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 اصَل ارگًََهی در عول

ط)لبًَى ٍ لبػذُ(سؾکیل ؽذُ اعز ٍ ػلوی اعز ًَدذیذ ٍ سبسُ هًََیًَبًی ارگَ)کبر( ٍارگًََهی اس دٍ کلوِ 

اًغبى هی هحیظ هؾبغل ٍ سجْیشار هشٌبعت ثب هحذٍدیشْب ٍ لبثلیشْبی کِ اّذاف آى اصالح ٍ ثْیٌِ عبسی 

دٍثبرُ خغبی اًغبًی ،  کبّؼ آعیجْبی جغوی ، افشایؼ ثْزُ ٍری، کبّؼ کِ حبصل ایي اّذافثبؽذ 

 کبّؼ رٍسّبی اس دعز رفشِ ، کبّؼ گزدػ ؽغلی ٍ ثْجَد ارسجبعبر هی ثبؽذ. ،کبری)ثْجَد کیفیز(

ّب،  سبًذٍى اخشالالر اعکلشی ػضالًی حبصل ػذم رػبیز اصَل ارگًََهی ثَدُ اخشالالسی کِ ػضالر ،

ّبی ایي اخشالالر  فْب،لیگوبًْب ٍ عیغشن ػصجی را درگیز هیکٌذ اس ػالئن ٍ ًؾبًِ،رثبعْب،غضزٍاػصبة

 :هیشَاى ثِ هَارد سیز اؽبرُ کزد

*کبّؼ داهٌِ     احغبط عَسػ ٍ خبرػ   *الشْبة ٍ عفشی اًذاهْب   *گزفشگی ػضالر -ثی حغی-*درد

 حزکز

دغشْبی کبری  رػبیز اصَل ارگًََهی درثِ ایي ػالئن ٍ ثیوبری اعکلشی ػضالًی جْز دیؾگیزی اس اثشالء 

ٍضؼیشْبی ًبهٌبعت ثذًی ، سجْیشار غیز اعشبًذارد،  کِ درثزگیزًذُ اس اّویز ثبالیی ثزخَردار هی ثبؽذ

 ... هیجبؽذٍ.رد ، آهَسؽْبی ًبهٌبعت شبًذارًٍذکبری غیز اع

 .ٍضؼیز ّبی ًبهٌبعت ثذى را در حیي کبر حذف ٍ یب ثِ حذالل ثزعبًیذلذا ثبیذ 

 

 ٍضعیتْبی ًبهٌبسب شبهل:

 *در حیي اًجبم کبر دعشْبی ثبالی عز لزار گیزًذ یب ثبسٍّب ثبالی ؽبًِ ثبؽٌذ ٍ ایي ٍضؼیز ثیؼ اس

 عبػز در رٍس ثغَل اًجبهذ. 2 

 *در حیي اًجبم کبر دعشْب در ارسفبع سیز ساًَ لزار گیزًذ ٍ ایي ٍضؼیز ثوذر عَالًی حفظ ؽَد.

 درجِ ثوذر عَالًی خن ؽذُ ثبؽذ. 22یب گزدى ثیؼ اس  *کبر کزدى در ٍضؼیشی کِ دؾز

 عبػز در رٍس ثصَرر لَس کزدُ یب ساًَ سدُ کبر کٌذ.2*ؽخص ثیؼ اس 

 *کبر در ٍضؼیز ًؾغشِ ثذٍى سکیِ گبُ ًبحیِ کوز.



 آرًج اس ثذى سیبد اعز.*کبر در ٍضؼیز ًؾغشِ ثب آرًجْبیی کِ در ارسفبع سیبد لزار دارًذ ثب فبصلِ 

 در فضبی هحصَر ٍ هحذٍد. *کبر کزدى

 *کبر کزدى در ٍضؼیشی کِ هفصل در ٍضؼیز ًْبیی لزار دارد.

