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اصول ایمنی و بھداشت در محیط کار

رضا غالم نیا



موضوعات مورد بحث

تعاریف و مفاھیم کلیدی در زمینھ ایمنی و بھداشت حرفھ ای
ضرورت ایمنی و بھداشت حرفھ ای در محیط کار 

موانع پیاده سازی ایمنی و بھداشت حرفھ ای در محیط کار



چرا نیاز به ایمنی و بهداشت 
در محیط کار داریم؟



ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه اي

اینکه ما چرا نیاز به برنامه ایمنی و بهداشت داریم شاید براي همگان  
پاسخ دادن به این سوال ساده باشد ولی همین ساده انگاشتن مسایل 
باعث گردیده است که افراد درك درست، منسجم، منطقی و علمی  

از ضرورت داشتن برنامه نداشته باشند لذا به دالیل زیر ما نیاز به 
باعث گردیده است که افراد درك درست، منسجم، منطقی و علمی  

از ضرورت داشتن برنامه نداشته باشند لذا به دالیل زیر ما نیاز به 
.مدیریت قوي و داشتن اهداف و برنامه هاي ایمنی و بهداشت داریم



اینکه افراد شاهد درد و رنج دیگران باشند نشان دهنده   :دلیل یک
داشتن روحیه غیر اخالقی است

اینکه فرد مسول شاهد درد و رنج کارکنان باشد داراي یک  :دلیل دوم
.روحیه غیر اخالقی است

حوادث و بیماري ها هزینه هاي سنگینی بر جامعه و   :دلیل سوم

ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه اي

.روحیه غیر اخالقی است
حوادث و بیماري ها هزینه هاي سنگینی بر جامعه و   :دلیل سوم

سازمان وارد می کند
حوادث و بیماري ها به شدت بهره وري را کاهش می  :دلیل چهارم

.دهد
اتخاذ برنامه هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي در برخی از   :دلیل پنجم

سازمان ها ثابت کرده است که می توان میزان و شدت حوادث و  
.بیماري ها را کاهش داد



:شامل آشکارو هزینه هاي زیان وجود : دلیل ششم
Gنقایصت و اشتباها
Gبازرسی مجددو  ضایعات
Gصرف وقت اضافی وجلسات و بازنگري هاي ، دوباره کاري

:شاملزیان هاي پنهان : دلیل هفتم
دیرکردهاعدم تحویل بموقع

:شاملزیان هاي پنهان : دلیل هفتم
Gدیرکردهاعدم تحویل بموقع
Gاز دست دادن شهرتو  جریمه ها
Gانتقال نارضایتی به دیگرانو  کاهش اعتماد مشتري
Gهزینه هاي اضافی تولیدو  رصتهاي از دست رفتهف

دالیل حقوقی و قانونی: دلیل هشتم 



دالیل انسانی :دلیل یک
دالیل حقوقی و قانونی :دلیل دوم

سه دلیل اساسی ضرورت داشتن برنامه ایمنی و  
بهداشت حرفه اي

دالیل حقوقی و قانونی :دلیل دوم
دالیل اقتصادي: دلیل سوم
دالیل زیست محیطی :دلیل چهارم



The Importance of Safety Of View of NASA
• Safety is important because you are important to the 

Agency.  We want you to be safe - all day, every day!
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ایمنی بھ روش جدیدی برای جلب . ایمنی برای آژانس ناسا موضوع جدیدی نیست•
.توجھ شما بیان می شود

• Safety isn't new to the Agency. It's being expressed in • Safety isn't new to the Agency. It's being expressed in 
a new way to get your attention.



The Importance of Safety Of View of NASA

• Safety is important because you are important to the 
Agency.  We want you to be safe - all day, every day!

ایمنی بھ روش جدیدی برای جلب . ایمنی برای آژانس ناسا موضوع جدیدی نیست•
.توجھ شما بیان می شود

• Safety isn't new to the Agency. It's being expressed in • Safety isn't new to the Agency. It's being expressed in 
a new way to get your attention.

ناسا ھمیشھ مراقب ایمنی  است و جملھ جان اف کندی موئد این نکتھ است کھ در •
ما انسان را روی کره ماه قرار دادیم و بطور ایمن او را بھ : گفت  ١٩۶٠سال 

زمین برگردانیدم
• NASA has always cared about safety. Recall the words 

of John F. Kennedy in 1960: "We'll put a man on the 
Moon and return him safely to Earth."



• We have attempted to learn from every past mistake 
and make sure that particular mistake doesn't 
happen again.

ما بھ دنبال یادگیری از ھر اشتباه گذشتھ ھستیم و بھ دنبال این اطمینان ھستیم •
کھ اشتباه ھای خاص دوباره اتفاق نیافتد
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We've looked for patterns of mistakes and procedural 

We have attempted to learn from every past mistake 
and make sure that particular mistake doesn't 
happen again.
ما بھ دنبال یادگیری از ھر اشتباه گذشتھ ھستیم و بھ دنبال این اطمینان ھستیم 

کھ اشتباه ھای خاص دوباره اتفاق نیافتد

ما بطور ثابت تالش برای آینده نگری و پیش بینی اشتباھات بعدی برای •
.اینکھ قبل از اینکھ اتفاق بیافتند داریم

• We're constantly trying to look ahead and anticipate 
the next mistake BEFORE it happens.

We've looked for patterns of mistakes and procedural 
failures.

