيٗ يب َبلز فطؾب ضا ثب ٚظبيف ٘ؿجشب ؾجىشط خبيٍعيٗ وٙيس -

 . اظ ٚلفٝ ٞبي اؾشطاحز اؾشفبزٜ وٙيس -

 راهکارهایی برای جابجایی دستی مواد : 2بخص 

 . ٔحُ ٔٙبؾت ثطاي ٌيطـ زؾشٟب ثبقٙسخؼجٝ ٞب ضا َٛضي َطاحي وٙيس وٝ زاضاي 

 
اظ ظطٚف يب خؼجٝ ٞبي وٛچىشط ، ثطاي وبٞف ٚظٖ ثبض. اظٜ اي وٝ ٔي سٛا٘يس حُٕ ٘ىٙيسثيف اظ ا٘س

 . اؾشفبزٜ وٙيس
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 ٘مُٝ  -٘مُٝ يىيثب ضٚوف دالؾش يزؾشىكٟب يساظ زؾشىف ثب ا٘ساظٜ ٔٙبؾت اؾشفبزٜ وٙ

 . وٙس يزضا زض ؾُٛح ِغع٘سٜ سمٛ يطـسٛا٘س ٌ ئ

 

 
 

ثبضٞبي ؾٍٙيٗ وٕه ثٍيطيس ٘حٜٛ ثّٙس وطزٖ ضا سٛييح  زض نٛضر ٘يبظ اظ ٕٞىبضسبٖ ثطاي خبثدبيي

 . زٞيس سب ثب حطوبر ٘بٌٟب٘ي ٔٛاخٝ ٘كٛيس
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 اظ ٔحبفظ ثطاي قب٘ٝ ٞبيشبٖ اؾشفبزٜ وٙيس ظٔب٘يىٝ ثب ضا ثط ضٚي قب٘ٝ ٞبيشبٖ حُٕ ٔي وٙيس 

 . اظ اثعاضٞبي وٕىي اؾشفبزٜ وٙيس

 
وٝ ثب حفظ يه ٚيؼيز ، شٛا٘ٝ اي َطاحي قسٜايٗ ٚؾيّٝ ثطاي حُٕ آؾبٖ ٌّساٖ يب ؾبيط ظطٚف اؾ

 . ثس٘ي ايؿشبزٜ اظ ذٓ وطزٖ وٕط خٌّٛيطي وطزٜ ٚ ثٝ ٌيطـ يؼيف سطي ٘يبظ زاضز

 ٍسايل هکاًيکي جابجايي بار 

ايٗ ثرف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اظ ٚؾبيُ ٔىب٘يىي خبثدبيي ثبض ضا ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔي سٛا٘س ػّٕيبسٟبي خبثدبيي 

 . ؾبزٜ سب ٚؾبيُ زؾشي ٚ ِيفشطان ٚ ٚؾبيُ ثبالثط ضا قبُٔ ٞؿشٙس ايٗ ٚؾبيُ. زؾشي ٔفيس ثبقس

سٕبيُ ، أىبٖ اؾشفبزٜ، زض ٍٞٙبْ ا٘شربة ٚؾبيُ ٔىب٘يىي وٕىي ثبيس ايٗ ٘ىشٝ ضا ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب

ظيطا ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب ٔٛفميز فطز ضا زض ا٘دبْ ايٕٗ وبض سحز . افطاز ثٝ اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب سٛخٝ وطز

 . يط لطاض ٔي زٞسسبث

 : اًَاع ٍسايل كوکي جابجايي عبارتٌذ از

  ٜاثعاضٞبي ؾبز 

    چطخ ٞبي زؾشي 

  ٘ٛاضٞبي ٘مبِٝ ٚ غُّىي 

 ثبالثطٞب 

  ِيفشطاوٟب 

  ُٕ٘ٛاض ٘مبِٝ لبثُ ح 
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ٕٞٝ ايٗ ٚؾبيُ ثٝ ؾجه قسٖ ثبض وٕه وطزٜ ٚ ٔٛخت ا٘دبْ ٔٛثط وبض ٔي قٛ٘س وٝ زض ٟ٘بيز 

زض نٛضسيىٝ ايٗ ٚؾبيُ زض خبي ذٛز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض . ثبال ٔي ضٚزنسٔبر وٕشط قسٜ ٚ ثٟطٜ ٚضي 

 . ٌيط٘س ايٗ ٘شبيح ضا ثٝ ؾطػز ٘كبٖ ٔي زٞٙس

الظْ ثٝ شوط اؾز اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ وٕىي ٔي سٛا٘س ا٘ٛاع ٔرشّفي اظ ذسٔبر ضا ٞٓ ثس٘جبَ زاقشٝ ثبقس 

ٔي ثبيؿز  س ثط اؾبؼ لٛا٘يٗ ٔٛخٛزثطاي ٔثبَ ثطذي اظ ايٗ ٚؾبيُ ٘يبظ ثٝ سؼٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي زاض٘

ثُٛض زٚضٜ اي وٙشطَ قٛ٘س ٕٞچٙيٗ ذُطار ايٗ ٚؾبيُ ثطاي ػبثطيٗ ديبزٜ ضا ٔٛضز سٛخٝ لطاض زٞيس 

 . ٟٕٔشطيٗ وبض ٕٞٛاضٜ اضظيبثي ٞعيٙٝ ٚ ٔعايبي اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٚؾبيُ اؾز

 ابسارّای سادُ 

طفشٗ ثبض زض زؾز وٕه وطزٜ يب ثؼٙٛاٖ يه وّيٝ اثعاضٞبي ؾبزٜ ٔي سٛا٘س زض خبثدبيي زؾشي ٚ ٘حٜٛ ٌ

ثطذي ٔٛالغ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٚؾبيُ ثٝ ٔفْٟٛ حصف وبُٔ خبثدبيي زؾشي ٘يؿز ثّىٝ . اٞطْ ػُٕ وٙس

 . فمٍ ثّٙس وطزٖ ثبض ضا ٔطسفغ ٔي ؾبظز

  چًٍٙ ثب لالثٟبيي وٝ ثطاي ثط زاقشٗ ثبض ٞب اؾشفبزٜ ٔي قٛز ٔي سٛا٘س ثطاي ثطزاقشٗ ٚضلٝ ٞبي

ثطاي ثطزاقشٗ چٛة ٚ  ٔرهٛلاظ لالثٟبي . اِٛاض يب ثبضٞبي حديٓ اؾشفبزٜ قٛز، قيكٝ اي فّعي يب

يب ثبضٞبي ِِٛٝ اي اؾشفبزٜ ٔي ٌطزز ايٗ اثعاض ثٝ ٌيطـ ثبض وٕه وطزٜ ٚ ٘يبظ ثٝ ذٓ قسٖ ضا ٔطسفغ 

 . ٝ ٞبي نطف قسٜ ضا خجطاٖ ٔي وٙسآٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ؾطػز وبض ضا ثبال ثطزٜ ٚ ٞعيٙ. ٔي وٙس
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. ثبالثط زضة ُٟٔٙ ٚ غيطٜ ٔيعاٖ ٘يطٚي الظْ ثطاي وبض ضا وبٞف ٔي زٞٙس، اضٞبيي اظ لجيُ ثبالثط ثكىٝاثع

