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 مقدمه  

اشد. بوظایف هرسیستم پویا و کارآمد می های کاری از جمله، محیط زیست و ارتقای ایمنی محیطسالمتی     

المت س و دیدگاه ایمنی ازداعی و نو بژوهش محور، اداشتن هویت پ بدلیلدانشگاه، مراکز آموزشی و پژوهشی 

ها دارای اهمیتی مضاعف بوده و ها و کارگاهآزمایشگاهافزایش ایمنی باشند بنابراین میویژه اهمیت دارای 

منی عث افزایش ضریب ایادستورالعمل های مناسب و کاربردی ب ها وایجاد شیوهضرورتی انکار ناپذیر است. 

در این راستا دفتر حمایت و شد  خواهد افزایش طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی باو ایجاد محیط هایی امن 

اقدام به ایجاد شورای ایمنی آزمایشگاهی  ، تحقیقات و فناوریوزارت علومامور پژوهش و فناوری پشتیبانی 

و کارگاهی نموده است این شورا جهت افزایش اطالعات و ایجاد الگوی مشخص و عملیاتی نمودن این مهم 

اضر دستاورد مجموعه ح کهاست ی آزمایشگاهی و کارگاهی نموده منیاقدام به اجرای طرحی با محوریت ا

 باشد.این طرح می

ی در آزمایشگاه و کارگاه های مورد نیاز برای مدیریت صحیح ایمندر برگیرنده مباحث و فرممجموعه حاضر 

گشای تواند راهات سازنده اساتید و صاحبنظران میو نظردر مراحل ابتدایی تدوین بوده . این مجموعه باشدمی

. دخواهشمند است با ارائه پیشنهادات و اصالحات ما را در این امر یاری فرمایی لذامناسبی در ادامه کار باشد 

و همه محققان این مجموعه )همکار اصلی( دانم از تالش های خانم زهرا دوستیود الزم میاینجانب برخ

های فناوری دانشگاه زنجان و راهنماییقدردانی نمایم همچنین از همکاران محترم معاونت محترم پژوهش و 

ارزنده همکاران دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بویژه آقای 

 نمایم. دکتر محمد صادق علیایی و سرکار خانم عطاران تشکر و قدردانی

 محمدحسین رسولی فرد
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 اصول کلی طراحی آزمایشگاه استاندارد 1-1 

 خاصی امكانات و هایژگیو باید ،آن در اريج هايیتفعال محج و اربريک وعن به بسته آزمایشگاه هر

 است فراوان شوندیم طراحی اوتمتف دمقاص رايب هک هایییشگاهآزما وعتن دچن هر ،حالینباا. باشد داشته را

 باید خدماتی و آموزشی پژوهشی، از ماع شگاهآزمای یك کهینا آن و مشترك هستند اصل یك در همگی ولی

 نتیجه و دلخواه و کافی بازدهی تا آورد فراهم ،کار هستند به مشغول آن در که افرادي براي مناسبی شرایط

 .گردد حاصل آن ایجاد اصلی انگیزه از ،مطلوب

 و گرمایش هايیستمس ت،رطوب ی،طبیع هتهوی و اگرم نوعی،مص و یطبیع ورن ونهمچ عواملی به توجه 

فاضالب  دفع هايیستمس آب، برق وگاز و  مینتأ ،هادستگاه سایر محل و هابنديقفسه طراحی نحوه سرمایش،

 برابر در فردي حفاظت هايیوهش یريکارگبه. تاس شگاهآزمای ره اختس و یطراح هايیهپا نخستین از... و

 سمی مواد با کار براي (تهویه داراي يهااتاق) بمناس هايیستمس یطراح ،آوریانز فیزیكی و شیمیایی عوامل

 وجود پرتوزا، مواد با کار هنگام به (... و سیمانی یا ربیس دیوار و در) حفاظتی يهاپوشش یا و خطرناك و

 طوربه و آلودگی صورت در هالباس و هادست بدن، شستشوي جهت ... و یدستشوی وشوي ، چشمدوش

 را کارکنان و آزمایشگران آرامش و سالمت تنهانه شگاه،آزمای در تیبهداش و نایم یمحیط نمودن فراهم یکل

 ضریب و داده کاهش را شرایطی چنین وجود عدم از ناشی ايخط الاحتم هبلك ،سازدیم تأمین کار هنگام به

 ايخطاه و تباهاتاش وادث،ح روزب به مربوط هايینههز عالوهبه. بردیم باال را هاآزمایش نتایج به اطمینان

 این به .یابندیم کاهش دهند، روي کار محیط در جسمی و روحی آسایش دمع راث در توانندیم هک اريک

 شرایط تأمین گیردیم رارق ستنخ همرحل در ك،کوچ دهرچن شگاه،آزمای كی تجهیز و طراحی در آنچه ترتیب

 است. آن در شاغل کارکنان براي بخشیناناطم و مناسب
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 یك احداث براي هاشگاهآزمای زتجهی و یطراح ايهارمعی و رایطش رحط نای در شدهعنوان پیشنهادات

 امكانات به توجه با تواندیم واحد هر و دهدمی ارائه قبول قابل استانداردهاي با هماهنگ و مناسب آزمایشگاه

 اهآزمایشگ یك نیاز مورد یارهايمع حداقل رعایت اب ... و هبودج ،هایشگاهآزما دادتع و وعتن ضا،ف نظر از خود

 .گیرد کار به را آن موارد مناسب،

 

 آزمایشگاهی هايساختماننمایی از  -1-1 شكل

 آزمایشگاه طراحی 1-1-1

 با معمار مهندس یك که شودیم تلقی وظایفی ینترسخت از یكی عنوانبه معموالا  آزمایشگاه طراحی 

 یقدق ايمجموعه که کندیم نقشه یك سازيینهبه و توسعه درگیر را معمار مهندس این کار،. دارد سروکار آن

 (نمونه یك )یا واحد که است ضروري. دهدیم قرار مدنظر را پیچیده مهندسی خدمات از تلفیقی و شرایط از

 شوند تهیه طرح مقدماتی کلی خطوط حتی کهآن از قبل کامل جزئیات با تكبهتك هایشگاهآزما نقشه و

 .گیرند قرار موردتوجه



 

 
 

 اصول کلی طراحی آزمایشگاه استاندارد 5

  معماری کلی قواعد و مهندسی 1-1-1-1

طراحی خاصی را نیاز دارد. به سبب تعداد فراوان هودها در  هاآزمایشگاهینده در فضاي فزآ هايهزینه       

ها و دستگاه وسیلهبهرطوبتی  هايمحدودیتعالوه افزایش دما و هدیگر، ب هايتهویهساختمان آزمایشگاه و 

 هب تنهانهرا به دنبال دارند. طراحی ساختمان  يپیچیده دیگر هايهزینه 1گرمایش و تهویه هايسیستمها، رایانه

باید چنین در حال اجرا هم نیاز دارد، همهاي مد وابسته است، بلكه به تكنولوژيقابلیت تغییر کارآ

 ضافی،خطوط تلفنی ا مثال نیاز نصب طوربه) اشد.جدید داشته ب هاينوآوريدر برابر باالیی  پذیريانعطاف

 هايکنندهاشغالختمان، اثرات متقابل از پارامترهاي دیگر در طراحی سا .(ها را داردبیشترین درخواست

 .باشدمیخارجی و دیگر تعهدات طراحی  هايسرویسآزمایشگاه با یكدیگر، با 

ترین فاکتور طراحی ساختمان، مطابق بودن با تمام نیازها به همراه زیبایی در مهندسی معماري، مهم

ل نفوذ در دیوارها و تزیینات بر روي حداق بایدو  باشندمی بعديسهفضاها  ظاهري ساختمان است. عموماا

. ساختمان آزمایشگاه باید متناسب با محیط اطرافش در زیبایی شناسی ساختمان و روش طراحی باشد هاآن

 دارد. تريپررنگباشد اما عملكرد و موارد استفاده در طراحی نقش 

                                                           
ystemsSentilation (HVAC) Veating and H -1 
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 از آزمایشگاه استاندارد ايسادهطرح  2-1شكل                                  

ت، س. این طرح که بیانگر مثال ساده اگذاردمیشكل باال طرح یك آزمایشگاه استاندارد را به نمایش        

توان روي آن انجام داد شامل را نشان داده است. تغییري که می ایمنی و پرکاربرد معمولی هايطرحتعدادي از 

ساختمانی یك در خروجی بیشتر نیاز ندارند مگر  هايمدلبیشتر  است.یك میز کار بزرگ در مرکز آزمایشگاه 

قرار گرفته باشند که ساختمان خطرناك باشد که در این صورت درهاي خروجی  هامدلاز  ايدستهاینكه در 

 بیشتري در مواقع اضطراري الزم است.

مورد  اما قبل از آن مختصري در ،کامل بحث خواهد شد صورتبهآزمایشگاه  هايویژگیتعدادي از      

بتوان گفت مكان هودهاي آزمایشگاه در طراحی صحبت خواهیم کرد. شاید هاي ایمنی آزمایشگاه ویژگی

و  با فشار شدید آبدوش . گرددمیدر اتاق نصب  شدهاشغالحیه نا ترینپاییننكته باشد که در  ترینمهم

مكان د. نیاز باش هاآنفقط چند قدم براي رسیدن به  کهطوريبهباید در مرکز اتاق باشد  شوییچشممحل مایع 

کنترل  طورجديهبموجودي انبار را کمبود شدید فضا . شودمیانبار شیمیایی در نظر گرفته کوچكی براي  نسبتاا

ا ردر اتاق اجازه ورود هوا از سقف ورودي هوا باید در دسترس باشد.  کند. دستگاه اطفاء حریق نیز کامالامی
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، یك اگر مجوز الزم وجود داشته باشدکه تداخلی با هودها نداشته باشد.  شودمیو طوري طراحی  دهدمی

 تواندمی پذیراشتعالانبار مواد کابینت کل فضاي اتاق را پوشش دهد.  تواندمیسیستم اطفاء حریق اتوماتیك 

 گردند.از انبار مواد شیمیایی جانمایی میوچكی در مكان ک هاآنکه هر دو  در کنار انبار پسماند واقع شود

  قانونی الزامات و ساختمان انواع 1-1-2

اداره ایمنی و سالمت شغلی طبق استاندارهاي کارآمد  و استاندارد ،با انواع متفاوتساخت ساختمان          

داراي اهمیت زیادي است. در حال حاضر ایمنی و سالمت محیط آزمایشگاه و محافظت از اثرات سموم 

 ،انددهکرکه استانداردها را تعیین  هاییسازماندر اینجا الزم است برخی اختصارات و . شودمیواقع  موردتوجه

 معرفی کنیم.

 NFPA)1(آمریكا  نشانیآتشانجمن ملی 

 2(ADA) آمریكاجامعه معلولین قانون 

 OSHA)3(اداره سالمت و ایمنی شغلی 

 BOCA))4 آمریكا متحدهایاالتملی ساختمان در  نامهآیین

 تحقیقاتی هايیشگاهآزما و آموزشی هايیشگاهآزما املش ،شودیم استفاده آموزش براي که یساختمان        

 یدرستبه باید تحقیقاتی هايیشگاهآزماو  شود گرفته نظر در آموزشی مكان یك اول درجه در این محل ،است

 .شوند جدا ساختمان باقی از

                                                           
1- National Fire Protection Association  
2- Americans With Disabilities Act 
3- Occupational Safety and Health Administration 

4- Building Officials and Code Administrator 
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، A ،Bکالس  3را به  هاآزمایشگاهآمریكا تعریف کرده است،  نشانیآتشکه انجمن ملی  44استاندارد        

C  کالس هاآنموجود در  احتراققابلمایعات قابل اشتعال و طبق مقدار ،A و کالس  ترینخطرناكC 

 کرده است. بنديطبقه، باشندمینوع  خطرترینکم

 (University Laboratories) دانشگاهی هایآزمایشگاه 1-1-3

 هايبندشبكه عهتوس روي رب یكاگو،ش در ورم كیداس اريمعم رکتش ردفت اياعض از لمری و زاوینگ         

 در شكلی هر تقریباا رشد جهت را خودشان ییهاشبكه ینچن .اندکار کرده هادانشگاه رايب گاهیآزمایش امعج

استثناء در انواع آزمایشگاه مطرح هستند.  عنوانبهآموزشی  هايآزمایشگاه .سازندیم مناسب راستایی گونه هر

 فضاياز  تربزرگقدري  و عمدتاا باشندمیدانشجو و یا حتی بیشتر  22نیازمند فضایی براي  معموالا هاآن

 بحث خواهد شد. هاآنکلی در مورد  صورتبهکه در ادامه  هستند موردنیاز براي محققان

      

 آزمایشگاهی مجتمع طراحی 1-1-4

 دارد. وجود آزمایشگاهی مجتمع هر در اساسی قسمت چهار    

 تحقیقات به مربوط قسمت -1

 اتاق سخنرانی و کالس -7فضاهای تحقیقی                       -5خانه           کتاب -3های آموزشی    آزمایشگاه -1

 پارکینگ -8فضاهای دانشجویان دوره لیسانس        -6تدریس و سخنرانی     اتاق  -4دسترسی سرویس            -2

 هايآزمایشگاهطرح نمونه ساختمان  3-1 شكل

 آموزشی

 



 

 
 

 اصول کلی طراحی آزمایشگاه استاندارد 9

 یاجرای و اداري اترفد -2

 یاترکافه كی ای اتاجتماع النس كی دمانن پشتیبانی ومیعم زاتتجهی -3

 اربخ گدی تقراراس لمح و هاکارگاه دمانن دهییسسرو و دماتیخ هیالتتس -4

 در پایه علوم يهادوره. کندینم تغییر دستخوش را الگو این چندان آموزشی نیازهاي نمودن اضافه      

 این ،دارد وجود اتیتحقیق غیر هايآزمایشگاه با که ياعمده مشكل .شوندیم تدریس آموزشی هايیشگاهآزما

 سالن یا تاالر نادرست احداث .نمود جلوگیري تحقیقاتی يهابخش طراحی با هاآن تداخل از باید که است

 تداخل هاطرح کارآمد اجراي با و کرده محدود را طرح گسترش تواندیم بخار دیگ مخزن یا و اجتماعات

 یلک نقشه و يبندشبكه مشكالتی چنین بروز از جلوگیري شیوه ینترمناسب .کند پیدا مشكل و یافته

 آزمایشگاهی، مجتمع بنیانی عامل چهار هر مستقل توسعه و رشد براي باید برتر نقشه یك .است یزيرطرح

 .نماید نگريآینده نقطه، هر تفكیك و مناسب يبندفصل راه از چه و محوطه دانشگاه توسعه طریق از چه

 

 

 ساختمانی عوامل 1-1-5

 هب قمتعل نواحی .دباش ادتض در آن ییکارا راياج و امانج اب دتوانیم یاختمانسکارهاي  در ییجوصرفه

 يو فضا تاس وعمطب تهویه و هماهران و لمفص یکشلوله دماتخ دمنازنی وصمخص اتتأسیس و ارک ايمیزه

 MITمجتمع ساختمانی دانشگاه   4-1شكل 
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 واحین معموالا ژهوی اتسیستأ ومیزها  ايفض. دندارن ازينی آن هب ارانب يهاقسمت و رانسکنف يهااتاق ار،ک

 تشكیل را يترکوچك دهايواح ارانب و رانسکنف يهااتاق ار،ک ايمیزه هب قمتعل ايفض تند،هس یعیوس نسبتاا

 .دهندیم

 واحین و اعملكرده ونهم چ یگروه همتوج لیاص وممفه ادي،اقتص رشنگ و وییجرفهص همقول در

 تریشب فانه،متأس. شودیم اتتحقیق از رانسکنف يهااتاق و ارک ايمیزه ايفض كتفكی ینهمچن و فمختل

 هب زنی ژهیو اتتأسیس و دباش هاآن اتیتحقیق ايفض كنزدی ارک ايمیزه فضاي هک دهندیم رجیحت منداندانش

 کهیرحالد اقض،متن نیازهاي این ردنک رفبرط. ودش فتعری اتتحقیق ايفض ارکن در ات دارد ازنی زانمی انهم

 یطراح در لهئمس ینترسخت ایدش رد،بگی ورتص دبای الزم بینییشپ ،افض درش و یريپذانعطاف رايب وزهن

 امجز اختمانس كی در ارک يمیزها اهايفض میتما تقراراس از نممك ايهلحراه دامنه .دباش گاهآزمایش كی

 از گونهیك بتنس و اهافض كتفكی یريپذامكان درجه. باشدیم هایشگاهآزما درون اتردف امیتم ارکتمش ات

 .استمتغیر ردیگ رشته از اها،فض ایرس هب افض

 دو دمانن که ،کار است یزم دو مرکز به مرکز فاصله این و شودیم پیشنهاد متر 3 مقیاس یك مثالعنوانبه

 با متر 67/2 پهناي با کار یزم یك مبناي بر و اندگرفته قرار خود مخصوص محل در یرهجزشبه

 .باشدیم دیگر میز با فاصله عنوانبه متر 4/1 اندازهبه فضایی

 نای ،باشدیم ديبع نپارتیش زمرک ات نپارتیش كی زمرک از لهفاص نای يواحدتك آزمایشگاه یك در      

 ولیمعم زمی كی و سویك در رمت 6/2پهناي  هب ارک زمی كی ر،مت 11/2 به ضخامت واردی یك پایه رب اسمقی

 و لکام ایترض معموالا. باشدیم رمت 4/1 دودح ینب ما فضاي ایجاد تجه ردیگ ويس در رمت 64/2 ايپهن هب

 یريپذانعطاف هب اگر اما شودیم یطراح رمت 2/3 اندازهبه یمقیاس ای دواح اب یبترکخوش و حواض نقشه

. ودشیم کار گرفته به متر 42/1 مبناي اس برمقی (رمت 42/6 و 42/4 ايپهن اب ییهااتاق دمانن) دباش ازنی بیشتري
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 كمتری ادلمع ینترمناسب. دارد هاآن ینب ايفض و ارک ايپهناي میزه هب تگیبس اختمانیس دواح نای هالبت

 .است تريم 3 مقیاس آن رايب

 

 ساختمان مجتمع آزمایشگاهی 4-1شكل 

 استاندارد فضایی آرایش 1-1-6

 و نظم این. شوند یطراح و هیافت منظ هطبق ره رايب انیكس ديبنرپیك اب دبای تأسیساتی هايیسسرو

 رنظ در اب و ردک دخواهن غالاش آن اتحی طی در را ساختمان هک ییهابرنامه ودوجبا  جهتهم دبای آرایش

 شهنق كی د،نباش یعمل هطبق ره در انیكس امانتظ كی أمینت که ییجا. شود طراحی هاینههز بمناس رفتنگ

 تاندارداس این و شود فراهم تاس تیتأسیسا دماتخ کثرادح دنیازمن هک ياطبقه رايب دبای اتتأسیس تاندارداس

 هاآن هب ازينی مقتضی زمان در و شودیم بینییشپ هک دماتیخ از تهدس آن ذفح اب ردیگ اتطبق امیتم رايب

 و یکشلوله دجدی يهابخش بنص هک دباش ياگونهبه باید تأسیسات شایآر. ودش هگرفت ارک هب تنیس

 و ارمعم دسمهن رايب تاس نممك. ردگی ورتص الحمص و رکارگ قلادح اب دبتوان البفاض هايیستمس
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 تمسیس و تاندارداس اتتأسیس كی پایه رب اییفض دمانچی كی ذیرفتنپ اختمان،س تیننخس کنندگاناستفاده

 نای. دباش واردش ،افض کنندگاناستفاده اولین براي شدن لقائ تاولوی ايجهب عتوزی تمسیس رايب انیكیمك

 و هرش هايیابانخ ولط در یتهالكتریس روينی و ازگ وطخط آب، يهالوله اهش بنص ابهمش دکیان وعموض

 رد یجادشدهاات تأسیس هايیستمس هب دبتوانن هک تاس هاییینزم قطعه روي رب هاخانه احداث سرانجام

 .باشند شده نصب هایاباندر خ ،ییتنهابه هاخانه از كی ره اينیازه به هتوج اب اختمانس

 ی تأسیساتی آزمایشگاههایستمس انواع 1-1-7

 ای افقی توزیع تمسیس كی یلهوسبه گاهآزمایش كی اختمانس درون معموالا اتیتأسیس ايهسرویس 

 آزمایشگاه تأسیساتی خدمات توزیع رايب تمسیس نجپ عموماا. شوندیم أمینت دو آن از یتلفیق ای و وديعم

 :گیرندیم قرار استفاده مورد

 (Utility Corridor System)                                       تأسیسات (دهلیزي) راهرویی سیستم -الف

 (Multiple Interior Shaft System)                                           داخلی محوري چند سیستم -ب

 (Multiple Exterior Shaft System)                                       خارجی محوري چند سیستم -ج

  هم از مجزا یا بنديیقعا عمودي محورهاي با راهرو سقف از توزیع -د

(Corridor Ceiling With Isolated Vertical Shaft)    

 (Utility Floor System)                                               (ياطبقه یا) کفی تجهیزات سیستم -ه
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 تأسیسات یراهروی سیستم 1-1-7-1

 عمودي هسته یك یلهوسبه هک البفاض و دماتخ يهالولهشاه امیتم ییراهرو تأسیسات طراحی در          

 انیكیمك اقات كی از اتاوق یبعض کندیم توزیع وديعم يهالولهشاه یلهوسبه را اتتأسیس تمسیس کـه مرکزي

 زا تاس نممك زيمرک هسته از اتتأسیس یافق عتوزی ،شوندیم آورده طبقات فمختل طوحس هب بامپشت در

 دادامت در مستقیماا کهینا ای و دباش دهش رازیرس تقلمس یپژوهش وردم يسوبه و قفس

 یدسترس رحط نای دباش هگرفت ورتص (یزمین) ایینپ هايینتکاب تپش در هالوله لمح در واردی درون از فک

 نممك زهاياس اتیحی تمسیس از را البفاض روجخ ارک و اتتأسیس یکشلوله هب را يدارنگه و دماتخ نلپرس

 دارا ،اشدب اتیتحقیق برنامه در راتتغیی هب ازنی هک وارديم در االیی،ب یريپذانعطاف زانمی ینهمچن ،سازدیم

 يهارلکنت وا،ه هتهوی و یمحیط رلکنت لقبی ا ازمعیاره از یعیوس فطی بـا ههمواج در اديزی تقابلی و ودهب

 و الصخ طحس و احتمس همقول در رحط نای. دارد را رهغی و رقب روينی ناییروش و ينورپرداز ایی،دم

 زده ینتخم ددرص 72 ات 42 ینب معموالا رحط نای ییکارا. تاس ورداربرخ یاالیب اراییک از یازموردن الصناخ

 هک اییهساختمان .تاس چندطبقه ايهاختمانس تجه رحط ریناجرات لقاب یراهروی اتتأسیس رحط. شودیم

 اب دبای رحط نای و ندباشیم رتبمناس رحط نای براي شكل مستطیل يهاساختمان هب بتنس ددارن ردگ كلیش

 تمسیس نای. دنماین غالاش را اختمانس از دوطبقه ای كی اتنه اهگاهآزمایش هک ردگی رارق تفادهاس وردم رطش نای

 عهتوس هک تاس بمناس اییهانمك رايب ااقیقد و دهدیم نتیجه کاربردي کامالا گاهیآزمایش يهاساختمان در

 در هک تاس اییهدمانچی رب اقانطب لقاب نسبتاا و تاس دهش یزيربرنامه هاآن براي آینده در عمودي و یافق

 كلش ینتردر ساده. ندباش شدهیكتفك داخلی گاهآزمایش دهايواح از ایشنم لقاب يهاپنجره اب اتردف هاآن

 االیشپ یناول. ودشیم یبینیشپ اتتأسیس روراه از رفط ره در امجز زرگب اقات كی تجه تمسیس نای ود،خ

 یگردیك از را اريک فمختل واحینایی هنپارتیش هک یمعن دینب ت،اس باس اسطبل دمانچی بیهش لیاص رحط



 کارگاه استاندارد طراحی و ساخت آزمایشگاه و 04 

 ادامه آزمایشگاه از محیطی هواي گردش تفكیك براي هادر و دیوارها بنص اب االیشپ نای .کنندیم داج

 .یابدیم

 امتیازات 

 عالی یريپذانعطاف  

 باال اولیه هزینه تعدیل با 

  تغییرات و اصالح جهت اندكهزینه 

 جایگزینی اندك هزینه 

 يدارنگه و نظافت اندك هزینه 

 دیوارها از کامل یريگبهره 

 ندارد مجاور واحدهاي در کار اجراي با تداخلی اصالحات، و تغییرات. 

 اشكاالت 

 موازاتبه واحدها هک یابدیم ودبهب انیزم اتنه هک طحس کلبه نسبت خالص سطح نسبی قابلیت 

 باشند. شده مستقر هم

 هستند داخلی هاياتاق ها،اتاق تمامی. 