 *اًجبم حزکبر سکزاری یب عَالًی هذر در ٍضؼیز ّبی سیز

 درجِ       54*ثبسؽذگی هچ دعز ثیؼ اس 

 درج02ِخوؼ هچ دعز ثیؼ اس *

 

 ریسک فبکتَرّبی جببجبیی دستی ببر:

 ًبهٌبعت)خن ؽذى یب چزخیذى(*دَعچز یب ٍضؼیز ثذًی 

 حول کزدى(-ثلٌذ کزدى-*حزکبر سکزاری)هبًٌذ دعشزعی هکزر

 *اػوبل ًیزٍی سیبد)هبًٌذ جبثجبیی ٍ ثلٌذ کزدى ثبرّبی عٌگیي(

 سکیِ ثِ لغؼبر یب عغَح عخز هیش(-*ًمبط فؾبر)هبًٌذ گیزػ یب چٌگؼ ثبر در دعز

 عَالًی(حفظ یک ٍضؼیز ثزای هذر *دَعچز یب ٍضؼیز ثذًی ثبثز)

 یب هکزر ثب یک یب چٌذ هَرد اس ػَاهل فَق ًخغز هٌجز ثِ خغشگی ٍ ًبراحشی ؽذُ ٍهَاجِْ هذاٍم 

 هچ یب عبیز ًمبط ثذى دچبر صذهِ هیؾًَذ. ،ؽبًِ،دعشْب،ثب گذؽز سهبى کوز 

 

 ًکبت هْن در پیشگیری از ابتال بِ اختالالت اسکلتی عضالًی ٌّگبم بلٌد کردى ببر

 در ًبحیِ لذرسی)ثبالی ارسفبع ساًَ ٍ سیز ارسفبع ؽبًِ ّب ٍ ًشدیک ثذى( اًجبم  را ثلٌذ کزدى ثبر

 دّیذ.

 .گیزػ هحکوی داؽشِ ثبؽیذ ثبر را هحکن در دعز ثگیزیذ 

 .در صَرر اعشفبدُ ، اس ّز دٍ دعز اعشفبدُ کٌیذ 



 .اس حزکبر ًبگْبًی اعشفبدُ ًکٌیذ 

 ثبر را سب حذ اهکبى ثِ ثذى ًشدیک کٌیذ. 

 

 

 

 اًجب کِ اهکبى دارد اس دبّبیشبى ثزای ثلٌذ کزدى ٍ فؾبر دادى ثبر اعشفبدُ کٌیذ.سب 

 .اس چزخؼ ثذى جلَگیزی کٌیذ ٍ ثجبی چزخبًذى سٌِ دبّبیشبى را ثچزخبًیذ 

  دؾز درحیي ثلٌذ کزدى ثبر هی ثبیغز دبّبیشبى را خن کزدُ ٍ دؾششبى ثجبی خن کزدى

 ثبؽذ. صبف

  ُثبر را ثلٌذ کزد حشی ثبرّبی عجک.ّیچ ٍلز ًجبیذ در حبلز خویذ 



                        

  

 

  در حیي ثلٌذ کزدى ثبر دبّب را اًذکی اس ّن فبصلِ دّیذ سب ثِ رٍی جغن لزار گزفشِ عذظ

 اس ػضالر دب جغن را اس سهیي ثلٌذ کٌیذ ٍ ساًَّب ػضالر را عفز ٍ هٌمجض کٌیذ ٍ ثب اعشفبدُ 

 صبف کٌیذ.را ثِ آراهی 

 

 

 

  ٌُّگبم حول ٍ جبثجبیی ثبر آى را سب حذ اهکبى ًشدیک ثذى ًگبُ داؽشِ ٍ ثبسٍّب را خن ًگب

 داریذ.

  ّل دادى را اًشخبة کٌیذ.،ّویؾِ ثیي ّل دادى ٍ کؾیذى اجغبم عٌگیي 

  اجشٌبة  ثبر ثب دبّبی کؾیذُ ، عشَى هْزُ ّبی خویذُ ٍ چزخؼ عشَى هْزُ ّباس ثلٌذ کزدى

 کٌیذ.