         ثطذي ٔٛالغ قٕب ثّٙس وطزٖ ثبض ضا ثُٛض وبُٔ حصف ٔي وٙيس أب ثبض ٕٞچٙبٖ ثُٛض زؾشي حُٕ 

طؼ ٚ نسٔبر خؿٕي ٔٛخت اؾشبيُ خبثدبيي ٔىب٘يىي ا٘دبْ ٍ٘يطز ٚؾايٗ ػّٕيبسٟب اٌط ثب . ٔي قٛز

 . ذٛاٞس قس

 

 چرخْای دستي  

اؾشفبزٜ اظ چطذٟبي . چطذٟبي زؾشي أىبٖ خبثدبيي ثبض زض ٘مبٌ ٔرشّف ٔحُ وبض ضا فطاٞٓ ٔي وٙس

. زؾشي ػالٜٚ ثط افعايف ضا٘سٔبٖ فؼبِيشٟبي خبثدبيي زؾشي سب چٙس ثطاثط ثبػث وبٞف ٚظٖ ثبض ٔي قٛز

        ا٘ساظٜ ٞبي ٔرشّف ٔشٙبؾت ثب ٔحيٍ وبض ٚ  ٘ٛع ثبض ػطيٝ زض اقىبَ ٚ ٔؼٕٛالً وٓ ٞعيٙٝ ثٛزٜ ٚ 

 . ٔي قٛ٘س ثبيس سٛخٝ زاقز وٝ ُٞ زازٖ يب وكيسٖ چطخ زؾشي ذٛز يه ػّٕيبر خبثدبيي زؾشي اؾز
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چطذٟبي سه ٔحٛضٜ ثب ايدبز سؼبزَ ثبض ثط ضٚي يه ٔحٛض آة ضا خبثدب ٔي وٙٙس ثطذي اظ چطذٟبي 

بالثط يب دبييٗ آٚض٘سٜ ٞؿشٙس ٚ ثطذي زيٍط ٔدٟع ثٝ چطذٟبي ٔرهٛل سه ٔحٛضٜ ٔدٟع ثٝ ٚؾبيُ ث

 . ثطاي ثبالثطزٖ يب دبييٗ آٚضزٖ ثبض ثط ضٚي دّٝ ٞب ٞؿشٙس

ذٟبي سه ٍٟ٘ساضي ثبضٞبي حديٓ سط اظ چطٔي سٛاٖ ثطاي خبثدبيي ٚ چطذٟب ي زؾشي ػٕٛٔي ضا 

يٛاضٜ  خب٘جي ٚ ثطذي زاضاي زز ثطذي اظ ايٗ چطذٟب ؾُح ثسٖٚ ٞط زأحٛضٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 

چطذٟبي . ٔي وٙسدبيٝ ٞبي چطخ ثٝ ثٟجٛز لبثّيز ٔب٘ٛض ثٟشط چطخ وٕه . وٙبضٞبي ٍ٘ٝ زاض٘سٜ ٞؿشٙس

سٛاٖ ثطاي  ثعضي ثطاي ؾُٛح ٘بنبف ٔٙبؾت ٞؿشٙس ٚلشي ثب وٙبضٞبي لبثُ خسا قسٖ ؾبذشٝ قٛ٘س ٔي

ا٘شٟبي ٔحٛض ٔطوعي زاض٘س وٝ زض  ي ٔشؼبزَ يهٚ ؾًٙ اؾشفبزٜ وطز چطذٟبثبضٞبي حديٓ ٔب٘ٙس قٗ 

ٔي سٛاٖ چطخ ضا زض َٞٛ ٔحٛض ٚؾٍ چطذب٘س ايٗ ٔؿئّٝ لبثّيز  ثٙحٛي وٝآٖ زٚ چطخ ٚخٛز زاضز 

 . خبثدبيي ضا افعايف زازٜ ِصا ٔي سٛاٖ آٟ٘ب ضا زض خبٞبيي ثب ٔحسٚزيز فًب اؾشفبزٜ وطز
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طزٞبي ذبني َطاحي قسٜ ا٘س چطذٟبيي ثطذي اظ چطذٟب ثطاي خبثدبيي ثبضٞبي ٘ؿجشبً ؾجه سط ٚ وبضث

وٝ ثطاي خبثدبيي ثكىٝ ٞب َطاحي قسٜ ا٘س چطذٟبي زؾشي وٝ زض ؾٛدطٔبضوشٟب اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س ٔثبِي 

چطذٟبي لفؿٝ زاض وٝ يب ثب لفؿٝ ٞبي ثبثز يب ٔشحطن ٞؿشٙس ضا ٔي سٛاٖ زض . اظ ايٗ ٘ٛع چطذٟب ٔي ثبقس

زض وبضذب٘دبر ٔٛاز غصايي ثطاي خبثدبيي ٔحهٛالر غصايي وبضغص ٞب ٚ ، زفبسط ثطاي خبثدبيي فبيُ ٞب

 . فطٚقٍبٟٞب لبثُ اؾشفبزٜ ا٘س، زاض ثطاي وبضذب٘دبر سِٛيس دٛقبن اؾشفبزٜ وطز چطذٟبي آٚيع
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 سطَح شيب دار ٍ خطَط غلتکي 

ايٗ ٚؾبيُ أىبٖ خبثدبيي ثبضٞبي حديٓ ٚ ؾٍٙيٗ ضا ثطضٚي يه ذٍ يب اظ ٘مُٝ اي ثٝ ٘مُٝ زيٍط زض 

ٔحيُٟبي وبضي وٝ ثٝ زلز ثب ؾُٛح قيت زاض يب ذٌُٛ غُّىي ٔٙبؾت . وبضٌبٜ فطاٞٓ ٔي وٙٙس

ثٝ )ٚ سالـ الظْ ضا ثٝ قسر وبٞف زٞس  َطاحي قٛ٘س ضا ٔي سٛا٘س ٔيعاٖ ٚظبيف ٚ خبثدبيي زؾشي

زض ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٚؾبيُ ثبيس اظ ػسْ ٚخٛز ذُط ( لؿٕز َطاحي ٔدسز ٚظبيف ٔطاخؼٝ وٙيس

ي ثبض ثيٗ ضزٖ إَيٙبٖ حبنُ وطز ؾُٛح قيجساض ٔؼٕٛالً ثٝ خبي چطذٟبي زؾشي ثطاي خبثدبيؾطذٛ

 . اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘سَجمبر 
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 ٍسايل باالبر 

ٚؾبيُ يب ٔبقيٗ ٞبي ثبالثط زض اقىبَ ٔرشّف ٘ظيط ظ٘ديط ٚ لالة ٚخٛز زاضز اظ ٔعيت ٔىب٘يىي ايٗ 

وبضٌبٟٞبي ؾبذشٕب٘ي ٗ ٚؾبيُ ػٕسسبً زض وبضذب٘دبر ٚ اي. ٚؾبيُ ثطاي ثّٙس وطزٖ اؾشفبزٜ ٔي قٛز

