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 خزائیمسعود : مدرس



 :  سالمت شغلي
تامين حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی  

 .سازمان  کارکنان
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 (:شغلی)بهداشت حرفه ای •

:ایمنی  
ميزان ، درجه دوری از خطر در 

 جهت پيشگيری از حوادث

 هنر خوب و سالم زيستن
 در دنياي صنعت و تكنولوژي
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 :بيماريهاي ناشي از كار
بيماری ناشی از کار به زبان ساده بيماری است که بعلت اشتغال 
به یك کار و تحت تاثير شرایط موجوود در آن ایاواد موی    

 .شود
 
 کاهش شنوایی در اثر صدای محيط کار-
 سرطان خون ناشی از آلودگی هيدروکربنی در محيط کار-
 ناراحتی های اسکلتی عضالنی ناشی از کار ایستاده مداوم-
 UVسرطان پوستی ناشی از اشعه -
 IRآب مروارید ناشی از اشعه -

 بيماریهای ریوی ناشی از آلودگی ذرات معلق در محيط کار-
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 :حادثه ناشي از كار 
کوه در    حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یوا پيامودی  

جریان اناام کار پدید آمده و با صودمات شوغلی  جوانی،    
 .همراه می باشد ... مالی و 

 
 برق گرفتگی-
 شکستگی یا قطع عضو بر اثر برخورد با تاهيزات -
 سوختگی در اثر تماس با مواد شيميایی-
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در چهارچوب برنامه ايمني هر فردي حق دارد بداند  
 :كه

  چه خطرناکی در محيط شغلی کارگر وجود دارند؟•
 پيامدهای ناشی از مواجهه با این مخاطرات چيست؟•

 چه اقدامات حفاظتی در برابر این خطرات باید اناام شود؟•

ممکن است ... ( آتش سوزی، انفاار و)چه خطرات فيزیکی •
 رخ دهد؟

 

 

 
6 



 عوامل شيميایی زیان آور محيط کار
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:مسموميت شغلي ارتباط مستقيمي با  

 مقدار سم و نوع آن  •

 ميزان مصرف مصرف و یا تماس با ماده سمی•
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 راههاي ورود مواد شيميايي به بدن  
 

 راه تنفسی•
 راه پوستی و چشمی•
 راه گوارشی•
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 مديريت عوامل شيميايي محيط كار

  (شيميایی ایمنی) شيميای مواد صحيح مدیریت از هدف   

  مواد سوء عوارض از پيشگيری و انسان سالمت حفظ

  با که است (... و گياهان انسان،) زیست محيط بر شيميایی

 .پذیرد می اناام زیر اقدامات
 

 ارتقاء آگاهی  •
 پيشگيری•
 کنترل و مدیریت•
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 :مخاطرات شاملخطر جهت پيشگيري از برنامه اطالعات 
 

 فهرست برداری از مواد شيميایی -1

 برچسب گذاری -2

 MSDSمواد برگه های اطالعات ایمنی  -3

 آموزش -4

 برنامه مدون مبادله اطالعات خطر -5

 بازدید کنندگانمقررات مربوط به  -6
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 مديريت عوامل شيميايي محيط كار



فهرست برداری از مواد شيميایی -1  
 
  
 
 

 :تعيين مواد شيميایی•
                          

وارد محيط کار می شوند -  
(ساخته های اصلی و فرعی)در محيط کار ساخته می شوند  -  

 
از محيط کار خارج می شوند -  

 
               



 Labeling              :برچسب گذاری -2

نام ماده شيميایی -  
تاریخ توليد -  
تاریخ مصرف -  
فرد توليد کننده یا سازنده -  
آخرین فرد مصرف کننده و تاریخ مصرف -  
نام مکان مصرف -  
ویژگی های مخاطره آميز -  
هشدار ها و تدابير احتياطی مطابق با ضوابط استاندارد -  



 Labeling              :برچسب گذاری
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 (MSDS)برگه های اطالعات ایمنی مواد  -3
 Material Safety Data Sheets 

