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عوامل زیان آور شیمیایی

عوامل زیان آور ارگونومیکی

عوامل زیان آور بیولوژیکی
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حدودمجاز تماس شغلی

بیماری های شغلی



مراجع استاندارد

مقدمه

موادازفادهاست،تجهیزاتوآالتماشینانواعکارگیریبهجملهازامروزدنیایدر،جدیدعلومظهوروتکنولوژیوقفهبدونپیشرفت

بیهمواره،امورسهولتجهتآرامشورضایتاحساسایجادضمن،غیرهوسازوساختبزرگصنایعایجادوفرآیندهادرشیمیایی

مالیوانسانیهایسرمایهبرایناپذیریجبرانخسارات،کارازناشیبیماریهایودردناکحوادثاثربرکهنمایندمیایجادراآنم

بسزاییقشنپایدارتوسعهدروشدهمحسوبملیسرمایه،توسعهحالدرکشورهایویژهبه،دنیاتمامیدرانسانینیروی.آیدباربه

باوتقیممسطوربهبلکهبودخواهدجوامعاقتصادوکاروکسبرونقموجبتنهانه،سالمکارنیرویازبرخورداری.نمایدمیایفارا

ودمنساجتماعیواقتصادیمنظرازمیتواند،هاغرامتوموعدازپیشهایبازنشستگیوافتادگیکاراز،درمانهایهزینهکاهش

هدابوایمنیزمینهدرفعالیت،کارقانونتدوینواجتماعیاموروکاروزارتتشکیلباهمزمانایراندر۱۳۲۵سالدرگرددواقعد

بازرکلادارهعهدهبهآنپایشواجراوظیفهمسوم۱۳۳۷سالدر،قوانینایناصالحاتوتغییراتاعمالباگردیدآغازنیزکارشت

.گردیدمحولکارسی



مراجع استاندارد

آییننامههاودستورالعملهایمرکزسالمتمحیطوکاروزارتبهداشت

عمالاواجراوهادستورالعملوهاسیاستتدوینکهمیباشدایرانبهداشتوزارتبهداشتمعاونتزیرمجموعهمهممراکزازیکی

۲۱۲حدودتاکنونشمسی۱۲۹۰سالازکهاستدارعهدهایرانسراسردررامحیطبهداشتوایحرفهبهداشتبهمربوطقوانین

.استرسیدهمجلستصویببهسالمتبخشبارابطهدرقانون



مراجع استاندارد

(WHO)سازمانجهانیبهداشت

این.استمتحدمللسازمانسیستمدربهداشتبهمربوطامورهماهنگیوکردنهدایتبرایسازمانی،بهداشتجهانیسازمان

،داردهااستاننمودنوضعو،بهداشتیتحقیقاتکاریبرنامهشکلدهی،جهانیبهداشتموضوعاتدررهبریمسئولیتسازمان

.داردبرعهدهرابهداشتیهایپیشرفتارزیابیوپایشوکشورهابرایفنیهایحمایتکردنفراهم



مراجع استاندارد

مقرراتملیساختمان

عملیاتاجرایونظارت،طراحیدررعایتبهالزمحقوقیواجرایی،فنیضوابطازاستایمجموعهساختمانملیمقررات

منظوربههکساختمانازبرداریبهرهوکاربریتغییر،اساسیمرمتوتعمیر،بناتوسعه،نوسازیوتخریبازاعمساختمانی

.گرددمیبرجامعهوفرداقتصادیصرفهوبهداشت،آسایش،مناسبدهیبهره،ایمنیتامین



روشنایی

زیرا،استهیافتویژهاهمیتیبزرگوکوچکعمرانیوساختمانیهایکارگاهبرایکارمحیطبامتناسبوکافینورتامین
تولیدیزانم،غیرمستقیمطوربهودادهقرارتاثیرتحتراکارگردینایاعصاب،فشاروروحیخستگیایجاددرآنکمبود

،کاربازدهافزایش،کارکنانآییدینازحفاظتکلیطوربه.میدهدکاهشراکنندگانمصرفنیازهایتامینبرایبازدهو
ازناشیحوادثازپیشگیرینهایتاوناکافیروشناییازناشیفشاروخستگیایجادعواملکاهش،محصولکیفیتبهبود
.هستندکارمحیطدرکافیومناسبروشناییآوردنفراهمهدفهای،کار

واحد.ردمیلیمیکرونقراردا۷8۰تا۳8۰هایدستهازامواجالکترومغناطیساستکهبینطولموجنورآن:تعریف نور
.باشدمیLuxورنشدت

رنگاشیا،زاویهدید،فاصلهاشیا،مدترویتاجسام: عوامل موثر در رویت اشیا
:بطور کلی نور مناسب دارای محاسن زیر است 

جلوگیریازخستگی
کاهشاشتباهات
کاهشتعدادسوانحدرمحیطکار
بهبودروحیهکارکنان
بهبودکیفیتکاروافزایشبهرهوری



روشنایی

کمیتهایاندازهگیریروشنایی

خطوطرهکمرکزبهسطحاینهایلبهازوکردهجدامربعمتریکمساحتمتریکشعاعبهایکرهرویبرهرگاه:فضاییزاویه

.باشدمیفضاییزاویهواحدیااسترادیانیکمیآیدوجودبهکرهمرکزدرطریقبدینکهحجمیزاویه،شوندوصلی

میبیان(Lm)لومنواحدباوشودمیدادهنشانمادنباکهمنبعازشدهساطعنورمیزانازاستعبارت:نوریشاریانوراندازه

.زمانواحددرمنبعتابشیانرژیمیزانازاستعبارتکهشودمیبیانواتواحدبامنبعنوریشار.گردد

.شودمیریگیاندازهواتبرلومنپایهبرکهگویندنوریبهرهضریبراالمپورودیتوانبهنوریشارنسبت:نوریبهرهضریب

آلایدهالمپیک%۱۰۰نسبتبهنوریشاربهنوریمنبعتوسطالکتریکیانرژیتبدیلمیزانبیانبرای:الکتریکیبهرهضریب

.میشوداستفادهدرصدواحدباضریبایناز،



روشنایی

کمیتهایاندازهگیریروشنایی

بامنبعرنوشدتفضاییزاویهبهنوریشاروقسمتخارجیاوفضادرنوریشارتراکمازاستعبارتنورشدت:منبعنورشدت

.شودمیبیانکاندالیااستانداردشمعواحدبانماد

سطبهکهیروشنایمقداریامعینسطحیکتوسطشدهدریافتنورانیشارمیزانازاستعبارتروشناییشدت:روشناییشدت

باشدمیکندلفوتانگلیسیسیستمدرولوکسروشناییواحد.میرسدح

درخاختالفداردبستگیمنبعوسطحبهنسبتآنگرفتنقراروضعبهمعینناظریکبرایسطحیکدرخشندگی:درخشندگی

.گرددمیدیداریوضوحموجبجسمدرخشندگیوزمینهشندگی

،تباین.تاسدشوارترجسمدیدنباشندکمتراختالفاینهرچهکهاستجسمدرخشندگیوزمینهدرخشندگیاختالف:تباین

.شودمیبیاندرصدصورتبه



صدا

امواجهرتز۲۰۰۰۰تا۲۰فیط.استصیتشخقابلییشنواسمیمکانتوسطکهاستیکیمکانیانرژکیصوت:صداتعریف
نامندیمفراصوتایصوتماوراءرافیطنیاازشیبوصوتمادونآنراازکمتریفرکانسهاندیگویمییشنوافیطرا،یصوت

.باشدیمهرتز4۰۰۰تا۵۰۰حدودروزانهیگفتگویفرکانسها

:یشوداکثراصواتیکهطریقگوشانسانشنیدهمیشوندترکیبیازفرکانسهایمختلفودرسهدستهزیرتعریفم

هرتز۵۱۲تا۱۲8بین(مانندصدایغرش)صدا با باند پهن
 هرتز۲۰48بیشتراز(مانندصدایارهنجاری،بادبزن)صدا با باند باریک
ازکسرصداییاستکهتکرارآندرکمتر(:مانندصدایپرسوچکشهایبرقی)،ضربهاییامتناوبکوبه ای صدای

.یازثانیهمیباشد

:صوتگیریاندازههایکمیت
لگارهایتکمیگروهوباشدمیتوانوشدت،فشارشاملکهفیزیکیهایکمیتازگروهدوازصوتاندازهگیریوبیانبرای
بهنسبتوشگواکنشاینکهبهتوجهباوگرددمیاستفادهباشدمیتوانترازوشدتتراز،فشارترازشاملکهترازیایتمی
وسادهی،ترازلگاریتمکمیت،بنابر(میدهدنشانحساسیتصوتشدتمقابلدرلگاریتمیطوربهگوش)بودهخطیغیرصدا
.میدهدنشانdBعالمتباکهاستذهنیدرکقابل
.استشدهتعریفروزانهکار،ساعت8برایبل،دسی85صنعتی،صدایمجازآستانهبرایاستانداردعدد



صدا

وبلدسی۷۵فکریکاربرای(Spieth)نظریهطبقصداتحملحدوهستندطبیعیبلدسی۵۵تا۳۵صداهایاصوالً
.استبلدسی8۵فکریغیرکاردر

:کارگرانیروسروصدااثر
یریپذکیتحرت،یعصبان:یرواناثر.
شودیمدشوارصداجهتوصداصیتشخ:ییشنوایرواثر.
خواهیدائمارتکرصورتدرویموقتابتدادرکهابدییمشیافزاییشنواآستانهفرکانسحالتنیادر:ییشنواافت

.بودد
ارتباطاتدرتداخل
کارراندمانکاهشوخستگی



OSHA Noise Standard

 Noise Exposure Program – 90 dBA 8 hour TWA(Equivalent Exposure Concept)

 Hearing Conservation Program – 85 dBA 8 hour TWA



ارتعاش

بس.میشودادهدنشانفنریتومیرایی،جرمعاملسهباارتعاشیسیستم.استتعادلنقطهحولنوسانیحرکت،فیزیکینظرازارتعاش

مکانیکیانرژیانتقالآیدمیوجودبهدقیقهدردورهزار۱۲۰تاشکستدورانهایسرعتبامتناظرصنعتدرمهمهایارتعاشازیاری

گرمیکارگرفیزیولوژیکاعمالدراختاللنیزوارتعاشازناشیخستگیاثربازدهیکاهش،اختالفباعثانسانبدنمرتکبمنبعیکاز

کارنوعیاوارساختخاصشرایطدلیلبهآالتماشیندستگاههاازبرخی.شودعضالنیواسکلتیضایعاتباعثمیتواندنیزمواردیدردد

هایگاهدستانواعفلزیهایسازهدرمیشوندموجبرابدنتمامارتعاشحتییابازوودستارتعاشاتهالیفتراکیاورهاریمیکسبری

.هستندارتعاشدارایکنپرچیاوبازی

:ازعبارتندمیکندمشخصراانسانبهمنتقلهارتعاشاساسیهایکمیت
ارتعاشبسامد
ارتعاششدتیادامنه
بدنمحورهایاساسبربدنبهارتعاشورودجهت
مواجههزمانمدت

راحتحفظو(یاثرگذارمرز)یمنیاایسالمت،کاربازدهحفظبرمبتنی رودیمبکارارتعاشاتکنترلیبراکهییاستانداردها
. باشدیمشیآساوی



ارتعاش

:میرا کردن ارتعاش تمام بدن
.ردیگیصورتمیوبادیروغنیهایمناسب،صندلیهایبااستفادهازفنربند

