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ابعاد آنتروپومتریک كاربران طراحی جدید میز ارگونومیک كار با میكروسكوپ بر اساس 
 میكروسكوپ ایرانی و بررسی تاثیر آن بر پوسچر كاربران 

 

 4خالص نژاد تایمازشاهنظر، 3زهرا زمانیان، 2محسن رازقی، 1تكتم بالنده
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هدف از این مطالعه طراحی میز ارگونومیک براي کار با میکروسکوپ بر اساس ابعاد آنتروپومتریـک  : مقدمه و اهمیت موضوع
 عضالنی در این کاربران و ارزیابی آنمی باشد. –کاربران ایرانی به منظور کاهش اختالالت اسکلتی 

طـرح   ایرانی و اعمـال اصـول ارگونومیـک   در این مطالعه با استفاده از ابعاد آنتروپومتریک کاربران میکروسکوپ : مواد و روشها
سـازي و    جدیدي از میز ارگونومیک کار با میکروسکوپ طراحی و ساخته شد.سپس راحتی با استفاده از مقیاس چشمی شـبیه 

به ترتیب قبل و بعد ودرحین انجـام یـک وظیفـه     ErgoIntelligence_UEAو نرم افزارRULAارزیابی پوسچر با استفاده از روش
نفر شرکت کننده در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده با استفاده  02با میکروسکوپ در  استاندارد

 انجام گرفت. 02ورژن  SPSSاز آزمون ویلکاکسون و با کمک نرم افزار 
سچرکارب ران هنگام کـار  سازي نشان دهنده بهبود در وضعیت پو و مقیاس چشمی شبیه  RULAنتایج ارزیابی به روش: نتایج

با میز کار جدید بودکه این امر موجب افزایش میزان راحتی دریافت شده توسط کار بـران در هنگـام کـار بـا میـز ارگونومیـک       
 .طراحی شده گردید

ممکـن  مـدت    دهـد در نتیجـه در طـوالنی    ها را می ایستگاه کار ارگونومیک به کاربر اجازه حفظ حالت فیزیولوژیکی اندام: بحث
عضالنی تجمعی جلوگیري کند. مشاهدات و بررسی هاي انجام شـده در ایـن مطالعـه نشـان     –است از توسعه اختالالت اسکلتی

باالتنه و کمر کـاربران در حـین   ، میز ارگونومیک طراحی و ساخته شده قادر به ایجاد پوسچر طبیعی در ناحیه سر و گردن، داد
 انجام کارمی باشد.

ارگونومیک جدید تا حـد زیـادي    کاربرد اصول طراحی و ارگونومیک در طراحی میز، این تحقیق نشان داد نتایج: نتیجه گیری
منجر به ایجاد پوسچر طبیعی و نزدیک به حد نرمال در کاربران شده است که این امر ممکن است در طول کار طوالنی مدت با 

 .النی تجمعی در کاربران شودعض – اسکلتی میکروسکوپ منجر به جلوگیري از توسعه اختالالت
 میز ارگونومیک، ErgoIntelligence_UEA، ، میکروسکوپ: كلمات كلیدی
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