 داخلی محوری چند سیستم 1-1-7-2

 خدمات عتوزی. اندیافته تقراراس روراه رفط دو در ودموج ايهاتاق ای گاهیآزمایش دواح ره در امحوره

 در الب،فاض یکشلوله ياستثنابه .دباشیم گاهآزمایش اريک واحین لداخ هب وديعم ايمحوره از اتیتأسیس

 يسوبه پسس و شوندیم یدهکش گاهآزمایش قفس رزی اتمحور تأسیس از اتیتأسیس دماتخ هاطرح از یبرخ

 اییهتماناخبراي س بیمناس ابانتخ ،یداخل تتأسیسا ورمح تمسیس. گردندیم رازیرس آزمایشگاه ارک ايمیزه
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 تطیلمس هک ديبلن يهاساختمان از تهدس آن و هطبقدچن يهاساختمان تجه هبلك ،باشدینم دوطبقه ای كی اب

 .دارند را ییکارا االترینب تندهس كلش

 امتیازات 

 خوب یريپذانعطاف 

 کاربردي منطقه کلبه نسبت خالص سطح ییکارا تعدیل 

 اولیه هزینه تعدیل 

 تغییرات هزینه تعدیل 

 جایگزینی هزینه تعدیل 

 باشدیم خارجی محوري سیستم از ترراحت خدمات، ارائه براي. 

 اشكاالت 

 یدد معرض در و حفاظیب هايیستمس از ترانعطاف کم و ترگران 

 حضور اجازه شدودک يهالوله و اصخ اتملزوم و دارکاتت هب معموالا ترسدس لقاب ايفض 

 .دهدینم

 کندیم پیدا تداخل کریدورها در جریان تبادل با یرسانخدمات. 

 خارجی محوری چند سیستم 1-1-7-3

 اتطبق فک اصخ طوحس هب را البفاض تصفیه هب وطمرب ورام و اتتأسیس يهالولهشاه سیستم، این         

 .دهدانتقال می گاهآزمایش يهااتاق درمیانیك ای اقات ره در ارجیخ واردی وديعم ايمحوره ريیك س طتوس

 تپش در هالوله ايفض طتوس گاهآزمایش يهااتاق داخلبه  ارجیخ ايمحوره نای از اتتأسیس دماتخ

 وريمح دچن تأسیسات تمسیس. شوندیم عتوزی قفس متقس از ای ی،دائم زاتتجهی (یزمین) ینپای هايینتکاب
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 رايب راآن  اربردک آن هزینه کهآن رمگ وند،ش هگرفت رنظ در چندطبقه هايیشگاهآزما رايب دبای عموماا ارجیخ

 .نماید توجیه دوطبقه ای كی يهاساختمان

 امتیازات 

 خوب یريپذانعطاف 

 مجموعه مساحت کلبه خالص سطح ییکارا تعادل 

 اولیه هزینه تعدیل 

 تغییرات و اصالح هزینه تعدیل 

 جایگزینی هزینه تعدیل 

 نگهداري و نظافت اندك هزینه 

 سازدیم میسر را دیوارها از کامل استفاده. 

 هستند مشترك زهكشی و فاضالب هايیستمس با تأسیسات. 

 دارند خوبی ظاهر. 

 اشكاالت 

 ستا شدهیهتوص هايیستمس ایرس از ترمشكل راتتغیی الاعم ای و بنص از سپ دماتخ براي. 

 دارد. موردي مطالعات از بخش یك انتقال یا برکناري به نیاز 

 کندیم پیدا تداخل جوارهم واحدهاي در کار اجراي با اصالحات. 

 باشدینم ددی رضمع در و حفاظیب هايیستمس یريپذانعطاف هب و ودهب ترگران. 

 دهدینم ورحض ازهاج هادودکش و امجز اتملزوم هب معموالا یدسترس لقاب ايفض. 
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 راهرو سقف از تأسیسات توزیع 1-1-7-4

 ايهاتاق يهاسقف االيب واردم یبعض در و اندیافته تقراراس روراه قفس در اتتأسیس سیستم، این در          

 قفس لولهاهش از عتوزی. شوندیم أمینت عمودي لوله ورمح دو ای كی یلهوسبه و دهش عواق روراه متس هر

 و ردیگ ورتص االب متس هب فک از پسس و دهش رازیرس فک به ابتدا است نممك گاهیآزمایش يهامكان هب

 سرازیري توزیع که است نای رب رجیحت ،معموالا. تاس قفیس عتوزی دمانچی كی از دو کف أمینت منظوربه نای

 وادثیح از یناش هک آن، بمتعاق ریزش و نشست و فک صفحه دنش وراخس از ات ردگی ورتص اقات ره درون

 تیاتحقیق ايهاختمانس در اکنس هب داابت تمسیس نای. ودش اباجتن دده رخ تاس نممك دبع يهاسال در هک

 ديمقاص رايب اصوالا که چندطبقه اختمانس كی تكدر اتیتحقیق هطبق كی هک اییج در ای و دوطبقه یا ا یكب

 .شد گرفته کاربه ت،اسدهگردی افهاض ،شدهیطراح اتتحقیق جزبه

 كی اب هطبق كی ای دوطبقه يهاساختمان رايب دهندیم رارق اراختی تتح را ارروک اتتأسیس هک ییهاطرح

 .باشدیم مهمی و اساسی عامل وسازساخت در ییجوصرفه هک یجای ییعن تند،هس آلدهای یرزمینز

 امتیازات 

 عالی یريپذانعطاف 

 اندك یهاول هزینه 

 کم اصالح هزینه 

 اندك جایگزینی هزینه 

 آزمایشگاه مساحت کلبه نسبت خالص سطح باالي کارایی 

 کندینم پیدا داخلت جاورم دهايواح در هایتفعال راياج اب راتتغیی و الحاتاص. 
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 اشكاالت 

 دارد. سقف ارتفاع افزایش به نیاز ایمن فاصله افزایش جهت 

 بردیم باال را يو نگهدار نظافت هزینه دیواري هايینتکاب نصب محدودیت. 

 بردیم باال را نگهداري و نظافت هزینه. 

 دارد امجز هواي تهویه نصب و زهكشی سیستم مستقل نوع به نیاز. 

 است برخوردار ناخوشایند ظاهر از. 

 کف از تأسیسات توزیع سیستم 1-1-7-5

 تحقیقاتی هايیشگاهآزما اختارس در را یاجرای تقابلی و یريپذانعطاف کثرحدا احتماالا تمسیس نای          

 ینب از ،اندشده عواق امجز طبقات در ،یکشلوله هايیستمس و هتخلی ارک املش اتتأسیس. کندیم أمینت

 زمرک در عواق وديعم تونیا س ورمح كی طتوس البتخلیه فاض مجاري و رویسس يهالولهشاه دارکات،ت

 با آن کف از واحد ره در عابانش پسس. شودیم آورده اتیتأسیس دهايواح يهاکف از كی ره هب احتمس

 تمسیس نای اگرچه. گیردیم ورتص هاآن هب دهییسسرو تجه فک ردنک وراخس اب اتتأسیس ایینه توزیع

. تاس ییکارا از پایینی خالص داراي سطح کامالا و ودهب االب آنهزینه  دارد، ينامحدود فانعطا تقابلی تقریباا

 یا یك جهت مناسبی انتخاب و بوده چندطبقه يهاساختمان رايب بمناس اتنه زچی ره از لقب تمسیس نای

 .باشدینم دوطبقه

 امتیازات 

 هی(آزمایشگا) اتاق از قسمت هر در عالی یريپذانعطاف 

 تغییر و اصالح اندك هزینه 

 جایگزینی پایین هزینه 
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 کندینم پیدا تداخل جوارهم واحدهاي در امور انجام با تغییرات و اصالحات. 

 لوله با است نممك ای و ودش تفادهاس هطبق ره در االب از اتتأسیس هتغذی لوله با است ممكن 

 .ودش عواق هطبق هس ره در و امادغ ایینپ از هتغذی

 اشكاالت 

 اولیه باالي بسیار هزینه 

 مساحت کلبه خالص سطح پایین آیی کار. 

 یکشلوله هاییستمس 1-1-8

 انتخاب که باشد تأسیساتی توزیع تمسیس وعن اب بمتناس دبای هایشگاهآزما رايب یکشلوله سیستم یك

 .است گردیده

 (Scope) اجرایی حوزه 1-1-8-1

. شوندیم اعمال گاهآزمایش اختمانس لداخ در هک شودیم دودمح یکشلوله هايیستمس هب بحث این

 شامل هاتلمبه جایگاه و فاضالب و آب يهالوله ذاريکارگ ات،تأسیس از ارجخ یکشلوله هب وطمرب معیارهاي

 .شوندینم بحث این

 اجرا شدن قابلیت و یریپذانعطاف 1-1-8-2

 و اصخ فارشس کنندهینتأم دهییسسرو وطخط ذفح هب معموالا تمیسیس ینچن هب یآت هاييبازنگر

 ربهت شیوه. ودشیم یمنته ت،اس ینهپرهز یاربس ايیوهشه ک اختمان،س در هالولهشاه تنه ادابع رتغیی ای اییجابج

 منظوربه و (Large Zones) زرگب واحین طتوس مه و فک طتوس مه یکشلوله دماتخ اتملزوم هک تاس نای

. دده شپوش ناختماس يهابخش یتمامبه ات ودش ینتعی لولهشاه عتوزی تمسیس كی ای لولهشاه تنه یك تأمین
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. ودش لتكمی اختارس درون يهااتاق و اهافض امیتم رايب و راهمف عبمنش وطخط طتوس دبای تمسیس نای

 لوله جک شاخه ترینیكنزد هب ترکوچك ایزس اب یکشلوله طتوس تواندیم آزمایشگاهی زاتتجهی و هااتاق

 یزهكش تقابلی ات ردگی امانج دبای یکشلوله از اديزی محج ال،مث عنوانبه. وندش لوص ارفش لوله یا فاضالب

 اختمانس مترمربع ره از رمت 7 در یزهكش دماتخ ای و دنمای أمینت اختمانس مترمربع ره از رمت 3 در را

 زاگ و رمگ و ردس آب رده،فش وايه الء،خ یژن،اکس دهمانن گاهیآزمایش استانداردشده دماتخ. وندش یطراح

 مجدد آرایش تا وندش دهچی هاییزانو و االتاتص قلحدا موازاتبه دبتوان وطخط کهینا تا شوند د طراحیبای

 .باشد یرپذامكان ساختمان تربزرگ نواحی انسداد بدون منفرد فضاهاي

 (Functional Design Considerations) کاربردی طراحی مالحظات 1-1-8-3

 در هک ییهاجنبه هب را یخاص توجه یکشلوله تمسیس دتمطوالنی یريپذانعطاف و اربردک تقابلی            

قیاس مدل م شآرای كی از یکشلوله تا هستند یازموردن اتمالحظ نای. طلبدیم، گیرندیم رارق موردبحث رزی

 عداا ب هک گونههمان راديانف اهايفض تموقعی و شآرای هايیتمحدود ینمع يادامنه در د،کن تتبعی (ياقطعه)

 .گیردیم انجام رامترهاپا سري یك توسط شد دخواه یفتوص

 رد،منف يهااتاق هپایان افقی، يهالولهشاه ودي،عم يهاباالبرنده یلهوسبه دبای اصخ زمرک هايیسسرو 

 و مناطق طبقات، براي مستقل کنترل و تأمین ن،ممك زانمی هب ازمج يهاروش اب هالوله ردنک دازهان

 .شوند داده پوشش منفرد يهااتاق یا

 ها تداک از هدش و استاندارد رارتك لقاب (يبندشبكه ای) اییفض شآرای كی در دبای یطراح رشنگ نای

(Risers) ،هالولهشاه (Mains) رگ زب عاباتانش وMajor Branches)) باشد بخشیجهنت. 

 در یتغییرات الاعم رايب دهآین اينیازه هب هتوج اب ات ندباش یدسترس لقاب دبای یکشلوله دماتخ 

 در هک انیزم) یکشلوله سرویس هايیانهپا ازند.س یرپذامكان هایستمس عهتوس اتی،تحقیق يهابرنامه
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 يهاهسته ای ادرمحوره خصمش لفواص در (.شوندیم بسته رپوشس اب دنباش اجاحتی هاآن هب دواح آن

 تیاتحقیق يهابرنامه در تاللاخ داقلح اب دهآین االتاتص رايب را دسترسی تقابلی کثرحدا دماتیخ

 .کرد خواهد فراهم جوارهم اهايفض در

 اییهلوله و هازهكش رايب اییفض املش دبای زيمرک دماتخ هايیستمس ده،آین اينیازه أمینت براي 

 رايب را انجری زایشاجازه اف هک يالوله اندازه ینهمچن ت،یسن هاآن هب ازينی ارک دايابت در هک ندباش

 .باشد کرده بینییشپ را آتی نگهداري و تعمیر امكان تجه افیک ايفض و دبده تربزرگ ايقلمروه

 وادم تکیفی ظحف تجه یازموردن یاتخصوص پایه رب دبای یکشلوله در رفته کاربه الحمص و وادم 

 هاآن در که مختلفی مواد سوي از دریجیت ایشس ای وردگیخ ربراب در تمقاوم ای هاآن در اريج

 .شود انتخاب ،یابندیم جریان

 آزمایشگاه چیدمان 1-1-9

 قعم گاه،آزمایش اتردف تموقعی و ادابع ینتعی االح یده،رس اتاثب هب هایییاسمق و دهاواح تنداش اب          

 خرهاألب و اختمانس لداخ از ازگ روجخ وصمخص اتقفس ،هایشگاهآزما دماتخ تموقعی و هایشگاهآزما

 تاهمی رپ العادهفوق ودخ ايدر ج موارد این تمامی. باشدیم روريض گاهآزمایش رویسس اريمج و هالوله

 ررسیب واردم نای برخی لذی در. رددگ اذاتخ دبای که هستند آرایشی و نقشه نوع انگرنش هالبت و باشندیم

 .شوندمی
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 چینش آزمایشگاهیطرحی از  7-1 شكل
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 آزمایشگاه دفاتر 1-1-9-1

 داخل باید دفاتر اآی. تاس یزانگبحث وعیموض ههمیش گاهآزمایش اتردف رايب انمك رینبهت ابنتخا        

 از ازمج شبخ یك در مجموعه یك تحال هب ای دور،کری الفمخ متس در گاه،آزمایش ويپهل گاه،آزمایش

 دارش منداندانش از داديتع وند؟ش عواق یبیرون واردی كی بر اتردف امیتم تاس روريض اآی ند؟باش اختمانس

 حقیقت در روهگ نای. دانندیم بخشیترضا کامالا گاهآزمایش درون را رمت 42/2*  02/1 ادابع هب ردفت كی

 و تربزرگ یخصوص فضاي ازاتامتی هب نزدیكی و دهگذران گاهآزمایش در ردنک ارک هب را ودخ توق تربیش

 رايب ورد،م ره در. تاس ترمهم زچی ره از انبرایش دورکری ردیگ رفط در زرگب ردفت كی در كوتس

 هفتگر اره کب گاهآزمایش در یچوب كاتاق ای ابینک كی هک تاس نای تاس تربخشیترضا آنچه یسینوگزارش

 رد انیبایگ تکابین كی و آن االيب در کتاب قفسات با رمت 02/1*  7/2 ادابع در زمی كی یداخل ردفت. شـود

 .دارد ودوج آن رزی

 .گرددمیاز چیدمان فضاي آزمایشگاهی ارائه  اينمونهو در پایان 

 واحدی یك آزمایشگاهی فضای برای چیدمان نمونه

 آن در هک است ديواح كی گاهیآزمایش اقات كی داراي یمی،بیوش ای یمیش ومیعم گاهآزمایش كی         

. تاس ازیموردن ابزار کاربري یا بزرگ وازمل رايب اقات فک ايفض اتاوق اهیگ .دارد رارق اتیمطالع ردفت كی

 بایستیم د،باش گاهیآزمایش وده كی هب ازنی شودیم امانج اقات نای در هک ایفیوظ و اکاره هب هتوج اب راگ

 د،اشب تهنداش رهپنج ،گاهآزمایش ییانتها واردی کهیدرصورت. ودش هتعبی یخروج اصلی در الفمخ تجه در

 وير را وده توانیم دارد، رهپنج گاهآزمایش اییانته واردی راگ. ردبگی رارق لمح آن در باید گاهیآزمایش وده

 اییانته واردی از متریسانت 42 ات 32 ینب داقلح بایستیم وده ورتص نای در. ردک بنص رهپنج ارکن و واردی

 .دباش تهداش لهفاص
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 که کسی تنها رازی شودیم یتلق انمك ینترمناسب اريکن واردی ای انتهایی دیوار روي هامحل گونهینا        

 اقتا اگـر) ادره کلیه از دبای وده ،بر آن عـالوه. تاس ذارتأثیرگ و شودیم وده منطقه وارد کندیم ارک وده با

 در وده رايب هک واییه انجری اب و) شوندیم واه جریان ایجاد ثباع هک ابعیمن ایرس ای (دارد در كی از یشب

 .باشد دور (کنندیم پیدا تداخل ت،اس دهش هگرفت رنظ

 تبایسیم ترجیحاا ،شودیم یمنته دورکری كی یخروج در متس هب گاهآزمایش لیاص یخروج در راگ        

 و دباش اقات متس به بایستیم در شوي از دور،کری یخروج در ودنب ریضع رغمیعل و ودش عواق ارکن در

 و ازب تابش اب را در طربمض یـا مصدوم فرد یك اگر صورتاین  در. ودش ازب دورکری رونبی متس هب در

 آزمایشگاه كی رايب نهاديهاي پیشازهس ،شودینم داپی ونقلحمل رخچ و ردمم وآمدرفت اب داخلیت د،کن تهبس

 زرگب وازمل که تاس روريض باغل. دهدیم اننش یخروج ايدره ورفتگیت رايب را روش دو واحـدي كی

 دباش متیقس دو در ت،اس ربهت ای تاس ازنی رمت 22/1 ايپهن هب در كی هب و وندش لمنتق اقات ارجخ ای لداخ هب

 براي متقس دو ره ازنی امهنگ هب ات دباش متریسانت 32 آن یرفعالغ متقس و متریسانت 02 آن الفع متقس و

 والل كی و االب در لوال یك با یرفعالغ در وارد،م راکث در ورتص نای در. وندش ازب زرگب وازمل روجخ ای ورود

 آزمایشگاهی فضاي هر براي متر 22/1 پهناي به در یـك همیشـهکه  تاس بمناس یاربس. تاس تهبس ایینپ در

 .شود گرفته نظر در

 اشد.بکشور از مراجع ذیصالح قابل دسترسی مینكته: الزامات قانونی در امور مربوط به ساختمان در 
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 موارد ایمنی در طراحی و کارهای عمرانی 1-2

 اصول معماری و مهندسی 1-2-1

طوری که حداکثر فضای  های بعدی در نظر گرفته شودی هزینهدر طراحی یک آزمایشگاه باید کلیه

االبر پلکان، ب، ضخامت دیوار، هاستونجود کمد، گیرد. با توجه به ضرورت ومورد استفاده قرار آزمایشگاه 

درصد  56آمد معموالً به میزان حدود کار یهاساختمانص قابل تعیین در و دستشویی، درصد فضای خال

ن پایی هایینههز. مهندسان طراحی باید تمام نیازها و تأمین راحتی افراد، حفظ انرژی و تأمین باشدیم

 داری را در نظر بگیرند.نگه

ساختمانی نه تنها باید برای تناسب با کاربردهای مختلف بر مبنای تکنولوژی فعلی  یهاطرح

ای ساختمان هنیز مناسب باشد. تعامل آزمایشگاه یآورفناتخاذ نوآوری و باشد بلکه باید برای  یرپذانعطاف

تعدادی از پارامترهایی است که باید در طراحی های دیگر نیز با همدیگر، با خدمات خارجی و با رشته

، بنابراین فرآیند طراحی؛ همه این نیازهای طراحی باید در بودجه ساخت، در نظر گرفته شود رعایت شود.

. برای معمار، یک فاکتور بسیار مهم این است که ساختمان باید همه باشدیم هاتوافقمجموعه ثابتی از 

باشد. فضای  درخطر تواندیمآورده کند. در غیر این صورت اعتبار معمار نیازها را به شیوه جذاب بر

تزئینات باشد هرچند که برخی معتقدند که وجود تزئینات در آزمایشگاه موجب  آزمایشگاه باید عاری از

. طراحی آزمایشگاه از پارامترهایی چون: محل و موقعیت آزمایشگاه، دسترسی به آن، شودیمجذابیت آن 

مصالح ساخت و پرداخت داخلی، اندازه و کیفیت درها، تعداد طبقات و مساحت هر طبقه، انتخاب  مواد و

 .پذیردیمتجهیزات، امکانات و غیره با شرایط ایمنی و بهداشتی تأثیر 
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متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای مفید باید برای  3و محل کار آزمایشگاهی، باید حداقل  هااتاق

متر بیشتر باشد  4که ارتفاع هر طبقه از  هایییشگاهآزمادر همچنین کمتر نباشد.  مترمکعب 12هر نفر از 

 .گرددیممتر منظور  4برای محاسبه حجم الزم فقط تا ارتفاع 

 

 

 

کامل با مقررات و کدهای ایمنی کاربردی  طوربهشود که معماران و مهندسان بینی میهرچند که پیش

اهیم که این مقررات شامل مف ییدرجا یژهوبه ،نیست گونهیناکه لزوماً  است آشنا باشند اما تجربه نشان داده

می های نسبتاً کجایی که آزمایشگاه. از آنشودیمیا قدرت مواد  یسوزآتشموارد مرتبط با  یجابهایمنی 

کمی در زمینه طراحی  یهاشرکتساخته شده است، بنابراین  هاساختماندر مقایسه با انواع دیگر 

 با حداکثر ایمنی فعالیت دارند. هایشگاهآزما

 طرح آزمایشگاه استاندارد 7-1شکل 
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که تعداد قابل توجهی  دهدیم، طرح یک آزمایشگاه استاندارد را نشان 7-1مورد نشان داده شده در شکل 

 .کندیمقابل کاربرد را ارائه  ایمنی هاییژگیواز 

مواد  یدارنگهکه دور از آزمایشگاه است متعلق به  اییهناحفوت،  22فوت *  12در این مدول اساسی 

 از نواحی کار با یک مانع شفاف کار یزمکه باید دور از درب خروجی نیز باشد. محل  باشدیمقابل اشتعال 

 که از مزایای آن این کندیم، کارکنان را از محیط مطالعه جدا که با بسته شدن درب آزمایشگاه شودیمجدا 

جوی آزمایشگاه، قرار  هاییندهآالمعرض مداوم در  طوربه باشندیماست که کسانی که در حال مطالعه 

درها باید دارای سطوحی صاف، غیر جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شیمیایی ) .گیرندینم

 باشند.(
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یز کار بنابراین هوا در ناحیه م؛ یابدیمبهبود  بعدی با فشار جوی منفی بین آزمایشگاه و راهروفاکتور 

این امکان را به دانشجویان و اساتید  اییشهشباید همانند هوای راهرو، پاک باشد. دیوارهای شفاف و 

آگاهی داشته باشند. ناحیه موجود در  گیردیمدر ناحیه کار صورت  تا از آنچه که کندیمآزمایشگاه فراهم 

فضای امن برای اساتید یا دانشجویان برای مطالعه اجتماعی یا حتی خوردن نوشیدنی  دهندهنشانورودی 

ت که در جه یاگونهبه. شودیمباشد. درب راهرو به آزمایشگاه در یک گوشه دنج، تعیین می وعده یانمیا 

درهای آزمایشگاه و انبار باید دارای قفل و یک در راهرو ایجاد کند. )خروجی باز نشود تا مانعی برای تراف

آزمایشگاه استاندارد. ورودی راهرو از هر دو طرف موجب طرح استاندارد ساختمان یک  8-1شکل 

کسان ی صورتبهها ، همه آزمایشگاهشدهدادهرح نشان . در طشودیماستفاده بهینه از فضای یک ساختمان 

 .باشندیم ییرتغقابل، هاآنبودن  یرپذانعطافولی با  شوندیمتجهیز 
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، آبامل آزمایشگاه ش های تأسیساتیمجاز به ورود باشند. شبکه داریتصالحکلید مجزا بوده و فقط افراد 

 یهاقشهنگاز، فاضالب و برق به شکلی طراحی شده باشند که دارای باالترین ضریب ایمنی باشند ضمناً 

بحث  ومدکامل  طوربهآزمایشگاه  هاییژگیو( بسیاری از مربوطه در محل مناسبی نگهداری شود ساتییتأس

ه ارائه شد ینجاادر  کندیمایمنی دیگر که این طراحی را توصیه  هاییژگیواز  یاخالصهخواهد شد. ولی 

کمتری  وآمدرفتکه  گیردیماز آزمایشگاه قرار  اییهناحکه در  باشدیم، محل هود هاآن ینترمهماست. 