:میرا کردن ارتعاش دست و بازو
روزانه)اهتابزارازدوروکاهشزمانکاربادستگینبدنهابزارودستکاربرهدایراکردنارتعاشبیراکردنابزارازدرون،میشاملم

(یقچرخششغلیاازطریزانارتعاشاتیبراساسم



شرایط جوی محیط

،بارانایبرف،بارشگرماوسرماشرایطازحفاظتبدونوبازمحوطهدرهافعالیتوهاشغلغالبساختمانی،هایکارگاهبهتوجهبا

کاراییویسالمتبرشدهذکرمحیطیهایویژگیمختلف،فصولدرهواییوآبتغییراتدلیلبه.شودمیانجامغیرهورطوبتمیزان

اضافهرطوبتمیزانهرچه.استمربوطرطوبتمیزانباواستمتفاوتمختلفشرایطدرمناسب،حرارتدرجه.استگذارتاثیرانسان

ازنوعاًنبایدنیزکارمحیطدمایواست%۷۰معمولشرایطدرتحمل،قابلرطوبتحداکثر.استتحملقابلکمتریحرارتدرجهشود

ماربیبرابردربدنمقاومتشدنکمباعثنیزهواخشکیوشودمیبازدهیکاهشباعثنیزدرجه۵/۱۵ازکمتردمای.باشددرجه۲۱

کنتربایددمایارطوبتتغییریاگازهاتراکموباشدداشتهنجریاهوابایدکارمحیطدرآلودگیازجلوگیریبرای.شودمیریوییهای

.دادقرارارزشیابیموردفیزیکییاذهنیلحاظبهبهتوانمیراکارهایمحیطحرارتیهایتنش.شودل



شرایط جوی محیط

:بیماری های ناشی از استرس حرارتی
کرامپهایعضالنی
خستگیمفرطناشیازگرمایابیحالی
شوکگرمایی
هیپوترمی
یخزدگی

:کنترل استرس های حرارتی
کاهشفعالیتجسمانی
تغییرتماسکارگرباگرما
سازشکارگرانبباگرما

:نواع شاخص های حرارتیا
شاخصتنشحرارتی
شاخصمیزانعرقالزم
تنشگرمایی
زمانمجازمواجهه
دمایموثر
دمایموثرتصحیحشده
شاخصآکسفورد
ساعته4میزانعرقپیشبینیشده
دمایترگویسان



فشار هوا

کاربیندررافشارکاهشاثار.بایدمیافزایشفشاردریاسطحازارتفاعکاهشباویابدمیکاهشهوافشاردریاسطحازارتفاعافزایشبا

میود،شمیانجامکوهستانارتفاعاتدرآنهاعمرانیعملیاتیاودارندفعالیتهابرجساختبرایزیادارتفاعاتدرکهساختمانیگران

وتندهسکاربهمشغولآبزیردرکهکارگرانیرویبراخداثصنعتوساختمانیکارهایدرهوافشارافزایشاثرات.نمودمشاهدهتوان

.استمشهودوبررسیقابلغواصانیاکنندمیکارفشارتحتهوادارایهایمحفظهدرکهافرادییا

:هوافشارکاهشازناشیعوارض
گوناگونارتفاعاتدرایحبابچهاکسیژنفشار
اکسیژنپایینفشارباسازش
فشارکاهشازناشیاختالالت
بدنهایحفرهدرموجودگازهایانبساطپدیده



پرتو

انرژییزانمبهتوجهباوبودهانفاقدبعضیوجرمدارایآنهاازبرخی.شوندمیمنتشرمادهیاخالدرکههستندانرژیازشکلیپرتوها
.باشدمتفاوتتواندمیسلولیهایتخریبحتیتاحرارتنسبیافزایشازآنهااثراتکههستندمادهدرنفوذقدرتدارای
:محیطبراثروقدرتمیزاناثر،نوعنظرازپرتوانواع
(نوترونپروتون،الکترون،پوزیترون،بتا،آلفا،)ایذرهپرتوهای
((ییرادیولیزر،ماکروویو،قرمز،مادوننورمرئی،ماورابنفش،)سازیونغیر،(ایکس-گاما)سازیون)الکترومغناطیسپرتوهای

:  حفاظت در برابر پرتوها

.کنترلدزدریافتیومراقبتازعدمدریافتدزتوسطحداقلافراد1.

.توسطافرادیکهبااشعهسروکاردارندفیلم بجاستفادهاز2.

استفادهازموانعمتناسبباشدتوانواعتابشهابرایمحیطکارومحبوسکردنمنابعپرتوزا3.

.کسبفاصلهمناسب4.

دستگاههایبیماریهآشکارهایزخمپوستی،بیماریهایمتابولیکی،اختالالتباافرادازممانعتجملهازاحتیاطیاقداماتسایر5.
رادیواکتیومحیطدر...وسیگارکشیدنغذا،خوردنعدموعفونیامراضوخونسازای

.آلودهاشیاءوهالباسووسایلکلیهتعویض6.



عوامل زیان آور شیمیایی

هباانهاراموادشیمیاییمعموالبیشترینوخطرناکترینمواجهههایشغلیومحیطیراایجادمیکنندومیتوانخطراتناشیازمواجه
یکیبهقابلاشتخطراتبهداشتیباعثایجادبیماریمیشونددرحالیکهخطراتفیز.بهدودستهبهداشتیوفیزیکیتقسیمبندینمود

دناستنشاقراههایمواجههوتماسآنهاباب.عالبودن،قابلانفجاربودنویافعالبودنبعضیترکیباتازنظرشیمیاییمربوطمیشود
.،مواجههپوستیویاازطریقخوراکیمیباشد

:پیامدها و عوارض ناشی از تماس با عوامل شیمیایی
مسمومیتحاد
مسمومیتمزمن
سرطانزایی
عوارضپوستی

اقی،خورابههمخوردنتعادلفیزیولوژیکی،فیزیکییاروانیموجودزندهکهدراثرورودیاتماسبامادهسمی،ازراههایمختلفاستنش
.کیویاپوستیاتفاقافتد،مسمومیتنامیدهمیشود

:کنترل عوامل زیان آور شیمیایی
(اقداماتفنیدرپروسهکاری)کنترلهایفنیمهندسی
(کنترلمیزانمواجههافراد)کنترلهایمدیریتیواداری
(دوشهایایمنی،چشمشوهایاضطراری،فوارههایچشموصورتشوی)کنترلهایفردی



تقسیم بندی عوامل شیمیایی زیان آور

:بر اساس حالت فیزیکی
گازها
بخارات
موادمعلق
گردوغبار
فیومیادمه
دود
میستیامه
مهدود
افشانهیااسپری
الیاف
ذراتنانو

:بر اساس اثرات فیزیولوژیک
موادالتهاباورومحرک
موادخفگیآورساده
موادخفگیآورشیمیایی
موادبیهوشیاورومخدر
سمومسیستمیک
موادفیبروزدهندهوحساسیتزا
مادموتاژن،تراتوژن،کارسینوژن

:اییبر اساس ترکیبات و حالت شیمی
موادمعدنی
موادآلی
فلزات
حاللها
هیدروکربنهاشش



ارگونومی

عملدرکهشد،بامیسیستمیکاجزایدیگروانسانبینتعامالتباارتباطدرعلمیانسانیفاکتورهاییاانسانیعواملمهندسی
بهینههبکهباشدمیانساناستفادهموردهایمحیطوهاسیستممحصوالت،طراحیدرهاروشوهادادهاصول،تئوری،بکارگیری

خصوصیابااسبمتنانسان،بدنابعادبامنطبقبهینهمحیطیایجادموجبارگونومی.کندمیکمکسیستمیککلیعملکردسازی
.شودمیروانیوجسمیهایظرفیتوت

:عمرانیوساختمانیهایکارگاهدرارگونومی
غشرایطدرهکمیرسانداثباتبهومیپردازدافرادبدنیوضعیتیاوپوسچربررسیبهگاماولیندروخالصهطوربهارگونومیعلم
یااهشکتواناییوتمرکزمیزان،دردواسترسافزایشبرعالوه،هااندامواعضاازیکهریاوبدناستانداردازخارجومتعارفیر
گرددمیکاریدوبارهوهزینهافزایشباعثمستقیمغیرطوربهوزمانافزایشوکاریبازدهکاهشموجبمستقیمطوربهکهفته
ممیتواند،ندباشهمراهنیزانگاریسهلیکباکهزمانییاوشدهشغلیبیماریبهمنجرباشندداشتهادامهصورتیکهدرمهماینو

.گرددجبرانناپذیرحوادثبروزوجب
:آنتروپومتری

.میپردازدانسانبدنابعادهایاندازهبهکهاستعلمیوارگونومیازایشاخه

:باردستیحمل
درکمرلیاصدالیلازیکی،سنگینبارهایکشیدنودادنهل،جاییجابه،کردنبلندشاملباردستیکردنبلندونقلوحمل
.استکارازناشیدهای



ارگونومی

:طراحی ایستگاه کار
کهفردبتواندبرایاین.یاوضعیتبدنهنگامکاربهوضعیتاستقراراعضاواندامهایمختلفبدندرفضاگفتهمیشودپوسچر

روحالتخودرادرطولزمانحفظکننداینعضالتاوبایدهرگونهنیرویخارجیواردبربدنودربرخیمواردکششهاید
.چنینفعالیتعضالنیتحتعنوانفشاروضعیتیشناختهمیشود.نیراخنثیکنند

:عضالنی-شیوه های ارزیابی خطر بروز اختالالت اسکلتی

شیوههایمشاهدهایقلمکاغذی(OWAS-RULA-REBA)
شیوههایمشاهدهایفیلمبرداریوواکاویپوسچربهوسیلهکامپیوتر
شیوههایخودگزارشی

:خستگی
یگیردوبهبراثرفعالیتهایعضالنیبدنانساندچارحالتیمیشودکهانتقالسیگنالهایعصبیدرآنبهکندیصورتم

عکارمیتواآنخستگیمیگویندکهازتغییراتهورمونیحاصلمیشودودالیلمختلفیازجملهشرایطفردیومحیطیونو
.ندداشتهباشد



عواملزیانآوربیولوژیکی

میکرون۱۰ازکمترهایاندازهدارایکههاکپکومخمرهاها،قارچها،انگلها،ویروسها،باکتریمانندزندهشکلدوبهکهعواملی

محدرهایسرفه،بریدگعطسه،واسطهبهزندههایمیکروارگانیسم.دارندوجودحشراتبدنبقایایوگیاهانگردهنظیرغیرزندهوبوده

تنوعازهگونوشکل،اندازهنظرازوشدهبیماریبروزباعثعواملاین.بمانندباقیمعلقهوادرهامدتتاقادرندوشوندمیپخشیط

آنهاعوارضوبیولوژیکیعواملمصادیقازساختمانیکارگراندرپاودستانگشتانبینقالبدارهایکرمالروورود.برخوردارندبسیاری

.استساختمانیهایکارگاهدر

:بیولوژیکیآورزیانعواملانواع

هاباکتری

هاویروس

ریکتزیاها

هاژنآنتی

هاکلیفرم

هاقارچ



عوامل زیان آور روانی

سیدنردیر.کندمیسپریآنجادرراخودوقتازاعظمیبخشبزرگسالیازفردکهاستهاییمحیطمهمترینازکاریمحیط

همسریباالفشارهایومدیریتنامناسباخالقکار،سختیووظایفتعددپاداش،ازشدنمحرومهمکار،یکبانزاعسرکار،به

اطراویطمحبافردسازگاریقدرتوفکرسالمتهمانروانیبهداشت.باشندتواندمیکارمحیطروانینامساعدشرایطازگی

