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مٔموالً پغ اص یک سوصکاسی دس مقاتل سایانه چه احؼاػی
داسیذ؟ آیا ؿما هی تیا ػیوصؽ چـی و ػیش دسد مواخیه
هؼتیذ؟ آیا دس مچ ها ،تاصوها ،ؿانه هیا ،پـیو و پاهایتیا
احؼاع کوفتگ و ناساحت داسیذ؟ ته احتمیا صییاد ؿیما
ه سایانه سا مته اكل این مـکالت م دانیذ ،امیا نویو
خلوگیشی اص تشوص این ناساحت ها سا نم دانیذ و ییا ؿیایذ
این مؼائل سا خضی اص ًثیٔو کاس پزیشفته ایذ.
امشوص کاستشد سایانه دس صنیذگ تـیش تؼییاس صییاد اػیو و
تٔذاد صیادی اص افشاد ػآو های متمیادی تیا ایین وػییله
الکتشونیک کاس م کننذ ،ته همین دلیل ؿیناتو ٓوامیل
موثش دس مویي کاس تا سایانه اهمیو صیادی داسد.
وخود ؿشایي نامناػة دس موییي کیاسیٓ ،یذو توخیه تیه
ایمن هنگاو کاس تا سایانه و اػیتااد تییؾ اص حیذ اص ایین
اتضاس ممکن اػیو دس تلنیذ میذت ػیثة تیشوص تیماسیهیا و
ناهنداسیها ؿود .توث مهمی کیه دس ایین صمینیه مٌیش
اػو ،دانؾ اسگونوم سایانه م تاؿذ که ؿامل مٌالٔیه و
تشسػ ٓوامل انؼیان دس استثیاى تیا سایانیه و ؿییو هیای
تٌثیق اتضاسها و وػایل کاس تا تیذ فیشد اػیو تیا اص تیشوص
2

اثشات ناهنداس خلوگیشی ؿودٓ .واسم کاس ًوالن مذت تا
سایانه ؿامل هیایٔات چـی  ،ػیشدسد،کمشدسد و فـیاس دس
نواح مچ دػو ،ؿانه و گشد و دسدهیای گیشد و ؿیانه
اػو که تا تؼتگ ؿذیذ ٓوالت این ناحیه همشا اػیو،
دسدهای مالل آسنح ،مچ ،انگـتا و نهایتاً دسدهای پـیو
و کمش م تاؿذ.
منـأ تشوص دسدها و ناساحت های که دس نتیده کاس تا سایانه
ایداد م ؿود ٓثاستنذ اص:
الف) حشکات مذاوو تکشاسی :تشای مثیا اندیاو تاییه تیه
كوست مؼتمش
ب) حالو نامناػة تذ دس هنگاو نـؼتن :تشای مثا ت
کشد صیاد گشد ته خلو یا انویشا مههیا تیه ًیشفین دس
هنگاو اػتاذ اص موع
ج) ثاتو تود حالو تذ تشای مذت ًوالن  :تیشای مثیا
نـؼتن مذاوو و تذو وقاه ای مثل تشتاػتن و ییا اندیاو
حشکات کــ
ته ًوس تالكه ویظگ های یک مویي کاسی مناػة تشای
کاستشا سایانه ٓثاستنذ اص:
3