.ما بھ دنبال الگوھای اشتباه و نقص ھای دستورات عملیاتی ھستیم



انواع رویکرد ھای ایمنی

:بھ طور کلی ما سھ نوع رویکرد ایمنی داریم     
افراد بھ علت ترس از تنبیھ شدن ایمنی  ( رویکرد قھری واجباری -١

غیبت از  ، یروی از قوانین کوتاه مدت مدیریتیپ .را رعایت میکنند
بطور کلی اگر رییس . نداشتن ابتکار وخالقیت. سرزنش زیاد.کار  بطور کلی اگر رییس . نداشتن ابتکار وخالقیت. سرزنش زیاد.کار 

)اگر رییس نباشد کار نمیشود  باشد کار میشود و
رویکرد پیروی از قوانین ایمنی در ھمھ شرایط -٢
)بھترین حالت ممکن ( رویکرد ھمھ نگران ایمنی -٣



HSEموانع در پیاده سازي برنامه هاي 

:بطور اجمالی برخی از این موانع بیان می شود
HSEضعف در مدیریت سیستم ١.
HSEکمبود آموزش هاي ضروري در زمینه ٢.
ضعف چشم انداز درست از برنامه هاي HSEضعف چشم انداز درست از برنامه هاي ٣.
ضعف در تشکل هاي کارگري۴.
HSEضعف در اجراي برنامه هاي ۵.
فقدان فرهنگ (  HSEضعف فرهنگی در زمینه پیاده سازي برنامه هاي ۶.

)ایمنی و جو ایمنی



HSEضعف در ارزیابی عملکرد ٧.

HSEضعف دست اندرکاران برنامه هاي ٨.

HSEدر دسترس نبودن منابع اطالعاتی و انتشاراتی در زمینه ٩.
و اهمیت موضوع HSEکمبود برنامه هاي رسانه اي در ترویج فرهنگ ٠١.
در اولویت قرار ندادن جنبه هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارها١١.
ضعف سیستم مستند سازي فعالیت هاي HSEضعف سیستم مستند سازي فعالیت هاي ٢١.
کمبود استراتژي هاي پیشگیرانه و کنترلی در سطح ملی و سازمانی در زمنیه ٣١.

HSE
کم اهمیت دادن به مقوله ارگونومی  ۴١.
کم اهمیت دادن به رفتارهاي انسانی ایمن۵١.
ضعف تهعد درست به کار ایمن در افراد۶١.



تعاریف بهداشت
:تعریف بهداشت از لحاظ لغوي

از صفت تفصیلی به بعالوه مصدر داشتن تشکیل یافته است  
یعنی بهتر داشتن

:تعریف بهداشت از دیدگاه یک پزشک
مطابقت کردن فرد با یکسري از معیارهاییکه پزشک براي  مطابقت کردن فرد با یکسري از معیارهاییکه پزشک براي  
سالمتی فرا گرفته است و در صورت عدم تطابق به معنی 

.بیماري است



The World Health Organization (WHO) definition of 
health states:

"Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity." 



تعاریف ساده و کالسیک بهداشت حرفه اي
.علم مطالعھ سالمت نیروي كار در محیط ھاي كاري است. ١
و  ، ارزشیابیارزیابي، اندازه گیري شناسایی، علم و ھنر پیش بیني،.٢

بیماري ھاي  وكنترل عوامل زیان آور محیط كار و جلوگیري از حوادث 
.ناشي از كار و انجام خدمات پزشكي در محیط كار است

از حفظ و ارتقاء عالي ترین درجھ ممكن  است بھداشت حرفھ اي عبارت. ٣
وضع جسمي، رواني و اجتماعي كاركنان ھمھ مشاغل، جلوگیري از 
بیماریھا و حوادث شغلي، انتخاب كارگر و یا كارمندي براي محیط و 

شغلي كھ از لحاظ جسمي و رواني قدرت انجام آن را دارد  و یا بطور 
اختصار تطبیق كار با انسان و در صورت عدم امكان این امر تطبیق 

انسان با كار



:ایمني یعني

رھایي از خطرمیزان 

در امان بودن از خطرمیزان 

رھایي از شرایط مخاطره آمیزمیزان 

ایمني بھ معني امن و امنیت و رعایت اصول و مقرراتي است  
جھت رھایي از ایجاد شرایط مخاطره آمیز براي حفظ نیروي  

  .انساني و تاسیسات

وجود ندارد زیرا رھایی کامل از شرایط مخاطره آمیز  ایمنی مطلق
است ایمنی یک امر نسبیدر محیط کار وجود ندارد لذا 



مهندسی ایمنی یعنی
مقررات یا اصولی براي کاهش وقوع حوادث و وقایع به کمک  

حذف یا کنترل خطرات
مخاطره یعنی

شرایطی که داراي پتانسیل رساندن صدمه به افراد، تجهیزات،  
.ساختمان ها، از بین بردن مواد باشد.ساختمان ها، از بین بردن مواد باشد

خطر یعنی
وجود  . بیان کننده در معرض قرار گرفتن نسبی با یک مخاطره است

یک مخاطره به آن معنی نیست که حتماً خطري وجود دارد زیرا با 
عملیات پیشگیري و احتیاط آمیز می توان خطر یک مخاطره را  

.  کاهش داد



Global Strategy on
Occupational Health for All

استراتژی جھانی بھداشت حرفھ ای برای ھمھاستراتژی جھانی بھداشت حرفھ ای برای ھمھ



......چند نکتھ

Ø سال بھ عنوان نیروی کار  ١٠جمعیت باالی  %۵٨جمعیت جھان و  %۴۵حدود
.در نظر گرفتھ می شوند

Øبقای اقتصادی منوط بھ بقای ظرفیت جامعھ کاری سالم است.
Ø بھداشت حرفھ ای و رفاه جامعھ کاری پیش شرط حیاتی برای بھره وری کار