عملکرفزایشادرنهایتودیگرانوخودباامدنکناروهاتواناییاستعدادها،شکوفاییبرایفرصتایجادبهمنتجکهاستفیان

رواضایفسازیسازمان،سالمکارکناندررفتاریاختالالتوروانیهایپریشانیپیدایشمقابلدرمقاومتدرواقع.شودمید

همباوندکنرضایتاحساسدارنداشتغالفعالیتبهخودکارمحلسازماندراینکهازکارکنانازیکهرکهنحویبهکارنی

وجودمعواملوکارمحیطبامحترمانهومطلوبروابطایجادبهقادروبودهسازمانآندرکارادامهبهمندعالقهصداقت،ودلی

.بودخواهدکارمحیطدرروانیبهداشتهمانباشند،آندر



عوامل موثر بر سالمت روان

هایمهارتنداشتونگرشفردی،نوعاعتقاداتوفیزیولوژی،جنسیت،باورهاوژنتیکمانندفردیعواملمتقابلاثراتبهتوجهبا

وخدماتهبخانوادگی،دسترسیفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،محیطعوامل:نظیرمحیطیعواملهمچنینوغیرهوزندگی

.گرددمیتعیینفردروانیسالمتمیزانغیره،

ادریاارد،ندهمخوانیاواطالعاتوهاتواناییباکهکاریدرفردبکارگیریازکهاستروانیمزمناختالینوعی:شغلیاسترس

.گرددمیایجادجدید،آوریفننظیراستناشناختهبرایشکهکاریفعالیتدرتغییرثر



حدود مجاز تماس شغلی
عنوانبهیاودشمیتوصیههادستورالعملصورتبهبیولوژیکیوشیمیاییفیزیکی،عواملبرایکارمحیطدرشغلیتماسحدود

.شودمیبردهکاربهکاریهایمحیطبهداشتوایمنیسطحارتقامنظوربهاستانداردمبناییک

:داردمختلفنوعسهمجاز،آستانهحدمقادیرداردراکاربردبیشتریننیزماکشوردرکهACGIHاستانداردطبق

تماسزمانمتوسطحسببرمجازتراکمحدمقدارTLV-TWA)):یاروزدرکارساعت8برایشیمیاییموادغلظت

کندنمیدایجاکارگرانسالمتیرویبرباریزیاناثرهیچگونهحداینبامستمرتماسکهباشدمیهفتهدرکارساعت4۰

مجازافزایشمدتومقدار.نباشدساعت۱6ازکمترکارمجددشروعوکارساعت8پایانبینزمانیفاصلهاینکهبرمشروط

تجامکانومدتکوتاهدراثرسرعتسمیت،میزانماده،نوعهمچونمختلفیفاکتورهایبهمجازحدازآالیندهموادغلظت

.داردبستگیبدندرمادهسمیاثراتمع

مدتکوتاهمواجههبرایآستانهحدمقادیر(TLV-STEL):تا)کوتاهمدتبهتواندمیکارگرانکهاستغلظتیحداکثر

نطولدقیقه۱۵ازبیشتراینکهبرمشروطشودایجادآنهادرآورزیانتاثیراینکهبدونگیرندقرارآنمعرضدر(دقیقه۱۵

انقدظتغلبعدیساعاتدر.باشدساعتیکحداقلدیگرتماسباتماسیکفاصلهنشود،تکراربار4ازبیشترروزدرکشد،

مجزایتماسحدیکSTEL).باشدTWAحدازکمترکارمحیطآلودگیغلظتیعنی.شودرعایتTWAکهبرودپایینر

.(استTWAانمکملبلکهنیستمستقل

سقفآستانهحدمقادیر(TLV-C):ابنمیمجازهملحظهیکبرایحتیآنازتجاوزکهاستشیمیاییموادازغلظتی

.گرفتنظردرراسقفمقادیربایدفقطمحرکگازهایمثلخطرناکگازهایمورددر.شد



بیماریهایشغلی

شاغلینتسالمبراثرگذارآورزیانعواملدارایکهکارمحیطدروکارخصلتدلیلبهکههستندهاییبیماریشغلیهایبیماری

شوبرخوردارند،اهبیماریسایربهنسبتکمتریشیوعازهابیماریاینگونهرسدمینظربهاینکهعلیرغم.آیندمیوجودبههستند

عهتوسحالدرکشورهایدرخصوصاشوندمیمحسوبشاغلنوعیبهکهافرادیازعظیمیگروهکهاستآنیدهندهنشاناهد

.هستندهابیماریاینگونهبهمبتال

واستخدامدوبمعایناتوکارمحیطدرمداومارزیابیوکنترلکنندهپیشگیریعاملدواساسبرتواندمیشغلیهایبیماریبروز

.یابدکاهشایدورهمعاینات

:کارمحیطدربیماریبندیطبقه

کارازناشیهایبیماری

کاربهمربوطهایبیماری

عمومیهایبیماری



اتفاوتبیماریهایناشیازکاروبیماریه
مرتبطباکار

بیماری های ناشی از کاربیماری های مرتبط با کار

اصوال در میان جمعیت کاری وجود داردبیشتر در افراد جامعه دیده می شود

علت اختصاصی استعلت چند عاملی است

مواجهه در محیط کار ممکن است یک عامل 

بیماری باشد
مواجهه در محیط کار ضروری است

ممکن است قابل جبران و مشمول غرامت با

شد
قابل جبران و مشمول غرامت است



فصل دوم

مبانیمهندسیایمنی

مراجعاستاندارد

عناصرخطر

حوادثناشیازکار

آنالیزومدیریتریسک

خطاهایانسانی



.

تاریخچه قوانین ایمنی

بطورقضاتازگروهی.شدتصویبانگلستاندر1820سالدرآنازبازرسیوکارمحیطایمنیبرایقانوناولین

ازافتخاری

وشدایجادبازرسیبرایرسمیادارهیکقبلیقانوندرنظرتجدیدبا1833سالدر.کردندمیبازدیدکارگاهها

انونقمتندرحوادثاعالموپیشگیریوسایلازاستفادهوآالتماشینحفاظتبهمربوطمقررات1844سالدر

.شدوارد



.

تاریخچه قوانین ایمنی

.شدتدوین1893سالدرفرانسهدردقیقمفهومبهفنیحفاظتزمینهدرقانوناولین

ازپیشگیریبرایانجمنیفرانسهدر،1867سالدر.کشیدندمیکارروزدرساعت17تاساله8-6اطفالازفرانسهدر

حوادث

:بودشدهبیانچنینانجمناینمنشور.شدتشکیل

استیاخالقکامالًالزاماین.نمایدتوجهکارگرانروحیوجسمیشرایطبهکهداردوظیفهفردبرعالوهکارخانهصاحب"

".گرددملحوظمالحظاتومنافعگونههربرمقدمبایدمیوگرددآنجایگزینتواندنمیمزدیگونههیچو



طهحفاظتوبهداشتکاریمهمدرحیسازمانها

occupational(OSHA)یحرفه ابهداشتویمنیاسازمان1. safety and health Administration

گرانکاربهداشتویمنیاحفظبهمربوطمقرراتونیقوانمیتنظمسئولوشدهلیتشک1970سالدرسازماننیا

وداردمذکورکشوردررایکاریط هایمحازیبازرسفهیوظسازماننیا باشدیمکایامردر

.دی نمایمنیتدوزینراالزمیاستانداردها



:ناستینسازمانچنیخالصهخدماتا

ان آوریمواجهه با عوامل زیارائه استاندارها1.

یو بهداشتیمنیارائه مشاوره در خصوص مسائل ا2.

ط کاریاز محیبازرس3.

یو حفاظتیمنیچاپ کتاب و ارسال مواد مربوط به مسائل ا4.

و بهداشت در سطح کارخانه هایمنیت ایریمدیارائه برنامه ها5.

عیجهت صنایآموزشیدوره هایبرگزار6.

جذب دانشجو و آموزش آنها7.

یط اضطراریارائه کمک در شرا8.



(NIOSH)یو بهداشت حرفه ایمنیایتو ملیانست-2

•National Institute for occupational safety and Heath 

یریشگیپخصوصدرهاهیتوصانجاموقاتیتحقتیهدامسئولوشدهلیتشک1970سالدرکهاستفدرالیموسسه ا

.استیشغلجراحاتو هایماریباز

OHSAدراستکارطیمحدریبهداشتویمنیامقرراتونیقوانیاجراوجادیامسئولوبودهکاروزارتنظرریز

ازمانسدونیا.استیقاتیتحقموسسهکیو کندیمت یفعالیانسانویبهداشتخدماتوزارتنظرریزNIOSHکهیحال

گرندیکدیمکمل



(ACGIH): کایامریمتخصصان بهداشت صنعتیانجمن دولت-3

• Association advance occupational and environmental health

هتیکمآنهانیمعروفترکهاستیتخصصحیطهچندینیداراسازماننیا.شدلیتشک1938سالدرسازماننیا

.استکردهنییتعآستانهحدییایمیشماده42یبراهم اکنونکه باشدیمییایمیشموادیبرا،TLVآستانهریمقاد



:مراجع،قوانینواستانداردها

قانون8۵مادهدر.استیافتهاختصاصمقولهاینبهکالًکارقانونچهارمفصل،کارحفاظتوبهداشتوایمنیموضوعاهمیتلحاظبه

جهت)یفنحفاظتعالیشورایطریقازکهدستورالعملهاییرعایتکشورمادیمنابعوانسانینیرویصیانتبرای"استآمدهکار

وارگرکوکاربهداشتتامینوایحرفهبیماریهایازجلوگیریجهت)پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتو(فنیحفاظتتامین

".استالزامیکارآموزانوکارگرانکارفرمایان،ها،کارگاهکلیهبرایشود،میتدوین(کارمحیط



:مراجع،قوانینواستانداردها

یریکارگبهلذاهستند،بینیپیشقابلپیوندند،میوقوعبهکاریمکانهایدرکهصدماتبهمنجررویدادهای%۹۰تقریبا

اززیادیتعدادجلوی،گیریکاربهصورتدرموجوددانشپیداستناگفته.داردایویژهاولویتمناسبکنترلیروشهای

،تاسروشنوضوحهبصدماتساالنهآماردرکهدانشاینازاستفادهعدممتاسفانه.گرفتخواهدراصدماتبهمنجررویدادهای

.استنمودهایجابراشدیدتریقانونیمصوباتاخیرسالهایدر



:تعریفایمنی

برابردرراهسرمایوانسانینیرویتوانمیآنهاگرفتنکاربهباکهشودمیگفتهمقرراتیواصولتدابیر،مجموعهبه

وخطربیکارمحیطیکوسیلهاینبهوکردنگهداریکاراوموثرایگونهبهصنعتیهایمحیطدرگوناگونخطرات

.نمودفراهمکارکنانکاراییافزایشبرایراسالم

:ایمنیعلمیتعریف

خطراتازبودندوردرجهمیزان



.

Dangerو Hazardتفاوت 

Hazard

یکاجرایدرکارائیکاهشیاموادبردنبینازها،ساختمانوتجهیزاتکارکنان،بهآسیبرساندنپتانسیلدارایکهراشرایطی
.باشدمیشدهتعیینازوظیفه

Danger

.شودمیاتالقبالفعلخطراتبهودیگرعبارتبهباشدمیHazardیکمعرضدرگرفتنقرارمعنیبه



. حادثه

:ساختمانملیمقرراتدوازدهممبحثمنظرازحادثهتعریف

حنینهمچ.افتداتفاقگاهکاردرشاغلینبرایآنسبببهوفهوظیجامانینحدرکهاسترخدادیکارازناشیحادثه

.گرددمیمحسوبکارازناشیحادثهدهد،رخنیزدیدهحادثهافرادبهرسانیکمکمهنگاکهوادثی



.