وخود ػیؼت تهویه مٌثوّ ،نوس کاف و مناػة ،اػیتااد
اص میض مخلوف که داسای ٓشم و استااّ اػتانذاسد تاؿیذ،
اػتااد اص كنذل مخلوف سایانه کیه استایاّ آ ًیوسی
تنِی ؿود که ػتو فقشات کاستش سا آصاس نذهذ ،اػتااد اص
صیشپای تشای خلوگیشی اص ت حؼ پا و کاپیوؽ اتیا اص
خنغ چوب یا پالػتیک تاؿذ تا الکتشیؼیته ػاکن تولییذ
نکنذ.
دس ادامه این نوؿتاس ته نکیات مهمی کیه می تایؼیو دس
هنگاو کاس تا سایانه موسد توخه قیشاس گییشد تیا اص آػییثهای
احتمال خلوگیشی ؿود تواهی پشداتو .این نکات حیو
مووس اػتااد كویح اص كینذل  ،مییض کیامپیوتش ،كیاوه
کلیذ ،مانیتوس و ماوع و اؿاس گشهای دػته تنذی ؿیذ و
اسائه م گیشدد .همهنیین حشکیات وسصؿی ماییذ تیشای
کاسکنان که اکثش وقو تود سا پـو میض و تا سایانه ػیپشی
م نماینذ مٔشف تواهذ ؿذ.
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 -8صنذلی
اخضاء كنذل ؿامل پـت  ،نـیمنگا  ،دػیته و پاییه می
تاؿذ و یک كینذل مناػیة تیشای پـیو کیامپیوتش تاییذ
ویظگ های صیش سا داؿته تاؿذ:
 كنذل تایذ اص هش نِش( استااّ ،صوایا و فواكیل) قاتیلتنِی تاؿذ .استااّ كینذل  41تیا  52ػیانت متیش
توكیه م ؿود.
 صاویه تا تـیک كینذل  ،حیذاقل  95تیا  110دسخیهتاؿذ.
 ٓشم پـت كنذل تایذ حذاقل  32تا  36ػیانتیمتشتاؿذ .استااّ پـیت كینذل سا نییض تیین  50تیا 82
ػانتیمتش توكیه م کننذ .كینذل تاییذ دس قؼیمو
قشاس گشفتن گودی کمش( استااّ  15تا  20ػانتیمتش اص
پائین) داسای یک قوع مویذب و دس قؼیمو پـیو
داسای یک قوع مقٔش تاؿذ.
 ػٌح نـیمنگا كنذل تایذ داسای ًو و ٓشم 40تا  48ػانتیمتش تاؿذ .تشای افشاد چیا كینذل هیای
پهن توكیه م ؿود.
5
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هخامو تـک دس حیذود  4تیا  5ػیانتیمتش تاؿیذ و
سویه آ اص خنؼ تاؿذ که اكیٌالحاً تتوانیذ تیناغ
کنذ و لثه خلو كینذل گیشد و لثیه تیشونی آ نیشو
تاؿذ.
تش اػاع اكو اسگونوم که اص ػیوی ػیاصما تیین
الملل توكیه ؿذ  ،استااّ نـیمنگا كنذل تایذ 25
ال  35ػانتیمتش پائین تش اص ػٌح مییض کیاس دسنِیش
گشفته ؿود.
ؿیة کف كنذل  5تا  15دسخه تشای تمایل ته خلیو
و  5دسخه تمایل ته ٓقة سا امکا پزیش ػاصد.
كنذل های موسد اػتااد دس کاس تا سایانه تهتش اػیو
دػته داس تود و دػته آ تا استااّ میض کاس مٌاتقیو
داؿته تاؿذ .همهنین داسای  5چشخ تیود و چشتیا
تاؿذ.
دػته كنذل قاتیل تنِیی تاؿیذ ،تیه انیذاص کیاف
ٓشین تاؿذ که اخاص وسود و تشوج دهیذ ،تیه انیذاص
کاف تضسگ تاؿذ که تکییه گیا الصو سا تیشای پیائین
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تاصوی کاستش فشاه کنذ و ته انذاص کاف کوچیک کیه
دس نوو نـؼتن اتتال ایداد نکنذ.
تایذ اص مواد نشو ػاتته ؿونذ و داسای کناس های گشد
تاؿنذ.

