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 مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 
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 مقدمه 

طی دهه های اخیر تحقق اهداف سازمان ها در حوزه زقابت پذیری کشورهای صنعتی ، پرداختن به موضاعات ایمنی 

(Safety( بهداشت ، )Health( و محیط زیست )Evironment  را به یکی از اولویت های اصلی در کسب و کار )

امروز تبدیل نموده است و توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان با هدف فرآیندهای کاری،  

 در زمره اصلی ترین اهداف مدیریت های اقتصادی قرار گرفته است.

زیست صرفا از دیدگاه اقتصادی نگریسته نمی شود بلکه بر اساس    در فرهنگ ما به موضوع ایمنی ، بهداشت و محیط

اعتقادات دینی و تمدن ایرانی رعایت ایمنی و بهداشت و پرهیز از خطر از جمله واجبات محسوب می شود و حفظ  

ن ملی و دینی است به تعبیر کالم وحی حفظ جان هر فرد با نجات همه انسان ها برابر است )ممحیط زیست وظیفه ای  

جمیعا الناس  احیا  فکانما  آیه  -احیاها  مائده  خطر  32سوره  به  را  دیگران  و  خود  ایمنی  نیستند  مجاز  ها  (انسان 

( رسول گرامی )ص( سالمت و ایمنی را دو نعمت با ارزش  195سوره بقره آیه  –بیندازند)وال تلقو بایدیکم الی التهلکه  

تان الصحه و االمان( از امام صادق )ع( نقل شده است که  دانسته است که قدرشان شناخته نمی شود )نعمتان مجهول

 : ایمنی نعمت خفته است هر گاه وجود داشته باشد فراموش می شود و هر گاه از بین برود به یاد می آید. 

 

 

، قوانین و مقررات ،علل در خصوص  هدف آگاه سازی همکاران گرامی  با    این کتابچه از قبیل مفاهیم  موضوعاتی 

 عوامل زیان آور محیط کار، خطاهای انسانی ،شرایط اضطراری و .... گردآوری شده است  بوجود آورنده حوادث ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و اصطالحات فیتعار

و داراي   سازدیمتوقف م  را   عادي کار   انیو جر  دهد یمنتظره که در هنگام کار روي م  ریاست غ   داديیرو  از کار:  یناش  حادثه

از حوادث، موجب بروز خسارات و   یسازمان باشد. برخ  ای  براي کارگران و خسارات اقتصادي براي شرکت  یو روان   یجسم  امدهايیپ 

  دیوري و تول  داري بر بهره  یمعن ریاندمان کاري، تأثکاهش ر  قیامر از طر  نیکه ا شوندیم  جدي ی  و صنعت   ی اجتماع   ، یانسان  بهايیآس

 .باشدیم کار رويیدراز مدت بر روي ن یو به تبع آن اثرات روان یداشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماع  خواهد

شده اتفاق    مهیبه سبب آن براي ب  و   فهیانجام وظ  نیاست که در ح  ی : شامل حوادث  یاجتماع   نیازکار مطابق قانون تام   یناش   حادثه

ساختمانها و محوطه آن مشغول   ا یموسسات وابسته   ای در کارگاه   شده   مهیاست که ب  یتمام اوقات   فهیانجام وظ  نی. مقصود از حافتدیم

و   مارستانیب ای باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و  یتیدر خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مامور کارفرما به دستور  ایکار باشد و 

  گردد،یمحسوب م فهیجزو اوقات انجام وظ کارگاه  شده از منزل به  مهیو اوقات رفت و برگشت ب یو توانبخش  یبراي معالجات درمان  ای

انجام اقدام براي نجات   نیشده ح  مهیکه ب  یبه کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادث  شتبرگ  حادثه در زمان عادي رفت و  نکهیمشروط بر ا

 .شودیاز کار محسوب م ی حادثه ناش افتدیو مساعدت به آنان اتفاق م شدگان مهیب ریسا

  تیو خاص  د، یاز کار نما   یناش   ماريیب  دیتول  تواندیبدن انسان تطابق نداشته باشد م  ولوژيیزیهر کاري که با ف  :یشغل  ماریهاییب

قابل درمان هستند. دو    ریپس از وقوع، اغلب غ   ی منته  هستند،  ريیشگیکه اکثر آنها قبل از وقوع قابل پ   ن یعمده آن عبارتست از ا

ب  یناش   ماريیموثر در بروز ب  ی فاکتور اساس  توانیاست و با کاهش هرعامل م  ماریزایاز کار، شدت تماس و مدت تماس با عوامل 

 .از کار را کنترل نمود ی ناش ماریهايیب

 . ستدوري از خطر ا زانیدر امان بودن از خطر و م  یبه معن یمنیا :یمنیا

 .شود محسوب  عامل خطر تواندیصدمه به فرد را داشته باشد م لیهرعامل داراي انرژي که پتانس )مخاطره(: خطر

حادثه بوده    جادیمعرض خطر و ا  در شانس قرار گرفتن  یحاصلضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن است و به معن  سکیر  :سکیر

 .سازدیآن را مشخص م به مربوط یاصالح و اقدامات اصالح تیاولو سک،یو درجه بندي ر

 

 فصل چهارم قانون کار   

 و بهداشت کار  یحفاظت فن

انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعملهائی که از طرف شوراي عالی حفاظت فنی ) جهت  براي صیانت نیروي  - 85ماده

اي و تامین بهداشت کار و  تامین حفاظت فنی ( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه

  .، کارگران و کارآموزان الزامی استکارگر و محیط کار( تدوین میشود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان  

 .کارگاههاي خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند -تبصره 

 .شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه هاي حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد  -86ماده



 ر و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بودوزیر کا 

 معاون وزارت صنایع  

 معاون وزارت صنایع سنگین 

 معاون وزارت کشاورزي 

 معاون وزارت نفت 

 معاون وزارت معادن و فلزات 

 معاون وزارت جهاد سازندگی  

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  

 دانشگاه در رشته هاي فنی دو نفر از استادان با تجربه  

 دو نفر از مدیران صنایع 

 دو نفر از نمایندگان کارگران 

 .مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود 

نامه   پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند براي تهیه طرح آئین -1تبصره 

هاي مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته هاي تخصص مرکب از کارشناسان  

 .تشکیل دهد

 .آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید -2تبصره 

دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط انتخاب اساتید  -3تبصره 

 .شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

  "هند مکلفند بدوااشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احداث نمایند و یا کارگاههاي موجود را توسعه د - 87ماده

برنامه کار و نقشه هاي ساختمانی و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار براي اظهار نظر و تائید  

به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعالم نماید.  

 .رداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بودبهره ب

اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی   - 88ماده

 .مناسب می باشند 

گاهها ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه هاي  کارفرمایان مکلفند بیش از بهره برداري از ماشینها دست - 89ماده

محسوب شورایعالی حفاظت فنی ضروري شناخته شده است آزمایشهاي الزم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی  

 .امور اجتماعی ارسال نمایند حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را براي اطالع به وزارت کار و

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را   - 90ماده

از حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس 

 .تائید به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند

این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی   85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحد هاي موضوع ماده  - 91ماده

ار آنان قرار داده و چگونگی  براي تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختی

کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی فردي و اجراي دستورالعملهاي  



 .مربوطه کارگاه می باشند 

یماریهاي ناشی از کار  این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز ب 85کلیه واحدهاي موضوع ماده  - 92ماده

قرار دارند، باید براي همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها  

 .معاینه و آزمایشهاي الزم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند

اده شود که فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال  چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر د -1تبصره 

باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت  

 .مناسب دیگري تعیین نمایند

امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و   در صورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار و -2تبصره 

 .ایمنی محیط کار خواهد بود

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیري از  - 93ماده

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروري تشخیص   حوادث و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و 

 .دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد 

اي و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین  کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه  -1تبصره 

رتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند  اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزا

تعیین می گردند که وظیفه شان برقراري ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،  

 .درمان و آموزش پزشکی می باشد 

دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس   -2تبصره 

 .، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد

این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماري  85در مواردي که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع ماده  - 94ماده

اه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول  ناشی از کار را در کارگ

حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همین منظور نگهداري می  

 .شود ثبت گردد

وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت موضوع را   چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، -تبصره 

همراه با دالیل و نظرات خود به نزدیکترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است 

 .م را معمول نماید در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الز

مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحد هاي موضوع ذکر شده در ماده   - 95ماده

اي رخ دهد ، شخص  این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کارفرما یا مسئولیت واحد حادثه 85

  .ول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز مجازاتهاي مندرج در این قانون مسئول استکارفرما یا مسئ

اي که فرم  این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه 85کارفرما یا مسئوالن واحد هاي موضوع ماده  -1تبصره 

به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی   "را سریعا آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد ، ثبت و مراتب

 .محل برسانند

این قانون براي حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات الزم   85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهاي موضوع ماده  -2تبصره 



رات قبلی ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذک

 .از آنها استفاده ننماید. کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت در صورت بروز اختالف راي هیات حل اختالف نافذ خواهد بود

 