حادثه

:تعریف

.گرددآسیبوصدمهسببکهانتظارازخارجونشدهبینیپیشاتفاقیک

:اجتماعیتامینقانون60مادهدرکارازناشیحوادثتعریف

انجامنحیازمقصود.افتدمیاتفاقشدهبیمهبرایآنسبببهووظیفهانجامحیندرکهایستحادثهکارازناشیحادثه

دستورهبیاباشدکارمشغولآنمحوطهوهاساختمانوابسته،موسساتکارگاه،درشدهبیمهکهاستاوقاتیتمامیوظیفه

وکارگاهبهمنزلازشدهبیمهآمدورفتاوقاتتمامضمنا.شودمیکاریانجاممامورکارگاهمحوطهازخارجدرکارفرما

شودمیمحسوباوقاتاینجزوبالعکس



.

:اهمیت حوادث ناشی از کار

.دهدمیقرارتأثیرتحتراویخانوادهوکارگرشخص:انسانینظراز-۱

جامعهاجتماعیوضعدرتزلزلباعث،شودمیکارافتادگیازباعثکهسوانحی:اجتماعینظراز-۲

.شودمی

.مستقیمغیرومستقیمهایهزینهشامل:اقتصادینظراز-3



.

حادثه

:داندمیزیرحاالتازیکیدرراوظیفهانجامحینحادثهاجتماعیتأمینسازمان

باشدخدمتمشغولآنمحوطهووابستهمؤسساتیاکارگاهدر.

وویقانونیوظایفوکارگاهباارتباطدربایدمأموریتاین.باشدوظیفهانجاممأمورکارگاهمحوطهازخارجدرکارفرمابدستور

.باشدمنطبقکارعرفومقررات

دهدرخکارمتعارفاوقاتدرآنکهبرمشروطدهدمیرخبالعکسوکارگاهبهمنزلازوآمدرفتهنگامکهحوادثی.

دهدرخمتعارفمسیروزماندروبودهکارگاهحرکتمبدأآنکهبرمشروطدهدمیرخدرمانگاهبهمراجعهاوقاتدرکهحوادثی.

دهدمیرخکارگاهباارتباطدرکهآنانبهمساعدتوسایریننجاتبهمربوطحوادث.



.

های  علل عمده افزایش سوانح و حوادث ناشی از کار در محیط
صنعتی

.انسانالعملعکستوانبودنمحدودوهاماشینحرکاتسرعتبسیارافزایش.۱

.کوچکنسبتاًفضاهایدرکارکنانتراکم.۲

.آنهاکارپیچیدگیوآالتماشینقدرتافزایش.۳

اینجموعمازتصوریوآیدمیبرتولیدفرایندازاندکبخشیعهدهازفقطاندکآموزشیباکارگرهرکهکارزیادتقسیم.4

.شودمیحادثهایجادنتیجهدرواشتباهاتافزایشحوصلگی،بیخستگی،باعثروانینظرازونداردفرایند



.

:علل حوادث به دو گروه زیر تقسیم می شوند

مستقیمعلل–الف

آالتماشین

اجسامسقوط

مانعبابرخورد

کارگرسقوط

و....

مستقیمغیرعلل-ب

مانندشوندمیکارگرنارضایتیوناراحتیخستگی،باعثکهعواملیتمام:

نامناسبروشنایی

کاریساعاتبودنطوالنی

خانوادگیمسائل



.

محادثهیریشهعللمستق

كارصحیحغیرانجام

مجازغیرسرعت•

صناقتجهیزات•

قصوروانگاريسهل

امنوضعیتایجاددرمدیریتقصور•

هشداردهندهعالئمنصبوسازيهآگادرانگاريسهل•

حفاظتيوسایلازنكردناستفاده•



.

محادثهیریشهعللغیرمستق

.دهندیمشیفزااراآنتعدادامانیستندحوادثعامل:مستقیمغیرعلل

شخصیعوامل

مهارتودانشکمبود•

انگیزهفقدان•

فکریوجسمیهایناتوانی•

مدیریت

کارمحیطنامناسبطراحی•

ایمنغیرهایروش•



.

عللفردیحوادث

جسمانیعلل

....ومغزیکنشهایکندیصرع،پرتی،حواسبینایی،ضعف

روانیعلل

لیشغرضایتعدمروانی،فشارهایکارکنان،وخویخلقوماهیتادراك،نحوهشخصیتی،ساختار

اقتصادیعلل

ستگاههادفنینقائصبهتوجهعدماقتصادی،بدالیلحفاظتیاموردرگذاریسرمایهازرفتنطفره

اجتماعیوفرهنگیعلل

تقدیرگراییاجتماعی،وفرهنگیعاداتایمنی،فرهنگضعف



.

عللمحیطیحوادث

شیمیایی

شیمیاییمواداشتباهییاناخواستهترکیب

فیزیکی

....ونورگرما،سروصدا،حدرضایتعدمدستگاهها،صحیحاستقرارعدم

بیولوژیکی

...وهامیکروبها،حساسیت

ارگونومی

اندازدمیخطرهبراانکارکنسالمتوکاهدمیآسودگیوراحتیازکهکارمحیطنامناسبطراحی



روشهای مقایسه حوادث  

-میاستفادهزیرگانهسهمعیارهایازمختلفمؤسساتوهابخشحوادثمیزانمقایسهبرای

:شود

Frequencyحادثهفراوانییاتکرارضریب-1 rate:

.دهدمینشانراکارساعاتتعدادوکارازناشیحوادثتعدادبینرابطهکهاستنسبتی



حادثهدتعداچهکارساعتمیلیونیکهرمقابلدر(یکسالمثالً)معینمدتیکدرکهآنستمؤیدنسبتاین

.استدادهرخ

تحتساعت24دیدهآسیبکارگراقالًکهمی شودمنظورایدیدهآسیبکارکنانتعدادحوادث،تعدادمحاسبهدر

.باشدکردهاستراحتیابودهمعالجه



Severity rateشدت حادثه

.دهدمینشانکارهایساعتتعدادبارارفتهدستازکارزمانرابطهنسبتاین•

تهرفدستازکاریساعتآمده،بدسترقممیزانبهکارساعتهزارهرازایبهکهکندمیمعلومضریباین•

.است

.شودمیبیشترنسبتاینباشدشدیدترحوادثازناشیصدماتچههراستبدیهی•

فوتبرایوآمدهزیرجدولدرمختلفحوادثرفتهدستازروزهایمعادلمحاسبهبرایجهانیمعیارهای•

.استشدهگرفتهنظردرروز7500



.

incidence rateشیوع حادثه 

.دهدمینشانکارکنانتعدادباراحوادثتعدادرابطهحادثهشیوعضریب



.

:ویژگییکسیستمایمنی

می بیندکلیمجموعه ایبصورتراکار1.

.ددارکاررودستدر...وروانیبهداشتی،شیمیایی،فیزیکی،منظرازرابالقوهعواملهمهتحلیلوتجزیه2.

.می گیردبکاررا...وبازنگرینظارت،آموزش،کار،انجامروشطراحیکنترلیاقداماتهمه3.



.

نامه ریزی بمنظور تشخیص و کنترل عوامل بالقوه خطرناكرب

عملیاتانجامترتیب1.

استفادهموردابزارودستگاه هاتجهیزات،2.

.می شودحاصلآنهاباتماسیامی شوداستفادهکهشیمیاییموادبویژهواولیهمواد3.

کاریتجربهومهارتتوانایی،نظرازکارنیرویوپرسنل4.

.می کندتهدیدراسایرینوپرسنلکه...ومحیطیزیستبهداشتی،بالقوهخطرات5.

.می شوندخطراتحذفیاکاهشباعثکهاحتیاطیاقدامات6.

.حفاظتیاقداماتارتقاءواصالحبازبینی،برایکنترلینظام7.



.

تجزیهوتحلیل

باشدیادزعملیاتانجاممخاطرتصورتیکهدر.شودشاملراعملیاتکاملتحلیلوتجزیهبایدایمنیسیستمیک

:می شودخطراستفادهآنالیزرسمیروش هایازباید

(Hazard and operability) Hazop

(Fault Tree Analysis) FTP

روشازکممخاطراتهنگامدرJSA(Job Safety Analysis)

دارددوجومرحلههردرکهخطراتیتحلیلوتجزیهعملیات،یاشغلکلیدیمراحلشناساییآنالیزروش هایایندر

.شودمنجرکارایمنانجامدستورالعملترسیمبهتامی باشدتوجهموردکنترلیواحتیاطیاقداماتو



.

مستند سازی، آموزش و پایش سیستم ایمنی

یعنیایمنیسیستمسازیمستند:

گیردقرارذینفعاناختیاردرمکتوببطور

شاملبایدایمنیسیستمیکآموزش:

.باشدکارگرانوپرسنلوبازرسانناظران،کارشناسان،مدیران،

شاملایمنیسیستممورددرپایش:

.می باشدبودنروزبهازاطمینانواجرانتایجبررسیکار،انجامنبودعملیازاطمینان



.

تعریفریسک

آثارووقوعاحتمالحسببرریسکاهدافبامقایسهدرمنفیآثارباحادثهیکوقوعاحتمالازاستعبارتریسک

.می شوداندازه گیریآن

ریسکمقدار=حتمالا×شدت

:ریسکمدیریتتعریف

ینیپیش ببرایآگاهانهاقدامطریقازفعالیتیکزیان آورآثارامکانکاهشآنهدفکهاستفرایندمدیریتیک

.می باشدآنهاازاجتناببرایبرنامه ریزیوناخواستهحوادث



.

اجزاءاصلیفرایندمدیریتریسک

خطرناكبالقوهعواملشناسایی1.

می بینندخسارتکهامکاناتییاکسانیتعیین2.

(ریسکبندیاولویت)ریسکسطحارزشیابی3.

ریسککنترلاقدامات4.

مهمنتایجثبت5.

ارزیابیفرایندبازنگری6.



.

:کمیریسکارزیابی

.می سازدفراهمآنرامقایسهامکانآنازناشیخساراتوحادثهیکوقوعاحتمالتعیین

:کیفیریسکارزیابی

.می کندبیانغیرهوزیادکم،نظیرالفاظباراارزیابینتایج

.برای ارزیابی نیاز به متخصصین ذیربط می باشد



.

سلسله مراتب کنترل ریسک
Eliminationحذف1.

Substitutionجایگزینی2.

Engineering(...وتهویهعایق سازی،جداسازی،)مهندسیکنترل های3. control

Reduceتماسزمانکاهش4. Time exposure

Goodکارگاهیانظباطونظم5. House keeping

Safeکارایمنسیستم 6. System of work

Trainingاطالع رسانیوآموزش7. and Information

Personalحفاظتوسایل8. protective equipment

Welfareبهداشتیتسهیالت9.

Monitoringنظارتوپایش10. and Supervision



.

اولویت بندی در کنترل ریسک

رایطیشدراستممکن.دادانجام(کممتوسط،زیاد،)ریسکسطحاولویتبترتیبراریسککنترلنمی توانهمیشه

سطوحاامنمودکنترلبراحتیمی توانراپایین ترریسکسطوحگاهیوباشدممکنریسکسطحچندهم زمانکنترل

.شدمی باکنترلقابلدیرترپیچیده تر،روش هایاتخاذیابیشترتجهیزاتتامینضرورتبدلیلباالترریسک

.می باشدکلیساختمانیاصالحاتازپاره ایپیش بینیازراحت ترکارگاهیباطضانونظمبینیپیشعموما



.

