
 



Quick Exposure Check (QEC) 

اسكلتي ّايآسية كاّص هٌظَض تِ اضگًََهيك، ًگطش زض-
 يزٌّسُ تطكيل ػٌاصط توام است تايستِ كاض هحيظ زض ػضالًي

 تاضٌس زاضتِ ًقص ّاآسية ايي ٍقَع زض تَاًٌسهي كِ كاض يساهاًِ
   .گيطًس قطاض فطاگيط اضظياتي هَضز

 

تْيٌِ حل ضاُ تِ زستياتي ساظظهيٌِ تَاًسهي فطاگيط ًگطش ايي 
 زض ػضالًي-اسكلتي ّايآسية ضيَع كاّص يا حصف خْت
 .ضَز كاض هحيظ



Quick Exposure Check (QEC) 

هَاخِْ سطيغ اضظياتي ضٍش (QEC) اضظياتي اهكاى ًگطضي، چٌيي يك تا 
-اسكلتي اذتالالت فاكتَضّاي ضيسك اظ عيفي تا كاضگط يهَاخِْ

 تاكل ٍ لي يٍسيلِ تِ كِ ضٍش ايي زض .آٍضزهي فطاّن ضا ػضالًي
   :ضاهل تسى اظ ًاحيِ 4 يهَاخِْ است، ضسُ اضايِ ((1998

،كوز 

 ًِباسٍ،/ضا   
دست/دست هچ 

گزدى   
 هَضز ّستٌس ػضالًي-اسكلتي ّايآسية ذغط تعضگتطيي هؼطض زض كِ   

 .گيطزهي قطاض اضظياتي
  

 



 QECبزخي كاركزدهاي اصلي روش 

  هصكَض يًاحيِ چْاض ػضالًي-اسكلتي ّايآسية فاكتَضّاي ضيسك ضٌاسايي. 
 

 زض ػضالًي-اسكلتي ّايآسية فاكتَضّاي ضيسك تا هَاخِْ ذغط سغح اضظياتي 
 .ضسُ ياز يًاحيِ چْاض

 

  فاكتَضّا ضيسك تا هَاخِْ سغح كاّص تطاي الظم ّاياقسام پيطٌْاز. 
 

  كاض هحيظ زض اضگًََهيك يهساذلِ يتطًاهِ اثطترطي اضظياتي. 
 

 كاض تْساضت ٍ ايوٌي كاضضٌاساى عطاحاى، هٌْسساى، هسيطيت، آگاّي افعايص ٍ  
 .كاض هحيظ زض ػضالًي-اسكلتي ّايآسية فاكتَضّاي ضيسك يظهيٌِ زض كاضگطاى

 

 ِهياى ػضالًي-اسكلتي اذتالالت فاكتَضّاي ضيسك تا هَاخِْ سغح يهقايس 
  .هتفاٍت ضغلي ّايگطٍُ هياى يا زٌّسهي اًدام هطاتِ كاضي كِ كاضگطاًي



 QECبزخي مشاياي روش 

زض QEC تطٍظ زض ّاآى تؼاهل ٍ گًَاگَى فاكتَضّاي ضيسك تطكيثي اثط 
 .ضَزهي اضظياتي ػضالًي-اسكلتي ّايآسية

 قاتل ضطايظ ٍ ٍظايف هطاغل، اظ ٍسيؼي يگستطُ تطاي كِ است ضٍضي 
 .است كاضتطز

 تاضسهي هغلَب حساسيتي زاضاي. 
 است هتَسظ حس زض ٍ تَزُ قثَل قاتل ضٍش ايي زض گطهطاّسُ تيي اػتثاض. 
 ضٍش زض گطهطاّسُ زضٍى اػتثاض QEC تاالست. 
 گطاى،هطاّسُ تَسظ ضسُ اًدام گصاضيًطخ زض) است سازُ آى كاضتطز 

