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آموزشیدوره 

یاسر صحرانورد: ارائه دهنده
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 ی درکار سال قبل از میالد مسیح ، بیماری صرفا یک بالی آسمانی به شمار می آمد وکس3900تا

ودی و حال بیماران دخالت نمی کرد کسی که مریض می شداگر خوب شدنی بودخود به خودبهب

ندگی در یونان ز( اسکوالب)می یافت واگر نه، از بین می رفت دراین زمان مردی بنام اسقلبیوس

.د نهادمی کرد و اولین کسی بود که برای شفای بیماران دست به کار شد ونام طبیب را بر خو

 مشغول یک شب که از معالجه بیماران فراغت پیدا کرده و. اسقلبیوس دختری بنام هیژی داشت

ماران به تهیه دارو بود دخترش به او گفت آیا بهتر نیست این همه کوششی را که برای درمان بی

.کار می بری صرف تدابیری کنی که مانع از مریض شدن مردم بشوی 

ر حرفهای هیژی باعث ثاثیر شگرف در پدر شد و او را بران داشت تا شالوده رشته جدیدی را د

ار نشوند و به طبابت پی ریزی نماید مبنی بر اینکه به مردم دستوراتی میداد که چه کنند که بیم

سی افتخار دخترش هیژی این علم را به زبان یونانی هیژینیوس نام نهاد وامروزه در زبان انگلی

hygiene گفته می شود بهداشت یا  .

تاريخچه بهداشت
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بهداشت شغليتاريخچه 

به از زمان قدیم دانشمندانی مانند بقراط و ابو علی سینا اشاره ای
دردهای شکمی در بین کارگران نقاش ساختمان که ناشی از

.ترکیبات سرب بود داشتند
ه در در طب قدیم ، بیماریهای شغلی مورد توجه قرار نگرفت تا اینک

در این قرن شانزدهم که یک پزشک ایتالیایی آگریکوال کتابی
مورد منتشر کرد ویازده سال بعد از وی پزشکی از اهل سویس

غل در بنام پاراسلسوس کتابی در مورد بیماری های وابسته به ش
(1567سال)بین کارگران معدن وذوب فلزات منتشر کرد 

ار پدر طب کدر ایتالیا نوزادی متولد شد که بعدها به 1633در سال 
. مشهور گردید

تاب ک. از پیشگامان بزرگ در زمینه بهداشت کار میباشد رامازینی
میالدی منتشر شد و او اولین کسی 1700معروفش در سال 

است که از بیماران خود سوال می کرد 
مار این جمله کوتاه نقطه عطفی درتاریخ طب بششغل شما چیست ؟ 

.می آید
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تعریف بهداشت صنعتی

عبارتست از علم و فن پيشگيری از بيماری های ناشی از کار و ارتقای سطح
.سالمتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محيط کار

اهداف بهداشت صنعتی

-ان ارتقاء و تامين عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی ، روانی واجتماعی کارکن
همه مشاغل

- جلوگيری از بيماریها و حوادث شغلی
-ا انتخاب افراد برای محيط وشغلی که از لحاظ جسمی وروانی قدرت انجام آن ر

يق دارند ویا به اختصار تطبيق کار با انسان و در صورت عدم امکان این امر تطب
.انسان با کار 
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:برنامه های رایج  بهداشت صنعتی 
برنامه های مربوط به بهداشت محيط کار.
 برنامه های مربوط به حفاظت و ایمنی.
 ایجاد امکانات درمانی و کمک های اوليه.
 برنامه های مربوط به آموزش بهداشت.
 برنامه های مربوط به تغذیه.
 برنامه های مربوط به نوتوانی.

انجام معاینات بدو استخدام
تعيين استعداد بدنی و قابليت شخص برای کار مورد نظر.
 حفظ صنعت و سرمایه و سالمت کارکنان دیگر.
دتعيين حدود سالمتی متقاضی و محدودیت هایی که باید در کار بعدی خود داشته باش.
شناسایی بيماریهای واگير دار کارکنان و جلوگيری از انتشار آنها.
 تعيين فواصل معاینات بعدی با توجه به وضع کارکنان و شرایط محيط کار.
 تشخيص زود رس بيماریها و درمان آنها.
 تا بعدا به حساب ضایعات ناشی از (تعيين ضایعات و نواقص قبلی متقاضی و ثبت در پرونده

).کار منظور نشود
 تشکيل پرونده بهداشتی و استفاده از آن در مراجعات بعدی کارگر.
آشنا شدن به روحيات و اطالعات بهداشتی کارگر.
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برنامه های رایج  بهداشت صنعتی

انجام معاینات دوره ای
 (مهم ترین هدف ) . تشخيص زود رس بيماریها
توصيه برای تغيير شغل یا محدود کردن کار افراد یبمار.
 ارزشيابی روش های پيشگيری و ایمنی.
 تعيين اثر محيط بر سالمتی کارکنان.
جلوگيری از انتقال و انتشار بيماریهای واگير دار.

انجام معاینات اختصاصی
 معاینات برگشت به کار  مجدد بعد از حادثه  و بيماری.
 معاینات ویژه برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور.
 معاینات پزشکی جوانان و زنان.
 معاینات پزشکی مدیران.
 معاینات پزشکی در مقابل خواست.
معاینات در موقع تغيير شغل.
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انواع بیماریها
بیماریهای  غیر مرتبط با کار :
بیماریهای مرتبط با کار :
ندبه گروهی از بیماریها اطالق می شود که بوسیله شرایط محیط کار تشدید می شو.
 ( قلبی ، کمری)

بیماریهای ناشی از کار:

به گروهی از بیماریها اطالق می شود که عامل مولد آنها در محیط کار می باشد .
...(سیلیکوزیس ، سیدروزیس ، شیورز و )

 می باشد تدریجیتاثیراین عوامل بر روی فرد بصورت.

