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 و اقتصادي توسعه هاي پايه ز ا و شدهدانسته ملي هاي سرمايه از پراهميت بخشي توسعه، حال در كشورهاي ويژه به كشور، هر كار نيروي

 بي .است برخوردار توجه شايان اهميتي از كار، محيط بهسازي و كار نيرويتندرستي از حفاظت رو، اين از . شود مي انگاشته اجتماعي

 اي حرفهبهداشت . بود نخواهد پذير امكان تندرست، و سالم كار نيروي داشتن بدون بسنده، خود صنعتيو شكوفا اقتصادي گمان،

 در امروزه، .برداشت گام كار نيروي سالمتسطح بردن باال و نگهداري آوري، فراهم راستاي در توان مي آن كمك به كه است ابزاري

 راوانف تاكيد آن پيشرفت و توسعه بر و بوده ملي هاي اولويت جمله از اي حرفه بهداشت هاي برنامه اجراي جهان، كشورهاي از بسياري

.است

 .بود اگريكوال نامب ايتاليا در ساكسوني ناحيه از طبيبي است گذاشته يادگار به خود از شغلي بهداشت مورد در اي ارزنده آثار كه فردي اولين

 منتشر ١٥٦٦ سال در كه نوشت ... و كار از ناشي هاي بيماري و حوادث كار، ابزار فلزات، استخراج و اكتشافات درباره جلد ١٢ در كتابي او

 معدن اركنانك بين در شغل به وابسته هاي بيماري درباره كتابي پاراسلسوس بنام سوئيس اهل ديگري پزشك ١٥٦٧ سال در او از بعد .شد

 مي كار بهداشت زمينه در ١٧ قرن بزرگ پيشقدمان از يكي كه رامازيني همان يا كار طب پدر ١٦٣٣ سال در . كرد منتشر فلزات و ذوب

 وهعال كه كرد توصيه پزشكان به بار اولين براي او .نمود منتشر ميالدي ١٧٠٠ سال در را اي حرفه هاي بيماري درباره معروفش كتاب باشد،

 كار طب تاريخ در عطفي نقطه كوتاه جمله اين چيست شما شغل بپرسند همه از پرسيدند مي بيماران از معاينه زمان در كه سؤاالت بر

.كردند توجه بيشتر كار از ناشي عوارض پزشكانبه رامازيني، از بعد .است آمده بشمار
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 تدوين و اجتماعي امور و كار وزارت تشكيل با زمان هم ١٣٢٥ سال به ايران در كار بهداشت و ايمني زمينه در رسمي هاي فعاليت شروع

 مربوط يفوظا قانون اين در كه رسيد تصويب به قانون صورت به تغييراتي و اصطالحات با مزبور قانون ١٣٣٧ سال در .گردد مي بر كار قانون

 از پس كه اين تا داشت ادامه ١٣٦٢ سال از قبل تا وضعيت اين .بود گرديده محول كار بازرسي كل اداره عهده به كار بهداشت و ايمني به

 دوباره از جلوگيري منظور به و دولت هيئت وقت، بهداري وزارت و اجتماعي امور و كار وزارت نظر جلب و كارشناسي متعدد جلسات تشكيل

 محول اريبهد وزارت به كارگران و كار محيط بهداشتي مسائل شاغالن، سالمت بردن باال و حفظ براي خدمات ارائه كيفيت ارتقاء و كاري

 اداره به سپس و تأسيس ويژه بهداشتي خدمات كل دفتر در اي حرفه بهداشت واحد عنوان تحت واحدي ابتدا وظيفه، اين انجام براي و شد

 كشور غلشا نيروهاي سالمت سطح ارتقاء و حفظ مسئوليت زمان آن در اي حرفه بهداشت كل اداره .يافت نام تغيير اي حرفه بهداشت كل

 وزارت قانون اين ٨٥ ماده استناد به و ١٣٦٩ سال آبان تاريخ در جديد كار قانون تصويب با كه اين تا شد دار عهده را مختلف هاي حرفه در

 دار عهده اجتماعي امور و كار وزارت و كار، محيط و كارگران درماني بهداشتي مسائل بر نظارت دار عهده پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

.شد كارگران فني حفاظت و ايمني بر نظارت
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بهداشت وزرات كار و محيط سالمت مركز هاي دستورالعمل و ها نامه آيين•

)WHO( بهداشت جهاني سازمان•

)NIOSH( آمريكا شغلي ايمني و بهداشت ملي انستيتو•

)ACGIH( آمريكا صنعتي بهداشت متخصصين انجمن•

ساختمان ملي مقررات•

 عمليات اجراي و نظارت طراحي، در رعايت به الزم حقوقي و اجرايي فني، ضوابط از اتس اي مجموعه ساختمان ملي مقررات

 ايمني، امينت منظور به كه ساختمان از برداري بهره و كاربري تغيير اساسي، مرمت و تعمير بنا، توسعه نوسازي، تخريب، از اعم ساختماني

.ميگردد وضع جامعه و فرد اقتصادي وصرفه بهداشت آسايش، مناسب، دهي بهره

مراجع استاندارد و تاريخچه ها

ساختمانمقررات ملي  ٤مبحث 

مقررات ملي ساختمان ١٢مبحث 

آيين نامه حفاظت و ايمني كارگاه هاي ساختماني

۵

a.ahmadi
Draft



 سالم، كار طمحي ايجاد طريق از سرمايه حفظ و آنان سالمتي ارتقاء حفظ كار، نيروي سالمت سطح باالترين تأمين هنر و علم از است عبارت

 آموزش ي،شغل هاي بيماري و حوادث از پيشگيري كارگران، جسمي و روحي مقتضيات با كار تطبيق كار، هر براي مناسب كارگر انتخاب

.كار به مربوط مسائل و فردي بهداشت

گيرد مي بر در نيز را خانوادگي و اقتصادي اجتماعي، و محيطي مسائل بلكه نبوده بهداشتي مسائل به محدود تنها اي حرفه بهداشت

:از عبارتند اي حرفه بهداشت

مشاغل همه كاركنان اجتماعي و رواني جسمي، سالمت سطح باالترين ارتقاء و تأمين •

كار؛ از ناشي حوادث و ها بيماري از پيشگيري •

سالمت؛ بر كار ابزار و كار سوء اثرات كاهش منظور به انسان با كار شرايط تطابق •

 به مشترك طور به ها برنامه اين اجراي ما كشور در .دارد ضرورت اي حرفه بهداشت هاي برنامه اجراي فوق، اهداف به دستيابي منظور به

.باشد مي اجتماعي امور و كار وزارت و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده

بهداشت حرفه اي
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:است ذيل موارد شامل اي حرفه بهداشت هاي فعاليت اصلي هسته 

بيني پيش -١

 پيش را بهداشتي مشكالت و خطرات از بسياري آزمايشي هاي طرح بررسي و نخستين هاي طرح مرور با اي حرفه بهداشت كارشناس بيني پيش مرحله در

.دهد مي ارائه ها آن حذف براي كارهايي راه و بيني

تشخيص -٢

 مكنم سيمان با مواجهه در كارگران مورد، يك در مثال عنوان به .شود مي تعيين عوامل اين با كاركنان تماس حد و آور زيان عوامل انواع تشخيص مرحله در

.شود مي كارگران در پوستي آلودگي سبب و شوند تنفسي يا پوستي هاي عارضه دچار است

ارزيابي -٣

.دارد بستگي نيز عوامل شدت همچنين و بدن به آور زيان عوامل ورود و )مزمن و حاد( تماس راه و آلودگي منبع آور، زيان عوامل نوع به مرحله اين

كنترل -٤

 تا سكري كاهش براي طراحي يا كنترل راهبرد طراحي ديگر، گام گرديد، ارزيابي آن بزرگ ريسك و شد شناسايي كار محيط در آور زيان عامل كه هنگامي :

:از عبارتند كنترلي هاي شيوه برخي .است قبول قابل سطح

خطر؛ منبع حذف براي مصرفي مواد يا فرآيند تغيير •

خطر؛ منبع محصورسازي و ) صنعتي تهويه دستگاه مانند( مهندسي كنترل •

تماس؛ زمان مدت كاهش براي اجرايي و مديريتي كنترل •

.كاركنان آموزش و فردي حفاظت لوازم از استفاده •
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عوامل زيان آور محيط كار

شيميايیفيزيکی

ارگونوميکی بيولوژيکی

روانی

٨
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فيزيکی روشنايي

 و زانيوني پرتوهاي فشار، سرما، و گرما ارتعاش، و صدا روشنايي، شامل جداگانه بندي دسته چند به خود فيزيكي آور زيان عوامل

.ميشود تقسيم غيريونيزان

ساختماني هاي كارگاه محيط در روشنايي
.دارد اي ويژه اهميت بزرگ و كوچك عمراني و ساختماني هاي كارگاه براي كار محيط با متناسب و كافي نور تامين

 بازده و توليد نميزا غيرمستقيم بطور و داده قرار تاثير تحت را كارگر بينايي اعصاب، فشار و روحي خستگي ايجاد بر عالوه نور كمبود

.ميدهد كاهش را كنندگان مصرف نيازهاي تامين براي

.هستند مناسب نور از گيري بهره نيازمند شب و عصر هاي شيفت خصوصا احداث، هاي پروسه كليه

نور ماهيت
 مغز، به الارس از پس و دريافت انسان چشم شبكيه گيرنده هاي سلول با برخورد در كه است الكترومغناطيسي طيف از بخشي نور

 يءش يا رنگ نور، صورت به مغز، در آن خصوصيات مبناي بر اطراف محيط از شده دريافت طيف .گردد مي درك آن طيف و كميت

.گردد مي دريافت

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکی روشنايي

روشنايي گيري اندازه كميتهاي
 تقسيم روئيتي ريهافتومت كميت و انرژيتيك هافتومتري كميت گروه دو در بينايي و فيزيكي جنبه از روشنايي گيري اندازه كميتهاي

 اولين مقياس، تمسيس اين در گردند، مي بيان فيزيكي مطلق مقادير اساس بر مطلق، كميتهاي يا انرژيتيك كميتهاي .شوند مي بندي

 آن شتاب و مسير در نوري توان انتشار اساس بر مقياس اين در واحدها ساير .باشد مي وات آن واحد كه است منبع نوري شار مفهوم،

.است شده تعريف سطوح روي

 روشنايي مقياس انعنو به كميتها اين .باشند مي فيزيكي مقياس در كميتها مقادير با متناسب و دارند قراردادي جنبه روئيتي كميتهاي