بَ ثبض اؾشفبزٜ ٔي قٛز أب ٔؼٕٛالً ثّٙسوطزٖ ٚ ٍ٘ٝ ماظ ٘يطٚي زؾز ثطاي ا٘ش. ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س

ٞب ثطاي ثّٙس وطزٖ ٔٛسٛض ٔي سٛاٖ ايٗ خطثميُ ٞب ضا زض ٌبضاغ، زاقشٗ  ثبض ثب ٘يطٚي ٞيسضِٚيىي اؾز

 . ؾشبٟ٘ب ثطاي ثجّٙس وطزٖ ثيٕبضاٖ ٔكبٞسٜ وطززض ثيٕبضٔبقيٗ ٚ 

 
. اؾشفبزٜ اظ يه خطثميُ ثطلي ثطاي ثّٙس وطزٖ ثبض ٘يطٚي الظْ ثطاي خبثدبيي ضا ذيّي وبٞف ٔي زٞس

ط خبثدبيي ٚ ٌصاقشٗ ثبض زض ٔحُ ٔٛضز ٘ظ، اؾشفبزٜ اظ خطثميُ ثطلي ٔشحطن ٚ ؾمفي ثطاي ثّٙس وطزٖ

، ٔي سٛاٖ زضوبضذب٘دبر ٚؾبيُ ثبالثط ضا. ؾشي ضا حصف ٔي وٙسزضا٘سٔبٖ ضا افعايف زاز خبثدبيي 

ثيٕبضؾشبٟ٘ب ٚ وّيٝ ٔحيُٟبي وبض ٚ يب زض خبٞبئيىٝ خبثدبيي ثبض ٔٛضز ٘يبظ ، ٔعاضع، وبضٌبٟٞبي ؾبذشٕب٘ي

اؾز ٔكبٞسٜ وطز ثطذي ٚؾبيُ ٘مّيٝ ثٝ خطثميُ ٞبي ٔدٟع ٞؿشٙس وٝ فمٍ ثطاي ثطزاقشٗ يب ٌصاقشٗ 

 . قٛز ثبضٞب اؾشفبزٜ ٔي
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 ليفتراكْا دستي ٍ برقي 

ِيفشطاوٟبي زؾشي ثطاي ا٘شمبَ ثبض اظ ٘يطٚي زؾشي أب ِيفشطاوٟبي لسضسي ثطاي ثطزاقشٗ يب دبييٗ آٚضزٖ اظ 

آٟ٘ب ثطاي خبثدبيي ا٘ٛاع ثبض زض فًبٞبي ٔحسٚز ٚ وٓ ػطو . ٘يطٚي ٞيسضِٚيىي اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس

ثطاي ٌصاقشٗ يب سرّيٝ ثبض اظوبٔيٟٛ٘ب . ب ضا٘ٙسٜ ٚخٛز زاض٘سثهٛضر زؾشي يب ثطلي ٚ ٘ٛع ث. ٔٙبؾت ٞؿشٙس

  . يب ؾىٛٞب اؾشفبزٜ ٔي قٛ٘س
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 ًَار ًقالِ قابل حول  

. ٘ٛاض ٘مبِٝ لبثُ حُٕ ثطاي خبثدبي ثبض ثيٗ ٘مبٌ ٔرشّف زض يه َجمٝ يب َجمبر ٔرشّف اؾشفبزٜ ٔي قٛز

. ثُٛض لبثُ ٔالحظٝ اي خبثدبيي زؾز ضا ٔطسفغ ؾبظز اؾشفبزٜ اظ ٘ٛاض ٘مبِٝ ٞبي لبثُ حُٕ ٔي سٛا٘س

اضسفبع سٛنيٝ قسٜ ثطاي وبٞف . ٔحُ ثبضٌعاضي ٚ ثبض ٌيطي ذيّي ٟٔٓ اؾزاضسفبع ٘ٛاض ٘مبِٝ زض 

 : خبثدبيي زؾشي ػجبضسٙس اظ

  نٙسِي  زض ايٙدب ٘يبظ ثٝ يه)ظٔب٘يىٝ ثبضٞبي ؾجه ٔب٘ٙس ثُطي ثب يه زؾز ثطزاقشٝ ٔي قٛ٘س

 . ٔشط ثبالسط اظ وف ٔي ثبقس9/0اضسفبع سٛنيٝ قسٜ حسٚز  ( شٗ اؾزٔٙبؾت ثطاي قؿ

  ٔشط  75/0ظٔب٘يىٝ ثبضٞبي ؾٍٙيٗ ثب زٚ زؾز ثطزاقشٝ ٔي قٛ٘س ٔب٘ٙس وبضسٗ ٞب اضسفبع حسٚز 

  ظٔب٘يىٝ ثبضٞبي ؾٍٙيٗ ٘ظيط ثكىٝ ٞب ثط ضٚي ٘ٛاض ٘مبِٝ ٌصاقشٝ ٔي قٛز ثبيس زض حس اضسفبع وف

 . ثبقس

 ِٞبي ٔشحطن ضا ثطاي اؾشفبزٜ ٞبي ٔٛلشي يب ٘يٕٝ زائٕي زض ٔحيُٟبي وبضي ٔي سٛاٖ ٘ٛاض ٘مب ٝ

 . ٔرشّف اؾشفبزٜ وطز ثطذي اظ ٘ٛاض ٘مبِٝ زاضاي چطذٟبيي ثطاي افعايف لبثّيز حطوز ٞؿشٙس
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 استفادُ از تجْيسات كوکي راٌّوای 

 يساضي وٙيس ثب آٌبٞي اظ ٔيعاٖ ثبضي وٝ خبثدب ٔي قٛز سدٟيعار وٕىي ثب ظطفيز ٔٙبؾت ذط

  .سدٟيعار ؾجىشط ضا ثطاحشي ٔي سٛاٖ خبثدب وطز

 چيسٔبٖ َطاحي ٔحيٍ وبض ٚ ٚظبيف وبضي اظ سدٟيعار وٕىي ، ثؿشٝ ثٝ ٔٛاز ٔٛضز خبثدبيي

  .ٔٙبؾت اؾشفبزٜ وٙيس

  ظٔب٘يىٝ ٘يطٚي ظيبزي ثطاي ُٞ زازٖ يب وكيسٖ الظْ اؾز ؾؼي وٙيس اظ سدٟيعار وٕىي ثطلي

  .اؾشفبزٜ وٙيس

 وٝ زؾشٟبي وبضٌط زض  ثٙحٛي وٝر أىبٖ اظ سدٟيعار ثب زؾشٝ ٞبي ػٕٛزي اؾشفبزٜ وٙيس زض نٛض

  .٘بحيٝ لسضسي لطاض ٌيطز

 ٚؾبيُ وٕىي چطخ زاض وٝ ثطاي قطٚع حطوز ثٝ ٘يطٚي ذيّي وٕي ٘يبظ زاض٘س ضا ا٘شربة وٙيس. 