 ( قابل پیشگیری نه درمان  )

 ن مدتی که اگر کارگر بعد از قطع تماس با آن ماده بیماری زا تا آخر آ: مدت مسووليت
. مدت عالیم بیماری را نشان داد 
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بهداشت صنعتی

(ع)امام علی 
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عوامل ایجاد کننده بیماریهای ناشی از کار

.عوامل فيزیکی -1
.عوامل شيميایی -2

مکانيکی(/ مهندسی فاکتورهای انسانی ) عوامل ارگونوميکی-3
(.  زیست شناختی ) یکیژعوامل بيولو-4

.عوامل روانی -5
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عوامل ايجاد کننده بیماريهای ناشي از کار
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عوامل فیزيکي

سروصدا
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:شناسیروانتعریف 
یک  صوت نامطلوب و عبارت است از
.ناخوشایند

:تعریف علمی 
ا مخلوطی از صوتهای مختلف با طول موج ه

و شدت های  متفاوت که ترکیب 
گوش برایومشخص و معینی نداشته

.ناخوشایند است

سروصدا

صنعتیبهداشت13



:اثرات سر و صدا بر روی انسان 

ناشنوایی شغلی 

اثرات فيزیولوژیک 

اثرات روانی 

اثرات عمومی 

سروصدا
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:اثرات سر و صدا بر روی انسان 

:ناشنوایی شغلی 

بر اثر قرار گرفتن در معرض صدای شدید بوجود می آید و پس از:( (TTSکاهش شنوایی موقت

 .دور شدن از صدا به مرور زمان از بین خواهد رفت

هر گاه شخصی روزانه چند ساعت بطور پیوسته در معرض صدای :( (PTSکاهش شنوایی موقت

بران در واقع آسیب غیر قابل ج. شدید قرار گیرد پس از چند ماه یا چند سال کر می شود

.به شنوایی او وارد می شود که غیر قابل برگشت می باشد

مصرفقدارمرفتنباالوتنفستعداد،قلبضربانتعدادافزایش:صدافيزیولوژیکاثرات
خونفشارافزایشواکسیژن

ریفکهایکارهماهنگینا،مغزیهایفعالیتدردقتیبیوشدنکم:صداروانیاثرات

سرگیجه،استفراغ،تهوع:صداعمومیاثرات

سروصدا
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سلول های شنوایی طبیعیسلول های شنوایی آسیب دیده
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:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  
مهندسیومکانيکیاصول

کاهش صدا در منبع 

جلوگيری از انتشار و انتقال صوت

مناسبکارگرانتخاب

ایدورهمعاینات

کارتعویق

فردیحفاظتوسایلازاستفاده

(Ear Plug)پالگ گوش  

 (Ear Muff)گوشی 

 (Ear  Caps)گوشی 

سروصدا
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:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

اصول مکانيکی و مهندسی

جلوگيری از انتشار و انتقال صوت-کاهش صدا در منبع  

سروصدا
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:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

انتخاب کارگر مناسب 

رد که برای این منظور باید معاینات پیش از استخدام کارگران با دقت انجام گی

احتی شامل آزمایش شنوایی سنجی نیز می باشد و استخدام افرادی که دارای نار

.  های پیشین گوش می باشند با دقت بهتر به عمل آید

سروصدا
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:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

: معاینات دوره ای 

به طور کلی تمام کارگرانی که در محیط های پر سروصدا کار می کنند باید مرتباً 

تحت معاینات دوره ای که شامل آزمایش شنوایی سنجی نیز می باشد قرار گیرند 

     .

سروصدا
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:تعویض کار 

رانکارگدرشنواییافتدهندهنشانپزشکیهایآزمایشکهصورتیدر

.ودنماقدامسروصدابیمحیطیکبهکارگرتعویضبهباید،باشد



:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

استفاده از وسایل حفاظت فردی 

( ایر پالگ ) پالگ گوش 

سروصدا
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فوم ، پالستیک و پالستیک: جنس 
سبک ، ارزان قیمت 

دم عفونت یا التهاب کانال گوش بعلت ع
نگهداری صحیح و آلودگی



:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

استفاده از وسایل حفاظت فردی 

نحوه قرار دادن ایر پالگ در گوش

سروصدا
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:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

استفاده از وسایل حفاظت فردی 

ایر کپ

سروصدا
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شبیه ایر پالگ 
ن داخل کانال گوش قرار نگرفته و فقط آ

(تفاوت ) .را  مسدود می کند 
برای افرادی که هنگام استفاده از ایرپالگ 
.  احساس نارحتی می کنند کاربرد دارد
حفاظت کمتر نسبت به ایر ماف و ایر پالگ



:تدابیر پیشگیری از اثرات صدا  

استفاده از وسایل حفاظت فردی 

(  ایر ماف) گوشی 

سروصدا
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پوشاندن کامل گوش خارجی
حفاظت بهتر  نسبت به دو نوع قبلی

:ویژگی 
هیل امکان فیلتر فرکانس های خاص به نظور تس
در مکالمه در محیط های پر سرو صدا



dBدسی بل 

نجوای آهسته در فاصله یک متری 10

موسيقی با صدای آهسته40

صدای بلند رادیو 60

صدای ماشين باری 70

هاکارگاه های بافندگی یا صدای اعالم خطر خودرو100

متری 5موتور جت هواپيما در فاصله 130

مدت 
زمان 
تماس

تراز 
فشارصوت

ساعت8
حد سقفی

قاعده 
نصف 
شدن 
زمان

مرجع استاندارد

901153NIOSH

901155OSHA

851403IRAN - ACGIH

بلوک شرق ، 90-3
 ISOاروپا،

سروصدا

(ACGIH)          American  Conference Of  Governmental  Industrial  Hygienist

(OSHA)                              Occupational  Safety  And  Health  Administration                         

(NIOSH)                    National  Institute  Of  Occupational  Safety  And  Health             
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عوامل فیزيکي

ارتعاش
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: ارتعاش 

عبارت است از حرکت نوسانی یک جسم حول 
.محور تعادل خودش

آالت انرژِی ارتعاشی از بیشتر تجهیزات و ماشین
منتشر می شود و امکان انتقال آن به بدن 

د افرادی که با این تجهیزات کار می کنند وجو
رزان انتقال انرژی مکانیکی از یک منبع ل. دارد 

ده ، به بدن انسان آسایش را مختل کر( مرتعش)
بازده کار را کاهش داده و سرانجام اعمال 

.فیزیولوژیک بدن را دچار اختالل می کنند 

ارتعاش
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:اثرات ارتعاش بر روی انسان 

هرتز1-80محدوده بحرانی : (  W-B)تمام بدن 

عوارض-( راکبين وسایل نقليه)عوارض گوارشی -صدمات به ستون فقرات 
(اختالل در شنوایی و بيخوابی )عصبی و عمومی

هرتز1500محدوده بحرانی تا حدود : (  H-A)بازو -دست 

لتغيير شکل استخوانها و مفاص-( دست مرده ،رینو )سپيدانگشتبيماری 

ضایعات بافت های نرم-(  Kienbook ،Kohler)عوارض استخوانهای مچ و کف دست 

(الغر شدن ماهيچه ها) 

هرتز2000کمتر از : محدوده ارتعاشات قابل توجه برای انسان 

هرتز1-80: ارتعاشات با محدوده طبیعی 

ارتعاش
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ارتعاش

پیشگیری و کنترل ارتعاش 
.محکم نمودن پایه های ماشين با فونداسيون -

.  برداشتن قطعات لرزان و آزاد ماشين که ایجاد ارتعاش می کند -

.ی نماید ایجاد فونداسيون متناسب با شدت ارتعاشاتی که دستگاه ارتعاش کننده ایجاد م-

ت بازرسی و کنترل مداوم دستگاهها و قطعاتی که در حرکت هستند و یا در مقابل حرک-

.مرتعش می شوند وسفت و محکم کردن آنها و تعویض قطعات فرسوده 

.استفاده از تکيه گاه قابل انعطاف مانند فنر، الستيک فشرده ، کائوچو -

.توجه به بيماریهای عروقی ، عصبی ، عضالنی و استخوانی در معاینات -

.استفاده از دستکش ضد ارتعاش -

.  کاهش زمان کار-
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سانتی گراد21:درجه حرارت 