 سانحه، بتوانند آزمایشگاه را تخلیه کنند. در آن قسمت صورت گیرد که در صورتی بروز

تهویه محل کار در هر حالت باید طوری باشد که کارکنان آزمایشگاه همیشه هوای سالم تنفس نمایند 

هود باید به یک سنسور سرعت وند. به خارج از محیط هدایت ش مؤثر طوربهشیمیایی  هاییندهآالو همواره 

سرعت مکش به زیر سطح قابل قبول پایین بیاید به کارکنان هشدار دهد. دوش  کهیدرصورتمجهز شود که 

برای  که فقط چندگام یاگونهبهاست.  قرارگرفتهنزدیک به مرکز آزمایشگاه  ییشوچشمقوی و ایستگاه 

همزمان استفاده شوند. فقط مقدار  طوربه توانندیم هاآنن مورد نیاز است. همچنی هاآنرسیدن به هر دوی 

نیز در  ینشانآتشقرار گرفته است. کپسول  کار یزمکمی فضای ذخیره مواد شیمیایی وجود دارد که زیر 

مواد  سازییرهخذبه  یافتهاختصاصدسترس قرار گرفته است. مشابه با فضای ذخیره مواد شیمیایی، فضای 

یک تصویر  8-1. شکل شودموجب میرا  هاآن موقعبهز نسبتاً کم بوده و امکان جابجایی شیمایی زائد، نی

کل . این شدهدیمدر طراحی ساختمان امن و کارآمد را نشان  اییمانهپساده از چگونگی گنجاندن روش 

. خدمات مکانیکی، اتاق بارگیری و نواحی باشدیمساختمان تحقیقاتی  نمای باالیی طبقه اول دهندهنشان

یگر یا درس در طبقات د یهاکالس، خدمات پشتیبانی، ادارات، سالن کنفرانس، دستشویی و کنندهیافتدر

 .گیرندیمراهروهای در دسترس قرار  در طول
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ود. وصل ش بامپشتاست که هودها باید گوشه پشت آزمایشگاه قرار گرفته و با یک لوله به  ذکرقابل

لوله( برای دو آزمایشگاه ) یارشهود اگر در محل اتصال دو آزمایشگاه باشد، امکان کاربرد یک  محل لوله

 .کندیمرا فراهم 

مواد است باید صاف و هموار بوده و عاری از  ونقلحملکه محل عبور یا  ییهاقسمتو  هااتاقکف 

مجاری، پیچ و مهره و لوله، دریچه یا برجستگی و  تناسبیبحفره و سوراخ، برآمدگی ناشی از پوشش 

 لغزیدن اشخاص شود باشد.مانعی که ممکن است موجب گیر کردن و یا  هرگونه

کف، دیوار و سقف آزمایشگاه و انبار باید قابل شستشو بوده و در موارد ریخته شدن مایعات باید 

 انبار آزمایشگاه باید کمترین .(ت گرددمجاری فاضالب هدای طرفبهکف دارای شیب کافی باشد تا مواد 

 در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شیشه مات و مقاوم در برابر شکستگی استفاده شود.(

بوده و کف و دیوارهای آن قابل  هایشگاهآزمامحل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی باید مجزا از سایر 

 د از سیستم تهویه قوی برخوردار باشند.بای هامکانهمچنین این  شستشو باشد.

تا به یک ساختمان  کندیممعمار و مالک ساختمان فراهم  ها این امکان را برایو مدول هاطرحکاربرد 

دم . همچنین عکنندیمکارآمد دست یابد. شیارها، با یک ظاهر ستونی، معماری جالبی را به ساختمان ارائه 

 تجهیزات محافظت از تابش) بسیار ساده به نظر برسد. تواندیموار بزرگ دی یهاقسمتوجود پنجره در 

 ییهاپنجرهنصب گردد. همچنین اگر آزمایشگاه دارای  هاپنجرهاشعه خورشید باید در قسمت خارجی 

ایر عوامل و س گردوغبارباید برای جلوگیری از نفوذ آب،  باشدیمیا دارای سایر منافذ  شوندیماست که باز 

بر  یک ساختمان واقعی نیز دارای شیب مناسب باشد.( هاپنجرهو لبه  بودهجوی مجهز به حفاظتی مناسب 

نشان داده شده است. با  9-1در شکل  اییمانهپ هاییشگاهآزمالوله( خارجی و با ) یارشمبنای این مفهوم 
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جداگانه  یهاساختمان عنوانبهو جدید  قدیمی یهامؤلفهو ساخت مناسب امکان ایجاد  یسوزآتشعایق 

به هم پیوند یابند بنابراین الزم نیست که ساختمان قدیمی با استانداردهای ساخت  هاآن هرچندوجود دارد. 

 توانند در مؤلفه قدیمی باقیآموزشی می هاییشگاهآزمادارات و کم تقاضا مانند ا یاتعملفعلی احیاء شود. 

دید در ناحیه ج ،و استانداردهای ساخت باال دارند ات پیچیده، اضافیکه نیاز به خدم هایییتفعالمانند و 

 .گیرندیمقرار 

 

 

 

 

خارجی در این ساختمان آزمایشگاه که در محوطه دانشگاه دولتی و مؤسسه پلی تکنیک  یهاستون 9-1شکل 

Virginia  در دو  یریکارگبهو برای  شودیم خروجی هود یهالولهشامل شیارهایی برای  اندگرفتهقرار

مستقیم به باال  طوربهمجراهای خروجی منجر به پر شدن ستون شده و  .اندگرفتهآزمایشگاه مجاور قرار 

 . ورودی هوا از سمتی است که در جهت باد غالب باشد.شوندیمخارج 
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 ندباشیمتمام واحدهای مربوط به هم که دارای پرسنل و تدارکات مشترک هستند، در یک ساختمان 

لی ما ییجوصرفه. این مفهوم باشدیم یرضروریغو ساخت یک ساختمان کامالً جدید برای یک بخش، 

 امکانات قدیمی را گسترش دهد. استفادهقابلعمر  تواندیمزیرا  کندیمزیادی فراهم 

 شرایط نظارتی و کدهای ساختمان 1-2-2

با مرجع در  هاآنکدها و استانداردهای زیادی برای ساخت ساختمان وجود دارد. بسیاری از 

بوده و بنابراین این  یسوزآتشآورده شده. تعداد زیادی از کدها برای ایمنی از  OSHAاستانداردهای 

رض در مع معموالً به اصولی توجه دارند که افراد. کدهای بهداشتی موجود باشدیم حوزه نسبتاً گسترده

 مستقیم قرارگیری مواد سمی باشند.

همچنین در احداث ساختمان آزمایشگاه باید شرایط جوی و اقلیمی مدنظر قرار گیرد و از مصالح 

 نسوز و ضد حریق استفاده شود.

 ودشیم یگذارنامآزمایشگاه استاندارد ایمنی  عنوانبه یسوزآتشانجمن ملی حفاظت از  46استاندارد 

ود که رولی راهنمایی با ارزش به شمار می شودینمشرط قانونی شناخته  عنوانبه هامکانکه در بسیاری از 

ارزیابی شود. کدهای ساختمانی اصوالً مرتبط با ایمنی  تواندیمموجود و پیشنهادی  هاییشگاهآزمابرابر آن 

 کمتری بر روی مسائل بهداشتی دارد. تأکید که باشدیم یسوزآتشساخت و 
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 ها(فضای آزمایشگاه ایمن )ابعاد، جنس کف و دیوار، نور و پنجره 1-3

دست آوردن نتیجه ی مطلوب است. لذا هیکی از اهداف داشتن آزمایشگاهی ایمن، حفظ سالمتی و ب

فیزیکی آزمایشگاه و ایمنی افراد مرتبط با آزمایشگاه از مهم ترین اهداف انجام آزمایشی ایمن، فضای  قبل از

ظر از انجام آزمایشات مربوطـه، محیط آزمایشگاه باید ـاما باید به این نکتـه توجه داشت که صرف ن؛ است

ایمن باشد. به دلیل تغییرات دمای آزمایشگاه، عدم رعایت نکات ایمنی و خارج شدن بخارات سمی از 

 آزمایشگاه محیطی ناامن برای کاربران خواهد بود. مختلف و... مطمئناً یباتترک

ه شامل ک بنابراین الزم است توجه ویژه ای به فضای آزمایشگاه نظیر دکوراسیون، مهندسی ساختمان

 سایر موارد نمود. ها، میزان نور ورودی واه، جنس دیوارها و کف، نوع پنجرهآزمایشگ ابعاد

 هتوجه به فعالیت های آزمایشگاهی، ویژگی فیزیکی آن از لحاظ فضا، ظرفیت، شیوطور با همین

 سکوها و میزهای کار، قرار گیری ابزارها و موادشیمیایی در مکان مناسب باید دقت بسیار شود. چینش

 

 شیوه چینش مناسب سکوها و میزهای کار 11-1شکل  
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 باشد که امکان کنترل را فراهم ساخته و از خطـر آلوده شدن یاگونهبهطراحی آزمایشگاهی ایمن باید 

 کاربران جلوگیری کند.

 آزمایشگاه باید رعایت شود.نکات زیر برای ایمنی فضای فیزیکی  

تا فضای کافی را برای کارهای مربوطه فراهم  باشد یاگونهبهابعاد استاندارد یک آزمایشگاه باید  -

 کند.

 هایشیآزما، انجام یازموردنآزمایشگاه با توجـه به نوع آزمایشگاه، تجهیزات حداقل ابعاد فضای یک  -

مترمربع، گاهی در مـواردی بسته به نوع  87حدود  بایستییمگوناگون، تعداد کاربران و سایر موارد 

 نیز باشد.مترمربع  111 تواندیمآزمایشگاه  نیاز

 .گیرندیممتر در نظر  5/3تا  3بین  را ارتفاع آزمایشگاه -

 هامتری درب 5/1تا شعاع  ینچنهمشد. آزمایشگاه حداقل باید دارای دو درب ورود و خروج با -

 باشد. وجود داشته خالی فضای

 ترنیز نباید کم هاپنجرهشکل کل  باشد. متریسانت 111از کف آزمایشگاه نباید کمتر از  هاپنجرهارتفاع  -

 کف آزمایشگاه باشد. پنجمیکاز 

 ل انجامکه مح ییهاقسمتبرای  یژهوبهکافـی )طبـیعی و مصنوعی(  دارای نور بایستیمآزمایشگاه  -

هایی که امکان رشد میکروبی در سطوح تاریک و مرطوب در آزمایشگاهاین موضوع آزمایش است 

 وجود دارد اهمیت بیشتری دارد.

نصب متر از دیگری  1 /5فواصل یک به  های مهتابی که هرنور مصنوعی باید از طریق المپ -

 مین شود.تأ ،گردندیم
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بدون محافظ که موجب ناراحتی و اخالل  (UVفرابنفش ) یهاالمپدر محیط آزمایشگاه نباید از  -

 استفاده کرد. گرددیمدر کار کاربران 

 باشد. %55گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 55مایشگاه استاندارد دمای مناسب برای یک آز -

عواملی نظیر نوع آزمایشگاه و کاری که در آن  در انتخاب پوشش کف، دیوارها و سقف عالوه بر -

وششی برای باید پ یطورکلبهنیز توجه داشت.  ،باشد صرفهبهمقرونباید به این نکتـه که  شودیم انجام

 .دواد مقاوم باشسایر مـ آزمایشگاه انتخاب شود که در برابر انواع مـواد شیمیایی معدنی و آلی و کف

 طورینهم

. بدین منظور امروزه معموالً ها وجود داشته باشدب دیدن امکان تهیه و جایگزین آندر صورت آسی باید

 .شودیماستفاده از نوع وینیل  ،های کفپوشش و یا از هایکاشاز 

 

 

 

 

 یکاشی وینیلاز  یانمونه 11-1شکل 
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-، هماین نکته دقت داشت که کف و دیوارهای آزمایشگاهدر طراحی و ساخت آزمایشگاه باید به  -

ض که مدام در معرـبه دلیل این گیرندیمقرار  مورداستفادهانبار  عنوان بهکه  ییهااتاقسقف و  چنین

 .استفاده گردد وشوشستقابلرنگی  یهاپوششیا  هایکاشقرار دارند باید تا سقف از  سمی مواد

مواد است. باید صاف و هموار  ونقلحملکه محل عبور یا  ییهاقسمتکف آزمایشگاه یا انبار و  -

و عاری از حفره و سوراخ، برجستگی یا هرگونه مانعی که ممکن است موجب گیر کردن یا  بوده

 لغزیدن شود، باشد.
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 آزمایشگاه دیوار و سقف 1-4 

در انتخاب پوشش دیوارها و سقف آزمایشگاه، عالوه بر عواملی مانند نوع آزمایشگاه و کاری که در  

گاه پوشش دیوارها و سقف آزمایششود، مسئله هزینه نیز باید در نظر گرفته شود. به طور کلی آن انجام می

ها باشد و در صورت باید به رنگ روشن، قابل شستشو، مقاوم در برابر خوردگی، رطوبت و رشد قارچ

مقاوم و قابل شستشو مانند رنگ روغن  هایشدن باشد. در این زمینه استفاده از رنگاستریل لزوم قابل 

 شود.توصیه می

 دیوارهای آزمایشگاه 1-4-1

این نکته را در نظر گرفت که هر دیوار عالوه بر وزن خود، متحمل وزن بارهای اضافی عمودی باید  

تنظیم  منظوربهنباید  متر(سانتی 23/32) اینچ 8با ضخامت کمتر از  ییساخت، دیوارها شود. پس ازمی

ت زیادی اومتر را که مقنیاز به ساخت دیوارهای قوی وسازساختکابینت شکافته شوند. ممکن است سطح 

ا محدود ر یسوزآتشدر برابر انفجار دارند، ایجاد کند. دیوار ضد آتش، دارای این امتیاز است که گسترش 

کند و از پایه تا سقف پیوسته است. همچنین دیوارهای خارجی آزمایشگاه باید در برابر اثرات می

ی ل آزمایشگاه، باید از دیوارهای بتونداخ بندییشنپارتدر داخل آزمایشگاه مقاوم باشند. برای  یسوزآتش

ا استفاده هتوان از پودر بوریک اسید در امتداد دیوارساده استفاده نمود. برای کنترل سوسک و حشرات، می

ارگانوفسفات نیز وجود نخواهد داشت. عالوه بر این  یهاکشحشرهبا این کار تأثیرات منفی نمود، 

ه کامل به سقف و کف آزمایشگا طوربهو فرج و عاری از ترک باشند و دیوارهای آزمایشگاه باید بدون خلل 

 ها حاصل نشود. پوشش دیوارها بایداتصال یابند تا شکافی برای تجمع مواد آلی و رشد میکروارگانیسم

قوی  دهکننیضدعفونو شستشو با مواد شوینده و  برابر آب، مناسب برای تمیز کردن و مقاوم در بادوام
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های مقاوم در های روشن نقاشی شوند. با استفاده از رنگایجاد انعکاس نور، دیوارها با رنگباشد. جهت 

و  بادوامهای توان دیوارها را در برابر بخارات اسیدی محافظت نمود. استفاده از رنگبرابر اسید می

ایشگاه ارهای آزمشود. همچنین دیواست، توصیه می ترمانند اپوکسی که تمیز کردن آن راحت یرینفوذناپذ

 متر قابل شستشو باشند و حداقل نفوذ را داشته باشند. 5/1باید حداقل تا ارتفاع 

 سقف آزمایشگاه 1-4-2

آزمایشگاه  رنگ سقف پوشش داخلی و باشد. متریسانت 342ارتفاع سقف آزمایشگاه حداقل  بایستی 

تشو باشد. سقف آزمایشگاه باید قابل شس رنگکم، کرم روشن و یا سبز خیلی رنگکمتواند سفید، آبی می

ی های روشنایسیستممقاوم باشد.  کنندهیضدعفوندر مقابل مواد شوینده و  و الزاماً بدون زاویه باشد و

یه پرهیز های تهوهای روشنایی آویزی و یا تجهیزات آویزی مانند سیستماز سیستم سقف باشند و سطحهم

ک مانند ی وجهیچهبهما باشد، ادر سقف می طورمعمولبهی آزمایشگاه شود. بهترین مکان برای تأمین هوا

 .هود نیست

 
های تهویه در سقف آرایش مناسب سیستم 13-1شکل 

 آزمایشگاه
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 سکوبندی ایمن آزمایشگاهی 1-5

-سوی دیگر انجام آزمایشهای آزمایشگاهی به جهت وجود انواع مواد شیمیایی و از محیطسکوبندی 

از استهالک باالیی برخوردارند، لذا در طراحی آزمایشگاه استفاده از  فیزیکی و شیمیایی معموالً های متعدد

 طلبد.ت خاص فنی و ایمنی ویژه ای را میآزمایشگاهی مناسب مالحظا سکوهای

 ای متنوعیهکه هر یک ویژگی گیرندای متفاوتی مورد استفاده قرار میبا توجه به نوع آزمایشگاه سکوه

 نکات زیر باید مورد توجهن ـو داشتن آزمایشگاهی ایممناسب های انتخاب سکودارند بدین جهت برای 

 قرارگیرند:

 بندیطراحی و رنگ زیبایی در. 

 از سایز و ابعاد مطابق با استانداردهای آزمایشگاهی برخورداری. 

 پوسیدگی، عوامل شیمیایی و فیزیکی مقاومت در برابر. 

 امکان تعمیرات آسان و جایگزینی قطعات معیوب. 

  ها.دفع و کنترل مناسب آلودگیامکان 

 انواع سکوبندی 1-5-1

 سکوبندی دو طرفه 

 سکوبندی یک طرفه 

 سکوهای دستگاهی 

 سکوهای شست و شوی آزمایشگاهی 

 سکوی توزین 



 طراحی و ساخت آزمایشگاه و کارگاه استاندارد 04 

 سکوبندی دو طرفه 1-5-1-1

 رفه می باشد که دارای کاربردهایـسکوهای دوطها، ایشگاهسکوبندی در آزمیکی از بهترین نوع 

همین طور امکان نصب سینک های  فضای نگـهداری مواد و تجهیزات آزمایشـگاهی جمله:متنوعی از 

در معموالً این سکوها  نصب انواع پریزها می باشند.هم چنین شست و شو در یک یا دو طرف سکو، 

ته به بس یکی در میان کابینت های نوع تمام کابینت و بوده که در دوسانتی متر  059و عرض  09ارتفاع 

 گردند. نصب می ،باشد کاربران در وسط آزمایشگاه به گونه ای که امکان استفاده از دو طرف میسرنوع نیاز 

 

 

طرفه تمام سکوبندی دو 01-0شکل 

 کابینت
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 سکوبندی یک طرفه 1-5-1-2

 و کابینت های یکی در میان دو نوع تمام کابینتوطـرفه دارای همانند سـکوهای داین نوع سکوبندی 

تر مسانتی 55و عرض  09دارای ارتفاع  الً عمومکه به دیوارهای آزمایشگاه نصب شده و  باشدمی

 سکوها معموال جهت قراردادن دستگاه ها استفاده می شود.از این نوع  هستند.

 درمیانیکسکوبندی کابینت  01-0شکل 
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 تمام کابینت، طرفهیکسکوبندی  05-0شکل 

 کابینت یکی در میان، طرفهیکسکوبندی  01-0شکل 
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 ی دستگاهیسکو 1-5-1-3

 مترسانتی 09با عرض  09الی  55این نوع از سکوبندی یک طرفه بوده و به طور معمول دارای ارتفاع 

نین چکار استفاده شده، هممی باشد. در این سکوها از کشوی کیبورد برای قرار دادن لوازم ضروری در حین 

 سکوها توسط صفحات عایقی پوشانده شده تا محلی برای اتصاالت الکتریکی باشد.پشت این 

 

 

 های شست و شوی آزمایشگاهیسکو 1-5-1-4

ردد. گمیسکوهای شست و شوی آزمایشگاهی در دو نوع می باشند. نوع یک طرفه که به دیوار نصب 

 های یکپارچهنوع دیگر که به سکوهای دو طرفه وسط آزمایشگاه متصل است. در این سکوها از رویه 

ست امزیت استفاده از این رویه ها عـدم وجود درز  سرامیکی ضد اسید، گرانیتی یا رزینی استفاده می شود.

 زیبایی سکوها می گردد.جب سهولت در رفع آلودگی هم چنین که مو

 

 دستگاهی طرفهیکسکوی  05-0شکل 
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 سکوی توزین 1-5-1-5

 دلیل استفاده از این سکو در محیط های آزمایشگاهی این است که در هنگام توزین از انتقال ارتعاشات

 کوها یکس زمین به ترازو جلوگیری شود تا اندازه گیری دقیقی داشته باشیم. بدین منظور در مرکز این

 دوطرفه یوشوشستسکوی  01-0شکل 

 طرفهیک یوشوشستسکوی  00-0شکل 
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. شودیرد استفاده مـر الستیکی قرار می گیـسنگ که معموال از جنس گرانیت است که روی چهار ضربه گی

 گردد.وی یک پایه قرار دارد نیز نصب میهم چنین در روی این سکوها یک پریز که ر

 

 

 سکوهای آزمایشگاهی جنس رویه 1-5-2

 ،ردیگیمضروری است و مورد استفاده قرار  هاشگاهیآزماخاصی که برای  یهامشخصهیکی از 

 نحوی که هیچ امکانی برای نفوذ مایعات نداشته باشد. ، بهکار است خاصیت همگن بودن رویه

 سنگ رویه 

و دارای مقاومت بسیار باال در برابر مواد شیمیایی و  ساکن است صورت بهساختار مولکولی سنگ 

-زمایشگاهدر آ . از این جنس رویهخوردینمکه حتی در برابر شعله مستقیم آتش ترک  یاگونه بهگرما است 

 .شودیماستفاده  یشناسنیزمهای شیمی، فیزیک و 

 سکوی توزین 09-0شکل 
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 رویه گرانیت 

متر میلی 19الی  09 باضخامت هاهیروگرانیت طبیعی در برابر انفعاالت شیمیایی مقاوم بوده، این نوع 

 .رندیگیممورد استفاده قرار 

 رویه سرامیک 

 ست. از این نوعاها ومت باال در برابر واکنش با اسیدبا مقاسرامیک دارای خاصیت ضد خوردگی 

 .گرددیماستفاده  وشوشستبرای سکوهای  معموالً هاهیرو

 رویه لمینت فشرده 

ار کآمدن خط و خش بر روی صفحه  به وجودباعث  توانندینمدر این نوع رویه انفعاالت شیمیایی 

ه ک ،شوندیمباعث  هایژگیواین  ، همهاندمقاومشوند. این رویه ضد خش بوده و در برابر گرما و ضربه 

که بهداشت از اهمیت  آزمایشـگاهی یهاطیمحرویه کار برای مدت طوالنی ظاهر خود را حفظ کند. در 

ر تمامی نفوذ بودن د رقابلیغبه دلیل رین نوع انتخاب است. این رویه برخوردار است این رویه بهت یاژهیو

 پزشکی کاربرد بسیار دارد. یهاشگاهیآزما، خصوصبه هاشگاهیآزما
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 کشی ایمن آزمایشگاهیها و لولهسینک 1-6

ز ا وشوی لوازم آزمایشگاهیو ایجاد فضایی مناسب و ایمن جهت شست مناسب مواد شیمیاییدفع 

های شیمیایی به درون ناشی از ورود پساب ذاتیوجود خطرات  .باشدنیازهای اساسی هر آزمایشگاه می

از  ، استفادهمختلف مواد شیمیایی مقاوم در برابر انواعهایی نیاز به سینکفاضالب شهری و همچنین 

 سازد.را ضروری میمناسب  هایکشی و سینکلوله های ایمن نظیرسیستم

 های آزمایشگاهیسینک 1-6-1

 های زیر باشند:باید دارای ویژگیهای ایمن آزمایشگاهی به طور کلی سینک

 میز  ینک وهایی با پهنای مناسب باشند که جداسازی سهای آزمایشگاهی باید دارای حاشیهسینک

 .کار به خوبی انجام شود

 هایهای قابل پاکسازی باشند تا از ورود مواد جامد و یا شیشهباید دارای صافی هااین سینک 

 .دننمایها جلوگیری آن ها و گرفتگیشکسته به درون لوله

 و نباید جاذب مواد شیمیایی باشند ودهها باید به سهولت قابل پاکسازی بسینک. 

  و ارتفاع شیر آب باید کوتاه باشد تا از  متر(سانتی 03) کافی بلند ها باید به اندازهارتفاع سینک

 .جلوگیری شود به اطراف در حین شستشوی ظروف پاشیدن مواد

 که باید از مواد مقاوم در برابر  هاستآنهای آزمایشگاهی جنس بدنه ویژگی همه سینکترین مهم

 .وامل خورنده و مواد شیمیایی باشدع

 .بندی کردهای زیر تقسیمها به گروهجنس آن توان بر اساسهای آزمایشگاهی را میسینک

 های رزین اپوکسیسینک -1

 های سرامیکیسینک -2
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 ضدزنگهای استیل سینک -0

 پروپیلنهای پلیسینک -4

بر نوع مواد مصرفی در آزمایشگاه به جنس رویه  ههای مورد استفاده در آزمایشگاه عالوجنس سینک

های میزهای کار در آزمایشگاه سازگاری جنس سینک باید با جنس رویه و ابعاد سینک نیز بستگی دارد.

 شده است. آوردهجنس سینک بر اساس جنس رویه و ابعاد سینک  1-1در جدول داشته باشد. 

 

 (mmابعاد سینک ) جنس رویه جنس سینک

 سرامیک سرامیک
253 × 433 × 533  

 عرض( ×طول  ×)ارتفاع 
   463 × 063 × 003 کاشی سرامیک

 003 × 063 × 063 

 533 × 433 × 253 رزین مالمین پروپیلنپلی

 533 × 433 × 253 رزین مالمین ضدزنگاستیل 

 533 × 433 × 205 پروپیلنپلی پروپیلنپلی

 533 × 433 × 253 ضدزنگاستیل  ضدزنگاستیل 

  457 × 081 × 272 رزین اپوکسی رزین اپوکسی

 123 × 436 × 436 

 

 

 های سازگار با انواع رویهبندی سینکطبقه 1-1جدول 
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 های رزین اپوکسیسینک 1-6-1-1

زین های رسینکشوند کار در آزمایشگاه استفاده می منظوربههایی که سینک ترین نوعتخصصی

روکلریک هیدروفلوئوریک اسید، هید ،از جمله نیتریک اسید که نسبت به بسیاری از اسیدها هستند اپوکسی

 اینمقاوم است. های مختلف  pHبا و مواد شیمیایی  هاحالل اسید، سولفوریک اسید و سایر مواد خورنده،

دارند  یگارهای کامپوزیت فنلی سازهای رزین اپوکسی آزمایشگاهی و پنلبا رویه یراحتبهها نوع سینک

فاده پالستیکی رویه است ورقههای اپوکسی به همراه مواد توان از سینکای میو همچنین تحت شرایط ویژه

 کرد.