  .٘يطٚي الظْ ثطاي خبثدبيي ثبضٞب ٚ سدٟيعار چطخ زاض ثٝ ػٛأُ ظيط ثؿشٍي زاضز

 ٚظٖ ٚ قىُ ثبض  -

 (  زا٘ؿيشٝ ٚ ؾبيط ػٛأُ، ٔب٘ٙس ٘طٔي)خٙؽ ٚ ٚيؼيز وف وبضٌبٜ  -

 (  ٔٛا٘غ ٚ ؾبيط ػٛأُ، ٔب٘ٙس قيت زاض)ٔؿيط حطوز  -

 (  خٙؽ) ٘ٛع چطذٟب -

غيط ، چبِٝ ٞب، ايٙچ ضاحششط اظ ضٚي ؾٛضاذٟب 6چطذٟبي ثعضٌشط ثب حسالُ لُط )ا٘ساظٜ چطذٟب  -

  ( ٚ ؾُٛح ٘بٕٞٛاض خبثدب ٔي قٛ٘س

 ضٚغٗ وبضي ٚ سؼٛيى آٟ٘ب زض فٛانُ ظٔب٘ي ٔكرم ، سٕيع وطزٖ، سؼٕيط ٚ ٍٟ٘ساضي چطذٟب -

 ي وٝ اظ ٘يطٚي ثطق اؾشفبزٜ ٔي وٙٙساسهبَ ثٝ ظٔيٗ وّيٝ سدٟيعار وٕى . 

 زض نٛضر زاقشٗ ثٛق يب ػالٔز ٞكساض ُٕٔئٗ قٛيس وٝ ؾبِٓ ثٛزٜ ٚ لبثُ قٙيسٖ ٞؿشٙس . 

  سؼٕيط ٚ ٍٟ٘ساضي وٙيس٘سٜ ثبظزيس ثط اؾبؼ سٛنيٝ ٞبي ؾبظسدٟيعار ضا ٚ . 

 وّيٝ سٛنيٝ ٞبي ؾبظ٘سٜ ضا زض اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ ضػبيز وٙيس . 

 هحيط كار 

 زضٞب ضا ثٝ ٔٙظٛض خبثدبيي  ايٕٗ ٚ ضاحز سٕيع ٚ ٔطست وٙيس، وّيٝ ضاٞطٚٞب . 

 َثطاي خٌّٛيطي اظ ٘عزيىي ظيبز وبضٌطاٖ ثٝ ػّٕيبسٟبي خبثدبيي يب ظيط ثبضٞبي ٔؼّك زضحب 

 . خبثدبيي اظ ٘طزٟٞبي ٔحبفظ اؾشفبزٜ وٙيس

  َزض فًبٞبي ٔحسٚز اظ سدٟيعار ثب چٟبض چطخ ٌطزاٖ اؾشفبزٜ وٙيس سب ثطاحشي لبثُ حطوز ٚ وٙشط

 . ثبقس
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 رٍشْای كاری 

 وبضٌطاٖ ضا زض ذهٛل اؾشفبزٜ ٘بٔٙبؾت اظ سدٟيعار ٚ ضٚقٟبي وبضي ٔٙبؾت آٔٛظـ زٞيس.  

 ازٜ يب ثىكيس ٘ٝ نطفبً ثب زؾشٟب ٚ قب٘ٝ ٞب ٚؾبيُ وٕىي ضا ثب سٕبْ ثسٖ ُٞ ز 

 زض نٛضر أىبٖ ُٞ زازٖ يب وكيسٖ سدٟيعار ضا ثب زٚ زؾز ا٘دبْ زٞيس . 

  ثطاي خبثدبيي ثبضٞبي ؾٍٙيٗ زض ٔؿبفز َٛال٘ي خبثدبيي ثبض ضا وبٞف زازٜ ٚ يب سدٟيعار وٕىي

  .ثطلي اؾشفبزٜ وٙيس

 ٙشطَ وٙيسلجُ اظ ثبض ٌصاضي يب خبثدبيي دبِشٟب آٟ٘ب ضا و.  

 روضهای جایگسین برای جابجایی دستی   3 -8

  سغييط قىُ ثؿشٝ ثٙسي ٔٛاضز 

  اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞب 

  اؾشفبزٜ اظ سدٟيعار غيط ثطلي 

   اؾشفبزٜ اظ سدٟيعار ثطلي 

ثطاي حصف ضيؿه نسٔبر اؾشفبزٜ ٌط چٝ ضاٞىبضٞبي ظيط ثؿيبض اظ ٞٓ ٔشفبٚر ٞؿشٙس أب ٔي سٛاٖ 

 . وطز

 ُُآة ثٛؾيّٝ قيًّٙ زض دبييٗ ؾيٙه  دط وطزٖ ؾ 
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 دٕخ وطزٖ آثٕيٜٛ اظ ٔرعٖ انّي ثٝ يه سٛظيغ وٙٙسٜ ثٝ ٔٙظٛض اخشٙبة اظ دٛؾچطٞبي ٘بٔٙبؾت 

 

  ٔٛاز ضا ثٛؾيّٝ ٔىف يب دٕخ وطزٖ اظ ٔرعٖ انّي ثٝ زؾشٍبٜ ٚاضز وٙيس ثسٖٚ ايٙىٝ ٘يبظ ثٝ ثبال

وبض ٕٞچٙيٗ احشٕبَ ؾط ذٛضزٖ ٚ افشبزٖ ضا ضفشٗ اظ دّٝ ٞب يب حُٕ ثبض سٛؾٍ وبضٌطاٖ ثبقس ايٗ 

ٕٞچٙيٗ ثطاي خبثدبيي ٔٛاز  ايٗ ضاٞىبض ضا. وبٞف زازٜ ٚ ضا٘سٔبٖ وبضي ضا افعاييف ٔي زٞس

 . ٌطاِ٘ٛي ٚ ٔبيؼبر ٔي سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز، دٛزضي
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 شطان چيسٖ ٔٛاز ثط ضٚي دبِشٟب ثُٛضيىٝ ٘يبظي ثٝ خبثدبيي زؾشي آٟ٘ب ٘جبقس ٚ ثشٛاٖ اظ يه ِيف

 . ثطاي خبثدبيي آٟ٘ب اؾشفبزٜ وطز

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٙىبض ثُٛض وبُٔ . ؾبظٔب٘سٞي ٔحيٍ وبض ثُٛضيىٝ ٔيعاٖ خبثدبيي ٞبي سىطاضي ضا وبٞف زٞس

خبثدبيي زؾشي ضا حصف ٕ٘ي وٙس ثّىٝ ثب وبٞف زازٖ آٖ ٔٛخت ٔي قٛز خبثدبيي اقيبء ٞعيٙٝ 

ثبيس سٛؾٍ وبضٌط اظ ٘مُٝ  kg25يؿٝ ٞبي زض يه ذٍ سِٛيس و. ظيبزي ضا ثط قطوز ٚاضز ٘ىٙس

ذؽ ثطضٚي يه ٘ٛاض ٘مبِٝ ؾزاقشٝ قسٜ ٚ ضٚي يه سطاظٚ زض ؾُح ظٔيٗ ٌصاقشٝ قسٜ ٚ طدطقسٖ ث

ثبال ثطزٖ اضسفبع سطاظٚ ثُٛضيىٝ ٕٞشطاظ ثب ٘ٛاض ٘مبِٝ ثبقس حسالُ يه . ٔشط لطاض زازٜ قٛز 1ثٝ اضسفبع 

