
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی و سالمت شغلی  اتسیسات
 تهیه و تنظیم :

 واحد بهداشت حرفه ای

 3131زمستان 
 بخار دیگ های ایمنی

 جسار یه ثٝ وٝ است ای زٚجسارٜ فطبر تحت ٔٙجغ ثربر زیً

 آٖ زاذُ آة ثٝ را حزارت زیٍز جسار ٚ زٞٙس ٔي حزارت آٖ

 . زٞس ٔي ا٘تمبَ

 بخار: دیگ های عمذه مخاطرات

 ثربر زیً تزویسٖ ٚ ا٘فجبر اس ٘بضي ذطزات 

 سٛسی آتص ٚ احتزاق اس ٘بضي ذطزات 

 آٖ تبسیسبت ٚ ثربر زیً ثٝ ذسبرت ثبػث وٝ ذطزاتي 

 .  ضٛز ٔي

 ایمنی : حل های راه

 ٌٛ٘ٝ ٞیچ ثربر ٞبی ِِٛٝ ٚ ِٔٛس ثٛزٖ فطبر تحت سٔبٖ زر (1

 .ٌیزز  غٛرت تؼٕیزات ٘جبیس

 ثستٝ ثبیس آة ٚ ثربر ضیزٞبی تٕبٔي تؼٕیزات سٔبٖ زر (2

 .ثبضس 

 حفبظت ٚسبیُ اس ثبیس حتٕب تؼٕیزات سٔبٖ زر پزسُٙ (3

 .ٕ٘بیٙس  فززی استفبزٜ

 تؼٕیزات ٚضؼیت اػالْ تبثّٛ ثبیس ثٛیّز تؼٕیزات سٔبٖ زر (4

 .٘ػت ٌززز 

  .وٙیس ضزٚع را تؼٕیزات ٘جبیس ثٛیّز وبُٔ ضسٖ سزز اس لجُ (5

 زاذُ ثٝ ٘فز یه ٚرٚز غٛرت زر حتٕب تؼٕیزات سٔبٖ زر (6

 .ثبضس  اٚ ٔزالت ثبیس زیٍز زیً ٘فزی

 