 موارد زیر اشاره کرد:توان به های رزین اپوکسی میترین مزایای سینکمهم ازجمله      

 استحکام و دوام بسیار باال -1

 مقاومت باال در برابر تمام مواد شیمیایی و خورنده -2

 مقاومت در برابر آتش -0

 یسازپاکسهولت  -4

 مواد آالینده غیر جاذب -5

 های آزمایشگاهینسبت به سایر انواع سینک ترقیمت مناسب -6
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 سرامیکیهای سینک 1-6-1-2

-دارای خواص مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی رویه شوندها که از جنس سرامیک ساخته میاین سینک

روجی ها دارای خباشند. این نوع سینکها قابل نصب میهای سرامیکی بوده و به راحتی بر روی کلیه رویه

 شوند.به سیفون از جنس خود متصل می یراحتبهکه  استو پیچی  (HDPE)اتیلن سخت پلی

 از: اندعبارتها برخی از مزایای این سینک

 سطح صاف و بدون بو -1

 قابلیت پاک شدن آسان از مواد شیمیایی -2

 طول عمر باال -0

 های استیلمقاومت باالتر نسبت به سینک -4

 سینک رزین اپوکسی 21-1شکل 
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 ضدزنگهای استیل سینک 1-6-1-3

مس  %2نیکل و  %7کروم،  %17نوعی آلیاژ فوالدی با ترکیب درصد نسبی  عنوانبه، ضدزنگاستیل 

یی حکام مکانیکی باالتاس از هاسینکرود. این های آزمایشگاهی به کار میدر ساخت برخی سینک

 .هستندمناسب  آزمایشگاهی مختلف یهاطیمحاستفاده در برای  وبرخوردارند 

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی ضدزنگهای استیل از مزایای سینک

 مقاومت در برابر حرارت و آتش -1

 یسازپاکسهولت  -2

 وزن کم و استحکام زیاد -0

 بهداشتی و غیر متخلخل -4

 تنوع در طراحی -5

 های سرامیکیسینک 22-1شکل 
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ها به مواد شیمیایی خورنده در مقابل توان به مقاومت کمتر آنها میاین سینک معایب ازجمله

 رزین اپوکسی اشاره کرد. یهانکیس

 باشد.و کاغذ می رکاغذیخمتولید های استیل در صنایع غذایی و دارویی، صنایع کاربردهای سینکعمده 

 

 

 پروپیلنهای پلیسینک 1-6-1-4

 ماده عنوانبهعمده  طوربهشوند اولفین شناخته میو یا پلی PPکه در صنایع تحت عنوان  پروپیلنپلی

 گیرند.های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میاولیه بسیاری از ملزومات و سینک

سترین از مهم سینکینکمزایای این  سبت به  سی رزین هایها ن شک  ،اپوک مقاومت در برابر یخ خ

 باشد.می

 

 سینک استیل ضد زنگ 20-1شکل 
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 پروپیلن:های پلیبرخی از مزایای سینک

 پایداری شیمیایی -1

 حرارتی، مانند استفاده از یخ خشکهای مقاوم در برابر شوک -2

 مقاومت مکانیکی باال -0

 سهولت نصب -4

 وزن پایین و قیمت مناسب -5

 

 

ا جهت هباشند. کاپ سینکها میها، کاپ سینکهای مورد استفاده در آزمایشگاهنوع دیگر سینک نکته:

 15 و 15 × 15 دارای ابعاد شوند و عمدتاًاستفاده مینصب بر روی میزهای وسط و هودهای آزمایشگاهی 

 باشند.می 03 ×

 پروپیلنسینک پلی 24-1شکل 
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های گردند. مزیت سینکعرضه می 2توکار و یا 1روکار های آزمایشگاهی در دو نوعکلی سینک طوربه

ه نوع روش سادگیرد. این صورت می یراحتبهها آنوجود نداشته و نصب  یرساختیزاین است که  روکار

ای هکامل پوشانده شوند و برآمدگی سطح کار بین دیواره طوربههای سینک شود که کنارهنصب باعث می

های داخلی سینک محو شوند که ممکن است باعث تجمع یافتن رسوب مواد داخلی سینک توکار و لبه

 ها شود.شیمیایی و میکروارگانیسم

 

    

 

                                                 
1-Drop in 

2-Undermount  

 و کاررسینک ب(  سینک تو کارالف(  -6-6-1شکل 

 کاپ سینک 25-1شکل 
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ویی های دستشها باید دارای سینکهای مخصوص مواد شیمیایی، همه آزمایشگاه: عالوه بر سینکنکته

ن باید و همچنی نزدیک به درب ورودی آزمایشگاه تعبیه شوند االمکانیحتها باید نیز باشند. این سینک

 انجام پذیرد. یراحتبهها دارای سایز مناسب بوده تا شستن دست

 کشیلوله ایمن هایسیستم 1-6-2

اتصاالت ، در مسائل مربوط به انتقال سیال از طریق لوله عموماًکشی، یا لوله Pipingاصطالح 

 شود.می برده شیرآالت بکار و مربوطه

که ولی در صورتی ،رسدپا افتاده به نظر میکشی آب، فاضالب و گاز، گرچه عملی عادی و پیشلوله

طبق اصول صحیح انجام نشود عالوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و زیان نماید، 

ای هها باید طبق استانداردها و نقشهکشیشود. به همین دلیل لولهتواند باعث بروز خطرات جدی نیز می

نحوه و  اتصالو  انشعاب ،جنس این استانداردها شامل نحوه ساخت لوله، صحیح و عملی انجام گردد.

تفاده در هنگام اس« ایمنی»بوده  موردنظرکه  مطلبی نیترمهمدر تهیه این استانداردها  باشند.نصب لوله می

 ت.و کارکرد اس

 کلی طوربه باشد.می کشی آزمایشگاهلوله سیستم ها،مربوط به ایمنی آزمایشگاهیکی از مسائل مهم 

 هایی زیر را دارا باشد:ویژگیباید آزمایشگاهی  ایمن کشیلوله

 مقاومت در برابر مواد خورنده و شیمیایی -1

 طول عمر باال -2

 مقاومت فیزیکی باال -0

 سهولت نصب و تعمیر -4

 قیمت مناسب -5
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ا در برابر هکشی آزمایشگاهی به دلیل مقاومت بسیار پایین آنهای فلزی در سیستم لولهاستفاده از لوله

، به دلیل بسیار عالیرغم مقاومت خوردگی ای علیای شیشههباشد. از لولههای آلی مجاز نمیاسید

کشی لههای لوشود. بهترین گزینه برای استفاده در سیستماستفاده نمیو قیمت باال شکنندگی زیاد 

مقاوم  های شیمیایی آلی و معدنیباشد که در برابر گستره وسیعی از پسابپروپیلن میآزمایشگاهی، پلی

 باشد.تحکام فیزیکی باالیی برخوردار میبوده و همچنین از اس

 یاگونههب آزمایشگاه کشیهای مورد استفاده، باید توجه داشت که سیستم لولهلولهعالوه بر جنس  

. نمایدی جلوگیرنیز باشد که مانع از ورود گازهای فاضالب به فضای آزمایشگاه شده و از جریان بازگشتی 

 حت عنوانهای تسیفون)کشی هواکش های لولهبایست از سیستمآزمایشگاهی میهای کشی سینکبرای لوله

(p-trap  امکان تخلیه آزادانه آب یا فاضالب را از سینک به شبکه فاضالب استفاده کرد. این نوع سیستم

فاضالب به درون سینک و فضای داخلی آزمایشگاه جلوگیری  حاصل از فراهم کرده و از ورود گازهای

 .کندمی

 

 

 

 کشی آزمایشگاهیبرای لوله P-trapنمای سیفون  26-1شکل 
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های فاضالب در حد فشار جو نگه کشی این است که فشار هوا را در لولهوظیفه اصلی این نوع لوله 

 کند.بند، از ورود گازها جلوگیری میوجود آب در قسمت آب یکشلولهدارد. در این سیستم 

 

 

 

توان از شیر خالء استفاده کرد تا از ایجاد فشار منفی در لوله جلوگیری از جریان برگشتی می منظوربه

شکن همانند آنچه در شکل نشان داده شده های خالءپمپجلوگیری کرد.  جریان آب آلودهو بازگشت 

کشی باشند. در زمانی که افت فشاری در طول لولهمیاست دارای یک ورودی هوا و یک ورودی پساب 

سته نگاه داشته و همه پساب ورودی هوا را ب ،فشار ناشی از جریان آب ب( ،28-1)شکل  وجود ندارد

فت فشار ااما اگر به دالیل مختلف از قبیل شکستگی لوله ؛ شودشده به سمت فاضالب هدایت میتخلیه

و ، الف( 28-1)شکل در شیر خالءشکن به سمت پایین حرکت کرده  شدههیتعبآب رخ دهد، پیستون 

عالوه بر ورود جریان هوا به داخل لوله و جبران افت فشار باعث بسته شدن ورودی پساب شده و بدین 

 شود.شکل مانع از ایجاد جریان برگشتی می

 های هواکشکشینحوه کارکرد لوله 27-1شکل 
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 های عمومی نصبدستورالعمل 1-6-2-1

بدون خم، موازی با دیوار و یا عمود  تا حد ممکنها، راست، شاقولی و ها باید برابر نقشهلوله -1

 .بر دیوارهای ساختمان نصب شود

 .ها قرار گیرندها و سقفها باید نزدیک دیوارها، تیغهلوله -2

ه ای باشد کها از یکدیگر باید به اندازهها را باید به موازات هم کار گذاشت و فاصله آنلوله -0

 .ها و دسترسی به شیرها برای بازدید و تعمیر میسر باشدکامل لوله یکارقیعا

کنند باید در برابر خطر شکستگی محافظت ها عبور میهایی که از داخل و یا از زیر دیوارهلوله -4

 .گردند

های مهندسی، در کارگاه بریده شده و در نقشه شدهمشخصهای به اندازه ها باید دقیقاًلوله -5

 .بردن زور و فشار نصب گردندبدون به کار 

 

 الف                                                   ب                                           

 ها  ب( در هنگام عبور جریان آبنحوه عملکرد شیر خالء شکن الف( هنگام افت فشار در لوله 28-1شکل 
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 هااتصاالت لوله 1-6-2-2

ماده خارجی که مانع  هرگونههای نر و ماده در هنگام اتصال باید از در اتصاالت پیچی، دنده -1

 .ها شود پاک گردنددرگیری کامل آن

بایست مطابق با مشخصات مندرج در مدرک ها و اتصاالت جوشی میجوشکاری لوله -2

 .جوشکاری هر پروژه انجام شودمشخصات فنی 

های کششی، پیچشی و یا ، باید دقت شود که به لوله تنشPVCهای در هنگام نصب لوله -0

 .های اضافی وارد نشودسایر تنش

 شیرآالت 1-6-2-3

ها آسان باشد. برای شیرهایی هایی نصب شوند که دسترسی و کار با آنشیرها باید در مکان -1

 .بینی گرددگردند باید دریچه دسترسی پیشتوکار نصب می صورتبهکه 

 .ردتر از تراز افقی محور شیر قرار گیها پاییننصب شوند که دسته آن یاگونهبهشیرها نباید  -2

ساعت بسته و خالف جهت  یهاعقربهنصب گردند که در جهت  یاگونهبه باید کلیه شیرها -0

 .بازگردند هاعقربه

 هاجنس لوله 1-6-2-4

 ی کرد.بندهای زیر طبقهها را به گروهتوان آنو می شدهنییتعبا توجه به شرایط کارکرد  هالولهجنس 

 کربن استیل -1

 فوالد آلیاژی -2

 استیل ضدزنگ -0

 فوالد گالوانیزه -4
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 چدن -5

 PVCهای لوله -6

 پروپیلنپلی -7

 کربن استیل 

فوالد کربن استیل  ،باشد %25/3و ماکزیمم مقدار کربن آن  %1فوالدی که عناصر آلیاژی آن کمتر از  

با دو   ASTM گیرد و بر طبق استانداردقرار می مورداستفادهمتداول  طوربهاین جنس لوله  .نامندمی

ی این دو همسان بوده ولی نوع عملیات حرارتی که یشود. ترکیب شیمیاص میمشخ  A53 ،A106 کد

دارای   B شوند که نوعد میتولی Bو  A دگیرد متفاوت است و هریک، در دو گریروی آن انجام می

های بسته توصیه برای خمش سرد و کویل  A به همین دلیل گرید؛ کمتر است ولی نرمی استحکام بیشتر

 .شودمی

 فوالد آلیاژی 

 یکلن افزودننامند. را فوالد آلیاژی میباشد، آن تراگر درصد عناصر آلیاژی در فوالد از حد خاصی باال

داده و  فزایشا را فوالد جوشکاری قابلیت و چقرمگی پذیری،شکل و شده کریستالی ساختمان تغییر باعث

مت باعث افزایش مقاو مولیبدنافزودن گردد. قاومت در برابر خوردگی محیطی میم افزایش باعث همچنین

 .دهندکربن و نیتروژن نیز مقاومت فوالد را افزایش می شود.می کافیای و شحفره یهایخوردگدر برابر 

  ضدزنگاستیل 

نوعی فوالد آلیاژی است که درصد عناصر نیکل و کروم آن نسبت به بقیه عناصر استیل ضدزنگ 

استیل ضدزنگ  آن رادرصد بیشتر باشد،  11کلی اگر میزان کروم فوالد از  طوربه .التر استآلیاژی با
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روی فوالد تشکیل شود و همین  ینازکهیالشود که هنگام خوردگی، این مقدار کروم باعث می نامند.می

 شود.و عمالً باعث ترمیم خوردگی می شودیمبعدی  یهایخوردگالیه باعث جلوگیری از 

 فوالد گالوانیزه 

را در برابر عوامل محیطی  دهند که آنپوشش می« روی»فوالدی است که روی آن را با روکشی از 

ین یدماهای نسبتاً پا و فشارها استفاده در برای دتاًها عماین نوع لوله کند.زدگی محافظت میهمچون زنگ

 باشند.می مناسب

 چدن 

نوع چدن، چدن خاکستری  نیترعمدهاست.  %2/2ترکیبی از آهن و کربن که درصد کربن آن باالی 

کثر جنس بدنه ا گری آسان اشاره نمود.توان به پائین بودن نقطه ذوب و ریختهآن می یهاتیمزاز که  است

 .شیرآالت از چدن است

 هایلوله PVC 

PVC  ریغی و مواد نفت هاروغن، هاالکلدر برابر بسیاری از کلراید نوعی پلیمر بوده که وینیلیا پلی 

  .ودشانجام می هالولهتر از سایر سریعتر و سیار آسانو اتصال لوله و قطعات آن ب مقاوم است کیآرومات

سی هایی که دستردر بین سقف کاذب و مکان یراحتبه ی که دارند،وزن سبک ها همچنین به دلیلاین لوله

توان به مقاومت کم در برابر نیروهای خارجی . از معایب این نوع لوله میشودیماست نصب  بدان مشکل

 و همچنین شکنندگی در دماهای پایین و تغییر شکل در دماهای باال اشاره کرد.

 پروپیلنپلی 

دالیلی مانند سبکی وزن، صاف و صیقلی بودن سطح داخلی، عدم رسوب و ه بپروپیلن های پلیلوله

 یهالولهو خورندگی آهک، بهداشتی بودن و راحتی نصب، جایگزین  یزدگزنگ، عدم یگرفتگجرم
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 ایییمگرما و مواد شی راتیتأث، مقاومت باالی آن در برابر نوع لولهگی این ژوی نیترمهماند. گالوانیزه شده

 .باشدمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد.پروپیلن میهای پلیهای لولهترین ویژگیاز اصلی

 گراددرجه سانتی 113قابلیت استفاده در دماهای باال تا  -1

 مقاومت بسیار باال در برابر مواد شیمیایی -2

 مقاومت مکانیکی باال -0

 مقاومت در برابر پوسیدگی -4

 سهولت نصب -5

 زیستسازگاری با محیط -6

 کشی آب و فاضالبلوله 1-6-2-5

ود. شپروپیلن استفاده میهای پلیاز لوله کشی آب و فاضالب آزمایشگاهی عمدتاًهای لولهدر سیستم

 شود.استفاده می ضدزنگهای استیل کشی گاز آزمایشگاه از لولهلوله منظوربه

ها در این است که از یک درجه اهمیت قرار دارند و تنها تفاوت آن کشی آب و فاضالب تقریباًلوله

وی جاذبه و نیر به علتفاضالب  کهیدرحالکند ها حرکت میدر لوله یرسانآبآب به دلیل فشار شبکه 

های ایمن آزمایشگاهی اشاره طور که در بخش سینکهای فاضالب همانیابد و نیز در لولهثقل جریان می

ها و شیرهای خالء شکن جهت جلوگیری از ورود گازهای بدبو و خطرناک و ایجاد سیفونگردید، از 

 شود.جریان برگشتی استفاده می
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 سیستم تهویه آزمایشگاه ایمن 1-7

آزمایشگاهی ایجاد فضایی مناسب و در عین حال  هاییطمحتهویه در  هاییستمسهدف از نصب 

 ا مواد شیمیایی سروکار دارند.برای کسانی است که در آزمایشگاه بایمن 

پیوسته و مکانیکی با دمیدن هوای تازه از محیط  طوربهتمامی فضای کار باید  هایییطمحدر چنین 

 هودها خارج گردد. هاییخروجبه داخل ساختمان وارد و از طریق  بیرون

تهویه باید به نحوی قرار گیرند که مانع از برگشت هوای آلوده به داخل آزمایشگاه یا  هاییستمس

 ساختمان شوند.

 

 

 

 

 آزمایشگاهی هود 92-1شکل 
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 سیستم تهویه یاندازراهشرایط محیطی الزم برای نصب و  1-7-1 

مرتبه در ساعت باید فضای آزمایشگاه کامالً تخلیه و جایگزین شود. البته الزم  8-11عادی  طوربه -

هویه مورد های تبرای مثال سیستمیر خواهد بود. غاست، بنا به نوع کار و میزان آلودگی این بازه مت به ذکر

بخارات و دودهای سمی و خطرناک حاصل از  های آلی برای جلوگیری از انتشارآزمایشگاهاستفاده در 

 د.آینه، اولین وسیله حفاظتی به شمار میشیمیایی به داخل آزمایشگا یهادودکشمواد شیمیایی یا 

ابراین الزم است بن؛ محیط کار آزمایشگاه شود وارد جریان هوای تازه همواره باید از بخش اداری -

 که فضای کار آزمایشگاهی را از سایر فضاها جدا در نظر گرفته و از هم جدا نماییم.

نحوی تعبیه شوند تا آلودگی محیط کار را  بهباید  هاهواکشمحل استقرار اگزوزهای تهویه، هود و  -

 به حداقل برسانند.

-ژگیروند باید ویکار می کار با مواد اسیدی هم چون پرکلریک به منظوربهکه  اییهتهو هاییستمس -

 و اگزوزها به مواد اسیدی و داشتن فیلترهای ویژه و هاخرطومهای مختص به خود هم چون مقاوم بودن 

 کشی آب برای شستشو باشند.لوله

 

 سیستم تهویه و هود 01-1شکل  
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 آزمایشگاهدر هود  وموقعیت سیستم تهویه  1-7-2

 در آزمایشگاه جلوگیری هایندهآالباشد که از پراکندگی  یاگونهبهتهویه عمومی آزمایشگاه باید  -

 کند.

بار  هکیهنگامیک سیستم تهویه جهت رفع آلودگی باید با صرف کمترین انرژی طراحی گردد.  -

ته ه سیستم سرمایش در نظر گرفبدون توج یازموردنباید میزان تهویه  شودیمگرمایی در آزمایشگاه زیاد 

 شود.

 شود، داشتهنگهباید در حدود زیر  میزان تهویه آزمایشگاه -

  بار تغییر هوا در ساعت 8در زمان کار در آزمایشگاه حداقل 

 بار تغییر هوا در ساعت 4آزمایشگاه فعال نیست حداقل  که یدرزمان 

 رتصوبهو  کند استفاده از آزمایشگاهسیستم تهویه آزمایشگاه باید صد در صد از هوای خارج  -

 کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد. ازنظر یادوره

 خودداری گردد. شودیماز ایجاد بار گرمایی باال که باعث آشفتگی جریان هوا  -

مخالف در دهانه هود به  هاییانجرباشد که  یاگونهبهموقعیت سیستم تهویه آزمایشگاهی باید  -

 جود نیاید.وگرمایشی و سرمایشی به  هاییستمس، هویهت هاییورودعلت 

 درهای اضطراری( جزبه) متر( از درها فاصله داشته باشند. 0فوت ) 11هودها بایستی حداقل  -

 ممکن است بایستی از یکدیگر فاصله داشته باشند. که ییجاهودها تا  -

 باشند که مانع عبور و مرور نشود. یاگونهبهباید  هودهامکان  -

 متقاطع و نزدیک به هم قرار گیرند. طوربه هاآن هاییورودهودها نباید در مکانی قرار گیرند که  -

 گردد.یممتر( زیرا عدم رعایت این فضا باعث ایجاد تالطم در ورودی  9 )حداقل
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 تم تهویه به دیگر فضاها نباشد.باشد که امکان برگشت هوا از سیس یاگونهبهنصب هودها باید  -

 های تهویه و هودمقررات کار با سیستم 1-7-3

 در هنگام کار با دستگاه تهویه آن را روشن نماییم. -

آن اطمینان حاصل  اییشهشدرب  باالزنندهدر هنگام کار با دستگاه حتماً از محکم و سالم بودن  -

 نماییم.

 به داخل هود به هنگام کار جداً پرهیز نماییم. سرخوداز وارد نمودن  -

 بعد از اتمام کار داخل هود را حتماً شستشو دهیم. -

 میزان هوای ورودی و شدت آن کنترل نمایید. ازنظرهای تهویه را ای سیستمدوره صورتبه -

صل ادر صورت وجود حسگرهای شیمیایی از عدم بازگشت آلودگی به محیط آزمایشگاه اطمینان ح -

 نمایید.
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 های موجود در آزمایشگاهاتاق 1-8

انات کها و امشود باید ویژگیمینجام ا آن در هایی کهری و حجم فعالیتبسته به نوع کاربگاه هر آزمایش

حجم  به نسبت  های مختلف آنشبخ فضای مناسب برای آزمایشگاه ومساحت کافی و  خاصی داشته باشد.

تنوع  هرچند، حالینباا .شودیممین زده ارکنان تختعداد ک ها، تعداد تجهیزات وکاری، تنوع آزمایش

وان است ولی همگی در یک اصل مشترک اشوند، فرلف طراحی میهایی که برای مقاصد مختآزمایشگاه

ی برای ببایست شرایط مناسوهشی، آموزشی و خدماتی میاعم از پژ آزمایشگاه آن این است که یک هستند و

 ترتیبینابه لوب حاصل گردد.نتیجه مط افرادی که در آن مشغول به کار هستند، فراهم کند تا بازدهی کافی و

، تأمین شرایط گیردت قرار میکوچک، در مرحله نخس هرچندیشگاه، و تجهیز یک آزما در طراحی آنچه

گاهی الزم است برای حفظ شرایط ویژه برای کار  برای کارکنان شاغل در آن است.بخش مناسب و اطمینان

فاتر دهایی از فضای آزمایشگاه مجزا و محصور گردند، مانند یا پیشگیری از حوادث و برقراری ایمنی، بخش

موجود در های در ادامه به بررسی انواع اتاق های حساس و ویژه.اتاق دستگاه و اتاق ترازوآزمایشگاه، 

 آزمایشگاه پرداخته شده است.