 . ٔطحّٝ خبثدبيي زؾشي ضا حصف وطز
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 . بلٌذ كردى ٍ تخليِ بشکِ از يک سيفَى يا پوپ استفادُ كٌيذ بِ جای

ذُط اقشؼبَ دصيطي اظ يه دٕخ يب ٕيبيي ٘بؾبظٌبض ٚ ٔٛاز قي، ثٝ ٔٙظٛض خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي: احشيبٌ

 . ؾيفٖٛ ثطاي ثكىٝ ٞبي ٔرشّف اؾشفبزٜ ٘ىٙيس

 
 

 

 

 ظرف يا جعبِ را تغيير دّيذ 

 . ثطاي خبثدبيي زؾشي ذيّي ثعضي ثٙظط ثيبيس ثٙحٛي وٝخؼجٝ يب ثؿشٝ يب ٚظٖ ثبض ضا افعايف زٞيس ا٘ساظٜ 
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 استفادُ از ابسارّای كوکي 

 . يب لالة ثطاي وكيسٖ خؼجٝ ٞبي وٓ ٚظٖ اؾشفبزٜ وٙيس سب ٘يبظ ثٝ ذٓ وطزٖ ثسٖ ٘جبقس هاظ يه چٍٙ

 
 

 

  

 دبيٝ چطذساض ثطاي ؾُُ ٞبي ثعضي
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 . ثؿشٝ ثٝ ٘ٛع ثبض اؾشفبزٜ وٙيس( چٟبض چطخ، ؾٝ چطخ، زٚ چطخ)زؾشي  ظ چطذٟبيا
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 . ؾُٛح قيت زاض يب غُّىي اؾشفبزٜ وٙيس، اظ ٘ٛاض ٘مبِٝ

 
 

 

 

 

 . اظ ِيفشطان زؾشي ثطاي خبثدبيي دبِشٟب اؾشفبزٜ وٙيس
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 . اظ خطثميُ ٞبي  زؾشي لبثُ حُٕ اؾشفبزٜ وٙيس

 
 

 

 . يساؾشفبزٜ وٙ يفشطانِاظ 
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 .اظ خطثميُ ثطلي اؾشفبزٜ وٙيس

 

 

 

 

 .اظ ٚؾبيُ ثبالثط ثطلي اؾشفبزٜ وٙيس

 

 
 

     
 

 

   
 

 ثبالثط ثكىٝ ثبالثط ٔىٙسٜ
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 عوامل محیطی -9
زض خبثدبيي زؾشي سٟٙب سٛخٝ ثٝ ٚظيفٝ ٚ ثبض ٔٛضز ٚ خبثدبيي ٚ ٚؾبيُ وٕىي وبفي ٘يؿز ثّىٝ ٔي سٛاٖ 

وٝ زضآٖ خبثدبيي نٛضر ٔي ٌيطز ايٗ ٚظبيف ضا ثٟجٛز ثركيس زض ٍٞٙبْ  ذيّي ٚلشٟب ثب انالح ٔحيُي

ثطذي ٔٛالغ ٕٔىٗ . اضظيبثي ٚظبيف خبثدبيي ثبيس سٛخٝ زاقز وٝ آيب ٔحيٍ وبض ٕٞٛاضٜ يىؿبٖ اؾز

ثطذي ػّٕيبسٟب زض فًبي آظاز نٛضر ٔي ٌيطز ٚ قطايٍ خٛي ذيّي ٟٔٓ اؾز . اؾز ثؿيبض ٔشغييط ثبقس

ٔرشّفي وٝ ثبيس ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز زض ضٚقٟبي انالح آٟ٘ب ثب ٔثبِٟبيي اضائٝ قسٜ زض ايٗ ثرف ػٛأُ 

 . اؾز

 محذودیت فضا 

اٌط زض ثطزاقشٗ ثبض ثب ٔحسٚزيز فًب ٔٛاخٝ ٞؿشيس لُؼبً ثبيس دٛؾچط ذٕيسٜ اسربش ضا وٙيس وٝ ايٗ وبض 

ر ثسٖ زض ٍٞٙبْ ثّٙس نطفبً زؾشطؾي ثٝ اسبق وبفي ٘يؿز ثّىٝ حطوب. ضيؿه نسٔٝ ضا افعايف ٔي زٞس

ٔهساق ثبضظ ٔحسٚزيز فًب ٞؿشٙس ثب لفؿٝ ثٙسيٟبي اظ وف سب ا٘جبضٞب . وطزٖ ٘يبظٔٙس فًبي ثيكشطي اؾز

 . ضاٞطٚٞبي ثبضيهؾمف ٚ 

 سطَح ًا ّن سطح لغسًذُ يا ًاپايذار 

ٔكىُ ّٝ ثٛيػٜ ؾُٛحي وٝ احشٕبالً ثبػث اظ زؾز زازٖ سؼبزَ قٕب قٛ٘س ٘يبظ ثٝ انالح زاض٘س ايٗ ٔؿئ

ؾُٛح ضا ثكسر ِغع٘سٜ ٔي وٙس ٌط چٝ ، يي اؾز وٝ آٖ ٔٛاز غصايي ٚ چطثيٟبيزض نٙبيغ غصااؾبؾي 

اؾشفبزٜ اظ . ٔب ثبيس احشيبٌ ثيكشطي وطززض حصف ايٗ فٟطؾز ذيّي ٟٔٓ اؾز ٚ ضثٍ ذٛة يجٍ ٚ 

 ؾُٛح غيط ِغع٘سٜ اؾشفبزٜ اظ وفذٛقٟبي ذبل ٚ ٚضلٝ ٞبي فّعي ٔكجه  ٔي سٛا٘س زض حصف ذُط

 . ِغع٘سٌي ذيّي ٔٛثط ثبقس

ٚلشي ٚيؼيز ؾُٛح ٘ب ٕٞؿُح اؾز ٚ فطاٞٓ وطزٖ سرشٝ ٞبي ثعضي ثطاي دٛقب٘سٖ ؾُح ٔي سٛا٘س 

قىُ ٔٛلشي ضا حُ وٙس ٚ أىبٖ اؾشفبزٜ اظ چطذٟبي زؾشي ضا فطاٞٓ وٙس خبئيىٝ اظ سرشٝ يب ٚضق ٞبي 

اؾشفبزٜ اظ ؾىٛٞبي . يٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛزفّعي ثطاي زؾشطؾي اؾشفبزٜ ٔي قٛز ثبيس اظ ٔحىٓ ثٛزٖ آٟ٘ب إَ

 . ٔشحطن ثٝ خبي ٘طزثبٖ ثطاي خبثدبيي ٔٛاز ذُط نسٔٝ ضا وبٞف ٔي زٞس
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 كارتاى يا سطح كار تغيير ارتفاع در كف 

ضاٜ دّٝ ٞبي  خبثدبيي ثبضٞب ثطاي دّٝ ٞب ثب اؾشفبزٞبظ ٚؾبيُ ثبالثط وٕىي ذيّي ضاحز ذٛاٞس ثٛز زض

ضا سؼجيٝ وطز سب ثشٛاٖ اظ ٚؾبيُ چطخ زاض اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ثطاي خبثدبيي ثبض زاضي َٛال٘ي ثبيس ضاٞطٚ قيت 