 از کار  یهای ناش مارییآمار حوادث و ب

از    ش یو هر سال ب  دهدیم  رخ  کار  ی الملل  نیطبق برآورد سازمان ب(ILO) ،از کار در جهان    یحادثه ناش  ونیلیم  270حدود    ساالنه

 .دهندیم دست از کار جان خود را از  یناش  هايیمارینفر در اثر حوادث و ب ونیلیدو م

 . ابدییم اختصاص از کار  یاز حوادث ناش یکشورهاي جهان به جبران خسارات ناش یناخالص مل   دیدرصد تول 4از  شیب

 هرم حوادث 

   روز از محل کار( 3از  ش یب بتی)منجر به فوت، نقص عضو، غ  دیحوادث شد

 روز از محل کار(  کی بتیکوچک )منجر به غ  حوادث

  (شودیدر محل کارگاه رفع م هی) با کمکهاي اول ییجز حوادث

 گذشته است( ریبه کارگر نشده و در واقع به خ یکه منجر به صدمه جسم داديیحادثه ) رو شبه

 

 

 
 

از   شتریبه مراتب ب  زین  اتفاق افتاده، تعداد  د یحادثه شد  ک یکارگاه    کیدر    یانجام شده، مشخص شده است که وقت   هايیطبق بررس

شبه حوادث    نکهی(. ضمن اکیبه    600)  است  بوده است، تعداد شبه حوادث  شتریب  ییکوچک و جز  حوادث ) (near missآن بوده

  جاد یشبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ا  لیدل  نی. به همشوندی  که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و گزارش م

 صورت آنها مورد در نیز اصالحی اقدامات و  میمانند باقی کارگاه در پنهان حوادث بصورت داشته باشند ،  زیرا ن دی حادثه شد کی



 را انجام الزم اقدامات کار محیط در ایمن غیر موارد اصالح به نسبت و نمود گزارش  و ثبت را حوادث  شبه لذا بایستی .نمیگیرد

 اتفاق  کارگاه  در حوادثیچنین   و  شوند  حذف  نیز حوادث هرم راس از شدید  حوادث که  بود امیدوار میتوان ترتیب این به  .داد

 .نیافتند

 

  از کار  یحوادث ناش های نهیهز

  میمستق  نههايی. هزاست  میمستق  ریو غ   میمستق  نههايیو شامل هز  کندیم  رويیپ   خیاز کار از الگوي کوه    ی حوادث ناش  هاي  نهیهز

که بابت آنها پول پرداخت   شودیرا شامل م  یمخارج  از کار بوده و  یحوادث ناش  نهیاز هز  یو قسمت کوچک  نههایهز  دايیبخش پ 

 بخش عمده  زکهین میمستق ریهاي غ  نهی. هزشودیم

 است. میمستق نههايیبرابر هز 10تا  4و حدود  باشدینم زیاست، اکثراً قابل محاسبه ن نهها یقابل مشاهده هز ریو غ  پنهان

  مستقیم هزینه هاي

  درمانی و پزشکی هزینه هاي

  دستمزد و غرامت هزینه هاي

  مستقیم غیر هزینه هاي

  جدید افراد آموزش و جایگزینی هزینه

  اموال خسارت

 تولید  و کار توقف

  تجهیزات جایگزینی

  پاکسازي و اضطراري تمهیدات تهیه هزینه هاي

  حادثه بررسی هزینه هاي

 قانونی  تعهدات اجراي هزینه هاي

  آتی تعهدات و غرامت جرایم،

 کارکنان انگیزه و روحیه رفتن بین از

 تجاري هاي فرصت و سازمان اعتبار رفتن دست از

 

 از کار  یحوادث ناش جادیعلل ا نیمهمتر

آمارهاي    طبق  .باشدی  م  منیناا   طیو شرا  منیاز کار شامل اعمال ناا  ی حوادث ناش  جاد یعلل ا  نیانجام شده مهمتر  هايیطبق بررس

در صد    10در بروز آن نقش دارد و حدود    ی انسان   که عامل   ندیآیبوجود م   من یدرصد حوادث در اثر اعمال ناا  88حدود    ا،یموجود در دن

و بهداشت کار و    یمنیا  آموزش.باشندی  م  ی نیب  ش یقابل پ   ریغ   زین  حوادث. دو درصدشوندیم  جادی ا  من یناا  طیدر اثر شرا  زیحوادث ن

  قیرفتارها از طر  ن یموثر است و اصالح ا  اریبس  منیناا  رفتارهايکار، در کنترل و بهبود  طینسبت به خطرات مح  یارتقاي سطح آگاه 

دستورالعملهاي   قیبر اجراي دق  کنترل و نظارت مداوم   نیدارد. همچن  ی کار نقش مهم  از ی  آموزش، در کاهش بخش اعظم حوادث ناش

 را با  یمنیاصول ا دیخصوص هرگز نبا نیاست. در ا مانکاریپ   ندهیبر عهده کارفرما و نما یمنیاز نکات ا ی تخط و عدم یمنیا

به    یمنیا  تیرعا   بدون  کرد که کار  جاد یرا ا  ییفضا   د یگرفت و همواره با  ده ی امکانات موجود ناد  ایکمبود زمان    لیاز قب  یهیتوج  چیه

 نباشد.  ی رفتنیوجه پذ چیه

  کار محیط در ناایمن اعمال مهمترین



  الزم مجوزهاي بدون کار انجام

 حفاظتی نامههاي آیین )ایمنی دستورالعملهاي و ایمنی نکات به بیتوجهی

  خطرناک وضعیت در دستگاه ترک

  دستگاه از ایمنی تجهیزات جداکردن

  مجاز  غیر سرعت با ماشین با  کار

 کار  هنگام عجله

 آلودگی  خواب و خستگی هنگام کار

 خطر پر اعمال انجام

 ایمنی  مورد در کافی اطالعات کسب بدون کار به اقدام

  کار هنگام شوخی

 معیوب  ابزار از استفاده

 اخطارها به توجه عدم

 فردي حفاظت وسایل از استفاده عدم

 الزم مجوزهاي بدون کار انجام

 نزدیکی یا سوخت مخازن روي جوشکاري مانند است، ممنوع عادي شرایط در باال  ریسک با و حساس  مناطق در کارها از برخی

 رعایت و کار محل در ایمنی مسئول حضور با و الزم مجوزهاي اخذ با و خاصی شرایط در ولی انفجار، و اشتعال قابل مواد و انبار

 کارهاي  انجام براي دستورات این که آنجا از .میباشد  پذیر امکان شده ذکر ایمنی هاي دستورالعمل و  ها  نامه آیین در که نکاتی 

 مجوزها دریافت است ممکن گاهی .نمود سرپیچی یا و نظر صرف آنها از نباید  شرایطی هیچ تحت باشد، می ضروري شده ذکر

 کنیم احساس زمانبر یا پیچیده قدري آنرا که باشد شرایطی تحمل  و نگاري نامه و اداري امور انجام دقت، وقت، صرف مستلزم

 خود تصور به و غیرایمن روش به کار انجام با  کنیم سعی  یا  و  گرفته نادیده را ایمنی نکات که شود باعث  نباید موضوع این .

 .دهیم قرار کار از ناشی حوادث معرض در را خود همکاران و خود راحتتر، و سریعتر

 

  :کار طیمح آور انیعوامل ز

افراد در کوتاه مدت و   یجسمان کار باعث اختالل در سطح سالمت  طیکه در مح شودیاطالق م یکار به عوامل طیمح  آور انیز عوامل

 :است ریو شامل موارد ز گردد یبلند مدت م

 کار  طیمح  یکیزیف آور انیز عوامل

  کار طیمح ییایمیش آور انیز عوامل

  کار طیمح یروان آور انیز عوامل

  کار طیمح یکیولوژیب آور انیز عوامل

  کار طیمح یکیارگونوم عوامل

 کار طیمح یکیمکان آور انیز عوامل

 کار طیدر مح  آور انیز یکیزیف عوامل

با کارگران م  تیماه  آور  ان یز  ی کیزیف  عوامل اثرات  توانندیانرژي دارند و در صورت تماس  آنان  به جاي بگذارند.    سوء  بر سالمت 

 :عبارتند از عوامل نیا نیمهمتر

 



   :وصداسر

 باشد یم بلیدس 85ساعت کار  8مقررات ، صداي مجاز براي  طبق

  (بلیدس 85تر از حد مجاز )  نییکار به پا طینسبت به کاهش صداي مح  دیصورت امکان با در

 مناسب استفاده نمود  یحفاظت لیو وسا  هایاز گوش د یصورت با نیا رینمود، در غ  اقدام

 ابد ییکار، زمان تماس متناسب با آن کاهش م طیاز حد مجاز در مح شیصورت وجود صداي ب در

  :صدا بر سالمت کارکنان اثرات

 ییافت شنوا  ی تماس طوالن  صورت موقت و در  ییافت شنوا  جادیاثر صدا بر سالمت کارگران ا   نی: نخستییشنوا  سم یصدا بر مکان  اثرات

 .باشد یم میدا

 زیفشار خون ن  شیتنفس ، افزا  تمیر ش یضربان قلب، افزا  شیمثل افزا  یعوارض  ،ییافت شنوا: سر و صدا عالوه بر  یکیولوژیزیف  اثرات