 
 ...(نوع و خصوصيات ماده، فرمول شيميایی، نقطه اناماد و )ماهيت ماده شيميایی  -1
 ...(اشتعال، انفاار و )ویژگی های فيزیکی و خطرات فيزیکی  -2
 خطرات بهداشتی بر روی سالمتی-3
 راه های اصلی ورود ماده شيميایی به بدن-4
 (TLV)مقادیر حد آستانه مااز مواجهه با مواد شيميایی -5
 ویژگی های سرطان زایی-6
 نکات احتياطی هنگام کاربرد، حمل، انبارش و دفع مواد شيميایی-7
 اقدامات کنترلی، احتياطی و وسایل حفاظت فردی در مواجهه با مواد شيميایی-8
 اثرات زیست محيطی مواد -9

 کمك های اوليه و فوریت ها در هنگام بروز سوانح -10
 اطالعات مربوط به توليد کننده ماده-11
 ...و  -12



 :دانشجويان ارتقاء آگاهي و دانش پرسنل، بازديدكنندگان و -4
 تهيه و تدوین دستورالعمل بازدید کنندگان

 

 ماهيت مواد شيميایی مصرفی و اثرات آن بر سالمتی•
 راههای ورود مواد شيميایی•
 شيوه صحيح نگهداری و حمل و نقل مواد شيميایی•
 مدت مسئوليت بيماری زایی ماده شيميایی•
 اثرات و راههای ورود مواد شيميایی به بدن•
 ميزان مواجهه روزانه  با مواد شيميایی و استاندارد مواجهه•
 طریقه پيشگيری و کنترل مواجهه و کاهش اثرات مواد شيميایی•
 حصول اطمينان از عدم تغيير غلظت و یا ترکيب عناصر مواد شيميایی•

 آشنایی کامل با عملکرد مواد شيميایی و آمادگی کامل نسبت به خطرات ناشی از آن•

 آشنایی با چگونگی شناسایی شرایطی که موجب یك وضعيت خطرناك می شود•

 آشنایی با دستورالعمل های وضعيت اضطراری و تاهيزات اورژانس•

 
 



 :اقدامات مديريتي -5
 
 حذف مواد شيميایی•
جایگزینی مواد شيميایی با موادی که مخواطرات کمتوری   •

 .دارند
 کاهش زمان مواجهه با مواد شيميایی•
 استفاده از عالئم و تابلو های هشدار دهنده•
جایگزینی افرادی که نسبت به مواد شويميایی حساسويت   •

 .دارند
استفاده از برگه های اطالعوات ایمنوی موواد شويميایی     •

(MSDS) 
 

 



 اقدامات كنترلي -6
 

 استفاده از سيستمهای تهویه مناسب و استاندارد•
استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع و ميوزان  •

 ...آالینده در جهت حفظ بينایی، پوست، ریه و 
استفاده از تاهيزاتی که تا حد امکوان ميوزان مواجهوه    •

 .پرسنل را کاهش دهد
 نصب سيستمهای اعالم و اطفاء حریق•
 دفع صحيح پسابها و پسماندهای آزمایشگاهی•

 
 
 
 



يكي از روش هاي كاهش خطرهاي ناشي از مواد شيميايي موجود در هووا   
استفاده از سيستم هاي تهويه هوا است  كه با توجه به محيط هاي كواري  
 . مختلوووي موووي توانوووو انوووواا تونووواتوني داشوووته باشوووو      

نكته مهم در مورد اين سيسوتم هوا بوازبيدي دوره اي و تدييويوه  وحت      
 .كاركرد آنها توسط مسئولين فدي ذيربط مي باشو
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(وسايل حفاظت فردي)   

22 

با استفاده از وسوایل حفاظوت   
فردی مناسب نظير ماسك های 
حفاظتی مناسب می توان ميزان 
مخاطرات فيزیولوژیکی ناشی 
از بخارات بر روی سالمتی فرد 
تا حد امکان کواهش داد، الزم  
به ذکر می باشد که ماسك های 
مربوط باید دارای مشخصوات  
فنی متناسب با نووع آالینوده   
باشند و دارای حوداقل افوت   
فشار منفی با رانودمان بواالی   
جووذب در کنتوورل آالینووده  

 .ورودی به مسير تنفسی باشند

 



 انبارداري و قفسه بدوي مواد شيميايي•
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 مقررات عمومی در انبارهای مواد شيميایی خطرناك

افرادي كه در چدين محيط هايي كار مي كددو بايو از آموزش كافي •
 .برخوردار باشدو

 .سال نبايو در چدين محيط هايي كار كددو 18افراد كمتر از •
بويايي ويا شدوايي دارنو نبايو در اين محيط ها , افرادي كه اختالل بيدايي •