.است
Ø سالیانھ رخ می  ھزار مرگ و میر ٢٠٠میلیون حادثھ شغلی ھمراه با  ١٢٠حدود

.دھد
Ø مورد، بیماری شغلی جدید بواسطھ مواجھھ ھای مختلف  میلیون ١۵٧ -  ۶٨حدود

.در کار مشاھده می شود
Ø  ۵٠تا  ٢٠جامعھ کارگری در کشورھای در حال توسعھ و  %١٠تا  ۵تنھا%  

.جامعھ کارگری در کشورھای صنعتی دسترسی بھ خدمات بھداشت حرفھ ای دارند



......چند نکتھ

Ø  ۵٠تا  ٢٠جامعھ کارگری در کشورھای در حال توسعھ و  %١٠تا  ۵تنھا%  
.جامعھ کارگری در کشورھای صنعتی دسترسی بھ خدمات بھداشت حرفھ ای دارند

Ø جامعھ کارگری در کشورھای در حال توسعھ کار می کنند کھ از اینھا  %٨٠حدود
جامعھ کارگری بھ خدمات  %٨٠از کل % ١٠تا  ۵ھمانطور کھ گفتھ شد تنھا 

.بھداشت حرفھ ای دسترسی دارند
Ø زمان مفید را برای خانواده،  یک سوم، بیش از %)۵٨( بیشتر جمعیت جھان

.رفاه و توسعھ اقتصادی و اجتماعی خودشان در محیط کار صرف می کنند
Ø جامعھ کارگری در کشورھای توسعھ یافتھ در معرض انواع  %۵٠تا  ٢٠حدود

مواجھات خطرناک ھستند و این میزان در کشورھای در حال توسعھ و توسعھ 
.نیافتھ بیشتر است

Øکار می تواند اثرات مثبت و خوب و یا اثرات ناخوشایند روی افراد داشتھ باشد.



World Day for Safety and Health at Work 
– 28 April 2008

My life, my work, my safe work
Managing risk in the work environmentManaging risk in the work environment



The right to health and safety at work – a part 
of basic human rights.

.حق ایمنی و بھداشت کار بخشی از حقوق اساسی بشر است



In The Name of God

Health and Occupational Health

Harmful Physical Agent

رضا غالم نیا

09124771978

Reza_gholamnia@yahoo.com

mailto:Reza_gholamnia@yahoo.com


محتواي دوره

تعاریف  و مفاهیم بهداشت و بهداشت حرفه اي١.

ضرورت ایمنی و بهداشت حرفه اي٢.

عوامل زیان اور محیط کار٣. عوامل زیان اور محیط کار٣.

استراتژي هاي کنترلی در محیط کار۴.



عوامل زیان آور
گاهی (هر عاملی در محیط کار که به مقدار کافی وجود داشته باشد

طوریکه در حضور ان سالمت نیروي کار و  ) اوقات کمبود یک عامل
.حتی محیط زیست به خطر بیافتد را عامل زیان اور گفته می شود



Kinds of Harmful Hazards

1. Mechanical Hazards
2. Chemical Hazards
3. Biological Hazards
4. Physical Hazards4. Physical Hazards
5. Ergonomic Hazards
6. Psyco-social Hazards



Physical Hazards
1. Noise
2. Vibration
3. Illumination
4. Temperature (cold, heat, 

Pressure..)
4. Temperature (cold, heat, 

Pressure..)
5. Ionizing Radiation (Beta, 

Gama, Alpha…)
6. Non-ionization radiation 

(UV, IR, VL, Laser, 
Microwave,..) 



Harmful Physical Agent



No Noise is Good Noise!



چھ نکاتی را باید در مورد صدا و کنترل صدا کارگران بدانند  
:و عمل کنند

شناسایی منابع صوتی در کارگاه١.

ارزیابی صوتی منابع صوتی٢.

روش ھای کنترلی مواجھھ با صدا٣.

روش ھای درست استفاده کردن از ۴. روش ھای درست استفاده کردن از ۴.
گوشی ھای حفاظتی

مشارکت در برنامھ ھای حفاظت شنوایی۵.

انجام آزمایشات شنوایی سنجی ۶.



تعاریف اساسی

 Waveموج •
موج عبارتند از آشفتگی یا بر ھم خوردن تعادل بصورت 

امواج  . راھی برای انتقال انرژی است. منظم یا نا منظم
:بطور کلی بھ دو دستھ ھستند:بطور کلی بھ دو دستھ ھستند

امواج مکانیکی١.

امواج الکترومغناطیسی٢.



نکاتی در مورد صوت
10

.داردمحیط مادي صوت در خالء منتشر نمی شود و براي انتشار احتیاج به 
.هرتز میباشد 20000تا  20محدوده فرکانس قابل شنیدن براي انسان 

و به فرکانس هاي صوتی  فروصوتهرتز  20به فرکانس صوتی پایین تر از 
.اطالق میگردد فراصوتهزارهرتز   20باالتر از  .اطالق میگردد فراصوتهزارهرتز   20باالتر از 

با اینکه فراصوت و فروصوت توسط انسان قابل شنیدن نمیباشند، اما فردي 
احساس سرگیجه، تهوع و سردرد که در معرض آنها قرار میگیرد دچار 

.  میگردد
. اندازه گیري میشود (DECIBEL)دسی بلشدت و بلندي صدا با مقیاس 

که توسط امواج صوتی ایجاد بزرگی نوسانات در فشارهوا به شدت صوت 
.میگردند، اطالق میگردد



منابع صوتی

سرعت فرا صوت  ١.

صدای ترافیک٢.

صدای ھای ھواپیما ٣.

صداھای صنعتی  ۴. صداھای صنعتی  ۴.

صداھای قطار و راه اھن  ۵.