 :1-1وضعیت نشستن کاربر روی صندلی
-

-

تاخای که م توانییذ تاػین تیود سا تیه تکییه گیا
(پـییو) كیینذل نضدیییک کنیییذ .استاییاّ نـیییمنگا
كنذل سا ًوسی تنِی کنیذ که کیف پایتیا كیا
سوی میض قشاس گیشد و صانوهیای ؿیما دس ساػیتای سا
هایتیا تاؿینذ (.سا و ػیا پیا صاوییه ی  90دسخیه
داؿته تاؿنذ).
پـت كنذل تایذ تا نـیمنگا صاویه ای تیین  95تیا
 110دسخه تؼاصد .دس ایین صاوییه کمتیشین فـیاس تیش
ػتو مهش واسد م ؿیود و انوناهیای آ دس وهیْ
ًثیٔ تود قشاس م گیشنذ .اگش الصو اػو اص کوػین
کوچک اػتااد کنیذ تا پایین و تیاالی کمشتیا هی
تکیه گا داؿته تاؿنذ .این کاس تآث م ؿود انونای
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ًثیٔ ػتو فقشات حاَ ؿود و فـیاس کمتیشی تیه
کمش واسد ؿود.
دػته های كنذل ه تایذ ًوسی تنِیی ؿیود کیه
وقتی دػییو هییا سا سوی آ قییشاس می دهیییذ ،ؿییانه
هایتا ؿل و آصاد تاؿنذ.
تشخیواً اص یک صیشپای اػتااد نمائیذ و پاهیا سا سوی
آ قشاس دهیذ این وػییله تیه ساحیو تیود وهیٔیو
پاهای ؿما کمک م کنذ.

 :2-1چگونگی تنظیم صندلی کامپیوتر
-

-

مشحله او  :دسػو سو ته سوی كنذل تایؼتیذ .دس
این حالو صانوهیا تاییذ تیا مویل نـؼیتن دس ییک
ساػتا تاؿنذ تیه ٓثیاست صانوهیا تیا مویل نـؼیتن
تماع داؿته تاؿذ .دس ایین حالیو مویل نـؼیتن
تنِی ؿذ اػو.
مشحلییه دوو :سوی كیینذل تنـییینیذ .دس اییین حالییو
قؼمو داتل صانو تا لثه كینذل تایؼیت تیه انیذاص
یک مـو خمْ ؿذ کاستش فاكله داؿته تاؿذ .توخیه
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داؿته تاؿیذ که صانو تایؼیت صاوییه ای حیذوداً نیود
دسخه تین ػا و سا داؿته تاؿذ.
مشحله ػوو :تکیه گا یا پـت تایذ ته نووی تنِیی
ؿود که دقیقاً قؼمو انتوا یا تو سفتگی کمیش سا پیش
کنذ .اگش هش یک اص این ػه مشحلیه تنِیی نثیود ،دس
كوست اینکه كنذل کاستش داسای ؿیشایي رکیش ؿیذ
تاؿذ ،ته ساحت م توا آ سا تنِی کشد.