 .كار كددو
 .به همراه داشتن سيگار روشن و يا كبريت در اين محيط ها ممدوا است •
 .انبار ها بايو به طور مرتب بازرسي شونو•
 .حفظ نظم و پاكيزتي در اين مكان ها بسيار اهميت دارد•
 .كار كددوكارتران مجاز نيستدو در انبارهاي مواد سمي به تدهايي •
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 انبارهاي محكم•
 بستقفل و وجود •
 نفتيمجاورت با مواد روغدي و عوم •
 مداسبتهويه وجود •
الكتريكي ضو طبيعي يا المپ هاي روشدايي •

 جرقه
 جرقهاز جدس چوب يا ديگر مواد ضو كي  •
 :وجود مواد آتش تير در اطرافعوم •
چاشدي هاي  -قير و آسفالت  -علي خشک     •

 ...انفجاري و 
 

 مواد قابل انفاار 
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 مواد اکسيد کننده
Oxidising Substances 

 
عوم استقرار در كدار مايعاتي كه نقطه آتش •

 .تيري آنها پايين است
 مجهز بودن به سيستم تهويه•
 مصالح مقاوم در برابر آتش•
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 (سوخت ها )موادآتش گير •
•Flammable Substances 

 

 در جای خنک نگهداری شود•
 (وسايل روشنايی بايد ضد جرقه باشند)به دور از جرقه احتمالی و شعله •
 برچسب گذاری•
 .خطوط لوله اين مواد با رنگ مخصوص نشان دهنده نوع ماده و مسير جريان باشد•
 .و ديگر تجهيزات باشدساختمان ها شيب انبارهای مخازن بايد در خالف جهت •
 ديواره حفاظتی برای پيشگيری از گسترش آتش سوزی•
 تجهيز انبار به خاموش کننده های دستی يا اتوماتيک مناسب به تعداد کافی•
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 انباداري )نگهداري مواد(

 مواد سمی
Toxic Substances 

 

 نگهداری در ظروف کامالٌ درزگيری شده و مقاوم در برابر هرگونه نشتی•

 در عين حال برقراری سيستم تهویه مناسب•

بر اساس خصوصيات فيزیکی و  ... و , نور, رطوبت , تنظيم حرارت •

 شيميایی
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 انبارداري)5(

 مواد خورنده
Corrosive Substances 

 
 پرکلريک, نيتريک , کلريدريک , فلوريدريک :     اسيد ها

 …هيدروکسيد پتاسيم و , هيدروکسيد سديم :       قلياها
 

 نگهداری در ظروف مقاوم و کنترل عدم نشتی•
استقرار در ساختمان ها و تاهيزات مقاوم در برابر بخارات این مواد    •

 و نگهداری در دمای پایين
اسيد استيك در اثر اناماد افزایش حام یافته  ) جلوگيری از اناماد •

 (و این امر باعث متالشی شدن مخزن خواهد شد
 رعایت اصول جداسازی تاسيساتی•
 وجود چشم شوی های ایمنی و دوش های ماهزدر محل•
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 ارتينگ تاهيزات الکتریکی
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 ایمنی سيلندرهای تحت فشار
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 در و باشو بسته نقل و حمل موقع در سيلدور شير درپوش
 ديوار به مداسب اي وسيله با فشرده  تاز سيلدور آزمايشگاه

 ها آزمايشگاه در فشرده تاز سيلدورهاي نقل و وحمل شود ثابت
 شود انجام آن مخصوص وسيله با
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. سيلندرها را در مسير تردد عمومی قرار ندهيد  

سوويلدورها  يووا در نگهوارنووو  فلووزي مخصوووص كووه در كووي •
آزمايشگاه است قرار مي تيرد يا بوسيله تسومه يوا زنجيوري    
فلزي به ديوار ثابت مي شود و يا بوسيله يک تيره به ميز كوار  

 . نصب مي تردد
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جابجايي سيلدورهاي تاز فشرده  بايو بوسيله دوچرخه مخصوص آن كه مجهز 
يه زنجير محافظ سيلدور است انجام شودو به مدظور محافظت از شير سيلدور  
حتماً موقع حمل و نقل درپوش محافظ شير بسته شوه باشووسيلدورهاي تاز 
فشرده در آزمايشگاه حتماً به وسيله زنجير يا تسمه اي محكم به ديوار ثابت 