صداھا در کارھای ساخت و عمرانی            ۶.



انواع صوت از نظر شکل امواج
صوت ساده •

این نوع موج در طبیعت . صوت ساده شامل یک موج سینوسی ساده است 
.وجود نداشتھ ولی در آزمایشگاه قابل تولید است

صوت مختلط دوره ای•
در این امواج یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعی وجود دارد کھ با ھم  در این امواج یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعی وجود دارد کھ با ھم  

اصوات موسیقی، . معموال اثر ناخوشایندی ندارند. رابطھ منظم دارند
.اصوات طبیعت و مکالمھ از این دستھ ھستند

اصوات مختلط غیر دوره ای•
در این امواج رابطھ معین یا پیش بینی شده ای بین طول موج ھا و نیز 

عموما ناخواستھ، ناخوشایند . فرکانس  و دامنھ امواج وجود ندارد
.ھستند



انواع صوت از نظر احساس فیزئولوژیک

Musicموسیقی  •
اصوات منظمی ھستند کھ رابطھ معین و طراحی شده ای بین 

تغییرات دامنھ فشار، طول موج ھا و فرکانس ھای آنھا وجود  
.دارد.دارد

Noise  صدا•
اصوات نامنظمی ھستند کھ ناخوشایند، ناخواستھ و عموما 

اجتناب ناپذیرند و بین دامنھ ھای فشار، فرکانس و طول  
.موج رابطھ معنی وجود ندارد



اثرات صدا بر سالمت كاركنان
)ایجاد افت شنوایي(  اثرات بر مكانیسم شنوایي-الف

افزایش ریتم تنفس ،  مثل افزایش ضربان قلب ، اثرات فیزیولوژیكي -ب
افزایش فشار خون ، بھ ھمین دلیل امروزه صدا را بعنوان فاكتوري 

.عروقي معرفي مي كنند -در بیماریھاي قلبي .عروقي معرفي مي كنند -در بیماریھاي قلبي
مثل كاھش تمركز ، افزایش ھیجان پذیري ، افزایش  اثرات رواني-ج

بھ ھمین دلیل امروزه ثابت . اشتباھات فردي عصبانیت و افسردگي 
شده است كھ نرخ حوادث شغلي در محیطھاي پر سر وصدا زیاد 

.است 
.است مكانیسم شنوایي از ھمھ مھمتراثر بر  از بین اثرات فوق ،



بھ دو دستھ تقسیم مي  (NIHL)افت شنوایي ناشي از صدا
:شود

كھ معموًال در اثر تماس كوتاه مدت باصداي زیاد ایجاد مي   (TTS)افت شنوایي موقت
.شود و حد اكثر شانزده ساعت پس از قطع تماس عالئم بر طرف مي شود

این افت در تماسھاي مكرر با صدا ایجاد مي شود :  (PTS) افت شنوایي دائم
بطوریكھ ابتدا فرد در شنیدن صداھاي با فركانس باال دچار مشكل شده وپس از مدتي 

فرد در شنیدن مكالمات نیز دچار ) سال طول بكشد  ۵الي  ٢كھ این مدت مي تواند (  فرد در شنیدن مكالمات نیز دچار ) سال طول بكشد  ۵الي  ٢كھ این مدت مي تواند ( 
بدلیل اینكھ تماس كاركنان با صدا در محیط كار مكرر مي باشد ، افت .مشكل میگردد

مھمترین ویژگي . شنوایي ایجاد شده در آنھا از این نوع بوده و معموًال سیر كند دارند 
این افت شنوایي آن است كھ فرد در سالھاي اولیھ مواجھھ با صدا ، متوجھ افت 

مي توان ) ادیومتري (شنوایي خود نمي شود و فقط از طریق آزمایش شنوایي سنجي 
بھ وجود آن پي برد ، بنابراین انجام این آزمایش براي افرادي كھ مكرردر معرض 

.  صدا قرار دارند ھر سال یك بار الزامي است 



محدودیت هاي مجاز شدت سروصدا
16

v دسی بل باشد 35-30حداکثر سروصدا خواب راحت براي .

v دسی بل باشد 65-60خارج محل مسکونی حداکثر سروصداي .

vساعت در روز  8دسی بل و  85، قرارگیري در معرض سروصداحداکثر مجاز vساعت در روز  8دسی بل و  85، قرارگیري در معرض سروصداحداکثر مجاز
. میباشد

v دسی بل  3هر درمعرض قرار گیري مجاز، با  زمانبراي گوش حفاظت نشده
. می یابدبه نصف کاهش ، )دسی بل 85(افزایش سطح سر و صداي متوسط 

vاستغیر مجاز دسی بل  140باالي  هرگونه سروصداي.



ACGIH Sound TLV 



OSHA Standards: Continuous 
Noise



OSHA Standards: Impulse 
Noise







تعدادي از پوسترهاي حفاظت در برابر صدا تعدادي از پوسترهاي حفاظت در برابر صدا 



برنامه هاي حفاظت از شنوایی
Hearing Conservation Program23

جلوگیري از بوجود آمدن و پیشرفت افت شنوایی  :هدف 
ناشی از مواجهه با سروصدا در کارگرانناشی از مواجهه با سروصدا در کارگران



مراحل برنامھ حفاظت از شنوایي کارگران
24

آموزش

بررسي صدا

کنترل مهندسي  
و اداري

وسايل حفاظت  
فردي

ارزشيابي از 
طريق اديومتري



مزایاي اجراي برنامه حفاظت از شنوایی کارگران
25

  تولید سطح ارتقاء و حفظ
  کار بازده افزایش   کار بازده افزایش 
کار از ناشی حوادث کاهش 
صدا با مواجهه از ناشی خستگی و استرس کاهش 



Harmful Physical Agent

Bad or Incorrect LightingBad or Incorrect Lighting





کارگران چھ نکاتی را باید در مورد روشنایی در محیط کار 
:بدانند و عمل کنند

شناسایی منابع روشنایی در کارگاه١.