 دفاتر آزمایشگاه 1-8-1

ها، تایپ و سایر امور نتایج، تهیه گزارش ها ودر آزمایشگاه کارهایی همچون محاسبات، کنترل روش 

ی امسئول آزمایشگاه برای مالقات و جلسات اتاق ویژهای انجام شود. بایستی اداری باید در اتاق جداگانه

 د که درنشوهایی در نظر گرفته می. به همین جهت هنگام طراحی یک آزمایشگاه چنین اتاقداشته باشد

 فاترد برای مکان رینبهت انتخاب. ل برای هر دو منظور استفاده نمودتوان از یک محهای کوچک میآزمایشگاه

 سمت در آزمایشگاه، پهلوی آزمایشگاه، لداخ باید دفاتر آیا. است انگیزبر ثبح موضوعی همیشه گاهآزمایش
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 تمامی است ضروری آیا باشند؟ مانساخت از زامج بخش یک در مجموعه یک حالت به یا کریدور، مخالف

نار در ک خصوصبهقرار دادن دفاتر آزمایشگاهی در مرکز ساختمان و  شوند؟ واقع بیرونی دیوار یک بر دفاتر

نور کافی  و باکیفیت، هوای کنداستفاده فراهم می منظوربهرا  پذیریانعطاففضای  کهاینها، عالوه بر پنجره

 درون را مترمربع 08/2*  08/1ابعاد  به دفتر یک ارشد، دانشمندان از تعدادی. نمایدبرای ساکنان تأمین می

 آزمایشگاه در کردن کار به را خود وقت تربیش گروه این حقیقت در .دانندمی بخشیترضا کامالً آزمایشگاه

 رهزا برایشان بزرگ دفتر یک در کوتس و تربزرگ خصوصی فضای ازاتی چونامتی به نزدیکی و گذرانندمی

 .است ترمهم زچی

آشکار  ، یک جداییبا استفاده از پارتیشن یا حداقل یک راهرو باید توجه به این نکته ضروری است که 

ود، شبهتر است از یک دیوار یا دری که بسته می ، وجود داشته باشد، امابین منطقه آزمایشگاهی و ناحیه دفاتر

 ازبیرون اتاق ب طرفبهدرها  کهیطوربهی هر اتاق دو در خروجی تعبیه شود، براتا حد امکان . استفاده نمود

د. در ندر هنگام کار کارکنان قفل نگرد د ونبدون منفذ باش. درهای اتاق دناتوماتیک بسته گرد طوربهو  شوند

تا مراجعان مجبور نباشند بدون  بهتر است درهای اتاق به سمت بیرون آزمایشگاه باز شوندصورت امکان 

، مترمربع 08/1*  6/8در ابعاد  میز یک باید دارایآزمایشگاهی فاتر تجهیزات ایمنی وارد آزمایشگاه گردند. د

 6تا  5 تشکیل جلساتو فضایی برای  وراقکابینت بایگانی برای نگهداری ا، کتاب در باالی میز هایقفسه

د فضا را ت کمبوتوان مشکالتا حدودی می هااتاق سازیمرتب منظوربهساالنه  ریزیبرنامهبا یک  نفره باشند.

 .بهتر فضای اداری کمک کرد دهیسازماننمود و همچنین به  جبران

 اقات کی دارای یمی،بیوش ای یمیش ومیعم گاهآزمایش کی :واحدیتکدفتر آزمایشگاهی در آزمایشگاه 

 رایب اقات فک ایفض اتاوق اهیگ .دارد رارق اتیمطالع ردفت کی آن در هک است دیواح کی گاهیآزمایش
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 ازنی ،شودیم امانج اقات نای در هک ایفیوظ و اکاره هب هتوج اب راگ. تاس یازموردن ابزار کاربری یا بزرگ وازمل

 .ودش هتعبی یخروج اصلی در الفمخ تجه در بایستیم د،باش گاهیآزمایش وده کی هب

 

 شماتیکی از چیدمان دفتر آزمایشگاهی 11-1شکل 

 های آزمایشگاهیانواع اتاق 1-8-2

 هااهاتاق دستگ 1-8-2-1

ای هجذب اتمی، دستگاه سنجطیفمانند  قیمتیگران یا حساس و یهادستگاهچه در آزمایشگاه، چنان  

ت محل بهتر اس ،گیرندروزانه قرار نمی مورد استفادهه د کداشته باشناز و... وجود پرتوزا و کروماتوگرافی گ

 ود.ها فراهم شها در نظر گرفته شود و امکاناتی نظیر تهویه، تأمین گاز، آب و انرژی برای آنمجزایی برای آن

. ای آن بخش داردجهت طراحی فض یزیربرنامههر بخش نقش مهمی در  ود درانواع تجهیزات موج داد وتع

لتاژ، آمپر و میزان وها، تگاه، وزن دسعاد )طول، پهنا و ارتفاع(باید به مواردی نظیر اب وصدر این خص

رق نیاز به جریان ب هایی کهاهدستگ مورد رد. ( توجه کردکاتالوگ دستگاه )مندرج در مورد لزوم هاییکشلوله
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ای ، تخصیص میزان فضاهدستگ  دگانگاهی سازن مستقیم دارند، باید از یکسو کننده جریان استفاده شود.

در  مود.اظ ند لحبایئله را که این مس دناینمب آن توصیه میتری از ابعاد دستگاه را جهت عملکرد مناسبیش

ایست به نیز میویتعمیرات و ته ،داریت نگه، جهدستگاه یهاو کنارهدسترسی آسان به پشت  این خصوص

ظت تواند برای محافدائمی باشد، یک دیوار میو ثابت  یریگجهتاگر دستگاهی دارای در نظر گرفته شود. 

بیم اولیه طراحی شود، اما بقیه دیوارها، کف و سقف باید به نحوی طراحی شوند که شدت تابش را کاهش 

 دهند.

 

 های ویژهاتاق دستگاه 12-1شکل 

 اتاق انبار کردن مواد و وسایل 1-8-2-2

ا و های و برخی از دستگاهبرای نگهداری مواد شیمیایی، ظروف شیشه هاییهر آزمایشگاه نیاز به اتاق 

نبار ا عنوانبهو مجزا نمودن آن، از یک اتاق نیز  یبندقفسهتوان با انتخاب محل مناسب، ابزارها دارد که می

ای ه، فرّار یا سمی در محل جداگانیرگآتشبهتر است مواد شیمیایی خطرناک،  هرچندعمومی استفاده نمود. 
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-رکتترکیبات باید به دستور کار ش گونهینامجهز به سیستم تهویه انبار گردند. عالوه بر این جهت نگهداری 

تم انبارها باید دارای سیسبایست سریع و راحت باشد. توجه نمود. دسترسی به انبارها می یدکنندهتولهای 

باشند. عالوه بر این نکات ایمنی در انتخاب  نشانیآتشاعالم حریق و امکانات  هایسیستمتهویه مناسب، 

 باید رعایت گردند. هابندیقفسهو  هاهواکشها، محل انبار، نوع مصالح، دریچه

 رازوتاق تا 1-8-2-3

های هوا، دور از جریان کهطوریبهبایست در محل ثابت و مجزایی قرار داد ترازوهای حساس را می 

ی اباشند. برای این منظور بهتر است که در صورت امکان اتاق ویژه غیرمسئولهوای آلوده و دسترس افراد 

ن از سایر و یا پارتیش ساختهپیشدیوار  وسیلهبهها در نظر گرفته شود و یا در غیر این صورت محل را برای آن

 های آزمایشگاه جدا نمود.بخش

 

 اتاق ترازوهای آزمایشگاه 11-1شکل 
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 یسازسترونق تاا 1-8-2-4

ای آن ای برشود، بهتر است محل ویژهاتوکالو برای سترون کردن استفاده می ازهایی که گاهآزمایش در 

دم در صورت عباشد.  هواکشدر نظر گرفته شود. ترجیحاً این مکان باید مجزا و مجهز به سیستم تهویه و 

آزمایشگاه میکروبیولوژی و نزدیک به یک سیستم ای از توان آن را در گوشهامکان تخصیص فضای ویژه می

 .ها مجزا باشدتهویه مستقر نمود تا از سایر قسمت

 

 دستگاه اتوکالو 10-1شکل 

های شیمی، میکروبیولوژی، بیولوژی چه یک مرکز خدماتی دارای همه آزمایشگاهباید توجه داشت چنان 

های خدمات را طوری ها و اتاقتوان محل آزمایشگاهدر فضا و هزینه، می جوییصرفهو... فعال باشد، برای 

رک استفاده مشت طوربهها طراحی نمود که آزمایشگران بتوانند از امکاناتی مانند انبار، اتاق ترازو و اتاق دستگاه

 نمایند.
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 های آزمایشگاهی و کارگاهیهای الکتریکی در محیطسیستم 1-9

کتریکی، معرض خطرات الکتریکی شامل شوک ال در معموالً، کنندکه در آزمایشگاه کار می افرادی

 سوزی و انفجار هستند.آتش 

 شوند:                                  آزمایشگاه در نتیجه موارد زیر ایجاد می خطرات الکتریکی در

 ها.رابط ها و، تجهیزات الکتریکی، پریزساختمان معیوب بودن سیم کشی -1

 های کاری.و شیوه هاعدم ایمنی تکنیک -2

توان ، میالکتریکیهای سیستمدر رابطه با  مدیریت سالمتی( شغلی و یمنیا (OSHA1 با رعایت استاندارد

 .این خطرات را به حداقل رساند

 های خطرناکمکان 1-9-1

یت سیسات، هدانوع مواد به کار رفته در ساخت تأ های خطرناک الکتریکی بر اساسه بندی مکانطبق

 گیرد.غبار انفجاری صورت می و و ذرات گرد الکتریکی مواد، حضور بخارات اشتعال پذیر

 .III و I ،IIهای کند: گروههای خطرناک را تعریف میاز مکان، سه دسته 2کد ملی برق

 گروه I  اشند.بهای اشتعال پذیر در هوا موجود میهایی است که بخارات یا گازنشان دهنده مکان 

  گروهII جا یافت  آنتراق پذیر یا رسانای الکتریکی در هایی است که غبارات احنشان دهنده مکان

 باشند.(رسانا نمی متر،اهم بر سانتی 511با مقاومت باالی غبار  )گرد و شود.می

                                                           
 Occupational Safety & Health Administration-1 

2- National Electrical Code 
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 گروه III احتراق پذیر است. 1های حاوی الیافدهنده مکان نشان 

، شرایط خطرناک به دلیل یک سری از فعالیت 1شود. در بخش تقسیم می 2و  1به دو بخش  2هر گروه 

ر دانتشار بخارات خطرناک،  تجهیزات مانند های نرمال، تعمیر و نگهداری مکرر تجهیزات و یا شکسته شدن

یا فرآیندهایی  های شامل مواد خطرناک و، مکان2بخش  .شوندنتیجه سقوط تجهیزات الکتریکی ایجاد می

ذرات خطرناک توسط تهویه در سطح پایینی نگهداری  ها واما غلظت گاز؛ گیردرا در برمی 1مشابه بخش 

 .شده است

این تقسیم بندی بر اساس قابلیت اشتعال پذیری مواد  باشد.می Dو  A، B، Cهای شامل گروه 1بخش 

 باشد.هوا می رفته، در به کار

  گروهA باشد.، مانند استیلن می%11تا  %2.5ری شامل موادی با محدوده اشتعال پذی 

  گروهB  درجه 1/75از نقطه اشتعال کمتر  باو  %55تا  %4شامل موادی با محدوده اشتعال پذیری 

 است.هیدروژن  اتیلن اکساید و مانند ،گراد-سانتی

  گروهC باشد.، مانند استالدهید می%71تا  %2ا محدوده اشتعال پذیری شامل موادی ب 

  گروهD باشد.مانند استون می، %15 تا %1ل پذیری اشتعا شامل موادی با محدوده 

 شوند:تعریف می 4شدت انفجار و 7حساسیت احتراق دو کمیت این زمینه در

                                                                                                               1*P)max(P /2 *P)max(P = حساسیت احتراق 

                                                           
Fiber -1 

2- Class 

3- Ignition Sensitivity  

4- Explosion Severity 
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     2)C*E*MC(T / 1)C*E*MC(T = شدت انفجار  

  :شوندمی معرفی در این دو فرمول در جدول زیر ترهاکه پارام

 معرفی پارامترها در دو فرمول مذکور 2-1جدول 

 تعریف پارامتر

maxP حداکثر فشار انفجار 

P حداکثر سرعت افزایش فشار 

CT حداقل دمای احتراق 

E حداقل انرژی احتراق 

CM منفجره حداقل غلظت مواد 

 غبار استاندارد و مربوط به گرد 1 زیرنویس

 نمونهغبار  مربوط به گرد و 2 زیرنویس

 

 در طراحی سیستم الکتریکی آزمایشگاه توجه به موارد زیر ضروری است:

 های کافی برای تجهیزات الکتریکی آزمایشگاه فراهم شود تا نیازی به باید توزیع مناسبی از پریز

 متعدد نباشد.های الکتریکی رابطاستفاده از 
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 یکی از علل عمده آتش سوزیاضافه بار کردن،  75-1شکل                          

 تر، به جای سه مدار جریان بر اساس دو مدار جریان طراحی های الکتریکی قدیمیبسیاری از سیستم

کنند و باید در اسرع وقت همواره اتصال مناسب را فراهم نمیتر سفانه مدارهای قدیمیاند. متأشده

 جایگزین شوند.

  اشد. مجهز به سیستم اتصال به زمین ب گرفته شود و حتماًسیستم الکتریکی باید ضد جرقه در نظر

هدف اصلی سیستم اتصال به زمین جلوگیری و به حداقل رساندن خطر برق گرفتگی و آتش سوزی 

 است.

 تند. های باال هسهای مورد استفاده برای قطع کردن جریانترین دستگاهفیوز و قطع کننده مدار، ساده

 ها باید تعویض شوند.ن دوباره بازنشانی کرد اما فیوزتواقطع کننده جریان را می

 های مدار الکتریکی نباید درمحل هایی که مواد آتش گیر یا قابل انفجار وجود فیوزها و قطع کننده

 دارد، نصب شوند.

 های با منابع جریان باال و یا ولتاژ باال باید به یک سرور مجهز باشند.آزمایشگاه 

 اتصاالت و کلیدهای برق، برای ماکزیمم جریان و ولتاژ طراحی شوند.ها، باید همه سیم کشی 
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 شود در نظر ها حمل میکه برای حداکثر جریانی که توسط آن 1قطع کننده مدارها باید توسط مدار

 است، محافظت شوند.گرفته شده

 

 قطع کننده مدار 73-1شکل                                           

  فلز، پالستیک یا سایر مواد مناسب محصور شوند. یلهوسبهامکان باید  تا حدشبکه اتصاالت 

  کامل پوشیده شوند. طوربهباید  2شکن بر روی پنل مؤثراجزا 

 باید  کننداگر پنل شکن در محیطی مجزا و تک قرار گرفته باشد، کسانی که در آزمایشگاه کار می

 باشند.کان دسترسی به آن را داشته ام

 کمد انبار کردن مواد و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده  عنوانبه، نباید 7کمد پانل خدمات الکتریکی

 شود.

 کلیدها و دیگر تجهیزات الکتریکی نباید توسط اشیا و مواد موجود 4دسترسی به تابلوهای الکتریکی ،

 در آزمایشگاه محدود شود.

                                                           
1- Circuit Breaker 

2- Breaker Panel 

3- Electrical Service Panel 

1- Electrical Panel 
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 تابلو الکتریکی 75-1شکل                                               

 در آزمایشگاه، باید به نحوی باشد که در معرض  مورداستفادهها و تجهیزات الکتریکی مکان مدار

رطوبت نباشند و دچار چگالش نشوند و یا در محلی که ممکن است کاربر در تماس با رطوبت باشد 

 قرار نگیرند.

 مناسب در برابر تماس تصادفی توسط حفاظ  طوربه، متصل به همهای قسمت در روبازهای در شبکه

 یا نصب در ارتفاع محافظت شوند.

 های قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، استفاده از ادوات برقی ضد هایی که احتمال وجود گازدر محل

 جرقه الزامی است.

 برق آزمایشگاههای نکاتی در زمینه سیم 1-9-2

 ساده باشد و تعقیب مسیر آن آسان و دارای نقشه باشد. االمکانیحتبرق  کشییمس 

 ها باید برای شوک الکتریکی است. روکش ها یکی از ابزارهای جلوگیری ازیا روکش سیم 1عایق

 های باال مقاوم باشند.دما ها ومناسب باشند و در برابر بخارات خورنده، حالل زیستیطمح

                                                           
1- Insulation 
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 شود و به دلیل رطوبت موجود در ایجاد می هاآنهایی در د، ترکنها شکننده باشاگر روکش سیم

 گردد که خطراتی را نیز به دنبال خواهد داشت.آزمایشگاه یک مسیر رسانا ایجاد می

 ها نکات ایمنی رعایت های موقت به کار روند و حین استفاده از آنباید برای استفاده 1های رابطسیم

 قرار نگیرند. وآمدرفتشوند و در مسیرهای 

 هستند، باید کنار گذاشته شوند. دیدهیبآسهای رابط که دارای روکش سیم 

 

 دیدهآسیبسیم رابط  71-1شکل                                         

 های آهنی و یا فرسودگی آسیب ها، بستها و درهای برق توسط کناره تیز پنجرهممکن است سیم

ق نباید بر هاییمسها را در برابر فشار و برش محافظت نمود. به همین جهت ببینند. پس باید سیم

 قرار بگیرند. وآمدرفت یرهایمسدر 

 هایمسها دچار آسیب شوند، رود روکش سیمها که انتظار میها و پنجرههایی مانند کناره دردر مکان 

-یاری از روکشبستوجه: ) فلزی بیرونی محافظت شوند. فیزیکی مانند پوششباید توسط یک پوشش 

لزی ف پوششها با شوند و سرانجام به دلیل تماس سیممی گرمانرمها در اثر های پالستیکی سیم

 (تند.هس ترمناسب یرفلزیغهای پوشش روینا ازوجود خواهد داشت  یگرفتگبرقتمال بیرونی، اح

 

                                                           
2- Extension Cord 
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 های الکتریکی مورد استفاده در آزمایشگاهنکاتی در مورد دستگاه 1-9-3

 .کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند 

 .تجهیزات برقی به دور از آب باشند و پس از استفاده بدون برق گردند 

  در برابر برخورد تصادفی حفاظت  تر،ولت یا بیش 51تجهیزات الکتریکی باید در  مؤثرقطعات

 شوند.

  ،مناسب مشخص  هشداردهندهباید توسط عالمت مانند دستگاه الکتروفورز تجهیزات ولتاژ باال

 .شوند

 

 عالمت هشداردهنده  73-1شکل 

 .تجهیزات معیوب با عالمت هشدار دهنده مشخص گردد 

 بخارات است نباید در مجاورت موادی که ممکن  2کوره و 1همزنت الکتریکی آزمایشگاه مانند تجهیزا

 تولید کنند، قرار بگیرند. یرپذاشتعال

 های تهویه هوا، به دلیل و دستگاه 7گیرکی آزمایشگاه مانند یخچال، رطوبتبرخی تجهیزات الکتری

 پایه اصول صحیح باشند. ها باید برمعرض رطوبت هستند و این دستگاه درچگالش 

                                                           
1- Mixer 

2- Oven 

1- Dehumidifier 
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  رد. در این زمینه صورت بگی یدهدآموزشتعمیر تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد با تجربه و

 .های مورد استفاده برای تعمیر باید در وضعیت مناسبی نگهداری شوندابزارعالوه بر این 

 رهایی برای جلوگیری از صدمات برقهشدا 1-9-4

 نشود فلزی کارهای پر انرژی برقی در روی میز یهاهرگز با دستگاه. 

 ار با ولتاژهای باال استفاده شودهای عایق در زمان کهمیشه از حفاظ. 

  جدی گرفته شوند، هایی که نیاز به اتصال زمین دارندزمان کار با دستگاه درهشدارهای الزم. 
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 های ایمن آزمایشگاهی و کارگاهیکابینت 2-1

نگهداري درست و مناسب مواد شیمیایی در آزمایشگاه از اهمیت به سزایی برخوردار است. بسیاري از 

سوزي اغلب از عدم توجه به نكات ویژه در همچون انفجار یا آتش هاي شیمیدر آزمایشگاه دادهرخحوادث 

شود. براي نگهداري درست مواد شیمیایی در آزمایشگاه، خصوص قوانین نگهداري مواد شیمیایی ناشی می

 هتهیه و گردآوري گردد، سپس با توجه ب هاآنابتدا باید نكات ویژه در ارتباط با ایمنی حمل و نگهداري 

در انبار یا  هاآنهاي ایمنی، نسبت به نگهداري و رعایت كامل توصیه ایط استاندارد جهانیقواعد و شر

اقدام كرد. در نگهداري مواد شیمیایی باید به شرایط محل نگهداري، شیوه مرتب كردن مواد  آزمایشگاه

 ازجملهنگهداري مواد شیمیایی  ابینتك ها توجه كرد.، ظروف نگهداري و نیز برخی توصیهشیمیایی

  .است انكار رقابلیغ شیمی هايآزمایشگاه در آن لزوم كه وسایلی است نیتريضرور

)از     1ایمنی يهاجعبهمعمولی و  يهاقفسهایمن از  صورتبهبراي نگهداري مواد در محیط آزمایشگاهی 

 براي نگهداري ایمن مواد .گرددیماستفاده جعبه ایمنی استفاده خواهد شد(  يجابهایمنی  هايینتكابكلمه 

اهمیت ی از معمول يهاقفسهدر مورد  خصوصبهتوجه به نكات زیر  هاجعبهو  هاقفسه درآزمایشگاهی 

 است. شدهدادهبرخوردار است كه به ترتیب توضیح  ايیژهو

 و انجام كارهاي روزانه ایجاد كنند. وآمدرفتها نباید مزاحمتی براي كابینتمحل نصب  -1

 باید تحمل وزن مواد شیمیایی را داشته باشند. هاقفسه -2

 .دنشو يگذاربرچسبواضح صحیح و  طوربهباید  شده در داخل كابینت تمام ظروف نگهداري -3

مواد خطرناک در ظروف كوچک نگهداري شود، باید از ظرف دوم برچسب  كهیدرصورتتوجه: *

                                                 
1- Safety storage cabinets. 
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ه مراجع چهارمبه الگوي ارائه برچسب در فصل  )استفاده شود. ذكرشدهبراي نگهداري ماده  شدهزده

 گردد.( 

 تواندمجزا نگهداري شوند. ذخیره نامناسب و در هم مواد ناسازگار می صورتبهمواد ناسازگار باید  -4

 مراجعه گردد.( چهارم)به لیست مواد ناسازگار در فصل سبب خسارت و آسیب شود.

زیاد باشد و مقدار اضافی این قبیل مواد باید خارج از نباید  هانتیكابمقدار مواد خطرناک موجود در  -5

 محیط آزمایشگاه نگهداري شود.

 مخصوص نگهداري شوند. هايكابینتو  هاقفسهمنظم در  صورتبهمواد باید  -6

 توجه شود. هاآنبه زمان باز كردن درب ظروف و تاریخ انقضاي  -7

مواد شیمیایی نباید زیر سینک نگهداري شوند، زیرا امكان نشت ماده شیمیایی وجود دارد و بعضی  -8

 .شوندیماز مواد در محیط مرطوب دچار واكنش 

 اهیآزمایشگ از دوش ترنییپاگهداري مایعات باید در ارتفاع ظروف ن خصوصبهظروف شكستنی  -9

 نگهداري شوند.

باشد كه برداشتن یا گذاشتن مواد در جایگاه مشكل باشد. مواد سبک  ياگونهبهنباید  هاقفسهارتفاع   -11

 باال نگهداري شود و بالعكس. يهاقفسهدر  كاربردكم و

 های ایمنیانواع کابینت 2-1-1

ود دارد هاي ایمنی( نیز وجكابینت) گریدهاي تخصصی ، كابینتگاهمعمولی آزمایش يهانتیكابعالوه بر 

 به رندیگیمقرار  مورداستفادهسیلندرهاي گازها  و ایمن مواد شیمیایی يسازرهیذخكه جهت نگهداري و 

 .باشندیمكمد نگهداري مواد شیمیایی و یا كمد حالل نیز معروف  يهانام
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 :گردندیم يبندمیتقسذیل  يهاگروهبه  طورمعمولبهها این كابینت 

 .داراي سیستم تهویه هوا ایمنی يهانتیكاب -1

 .نگهداري مواد خورنده اسیدي و بازي ایمنی يهانتیكاب -2

 كمد مخصوص حالل(.) ریگآتش و اشتعال قابل شیمیایی مواد نگهداري ایمنی يهانتیكاب -3

 ،هیدروژن مانند آزمایشگاهی خطرناک گازهاي سیلندرهاي يسازرهیذخ و نگهداري ایمنی يهانتیكاب -4

 … و استیلن سیالن، كربن، دیمونواكس

 هذخیر و نگهداري مخصوصكه  شوندیمساخته ( منظوره دو) تركیبی، ایمنی يهانتیكاب از برخی

كه در مورد هریک توضیح داده خواهد  است ریگآتشیی خورنده اسیدي و بازي و نیز مواد شیمیا مواد همزمان

 شد.

 دارای سیستم تهویه کننده هواایمنی  یهانتیکاب 2-1-1-1

 چه محیط، براي بسته چه يهاطیمح در هاآننگهداري موادي كه نگهداري  يهاروشساماندهی  مسئله

 شامل مواد این .، حائز اهمیت استكندیم ایجاد خطر و مشكل كاربران سالمت براي چه و تجهیزات براي

ع قابل اشتعال و هر نو مواد كلیه خورنده، و بازي ،اسیدي مواد كلیه، مضر تابخار داراي شیمیایی مواد كلیه

 باشد.میسیلندر گاز 

فرار، سمی، خورنده، اسیدي، بازي و قابل اشتعالی كه در صنعت و  يهاحاللهمواره از مایعات و 

كه عالوه بر صدمه زدن به سالمت كاربران  شودیممتصاعد  یتابخار ،رندیگیمقرار  مورداستفاده هاشگاهیآزما

بنابراین براي نگهداري  ؛كنندیمجدي محیطی نیز ایجاد  يهابیآسو ایجاد بوي نامطلوب و مضر، خطرات و 

 نیأمتصحیح این مواد با لحاظ كردن موارد ایمنی، بطوریكه هم سالمت كاربران و محیط و هم دوام تجهیزات 
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ایمنی مخصوص  يهانتیكابباید از  هاآني ایمنی وجود دارد كه براي حصول شود، الزامات و استانداردها

كه امكان تهویه و تصفیه هوا وجود  يادهیسرپوش يهاطیمحدر  خصوصبهنگهداري انواع مواد استفاده نمود. 