زض ايٗ ضٚـ ٔيعاٖ ٘يطٚي ٔٛضز ٘يبظ ضا  ٔس ٘ظط لطاض زازٜ ٚ زض حطوز ضٚ ثٝ دبييٗ حشٕبً اظ سطٔع اؾشفبزٜ 

 . وٙيس

غييط حشي يه سرشٝ ؾبزٜ ثؼٙٛاٖ يه ؾُح قيت زاض وٕه ظيبزي ثٝ خبثدبيي ثبض ٔي وٙس زض خبئيىٝ س

اضسفبع ٚخٛز زاضز ٔثالًٔيعاٖ ٘يطٚي الظْ ثطاي خبثدبيي چطخ زؾشي ضا وبٞف ٔي زٞس ٔؼٕٛالً سٛنيٝ 

 . ثبقس 15ثٝ  1ٔي قٛز وٝ ظاٚيٝ ؾُح قيت زاض ٘جبيس ثيف اظ 

 
 

 . ٔي سٛاٖ اظ ٚؾبيُ وٕىي ثطاي ثّٙس وطزٖ ثبيس ثيٗ ؾُٛح وبضي ثب اضسفبػٟبي ٔرشّف اؾشفبزٜ وطز

 يطي ساير شرايط هح

ػٛأّي اظ لجيُ ٌطز ٚ . زٔبٞبي ثيف اظ حس دبييٗ يب ثبال وبضٞبي حُٕ ٚ خبثدبيي ضا زقٛاضسط ٔي وٙس

ثبض٘سٌي ٕٔىٗ اؾز افطاز ضا ٔدجٛض ثٝ وبضوطزٖ ؾطيغ وطزٜ سب ثٝ ؾطػز غجبض ثيف اظ حس ؾط ٚ نسا يب 

َٛ نحيح ثّٙس وطزٖ ٚ ٕٔىٗ اؾز فطز انيٗ قطايٍ زلز وبض ضا دبييٗ آٚضزٜ اظ ٔحيٍ ذبضج قٛ٘س ا

 . ثبض ضا اؾشفبزٜ ٘ىٙس
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 هشکالت تَْيِ يا باد شذيذ 

ٚلشي ٔدجٛض ثٝ خبثدبيي اقيبء حديٓ زض خطيبٟ٘بي قسيس ثبز ٞؿشيس ٕٔىٗ اؾز ٔكىُ حفظ سؼبزَ 

ثٛز ي ػّٕيبسٟب فمٍ ٚلشي ايٕٗ ذٛاٞٙس ٚخٛز زاقشٝ ثبقيس زض ايٗ نٛضر ٘يبظ ثٝ ثبزقىٗ ذٛاٞس ثٛز ثطذ

 . بز يؼيف ا٘دبْ قٛ٘سوٝ زض خطيبٖ ث

 رٍشٌايي ًا هٌاسب 

ضٚقٙبيي يؼيف لبثّيز ضٚيز ؾُٛح ضا ٔكىُ سط وطزٜ ٚ ذُط افشبزٖ ٚ ِغعيسٖ افعايف ٔي يبثس زض 

ي لطاض زازٜ قٛ٘س ضٚقٙبيي ؾُٛح ذيّي ٟٔٓ اؾز ضٚقٙبيي ٘ب ٔٙبؾت زض ٘مُٝ ذبنخبيي وٝ ٔٛاز ثبيس 

ثّىٝ سغييطار ٘بٌٟب٘ي زض ٔيعاٖ ضٚقٙبيي ٚ لطاض زازٖ سٟٙب ثٝ ٘بوبفي ثٛزٖ ضٚقٙبيي اَالق ٕ٘ي قٛز 

 . ثبػث ذيطٌي قٛز ضا ٘يع قبُٔ ٔي ٌطزز ثٙحٛي وٝ٘بٔٙبؾت ٔٙبثغ ضٚقٙبيي 

 تعوير ٍ ًگْذاری ضعيف 

ٚؾبيّي وٝ ثُٛض ٔٙبؾت ٍٟ٘ساضي ٕ٘ي قٛ٘س اغّت اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب ٔؿشّعْ اػٕبَ ٘يطٚي ثيكشطي اؾز 

ٛاز زيٍط دط قسٜ ا٘س ٚ چطذٟبيي وٝ ضٚغٙىبضي ٘كسٜ ا٘س اظ ايٗ زؾشٝ ضيُ ٞبيي وٝ سٛؾٍ آقغبَ يب ٔ

ٞؿشٙس وٝ ٔي سٛاٖ ثب وٕشطيٗ ٞعيٙٝ آٟ٘ب ضا ثط َطف وطز سٕييع وطزٖ ضيّٟب ٚ ضٚغٙىبضي ثّجطيًٙ 

چطذٟب ثطاي خبثدبيي دبِشٟب ثُٛض لبثُ ٔالحظٝ اي ٘يطٚي ػًال٘ي ٔٛضز ٘يبظ ضا وبٞف زازٜ ٚ ذُط 

 . ضا وٓ ٔي وٙس ِغعيسٖ ٚ ؾط ذٛضزٖ
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 ابسارهای ارزیابی : پیوستها 

    NIOSHچک لیست جابجایی دستی مواد   -الف

ايٗ چه ِيؿز ثٝ ٔٙظٛض قٙبؾبيي ؾطيغ ٔكبغُ وٝ ٔي سٛا٘ٙس ثُٛض ثبِمٜٛ وبضٌطاٖ ضا ٔٛضز ذُط لطاض 

 . ثيكشط زاضز ٘كب٘ٝ ٔكىالر  ثبِمٜٛ اؾز وٝ ٘يبظ ثٝ سحميمبر "٘ٝ  "دبؾرٟبي. زٞٙس َطاحي قسٜ اؾز

 

ف
دی

ر
 

 خیر بلِ سَال

    اس ًظز مارگزاى قاتل قثَل است، آيا اس ٍسى تاری مِ تزداضتِ هی ضَد  1

   آيا هسافت جاتجايی هَاد حذاقل است   2

   آيا فاصلِ تیي تار ٍ تذى در حال جاتجايی حذاقل است   3

 آيا هسیزّای تزدد تِ اًذاسُ مافی ػزيض ّستٌذ   4

 تِ اًذاسُ مافی تویش ٍ خطل ّستٌذ  آيا هسیزّای تزدد

  