درصد 50: رطوبت  

سانتی متر بر ثانیه10حدود : جریان هوا 

مطلوب ترين شرايط برای زندگي
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عوامل فیزيکي

شرايط جوی
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:تعریف 
افش گرما انرژی است که در اثراختالف دما بين یک سيستم و محيط اطر

.از یکی به دیگری منتقل می شود

:راههای مقابله بدن با گرما 
:فيزیکی 

وتعریق با بیشتر از طریق پوست و ریه انجام می گیرد پوست به وسیله تشعشع ، هدایت
در حالی که ریه ها این عمل را از طریق دفع . محیط تبادل حرارتی انجام می دهد

. بخار آب انجام می دهند 
:  شيميایی 

بدن از طریق کاهش سوخت وساز عضالنی به منظور تولید حرارت کمترعمل می
. نماید
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بیماريهای ناشي از گرما
:  سوختگی های سطحی پوست  

.در اثر تابش آفتاب 

: جوشهای گرمایی
می محيط های مرطوب و داغ که عرق به سادگی از روی سطح پوست توسط تبخير پاک ن

بسته شدن دهانه غدد عرق . شود و پوست برای مدت طوالنی خيس می ماند
شستشو منظم و خشک  کردن پوست: درمان 

:  کرامپ های عضالنی 
محيط -ازدست دادن آب وامالح بدن بخصوص سدیم درنتيجه تعریق -گرفتگی عضالت 

در ماهيچه های دست و بازو و سپس در ماهيچه ، درد شدید گرم و کار بدنی سنگين
های پا وشکم

یک چهارم قاشق چای)مایعات به صورت وریدی یاخوراکی، محيط خنکانتقال به : درمان
(خوری نمک دریک ليوان آب
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بیماريهای ناشي از گرما
:گرمازدگی 

ش و بيمار بيهو-عدم کارایی مرکز تنظيم حرارت در مغز -کار در هوای گرم زیر آفتاب 
ناگهانی-دارای پوستی گرم وخشک  

پيچاندن شخص در حوله یا ملحفه های مرطوب سرد، غوطه ور ساختن بدن در : درمان
حمام آب سرد

( :  خستگی ناشی از گرما -ضعف گرمایی )آستنی مخصوص 
-خستگی و سرگيجه -شروع آرام -عرق زیاد ضمن کار ، شایعترین عارضه گرمایی

پوست بيمار مرطوب ، نبض تند و ضعيف ،
.  دارد استفراغ نيز وجود عالیمی چون اسهال تهوع ومعموال، فشار خون پایين

رد مایعات واستفاده از کمپرس سدر صورت نداشتن تهوع واستفراغ خوراندن آب و: درمان
.توسط حوله مرطوب ميباشد

.باال بودن پاهای بيمار کاهش فشار خون را بهبود می بخشد
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تدابیر حفاظتی وپیشگیری از خطرات گرما

از پوشیدن لباسهایازاز جنس نخ واستفاده از لباس های رنگ روشن سبک راحت وگشاد و-1
.جنس نایلونی یا پالستیکی خودداری گردد

.تهویه عمومی مناسب-2
. استراحتوبرنامه منظم کار-3
.  کاهش فعالیت جسمانی کارگران-4
. در دسترس قرار دادن آب خنک و گوارا-5
وجه قراردادن میوه هایی که با نمک خورده می شوند مانند گوجه سبز، خیار، گدراختیارتهیه و-6

.  فرنگی، پرتغال ترش جهت جبران نمک و جلوگیری از کرامپ عضالنی
.کاهش مدت زمان کار در فصول گرم-7
.و مایعات داغ مانند  چای در ساعات اوج گرماحذف غذاهای پرکالری و گرمازا مانند شیر-8
.استفاده از یک برنامه خوب طراحی شده و کاربردی تطابق با گرما-9

.آموزش کارگران در مورد روشهای انجام کار به طرق ایمن و بهداشتی در فصول گرما-10
ور انجام معاینات ادواری و قبل از استخدام و بیماریابی پزشکی در بین کارگران به منظ-11

ی قرار شناسایی افرادی که تحمل کمی نسبت به گرما داشته و یا در وضعیت جسمی مناسب
.  ندارند
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طرز اثر سرما
ن سرما از طریق لخته کردن خون و همچنین از بین بردن انتهای اعصاب و یخ زدن مایع درو

ود و سرما باعث از بین رفتن سیستم دفاعی بدن می ش. سلولی باعث مرگ سلول می شود 
.بتدریج حرارت مرکزی بدن شروع به افت می کند 

 درجه باشد نجات شخص قطعی است در 35سرمازده باالتر از حرارت مرکزی بدن هرگاه
درجه برسد 24امکان حیات است و اگر حرارت به % 50درجه برسد 30صورتی که این دما به 

.خطر مرگ صد در صد است 

بيماریهای ناشی از سرما
 ( :هيپوترمی عمومی )سرمازدگی

ق نبض تند فشار خون باال و انقباض شدید عرو-دردهای شدید عضالنی -کاهش حرارت مرکزی بدن )
(محيطی با افزایش تهویه ریوی

 ( :ژلور )یخ زدگی
ز بافت و نکرو-بيشتردرانگشتان دست ،پا و گوشها و بينی -شروع آرام -اختالل موضعی درگردش خون )

( قطع عضو در صورت عدم درمان سریع 
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تدابیر حفاظتی وپیشگیری از خطرات سرما

 استفاده ازسيستم های حرارتی عمومی وموضعی.
محصور کردن محيطهای کاری.
 استفاده از لباس گرم و مناسب.
استراحت دوره ای در محيط گرم.
وجود حمام های آب گرم .
مصرف غذا و آشاميدنی گرم.
افرادی که اختالالت عروقی دارند و)عدم استفاده از افراد حساس به سرما

( .معتادان به الکل
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عوارض کاهش فشار
 میلی متر جیوه می باشد و بین فشار هوا و فشار مایعات وگازهای داخل760فشار هوا در مجاور دریا

.بدن تعادلی وجود دارد 
 متر یک میلیمتر جیوه فشار هوا کم می شود و در نتیجه فشار 10با افزایش ارتفاع به ازای هر

اختالل در حس، اختالالت گردش خون  ؛ ناراحتی های گوارشیاکسیژن کاهش می یابد  و 
.بروز می نمایدسيستم بينایی و شنوایی 