 هاي سيستم طراحي و گيري اندازه مباحث در و هستند كاربردي واحدها اين SI المللي بين مقياس سيستم در امروزه.اند شده تعريف

  لومن آناحدو كه است منبع نوري شار مفهوم، اولين مقياس، اين در .گيرند مي قرار استفاده مورد انرژيتيك كميتهاي بجاي روشنايي

 دهايواح .است شده تعريف سطوح روي آن تابش و مسير در نوري توان انتشار اساس بر روئيتي مقياس در واحدها ساير .باشد مي

 سيمهند علم در امروزه .دارند روشنايي مقادير از انسان فيزيولوژيك درك با بهتري تناسب ها، آن مفهوم سادگي ضمن روئيتي

.گردد مي استفاده كميتها گروه اين از روشنايي

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکی روشنايي

نور شدت
.است لوكس آن واحد و ميرسد سطح واحد به كه روشنايي مقدار يا معين سطح يك توسط شده دريافت نوراني شار ميزان

 نور عمنب چند از اي نقطه هرگاه .باشد مي آن گرفتن قرار نحوه و منبع آن از فاصله سطح، يك روشنايي عوامل ترين مهم از يكي

.منابع تمام از حاصل روشنايي مجموع با است برابر آن روشنايي كند دريافت

)لوکس(شدت روشنايی بر روی ميز کار نوع فعاليت

١٠٠تا  ۵٠و نقل و جابجا کردن حمل

٢۵٠تا  ١٢۵کارهای غير دقيق

۵٠٠تا  ٢۵٠کارهای نيمه دقيق

١٠٠٠تا  ۵٠٠کارهای دقيق

و بيشتر ١٠٠٠کارهای بسيار دقيق

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکی روشنايي

چشم فيزيولوژي و آناتومي
 از كه باشد مي رويت قابل رنگي طيف صورت به نانومتر ٧٧٠ تا ٣٨٠ محدوده در نوراني امواج سالم فرد يك براي فيزيولوژيك نظر از

 فروسرخ و فرابنفش نام با و هستند نامرئي آن از بعد و قبل هايي موج طول امواج .گردد مي ختم تيره قرمز نور به و شروع بنفش نور

 زير در لوكس هزار صد يك روشنايي شدت تواند مي چشم مردمك قطر تطابق١ از كمتر روشنايي درشدت انسان چشم .اند شده ناميده

 و كروي شكل هب تقريباً  چشم آناتوميك، نظر از .كند درك شبكيه به آسيب بدون را تصاوير و اشياء و نمايد تحمل نيز را خورشيد نور

 چشم كره پشت در .شود مي انجام متقارن ماهيچه ٦ توسط مختلف جهات در چشم حركات .است متر ميلي ٢٥ تقريبي قطر داراي

 به آن ميليون ١٢٢٥ كه است نور حسي گيرنده سلول ميليون ١٣٢ حاوي شبكيه .دارد قرار شبكيه يعني آن قسمت ترين حساس

..است مخروط شكل به آن ميليون ٧ و اي ميله شكل

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکی روشنايي

نامطلوب روشنايي از ناشي عوارض كاهش
كار نوع با متناسب روشنايي شدت وجود عدم•

ها حباب در ها المپ ناصحيح نصب يا و مناسب تباين و درخشندگي عدم•

المپ پايين نوري بهره ضريب•

خطرناك هاي سايه ايجاد و نور يكسان توزيع عدم•

ها المپ اسمي عمر بودن كم•

سطوح انعكاس و ديد ميدان در ها المپ گرفتن قرار•

)زدن سوسو( استروبوسكوپيك پديده•

روشنايي
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فيزيکی انواع المپ ها

اي رشته هاي المپ -١

گاز در تخليه هاي المپ -٢

)LED( ديودي هاي المپ -٣

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکی روشنايي
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فيزيکیصدا

كار محيط در صدا
 سريع رشد ناي .است شده گوناگون تجهيزات و ها ماشين وسايل، كاربرد و گسترش سبب صنعتي، هاي زمينه همه در فناوري پيشرفت

 هاي شدت با اصد يعني آكوستيكي، ناخوشايند هاي آشفتگي از بيشتر چه هر خود شغلي و روزمره زندگي در انسان تا گرديده سبب

  شمار به تيصنع و شغلي خطرهاي از يكي صدا .گيرد مي بر در را انسان زندگي از جزيي صدا امروز، كه اي گونه به پذيرد، اثر گوناگون

.دارند قرار گوناگون هاي شدت با صدا آكوستيكي ناخوشايند هاي آشفتگي برابر در كارگران از بسياري و آيد مي

صوت بلندي
 مي نيز يماد هاي محيط تمام در انتشار قابل اگرچه( شده منتشر هوا در عموماً  كه هستند طولي مكانيكي امواج از شكلي صوتي امواج

 گوش وسطت درك قابليت كه مشخصات اين با امواجي بنابراين .كنند مي ايجاد شنيدن احساس انسان گوش با برخورد در و )باشند

.است بلندي و فركانس آن، حسي درك براي صوت كننده محدود عوامل .شود نمي اطالق صوت نباشد، انسان

.گويند فراصوت امواج را هرتز ٢٠٠٠٠ از بيشتر و فروصوت امواج هرتز ٢٠ از كمتر بسامند با صوتي ارتعاش

.ميدهند تشكيل را مكالمه بسامدهاي هرتز هزار ٢ تا ٥٠٠ بين هاي بسامد

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکیصدا

كار محيط در صدا
 با ثابت فشار زترا در صدا بلندي .باشد مي شنونده در شنوايي احساس و اثر بيانگر و است صدا فيزيكي هاي كميت جزء صوت بلندي

.كند نمي تغيير بسامد تغيير

صدا بينابيني مشخصات
:يشوندم بندي دسته زير انواع به بنياب نظر از صدا .هستند مختلف فركانسهاي از تركيبي ميشوند شنيده كه اصواتي اكثر

)غرش صداي مانند( پهن باند با صدا -١

)نجاري اره صداي مانند( باريك باند با صدا -٢

دميباش ثانيه از كسري از كمتر در آن تكرار كه صداييي برقي؛ چكشهاي پرس، صداي مانند متناوب يا اي كوبه صداي -٣

كارعوامل زيان آور محيط 
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كار محيط در صدا
 سريع رشد ناي .است شده گوناگون تجهيزات و ها ماشين وسايل، كاربرد و گسترش سبب صنعتي، هاي زمينه همه در فناوري پيشرفت

 هاي شدت با اصد يعني آكوستيكي، ناخوشايند هاي آشفتگي از بيشتر چه هر خود شغلي و روزمره زندگي در انسان تا گرديده سبب

  شمار به تيصنع و شغلي خطرهاي از يكي صدا .گيرد مي بر در را انسان زندگي از جزيي صدا امروز، كه اي گونه به پذيرد، اثر گوناگون

.دارند قرار گوناگون هاي شدت با صدا آكوستيكي ناخوشايند هاي آشفتگي برابر در كارگران از بسياري و آيد مي

صوت بلندي
 مي نيز يماد هاي محيط تمام در انتشار قابل اگرچه( شده منتشر هوا در عموماً  كه هستند طولي مكانيكي امواج از شكلي صوتي امواج

 گوش وسطت درك قابليت كه مشخصات اين با امواجي بنابراين .كنند مي ايجاد شنيدن احساس انسان گوش با برخورد در و )باشند

.است بلندي و فركانس آن، حسي درك براي صوت كننده محدود عوامل .شود نمي اطالق صوت نباشد، انسان

.گويند فراصوت امواج را هرتز ٢٠٠٠٠ از بيشتر و فروصوت امواج هرتز ٢٠ از كمتر بسامند با صوتي ارتعاش

.ميدهند تشكيل را مكالمه بسامدهاي هرتز هزار ٢ تا ٥٠٠ بين هاي بسامد

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکیصدا

صدا و سر كلي تراز
 قابل موقت كري بل دسي ٧٥ كلي تراز با صدا و است خطرناك العاده فوق گوش حفاظ بدون بل دسي ١٣٥ از بيشتر كلي تراز با صدا

.آورد نمي وجود به را توجهي

 كه است اصواتي از تر خطرناك خيلي شنوايي براي )باال به هرتز ٦٠٠ ( زياد و متوسط هاي فركانس در انرژي تراكم :صدا بيناب •

.باشد كم هاي فركانس در ها آن انرژي تراكم

 انرژي هب زياد اندازه به آسيب گستره و اندازه كه بوده صدا با رويارويي زمان ميزان صدا معيارهاي از يكي :بودن معرض در كل زمان •

.دارد بستگي گوش وسيله به شده جذب

 بر شارف تراز افزايش و زمان كاهش اين .بود نخواهد آور زيان صدا فشار تراز افزايش رويارويي، زمان كاهش با كه داده نشان ها بررسي

.است ديگر سوي از بل دسي ٥ اندازه به صدا فشار تراز افزايش و سو يك از رويارويي زمان شدن نصف پايه

كارعوامل زيان آور محيط 
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عمومي نامطلوب اثرات
 رفتن باال قلب، ضربان شدن زياد بصورت انسان، بدن مختلف اندامهاي روي بر مستقيم غير بطور مزمن و حاد اثرات بر عالوه صدا

 و كار جامان براي نامساعد محيط ايجاد موجب كه ميشود پديدار غيره و گوارشي هاي ناراحتي تنفس، شدن زياد بدن، اكسيژن مصرف

.يگرددم شنوايي قدرت شدن كم و شنوايي آستانه تغيير كار، بازدهي كاهش فكري، تمركز زدن هم بر رواني، و عصبي اختالالت

:مزمن و حاد اثرات

  تا ١٤٠ بين صدايي تراز صوتي ضربات .شود منجر داخلي و مياني گوش دائمي آسيب به ميتواند صدا باالي ترازهاي با يكباره مواجهه

.ميشود گوش وزوز ايجاد يا و دائم و موقت بصورت شنوايي افت به منجر بل دسي ١٦٠
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فيزيکیصدا

صدا اثرات از پيشگيري
 يا منبع رد صدا كاهش دربردارنده كه است، سروصدا از ناشي عوارض از پيشگيري در اصل ترين مهم :مهندسي و مكانيكي اصول -١

 از انتو مي ديگر هاي روش از .است كار محيط از صدا منبع ساختن جدا يا صدادار بخش تعويض يا و ها ماشين ساختمان در تغيير