 -2میس کامپیوتر
میض تایذ فوای کاف دس اتتیاس کاستش قشاس دهذ؛ تا میانیتوس
و کیثوسد و ػایش وػایل موسد نیاص کاستش ته ساحت تیش سوی
آ قشاس گشفته و فوای اػتااد اص آنهیا تیشای دػیتها نییض
فشاه تاؿذ.
ػٌح میض تایذ:
 مانیتوس سا حذاقل دس فاكله  50ػانتیمتشی قشاس دهذ. تتوانذ صاویه دیذ مناػة ته کاستش خهو دییذ میانیتوسکه تلوست مؼتقی اػو ،مهیا کنذ.
 استااّ مناػة داؿته تاؿذ (.استااّ میض تاییذ تیین 50تا  75ػانتیمتش تاؿذ).
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میضهییا تایییذ تگونییه ای تاؿییذ کییه کمتییشین تـٔـییْ
( تاصتاب نوس) سا داؿته تاؿیذ .تهتیش اػیو اص اػیتااد
ؿیـه تش سوی میضها تودداسی ؿود .کناس های مییض
ه تایذ گشد تاؿذ.
استااّ میض ه تایذ ًیوسی تنِیی ؿیود کیه آسنیح و
ؿانه های ؿما تتوانذ آصاد و ؿیل قیشاس گیشنیذ و میچ
دػو های ؿما ت نـونذ( دس امتذاد ػیآذ تاؿیذ).
دس این حالو مٔموالً یک صاویه  110دسخه تین ػآذ
و تاصو ایداد م ؿود .تشای نوؿتن ه نثایذ سوی میض
ت ؿویذ ،تلکه تا نضدیک کشد میض و كنذل  ،تیود
سا ته کاس مؼلي کنیذ.
تشای ته حذاقل سػانذ فـاس تیش سوی گیشد و کمیش
هنگاو تایه یک نوؿته یا نامه ،اػتااد اص نگهذاسنیذ
های کاغز تشای قشاس داد نامه سوی آ الصو اػو.
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 -3صفحه کلیذ
دس اػتانذاسد  ISO 9241مـخله كاوه کلیذها چنیین
تیا ؿذ اػو:
 كاوه کلیذ تایذ ؿیة داس و ؿییة آ قاتیل تنِییتاؿذ تا وهٔیو مچ سا تیا حیذامکا تیه حالیو تیي
مؼتقی نضدیک کنذ( تا  5دسخه سو ته پائین یا تاال)
 كاوه کلیذ تایذ مؼتقیماً دس خلوی کیاستش دس فاكیلهای که آسنح کاستش دس نضدیک تذ قشاس گیشد و ػیآذ
تقشیثاً مواصی کف اتا تاؿذ قشاس تگیشد.
 اگش فوای میض کاف نثاؿذ ،ػین كاوه کلییذ میتوانذ مایذ واقْ ؿود.
 كاوه کلیذهای مٔمول  ،کاستش سا مدثوس م کنذ کهمچ هایؾ سا تشای دػتشػ و اػتااد اص کلییذها ،دس
حالو تمیذ نگه داسد.
 كیاوه کلییذهای مٔمیول قاتلییو اػیتااد توػییيکاستشا چیه دػیو سا نیذاسد .کیاستشا چیه دػیو
م تواننیذ اص كیاوه کلییذهای اسگونیومیک تیاف
اػتااد نماینذ.
11
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كاوه کلیذ موسد اػتااد تایذ دس دػتشع فیشد و دس
مول قشاس گیشد که هنگاو کاس تا آ  ،ػیآذ و تاصوهیا
صاویه ای تین  80تا  100دسخه ایداد نماینذ .دس ایین
حالو تاصو تایذ ته صمین ٓمود تاؿذ و مچ نثاییذ هییچ
گونه فـاسی سا متومل ؿود و نثایذ ته تاال ،پیایین ییا
داتل ت ؿود ،تشای این منِوس م توا اص تکیه گا
مخلوك اػتااد کشد.
كاوه کلیذ تایذ ته ًوس دقییق دس خلیوی فیشد قیشاس
گیشد.

 -4مانیتور
 4-1خطرات مانیتورها :تٌوس کل مانیتوسها ممکن اػو
دو نوّ تٌش سا تشای افشاد توخود آوسنذ که ٓثاستنذ اص :
الف) تٌش دستـینذگ نیوس و ییا انٔکیاع و تاصتیاب نیوس
مویي اًشا ته چـما فشد
ب) تٌش تـٔـْ
اص لویاٍ اكیو اسگونییوم  ،دس هنگیاو کییاس تیا مانیتوسهییا،
تلوكیات و اكو صیش تایذ موسد توخه قشاس گیشنذ:
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تاالتشین قؼمو كاوه مانیتوس دس امتذاد اپشاتوس قیشاس
گیشد.
كاوه مانیتوس نثایذ دستـنذگ داؿته تاؿذ و نوس سا
نیض نثایذ منٔکغ کنذ.
خهو کاهؾ انٔکاع نوس مویي اًیشا دس میانیتوس،
تایذ هیمن تنِیی میانیتوس ،دستـینذگ سا نییض دس
منثْ تولیذ آ کنتش کشد(کاهؾ داد).
مانیتوسها تایذ دس مکان دوستش اص پندیش و دس امتیذاد
قائ تا آنها قشاس گیشنذ.
تشای خلوگیشی اص انٔکاع نوس ،پغ اص تنِی موییي
کاس م توا اص یک فیلتش ؿیـه ای یا نوسی اػیتااد
کشد.
تشای ایداد یک صاوییه دییذ مناػیة تیه كیوست کیه
كاوه مانیتوس دس میذا دیذ فشد واقیْ ؿیود ،گیشد
تایذ ساػو نگه داؿته ؿود و مؼیش دیذ نییض تاییذ تیه
ػمو پائین تاؿذ.
تشای خلوگیشی اص تٌشات میادین الکتشومغناًیؼی ،
هیهگا نثایذ دس پـو مانیتوس قشاس گشفو.
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فاكله دیذ ًشاح ؿذ تشای میانیتوس تیشای کاسهیای
مٔمول اداسی نثایذ کمتش اص  40ػانتیمتش تاؿذ.
نگییا کییشد ًییوالن مییانیتوس ممکیین اػییو تآییث
تؼتگ و تـک چـی کیاستش ؿیود ،هیش اص گیاه
پلک صد ؿود و چـما اػتشاحو داد ؿود .هش 30
دقیقه ته اؿیائ که دس فاكیله  6متیشی قیشاس داسنیذ،
چنذ دقیقه چـ تذوصیذ.

