
 تسوِ تعالی                                                                                         

 

 دستی اتصازّای

 

 

ارگًََهی ، اس اّویتی ٍیضُ  تؾزیت تاکٌَى هَرزاعتفازُ لزارگزفتِ اًس ٍّوَارُ زر اتشارّای زعتی اس آغاس

ذززکززى ، تزاؽیسى پیچؼ ، زرکارّایی هاًٌس تزیسى ،  هتوزکش ٍ هٌتمل کززُ ٍتزذَرزارتَزُ اًس. اتشارّا ًیزٍ را 

ٍ عَراخ کززى اًغاى را یاری هی کٌٌس. اسزٍراى پاریٌِ عٌگی ، تاکٌَى اًَاػی گًَاگَى اس اتشارزعتی عزاحی ، 

ٍعایل زعتی کِ اتشارّا ٍ  عاذتِ ٍ تکاهل یافتِ اًس ٍ تَخِ تِ عزاحی ارگًََهیک آًْا ریؾِ زرتارید زارز.



تٌاتز  .زرعت عزاحی ًؾسُ تاؽٌس پیاهسّای ًا هغلَتی زارًس کِ ٍلَع عَاًح ٍ آعیة زیسگی اس آى خولِ اعت

% کل آعیة ّای ًاؽی اس کار را کِ هؾوَل زریافت غزاهت  9ایي آعیة ّای ًاؽی اس اتشارّای زعتی زر حسٍز 

ی اس عزح اتشارّا ٍ عایز ٍعایل زعتی غفلت کززُ ٍ تِ هی ؽًَس تؾکیل هی زٌّس . تا عالْای اذیز ػلن ارگًََه

تدْیشات پیچیسُ تز پززاذتِ تَز . ؽایس تِ ایي زلیل کِ پٌساؽتِ هی ؽس کِ ایي لثیل اتشارّا زر عی چٌس 

هیلیَى عال تکاهل یافتِ اًس زر ًتیدِ تا ًیاسّای اًغاى تغاتك پیسا کززُ ٍ چیشی ًوی تَاًس خای آًْا را تگیزز . 

تضویي کٌٌسُ ی عزح هٌاعة ًثَزُ ٍ زر حمیمت عزح تغیاری اس اتشارّا ٍ ، ػوال گذؽت چٌس هیلیَى عال اها 

 تِ ٍیضُ تزای اًدام کارّای تکزاری هٌاعة ًیغت . ،ٍعایل زعتی تزای کار هَثز ٍ ایوي اًغاى

 

 تعسیف اتصاز

 چٌیي تؼزیف ؽسُ اعت: یا اتشار افشار

 هَاز اٍلیِ تِ هٌظَراعتفازُ اس آى ّا تِ کارهی رٍز.ؽکل  ٍعیلِ ای کِ تزای تغییز

اعتفازُ اس اتشار اًغاى را اسیک ٍضؼیت هصًَیت ًغثی ذارج کززُ ، ٍی را زر اًدام فؼالیتْا تغیار کوک هی 

عاذت اتشار ٍ اعتفازُ اس آى یکی استفاٍت ّای تارس هیاى اًغاى  ًوایس ٍ تِ اّساف ذَز ًشزیک تز هی کٌس .



تاپیؾزفتْای صٌؼتی اتشارّا ًیش تصَرت ترصصی تغییز کززُ ٍ زر اًَاع هرتلف عاذتِ  وارهی رٍز.ٍحیَاى تِ ؽ

، گًَِ ّای هرتلفی اس اتشار  ٍعایل ٍ زعتگاّْایک هحصَل ّوچٌیي خْت عاذت ٍ تؼویز  اصخْت هًَت ؽسًس.

زر هحیظ ّای صٌؼتی هَرز اعتفازُ لزار هی گیزز . تزذَرز تیي اًغاى ٍ اتشار تِ عَر هغتمین ایوٌی ٍ عالهت 

 کارگز را تحت تاثیز لزار هی زّس .

 سد زا دز شًدگی اًساى  دازًد هطاّدُ هی ضَد .دز ضکل شیس  لیستی اش اتصازّایی کِ تیطتسیي کازت

 

The list of tools in each category shows a few examples of tools 
that are most frequently used.



