
 

 

  

 پروانه کسب(  دیصدوروتمد انیمتقاض ژهی)و
 ی قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 14موضوع ماده 

 احکام تجارت وکسب وکار

  قانون ومقررات بهداشت
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 محیط کار  بهداشت

ه توسط سازمان جهان   حوادث وبیماریهای ناشر ازکار که در کارحداقل تعداد   براساس آماره های منتشر

ح زیر یم باشد:   سطح جهان به آن سازمان گزارش یم کردند بشر

 

 هزار مورد مرگ در سال ناشر از ضایعات و حوادث شغیل  200 •

 میلیون ضایعه و حوادث شغیل در سال   120 •

 دائم یم از کارافت %10بیماری مزمن و  %30میلیون بیماری شغیل در سال که باعث  68حداقل  •
ی
ادگ

 شود.  

 انسان وارد یم سازندکه  
ی
مستقیم برزندگ این بیماریها وحوادث هزینه های بسیاری رابه صورت مستقیم و غیر

هزینه های مستقیم شامل هزینه های معمول دارو و مراجعه به پزشک و هزینه غیر مستقیم بصورت اثربر 

ه یم باشد.   بهره وری ،خانواده و غیر

 ،وضعیت سالمتی فرد،  
ی

عوامیل مانند نداشتی  آگایه کاف  در زمینه کار و بیماریهای ناشر از آن ، کم تجربگ

س یم توانند زمینه ساز بروز بیماری های شغیل گردیده و نقش   ،ویژگیهای فردی ،فشارروان  و اسیی
ی

خستگ

انی در آن ایفا نمایند.    بش 

 سالمتی:  

 و نه فقط فقدان بیماری . است م ،روان و اجتماع فرد حالتی از رفاه و آسایش کامل جس

 هدف ازسالمت: 

حفظ و باال بردن سالمت جسمان  ، روان  و اجتمایع افراد یک جامعه است. و از دو راه قابل دستیانی یم 

 باشد: 

 الف: بهداشت  

 ب: درمان  

ی در همه حال مقدم بر درمان است ونقش نی و شالوده ساختمان سالمت  را بازی یم نماید.  پیشگیر

 بیماریهای ناشی ازکار:  

ائط نامناسب و در اثروجود عوامل زیان آور در   بیماریهانی هستند که دردراز مدت و به دلیل کار کردن در شر

 محیط کار رخ یم دهند و معموال درمان ناپذیرند و یا به سختی درمان یم گردند.  
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ل و پرهیر  از 
ین راای ناشر از ک بتال به بیماریهااپس برای کنیی ی یم باشد. ه ر بهیی  پیشگیر

 از حرفه خود به خونی آشنا 
ازآنجا که بسیاری از شاغالن ممکن است با حوادث و بیماریهای ناشر

رشته ای تحت عنوان مهندش بهداشت حرفه ای در دانشگاه ها بوجود آمده و متخصصتر  این  ،نباشند 

ان آور موجود درهر یک از مشاغل با بیماریهای ناشر از کار نیر  رشته ضمن آشنانی با کار شاغالن و عوامل زی

ل این بیماریها دارند. باید توجه نمود که ممکن است بیماریهای ناشر  ی و کنیی آشنا گردیده و سیع در پیشگیر

ی و درمان نگردد   از کار با مراجعات معمول به پزشکان تشخیص داده نشده و یا بصورت ریشه ای پیشگیر

ان عوامل زیان آور موجود درمحیط کارو بهمتر  م نظور مهندسان بهداشت حرفه ای از طریق تعیتر  میر 

تشخیص احتمال بروز بیماری های ناشر از کار، با انجام معاینات دوره ای شاغالن باهمکاری متخصصان  

ر آینده به  طب کار مسیر سالمت شاغالن را مانند جاده ای هموار ترسیم نموده و هرگونه انحراف  را که د

ی یم نمایند.    بروز بیماری منجرخواهد شد هشدار داده و پیشگیر

در این راستا تیم سالمت شغیل با حضور مهندس بهداشت حرفه ای و متخصص طب کار و سایر افراد 

 مرتبط تشکیل گردیده و وضعیت سالمت افراد را پایش نموده و تحت نظر قرار میدهند. 