.برد نام كارگاه سقف و ديوار در صدا جاذب مواد از استفاده و صدا برابر در مانع ايجاد كاربر، براي صدا ضد اتاقك

 كه فراديا استخدام از و گيرد، انجام دقت با كارگران استخدام از پيش هاي معاينه بايد منظور، اين براي :مناسب كارگر انتخاب -٢

.گردد خودداري سروصدا پر محيط در هستند هاي ناراحتي داراي

 آن از و هشد معاينه مستقيم طور به كنند مي كار سروصدا پر هاي محيط در كه كارگراني همه كلي طور به :اي دوره هاي معاينه .٣

.آيد عمل به سنجي شنوايي ها

 پر محيط از كارگر جايي جابه به نسبت بايد باشد، كارگر در شنوايي افت دهنده نشان پزشكي هاي آزمايش اگر :كار جايي جابه -٤

.كرد اقدام سروصدا كم محيط يك به سروصدا

كاله و روگوشي توگوشي، مانند وسايلي از استفاده :فردي حفاظت وسايل از استفاده -٥
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فيزيکیارتعاش

انسان بدن روي بر ارتعاشات اثر
 اتومبيل، مانند نقليه وسايل وسيله به عموما كه )هرتز ٠/١ تا ٠/٦٣ فركانسي محدوده در( پايين خيلي فركانسهاي با ارتعاشات اثر

 مثل وامليع و شخص حساسيت و ارتعاشات شدت به و بوده متفاوت ارتعاشات اين به افراد واكنش .آيند مي وجود به كشتي و هواپيما

 و نگپريدگير استفراغ، تهوع، شامل شود ايجاد است ممكن مواقع اين در كه اختالالتي .دارد بستگي جوي شرايط و سن بينائي، ميدان

.شود مي عارض البيرنت تحريك علت به و گيرد مي نشأت مركزي عصبي دستگاه از عموماً كه است سرد عرق

 براي ها فركانس مضرترين و ترين مزاحم )هرتز ١-٢٠( فركانسي محدوده در بدن تمام ارتعاش( پايين هاي فركانس با ارتعاشات اثر

 مي وجود هب ها آن مانند و كاميون برداري، خاك آالت ماشين ، تراكتور مانند صنعتي نقليه وسايل توسط كه است صنايع كاركنان

 مشكل ايجاد.نائيبي اختالالت گردن، عضالت انقباض تنفس، ريتم شدن سريع با همراه اكسيژن خفيف افزايش باعث ارتعاشات اين .آيند

.شود مي ديده گاهي نيز اشتهايي بي با همراه درد صورت به گوارشي اختالالت همچنين و رفتاري اختالالت و تعادل حفظ در

 نيز و ارتعاش زا ناشي خستگي اثر در بازدهي كاهش آسايش، در اختالل باعث انسان بدن به مرتعش منبع يك از مكانيكي انرژي انتقال

.شود عضالني – اسكلتي ضايعات باعث ميتواند نيز مواردي در و ميگردد كارگر فيزيولوژيكي اعمال در اختالل
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ارتعاش
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فيزيکیارتعاش

ارتعاشات با انسان بدن مواجهه پيامدهاي
 نرم هاي افتب هاي آسيب چون هاي ناراحتي بروز سبب كنند؛ مي توليد زيادي ارتعاش انرژي كه بادي و الكتريكي ابزار و وسايل انواع

 ٣٠٠ تا ٣٠ بسامد با ارتعاشي نيروي جذب كه داده نشان ها بررسي .شود مي . . . .و دست كف استخوان در كلسيم كاهش و دست

 در بيشتر و ستا ارتعاش از ناشي عارضه ترين شايع انگشت سپيد .انجامد مي انگشت سپيد پديده به دست هاي بافت وسيله به هرتز

 عالئمي و است ابزار گرفتن از وارده فشار و ارتعاش اثر در دست انگشتان موضعي خوني كم آن علت و شود مي ديده دست انگشتان

 جاداي دست هاي رگ راه قطر كاهش دليل به معموالً عارضه اين .دارد تورم و شدن مورمور خارش، درد، انگشت، در پريدگي رنگ مانند

.شود مي

 عنوان با هعارض اين از .شود مي ديده ارتعاش با رويارويي سال پنج تا سه از پس معموالً، و شده شديدتر باشد سرما برابر در كارگر اگر

.است شده ياد مرده دست يا رينود پديده فشرده، هواي چكش بيماري مانند هايي

كارعوامل زيان آور محيط 
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كارعوامل زيان آور محيط 
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بدن كل به ارتعاش ميراكردن
 به را روخود نياز امر اين . است سنگين بارهاي زير كردن كار توانايي كار، محيط خودروهاي از بسياري مشخصات ترين مهم از يكي

 نمي رمها موثر اي گونه به زمين سطح ناهمواري از ناشي هاي ارتعاش نتيجه، در و كند مي ايجاب سخت گونه از فنربندي دستگاه

  طريق سه هب كه است فنربندي دستگاه با وي صندلي تجهيز ها، ارتعاش از راننده حفاظت براي معمول روش شرايطي، چنين در .شوند

:شود مي انجام زير

صندلي؛ و راننده ميان نرم بالشي دادن قرار •

كننده؛ ميرا و فنر چند داراي فنربندي دستگاه روي بر صندلي نصب •

.وضعيت كننده اصالح خودكار سازوكار با بادي -روغني صندلي يك از استفاده •

كارعوامل زيان آور محيط 
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فيزيکیارتعاش

كارعوامل زيان آور محيط 

بازو و دست به ارتعاش ميراكردن
:از عبارتند آور زيان ارتعاشات از دستي ابزار كاربردهاي اثرپذيري كاهش براي اصلي روش چهار

 ميرا براي ابزار طراحان كه است روشي ترين معمول و بوده آور زيان ارتعاش ميزان كاهش براي موثر روشي :درون از ابزار كردن ميرا -١

.برند مي كار به ارتعاش كردن

 و موثر روشي ر،كارب دست و دستگاه بيروني بدنه ميان در كننده ميرا ماده كاربرد : كاربر دست و ابزار بدنه بين ارتعاش كردن ميرا -٢

.است دستي ابزار ارتعاش سطح كاهش براي متداول

:از عبارتند نمودن ميرا هاي روش منظور بدين

آن؛ دسته و ابزار بدنه ميان در ميراكننده ماده دادن جا •

الستيك؛ با ابزار پوشش •

.ابزار گرفتن براي الستيكي دستكش از استفاده •

 ترين پرهزينه روش اين اما است، بدن به ابزارها از آمده دست به هاي ارتعاش انتقال حذف روش مؤثرترين :دور فاصله از ابزار هدايت .٣

.باشد مي نيز روش

شغلي چرخش مانند مديريتي هاي روش اتخاذ طريق از اثرپذيري زمان كاهش -٤
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

كار محيط جوي شرايط
 برف بارش گرما، و سرما شرايط از حفاظت بدون و باز محوطه در ها فعاليت و ها شغل غالب ساختماني، هاي كارگاه ماهيت به توجه با

.ميشود انجام غيره و رطوبت ميزان باران، يا

 به توجه با .تاس گذار تاثير انسان كارايي و سالمتي بر شده ذكر محيطي هاي ويژگي مختلف، فصول در هوايي و آب تغييرات بدليل

 كارگران براي دميتوان نيز كار متابوليسم تامين براي كارآمد اي تغذيه برنامه حتي و مناسب لباس انتخاب جوي، شرايط استانداردهاي

.شود تعيين

 انسان حواس توسط بيش و كم ها ويژگي اين .است پذير امكان ها ويژگي از تعدادي گيري اندازه با محيط جوي مشخصات توصيف

 تأثيرگذار انانس كارايي و سالمتي بر كه شود مي تاكيد ها ويژگي از دسته آن بر كار، محيط جوي شرايط بحث در .هستند درك قابل

:ميشود بررسي زير هاي پارامتر از استفاده با كار محيط جوي گيري اندازه قابل هاي ويژگي .است
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

هوا دماي -١
 درجه اي و كلوين فارنهايت، ،سلسيوس درجه با خشك دماي يا هوا دماي .دارد مي بيان را گرمي يا سردي اندازه كه است كميتي دما

.شود مي گيري اندازه رانكين

.نمود خنك آب تبخير با ثابت فشار در را هوا آن، در بتوان كه است دمايي حداقل تعريف، به بنا  تر دماي

. باشد مي متناسب داغ سطوح از منتشره تابشي گرماي با كه است دمايي تابشي دماي

هوا جريان سرعت -٢

 از واه كه طوري به گيرد مي شكل هوا جريان باشند، مختلفي هاي چگالي و فشار داراي دارند، قرار هم مجاورت در كه هوا توده دو اگر

 سرعت همشخص داراي و بوده حرارت انتقال در پارامترها ترين مهم از يكي هوا جريان .نمايد مي حركت فشار كم نقاط به پرفشار نقاط

.ميشود گيري اندازه تا حرارتي هاي بادسنج و ها وانتوري اي، پره بادسنجهاي از استفاده با هوا حركت سرعت .باشد مي جهت و
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

نسبي رطوبت -٣
  تر دماي.گراد سانتي درجه ١٠ ° در دما اندازه همان در شده اشباع آب بخار فشار به هوا در آب بخار فشار از است عبارت نسبي رطوبت

.نمود خنك آب تبخير با ثابت فشار در را هوا آن، در بتوان كه است دمايي حداقل تعريف، به بنا

متابوليسم -٤

  مكانيكي كار به اكسيژن و غذايي مواد تبديل براي جامع شيميايي فرآيند يك عنوان به كه است بيومكانيكي فرآيندي متابوليسم،

.شود مي تعريف )بيروني و دروني(
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

محيط و انسان ميان حرارتي تبادالت در آن نقش و لباس
 مي بدن در ها يبريدگ و ها خراشيدگي بروز از و نمايد مي پيشگيري شيميايي مواد با افراد پوست مستقيم تماس از آنكه ضمن لباس

 ورتص در گرم، خيلي و گرم هاي محيط در است الزم رو اين از .است تأثيرگذار نيز محيط و انسان ميان حرارتي تبادالت بر كاهد،

 عكس بر .دشو برقرار پوست روي بر هوا جريان تا گردد اجتناب تنگ هاي لباس پوشيدن از و شود تهيه سبك اي پارچه از لباس امكان

.آيد عمل به پيشگيري گرما اتالف از تا باشد عايق الزم حد در بايد لباس سرد، هاي محيط در

 فشارهاي تواند مي لباس است، سلسيوس درجه ٥٠ تا ٣٠ هوا دماي كه هنگامي باشد، اغماض قابل تابشي گرماي ميزان اگر