 د ینمایم جادیا

افزا  ری: تاثیاثرات روان افزا  ريی پذ  جانیه  ش یسر و صدا بر کاهش تمرکز ،  بر    ، ی و افسردگ  تیعصبان  اشتباهات فردي  ش ی،  عالوه 

 .شود کار از ی حوادث ناش جادیممکن است باعث ا  ،ی و روان یروح ماریهايیب

  :کار طیصدا در مح کنترل

  مواجهه با صدا تا حدود مجاز کاهش

 ضد ارتعاش  ههايیپا  نصب  و وبیقطعات مع ریآالت ، تعم نیو روغنکاري قطعات ماش سی: سرویصداي منابع صوت کاهش

 تا منبع صدا، اتاقک اپراتور فاصله  جادیا ، یانتشار: نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صداي انعکاس ریصدا در مس کاهش

  ییمانند کاهش زمان مواجهه و تماس با سر و صدا، چرخش کاري و جابجا یتیریمد هاي کنترل

  ( رپالگیداخل گوش)ا  ی(؛ گوشرمافیروي گوش)ا ی: گوشیحفاظت هايی از گوش استفاده

 

و در اثر تماس با بدن    شودیجادمیاجسام مادي حول نقطه تعادل خود ا  نوسان  است که در اثر  یک یموج مکان  کیارتعاش  ارتعاش:

 موجب اختالل در کار

 :و بر دو نوع است شودیبدن م یعیطب

 ( اثر کار بر روي دستگاههاي مرتعش در نیسنگ هینقل لی تمام بدن )رانندگان وسا ارتعاش

  مثل سوءهاضمه ، دل درد و اسهال یگوارش اثرات

 ی حالیتهوع و ب جه،یشامل: سرگ یعصب اثرات

 درد گردن  ا یمثل کمردرد  یعضالن یاسکلت اثرات

  استفاده نمود هینقل لیمناسب و با فنربندي و ابر سالم در وسا ی از صندل دیبا ريیشگیپ  براي

 و...(  یاره برق  ل،ی، در کوریبازو: ) در اثر کار با دستگاههاي مرتعش مانند پ  و دست ارتعاش

 شودیها م  مانند سر انگشت  بدنیی  به قسمتهاي انتها  یداشته و مانع خون رسان  ینامطلوب بر نسوج نرم دست و عروق خون  اثرات

 (دیانگشت سف ای نولدی)سندروم ر

  ·ها و مفاصل دارد )آرتروز مفصل آرنج( نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوان اثرات

محکم گرفتن ابزار مرتعش    از مانند از دستکش ضد ارتعاش استفاده شود و   ی حفاظت  ل یاز وسا  یست یکاهش عوارض ارتعاش با  براي

 خودداري نمود. 

که در فصل سرما در    کارگري  ، مشخص خواهند شد . مثالً براي  ییسرما   ای   یی استرسهاي گرما  جادیباتوجه به فصول سال، منابع ا

  ز ی. در فصل گرم سال ن  باشندیاسترس م  جادی، منبع ا  سرمازا  زاتی، سرماي هوا و براي کارگر سردخانه ، تجه  کندیباز کار م  طیمح



...( ، سا  کننده  خنک  لی وسا  لیاز قب  یکنترل  ستمهايیس  زات یمحافظ ، هواکشها و... ازجمله تجه  لدهاي ی، ش  بانی)کولر ، پنکه و 

و    اشد ی   تحمل  به نحوي باشد که از هر لحاظ قابل  د یکار با  طی.هواي مح  باشندیقسمت ، باتوجه به نوع استرس م  نیا  در  یکنترل

متناسب    یستیبا   پوشدیکه فرد م  یلباس  زانیم  کار در سوابق کاري وي ثبت شده باشد و   طیمح  طیتطابق و سازگاري فرد با شرا   زانیم

 .باشد   دهدیانجام م طیکه فرد در مح ی تیبا نوع فعال

 کار شامل:  طیهواي مح طیشرا

  طیدرجه حرارت مح

 ط یمح رطوبت

  سطوح اطراف یتشعشع گرماي

  کار طیهوا در مح انیجر سرعت

  :آور ان یو پرتوهای ز تشعشعات
در قبال آن   ژه یمحافظت و خصوص در یستیآلفا ، بتا و ... ، با  لی، ازقب ونسازیپرتوهاي  د ی: درصورت وجود منابع تول  ونسازی پرتوهاي

  .شود دهیشیاند  یخاص ریتداب

ا  پرتوهاي ب : درحال  کسیگاما و  پرتوهاي    یصنعت  هاي طیمح  شتریحاضر در  راد   ونسازی، عمده کاربرد    ر یو سا  یوگرافی )جهت 

ا ، منحصر به پرتوهاي گاما و  ا  باشدیم  کسیکاربردها(  موجود    سکهايیو متناسب با ر  ژهیمحافظت و  یستیبا  خصوص  نی، لذا در 

 .شود دهیشیاند

  ·پرتوها ن یا دیماوراي بنفش و مادون قرمز : درصورت مواجهه شاغل و وجود منابع تول پرتوهاي

نور مستق  لیازقب و س  د،ی خورش   میکوره،  آنها  با  و... ، خطرات مواجهه  نها   مرتبطی  کنترل  ستمهايیجوشکاري  از    تیو در  استفاده 

ت  ی حفاظت  نکهايیع  تول  در   .شوندیم  هیمتناسب مشخصو توصی  رگیبا  غ   ر یسا  د یصورت وجود منابع  امواج   ونسازیریپرتوهاي  مثل 

 .شودی  م هر کدام مشخص یکنترل هاي خطرات و راه زر،یو ل ویماکروو

  2  ا یو   ی کار از نوع موضع  زیم روي  یی روشنا  ی باشد. گاه  ازیدقت مورد ن  زانیمتناسب با م دی با  یی روشنا  زانیم نامناسب :  ییروشنا

تابش نور و    هیزاو  ا ی   ی و مصنوع   ی عیطب  یی از کمبود روشنا  اعم نامناسب    یی . روشناشودیانتخاب م  طیمح  ی عموم  یی برابر روشنا  3تا  

 . گرددیم شنهادیمناسب پ  یو راههاي کنترل شودیم یابیمذکور، ارز طیبه ضوابط و شرا باتوجه چشم یمنجر به خستگ یدرخشندگ

 کار  طیدر مح آور انیز ییایمیعوامل ش
م  ییایمیش  مواد  . عوارض مختلف خواهند شد  بروز  باعث  براي عناصر و    بدن  تحمل  زانیکه به هر صورت وارد بدن شوند  انسان 

که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال    شودیم  فیتعر  یشغل  حدود مجاز تماس  یی ایمیمختلف تفاوت دارد و براي هر ماده ش  باتیترک

 .باشدیپوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط چشم و ... م  قیبه بدن از طر  ییایمیموارد ش  ورود  نشود. راه هاي  ماريیفرد باعث بروز ب

 .به بدن از راه تنفس است ییایمیراه ورود مواد ش نیمهمتر

و گلو شده    ینیالتهاب آور و محرک : محلول در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و ب  مواد   ییایمیش  هاي  نده یبندي آال  میتقس

  .ها و بازها   دیاس اک،یمثل آمون کنندی و تاول آور بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم م سوزاننده  و

دور شده و اقدام به درمان    محل  باشند و فرد به سرعت از  ی م  صیقابل احساس و تشخ  یشده به راحت  جادیمواد بخاطر التهاب ا  نیا

 .دینمایم

 ییو لذا در مراحل ابتدا شودی نم   مشاهده یالتهاب ایعالمت سوزش  چیو در ابتدا ه ستندیمواد محلول در آب ن نیآور: ا خفقان مواد

نسوج    ونیداسیکه در اکس  یخون و بافت ها، به علت اختالف  در  و جذب  هیو پس از نفوذ در اعماق ر  ستندین  صیتماس قابل تشخ

 :است  ریخطرناک و کشنده باشد و شامل انواع ز  اریبس  تواند یمواد م  نیتماس با ا  نروی. از اسازندی  م   خود را ظاهر   م یعال  آورندیم  شیپ 

 مانند اتان شوندیم یو موجب خفگ یبه طور جدي در هواي تنفس ژنیآور ساده که موجب کاهش اکس خفقان مواد



با    داریپا  بیترک  جادیدر اثر ا  که به بافتها را از کار  ژنیاز مراحل انتقال اکس  یکی  ییایم یش  قیکه به طر  ییایم یآور ش  خفقان  مواد

 .شودیم یو باعث خفگ کندی م  مانند اندازدیم  coريیجلوگ ژنیآن با اکس بیاز ترک نیهموگلوب

 .استرها ،یلنیاست دروکربورهايی آور و مخدر: اثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي مانند ه یهوشیب مواد

  گرد و غبار

رسوب    یاز دستگاه تنفس  یقسمت شده و به نسبت قطر ذرات در  یتنفس  طیاست که وارد مح  ییایمیاز عوامل ش  یکیگرد و غبار  

 .شودیم یتنفس ماریهايیباعث ب تیکرده و و در نها

 .دی نمای م سی کوزیلیس ماريیب جادیباشد، در دراز مدت ا سیلیس یستالیکه گرد و غبار حاوي ذرات کر یصورت در