 صحیح غلط

 غلط

 صحیح



 

 حبل اگز  دًَذ ثزکوز ٍارد هیؾَد022دًَذی فؾبری در حذ 02یک ؽیءدر صَرر ثلٌذ کزدى ًبهٌبعت  -

 دًَذی ثصَرر  02دًَذ( را در ًظز ثگیزیذ ثلٌذ کزدى ؽیء 024هیبًگیي ٍسى ثبالسٌِ خَد )در حذٍد 

 دًَذ ثز کوزسبى ٍارد هیکٌذ.0042د در حذًٍبهٌبعت،فؾبری 

 

 درحیي ًشتي بر رٍی صٌدلیًکبت هْن 

  در سوبط ٍ ثبعي ؽوب ثبیذ ثب دؾز صٌذلی صبف ٍ لبئن ثٌؾیٌیذ ٍ کوز راعز ٍ ؽبًِ ّب ثِ ػمت

 ثبؽذ.

  ساًَّب ثبیذ ّن عغح ثبعي لزار گیزًذ ٍ ٍسى ثذى را ثغَر هغبٍی رٍی ّز دٍ ثبعي خَد سَسیغ کٌیذ

 ًجبیذ رٍی یکذیگز لزار گیزًذ.

 دلیمِ ًٌؾیٌیذ ثزخیشیذ ٍ دظ اس اًجبم حزکبر 02اس  عؼی کٌیذ در یک ٍضؼیز ثیؼ                

 ثٌؾیٌیذ. ی دٍثبرُکؾؾ

 ِدبّب ثزخیشیذ  ثِ عوز جلَ صٌذلی حزکز کزدُ ٍ ثب صبف کزدى ،ٌّگبم ثزخَاعشي اس حبلز ًؾغش

 اس خن ؽذى ثِ جلَ اس ًبحیِ کوز ثذزّیشیذ.

 ایي کبر سوبم ثذى را ثغوز دلخَاُ  اس خن کزدى گزدى ثِ اعزاف خَدداری کٌیذ ٍ یب ثجبی

 ثچزخبًیذ.

 

 ٌّگبم ًشستي پشت هیس کبهپیَتر در

  دبییي ٍ عزفیي خن ًؾذُ ثبؽذ.،ثبال هچ دعشْب ثبیذ هغشمین ثبؽذ ٍ ثِ عوز 



 .راى ّب هَاسی ثب عغح کف اسبق ثبؽذ 

  درجِ  گؾَدسز ثبؽذ.02آرًج ثبیذ اس اًذکی اس 

  ًَصٌذلی جلَسز ثبؽذ.عبًشیوشز اس لجِ  0الی  02سا 

  چؾن ّب  ط هبًیشَر ًیش ثب عغح اس دیؾبًی فبصلِ داؽشِ ثبؽذ ٍ را عبًشیوشز 02الی 54هبًیشَر ثبیذ

هیگذرد ٍ کبًَى صفحِ ساٍیِ هیبى خظ افمی کِ اس چؾن راعشب ثبؽذ ٍ ساٍیِ دیذ)یؼٌی در یک 

 درجِ ثبؽذ. 04 سب 04 ًوبیؼ( ثزاثز 

  ثِ اخشالالر اعکلشی اس سکیِ دادى هچ عبػذ ثز رٍی لجِ هیش اجشٌبة کٌیذ ایي اهز خغز اثشالء– 

 کبرح را افشایؼ هیذّذ.سًَل  (، الشْبة سبًذٍم ٍ عٌذرٍم ctdsػضالًی )

 

 

 

 

 

 

 

 .هغوئي ؽَیذ کِ فضبی آساد ثزای راى ّب در سیز هیش ٍجَد دارد 

  آٍیشاى ثبؽٌذ.در ٌّگبم ًؾغشي رٍی صٌذلی دبّب ًجبیذ 

 .ثِ سٌبٍة ثلٌذ ؽذُ ٍ ثب حزکبر ًزهؼ خیلی عبدُ کزدى هچ ٍ دبّب را حزکز دّیذ 

  چٌذ دلیمِ  هشزی ؽوب لزار دارًذ 6دلیمِ کبر ثب کبهذیَسز ثِ اؽیبیی کِ در فبصلِ  02دظ اس ّز

 چؾن ثذٍسیذ.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  کِ در یک راعشب ثب رًگْب خَدکبر دارای رًگ هشٌبٍة یب دٍ دکوِ هَجَد در یک ًخ  2ثب اعشفبدُ اس

-0راعشبی هَاسی چؾن ثِ فبصلِ را در هشفبٍسی دارًذ لزار دارًذ دٍ ؽیء هذکَر کِ رًگْبی هشفبٍر 

خغشگی چؾن ثِ ٍ ثِ سٌبٍة ثز رٍی ّز کذام سوزکش کٌیذ ثب ایي کبر ثبثز ًگِ داؽشِ عبًشیوشز 02

 همذار سیبدی کبّؼ هیبثذ.