 سلسيوس رجهد يك افزايش كه است اثري معادل گرما، از ناشي فشارهاي تشديد در لباس كيلوگرم هر اثر .دهد افزايش را فيزيولوژيكي

.دارد همراه به تر دماسنج دماي در
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

محيط و انسان ميان حرارتي تبادالت در آن نقش و لباس
  دهنده نشان كه CLO يا »لباس مقاومت عامل« اصطالح از حرارتي، هاي تنش و حرارتي انتقاالت در لباس نقش بيان منظور به

.ميشود استفاده باشد مي لباس خارجي سطح تا بدن پوست از گرما انتقال مقابل در لباس كلي مقاومت

0.1 هواي جريان سرعت و ٢١ ℃ دماي با محيطي استراحت حال در شخصي اگر كه است لباسي حرارتيمقاومت كلو يك m/sآن 

.نمايد راحتي احساس كه يابد تبادل طوري او بدن گرماي كند، تن به را

 لباس كه يصورت در .باشد موثر حرارت انتقال بر تواند مي نيز لباس گشادي و تنگي آب، بخار عبور مقابل در لباس مقاومت بر عالوه

 و تابش اهر دو از محيط و فرد -لباس بين حرارت انتقال باشد، داشته جريان هوا پوست، و لباس ميان ميكروني فضاي در و بوده گشاد

  صورت بخيرت و جايي جابه تابش، راه سه از حرارتي انتقاالت تنگ، لباس از استفاده هنگام به كه حالي در گيرد، مي صورت جايي جابه

 فصول در چسبان هاي لباس از استفاده عدم توصيه اصلي علت موضوع اين .باشد مي موثر اي اندازه تا نيز هدايت همچنين پذيرد، مي

.باشد مي سرما احساس و محيط به لباس ميكروني فضاي از حرارتي انرژي انتقال دليل به سرد مناطق و
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

حرارتي استرس از ناشي هاي بيماري
جوش عرق يا پوستي هاي عارضه -١

عضالني كرامپ -٢

حالي بي يا گرما از ناشي مفرط خستگي -٣

گرمايي شوك -٤

هيپوترمي-٥

زدگي يخ -٦
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فيزيکیشرايط جوي محيط كارگاه هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

گرما كنترل هاي روش
 فشار گونة بايست مي ،كنترل روش گونه هر كاربرد از پيش .دارد وجود كاربردي كلي روش سه كار، محيط در گرما كنترل براي

 رو اين از .است متفاوت جايي جابه گرماي كنترل روش با تابشي گرماي كنترل روش زيرا شود؛ تعيين كار محيط در موجود گرمايي

 خصمش دهد مي انجام كارگر كه كاري گونة و محيط گرماي اندازه و گرما منبع موجود، گرمايي بار بايست مي گرما گونة بر افزون

 از اي زهآمي است الزم موارد، بسياري در اما باشد، رضايتبخش محيط يك در ويژه كنترل روش يك است ممكن كلي، طور به .گردد

.شود بسته كار به كنترلي گوناگون هاي روش

جسماني فعاليت كاهش .الف

گرما با كارگر تماس تغيير .ب

)اضافه % ١٠ بهد به دوم روز از و اول روز %٥٠( گرما با كارگران سازش .پ

مناسب پوشش انتخاب .د
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فيزيکیفشار هوا

عوامل زيان آور محيط كار

هوا فشار
 سطح از ارتفاع كاهش با و يابد مي كاهش هوا فشار دريا سطح از ارتفاع افزايش با كه بوده جيوه متر ميلي ٧٦٠ برابر دريا سطح در فشار

 ١٦٠٠٠ ارتفاع در و سوم يك متر، ٨٠٠٠ ارتفاع در و نصف هوا فشار ،متري ٥٥٠ ارتفاع در كه، اي گونه به .يابد مي افزايش فشار دريا

 ها رجب ساخت براي زياد ارتفاعات در كه كارگراني روي بر توان مي را فشار كاهش آثار .گردد مي دريا سطح در فشار دهم يك متري،

 آن اثرات نتوا مي نيز هوا، فشار افزايش نظر از .كرد مشاهده ميشود، انجام مرتفع هاي كوهستان در كارگاهي عميالت يا و دارند فعاليت

.كرد بررسي غواصان يا كنند مي كار فشار تحت هواي  داراي هاي محفظه در و آب زير در كه كارگراني، روي بر را
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فيزيکیفشار هوا

عوامل زيان آور محيط كار

هوا فشار كاهش از ناشي عوارض
 اي حبابچه ايفض از زياد بخشي كند استنشاق خالص اكسيژن از هوا جاي به فرد هرگاه :گوناگون ارتفاعات در اي حبابچه اكسيژن فشار

 مناطق در مدتي فردي هرگاه :اكسيژن پايين فشار با سازش .گردد مي اشغال اكسيژن وسيله به بود شده پر ازت وسيله به بيشتر كه

تهويه شديد فزايشا -الف :از عبارتند سازش ايجاد سازوكار پنج .يابد مي سازش اكسيژن پايين فشار با تدريج به كند زندگي كوهستاني

 شافزاي -و ها بافت در ها مويرگ و ها رگ شمار افزايش -د ريه ظرفيت افزايش -ج قرمز هاي گلبول شمار شديد افزايش -ب ريوي

  اكسيژن مصرف براي ها سلول توان

فشار كاهش از ناشي اختالالت

 در آيروآمبوليزم بيماري آمدن وجود به باعث سريع اي حبابچه هواي فشار كاهش صورت در كه بدن مايعات از محلول گازهاي خروج

.شود مي ها چشم و اعصاب ها، ريه ها، اندام

فشار افزايش از ناشي اختالالت

 در اه ريه خوابيدن هم روي از جلوگيري براي .يابد مي افزايش زيادي اندازه به او پيرامون فشار رود، مي فرو آب در فرد كه هنگامي

 اي بابچهح گازهاي زياد بسيار فشارهاي برابر در را فرد خون امر اين .شود رسانده او به زياد فشار با بايد هوا فرورفته، آب در كه فردي

.شود مي ناميده هيپرباريزم كه دهد مي قرار
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فيزيکیپرتوها

عوامل زيان آور محيط كار

پرتوها
 به وجهت با و بوده آن فاقد بعضي و جرم داراي ها آن از برخي .شوند مي منتشر ماده يا خالء در كه باشند مي انرژي از شكلي پرتوها

  وهايپرت و اي ذره پرتوهاي شوند؛ مي تقسيم مهم دسته دو به پرتوها كلي، طور به .هستند ماده در نفوذ قدرت داراي انرژي ميزان

الكترومغناطيسي

١-٤-٥-٥ بند
 ايجاد زيست محيط همچنين و افراد سالمتي و بهداشت براي خطري نبايد اجرا روش يا مصالح نوع يا ساختمان در سنگ از استفاده

 عاتضاي دفع و ساز و ساخت عمليات .داد قرار آزمايش و بررسي مورد بايد را آن سنگ، از مضر تابش هرگونه احتمال صورت در .كند

.گردد ساختمان پيرامون محيط در سبز فضاي و خاك آب، زيست، محيط شدن آلوده موجب نبايد
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فيزيکیپرتوها

عوامل زيان آور محيط كار

پرتوها انواع
اي ذره پرتوهاي -١

 وهگر دو به اي ذره پرتوهاي . هستند متفاوت هاي جرم داراي و شده خارج اتم هسته از و باشند مي متفاوت هاي سرعت با ماده ذرات 

.ميشوند بندي طبقه الكتريكي بار بدون و الكتريكي بار با پرتوهاي

الكترومغناطيسي پرتوهاي -٢

 مغناطيسي ميدان يك همچنين .است همراه متغير مغناطيسي ميدان يك با همواره متغير الكتريكي ميدان يك ماكسول نظريه طبق

.است همراه الكتريكي ميدان يك با همواره متغير

 يا كيالكتري ميادان در نبوده، معمولي نور و باردار ذرات جنس از ها تابش اين :ساز يون الكترومغناطيسي پرتوهاي .١-٢

ايكس اشعه و گاما پرتو :نميشود پراكنده و شكسته محسوسي طور به و نشده منحرف مغناطيسي

 متريك خطرات و ندارند ماده يونيزان براي كافي انرژي پرتوها اين :ساز يون غير الكترومغناطيسي پرتوهاي .١-٢ -٢-٢

ماكروويو امواج قرمز، مادون مرئي، نور بنفش، ماوراء :دارند ساز يون پرتوهاي به نسبت
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فيزيکیپرتوها

عوامل زيان آور محيط كار

پرتوها انواع
ساز يون غير الكترومغناطيسي پرتوهاي

 عوارضي و ودش مي ساطع الكترونيكي تجهيزات و الكتريكي قوس جوشكاري جيوه، بخار هاي المپ از خورشيد نور بر عالوه پرتوها اين

.دارند پي در را چشم قرنيه و ملتحمه التهاب و پوست سرطان پوست، تيرگي پوست، قرمزي چون

ساز يون پرتوهاي با مواجهه از ناشي بيماريهاي
سلولي مرگ و كروموزومي شكست ژني، جهش سلول، تقسيم در وقفه ايجاد

..باشد مي تب و اشتهايي بي استفراغ، تهوع، مانند حاد پرتوگيري در گرفتن قرار عالئم
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فيزيکیپرتوها

عوامل زيان آور محيط كار

پرتوها برابر در حفاظتي تدابير
منابع كردن مسدود و موانع ايجاد و فاصله افزايش مواجهه، زمان كاهش
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شيميايی عوامل زيان آور شيميايي در كارگاه 
هاي ساختماني

عوامل زيان آور محيط كار

شيميايي آور زيان عوامل
 با واجههم از ناشي خطرات توان مي و كنند مي ايجاد را محيطي و شغلي هاي مواجهه ترين خطرناك و بيشترين معموالً شيميايي مواد

 خطرات كه حالي در شوند مي بيماري ايجاد باعث بهداشتي خطرات .نمود بندي تقسيم فيزيكي و بهداشتي دستة دو به را ها آن

  .شود مي مربوط شيميايي نظر از تركيبات بعضي بودن فعال يا و بودن انفجار قابل ،بودن اشتعال قابل به فيزيكي

 ودوج ... و گچ و سيمان ذرات تا گودبرداري و تخريب از حاصل غبار و گرد نظير اي ذره هاي آالينده انواع ساختماني هاي كارگاه در