 زاضتٝ ٚجٛز حزیك اطفب وپسَٛ ثبیس حتٕب ثٛیّز ٔجبٚر زر (7

 .ثبضس 

 وبثُ ٞبی ثب یب ٚ تٛری ثسٖٚ زٚرٌزز چزاؽ ٞبی اس استفبزٜ (8

 .ٔي ثبضس  ٕٔٙٛع ذزاة ثب رٚوص ثزق

 برق ایمنی

پٛضص  آیسوٝ ٔي پیص ٔٛالؼي زر ٌزفتٍي ثزق ذطز اغّت

 .ثبضس  ضسٜ ٔؼیٛة ثزق سیٓ ٞبی

 
 ایمنی : حل های راه

 ٔي ٕٔٙٛع اِىتزیىي ٔسارٞبی رٚی ثز تٟٙبیي ثٝ وبروززٖ (1

 .ثبضس 

 فیٛسٞبی ا٘ساسی راٜ زر زیٍز فّشات یب سیٓ اس استفبزٜ (2

 .است  ٕٔٙٛع سٛذتٝ اویساً

 لطغ را ثزق ثبیس ثزلي ٚسبیُ ذبن ٚ ٌزز ٘ظبفت ٍٞٙبْ (3

 .وزز  وبر ثٝ الساْ سپسٚ  ٕ٘ٛزٜ

 اثز زر یب ٚ ثٛزٜ ٕ٘ٙبن ٚ ذیس زست ٞب وٝ ٔٛالؼي زر (4

 . زاز  ا٘جبْ را ثزلي ػّٕیبت ٘جبیس ثبضٙس ذٖٛ آِٛز سذٓ

 زستىص ٞبی اس استفبزٜ ایٕٙي وفص ٚ والٜ ثز ػالٜٚ (5

٘ززثبٖ  ٚ ٔرتّف ِٚتبصٞبی زر ثزلىبری الستیىي ٔرػٛظ

 .است  اججبری ٞبزی غیز ٞبی

 زٚر ٚ ٔٙبست ٔحُ ٞبی زر ثبیس ایٕٙي تجٟیشات ٚ ٚسبیُ (6

 .ضٛ٘س  ٍٟ٘ساری ٔىب٘یىي آسیت ٞبی رطٛثت ٚ اس

 .است  ٕٔٙٛع اویساً ضبذٝ زٚ ثسٖٚ ثزق وبثُ اس استفبزٜ (7

 الستیىي پبیي سیز اس استفبزٜ ثزلي تؼٕیزات ٍٞٙبْ زر (8

 ٔتز سب٘تي 55*  55آٖ  ٔسبحت ٚ اِشأي است ػبیك

 . ثبضس

 ٕٞٛارٜ ثبیس سیبر یب ٚ ثبثت اس اػٓ ثزق تبثّٛٞبی زرٞبی (9

 افزاز اذتیبر زر فمط آٖ ٞب ٚوّیس ٌززز ٚ لفُ ثستٝ

 ٌیزز . لزار  )وبراٖ ثزق( ٔسئَٛ 
 

 
 است  ٕٔٙٛع اویساً ثزلي ػّٕیبت زر فّشی ٘ززثبٖ اس استفبزٜ (15

 برشکاری و جوشکاری ایمنی

 
 : ثزضىبری ٚ جٛضىبری ػّٕیبت حیٗ زر ػٕسٜ ذطزات

 حزارت زرجٝ ثٛزٖ سیبز ػّت ثٝ سٛسی آتص 

 جٛضىبری اس حبغُ ٞبی اضؼٝ ٚ زٚز 

 اِىتزیىي ضٛن 

 ثیٙبیي ٔطىُ ایجبز 

 ایمنی : حل های راه

 وبثُ ٞبی ٚ ضیًّٙ ٞب حتٕب وبر ثٝ ضزٚع اس لجُ (1

 .وٙیس  چه را ٚ ثزضىبری جٛضىبری

 چزخ ثب را آٟ٘ب ٚ ٘غّطب٘یس سٔیٗ رٚی را ٌبس سیّٙسرٞبی (2

 .وٙیس  حُٕ زستي ٔٙبست

 ٔحُ زر ثبیس زستٍبٜ ٞز ثزای آتص وٙٙسٜ ذبٔٛش (3

 .ثبضس  جٛضىبری ٔٛجٛز

 اس ثبیس ثزضىبری ، ٚ جٛضىبری ػّٕیبت پزسُٙ تٕبْ (4

 .وٙٙس  استفبزٜ ٔٙبست فززی تجٟیشات حفبظت

 ضیز اس  را سیّٙسر ٞزٌش سیّٙسرٞب زستي حُٕ سٔبٖ زر (5

 آٖ ٍ٘یزیس . سز

 پب زٚ ثیٗ ثزضىبری ٚ جٛضىبری ضیًّٙ ٞبی زازٖ لزار (6

 .است  ٕٔٙٛع وبر اویساً ٍٞٙبْ

 اویسا آٖ وبثُ تٛسط جٛش تزا٘س زستٍبٜ جبثجبیي (7

 .ٕٔٙٛع  است 

 ٞیچٍبٜ استیّٗ سیّٙسر ذزٚج ضیز سزٌي ید غٛرتي زر (8

 . ٘ىٙیس ٌزْ آٖ را تٛسط ضؼّٝ

 



 

 نردبان ایمنی

 سطٛح ٚ ارتفبػبت ثٝ یبثي زست ثزای ای سبزٜ اثشار ٞب ٘ززثبٖ

 . ثبضٙس ٔي ثبالتز

 : نردبان از استفاده زمان در عمذه خطرات
 فزز ٚ وبر ٔحُ ثٝ ٘سجت ٘ززثبٖ ٘بٔٙبست ٔٛلؼیت 