 يهانتیكابهواكش موجود نیست، استفاده از  لهیوسبهندارد و یا امكان خارج كردن گازهاي سمی از محیط 

ابل اي قمجهز به فیلتره هانتیكاب. این باشدیمیک ضرورت بال اجتناب  فعالفیلتر هاي كربن مجهز به فن و 

 .هستند فعالتعویضی از جنس كربن 

یک ماده از جنس كربن و متخلخل است كه منافذ آن تمامی ذرات و بوهاي متصاعد شده از  فعالكربن 

هستند، هواي  عالفمجهز به سیستم فن و فیلتر كربن  كه ییهانتیكاببنابراین ؛ اندازدیممواد شیمیایی را به دام 

، هوایی شودیمه از فیلتر خارج و هوایی ك دهندیمعبور  فعالفن از درون فیلتر كربن  لهیوسبهدرون كابینت را 

 است. تنفسقابلو  بویبسالم و 

    

 

 درواقعكه بوي بد و بخارات مضر دارند، حل خواهد شد.  نگهداري مواد شیمیاییبنابراین مشكل اصلی 

كه همیشه بو و بخارات مضر در محیط استشمام  شودیممعمولی باعث  يهانتیكابنگهداري این مواد در 

ناگهان حجم قابل توجهی از بخارات سمی  كندیمشوند بعالوه اینكه هر زمان كه كاربر درب كابینت را باز 

فن مجهز به فیلتر كربن فعال قابل  2-2شککكل               لتر كربن فعالفی 1-2شكل 

 تعویض

http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/chemical-acid-bases
http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/chemical-acid-bases
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ط تجهیزات درون محی بهاین بخارات همچنین اي ریه شخص مضر است. را استشمام خواهد كرد كه بسیار بر

 عالفایمنی داراي فن و فیلتر كربن  يهانتیكابكه استفاده از  است یحالدر . این آسیب خواهند رساندنیز 

 گونهچیهكه هم هواي محیط همواره پاک و سالم باشد و هم در زمان باز كردن درب كابینت  شودیمباعث 

 .(ددگریممداوم تهویه و تصفیه  صورتبههواي درون كابینت .)نشود خارج بو و بخاراتی

                                   

 

 نگهداری مواد خورنده اسیدی و بازیایمنی  یهانتیکاب 2-1-1-2

است كه عالوه بر  مایعات اسیدي و بازينیاز به ساماندهی دارد،  هاآننگهداري  غالباًمواد دیگري كه 

ر ب اهآناز درون كابینت خطر ریزش و پاشش  هاآنو مضري كه دارند، همواره هنگام جابجایی  نامطبوعبوي 

نگهداري این مواد باید داراي استانداردهایی براي  يهانتیكاببدنه كابینت و یا بدن كاربران وجود دارد.  يرو

 ایمنی داراي سیستم تهویه كننده نتیكاب 3-2 شكل

 هوا

 

http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/chemical-acid-bases
http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/chemical-acid-bases
http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/chemical-acid-bases
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به  هاآنرا در هنگام جابجایی و نگهداري  ینیچننیاكه خطرات  ياگونهبهمواد باشند  گونهنیانگهداري 

 هافسهقمثال باید كشوها و  عنوانبهمواد مقاوم باشد.  گونهنیانسبت به  هاآنبدنه  در ضمنحداقل برساند و 

در زمانی كه شیشه محتوي مواد درون كابینت  همچنینو ترمز باشند.  استاندارد يهالبهقابل تنظیم و داراي 

ع داراي یک سینی هستند كه مان هانتیكاباین  معموالً .راحت آن وجود داشته باشد يسازپاکامكان  شكندیم

 .شودیمراوش ماده به خارج نشت و ت

و چوب  HDPE 1، لنیپروپیپلاز مواد ضد اسید مانند  معمول طوربه هانتیكاببراي ساخت این نوع 

چوبی نباید براي نگهداري مواد اكسنده مانند نیتریک اسید و پركلریک اسید  يهانتیكابشود. استفاده می

. شوندیم، نیز بعد از مدتی دچار خوردگی شوندیمفلزي كه به این منظور استفاده  يهانتیكاباستفاده شوند. 

 .شودیمع نشت و تراوش ماده به خارج داراي یک سینی هستند كه مان هانتیكاباین 

 

 

 

                                                 
1  - High Density Poly Ethylene 

ي ایمنی نگهداري مواد خورنده هانتیكاب 4-2شكل 

 اسیدي و بازي

 

 سینی سازگار با حالل

http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/chemical-acid-bases
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 ریگتشآگهداری مواد قابل اشتعال و ایمنی ن یهانتیکاب 2-1-1-3

 يسوزآتشبا خطرات احتمالی بروز  هاآناست كه همواره نگهداري  مواد قابل اشتعالاز دسته مواد دیگر، 

 ،شود محیط وارد ينگهدار محل از هاآن يزاآتش بخارات نباید اینكه برعالوه هانتیكابهمراه است. در این 

لوگیري نت و انفجار این مواد جسرایت آتش به درون كابی از كابینت، بیرون در يسوزآتش بروز هنگام در باید

دقیقه و در دماي  91 و حداكثر 31 حداقل مدت هدر محیط باید ب يسوزآتشدر زمان  جهت این امر. نماید

انجام  ینشانآتشتا قبل از اینكه اقدامات  درجه سلسیوس، محیط درون كابینت از بیرون ایزوله شود 1111

 هستند. هاحاللسازگار با  يهاینیسداراي  معموالً هانتیكاب. این شود آتش به مواد درون كابینت سرایت نكند

 زیر باشند: يهایژگیوفلزي بوده و باید داراي  معموالًایمنی براي مواد قابل اشتعال  يهاجعبهاكثر 

اینچ بین  5/1با فاصله  هیدوال صورتبهگیج و -18از ورقه آهنی حداقل  هاوارهیدكف، سقف و  -1

 .شودساخته  هاهیال

 .شونددیگر محكم  مؤثرنقاط اتصال باید از طریق پرچ كردن، جوشكاري یا هر روش  -2

 باشد. شاخهسهباید داراي قفل  هانتیكابدر  -3

 اینچ باالتر از كابینت باشد. 2حداقل پایه در باید  -4

 .دور از آتش نگهداري شود( -آشكار نوشته شود )قابل اشتعال صورتبهباید  هانتیكابروي  -5

 

 

 

http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/flammables
http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/flammables
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 شوند. يگذاربرچسب قابل اشتعال باید مطابق جدول صفحه بعد مواد

 

 نوع ماده گروه نقطه اشتعال جوشنقطه

< 100 ˚F <73 ˚F IA قابل اشتعال 

F˚100 < <73 ˚F IB قابل اشتعال 

 73 ˚F 100 > کک ˚F IC قابل اشتعال 

 100 ˚F 140 > کک ˚F II قابل احتراق 

 140 ˚F 200 > کک˚F IIIA قابل احتراق 

 <  200 ˚F IIIB قابل احتراق 

 

 ریگتشي ایمنی نگهداري مواد قابل اشتعال و آهانتیكاب 5-2 لكش

 

 گیرمواد قابل اشتعال و آتش يهاگروه 1-2جدول 
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 خطرناک گازهای سیلندرهای یسازرهیذخ و نگهداری ایمنی یهانتیکاب 2-1-1-4

بسته نیز وجود دارد. بدین معنی كه براي  يهاطیمحدر هاي گاز نگهداري سیلندربراي  مسئلهاین 

ادن سیلندر، نشت گازهاي خطرناک و محیط و رفع خطرات نگهداري سیلندرهاي گاز از قبیل افت يسازمنیا

در محیط نگهداري سیلندرها وجود دارد، جهت  يسوزآتشانفجار سیلندر و یا در مواردي كه احتمال بروز 

 يهانتیابكایزوله كردن آن از محیط، كاربران را به استفاده از  منظوربهجلوگیري از سرایت آتش به سیلندر و 

 .سازدیمایمنی نگهداري سیلندر گاز رهنمون 

 

 

 

 

 خطرناک گازهاي سیلندرهاي يسازرهیذخ و نگهداري ایمنی نتیكاب 6-2شكل 

 

http://raitec.ir/product/other-products/safety-cabinets/compressed-gas
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 ایمنی یهانتیکابمزایای استفاده از  2-1-2

 . اهم مزایاي این تجهیزات به شرحشودیمتوصیه  شدتبه هاشگاهیآزماایمنی در  يهانتیكاباستفاده از 

 :باشدیمذیل 

 .آزمایشگاهی يهاطیمحایجاد نظم در  -1

مواد از محل ذخیره تا  وانتقالنقلبه جهت كاهش میزان  پرخطرجابجایی مواد شیمیایی  خطركاهش  -2

 .محل مصرف

 .راي كاربران با حداكثر ایمنیایجاد محیطی امن ب -3

 جهیدرنت قه،دقی 91تا میزان  يسوزآتش يهازمانممانعت از ورود آتش به محفظه كابینت در  -4

 هاساختماندر  يسوزآتشجلوگیري از انتشار و توسعه 

 .پیشرفته تهویه يهاستمیسامكان تهویه بخارات سمی و بد بو توسط  -5

 .جلوگیري از ایجاد انفجار -6

 .يسوزآتشافزایش زمان جهت ترک محل  -7

 .يسوزآتشو نیز مهار و كنترل  یامدادرسانایجاد فرصت بیشتر براي  -8

 های ایمنیبندی کابینتقفسه 2-1-3

ایی ههاي با ارتفاع قابل تنظیم استفاده كرد اما عمدتاً براي استفاده روزانه، قفسهتوان از قفسهها میدر آزمایشگاه

ست خم هاي استاتیک نظیر تها، آزمونتست ایمنی این قفسه منظوربهشود. با ارتفاع ثابت در نظر گرفته می

 گیرد.شود( انجام میشدن و تست مقاومت در حداكثر بارگذاري )كه توسط شركت سازنده مشخص می
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 هاي كشویی بهره برد.توان از قفسههاي ثابت، میعالوه بر قفسه

  

 

 های ایمنیبندی کابینتدر رابطه با قفسه توجهقابلنکات  2-1-3-1

هاي جاذب روي شوند. )استفاده از پارچه ساختهها باید از مواد غیر جاذب آن يهاهیپاها و قفسه -1

 مجاز است.( هاقفسه

 شدهمشخص، قادر به تحمل وزن شكل رییتغها باید بدون آسیب دیدن و در طول آزمون آتش قفسه -2

 توسط شركت سازنده باشند.

 متر از زمین فاصله داشته باشد.سانتی 171باالترین قفسه نباید بیش از  -3

، نگهداري شود، زیرا در صورت شكستنها باالتر از سطح چشمیایی خطرناک نباید در ارتفاع مواد شیم -4

 وجود دارد. هاو چشمامكان ریختن مواد روي صورت 

یري آوري و جلوگجمع منظوربههاي ایمنی سینی پایین است كه نتهاي مهم كابییكی دیگر از بخش -5

 شدهرهیذخحجم تمام ظروف  %11شود. این سینی باید برابر از نشت مایعات ریخته شده استفاده می

ا هها نباید با قرارگیري ظروف روي آنچنین ظرفیت حجمی سینیدر كابینت حجم داشته باشد. هم

 بندي كشویی و ثابتقفسه 7-2شكل 
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استفاده  8شكل مطابق  منفذ دارهاي توان از سینیداري ظروف مواد میبه حداقل برسد. براي نگه

 كرد.

 

 

 21سرعت بسته شدن در باید زیر داشته باشد.  1شدنهاي ایمنی باید قابلیت خود بسته كابینت بدر -6

 51دماي مقابل در كابینت از  كهیدرصورتتجاوز كند؛ اما  وتنین 111وده و نیروي آن نباید از ب هیثان

 رود.سوزي، از بین میرفع خطر آتش منظوربهتجاوز كند، این محدودیت  گرادیدرجه سانت

 

                                                 
1- Self-Closing  

 براي كف كابینت منفذ دارهاي سینی 8-2شكل 

 Self-closing كابینت ایمنی با قابلیت بدر 9-2شكل 
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 هودهای استاندارد آزمایشگاهی 2-2

 ی، هودهای تحقیقاتکلیدی به عنوان یکی از تجهیزات الکتریکی ثابت در اکثر آزمایشگاه یک نکته 

هود آزمایشگاهی فضایی است که به منظور محصورسازی و تخلیه بخارات مضر و  باشد.میآزمایشگاهی 

ایی و باعث حفاظت افراد در برابر مواد شیمی شودخطرناک تولید شده در حین کار با مواد شیمیایی استفاده می

از سه طرف  هاهود کنند.مین میبرابر عوامل بیولوژیکی تأ گردد و انواعی از آن نیز محافظت فرد را درمی

ه که بل حرکت تشکیل شدیک صفحه شفاف و قا محصور و از یک طرف قابل دسترسی هستند. طرف باز از

یق طر تغییر دهد. هود از دهد میزان باز بودن آن رابه استفاده کننده اجازه می شود ورو نامیده میپنجره باال

گرفته متصل شده است. فن خروجی،  روی سقف ساختمان قرار ک کانال به یک فن خروجی که معموالًی

 کند.از طریق کانال خارج می از طریق قسمت باز هود کشیده و که هود در آن قرار دارد و هوا را از فضایی

ها عملکرد رخی از انواع هودهای شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد و بها مانند هودانواع مختلفی از هود 

اندارد است انفجار را به حداقل برساند. طراحی هود باید به نحوی باشد که امکان آتش سوزی و بهتری دارند.

OSHA1 واند به تهای با عملکرد صحیح، میحضور هود کند که کار با مواد شیمیایی درکید میاین نکته تأ بر

هوا به طور صحیح در مقابل  کندمیمشخص که  مانیتور باید به یک هودعالوه بر این  طور ایمن انجام بگیرد.

 بخارات مضر وتخلیه  و در نهایت، نگهداری هود، گرفتنطراحی  ازهدف  .هود در جریان است، مجهز باشد

 باشد.تولید شده میهای ارگانیسم و میکرو، دود، گرد و غبار خطرناک

 های زیر را داشته باشد:مناسب باید ویژگی یک هود

 استفاده برای مواد اشتعال پذیر مناسب باشد. به منظور 

 .دارای تخلیه منظم باشد 

                                                           
Occupational Safety & Health Administration -1 
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 .در برابر خوردگی مقاوم باشد 

  .به راحتی قابل تمیز کردن باشد 

 .برای مدت زمان معقول قادر به تحمل اثرات آتش سوزی باشد 

 اجزای هود آزمایشگاهی 2-2-1

 بدنه خارجی (Air Foil):  زیر پنجره قرار گرفته و یک جریان قسمتی است که جلوی هود و در

کند و کاربر را در برابر کند که نوسانات جریان هوا به داخل هود را کم میهوای آرام ایجاد می

 کند.ی مواد شیمیایی حفاظت میهای جزئریزش

 بافل (Baffle) :هایی را ایجاد شکاف واند ه در دیواره پشتی هود قرار گرفتهصفحات متحرکی ک

شود و باعث ایجاد جریان هوای یکنواخت در دهانه هود ها مکش میکه هوا از طریق آند نکنمی

ا هبر اساس وزن مخصوص مواد شیمیایی الگوی جریان در داخل هود به وسیله این بافل د.نشومی

 در بافل ،باشند هوا از ترسبک ها آالینده یا داشته کاری را بار حداکثر که شرایطی در .شودتنظیم می

. در شرایطی که بار کاری در حد متوسط بوده و کارهای معمولی انجام گیردمی قرار باز وضعیت

ها در سطح کار تولید شده و یا . در شرایطی که فیومگیرددر وضعیت نرمال قرار میبافل گیرد می

 .گیرده قرار میدر وضعیت بست بافل تر باشندها از هوا سنگینآالینده
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 بافل 11-2شکل 

 میانبر (Bypass):  ،شود.به طور مستقل از موقعیت پنجره میباعث حفظ سرعت دهانه ثابت 

 پنجره (Sash): تواند به پوشاند و میای متحرک است که سطح دهانه هود را مییک صفحه شیشه

جلو  های افقی حفاظت کامل را در قسمتدرب صورت عمودی، افقی یا ترکیبی از هر دو باشد.

ستیم که مجهز به های عمودی همجاز به استفاده از دربهای افقی، د. فقط همراه دربنکنین میتأم

 آالرم هستند.

 کشفن و دود (Fan & Stack): ساختمان را سرعت باال به خارج از  هدایت جریان هوای آلوده با

 دهد.انجام می

 منبع روشنایی (Light :)نوع ضد جرقه باشند.از ید در خارج از هود نصب شوند و ها باالمپ 
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 اجزای هود آزمایشگاهی 11-2شکل 

 ثر بر عملکرد هودوامل مؤع 2-2-2

در دهانه هود است. تورهای مؤثر بر عملکرد هود، سرعت هوا یکی از فاک :1سرعت دهانه 2-2-2-1

ز عوامل مهم یکی ا تر باشد.بیش یا fpm 121تا  fpm 01سرعت هوا در ورودی هود باید در محدوده 

 مین هوا، سقف است.بهترین مکان برای تأ مین هوای آزمایشگاه است و معموالًدر این زمینه، محل تأ

خوردگی ناشی از  در برابرهود و مقاومت آن  فیزیکیهای توانایی این مورد بر: مواد سازنده 2-2-2-2

به موادی در اصل انتخاب مواد مورد استفاده در ساخت هود،  ثر است.مواد مورد استفاده در داخل آن، مؤ

استفاده شود، بستگی دارد. برخی مواد مورد استفاده در ساخت هود عبارتند که قرار است ازهود برای آنها 

 از:

                                                           
Face Velocity -1 
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 در  ند واتوسط رزین به هم پیوند داده شده های پنبه نسوزای است که در آن فیبرماده: آزبست

 زیادی از مواد شیمیایی مقاوم است.برابر تعداد 

  آن  613پرکلریک اسید و نوع  مخصوص بخارات هود در آن معموالً 610 نوع :ضدزنگاستیل

 شود.ستفاده میمخصوص بخارات رادیواکتیو ا در هود

 مقاومتمناسب است و  منظورههمههای این ماده برای هود :1شدهتقویتفایبرگالس  استرپلی 

 باالیی در برابر انواع مواد شیمیایی دارد.

 تندثر هست و برخی مواد بر روی آن مؤقابل مقایسه اس فایبرگالسبا  این ماده :رزین اپوکسی. 

 دی  برم، ،دیبنزآلده بنزن، نیلین،آ موادی مانند مقاومت شیمیایی خوبی دارد اما: پلی وینیل کلراید

 ، آمونیاک وسولفوریک یداس اسید نیتریک،، فلوئور، اتر کلروفرم، تتراکلرید کربن، سولفید کربن،

 آن مؤثرند. یبر رواستات یل ات

عمودی است. این درها باید متعادل باشند،  صورتبه هود معموالً  درب درب کشویی هود: 2-2-2-3

ب دردر ادامه به برخی از مواد که در ساخت  های سنگین ساخته شده باشند.اگر از شیشه خصوصبه

 شوند، اشاره شده است:استفاده میکشویی 

 اشتن به دلیل د تر مواد شیمیایی و ایمنی باالمقاومت در برابر بیشبه علت : 2شیشه نشکن لمینت شده

عالوه بر این تحمل درجه حرارت باال را نیز  بهترین ماده برای درب هود است. ،ساختار الیه الیه

 دارد.

 تری از شیشه نشکن لمینت شده داردبیش حرارتیمقاومت : شیشه حرارت دیده. (حدود  تاC° 211) 
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 ود.ششوند، توصیه میفلوریک اسید استفاده میتر برای هیدروهایی که بیشدر هود: کربناتپلی 

در داخل هود باید  المپ ضد انفجار طراحی شوند و صورتبهد ها بایهود المپ داخلی: 2-2-2-4

 های الکتریکی باید خارج از هود قرار داده شوند.ها و کلیدحفاظت شود و پریزتوسط محفظه ضد بخار 

 های آزمایشگاهیانواع هود 2-2-3

 شوند.ایمنی بیولوژیکی تقسیم می و هود 1شیمیایی کلی هود فیوم دسته دوها به هود 

 هود فیوم شیمیایی 2-2-3-1

های . بافلودششود و برگشت داده نمیبه بیرون تخلیه می شیمیایی هوا کامالً فیومهای با استفاده از هود 

نظیم شوند. ت هستند، درجه حاللیت و دانسیته بخار مختلف باید برای کار با مواد شیمیایی که دارایپشتی 

ه ک انگر جریان هوا باشند تا مشخص شودمجهز به آالرم یا نش مخصوص فیوماست که تمام هودهای بهتر 

 .یا خیر کنندمی درست کار

 :وجود دارند ها دو نوع آالرمدر این هود 

 دهندهنشان چراغ سبز، گیرد.یقرار م که در قسمت باال و سمت چپ هود: آالرم سرعت جریان هوا

 ست.ا هوادر حد مرز بودن سرعت جریان  دهندهنشان چراغ زرد، ست.ا صحیح بودن سرعت جریان هوا

 کند.درست کار نمی ، نشانه این است که هودقرمزچراغ

درب هود به سمت  کهیوقت گیرد.سمت راست قرار میقسمت باال و که در : آالرم وضعیت درب هود

 رب هود را چک کند.ددهد که وضعیت افقی به کاربر اجازه میاین  عالوه برزند. شود آالرم میباال کشیده می
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 جریان هواسمت چپ آالرم  سمت راست آالرم وضعیت درب و 12-2شکل 

 :شوندشیمیایی معرفی می در ادامه انواع هودهای فیوم

 1هود فیوم معمولی 

هوا توسط فن از قسمت جلویی هود به سمت ر این هودها مشابه بقیه هودهاست، اصول کار د

 اً و مجدد شود شود و یا ممکن است فیلترشود و به خارج از ساختمان هدایت میداخل آن کشیده می

با پایین آوردن پنجره هود، فشار استاتیک کم شده و سرعت  .برگشت داده شود آزمایشگاهبه داخل 

 یابد.شود و مقدار هوای خارج شده کاهش میهوا زیاد می
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 هود فیوم معمولی 16-2شکل 

  1مجهز به گذرگاه فرعیهود 

هوای  مقدارو  دهدیمن هود طوری طراحی شده است که هوا را از باال و پایین دریچه عبور ای

کند. هوای کشیده شده به میان شود، ایجاد میپنجره هود بسته می کهیهنگامقابل جبرانی را در 

Bypass این نوع هود دو  .را رقیق و خارج کند یدشدهتولهای آالینده یابد تادر داخل هود جریان می

تغییر سرعت هوایی را که در ماند و سرعت هوا در نزدیکی سطح کار ثابت می اوالً فایده مهم دارد:

 تری وجود دارد.فشار استاتیکی کم ثانیاً نماید.تواند اختالل ایجاد کند، حذف میجریان آزمایش می

                                                           
Bypass Hood -1 
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 د با گذرگاه فرعیهو 13-2 شکل

 1هود با جریان هوای کمکی 

نیاز به تجهیزات تهویه هوا را که برای  هود ، اینکردن یک مخزن جداگانه هوافراهم به علت 

ی . البته این هود معایبدکمتری دار نتیجه هزینه کاربرد کند و درسایر هودهای فیوم الزم است کم می

لذا کند. خارج میاز قسمت درب جلویی هود  تصفیه نشده را یهود هوااین نیز دارد. یک نوع از 

 ناتر متخصصگیرد. بیشتهویه نشده قرار میی هوا کند در معرضکاربری که در جلو هود کار می

 مشکل است.نیز هودها  این نوع استفاده از نگهداری و .کننداین هود را پیشنهاد نمی
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 هود با جریان هوای کمکی 11-2 شکل

 هودهای بزرگ (Walk-in) 

ها ارتفاع آنشوند و قرار داده می padکف یا  یرو ماًیمستقاند که این هودها طوری طراحی شده

ها با پهنایشان متناسب نیست، جریان هوا ارتفاع آن کهنیادارد. به خاطر  با سایر وسایل مطابقت

 مطلوب نبوده و اثرات مفید ذکر شده در سایر هودها را ندارند.
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 walk-in هود 10-2شکل 

 هودهای Self-Contained 

جی مشکل به نظر خروی فراهم کردن مجرا حالنیدرعست و به یک هود نیاز ا کهیوقت معموالً

 یشناسبافت هایایشگاهدر آزم انواع تجاری موجود معموالً شود.یاستفاده م این نوع هودرسد از می

تفاده تر امکان اسود. انواع جدیدشمالین، تولوئن و الکل استفاده میفر دارند که از موادی مانند کاربرد

ر اتاق را از طریق فیلتی ، هواد. این هودانده مورد استفاده فراهم نمودهاز فیلترهای انتخابی را برای ما

حالت  شود. درلوده نمیگذرد، فن آقبل از رسیدن به فن از فیلتر می هوا کهنیاکند. به علت مکش می

ای هیض داشته باشد. مشکل عمده دستگاهکشد تا فیلتر نیاز به تعوول میدو سال ط تا معمولی یک

ارد. این مشکل با قرار وجود ند یاهشداردهندهپر شدن فیلتر، عالمت موجود این است که در زمان 

، برطرف شده است. این کندیمای که هنگام تماس با ماده فیلتر شده از خود بو متصاعد دادن ماده

 از هودهای معمولی هستند. ترمتیقگرانهودها 
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 1 زاسرطانهای هود فیوم 

 رگونههد از نعالی است که هم بتوان تیفیباکمستلزم استفاده از هودهایی  زاسرطان موادکار با 

 باشد.راحت  هااز آن ییزدایآلودگتماس با کاربر جلوگیری کنند و هم 

 

 زاسرطانهای هود فیوم 11-2شکل 

 هود پرکلریک اسید 

تواند در داخل هود، آن میدهد و تبخیر واکنش می شدتبهبا بسیاری از مواد  پرکلریک اسید

ا هها و اجتناب از تجمع آنکردن این کریستال دوربرای  معموالً .ایجاد کند انفجارقابلهای کریستال

بخار مجهز خروجی  یمجرا .شوداخته میس (PVC)یا پلی وینیل کلراید  ضدزنگاین هود از استیل 

 سیدا اند. هر هود پرکلریکشستشو فراهم شدهمین آب أی برای تهایلولهو  های آبی استبه افشانه

د جوش داده بای درزها و اتصاالت این هود و باید دارای سیستم خروجی جدا از هودهای دیگر باشد

د. ترین مسیر به سقف را طی کنرا داشته باشد و کوتاه وخمچیپترین خروجی باید کمی شوند. مجرا

                                                           
Carcinogen Fume Hood -1 
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 11تا  11افقی نباشد. دهانه خروجی باید حداقل  وجهچیهبهدرجه باشد و  01تا  11شیب مسیر باید 

 فوت باالتر از سقف باشد.