 گازهاي ،H2S نظير متعارفي گازهاي خروج احتمال و عميق هاي چاه حفر بتن، نهايي پوشش يا و كاري رنگ فرايند وجود .دارد

 بخارات ا،ژنراتوره ديزل روغن ميست جوشكاري، از ناشي فيوم بتن، هاي كننده روان نظير شيميايي مواد آالت، ماشين اگزوز خروجي

.داشت خواهد زيست محيط و انسان بدن ي بر متفاوتي عوارض و اثرات ميشود، پوستي هاي آكنه باعث كه گريس و قير انواع
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شيميايی اييتقسيم بندي عوامل زيان آور شيمي

عوامل زيان آور محيط كار

فيزيكي حالت اساس بر -١
.دارند گازي حالت اتمسفر يك فشار و گراد سانتي درجه ٢٥ دماي در كه شود مي اطالق موادي به :گازها -١

.باشند داشته وجود جامد يا مايع حالت به توانند مي اطاق فشار و دما در كه هستند موادي تبخير محصول بخارها :بخارات –٢

 با ماست در ها آئروسل .شود مي ناميده آئروسل هوا در يا خاص گازي فاز يك در مايع يا جامد ذرات پراكندگي و انتشار :معلق مواد –٣

.باشد مي آئروسل فيزيكي خواص به وابسته زيادي حد تا آن مقدار كه كنند مي ايجاد را خود سمي اثرات بدن هاي بافت

 مي يدتول طبيعي يا مكانيكي فرآيندهاي ر د معدني ا ي آلي د وا م ن شد د خر ر اث ر د ه ك د هستن نامنظمي ذرات :غبار و گرد -٤

 )...و غالت كاه، از حاصل غبارهاي و گرد( گياهان غبار و گرد مانند آلي غبار و گرد و ...و سيليس آزبست، مانند معدني غبار و گرد .شوند

هايغبار و گرد ويژه به غبار و گرد با اي آميزه صورت به ها ميكروب غالباً ....و ها قارچ اسپور ،حشرات ،جانوران از حاصل غبار و گرد و

.دارند وجود آلي
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شيميايی اييتقسيم بندي عوامل زيان آور شيمي

عوامل زيان آور محيط كار

فيزيكي حالت اساس بر -١
 و كندكوچ بسيار ذرات اين .شوند مي منتشر هوا در و شده خارج مذاب فلز سطح از كه جامد فلزي ذرات از عبارتست :دمه يا فيوم -٥

 انندهم و رسيده ها ريه انتهايي هاي بخش به راحتي به قادرند دليل همين به و باشد مي ميكرون يك از كمتر معموالً  ها آن اندازه

.ندكن مي توليد فيوم كادميوم، و سرب داغ، آسفالت جوشكاري، مثال عنوان به .شوند سرازير خون جريان به تنفسي گازهاي

.هستند آلي مواد ناقص احتراق محصول و باشند مي مرئي هاي آئروسل :دود -٦

  ز ا خاص فيزيكي شرايط درمايعات ساير يا آب بخار تراكم اثر در كه هوا در مايع ريز قطرات و ذرات از است عبارت :مه يا ميست -٧

 مثال عنوان به .شوند مي توليد ميكرون ٢٠٠ تا ١ حدود هاي اندازه در و بوده كروي معموالً  ذرات اين .گردد مي توليد فشاا و دما نظر

.آبكاري عمليات در كروميك اسيد از ناشي ميست

 يندهآال از ناشي اتمسفري گسترة هاي آلودگي به و شده برگرفته )اسموك و فاگ( دود و مه واژة دو از كه است اصطالحي :دود مه -٨

.است دود مه گونة از بيشتر بزرگ، شهرهاي در هوا آلودگي .شود مي گفته طبيعي منابع و صنعتي هاي
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شيميايی اييتقسيم بندي عوامل زيان آور شيمي

عوامل زيان آور محيط كار

فيزيكي حالت اساس بر -١
 شناخته فشانها نام به پاشيدني صورت به و فشار تحت ها امولسيون يا و ها سوسپانسيون ها، آئروسل بردن كار به :)اسپري( افشانه -٩

.شود مي

 و يشهش پشم به توان مي معدني الياف از .)عرض برابر سه حداقل( باشد ها آن عرض از بيش طولشان كه هستند ذراتي :الياف -١٠

.كرد اشاره حيوانات پشم و كنف الياف به آلي منابع از و ها فايبرگالس به مصنوعي منابع از و آزبست

 ناخواسته يا تصادفي طور به كه ذراتي ريز :نمود تقسيم مهم گروه ٢ در توان مي را موادي ريز توليد منبع حسب بر :نانو ذرات -١١

 مانند شوند يم ساخته دلخواه به يا و غيرتصادفي طور به كه ذراتي ريز و ديزلي، موتورهاي از ناشي احتراقي ذرات مانند شوند مي توليد

.تيتانيوم اكسيد دي

 ختلفيم هاي شكل در توانند مي هم ذرات نانو .دارند كاربرد ....و انرژي توليد پزشكي، مختلف هاي عرصه در دوم گروه ذرات نانو امروزه

 سلولي آسيب باعث مستقيم طور به توانند مي نانو مقياس در كوچك ذرات .شوند ساخته اي لوله و سيمي اي، ميله كروي، چون هم

  دليل به كلي طور به اما كند مقابله ريز بسيار مواد گونه اين با مناسبي طور به نتواند كه است ممكن بدن دفاعي مكانيسم و شوند

.هستند تر سمي مواد نانو مقياس در ماده، جرم به نسبت سطح مالحظة قابل افزايش
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شيميايی

عوامل زيان آور محيط كار

٢-٤-١٦-٥ بند
 هايي هآاليند مواد داراي نبايد شده رنگ سطوح .باشند داشته كروم و سرب مانند سمي مواد نبايد ساختماني هاي پوشش و ها رنگ

باشد آور زيان انسان براي آن با تماس كه باشد

٣-٤-١٦-٥ بند

.شود استفاده آنها از نبايد و است سمي تركيبات داراي عمدتا روغني، رنگ به معروف هاي رنگ

۴۵

a.ahmadi
Draft



شيميايی اييتقسيم بندي عوامل زيان آور شيمي

عوامل زيان آور محيط كار

شيميايي تركيبات پايه بر -٢
فلوئوريدريك؛ اسيد و كروميك اسيد آمونياك، همچون محرك و آور التهاب مواد•

مونوكسيدكربن؛ و اكسيدكربن دي همانند آور خفگي مواد•

ها؛ هيدروكربن همچون مخدر و آور بيهوشي مواد•

؛)فسفر آرسنيك،( فلزات شبه و سنگين فلزات بنزن، مثل سيستميك سموم•

گياهان گردة و آزبست سيليس، مانند زا حساسيت يا و فيبروزدهنده مواد•

)سرطانزايي اثرات( كرسينوژن و )زايي جهش اثرات( موتاژن مواد•
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شيميايی پيامدها و عوارض ناشي زا تماس با 
عوامل شيميايي

عوامل زيان آور محيط كار

 تنشاقي،اس مختلف هاي راه از سمي، ماده با تماس يا ورود اثر در كه زنده موجود رواني يا فيزيكي فيزيولوژيكي، تعادل خوردن هم به

.ميشود ناميده مسموميت افتد، مي اتفاق پوستي نفوذ يا و خوراكي

حاد مسموميت -١

)حاد حالت از كمتر بدن به شده وارد شيميايي ماده مقدار( مزمن مسموميت -٢

نيكل و آزبست بنزن، كلرايد، ويليل سنگ، زغال قطران :)تنفسي مجاري به مربوط( زايي سرطان -٣

رنگها در موجود بخارات سيمان، غبارات صنعتي، هاي چسب :  پوستي عوارض -٤
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شيميايی كنترل عوامل زيان آور شيميايي

عوامل زيان آور محيط كار

 آن كاهش اي و حذف راه از آور زيان عوامل كنترل براي كه شود مي كار شرايط يا و توليد فرآيند در تغييراتي ايجاد باعث ها اقدام اين

.گيرد مي انجام بار زيان حد زير تا

  :از عبارتست محيطي كنترلي هاي اقدام

مناسب جانمايي و طراحي -١

توليد محل در آالينده كاهش يا حذف -٢

جداسازي -٣

)موضعي يا ترقيقي( تهويه -٤

تر روش از استفاده -٥

گذاري برچسب و مواد كردن انبار كارگاه، نظافت -٦
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شيميايی كنترل عوامل زيان آور شيميايي

عوامل زيان آور محيط كار

 فردي كنترلي هاي اقدام
كار انجام روش

 با استم مواردي چه در گردد مشخص كه شوند، دقيق بررسي ها هدف اين با بايد آن، به مربوط بهداشتي خطرات و كار انجام روش :١

 تماس وانبت تا است پذير امكان امر اين چگونه و داد تغيير توان مي را كار انجام روش كدام يا و بوده كارگر اشتباه علت به آالينده

.داد كاهش را كار محيط هواي هاي آالينده با كارگر

:است زير موارد دربردارنده ايمن و مناسب كار روش در پايه اصول

يابند؛ مي را كار محيط هواي در شدن رها فرصت شيميايي مواد كه زماني رساندن حد ترين پايين به •

 در بالست شات از استفاده :مثال( ؛شود مي محيط هواي آلودگي باعث كه زائدي مواد و فرآورده تر سريع چه هر حذف و زدودن •

) شده ريخته قطعات اوليه سازي پاك براي گري ريخته

نامطلوب؛ شيميايي هاي واكنش بروز از جلوگيري •

....و ها كوره شيرها مخازن، درب داشتن نگه بسته در دقت •

شيميايي؛ مواد درست نقل و حمل •

.شيميايي مواد با پوستي تماس از دوري •
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شيميايی كنترل عوامل زيان آور شيميايي

عوامل زيان آور محيط كار

 فردي كنترلي هاي اقدام
فردي حفاظت وسايل

:شوند مي بخش دسته دو به فردي حفاظت وسايل

 هايكار براي ايمني هاي كاله :قبيل از كنترلي هاي اقدام از پوشي چشم با خاص، مشاغل در استفاده مورد حفاظتي وسايل -الف

  و برنده و يزت اشياء حمل براي حفاظتي هاي دستكش شيمي، هاي آزمايشگاه و تراش ماشين با كار براي ايمني كفش سازي، ساختمان

...