 تاظگَ يك ػسز آى زض كِ ايزضخِ 7 هقياس يك زض QEC كاضتطز ضاحتي
 هتَسظ عَض تِ تاضس،هي آساى تسياض هؼٌي تِ 7 ػسز ٍ زضَاض تسياض يكٌٌسُ

 .(است ضسُ گعاضش 5/5
 زض QEC توطيي ٍ آهَظش اًسكي تا) ضَزهي اًدام سطػت تِ اضظياتي 

   .(ضساًيس اًدام تِ زقيقِ 10 هست زض ٍظيفِ ّط تطاي ضا اضظياتي تَاىهي



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 

1- ّااٍلَيت تعييي 
اٍلَيت زض ٍظيفِ يا ضغل كسام ضَز هطرص است الظم اتتسا زض 

   .گيطًسهي قطاض اضظياتي
 

هطكالت اظ هسيطيت يا كاضگاُ سطپطست كاضگطاى، گعاضش 
 ايي زض تَاًسهي پاييي ٍضيتْطُ ٍ كاض اظ غيثت ػضالًي، -اسكلتي

   .تاضس گطا ضاُ ظهيٌِ
 

ّايآسية ضيَع هيساًي، تطضسي يٍسيلِ تِ تَاىهي ًيع گاّي 
 ضا هرتلف كاضگطاى يا ٍ هطاغل ٍاحسّا، زض ػضالًي -اسكلتي
 ّااضظياتي اٍلَيت آهسُ تسست ًتايح تطاساس سپس ٍ كطز هغالؼِ

 .ًوَز تؼييي ضا
 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 

2- ارسيابي اًجام   
ضٍش زض QEC كِ لحظاتي اظ يكي زض ًظط هَضز پاضاهتطّاي 

 ظهاًي لحظِ، ايي .ضًَسهي ثثت است، ٍظيفِ اًدام هطغَل كاضگط
 تِ الظم .زاضز قطاض هوكي ٍضؼيت تستطيي زض كاضگط كِ است

 اس بسياري بزاي هوكي ٍضعيت بدتزيي كِ است تَضيح
 .افتٌدًوي اتفاق ّوشهاى طَر بِ بدى ّاياًدام

 
 ضٍش زض كِ ضَزهي تاػث هَضَع ايي QEC، ِهثال ػٌَاى ت  

  اًدام تاظٍ/ضاًِ اضظياتي تا ّوعهاى ضطٍضتاً كوط ٍضؼيت اضظياتي
   .ًطَز



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 

 انجام ارسياتي -2 
كوز يًاحيِ ارسيابي (الف:   

سطح سه كوط پَسچط اضظياتي تطاي A1،  
A2 و A3 است ضسُ تؼطيف: 

 
A1: قاتل اًحطاف ٍ تَزُ عثيؼي كوط پَسچط 

  ضَزًوي هطاّسُ ذٌثي حالت اظ تَخْي
 كوتط پْلَ تِ ذوص يا پيچص كطص،/ذوص)

   .(است 20 اظ
 
A2: ضسُ ذاضج عثيؼي حالت اظ كوط پَسچط ٍ 

 هطاّسُ ًاحيِ ايي زض هتَسظ پيچطي ٍ ذوص
 پْلَ تِ ذوص يا پيچص كطص،/ذوص) ضَزهي

   .(تاضسهي  60 اظ كوتط ٍ  20 اظ تيص
 
A3: عثيؼي حالت اظ ضست تِ كوط پَسچط 

 ايي زض ضسيس پيچطي يا ذوص ٍ ضسُ ذاضج
  اظ تيص پيچص يا ذوص) ضَزهي هطاّسُ ًاحيِ

 60 ٍ تِ ًعزيك  90 است).   
 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