  صفحِ کلیذ سمزیجب ّن راعشب ثب دعشِ صٌذلی ٍ آرًج ثبؽذ ٍ ٌّگبم کبر ثب صفحِ کلیذ عبػذّب

 درجِ ثبؽذ. 02سب  4هغبٍی ثب عغح افك لزار گزفشِ ٍ ساٍیِ ثیي هچ دعز ٍ عبػذ 

 

 در ٌّگبم کبر بب کیبَرد:

  ًیَسي ثبؽذ. 2.0سب  2.4صزف ؽَد ، ثبیذ ثیي ًیزٍیی کِ ثِ کلیذ ثزای ایجبد کبراکشز 

 .کلیذّبیی کِ ثیؾشز اعشفبدُ هی ؽًَذ ثبیذ همؼزسز اس کلیذّبی دیگز ثبؽذ 

 .ًَر را هٌؼکظ ًکٌٌذ 

   صفحِ کلیذ ثبیذ ؽیجذار ٍ ؽیت آى لبثل سٌظین ثبؽذ سب ٍضؼیز هچ را سب حذ اهکبى ثِ حبلز خظ

  ال(.درجِ رٍ ثِ دبییي یب ثب4هغشمین ًشدیک کٌذ)

 

 

 

 

 ثذى لزار گیزد ٍ  صفحِ کلیذ ثبیذ هغشمیوبً در جلَی کبرثز در فبصلِ ای کِ آرًج کبرثز در ًشدیکی

 عبػذ سمزیجب هَاسی کف اسبق ثبؽذ، لزار ثگیزد.

  ُثزای ثِ حذالل رعبًذى فؾبر ثز رٍی گزدى ٍ کوز در ٌّگبم سبیخ کزدى ثْشز اعز اس ًگْذارًذ

 ًبهِ یب اعٌبد اعشفبدُ کزد.ّبی کبغذ ثزای لزار دادى 

 

  گَشی تلفي:



هی کٌیذ ٍ ّوشهبى کبر ًَؽشي یب سبیخ اًجبم هیذّیذ اس یک ّذفي اگز ثغَر هشٌبٍة اس سلفي اعشفبدُ . 1

 اعشفبدُ کٌیذ

 ّزگش هَلغ اًجبم کبر ، گَؽی سلفي را ثیي ؽبًِ ٍ گَػ خَد لزار ًذّیذ.. 2

 

 002کوز درد هیؾَد ثْشزیي ساٍیِ ثیي راى ّب ٍ سٌِ حذٍد درجِ ثبػث کبّؼ 022-004ًؾغشي ثب ساٍیِ 

 درجِ هی ثبؽذ.

 

شرایط ایدُ ال در پست کبری ٍ فرآیٌد کبر جْت رعبیت اصَل ارگًََهی ٍ پیشگیری از 

 عضالًی –اسکلتی  اختالالت

 .ُایغشبدى در ٍضؼیز هشمبرى ثذٍى هحذٍدیز صبف ٍ کؾیذ 

 .سٌِ صبف ٍ ثذٍى چزخؼ 

  عبًشیوشز 24کوشز اس ثِ ؽی ء فبصلِ دعشزعی.  

