


شرایط محیط کار با کامپیوتر



: عوامل زیان آور ارگونومیکی عبارتند از
طراحی نادرست ابزار  تجهیزات و محیط کار ، حمل و بلند  

ارتعاش ، وضعیت   ،شرائط بینائی نا مطلوب  ،کردن بار 
...  .نامطلوب بدنی هنگام کار، اعمال نیرو و تکرار حرکت و

یک  لوژهر یک از عوامل یاد شده اگر از اندازه تحمل فیزیو
عوارض و آسیب هایی راایجاد می  ،بدن انسان فزونی گیرد 

  ،در بهداشت حرفه اي کوشش ها بر پیش بینی . کند 
ارزیابی ودر صورت نیاز کنترل آنها متمرکز است  ،تشخیص 

.



  خدمات دهنده ارائه عنوان به تعدادي سیستم دریک
 و خدمت نوع به وبنا .باشند می خدمت به مشغول

:قبیل از تسهیالتی و تجهیزات از شونده ارائه سرویس
 جهت در  غیره و تلفن ، فاکس کامپیوتر، ، صندلی میز،  

 و تجهیزات شود می استفاده سازمانی اهداف پیشبرد
 به توجه بدون و بوده اي سلیقه شده فراهم تسهیالت

 زمان مرور به اند شده طراحی کارکنان بدنی وضعیت
 براي عضالنی و اسکلتی ناراحتیهاي و مشکالت انواع

 کمیت و کیفیت روي بر که آورد می بوجود کارکنان
. آورد می فراهم را نارضایتی سبب و گذاشته تاثیر کار



  :رنگ 
افراد و سلیقۀ آنـان بـراي انتخـاب     واکنش

رنگ نه تنها در جوامـع مختلـف بـا هـم     
تفاوت دارد، بلکه در بین گروههاي مختلف 

.یک جامعه هم فرق می کند



 کاربرد رنگ در محیط کار: الف   
 به کار محیط در آالت و ابزار و دیوار و در آمیزي رنگ   

  در فرد کارایی که است این بر مبتنی بخصوص، رنگهاي
  این بنابر .کند می پیدا افزایش دلخواهش رنگ با محیطی

  اکثر براي که درآوریم رنگی به را کار، محیطهاي باید ما
 .باشد مطلوب و بخش آرام محیطی کارگران و کارکنان

 فشار هیچ که است شرایطی آوردن فراهم هدف زیرا
  براي رنگها کلی، بطور .نشود وارد فرد بر روانی و عصبی

  هیجانی واکنشهاي و داشته مشخصی معنی مردم اکثر
 .دارند درپی را یکسانی تقریباً



 آثار عمومی فیزیولوژیکی رنگها: ب    

مطالعات نشان داده اند که رنگها بر سیستم اعصاب    
ــمپاتیک ــمپاتیک و  پ ســـــــ اراســـــــ

تحریک و فعالیت بخش سـمپاتیک  . گذارند اثر می
سلســــله اعصــــاب فیزیولــــوژي بــــدن را 

بعضی از رنگها . از وضع بهینه و تعادل برمی گرداند
شوند می  موجب فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک 



 خواص اختصاصی رنگها و اثر آنها بر عملکرد: ج    
 .دارند متفاوتی و خاص اثر فرد بر کدام هر رنگها   

 تاثیر تحت را فرد عملکرد و کار رفتار آن بدنبال که
 کار محیط در را رنگ کار، روانشناسی .دهد می قرار

 می که دارد نظر در فیزیکی متغیر یک عنوان به
 .بگذارد تاثیر کارکنان بازدهی میزان بر تواند



خاکستري   
ي رنگی اسـت خنثـی کـه هـیچ      رنگ خاکستر

گرایشی را برنمی انگیزد، نه روشن است و نـه  
این رنگ عاري از هـر نـوع تحریـک و    .  تیره

به همین دلیل در صنایع کـاربرد  . واکنش است
 . فراوان دارد



آبی تیره  
 می پاراسمپاتیک اعصاب بر که اثري دلیل به رنگ این  

 شده، تنفس تعداد و خون فشار کاهش به منجر گذارد،
  بر او چنانچه .دهد می افزایش را کارمند امنیت احساس

  یا و ارزشیابی موفقیت، عدم از ترس قبیل از عواملی اثر
  تشویش و اضطراب دچار کار، محیط از خارج عامل هر