ارزیابی منابع روشنایی٢.

روش ھای تامین روشنایی مناسب در کارگاه٣.

روش ھای درست استفاده کردن از منابع ۴. روش ھای درست استفاده کردن از منابع ۴.
روشنایی

روش ھای جلوگیری از خیرگی۵.



روشنایی

طول موج نور بخشي از امواج الكترومغناطیسي اسست كھ در محدوده 
  نانومتر قرار دارد و توسط چشم انسان قابل رویت 360-780

روشنایي نھ تنھا عامل زیان آور محسوب نمي شود بلكھ . است 
لیكن چنانچھ شرایط تامین . وجود آن در تمام محیط ھاي الزم است  لیكن چنانچھ شرایط تامین . وجود آن در تمام محیط ھاي الزم است 

روشنایي در محیط كار مناسب نباشد ممكن است اثرات نامطلوبي  
در این قسمت روشنایي  . بر كاركنان و كیفیت تولید داشتھ باشد 

مناسب در محیط كار تشریح مي گردد ، چنانچھ یكي از شرایط زیر 
در محیط كار برقرار نباشد مي توان روشنایي آن محیط را نامناسب 

.خواند 



عوامل موثر بر دیدن

اندازه شی یا تصویر١.

تباین جسم و زمینھ٢.

طول زمان روئیت٣.

شدت روشنایی۴.

انعکاس سطوح۵.

درخشندگی۶.

.٧....



شرایط روشنایي مناسب در محیط كار
، بعبارت دیگر شدت روشنایي الزم در  نور كافي در سطح كار وجود داشتھ باشد١.

شدت روشنایي بھ انرژي نوري كھ در واحد زمان . سطح كار فراھم شده باشد 
لوكس بر واحد سطح در ھر نقطھ وارد مي شود مي گویند و واحد مرسوم آن 

(Lux)  ھر شغلي بنابر خصوصیات آن نیاز بھ یك حداقل روشنایي در . مي باشد
نیاز  لوكس بیشتريباشد بھ  دقیق تر و ظریف ترسطح كار دارد ھر چھ شغل 

مثًال براي كارھاي دقیق مثل جواھر سازي ، ساعت سازي و . خواھد داشت  مثًال براي كارھاي دقیق مثل جواھر سازي ، ساعت سازي و . خواھد داشت 
.  لوكس روشنایي الزم است  ٧٠٠نقشھ كشي حدود 

باید توجھ داشت در . نیاز دارند  لوكس روشنایي ۵٠٠فعالیت ھاي آزمایشگاھي بھ 
مشاغل و مكانھایي كھ نیاز بھ شدت روشنایي زیاد دارند و تامین این مقدار 

روشنایي در كل محیط مقرون بھ صرفھ نباشد ، باید از روشنایي موضعي براي 
.تامین روشنایي مورد نیاز استفاده نمود 



رنگ نور مناسب باشد
مناسب ترین . رنگ نور كیفیتي است كھ بھ فركانس امواج بستگي دارد ٢.

این . است  رنگ سفید مربوط بھ نور خورشیدرنگ نور براي چشم انسان 
رنگ در واقع شامل تمام فركانس ھا مي باشد ، بنابراین مناسب ترین نور 

كھ كمترین خستگي را براي انسان دارد نور طبیعي است بھ ھمین دلیل 
در محیط ھاي ) خورشید (توصیھ مي شود كھ حتي االمكان از نور طبیعي 

كاري حداكثر استفاده شود این توصیھ نھ تنھا یك توصیھ اقتصادي است كاري حداكثر استفاده شود این توصیھ نھ تنھا یك توصیھ اقتصادي است 
چنانچھ سطح پنجره ھاي یك محیط . بلكھ صد در صد توصیھ بھداشتي است 

درصد سطح كل محیط باشد مي توان گفت شرایط نور  ٢۵تا  ٢٠در حدود 
ھمچنین ھنگام استفاده از منابع نور مصنوعي . طبیعي مناسب است 

توصیھ مي شود كھ با تركیب چند نوع المپ با یكدیگر ، طیف ) المپھا (
.روشنایي را وسیع تر نموده و آن را بھ نور طبیعي نزدیكي تر سازیم 



منابع نوري در میدان دید قرار نگیرند -٣

درجھ است  ٣٠°میدان دید انساني یك مخروط فرضي با زاویھ راس 
چنانچھ منابع . كھ مركز آن بر روي مردمك چشم قرار مي گیرد 

در این ) المپھا (یا مصنوعي ) پنجره ھا (نوري اعم از طبیعي 
لذا . میدان قرار گیرند موجب چشم زدگي و آزار انسان مي گردد  لذا . میدان قرار گیرند موجب چشم زدگي و آزار انسان مي گردد 

.  در چیدمان پنجره ھا و المپھا باید بھ این نكتھ توجھ شود 



منابع نوري در میدان دید قرار نگیرند

30°



درخشندگي سطح كار مناسب باشد

كمیتي است كھ بیان كننده میزان انعكاس نور از واحد  درخشندگي۴.
.  بیان مي شود  (NIT)سطح اجسام مي باشد و با واحد نیت 

درخشندگي زیاد در سطح كار كھ در اثر وجود سطوح براق  
روشن ایجاد مي گردد مي تواند موجب چشم زدگي و آزار انسان روشن ایجاد مي گردد مي تواند موجب چشم زدگي و آزار انسان 