   آيا ٍسايل هَرد جاتجايی دارای گیزش راحت ّستٌذ پايذار ّستٌذ   5

   آيا ٍسايل هَرد جاتجايی دارای دستگیزُ ّستٌذ   6

   آيا دستنص ّای هَرد استفادُ هتٌاسة ّستٌذ   7

   آيا مفص هٌاسة هَرد استفادُ هی ضَد   8

   ٍ جاتجايی هَاد ٍجَد دارد  آيا فضای مافی تزای حزمت  9

   آيا ٍسايل مونی هناًینی در هَاقغ السم در دستزس است   10

   آيا سطَح ماری قاتل تٌظین ّستٌذ   11

  : آيا جاتجايی هَاد اس هَارد سيز جلَگیزی هی مٌذ  12

 خبثدبيي زض ظيط اضسفبع ظا٘ٛ ٚ ثبالي اضسفبع قب٘ٝ ٞب  -

 ٍٟ٘ساقشٗ ثبثز ثبض  -

 ََٛ خبثدبيي  حطوبر ٘بٌٟب٘ي زض -

 چطذف وٕط  -
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ف
دی

ر
 

 خیر بلِ سَال

 وكيسٖ ثسٖ ثطاي زؾشطؾي ثٝ ثبض  -

   است ٌگیي ٍ حجین ًیزٍی مونی در دستزس آيا تزای جاتجايی تارّای س  13

 آيا تزای جلَگیزی اس تنزار سياد در تلٌذ مزدى اس چزخص ماری استفادُ هی ضَد   14

 سٙظيٓ ؾطػز سٛؾٍ ذٛز فطز  -

 ايدبز ٚلفٝ ٞبي اؾشطاحز  -

  

   زٍی السم تزای ّل دادى يا مطیذى حذف ٍ يا ماّص دادُ هی ضَد آيا ًی  15

   آيا مارگزاى يل ديذ رٍضي ًسثت تِ ٍظايف جاتجايی دارًذ   16

   آيا تزًاهِ تؼویز ٍ ًگْذاری پیطگیزاى ًِ تزای تجْیشات مونی ٍجَد دارد   17

   ذ صحیح آهَسش ديذُ اًَرد رٍضْای تلٌذ مزدى ٍ جاتجايی آيا مارگزاى در ه  18
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 : هل دادن یا کطیذن، جابجایی، ابی خطر برای بلنذ کردنچک لیست ارزی -ب

دبؾد ٞبي ثّٝ ٘كب٘ٝ . ايٗ چه ِيؿز ثٝ ٔٙظٛض قٙبؾبيي ؾطيغ ٔكبغُ زاضاي ذُطار ثبِمٜٛ ٔي ثبقس

ٚخٛز قطايٍ اؾز وٝ ذُط ايدبز وٕط زضز ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز ٞط چٝ زضنس دبؾرٟبي ثّٝ ثيكشط ثبقس 

  .حشٕبِي ثيكشط اؾزضيؿه ا

 بلِ          خير  ريسک فاكتَرّا   

 عوَهي  -1

  ؟ ويّٛ ٌطْ اؾز 5. 23آيب ثبضٞبيي وٝ خبثدبيي ٔي قٛ٘س ثيف اظ 

  ؟ حدٓ يب قىُ ٔكىُ اؾز، آيب ٘عزيه وطزٖ قيئي ثٝ ثسٖ ثٝ زِيُ ا٘ساظٜ    2-1

  ؟ يب ِجٝ سيع ٔكىُ اؾز، ؾُح ِغع٘سٜ، آيب خبثدبيي ثبض ثٝ زِيُ ػسْ ٚخٛز زؾشٍيطٜ    3-1

  ؟ قيت زضا يب ٘بٕٞٛاض اؾز، آيب وف وبضٌبٜ ِغع٘سٜ    4-1

  ؟ سبة زازٖ يب ضاٜ ضفشٗ ؾطيغ اؾز، آيب وبض ٔؿشّعْ حطوبر ؾطيغ ٔب٘ٙس دطر وطزٖ   5-1

زؾشطؾي ثبالي ؾط ، چطذيسٖ، آيب وبض ٔؿشّعْ دٛؾچطٞبي وبضي اؾشطؼ ظا ٔب٘ٙس ذٓ قسٖ ثٝ خّٛ   6-1

  ؟ قسٖ ثٝ َطفيٗ اؾزيب ذٓ 

 ؟ ثبظٚ يب قب٘ٝ نٛضر ٔي ٌيطز، زؾز آيب ثيكشط ثبضي وٝ خبثدب ٔي قٛز فمٍ سٛؾٍ يه  7-1

ضٚقٙبيي يؼيف يب آِٛزٌي ٞٛا ، بالؾط ٚنسا ٚ اضسؼبـ ث، آيب زض يه ٔحيٍ ثب زٔبٞبي حس  8-1

  ؟ نٛضر ٔي ٌيطز

  ؟ آيب وبض زض يه فًبي ٔحسٚز ا٘دبْ ٔي ٌيطز 9-1

 ي اختصاص -2

 ؟  ثبض زض زليمٝ اؾز 5زفؼبر ثّٙس وطزٖ ثيف اظ آيب سىطاض  2-1

 ؟  اؾزؾب٘شي ٔشط  90ثدبيي ػٕٛزي ثيف اظ آيب ٔؿبفز خب 2-2

 ؟  زليمٝ ََٛ ٔي وكس 1آيب خبثدبيي ثبض ثيف اظ  3-2

ََٛ ثب٘يٝ ثط  30آيب ٚظبيفي وٝ ٔؿشّعْ اػٕبَ ٘يطٚي ٔساْٚ ثطاي ُٞ زازٖ يب وكيسٖ ٞؿشٙس ثيف اظ  4-2

  ؟ ٔي ا٘دبٔس

  ؟ زليمٝ ثٝ ََٛ ٔي وكس 1آيب ٍٟ٘ساقشٗ ثبض زض زؾز ثهٛضر ثبثز ثيف اظ  5-2
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 چک لیست ارگونومیکی ارزیابی جابجایی دستی  -ج

ايٗ چه ِيؿز ثطاي قٙبؾبيي ضيؿه فبوشٛضٞبي خبثدبيي زؾشي اؾز ٚ زض ٔكبغّي لبثُ اؾشفبزٜ اؾز 

 . يب ثيكشط ثُٛض ٔؼَٕٛ ا٘دبْ ٔي ٌيطزدٛ٘س  10وٝ خبثدبيي زؾشي اقيبء ثب ٚظٖ 

 __________ٔحمك _________سبضيد _________ٚاحس _________قغُ /ٚظيفٝ 

 ________________ ( السأبر انالحي) ثؼس  _______________________لجُ 

 ثع٘يس× اٌط ٞط يه اظ قطايٍ ٚخٛز زاقز ػالٔز 
اگر ٍضؼیت  ضرایط

 حاكن

 ×بَد ػالهت  

 هالحظات

   تكرار 

   سزػت خیلی تاالی خط تَلیذ    

   حزمات هطاتِ ّز چٌذ ثاًیِ   

   هطاّذُ ػالئن خستگی   

   طراحی ایستگاُ كار

   ارتفاع سطح مار خیلی پايیي يا خیلی تاالست

   هحل قزار گیزی هَاد فاصلِ دستزسی را افشايص هیذّذ

   را ايجاب هی مٌذ ساٍيِ قزارگیزی جؼثِ ّا پَسچز ّای ًا هٌاسة  

   چزخص تٌِ را هَجة هی ضَد ، فاصلِ تیي سطَح لٌتقالی هجاٍر 

هَاًغ هَجَد اس دستزسی هستقین تِ هحل تارگیز يا تارگذاری 

 جلَگیزی هی مٌذ 

  

   هَاًغ هَجَد تز سز راُ جاتجايی را دضَار هی مٌذ

   سطح مف مارگاُ لغشًذُ ٍ ًاّوَار است 

يا سايز ٍسايل تاالتز تزقی است اها ايي ٍسايل در ًیاس تِ جزثقیل 

 دستزس ًیستٌذ 

  