  یافته کاهش او تنش آبی، رنگ با محیطی در باشد، شده
  و روانی خستگی نتیجه در و پذیري آسیب و حساسیت و

  .یابد می تقلیل او جسمی



  داده اند که استفاده از بعضی از تحقیقات نشان   
می بر    را خنکی   و سرما   احساس  آبی  رنگ

.انگیزد
 
افراد در اطاقی که رنگ سبز یا آبی داشته باشد    

بیشتر احساس خنکی می کنند تا در اطاقی که 
 .رنگ آن قرمز یا نارنجی است



سرخ
 .است حیاتی نیروي نمایانگر سرخ رنگ    
 .دهد می افزایش را بازدم و دم میزان و برد می باال را نبض سرعت   
  .است رغبت و تمایل معناي به رنگ این    
 را گرما احساس رنگ این است نتایج آوردن بدست بر اصرار رنگ این    

.شود می فرد حیاتی نیروهاي و انرژیها شدن رها موجب و انگیزاند برمی
 تشدید را رقابت احساس و دهد می افزایش را عمومی فعالیتهاي رنگ این    

 .کند می
 خستگی حالت در اما است سازنده رنگی فعالیت، ساعات ابتداي در    

 می شرطی به کار محیط در رنگ این است آزاددهنده فیزیکی و عصبی
.نباشد نامساعد شرایط سایر که دهد افزایش را کارایی تواند



زرد
زرد روشن ترین رنگ است به همین دلیل شادي   

وجود . اثرش خوش رویی و شادمانی است. افزاست
رنگ زرد در محیط کار افراد را در رهایی از 

این . مشکالت و موانع و تعارضات یاري می بخشد
زیرا تنش زدا . رنگ امید بخش و داللت کننده است

                              و عامل انبساط ماهیچه ها است
              . 



:قهوه اي
بنابراین به . رنگ قهوه اي، سرخ تیره شده می باشد

جاي زنده دلی رنگ سرخ، موجب دل مردگی و 
محیط کاري قهوه اي رنگ، نیروي . تسلیم می شود

حیاتی و انفعالی کارمندان را نقصان می بخشد و 
انگیزه هاي آنان را براي کار و فعالیت کاهش می 

.  دهد و آنان را به افرادي بی تفاوت مبدل می سازد
بنابراین رنگ قهوه اي براي محیط کار رنگ 

. مناسبی نیست



:بنفش
.  این رنگ ترکیبی از رنگهاي آبی و سرخ می باشد

.  بنابراین بعضی از ویژگیهاي هر دو رنگ را داراست
.  یعنی هم هیجان انگیز و هم آرام بخش است

محیط کار با محیط بنفش باعث می شود کارگر یا 
کارمند بیشتر به جستجوي هویت خود رفته و به 

یعنی افکارش را به . ذهنیات خویش عینیت بخشد
به عبارت دیگر هر چیزي که مورد . عمل تبدیل کند

  تفکر واقع گردد باید به حقیقتی ملموس تبدیل
. شود



:سیاه     
رنگ سیاه رنگی است نفی کننده و متوقف         

زیرا فرد را نومید و دچار یاس . کننده فعالیت
.  کرده و احساس پوچی را در او تحریک می نماید

.  رنگ سیاه تداعی کننده پایان همه چیز است
فرد در چنین محیطی دست به هیچ کار نمی زند 

در پشت رنگ . زیرا براي او چیزي وجود ندارد
.سیاه زندگی کامالً متوقف است



طراحي نامناسب محيط كار و ناراحتيهاي 

اسكلتي و عضالني ناشي از كار



چگونه کار با رایانه سالمتی را تهدید می کند ؟
:صندلی  -1

 پشت براي مناسب صندلی یک و باشد می پایه و دسته ، نشیمنگاه ، پشتی شامل شامل صندلی اجزاء
  : باشد داشته را زیر ویژگیهاي باید کامپیوتر

  توصیه سانتیمتر 52 تا 41 بین صندلی ارتفاع . باشد تنظیم قابل ) فواصل و زوایا ، ارتفاع ( نظر هر از صندلی–
. شود می

. باشد درجه 110 تا 95 حداقل ، صندلی تشک با پشتی زاویه–
  82 تا 50 بین نیز را صندلی پشتی ارتفاع . باشد سانتیمتر 36 تا 32 حداقل باید صندلی پشتی عرض–