  از روي نوار نقاله زشی از داخل دستگاهها، ر زشیمواد، ر  شی: در اثر خردا هیو غبار اول گرد

گرد و غبار از    ن،گسترشیزم  کار در اثر عدم جمع آوري گرد و غبار از روي  طی: گردش مجدد گرد و غبار در محهیو غبار ثانو  گرد

و    نییتع ...و  فتراکیآالت و ل  نیوزش باد، عبور افراد و ماش  ط،یمح  نکردن دستگاه، خشک بودن  زیقسمتها، تم  ریبه سا  دیمحل تول

گرد و غبار   ای و خطرناک ، انواع بخار    یی ایمیش که در معرض تماس با مواد  یی در مکانها د یاستفاده از محل مناسب غذاخوري: غذا نبا

هاي سربسته و پاک، نگهداري  در مکان  یستیشود. غذا با زیآلوده پره هاي طیمح در دنیاز خوردن و آشام د یو با ردیهستند، قرار گ

 . ابدیبراي استراحت و غذاخوري اختصاص  یی ها محل و مصرف شود و 

 SDSییایمیاطالعات مواد ش 
(Safety Data Sheet)  

است    ضروري  آن سر و کار دارد را بشناسد و از خطرات آن آگاه باشد،  با   که  یی ایمیآنجا که هر فرد حق دارد و الزم است که مواد ش  از

 .ردیکننده قرار گ مصرف اریدر بروشور همراه آن در اخت ا یدرج شده باشد و  ییایمیش اطالعات روي برجسب ظروف مواد نیا

)  یکیزیاطالعات ف  رینظ  ها،   برچسب  و   ها  بلیروي ل  ها،یو محتواي مواد داخل قوط ییایمیمواد ش  اتیاطالعات ضروري و خصوص  درج

و مضرات آن، طبقهبندي)کالس(   تیسم  زانیو م  کیولوژیزیمربوط به اثرات ف  اطالعات  اشتعال(نقطه ذوب، نقطه جوش، درجه حرارت  

امکان    ،ییایمیمواد ش  خطرات دهنده و محتوي در ظروف، اطالع از  لیتشک ییایمیبا مواد ش  تیمسموم می آن، عال  ییسرطانزا  خطر و

 ط یانبارداري، شرا طیشرا ري،یواکنش پذ زانیانتشار آن در هوا، م

 .حفاظت فردي مناسب با آن لیو وسا   دیمواد زا دفع

اختصاري روي ظروف    م یبرچسب خوانا همراه عال   نصب  تیمسموم  م یو بروز عال  یی ایمیالزم در صورت تماس با مواد ش  هیاول  کمکهاي

 .مربوطهدر بروشور  ی لیو اطالعات تکم ییایمیمواد ش

روي   ویاکت ویو انفجار و راد اشتعال خورنده، قابل ،ی هشدار براي مواد خطرناک، سم  یاستاندارد و جهان هاي  و نشانه م یبا عال ییآشنا

 . ییایمیظروف مواد ش

 :کیولوژیآور ب انیعوامل ز
و    شوندیم  دهید  ییغذا  و فرآوري مواد  هیته  د،یتول  عیو پرستاري، صنا  یدر مشاغل پزشک  شتریهستند که ب  یعوامل  ک یولوژیب  عوامل

عوامل شامل باکتریها،   ن یا گردد،یم  ماريیب به با آنها سبب ابتال  ی فرد شاغل به اقتضاي شغل خود با آن در تماس بوده و تماس شغل

 .باشدیقارچها، کرمها، انگلها و ...... م  روسها،یو

،کرم هاي حلقوي، قارچ و عوامل عفونت  B، هپاتیت    HIVآور بیولوژیک مانند : آنتراکس )عامل سیاه زخم(، ویروس    عوامل زیان

 ( و... Qهاي پوستی، توالرمی)عامل طاعون( ، کوکسیال بارنتی)عامل تب 

 :یانسان  یو مهندس یمرتبط با ارگونوم عوامل
به  یبه تناسب کار و شغل با بدن انسان م  ی انسان  ی مهندس  ا ی  یارگونوم کار، مشاغل و    طیمح  سازي  نهیپردازد و ضمن اصالح و 

  بیفشار و آس  نیتا کمتر  کندی به نحوي آماده م  را  طیبدن کارگر، شرا  تهايیو قابل  تهایکار با محدود   طیو متناسب سازي مح  زاتیتجه



  نی، معموال در سن  یمربوط به ارگونوم  لیمسا  تیکاري و عدم رعا  فشار  اثرشغل به بدن کارگر وارد شود. کارگران در    ایدر اثر کار  

 .شوندیاز کار م یناش  ی عضالن  وی اسکلت  ماریهايیدچار ب ی سال انیم

  ش یو افزا  یشغل  تیرضا  شیافزا  ،ی درمان  هاي  نهیو کاهش هز  دیتول  شیکار باعث افزا  طیدر مح  یمربوط به ارگونوم  ل یمسا  کاربرد

  :کار طیدر مح یو عضالن  یهاي اسکلت ماريیاز ب ريیشگیهاي پ  راه وري بهره

 (ستادهیکار در سطح آرنج )در حالت نشسته و ا زیارتفاع م یطراح •

  ی نادرست، استراحت ناکاف شنیو پوز طیتکرار، شرا ،ی بار اضاف حذف •

 ادیبار سبک با تواتر ز حمل •

 در ارتفاع مناسب رویو اعمال ن یدر ابزار کار و فضاي دسترس ایزوا میتنظ •

 کار باالتر از ارتفاع شانه و کار در فضاي پشت بدن  تیممنوع  •

 مچ به جاي ضربه زدن با ابزار و چکش  ا یاستفاده از کف دست  تیممنوع  •

  ستای و ا کیاستات هاي تیاز فعال زیپره •

  ستایبراي کارهاي ا هیثان 3حداکثر  ت یاعضاي بدن در هنگام کار و رعا حرکت •

  هاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کار گاه هیتک جادیا •

  (دنیمجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر بدن در کار) هل دادن به جاي کش یطراح •

 بدن و تناسب با ابعاد بدن  ایقسمت از دست  کیاز فشار به  ريیشگیپ  •

  الزم براي کار  رويیابزار کار به تناسب ن میتنظ •

  دست و بازو هیزاو میتنظ •

 وارده رويیآن و تناسب با ن یو بزرگ یگرفتن ابزار با توجه به کوچک قیطر •

  براي بلند کردن اجسام زیپنجه و استفاده از لبههاي ت  یدگیاز کش زیپره •

 زیکار براي کمک به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح م زیم یطراح •

  :کار  طیمح یعوامل روان
  :کار طیمح دری و روان یروح ماریهايیاز ب ريیشگیو پ  یزندگ تیفیک شیکار به منظور افزا طیمح  یعوامل روان  ییشناسا

  کار طیو استرس مداوم در مح  یوجود فشارهاي روان ض، یاز تبع یمفرط ناش یخستگ •

 فردي هاي تیتناسب توان کارگر با فشار کاري، سرعت کار و مسئول عدم •

  رانیکارگر با همکاران، سرپرستان و مد فیو ارتباط ضع  تعامل •

  یکاف  هاي  تیکار و عدم حما طیبه مح ی و اجتماع   یو مشکالت مال ی خانوادگ هاي ريیدرگ انتقال •

  کار طیو پرخاشگري همکاران و سرپرستان در مح زی آم از رفتار خشونت یناش استرس •

  کار طیدر مح یشغل راتییو تغ دیو سرپرست جد تیریتطابق فرد با مد مشکل •

 و سهل انگاري  ریاز کار، تاخ بتیاز فرمانبرداري، غ  زیکارگر مانند گر یتیشخص مشکالت •

  یتجربه و آموزش ناکاف یانجام کار، کم وههايیاز ش یاطالعی ب •

 از حد شیاضافه کاري ب ا یاز کار دوم  ی مفرط و عدم تمرکز ناش یخستگ •

  کار  یمتناسب با سخت یو پرداخت ناکاف  یشغل تی از عدم امن یمداوم ناش اضطراب •

 ی نامناسب، نور ناکاف هیمانند دما و تهو یکیزیف طیوجود فضاي کار مناسب و مح  عدم •

 

 



 از کار  یحوادث ناش جادیعلل ا نیمهمتر
آمارهاي    طبق   .باشد یم  منیناا  طیو شرا  من یاز کار شامل اعمال ناا  ی حوادث ناش  جاد یعلل ا  نیانجام شده مهمتر  هايی  بررس  طبق

در صد    10در بروز آن نقش دارد و حدود    ی انسان   که عامل   ندیآیبوجود م   من یدرصد حوادث در اثر اعمال ناا  88حدود    ا،یموجود در دن

و بهداشت کار و   یمنیا آموزش .باشندی م  ینیب  شیقابل پ  ریغ  زین حوادث . دو درصد شوندیم جادیا منیناا طیدر اثر شرا زیحوادث ن

  قیرفتارها از طر نیموثر است و اصالح ا اریبس منیناا  رفتارهاي کار، در کنترل و بهبود  طینسبت به خطرات مح ی ارتقاي سطح آگاه