 هاي اقدام با مؤثر اي گونه به را ها آن توان مي كه خطراتي برابر در كارگران حفاظت براي استفاده مورد فردي حفاظت وسايل -ب

.كرد محافظت محيطي كنترلي

... و شنوايي دستگاه محافظ گوشي

:وسايل اين كه داشت توجه بايد فردي، حفاظت وسايل از استفاده هنگام به

باشد؛ مناسب موجود خطر و نظر مورد كار براي •

باشند؛ باال كارايي و كيفيت داراي •

باشد؛ مقاوم هوا در موجود هاي آالينده برابر در •

باشد؛ داشته مناسب اندازه و بوده مناسب مربوطه كارگر براي •

شوند بررسي پيوسته و شده تعمير و تميز خوبي به • ۵٠
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شيميايی كنترل عوامل زيان آور شيميايي

عوامل زيان آور محيط كار

 فردي كنترلي هاي اقدام
كار زمان كاهش

 يمديريت هاي روش يا شغلي گردش كار روش و راه طريق از امر اين براي .دهد كاهش را بهداشتي خطر زياد حد تا تواند مي امر اين

.است شدني ديگر

فردي بهداشت

 در بخارات و گازها يا اي ذره آالينده با كه كارگراني مورد در مسئله اين كه است كارگر فرد بدن و پوشاك پاكيزگي معناي به امر اين

 فردي بهداشت رعايت براي الزم امكانات و شود داده كارگر به الزم آموزش بايست مي زمينه اين در .دارد زيادي اهميت هستند تماس

.گردد فراهم كار محيط در كارفرما سوي از

اضطراري شستشوي تجهيزات

اضطراري شوي چشم ايمني، دوش
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شيميايی كنترل عوامل زيان آور شيميايي

عوامل زيان آور محيط كار

اداري و مديريتي هاي كنترل
كار زمان كاهش

 جامان ايمن هاي روش اجراي و تديون هشدار، عالئم نصب شامل مكمل اقدامات و كاري شيفتهاي طريق از افراد مواجهه ميزان كنترل

 نظر مورد لشغ براي مناسب فرد برگزيدن آموزش، و گذاري برچسب و مواد صحيحي كردن انبار كارگاه، نظافت تجهيزات، بازرسي كار،

اي دوره پزشكي هاي معاينه بررسي بوسيله

مواد اطالعاتي هاي برگه

 و ليهاو مواد تمامي براي شيميايي مواد اطالعاتي هاي برگه تهيه شيميايي، مواد با مواجهه مديريت در موثر بسيار راههاي از يكي

.بود خواهد .. و محصول
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شيميايی

عوامل زيان آور محيط كار

۵٣
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

 با ارتباط در علمي اي رشته ارگونومي ارگونومي، المللي بين انجمن تعريف اساس بر . است كار طراحي ارگونومي، دانش نخستينهدف

 يطراح در ها روش و ها داده اصول، تئوري، بكارگيري عمل در كه باشد، مي سيستم يك اجزاي ديگر و انسان بين تعامالت فهم

 يك ليك عملكرد سازي بهينه و افراد سالمتي ارتقاء آن هدف كه باشد مي انسان استفاده مورد هاي محيط و ها سيستم محصوالت،

.است سيستم

 تغيير هوسيل به هدف اين به دسترسي .باشد مي او هاي ظرفيت و انسان بدن ابعاد با منطبق بهينه محيطي ايجاد ارگونومي هدف

 ظرفيت شناخت لذا .باشد مي پذير امكان انسان رواني و جسمي هاي ظرفيت و خصوصيات با متناسب محيط كردن فراهم و سيستم

.است ارگونومي علم در مهم مباحث از يكي انسان، رواني و جسمي هاي

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

ارگونوميكي سطوح
.است آنتروپومتري آن در مهم بسيار بحث يك و پرداخته ماشين و انسان كار، اجزاي بررسي به :خرد ارگونومي -١

 رب طراحي خالصه، طور به . است مختلف كارخانجات و ادارات و سازمانها مديران در »محور انسان« نگرش ايجاد :كالن ارگونومي -٢

 از بسياري ن،كال ارگونومي بكارگيري با زيرا سازد، مي برطرف را خرد ارگونومي در طراحي اصول از بسياري به نياز كالن ارگونومي پايه

 ساختار با هسامان اجزاي ميان بهينه ارگونوميك سازگاري از ترتيب، اين به و شود مي گرفته نظر در خود، به خود خرد، ارگونومي اصول

آيد مي بدست اطمينان سامانه، كلي

آنتروپومتري

 افراد كه دارد وجود امكان اين طراحي، در آنتروپومتري اصول از استفاده با . پردازد مي انسان بدن ابعاد هاي اندازه به كه است علمي

 ايستگاه راحيط در اصول اين گرفتن نظر در بدون .بازيابند كار هنگام را خود جسماني راحتي و آسايش متفاوت، بدني ابعاد با گوناگون

 آسيب و وري رهبه كاهش ،خستگي به تواند مي كه باشد داشته نامناسبي بدني وضعيت وظيفه، انجام هنگام است ممكن فرد هايكاري،

.شود منجر بدني هاي

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

ارگونومي اهداف
توليد افزايش و فرايندها در وري بهره افزايش•

كار نيروي تندرستي تامين•

تنش و خستگي كاهش•

كرا هاي بيمه و حوادث شغلي هاي آُيب از جلوگيري•

محصول كيفيت بهبود•

شغلي رضايت افزايش و كارگران انگيزش•

راحتي و ايمني افزايش•

زندگي كيفيت بهبود•

كاري فضاهاي از بهينه استفاده•

انساني خطاهاي كاهش•

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

بار دستي حمل
 كل از )درصد ٢٠ ( بيشترين كمري هاي آسيب .است صنعت در رايج اي پديده بار، دستي كردن بلند از ناشي كمري هاي آسيب

 كار وزارت( دهند مي تشكيل را كارگران به پرداختي ساالنه غرامت كل از % ٢٥ به نزديك و كار از ناشي هاي بيماري و ها آسيب

  .است كار از ناشي كمردردهاي اصلي داليل از يكي بار، دستي كردن بلند و نقل و حمل .)آمريكا

  ترين خطرناك شد، منتشر بار كردن بلند از ناشي كمري هاي آسيب مورد ٩٠٦ درباره آمريكا كار وزارت توسط كه اي مطالعه در

 بر را بزرگي گشتاور نيروي پيچش، و شدن خم زيرا .گرفت مي صورت شدن خم پي در كه چرخشي و پيچش از بود عبارت حركت

 مي برابر ١٠ ها مهره ستون در شده بلند بار از ناشي نيروي كه است اين بار كردن بلند در اساسي مسئله .كند مي وارد فقرات ستون

.است مهم بسيار كمري هاي مهره به آسيب از جلوگيري منظور به بار درست كردن بلند بنابراين .شود

 را اي رهمه ميان صفحه فشارنده نيروهاي تواند مي كه زانوهاست كردن خم و كمر داشتن نگه مستقيم بار، كردن بلند درست روش

.دهد كاهش

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

ابزار طراحي
 با ساده كار المث براي( است كرده بهتر را وسايل از بسياري كار خصوصيات زيادي ميزان به ابزار طراحي در تكنولوژيكي هاي پيشرفت

  آن گهداشتنن براي شانه از كه مانند هندل اهرم يك توسط كه هايي گوشتي پيچ توسط تواند مي دستي قديمي گوشتي پيچ يك

 و سرعت هد،د مي انجام را عمل يك وسيله سه هر اگرچه .)بگيرد صورت بادي يا برقي هاي گوشتي پيچ كمك به يا و شود مي استفاده

 طور به ابزار و انسان بين برخورد .است متفاوت زيادي ميزان به كند مي كار آن با كه انساني بر يك هر تأثيرگذاري نيز و ها آن راندمان

بزارا بد طراحي از ناشي تواند مي ها تاندون و عضله عصب، ضايعات .دهد مي قرار تأثير تحت را كارگر سالمت و ايمني مستقيم

.باشد مكرر كارهاي اجراء در غيرمتناسب وسايل از استفاده يا

 راحيط همراه به ارگونوميك اصول حال همين در .باشد مي كاري ابزار نظر مورد عملكرد به توجه بيشترين دستگاه يك طراحي در

 بهبود او گيخست و استرس رساندن حداقل به وسيله به را كارگر راندمان و عملكرد نيز و داده كاهش را بدني ضايعات تواند مي مناسب

.بخشد

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور ارگونوميكي

عوامل زيان آور محيط كار

كار هنگام بدن وضعيت يا پوسچر
 طول در را ودخ حالت بتواند فرد كه اين براي .شود مي تعريف فضا در بدن مختلف هاي اندام و اعضا استقرار وضعيت صورت به پوسچر

 فعاليت چنين .كنند خنثي را دروني هاي كشش موارد برخي در و بدن بر وارده خارجي نيروي گونه هر بايد او عضالت كند، حفظ زمان

 در كه است يپوسچر پوسچر، بهترين كه دارند توافق نكته اين در محققان تمام .شود مي شناخته وضعيت فشار عنوان تحت عضالني

 دامنة ةميان در بدن هاي مفصل و ها اندام كه شود مي محقق زماني حالت اين و شود مي تحميل بدن بر وضعيتي فشار كمترين آن

.گيرند قرار خود حركتي

ارگونوميکی
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عوامل زيان آور بيولوژيكي

عوامل زيان آور محيط كار

بيولوژيكي آور زيان عوامل
 ١٠ از كمتر هاي اندازه داراي كه ها كپك و مخمرها ها، قارچ ها، انگل ها، ويروس ها، باكتري مانند زنده شكل دو به كه عواملي

  .دارند وجود حشرات بقاياي و گياهان گرده نظير  غيرزنده و بوده ميلكرون

 .بمانند يباق معلق هوا در مدتها تا قادرند و ميشوند پخش محيط در ... و ها بريدگي سرفه، عطسه، واسطه به زنده ميكروارگانيسمهاي

.برخوردارند بسياري تنوع از گونه و شكل اندازهريال نظر از و شده بيماري بروز باعث عوامل اين

بيولوژيکی
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عوامل زيان آور بيولوژيكي

عوامل زيان آور محيط كار

ها باكتري
 رشد در موثر لياص فاكتور چهار .يابند مي تكثير شدن تقسيم با كه هستند سلولي تك و ميكروسكوپي موجودات عفوني، عوامل اين

:از عبارتند ها باكتري

آنها به چسبيدن براي ذرات وجود -٤آب به دسترسي -٣ تغذيه -٢دما -١

.شود مي گفته سپتيك آنتي شود، ميكرواركانيسمها رشد مانع يا كرده جلوگيري عفونت از كه اي ماده به