 :2-4وضوح دید
 وقت که مانیتوس ته خلو یا ٓقة متمایل اػو ،منثْ نوستاالی ػش تآث ایداد تاصتاتؾ اص كاوه نمایؾ می ؿیود
که این مندش تیه دسد چـی و نـؼیتن دس وهیٔیو غییش
اػتانذاسد تشای اختناب و فشاس اص تاصتاتؾ م ؿود.
سا حل :مانیتوس سا تاخای که ٓموس تش مؼیش دیذ ؿود کیح
ؿود.
 میذا الکتشومغناًیؼ ایداد ؿذ توػیي اؿییاء دیگیشدس اًشا ایؼیتگا کیامپیوتش ،کیه تآیث کیاهؾ کیاییو
نمایؾ م ؿود.
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سا حییل :تدهیضاتیی کییه امکییا تولیییذ نیییشو و میییذا
الکتشوػتاتیک تیؾ اص  -/+500ولو سا داسنذ دوس کنیذ.
انثاؿتگ غثیاس( تیش سوی كیاوه نمیایؾ میانیتوس تخیاًش
میذا مغناًیؼ مانیتوس) که تآث تنض ؿشایي دیذ می
ؿود.
سا حل :هش اص گاه كاوه نمایؾ تمیض ؿود.
 :3-4بازتابش
مناتْ نوس مؼتقی ( پندش ها و المه های تاالی ػش) تآث
تاصتاتؾ نوس تش سوی كاوه نمایؾ م ؿونذ دیذ تلاویش
سا مـکل م ػاصنذ و دس نتیده تآث تؼتگ چـی می
ؿود.
مانیتوس سا دس صاویه ٓمیود تیش پندیش و منیاتْ نیوسی قیشاس
دهیذ .المیه دس مویل کیاس()position task lighting
( المه میض کاسی) سا ًوسی قشاس دهیذ که تش سوی میانیتوس
تاصتاب نذاؿته تاؿذ .مانیتوس سا تمیض نگه داسیذ .الییه غثیاس
تاصتاب سا ؿذت م دهذ .اص پشد دس خلوی پندش ها تیشای
کاهؾ تاصتاتؾ اػتااد ؿود .م تیوا اص فیلتشهیای کیه
مؼتقیماً دس خلوی مانیتوس قشاس م گیشنیذ ،تیشای کیاهؾ
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تاصتاتؾ اػتااد ؿود اما این فیلتیش نثاییذ دییذ میانیتوس سا
کاهؾ دهذ.
تشای ک کشد تاصتیاتؾ اص دییواس و ػیٌح کیاسی اًیشا
مانیتوس ،تا سنگ مالی و غیش تاصتاتنذ سنیگ آمییضی ؿیود.
تدهیییضات ایؼییتگا و المییه سا ًییوسی قییشاس دهیییذ تییا اص
تاصتاتؾ اص مانیتوس و ػٌو اًشا آ خلوگیشی ؿود.