سغح سِ زض تاض زستي حول ّايٍظيفِ يا كاضّا زض كوط حطكت اضظياتي 
B1، B2 ٍ B3 كِ زٌّسهي ًطاى ضا زفؼاتي تؼساز سغَح ايي .گيطزهي اًدام  
 است هوكي گاّي .تچطذس يا ضَز ذن ٍظيفِ اًدام ٌّگام ضرص است الظم

 .ضًَس هطاّسُ ضسُ ياز سغَح اظ سغح چٌسيي كاض يچطذِ يك زض
 

B1: (زقيقِ 1 زض تاض 3 حسٍز) ضَزهي اًدام ًسضت تِ ٍ گْگاّي كوط حطكت. 
B2: (زقيقِ 1 زض تاض 8 حسٍز) ضَزهي اًدام هتَسظ تؼساز تِ ٍ اغلة كوط حطكت. 
B3: (تيطتط ٍ زقيقِ زض تاض 12 حسٍز) ضَزهي اًدام ظياز تؼساز تِ كوط حطكت. 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

ًطستِ كاضّاي ًظيط تاض زستي حول اظ غيط ايٍظيفِ يا كاض تطاي ٍ  
 اًدام ًطستِ يا ايستازُ ٍضؼيت زض كِ تكطاضي كاضّاي يا ايستا

  كوط حطكت اضظياتي تلكِ ًثَزُ هغطح B3 تا B1 سغَح ضًَسهي
 .ضَزهي اًدام B4 ٍ B5 سغح زٍ زض

 

B4: باضدًوي (استاتيك) ثاتت ٍ ايستا كوط پَسچط كاض ظهاى تيطتط زض. 
5B: است (استاتيك) ثاتت ٍ ايستا كوط پَسچط كاض ظهاى تيطتط زض. 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

باسٍ/ضاًِ يًاحيِ ارسيابي (ب: 
 كِ گيطزهي اًدام ايلحظِ زض تاظٍ/ضاًِ يًاحيِ پَسچط اضظياتي 

  تحول ضا فطاض تيطتطيي ٍ تاضس زاضتِ ضا پَسچط تستطيي ًاحيِ ايي
  ،C1 سغح سِ تاظٍ/ضاًِ يًاحيِ پَسچط اضظياتي تطاي .كٌسهي

C2 ٍ C3 است ضسُ تؼطيف: 
 

C1: ضَزهي اًدام آى اظ تطپاييي يا كوط اضتفاع زض كاض كِ ٌّگاهي. 
C2: ضَزهي اًدام سيٌِ اضتفاع زض كاض كِ ٌّگاهي. 
C3: ضَزهي اًدام تاالتط يا ّاضاًِ اضتفاع زض كاض كِ ٌّگاهي. 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

ضَزهي اًدام ظيط ضطح تِ سغح سِ زض تاظٍ/ضاًِ حطكت اضظياتي: 
 

D1: ِ(تاظٍ هٌقغغ ّايحطكت) ًسضت ت. 
D2: (است ّاييٍقفِ تا ّوطاُ كِ تاظٍ هٌظن ّايحطكت) اغلة. 
D3: (تاظٍ هساٍم ّايحطكت) ظياز. 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

ي هچ  ارسيابي ًاحيِ( پ
 :دست/دست

سغح زٍ ًاحيِ ايي پَسچط اضظياتي تطاي  
E1 ٍ E2 ِاست ضسُ تؼطيف ظيط ضطح ت: 

 

E1: هستقين تقطيثاً كاض ٌّگام زست هچ 
 .است

E2: هستقين حالت اظ كاض ٌّگام زست هچ 
  يا پيچص/ذوص ٍ ضسُ ذاضج عثيؼي ٍ

  يا ظيطيي ظًس سوت تِ اًحطاف يا چطذص
 .ضَزهي هطاّسُ ظتطيي

 

E1                                   E2 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

اًدام ظيط ضطح تِ سغح سِ زض زست/زست هچ حطكت اضظياتي 
 :ضَزهي

 

F1: كوتط يا زقيقِ زض تاض 10 ايلحظِ ّايحطكت. 
F2: زقيقِ زض تاض 20 تا 11 تكطاضي ّايحطكت. 
F3: زقيقِ زض تاض 20 اظ تيص تكطاضي ّايحطكت. 