عوارض افزایش فشار
بر سطح اگر گسی که زیر آب یا تحت فشار زیاد مشغول کار بوده است ؛ ناگهان وباسرعت فشار وارده

ود که گاز بدن او کاهش یابد حبابهایی مرکب از ازت اکسیژن وانیدریدکربنیک در خون او پدیدار میش
صورت انیدریدکربنیک از ریه دفع  می شود و اکسیژن به مصرف نسوج می رسد ولی ازت همچنان ب
جا حباب باقی می ماند و در بافتهای مختلف پخش می شود و برحسب اینکه درچه بافتی ودر ک

(بيماری کيسن) . جایگزین شوند عوارض مختلفی ایجاد می کند
 زوز و، استفراغ،تهوع،عضالتو مفاصل استخوانها دردهایی در سراسر بدن بخصوص در اطراف

هرگاه عالئم این بیماری مشاهده گردید. مرگوحتیعوارض عصبی ، تلوتلو خوردنو گوش 
. بایستی بیمار را تحت فشاری برابر فشار محل کار قرار داده و بتدریج فشار را کاهش داد
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عوامل فیزيکي

روشنايي

بهداشت صنعتی39



اهداف تامین روشنایی

بيشترین حفاظت از بينایی کارکنان 
کاهش عوامل ایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی کافی 

پيشگيری از حوادث ناشی از کار 
افزایش بازده ی کار 

بهبود کيفيت فرآورده 

روشنايي
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اثرات مثبت نور کافی و مناسب در محیط های کاری 
ميل و رغبت کار در کارگر افزایش می یابد 

دقت عمل در کار بيشتر می شود 
حاصل و نتيجه کار افزوده می گردد 

گردد سالمت چشم و قدرت بينایی کارگر محفوظ مانده و خستگی اعصاب کمتر می
کار بهتر ، راحت تر و دقيق تر انجام می گيرد 

.از ميزان حوادث حين کار کاسته می شود
(اثرات غيرمستقيم).شودناراحتی استخوانی کمتر ایجاد

عوامل اصلی در دیدن

طول زمان دیدن -ميزان روشنایی جسم -تباین -اندازه ی جسم 

روشنايي

ثانيه ميباشد0.17ثانيه وزمان تشخيص 0.07زمان الزم برای مشاهده اجسام : مدت رویت اجسام 
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منابع نور 
روشنایی مصنوعی-روشنایی طبيعی 

مشخصات اصلی منابع مصنوعی 

تا حد امکان به روشنایی روز نزدیک باشد 
به صورت یکنواخت توزیع گردد

ایجاد خيرگی نکند 
درخشندگی مناسب داشته باشد 

ایجاد حرارت نکند 
تابش پرتو فرابنفش برخی از المپ ها حداقل باشد 

روشنايي
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عوارض ناشی از نور

ازدیاد نور
.مبرخورد مستقیم نور به چش، انعکاس شعاع تابش نور از سطوح شفاف : خيرگی
احساس ناراحتی و درد در چشم، کم شدن حس بینایی، ترس از نور و ریزش: عالیم 

.اشک
کمبود نور

وس حرفه ایفشار در چشم، سردرد،  سرگیجه خستگی، بی میلی نسبت به کار و نیستاگم

.ودسـبب بـروز حـرکـات غیـر طبیعی در چشم می ش: بیماری نیـسـتاگـموس 

:عوارضتشدید کننده عوامل 
خستگی فکری، خستگی چشمی، سن

روشنايي
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خصوصیات روشنایی مناسب

نور کافی باشد 
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خصوصیات روشنایی مناسب

درخشندگی سطح سبب چشم زدگی نگردد
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خصوصیات روشنایی مناسب

سایه های مزاحم موجود نباشد
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خصوصیات روشنایی مناسب
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خصوصیات روشنایی مناسب
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ميزان روشنایی مطلوب بر حسب لوکسمحل کار

کارگاه
کارهای بزرگ و درشت

کارهای ظریف
کارهای بسيار ظریف

100-80

250-150

1000-500

اداره
اتاقهای کار

اتاق نقشه کشی
250-150

500-300

100-200برای انجام کارهای عادیمنزل

150-200برای انجام فعاليت های عادی دانش آموزان و کارکنانمدارس

روشنايي

در فاصله یک متری (سانتيمتر2/5شمعی به قطر )شدت روشنایی است که از یک شمع استاندارد: لوکس 
.توسط یک سطح یک متر مربعی دریافت می شود بهداشت صنعتی49



عوامل فیزيکي

پرتوها
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پرتوها 
یل ولی به دلگونه ای از انرژی هستند ، که در خالء یا ماده پراکنده می شوند

ود  اهمیت زیاد یه عنوان یک عامل فیزیکی مستقل در نظر گرفته می ش

تقسیم بندی پرتوها
1تقسيم بندی 

(الکترون -پروتون -نوترون -بتا -آلفا ). پرتوهای ذره ای

.پرتوهای الکترومغناطيس
2تقسيم بندی 

(گاما -پرتوهای ایکس ).پرتوهای یونساز

(ا صوتفر-ميکروویو-مادون قرمز-نور مرئی -ماوراء بنفش پرتوهای). پرتو های غير یونساز

پرتوها
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ضایعات پرتوهای یون ساز 
اثرات زودرس

راد ، مرگ200پرتوگیری بیشتراز -(مغز استخوان )آسیب مراکز خونساز -1

اختالالت خونی ، اسهال -راد 1000پرتوگیری بیش از -آسیب دستگاه گوارش -2
شدید ، استفراغ ، کاهش وزن و عفونت داخلی  ، مرگ

راد ، 2000تا 1500پرتوگیری بیش از -آسیب های دستگاه اعصاب مرکزی -3
(چند ساعت تا یک روز )تشنج ، اغما و بیهوشی ، مرگ 

سرطان و انواع صدمات ژنتیکی  : اثرات دیررس 

عالیم مشترک 
حالت تهوع و استفراغ 

احساس خستگی و فرسودگی 
افزایش درجه حرارت 

تغييرات خونی

پرتوها
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ساز یونحدود مجاز پرتوهای 

دیگر افراد شاغالن اعضاء

0.5 5 (Rem /Year ) همه بدن ، خونساز ، غدد تولید مثل

3 30 پوست ، تیروئید

7.5 75 دست ، ساعد ، بازو ، پا ، مچ پا

1.5 15 دیگر اندام بدن

میکرو سیورت در ساعت10شاغلین کار با پرتو های یونساز                                    

میکرو سیورت در ساعت2/5افراد عادی                                                           کمتر از 

.دز جذب شده از پرتوگیری بدون توجه به ضایعات بیولوژیکی : راد* 
.ارگ بر گرم100= گری                      یک راد : راد          واحد نوین : واحد قدیم 