 -5ماوس و اشاره گرها
-

-

ماوع تایذ دس نضدیک كیاوه کلییذ قیشاس تگییشد تیا
کاستش تذو کـؾ تذ ته آ دػتشػ پیذا کنذ.
دس هنگاو اػتااد کاستش اص ماوع ،تاییذ میاوع سا تیه
آسام دس دػو نگه داسد و تا مالیمو کلییک کنیذ و
همهنین ماوع سا تا تمیاو تیاصو خاتدیا کنیذ و آ سا
فقي تا مچ خاتدا نکنذ.
کاستش دس هنگاو خاتدا کشد ماوع اص قشاس داد مچ و
ػآذ تش سوی میض تایذ تودداسی کنذ.
اص پذهای ( كاوه های مخلوف ماوع) که امیشوص
ته ٓنوا پذ ًث مٌش اػو ،اػیتااد ؿیود .تکییه
گا مچ تایذ نؼثتاً نشو و اًشا آ گشد تاؿذ تا فـیاس
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-

-

واسد تش مچ سا حذاقل نماییذٓ .یشم تکییه گیا تاییذ
حذاقل  3/8ػانت متش تاؿذ.
ماوع و اؿاس گشها سا نضدیک كاوه کلیذ قشاس دهیذ
و اص  keyboard short cutsتشای کاهؾ اػیتااد
اص ماوع و اؿاس گشها اػتااد کنییذ .امیا تاییذ اص دو
دػو اػتااد ؿود تدای آنکیه دػیو پیهانیذ و دو
کلیذ فـاس داد ؿود.
دس همن ماوع سا ته آسام نگهذاسیذ و اػتااد کنیذ
و آ سا دس دػو فـیاس نذهییذ صییشا تآیث تؼیتگ
دػو و ػآذ م ؿود.

 -6نور پردازی محیط کار
قشاس داد سوؿنای و انتخاب مییضا مناػیث اص نیوس می
توانذ توانای ؿخق سا دس هنگیاو دییذ تلیاویش تیش سوی
مانیتوس افضایؾ دهذ .اگش سوؿنای تؼیاس صیاد تاؿذ و یا نوس
تیؾ اص انذاص مناػة تش سوی كاوه مانیتوس تیافتذ ،تیشای
دیذ تلاویش تش سوی مانیتوس دچیاس مـیکل ؿیذ و نمی
توا تلاویش سا ته وهو مـاهذ کشد ،تنیاتش ایین موخیة
تؼتگ چـ و ػش دسد م ؿود:
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-

