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 در شركت نستله ايران  ARTوMACروشهاي ارزيابی مبتنی بر نتايج اجراي مداخله ارگونومی
 

 2مهران قلعه نوی، 1علیرضا جاللی
 

 Nestleشرکت  HSEکارشناس ، دانشکده انرژي ساوه HSEدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ـ 0
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بهداشت حرفه اي دانشکده  مربی گروه –دانشگاه تربیت مدرس ، دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه ايـ 0

 قزوین
 

 Jalali.hse@gmail.com– 23003073367 – 3پالک ، 02الله ، کوي قضات، بلوار معلم، انتهاي خیابان دانشگاه، قزوین: نویسنده مسئول 
 

توجهی پیشرفت داشته است اما به همان اندازه توجـه الزم  ایمنی به میزان قابل ، Nestleدر شرکت : واهمیت موضوع مقدمه
، و کافی به مباحث بهداشت و سالمت از جمله ارگونومی مبذول نگشته است. لذا در نقشه راه سه ساله این شرکت بـین المللـی  

 برنتـایج ارزیـابی   یمبتنـ  ارگونومی مداخله ارگونومی به عنوان یکی از مباحث اصلی دیده شده است. این مطالعه با هدف اجراي
 صورت پذیرفت. ایران نستله درشرکتARTو  MACروش هاي 

( جهـت ارزیـابی    Assessment repetitive task)  ART( و  Manual assessment chart)  MACروش هـاي  : مواد و روش ها
ایران استفاده شد. ارزیابی ایستگاه  Nestleبسته بندي و انبار شرکت ، وضعیت ارگونومی ایستگاه هاي کاري کلیه کارکنان تولید

هاي کاري با استفاده از تهیه فیلم و تصاویر متعددي از پوسچرهاي مختلف ) تعداد تصاویر ذکر شود ( و آنالیز آنها با استفاده از 
اي روش استاندارد مورد اشاره و امتیازدهی و اولویت بندي ایستگاه هاي کاري صورت گرفت و جهـت کـاهش ریسـک فاکتورهـ    

 اقدام اصالحی تعریف و اجرا گردید. 533ارگونومی تعداد 
ایسـتگاه در منطقـه    30، ایستگاه کاري که مورد ارزیابی قرار گرفتند یک ایستگاه در منطقه قرمز ) پر خطر ( 73از بین : نتایج

اقـدام   035تعـداد  ، تعریف شـده اقدام اصالحی  522ایستگاه در منطقه سبز ) ایمن ( قرار داشتند. از بین  02زرد ) هشدار ( و 
 ایستگاه کاري گردید و بقیه اقدامات نیز در دست انجام است. 5% ( و باعث کاهش امتیاز ریسک 03,0انجام شد ) 

مشاغل و ایستگاه هـاي کـاري بـه دو دسـته ي حمـل دسـتی و کـار        ، با توجه به اینکه جهت انجام مطالعه فوق: نتیجه گیری
 نتیجه بهتري عاید گردید.  ، ا صرف زمان کمترتکراري تقسیم بندي شدند ب

 

 ARTو  MAC، مداخله ارگونومیک: كلمات كلیدی
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