
 2011 ٍ ًگاّی تِ ػال 2010هشٍسی تش ػال : اسگًََهیؼت ّای تذٍى هشص

دس حال طی ًوَدى  (پشٍطُ تاػیغ تٌیاد هتخصصیي اسگًََهی)ػلی سغن آًکِ اسگًََهیؼت ّای تذٍى هشص 

هشاحل تَػؼِ ٍ ؿکل گیشی خَد سا هی تاؿذ، اها ػال گزؿتِ سا هی تَاى تشای آًْا ػالی پش تاس داًؼت کِ دس 

اداهِ تِ ؿشح تشخی اص هْن تشیي دػتاٍسد ّای ایي اًجوي هی پشداصین ٍ افقی سٍؿي دس آیٌذُ سا تشای آى تشػین 

 .هی ًوایین

  آغاص ػال سا هی تَاى ّن صهاى تا ساُ اًذاصی ٍ ؿشٍع تِ کاس ٍب ػایت هَػؼِ اسگًََهیؼت ّای 

.هی تاؿذ www.ergonomistwhitoutborders.orgتذٍى هشص داًؼت کِ آدسع آى تِ صَست  

ایي ٍب ػایت دس قالة ٍتالگ طشاحی ؿذُ اػت ٍ افشادی کِ ػالقوٌذ تِ آگاّی اص تاصُ تشیي اخثاس 

 . آى ثثت ًام ًوایٌذ RSS) هشتَط تِ  اًجوي هی تاؿٌذ، هی تَاًٌذ دس ػشٍیغ خثشی

 هذت کَتاّی پغ اص،ساُ اًذاصی ٍب ػایتٍُگشّای ٍاتؼتِ تِ اًجوي دس face book ٍ 

LinkedIn     تـکیل ؿذ تا حضَس اًجوي سا دس ػشصِ سػاًِ ّای جوؼی پش سًگ تش ػاصد، کِ تِ ػٌَاى

ّن اکٌَى اص هیاى تواهی . ػاهلی جْت تؼشیغ سًٍذ اًتـاس اخثاس هشتَط تِ  اًجوي هحؼَب هی ؿَد

افشادی کِ تا اسػال ایویل، ػالقِ خَد سا تِ اًجوي ها اظْاس ًوَدُ اًذ ٍ ّوچٌیي افشادی کِ تِ ػضَیت 

. کـَس هختلف، دس استثاط تا ها هی تاؿٌذ ًفش اص ّای ها دس آهذُ اًذ ،گشٍُ

  دس پی کؼة اػتثاس جْاًی ، گام دیگشی اص ػَی اًجوي تشداؿتِ ؿذ ، کِ ّواًا  اهضای تَافق ًاهِ ای تا

الصم تِ . ػاصهاى تیي الوللی اسگًََهی تِ هٌظَس ّواٌّگی تیـتش ًیشٍّا ٍ هٌاتغ کاسی هیاى دٍ طشف تَد

ایي تَافق ًاهِ ، تش اػاع . رکش اػت کِ هفاد ایي تفاّن ًاهِ ّن اکٌَى دس حال تاصتیٌی هی تاؿذ

 تِ ػٌَاى ؿشیک دٍم اًجوي اسگًََهیؼت ّای NIOSHػاصهاى تیي الوللی اسگًََهی دس کٌاس  ػاصهاى 

 .تذٍى هشص قشاس هی گیشد

 هذیش تشًاهِ سیضی اًجوي، آقای دکتش پیتش تادًیک، دس کٌفشاًغ ErgoFuture2010 ،کِ دس تالی

اًذًٍضی ، تشگضاس ؿذ، تِ ػٌَاى ػخٌشاى اصلی حضَس یافت ٍ سػواً اًجوي سا دس هجوغ تیي الوللی 

ٍی ّوچٌیي کاسگاُ ٍ جلؼات ػخٌشاًی ٍیظُ ای سا تا حوایت اًجوي . اسگًََهیؼت ّا هؼشفی ًوَد

. تشگضاس ًوَدآدًیاًا هٌیَتااسگًََهیؼت ّای تذٍى هشص،  هذیشاى اجشایی کٌفشاًغ ٍ ّوچٌیي پشٍفؼَس 



 هذیش تخؾ اطالع سػاًی اًجوي ، کَستیغ ٍاًذسگشیٌت ، ًیض دس کٌفشاًغ ػالیاًِ ػاصهاى اسگًََهیؼت -