ثبت نتایج حاصل از ارزیابی ریسک

.این اقدام باید جزئیات مخاطرت، گروه های در معرض خطر و اقدامات کنترلی و نتایج آنها باشد

پایش و بازنگری

وهاولیموادتجهیزات،ماشین آالتاستممکن.شودبازبینیدوره ایبطوربایدریسککنترلبهمربوطاقدامات

کشفجدیدیمخاطراتاستممکنبرآنعالوهونباشدکاراوموثردیگر،قبلیکنترل هایوکندتغییرکارروش های

ازاطالعمحضهبدوره ایکنترل هایبرعالوهاستالزمگاهاخیرحالتدر.گرددتدوینتازه ایاستانداردهاییاشود

.پذیردصورتبازبینیجدیدضوابط



.

پیشگیری از حوادث

آن می هدف اصلی ایمنی و مهندسی ایمنی صنعتی، پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار و خسارات جانی ناشی از

.باشد

:مهمترین شیوه های رسیدن به این هدف

حفاظ گذاری ماشین آالت

حفاظت در برابر آتش سوزی و انفجار

به کار گیری روش های درست انجام کار

استفاده از وسایل حفاظت فردی

استفاده از ابزار های مناسب

  آموزش نیروی کار

و...



.

بازرسی و نظارت ایمنی

نها،آتحلیلکار،محیطآورزیانوناكخطرعواملوناسالمشرایطشناختایمنیهایبازدیدوهابازرسیکلیهدف

.استبهداشتوایمنیسطحباالبردنسرانجاموآنهاکردنبرطرفچگونگی

:شودگرفتهنظردرزیرمراحلبایداهداف،اینبهدستیابیبرای

خطراتشناسایی-الف

هااولویتتعیینوشدهشناساییخطراتبندیطبقه-ب

خطرکنترلیابردنبینازجهتهاییپیشنهادوحلراهارائه-ج



.

کنترل خطرات

خطرحذف-1

خطرمیزانکردنمحدود-2

ایمنیهایقفلازاستفاده-3

.افتدمیکارازخودایمنیتامینبرایکهدستگاهیازاستفاده-4

نمایشگرهاازاستفاده-5

دهندههشداردستگاههایازاستفاده-6

جداسازی-7



اهمیت مخاطرات در صنعت ساخت

نیزودموجخطراتتنوعدیدگاهازکهروندمیشماربهکاریفضاهایپرخطرترینازیکیساختمانیوعمرانیکارگاههای

.آیندمیحساببهخطرناكهایکارگاههزمردرآندرکاریروالبهتوجهبا

حوادثکلچهارمیکحدودباعمرانیغیروعمرانیپیمانکاریهایبخشکشوراجتماعیتامینادارهآماراساسبر

.استدادهاختصاصخودبهمختلفمشاغلبیندرراسهمبیشترین

دادهجهانیوایمنطقهسازمانهایونهادهاهمچنینومختلفکشورهایکاراداراتسویازسالههمهکهآماریاساسبر

رقمهکاستحالیدرموضوعاین.افتدمیاتفاقساختمانصنعتدرکاریحوادثوشغلیمخاطراتبیشترینشود،می

اقتصادیفعالیتهایباالییهایردهدرکشورهاازبسیاریدراقتصادازبخشاینمالیگردشحجمنیزوکاربهشاغلافراد

.نداردقرار



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

داتمشاهاساسبرآنچه.باشدمتعددیعواملازناشیتواندمیساختصنعتدرجراحاتوصدماتآماربودنباالدالیل

استزیرقراربهخورند،میچشمبهبیشترماکشورکارگاههایدرگرفتهانجام

نداردرامناسبیچندانجایگاهمدیرانتفکردرایمنیفرهنگرسوخوایمنصورتبهکارهاانجام1.

.شودنمیدادهایمنیبهچندانیاولویتکارگاههادربودجهاختصاصوهاگیریتصمیمدر2.

.نیستبخشاینسیاستگذارانتوجهموردچندانایمنی،اقداماتروشننیزکالنسیاستهایدر3.

زمانبندیوپیشنهادیقیمتبهبیشترونشدهتوجهپیمانکارانایمنیسوابقبهوجههیچبهپیمانکارانارزیابیدر4.

.استشدهتوجههاپروژه



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

لحاظبهعموماًکهافرادترینمهارتکمکهشودمیمشاهدهاقتصادیدیگرهایشاخهوصنعتهاسایربامقایسهدر

جذبدارند،قرارممکنسطحترینپاییندرمختلفهایدورهگذراندنوتحصیالتسطحمانندآموزشیشاخصهای

.استیتخصصآالتماشینباکاربرایخاصتخصصیآموزشهاینیازمندبعضاًکهشوندمیعمرانیوساختمانیکارهای

ورتصبهو"شاگردیواستاد"واسطهبهعمرانیکارگاههایدرسنگینآالتماشینرانندگانبیشترمثالعنوانبه

افراداینکارگیریبهبرایمنعینیزقانونیلحاظبهمتاسفانهکهاستحالدراین.اندکردهکسبرامهارتاینتجربی

.نداردوجود



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

میمشاهدهرهاکشواکثردرکهبهترایمنیسابقهدارایپیمانکارانبینشدنقائلتفاوتدرتشویقیسیاستهایاتخاذ

نرخطمتوسصورتبهکارگاههابیمهبراینیزبیمهشرکتهایشودمیمشاهده.شودنمیدیدهماکشوردرهنوزشود،

اثرگذاربیمهمقدارتعییندرپیمانکاریشرکتهایایمنیسابقهوکنندمیاعالمرابیمه

.نیست



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

نآدرآالتماشینانواعوانسانینیرویزیادیتعدادکهکشورسدسازیبزرگکارگاههایسطحازشدهاخذآمار

بودهترپایینوسیکلتحصیلیمدركدارایدستگاههااپراتورهایورانندگاندرصد80کهدادنشاندارد،وجود

.اند



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

زاساختصنعت.باشدمیحوداثبروزدالیلازیکینیزعمرانیکارگاههایدرمدیریتحیطهازخارجنیروهایوجود

میتفعالیکارگاههادرفرماخویشصورتبهکهحقیقیاشخاصحتیوجزءودومدستپیمانکارانکارگیریبهنظر

کنند،



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

نظیریفرهنگناهنجاریمواردتاشودمیسببساختمانیکارگاههایدرخصوصبهکارگرانفرهنگیسطحبودنپایین

سطحکاهشمواردایننتیجه.باشدداشتهرواجباالیینسبتاًسطحدرممنوعهمواردسایرومخدرمواداستعمال

.استکاریحوادثبروزآندنبالبهوهوشیاری

درکهبیمناسکنترلیابزارهایبهتوجهبادیگرسویازوالزمآموزشهایدلیلبهطرفیازصنایعسایروکارخانجاتدر

.باشدمیعمرانیکارگاههایازکمتربسیارشرایطیچنینوقوعاحتمالدارد،قرارمدیریتاختیار



دالیل بروز حوادث در کارگاههای عمرانی

رصتفمدیریتبهتکراریوضعیتاین.شودمیانجامتولیدخطوطدرتکراریودائمصورتبهکارهاکارخانجاتدر

.کندتالشایمنیارتقایووضعیتبهبوددرمستمرصورتبهتادهدمی

انهایساختمدرموضوعاین.شودمیدیدهتکرارندرتبهعمرانیدرکارگاههایشدهانجامفعالیتهایدرحالیکهدر

درمواردوتنکاازبسیاریپروژهپایاندرآنهاتخریبوبودنموقتیدلیلبهکهشودمیدیدهخوبیبهکارگاهتجهیز

.شودمیگرفتهنادیدهآنها



ی ه برای بررسی حوادث و عوامل مؤثر در بروز آن پیشنهاد شده هر کدام به برخهستند کمدلهایی

کار  کنند لذا صرفاً از مدلها بعنوان یک راهنمای کلی برای دستیابی به محیط ایمنعوامل توجه می

. نماییماستفاده می



مدل هاينريش  

Herbert Heinrichاقداماتاثربرحوادث%88کهشدمتوجهصنعتیحادثههزارهفتادوپنجبررسیبا1928سالدر

.باشندمیناپذیراجتنابحوادثدرصداز2ودهدمیرخکارغیرایمنشرایطبدلیل%10وکارگرانناصحیح

کدیگریبامرتبطموقعیتهایوشرایطازایمجموعهکهترتیببدیناستنمودهوضعدومینونظریهبناماینظریه

دادهقرارنحویبهدومینوردیفچندکهآنستمانندیکدیگرباهاوضعیتاینارتباطوشوندمیحوادثبروزموجب

.ریزدفروردیفکلآنهاازیکیافتادنباکهشوند



.

نآازرماکارفوکارگرمستقیمبطورکهدارندبدنبالفراوانیمالیوجانیزیانهایوهاخسارتکارازناشیحوادث

.بینندمیصدمهآنازصنعتواقتصادبعدمرحلهدروشوندمیمتضرر

ها و خسارات مستقیمآسیبعلل مستقیم

ها و خسارات آسیب

غیرمستقیم
علل غیر مستقیم

ثدحوا



فصل سوم

مبانیمهندسیمحیطزیست

مراجعاستاندارد

آلودگیهوا

آلودگیآب

آلودگیخاک



مراجع استاندارد

هایژهپرواجرایدربهداشتیوایمنیمالحظاترعایتعدمازتلخیتجربیاتتوسعه،حالدرکشورهایازبسیاریوماکشور

.استبودهنانهابهداشتیوایمنیعوارضازکمترنیزهاپروژهایناجرایبلندمدتزیستیمحیطپیامدهایکهاندداشتهملی

زیستمحیطحفاظتسازمان

.داردنظارتایرانزیستمحیطحفظبهمربوطاموربرکهاستدولتیسازمانیسازمان،این

المللیبینمقررات



آلودگیهوا

ابرایآورزیانطوربهآنراکیفیتکهمدتیومقداربهآزادهوایدرکنندهآلودهمادهچندیایکوجودازاستعبارتهواآلودگی

تصلیامواددرصدونسبتکهعاملیهریاوشودهواواردکهخارجیجسمهر.دهدتغییرباشد،وابنیهآثاریاگیاهحیوان،نسان،

.شودمیهواآلودگیباعثدهد،تغییرراهوادهندهشکیل

فیزیولوژیکیحاالتشیمیایی،حاالتآالینده،فیزیکیحاالتآلودگی،منشاشاملمختلفیهایمنطقباهواآلودگیبندیتقسیم

.باشدمیانجامقابلالودگیفرمو

:هواهایکنندهآلودهاثرات

رادونرون،میکدهازکمترمعلقذراتمیکرون،نیمودوازکمترمعلقذراتکربن،مونوکسید)سالمتیبرموثرهایآالینده

(سربریز،بسیارمعلقذراتآزبست،بنزن،فرار،آلیترکیباتای،حلقهچندآروماتیکهایهیدروکربن،

(اسیدیهایبارانمولدگازهایازن،الیهمخربگازهایای،گلخانهگازهای)اقلیمبرموثرهایآالینده



منابع آلودگی هوا

آسترخاکوآسمانی،دودهایشهابها،فشاناتشهایفعالیتصحراها،وگردوغبارطوفاننظیر)هواآلودگیطبیعیمنابع

(گیاهانگردهودریااسپریجنگلی،هایسوزیتش

هواآلودگیمصنوعیمنابع

خانگیآلودگی

صنایعازناشیآلودگی

نقلوحملازناشیآلودگی

عمرانیوساختمانیهایپروژهازناشیآلودگی



کنترل آالینده های هوا
مبدادرهاآالیندهحذف

:شودمیتولیدیفرایندیکازهاآالیندههمهیایکمحسوسکاهشیاکاملحذفبهمنجرکهشودمیاقداماتیشامل