 
ِحطكت ٍ تَزُ زست/زست هچ حطكت تِ هطتَط ضسُ ياز سغح س 

 .ضَزًوي ضاهل ضا اًگطتاى



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

گزدى يًاحيِ ارسيابي (ت: 
كِ ضَزهي گطفتِ ًظط زض چطذيسُ يا ذويسُ ضست تِ ٌّگاهي گطزى پَسچط  

  تطتية،تسيي .تاضس 20 اظ تيص تٌِ تِ ًسثت گطزى پيچص يا ذوص يظاٍيِ
 :ضَزهي اًدام ظيط ضطح تِ سغح سِ زض گطزى يًاحيِ اضظياتي

 

G1: ضَزًوي هطاّسُ گطزى ضسيس چطذص يا ذوص كاض اًدام ٌّگام. 
G2: ضَزهي هطاّسُ گطزى ضسيس چطذص يا ذوص گْگاّي كاض اًدام ٌّگام. 
G3: ضَزهي هطاّسُ گطزى ضسيس چطذص يا ذوص پيَستِ عَض تِ كاض اًدام ٌّگام.  

 




 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 

 انجام ارسياتي -2 
 

هاي  ي نواحي گوناگون تدن تا ريسك فاكتورهاي آسيةفزم مورد استفاده در ارسياتي سطح مواجهه 

   QECعضالني در روش -اسكلتي

 ساعت: تاريخ: نام كارگر: واكاوگر: وظيفه:عنوان شغل: 

كمر 

:هنگام انجام وظيفه، آيا كمر  

A1 .پوسچر تقريباً طبيعي دارد :

A2ه است. : خمش يا پيچشي متوسط داشته يا تا اندازه اي متوسط به پهلو خم شد

A3 .به شدت خميده، پيچيده يا به پهلو خم شده است :

 :آيا حركت كمر فقط براي كارها يا وظايف حمل دستي بار :

B1 بار در دقيقه يا كمتر( 3: به ندرت اتفاق مي افتد )حدود 

B2 بار در دقيقه( 8: اغلب اتفاق مي افتد )حدود 

B3 قيقه يا بيشتر(  بار در د12: بسيار زياد اتفاق مي افتد )حدود

 :آيا انجام وظيفه در بيشتر زمان كار در پوسچر استاتيك انجام مي شود )خواه نشسته،  براي ساير كارها يا وظايف

(؟ خواه ايستاده

B4 خير :

B5 بلي :

شانه/ بازو 

 آيا :

C1 .كار در ارتفاع كمر يا پايين تر از آن انجام مي شود :

C2 شود. : كار در ارتفاع سينه انجام مي

C3 .كار در ارتفاع شانه يا باالتر از آن انجام مي شود :

 آيا حركت بازو :

D1 بازو( منقطع: به ندرت اتفاق مي افتد. )حركت هاي 

D2 )اغلب اتفاق مي افتد. )حركت هاي منظم بازو كه همراه با وقفه هايي است :

D3 )بسيار زياد اتفاق مي افتد. )حركت هاي مداوم بازو :

مچ دست/دست 

 

 آيا كار در شرايطي انجام مي شود كه :

E1مچ دست تقريباً مستقيم است : .

E2 مچ دست از حالت طبيعي انحراف دارد يا خميده :

است. 