ّا کِ دس کلًَا، کاًادا، تشگضاس ؿذ، حضَس یافت کِ تا اػتقثال  هتخصصیي اسگًََهی، داًـگاّیاى ٍ 

.داًـجَیاًی کِ ػالقوٌذ تِ هـاسکت دس فؼالیت ّای اًجوي تَدًذ، سٍتِ سٍ ؿذ

  دس پایاى ًیض تایؼتی تِ ٍسٍد دکتش پاتشیـیا اػکات تِ هجوَػِ اسگًََهیؼت ّای تذٍى هشص، اؿاسُ ًوَد

کِ تِ ػٌَاى هذیش هٌطقِ ایی تشای آفشیقا دس حال فؼالیت تَدُ ٍ حضَسؿاى تشای ایي گشٍُ هَجة 

.افتخاس هی تاؿذ



سال 



:دس اداهِ تِ ؿشح هختصشی اص ػِ تشًاهِ اصلی کِ تشای ػال آتی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت، هی پشداصین

 دس حال حاضش ، جایگاُ اًجوي تِ گًَِ ایی اػت کِ هی تَاًذ ًؼثت تِ گزؿتِ، صهاى تیـتشی   : تاصاسیاتی

اص آى جا کِ دس ػال گزؿتِ فؼالیت . سا صشف اًجام اهَس تثلیغاتی ٍ اًتـاس اخثاس هشتَط تِ اًجوي ًوایذ

ّا ػوذتاً دس  پـت صحٌِ اًجام هی ؿذ، اًجوي دس صهیٌِ تاصاسیاتی تِ پیـشفت چٌذاًی دػت ًیافت کِ 

هی تَاى آى سا دس ػال جاسی ٍ  تا  گؼتشؽ تیـتش  فؼالیت ّا دس ػشصِ  سػاًِ ّای جوؼی جثشاى ًوَد 

 . ٍ دس جْت افضایؾ  ػطح آگاّی ػایش افشاد ًؼثت تِ اًجوي گام تشداؿت

  تا کٌَى ػولکشد اًجوي تش پایِ تَدجِ ّای هالی ٍ صهاى ٍ هٌاتغ اّذایی تَد کِ دس : ػشهایِ گزاسی

اها تا گؼتشؽ ٍ تَػؼِ هجوَػِ،  ّضیٌِ ّای هصشفی ًیض افضایؾ هی یاتذ کِ . اختیاس آى قشاس هی گشفت

هی تَاى تا تْشُ گیشی اص ػشهایِ گزاسی ّای فشدی، ػاصهاًی ٍ کوک ّای هالی دس تاهیي آًْا گام 

لزا اص ؿوا دػَت تِ ػول هی آیذ تا تِ صفحِ هشتَط تِ کوک ّای هالی دس تٌیاد هتخصصیي . تشداؿت

.اسگًََهی هشاجؼِ ٍ دس صَست توایل حوایت خَد سا اػالم ًواییذ

  اص پیادُ –تا کٌَى ػذُ صیادی اص افشاد ػالقِ خَد سا جْت هـاسکت دس فؼالیت ّای اًجوي : ًَآٍسی ّا 

- کشدى طشح ّا دس کـَس ّای دس حال تَػؼِ تا تشجوِ اخثاس  ٍ هطالة ٍب ػایت تِ صتاى ّای هختلف 

آًچِ کِ اّویت داسد اػتفادُ صحیح اص ایي هٌاتغ . اػالم ًوَدُ اًذ کِ تشای ها تؼیاس اسصؿوٌذ هی تاؿذ

تش اػاع ًیاص تَدُ کِ دس جْت تحقق ایي ّذف اًجوي اسگًََهیؼت ّای تذٍى هشص تِ دًثال ّوکاسی تا 

.ًیشٍ ّای هختلف ٍ اص هٌاطق هتؼذد تشای اًتـاس هٌاتغ اطالػاتی خَد هی تاؿذ



دس . اًجوي اسگًََهیؼت ّای تذٍى هشص هی تاؿذتا تَجِ تِ آًچِ کِ گفتِ ؿذ ، آیٌذُ ای سٍؿي دس اًتظاس 

تِ آدسع  صَستی کِ ػالقوٌذ تِ هـاسکت دس فؼالیت ّای ایي اًجوي هی تاؿیذ، هی تَاًیذ تا اسػال ایویل

"info@ergonomistswithoutborders.org "یا ػضَیت دسگشٍُ ّای ٍاتؼتِ دس ٍ  Facebook   ٍ 

Linked In تا ها ّوکاسی ًواییذ. 
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