( اندازه معادل . ) بیان صدمه وارده به شخص پرتو دیده: رم ** 
                            REM = RAD * RBEرم 100= سیورت        یک سیورت : رم             واحد نوین : واحد قدیم 
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پرتوها

گاما/ ایکس پرتو
ایکسمهمترین اثرات پرتو 

سرطان خون -آب مروارید  -سرطان های پوست -درماتیت مزمن -سوختگی حاد 

ایکسکاهش پرتو گیری و پیشگیری اثرات پرتو 
استفاده از حفاظ 

( دستکش سرب دار ، روپوش سربی) استفاده از  وسایل حفاظت فردی 
کاهش ساعات کاری کارگران 

انرژی بیشتر از ایکس ، قدرت نفوذ بیشتر: پرتو گاما 
– RA 226:  رایج ترین ایزوتوپ ها  CO 60 – SZ 137
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یون ساز حفاظت در برابر پرتوهای
.کاهش زمان در معرض-
.  استفاذه از حجابهای مخصوص-
. فاصله ، با افزایش فاصله میزان پرتوگیری کاهش پیدا می کند-
.محبوس کردن مواد رادیو اکتیو -
.  استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند پیشبند سربی-
.پرهیز از کار با مواد رادیو اکتیو در هنگامی که زخمهای باز در بدن وجود دارد  -
.  انجام آزمایش خون هر شش ماه یک بار-
.استفاده از فیلم بج و دزیمتر جهت مطلع شدن از میزان پرتو گیری-

پرتوها
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پرتوها
نور مرئی

780-380تنها قسمت مرئی طیف امواج الکترمغناطیس دارای طول موج بین 
.نانومتر است که به آن نور می گویند

شبکیه-( BLUE LIGHT)نانومتر400-480: خطرناک ترین ناحیه 
(سبز -طیف زرد )نانومتر 550: بیشترین حساسیت چشم انسان 
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پرتوها

((UVپرتو فرابنفش 

.نانومتر پرتوهای فرابنفش 400و 100پرتوهای الکترو مغناطیسی با طول موج 
چراغهای بخار جیوه -قوس الکتریکی زغال -اشعه آفتابی  

مهمترین اثرات پرتو فرابنفش

کم شدن عرق، سوختگی و سرطانهای پوستی
سرخی چشم، ریزش اشک و خارش( بخصوص جوش الکتریکی)جوشکاری 

.قرمزی پوست ، تیرگی پوست ، التهاب ملتحمه و قرنیه

کاربرد های پرتو فرابنفش
های تهیه ویتامین دی، استریل لوازم بهداشتی ، معالجه امراض پوستی ، حشره کش

الکتریک ، چاپ
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پرتوها

 (IR)پرتو مادون قرمز 

.میلی متر1نانومتر تا 750بیناب امواج الکترومغناطیسی از طول موج 
جوشکاری های قوسی-فلزات و شیشه ذوب شده  -کوره های داغ 

مهمترین اثرات پرتو مادون قرمز
اثر روی پوست 

افزایش درجه حرارت عدسی چشم-( کاتاراکت)ایجاد آب مروارید 
کاربرد های پرتو مادون قرمز

فیزیوتراپی ، دستگاه های کنترل از راه دور ، المپ های کوره های حرارتی 
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پرتوها

حفاظت در برابر پرتو فرابنفش و مادون قرمز

.  فاصله از منبع پرتو
.جدا کردن منبع تابش و محصور سازی 

.آموزش
.کاهش شدت پرتو تابشی 

.ایجاد منطقه ممنوعه برای افراد غیر مسئول
.در محیط IRو UVسنجش متوالی و منظم 

.ارزیابی های دوره ای طبی کارکنان 
.وسایل حفاظت فردی 
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پرتوها

رادیویی/ مایکرو ویو

مهمترین اثرات
آب مروارید ، بروز اختالل در سیستم تنظیم حرارت بدن

کاربرد های پرتو

MRIتلفن همراه ، رادیو ، تلویزیون ، پزشکی ،  فرهای ماکرو ویو ،  
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تجهیزات حفاظت فردی-پرتوها
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امواج الکترو مغناطیسی
(0-400 KHZ  )

و حامل جریان وجود دارندژاطراف هر سیم دارای ولتا

تقسیم بندی  

LF = LOW FREQUENCY   30-300 KHZ                                                      

VLF = VERY FREQUENCY 0.3 -30 KHZ                                              

ELF = EXTREMELY  LOW FREQUENCY  <300 HZ                                    

پرتوها
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عوارض امواج الکترومغناطیس
.قطبی شدن مولکولها

.افزایش دمای بافتها و افزایش دمای بدن 
(.اختالل در ریتم شب و روز) کاهش هورمون مالتونین

.سرطان سینه و خون
.ی میشود در میدانهای قوی اگراشیاء و فلزاتی ارت نشده باشند تماس با آنها باعث برق گرفتگ

.اختالل درکارضربان سازهای مصنوعی 

اقدامات حفاظتی 

افزایش فاصله
کاهش زمان کار 

(  مواد فرو مغناطیسی)فقط آهن خالص : حفاظ میدان مغناطیسی 

...(درخت ، دیوار و )کلیه موانع : حفاظ میدان الکتریکی 

پرتوها
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(بر حسب میلي گوس)جدول میانگین مواجهه با میدانهای مغناطیسی 

حدود مواجهه میانگین روزانه 
میانه نوع کار

:کارگران در محیط کار

0.2 - 2 0.5 (ر کار بدون کامپیوت) کارمندان دفتری 

0.5 - 4.5 1.2 (کار با کامپیوتر) کارمندان دفتری 

0.6 - 27.6 1.9 ماشینکاران

0.5 - 34.8 2.5 کارگران خطوط برق

0.8 - 34 5.4 تکنسین برق

1.7 - 96 8.2 جوشکاران

:کارگران خارج از محیط کار

0.3 - 3.7 0.9 ...و خانه ، مسافرت

ر ی دیگنیمی از کارگران، میانگین روزانه باالتر از این مقدار مواجهه و نیم. وسط اندازه گیری: میانه** 
.میانگین روزانه پایینتر از این میزان را دارند

.دمیدانهای مغناطیسی اغلب در واحد گوس یا میلی گوس اندازه گیری میشون*
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حدود مجاز تماس با میدانهای مغناطیسی

مقدار سقف TWAهشت ساعته

2 T 60 MT تمام بدن

5 T 600 MT دستها و پاها

0.5 mT - یکیافراد حامل وسایل پزشکی الکترون

حدود مجاز تماس میدانهای مغناطیسی پایا
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عوامل ايجاد کننده بیماريهای ناشي از کار 
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دسته بندی عوامل شیمیایی
حالت فيزیکی

