


:موضوع
«وظیفه( تجزیه و تحلیل)واکاوی »

(Task analysis)

:گروه هدف

کارشناسان بهداشت حرفه ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 

:ارائه دهنده
(فوکال پوینت برناهه ارگونوهی دانشگاه علوم پسشکی ایراى) رضا عبدی 



ّا اسصیاب ٍ اپشاتَسّا طشاحاى، اسگًََهیستْا، کِ است ای ضیَُ ٍظیفِ ٍاکاٍی 
 .تشًذ هی تشدُ کاس تِ هاضیي -اًساى سیستن اسصیاتی ٍ تَصیف هٌظَس تِ

هطالعه آنچه که نیاز است یک اپراتور یا گروهی از اپراتورها انجام   
تا ( در قالب فعالیتهای جسوانی و یا فرآیند های شناختی)دهند 

. اهداف سیستن حاصل شود



هختلف سٍضْای تا کِ است هتذٍلَطی یک ٍظیفِ ٍاکاٍی ،تٌاتشایي ٍ 
 ًیاص هَسد اطالعات کٌذ هی کوک ٍ ضَد هی اًجام گًَاگَى تکٌیکْای
 هَسد سیستن طشاحی یا اسصیاتی دس آًگاُ ٍ ضذُ ساصهاًذّی ٍ گشدآٍسی
 .گیشًذ قشاس استفادُ

تذست سا سیستن دس اًساى فعالیت ٍ ًقص اص تصَیشی ٍظیفِ، ٍاکاٍی کاستشد 
 اص اطویٌاى حصَل تشای تَاًذ هی ساختاسهٌذ اطالعات چٌیي یک .دّذ هی

 ٍجَد تٌاسة ٍ ساصگاسی ساصهاى ٍ اًساى تَاًائیْای ٍ سیستن اّذاف تیي ایٌکِ
.ضَد تشدُ کاس تِ داسد،



:ایونی -1
.کٌذ کوک ایوٌی تِ عوذُ طشیق 4 تِ تَاًذ هی ٍظیفِ ٍاکاٍی
کاس هحیط دس خطشات ضٌاسایی دس (الف
اًساًی اپشاتَس تشای هطلَب طشاحی تِ دستیاتی طشیق اص سیستن ایوٌی اص هعیي سطح یک تِ دستیاتی ّذف تا ٍظیفِ ٍاکاٍی (ب
اًساًی پزیشی اعتواد اسصیاتی یا سیستن دس اًساًی خطای ٍاکاٍی تشای هثٌایی ایجاد (ج
.کذاهٌذ پیطگیشاًِ اقذاهات ٍ تَدُ اضتثاُ چیضی چِ ایٌکِ تعییي تشای حادثِ تشسسی دس کاستشد (ت

:وری بهره -2
 اًساًی ًیشٍی تِ ًیاص ضَد، استفادُ اتَهاسیَى اص تایست هی تَلیذ فشآیٌذ اص قسوت کذام ٍ دسکجا کِ ساصد هی هطخص ٍظیفِ ٍاکاٍی

.ضَد ٍسی تْشُ تْثَد تاعث تَاًذ هی خطا پتاًسیل کاّص ٍ ضٌاسایی .تاضذ ًحَ چِ تِ پشسٌل آهَصش ٍ است چگًَِ

:تداوم -3
 تِ ًیاص تَاًذ هی ٍظیفِ ٍاکاٍی .یاتذ کاّص حذاقل تِ آى تیکاس صهاى ٍ ضذُ ًگْذاضتِ هطلَتی ٍ هٌاسة طَس تِ تایست هی سیستن

  هی سثة سا سیستن ضذُ سیضی تشًاهِ غیش تیکاسی کِ خطاّایی ضذ خَاّذ تاعث سیستن تْیٌِ طشاحی .ًوایذ ضٌاسایی سا ًگْذاضت
.یاتذ کاّص ضَد



کرد؟ استفاده وظیفه واکاوی از بایست هی هوقع چه
سیستن طشاحی ٌّگام (الف
سیستن اسصیاتی ٌّگام (ب
هاضیي -اًساى سیستن عولکشد دس هطکل تشٍص ٌّگام (ج

گیرد؟ انجام کسی چه توسط بایست هی وظیفه واکاوی
طشاحاى (الف
علویات ٍاحذ (ب
(اسگًََهیستْا ٍ ایوٌی هتخصصاى) ّا اسصیاب (ج
هذیشاى (ت

 