 ٖثٝ ٔٙجز وٝ ٘ززثبٖ ثبالیي ٞبی پّٝ رٚی ثز فزز ایستبز 

 ضٛز . ٔي ٚی تؼبزَ ثزٞٓ ذٛرزٖ

 ٗثجبت . ثي ٚ ٘بپبیسار سطح رٚی ثز ٘ززثبٖ ٞب ٌذاضت 

 ٖزر ثطىٝ یب جؼجٝ لزارزازٖ ثٛسیّٝ ٘ززثبٖ ارتفبع افشٚز 

 آٖ . پبیٝ ٞبی سیز

 : ایمنی های حل راه

 ٔتز 1.2ٞز اسای وٝ ثٝ زٞیس لزار ای ساٚیٝ زر را ٘ززثبٖ ٞب (1

 ثبیس ثبضٙس . یؼٙي زاضتٝ فبغّٝ زیٛار ٔتز اس 5.3 ٔؼبزَ

٘ززثبٖ  طَٛ چٟبرْ یه زیٛار، پبی اس ٘ززثبٖ پبی فبغّٝ

 .ثبضس 

 ٔي ٘ززثبٖ اس رفتٗ ثبال ثٝ ٔجبس ٘فز یه تٟٙب سٔبٖ ٞز زر (2

 .ثبضس 

 است . ٕٔٙٛع ٔتز زٜ اس ثیص یىطزفٝ ٘ززثبٖ (3

 وبر وفص اس ثبیس وٙٙس ٔي استفبزٜ ٘ززثبٖ ٞب اس وٝ افزازی (4

 .وٙٙس  ٔٙبست استفبزٜ

 وٙیس . استفبزٜ ٔحبفظ وفطه ثب ٞبی ٘ززثبٖ اس ثبیس حتٕب (5

 1 حسالُ آٖ ثبالیي سطح وٝ لزارٌیزز طٛری ثبیس ٘ززثبٖ (6

 ثؼٙٛاٖ لسٕت ایٗ وٝ ثبضس ثبالیي ٌبٜ تىیٝ اس ٔتز ثبالتز

 ... ٚ زارثست ثبْ ، رٚی ثز ضسٖ ثزای پیبزٜ ای زستٍیزٜ

 .ٚرز  ٔي ثىبر

 ثٝ رٚ ثبیس حتٕب ٘ززثبٖ اس آٔسٖ پبییٗ ٚ رفتٗ ثبال ٍٞٙبْ (7

 ثبضیس . طزف ٘ززثبٖ

 ٕٔٙٛع ٔؼِٕٛي ٘ززثبٖ ضىُ ثٝ طزفٝ زٚ ٘ززثبٖ اس استفبزٜ (8

 .است 

 دستی ابسار ایمنی

  : ها چکش

 آٟ٘ب  ٔیّٝ یب ٚ ضىستٝ یب ذٛرزٜ تزن وٝ ٞبیي چىص اس

 استفبزٜ زارز پزیسٌي ِت آٖ سز ایٙىٝ یب ٚ فزسٛزٜ ٚ ضُ

 .ٕ٘ٙبئیس 

 ٗٔیّٝ ثٝ غحیحي ثػٛرت چىص سز وٝ ضٛیس ٔطٕئ ٚ 

 .است  ضسٜ آٖ ٚغُ زستٝ

  : ها سوهان
 ٖثبضٙس ٔٙبسجي زستٝ زارای ثبیستي ٞب سٛٞب .  

 ٕ٘ٙبئیس استفبزٜ اٞزْ ثؼٙٛاٖ سٛٞبٖ اس ٞزٌش . 

 : قلم

 ٝٔٙبسجي سٚایبی ٚ ٌٛضٝ زارای ٚ تیش ثبیستي ٚسیّٝ ایٗ ِج 

   . ثبضس

 ٜضىُ لبرچي ثػٛرت سیبز اثزوبر زر ٞب لّٓ سز ٘سٞیس اجبس 

  .ضٛز پٟٗ

 وٙیس تیش ٔٙظٕي ثػٛرت را ٚسیّٝ ایٗ وٙیس سؼي  . 