دستورالعملهاي   قیکنترل و نظارت مداوم بر اجراي دق  نیدارد. همچن  ی کار نقش مهم  از ی  آموزش، در کاهش بخش اعظم حوادث ناش

  چیه  را با  یمنیاصول ا  دی خصوص هرگز نبا  نیاست. در ا  مانکاریپ   ندهیبر عهده کارفرما و نما  یمنیاز نکات ا  یتخط  و عدم   یمنیا

  چیبه ه  یمنیا  تیرعا   بدون  ارکرد که ک  جاد یرا ا  ییفضا   د یگرفت و همواره با  دهیامکانات موجود ناد  ایکمبود زمان    لیاز قب  یهیتوج

 نباشد.  یرفتنیوجه پذ

 کار  طی در مح منیاعمال ناا نیمهمتر

 کار بدون مجوزهاي الزم   انجام  ✓

با    و  و با اخذ مجوزهاي الزم   ی خاص  طیدر شرا  یعادي ممنوع است، ول  طیباال در شرا  سکیاز کارها در مناطق حساس و با ر  یبرخ

. از آنجا  باشد یم  ریذکر شده امکان پذ   یمنیا ها و دستورالعمل هاي  نامه  نییکه در آ  ینکات   ت یدر محل کار و رعا  یمنیحضور مسئول ا

  ینمود. گاه   یچیسرپ   ایاز آنها صرف نظر و    دینبا  یطیشرا  چیه  تحت  باشد،  یدستورات براي انجام کارهاي ذکر شده ضروري م  نیکه ا

  ده یچیباشد که آنرا قدري پ   یط یوقت، دقت، انجام امور اداري و نامه نگاري و تحمل شرا  صرف  مجوزها مستلزم  افتیممکن است در

و    منیرایغ  روش  با انجام کار به  میکن ی سع  ا یگرفته و   دهیرا ناد  ی منیباعث شود که نکات ا  د ی موضوع نبا  ن ی. ا  م یکن  احساس  زمانبر  ای

 . میده از کار قرار یو راحتتر، خود و همکاران خود را در معرض حوادث ناش عتریبه تصور خود سر

 چه فعالیت هایی نیازمند اخذ مجوز کار می باشند : 

 حفاري 

 کار درارتفاع

 تعمیرات  

 بستن راه 

 باربرداري 

 برق کاري

 رادیوگرافی

 معدن کاري

  یمنی و دستورالعمل هاي ا  یمنی به نکات ا  یتوجه  یب ✓

شود و همواره بر اجراي    داده  در دسترس کارگر قرار  دیدستورالعمل با  نیوجود داشته باشد و ا  یمنیدستورالعمل ا  یستیهر کار با  براي

و راحتتر   عتریکارها سر  ،یمنیا  که بدون در نظر گرفتن  کنندیاز افراد گمان م  یاوقات بعض  یگاه   .ردیآن کنترل و نظارت صورت گ

و با    کنندیکار انتخاب م  انجام  بري را براي  انیرو راههاي م  نیاز ا  کنند،یاحساس م  کار خود  مزاحم  را  یمنیو نکات ا  شوندیانجام م

 . ند ینمای حادثه م دچاررا گرانی خود و د بیترت نیو به ا رندیگیم  دهی آنها را ناد ی ول دارند، اطالع  زین یمنیاز نکات ا نکهیوجود ا

  از دستگاه  یمنی ا  زاتیجداکردن تجه ✓

  آالت وجود   نیبدن به محدوده خطر که امکان برخورد با ماش  ازی  قسمت  ا یاز وارد نشدن دست    نانیبه منظور اطم  یمنیا  زاتیتجه

 حفاظ لیاز قب یزاتیبه قطعه کار تجه یسهولت دسترس ایخود  کار به یاند. هر گاه کاربر دستگاه براي سرعت بخش شده هیتعب دارد،



  خارج کرده و بدون حفاظ به کار خود ادامه دهد، خود را در  مدار را از یمنیهاي ا  پرتوها و پرده ایهاي قطع خودکار    دیکل ای  دستگاه

 ند یحاصل نما نانی اطم زاتیتجه نیصحت کارکرد ا  و  از وجود دیکارگاه با  یمنیا نیحادثه قرار داده است. مسئول معرض

 عجله هنگام کار ✓

 ی و خواب آلودگ  یکار هنگام خستگ ✓

 یمنی در مورد ا  یاقدام به کار بدون کسب اطالعات کاف ✓

 انجام اعمال پر خطر  ✓

حادثه    کنندیگمان م  مختلف  لی که به دال  ی. کسانافتدیاتفاق م  شتریب  دهند،یکه خود را در معرض خطرات قرار م  یحوادث براي کسان

 ،یحفاظت  زاتیو بدون استفاده از تجه  یمنیا  موارد  تی. کار بدون رعاروند یو به استقبال اعمال پر خطر م  دیآی  نم  شیبراي آنان پ 

 از افراد در انجام اعمال پر خطر باشد.  یبراي برخ زهیانگ کی تواندیم خطر تظاهر به شهامت و احساس غرور به خاطر انجام اعمال پر

 هنگام کار  یشوخ ✓

 اخطارهاعدم توجه به  ✓

 حفاظت فردي   لینسبت به استفاده از وسا  یتوجه  یب ✓

 عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی ✓

 در مجتمع:  یقوانين رانندگ

  رانندگان میبایست گواهینامه معتبر به همراه داشته باشند •

 کیلومتر در ساعت   30:  ها   حد اکثر سرعت در گذر گاه  •

 باشدیمجتمع ممنوع م   يگذرگاهها  ی سبقت گرفتن در تمام  •

 الزامیست  یرعایت و توجه به عالئم رانندگ  •

 .کارگاه به حال آماده باش پارک کنید  ی همیشه درپارکینگها و به خصوص در تمام  •

 .الزامیست  ی بستن کمر بند ایمن •

 .شبها حرکت با تک چراغ ممنوع است •

 استفاده از گوشی همراه حین رانندگی ممنوع می باشد. •

 .باشند  یباشند مجاز به سوار کردن مسافر نم  ی که مخصوص به حمل بار م   ي نقلیه اوسایل   •

 .بوس توقف کامل نماید یسوار و پیاده شدن اجازه دهید تا اتوبوس و یا مین  ي برا •

 . در محدوده پیت معدن صرف با نصب پرچم و چراغ گردان )جهت تردد در شب ( مجاز می باشد  تردد •

 . محدوده معدن با مشاین آالت سنگین و تراک می باشدحق تردد در تقاطع ها در   •

 

 

 

 

 



 

 ی منیفرهنگ ا

در    ،ی زندگ  طیو چه در مح  کار  طیاست از باورها ، دانش و رفتارهاي افراد که آنها را چه در مح  اي  دهیچیمجموعه پ   یمنیا  فرهنگ

  .داردیبرابر حوادث و خطرات مصون نگاه م

از افراد جامعه  کی چیکه ه نحوي گردد، به تی، در ذهن و فکر افراد هر جامعه تثب یصنعت طیقبل از ورود به مح دیبا یمنیا فرهنگ

قرار دهند و بتوانند قبل از وقوع   منیناا طیمعرض خطرات و شرا در عنوان خود را چیو کار خود حاضر نباشند به ه  یزندگ طیدر مح

 .ندینما  ريیشدن اوضاع جلوگ  متریاز وخ  حیبا عملکرد صح  زیکرده و در هنگام وقوع ن  ريیشگیو پ   ی نیب  شیحادثه احتمال وقوع آنرا پ 

ر  منیا  ریجامعه، انجام کار بصورت غ   ی فرهنگ عموم  در تلق  امري  به عنوان  د ینبا   چگاه یباال، ه  سکیو همراه با  شود، در    یعادي 

 ار یبس  منیرفتارهاي ناا  رییتغ  نصورتیا  ریدر غ   رد،یپذ  صورتی  اقدام منیا  ریبود که نسبت به اصالح امور غ   دواریام  توانیم  نصورتیا

 .دشوار خواهد بود

  ت یبخش در فعال  نیتر  رگذاریتاث   و   نیکار، مهمتر  طیرفتار و فرهنگ سازي در جامعه و مح  رییقدم در راه تغ  نی، به عنوان اول  آموزش

 . شودیمحسوب م  یمنیا هاي

 
 

 یانسان یخطا یطبقه بند

 طبقه بندی خطاهای انسانی   -1

 .باشد   یبر حسب علت وقوع خطا م يطبقه بند نیاساس ا

  :شده اند يبند میخطاها به سه دسته تقس  Bill Mostriaدگاهید از

 مربوط به افراد  یخطاها -الف

 يسهو يخطاها -1

انجام دهد    حیدارد کارش را صح  میفرد تصم  نکهیا  رغمیخطا عل  نیدهد. ا  یرخ م  يو به طور سهو  ستیفرد ن  لیکه مورد م  ییخطا

( ی)عوامل خارج  یاز حواس پرت  یناش   ی( و گاه یاز عوامل درون  ی)ناش  يلحظه ا  یتوجه  یاز ب  یناش   یخطاها گاه  نیدهد. ا  یرخ م

 باشد.  ی حروف م ا ی اشتباهات افراد در هنگام برعکس کردن اعداد  ای و   یامالئ يغلطها. به طور مثال، وندندیپ  ی به وقوع م