نیر  با تشخیص و تعیتر  مخاطرات محیط کار به شاغالن هشدار داده و همچنتر  در مورد حوادث شغیل 

ی الزم را بعمل یم آورند.   پیشگیر

ی از بیماری های ناشر از کار و ارتقای سطح سالمتی افراد  بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیر

ل عوامل زیان آور محیط کار.   شاغل از طریق کنیی

ذشته اسایم متعددی را از قبیل حفاظت و بهداشت کار،حفاظت فت  و این رشته در طول دو دهه گ

 حوزه فعالیت های آن ، همه 
ی
دگ بهداشت صنعتی دارا بوده ، لیکن در سال های اخیر به جهت گسیی

تولیدی ،صنعتی یا غیر صنعتی ،تحت پوشش قرارداده و با نام بهداشت حرفه  مشاغل را اعم از تولیدی یا غیر

 کشاورزی ،معدن ،خدمات و صنعت فعالیت یم نماید.    ای در چهار بخش

 اهداف کلی مهندسی بهداشت بهداشت حرفه ای  

ی از  تامتر  ،حفظ و ارتقای وضعیت جسیم ،رویح و روان  فردی و اجتمایع کارکنان همه مشاغل ،پیشگیر

بروز بیماری ها و حوادث ناشر از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغیل که قابلیت انجام آن را دارد ،ازجمله  

 اهداف مهندش بهداشت حرفه ای به شمار یم روند . 

ظور از بیماری ها و حوادث شغیل آنهانی هستند که در حتر  انجام کار و بواسطه آن رخ اشاره یم گردد که من

یم دهند،از جمله آنها یم توان به کری های حرفه ای ناشر از صدای غیر مجاز ،بیمارهای پوستی و ریوی ، 

ه اشاره یگ ،شیمیانی و غیر
 .  کرد   شطان های شغیل و سایر بیماری های ناشر از عوامل زیان آورفیر 

 تخصص های فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای  
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وی انسان  از   در بیشیی صنایع کشور به ویژه بخش های خصویص و کوچک به دلیل محدودیت جذب نیر

رشته های مختلف بهداشت، قسمتی ازفعالیت های اصیل این رشته از طریق بهداشت حرفه ای یا واحد  

د که از جمله این امور یم توان به اجرای برنامه های وا  کسیناسیون ، ایمت  و بهداشت صنعتی صورت یم گیر

 تأمتر  آب آشامیدن  سالم ، مدیریت  
ی

آموزش بهداشت فردی و عمویم ، بهسازی محیط کار ازنظرچگونگ

جمع آوری  و دفع بهداشتی زباله های صنعتی ، طرح جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضالب های صنعتی 

ات و جوندگان موذی و ناقل بیماری ، ایجاد تسهیالت رفایه ل حشر ل تغذیه  ،نحوه کنیی و بهداشتی و کنیی

کارگران اشاره نمود. لیکن به دلیل کم توجیه و عدم شناخت حوزه فعالیت های بهداشت حرفه ای از سوی  

 به امور فوق به اشتباه محور اصیل فعالیت های ایمت  و بهداشت  
ی
مدیران و صاحبان صنایع، رسیدگ

ی تخصیص آن ، این واحد بطور شایسته نیم تواند  صنعتی قرارگرفته و با تحت الشعاع قرارگرفتی  فعالیت ها

به اهداف اصیل خود دست پیدا کند. همچنتر  افکارعمویم کارکنان نیر  به اینگونه امور معطوف گشته و همه  

ی یم نمایند.    خواسته های خود را در قالب بهداشت عمویم از این واحد پیگیر

دو بخش ایمت  و بهداشت محیط کار است که در   فعالیت های بهداشت حرفه ای در همه سازمان ها شامل

ی از بیماری های ناشر از کار،عوامل زیان آوری چون عوامل   بخش بهداشت محیط کار با هدف پیشگیر