 

 PVCهود پرکلریک اسید از نوع  10-2شکل 

 ایزوتوپ های رادیوهود فیوم 

 باقدرت ی ذرات(با کارایی باال برا لتریف (HEPA1 از فیلترهای، خروجی یدر این هودها در مجرا

اید ب، از این فیلترهاهنگام استفاده شود. میکرون استفاده می 6/1از تر زرگذرات ببرای  %1/99جذب 

زیرا جذب مواد شیمیایی باعث تجمع آن در فیلتر شده و سرعت  ؛سرعت هوا در جلو هود کنترل شود

                                                           
 High Efficiency Particulate Air Filter-1 
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عمر این فیلترها ، HEPAدر جلو فیلتر  متیقارزانیلتر . با قرار دادن یک فدهدیمعبور هوا را کاهش 

مواد باید  گونهنیاشوند. برای نمیجذب  HEPAفیلتر  توسطمواد رادیواکتیو گازی . یابدافزایش می

 یا فیلتر جاذب آلومینا استفاده شود. شدهفعالاز زغال 

 

 هود مواد رادیو ایزوتوپ 19-2 شکل

 کانال بدون هودهای 

این هوا را به  بارهکنند و دورد می فعال زغال یا HEPA فیلترخروجی را از ی ین هودها، هواا

وند، شایی سمی که در آزمایشگاه مصرف میگردانند. به خاطر تنوع زیاد مواد شیمیآزمایشگاه برمی

های خطرناک وجود ندهآالیهودها فقط در شرایطی که  این هودها کاربردهای محدودی دارند. این

ر تشوند. بیشیاستفاده م (حیطی غیر از زیر هود انجام گیردتواند در میم فرآیندمواردی که )ندارد 

نباید به خروجی بدون کانال هستند، شوند. چون این هودها میز کار نصب میی این هودها در باال

 زنگضداز جنس استیل  این هودهاتعداد زیادی از  .های آزمایشگاه اتصال یابندیوارهبخار خاصی در د

 ستند.ه برگالسیفایا 
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 :1هود ایمنی بیولوژیکی 2-2-3-2

کشت میکروب(، تهیه ) شناسییکروبمهایی مثل فعالیتها حاکی از آن است که و بررسی هاگزارش

کار  ود.شمبتال شدن افراد به بیماری می که موجب شودمیذرات معلق در هوا  اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد

، کالس Iکالس  صورتبه بیولوژیکی ایمنی هود .جداسازی این ذرات از هوا است بیولوژیکی هودهای ایمنی

II ( نوعA،  نوعB و کالس )III سطوح مختلفی بیولوژیکی  ای از هودهای ایمنیهر دسته شوند.طبق بندی می

 .د کردناز ایمنی را مهیا خواه

 کالس بیولوژیکی ایمنی هود I: و هم محیط آزمایشگاه استفاده  این هودها هم برای محافظت افراد

 هستند. یا متوسط دارند مناسبکردن با عواملی که خطر کم  برای کار ند وشومی

 کالس بیولوژیکی ایمنی هود II :محیط، مواد و محصوالت طراحی  محافظت افراد، این هودها برای

 (HEPA) ، تصفیه جریان هوا توسط فیلترهای هپاII و کالس I اصلی هودهای کالس تفاوت .اندهشد

 .است

 کالس بیولوژیکی ایمنی هود III :است که باالترین سطح محافظت را  این هود طوری طراحی شده

خطرناک  العادهفوقاین هودها در موقع کار با عوامل  کند.پرسنل، محیط کار و مواد تأمین میبرای 

ترین فیلتر هپا اساسی د.نشواست استفاده می یازموردنت مطلق ایجاد محدودی کهیوقتزیستی و 

 است.قسمت این هود ایمنی 

                                                           
Biological Safety Cabinet -1  
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 هود ایمنی بیولوژیکی 21-2شکل 

 :نکات ایمنی که هنگام کار با هودهای ایمنی بیولوژیکی باید رعایت شود 

 تا هوای داخل هود تخلیه شود. یقه قبل از شروع به کار روشن شوددق 6-1حداقل  هود 

  قبل از شروع به کار المپUV در پایان کار برعکس  .شودو المپ فلورسنت روشن  شود خاموش

 .شودو المپ فلورسنت خاموش  شود روشن UVالمپ 

 می که در داخل هود قرار سطح کار، سطح داخلی پنجره هود و سطوح تمام ظروف مواد و لواز

 .دنمناسب تمیز شو کنندهیضدعفونول با یک محلدارند 

 د تا از پس زدن و مواد در داخل کابینت مطمئن ش هااز مناسب بودن محل قرارگیری دست باید

 گیری شود.هوا پیش

 د.لوده داخل هود اطمینان حاصل شواز حرکت هوا از محیط تمیز به سمت محیط آ 

 دقت شود موادی که قرار است از داخل هود خارج شوند، آلوده نشوند. 



 الزامات ایمنی مورد نیاز در آزمایشگاه 001 

 داده نشود در قسمت باالیی هود قرار چیزی. 

 هاکانال خروجی هود 2-2-4

ای هکانال مورد درها به بیرون ضروری هستند. ها برای گرفتن بخارات از هود و هدایت آناین کانال 

 خروجی باید به نکات زیر توجه نمود:

 شوند. فوالد ضد رنگ نیز برای آزبست توصیه می جنس ازهایی کانال : در حال حاضرجنس کانال

شود اما برای همه مواد شیمیایی اسید استفاده میهای پرکلریک های خاصی مانند سیستمکاربرد

تر موارد به شمناسب در بی نسبتاً متیق ومناسب نیست. پلی وینیل کلراید نیز به دلیل کاربرد راحت 

ازگاری و دلیل س های اپوکسی، بها مواد شیمیایی مقاوم مانند پوششفوالد پوشش یافته ب رود.کار می

 گیرد.قیمت مناسب مورد استفاده قرار می

 :دنوشهایی هستند که برای هودهای فیوم استفاده میترین فنژی متداولیوهای سانتریففن انتخاب فن 

برای ایجاد فشارهای کم  Squirrel Cageهای فن .گیرداساس نوع نیاز صورت می ها برانتخاب آنو 

ا کم هفضا بین تیغه کهنیا. به علت اندتعداد زیادی تیغه کوچک درست شده اسب هستند و ازنم

 ییهافن شوند.یدا کرده و باعث مسدود شدن آن میها تجمع پبین تیغه در گردوغباراست، ذرات ریز 

های ه باال نیاز باشد. تیغهبآب اینچ  11شوند که به فشارهای میهای شعاعی زمانی استفاده تیغه با

لت م هستند. به عسنگین بوده و در مقابل خوردگی و فساد تدریجی مقاو نسبتاً (عدد 0 غالباً)شعاعی 

های خمیده به عقب هایی که تیغهفن .رسدها، شانس مسدود شدن به حداقل میفاصله زیاد بین تیغه

های هودهای فیوم، تیغهدر مورد . مناسب هستندآب اینچ  1ـ  0دارند، برای ایجاد فشارهای متوسط 

ها ر روی تیغهب ضدزنگومی یا استیل های آلومینیپوشش زفن نباید تولید جرقه کنند. به همین منظور ا
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اید ضد شود، موتور فن بمی شود. اگر هود فیوم برای مواد با قابلیت احتراق باال استفادهاستفاده می

 برگالسیفایا  PVCه وجود داشته باشد موادی مانند انفجار باشد. اگر تماس با مواد ساینده و فاسدکنند

ر به دالیل وند. اگشمیاستفاده  استریپلبا  همراه سایش و فساد مقاوم هستند در مقابلکه  شدهتیتقو

 .ها را با تفلون پوشش دادشود باید آنهای استیل استفاده میاقتصادی از فن

 :باید رعایت شوندنکات ایمنی زیر در زمینه هودهای آزمایشگاهی  2-2-5

 .داده شودهمیشه فن خروجی روشن نگه  -1

 .شوندها قرار نداشته باشد. لوازم حجیم از سطح کار خارج چیزی در جلوی بافل -2

 .داده نشوندمواد ناسازگار در کنار هم قرار  -6

 .ودشمحل نگهداری مواد استفاده  عنوانبهنباید پس  دارد،هرچقدر هود خالی باشد کارآیی بیشتری  -3

 .شوندتمیز  ، حتماًندامواد شیمیایی که در داخل هود ریخته شده -1

 .نشوداز هود برای دفع مواد شیمیایی استفاده  گاهچیه -0

 .اده شونداز جلوی هود قرار د سانتیمتری 11حداقل در فاصله لوازم و مواد  -1

 د.شو دهانه هود پرهیزهای ناگهانی در جلوی از حرکت -0

باشد و عملکرد هود  شدهتستماه گذشته  12د. هود بایستی در شو برچسب بازرسی هود بررسی -9

 باشد. دشدهییتأ

صورت ممکن است که  . چراغ سبز بایستی روشن باشد. در غیر اینشود بررسیچراغ آالرم هود  -11

که در این صورت دبی  باشدقرار گرفته ( Energy Saving Modeدستگاه در وضعیت ذخیره انرژی )

 یابد.کاهش میهود 

 .بررسی شودسرعت جریان هوا در دهانه هود  دبی خروجی هود یا -11
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سانتیمتر با  11-21د و کمتر از وسایل تا جایی که ممکن است در قسمت انتهایی هود قرار داده شون -12

 لبه درب هود فاصله نداشته باشند.

سانتیمتر باالتر از سطح کار قرار داشته باشند تا  1حدود  شوندداده می لوازمی که در داخل هود قرار -16

 ها هم عبور کندیان هوا از زیر آنجر

ه استفاده از یک تک د. باکند. عالئم نشانگر بررسی شونکه همواره هود درست کار می نشود تصور -13

شود. اگر درست کار نکرد با مواد آیا به سمت هود کشیده می وان امتحان کرد کهتکوچک کاغذ می

 د.خطرناک زیر آن کار نشوشیمیایی سمی و 

سانتیمتر  1 اندازهبهحداقل درب آن . کامل بسته نشود طوربهدرب یک هود بدون راه فرعی  گاهچیه -11

 در داخل هود مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد. کهیوقت خصوصبه، باز باشد

 را در برابر پاشیدن مواد محافظت کند. اپراتور درب هود طوری تنظیم شود که -10

د. در قسمت جلویی دهانه هود سانتیمتری در داخل هود انجام شون 11تمام کارها حداقل در فاصله  -11

 نباشد. %111قدرت ربایش هود ممکن است که 
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 نشانی(های آتشهای دستی ) مدیریت کپسولخاموش کننده 2-3

 .کندمی حرارت و نور تولید فرآیند این که آیدمی وجود به سوختنی ماده یک با اکسیژن ترکیب اثر بر آتش

 شود، می نامیده حریق یا سوزیآتشکنترل، از خارج یا ناخواسته اشتعال

 آتش جادیا یاصل عامل سه

 اشتعال قابل ماده 

 اکسیژن از معینی حجم 

 کافی حرارت 

 

 و عامل زمان از سوی دیگر و نیز سویکبا توجه به وابستگی شدید میان پیشروی و توسعه حریق از 

گسترده،  هاییقحرهای کوچک به سوزیاهمیت اطفاء حریق در مراحل شروع و جلوگیری از تبدیل آتش

 است یدر حالاین است.  قرارگرفته موردتوجهبیشتر   1(ینشانآتشهای دستی)کپسول یهاکنندهخاموشنقش 

، ممکن است به یادورههای ب نصب و بازدیدها و آزمایشهای مناسکه انتخاب نوع، اندازه، تعداد، مکان

                                                 
1  - Portable Fire Extinguishers 

 مثلث آتش 21-2شکل 
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 یهاکنندهخاموش. کننده گرددکارآیی مطلوب خاموشافزایش طرق مختلف انجام پذیرد و این عمل موجب 

باشند حتی اگر محل مجهز به سیستم هایی در وسعت محدود میاولین خط دفاعی در مبارزه با حریق ،دستی

دستی  نندهکخاموششده باشد نیاز به نشانی، لوله یا دیگر تجهیزات ثابت نصبشیر آتشخودکار،  1اسپرینگلر

 حملابلقگردد، حتی اگر بخشی از آن سیستم هایی که از سیستم اطفاء حریق استفاده میباشد. در مکانمی

 باشند.می یازوردنمدستی  یهاکنندهباشد )مانند لوله و سر نازل که متصل به منبع عامل اطفاء است( اطفاء 

 

 سوزیانواع آتش 2-3-1

 سوزی گروه آتشA: های مواد معمولی قابل اشتعال از قبیل چوب، پارچه، کاغذ، سوزیآتش

 ها.الستیک و بسیاری از پالستیک

 سوزی گروهآتش B: های ها، قیرها، رنگها، گریسروغنهای مایعات قابل اشتعال، سوزیآتش

 روغنی، الکل و گازهای قابل اشتعال.

 سوزی گروه آتشC: گاز ،)بوتان،پروپان) مایع گاز: مانند گازها از ناشی سوزیآتش 

 ...و( اتان،متان(شهری

                                                 
1- Sprinkler 

 کردن آبلر برای پخشینگنمونه ای از اسپر 22-2شکل 
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 سوزی گروه آتشD :باشد، مانند فلزاتی از قبیل منیزیم، سوزی فلزات قابل اشتعال میآتش

 سدیم، لیتیم و پتاسیم.زیرکونیم، 

 سوزی گروه آتشE :که در زمان داشتن انرژی برق باید از خاموش کننده برقیهای مصرفدستگاه-

های هکنندکننده عایق جهت اطفاء استفاده نمود )به هنگام قطع برق از دستگاه ممکن است از خاموش

 ایمن استفاده نمود.( طوربه Bو  Aگروه 

 حریقهای اطفاء راه 2-3-2

 سرد کردن یلهوسبهتقلیل درجه حرارت  -1

 های سرمازاکنندهبه کمک آب یا خاموش 

 کاهش درصد اکسیژن یا خفه کردن -2

  واد و دیگر م تترا کلرید کربن، دی برمومتان مثل تر از هواهای سنگینکردن گازجایگزین

 هالوژنه.

  ن و ماسه و ...ش، مانند کف مخصوص، پارچه خیس، عایق بین هوا و آتش الیهیکایجاد 

 آن قطع مواد سوختنی یا جداسازی -3

 دور کردن ماده سوختنی از شعله 

 دور کردن شعله از ماده سوختنی 

 ایجاد فاصله یا عایق بین ماده سوختنی و شعله 

 ای سوختنزنجیره یهاواکنشقطع  -4

  با دخالت در واکنش و اجازه ندادن به اکسیژن جهت ترکیب با مواد سوختی اطفاء حریق

 کنند.می
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 از دیدگاه مواد اطفایی نشانی(های آتشکپسول) هاکنندهخاموش یبندطبقه 2-3-3

 باشد.، آب و گاز میوهواآب، که بر سه نوع سودا اسید محتوی آب یهاکنندهخاموش -1

 های کف شیمیایی و کف فیزیکی هستند.کنندهکه بر دو نوع خاموش مولد کف یهاکنندهخاموش -2

 .شوندیمتقسیم  گازو  پودر پودر و هوا، یهاکنندهخاموشکه به  محتوی پودر یهاکنندهخاموش -3

 .کربن اکسیدیدمحتوی گاز  یهاکنندهخاموش -4

 مواد هالوژنه. یهاکنندهخاموش -5

 سیلندرنوار رنگی باالی یق کننده از طرشناسایی نوع خاموش 2-3-4

 .باشدکننده محتوی آب به رنگ قرمز میخاموش -1

 .باشدیممحتوی کف به رنگ زرد یا لیموئی  کنندهخاموش -2

 .باشدیممحتوی پودر به رنگ آبی  کنندهخاموش -3

 .باشدیمبه رنگ مشکی  2COمحتوی گاز  کنندهخاموش -4

 .باشدیممحتوی هالوژنه به رنگ سبز  کنندهخاموش -5

 
 

 

 نشانی با کدرنگهای آتششناسایی کپسول 23-2شکل 
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 ینشانآتشهای کاربرد انواع مختلف کپسول 2-3-5

 

نوع مواد 

 کنندهخاموش

مواد  یسوزآتش

 چوب مانندخشک 

مایعات قابل 

 اشتعال

 الکتریسیته گازها

 - - - *** آب

 - - *** ** کف

 * ** ** * پودر

 *** - ** - 2COگاز 

 *** - ** * مواد هالوژنه

 *** بسیار مؤثر

 ** مؤثر

 * کمی مؤثر

 

 .شودفلزات قابل اشتعال از پودر خشک شیمیایی استفاده می برای اطفاء حریق

 نشانینحوه کار با کپسول آتش 2-3-6

مناسب  پسولک ،هاکپسولرا تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده از برچسب روی  یسوزآتشنوع در ابتدا 

رتیب عملیات زیر را به ت ،یسوزآتشرا برای خاموش نمودن آتش انتخاب کنید. بعد از انتقال کپسول به محل 

 :انجام دهید

 نشانیهای آتشکاربرد انواع کپسول 2-2جدول 
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 د.میله ضامن را بکشی -1

 .دهید قرار آتش  سر شیلنگ کپسول را به سمت -2

 د.دستگیره را فشار دهی -3

 .شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهید -4

 

 

 ها بستگی به شرایط زیر دارد:کنندهعملکرد موفق خاموش 

 مناسب در محل قرار داشته و آماده به کار باشد. طوربهکننده خاموش 

 کننده از نوع مناسب با توجه به نوع حریق باشد.خاموش 

  تناسب داشته باشد )از نظر وسعت کننده باشد که برای اطفاء با خاموش شدهکشفزمانی حریق

 .شعله(

  کننده برای اطفاء استفاده باشد که بخواهد و بتواند از خاموش شدهکشفحریق توسط فردی

 نماید.

 نشانیشکپسول آتاز ستفاده صحیح ا 24-2شکل 



 
 های دستی)مدیریت کپسول های آتش نشانی(خاموش کننده  121

 هاکنندهدر استفاده از خاموش کلیالزامات  2-3-7

ه ک طبقه حریقی باشد دهندهنشانکه  باشند الفبا( فوحرنماد ) باید دارای یک هاکنندهخاموش -1

 .است مؤثرآن  یقاطفاء حرکننده در خاموش

ین ، نگهداری گردند و همچنیریکارگبههای دستی باید با شارژ کامل و شرایط قابلیت کنندهخاموش -2

 قرار داده شوند. شدهیطراحهای در صورت عدم استفاده در محل

بل دسترسی و فوراً قا یراحتبههای قابل دید که در موقع حریق ها باید در محلکنندهخاموش -3

 باشند، نصب گردند. استفادهقابل

 کننده نباید قفل گردد.محفظه( نصب خاموش) ینکاب -4

 ها نباید از دید پنهان یا غیرقابل دید باشند.کنندهخاموش -5

یی هانیست، باید راه یرپذامکانکامل  طوربهها که دید واضح های بزرگ و یا بعضی مکان*در اتاق

 در نظر گرفته شود. کنندهخاموش محلجهت نشان دادن 

دیوارکوب، داخل کابین یا روی قفسه قرار داده شوند،  دارندهنگهها باید روی قالب یا کنندهخاموش -6

 دار باشند.کننده از نوع چرخخاموش ینکهمگر ا

فیزیکی دارند باید در برابر ضربات فیزیکی  دیدگییبآسکه احتمال  شدهنصبهای کنندهخاموش -7

 حفاظت شوند.

کیلوگرم( نیست، باید طوری نصب گردند  14/18) پوند 44ها بیش از هایی که وزن آنکنندهخاموش -8

. متر( از سطح زمین فاصله نداشته باشند 53/1فوت ) 5کننده بیش از که باالترین نقطه خاموش

دار( دارند، باید های نوع چرخکنندهخاموش جزبهپوند ) 44هایی که وزنی بیش از کنندهموشخا

متر( از زمین فاصله نداشته  47/1فوت ) 5/3بیش از  کنندهطوری نصب شوند که باالی خاموش
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متر( از سطح زمین میلی 142اینچ ) 4کننده کمتر از باشد. در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش

 فاصله داشته باشد.

یگر های دبرچسب و عالئمکننده قرار گیرد، کننده باید در جلوی خاموشدستورالعمل کار با خاموش -9

 کننده باشند.در جلوی خاموشالزم نیست 

طالعات ا بندی یامربوط به نحوه استفاده، طبقه عالئمویژه دیگر به عالئم*عالوه بر عالمت سازنده، 

 کننده برچسب شوند.د در قسمت جلوی خاموشاخطاری بای

دیوار یا قفسه باید به طریقی قرار داده شوند که دستور کار با آن ها در کابین، تورفتگی کنندهخاموش -14

 شدهمشخصواضح  طوربهعالمت  یلهوسبهباید ها کنندهاین قبیل خاموش محل به سمت خارج باشد.

 باشند.

گردد و احتمال افزایش دما وجود دارد، باید کننده در داخل کابین نصب میهایی که خاموشدر مکان -11

 ک و دارای مجاری خروج آب باشد.کابین، مشب

هایی که کننده و سودا اسید( نباید در مکان، عامل مرطوب)آبی، کف بر پایه آب یهاکنندهخاموش -12

است، نصب گردند. تمام  گراد(درجه سانتی 49تا  4درجه فارنهایت ) 124تا  44دما خارج از محدوده 

 49تا  -44درجه فارنهایت ) 124تا  -44دوده هایی که دما خارج از محانواع دیگر نباید در محیط

 گراد( است، نصب شوند.درجه سانتی

کننده نوشته شده با افزایش ضدیخ مقرر شده که نام آن در روی خاموش آبیهای کنندهخاموش *

زدگی حفاظت گردد. از تواند در برابر یخمی گراد(درجه سانتی -44درجه فارنهایت ) -44تا دمای 

 های فوالدی ضدزنگ استفاده نمود.کنندهضدیخ در خاموش عنوانبهمحلول کلسیم کلرید نباید 
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 عامل فشار استفاده عنوانبهاکسید کربن دی یجابهها از گاز نیتروژن ها که در آنکنندهاز خاموش *

 مقررشدهگراد( حداقل مقدار نتیدرجه سا -51درجه فارنهایت ) -64تا  یریکارگبهگردد، جهت می

 است.

جهت استفاده مالک یا متصدی استفاده از دستگاه، باید آموزش خالصه  کنندهخاموشکتاب راهنمای  -13

 دهد.کننده را ب، بازدید و نگهداری خاموشیریکارگبههای الزم را در ارتباط با نصب، طریقه احتیاط و

 راهنمای ایمنی عمومی برای شارژ 2-3-8

پر نمودن بنمایید، از خالی شدن فشار قبل از اینکه سعی در باز کردن شیر بدنه یا دریچه  -1

 کننده مطمئن باشید.خاموش

تواند کننده میاز مواد مناسب جهت شارژ استفاده کنید. مخلوط شدن بعضی از مواد خاموش -2

 کننده گردد.موجب واکنش شیمیایی و ایجاد فشار خطرناک در خاموش

اشد. بمی توجهقابلنوشته شده است بسیار مهم و کننده که بر روی پالک آن ن خاموشوز مقدار -3

 کننده گردد.پر نمودن اضافه بر آن ممکن است موجب ایجاد خطر یا عدم عمل نمودن خاموش

 کاری جهت جلوگیری از نشت پس از شارژ گردد.بندی باید تمیز و روغنتمام اجزای آب -4

 نمایید تا از درست عمل نمودن آن مطمئن شوید.فشارسنج را بازدید  -5

 جلوگیری از آسیب دیدن شیر و اجزاءاز تبدیل شارژ که توسط سازنده توصیه گردیده، جهت  -6

 آن استفاده کنید.

دار توسط کارخانه، در فشار عمل نمودن، های چرخکنندهدر خاموش برده شدهبه کار  رگالتور -7

 است و نباید تنظیم شود. شدهیمتنظ
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باشند، از قرار جداگانه )فشنگی( می فشارتحتهایی که دارای منبع کنندهموقع شارژ خاموش -8

 گرفتن پرکننده داخلی در محل خود و محکم کردن آن اطمینان حاصل نمایید.