گاز-
.درجه سانتی گراد و فشار یک اتمسفر حالت گازی دارند25در دمای : گاز 

بخار-
ع درجه سانتی گراد و فشار یک اتمسفر بصورت مای25حالت گازی موادی که در : بخار

.یا جامدند
(  مواد معلق) مواد شناور-

.پراکندگی ذرات ریز جامد و یا مایع در یک گاز و یا در هوا : آئروسل 
، ( Smog)، مه دود (  Fume)، دمه ( Smoke)،دود (  Fog/Mist)، مه (Dust)گردو غبار

( Spray)، افشانه (Soot)دوده 
.سیستم های پراکنده در آب : روسل هاهید

ترکيب شيميایی 
کاربرد در سم شناسی صنعتی

صنعتیبهداشت67



دسته بندی عوامل شیمیایی
اثر فيزیولوژیک

مواد التهاب آور و محرک 
...(   آلدئیدها ، آمونیاک و )بخش فوقانی دستگاه تنفس 

... (فسژن ، دی اکسید ازت و ) تحتانی 
...(برم ، فلوئور ، ید ، اکسیدکلر  و )میانی  -تحتانی 

مواد خفگی آور
... (دی اکسید کربن ،  متان ، اتان و ) ساده 

... (منواکسیدکربن ، سیانوژن  و ) شیمیایی 

... (هیدروکربن های استیلنی ، استرها و ) مواد بیهوشی آور و مخدر 

سموم سیستمیک 
: سمی فلزات-تیوفن ، سولفور دوکربن : عصبی -بنزن : خونساز -هیدروکربن های هالوژنه : اندام درونی )

(آرسنیک ، گوگرد: جیوه ، سرب ، کانی غیر فلزی سمی 

مواد شناور دیگر
-ب گرده گیاهان ، چو: آلی -کربن ،سیمان : گردو غبار بی اثر -سیلیس ، آزبست : گرد و غبار سمی )

(  باکتریها و سایر موجودات ذره بینی -اسیدها ، قلیاها : محرک 
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شیمیاييعوامل 

گردوغبارانواع 

(مرمرکربن ،کربناتهای کلسیم و منیزیم  ،سیمان ، سمباده ،گچ، سنگ آهک و سنگ)بی اثر 

...(سیلیس،گرد و غبار رادیو اکتیو ،حشره کشها ، تالک ،یونجه،گندم ، آزبست و)سمی 

(نوزوکونیوز)بر روی بدن گردوغبارعوارض کلی 

ضایعات اگزمایی و عفونتهای پوستی: ( درماتوکونیوز)بيماریهای پوستی -1

زخم معده ،: ( انتروکونیوز)بيماریهای دستگاه هاضمه -2

فارنژیت ، برونشیت ، الرنژیت:  ( پنوموکونیوز)بيماریهای دستگاه تنفسی -3

بلفاریت ، اگزمای پلک: ( افتالموکونیوز)بيماریهای چشمی -4

خوردگی دندانها ، ضایعات فکی: ( اودنتوکونیوز)بيماریهای دندانی -5

پوستی : ( آلرگوکونیوز)بيماریهای حساسيتی -6

بهداشت صنعتی69



شیمیاييعوامل 

بر روی بدنگازها و بخارات عوارض کلی 
اختالالت پوستی

اثر بر روی سیستم اعصاب مرکزی
اثر بر روی سیستم اعصاب محیطی

اثر بر روی سیستم تنفسی
اثرات روی قلب
اثر بر روی کبد

اثر بر روی کلیه ها
اثر بر روی خون 

اثر بر روی سیستم تولید مثل
پتانسیل ایجاد سرطان
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به بدنراههای ورود

پوستی-تنفسی-گوارشی

:انواع مسموميت 
ماده سمی یکباره به مقدار نسبتا زیاد وارد بدن گردیده و عوارض-مسمومیت حاد-1

.مسمومیت زود ظاهر می گردد

عوارض بعد از مدتی ماده سمی به ندرت وارد بدن گردیده و-مسمومیت مزمن -2
.طوالنی ظاهر میگردد

:اثرات سموم
اثرات موضعی -1
اثرات سیستمیک-2

مسمومیت

ود فیزیکی یاروانی موجود زنده که در اثر ور-به هم خوردن تعادل فیزیو لوژیکی
وشدت آن بستگی به .وتماس با ماده خارجی سمی از راههای مختلف اتفاق می افتد 

نوع ماده سمی ،مقدار آن وطول مدت تماس دارد
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)برگه های اطالعات ایمنی مواد MSDS)  

.یمشخصات کل
.ییایمیو شیکیزیات فیخصوص

.ق و انفجاریخطرات حر
.یخطرات بهداشت

.حدود مجاز
.یط اضطراریه و نحوه واکنش در شرایاولیکمکها

.انبارش، حمل و نقل و استفادهیمنیط ایشرا

شیمیاييعوامل 
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عوامل شیمیایی زیان آوراقدامات کنترلی

محیطی
طراحی وجانمایی مناسب-1
ییر تغ-جایگزینی مواد -متوقف کردن فرایند)حذف یا کاهش آالینده در محل تولید-2

...(فرایند تولید نگهداشت و تعمیر تجهیزات و

(فاصله و زمان-دیواره های جداکننده -محصور کردن -سیستمهای بسته)جداسازی -3

(عمومی وموضعی)تهویه -4

.استفاده از روشهای تر-5
.نظافت کارگاه ،انبار کردن وبرچسب گذاری -6

فردی
روش انجام کار -1
وسایل حفاظت فردی-2
کاهش زمان کار -3
بهداشت فردی-4

شیمیاييعوامل 
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حالل هامخاطراتپیشگیری از 
دانش وبینش کافی نسبت به خطر-1
خودداری از مواجهه با حالل-2
رعایت حد مجاز واستاندارد مواجهه-3
حذف حالل از فرایند صنعتی-4
جایگزینی حالل-5
.کنترل مواجهه با بخارات ناشی از حالل-6
.رعایت اصول بهداشت فردی وعمومی-7
.انجام مراقبتهای پزشکی-8
.نام گذاری دقیق و صحیح ظروف حاوی حالل-9

.پیشگیری از اشتعال وانفجار حالل در محیط های متراکم از بخارات حالل-10

شیمیاييعوامل 

بهداشت صنعتی76



تجهیزات حفاظت فردی-عوامل شیمیايي
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عوامل بیولوژیکی

عوامل ايجاد کننده بیماريهای ناشي از کار 
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اغلی چوناز آنها در مشبیماری های بیولوژیکی ناشیوکلیه پاتوژنها و عوامل بیماریزای میکروبی 
.دبیمارستان ها، آزمایشگاه ها، کشتارگاه ها، مزارع و غیره مورد بررسی و کنترل قرار می گیر

ويروسها
،( بينقص ايمني اکتسا)ايدز، ( سیستم مرکزی )هاری، ( نارسايي کبد،سیروز کبد، سرطان کبد )هپاتیت