تا  ۶۵معموًال توصیھ مي شود درخشندگي سطوح كار بین . گردد 
.  نیت باشد  ۶۵٠٠



تباین اختالف درخشندگي  .  تباین الزم در سطح كار فراھم باشد۵.
دیدن اجسام  ھر قدر تباین بیشتر باشد ،. چشم و زمینھ است 

آسان تر و خستگي چشم كمتر است لذا توصیھ بھداشتي آن است 
.  كھ تباین سطح كار حتي االامكان افزایش یابد 

پخش نور بھ گونھ اي باشد كھ از ایجاد سایھ ھاي مزاحم در ۶. پخش نور بھ گونھ اي باشد كھ از ایجاد سایھ ھاي مزاحم در ۶.
منظور از سایھ مزاحم وجود نواحي  .  سطح كار جلوگیري شود

.  تیره و روشن در سطح كار است 







Harmful Physical Agent

Non-Ionizing and Ionizing 
RadiationRadiation



کارگران چھ نکاتی را باید در مورد پرتوھای یونساز و  
:غیریونساز بدانند و عمل کنند

شناسایی منابع پرتوھای یونساز و غیریونساز در  ١.
کارگاه

ارزیابی منابع پرتوھای یونساز و غیریونساز٢.

روش ھای کنترلی مواجھھ پرتوھای یونساز و ٣.
غیریونسازغیریونساز

روش ھای درست استفاده کردن از عینک ھای ۴.
حفاظتی

مشارکت در برنامھ ھای کنترلی۵.

انجام آزمایشات پزشکی۶.



  پرتوھا
.  پرتوھا ، گونھ اي از انرژي ھستند كھ در خالء مي توانند منتشر شوند •

طبقھ بندي  پرتوھاي یونساز و غیر یونسازپرتوھا را بطور كلي بھ دو دستھ 
.  مي كنند 

پرتوھایي ھستند كھ ھنگام عبور از یك ماده بواسطھ انرژي  پرتوھاي یونساز•
زیاد و یا داشتن بارالكتریكي موجب یونیزه شدن محیط مي گردند نظیر 

 nو یا پرتوھاي آلفا  ، بتا ، ) كھ ماھیت موجي دارند ( پرتوھاي ایكس و گاما 
این پرتوھا بھ مراتب از پرتوھاي غیر ) كھ ماھیت ذره اي دارند ( نوترون 

.  یونساز خطرناكتر ھستند 
موجب یونیزه شدن محیط نمي شوند مثل پرتو ماوراء  پرتوھاي غیر یونساز•

این پرتوھا بدلیل . بنفش ، مادون قرمز ، امواج میكروویو و امواج رادیویي 
.داتشن انرژي موجب آسیب رساني بھ بافت ھاي بدن مي شوند 



Hazards of Radiation

Radiation is radiation. 
It cannot be seen;
it cannot be felt; 
it cannot be smelled; it cannot be smelled; 
it cannot be heard; 
and it cannot be touched.

But, Yet it exists, 



Radiation Spectrum



پرتوھاي یونساز

امروزه از پرتوھاي ایكس وگاما  براي مقاصد پزشكي و صنعتي •
نفوذ پذیري این پرتوھا موجب . بطور گسترده اي استفاده مي شود 

شده است تا در پزشكي براي تشخیص و درمان بیماریھا مورد 
استفاده قرار گیرند ھمچنین در رادیوگرافي ھاي صنعتي از این  استفاده قرار گیرند ھمچنین در رادیوگرافي ھاي صنعتي از این  

این پرتوھا . پرتوھا براي تعیین كیفیت محصوالت استفاده مي شود 
بعالوه پرتوھاي آلفا ، بتا و نوترون در آزمایشگاھھاي تحقیقاتي و 

.نیز ھستھ اي مورد استفاده قرار مي گیرند 



اثرات ناشي از پرتوھاي یونساز
جذب پرتو بھ مقدار زیاد و ( این اثرات در اثر پرتوگیري حاد :اثرات زود رس 

.در بدن ایجاد شده و شامل موارد زیر مي گردد ) بصورت یكباره 
كھ بصورت كاھش سلولھاي سفید در خون  :آسیب ھاي مراكز خونساز ١.

در این . ظاھر مي شود و در نتیجھ فرد در اثر عفونت از پا در مي آید 
.روز فرا مي رسد  ٢١تا  ١٠حالت مرگ تقریبًا در مدت  .روز فرا مي رسد  ٢١تا  ١٠حالت مرگ تقریبًا در مدت 

در این حالت پرتوھا باعث آسیب دیدگي بافت   :آسیب ھاي دستگاه گوارش ٢.
در این . پوششي دستگاه گوارش و در نتیجھ خونریزي داخلي مي شود 

.روز بعد از پرتوگیري فرا مي رسد  ۵تا  ٣حالت مرگ 
پرتوگیري خیلي زیاد موجب آسیب  :آسیب ھاي دستگاه اعصاب مركزي ٣.