   بلٌذ كردى ٍ پاییي آٍردى

   جاتجايی اضیاء سٌگیي 

   جاتجايی اضیاء حجین تا اضیاء تا گیزش سخت 

   جاتجايی در ارتفاع تاالی ضاًِ يا پا سيز ارتفاع ساًَّا 

   تلٌذ مزدى يل طزفِ يا ًا هتؼادل

   ادى يا گذاضتي دقیق اضیاء قزار د
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اگر ٍضؼیت  ضرایط

 حاكن

 ×بَد ػالهت  

 هالحظات

   حزمات ًاگْاًی در طَل تلٌذ مزدى ٍجَد دارد 

   تلٌذ مزدى يل دستی است 

   اػوال ًیزٍ طَالًی هذت ٍجَد دارد 

   ّل دادى / كطیذى/ حول كردى

   مطیذى قذرتی جزخ دستی يا تجْیشات مونی السم است، ّل دادى

   السم است اها ٍجَد ًذاردتزهش تزای هتَقف مزدى چزخْای دستی 

طزاحی چزخْای دستی يا سايز ٍسايل مونی طَری است مِ 

 پَسچزّای خویذُ را هی طلثذ 

  

حول مزدى تار تزای هسافتْای طَالًی است ٍ چزخ دستی در 

 دستزس ًیست 

  

   بستِ ّا/ هَاد هَرد جابجایی

   ًثَد دستگیزُ مافی يا سطَح گیزش هٌاسة

   ًا هتَاسى يا جاتجايی هحتَيات جؼثِ ، ارتارّای ًاپايذ

   هَاد هَرد جاتجايی هاًغ حزمات پا ٌّگام جاتجايی هی ضَد 

   سایر هَارد

   رٍضْای ماری ًاهٌاسة استفادُ هی ضَد 

   اًثاضتِ ضذى هَاد يا هحصَالت در فزايٌذ تاػث فطار ماری سياد 

 هی ضَد 

  

   ػذم ٍجَد تجْیشات حفاظت فزدی 

 (  اختیاری) اهتیاز كلی

 

تزای تذست  

اهتیاس  آٍردى

تؼذاد ػالهتْای 

جوغ ضزتذر را 

 تشًیذ
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 چک لیست جابجایی دستی -د

ٍظیفِ  1ٍظیفِ ضوارُ  

 2ضوارُ 

ٍظیفِ 

 3ضوارُ 

در صَرتیكِ جَاب  اػوال ًیرٍی زیاد

 هثبت است تیک بسًیذ

 بلِ بلِ

 25آيا ٍسى ضیی مِ تز داضتِ هی ضَد پیص اس  -1

 میلَ گزم تزای سًاى است 15میلَگزم تزای هزداى ٍ 

□ □ □ 

آيا ًیزٍی اٍلیِ السم تزای ّل دادى يا مطیذى  -2

تزای  ًیَتي 220ًیَتي تزای هزداى يا  320تیص اس 

 سًاى است

 (  ًیَتي هؼادل يل میلَگزم است 10) 

□ □ □ 

آيا ًیزٍی السم تزای ًگِ داضتي ٍضؼیت فطاری  -3

 130ًیَتي تزای هزداى يا  230اس  يا مططی تیص

 ًیَتي تزای سًاى است

□ □ □ 

تیص اس آيا مارگز در طَل رٍس تطَر هجوَع  -4

 میلَ تار را جاتجا هی مٌذ 10000

□ □ □ 

 بلِ بلِ بلِ پَسچر

آيا اضیاء در سيز ارتفاع ساًَ جاتجا هی ضًَذ  -5

 مارگز هجثَر تِ خن مزدى موزش است تٌحَی مِ

□ □ □ 

يا مارگز در حیي جاتجامزدى  تار تٌِ اش را         آ -6

 هی چزخاًذ

□ □ □ 

 □ □ □ تاالتز اس ضاًِ جاتجا هی ضَد آيا ضیی در ارتفاع  -7

آيا مارگز ٌّگام جاتجا مزدى تار تايذ تِ ػقة  -8

 تزگزدد 

□ □ □ 

 بلِ بلِ بلِ تكرار 

يل مارخاظ را تیص اس يل ساػت  آيا مارگز -9

تذٍى گزدش مار ٍ تذٍى ايٌنِ اس )ذ اًجام هی دّ

 ( يگز تذًص در طَل رٍس استفادُ مٌذػضالت د

□ □ □ 
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 پرسطنامه بررسی ناراحتی های اسکلتی عضالنی -ه

  : سبضيد       : ٘بْ

 □ظٖ        □ٔطز         : ػٙٛاٖ قغُ

 قطح قغُ 

 ٔبٜ  ؾبَ : ؾبثمٝ وبض زض ايٗ قغُ

  .ٜ ٌصقشٝ احؿبؼ ٘بضاحشي زاقشٝ ايس ضا ٔكرم وٙيسٔب 6ُِفبً ٘مبَي اظ ثسٖ وٝ زض ََٛ 

 

 ػضَ بذى 

 هیساى ًاراحتی

  11، صفرػذم ًاراحتی 

 بیطتریي ًاراحتی قابل تصَر  

ٍظایفی كِ هؼوَالً باػث 

 ًاراحتی  هی ضًَذ 

   گزدى 

   ضاًِ چپ 

   ضاًِ راست 

   آرًج  چپ 

   آرًج راست 

   دست / هچ   چپ 

    دست /هچ   راست

   موز 

   ساًَ چپ 

   ساًَ راست 

   پاّا 
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 . وسأيه اظ اػًبي ثس٘شبٖ وٝ زض ؾٛاَ لجُ ٔكرم قس ثيكشطيٗ ٘بضاحشي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس -3

 شطيٗ ٚخٝ ٘بضاحشي قٕب ضا ثبظٌٛثطاي اػًبيي وٝ ثيكشطيٗ ٘بضاحشي ضا زاض٘س وساْ ٚاغٜ ظيط ثٝ ثٟ -4

  ؟ ٔي وٙس

 ؾفز قسٖ  □       (  اة ضفشٗذٛ) ثي حبِي□   زضز٘بن □

 حؿبؼ قسٖ  □    زضز   □   ؾٛظـ  □

 ٌع ٌع قسٖ □    لطٔعي  □  ٌطفشٍي                □

 يؼف   □   اِشٟبة/ سٛضْ □   ضً٘ دطيسٌي  □

     ؟ آيب قٕب سحز ٔؼبِدٝ يب زضٔبٖ ثطاي ٘بضاحشي ٞبي فٛق لطاض ٌطفشٝ ايس -5

 ثّٝ 

 ذيط 

 ؟ ضٔب٘يزض نٛضر ٔثجز ثٛزٖ چٝ ز

 ؟ دكز وبض يب فؼبِيشٟبيي وٝ ا٘دبْ ٔي زٞيس نٛضر ٌطفشٝ اؾز، آيب ٞيچ سغييطي زض وبض-6

  ؟ فىط ٔي وٙيس چٝ وبضي قغُ سبٖ ضا ثٟجٛز ذٛاٞس ثركيس -7
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