ی    محیط کار مورد شناسانی ،اندازه گیر
یگ ،شیمیانی ،بیولوژیگ ،ارگونومیگ ،مکانیگ و عوامل روان 

فیر 

ل قرا ل  ر ،ارزشیانی و در نهایت کنیی  کنیی
ی

 ، شناسانی خطرات محیط کار و چگونگ
د و در دوبخش ایمت  یم گیر

شامل موضوعات متعددی از قبیل ایمت  کار در مشاغل  واقع میشود.این مبحث آنها مورد بحث 

جوشکاری،تراشکاری ،نجاری ،غوایص ،کاردرارتفاعات ،حفره چاه و تونل ،ایمت  ساختمان و ساختمان سازی  

ه یم باشد. ،ایمت  ماشتر  آال   ت و ابزار ، ایمت  برق ،ایمت  حریق ،ایمت  معدن و غیر

ات فشار،پرتوها و  - یگ مواردی چون صدا،ارتعاش،روشنانی نامناسب،تغییر در بحث عوامل زیان آورفیر 

د که هرکدام به وسیله  ایط جوی محیط کار)گرما،شما و رطوبت( مورد تحقیق و بررش قرار یم گیر شر

ی شده و بعد از ارزیانی شاخص های مربوطه درصورت نیاز به روش های  دستگاه های خا ص اندازه گیر

ل یم گردد.   مختلف مهندش کنیی

 کلیه آالینده های شیمیانی نظیر گازها و بخارات ،و گرد و غبارها   -
در بحث عوامل زیان آور شیمیانی نیر 

نظر بوده که آنها نیر  با استفاده از دستگاه ها   بطورکیل سایر آئروسل ها )ذرات معلق جامد یا مایع درهوا( مد 

)تجزیه(گردیده و بعد از مقایسه با حدود مجاز پیشنهادی   و وسایل خاص آزمایشگایه نمونه برداری و آنالیر 

ند.   ل قرار یم گیر
 در صورت نیاز به روش های مختلف  مورد کنیی

بات و تروماهای - به ها و فشارهای وارد به اندام  در بحث عوامل زیان آور مکانیگ نیر  روی ض  مکانیگ )ض 

یگ بحث و بررش صورت یم )التهاب مفاصل(های بدن(نظیر بیت،بوریست ،پینه بستی  و سایر صدمات فیر 

د   گیر
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س ها و اختالالت رویح و روان  در  - در بحث عوامل روان  ،بطور کیل کلیه عوامیل که موجب بروز اسیی

ند.  محیط کار یم شوند مورد شناسانی  ل قرار یم گیر
 و کنیی

در بحث عوامل زیان آور ارگونومیگ نیر  بطور خالصه اشاره یم شود هدف اصیل کاهش صدمات و  -

،اپراتوری،جابجانی  
،خلبان 

ی
( در مشاغل مختلف از قبیل رانندگ ناراحتی های آناتومیک )اسکلتی عضالنی

ه یم با شد. به لحاظ اهمیت مسایل ارگونومیگ محیط حمل بار،پست های کارنشسته یا ایستاده مداوم و غیر

کار اشاره یم گردد که دانش ارگونومیگ نیر  مانند روانشناش کار بصورت یک رشته مستقل در تیم بهداشت  

 حرفه ای نقش بسیار مهیم را در افزایش راندمان و بهره وری افراد ایفاد یم نماید.  

 عوارض زیان آور فیزیکی  

 صدا:      

ظم،ناخوشایندوناخواسته که بتر  دامنه،فرکانس وطول موج آنها رابطه معیت  وجود ندارد. در  صوات نامنا

 صنعت به فراوان  از این نوع تولید و منتشر میگردد.  