 پایین از سانتیمتر 20 تا 15 ارتفاع ( کمر گودي گرفتن قرار قسمت در باید صندلی . کنند می توصیه سانتیمتر
. باشد مقعر قوس یک داراي پشت قسمت در و محدب قوس یک داراي )

  پهنتر هاي صندلی چاق افراد براي . باشد سانتیمتر 48 تا 40 عرض و طول داراي باید صندلی نشیمنگاه سطح–
. شود می توصیه

 لبه و کند تنفس بتواند اصطالحا که باشد جنسی از آن رویه و باشد سانتیمتر 5 تا 4 حدود در تشک ضخامت–
. باشد نرم ، آن بیرونی لبه و گرد ، صندلی جلو

  الی 25 باید صندلی نشیمنگاه ارتفاع ، شده توصیه المللی بین سازمان سوي از که ارگونومی اصول اساس بر–
. شود گرفته نظر در کار میز سطح از پایینتر سانتیمتر 35

. سازد پذیر امکان را عقب به تمایل درجه 5 و جلو به تمایل براي درجه 15 تا 5 صندلی کف شیب–
  مطابقت کار میز ارتفاع با آن دسته و بوده دار دسته است بهتر رایانه با کار در استفاده مورد هاي صندلی–

. باشد وچرخان بوده چرخ 5 داراي همچنین. باشد داشته
  کافی اندازه به ، دهد خروج و ورود اجازه که باشد عریض کافی اندازه به ، باشد تنظیم قابل صندلی دسته–

  نحوه در که ، کوچک کافی اندازه به و کند فراهم کار بازوي پایین براي را الزم گاه تکیه که باشد بزرگ
 . نکند ایجاد اختالل نشستن

. باشند گرد هاي کناره داراي و شوند ساخته نرم مواد از باید–



:وضعیت نشستن کاربر روي صندلی :  1-1
. صندلی نزدیک کنید ) پشت ( تا جایی که می توانید باسن خود را به تکیه گاه 

ارتفاع نشیمنگاه صندلی را طوري تنظیم کنید که کف پایتان صاف روي زمین 
ران و ساق پا زاویه ي . ( قرار گیرد و زانوهاي شما در راستاي ران هایتان باشند 

) درجه داشته باشند  90
در این زاویه . درجه بسازد  110تا  95پشتی صندلی باید با نشیمنگاه زاویه اي بین 

کمترین فشار بر ستون مهره ها وارد می شود وانحناي آن در وضع طبیعی خود 
اگر الزم است از کوسن هاي کوچک استفاده کنید تا پایین و . قرار می گیرند 

این کار باعث می شود انحناي طبیعی . باالي کمرتان هم تکیه گاه داشته باشد 
.ستون فقرات حفظ شود و فشار کمتري به کمر وارد شود 

دسته هاي صندلی هم باید طوري تنظیم شود که وقتی دستها را روي آن قرار می 
.دهید ، شانه هایتان شل و آزاد باشند 

این وسیله به . از یک زیر پایی استفاده نمایید و پاها را روي آن قرار دهید  "ترجیحا
.راحت بودن وضعیت پاهاي شما کمک می کند 



:چگونگی تنظیم صندلی کامپیوتر :   1-2
در این حالت زانوها باید با محل . درست روبه روي صندلی بایستید : مرحله اول –

به عبارتی زانوها با محل نشستن تماس داشته باشد  . نشستن در یک راستا باشند 
.در این حالت محل نشستن تنظیم شده است . 

در این حالت قسمت داخلی زانو با لبه . روي صندلی بنشینید : مرحله دوم –
توجه . صندلی بایستی به اندازه یک مشت جمع شده کاربر فاصله داشته باشد 

درجه بین ساق و ران داشته  90 "داشته باشید که زانو بایستی زاویه اي حدودا
.باشد 

قسمت انحنا   "تکیه گاه یا پشتی باید به نحوي تنظیم شود که دقیقا: مرحله سوم –
اگر هر یک از این سه مرحله تنظیم نبود ، در صورت . یا تو رفتگی کمر را پر کند 

اینکه صندلی کاربر داراي شرایط ذکر شده باشد ، به راحتی می توان آن را تنظیم 
.کرد 



:میز کامپیوتر  -2
تا مانیتور و کیبورد و سایر وسایل مورد . میز باید فضاي کافی در اختیار کاربر قرار دهد 

نیاز کاربر به راحتی بر روي آن قرار گرفته و فضاي استفاده از آنها براي دستها نیز  
.فراهم باشد 