 

 :اتصازّای هَزد استفادُ دز کاز تا تسق 

لشٍم تَخِ تِ ایي .اعت  زر تزاتز خزیاى الکتزیغیتِ اتشار  ػایك تَزى ، ر تا تزق ػالٍُ تز ٍیضگیْای گفتِ ؽسُ ذصَصیت هْنزر کا

هٌاعة  تا تَخِ تِ ٍلتاص سیزا ایي اتشارّا  زر صٌؼت الکتزیغیتِ تاؽس تاؽس ًاهِ ای ایوٌی ٍ تْساؽت تایس عز لَحِ کار تز ٍیضگی 

. تَخِ  تِ اعتاًسارزّای ایوٌی ، تارید عاذت ،تغتْای کارتززی ٍ غیزُ اس عایز  هی ؽًَس عاذتِ ؽثکِ ّای تَسیغ  تزق 

 کل سیز تؼسازی اس ایي اتشارّا ًؾاى زازُ ؽسُ اعت .ر ؽز.  ذصَصیات ایي اتشارّا هی تاؽس. 

 

 

 

 اتصاز دستی:ًگْدازی اش 

 ّای . کیغِ یا خؼثِزر خای هٌاعة لزار گیزًسّا حساکثز اعتفازُ اس اتشارّای زعتی السم اعت کِ ایي اتشار تزای کارتزز صحیح ٍ

    زر ایي تیي خْت ًگْساری تکار رًٍس. هی تَاًٌس  گزٍّی اتشار فززی ٍ



 

 .دزاضکال سوت زاست ٍضعیت ازگًََهیکی هٌاسثی هطاّدُ هی ضَد کِ کوتسیي فطاز تِ هچ دست ٍازد هیطَد 

 

 زر ایغتگاُ کاری  اخشای تسى اًغاى یکی اس اصَل ارگًََهی تَزُ ٍ هٌاعة(  لزارگیزی  ٍضؼیت حفظ پَعچز )

 .تغیار اّویت زارز 

 ازگًََهی :

ایي  .طاتك اًساى تا کاز تتطاتك کاز تا اًساى هی پسداشد ًِ   دز هَزد ضاخِ ای اش تْداضت حسفِ ای کِ

 هی ضَد . تعسیف علن دز آهسیکا تحت عٌَاى هٌْدسی فاکتَزّای اًساًی 



 

 اشاتصازّای دستی:(    ACGIH ) 1996دستِ تٌدی اًجوي تْداضت صٌعتی آهسیکا

 اًَاع آچار

 اًثززعتْا

 (عین چیي ّا)اتشارّای تزًسُ  

 (اعکٌِ ّا)اتشارضزتِ ای  

 اتشارضزتِ ای یا  چکؼ ّا

 پیچ گَؽتی ّا

 گیزُ ّا

 گیزُ ّای فؾاری

 لیچی ّا

 ارُ ّا

 هتِ ّا

 چالَّا

 

   دستی اتصاز ٍیژگیْای

  ًیسٍ افصایص -

 . تاضد داضتِ ًفَذ لاتلیت -

 .ًکٌد ایجاد فسد تسای تسًدگی  -

 .تاضد کَتاُ اتصاز دستِ -

 .تاضد پریس اًعطاف -

 .دّد افصایص  زا فسد سسعت -



 

 :ازایِ ضدُ تَسط ادازُ آهازکازآهسیکاآهاز 

عغَح آًاتَهیکی کِ تیؾتزیي ٍ تیواری ّا را تَخَز هی آٍرًس. زرصس کل ضایؼات 9.9اتشارّای زعتی کوتزاس 

هتَعظ تاػث تیغت رٍس غیثت اسکارتَزُ اًس کِ  زعتی زارًس )هچ، کف زعت ٍاًگؾتاى( تِ عَر ارتثاط را تا اتشار

زر صس اس  کل هیاًگیي رٍسّای غیثت اسکارهزتَط تِ اػضای تسى راتِ ذَز اذتصاؿ هی زّس .اتشارّای  32

زرصس اسکل هتَعظ رٍسّای غیثت  7رٍسغیثت اسکاررا تِ ذَزاذتصاؿ هی زّس کِ ایي همسار  4زعتی فمظ 

ی، هزتَط تِ خزاحات ًاؽی اساتشارّای زعتی اعت.اتشارّایی کِ تاًیزٍی زر صس اس صسهات صٌؼت9اسکاراعت.  

زرصس  اس لغغ ػضَّا را هَخة هی ؽًَس. زرهیاى   1.9زرصس ٍ اتشارّای تزلی   2.9 زعت کار هی کٌٌس  

اتشارّای تزلی تیؾتزیي خزاحات هزتَط تِ ارُ ّا، هتِ ّا، چکؼ ّای ٍ ٍعایل پززاذت اعت. خزاحاتی کِ 

 اتشارّا تِ ٍخَز هی آٍرًس غالثا ؽاهل تزیسگی، لِ ؽسگی، رگ تِ رگ ؽسى ٍ  تواهی

 پیچ ذَرزگی اعت.

