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عنوان ایده
مخاطب ایده
پیشنهاد دهنده

بیان مسئله
و چالش

استقرار سیستم (مهندسی ارگونومی  ( ergonomyدر ساختمان های اداری و
دفاتر کاری وزارت نفت و شرکت های زیر مجموعه
مخاطب اصلی در وزارت نفت

مخاطبان دیگر
نام و نام خانوادگی

مدیر کل ایمنی و بهداشت  HSEوزارت نفت  ،معاون محترم وزیر در امور نیروی انسانی
مدیران ارشد  4 HSEشرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت  ،سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

حامد اکبری

سمت سازمانی
پست الکترونیک

کارمند وزارت نفت
Hamed1879akbari@yahoo.com

واژه ارگونومي از دو لغت يوناني  Ergonبه معني كار و  Nomosبه معني قاعده و قانون مشتق
شده است .اين علم دربیشتر كشور های توسعه يافته و صنعتي جهان با عنوان مهندسي عوامل
انساني نام گذاری گرديده  .ارگونومي ابزار مهندسي و مديريتي با هزينه كم و سود سرشار مي
باشد .
در تعريفي دقیق تر مي توان گفت كه هدف از استقرار اين سیستم ،طراحي وسايل فني ،
موقعیت و مکان های كاری  ،وظايف شغلي نظام مند در جهت افزايش هر چه بیشتر راندمان و
بهره وری پرسنل در ساعات كاری تعیین شده مي باشد  ،هدف بهبود ايمني  ،بهداشت و سالمت
شغلي و در همین راستا  ،جلوگیری از بیماری ها ی شغلي  ،فرسودگي شغلي (آسیب های
اسکلتي  ،بیماری مزمن جسماني  ،روان تني واسترس های شغلي و  )...است .
ارگونومي در طراحي شرايط كاری  ،انسان را محور قرار مي دهد  .اين ابزار مهندسي و مديريتي ،
با در نظر گرفتن توانايي ها و محدوديتهای فیزيولوژيکي جسماني و رواني انسان  ،روش كاری ،
)  ) positonو موقعیت كاری را طراحي و برنامه ريزی مي نمايد كه با افزايش آرامش  ،آسايش
و دقت  ،بهره وری و راندمان كاری پرسنل را به سطح حداكثر مطلوب مد نظر در سازمان
نزديک مي نمايد .

شرح
پیشنهاد بهبود

مباحث پیشنهادی مورد بررسي جهت طراحي يا اصالحات مجدد ارگونومیکي ساختمان ها و
دفاتر اداری :
بررسي فیزيولوژی كار (تحلیل شرايط فیزيکي و مکانیکي كار ازقبیل آلودگي صوتي  ,نور  ,رنگ
وتزئینات ,دما  ,فشار هوا,ارتعاشات ,مخاطرات ديگر)
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مهندسي عوامل انساني بر اساس (آنتروپومتری ( )Anthropometryاستاتیک ودينامیک) (با
مشخصات جسماني نیروی انساني ايراني)
چید مان داخلي بر اساس استاندارد ارگونومیکي

 , Internal layoutاستقرار ( ( Five

Star
استفاده از ابزارهای سنجش مورد نظر مهندسي ) ( Plibel method- OWAS – RULA
ارگونومیکي از قبیل
با توجه به اين كه حجم بااليي از فعالیت ها ،خدمات و عملیات های اداری در سطح وزارت نفت و
شركت های زير مجموعه در قالب دفاتر كاری انجام مي پذيرد  ،پیشنهاد مي گردد در صورت
صالحديد پس از بررسي های تخصصي و كارشناسي با استفاده از دانش متخصصین مربوطه
طراحي دفاتر و ساختمان های اداری را به استاندارد های ارگونومیکي نزديک تر نمايیم تا هر چه
بیشتر شاهد افزايش راندمان كاری پرسنل و كاهش بیماری ها و فرسودگي شغلي و كاهش هزينه
های بخش درماني باشیم ( ار جاع به آمار مراجعه به مراكز درماني به علت بیماريهای شغلي
اسکلتي )
بر اساس استاندارد های )International Association of Oil & Gas (OGP
 producerتقديم مي گردد
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آدرس دقیق بند استاندارد
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