 از عادت:  یناش يخطاها -2

  ردیگ  ی م  م یشود. به عنوان مثال فرد تصم  نیگزیجا  يگریشود، با عمل د  ی که مکرر انجام م  یدهد که عمل  ی رخ م  ی خطا وقت  نیا

 . ابدی ی ناخودآگاه خود را در خانه م  یبرود ول ی بعد از کار به محل

 : ییشناسا يخطا -3

  یانسان  يخطاها  3/4ها انجام شده بود     شگاهیکه در پاال  يشود. در مطالعه ا  ییبه اشتباه شناسا  يزیدهد که چ  یرخ م  یخطا وقت  نیا

 گزارش شده است. زاتیتجه ییخطا در شناسا جهیو در نت زاتیاز نقص در برچسب تجه یناش

 :  یشغل فهیبودن انجام وظ رممکنیاز غ  یناش يخطاها -4



  ان یم  يانجام آنها  از روش ها  ي برا  جهیانجام دادن هستند. در نت  يبرا  رممکنیغ   یمشکل و حت  ده، یچیپ   اریبس  ی شغل  ف یاز وظا  یبرخ

  یشغل  فهیتوانند منجر به بروز خطا شوند. هر چه وظ  ی م  رندیقرار نگ  یاگر به دقت مورد بررس  يموارد  نیشود. چن  ی بر استفاده م

 .خواهد بود شتریتر و مشکل تر باشد احتمال وقوع خطا در آنها ب دهیچیپ 

موضوع تمرکز داشته   کی  يتواند رو  یشود چرا که انسان در هر زمان م  یمحسوب م  یدگیچیپ   کی  ادیز  يعنوان مثال، بار فکر  به

 ستم یدر س  آالرمیاد یمورد روشن شدن تعداد ز  ن یدر ا  یتواند خطا کند. مثال   ی کند م  افتیدر  يادیباشد و اگر هم زمان اطالعات ز

 شوند.  یاپراتور م ی جیباعث گ جهیبه اپراتور داده و در نت يادیکنترل است که همزمان اطالعات ز

 از درک غلط:  یناش يخطاها -5

 شوند.  یم ریدرک و تفس یحیصر ریشوند به طور غ  یم ستمیوارد س يریگ میتصم يکه برا  ینوع خطا اطالعات نیدر ا

 از کمبود دانش: ی ناش  يخطاها -6

  زات یشود در مورد تجه  ی سازمان هاست که باعث م  ا یافراد    گر ینوع خطا، نقص در بدست آوردن اطالعات مناسب از د  نیمنبع معمول ا

خود ممکن    اتیاپراتور برحسبفرض  جهینرمال( وجود نداشته باشد و در نت  ریغ   طی)به خصوص در شرا  ی و عملکردآنها اطالعات کاف

 شوند عمل کند.  خطااست اشتباه باشند و سبب بروز 

 از انتظارات و عادت:  یناش يخطاها -7

  ت یبا محدود  طیدر شرا  ژهیحالت به و  نینامند. ا  یم  زین  یروزمره گ  يخطا خطا  نیباشد. ا  یاز انتظارات و عادات م  یخطا که ناش  ینوع 

 خواهد بود.  دتریپر استرس شد  يها  عتیو وض  یزمان

 : یاستدالل يخطاها -8

  جهیو نت لیو تحل هیتجز ی آورد ول  ی و اقدام بدست م يریگ میتصم يبرا یحیافتند که فرد اطالعات صح ی اتفاق م ی خطاها وقت نیا

 کند.   یکمک م يخطاها نیدهد. کمبود آموزش و تجربه به وقوع چن ی انجام م یحیناصح يریگ

 : یشغل فهیاز عدم تناسب فرد با وظ یناش يخطاها -9

و    ستیکه به او محول شده متناسب ن  ی شغل  فهیاست و در آنها فرد با وظ  ی انسان  ياز فاکتورها  ی دسته از خطاها معموال ناش  نیا

 ندارد. یهمخوان فتراکیل یکه با رانندگ  یشود. به عنوان مثال قد شخص یعامل سبب بروز خطا م  نیهم

  تی مرتبط با موقع یخطاها -ب

 طیمح -1

  ادیز یلینور خ ف،یضع ییدرجه حرارت باال، روشنا ،يکار يشود مثل، کمبود فضا یم لیتسه طیمح لهیاز خطاها به وس یوقوع بعض

 و .....   

  استرس- 2

پر استرس احتمال بروز   طیاز منابع در شرا  یتواند منجر به بروز خطا شود. بر اساس برخ  یپراسترس م  طیدر شرا  يریگ  میتصم

 .شود  ی م شتریب %50تا  یانسان يخطا

 زمان- 3

 یمیتصم  ای کند و    ی شود فرد اقدام به انجام عمل  یافتند، کمبود وقت باعث م   یاتفاق م   یزمان   ي ها  ت یاز خطاها به علت محدود  یبرخ

 حذف(.  ي) خطا ردیصورت نگ یزمان کوتاه اصال عمل نیدر ا نکهیا ا یکه منجر ب بروز خطا شود و  ردیبگ

 ستمیمرتبط با س یخطاها -ج

 :باشند  یرمی شوند و شامل انواع ز یم لیتسه ستم یاجزاء س لهیخطاها به وس نیا

 گرانیاز اعمال د  ی ناش ي خطاها- 1



 رشیاز  پذ   ی مسئله ناش  نیشوند. ا  ی م  ی ناش  يادیبن  يخطا  کی از خطاها  هستند و از    يا  رهیزنج   قتیاز خطاها در حق  ياریبس

 .کورکورانه اطالعات و...  است

 زات ینادرست تجه یاز طراح یناش  يخطا- 2

حرارت سنج در سمت راست   یاپراتور چپ دست قرار دارد ول   يریمحل قرارگ  يکنترل فشارسنج، در سه متر  يعنوان مثال تابلو  به

 نیا  جهیسرساعت هر دو مورد را خوانده و در گزارش ثبت کند. در نت  ستیبا  ی است که اپراتور م  یدر حال  نیو ا  يو در فاصله دو متر

 .کند ی خطا م جادینادرست  ا یطراح

 (1974) زنیبر اساس مدل ر یانسان  يخطاها يطبقه بند

  را در دو گروه  یانسان يخطا زنیر

 وقایع غیرعمدي    :(Error)خطا

 ( : انحراف عمد از روش هاي ایمن Violationتخلف )

 
 (Error)خطا ها   یبند ميتقس

 :بر مهارت یمبتن  یخطا- 1

 .حافظه هستند ا ینقص در توجه  مستعد

 .فتندیاتفاق ب یو فراموش یتوجه یممکن است در اثر ب  فیشدن وظا يکه به علت روزمره و عاد  یی خطاها

 :یری گ میتصم یخطا- 2

 :افتند. شامل  یاتفاق م  فهیوظ  کیانجام  ينادرست کاربر برا يریگ مینوع خطا بر اثر تصم نیا

 یدستورالعمل يخطاها

 انتظار( رقابلیغ  طینادرست )در شرا انتخاب

 .( باشدیبه ابداع راه حل م  ازیعلت مشکل، نامعلوم است و ن  ا ی عتیحل مسئله ) وض يخطاها

 :یادراک یخطا- 3

 متفاوت باشد، خطا بروزکند،  تیکه ادراک فرد از واقع  یوقت



 است رمعمولیغ  ا یرفته  نیاز ب یکند که داده حس  یبروز م یخطا زمان  نیا 

 که شخص قبال آن را تجربه نکرده است، اتفاق يرعادیغ  طیشرا در

 .افتد یم 

 .دی نما يریگ میو تصم یابیرا ارز طیبا توجه به دانش و تجربه خود شرا د یبا شخص

 (Violationتخلفات ) یبند ميتقس

 :یتخلف عاد- 1

 از حد مجاز،  شتریب  یکم  یبا سرعت یرانندگ

 است. 100که سرعت مجاز   یدر ساعت در جائ لومتریک 105با سرعت   یبه طور مثال: رانندگ  

 

 :یرعادیتخلف غ- 2

 از حد مجاز، شتریب  یبا سرعت یرانندگ

 است. 100که سرعت مجاز   یدر ساعت در جائ لومتریک  180با سرعت  یرانندگ

 :عمل، سه مرحله وجود دارد  ای فهیانجام هر وظ يکند که برا یم انیب زنیر

  :يزیبرنامه ر- 1

 .باشد ی به آن هدف مشخص م دنیرس ياقدامات الزم برا بیشامل انتخاب هدف و ترت 

 

 طرح در حافظه ای برنامه  يساز رهیذخ- 2

 

 اجرا - 3

 

 .هر کدام یک از مراحل باال می توانند شکلی از خطا را به همراه داشته باشد

 ( Slipsلغزش ها )

 .این نوع خطاها بیشتر در مرحله اجرا یا مرحله نهایی پردازش اتفاق می افتند

 در این نوع خطا عمل برنامه ریزي شده، به درستی انجام نمی گیرد، 

 مثل: اشتباه در زدن راهنما هنگام رانندگی

 ( Lapsesسهوها )