:سطح میز باید 
.سانتیمتري قرار دهد  50مانیتور را حداقل در فاصله 

بتواند زاویه دید مناسب به کاربر جهت دید مانیتور که بصورت مستقیم است ، مهیا  
.کند 

)سانتیمتر باشد  75تا  50ارتفاع میز باید بین ( ارتفاع مناسب داشته باشد 
بهتر . را داشته باشد ) بازتاب نور ( میزها باید به گونه اي باشد که کمترین تشعشع 

کناره هاي میز هم باید گرد  . است از استفاده شیشه بر روي میزها خودداري شود 
.باشد 

ارتفاع میز هم باید طوري تنظیم شود که آرنج و شانه هاي شما بتواند آزاد و شل 
در این حالت ) در امتداد ساعد باشد ( قرار گیرند و مچ دست هاي شما خم نشوند 

براي نوشتن هم  . درجه بین ساعد و بازو ایجاد می شود  110یک زاویه  "معموال
نباید روي میز خم شوید ، بلکه با نزدیک کردن میز و صندلی خود را به کار مسلط  

.کنید 
براي به حداقل رساندن فشار بر روي گردن و کمر هنگام تایپ یک نوشته یا نامه ،  

. استفاده از نگهدارنده هاي کاغذ براي قرار دادن نامه روي آن الزم است



صفحه کلید  -3
: است شده بیان چنین کلیدها صفه مشخصه ISO 9241 استاندارد در

  خط حالت به امکان حد تا را مچ وضعیت تا باشد تنظیم قابل آن شیب و شیبدار باید کلید صفحه–
) باال یا پایین به رو درجه با ( کنید نزدیک مستقیم

  گیرد قرار بدن نزدیکی در کاربر آرنج که اي فاصله در کاربر جلوي در "مستقیما باید کلید صفحه–
. بگیرد قرار باشد اتاق کف موازي "تقریبا ساعد و

. باشد واقع مفید تواند می کلید صفحه سینی نباشد کافی میز فضاي اگر–
 از استفاده و دسترسی براي را هایش مچ که کند می مجبور را کاربر معمولی کلیدهاي صفحه–

. دارد نگه خمیده حالت در کلیدها
 دست چپ کاربران . ندارد را دست چپ کاربران توسط استفاده قابلیت معمولی کلیدهاي صفحه–

. کنند استفاده خاص ارگونومیکی کلیدهاي صفحه از توانند می
 ساعد آن با کار هنگام در که گیرد قرار محلی در و فرد دسترس در باید استفاده مورد کلید صفحه–

 مچ و باشد عمود زمن به باید بازو حالت این در . نمایند ایجاد درجه 100 تا 80 بین اي زاویه بازوها و
 منظور این براي . شود خم داخل یا پایین ، باال به نباید و شود متحمل را فشاري گونه هیچ نباید

. کرد استفاده مخصوصی گاه تکیه از میتوان
. گیرد قرار فرد جلوي در دقیق بطور باید کلید صفحه–



:مانیتور  -4
بطور کلی مانیتورها ممکن است دو نوع خطر را  :  4-1

:براي افراد بوجود آورند که عبارتند از 
خطر درخشندگی نور و یا انعکاس و بازتاب نور  ) الف 

محیط اطراف به چشمان فرد 
خطر تشعشع) ب 



از لحاظ اصول ارگونومی ، در هنگام کار با مانیتورها ، خصوصیات و اصول زیر 
:باید مورد توجه قرار گیرند 

. گیرد قرار اپراتور دید امتداد در مانیتور صفحه قسمت باالترین–
. کند منعکس نباید نیز را نور و باشد داشته درخشندگی نباید مانیتور صفحه–
 نیز را درخشندگی ، مانیتور تنظیم ضمن باید ، مانیتور در اطراف محیط نور انعکاس کاهش جهت–

 ) داد کاهش ( کرد کنترل آن تولید منبع در
. گیرند قرار آنها با قائم امتداد در و پنجره از دورتر مکانی در باید مانیتورها–
  نوري یا اي شیشه فیلتر یک از توان می کار محیط تنظیم از پس ، نور انعکاس از جلوگیري براي–

. کرد استفاده
 ، شود واقع فرد دید میدان در مانیتور صفحه که صورتی به مناسب دید زاویه یک ایجاد براي–