هواهایآالیندهغلظتیاوحجمکاهش

هواتصفیهتجهیزاتازاستفاده

هواهایآالیندهانتشارمدیریت:

هاآالیندهانتشارزمانمدیریت

هاآالیندهانتشارنحوهمدیریت

آالیندهانتشارمکانمدیریت

ترمیمیاقدامات

،سبزفضایتوسعهونگهداریایجاد

سازیفرهنگوآموزش

هواهایآالیندهمحیطیزیستپیامدهایپایش

هشدارسامانهایجاد

پاکهایسوختازاستفاده



آلودگی آب

.استمختلفمصارفبرایآنکیفیتکنندهتعیینآببیولوژیکیوفیزیکیشیمیایی،هایویژگی

آبشیمیاییهایویزگی:
اچپی
محلولامالحغلظت
آبکلسختی
،سنگینفلزاتسولفات،نیترات،ونیتریتقلیائیت
آبفیزیکیهایویژگی:
کدورت
الکتریکیهدایت
دما
مزهوبو
آبیکیبیولوژهایویژگی:
آلیمواد
هامیکروارگانیسم
هاجلبک



منابع آلودگی آب

آلیمواد

هافرمکلی

معلقجامدمواد

هواسازآلودهمعلقذرات

طبیعیهایآلودگی

مایعوجامدزائدموادوهازباله

شیمیاییمواد

روغنانواعوگریس

پرتوزامواد

گرماییآلودگی



الزامات مربوط به آلودگی منابع آب

صوصخایندروداردوجودزیستیمحیطالزاماتدرفاحشیکمبودهایآبالودگیازپیشگیریبهمربوطالزاماتخصوصدر

الزا.استهنبودپسماندوهواهایحوزهخوبیبهقانونیالزاماتتدوینپیمانکاری،هایشرکتتجربیاتوعملیاقداماتعلیرغم

:شودمیزیرمواردشاملحوزهایندراستنادقابلقانونیمات

آبالودگیازجلوگیرینامهآیین

فاضالبخروجیاستاندارد

فاضالبهایخانهتصفیهبرگشتیآبهایازاستفادهدستورالعمل

....



آلودگی خاك

.بیفتداتفاقهواالودگیحتییاوهافاضالبتخلیهپسماندها،تخلیهاثردرتواندمیخاکآلودگی

خاكهایآالینده:

فسادپذیرآلیمواد

کانیمواد

خشکپسماندهای

صنعتیپسماندهای

خطرناکپسماندهای



اولویت بندی در مدیریت پسماندهای عادی

(بیشترین مقبولیت)کاهش تولید1اولویت 

تفکیک2

استفاده مجدد3

بازیابی4

بازیافت5

دفع6

(بیشترین شیوع)مراقبت های بعد ازدفع7



فصل چهارم

تجهیزاتحفاظتفردی

مراجعاستاندارد
حفاظتازسروصورت
حفاظتازسیستمبینایی
حفاظتازسیستمشنوایی
حفاظتازسیستمتنفسی
حفاظتازدستوپاها
حفاظتکاملبدن
حفاظتازسقوط



مراجعواستانداردها

ا استمطابق قوانین ملی و مبحث مقررات ساختمان،مسئولیت کامل وسایل حفاظت فردی به عهده ی کارفرم  .

.  حتی در مواردی که کارکنان خودشان مجبو به تهیه تجهیزات گردند

کارکرد مناسب و درست این تجهیزات در برابر خطرات از وظایف کافرما است.

برخی سازمان ها و کشور هایی که در زمینه کنترل لوازم حفاظت فردی نظارت و کنترل هایی دارند

(OSHA)سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا•

(MSHA)سازمان ایمنی و بهداشت معادن آمریکا•

(ANSI)انستیتو ملی استاندارد آمریکا•

(CSA)موسسه استاندارد کانادا•



1ثتعریف وسایل حفاطت فردی از منظر مبح
2:

:«وسایل حفاظت فرد ی » 

ند ایمنی ، طناوسایلی است از قبیل کاله ایمنی،کفش و پوتین ایمنی، ماسک تنفسی، نقاب و عینک حفاظتی،کمرب

ب مهار، طناب نجات ، دستکش ایمنی ، ساعدبند، چکمه و نیم چکمه الستیکی و لباس

ایمنی که کارگران ، افراد خویش فرما و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت و یا به دلیلی

.وارد کارگاه می شوند، باید متناسب با نوع کار خود، آنها را مورد استفاده قرار دهند

.این وسایل توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد



ه عتجهیز پرسنل به لوازم حفاظت فردی ب
:نوان

شکل  آخرین راه کنترل عوامل زیان آور است و در صورتی قابل قبول است که نتوان از راه مهندسی و مدیریتی م

.را حل کرد یا اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان باشد

.ابزار کار  تلقی می شود

.اقدام اساسی ایمنی بر روی محیط پیرامون کارگر و آنچه در اختیار دارد

.یک اقدام انسانی و یک وظیفه قانونی تلقی می شود 



:فاکتور های دخیل در انتخاب وسایل 

ت آمیز اپذیرش کارگران جهت استفاده از لوازم حفاظت فردی که یک فاکتور اساسی در یک برنامه موفقی1)

.محسوب می شودsPPEستفاده از 

تطابق با استاندارد2)

انطباق با قابلیت و حساسیت فردی3)

متناسب با عامل زیان آور اعم از شدت و غلظت آالینده و زمان مواجهه4)

(قابلیت پذیرش)متناسب با فصل و فرهنگ جامعه5)



.

شکل ظاهری و کیفیت مناسب6)

سهولت استفاده و عدم مزاحمت جهت انجام کار7)

عدم ایجاد اثرات جانبی و چند منظوره بودن8)

مدت زمان استفاده و قابلیت دسترسی9)

نگهداری و تاریخ انقضاء و قیمت مناسب10)

نظر کارگر و جنس مناسب11)



:سر و گردن

وهرسجمجمههایمحافظازبایدتیزاشیاءباتماسازحاصلجراحتوپارگیازآنپوستوسرازمحافظتبرای

نموداستفادهضربهضدهایکالهمچنین

.شوندمیپیشنهادهستنداستفاهقابلسال3تااکثرحدکهگرم400حدودوزنباایمنیهایکاله



Hood

یمیاگردوغبار و انواع مواد ش-مایعات-جرقه–فلزات مذاب -شعله–این کاله از سر و گردن در برابر گرما _

.یی محافظت می کند



helmet

.کیفیت و شکل ظاهری متفاوتند_از لحاظ جنس _

:به دو نوع تقسیم می شوندANSIبر اساس استاندارد 

 کاله ایمنی نوعI (hard hat :)تمام اطراف لبه دار می باشد.



 کاله ايمنی نوعII (hard cap)

.فقط در قسمت جلو یک سایبان برای چشمها دارد

تقسیم می شو A-B-C-Dنفوذ آب به چهار طبقه -اشتعال پذیری-وزن-این کالهها بر اساس هادی جریان برق

.ند



Bumb cap

.  سبکتر است در برخورد سر با اشیاء محافظت می کند Helmetاین کاله ضربه گیر بوده و از _

و در هنگام سقوط اشیاء  نمی تواند از سر محافظت کند. شود Helmetاین کاله نمی تواند جایگزین 



Soft cap

ار و پاگردوغب–گرما –شعله های باز –این کاله از پارچه های مقاوم در برابر آتش ساخته شده و در مقابل جرقه ها _

.شیدن فلزات مذاب محافظت می کند

http://thekneeslider.com/images/ribcap.jpg


چشم وصورت

برای جلو گیری از آسیبهای چشمی باید کلیه افرادی که ممکن است در معرض خطر باشند، از جمله کا

رگران در معرض خطرات موادی چون ذرات اجسام موجود در هوا، فلزات گداخته و مذاب، مای

عات 

از عینک های ایمنی و محافظ صورت استفاده کنند...اسیدی و شیمیایی و 

لنز آنها از شیشه سخت و مواد پالستیک ساخته شده که در مقابل ضربه

.مقاومت می کند–مواد شیمیایی –گرما –کوره های حرارتی –



SpectaCls with side shield

یا شبسپر کناری بدون منفذ. در مشاغلی که خطر افتادن و پرتاب ذرات از طرف پهلو وجود داشته باشد 

.جهت ورود هوا و تهویه نیز استفاده می شود . که سوراخدار باشد 



Goggles

 گرما  محافظت می کند–فلزات مذاب –آلودگی ها –از چشم در برابر پرتاب ذرات.

در برخی مشاغل به منظور محافظت از کره چشم از نوع چسبان استفاده می شود.

ده ولی تهویه داخل عینک به وسیله منافذ از تاری عدسی بدلیل ایجاد بخارات داخل چشمی جلوگیری نمو

.منافذ بزرگ مانع ورود ذرات به داخل چشم نخواهند شد

این عینکها می توانند بر روی عینکهای طبی قرار گیرند.

 هنکام استفاده از لیزر عدسی این عینکها متناسب با انرژی و طول

.موج پرتو استفاده می شود 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.opticplanet.com/gfx/large/bolle-zoopia-dual-eye-goggles.jpg&imgrefurl=http://www.trendisports.com/&h=328&w=471&sz=25&hl=en&start=6&um=1&tbnid=tGXoqXQsn122vM:&tbnh=90&tbnw=129&prev=/images?q=Eye+protection+Goggles&svnum=10&um=1&hl=en&sa=G


دستگاه تنفس

جهت جلوگیری از آسیب، حساسیت ریوی ماسک تنفسی توصیه می شود.
ماسک ها به دو شکل کلی ضد گاز وبخار و ضد گرد و غبار تقسیم می شوند.
شند که  ماسک های فیلتر دار ضد گرد و غبار ، از جنس پنبه، دستمال کاغذی و الیاف مختلف می با

.با گرفتن ذرات، از ورود آنها به ریه ها و کیسه های هوایی جلو گیری می کنند
یریماسک های ضد گاز و بخار، آغشته به مواد شیمیایی خنثی کننده گاز و بخار از آسیب جلوگ
می کنند.