 .داین نوع خطاها بیشتر در مرحله ذخیره سازي یا مرحله دوم  اتفاق می افتن

 .در این نوع خطا  حذف نادرست یک عمل برنامه ریزي و ذخیره  شده اتفاق می افتد

 .در واقع سهوها اشکال پنهانی خطا هستند و معموال ناشی از نقص در حافظه می باشند

 مثل: فراموش کردن محل پارک خودرو 

 ( Mistakesاشتباهات )

 .افتند ی مرحله اول اتفاق م ای يزی نوع خطاها در مرحله برنامه ر نیا

 .ستیبه هدف مورد نظر مناسب ن دنیرس يواقع برنامه برا در

 .معروف است  SRKباشد و به مدل ی م ی انسان يخطا يمدل طبقه بند نینومدل متداول تر نیا

  چهارچوب  يبر مبنا  يرده بند نیا



  based)-(Skillمهارت

   based)–(Ruleقاعده یا قانون 

  based)-(Knowledgeدانش

 .انسان است ییاثر آن در کارآ و

 دهد.   یمجزا رخ م یی در سه سطح کارآ  یانسان ي کند که خطا ی مدل فرض م نیا

 .د ینما  ی م يکند را طبقه بند یبروز م ی انسان ي که در خطاها یاساس و مهم ياختالف ها SRK مدل

 

 ی عادت شده هستند، مثل مهارت در رانندگ   ای شناخته شده و  يبر مهارت همان رفتارها یمبتن رفتار

 

اگر چراغ   یرانندگ  نیدهد؛ مثال در ح  یقانون انجام م   ایهستند که شخص آنها را بر اساس الگو    ییبر قاعده، رفتارها  یمبتن  يرفتارها

 .کند یقرمز شده شخص توقف م ییراهنما

 

  ی که چه عمل  د ینما  یابیشخص ارز  دی با  طیشرا  نیکنند که ناآشنا هستند،  در ا  یبروز م   یطیبر دانش، معموال در شرا  ی مبتن  يرفتارها

 است. يمواقع تابع دانش و نیانجام دهد و عکس العمل فرد در ا دیرا با

بر قاعده و دانش    یمبتن  يدر رفتارها  شتریاشتباهات ب  یافتند، ول  یبر مهارت اتفاق م  یمبتن  يدر رفتارها  شتریلغزش ها و سهوها ب

 باشد.  یم تیاز درک نادرست از موقع یو ناش  ندینما یبروز م

 

 



 
 

 



 
 لغزش و اشتباه   ن یتفاوت ب

کند اما در عمل، آن را   ی م  نیی را تع  یدهند که فرد هدف درست  ی م  يرو  ی وقتو    شوند   یم   یناخودآگاه ناش  ي لغزش ها از رفتارها

  ی مهارت  ي در رفتارها  شتریها ب  لغزش  .است  ر یساده امکان پذ  شی لغزش ها با مشاهده و پا  یی شناسا  معموال   .دهد  ی درست انجام نم

حالت    ن یدر ا  م، ی مستلزم آن است که ما چند کار را به طور همزمان انجام ده  انو یاز مهارت ها مانند نواختن پ   ياریبس.  شود  یم   ده ید

  ن ییشود و سطوح پا یمتمرکز م يعبارت ساز ایسبک  ،یقیموس یعنی در حال انجام  فهیتوجه خودآگاه ما عمدتا بر سطوح باالتر وظ

حال آنکه معموال افراد تا زمان    ابند ی   ی رها راه ملغزش ها به کا  جهیشوند، در نت  ی م  کنترلمعموال بطور ناخودآگاه    ی کیزیحرکات ف

 کار از آنها غافل هستند. جهیمشاهده نت

  ع یوقا  اشتباهات  .را انتخاب کرده است  یکنند که فرد هدف نادرست  ی بروز م  ی وقتو    شود  یم  یخودآگاه ناش  ياشتباهات از رفتارها

 .که در پس آن وجود داشته نادرست است  یاست اما هدف   حیعمل انجام گرفته صح  رای آنها مشکل است ز  ییهستند که شناسا  یمهم

 کند.  یساعتش را باز م ل،یبشدن از اتوم ادهیدر هنگام پ  یمنیبازکردن کمربند ا يطور مثال، شخص به جا به

 

 

 

 



   :کار ط یمح منیناا طیشرا نیمهمتر
 :کارعبارتند از طیمح منیناا طی علل حوادث در اثر شرا نیمهمتر

 هشدار   می ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و عال  لبه ✓

 مواد خطرناک   وجود ✓

 وبیابزار و دستگاه هاي مع  وجود ✓

 محل کارو پاش در    خت یو ر  ینظم  یب ✓

 ی منیبدون حفاظ و پوشش هاي ا  دستگاههاي ✓

 کم   ییکار مانند سر و صدا، روشنا  طی آور در مح انیعوامل ز  وجود ✓

   هیتهو  ستمینقص درس  ا ی  فقدان ✓

 قیخاموش کننده حر  لیوسا  فقدان ✓

  :یکیاز انرژي الکتر  یخطرات ناش ✓

اختالالت  ، یعصب عات یضااختالالت و ،یاختالالت قلب  ،یعبارتست از برق گرفتگ  یکیاز برخورد با انرژي الکتر یعوارض ناش نیمهمتر

 .داردی مقاومت بدن بستگ زانیکه شدت آن به م یدر اثر برق گرفتگ یو سوختگ یحس

  :مقاومت بدن  زانیموثر در م عوامل

  ان ینوع جر  ان،یعبور جر  مدت  ان،یعبور جر  ریمس  ،یکیالکتر  انیپوست، رطوبت، درجه حرارت، سطح تماس پوست، شدت جر   ضخامت

 ی کیو فرکانس الکتر

  :یبرق گرفتگ  انواع

 ( ینیو زم ییهوا عیشبکه توز - هاي برق   میبا اجزاء زنده برقدار )مانند س میتماس مستق - 1

 اتصال بدنه(  - با اجزاء در اثر تماس برقدارشده )مانند بدنه فلزي دستگاه ها میرمستقیتماس غ  -2

 

  :می مستق  در برابر تماس   حفاظت

 حصار و حفاظ و نرده  ریها و موانع، نظ شدن به منطقه خطر توسط بازدارنده کیحفاظت از نزد •

 از خطوط انتقال برق(  منیفاصله ا تیفاصله و دور از دسترس قرار دادن)رعا جادیحفاظت توسط ا •

 نمودن بخشهاي برقدار قیعا •

 یمنیخودکار ا دهاي یو کل وزهایف لهیحفاظت بوس •

 خطرناک طیشرا گری و د مرطوب و نمناک طیکار در شرا تیممنوع  •

 یحفاري و ساختمان اتیهنگام عمل ینیمحل عبور کابلهاي برق زم  ییشناسا •

طرات کار با تجهیزات برقی و در زمان تعمیرات آنها، قفل  و کنترل خ  ی از عدم هماهنگ  ی از حوادث ناش  ريیشگیبراي پ  •

( و استفاده از تابلو هاي هشدار و  lock outنمودن تابلو برق و امکان وصل مجدد آن تنها توسط فرد قطع کننده برق  )  

 ( توصیه می شود. Tag outنصب آن در محل مناسب )

   :میمستق  ر یغ  حفاظت در برابر تماس 

 ستم یآن و کنترل س  مقاومت   با حفر چاه ارت و کنترل ساالنه  زاتیبه تجه  بیسوزي و آس  و آتش  ی از برق گرفتگ  ريیشگیپ  •

 براي تمام دستگاههاي مصرف کننده )ارت( نیاتصال به زم

 .است کرده  دایکه با شبکه برق اتصال پ  لهايیهر وس ای  ی کیمکان لیب ل،یاز خارج شدن از جرثق زیپره •



داراي ولتاژ گام    نی زم  فاز به  میکه در اثر تماس س  یی دور شدن از محلها  ایشدن    کیبراي نزد  یمقررات حفاظت  تیرعا •

 دو پا در زمان گام برداشتن(. نیب لی) اختالف پتانس باشندیم

  :با برق  دهیو نجات افراد حادثه د یامداد رسان

 ی از دست پاچگ زیخونسردي و پره حفظ •

  منیبرق و جداسازي مصدوم از مدار برق به روش ا انیجر قطع •

  (ی)تنفس مصنوع  یتنفس اءیاح •

  (ی)ماساژ قلب یقلب ايیاح •

 ی مصدوم به مراکز درمان  انتقال •

 

 

 ؟  میدار قیحر ءو اطفا ی آتش نشان ستمیبه س ازیچرا ن

 ي از بروز آتش سوز يریشگیپ  •

 قیاز ساختمان در برابر حر محافظت •

 کارکنان در ساختمانمت  الس نیتام •

 يو اقتصاد یمال يحداقل رساندن خسارت ها به •

 قیحر جاد یعامل عمده ا چهار

 رعد و برق  رینظ ی عیطب يها  دهی پد •

 (  ...گاری، ته س تیکبر )  یانسان  يخطاها •

 (   ...ی برق لیوسا  يها ی کش میس )  ینواقض فن •

 (  ...، پوشش چرم يتوز نهی،ک یخودکش) ي عمد يها يآتش سوز •

 ق یبه وجود آمدن حر طیشرا

 .احتراق دارد تیکه قابل یمشتعل و مانند آن بر سطح تیکبر کینمودن  کی: نزد میمستق يریآتش گ-1