است نظر مورد وظیفه کامل درک وظیفه، واکاوی اصلی هذف 
 .شود می مشخص مهم موارد آن وسیله به که

طراحی و ایمنی سیستم، طراحی آموزش، در وظیفه واکاوی 
.است شذه استفاده بسیار کار محیط



ٍظیفِ هشاتثی سلسلِ ٍاکاٍی (HTA) تَسط اتتذا دس Annett and Duncan
  .ضذ اسایِ ٍ هطشح آهَصضی اّذاف تشای (1967)

ُتکاس کاس هحیط اسگًََهیک هطکالت ضٌاسایی هٌظَس تِ ًیض اسگًََهی دس آى اص اهشٍص 
  .ضَد هی گشفتِ

ّذف HTA تطکیل سا ضغل آًْا هجوَع کِ است گًَاگًَی فعالیتْای ًوَدى هطخص 
  .دّذ هی

دس تَاى هی .داسد تستگی ٍاکاٍی ّذف تِ کَچکتش، اجضای تِ ضغل یک تجضیِ هیضاى 
 ٍ دستْا حشکت هاًٌذ کَچک تسیاس جضئیات ٍ سفت فشاتش یا ٍ ضذ هتَقف فعالیت سطح
.کشد تشسسی ًیض سا چطوْا



کاربردهای HTA: طشاحی interface، ِتشًاهِ دستَسالعولْا، تْی 
. ... ٍ اًساًی خطای آًالیض آهَصضی،

دس HTA، ِهطخص ّذف تِ دستیاتی تشای الصم عولیاتْای اص هشاتثی سلسل 
 .ضًَذ هی



Goals: تِ دستیاتی ٍ آى اًجام دس سعی فشد کِ کاس دس ّذفوٌذ فعالیتْای 
.داسد ّذف

Plan: است ضشٍسی عولیات اًجام تشای کِ ضشایطی تیاى.Plan هطخص 
.ضَد اًجام ٍقت چِ کاسی چِ ساصد هی

Tasks: َُّذف تِ دستیاتی تشای ضذُ اتخار ضی.

Operations: ضَد اًجام ّذف تِ دستیاتی تشای تایذ کِ فعالیتی ّش 
.(آى پیچیذگی یا سادگی صهاى، هذت اص ًظش صشف)



دس HTA تا ًْایی ّذف .ضَد هی استفادُ خاصی گزاسی ضواسُ سٍش اص 
.ضَد هی هطخص صفش عذد

 ًُْایی ّذف ّذفْای صیش گزاسی ضواس (sub-goals) 1 ضواسُ اص 
.ضَد هی ضشٍع

Plan گیشد هی خَد تِ ّذف صیش آى تا هطاتِ ای ضواسُ ّذف صیش ّش ّای. 





تِ ضغل یک اجضا هشاتثی، سلسلِ ٍاکاٍی دس آهشیکا َّایی ًیشٍی دس  
:ضَد هی ضکستِ صیش صَست

Job

Duty

Task

Sub-task

Activity

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Job 

 تعویرکار خودرو

Duty 
 تعویش تشهضّا

Duty 
 تٌظین هَتَس

Duty 
 تٌظین دستگاُ خٌک کٌٌذُ

Task 
 دلکَ تعَی  سیوْای

Task 
 تعویشکاستَساتَس

Task 
 تعویش دلکَ

Sub-task 
 تٌظین کاستَساتَس

Sub-task 
 تعَی  قطعات کاستَساتَس

Activity 
 تٌظین َّای کاستَساتَس

Activity 
 جذا کشدى اتصاالت

Activity 
 تشداضتي پَضص دلکَ

Activity 
 تعَی  چکص تش 

Activity 
 تاصسسی هسیش َّا



(Timeline analysis)واکاوی زماني 

چِ ضغل دٌّذُ تطکیل اجضا اص یک ّش ضَد هی هطخص صهاًی ٍاکاٍی دس  
.دّذ هی تطکیل سا کاس صهاى کل اص دسصذی

 داد ًوایص افقی یا عوَدی صَست تِ تَاى هی سا ًتایج.  







The operator shows awkward postures including twisting of the trunk and neck.
In addition, inappropriate working surface height is also displayed in this photo.





The following items outline the procedures used for obtaining 

useful video documentation







 OSHA Technical Manual (OTM) _ Section VII  Chapter 1 - Back Disorders and Injuries

https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html

https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html
https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html
https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html


گیوه بافی
(تهیه کفی و رویه) 
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مورد استفاده در عملیات گیوه بافیابزار 
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