 و لوزبروس آنتراكس، به ميتوان آن شغلي موارد ترين عمده از كه هستند انسان در شايع هاي بيماري از باكتريايي هاي عفونت

.كرد اشاره لپتوسپيروز

بيولوژيکی
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عوامل زيان آور بيولوژيكي

عوامل زيان آور محيط كار

ها قارچ
 وبمرط و گرم مناطق خصوصا باشد، داشته وجود آلي مواد كه محيطي هر در تقريبا و بوده ... و ها كپك مخمرها، شامل ها قارچ گروه

 ورهاياسپ و دارند وجود ... و كاغذ صنايع استخرها، حيوانات، اجساد خشك، گياهان سطح روي بر ها قارچ .ميكنند زندگي خاك، نظير

.ميشود ريوي امراض موجب آنها

بيولوژيکی
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عوامل زيان آور بيولوژيكي

عوامل زيان آور محيط كار

بيولوژيكي عوامل از ناشي مشكالت بهبود راهكارهاي و عوارض
 حتينارا شده، ذكر خاص هاي بيماري بر عالوه و هستند قارچي و ميكروبي عوامل با مواجهه در افراد مشاغل، از بعضي در كلي بطور

باشد داشته اي زمينه بيماري قبل از فرد است مكن گاهي .ميكنند ايجاد نيز پوستي هاي

بيولوژيکی
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روانی
عوامل زيان آور رواني

عوامل زيان آور محيط كار

 تاثير آن بر حال عين در و گرفته تاثير او رواني شرايط از پيوسته، او حسماني حيات و است راني و جسمي ابعاد با موجودي انسان

 و حوصلگي كم خستگي، ايجاد و فعاليت سطح كاهش با ميتواند پا يا دست استخوان شكستگي مانند جسمي عارضه يك .ميگذارد

.نمايد كمتر را فرد زندگي كيفيت رضايتمندي، كاهش

.دارند رواني نامناسب وضعيت در ريشه كاري غيبتهاي از دردصد ٣٠ حدود شده ذكر آمارها برخي در

كار محيط در رواني بهداشت

 توانايي عدادها،است شكوفايي براي فرصت ايجاد به منتج كه است اطرافيان و محيط با فرد سازگاري قدرت و فكر سالمت رواني بهداشت

  .شود مي عملكرد افزايش نهايت در و ديگران و خود با آمدن كنار و ها

۶۵
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روانی
عوامل زيان آور رواني

عوامل زيان آور محيط كار

كاركنان رواني سالمت در مديريتي نگرش
 درگيري و شمخ گونه هر از دور به انگيزه، و نشاط با كارمندان و نباشد آور اضطراب كاركنان براي كار محيط تا كنند تالش بايد مديران

 و عزل يد،تبع بيكاري، از ناشي اضطراب بروز از ممانعت و كاركنان در شغلي امنيت احساس ايجاد .نمايند عمل خود وظايف به بيهوده

 در و آنها نديتوانم بيشترين از بهينه استفاده براي راهكار بهرتين امكانات، و امتيازات ساير از محروميت و مطلوب موقعيت از تعديل

.بود خواهد سودآوري و راندمان افزايش نتيجه
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روانی
عوامل زيان آور رواني

عوامل زيان آور محيط كار

رواني سالمت بر موثر عوامل
 اثر در اي ندارد همخواني او اطالعات و ها توانايي با كه كاري در فرد گيري بكار از كه است رواني مزمن اختالل نوعي :شغلي استرس

..ميگردد ايجاد جديد، آوري فن نظير است ناشناخته برايش كه كاري فعاليت در تغيير

 ساير از كاري انتظارات و روابط باال، كار حجم سازمان، در تغييرات مورد در اطالعات عدم نقش، در ابهام سرپرستان، حمايت عدم

.است همراه وري بهره كاهش با و نموده تشديد را كاري استرس كه است عواملي
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كار قانون

  كار حفاظت عالي شوراي طرف از كه هايي دستورالعمل رعايت كشور مادي منابع و انساني نيروي از صيانت براي

 ان،كارفرماي ها، كارگاه براي است شده تدوين پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،)فني حفاظت تامين جهت(

.است الزامي كارآموزان و كارگران

بيمه

 و تصويب و تدوين اجتماعي تامين قانون ١٣٥٤ تيرماه در .درآمد اجرا به ١٣٢٨ سال اواخر در ايران در كارگري بيمه

 حق دريفات القب در كه شد تشكيل اجتماعي تامين نام به سازماني قانون، اين اساس بر .شد قبلي قوانين جايگزين

 امينت بازماندگان، افتادگي، كار از بازنشستگي، هاي مستمري جمله از متنوعي هاي پوشش كارفرمايان از بيمه،

.ميدهد ارائه را ... و بيكاري ايام دستمزد، غرامت بيكاري، بيمه درمان،
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)Hazard( مخاطره

  بردن ينب از ها، ساختمان تجهيزات، افراد، به آسيب و رساندن صدمه پتانسيل داراي كه شرايطي يا عامل

.باشد زيست محيط و مواد

)Incident( واقعه / رويداد

 شرايط شدن بالفعل( باشد داشته را حادثه شبه يا حادثه يك به شدن منجر پتانسيل كه اتفاقي يا رخداد

)خطر بالقوه

٧٨
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)Accident( حادثه

 اراتخس ساير يا و صدمه جراحت، بيماري، مرگ، به منجر كه ناخواسته واقعه يا اتفاق يك از عبارتست

.گردد محيطي زيست و تجهيزاتي مالي،

Near( حادثه شبه Miss(

 يا و نشده جاني و مالي خسارت ايجاد به منجر كه ناگهاني و نشده ريزي برنامه غيرمنتظره، رويدادي

.است نداشته بر در چنداني خسارت و هزينه
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)Risk( ريسك

... يا و مشخص خطرناك اتفاق يك ازوقوع ناشي )هاي( پيامد شدت و احتمال از )تابعي يا( تركيب

خطرمعين يك از صدمه و آسيب آمدن وجود به احتمال •

پيامد يك وقوع احتمال •

خطر از ناشي آسيب شانس •

... و لغزنده زمين روي رفتن راه داربست، روي كاركردن جاده، در رانندگي يا ديدن آسيب شانس مثل •
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خطر دهنده تشكيل عناصر

١- Hazardos Element

 از يموارد از و كند مي ايجاد خطر براي را جنبشي نيروي و انگيزه كه است خطري پر پايه منبع اين

 مي شكيلت شود مي استفاده سيستم يك در كه اي شونده منفجر مواد همچون پرخطر انرژي منبع قبيل

باال ولتاژ يا سوخت مانند .دهد

٢- Initiating Mechanism

 خطر ميشود سبب IM .بيافتد اتفاق خطر شود مي موجب كه كننده شليك و كننده شروع اقدام يا وقايع

لخت سيم لمس يا سوخت نشت مانند .شود تبديل ناگوار واقعه حالت به خنثي وضعيت از

٣- Target and Treat

 ناي .دهد مي توضيح را ناگوار واقعه وقوع شدت و است صدمه يا و جراحت مستعد كه چيزي يا شخص

 يا جارانف .دهد مي تشكيل را انتظار مورد مستقيم غير صدمه و خسارت و باشد مي ناگوار واقعه خروجي

گرفتگي برق ٨۵
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خطر كنترل روش هفت
Elimination: خطر حذف -١ of hazardرد آن برداشتن ميان از يا حذف خطر، كنترل روش مطلوبترين و بهترين 

 انفجار و زا آتش مواد از استفاده جاي به كارگاه، در انفجار و سوزي آتش خطر بردن بين از براي مثال .است كار محيط
.شود استفاده ايمن و ناپذير اشتعال مواد از پذير،

Hazard : خطر ميزان كردن محدود -٢ level limitationآن اندازه و مقدار اما نرفته بين از خطر روش، اين در   
 از ارجخ به را انفجار و اشتعال قابل مواد با كار مانند خطرناك فرآيند يك توان مي مثال .يابد مي چشمگير كاهش
.كرد محصور مقاوم مواد بوسيله را آن اطراف و نمود منتقل كارگاه گوشه يا كارگاه

Safety : ايمني هاي قفل از استفاده -٣ locksكردن عمل موجب شده، تعريف شرايط از دستگاه انحرافِ  هرگونه 
,interlock مانند شود مي قطع دستگاه انرژي و شده قفل lock-in, lock-out

-Fail: افتد مي كار از خود ايمني تامين براي كه دستگاهي از استفاده -٤ safe- designهنگام كه فيوزها مانند  
.كنند مي جلوگيري حادثه بروز از و سوزند مي خود و كرده عمل خطرناك شرايط

 هب پيشگيري عمليات ترتيب اين به .دهند مي نشان را خطرات ها وسيله اينDisplays: نمايشگرها از استفاده -٥
 ها دماسنج ها، آمپرسنج ها، فشارسنج مانند شود مي اجرا موقع

  كنند مي اعالم را خطر بروز يا وجود كه هستند وسايليWarning : دهنده هشدار دستگاههاي از استفاده -٦
  .ندهست وسايل اينگونه از نوعي سوزي آتش از سريع آگاهي براي حرارت يا و شعله دود، به حساس آشكارسازهاي.