(کلیوی-ي کبدیسرفه، گلودرد، تنگي نفس ، اسهال، نارساي)انفلوانزای پرندگان ، ( تب خونريزی دهنده  )کريمه کنگو 

باکتريها
(ريه) ل س، ( سیستم عصبي ، قفل شدن ارواره ها )کزاز  ،( گره های لنفاوی ، مغز استخوان)مالت تب ،زخم سیاه 

قارچها
(ل های درشت در پوست زگی)کروموبالستومیکوز، ( شش)هیستوپالسموز ، ( عفونت پوست و مو و ناخن )درماتوفیتوز

ريکتزياها
(درد پشت چشم ، عرق زياد)تب کیو

کرم ها –انگلها 
(  گال ) جرب،(سیاهرگ اطراف مثانه و مقعد)شیستوزومیازیس ، (  کم خوني ، عقب ماندگي)کرم های قالبدار

بیولوژيکيعوامل 
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عوامل ايجاد کننده بیماريهای ناشي از کار 
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ارگونومي

به nomosبه معنی کار و  ergonواژه ارگونومی از دو لغت یونانی 
.معنی قاعده و قانون مشتق شده است

کی و تطابق علمی کار و محيط کار با مشخصات فيزی
روانی انسان

هدف ارگونومی
رای کار تناسب کار برای کارگر را در مقابل کارگر ب/ اصالح و تطابق 

.دنبال می کند 
این هدف از طریق ارزشيابی و طراحی ارگونوميک محيط کار ، 

محيط ، مشاغل ، وظایف کاری ، تجهيزات و فرآیندها براساس
.توانائيها و تمایالت پرسنل قابل دستيابی می باشد 
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ارگونومي

ارینتایج بکارگيری اصول ارگونومی در محيطهای ک

عضالنی در بين شاغلين-پيشگيری از اختالالت اسکلتی -
یه کمر درد ، سندروم تونل کارپال یا درد شدید در مچ دست ، درد ناحیه گردن ، درد ناح)

( ...زانو یا آرنج و

کمک به پيشگيری از حوادث شغلی-

افزایش ميزان رضایت مندی کارکنان-
افزایش رفاه و آسایش کارکنان-
کمک به افزایش بهره وری در کار-
کمک به افزایش توليد -
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ارگونومي

زمينه های کاربرد ارگونومی

فيزیولوژی محيطی
فيزیولوژی کار

بیومکانیک 
آنتروپومتری
نوبت کاری

خستگی 
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ارگونومي

زمينه های کاربرد ارگونومی

فيزیولوژی محيطی

از ابعاد... اثرات شرایط و عوامل محيطی مانند صدا ، روشنایی ، گرما ، سرما ، رطوبت و 
ی روانی بر فيزیولوژی بدن انسان و عملکرد و/ اجتماعی و جسمانی / مختلف فردی 

. مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرد

بهداشت صنعتی84



زمينه های کاربرد ارگونومی
فيزیولوژی کار 

دگاه مفاهيم خستگی، بررسی کارهای ایستا و پویا و رژیم های کار و استراحت از دی
.فيزیولوژی کار مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد

(  بررسی وضعيتهای  عملکرد بافتها هنگام کار) 

بيو مکانيک
.حرکت اندام ها و اعمال نيرو در بافت های مختلف بدن تجزیه و تحليل می شود

ارگونومي
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فيزیولوژی کار 
آنتروپومتری

به معنای ( Metrin)به معنی انسان و مترین( Anthropos)از دو واژه یونانی آنتروپوس 
.اندازه گيری و سنجش گرفته شده است

ارگونومي
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ب به ابعاد آنتروپومتریکی اغل
بيان “ صدک “صورت  

.می شوند

رایجترین صدکهای مورد 
:  استفاده عبارتند از  

صدکهای پنجم ، پنجاهم و 
نود و پنجم

ارگونومي
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پایينتر % 5باالتر و % 5. افراد شرایط مساعد فراهم می گردد% 90در ارگونومی برای 
از ميانگين در نظر گرفته نمی شوند

ارگونومي
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شعار آنتروپومتری در طراحی

ها در به گونه ای طراحی کنيد که وسایل، تجهيزات و کنترل
.دسترس کوچکترین فرد باشد

به گونه ای طراحی کنيد که طرح بدست آمده 
.اشدبا بزرگترین فرد تطبيق داشته ب( فضای محيط کار ) 

ارگونومي
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.هر کاری که خارج از دریچه زمانی کار روزانه انجام گيرد، نوبت کاری اتالق می شود

عوارض نوبت کاری
خستگی و کمبود خواب

ناراحتی های گوارشی 
روانی/ عوارض مغزی

عروقی-اختالالت قلبی
مشکالت خانوادگی و اجتماعی

کاهش انگيزش و بهره وری
کاهش دقت و افزایش ميزان حوادث

نوبت کاری
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راههای بهبود نوبت کاری
فردی

(با همان کیفیت خواب شبانه )خواب بعد از شیفت 
ساعت آخر شیفت 5ممنوعیت مصرف نوشیدنی های کافئین دار در 

غذای سبک قبل از خواب 
تجویز خواب آور های با نیمه عمر کوتاه برای مشکل در شروع خواب 

آموزش خانواده ها 

نوبت کاری
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مدیریتی
:ممنوعيت شيفت کاری برای 

سال 50سال و با الی 25زیر 
بيماریهای خاص 

افرادی که فاصله منزلشان تا محل کار دور است 
افرادی که در محلهای پر سر وصدا زندگی می کنند

.حداقل کردن افراد در شيفت کاری
.برنامه ریزی برای درگيری افراد کمتر

یک وعده غذای گرم در نيمه اول کار شبانه 
ساعت مانده به پایان شيفت 5-4عدم سرو نوشابه و چای و غذا 

ساعت 8شيفت شب حداکثر 
استفاده از افراد داوطلب 

آموزش مدیران 
(گاهی با یک پرسشنامه( )ماه پس از شروع کار6)معاینه دوره ای نوبت کاران 

ممکن است تا چند سال اول اثرات بيماریزایی شروع نگردد

ممکن است کارگران بعلت درآمد بيشتر عالئم خود را مخفی نمایند 

نوبت کاری
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خستگي ناشي از کار
ع خستگی خستگی ناشی از کارعبارتست از ضعف و ناتوانی در تمامی حرکات بدن بطوریکه این نو