دیدگي سلولھاي عصبي در مغز شده و مي تواند در مدت چند ساعت منجر 
.  بھ مرگ شود 



اثرات دیررس
جذب پرتو بھ مقدار كم ولي  (  پرتوگیري مزمناین اثرات در اثر 

برخي از این اثرات در . بوجود مي آید ) بصورتر مداوم و مرتب 
. نسل ھاي بعدي ظاھر مي شود كھ بھ آن آثار ژنتیكي مي گویند 
. آثار ژنتیكي مي تواند بصورت تغییرات كروموزمي ظاھر گردد 

بعضي دیگر از آثار دیررس پرتوھا در ھمان فرد ظاھر مي شود كھ بعضي دیگر از آثار دیررس پرتوھا در ھمان فرد ظاھر مي شود كھ 
:مھمترین این آثار عبارتند از 

سرطان  -•
آب مروارید  -•
كاھش طول عمر  -•



حدود مجاز مواجھھ با پرتوھاي یونساز
.  استفاده مي شود  (Rem)معموًال براي بیان حدود مجاز این پرتوھا از واحد رم 

این واحد بیانگر انرژي جذب شده در واحد جرم جسم و با توجھ بھ آثار زیست 
در واقع ھر قدر انرژي جذب شده بیشتر باشد و پرتو . شناختي پرتو مي باشد 

.افزایش مي یابد  Remداراي آثار زیست شناختي مخرب تر باشد مقدار 
:حدود مجاز مواجھھ با این پرتوھا عمومًا براي دو دستھ از افراد بیان مي شود 

افراد شاغل كھ بطور حرفھ اي با پرتو سروكار دارند ؛ میزان مجاز پرتوگیري  -
.رم در سال است  ۵/٢براي این گروه حدود 

میزان مجاز پرتوگیري براي این گروه یك دھم حدود : افراد معمولي جامعھ  -
.مجاز براي افراد شاغل است 



حفاظت در برابر پرتوھاي یونساز

كاھش زمان مواجھھ ١.

افزایش فاصلھ فرد تا منبع تولید پرتو  ٢.

حفاظ گذاري بین منبع تولید پرتو و فرد بطوریكھ میزان ٣. حفاظ گذاري بین منبع تولید پرتو و فرد بطوریكھ میزان ٣.
.پرتو جذب شده درافراد كاھش یابد

استفاده از وسایل حفاظت فردی۴.



پرتوھاي غیر یونساز

این پرتوھا بخشي از امواج الكترومانیتیك ھستند كھ انرژي •
امروزه این . آنھا براي یونیزاسیون محیط كافي نمي باشد 

پرتوھا داراي كاربردھاي مخابراتي و صنعتي گوناگون مي 
باشندباشند



Types of Non-Ionizing Radiation

1. Microwaves
2. Ultraviolet Radiation
3. Infrared Radiation
4. High Intensity Visible Light
5. Lasers5. Lasers
6. VDTs
7. Low Frequency Electric and Magnetic 

Fields
1. < 60 Hz – ELF (Extremely Low Frequency), 

normally near high voltage transmission lines
8. Cell Phones



پرتو ماوراء بنفش
این پرتوھا داراي . ھستند  نانومتر ۴٠٠تا  ١٠٠طول موج امواج در 

منابع مصنوعي مثل ( و مصنوعي ) نور خورشید ( دو منبع طبیعي 
قوس الكتریك مورد استفاده در جوشكاري یا كوره ھاي قوس 

ھمچنین از این پرتو براي استرلیزاسیون  . مي باشند ) الكتریك ھمچنین از این پرتو براي استرلیزاسیون  . مي باشند ) الكتریك
این پرتوھا  . نیز استفاده مي شود .. لوازم بھداشتي ، داروھا و 

كھ برخي از آثار . مي باشد  پوستي و چشميداراي دو دستھ آثار 
مقدار مجاز مواجھ با پرتو فرابنفش براي . پوستي آن بدخیم است 

 .است١/٠ساعت كار در روز برابر ٨



پرتو مادون قرمز

مي  میلي لیتر ١نانومتر تا  ٧۵٠طول موج این پرتوھا امواجي با 
ھمچنین در . مھم ترین كاربرد آن در فیزیوتراپي است . باشند 

.  كوره ھاي حرارتي نیز مقدار زیادي از پرتو ساطع مي گردد 
كھ اثر . است  پوستي و چشمياین پرتو نیز داراي دو دستھ آثار  كھ اثر . است  پوستي و چشمياین پرتو نیز داراي دو دستھ آثار 

ظاھر مي گردد و مھمترین اثر   آب مرواریدچشمي آن بصورت 
.این پرتو محسوب مي شود 



Source of Infrared

1. Sun
2. heated metals
3. Home electrical appliances
4. incandescent bulbs4. incandescent bulbs
5. Furnaces
6. welding arcs
7. Lasers
8. plasma torches.



Biological Effects of Infrared
نوع مخاطره مجزا برای چشم و پوست ناشی  ۴حداقل 

از مواجھھ با امواج مادون قرمز و نور مرئی شدید 
وجود دارد لذا درک اقدامات حفاظتی باید با درک ھر  وجود دارد لذا درک اقدامات حفاظتی باید با درک ھر  

.یک از مخاطرات صورت گیرد



نانومتر تا  ۴٠٠آسیب حرارتی بھ شبکیھ، می تواند در طول موج ھای ١.
معموال، خطر این نوع آسیب تنھا با لیزر ، منابع . نانومتر رخ دھد ١۴٠٠

سوختن موضعی شبکیھ . آرک گزنون با قدرت شدید و یا ھستھ ای است
.کور شدن نقطھ ای را ایجاد می کند

نانومتر  ٨٠٠طول موج  تقریبی ( مخاطرات حرارتی مادون قرمز نزدیک ٢.
.با کاتاراکت حرارتی ھمراه است) نانومتر ٣٠٠٠تا  .با کاتاراکت حرارتی ھمراه است) نانومتر ٣٠٠٠تا 

 ١نانومتر تا  ١۴٠٠در طول موج تقریبی ( آسیب حرارتی قرنیھ و ملتحمھ ٣.
این نوع آسیب محدود بھ مواجھھ با تشعشع لیزر است). میلی متر 

.  آسیب حرارتی بھ پوست۴.



Harmful Physical Agent

Temperature ExtremeTemperature Extreme



کارگران چھ نکاتی را باید در مورد شرایط جوی بدانند و عمل  
:کنند

شناسایی منابع گرما و سرما در کارگاه١.

ارزیابی منابع گرما و سرما٢.

روش ھای کنترلی مواجھھ با گرما و سرما٣.

مشارکت در برنامھ ھای کنترلی۴. مشارکت در برنامھ ھای کنترلی۴.

انجام آزمایشات پزشکی۵.



 شرایط جوي محیط كار
امروزه كار در محیط ھاي گرم و یا سرد بدلیل ماھیت برخي از مشاغل و نیز 

مثًال كارھاي ساختماني . ( شرایط اقلیمي مناطق جغرافیایي اجتناب ناپذیر است 
ھمچنین بكارگیري منابع ) و جاده سازي در مناطق گرمسیر و یا سردسیر 

گرمازا و سرمازا در صنایع موجب مي گردد تا تعدادي از شاغلین در محیط 
مثًال كارگراني كھ در مقابل ( كار خود در معرض گرما یا سرما قرار گیرند  مثًال كارگراني كھ در مقابل ( كار خود در معرض گرما یا سرما قرار گیرند 

كوره ھاي حرارتي كار مي كند و یا كارگراني كھ در یخچال ھاي صنعتي بھ كار 
)مشغولند 

ھنگامي كھ بھ گرما یا سرما در محیط كار اشاره مي شود نبایستي فقط درجھ 
حرارت مد نظر قرار گیرد ، زیرا درجھ حرارت محیط تنھا یكي از عوامل موثر 

.بر شرایط جوي محیط كار است



عوامل اصلي موثر بر شرایط جوي محیط كار كھ موجب مي گردد 
كارگران در معرض فشار گرمایي و یا فشار سرمایي قرار گیرند  

عبارتند از
درجھ حرارت محیط ١.
رطوبت محیط ٢.
گرماي تشعشعي سطوح اطراف ٣.
سرعت جریان ھوا در محیط كار ۴. سرعت جریان ھوا در محیط كار ۴.
نوع فعالیتي كھ فرد در محیط انجام مي دھد ۵.
میزان لباسي كھ فرد پوشیده است ۶.
میزان تطابق با سازگاري فرد با شرایط محیط كھ در اثر سوابق كاري وي ٧.

.كسب شده است 



Comfort

• Factors
– Dry bulb temperature
– Water vapor pressure
– Air velocity– Air velocity
– Radiant temperature
– Metabolic rate
– Clothing
– Time of exposure



عوارض ناشي از گرما
با گرفتگي و درد شدید عضالني ھمراه است و در اثر از  :كرامپ گرمایي ١.

.ایجاد مي شود ) بھ ھمراه تعریق( دست رفتن الكترولیت ھاي بدن 
یك عارضھ عمومي است كھ در اثر افزایش دماي داخلي  :گرمازدگي عمومي ٢.

.  بدن ایجاد شده و مي تواند منجر بھ مرگ شود 
بعلت كاھش حجم خون ( در اثر اختالالت خونرساني بھ مغز  :شوك گرمایي ٣.

.  رخ مي دھد و موجب بیھوشي فرد مي گردد ) بدلیل تعریق زیاد 
بسیار آھستھ آغاز مي شود و بیمار از ضعف ، خستگي و  :ضعف گرمایي ۴.

.ھمچنین عارضھ با اسھال و استفراغ ھمراه است . سرگیجھ شكایت دارد
و عرق ) در محیط ھاي گرم و خشك ( بصورت سوختگي  :عوارض پوستي ۵.

.ظاھر مي شود ) در محیط ھاي گرم و مرطوب ( سوز شدن پوست 
این اثر سبب مي گردد تا  :كاھش تمركز عصبي و افزایش ھیجان پذیري ۶.

اشتباھات كاركنان درم حیط ھاي گرم زیاد شده و نرخ حوادث در این محیط ھا 
.باال باشد



عوارض كار در محیط ھاي سرد
.  این كھیرھا در اثر حساسیت بھ سرما در افراد ظاھر مي شود  :كھیر پوستي ١.
  سرخي پوست٢.
اختالالت موضعي در خونسازي –این عارضھ در اثر  :سرمازدگي موضعي ٣.

اعضایي از بدن كھ در معرض سرما قرار دارند ایجاد مي شود و ممكن است اعضایي از بدن كھ در معرض سرما قرار دارند ایجاد مي شود و ممكن است 
در نوع یخ زدگي بعلت . باشد ) یخ زدگي (برگشت پذیر و یا برگشت ناپذیر 

.  اختالل در خونرساني ، نكرو بافت ایجاد مي شود 
این عارضھ بعلت كاھش دماي داخلي بدن در اثر  :سرمازدگي عمومي ۴.

مواجھھ با سرما رخ مي دھد و ابتدا با حالت خواب آلودگي ھمراه است و در 
.  اثر عدم تحرك فرد مي تواند بھ مرگ وي منجر شود 



روشھاي عمومي كنترل گرما
ایزوالسیون منابع گرمایي مثل كوره ھا ١.
استفاده از سیستم ھاي تھویھ مطبوع در محیط كار ٢.
.استفاده از كاركنان بومي كھ با گرما تطابق دارند ٣.
دادن آب و قرص نمك بھ كارگران ۴. دادن آب و قرص نمك بھ كارگران ۴.
استراحت در ( تجویز فواصل مناسب براي استراحت در بین كار ۵.

)  محیط خنك باشد 
مثل لباسھاي ( استفاده از وسایل حفاظتي در شرایط مخصوص ۶.

) آتش نشاني 



Questions?
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