 عبًشیوشز ثبالی ارسفبع ساًَ 24س ارسفبع گیزػ کوشز ا 

 ٍضؼیز هچ در حبلز عجیؼی(گیزػ هحکن ؽی ء( 

 لٌذ کزدى کوشز اس یک عبػز در رٍسهذر ث 

 

 ارتفبع ایستگبُ کبری استبًدارد:

  عبًشیوشز ثبالی ارسفبع آرًج.22سب02کبرّبی ظزیف ٍ دلیك 

  ِعبًشیوشز ثبالی ارسفبع آرًج.0سب4احشیبج ثِ حوبیز دعز دارًذ : کبرّبیی ک 

 : ثِ همذار ًبچیش سیز ارسفبع آرًج کبرّبیی ثب حزکبر آساد دعز 



 

            

 ارسفبع آرًج: ارسفبع ثزآهذگی آرًج ًغجز ثِ عغح کبر در حبلز اعشزاحز.       

 

 فبصلِ بیٌبیی استبًدارد از شیء

o  عبًشیوشز. 42ثزای کبرّبی غیز دلیك هبًٌذ ثغشِ ثٌذی : ثبالی 

o  :عبًشیوشز. 04-42کبرّبی هؼوَلی هبًٌذ خَاًذى ، سزاؽکبری 

o  :عبًشیوشز. 04-24کبرّبی دلیك هبًٌذ دٍخشي رعن کزدى 

o  : عبًشیوشز. 24-02کبرّبی ٍیضُ هبًٌذ هًَشبص اجشای کَچک 

 

          

 

 

 

ایي  اًذاسُ عی ؽی ء دارد اؽیبء کَچکشز ثِ فبصلِ دیذ کَسبّشزی ًیبس دارًذ ٍ درفبصلِ دیذ ثغشگی ثِ 

 حبلز ارسفبع عغح کبر ًیش هی ثبیغز ثلٌذسز ثبؽذ.

 

 صحیح غلط

 



 زاٍیِ دید استبًدارد:

 درجِ ًغجز ثِ خظ افمی دیذ در ًظز گزفشِ هیؾَد: 54سب  04ساٍیِ دیذ ثغشگی ثِ ًَع کبر اس  

 درجِ هشوبیل ثِ ػمت: هبًٌذ کبر در اسبق کٌشزل.2-04            

 درجِ ثِ جلَ: هبًٌذ کبر رٍی هیش سحزیز. 2-54            

 

     

 

 

      

 ٍرزشْبی هفید برای کوردرد:

ثبیذ ثب  کوز درد یکی اس ؽبیؼشزیي درد اعز خیلی ّب ٍلشی دچبر کوزدرد هی ؽًَذ ، فکز هی کٌٌذ کِ

احشوبل ػَد  ٍرسػ اس آًجب کِ عجت کبّؼ درد هی ؽَد ٍٍرسػ ٍداع کٌٌذ . ؽبیذ جبلت ثبؽذ کِ ثذاًیذ 

 درد را کبّؼ هی دّذ ، ثزای ثیوبراى هجشال ثِ کوز درد، ًمؼ درهبًی ثغیبر هْوی دارد. 

 اس ػَد یک ثزًبهِ ٍرسؽی خَة هی سَاًذ عجت سغزیغ ثْجَد درد، کبّؼ ؽذر درد ٍ حشی دیؾگیزی

 کوزدرد ؽَد. ثزای ایٌکِ ٍرسػ ؽوب هَثزسز ثبؽذ، یک کلیذ هْن ٍجَد دارد: ثزًبهِ ٍرسؽی هٌظن.

 داریذ.ثبًیِ خَدسبى را در ایي ٍضؼیز ًگِ  02رٍی ؽکن دراس ثکؾیذ ٍ حذٍد  .0

 

 

 

 

 



 عبًشیوشز ثبالسز اس عغح سهیي 04را حذٍد اثشذا رٍی ؽکن دراس ثکؾیذ. دعز راعز ٍ دبی چخ  .2

دعز ٍ دب را دبییي ثیبٍریذ ٍ ّویي حزکز را ثب در ّویي ٍضؼیز ًگِ داریذ. ثبًیِ  6آٍردُ ٍ حذٍد 

 دعز ٍ دبی دیگز سکزار کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

ٍ کف دب رٍی سهیي لزار ثگیزد.  ثِ دؾز رٍی سهیي دراس ثکؾیذ ثِ صَرسی کِ ساًَّب خن ؽَد  .0

 حزکز ًذّیذ . ثبیذ لَط کوزسبى صبف ؽذُ ٍ دبی دیگز رااکٌَى یک ساًَی خَد را سب عیٌِ ثیبٍریذ.