ت  الو انفعا فعل  آنها در اثر  يدما  جیکه به تدر یوانیو ح یمواد آل ا یتوده زغال سنگ  کیدما در   شیدما : افزا  یجیتدر شیافزا-2

 کنند  یرفته و شروع به سوختن م الت باالآنها در اثر فعل و انفعا يدما ج یرفته و به تدر البا

  ی کاغذ م  با کیترین دیهوا ، اس ژنیوآب ، فسفر با اکس میو آب ، پتاس دیاس بیترک رینظ  یی: واکنش ها  یی ایمیش يواکنش ها-3

 .گردد قیتواند عامل شروع حر

فرودگاه از نمونه   باند يرو مایهواپ يچرخ ها دی ترمز شد ایمانند دو قطعه چوب خشک  ریدو جسم آتش گ نیکاک : مالش باصط-4

  .است طیشرا نیا يها

 .گردد  یم قیباعث حر اءیاش يتمرکز نور رو  ینیذره ب تیخاص لیحالت به دل نی: در ا یمرئ  ریو غ  یمرئ  يتمرکز پرتوها-5

  یم  باشند ریبخار مواد آتشگ ا یگاز  يکه دارا  ییدر مکان ها لیاز اختالفات پتانس یجرقه ناش  جادیا لیساکن : به دل تهیسیالکتر-6

 تواند داشته باشد. 

 .الکتریسیته جاري : حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک هادي داراي مقاومت باال می تواند سبب حرارت و آتش گردد-7

 .صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الکتریکی است و می تواند به راحتی سبب بروز حریق گرددصاعقه : داراي -8

و بسیاري مواد منفجره دیگر در حین انفجار می توانند آتش سوزي هاي   TNT یاانفجار ناشی از مواد منفجره : دینامیت -9

 . وسیعی را ایجاد نمایند



تراکم بیش از حد ماده سوختنی در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه که در موتورهاي درون اکم بیش از حد ماده سوختنی : تر-10

 .سوز اتفاق می افتد همراه با یک عامل راه انداز مانند جرقه می تواند سبب بروز حریق گردد

 عیدر صنا قیبروز حر طیعلل و شرا

 ی ساختمان بیع  •

 يو انباردار ينگهدار بیع  •

 ي از آتش سوز  يریشگیو پ  ینیب ش یعدم پ  بیع  •

 قیعدم اطالع از طروق مبارزه با حر بیع  •

 ياز وقوع آتش سوز افتنیع الدر اط ریتاخ بیع  •

 ها  نیشده از ماش جادیا يها جرقه •

 مصرف  ی پاره و ب يکاغذها •

 از ظروف  عاتیما نشت •

 ها و سنگ سمباده  سمباده •

 مذاب فلزات •

 و برش فلزات  يجوشکار •

 ي باز آتش •

 مانده و خاموش نشده  یباق   يآتش ها ا یداغ  يخاکسترها •

 داغ  يشدن روغن ها مشتعل •

 خاموش نشده  يگارهایو فندک به خصوص س تی، کبر گاریس •

 

 نتایج آتش سوزي 

 باشد   یتلفات م ی از پروسه احتراق عامل اصل یناش  ی سم ي، استنشاق دود و گازها یتلفات انسان -1

از   یکی  ها یباشد. انواع سوختگ ی آتش م يعمدتا استنشاق دود و گازها تیعلت مصدوم ياز آتش سوز ی ناش  يها  تیمصدوم-2

 هاست.  يدر آتش سوز تیمهم مصدوم لالید

 

 

 دسته بندی انواع حریق
می    براي سهولت در پیشگیري و کنترل آتش سوزي ، حریق ها را بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته هاي مختلفی تقسیم

تقسیم بندي     A–B  –C  –D  –Eدسته    5و در اروپا و استرالیا به     A–B  –C  –Dدسته    1کنند. در آمریکا و ژاپن حریق در  

 .شده است

  .در همه تقسیم بندي ها مواد جامدي است که خاکستر به جاي می گذارند  Aدسته

  .مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است  Bدسته

  .قابل اشتعال می باشد شامل فلزات  Dدسته

 شامل حریق هاي الکتریکی اما در تقسیم بندي اروپایی این دسته شامل گازهاي آتش   Cدر تقسیم بندي آمریکایی دسته

 .گیر مانند گاز مایع ،گاز طبیعی و مایعاتی که به سرعت تبخیر می شوند

 .شامل حریق هاي الکتریکی است  Eدسته



 است. يآشپز يآشپزخانه و روغن ها قیمربوط به حر K ای F دسته

 

 قی حر یاطفا یعموم ی روش ها
 محدود  ایراکنترل  ( يا رهیزنج يو واکنش ها ی، مواد سوختن ژنیحرارت ، اکس ) قی ع هرم حرالاز اض یکی میبتوان اگر

 .ستین تیدر درجه اهم یاست ول قیالزمه بروز حر يا رهیزنج يشود. اگرچه واکنش ها یمهار م  قیقطع کرد ، حر  ای نموده

 (  کربن دیاکس ي توسط آب ، د )سرد کردن .1

 ( کربن ، خاک ، ماسه و خاک  دیاکس يتوسط د )خفه کردن .2

 یحذف ماده سوختن ای سد کردن  .3

 ( مخصوص ي هالن و پودرها ) يا رهیزنج يکنترل واکنش ها .4

 ( کربن  دیاکس يو د تروژنین  )کردن هوا  قی.رق 5

 

 ت خاموش کننده  زا یتجه
 براساس میزان حریق ، میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارند. انواع آنها به دو گروه عمده 

 .تقسیم می شوند

 الف ( تجهیزات متحرک 

 .وسایل ساده مانند سطل شن ، سطل آب ، پتوي نسوز آتش نشانی

  .لیتر 14کیلوگرم و  14حداکثر ظرفیت خاموش کننده هاي دستی با 

 .خاموش کننده هاي چرخدار

 خاموش کننده هاي بزرگ خودرویی یا قابل حمل توسط قایق ،کشتی و هلی کوپتر و هواپیما . این تجهیزات قابلیت امدادي

 و کارایی باالیی دارند. 

 ب( تجهیزات ثابت

 ( جعبه اطفاء حریق )شیلنگ با آب تحت فشار .1

 .، پودر و ترکیبات هالوژنه 2COثابت خاموش کننده مبتنی بر آب ) شبکه افشانه اي ( ،کف ،  شبکه .2

 .شیرهاي برداشت آب آتش نشانی ) ایستاده و دریچه دار (. 3

 

 متداولترین سیلندرهای اطفاء حریق 
 

 

 کپسول محتوي آب و هوا )آب تحت فشار ( : 

 رنگ کپسول : آبی                                                                                                      

 عالمت مشخصه : قرار  داشتن فشار سنج )مانو متر( در باالي کپسول

 )جامدات( Aمورد مصرف:آتشهاي کوچک نوع 

 

 

 



 

 

 

 

 گاز)پودر خشک شیمیایی تحت فشار( : کپسول محتوي پودر و 

 رنگ کپسول: قرمز

 )الکتریکی(  E، )گازها( C، )مایعات(  Bهاي نوعموارد استفاده:آتش

 عالمت مشخصه : قرارداشتن فشار سنج )مانومتر( روي کپسول 

 

 

 

 

 

 

 :  2COکپسول محتوي گاز 

 رنگ کپسول : قرمز و مشکی

 شیپوره اي عالمت مشخصه : قرار داشتن نازل 

 )الکتریکی( Eمورد مصرف: آتشهاي نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاموش کردن آتش
 دیرا بکش نیپ 

 دیدسته را فشار کندیبه سمت آتش خم شو

 یحرکت جاروب

 توجه : 

 . دیستیدر هنگام خاموش کردن آتش حتما پشت به باد با

 قبل از استفاده سیلندرهاي پودر و گاز حتما آنرا تکان دهید 

 

 



 

 

 

 زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر بایستی اقدامات ذیل صورت پذیرددر 
 (034- 4142-3333:  لی) تماس با موبا 3333اطالع به شماره تماس -1

 امداد و نجات میت ییقرار گرفتن در محل پست انتظار جهت راهنما- 2

  پست انتظار و به خاطر سپردن کد آنها يمحل تابلوها  ییدر صورت امکان شناسا-3

 

 

 
 

 

 

 

 

 از طرق زیر صورت می پذیرد: مجتمع گل گهر HSEمشارکت کارکنان در زمینه بهبود سیستم 
: هریک از پرسنل می توانند نسبت به گزارش نمودن شرایط نا ایمن ، شبه حوادث ، حوادث و ارائه 10000338سامانه پیامکی -1

 پیشنهادات از طریق ارسال پیامک اقدام نمایند 

کلیه پرسنل می توانند از طریق ورود نام کاربري و رمز عبور سازمانی خود به عنوان کاربر : WWW.HSE.GEG.IRسایت -2

ط کار در  ثبت شرایط و اعمال نایمن اقدام نمایند .همچنین کلیه قوانین و دستورالعمل هاي ایمنی مرتبط با محیمیهمان نسبت به 

   فایل اسناد سایت به اشتراک گذاشته شده است.