-

-

میض کامپیوتش و مانیتوس تود سا ته گونه ای دس موییي
کاس قشاس دهیذ که پـو ته پندش مویي کیاس تاؿیذ و
نوس تیشو اص اتا تش سوی مانیتوس تاتیذ نـیود و ییا اص
پشد و نوسگیش دس پـو پندش ها اػتااد ؿیود تیا اص
وسود نوس دستـا خلوگیشی ؿود.
اص نوس مهتات و توسؿیذی تٌوس تشکیثی دس موییي
کاس اػتااد ؿود تا سوؿنای مناػث خهو توانیذ
دس اتتیاس داؿته تاؿیذ.
دس كوست اػتااد اص چشإ های مٌالٔه ،منثْ نیوس سا
ته مواصات تي دیذ تود قشاس دهیذ.
دس كوست که اص مانیتوس  LCDاػیتااد می ؿیود،
میضا سوؿنای تیـتشی موسد نیاص اػو.
مناتْ سوؿنای دستـا که دس پـو كاوه نمیایؾ
قشاس داسدنذ می تواننیذ تیشای کیاستشا تیا کیامپیوتش
مـکل ایداد کننیذ و دس واقیْ دییذ كیاوه کیاس سا
تٌوس واهح تشایتا مـکل م ػاصد.
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 -7توقف ،کار و استراحت
حت صمان که کیامالً ًثیق اكیو كیویح نـؼیته اییذ،
نـؼتن ًوالن دس یک خا ،تا ممانٔو اص خشیا تو می
توانذ تشای تذنتا ٓواسه ایداد کنذ .تناتش این ػٔ کنیذ
هش  20تا  30دقیقه ،یک دو دقیقیه کیاس تیود سا متوقیف
کشد و حشکات کــ انداو دهیذ و تٔذ اص هیش ػیآو 5
تا  10دقیقه اػتشاحو کشد یا کاس تیود سا تغیییش دهییذ.
الثته نم گویی کاس سا تٌٔیل کنییذ ،تلکیه منِوسمیا اص
اػتشاحو این اػو که تا تغیییش وهیٔیو تیذن تیود تیه
ٓوالت و مااكل اػتشاحو تذهیذ .کاف اػو هیش ٓویله
دس تال خهت که قشاس داؿته ،قشاس گیشد .تشای ایین کیاس
حت م توانیذ تلنذ ؿویذ و دس اتا تیود چنیذ قیذو سا
تشویذ.
هنگاو نهیاس و ییا مییا وٓیذ تهتیش اػیو اص خیای تیود
تشتیضیذ و یک دوسی دس اًشا تضنثذ.
یادتا تاؿذ ٓالو تش ٓوالت و مااكل ،چـی هیای ؿیما
نیض نیاص ته اػتشاحو داسنذ ،تناتش این گه گا ته خیای نگیا
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کشد ته كاوه نمایؾ ته نقٌه دوس دػو تیش ؿویذ ییا
تا کف دػتتا  10تا  15ثانیه چـ هایتا سا تپوؿانیذ.
تشای تود تشنامه سیضی کاسی داؿته تاؿیذ ،ته این كیوست
که تیؾ اص  30تا  45دقیقیه تیه حالیو ثاتیو نـؼیته ییا
ایؼتاد نمانیذ و دس تین کاس حتماً وهیٔیو تیذن تیود سا
تغییش دهیذ ،حت هش نی ػآو ػش خای تود تایؼیتیذ و
یا چنذ قذو سا تشویذ.
ته تناوب اص پـو میض کامپیوتش تشتاػته  ،و تیا نشکـیهای
تیل ػاد  ،گشد  ،تاصو ،مچ دػو و پاها سا حشکو دهییذ.
تشای این منِوس نشو افضاس  Workravekم توانذ ته ؿما
کمک صیادی کنذ .این نشو افضاس دس میذت صمانهیای کیه اص
ًش تود ؿما مـخق م گشدد تش سوی كاوه میانیتوس
ؿما ُاهش ؿذ و انواّ نشمـها سا ته ؿما نـا م دهیذ و
ؿما م توانیذ ته همشا آ چنذ دقیقه نشمؾ نمائیذ.
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 -8حرکات ورزشی داخل اتاق کار یاا پشات
میس کامپیوتر:
 دس حالو کامالٌ كا تنـینیذ دػو ها دس کناس تیذقشاس تگیشنذ ته آسام هش دو ؿانه سا تاال تثشیذ 5 .ثانیه
مکث کنیذ و ػپغ ؿانه ها سا سها کنیذ ،ایین حالیو
سا  5مشتثه تکشاس نماییذ.