.شوه باشو  

34 



 ايمدي محيطي در آزمايشگاه 
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 آن هاي خطر كه شيميايي ماده•
 عدوان به بايو نيست شوه شداخته

 .شود ترفته نظر در خطرناک ماده
 

 است موظي آزمايشگاه مسئول •
 تازه شيميايي ماده بالقوه خطرهاي

 تعيين مداسب شيوه به را شوه وارد
 ايمدي وسايل آن براساس تا كدو

 خطر مهار مهدوسي روش و فردي
 .شود استفاده مداسب
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 نصب يک نقشه يا طرح در آزمايشگاه•
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 ايمدي فردي 
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  خودكار شستشوي هاي دستگاه•
 و دست, چشم براي اضطراري

 دانشجويان دردسترس بايو بون
 .تيرد قرار كاركدان و
 

 شوي چشم و ها دوش است الزم•
 كه هايي مكان در اضطراري هاي

   خورنوه مواد پاشيون امكان
 وجود چشم يا بون به براساس

   .شود نصب دارد
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 شوي چشم و دوش نصب مكان•
 در و مشخص كامالً بايو اضطراري

 .باشو داشته قرار ديو معرض
 

 بار يک اي هفته بايو شوي چشم•
 آب جريان بازكردن با و شود بازبيدي

 شستشو و تخليه احتمالي ذرات آن
 .شود

 
 معلق ذرات ورود از جلوتيري مدظور به•

 درب نبايو شوي  چشم هاي خروجي به
 .شود برداشته ها نازل پوش
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 هاي لباس محافظت مدظور به•
 پاشيون يا شون آلوده از شخصي

 روپوش بايو آنها به شيميايي مواد
 .شود پوشيوه

 
 

 از زيادي حجم با كاركردن هدگام•
 بايو مشابه موارد يا قوي اسيوهاي

  و مخصوص پالستيكي بدو پيش از
 .شود استفاده كفش محفاظ

41 



انتخاب دستكش مداسب با توجه بوه نووا مواده شويميايي     
زيرا هر دستكشي براي كاركردن بوا تموام   . بسيار مهم است

 .موادشيميايي يا موقعيت هامداسب نيست

به راهدما يا پيشدهاد كارخانه سازنوه ماده شيميايي جهت انتخاب دستكش 
 . مداسب مراجعه كديو

 . در  ورت پاره شون دستكش حين كار  بالفا له آن را تعويض كديو
 .هدگام تعويض دستكش ها و بعو از اتمام كار دست ها را بايو شستشو داد
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  هاي محفظه در است بهتر آزمايشگاهي پسمانو•
  .شونو آوري جمع جواتانه

 
 

 بايو عفوني يا آلوده مايع يا جامو ضايعات تمامي•
 ضوعفوني مجود استفاده يا انواختن دور از قبل

   .شونو
 

  اتوكالو در دادن حرارت توسط كردن استريل ماندو•
 ضوعفوني شيميايي ماده يک توسط شستن يا

 دماي در)خاكستر به تبويل سوزانون يا كددوه
 (باال بسيار
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 عومل زیان آور فيزیکی محيط کار
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 صوت•
صوت در حقيقت ناشی از تغييرات متناوب فشار جوی ميباشد و از نوع •

امواج مکانيکی، طولی ميباشد و در زمان توليد در هوا یا گاز عملوی  
 .مشابه فنر دارند

 

 HZ<frequency<2000 HZ 20               :طيف شنوایی انسان•

: اصوات خواسته نظير گفتار، موسيقی  و اصوات نا خواسته نظيور  -1•
اثرات نا خوشایند صداهای صنعتی ناشی از سيسوتمها و دسوتگاههای   

 .مختلف

 

اصواتی که توك فرکوانس بووده و دارای مووج     ) اصوات ساده  -2•
و اصوات پيچيده که بيشوتر در تحقيقوات اسوتفاده    (سينوسی ميباشند

 .دیاپازون: ميشوند نظير
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 انواع صوت از نظر احساس فيزيولوژيك  •

 

 :موسيقي•
اصوات منظمي هستند كه رابطه معين و طراحي شده اي بين تغييرات •

 .دامنه فشار، طول موجها و فركانسهاي آنها وجود دارد
 

 :صدا•
اصوات نا منظمي هستند كه ناخوشايند ،ناخواسته و عموماا اجتنااب   •

ناپذير بوده كه بين دامنه هاي فشار، فركانسها و طول موجهااي آنهاا   
در صنعت به فراواني ازاين ناوع تولياد و   . رابطه معيني وجود ندارد