 آيا حركت هاي تكراري هنگام انجام كار :

F1 :10 .باد در دقيقه يا كمتر روي مي دهند 

F2 :11 بار در دقيقه روي مي دهند. 20 تا 

F3بار در دقيقه روي مي دهند. 20ش از : بي 

 

گردن 

  هنگام انجام كار، آيا سر، گردن به شدت خميده يا

: دچار پيچش مي شود

G1 خير :

G2 بلي، گاهي :

G3 بلي، به طور پيوسته :

 



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 

 انجام ارسياتي -2 

 

رٍش در كِ آًدا اظ QEC كاضگط قضاٍت ٍ شٌّي ّايپاسد  
  تا هَاخِْ سغح اضظياتي فطايٌس اظ ترطي ذَز يٍظيفِ هَضز زض

 تطكيل ضا ػضالًي-اسكلتي ّايآسية فاكتَضّاي ضيسك
 يٍسيلِ تِ چْاضگاًِ ًَاحي اضظياتي اًدام اظ پس ،زّسهي

 ظهيٌِ ايي زض ّاييپطسص تِ ضَزهي ذَاستِ كاضگط اظ ٍاكاٍگط،
  .گَيس پاسد



 QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 انجام ارسياتي -2 

   فزم ارسياتي دريافت و قضاوت كارگز اس كار خويص
 تاريخ: :عنوان شغل نام:

 يا جابجا مي شود چقدر است؟حمل حداكثر وزن باري كه در اين كار  

     a1( سبك :kg5  )يا كمتر

     a2( متوسط :kg6 تاkg10 )

     a3( سنگين :kg 11 تا kg20 )

     a4بيش از( بسيار سنگين : kg20 )

 به طور متوسط مدت زماني كه در روز به كار حمل يا جابجايي بار مي پردازيد چند ساعت است؟ 

     b1 ساعت 2: كمتر از 

     b2 :2 ساعت 4 تا 

     b3 ساعت 4: بيش از 

ك دست اعمال مي شود چقدر است؟  هنگام انجام كار )يك دستي يا با هر دو دست(، حداكثر نيرويي كه به وسيله ي ي

     c1كمتر از( كم : kg1 )

     c2( متوسط :kg 1 تا kg4 )

     c3بيش از( زياد : kg4 )

 هنگام انجام كار آيا با ارتعاش مواجهه داريد؟ 

     d1 كم يا خير :

     d2 متوسط :

     d3 زياد :

 :آيا نيازمندي هاي ديداري كار شما 

     e1ست )به رؤيت اجزاء ريز و قطعات كوچك نيازي نيست(؟ : پايين ا

     e2يت اجزاء ريز و قطعات كوچك نياز است(؟ ؤ: باالست )به ر

 آيا براي شما ادامه ي كار با سرعت تعيين شده )سرعتي كه از سوي خط مونتاژ، دستگاه و ... تحميل مي شود( دشوار 

است؟ 

     f1 هرگز :

     f2 گاهي اوقات :

     f3 اغلب :

 ا مي دانيد؟ ز كار خود را چقدر استرس

     g1 ًاصال :

     g2 كمي :

     g3 متوسط :

     G4 زياد :
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3- اهتياسگذاري 
 
ضٍش زض QEC، چْاضگاًِ ًَاحي اظ ّطيك تطاي هَاخِْ اهتياظ 

   .ضَزهي تؼييي گًَاگَى فاكتَضّاي ضيسك هياى تؼاهل تطاساس
 
فاكتَضّاي ضيسك تطكية تطاساس هَاخِْ سغح اهتياظگصاضي 

 A) تسى چْاضگاًِ ًَاحي تطاي ٍاكاٍگط يٍسيلِ تِ ضسُ ضٌاسايي
   .ضَزهي اًدام (e تا a) كاضگط قضاٍت ٍ زضيافت ،(G تا
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 امتياسگذاري -3 

ضٍش زض هَاخِْ اهتياظ تؼييي تطاي QEC ، استفازُ اهتياظگصاضي يتطگِ اظ 
  .ضَزهي

 
ٍخَز ايخساگاًِ اهتياظگصاضي خسٍل تسى چْاضگاًِ ًَاحي اظ ّطيك تطاي 

 .زاضز
 
 يٍسيلِ تِ كِ هَاخِْ سغح اضظياتي يضسُ تكويل فطم اظ استفازُ تا 

 كاضگط، قضاٍت اضظياتي يضسُ تكويل فطم ٍ است ضسُ تْيِ ٍاكاٍگط
   .ضَزهي اًدام هدعا عَض تِ چْاضگاًِ ًَاحي اظ ّطيك تطاي اهتياظگصاضي