 اثرات ناشر از صدای بیش ازحد مجاز در محیط های کار: 

 کاهش شنوانی و وزوز گوش  ▪

 افزیش فشارخون   ▪

 اختالالت روان  و خواب  ▪

 ه،تهوع و اختالالت گوارشر جشدرد،شگی ▪

 

ل نمود:      صدا را یم توان به روشهای زیر در محیط کارکنیی

و شویس دیه مرتب به دستگاه ها و ابزار ▪  تعمیر

مرتبط از منابع شو صدا   ▪  دورکردن افراد غیر

 کم کردن زمان مواجهه با شوصدا ▪

 استفاده از گوشر حفاظتی   ▪

 

 روشنایی 

 روشنانی مناسب در محیط کار:  
 اهداف تامتر 

ین حفاظت از بینانی کارکنان   -1  تامتر  بیشیی
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ی از حوادث ناشر از کار  -2  پیشگیر

 افزایش بازده کارو بهبود کیفیت فرآورده   -3

 حداقل ویژگیهای روشنانی مناسب درمحیط کار:  

 سطوح سبب 1
ی
 نگردد. . درخشندگ

ی
 چشم زدگ

 . سایه های مزاحم موجود نباشد. 2

 . نور کاف  و توزی    ع یکنواخت داشته باشد. 3

روشنانی رضایت بخش به راحتی و آسایش انسان کمک یم کند و بازده کار را باال یم برد و با کاهش حوادث  

کاف  به ایمت  کمک بسیاری یم کند.    ناشر از نورغیر

 ورت تامتر  یم گردد: روشنانی در کارگاه به دو ص

روشنانی طبییع )نورخورشید(:یم توان با تعبیه پنجره مناسب این روشنانی را ایجاد کرد که نسبت به  -1

 روشنانی مصنویع برتری دارد. 

یگ استفاده یم گردد که باید در   -2 یگ(: در روشنانی مصنویع از المپ های الکیی روشنانی مصنویع )الکیی

 نشود.  طرایح آن دقت شود ت
ی
گ  ا باعث خیر

 پرتو یا اشعه: 

 گونه ای از انرژی است که در خالء یا ماده منتشر یم شود. 

 :  ز سا  پرتو یون-1

کشاورزی و صنعتی داشته در هنگام استفاده از این پرتوها باید به    پرتوهای یون ساز کاربرد های پزشگ 

ذاری وزمان و فاصله مناسب زمان کارتوجه نکات حفاظتی تماس با آن توجه و رعایت شود ازجمله حفاظ گ 

 سازاست.  نمود.اشعه ایکس جزء پرتوهای یون

 ساز:  پرتوهای غیر یون -2 

ساز است. اثرات پرتو ماوراء بنفش شامل  اشعه ماوراء بنفس و اشعه مادون قرمز جزء اشعه های غیر یون

 پوست ،شطان پوست و التهاب قرنیه یم باشد. 
ی
گ هنگام تماس برای حفاظت در برابر  قرمزی پوست ، تیر

آن باید به نکات حفاظتی از جمله آموزش ،فاصله از منبع اشعه و وسایل حفاظت فردی و محصور کردن 

توجه کرد. خورشید یگ از تولیدکنندگان این اشعه است. اشعه مادون قرمز از اجسام ملتهب منتشر شده  
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رزان،جوشکاران ،رادیولوژیستها و آجرپزها ،کارگران  )جوشکاری( یم تواند باعث آب مروارید شود. کشاو 

 ریخته گری نانوانی و..... در معرض پرتو هستند.  

 اثرات نورخورشید:     

 ،چتر  و چروک شدن پوست  ▪
ی
گ  تیر

▪  
ی

 سوختگ

 شطان پوست   ▪

 کدورت عدش )آب مروارید(  ▪

 اثرات ناشر از شما:  

 عمویم  ▪
ی
 شمازدگ

 موضیع   ▪
ی
 شمازدگ

 تشدید بیماری آسم   ▪

 افزایش خطر حمالت قلتی   ▪

▪  
ی
 شماخوردگ

 افزایش خطر حوادث   ▪

 اثرات ناشر از گرما:   

 عضالن    ▪
ی

 گرفتگ

 ضعف و غش  ▪

▪   
ی
 گرمازدگ

 تی ضایعات پوس ▪

 