(self contained)ماسک های خود تامین شونده

.ی گرددوسایلی هستند که هوای تنفس از طریق یک کپسول هوای قابل استنشاق تامین م

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/air_pure_vs_atmos_supp/atmos_supp_resp/scba1.gif&imgrefurl=http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/air_pure_vs_atmos_supp/atmos_supp_resp/atmos_supp_resp.html&h=150&w=138&sz=14&hl=en&start=17&um=1&tbnid=mLJdGpZXxN6WIM:&tbnh=96&tbnw=88&prev=/images?q=Respiratory+protection+self+contained&svnum=10&um=1&hl=en&sa=N
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ماسک های متصل به منبع هوا

supplied-air respirators

.دهوای قابل استنشاق از طریق منبع جداگانه و انتقال آن از طریق یک لوله رابط تامین خواهد ش

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.draeger.com/ST/internet/images/US/protection/alelite_lg.jpg&imgrefurl=http://agilesafety.com/Confined Space.htm&h=380&w=380&sz=75&hl=en&start=1&um=1&tbnid=0nAjUBSproNKCM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images?q=Respiratory+protection+supplied-air+respirators&svnum=10&um=1&hl=en&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.americanairworks.com/images/sar.jpg&imgrefurl=http://www.americanairworks.com/scba4.html&h=390&w=300&sz=21&hl=en&start=6&um=1&tbnid=GdIu7AY8T_J_8M:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images?q=Respiratory+protection+supplied-air+respirators&svnum=10&um=1&hl=en&sa=G


ها  کارتریج های شیمیایی یا یا کانسیتر

ه خوهوای تنفسی هنگام استفاده از این وسایل با عبور از روی سطوح مواد جاذب گازها و بخارات آالیند-

.د را از دست داده و در نهایت هوای تمیز از سمت دیگر وارد منطقه تنفسی فرد می گردد

.برای هر نوع از گازهای آالینده نوع ویژهای از کانسیترها و یا کاتریج طراحی شده است-

.برای سهولت تشخیص مورد استفاده هر کاتریج کدهای رنگی وجود دارد-



(Filter Respirators)رسپیراتورهای فیلتر دار 

.برای حذف ذرات معلق از هوای تنفس مکانیسم فیلتراسیون در ماسکها استفاده می شود-

این وسایل در گازها و بخارات اثر بخشی ندارند -

.فیلترها به صورت یکبار مصرف و همچنین قابل تعویض موجود میباشند-



گوش

از ادر مشاغل مواجهه با سر وصدای باال تر از حد مجاز، افراد جهت حفاظت از سیستم شنوایی و جلوگیری

جود می فت شنوایی باید از گوشی های ایمنی استفاده کنند که این گوشی ها به دو صورت کلی مو

:باشند

.1Ear muff(رو گوشی)

.2Ear plug(تو گوشی)



Ear plugشکل های مختلف



:هر کدام از گوشی ها دارای مزايا و معايبی به شرح زير هستند

:رو گوشی ها 

سنگین -1

استفاده آسان-2

فرکانس باال را کاهش میدهد،-3

.فرکانس در حد مکالمه  را تغییر نمی دهند-4

.در محیط های گرم استفاده از آنها مشکل است-5

تو گوشی ها:

سبک -1

ارزان-2

ن  باعث عفونت و حساسیت گوش می شوند، ای-3

30تا 25در حالی است که توگوشی ها حدود 

دسی بل کاهش صدا را دارند و حتی کاهش تراز  

شدت صوت رو گوشی بیشتر از تو گوشی هاست



دستکشها

گی و  در هنگام مواجهه با خطرات حاصل از تماس با مواد شیمیایی ، پارگی و بریدگی دست ، خراش و سایید

.در نهایت تماس با مواد بیو لوژیکی باید از دستکش های مناسب استفاده شود

ر خطرانتخاب دستکش باید بر اساس مشخصه های کار مورد نظر، شرایط کاری، طول مدت استفاده و حضو-

.ات مختلف باشد



انواع دستکش های حفاظتی موجود

دستکش های چرمی و پارچه ای

دستکش های آلومینیومی

دستکش های آرامید فیبری

دستکش های بوتیل الستیک

دستکش های التکس طبیعی یا الستیک

 و...



(در محیطی که قطعات گردنده وجود دارد نبايد از پیش بند استفاده کرد)

بیش.گرددمیپیشنهادایمنیبندپیشمنظوراینبرای

خورموادبامواجهههایمحیطدرهابندپیشیناتر

ینهستماموبودهنسوزپایهکهشوندمیاستفادهنده

پامترسانتی40تا30بندپیشپرتوهادر.بپوشاندرا

.بپوشاندبایدرابندکمرازتریین

تنه وسینه



استفاده از کفش های ایمنی جهت جلو گیری از آسیب

.وارده به پا الزامی است

ن  آسیب شامل سقوط اشیاء روی پا ، خراشیدگی، سوخت

.است... با مواد مذاب و 

  در صنایع و محیط هایی چون معدن و ذوب کاری، کفش

پنجه فوالدی، کار با مواد خورنده و برق کاری کفش  

.الستیکی و گتر حفاظتی توصیه می شود

پا



.اکثر کارگرانی که دچار آسیب پا شده اند از کفش ایمنی استفاده ننموده اند



metatarsal or insept):حفاظهای روپايی guards)

.در مشاغلی که فرد با اشیاء سنگین سروکار داشته و خطر سقوط آن بر روی پا وجود دارد



فش قرار در فعالیتهایی که خطر فرورفتن اشیاء نوك تیز و برنده در کف پا وجود دارد کفی فوالدی در داخل ک-

.می گیرد

پوند  2500پوند بار ضربه ای و 75به منظور محافظت از پا پنجه کفش باید قادر باشد :کفش ایمنی پنجه فوالدی 

.فشار بار ثابت را تحمل کند

.کفشهای پنجه فوالدی بدلیل تماس با گرما و ایجاد سوختگی میتواند باعث ایجاد عوارض گردد-

(steel insoles):کفی های فوالدی



چکمه های الستیکی یا پالستیکی

(rubber or plastic Boots

یمیابرای کار در پروسه های شغلی مرطوب و یا گل آلود و یا در جاههایی که امکان تماس با مواد ش-

.یی وجود دارد



جنس از مواد فلزی و پالستیکی. در مواقعی که خطر ساق پا وجود دارد -

(shin guard):گترها



اگر ارزیابی خطرات نشان دهد که تمام سطح بدن در مواجهه با عوامل فیزیکی و شیمیایی مضر

و خطر ناك است و حتی با کنترل مهندسی و اداری هنوز امکان آسیب وجود دارد باید با توجه

:به نوع خطرات لباس حفاظتی مناسبی را با شرایط زیر تهیه کرد

.با توجه به اندازه و سایز کارگر تهیه شود1.

.فاقد قسمت های آزاد و لبه های شلوار آن دوبله باشد2.

.ماه یک بار تعویض شود6هر 3.

لباس کار



.انداینگونه لباسها بدن را تا ناحیه زانو و دستها را تا آرنج می پوش-

 (coat and smocks):کت و روپوشهای کار



ماکنیکهادرمعموالوباشدمینیزکفشوکالهباهمراهمواردازبعضیدروپوشانیدهرادستهاوپاهاوسایلاین

یکصورتهبمواردبیشتردررودمیبکارباشدحفاظتبهنیازروپوشهاازبیشتروبودهتمیزکامالبایستمی

.رودمیبکارتکه

 (coveralls)رولباسی



مدموادیگرو-گریسها-هاروغن–مذابفلزات–خطرناكموادمقابلدررافردتواندمیپوششاین

.کندمیتعیینخطرنوعراپیشبندجنس.کندحافظت

 (aprons):پیش بندها 



 (Full suits):لباسهای محافظ کامل

رد باهنگامی که تماس بعضی از مواد برای فرد مرگ آور و یا بطور آنی تهدید کننده جوی جهت سالمتی ف

.شد اینگونه پوششهای کامل مانند سدی بین خطر و مصرف کننده عمل می کند

شودبعلت نفوذ استحکام مورد توجه بوده وجود شکاف و سوراخ منجر به آلودگی فضای داخلی لباس می.

ت و مدت ابرای مصرف کننده این لباس باید هوای تنفس آن تامین شده و میزان هوا بستگی به مقدار فعالی

.ستفاده دارد



 (safety belt)کمربند ایمنی 

مات نیز  برای محافظت سقوط افراد از ارتفاعهای کوتاه مفید می باشد هر چه ارتفاع بیشتر باشد صد-

.بیشتر خواهد بود



(safety harness):يراقهای ايمنی

یع شده و  این وسایل نیروهای ناشی از سقوط افراد عالوه بر ناحیه کمر بر روی قسمتهای دیگر بدن نیز توز

.در نتیجه از شدت جراحات احتمالی کاسته می شود

اشندنوعی از آنها عالوه بر داشتن کمربند دارای یراقهای ویژهای برای محافظت از سینه و شانه نیز می ب  .

.نوعی از آنها همانند یک نشیمنگاه طراعی شده است



 (Lanyard)طنابهای کوتاه 

لنیاردها طنابهای کوتاه و قابل انعطافی هستند که به یراقهای ایمنی وصل می شوند.

ر می شواین وسایل قادرند انرژی ناشی از سقوط را در انتهای مسیر سقو جذب کرده و در نتیجه ضربه کمت

.د

و ظرفیت لینارد باید از نوع طناب نایلونی پنج دهم اینچ و یا از لحاظ نیروی مقاومت طنابی معادل آن بوده

.فوت بیشتر باشد6پوند باشد و ارتفاع سقوط آن نباید از 5400تحمل بار استاتیک آن 



(Life line)طناب نجات 

ه ثابت متصل  طنابی است که از نقطه اتصال اختصاصی به یراق یا لنیارد و کمربند ایمنی به یک نقط

می شود

 پوندی را تحمل کند5400نقطه لنگر باید قادر باشد بار استاتیک.



(Safety nets)تور ایمنی



فصل پنجم

برایپیمانکارانHSEحداقلهای



اسفانهمتوشودمیانجامپیمانکاریصورتبهساختمانیهایکارگاهوملیهایپروژهدراجراییهایوفعالیتکارازاعظمیبخش

هزینه،ومانزاهمیتکار،ماهیتدلیلبهپرسنلمداومجایگزینیوتغییراتهمچنینوساختمانیکارهایبودنفصلیبهتوجهبا

ندیدهینهزمایندرکافیآموزشکهشوندمیگرفتهبکارپیمانکاریاموربرایغیرتخصصیافرادوشدهتوجهHSEمقولهبهکمتر

.اند

(اجراحیندرپیمانکارHSEعملکردبرنظارت)پیمانحیندر،(پیمانکارانتخابواولیهارزیابیدرHSEمالحظات)پیمانشروعاز

بایستنهانهزیستمحیطوبهداشتایمنی،(پروژهانجاندرپیمانکارHSEعملکردوضعیتنهاییارزیابیوبررسی)پیماناتمامتا

نگرفنهنظردراجراییهزینهکاهشفقطوشدهتاقیگیریتصمیموارزیابیدرمعیارهاتریناصلیازبایستیبلکهشدهلحاظتی

.باشدمیطراحیوایدهفازدرHSEاصلیخواستگاه.شود



بتدایادرتواندمیکارفرمابنابرایننماید،میالزامراهاکاریدوبارهوهاهزینهکاهشبرایایمنیرعایتآن،بهتعهدوHSEبهاعتقاد

:نمایدحاصلاطمینانزیرمواردوجودازپیمانکارارزیابیبرایپروژه

هایبرنامهوهاطرحمدون،اهدافمشی،خطوجودHSE

عملکردیهایشاخصوسوابقHSEپیمانکار

انسانینیرویوضعیت

نشانیوآتشایمنیتجهیزاتوضعیت

هادستگاهواالتماشینوضعیت



وظایفپیمانکاران

ایمنیطالعاتاکافیمیزانکسبازخودپرسنلکاربهشروعازقبلهستندموظفپیمانکار،عنوانبهحقیقیافرادوهاشرکتکلیه
:نمایندحاصلاطمینانآنهاتوسطایحرفهبهداشتو
ایمنیمسئولمعرفی
مقرراتاستقرارHSE:
پیمانکاردفاتروهاکارگاهتجهیز

کارکنانفردیاستحفاظیلوازمتامین
پیمانکارکارلوازموابزار:
کارگاهیسنگینآالتماشینوکنندهجابجاهایدستگاهایمنی
خاکبرداریوحفاریاجراییعملیاتایمنی
برشکاریوجوشکاریتجهیزاتووسایلایمنی
هادستگاهگذاریحفاظ
ابزارایمنی
کارمحیطدرربطوارتفاعگضبطدرکارایمنی



فصل ششم

نظم،ترتیبوآراستگیمحیطکارگاهی



محیطودداربستگیآنهابهکارمحیطداشتنسامانوهستندآندرموجودعناصرارزشمندترینوترینمهمسازمانیککارکنان