 .منتشر مي گردد
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. ساعته به شرح ذيل تقسيم بندي ميشوند 8محدوده هاي تراز فشار صوت   

محدوده ايمن  -1 (SPL < 65 dB A) با رنگ سفيد يا سبز و يا كد   S ( Safe) 

محدوده احتياط  -2 (65 < SPL ≤85 dB A) با رنگ زرد يا كد   C (Caution) 

محدوده خطر  -3  (SPL > 85 dB A) با رنگ قرمز يا كد   D ( Danger) 
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:اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه می باشد  
 

 صدمه به دستگاه شنوایی•

 تداخل با مکالمه  •
 اثر روی اندام بينایی  •
 اثر بر سيستم تعادلی•

 ناراحتی اجتماعی  •
 اثرات گوارشی  •
 .شامل کاهش راندمان کار، افزایش ریسك حوادث : اثرات جانبی •
 اثرات عصبی و روانی•
 اثرات فيزیولوژیك عمومی  •
 اثر ذهنی صدا  •
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•  اقدامات الزم جهت كاهش سر و صدا
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، استفاده از مواد جاذب و  ( فونداسيون)كنترل صدا در منبع انتشار  -1

.ميرا كننده  

(.ايزوالسيون)كنترل صدا در مسير انتشار  -2  

استفاده از   "، مثال(نزديك كارگران)كنترل صدا در محل دريافت  -3

(.ايرماف و ايرپالگ)وسايل حفاظت شنوايي   

  

 



 گوشيهاي حفاظتي
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 (LUX)روشنایی   •
 
 

  انرژی بعنوان را نور واژه روشنایی مهندسين انامن•
  نور فيزیکی، نظر نقطه از :اند کرده تعریف مرئی تشعشعی

  طول بين که الکترومغناطيس طيف از قسمتی عنوان به
  چشم توسط و دارد قرار نانومتر 760 تا 380 موجهای

   .گردد می تلقی باشد، می رویت قابل انسان
 

 :منابع نور•
 الف و نور طبيعی                     ب و نور مصنوعی•
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به طور کلی، می توان اهداف تامين روشنایی بسنده و  •
 :مناسب را چنين بيان کرد

 

 بيشترین حفاظت از بينایی کارکنان•

 کاهش عوامل ایااد خستگی وفشار ناشی از روشنایی غير کافی•

 پيشگيری از حوادث ناشی از کار  •

 افزایش بازده کار•

 بهبود کيفيت فرآورده•
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 :روشنایی رضایت بخش دارای خصوصيات زیر است•

 

 .نور کافی باشد•
 .نور از نظر توزیع مطلوب باشد•
 .درخشندگی سطوح سبب چشم زدگی نگردد•
 .سایه های مزاحم موجود نباشد•
روشنایی رضایت بخش به راحتی و آسایش انسان کمك می  •

کند و بازده کار را باال می برد و با کاهش حوادث ناشی از نور  
 .  غيرکافی، به ایمنی کمك بسياری می کند
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  (IR) و مادون قرمز (UV)تشعشعات ماورائ بنفش•
 

  خالء در که باشند می انرژی از شکلی تشعشعات یا پرتوها•
  یونساز غير پرتوهای مورد در .شوند می منتشر ماده یا

  به الزم گيرد می قرار کار محيط آور زیان عوامل جزء
  عمليات خورشيد، نور پرتوها، این اصلی منبع که است ذکر

  فلورسنت، ملتهب، تابشی منابع فلزات، ذوب جوشکاری،
  می غيره و گری ریخته های کوره بخار، و گاز تخليه المپ
   .باشد
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به طور كلي سه نوع پرتوي ذكر شده با شدتهاي مختلف  •
 :در عمليات جوشكاري توليد مي شوند

 

   :مرئي نور•
 شوند توليد الكتريكي قوسهاي توسط است ممكن مرئي پرتوهاي•

-800 بين موج طول تواند مي آمپر 50 قوس از ناشي ،تابشهاي
  400بين موج طول خصوصاً نور اين شدت .كند توليد را نانومتر 200

  چشم شبكيه در فتوشيميايي آسيبهاي ايجاد موجب نانومتر 500-
 .شود مي

 

