
 كدام چهره ؟كدام عينك؟

 ارگونومي در انتخاب يك عينك شيك ومناسب

ارگونومي دريك تعريف بسيار.راحتي مصرف كننده.امروزه در طراحي هر محصول يك نكته كليدي در نظر گرفته مي شود

و استفاده ازاطالعات  و محيط ، انسان حاصل ازاين مطالعه روان وساده يعني راحتي به طوركامل تر يعني مطالعه علمي كار

، طبقه.انساندرطراحي بهتر كارو محصوالت به منظور راحتي بيشتر  ارگونومي به دوشاخه ارگونومي كار وارگونومي محصول

به. بندي مي شود  و پيشگيري از صدمات ارگونومي كار يعني راحتي درانجام دادن كارها منظور به بهره وري بيشتر

و طراحي مطابق با ابعاد انساني جامعه كه استفاده كننده ازآن ارگونومي محصول يعني.بدني محصول به منظور راحتي بيشتر

و رواني ناشي از ،. استفاده از آن محصول است جلوگيري ازبيماريهاي جسمي ارگونومي عينك از موردارزيابي در اين مطلب

.قرار مي گيرد 

 ارگونومي در فريم

و تغيير پذيري قابليت-1 كه-3سبك باشد-2داشته باشد كشش بايد در انتخاب فريم به عاليم زيبايي شناسي

فريم هاي.توجه به نوع قرار گيري آن بر روي صورت افراد-4كرد توجه.بيشتر جنبه رواني را در بر مي گيرد 

و ساختار–١:مناسب بارعايت كامل ارگونومي در چهار ويژ گي كلي هستند  و-3هناي فريمپ-2نحوه استفاده نوع

و طول دسته-4اندازه پل از امروزه بعضي آلر. نوع ژي ها به استفاده از بعضي ازفريم هاي ساخته شده در بعضي

اس مواد مثل سلولزاستات نسبت داده شده، امااين زيرا بيشتر اوقات مشكالت پوستي ناشي.تموضوع بسيار نادر

به همين دليل.گونه واكنش هاي آلرژيك مربوط به ذراتي مي شود كه توسط مواد سازنده فريم قابل جذبند ازاين

به كنند تا باعثمي عينك هاي امروزي را روكش . افراد نشوند آسيب

 ارگونومي در دسته ها

و ساخته شوند كه وزن زيا-2 دي رابه گوش ها تحميل دسته هاي طراحي شده در عينك هابايد به گونه اي طراحي

،.نكنند كه استفاده كننده پس ازمدتي استفاده ازعينك درد را در پشت گوش هاي خود احساس ميكند  بلندي،كوتاهي

بنابراين توجه به جنس. كلفتي يانازكي بيش از اندازه دسته هاايجاد مشكل در جمع كردن وقرار دادن آن در قاب نشود 

و تنظيم وزن و ارگونومي دسته هاي عينك است وموادكاربردي .استاندارد از موارد مهم در طراحي

 ارگونومي در پل عينك

و90پل ها در عينك ها، نبود آن باعث پخش شدن عينك. درصد حالت مدگرايي رابه همراه دارند10درصد راحتي

.و باعث سختي ديد در هنگام استفاده از عينك مي شود برروي سطح بيني مي شود 

هاا  رگونومي در پد

و راحتي را پد هارا بايد براساس شيب بيني ساخت تا راحتي. گردد بررسي پد عينك ها را بايد از زيبايي هرچه بيشتري

به. از كاربرد به وجود آورد  .بيني تحميل نكنند همچنين بايد سبك طراحي شوندتا فشاري را

 فرانك دهستاني كارشناس بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي


