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 بْذاشت حرفِ ايتشكيالت 

 (تاريخچِ، تعاريف، اصَل ٍ داهٌِ) 

 

 تاريخچِ بْذاشت حرفِ اي در جْاى : الف 

. ٌزاؿتتٝ اػتت   ثٛدٜ ٚ عجيقتب دس ٔؼيش صٔبٖ، تحٛالتي سا پـت ػشثـش اص صٔب٘ي وٝ خٛد سا ؿٙبختٝ، دس پي تالؽ ٚ فقبِيت 

صٔب٘ي اثضاس ػتٍٙي  . ٞب يىي اص ٟٕٔتشيٗ فٛأُ تحَٛ دس ؿيٜٛ ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ اػت ٞبي ٔختّف ٚ ثٝ تجـ آٖ تىٕيُ ايٗ اثضاس اثضاس اختشاؿ

ربيٍضيٗ آٖ ؿذ ٚ تب ٔٛلقي وٝ آٖ اثتضاس رتض ثتب ٘يتشٚي     ٞب ثب پيذايؾ آٞٗ ٚ ػبيش فّضات اثضاس فّضي  ٌشفت ٚ ثقذ لشاس ٔي ٔٛسد اػتفبدٜ

ِيىٗ ثب اثذاؿ وـبٚسصي ٚ دأذاسي، آغبص ؿٟش٘ـيٙي ٚ . وشد، اثضاس دػتي اػبػي تشيٗ فٙلش تِٛيذ ثٛدٜ اػت فضال٘ي ا٘ؼبٖ حشوت ٕ٘ي

دس دٚسٜ . ٘ؼتب٘ي پذيتذاس ؿتذ   ٞتبي ا  آالت ٚ تزّّي فلش ٔبؿيٗ، ا٘مالثي ثغ فؾيٓ دس ٌؼتشؽ فقبِيتت  ٞب، اختشاؿ ٔبؿيٗ ٌؼتشؽ ؿٟش

( ثٟذاؿت ٔحتيظ وتبس  )ؿذ ثٝ ِحبػ ػبدٌي اثضاس، فٛاسم ٚاثؼتٝ ثٝ ؿغُ  ٞبيي وٝ ص٘ذٌي ثـش اص ؿىبس ٚ كيذ ٚ يب وـبٚسصي تبٔيٗ ٔي

وتشدٜ اػتت ِٚتي ثتٝ تتذسيذ وتٝ        ٘بچيض ثٛدٜ اػت ٚ دس اوخش ٔٛاسد اص چٙذ خشاؽ يب صخٓ ػبدٜ تب حذاوخش، ؿىؼتٍي افضبء تزبٚص ٕ٘ي

 .٘يض ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت افضايؾ يبفت ٙقت پيـشفت وشد ٚ ٘يشٚي ٔحشّوٝ ٔىب٘يىي ٚ اِىتشيىي ثٛرٛد آٔذ خغشاتك

ٞبي ؿىٕي لِٛٙذ ٔب٘ٙذي دس ثيٗ وبسٌشاٖ ٘مبؽ ٘تبْ ثتشدٜ ا٘تذ وتٝ      ثشاي اِّٚيٗ ثبس ػمشاط ٚ اثٛفّي ػيٙب دس آحبس خٛد اص دسد

 ٞبي ٔقذ٘چيبٖ ٚ اص ثيٕبسي (Galen)    ربِيٙٛع. آٖ استجبط داؿتٝ اػتٞبي ٔلشفي ٚ خٛاف ػّٕي  ٔؼّٕب ثب ػشة ٔٛرٛد دس سً٘

 .دثّبغبٖ ٘بٔجشدٜ اػت

 قرى شاًسدّن 

ٞتبي   ٞبي ؿغّي وبسٌشاٖ رٚة آٞٗ، فّضات ٚ ثيٕتبسي  دس ثبسٜ ثيٕبسي (Paracelsus)  ٚ پبساػّٛع (Agricola) وٛال اٌشي

يىؼبَ ثقذ اص ٔتشي اٚ ٚ وتتبة پبساػتّٛع دس     1556وتبة آٌشيىٛال دس ػبَ . ٔقذ٘چيبٖ ٚ ٔؼٕٛٔيت ريٜٛ آحبسي ثٝ ربي ٌزاسدٜ ا٘ذ

 .ٔٙتـش ؿذ 1567ػبَ 

 قرى ّفذّن 

ٔٛلتـ حضتٛس ثتش     ػتمشاط دس “ : ٔقشٚف تشيٗ رّٕٝ سا دس ساثغٝ ثب ثٟذاؿت حشفٝ اي فلش خٛد ثيبٖ وتشد  : ثش٘بسدٚ سأبصيٙي 

خٛاٞٓ ثٝ ٌفتت  اٚ ايتٗ    ٔٗ ٔي. . . ثيٕبسيذ ؟ اؿتٟبي ؿٕب چٍٛ٘ٝ اػت، ٚ پشػيذ ػٗ ؿٕب چمذس اػت ؟ چٙذ سٚص اػت  ثبِيٗ ثيٕبس ٔي
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 (  Demordis Artificum Diatriba ٞبي ؿغّي وتبة ثيٕبسي)” ؿغُ ؿٕب چيؼت ؟“فجبست سا اضبفٝ وٙٓ 

ٔـتبغُ  ٞتب ٚ دثبغتبٖ ٚ    ٞتب، حّجتي ػتبص    ٞب، ؿيٕيؼتت  ٞبي وٛصٜ ٌشٞب، ؿيـٝ ٌشٞب، ٘مبؽ ثيٕبسي سأبصيٙي دس وتبة خٛد اص

ثب ٔغبِقٝ آحبس ايٗ دا٘ـٕٙذ ثضسي ثٝ وؼب٘ي وٝ اٚ سا . ٕ٘بيذ ٚي ِضْٚ اػتشاحت سا دس فٛاكُ وبس تٛكيٝ ٔي. ٌٛ٘بٌٖٛ ديٍش ٘بْ ثشدٜ اػت

 . دٞيٓ پذس عت ؿغّي ٘بٔيذٜ ا٘ذ وبٔال حك ٔي

  

 قرى ّيجذّن 

ٔـتٟٛس اػتت   ( ػُ ػتٖٛ ٟٔشٜ ٞب)پُت  وٝ ٘بْ اٚ ثٝ فّت (Thomas Percival Pott) دس اٍّ٘ؼتبٖ تٛٔبع پشػيٛاَ پُت

 .ؿٛ٘ذ ؿٛ٘ذ ثٝ ػشعبٖ پٛػت ثيضٝ ٔجتال ٔي ٞب ٚاسد آٖ ٔي وٝ اعفبِي وٝ رٟت پبن وشدٖ دٚدوؾ ثخبسي ٔتٛرٝ ؿذ

پضؿه ٚ دا٘ـٕٙذ اٍّ٘يؼي اص ٔؼٕٛٔيت ػشة ٘ضد ٘مبؿبٖ ٔٙبصَ ٘بْ ثتشدٜ   (Charles Turnur Thackrah)  دوتش تبوشا

 .ػٛيغ تيؼٛت ثٝ ثيٕبسي ػٍٙتشاؿبٖ اؿبسٜ ٕ٘ٛد دس لشٖ ٞيزذٞٓ دس. اػت

 لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٚ ثيؼتٓ 

دوتش تٛٔبع  .ٞبي ؿغّي اؿبسٜ ٕ٘ٛدٜ اػت ٔٙتـش وشد ثٝ ثيٕبسي 1908دس اٍّ٘ؼتبٖ تٛٔبع اِيٛس دس وتبة خٛد وٝ دس ػبَ 

ًِِ (Thomas moris legge)  ٔٙتـش وشد  1912دس ػبَ دس وتبة خٛد ثٝ ٘بْ رزة ٚ ٔؼٕٛٔيت ػشة وٝ ثٝ وٕه دوتش ٌبدثبي

دس صٔتبٖ رٙتً رٟتب٘ي دّْٚ    . وٙتذ  ٕ٘بيذ ٚ ٔتقبلت اٚ دس آٔشيىب ٔؼٕٛٔيت فؼفش ٘ؾش ا٘ذسيٛ سا رّتت ٔتي   ثٝ ٔضشّات ايٗ فّض اؿبسٜ ٔي

وٝ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ؿشايظ كحيح وبس ٚ داؿتٗ وبسٌشاٖ ػتبِٓ اص ِحتبػ ثتذ٘ي ٚ سٚا٘تي أتش       ٔؼئِٛيٗ وبسخب٘ٝ ٞب ثٝ ايٗ ٘ىتٝ پي ثشد٘ذ

پغ اص رًٙ ايٗ احتيبد ثٝ ٚػيّٝ ربٔقٝ غيش ٘ؾبٔي ٘يض احؼتبع ؿتذ ٚ كتبحجبٖ وبسخب٘تٝ ٞتب رٟتت        .ثبؿذ افضايؾ تِٛيذ ٔيؼش ٕ٘ي

 .ٞبي عجّي دس ٔحيظ وبسخب٘ٝ ٚ وبسٌبٜ ٞب ٕ٘ٛد٘ذ ثٝ تبػيغ ػشٚيغ تبٔيٗ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت وبسوٙبٖ خٛد الذاْ

 ـ تاريخچِ بْذاشت حرفِ اي در ايراى  ب

لتبٖ٘ٛ ٔضثتٛس ثتب     1337ٚصاست وبس ٚ أٛس ارتٕبفي تـىيُ ٚ لبٖ٘ٛ ٔٛلت وبس سا تذٚيٗ ٕ٘ٛد ٚ دس ػبَ  1325ػبَ دس ٔشداد 

اكالحبت ٚ تغييشاتي ثٝ كٛست لبٖ٘ٛ ثٝ تلٛيت سػيذ ٚ ارشاي ٚؽبيف ٔشثٛط ثٝ ثٟذاؿت ٚ ايٕٙي ٔٙذسد دس لبٖ٘ٛ وبس ٚلت ثٝ فٟتذٜ  

 .وبس ٚ أٛس ارتٕبفي ٚلت اداسات صيش رٟت حفؼ ػالٔت ٚ ثٟذاؿت وبسٌشاٖ ايزبد ٌشديذدس ٚصاست . اداسٜ وُ ثبصسػي وبس لشاس ٌشفت

 ـ ادارُ كل بازرسي كار   1

 : ايٗ اداسٜ وُ داساي چٙذ اداسٜ ثٝ ؿشح صيش ثٛدٜ اػت 

صْ رٟتت پيـتٍيشي اص   ٞتب ٚ آيتيٗ ٘بٔتٝ ٞتبي ال     ايٗ اداسٜ ٔؼئَٛ ٕٞىبسي ٚ ٘ؾبست دس تٟيٝ ٚ تذٚيٗ اػتب٘ذاسد: ت  اداسٜ ثٟذاؿت وبس 
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ٕٞچٙيٗ تٟيٝ ٚ تٙؾيٓ ثش٘بٔتٝ ٞتبي ثبصسػتي ثٟذاؿتتي اص وبسٌتبٜ ٞتب ٚ       . ٞبي حشفٝ اي ٚ ثٟجٛد ٔحيظ ٚ ؿشايظ وبس ثٛدٜ اػت ثيٕبسي

 .تقييٗ خظ ٔـي ثبصسػبٖ ثٟذاؿت حشفٝ اي دس ٘مبط ٔختّف ٚ وٙتشَ ارشاي آٖ سا ثٝ فٟذٜ داؿتٝ اػت

ٔؼئَٛ تٟيٝ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي حفبؽتي ثشاي وبسٌبٜ ٞبي ٔـَٕٛ لبٖ٘ٛ وبس ٚلت ٔغبِقتٝ ٚ تحميتك دس    ايٗ اداسٜ: ٞبي وبس  ت  اداسٜ ٔيضاٖ

 .ثشسػي ثش٘بٔٝ ٚ ٘مـٝ ٞبي وبسٌبٜ ٞبي رذيذاِتبػيغ ٚ يب دس حبَ ٌؼتشؽ ثٛدٜ اػت ٞبي حفبؽتي ٔٛرٛد دس وـٛس، صٔيٙٝ اػتب٘ذاسد

، تزضيٝ ٚ تحّيُ پيـٟٙبدٞبي ٚاحذٞبي اػتب٘ي ٚ ؿٟشػتب٘ي ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ايٗ اداسٜ ٔؼئَٛ ثشسػي: ت  اداسٜ ٘ؾبست ٚ ٕٞبٍٞٙي وبس 

ٞتبي وتبس دس تٟيتٝ ٚ     آٔٛصؿي ثبصسػبٖ وبس ٚ ٕٞىبسي ثب اداسٜ ٔيضاٖ ٞبي ثبصسػي وبس، تٙؾيٓ وٙٙذٜ ثش٘بٔٝ ٞبي وٛتبٜ ٔذت دس أش سٚؽ

 .تذٚيٗ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي حفبؽتي ثٛدٜ اػت

  

حرفِ اي ٍزارت بْذاشت ٍ ًحَُ تشكيل ٍ فعاليـت آى  سـاب ِ ٍ   ـ آشٌايي با ادارُ كل بْذاشت   2

 تشكيالت  

ٚلت، اداسٜ ثٟذاؿت ٔحيظ وبس دس تـىيالت اداسٜ وُّ ثٟذاؿت ٔحتيظ   دس حٛصٜ ٔقبٚ٘ت فٙي ٚصاست ثٟذاؿت 1346دس ػبَ 

ي حتٛصٜ ٔقبٚ٘تت فٙتي    ، اداسٜ عت كٙقتي دس اداسٜ وتُ ختذٔبت ثٟذاؿتت   1349ٚ  1348، 1347ٞبي  پيؾ ثيٙي ؿذ ٚ ػپغ دس ػبَ

، اداسٜ ثٟذاؿت ٔحيظ وبس ثتٝ ثٟذاؿتت   1353تب اٚايُ  1352ٚ  1351، 1350ٞبي  ػپغ دس ػبَ. ٚصاست ثٟذاسي ٚلت تبػيغ ٌشديذ

دس حتٛصٜ ٔقبٚ٘تت أتٛس     1350دس اٚاخش دٞٝ . داد ٔحيظ وبس ٚ ٞٛا تغييش ٘بْ داد ٚ اداسٜ عت كٙقتي ٕٞچٙبٖ ثٝ ٚؽبيف خٛد ادأٝ ٔي

رٕقيت ٚ تٙؾيٓ خب٘ٛادٜ ٚصاست ثٟذاسي ٚلت اداسٜ ثٟذاؿت حشفٝ اي دس دفتش خذٔبت ثٟذاؿتي ٚيظٜ وٝ ثقذا ثتٝ اداسٜ وتُ   ثٟذاؿتي ٚ 

 .خذٔبت ثٟذاؿتي ٚيظٜ تغييش ٘بْ داد تـىيُ ٌشديذ

شالجتت  ثش ٘يشٚي وبس ٚ ٔحيظ وبس ٘ؾبست ٚ ٔ ٚصاست وبس ٚ أٛس ارتٕبفي ٚ ٚصاست ثٟذاؿت ٚلت ٔـتشوب 1362تب لجُ اص ػبَ 

ػالٔت ؿبغّيٗ، عتي ٔلتٛثٝ ٔتٛس      ثٝ ٔٙؾٛس رٌّٛيشي اص دٚ ثبسٜ وبسي ٚ استمبء ويفيت اسائٝ خذٔبت ثشاي حفؼ ٚ ثبال ثشدٖ. داؿتٙذ

ٔؼبئُ ثٟذاؿتي ٔحيظ وبس ٚ وبسٌش، اص ٚؽبيف ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔتبٖ ٚ آٔتٛصؽ پضؿتىي ؿتٙبختٝ ؿتذ ٚ      . دس ٞيئت دِٚت 3/10/62

 ٞبي ؿبغُ وـٛس دس ٔـبغُ ، اداسٜ وُ ثٟذاؿت حشفٝ اي تـىيُ ٚ ٔؼئِٛيت حفؼ ٚ استمبء ػالٔت ٘يشٚرٟت ا٘زبْ ايٗ ٚؽيفٝ خغيش

ٌٛ٘بٌٖٛ ربٔقٝ سا فٟذٜ داس ٌشديذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تلٛيت لبٖ٘ٛ رذيذ وبس تٛػظ ٔزٕـ تـخيق ٔلّحت ٘ؾبْ رٕٟٛسي اػالٔي ايتشاٖ  

آٔٛصؽ پضؿىي فٟذٜ داس ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ وبسٌشاٖ ٚ ٚصاست وبس  سٔبٖ ٚلبٖ٘ٛ وبس، ٚصاست ثٟذاؿت، د 85، ثٝ حىٓ ٔبدٜ 1369ػبَ  دس

 .ٚ أٛس ارتٕبفي ٔؼئَٛ ايٕٙي وبسٌشاٖ ٌشديذ

 ّاي كلي بْذاشت حرفِ اي در ايراى   ـ سياست 3 

 لبٖ٘ٛ اػبػي رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ  43ٚ  29ت  تحمك اٞذاف فبِي اكَٛ 

 ي وـٛس وٝ اص فٛأُ ٟٔٓ تٛػقٝ ارتٕبفي، التلبدي ٚ فشٍٞٙي اػت ت  تٛصيـ فبدال٘ٝ أىب٘بت ثٟذاؿتي ت دسٔب٘
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 ت  استمبء ػغح ػالٔت وبسٌشاٖ 

 ت  ٌؼتشؽ فشًٞٙ خذٔبت ثٟذاؿتي 

 ت  رّت ٔـبسوت وبسفشٔب رٟت تبٔيٗ حفؼ ٚ استمبء ػالٔت وبسٌشاٖ 

 ت  آٔٛصؽ ٞشچٝ ثيـتش وبسٌشاٖ 

 االٔىبٖ دس ٘ضديىتشيٗ ٔحُ وبس ثب ص٘ذٌي  ٗ ػالٔت ثشاي ٕٞٝ، حتيت  تحمك اٞذاف فبِي ػبصٔبٖ رٟب٘ي ثٟذاؿت، رٟت تبٔي

 ج ـ اصَل بْذاشت حرفِ اي 

 ـ شٌاسايي  1

ثبصديذ اِّٚيٝ، تـخيق . ٌشدد اِّٚيٗ لذْ دس فّٕيّبت ارشائي ثٟذاؿت حشفٝ اي ؿٙبػبيي اػت ٚ اص ٔشاحُ ٔختّفي تـىيُ ٔي

ثتب ا٘زتبْ ايتٗ ٔشحّتٝ، عتي يته ثبصديتذ ٔمتذٔبتي،         . . . فشآيٙذ، تقييٗ ٔٙبثـ خغش ٚ ٔضاحٓ، تخٕيٗ ؿذت خغتش ٚ افتشاد دس ٔقتشم    

ٔٛاد اِّٚيٝ، ٔٛاد ثيٙبثيٙي، ٚ تِٛيذ ٟ٘بيي ؿٙبػبيي ٚ ثش حؼت وبس، ٔٛاد ٚ تزٟيتضات  . ؿٛد يخلٛكيبت وّي وبس، ٔحيظ وبس ؿٙبػبيي ٔ

 (Work Load)  ثىبس ٌشفتٝ ؿذٜ، ٔٙبثـ احتٕبِي خغش تقييٗ ٚ ٔتقبلجب ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ؿتذّت خغتش، افتشاد دس ٔقتشم، ٘تٛؿ وتبس      

 .ؿٛد اػت فشاٞٓ ٔي اِٚٛيت ثٙذي ؿذٜ ٚ ٔمذٔبت ارشائي ٔشحّٝ ثقذي، وٝ ا٘ذاصٜ ٌيشي

 ـ اًذازُ گيري  2

تقييٗ افشاد دس ٔقشم ٚ ثبالخشٜ تقييٗ وبسآيي التذأبت وٙتشِتي    ٞبي آِٛدٜ، ثٝ ٔٙؾٛس ٘ـبٖ دادٖ ٔيضاٖ ٚ ؿذت خغش، ٔحُ

 .ٌيشد ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ٔٛرٛد دس ٔحيظ وبس ا٘ذاصٜ ٌيشي كٛست ٔي

  

ثذيٗ ٔٙؾٛس ٕٔىٗ اػت وبسؿتٙبع ثٟذاؿتت   . ؼجي فبُٔ صيبٖ آٚس اػتاِّٚيٗ الذاْ پغ اص ٔشحّٝ ؿٙبػبيي، تقييٗ حذٚد ٘

دس ؿشايغي وٝ ثٝ فبكّٝ يه ٔتشي، ٔىبِٕٝ فبدي، ثتذِيُ ػتش ٚ كتذا أىتبٖ پتزيش      . )حشفٝ اي ثب اػتفبدٜ اص تزشثيبت خٛد فُٕ ٕ٘بيذ

٘تٛؿ   Detector tube  ُ ػتبدٜ اي ٔب٘ٙتذ  ٚ يتب ثتب اػتتفبدٜ اص ٚػتبئ    (. ؿتٛد  ٘جبؿذ، ٔيضاٖ كذا ثبالتش اص حذ اػتب٘ذاسد تخٕيٗ صدٜ ٔتي 

ٌشدد ٚ الذاْ ثقذي، تقيتيٗ ٚ فتشاٞٓ وتشدٖ اثتضاس ٚ سٚؽ فّٕتي تقيتيٗ ٔيتضاٖ         ٞب تقييٗ ٔي ٞبي ؿيٕيبيي ٚ حذٚد ٘ؼجي آٖ آِٛدٌي

 .ثبؿذ آِٛدٌي ٔي

  

ٔختّتف ثتٝ ٔتٛسد    ٌيشد وٝ ٞش يه ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ثٝ اؿتىبَ   ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔقٕٛال ثٝ دٚ كٛست ٔحيغي ٚ ثيِٛٛطيه كٛست ٔي

 .آيذ ارشا دس ٔي
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 ( ارزشيابي)ـ تفسير ًتايج ٍ تعييي خطر  3

ٞب سا ثب  ٞبي ٔحيغي ٚ ثيِٛٛطيه ثٝ تٟٙبيي ٚثٝ كٛست ٔزشد ٔقٙي ٚ ٔفٟٛٔي ٘ذاس٘ذ ٚ ثبيذ وٝ آٖ افذاد حبكُ اص ا٘ذاصٜ ٌيشي

 .ٌشدد ي ثٟذاؿت حشفٝ اي ٔغشح ٔيٞب ثش ٕٞيٗ اػبع اػتب٘ذاسد. ٞب، ٔٛسد تفؼيش ٚ تزضيٝ ٚ تحّيُ لشاس داد ٔيضاٖ

ٚرٛد ٞش فبُٔ ثٝ اكغالح صيبٖ آٚس دس ٞش ا٘ذاصٜ ٚ ٔمذاس ثشاي ػالٔت افشاد دس ٔقشم، خغش٘بن ٚ صيتبٖ آٚس ٘خٛاٞتذ ثتٛد ٍٔتش آ٘ىتٝ       

ِٛ      (Threshold Limit Volume)  ٔيضاٖ آٖ اص حذ تقييٗ ؿذٜ اػتب٘ذاسد ي ثيـتش ثبؿذ ٚ آٖ ٔمذاسي اػتت وتٝ اوختش افتشاد ٔقٕت

 .ٞب ثذٖٚ ٍ٘شا٘ي دس ٔقشم آٖ لشاس ٌيش٘ذ ػبفت دس ٞفتٝ ثشاي ػبَ 40ػبفت دس سٚص ٚ  8تٛا٘ٙذ ثٝ ٔذت  ٔي

ٞب دس ؿشايغي وٝ حتي فبُٔ  تٛا٘ذ صٔيٙٝ ػبص ثيٕبسي ٞبي رؼٕي افشاد ٔي ٚ لبثّيت( ػختي وبس)اٌش چٝ دس ٔٛاسدي ٘ٛؿ وبس 

 .صيبٖ آٚس دس حذي وٕتش اص اػتب٘ذاسد اػت ٘يض ثبؿذ

 ـ اقذاهات كٌترلي  4

ٞبي رؼتٕي ٚ   ٞبي ٔشثٛعٝ ٚ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ؿشايظ وبس، لبثّيت ثب اػتب٘ذاسد پغ اص ٔمبيؼٝ ٚ تغجيك ٔيضاٖ فبُٔ صيبٖ آٚس

 .آيذ فيضيِٛٛطيه افشاد، الذأبت وٙتشِي ثٝ ٔٛسد ارشا دس ٔي

 : ٔقٕٛال الذأبت وٙتشِي ؿبُٔ ٔٛاسد صيش اػت 

 ( ٕ٘بيٙذ ٚ ربيٍضيٙي ٔٙبثـ وٓ خغش ثٝ ٘ٛفي وٝ ثٝ فشآيٙذ وبس ِغٕٝ اي ٚاسد ٘يبٚسد حزف ٔٙبثقي وٝ ايزبد خغش ٔي)ربيٍضيٙي 

 ( يب حزف ٕ٘بيذ لشاس دادٖ ٔٙبثـ خغشػبص دس ٔحذٚدٜ ٞبي ثؼتٝ اي وٝ تقذاد افشاد دس ٔقشم سا ثٝ حذالُ ٕٔىٗ سػب٘ذٜ ٚ)ٔحلٛس وشدٖ 

 ( يبثذ ٞب وبٞؾ ٔي ٞبي رب٘جي دس ٔٙبثـ تِٛيذ آِٛدٌي، ٔيضاٖ آٖ عشيك ارشاي يه ػشي فقبِيت وٝ اص)تشٔيٓ ٚ ثٟجٛد 

 ايزبد فبكّٝ ٚ ٔٛا٘ـ 

 تٟٛيٝ 

 ٚػبئُ حفبؽت فشدي 

  جْاًي بْذاشت سازهاى ILO د ـ بْذاشت حرفِ اي بِ تعريف سازهاى بيي الوللي كار

  ٚ ارتٕبفي ؿبغّيٗ دس وّيٝ ٔـبغُاستمبء ٚ حفؼ ثبالتشيٗ دسرٝ اص ػالٔت رؼٕي، سٚحي 

 وٝ ػالٔت آ٘بٖ دس ٔقشم خغشات ٘بؿي اص ؿشايظ وبس اػت ٔشالجت اص ؿبغّيٙي 

 وٙذ تٟذيذ ٔي ٔشالجت اص ؿبغّيٙي وٝ فٛأُ صيبٖ آٚس، ػالٔت آ٘بٖ سا دس ٔحيظ وبس. 
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 ّـ ـ  اّذاف بْذاشت حرفِ اي 

  ٗتبٔيٗ ٚ استمبء ثٟذاؿت ٚ ػالٔت رؼٕي، سٚا٘ي ٚ ارتٕبفي ؿبغّي 

 ٞب ٚ حٛادث ٘بؿي اص وبس پيـٍيشي اص ثيٕبسي 

 ٖتغبثك ؿشايظ وبس ثب ا٘ؼبٖ ثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ احشات ٚ اثضاس وبس ثش ػالٔت ا٘ؼب . 

 ٍ ـ  راُ ّاي دستيابي بِ اّذاف بْذاشت حرفِ اي 

  ٞب ٚ ٚضقيت رؼٕي ٚ ػالٔتي اٚ ثٝ وبس ٌٕبسدٜ ؿٛد ٔتٙبػت ثب تٛا٘بييوبسٌش لجُ اص اػتخذاْ ٔقبيٙٝ ؿذٜ تب 

 ٞبي ٘بؿي اص آٖ ثشسػي ٚ دس كٛست ٔخبعشٜ آٔيض ثٛدٖ سفـ يب وٙتشَ ٌشدد ؿشايظ وبس ٚ آصاس 

 ثٝ ٘حٛي سفبيت ؿٛد وٝ اص خؼتٍي صٚدسع ٚ حٛادث رٌّٛيشي ؿٛد تغجيك وبس ثب وبسٌش ٚ ثبِقىغ 

 ي دس ٔحيظ وبس ٔؼتٕشا كٛست ٌيشدٞبي ثٟذاؿت ٘ؾبست ثش ػشٚيغ 

 فُّ غيجت اص وبس ثشسػي ٚ ثب سفبيت اكَٛ ثٟذاؿتي اص تىشاس آٖ رٌّٛيشي ؿٛد 

 اػتفبدٜ كحيح اص ٚػبيُ حفبؽت فشدي ثٝ ؿبغّيٗ آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد 

  ثشاي تقييٗ ٚضقيت ػالٔتي ؿبغّيٗ ا٘زبْ ؿٛد( ػبِي يىجبس)ٔقبيٙبت دٚسٜ اي. 

 تَسعِ پايذارز ـ ً ش بْذاشت حرفِ اي در 

ثٙبثش افالٔيٝ وٙفشا٘غ فبِي سيٛ تٛػقٝ پبيذاس ثٝ فٙٛاٖ يه اػتشاتظي ثشاي ثشآٚسد ٘يبصٞبي رٕقيت ٔٛرٛد د٘يب ثذٖٚ داؿتٗ 

سٚي ػالٔت ا٘ؼبٖ ٚ ٔحيظ صيؼت ٚ ثذٖٚ ثٝ ٔختبعشٜ ا٘تذاختٗ ٔٙتبثـ آيتٝ رٟتب٘ي ٚ ثٙتبثشايٗ ثتذٖٚ ثتٝ خغتش ا٘تذاختٗ            ػٛئي آحبس

ٞب ٘مؾ ٔحٛسي دس استجتبط ثتب تٛػتقٝ پبيتذاس ثتش فٟتذٜ        ثشاػبع ايٗ افالٔيٝ، ا٘ؼبٖ. ؿٛد آيٙذٜ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔي ٞبي تِٛيذ دس لبثّيت

 .ثبؿٙذ داؿتٝ ٚ ٔؼتحك ثشخٛسداسي اص يه ص٘ذٌي ثبسٚس ٚ ػبِٓ ٕٞبًٞٙ ثب عجيقت ٔي

ٞبي تِٛيتذي ثتذٖٚ ايزتبد     فشآيٙذدس ٔجحج ثٟذاؿت حشفٝ اي تغييش فجبسات فٛق دس ٚالـ ايفبي ٘يبصٞبي ٔبدي ثب وبس ٚ ديٍش 

ثٟذاؿت حشفٝ اي ثٝ فٙتٛاٖ  . خغش ثشاي ػالٔتي ا٘ؼبٖ، اوٛػيؼتٓ، ٔٙبثـ پبيٝ، ثٟذاؿت ربٔقٝ، دس وٛتبٜ ٔذت يب ثّٙذ ٔذت خٛاٞذ ثٛد

زٕٛفٝ ٔ ٞبي ثٟذاؿت حشفٝ اي دٞذ ٚ ٔؼّٕب فّٕىشد فٙلشي اػبػي يه ثقذ ثٟذاؿتي ٚ ارتٕبفي اص اكُ تٛػقٝ پبيذاس سا تـىيُ ٔي

 .وٙذ ٞبي وّيذي اػت وٝ سػيذٖ ثٝ تٛػقٝ پبيذاس سا تؼٟيُ ٔي اي اص فقبِيت

  

 ً ش هحَري بْذاشت حرفِ اي در تَسعِ پايذار

ٞبي ثيؾ اص حذ رؼٕي ٚ سٚا٘تي ثتش    ٞب ٚ ثيٕبسٞبي ؿغّي ٚ حفبؽت وبسٌشاٖ دس ٔمبثُ فـبس پيـٍيشي اص حٛادث، آػيت( 1
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 .ٔٛرٛد ٚ ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ وبٞؾ غيشضشٚسي ٔٙبثـ ٔبدي ٚ ا٘ؼب٘ي دالِت داسد اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔٙبثـ ٔحذٚد

تىِٙٛٛطي ٕٞشاٜ ثب ٔلشف ا٘شطي وٓ، ايزبد آِٛدٌي وٕتش ٚ تِٛيتذ   ٞذف اص ٔحيظ وبس ايٕٗ ٚ ػبِٓ، ثىبسٌيشي ايٕٗ تشيٗ( 2

اػتفبدٜ اص ثٟتشيٗ تىِٙٛٛطي وٝ دػتشػتي ثتٝ آٖ ٘يتض    ثبؿذ ٚ دس اغّت وـٛسٞب لٛا٘يٗ ٔشثٛط ثٝ ثٟذاؿت حشفٝ اي ثش  ٔٛاد صائذ وٓ ٔي

 .ٕٔىٗ ثبؿذ، تبويذ داسد

ٔحلٛالت، ثٟشٜ ٚسي ٚ فشآيٙذ ٔذيشيت ٌشديتذٜ ٚ ثٙتبثشايٗ دس    ثىبسٌيشي اكَٛ ثٟذاؿت حشفٝ اي ٔٛرت افضايؾ ويفيت( 3

 .ظ صيؼت ٘مؾ ٔٛحشي خٛاٞذ داؿتثش سٚي ٔحي ٕٔب٘قت اص افت غيشضشٚسي ا٘شطي ٚ ٔٛاد ٚ ٕٞچٙيٗ پيـٍيشي اص احشات ٘بخٛاػتٝ

. ؿتٛ٘ذ  ٞتبي وتبسي ٕٞچتٖٛ كتٙقت، وـتبٚسصي، حٕتُ ٚ ٘متُ ٚ ختذٔبت، ٘بؿتي ٔتي           اغّت ٔخبعشات ٔحيظ اص ٔحيظ( 4

 ٞب ٚ فٛأّي وٝ ٕٔىٗ اػت ثشاي ٔحيظ صيؼت ٔختبعشٜ  وبسؿٙبػبٖ ٚ ديٍش افشاد ٔؼئَٛ دس أش ثٟذاؿت حشفٝ اي ثٝ خٛثي اص فشآيٙذ

ٞبي  ٌيشد ٚ ثٙبثشايٗ لبدس٘ذ پيـٍيشي ٞب لشاس ٔي ٘ذ ٚ اغّت ايٗ اعالفبت دس ٔشاحُ اِّٚيٝ ثشٚص ٔـىُ دس اختيبس آٖآٔيض ثبؿذ، آٌبٞي داس

 .اِّٚيٝ سا ا٘زبْ دٞٙذ دس غيش ايٗ كٛست فٙبكش ٔخبعشٜ آٔيض دس ٔحيظ پشاوٙذٜ خٛاٞٙذ ؿذ

سٚد وتٝ فّٕىتشد    ا٘تؾتبس ٔتي  . ؿٛد ح ٔيٞبي تِٛيذي ٔغش دس ٔٛسد حفبؽت ٔحيظ صيؼت ٚلتي وٝ ٔـىالت ٘بؿي اص ػيؼتٓ

ٞبيي سا ثشاي  ٞبي كٙقتي فقبِيت ٔٙؾٛس دس ثشخي وـٛس ثٝ ٕٞيٗ. وبسايي ٚ كشف ٞضيٙٝ ٔٛسد تبييذ لشاس ٌيشد ثٟذاؿت حشفٝ اي اص ٘ؾش

 .ثشلشاسي استجبط ٘ضديىتش ثيٗ ثٟذاؿت حشفٝ اي ٚ ثٟذاؿت ٔحيظ صيؼت آغبص ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

ٚرتٛد ٘يتشٚي   . ثبؿتذ  فٝ اي تبٔيٗ ػالٔت ٚ اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص تٛاٖ وبسي ٚ سفبٜ وبسٌشاٖ ٔيٞذف اص خذٔبت ثٟذاؿت حش (5

ثقتالٜٚ ثٟتشٜ ٚسي ٚ ويفيتت ثتبالي وتبس      . ؿتٛد  وبس ػبِٓ، ثبسٚس ٚ ثب اٍ٘يضٜ فبُٔ وّيذي ثشاي تٛػقٝ التلبدي ٚ ارتٕبفي ٔحؼٛة ٔتي 

 .يبثي ثٝ اكَٛ تٛػقٝ پبيذاس سا تضٕيٗ ٕ٘بيذٞب ٚ ٕٞچٙيٗ الذاْ فّٕي دػت ٚ وبال تٛا٘ذ تِٛيذ ػبِٓ ٔٛاد ٔي

ثٙبثشايٗ . ٌيش٘ذ ٞبي وبسٌشي ٔٛسد ؿٙبػبيي لشاس ٔي ٞبي وبسي ٚ يب رٕقيت اوخش ٔخبعشات صيؼت ٔحيغي اثتذا دس ٔحيظ( 6

تتٛاٖ   وٙذ وتٝ ٔتي   ٔخبعشات صيؼت ٔحيغي سا فشاٞٓ ٔي ثٟذاؿت حشفٝ اي دس ٕٞبٖ ٘مغٝ ؿشٚؿ يه ػيؼتٓ، افالْ خغش ثشاي تقييٗ

 .ٞبي پيـٍيشي اسائٝ ٕ٘ٛد ٞبي ٔٛحشي ثشاي فقبِيت ثشاػبع آٖ ٔذَ

افشاد ثضسٌؼبَ دس ٔحيظ وبس دس ٔقشم فٛأُ صيتبٖ آٚس ؿتيٕيبيي، فيضيىتي، ثيِٛتٛطيىي، اسٌٛ٘تٛٔيىي يتب       % 50ثيؾ اص ( 7

تٛاٖ اص ثٟذاؿتت   ذٌي ػبِٓ ٚ ثبسٚس ٔيدس ايٗ ٔٛسد ثشاي دػتيبثي ثٝ يه ص٘. ٌيش٘ذ لشاس ٔي ٞبي سٚا٘ي ٚ فـبس وبسي ثيؾ اص حذ اػتشع

 .حشفٝ اي ثٝ فٙٛاٖ اثضاسي ٔٙبػت ثٟشٜ ٌشفت

ٚضقيت وّي ٔحيظ صيؼت ٚ اوٛػيؼتٓ ثٝ عٛس ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ ثش سٚي ثٟذاؿتت وتبسٌشاٖ دس ٔـتبغُ ٔختّتف     ( 8

يٕٙتي ٚ ثٟذاؿتت حشفتٝ اي اص يته عتشف ٚ      ثٙبثشايٗ يه استجبط دٚ رب٘جٝ ثيٗ ا. ٌزاسد وـبٚسصي، ٔقذٖ ٚ ٔبٞيٍيشي ٚ تِٛيذ تبحيش ٔي

 .ديٍش ٚرٛد داسد تٛػقٝ پبيذاس تٛاْ ثب ٔحيظ ػبِٓ اص عشف

ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت سفبٜ افشاد ٚ ثشاي تٛػقٝ التلبدي ٚ ارتٕبفي رٛأـ ٚ وـٛسٞب، خظ ٔـي ٚرٛد داسد وٝ دػتيبثي ٞتش  ( 9

ثبال ثٛدٖ آٔبس ؿتبغّيٗ،  . ضيٙٝ ص٘ذٌي خٛد ٚ خب٘ٛادٜ ؿبٖ سا تبٔيٗ ٕ٘بيٙذػبصد وٝ ٞ ٞب سا لبدس ٔي فشد سا ثٝ وبس أىبٖ پزيش ػبختٝ ٚ آٖ
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ؿٛد، دس حبِي وٝ افضايؾ ٘ش  ثيىبسي ٚ تجقبت ٔٙفي آٖ فبّٔي تٟذيتذ   يه فبُٔ وّيذي دس تٛػقٝ پبيذاس ٚ ايٕٗ وـٛسٞب ٔحؼٛة ٔي

 .سٚد ثشاي ايٗ تٛػقٝ ثٝ ؿٕبس ٔي وٙٙذٜ

. آٖ خٛاٞتذ ثتٛد   ثٟذاؿت ٚ سفبٜ خب٘ٛادٜ دس ٌشٚ ػالٔتي ٚ ثٟشٜ ٚسي ٘يشٚي وتبس  اختلبكب دس وـٛسٞبي دس حبَ تٛػقٝ( 10

 ثٙبثشايٗ ٚضقيت ص٘ذٌي افضبي آٖ ٔتبحش اص الذأبت ثٟذاؿت حشفٝ اي خٛاٞذ ثٛد دس غيش ايٗ كٛست ثب تٛرٝ ثتٝ پتبييٗ ثتٛدٖ ػتغح    

يش ٔؼتميٓ ثٟذاؿت، سفبٜ ٚ التلتبد رٛأتـ سا تحتت    ثٟذاؿت ٚ وبٞؾ تٛاٖ وبسي، ثحشاٖ ؿذيذي دس خب٘ٛادٜ ثٛرٛد آٚسدٜ ٚ ثٝ عٛس غ

 .دٞٙذ ٔي تبحيش لشاس

 (بْگر)شرح ٍظايف ايستگاُ اهذاد

       رٕـ آٚسي اعالفبت ٚ آٔبس ٔٛسد٘يبص اص ٚاحذٞبي ٔختّف تِٛيذ دس استجبط ثب ٔشالجت ٞبي ثٟذاؿتتي اِٚيتٝ ٚ تىٕيتُ فتشْ ٞتبي

  اػتب٘ذاسد

  ٜدس ٚاحذٞبيي وٝ وٕيتٝ حفبؽت فقبَ اػت ثتب ٕٞىتبسي ٔؼتئَٛ    (تـىيُ ٚ تٙؾيٓ پشٚ٘ذٜ ثٟذاؿتي ثشاي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي وبسٌب

  )ثٟذاؿت حشفٝ اي 

 ثبصديذ اص ٚضقيت ٚ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص ٚػبيُ حفبؽت فشدي ٚ ا٘قىبع ٌضاسؽ ثٝ ٔؼئَٛ ثبالتش  

  ٜثبصديذ اص تبػيؼبت ٚ تؼٟيالت ثٟذاؿتي وبسٌب 

    ثتب  )ٌضاسؽ ٔؼبيُ ٚ ٔـىالت ثٟذاؿتي ٚ دسٔب٘ي دس استجبط ثب ا٘زبْ ٚؽبيف ٔحِٛٝ ثٝ ٔذيشيت وبسخب٘ٝ يب وٕيتٝ حفبؽتت فٙتي

 ( ٘فش وبسٌش 25ٕٞبٍٞٙي وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشفٝ اي دس ٚاحذٞبي ثبالي 

 ثٝ ٔشاوض ثٟذاؿتتي ٚ دسٔتب٘ي    ا٘زبْ وٕه ٞبي اِٚيٝ تب سػيذٖ ٚاحذٞبي أذادي ٕٞچٙيٗ دس كٛست ٘يبص ٚ أىبٖ افضاْ ٔزشٚح

  ٔشثٛعٝ

 ٜٔـبسوت دس رّؼبت آٔٛصؿي تـىيُ ؿذٜ دس وبسٌب  

 ؿشوت دس رّؼبت آٔٛصؿي ٔشوض ثٟذاؿت  

      ٔؼتٙذ ٕ٘ٛدٖ خذٔبت اسائٝ ؿذٜ ، تٙؾيٓ ٚ اسػبَ آٔبس فقبِيت فلّي ٚ ٘تبيذ وّش ػٙزي ايؼتٍبٜ أذاد ٔغتبثك فتشْ  ثتٝ ٔشوتض

  ثٟذاؿت

 بَ آٔبس حٛادثحجت حٛادث ٚ تٙؾيٓ ٚ ا سػ  
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  ٘ؾبست ثش ٔٛادغزايي ٚ اسائٝ ثٝ وبسٌبٜ ٚ ثبصديذ ٔٙؾٓ اص آؿپضخب٘ٝ ٚ ٘حٜٛ ػشٚ غزا 

       وٙتشَ وبست ثٟذاؿتي ٚ ٌٛاٞي ٘بٔٝ ٚيظٜ ثٟذاؿت فٕٛٔي وبسوٙب٘ي وٝ ثب ٔٛاد غزايي ػشٚوبس داس٘تذ ٚ ٔقشفتي آ٘تبٖ ثتٝ ٔشاوتض

صؿٍبٜ ٞبي ثٟذاؿتت رٟتت كتذٚس ٌتٛاٞي ٘بٔتٝ ٚيتظٜ ثٟذاؿتت        ثٟذاؿتي دسٔب٘ي رٟت كذٚس يب تٕذيذ وبست ثٟذاؿتي ٚ آٔٛ

  فٕٛٔي

        ٚ ٕٞىبسي دس ا٘زبْ الذأبت ػبِٕؼبصي ٔحيظ وبس اص لجيُ وّشص٘ي آة آؿتبٔيذ٘ي، ػٕپبؿتي ٚ عقٕتٝ ٌتزاسي فّيتٝ حـتشات

  ....رٛ٘ذٌبٖ، دفـ صثبِٝ ٚ 

  ٝاي ا٘زبْ ػبيش ٚؽبيف ٔحِٛٝ اص عشف ٔؼئٛالٖ ٔشثٛعٝ دس استجبط ثب ثٟذاؿت حشف 

  ٘فش وبسٌش ٔي ثبيؼت ثب ٕٞبٍٞٙي وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشفٝ اي ؿشوت كتٛست   25فقبِيتٟبي ثٍٟش دس ٚاحذٞبي ثبالي  :تبصره

  .پزيشد

 فرم ّاي هربَط بِ ايستگاُ اهذاد

  ٌضاسؽ فلّي فقبِيت ايؼتٍبٜ أذاد 

 فشْ وّشػٙزي سٚصا٘ٝ ايؼتٍبٜ أذاد  

 چه ِيؼت ٚػبيُ ٔٛسد٘يبص رٟت ايؼتٍبٜ أذاد  

  چه ِيؼت ثبصديذ اص ايؼتٍبٜ أذاد 

 فشْ ٔقبيٙبت وبسٌشي 

 هٌابع  

  1381ت  ٔؼتٙذات ٚ ٔذاسن ٔٛرٛد دس دفتش ػالٔت ٔحيظ وبس ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىي، ػبَ  1

  

2 ) GLOBAL STRATEGY ON OCCUPATIONAL HEALTH FOR ALL, WHO, 1995   