.ظاهر ميشود( روانی )و خستگی روحی( جسمی )در صنعت بصورت خستگی عضالنی 

انواع خستگي
خستگی چشمی
خستگی کل بدن

خستگی فکری
خستگی عصبی
خستگی مزمن

خستگی ناشی از بهم خوردن ریتم روز و شب

خستگي
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عوارض خستگي
کاهش توجه 

کاهش دریافت
کاهش سرعت عملکرد فيزیکی و ذهنی

کاهش دقت و افزایش اشتباه
مصرف انرژی باال جهت ثابت نگهداشتن راندمان 

احساس خستگی ، گيجی ، و تحریک پذیری 

خستگي
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ارگونومی
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ارگونومياصول دهگانه 

یريدهنگام کار در وضعیت طبیعي بدن قرار بگ-١
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومياصول دهگانه 

بهداشت صنعتی104



ارگونومياصول دهگانه 
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ارگونومی
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نی محلی است که در آن یک شخص یا گروهی از افراد، وظایفی را برای یک دوره زمانی نسبتا طوال
.انجام می دهند

.از افراد را پوشش دهد% 90ابعاد پست کار باید حداقل 

.یابندتعداد قطعه ها و اجزایی که به وسيله دست جابجا می شوند باید به کمترین ميزان ممکن کاهش-

.يير دهدپست کار را به گونه ای سازمان دهيد که کارگر بتواند وضعيت بدنی خود را به طور متناوب تغ-
.  توجه به حرکت مطلوب دست و چپ دست یا راست دست بودن کارگر مهم است-
(.حرکت دست به صورت قوصی، سریع و دقیق تر از حرکت افقی یا عمودی آن است)

.جداسازی اجزاء و قطعات اوليه و ثانویه از همدیگر-
.تقسيم وظایف و کارها به وظایف و کارهای ریزتر-

تقسيم ميز کار به چند ناحيه مختلف-
مشخص کردن مناطق حرکت اوليه و ثانویه-
سانتيمتر 40حد دسترسی عملی برای اندازه های حد پایين زنان -

.سانتيمتر تجاوز نکند60از حرکت اوليه فاصله دسترسی هيچگاه-

طراحی پست کار
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صحیح نشستنروش 
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ویژگی های صندلی مناسب
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ارگونومی

121
صنعتیبهداشت



.ه می شودابزار وسیله ای است که برای تغییر مواد خام در راستای کاربرد آنها به کار گرفت

اصول استفاده از ابزار دستی

از به ابزار های دستی مخصوص را برای وظایف تکراری به کار گيرید اگر انجام کار ني-1
.نيروی زیاد دارد ، از ابزارهای برقی استفاده کنيد 

.ابزار برقی ایمن تهيه کرده و از محافظ ایمنی استفاده کنيد-2
.ابزار را برای کار تکراری در یک مکان آویزان کنيد-3
.وزن ابزار را به حداقل برسانيد-4
.ابزاری را بکار گيرید که با حداقل نيرو کار کنند-5
فتن برای ابزارهای دستی ، دسته ای با ضخامت ، طول و شکل مناسب برای به دست گر-6

.راحت آن تهيه کنيد

ابزار دستی
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هنگام استفاده از ابزار ، مچ دست در حالت طبيعی قرار گيرد-7

ابزار دستی
اصول استفاده از ابزار دستی
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ی ازُسر ابزارهایی تهيه کنيد که دسته های آنها اصطکاک کافی یا محافظی برای جلوگير-8
خوردن و گاز گرفتن داشته باشد

برای جلوگيری از سوختگی و برق گرفتگی ، ابزار دارای عایق مناسب تهيه کنيد-9
.برای هر ابزار ، جایی معين کنيد-10
ابزارهای دستی را بطور مرتب بازدید و تعمير کنيد-11
هيدکارگران را برای استفاده از ابزار برقی و رعایت اصول ایمنی در کار با آنها ، آموزش د-12

ابزار دستی

اصول استفاده از ابزار دستی
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ارگونومی

125
صنعتیبهداشت



.مسير های حرکت را خط کشی کرده و هميشه پاک نگاه دارید-1
راهرو هاو مسير های حمل و نقل را به اندازه کافی برای حرکت دوطرفه -2

.عریض کنيد
.سطح مسير حمل و نقل را هموار و بدون لغزندگی کنيد-3
درصد برای 8تا 5بجای پله در محل کار از شيب های کوتاه با شيب -4

.پوشاندن اختالف سطح استفاده کنيد
دمحل کار را طوری آرایش دهيد که نياز به حمل و نقل مواد به حداقل برس-5
.برای جابجایی مواد از وسایل چرخدار استفاده کنيد-6
ی برای کم کردن حمل و نقل دستی بار ، از قفسه های چند طبقه در نزدیک-7

محل کار استفاده کنيد
ل برای بلند کردن ، پایين آوردن  و جابجایی چيز های سنگين ، از وسای-8

.مکانيکی استفاده کنيد

حمل دستی بار
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دوقتی مواد با دست جابجا می شوند ، اختالف سطح را از بين برده ویا به حداقل برساني-9

حمل دستی بار
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(ار بلند کردن و پایين آوردن ب) طریقه حمل دستی بار -10
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دستیتعادل بار هنگام حملبرقراری-11
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عوامل ايجاد کننده بیماريهای ناشي از کار 

صنعتیبهداشت130



بهداشت روانی
سالمتی روانی و اجتماعی فرد مطابق با فرهنگ محيط و جامعه

عوارض روانی ناشی از شغل
اضطراب شدید 

درد ستون فقرات وبی خوابی ، عصبانیت ، کم حوصلگی ( : خستگی مفرط)ژسورمنا
افسردگی 

ار مشکالت روانی حاد ناشی از استرسهای محيطی نظير تماس با عوامل خطر آفرین محيط ک-
(  منوکسيدکربن و سرب)

خسارتضربه ای ، قابل جبران بوسيله پرداخت( : حالت خود آگاه ، شکایت از وضع کار ) نروزیس شغلی -

(تولوئن ، استیرن و سرب )در نتیجه تماس با مواد الی عالئم بيماریهای مغزی -

خستگی عمومی ، احساس سنگینی در ستون فقرات ، تپش قلب: نرو آستنی -
(بی خوابی زیاد ، کارهای فکری افراطی ، زندگی پر زحمت : علل) 

.انحراف واضح رفتاری ( : جنون)پسيکوزیس 
شایع روانی ، بیانی رسا ، قوی و منطقی( : شيزوفرنی)اسکيزوفرنی 

روانیعوامل
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راههای پيشگيری از عوامل روانی
. نکندژ باید تمامی کارها وپست ها طوری ترتيب داده شود که ایجاد سورمنا-
.هر کارگر را باید برحسب ظرفيت روانی وجسمانی به کار متناسب گماشت -
.ماید کار کارگر باید جوابگوی احتياجات او وخانواده اش باشد وکارگر از خود احساس رضایت ن-
کارگر برای کار باید آمادگی قبلی کسب کند-
(راهنمایی در انتخاب شغل  ، کارآموزی قبلی و آشنا کردن کارگر با محيط )-

روانیعوامل
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