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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح-1

 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی-1-1
 :عنوان طرح 

 عضالنی پرسنل تعمیراتی –بررسی تاثیر مداخالت ارگونومیکی اختالالت اسکلتی  

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( توسعه محور                         محور     مسئلهالف( 
 نیادید(بن

 مقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(        انیدانش بن یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكمیتحص ییالف( دانشجو

  دیاسات یعات(  فرصت مطالد 

 ت طرح:یاولو 

              بلند مدت                 ان مدت   یم              كوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام-1-2
  

ایش کار ، افزفتن زمان عضالنی مرتبط با کار عمده ترین عامل از دست ر –بر اساس تحقیقات انجام شده، اختالالت اسکلتی 
هزینه ها و آسیب نیروی کار به شمار می آید. و از جمله مسائلی است که ارگونومیسیت ها با آن مواجه هستند. این اختالالت 

گزارش دفتر آمار امریکا  سعلت اصلی غیبت ها را تشکیل داده و پس از بیماریهای تنفسی شغلی در رتبه دوم قرار دارد. بر اسا
در حدود یک سوم غرامت های ناشی از کار به  درصد بیماریهای ناشی از کار را تشکیل می دهند. 44ضالنی عاسکلتی  اختالالت

در صنایع مختلف اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار به عنوان یکی از عوامل اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط می باشد.  
همخوانی میان کار و انسان سبب بروز مسائل و مشکالت  د تناسب ووشود. نبمؤثر در بروز حوادث و غیبت از کار محسوب می

بر اساس .  عضالنی ناشی از کار اشاره نمود -های اسکلتیتوان به بروز حوادث و آسیبها میشود که از جمله آنبسیاری می
اند؛ هایی که باعث روز کاری از دست رفته شدهها و بیماریدرصد از آسیب 34در آمریکا انجام شد؛  2012مطالعاتی که در سال 

روز از دست رفته داشته  12یعنی به طور متوسط هر ناراحتی اسکلتی عضالنی های اسکلتی عضالنی بوده است؛ مربوط به ناراحتی
های جسمی و روانی آنان ن سالمت و فراهم نمودن آسایش و رفاه کارگران و تطبیق وضعیت کار با تواناییاز این رو تأمی است. 

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت   .یک وظیفه اخالقی انسانی و یک شرط امکان انجام کار و فعالیت ثمربخش است
و کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی گام های موثری  مشاغل تعمیراتی است تا بتوان در راستای پیشگیری ارگونومیکی پرسنل

 برداشت.
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 اثربخشی بینیپیش-1-3
 در صورت اجرای دقیق در کاهش و پیشگیری اختالالت اسکلتی عضالنی موثر خواهد بود.

 

 
 

 محدوده طرح -1
  پیشنهادی شرح کار -1-1
 تالالت اسکلتی عضالنی اخ تعیین افراد مبتال به -1
 ی و اصالحمشخص کردن پروتکل های ارزیاب -2
 اجرای برنامه ارزیابی و اصالح  -3
 بررسی اثر بخشی طرح  -4

 
 (هامحدودیت، مدارک تحویلی اصلی، فرضیات و هاآن)کلیات کارهای قابل انجام، نحوه انجام 

 (ر و محصول مورد انتظا هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-1

 کاهش و پیشگیری از اختالالت اسکلتی عضالنی -1
 ره وری پرسنل مبتالافزایش به -2
 افزایش آگاهی پرسنل -3
 
 

 پروژه یمحل اجرا -3-1
 مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر پرسنل تعمیراتی خطوط فرآوری

 
 

ه ب یقات و فناور یت مركز تحقیبه سا ،صیقابل تخص یو رفاه یشگاهیجهت كسب اطالعات در خصوص امكانات آزما*
 د.ییمراجعه نما  RT.GEG.irدرسآ

 
 