.داردبهرهوریوکارایی،کارانجامسرعتدرکنندهتعیینشیرازازنیستکار

اسختایافزارهانرمکهاستحالتیازبیشترمراتببهشودمیواردسازمانبه،خبرهکارکناندادندستازباکهضرریواقعدر

ودخهایافزارسختوافزارهانرمکیفیارتقایوحفظبرایراهاییهزینهسازمانیککههمانطوررضادهددستازراهایشفزار

.دهدانجامخودکارکنانعملکردکیفیارتقایبرایرامناسبیگذاریسرمایهبایستیمیکندتقبل



ااعمسازمانلپرسنکلیهمستمربهسازییعنیکاریمحیطدر.استمستمربهبودیاکایزنسازمانیککارکنانارتقایهایروشازیکی

دراستوارستونورهیافتموثرترینعنوان،۵S.کرداشاره۵Sبهمیتوانکایزناجرایدرموثرهایروشجملهاز.کارمندانومدیرانز

خدوتیصنع،تجاریمختلفهایسازمانوصنایعدراصولایناجرایباکهاستشدهشناختهوریبهرهبهبودواصالحعملیاتساختمان

سازمانشتربیسوددهینهایتدروکاراییافزایش،کارانجامزمانوانسانینیرویسرمایهازبهینهاستفاده،وریبهرهافزایشموجبماتی

بهو،دثحواازپیشگیری،کارمحیطدرترسالمجویایجاد،ممکنشکلبهترینبهکاربازدهیایجاد،کاروقفهمیزانکاهش.شودمی

.استاتالفازپیشگیریکارمحیطساماندهینهاییهدفکلیطور



5Sمراحلپیادهسازی

ساماندهی

آنازفادهاستاولویتبهتوجهباآنهابندیطبقهوهاضروریغیرحذفوهااولویتمدیریتبهبودضروری،غیرازضروریتشخیص

باشدمی

ترتیبونظم

.استجستجوحذفبخشاینازهدف.خودجایدرچیزهردادنقرار

سازیپاکیزه

.آوردمیفراهمنیزرابازبینیوبازرسیانجامامکانسازیپاکیزه.خارجیموادوآلودگیهرگونهازاشیاکردنپاکیزه

سازیاستاندارد

وعالئمازاستفادهخاصمراقبتیاوخطرهایمحدودهگذاریعالمت،پاکیزگیوترتیبونظم،ساماندهی،دائمیاصالحوکنترل

...هانشانه

انضباط

وتمرین،ترتیبونظمتمرین،استنادرستعاداتجایبهصحیحعاداتایجاد،مطلوبشیوهبهامورانجامبرایالزمتواناییایجاد

.دارندقراربندیطبقهاینعمومیفضاهایبهمدیریتنگرش،ظواهررعایتوهازیباییبهتوجه،شناسیقت



نتایجوفواید

5Sاستقرار

آراستهولذت
بخششدن

محیط

افزایشکارایی

ایجادایمنیو
سالمتی

صرفهجویی

رفععیوبو
نواقص

دستیابیبه
استانداردهای

جهانی



فصل هفتم

HSEاقتصاددر



ااهمیتتنگرفدرنظرباهمچنینزیست،محیطازحفاظتوشغلیبهداشتایمنی،مسایلبهتوجهوجهانیاستانداردهایافزایشبا

پروژهانواعمدیریتدرحیاتیومهمهایجنبهازیکیعنوانبهاثربخشHSEمدیریتسیستمیکجهانی،رقابتوهاسازمانعتبار

کنترلیراهکارهایکهاستمنطقیمنابع،محدودیتوهاسازماناوردهبرمستقیمتاثیراتدلیلبهکهشودمیمحسوبصنایعوها

.گرددارائهدارند،راکارامدیوتاثیرمناسبترینحالعیندرووهزینهکمتریندارایکه

نااصنایعبیشترینکهاستشدهباعثپرهزینهوناگواررویدادهایانواعبروزافزایشهمچنینوهاآسیبومیرومرگنرخبودنباال

ایههزینهاینیهمه.شوندشغلیرویدادهایوحوادثازناشیهنگفتهایهزینهمحتملپایینایمنیهایقابلیتدارایویمن

منابعازصحیحاستفادهبجایوکردهمستهلکرامملکتاناقتصادچرخجامعه،باالترسطوحدروسازمانها،خانوادهبهشدهتحمیل

رفصافتادگیازکارودرمانزولوهاغرامتودیاتپرداختودرمانبرایراانبایستیاجبارابهبود،وابادانیراهدرمالیذخایرو

.شود



HSEتعامالتاقتصادو

حالودهندمیتشکیلرااقتصادوHSEبینارتباطاصلیماهیتکارمحیطدرشغلیهایبیماریوآسیبازناشیهایهزینهوخسارات

پ.شودمیمحسوباقتصادیفعالیتنوعیHSEهایطرحاجرایآنکه

هدفسهوتندهسمهمبسیارکارکناناقتصادیاندازچشمبررویدادهااینتاثیرویابیعارضهوشناسیسببدراقتصادیفاکتورهاینقش

:نمودتعریفتوانمیاساسهمینبرراHSEبراقتصاددخالتدرکلی

گرددآشکارهمهبرایبایستیکهاستبردارنددررویدادهاکهاقتصادیهایهزینهسنجشونمودنمشخص:هدفاولین

ایجادواندتمیریسکازقبولیقابلسطحوجودعدمکهاستمشکالتیانواعوبازارباوریبهرهوتولیدرابطهفهماندن:هدفدومین

.نماید

استزیستمحیطازحفاظتوانسانجانوسالمتیاهمیتبرابردرهاهزینهاینتحلیلوتجزیه:هدفمهمترینوسومین.



HSEفوایدسرمایهگذاریدرسیستممدیریت

ردکنندهمدیریتورسمیسیستمیکعنوانبهراانودادهتوسعهوتبیینراخودHSEمدیریتسیستمهاشرکتوصنایعازبسیاری

وزیستمحیطوایمنیسالمت،عملکردبرمثبتاثردارایآلایدهصورتبهموثرHSEمدیریتسیستمیک.اندشناختهخودکارمحل

،HSEیکهتوسعوتدویندرعظیممنابعوانسانیگذاریسرمایهبرعالوه.باشدمیشرکتمالی-اقتصادیورقابتیعملکردهمچنین

یکبایستینایعصکلیهوسازوساختصنعت.استاهمیتحائزنیزآناقتصادیفوایدوسیستمیککاراییوراندمانواثربخشیبررسی

توامیکاراوموثرHSEیککهاقتصادیفوایدویژهبهباشند،داشتهزیستمحیطوایمنیسالمت،مدیریتاهمیتازعمیقبسیاردرک

باعثاندتومیمحیطیزیستوبهداشتی،ایمنیرویدادهایازپیشگیریدرگذاریسرمایهاگرچه.آوردارمغانبهصنعتبرایند

در هاسرمایه گذاریاینبازگشتاما،شودحوادثورویدادهاکاهش،زیستیمحیطوایمنیهایریسکرفتنبینازوکاهش

.می باشدپولیغیرونامحسوسمواردازبسیاری



بهعنواناستراتژیشرکتهاHSEمدیریت

برتریبرایمنبعهسکلدر.آورنددستبهرابهینهرقابتیموقعیتیکبتوانندتانماینداتخاذراهاییاستراتژیبایستیمختلفصنایع

پووتجهیزات،شرکتیاکارخانهشاملفیزیکیمنابع.استانسانیمنابعوسازمانیمنابع،فیزیکیمنابعشاملکهداردوجودرقابتدر

هوشمندوقضاوت،کارکنانمهارتشاملانسانیمنابعوسازیهماهنگتواناییوبرنامهریزی،سازمانساختارشاملسازمانیمنابع،ل

.باشدمیی

HSEیرتأثبزرگتریناما.داردداللتموثرسازمانیمنبعیکبرونمودهحفاظتفیزیکیمنابعازاثربخشHSEمدیریتسیستمیک

استانسانیعمدهمنابعرقابتدربرتریبر

.دهدتوسعهرامدیریتسیستمورفتارهاها،مهارتشاملانسانیمنابععمدهاجزایتواندمیموفقHSEمدیریتسیستمیک



HSEمنابعاقتصادیحاصلازاجرایسیستمهایمدیریت

تصویرمودننبهتروتباهیوکیفیتووریبهرهوتولیدکاهشبهتوجهبانامطلوبوبداثراتدارایسازمانیوصنعتیهردرحوادث

هبلک،بگذاردحوادثنرخبرمثبتیاثراتتنهاومیتواندمناسبHSEمدیریتسیستمیک،بنابراین.باشدمیداخلیجووعمومی

.استتاثیرگذارنیزمالیعملکردورقابتمتغیرهایبر

ردعملکبرمثبتیاثرهمچنین.دهدکاهشراموادبهآسیبهموفردیهایآسیبهمتواندمیاثربخشHSEمدیریتسیستمیک

.میکندفراهمرافوایدازبسیاریانواعکاریشرایطبهبود،عالوهبه.داردرقابت

گرفتهقرارحوادثیرتاثتحتبیشترآنهازیرا،شودمیکارگرانشاملمستقیمذینفعان.استغیرمستقیمومستقیمشاملذینفعان

شاملیممستقغیرذینفعان.میابدبهبودآنوریبهرهوشدهاجتنابزیانوضرروخسارتازوسیلهبدینکهشرکتهمچنینو

ساعات،مدیریتبرنامههایاجرایبا.میباشدجامعهکلیطوربهوخانواده،کنندگانمصرف،پیمانکاران،بیمهشرکت های

نظردریریتمددرسرمایهگذاریازناشیفایدهیابازدهازنوعیعنوانبهتواندمیکهیافتهکاهشحوادثدلیلبهرفتهدستازکاری

.شودارزیابیکارگرانکاملدستمزدمحاسبهباتواندمیوشدهگرفته



استممکنیزنشرکتوشدهکارترکبهمنجراستممکنوگذاشتهتاثیرکارگرانانگیزهوروحیهبربدینحوبهنایمنکاریشرایط

مزیتایندارایزیرا،بودهسازماننفعبهکارمحیطدربهداشتوایمنیبنابراین.شودمشکلدچارشرایطواجدجایگزینهاییافتندر

بانهایتدروهشدبیشترآنهاانگیزش،شدهکارگرانکارازغیبتکاهشباعثاین.میداردنگهرابازدهدارایوسالمکارگرانکهمیباشد

توبهبود،یدتولفراینددروقفهتعدادکاهشباتواندمیهمچنینمدیریت.کنندترکراخودشغلیمحیطکمترکارگرانکهمیشودعث

شرشهرتومشتریانرضایتدادنقرارتاثیرتحتسپسوشرکتدرنوآوریمیزانودرجهومحصوالتکیفیتبهبودووریبهرهولید

.باشدمفیدشرکتبرایکت

یاموادرهذخیوحفظلحاظازکهشدهتولیدتکنولوژیوفرآیندماهیتدرتغییراتبهمنجرتوانندمیهمچنینHSEدرگذاریسرمایه

.میشودقطعسرمایهگذاریهایچنینواقعیهزینههایبنابراین،بودهسودمندانرژی

کهشدهمالیواقتصادیشاخصهایباهمراهشرکتبیشتررضایتباعثHSEپیشرفتهبسیارمدیریتیهایسیستماجرای،نهایتدر

.میدهدنشانراآنسودآوریرشدوشرکتموقعیترقابتیبازاردرآنسهموبازاردررشدبرhseمدیریتمثبتتاثیر



نسپاس از توهج ات