 دس حالو کامالٌ كا تنـینیذ:الف) هش دو دػو سا ته كیوست کـییذ دس خلیوی تیود
تگیشیذ و انگـتا و مچ سا تاص و تؼته کنیذ (  5مشتثه)
ب) هش دو دػو سا ته كیوست کـییذ دس ًیشفین تیود
تگیشیذ و انگـتا و مچ سا تاص و تؼته کنیذ (  5مشتثه)
ج) هش دو دػو سا ته كوست کـیذ دس تیاالی ػیش تیود
تگیشیذ و انگـتا و مچ سا تاص و تؼته کنیذ (  5مشتثه)
 دس حالو کامالٌ كا تنـینیذ:الف) کف هش دو دػو سا ته ه تهؼثانیذ و تیا خیای کیه
ممکن اػو آسنح ها سا تاال تیاوسیذ.
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ب) پـو هش دو دػو سا ته ه تهؼثانیذ و تیا خیای کیه
ممکن اػو آسنح ها سا پایین تیاوسیذ.
 دس حالو کامالٌ كا تنـینیذ و دػو ها دس کنیاس تیذقشاس تگیشنذ ،ػش سا ته یک ػمو ت کنیذً،وسی که گوؽ
ته ؿانه هما ػمو نضدیک ؿود 5 ،ثانیه مکث کنیذ و ته
حالو او تشگشدیذ.
 ػش سا اص حالو کامالٌ كا دس ساػتای تذ ته آسامی تیهپایین ت کنیذً ،وسی که چانه ته قاؼیه ػیینه نضدییک
ؿود 5 ،ثانیه مکث کنیذ و ته حالو او تشگشدیذ.
 ػش سا اص حالو کامالٌ كا دس ساػتای تذ ته ٓقة تیکنیذً ،وسی که احؼاع کـیذگ دس خلوی گشد کنیذ،
 5ثانیه مکث کنیذ و ته حالو او تشگشدیذ.
 دس حالو کامالٌ كا تنـینیذٓ ،والت ؿک سا منقیثنکنیذ( ؿک س اس داتل تکـیذ)  5 ،ثانیه مکث کنییذ ،ایین
حشکو سا  5مشتثه تکشاس کنیذ.
 دس حالو کامالٌ كیا تنـیینیذ ،پیای ساػیو سا اص سویصمین تلنذ کنیذ و مؼتقی دس ساػتای سا نگیه داسییذ5 ،
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ثانیه مکث کنیذ (  5مشتثه) ،حشکو سا تا پای چیه تکیشاس
کنیذ.
 تایؼتیذ و دػو ها سا دس گودی کمش تگزاسیذ ،ته آسامیو فقي  10دسخه ته ٓقة ت ؿویذ و قاؼیه ػیینه سا تیاص
کنیذ 5 ،ثانییه مکیث کنییذ و تیه حالیو او تشگشدییذ5(.
مشتثه) ،ػپغ  3تا  5ناغ ٓمیق تکـیذ و تیه کیاس تیود
ادامه دهیذ.
 دس كوست که مشاحل تاال سا سٓایو نکشدییذ و دچیاس دسدؿییذیذ ،تهتییشین سا  ،اػیتشاحو ،ماػییاط مالیی دس نییواح
دسگیش ،سیلکغ کشد ٓوالت و آسامؾ اػو.
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 -9سخن آخر
تا سٓایو نکات ایمن و مؼائل مشتوى ته اسگونوم کیاس تیا
کامپیوتش نم توانییذ كیذ دس كیذ تیه كیوست حتمی اص
آػیة های تذن و خؼم و سوان خلوگیشی نمایییذ امیا
تا سٓایو مذاوو و حؼاػیو الصو م توانیذ این موهیوّ سا
تقلیل دهیذ ته گونه ای که ػا های متمادی ػآو ها تا
کامپیوتش کاس کنیذ و هیچ گا دچاس تیماسی و دسد ناؿ اص
کاستشی تا کامپیوتش نـویذ.
سٓایو مواسد یاد ؿذ اص هٔف و ػوصؽ چـ  ،کمیش دسد،
پییا دسد ،دسد گییشد  ،ػیینذسوو مییچ دػییو و انگـییتا و
تؼیاسی مواسد موش دیگش خلوگیشی م کنذ.
دس مواقْ اػتشع و نگشان ناؿ اص دسدهای مالل ماننیذ
دسد گشد و دسد ناؿ اص کیاستشی نادسػیو تیا کیامپیوتش،
تلوست مؼتقی ته ػیؼت ٓلث ؿیما دس قؼیمو هیای
مشتوًه ماننذ گشد آػیة سػیذ و تآث اتتال دس سفتاس
و سوحیات ؿما تواهذ ؿذ.
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