  ثبًیِ اداهِ دّیذ. 02ایي کؾؼ را کؾؼ خفیفی را در ثبعي خَد حظ کٌیذ. 

 

 

 

 

 خن ؽًَذ. ثِ سذریج ػضالر ؽکن را هٌمجض درجِ 02رٍی سهیي دراس ثکؾیذ . ساًَّب ثبیذ حذٍد  .5

 ثبًیِ در ّویي ٍضغ ثوبًیذ.6کٌیذ ٍ ؽبًِ ّبیشبى را ثبال ثیبٍریذ . گزدى خَد را خن ًکٌیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



رٍی سهیي دراس ثکؾیذ. لَط کوز خَد را ثِ سهیي ثچغجبًیذ . اگز حزکز را درعز اًجبم دّیذ یک  .4

 ثبًیِ حفظ کٌیذ. 6ًیزٍی رٍ ثِ ثبال در ؽبًِ ّب ٍ ثبعي خَد حظ هی کٌیذ. ایي ٍضؼیز را 

 

 

 

 

 

جلَ ثجزیذ. دلز رٍی سهیي ساًَ ثشًیذ. ثِ سذریج سٌِ خَد را ثِ  .6

رٍی سهیي ثبثز ثوبًٌذ  کٌیذ کِ دبی جلَیی ٍ ساًَی ػمجی

ًیش سغییز ًکٌذ. ایي حبلز را ٍضؼیز عشَى فمزار ٍ لَط کوز 

 ثبًیِ حفظ کٌیذ. 02

 

 

 عبًشی هشزی یک در ثبیغشیذ. 22ایي ٍرسػ، ػضالر دؾز،سٌِ ٍ راى را سمَیز هی کٌذ. در فبصلِ  .0

ثِ دیَار سکیِ ثذّیذ، ثِ ًحَی کِ عشَى فمزار ؽوب ثِ دیَار ثچغجذ. ساًَّبی خَد را کوی خن  

 ثبًیِ حفظ کٌیذ.6ٍ لَط کوز را ثِ دیَار ثچغجبًیذ . ایي ٍضؼیز را حذٍد  کٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثگیزیذ کِ دٍرٍی سخز دراس ثکؾیذ ، ثِ صَرسی کِ دبّبیشبى دراس ثبؽذ. یک هلحفِ را ثِ ًحَی  .0

عز آى در دعز ؽوب ٍ ٍعظ آى دؾز دبی راعز ؽوب لزار گیزد. ثِ آّغشگی هلحفِ را ثکؾیذ  

ثبًیِ حفظ  02سب22)ًجبیذ ساًَّب خن ؽَد( ّز ٍلز کؾؼ دؾز راى را حظ کزدیذ ، آى را حذٍد 

 ّویي کبر ثزای دبی چخ سکزار کٌیذ.کٌیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 اعزاف هفصل راُ ٍ لگي )ّیخ( اعز .ایي حزکز ثزای سمَیز ػضالر ّبهغشزیٌگ ٍ ػضالر  .0

دلز کٌیذ کِ فمظ دبؽٌِ ّبی دب رٍی سهیي ثبؽٌذ. اکٌَى دبؽٌِ ّب را رٍی دراس ثکؾیذ. رٍی سهیي  

 کٌیذ ٍ آى را اس سهیي ثلٌذ کٌیذ، ثِ ًحَی کِ ؽبًِ ّب، ثبعي ٍسهیي فؾبر دّیذ. ثبعي را هٌمجض 

 ثبًیِ حفظ کٌیذ. 6در اهشذاد ّن ثبؽٌذ. ایي ٍضؼیز را حذٍد  َساً 

 

 

  

 

                    

حفظ عالهز ًیزٍی  را سب حذ ایوي ثزای در آیٌذُ ًشدیک سوبم ػَاهل هخبعزُ آهیش ؽغلیاهیذ اعز 

 .کبّؼ دّین حذف کزدُ یباًغبًی 

 HSEٍاحدهسئَل 


