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 مصر حلوان،جامعة  التطبيقية،أستاذ متفرغ بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون 

 ا.د/ عبدالنبى أبوالمجد

   مصر حلوان،جامعة  التطبيقية،أستاذ بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون 

 م/ شريف محمد إبراهيم

 شركة غاز القاهرة – وحماية البيئة والصحة المهنيةمدير إدارة السالمة 
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 البحث:ملخص 

يستعرض هذا الملخص المالمح العامة و النتائج التى توصل إليها البحث و الذى جاء تحت عنوان " إسهامات علم الصحة 

يدور حول توضيح دور علم الصحة الصناعية كأحد علوم السالمة و الصناعية فى علم اإلرجونوميكس المهني " , و 

الصحة المهنية المتخصصة بتوقع التعرض للمخاطر بأنواعها المختلفة بأماكن العمل و أيضاً دراسة و تحليل طريقة دخول 

إن ما يميز هذا العلم الضرر الى جسم اإلنسان و تأثيره على األجهزة الداخلية و الحسية التى تتعرض للضرر         , و 

 هو إستباق التعرض أو دخول الضرر لإلنسان بمكان العمل من خالل تطبيق آليات عملية التوقع أو التنبؤ.

و بتطور تكنولوجيا التصنيع و إعتمادها على النظم فى عمليات اإلدارة و التصنيع , أصبح هناك العديد من المخاطر 

أماكن العمل و التى تؤثر بالسلب على صحة اإلنسان و على كفاءة اإلنتاج , ونتيجة اإلرجونوميكية المتجددة و المتنوعة ب

ذلك ظهر علم اإلرجونوميكس المهني كأحد العلوم المتخصصة بدراسة المخاطر اإلرجونوميكية بمكان العمل من خالل 

مكان العمل (, و تحديد العلوم و  النظم ) مكونات –البرمجيات  –البيئة  –تصنيف نوع التواجه بين اإلنسان / الماكينة 

التخصصات المطلوبة لدراسة مخاطرها , و إيجاد الحلول لها عن طريق الجانب التطبيقى لهذا العلم و هو برنامج 

 اإلرجونوميكس المهني .

 ومتخصصيه فى يمكن أن يحققه علم الصحة الصناعية من خالل مراحله والدور الذيالبحث اإلسهامات  ويستعرض هذا

 طريق: واآلليات عنطبيقات علم اإلرجونوميكس المهني بالمعلومات ت

 واألجهزة الداخليةدعم أنواع التواجه الخاصة بتكنولوجيا اإلرجونوميكس المهني بالمعلومات الطبية الخاصة بالحواس  -

 عليها.للضرر  وتأثير التعرضللجسم 

وتفاعالتها وتأثيرها إدراج آليات التوقع أو التنبؤ بالخطر فى طرق الماكروإرجونوميكس المتخصصة فى دراسة النظم  -

 اإلنسان. على

 .  والمعلوماتالمساهمة فى برنامج اإلرجونوميكس المهني بالمتخصصين حيث يدعم جميع مراحل بالبيانات  -

 الماكرو، اإلرجونوميكس المهني ،التعرض ،الصحة المهنيةوالسالمة ، الصحة الصناعية :المفتاحيةالكلمات 

 إرجونوميكس
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