   :بنفش ماوراي پرتو•
  مي توليد فرابنفش پرتو دو هر گازي هاي شعله و الكتريكي قوسهاي

  كم گاز جوشكاري در شده توليد فرابنفش پرتو ميزان ليكن كنند،
  يابد، افزايش تحريكي انرژي قدر هر الكتريكي، قوسهاي در .است
    .شود مي نزديكتر ايكس شعله سمت به فرابنفش پرتو
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  :قرمز مادون پرتو

 اگر . است بدن بربافتهای حرارتی اثر دارای تنها قرمز مادون پرتو
 نباشد کافی سوختگی یك ایااد برای پرتو این از ناشی گرمای

 نيز پرتو این ، کند نمی ایااد آسيبی و ندارد وجود خطری ،
دارد وجود متفاوت ميزانهای به جوشکاری مختلف انواع در .  
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 اثرات حاد تشعشعات ماوراء بنفش 

 آفتاب سوختگی  •
 برق زدگی چشم جوشکاران•

 

 اثرات مزمن تشعشعات ماوراء بنفش  •

از اثرهای مزمن پرتو ماوراءبنفش می توان به سرطان پوست و  •
 .پيری زود رس پوست اشاره نمود
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 اثرات پرتو مادون قرمز•
 

مهمترین اثر پرتو مادون قرمز به دليل افزایش دمای بافوت،  
پرتو مادون قرمز بطور عموده  . پس جذب پرتو می باشد

توسط پوست و چشم جذب می گردد از عوارض مهم پرتو 
مادون قرمز روی پوست ایااد سوختگی و تيرگی پوسوت  

اثر این پرتو روی عدسی چشوم باعوث ایاواد آب    . است
می گوردد کوه بوه اصوطالح آب     ( کاتاراکت)مروارید 

مروارید شيشه سازان ناميده می تابش پرتو به ميزان زیاد 
 .روی چشم سبب سوختگی شبکيه می شود
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 حفاظت در برابر تشعشعات

 

 و آموزش1
 و محصور سازی2
 و کنترل مواجهه3
 و وسایل حفاظت فردی4
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 ريسک فاكتورهاي ارتونوميک در محيط كار

 

 وضعيت بوني نا مداسب در حين انجام كار•
 انجام حركات تكراري در طول فعاليت ها•
 اعمال نيروي زياد براي انجام كار•
كار ) نشستن يا ايستادن طوالني موت •

 (استاتيک
 ارتعاش•
 كشيوه شون بون در حين انجام كار•
 (فشار موضعي ) تدش تماسي •
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 فعاليت هاي معمول در آزمايشگاه

 كار با پيپت•
 كار با ميكروسكوپ•
تشريح  برش و كار با اجزا و قطعات بسيار •

 كوچک
استفاده از هودهاي شيميايي و هودهاي ايمن •

 در برابر ميكروارتانسيم ها
 توزيع مايعات در ظروف •
 ايستادن•
 نوشتن دفتر آزمايش ها و دفتر آزمايشگاه•
    كار با رايانه•
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 وضعيت هاي بوني رايج دركارهاي آزمايشگاهي
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 ميز كار 
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 كج شون سر به كدار
 

 خميوتي سر به عقب
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سدگين در قفسه هاي در  اشياء•
 .ارتفاا زير شانه قرار داده شونو

يک  چهارپايه محكم و ثابت يا   •
نردبان متحرک براي دسترسي 
به اشياء قرار ترفته روي قفسه 

 .ها استفاده شود
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موادي كه به كرات استفاده مي شونو در قفسه هاي در ارتفاا •
 .باالي شانه قرار داده شونو

از تردونه ها براي ذخيره كردن موواد در كدوار فورد اسوتفاده     •
اين وضعيت دراز  كوردن دسوت و برداشوتن در حالوت     . كديو

 . كششي بون را به حواقل مي رسانو
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از  دولي هاي با طراحي ارتونوميک استفاده كديو كه داراي تكيه تاه •
تا  71پشت مداسب  زاويه  دولي و پشتي قابل تدظيم و تدظيم ارتفاا بين 

 .  سانتيمتر باشو 84
كه پاهايشان در حين نشستن روي  دولي به راحتي قو افراد كوتاه براي •

 . روز زمين قرار نمي تيرد از زير پايي هاي چوبي استفاده شود
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