. باشد پایین سمت به باید نیز دید مسیر و شود داشته نگاه راست باید گردن
. گرفت قرار مانیتور پشت در نباید هیچگاه ، الکترومغناطیسی میادین خطر از جلوگیري براي–
  . سانتیمترباشد 40 از کمتر نباید اداري معمولی کارهاي براي مانیتور براي شده طراحی دید فاصله–
 گاهی از هر شود کاربر چشم خشکی و خستگی باعث است ممکن مانیتور به طوالنی کردن نگاه–

  متري 6 فاصله در که اشیائی به دقیقه 30 هر . شود داده استراحت چشمان به و شود زده پلک
. بدوزید دقیقه چند ، دارند قرار



:بازتابش :  4-3
  صفحه روي بر نور بازتابش باعث ) سر باالي هاي المپ و ها پنجره ( مستقیم نور منابع

  چشم خستگی باعث نتیجه در و سازند می مشکل را تصاویر دیدن و شوند می نمایش
. شود می
 میز کارالمپ محل در المپ . دهید قرار نوري منابع و پنجره بر عمود زاویه در را مانیتور

position( کاري task lighting  ( بازتاب مانیتور روي بر که دهید قرار طوري را 
  پرده از . دهد می شدت را بازتاب غبار الیه . دارید نگه تمیز را مانیتور . باشد نداشته

  که فیلترهایی از میتوان . شود استفاده تابش باز کاهش براي ها پنجره جلوي در
  این اما شود استفادهخ بازتابش کاهش براي  گیرند می قرار مانیتور جلوي در مستقیما

  کاري سطح و دیوار از بازتابش  کردن کم براي  . دهد کاهش را مانیتور دید نباید فیلتر
  و ایستگاه تجهیزات . شود آمیزي رنگ بازتابنده غیر و مالیم رنگ با ، مانیتور اطراف
. شود جلوگیري آن اطراف سطوح و مانیتور از بازتابش از تا دهید قرار طوري را المپ



:  موس و اشاره گرها  -5
موس باید در نزدیکی صفحه کلید قرار گیرد تا کاربر بدون کشش بدن –

.به آن دسترسی پیدا کند 
در هنگام استفاده کاربر از ماوس ، باید ماوس را به آرامی در دست –

نگه دارد و با مالیمت کلیک کند و همچنین ماوس را با تمام بازو جابجا  
.کند و آنرا با مچ جابجا نکند 

کاربر در هنگام جابجا کردن ماوس از قرار دادن مچ و ساعد بر روي –
.میز خودداري کند 

که امروزه به عنوان پد ) صفحه هایی مخصوص ماوس ( از پدهایی  –
نرم و اطراف  "تکیه گاه مچ باید نسبتا.طبی مطرح است استفاده شود 

عرض تکیه . آن گرد باشد تا فشار وارده بر مچ را به حداقل برساند 
.  سانتیمتر باشد  8/3گاه باید حداقل 

ماوس را به . ماوس و اشاره گرها را نزدیک صفحه کلید قرار دهید –
آرامی نگه دارید و استفاده کنید و آنرا در دست فشار ندهید زیرا 

.باعث خستگی دست و ساعد می شود 



محیط کار ونشستن
  شاغل کارکنان بدنی ابعاد با متناسب کار محیط

باشد
  کار از ناشی بیماریهاي بروز از درجلوگیري

 یک با همراه مناسب صندلی و میز وجود
 اسکلتی ناراحتیهاي ایجاد از مطلوب روشنایی
 پیشگیري کمر ناحیه در خستگی و عضالنی

  .نماید می



صندلی 
 نقش آن طراحی و استفاده مورد صندلی نوع

 بروز و خستگی از جلوگیري در مهم بسیار
دارد عضالنی اسکلتی هاي ناراحتی

 را خود نقش میتواند زمانی خوب صندلی یک
 قوس انحناي حالت بتواند کندکه می ایفا خوب

 و .بنماید  حفظ نشستن هنگام در را کمر
 دسترسی  بتواند فرد  کار محیط در همچنین

 .باشد داشته کار نوع با متناسب صندلی به
 از استفاده نیازمند کار نوع اگر مثال براي

 باشد می هم با م"توا نشسته و ایستاده حالت
 بتواند فرد که باشد طوري صندلی ارتفاع باید

.نماید استفاده آن از شرایطی هر در







میز
  و روي سطح : از عبارتند دارد اهمیت میز در که مواردي 

.میز  داخل عمق و پایینی سطح و باالئی سطح ارتفاع
   کلیه تا باشد کافی اندازه بایدبه میز روي سطح وسعت