 
 

 :ابزارآالت انسانی فاکتورهای

 اپراتور جنسیت

 اپراتور سن

 تجربه و مهارت

 وضعیت

 آموزش

 نبود دست راست یا دست چپ



 اصَل طساحی اتصاز دستی :

تا ذوؼ زر لغوت هچ عثة ایداز تیواری تًَل کارپال هی ؽَز کِ ّوزاُ تا عَسػ هچ ّا زا صاف ٍهستمین ًگِ دازید .)-1

 تی حغی ٍزرز زر آى ًاحیِ هی ؽَز 

یا هچ ٍ یا  سهاًیکِ اتشار تزای هست عَالًی ًگِ زاؽتِ هی ؽَز ٍ )اش تازدّی تِ عضلِ دز حالت استاتیک خَددازی کٌید. -2

 (اؽتِ ؽًَس .آرًح تزای هست عَالًی زر ارتفاع تاال ًگِ ز

توزکش اعتزط ًاؽی اس عزاحی ًاهٌاعة دز تافت ًسم دز تافت ًسم کف دست اجتٌاب کٌید . اش توسکص فطاز ٍ استسس -3

 اتشار زعتی تاػث ًؼ ٍ ٍ فؾار تز کف زعت یا اًگؾتاى ؽسُ ٍ خزیاى ذَى ٍ ػولکزز ػصثی را هرتل هی ًوایس. 

ّز چِ تالػ تیؾتزی خْت چٌگؼ ٍ حفظ ٍ کٌتزل  زا کاّص دّید . ًیسٍی الشم جْت چٌگص یا هحکن گسفتي اتصاز -4

 تیؾتز ذَاّس ؽس.  احتوال تالمَُ ضایؼِ ، اتشار اػوال ؽَز ،

 .دستْا زا اش حسازت ٍسسها دٍز کٌید  -1

.اعتفازُ تیؼ اس حس اس ٍعیلِ هزتؼ تاػث کاّؼ گززػ ذَى ٍزر زعت ٍاًگؾت ٍ  اش ازتعاش تیص اش حد جلَگیسی کٌید -6

 ًْایتا ایداز عٌسرم عفیس اًگؾتی هی ؽَز . 

 اش دستکص هٌاسة استفادُ کٌید -7

 اًحساف تِ ّس سوت اش خط هستمین دست ، سثة آسیة تِ هچ دست هی ضَد.تا استفادُ ًاهٌاسة اش اتصاز ٍ  

 



 اتصازدستی: اصَل ٍ هثاًی طساحی

 حفظ حالت هغتمین هچ_

 ایدازؽزایظ خْت گزفتي ؽی زر زعت_

 اختٌاب اس فؾار تِ تافت ّا_

 هحافظت زر هماتل حزارت، عزها ٍ ارتؼاػ ؽسیس _

.. دز ضکل شیس دز سوت زاست طساحی خَب ٍ دز چپ  طساحی تد ًطاى دادُ ضدُ است

 

 



 

 

 



 ي ٌّگام استفادُ اش اتصاز دستی :الداهات ایو

ػیٌک ایوٌی، هاعک تِ ٌّگام اعتفازُ اساتشاری کِ تَلیس تزکؼ هی کٌس، تِ کارتززى اتشارهحافظتی چؾن هثل 

تایس تِ گًَِ ای اس اتشارّای تزًسُ اعتفازُ ًوَز تا لغوت ػول کٌٌسُ زعتگاُ تِ عوت تسى  صَرت السم اعت.

ٍ لِ ؽسى اًگؾت تیي زعتِ آچار ٍ خغن  تزای پیؾگیزی اس زر رفتي آچار ػول ًکٌس. کارگز یا اًسام ّای اٍ

 عرت زیگز تایس اسآچاری تِ اتؼاز هٌاعة ٍ زلیما اًساسُ پیچ یا هْزُ هَرز ًظز اعتفازُ کزز

 

تسى ٍ تِ عزف ؽی تْتزاعت ٌّگام اعتفازُ اس آچار آى را تِ عزف تسى کؾیس ، ًِ ایي کِ آى را تِ عوت ذارج  

کِ زارای خٌظ فَالزی ٍ عرت اعت تزای ضزتِ سزى تِ یکسیگز اعتفازُ  ًثایساس اتشارآالتی ذارخی فؾار زاز.

 چکؼ تایس عز ٌّگام ضزتِ سزى تا تاب ؽسى تزاؽِ ّایی اس آًْا ؽَز.ًوَز، سیزا هوکي اعت تاػث خسا ٍ پز

ایٌچ اس  2.8چکؼ تِ صَرت هغغح ٍ یکٌَاذت رٍی ؽی هَرز ًظز تزذَرز کٌس. عغح ضزتِ سًٌسُ چکؼ تایس 

 تشرگتزتاؽس. عغح خغن
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