 
ُگطززهي هحاسثِ هَاخِْ سغح كل اهتياظ آًگا.   
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 امتياسگذاري -3 

  QECي امتياسگذاري در روش بزگه
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 امتياسگذاري -3 

كوز يًاحيِ بزاي هوكي اهتياس حداكثز بز آهدُ بدست اهتياس تقسين با  
 .ًوَد ارسيابي را ًاحيِ ايي بزاي هَاجِْ سطح تَاىهي ،(56)

 
باسٍ/ضاًِ يًاحيِ بزاي هوكي اهتياس حداكثز بز آهدُ بدست اهتياس تقسين با 

 .ًوَد ارسيابي را ًاحيِ ايي بزاي هَاجِْ سطح تَاىهي ،(56)

 

هچ يًاحيِ بزاي هوكي اهتياس حداكثز بز آهدُ بدست اهتياس تقسين با  
  ارسيابي را ًاحيِ ايي بزاي هَاجِْ سطح تَاىهي ،(46) دست/دست
   .ًوَد

 

گزدى يًاحيِ بزاي هوكي اهتياس حداكثز بز آهدُ بدست اهتياس تقسين با  
   .ًوَد ارسيابي را ًاحيِ ايي بزاي هَاجِْ سطح تَاىهي ،(18)
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 امتياسگذاري -3 

تِ هطتَط اهتياظ تسى، كل زض هَاخِْ اهتياظ يهحاسثِ تطاي پس 
 ػسز سپس ٍ ضًَسهي خوغ يكسيگط تا چْاضگاًِ ًَاحي تكتك

  .گطززهي تقسين تسى كل تطاي هوكي اهتياظ حساكثط تط حاصل

 

ٍظايف يا كاضّا تطاي هوكي اهتياظ حساكثط كِ است شكط تِ الظم 
  تا تطاتط ٍظايف يا كاضّا سايط تطاي ٍ 176 تا تطاتط تاض زستي حول
 .تاضسهي 162
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 امتياسگذاري -3 

ِتا كاضگط يهَاخِْ تاضس، تعضگتط آهسُ تسست زضصس ّطچ  
 ٍ تَزُ ضسيستط ػضالًي -اسكلتي ّايآسية فاكتَضّاي ضيسك
 در است، تيطتط هَضزًظط يًاحيِ زض ّاآسية ايي ضذساز احتوال
 سطح كاّص جْت اصالحي ّاياقدام اًجام ًتيجِ

 .است بزخَردار بيطتزي ضزٍرت اس هَاجِْ
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4- بٌدياٍلَيت ٍ ًتايج تفسيز 
چْارگاًِ ًَاحي اس ّزيك بزاي هَاجِْ سطح ارسيابي (الف:   

 
چْاض تِ خسٍل تطاساس تسى يچْاضگاًِ ًَاحي تطاي ضسُ تؼييي اهتياظّاي  

 پايِ تطايي ٍ ضَزهي تقسين تاال تسياض ٍ تاال هتَسظ، پاييي، ضاهل زستِ
  .گيطزهي اًدام اضظياتي



 
   QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 

 تنديتفسيز نتايج و اولويت -4 
 

 .ارسيابي سطح مواجهه در نواحي چهارگانه بزاساس امتياس محاسبه شده
   سطح هَاجِْ       اهتياس                    

 تسياض تاال تاال هتَسظ پاييي ًاحيِ

 41-56 31-40 21-30 10-20 كوط

 41-56 31-40 21-30 10-20 تاظٍ/ضاًِ

 41-46 31-40 21-30 10-20 زست/زست هچ

 16-18 12-14 8-10 4-6 گطزى
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 تنديتفسيز نتايج و اولويت -4 