 را رخط زنگ و شده فعال دستگاه باشد، داشته وجود محيط در حرارت يا و شعله دود، مانند محرك عامل درصورتيكه
.آورد مي در صدا به
 حفاظت لوازم از استفاده مانند شود مي محافظت خطرناك عامل برابر در فرد روش اين درIsolation : جداسازي -٧

.ميكند قطع را بيرون محيط خطرات با شخص مستقيم تماس كه فردي
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است؟ ارزش با و مهم بسيار HSE به نياز چرا

 يك مباشي ديگران رنج و درد شاهد و تفاوت بي ديگران براي حادثه وقوع امكان به نسبت اينكه -١

.است اخالقي غير روحيه

.كند مي وارد سازمان و جامعه بر سنگيني هزينه بيماريها و حوادث -٢

.دهد مي كاهش را وري بهره شدت به بيماريها و حوادث -٣

  و حوادث شدت و ميزان توان مي كه است كرده هاثابت سازمان از برخي در مناسب هاي برنامه اتخاذ -٤

.داد كاهش را ها بيماري

غرامت درماني، هاي هزينه رنج، و درد ضايعات،  نقايص، اشتباهات، :آشكار هاي هزينه و زيان وجود -٥

  دست از ها، جريمه سفارشات، دريافت در ،تاخير موقع، به تحويل عدم ديركردها، :پنهان هاي زيان -٦

 فرصت باهات،اشت تكرار ديگران، به نارضايتي انتقال ناگفته، شكايات مشتري، اعتماد كاهش شهرت، دادن

 ساير بنامناس روحيه بدليل توليد كاهش محصول، نقايص توليد، اضافي هاي هزينه رفته، دست از هاي

حادثه بررسي جهت شده تلف هاي زمان جايگزين، نفر آموزش  كارگران،
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بند حمايل و اظتيحف گوشي تنفسي، ماسك ، ايمني كاله قبيل از وسايلي فردي حفاظت تجهيزات و وسايل 

 ايدب ، كار محل در آميز مخاطره يا و آور زيان عوامل با مستقيم تماس حذف براي كه است بدن كامل

 مي كارگاه وارد دليلي به يا و فعاليت ساختماني كارگاه در كه كساني ساير و فرما خويش افراد كارگران،

 اين تاس موظف كارفرما .دهند قرار استفاده مورد را آنها ، كار محل آور زيان عوامل نوع با متناسب شوند،

.نمايد نظارت آنها كاربرد بر و دهد قرار مذكور افراد اختيار در و تهيه را وسايل

مطابق ساخت، نيف مشخصات و استفاده مورد مواد كيفيت نظر از بايد فردي حفاظت تجهيزات و وسايل كليه 

 حسب بر اي و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت قبول مورد استانداردهاي ساير يا ايران ملي استانداردهاي با

.باشند پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت مورد

و شده كنترل و بازرسي ذيصالح اشخاص توسط مستمر طور به بايد فردي حفاظت تجهيزات و وسايل كليه 

.باشند آماده كارگران حفاظت تأمين براي همواره تا شوند تعويض يا تعمير لزوم صورت در

قرار كارگران اختيار رد اينكه از قبل از بايد اند، نگرفته قرار استفاده مورد قبالً كه فردي حفاظت وسايل كليه 

.شود داده آنها از استفاده اجازه و كنترل ذيصالح اشخاص توسط گيرند،
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شوند مي تقسيم دسته سه به ايمني هاي كاله كلي طور به:

▪ اول دسته )Class A):افظتمح و مقاومت ضربه برابر در .شوند مي استفاده عمومي مصارف براي ها كاله اين 
 در يشترب ها كاله گروه اين از .است پايين شان حفاظت درجه الكتريكي جريانات برابر در اما دارند خوبي

.شود مي استفاده مشابه صنايع و كارخانجات سازي، ساختمان معادن، عمليات

▪ دوم دسته )Class B):باال تريكيالك جريانات با هايي محيط در كه شود مي پيشنهاد كساني براي ها كاله اين 
 مقاوم سوختگي و باال ولتاژ الكتريكي شوك اشيا، سقوط از ناشي ضربات برابر در ها كاله اين .كنند مي كار
.اند

▪ سوم دسته )Class C):وندش مي پيشنهاد محدود هاي محافظت براي و دارند سبكي وزن دسته اين هاي كاله. 
 در ولي كنند مي محافظت ثابت اشياي با برخورد از ناشي ضربات برابر در را كاركنان سر ايمني، كاله نوع اين

.ندارند مقاومتي الكتريكي شوك يا و اشيا سقوط برابر
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مهار طناب و بدن كامل بند حمايل

هاي سازه هتعبي امكان كه ارتفاع در ديگر كار نوع هر يا و كشي سيم ، جوشكاري قبيل از كارهايي براي 
 در كار فردي حفاظت تجهيزات و وسايل بايد باشد، نداشته وجود كارگرن سقوط از جلوگيري براي حفاظتي

 نوع از ندهكن متوقف وسايل ساير و )گاهي تكيه طناب(مهار طناب ، بدن كامل بند حمايل قبيل از ارتفاع
.شود داده قرار آنان اختيار در و تهيه استاندارد

نظر از بايد نآ اجزا و ها قسمت كليه ، ارتفاع در كار فردي حفاظت تجهيزات و وسايل از استفاده بار هر از قبل 
.يردگ قرار كنترل و بازديد مورد ديگر نقص و عيب گونه هر يا و بريدگي ،پارگي خوردگي، داشتن

(اتنج طناب )مهار طناب و بدن كامل بند حمايل به مجهز بايد كنند، مي كار چاه عمق در كه كارگراني 
 باال امكان ، رخط احساس محض به تا شود محكم ثابتي نقطه در چاه باالي بايددر مهار طناب آزاد انتهاي.باشند

.باشد داشته وجود كارگز نجات و كشيدن
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اد پليمري و مواد دستكش ايمني كار مي تواند از الياف و مواد متفاوتي مانند مواد پليمري، پارچه ي كتان، چرم گاو، پنبه، مو
.پالستيكي ساخته شود

طبقه ) آرنج تا روي(و ساق بلند ) تا روي ساعد(، ساق متوسط )تا روي مچ دست(ايمني از نظر اندازه به ساق كوتاه دستكش 
.ندهمينطور دستكش هاي ايمني به پنج انگشتي، دو انگشتي و تك انگشتي تقسيم مي شو. بندي مي شود

ويژگيهاي يك دستكش ايمني مناسب

نبايد مانعي در كار كردن فرد باشد•
بايد در برابر جريان برق عايق باشد•
در برابر ضربات كامالً مقاوم باشد•
از دوام بااليي در برابر مواد شيميايي برخوردار باشد•
نبايد ايجاد حساسيت كند•
مانع از عرق كردن دست ها شود•
ساييده نشود•
نسبت به دماهاي بسيار باال و يا بسيار پايين مقاوم باشد•
ارتعاشات ناشي از كار با لوازم مكانيكي را به حداقل ممكن برساند•
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 حاضر كار سر در كار محل با متناسب كار لباس با بايد كاركنان كليه و بوده فردي استحفاظي وسايل از يكي عنوان به كار لباس

.شوند

 كار لباس شكل نتري ساده .كند مي محافظت محيطي شرايط مقابل در را پاها و دست تنه، سراسري پوشش يك عنوان به كار لباس

 ويسكوز، پنبه، راست پلي جنس از و )تكه يك (يكسره كار لباس يا و )تكه دو( شلوار و كاپشن يا شلوار و بلوز ظاهري  فرم دو در

.شود مي استفاده آنها از تركيبي يا فيالمنت كتان،

 لباس .گرفت واهدخ صورت آسانتر و بهتر آن حرارتي تبادل باشد، تر طبيعي پارچه در رفته كار به الياف چه هر كه است بديهي .

 مواد ضد ايكاره لباس و حرارت ضد و نسوز كار لباس رطوبت، و سرما عايق كار لباس ازجمله كه ويژه شرايط مخصوص كارهاي

 ساخته حرارت و رماگ مقابل در حفاظت براي كه كاري لباس مثال .شود استفاده مخصوص هاي پارچه از بايد اكتيو راديو و شيمايي

.شود مي ساخته دهد مي برگشت را قرمز مادون اشعه درصد ٩٠ تا كه آلمينيوم پوشش با شود مي

 نحوي به و شده خابانت آيد بوجود كارگر براي كه دارد احتمال كار حين در كه خطراتي به توجه با بايستي كار لباس صورت هر در

.آورد عمل به جلوگيري المقدور حتي صدمات بروز از كه باشد بايد
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باشد كننده استفاده بدن با متناسب و اندازه به بايد كار لباس .١

 آستين با كار لباس از يبايست بزنند، باال مستمرا را خود كار لباس آستين كاركنان كه نمايد ايجاب كار انجام كه صورتي در .٢

شود استفاده كوتاه

 كه كنند تفادهاس كاري لباس از بايد كارند مشغول آالت ماشين كنار در يا و كنند، مي كار آالت ماشين با كه كاركناني .٣

است ممنوع اكيدا آن نظاير و ساعت كليد، ابزار، كردن آويزان - نباشد پاره يا باز آن از قسمت هيچ

 حتي دارند غالاشت كار به كننده مسموم يا و انفجار و اشتعال قابل مواد غبار، و گرد به آلوده محطيهاي در كه كاركناني .٤

 گرد چون شود، هاستفاد آن امثال و دوزي مغزي از استفاده يا )شلوار دوبل مثل (دار لبه يا و دار جيب لباسهاي از نبايد المقدور

.ماند مي باقي لباس هاي لبه در مذكور مضر مواد و غبار و

 جنس و ايدننم نفوذ آن در گاز و آب بايد كنند، مي كار مضر يا و خورنده مواد با كه كاركناني مخصوص ايمني لباس .٥

.شود انتخاب كنند مي كار آنها با كه موادي و ماده نوع با متناسب بايد كار لباس

باشد هم سر و هتك يك صورت به كفش و دستكش كاله، شامل بايستي حريق مقابل در حفاظت مخصوص نسوز لباس.٦

 دستكش و كفش، اله،ك با همراه منفذ بدون ، يكپارچه بايد كنند مي كار اكتيو، راديو و اسيدي مواد با كه كاركناني لباس .٧

باشد نفوذ قابل غير و مخصوص

 آستر و )عتدلم مناطق جهت( نخي آستر با توان مي كه آب ضد پارچه جنس از و خود سر كاله صورت به بايد باراني لباس .٨

.شود تهيه )سردسير مناطق جهت( شيشه پشم يا پشمي
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:انكاريبه ايمني در پروژههاي عمراني و محيطهاي پيمنظام مند از رويكرد بهره مندي ضرورت 

عدم آشنايي كافي پرسنل پيمانكار با مخاطرات محيط كار• 

حساسيتهاي زماني موجود در پروژه• 

عدم وجود برنامه از پيش تعريف شده براي مقابله با مخاطرات• 

عدم هزينه كردن پيمانكاران براي موضوعات ايمني• 

عدم توجيه مناسب پيمانكاران نسبت به تبعات منفي حوادث• 

عدم وجود قوانين و مقررات شفاف و الزام آور براي پيمانكاران• 

مكانيزمهاي نظارتي ضعيف در مورد ايمني در ساختار نظارتي پروژه• 
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گيريم؟ مي ناديده را HSE چرا

HSE مديريت برنامه باالي اوليه هزينه -١

باشد مي ناملموس HSE در گذاري سرمايه فوايد از بسياري -٢

هاست گذاري سرمايه ديگر از متفاوت HSE مديريت فوايد -٣

HSE مديريت در اقتصادي اهميت شناخت و مديران آگاهي كمبود -٤
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