  : گوشتی پيچ

 رٚی ٚ ٕ٘ٙبئیس استفبزٜ اسىٙٝ ٚ لّٓ ثؼٙٛاٖ ٌٛضتي پیچ اس ٞزٌش

 ذٛاٞس ذطز٘بن ٚسیّٝ ایٗ زار تزن زستٝ  .٘ىٛثیس چىص آٖ

 . ثٛز

  : آچار
 ٘ىٙیس استفبزٜ ضسٜ پٟٗ ٞبی فه ثب آچبر اس.   

 ٟٔزٜ ٚ پیچ ثبسوززٖ ٚ ٚسیّٝ ایٗ اس استفبزٜ ٍٞٙبْ اٌززر 

 احتٕبَ ٚ ٘بٔٙبست آچبر ثسا٘یس ضٙیسیس غسایي ٞب

  .زارز ٚجٛز آٖ پزتبة ٚ سزذٛرزٖ

 ٝثبضیس زاضتٝ ٔرتّف سبیشٞبی ثب آچبرٞبیي ٕٞیط .  

 ٕ٘ٙبئیس ثّٙستز ٚسبیُ زیٍز ٚ ٔیّٝ ثب را آچبر زستٝ ٞزٌش .  

 صوت ایمنی

 غٛت یه اس است ػجبرت غسا ٚ سز ، رٚا٘طٙبسي ٘ظز ٘مطٝ اس

 غسا ٚ سز ػّٕي ٘ظز اس ٚ ، ٘بذٛاستٝ یب ٚ ٘بذٛضبیٙس ، ٘بٔطّٛة

 ٞبی ضست ٚ ٞب ٔٛج طَٛ ثب ٔرتّف ٞبی غٛت اس ٔرّٛطي

 ٌٛش ثزای ٚ ٘ساضتٝ ٔؼیٙي ٚ ٔطرع تزویت وٝ ٔتفبٚت

 . ثبضس ٔي ٘بذٛضبیٙس

 : کارگران روی بر صذا و سر اثرات

 صذا : فيسیولوشیکی اثرات (1

 وطیسٖ  سٛت ٌٛش ، وززٖ ٚس ٚس( ضٙٛایي  ذستٍي( 

 ذٖٛ فطبر ٚ لّت ضزثبٖ افشایص 

 وبٞص یب افشایص ٔززٔه ، ضسٖ ثبس( چطٓ  رٚی اثز 

 ثیٗ اس رً٘ ٞب ، تطریع لسرت ضسٖ زیس ، وٓ ٔیساٖ

 )ضت  زر ثیٙبیي رفتٗ

 صذا : روانی - فيسیولوشیکی اثرات (2

 وبری را٘سٔبٖ ٚ ظزفیت وبٞص 

 ذٛاة رٚی ٘بٔطّٛة تبثیزات 

 وبری اضتجبٞبت افشایص 

 اػػبة تحزیه 

 : فردی مواجهه کاهش روش

 (P.P.E) فززی حفبظت ٚسبیُ اس استفبزٜ چبرٜ راٜ آذزیٗ

 ٚ  )تٌٛٛضي Ear Plug ( ٌٛش پالن ا٘ٛاع  :ضبُٔ . ثبضس ٔي

 .Ear Muff ٌٛضيرٚ 

 : ایمنی های حل راه

 زر بی ٚ ص٘زاتٛرٞب زیشَ اتبق ، ٔٛتٛرذب٘ٝ ٔحیط زر وبر سٔبٖ زر

 حتٕب فزس سًٙ ٔثُ غسا سزٚ پز زستٍبٞبی اس استفبزٜ سٔبٖ

 . وٙیس استفبزٜ ٌٛش پالي اس ثبیس
 