 

تطاساس استطس ٍ كاض اًدام سطػت اضتؼاش، تطاي هَاخِْ اهتياظ 
  تاال هتَسظ، گطٍُ زض اهتياظ كِ ٌّگاهي .ضَزهي اضظياتي خسٍل

   .ياتس كاّص تايستهي هَاخِْ سغح گيطز،هي قطاض تاال تسياض يا



  QECمزاحل ارسيابي سطح مواجهه در روش 
 تنديتفسيز نتايج و اولويت -4 

 
 .ارسياتي سطح مواجهه تزاي ارتعاش، سزعت انجام كار و استزس

              
 اهتياس

 سطح هَاجِْ

 ريسك
 فاكتَر

 تسياض تاال تاال هتَسظ پاييي

 - 9 4 1 اضتؼاش

 اًدام سطػت
 كاض

1 4 9 - 

 16 9 4 1 استطس
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 تنديتفسيز نتايج و اولويت -4 

 

بدى كل بزاي هَاجِْ سطح ارسيابي (ب: 
 تا كاضگط يهَاخِْ سغح هَخَز، هغالؼات آذطيي تطاساس 

 تسست كل اهتياظ يتطپايِ ػضالًي-اسكلتي فاكتَضّاي ضيسك
 .ضَزهي اضظياتي ظيط صَضت تِ آهسُ
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 تنديتفسيز نتايج و اولويت -4 

 ارسياتي سطح مواجهه تزاي كل تدن( ب

 

اهتياس كل  
QEC 

 ارسيابي

 قثَل قاتل %40 اظ كوتط

 است الظم تيطتط يهغالؼِ اًدام %50 تا 41%

 ًعزيك آيٌسُ زض اصالحي ّاياقسام ٍ است الظم تيطتط يهغالؼِ اًدام   %70 تا 51%
 ضَز اًدام تايس

  تايستهي اصالحي ّاياقسام ٍ است الظم تيطتط يهغالؼِ اًدام %70 اظ تيص
 .ضَز اًدام زضًگتي
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5- ِهجدد ارسيابي ٍ ارگًََهيك يهداخل 
ًياظهٌس كاض تا هطتثظ ػضالًي -اسكلتي اذتالالت تطٍظ ٍ ضيَع كاّص  

 كِ ػَاهلي .است هطتَعِ فاكتَضّاي ضيسك ٍ ػَاهل توام تِ تَخِ
 ضٍي تط اصالحي ّاياقسام ًياظ صَضت زض ٍ گيطًس قطاض هسًظط تايستهي

 :اظ ػثاضتٌس ضَز اًدام آًْا
- ٍظيفِ يا كار هاّيت 
- (رٍاًي ٍ فيشيكي) كار ّايًياسهٌدي 
- ،كار ايستگاُ ٍ تجْيشات ٍسايل، ابشار 
- كار ساسهاًدّي 
- هحيطي عَاهل 
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 ي ارگونوميك و ارسيابي مجددمداخله -5 

است تايستِ هدسز اضظياتي اًدام اي،هساذلِ يتطًاهِ ّط اًدام اظ پس.   
 

ِزض هستوط فطايٌس يك هَاخِْ اضظياتي كِ گفت تَاىهي كلي، عَض ت 
  .است كاض هحيظ

 

پس هدسز اضظياتي ًتايح ٍ هساذلِ اظ پيص اضظياتي ًتايح يهقايسِ تا  
 زض ٍ ًوَز تؼييي ضا اصالحي ّاياقسام اثطترطي تَاىهي هساذلِ اظ

  ضطايظ تْثَز ٍ هساذلِ يتطًاهِ زض تدسيسًظط تِ ًسثت ًياظ صَضت
 .كطز اقسام كاض