. بگیرد جا است الزم کار انجام براي که وسایلی و قطعات
 از باید گردد می استفاده میز ساخت براي که موادي نوع

. کند جلوگیري کار هنگام در میز برروي قطعات لغزیدن
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میز
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عمق میز و فضاي داخل میز اهمیت زیادي در راحت بودن پا براي انجام 
باید پا به اندازه کافی فضاي آزاد در زیر میز  داشته . یکسري حرکات دارد

.باشد
اگر ارتفاع میز باالتر از ارتفاع آرنج باشد باعث باال بردن شانه و دست می 

شود و این سبب خستگی و درد در ناحیه شانه می گردد
براي هرکاري با توجه به نوع فعالیت و مشخصات آنتروپومتري شاغلین میز 

واگر این میسر نگردد میتوان از . مناسب قابل تنظیم طراحی  گردد
.صندلی قابل تنظیم ارگونومیک استفاده گردد



 باشد آرنج ارتفاع از باالتر میز ارتفاع اگر
 و شود می دست و شانه بردن باال باعث

 شانه ناحیه در درد و خستگی سبب این
 دربین بخصوص مسئله این  . گردد می

 ددارن سروکار کامپیوتر با که افرادي
 قرار سطح بودن باال . افتد می اتفاق

 میز روي بر مانیتور و نمایشگر گرفتن
  زاویه (شود می گردن رفتن عقب به سبب

 می قبول قابل تنه و سر بین درجه 15
 با کار جهت وضعیت بهترین که )باشد

  حد در کار سطح که است زمانی کامپیوتر
 از تر پایین مانیتور باالیی سطح و آرنج

.گیرد قرار فرد چشم حد



تجربه درد در ناحیه گردن و شانه و آرنج و 
مچ را تجربه نمایند  می تواند به دلیل  
نامناسب قرارگیري دستگاه بر وي میز 

کار باشد که این موارد به ترتیب زیر می 
 تواند بر آن تاثیر بگذارد

حدود   رفاصله مانیتور باید مناسب باشد د
) اینچ  40تا  20یا (سانتیمتر 100تا   50

مورد قبول می باشد در غیر اینصورت  
سبب خستگی چشم می گردد  در 

صورتیکه فاصله زیاد باشد فرد مجبور 
است که براي دیدن مطالب و نوشته 

هاي ریزتر به طرف جلو خم گردد 



کامپیوتر کارباعوارض ناشی از ازپیشگیري موارد 

در هنگام خواندن مطالب از روي صحفه 
مانیتور حتما باید تنه و گردن در یک 
امتداد و صاف باشد  و هنگام تایپ  از 
نگهدارنده نامه که در جلو ي فرد در 
کنار مانیتور به صورت عمودي قرار 

داده شود که دیگر نیازي به این 
براي خواندن نامه خم نباشد گردن را 

.نماید



براي جلوگیري از ایجاد قرارگیري بدن در 
وضعیت نامناسب نیاز می باشد که میز 

مناسب که داراي طراحی ارگونومیک باشد 
به طوري در قسمت جلوي میز سینی 

کشویی که صحفه کلید و موس را در خود جا 
داده و نیاز نباشد جهت دسترسی به موس 
دست را باال برده و عضالت شانه و دست و 

تحت استرس و فشار باشد و تا جاییکه   مچ
امکان دارد پرینتر به مانیتور نزدیک باشد و 
یا جایی قرار داده شود که نیاز به خم شدن 

.زیاد و یا کشیدن دست نباشد



براي جلوگیري از برخورد 
دست با سطح میز از زیر 

که از جنس مناسب و  دستی 
استفاده    انعطاف پذیر باشد

گردد



باید رعایت نمود  مواردي را که در هنگام انجام کار نشسته

از ورم پا % 23حرکات یکسريدقیقه یکبارانجام  15براي کارهاي نشسته هر 
.خواهد کاست

در جهت پیشگیري از ایجاد ناراحتیهاي اسکلتی و عضالنی ناشی از نشستن 
ساعتیکبار 2افرادي که داراي کار اپراتوري با کامپیوتري هستندهر 

و در زمانی که بار کاري  . دقیقه می باشند 15نیازمند استراحت به مدت 
.دقیقه پیش بینی کرده اند 10بیشتر باشد براي هر ساعت 

عدم استفاده از پوشش جرمی براي روي صندلی در محیطهاي فردباید به 
هدمدت طوالنی کار نشسته انجام بد
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