
 

 ب ( وسایل مورد استفاده بین کارگاهی

لیفتراک های الکتریکی ، واگن ها و تجهیزات  -1

 مکانیکی 
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نکاتی که کارگران بایستی در مورد وضعیت بدن 

 بدانند عبارتند از:

وضعیت بدن در یک پست کاری باید طوری .1

نیاز به باشد که کارگر برای حفظ این وضعیت 

 تالش زیادی نداشته باشد.

ایجاد تنوع در وضعیت بدن در هنگام انجام کار .2

توصیه میشود به شرط اینکه این امر روی راحتی 

 یا اجرای کار اثر نگذارد.

وضعیت بدن در یک پست کاری باید طوری .3

باشد که کارگر بتواند در وضعیت عمودی قرار 

 گرفته و به جلو نگاه کند.

هنگامی که کارگر در وضعیت ایستاده کار می .4

کند وزن بدن روی هردو پا به طور مساوی توزیع 

 میشود.

 برای که طوری باشدبه متعادل باید بدنی وضعیت

 آنچه اندامها،مانند برخی یا بدن کل کردن ثابت

 می اتفاق جلو به شدن خم هنگام به که

   .نباشد ها یچههما اضافی فعالیت به افتد،نیازی

 یاکمی عمودی درحالت طورمعقولی به باید سر..5

 .جلوقرارگیرد به رو

 کاربایدطوری انجام وسردرحین اندامها،تنه.6

 بیشترازحدوسط مجبورنباشند مفاصل قرارگیرندکه

 .کنند حرکت دامنهءحرکتشان

 
 

 

داخلی 07142210695جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 واحد بهداشت حرفه ای تماس حاصل فرمایید 145

 

 

 

 

 
 

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون

 

 
 

 

 
 

 

 ه و تنظیم:تهی

 بهداشت شهید پیرویان شهرستان کازرون مرکز

 96اردیبهشت 

 هرکارگر حق ترین اساسی  :کار درمحیط سالمتی

 

5 6 



 مقدمه:

روزانه در مشاغل صنعتی و غیرر صرنعتی و حتری    

زندگی روزمره ، قطعات گوناگونی جابجرا شرده ،   

کشیده شده ، برداشته و مورد جابجرایی و حمرل   

دستی قرار می گیرند . بدیهی است بسرته هرایی   

که جابجا می شوند ممکن است کوچک یا بزرگ ، 

دارای شکل و فرم ثابت یرا بردون فررم ، بردون     

دستگیره و یا دارای دستگیره های مناسب باشند . 

لبه های نرم و یا تیز و برنده داشته باشند در هرر  

خ حال این دسته از فعالیت ها به دفعات متعردد ر 

می دهند که بخشی از آنها به صورت تکراری و به 

تولیردی   –عنوان یک شغل در واحد های صنعتی 

 مطرح می شوند . 

بنابراین فعالیت های حمل دسرتی کراا از دسرته    

 –اموری هستند که سرالمت سیسرتم اسرتخوانی    

عضالنی کارگران را تهدید می نمایرد و بروی ه در   

مواردی که اجسام جابجا شرده ، حجریم بروده و    

دستگیره های مناسبی نیز نداشرته باشرند ، ایرن    

 صدمات بصورت جدی تری بروز می کنند . 

البته جابجایی و حمل بارهای کوچک و سبک نیرز  

می تواند باعث ایجاد صدمه شوند زیرا خم کردن 

، حرکات بدنی حین حمل بار ، اعمرال نیررو ،    بدن

استفاده از انگشتان ، بازوها ، پاها و تنه در انجرام  

 .چنین اموری اتفاق خواهد افتاد

بالطبع حمل بارهای سنگین مری توانرد اسرترس    

های بیشتری را ایجاد نماید . اعمال نیرو در حمل 

دستی بار باعث اعمال فشارهایی بر مچ و دسرت  

پاهرا و ناحیره    "، شانه و تنه و خصوصرا  ها ، آرنج

 کمر خواهد شد.

 
شاید مهمترین نقطه تصرمیم گیرری در طراحری    

مراکز صنعتی جدید یا بهبود و اصالح واحد هرای  

موجود ، طراحی شغل باشد . در این خصوص باید 

نوعی پاسخ سئواات مختلفی مشخص شروند  ه ب

 : "مثال

انجام مری   آیا مشاغلی که جابجایی مواد در آنها-

 شود مجهز به ماشین آات ازم هستند ؟

آیا فعالیت هایی که نیاز به عملکرد افرراد دارنرد   -

 مشخص شده اند ؟ "کامال

بطور کلی مواد به دو صرورت فلره ای و بسرته ای    

قابل حمل می باشند ، مرواد فلره ای در مقرادیر و    

بره   "حجم زیاد ، ذخیره و جابجا می شوند و غالبا

گرانول و یا مرایع مری باشرند . کانتیرهرا و     شکل 

کامیون های بزرگ ، کشتی ها ، مخازنو بونکر ها از 

جمله وسایل حمل و نقرل مرواد فلره ای هسرتند .     

برخی از مواد به صورت بسته بندی شده در بسته 

ها و واحد های کوچکتر حمل می شوند . این مواد 

ا به صورت جداگانه یا گروهی در ظروف ، کارتن ه

 ، پاکت ها و جعبه ها جابجا می شوند .

در هررر حررال انررواع بسرریار متعرردد و متنرروعی از  

تجهیزات و وسایل کمکی برای جابجایی  مرواد و  

 کااهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند : 

 الف ( وسایل مورد استفاده داخل کارگاهی 
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