که  بندی طوری باشدمثال ممکن است میزان آب طوربهبندی مناسب استفاده کنید، از وسایل آب -9

 مل ننمایند.در زمان مقرر شده، ع

ا مانند هکه از سوی سازنده توصیه گردیده استفاده شود. انواع فشنگی های گازفقط فشنگی -14

که جهت نیازهای ویژه  شدهیطراحای آزادکننده فشار، نوع سوراخ شونده و نوع رزوه

 گیرند.قرار می مورداستفاده

 

 

 



 

 

 

 استاندارد دوش ایمنی وچشم شوی 521

 و چشم شوی دوش ایمنی 2-4

 دوش ایمنی 2-4-1

وجود دوش ایمنی در آزمایشگاه ضروری است و محل قرارگیری آن باید طوری باشد که در صورت 

ثانیه امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد و مسیر دسترسی باید خالی از عوامل  01بروز حادثه در حداکثر 

مزاحم باشد. معموالً دوش ایمنی در راهروها، جایی که امکان دسترسی چند آزمایشگاه وجود داشته باشد 

نظافت  لگیرد. محل دوش ایمنی باید به گونه ای باشد که از تجمع آب جلوگیری شده و به راحتی قابقرار می

های کوچک مشکل خواهد بود، زیرا به دلیل تجمع براین اساس قرار دادن دوش ایمنی در آزمایشگاه باشد.

 آب امکان آسیب دیدن تجهیزات وجود دارد.

به گونه ای باشد که از آسیب  در طراحی آزمایشگاه باید به این نکته توجه کرد که چیدمان تجهیزات

واحدهای تعبیه شده در داخل آزمایشگاه نسبت به  جلوگیری شود. به عالوهها توسط دوش ایمنی دیدن آن

بنابراین ؛ گیردها صورت میتری روی آنتر هستند و کنترل بهتر و راحتواحدهای راهروهای عمومی ایمن

هردوی این تجهیزات  ؛ وبه طور مجزا مجهز به دوش ایمنی و چشم شوی باشدشود هر آزمایشگاه توصیه می

 میسر باشد. زمانتا در صورت بروز حادثه دسترسی به هردو به صورت هم کنارهم باشند باید

گالن  01باشد، منبع آب باید قادر به تأمین حداقل می یشوچشمنیاز دوش ایمنی به آب بسیار بیشتر از 

دردناک  هکننددهاستفادقیقه باشد. فشار آب نباید به حدی زیاد باشد که اسپری آن برای  01بر دقیقه به مدت 

 سرد متصل است اما دوش ایمنی به خط آب طورمعمولبه ت.مهم دیگر مربوط به دمای آب اسباشد. مسئله 

ننده دچار کقرارگیری کل بدن در معرض آب سرد ممکن است فرد استفاده در مناطق سردسیر به دلیل استرس

 باشد.گراد( میدرجه سانتی 50-51)بنابراین دمای مناسب برای آب در حدود دمای بدن ؛ شوک شود
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واضح در نزدیکی دوش آب نصب شود. نحوه  طوربهدوش ایمنی باید راهنمای فعال و غیرفعال کردن 

 وسیلههبپا( و یا دستگیره )فعال کردن  یلهوسبهپدال )فعال کردن  صورتبهتواند فعال کردن دوش ایمنی می

صورت  یاحتربه ناتوانمعلول و  نکته توجه کرد که دسترسی افراددست( باشد. در مدل دستگیره باید به این 

 حالیناابرسانی داشته باشد. توسط کاربر غیرفعال نشده است، قابلیت آب که یزمانها باید تا گیرد. این دوش

-قبل از غیرفعال شدن خودکار قادر به آبباشد؛ اما سیستم باید مجهز به سیستم غیرفعال کردن خودکار می

 باشد. گالن 011سانی حداقل ر

یک  از طریق یراحتبهبازرسی و کنترل شوند و این بررسی  باریکهای ایمنی باید حداقل سالی دوش

گیرد و سرعت و حجم تخلیه آب بدون جام میگالن( ان-11بشکه ) و دو نشانیقیف بزرگ و شلنگ آتش

 شود.ایجاد آشفتگی و بدون نیاز به نظافت مشخص می

کان تماس آب ام ،جریان آبوجود دوش ایمنی نباید در نزدیکی منبع الکتریسیته تعبیه شود زیرا به دلیل 

ایمنی مطلوب آورد. وجود زهکش آب برای دوش با منبع برق وجود خواهد داشت و خطرات زیادی به بار می

 باشد.ضروری نمیهزینه مازاد برای زهکشی که زیاد قابل توجیه نیست،  است اما به دلیل ایجاد

 

 دوش ایمنی 01-0شکل 
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 شویچشم 2-4-2

رخی باشد. بدادن بینایی می دست از کندترین خطراتی که کاربران آزمایشگاه را تهدید مییکی از مهم

یک ها مهیّا گردند. وجود دارند که باید در آزمایشگاه هاچشم یبآساقدامات حفاظتی برای جلوگیری از 

اشد بیک بخش ضروری از امکانات و تجهیزات ثابت آزمایشگاه می عنوانبهو مفید  مؤثر شویموقعیت چشم

 باشد. دسترسقابلدرنگ که باید بی

 استاندارد دوش ایمنی 02-0شکل 
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ناسب کانات مام باید مضر آسیب ببیندو جایی که در آن چشم و یا بدن ممکن است توسط مواد خورنده  

ند مان؛ وشوی چشم و بدن در محل کار برای استفاده فوری و اضطراری )اورژانسی( آماده باشدبرای شست

ثانیه امکان دسترسی  01محل قرارگیری آن باید طوری باشد که در صورت بروز حادثه در حداکثر دوش ایمنی 

 مزاحم باشد.ی باید خالی از عوامل به آن وجود داشته باشد و مسیر دسترس

از کند ب یشونباید دری را برای رسیدن به جایگاه چشم در واقع معیار این است که کاربران آزمایشگاه

 صورتهبآل باید ایده شوییک جایگاه چشم د.نمسیر پر پیچ و خمی برای رسیدن به آن طی کن کهینایا  و

رت به نحو اصولی و متناسب در محل کار به متمرکز در آزمایشگاه در امتداد راه خروجی یا در غیر این صو

 شودیه میتوصشوند، متناوب استفاده می صورتبهباشد. جایی که اسید و بازهای قوی  دسترسقابلسهولت 

 این مواد پرخطر باشد. نزدیک محل استفاده از یشوچشم که جایگاه

اما  ،ندباش یشوچشمجایگاه  یکتوانند مکمل میی آب وکوچک نیم لیتری یا یک لیتری حاهای بطری

بولی مشکل اساسی نداشتن حجم قابل ق باشند.نمی قبولقابل وشوی چشمیک ابزار شست عنوانبه ییتنهابه

ه ب اند،شیمیایی آسیب دیده در اثر مواد که چشمهردو شوی برای شست یک حداقل، عنوانبهاز آب است. 

شود. مشکل دیگر دقیقه استفاده می 01الی  01آشامیدنی به مدت که از آب  است زیادی از آب نیازجریان 

 شد. جایی که خطوط آبآلوده شده بااست زیرا ممکن است این  باشدعدم اطمینان از خلوص آب بطری می

 وندشحاوی آب خالص متصل می فشارتحت حملقابلکه به ظروف  یشوچشمواحدهای  نیستند دسترس در

ای ب خالص برکه محتوی مقدار کافی آ باشندجایگزین می عنوانبه یرشپذقابل یدر صورت و این واحدها

 دقیقه باشند. 01 به مدت حداقلواحدها  تقاضای

در ( لیتر 1/0گالن ) 4/1 حداقل سیار زیادی از آب را فراهم کنند،باید مقدار ب یشوچشمهای جایگاه

دهی بسیار زیاد دو چشم با هوادهی به آب ها آبدر اغلب این روش .Psi51 دقیقه و با فشاری در حدود
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به باال و قوس به سمت  شاخک( و لوله آب روسر )با دو  دستگاهترین نوع رایج .شودآشامیدنی میسر می

ک ر این است که از یباشد. یک پیشنهاد دیگبهترین طرح کلی می باشد که احتماالًها میداخل هر یک از نازل

یک که  پذیر استفاده شودلنگ انعطافمتصل شده به شمتشکل از یک نازل اسپری )پاشنده( شلنگ آبیاری، 

از آب  تنها یک جریان چشمیک باشد. برای  دسترسقابلتنها وسیله  عنوانبهاما نباید  باشد،می مکمل خوب

ه مکن است کیک شخص تنها مپذیر نیست، این کار امکان همزمان به صورت اما برای دو چشم؛ کافی است

 زمانهممقابل جریان آب قرار دهد و در نتیجه با دو دست  درد زیادی هم داشته باشد تا صورتش را در

 هایش استفاده کند.پلک داشتننگهاز دستانش برای باز استفاده کرده و لنگ تواند، از شنمی

ا یادی از مکانیزم هتعداد زشوی باید با کمترین نیروی دست فعال شوند. شیرهای باز و بست چشم

جهت ) با پا فشار دهد تواند آن رادیده میفرد آسیب ؛ کهها یک پدال ساده استترین آنپذیر است اما بهامکان

داوم و م صورتبهباید  بعد از هر بار استفاده یشوچشمشود(. از دست استفاده نمی فعال یا غیرفعال کردن

ک بر روی ی یشوچشمهای بسیاری از جایگاهشود.  کاربردهبهکن قطعاما اگر یک ؛ بماند کاربهآمادههمیشه 

 اند.کشی سراسری فاضالب نصب شدهبخش از لوله

 باید شویهای چشمنازل. نصب شوند یکجا صورتبههای آب و دوش یشوچشماست که مکان  بهتر

ه به نحوی باشد ک تر بایدطح پاییناینچی از کف اتاق قرار گیرند. س 41الی  55از دیوار و  ینچیا 2در فاصله 

بتواند از آن استفاده کند. نباید هیچ مانعی در برابر خروج افراد  یراحتبهیک شخص معلول روی یک ویلچر 

همزمان هر دو چشم را  اشته باشد. الگوی جریان آب بایدوجود د یشوچشمجهت دسترسی به جایگاه 

 باشد.اینچ می 4و  5پوشش دهد. فاصله بین دو چشم در افراد تا حدودی متفاوت است این مقدار مابین 

این است که به آب سرد متصل  های آب،و دوش یشوچشمهای یک مشکل مهم برای بسیاری از جایگاه

با سرد  کهیدرحالباشد، گراد میه سانتیدرج 00-1/01 در حدودوده دمایی آب جریان یافته محد .باشندمی
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 01دمای آب وقتی به زیر طور که در باال ذکر شد، همان آید.دما بسیار پایین می وهوا در زمستان،شدن آب

دیده دچار ممکن است فرد آسیب و در نهایت باشدکننده تواند بسیار ناراحتمیرسد، می گرادسانتی درجه

در داخل آزمایشگاه یا ی واحد دائمیک  وجود باشد.آل میایده نزدیک به دمای بدنشوک شود. آب با دمای 

اما اگر هیچ یک در دسترس نبود یک منبع از آب ؛ باشدمیضروری برای آزمایشگاه  در موقعیتی نزدیک به آن

ب و . دوش آیردگ قرار مورداستفادهتواند در مواقع اضطراری خیلی گرم یا سرد نباشد می کهینامشروط بر 

توانند مفید واقع شوند. همه چشمانش را در آن فرو ببرد می دیدهفرد آسیب کهیناحوض آب، هر دو برای 

بررسی شوند و هرگونه  یادوره صورتبهبایستی تحت یک برنامه کامل و مشخص  یشوچشمهای جایگاه

 کمبود بالفاصله جبران شود.

و چگونگی امداد به فرد  یشوچشماز نحوه استفاده از مخازن  ایشدهدستورالعمل خالصه باید چنینهم

 دهیدصدمههای به بافت آب کهیطوربهکامل باز نگه دارد  طوربهچگونه چشم خود را  کهیناو  دیدهیبآس

مداوم درباره عملکردشان در چنین مواقعی و نحوه  صورتبهدر دسترس باشد. همچنین کارکنان باید برسد، 

 آموزش ببینند. یشوچشمهای استفاده از جایگاه

 

 

 

 یشوچشم 02-0شکل 
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 یشوچشماستاندارد  02-0شکل 
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 های استاندارد آزمایشگاهیمیزها و صندلی 2-5

 ایجاد فضای جهیدرنتبرند. را در آزمایشگاه به سر می از روز زیادی زمانمدتمحققین و دانشجویان 

ضالنی ع-اسکلتی برای جلوگیری از بروز مشکالتاسب های منجمله میزها و صندلیکار مناسب و ایمن از 

عالوه بر جنس و  های آزمایشگاهیترین نکته در ارتباط با میزها و صندلیباشد. مهمامری ضروری می

، به حفظ سالمت راحتی باشد تا عالوه برطراحی مناسب و سازگاری آن با بدن انسان می ها،مقاومت آن

 های نامناسب بدن جلوگیری کند.ناشی از حالتنیز کرده و از دردهای فیزیک بدن 

 صندلی آزمایشگاهی 2-5-1

 های آزمایشگاهی باید به نکات زیر توجه کرد:در تهیه صندلی

 بروز اختالالتاز باشند تا  شدهیطراح یکارگونوم اصولبا  یدبا های آزمایشگاهیصندلی -1

 جلوگیری نمایند. مدتیطوالنعضالنی در -اسکلتی

 ندارای اندازه استاندارد بوده و همچنی ها بایدگاه و ارتفاع دسته صندلیها، تکیهصندلیارتفاع  -2

 تفاده نمایند.ها اسبتوانند از آن یراحتبه ،متفاوت ساختار بدنیقابل تنظیم باشند تا افراد با 

 

 

 متر(سانتی 55پهنای خارجی )

 
 متر(سانتی 22گاه )ارتفاع تکیه 

 

 ارتفاع نشیمنگاه

 متر(سانتی 77الی  55)

 

  ارتفاع کلی

 متر(سانتی 128الی  28)

 جاپاییپهنای  

 متر(سانتی 77)

 

 58پهنای نشیمنگاه )

 متر(سانتی

 

 متر(سانتی 55) پایهپهنای 

 ابعاد استاندارد صندلی آزمایشگاهی 22-2شکل  
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انتخاب  زنگضدیا استیل  یوینیلاورتان با رویه های پلیفوم ازها باید صندلینشیمنگاه جنس  -7

سوزی جلوگیری نمایند. استفاده شود که جاذب مواد شیمیایی نبوده و از ایجاد خطرات آتش

 باشد.ای ممنوع میهای پارچهاز رویه

 

 

 

 

ها و سایر مواد شیمیایی مقاوم بوده و همچنین باید حالل خوردگی، ها باید نسبت بهصندلی -5

 سازی باشند.به سهولت قابل پاک

-های بدون دسته در محیطبه دلیل ایجاد محدودیت در حرکت باید تا حد امکان از صندلی -5

 های آزمایشگاهی استفاده کرد.

دار باید دقت کرد که حرکت صندلی بر های چرخهایی با پایهدر صورت استفاده از صندلی -6

 صورت گیرد. یراحتبهروی سطوح مختلف 

ها را قفل کرده و باید مجهز به قفل باشند تا در زمان نیاز بتوان چرخ دارچرخهای صندلی -7

 صندلی را ثابت نگه داشت.

 صندلی اورتانی صندلی استیل  صندلی وینیلی  78-2شکل 
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 باشند. 1ها تا حد امکان باید مجهز به جاپاییصندلی -2

از آزمایشگاه قرار گیرند و همچنین نباید مانع دسترسی  نباید در سر راه خروجیها صندلی -2

 نشانی شوند.های آتشآسان به کپسول

 میزهای آزمایشگاهی 2-5-2

زین و یا ر ضدزنگاز جنس استیل  گیرند عمدتاًها مورد استفاده قرار میمیزهای کار که در آزمایشگاه

ین ا باشند.قابل جابجایی می یراحتبهدار بوده و های چرخدارای پایه معموالً باشند. این میزهافنولی می

 گردند.میزها در دو ارتفاع مناسب برای ایستادن و یا نشستن پشت میزها ارائه می

 

 

 

 

 باشند:زیر می به شرحمیزهای کار در آزمایشگاه  از اصول کلی استفاده

 ارگونومیک صورت گیرد و از ارتفاع مناسب برخوردار باشند.ها باید طبق اصول طراحی میز -1

                                                 
1 Foot ring 

 نمونه میزهای آزمایشگاهی 71-2شکل 
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 میزها باید از جنس مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی بوده و به آسانی تمیز شوند. -2

 میزهای موجود در آزمایشگاه باید نزدیک به درهای خروجی قرار گیرند. -7

 میزها باید مسیر جریان هوای تازه قرار گیرند. -5

 ک به هودهای مواد شیمیایی و یا خروجی هودها قرار گیرند.میزها نباید نزدی -5

راه خروجی از آزمایشگاه قرار گیرند و همچنین نباید مانع دسترسی  مسیرمیزها نباید در  -6

 نشانی شوند.های آتشآسان به کپسول

ای از فض یوارکشیدهای مشخصی که توسط های استراحت و یا مکانباید در اتاق ی تحریرهامیزنکته: 

 آزمایشگاه جدا شده است قرار گیرند.

 



 

 

 فصل سوم

 

 تجهیزات حفاظت فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 تجهیزات حفاظت فردی 831 

 هالوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن 3-1

 پرتاباجسام در حال سقوط،  یز،ت یهالبه؛ مثل ردوجود دای اشکال مختلفدر  یخطرات در هر محل کار

دیگر که باعث ایجاد خطر برای افرادی که  خطرناک هاییتموقعاز  یاریبس و سروصدا یمیایی،جرقه، مواد ش

ایمنی کار و بهداشت کارفرمایان را ملزم به حفاظت از  یهادفتر .شودیمدر آن محل مشغول به کار هستند، 

 باعث جراحت شود، کرده است. تواندیمکارکنان خود در برابر خطرات محل کار که 

 ،حل کارم یطبسته به خطر و شرا. محافظت از کارکنان است یراه برا ینکنترل خطر در منبع خود بهتر

بردن  یناز ب یاو  یریتمد یبرا 1مراقبتیو  شدهیمهندس یهاکنترلبه استفاده از  یازکارفرما ممکن است ن

ل خطر و کارکنان کنتر ینمانع ب یک، ساخت مثالعنوانبه .داشته باشد ،راحد ممکن  یشترینب درخطرات 

 .است بتیکنترل مراق یک دهندیمرا انجام  که در آن کارکنان کار خود روشیدر  ییرتغو  شدهیمهندس

را فراهم  یحفاظت کاف تواندینم یاو  یستن یرپذامکان جراییو ا مراقبتی ی،مهندس یهاکنترل کهیهنگام

 یناناطم هانآاز استفاده از  د ونفراهم کن کارمندان خود رایرا ب یشخص یحفاظت یزاتتجه یدبا یانکارفرما، کند

 شودیمگفته  ییزاتتجه و به شودیمنامیده  "PPE" اختصاربه معموالً ی،حفاظت فرد یزاتتجه .نمایندحاصل 

شامل  PPEاز  ییهانمونه. شوندیماستفاده  در معرض انواع خطرات گیریبه حداقل رساندن قرار یبرا که

گوش بند(، مانند ) ییمحافظ شنوا یهادستگاهچشم،  یهاحفاظپا و  یهامحافظمانند دستکش،  یاقالم

 تنفسی هستند. یهامحافظایمنی و  یهاکاله

 :یدرا انجام ده یرز وانند اقداماتتا بت و کارکنان کمک خواهد کرد یانکارفرمابه راهنما  ینا

 آگاهی از انواع PPE. 

                                                 
1  - Work Practice 
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 محل کار. در "خطر یابیارز"انجام  یهدانستن اصول اول 

  انتخابPPE گوناگون. یطشرا یمناسب برا 

 در استفاده مناسب و مراقبت از  یازموردن آموزش وعن آگاهی ازPPE.. 

 یحفاظت فرد یزاتتجه استفاده از الزامات 3-1-1

ر کارکنان دهم و  یانکارفرما مهدر محل کار، تالش  کارکنان یبرا حفاظت یشتریناز ب یناناطم یبرا

 .و سالم کمک خواهد کرد یمنکار ا یطمح یکو حفظ  یجادا

 :هستند برای مسئول یانکارفرما ،یطورکلبه

  یو سالمت یو کنترل خطرات جسم ییشناسا یمحل کار برا در "خطر یابیارز" یکانجام. 

 و ارائه  ییشناساPPE کارکنان. یمناسب برا 

  آموزش کارکنان در استفاده و مراقبت ازPPE. 

 تعمیر و نگهداری PPE ،یگزینیجا شامل PPE  دیدهیبآس یافرسوده و. 

 برنامه  یاثربخش یابیو ارز یروزرسانبه ،یادوره یبررسPPE. 

 خرید PPE. 

 :یدبا نیز کارکنان ،یطورکلبه

 PPE  پوشند.ب یدرستبهرا 

 یدر جلسات آموزش PPE کنند شرکت. 

 و حفظ  کردن یزتم ،مراقبت یبراPPE. 

 PPE کنند.میز و از آن مراقبت ت ،را تعمیر 
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 یازموردنیض تعو یا یراز تعم را سرپرست PPE آگاه سازند. 

 خطر یابیارز 3-1-2

در  سالمتیو  فیزیکیخطرات  ییشناسا ،و بهداشت یمنیا جامع برنامه یکگام مهم در توسعه  یناول

 یا کییزیخطرات بالقوه ممکن است ف .شودیمشناخته  "خطر یابیارز" عنوانبه یندفرا ینا .هست محل کار

از  ییهانمونه کند. ییشناسارا  دودستهخطرات در هر  یدخطر جامع با یابیارز یکو  باشد مرتبط با سالمت

نا در تنگ یاو  یدندر حال حرکت، نوسان درجه حرارت، نور با شدت باال، کش یاءشامل اش یزیکیخطرات ف

رار گرفتن شامل ق سالمتیاز خطرات  ییهانمونه .هستند یزت یهالبهو  یکیاتصاالت الکتر یاء،اش قرار گرفتن

مکانات ا میاناز  یبررس یکبا  یدخطر با یابیارز .هستند اشعه یا یمیاییمضر، مواد ش گردوغباردر معرض 

 :ادامه یابد یرز یاساس اتخطر هاییبنددستهاز خطرات بالقوه در  یستل یکبه توسعه و شروع 

 ضربه 

 سوراخ کردن( نفوذ( 

 (ازحدیشب) یسازفشرده 

 مواد شیمیایی 

 سرما گرما / 

 مضر گردوغبار 

 تابش نور 

 مواد زیستی 



 
 لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن ها 848

 جستجو یکه برا چیزهایی، یشغل یماریب یاو  سابقه صدمات یامکانات و بررس یهعالوه بر توجه به طرح اول

 از: اندعبارت مفید خواهد بود یبررس یک در طول

 منابع الکتریسیته. 

  واندتیمکه باشد که در آن جنبش ممکن است وجود داشته  یندهافرآ یا هاینماشمنابع حرکت مانند 

 .شود یزاتپرسنل و تجه ینب منجر به ضربه

 شود یسوزآتش یاو  یچشم هاییبآس ی،سوختگ منجر به تواندیمکه  منابع درجه حرارت باال. 

 در محل کار. مورداستفاده یمیاییانواع مواد ش 

  مضر گردوغبارمنابع. 

  با  یهاچراغ ی،حرارت یات، عملهاکوره، کاریبرش ،کارییملح ی،نور، مانند جوشکارمنابع تابش

 .شدت باال نوری با

 یاءاش افتادن یاسقوط  یامکان بالقوه برا. 

 شود. سوراخ یافشار، برش، زخم و  باعث ایجاد تواندیمکه  یزت یاءاش 

 مواد آلوده. یگرد یامانند خون  یولوژیکیخطرات ب 

 یاگونههب کهیطوربهکند  وتحلیلیهتجزو  یدهسازمانرا  هاداده ید، کارفرما باشدکامل  بررسی کهیهنگام

از انواع مختلف  یدکارفرما با شود. استفادهکار در محل  یازموردن PPEاز  ینوع مناسب ییندر تع هاآناز  مؤثر

PPE  خوبی است که ییدها طورقطعبه شود.آگاه  هاآنتوسط  شدهارائهموجود و سطح حفاظت PPE  ای

ارائه  کارکنان را در برابر خطرات یازموردنانتخاب شود که سطح حفاظتی بیشتری نسبت به حداقل حفاظت 

 دهد.
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ه ک یاتیعمل یهاروش یاو  یزاتتجه یط،در شرا ییرتغ هرگونه یبرا یادوره صورتبه یدمحل کار با

شامل  دیبا یزمجدد ن یادوره یابیارز ینا .ارزیابی شود مجدداً دهد قرار یرتأثرا تحت  یخطرات شغل تواندیم

 مناسب یاصالح اتو اقدام ینگران هایینهزم یا روند هرگونه که به یماریجراحت و ب یهاپرونده یبررس

مجدد گنجانده  یابیدر ارز یدآن، با عمرو  یطشرا یابیارز ازجملهموجود،  PPEمناسب بودن  .اشاره دارد، باشد

 .شود

 ؛باشدیم یازموردناست  یرکه شامل اطالعات ز شدهنوشته ینامهگواه یک عنوانبهخطر  یابیاسناد ارز

 است. قرارگرفته یموردبررس ی کهمحل کار یتهو یینتع 

 یابیارز دهنده نام شخص انجام. 

 یابیارز یختار. 

 خطر یابیارز ی اتمامگواه صادرشدهسند  یتهو یینتع. 

 حفاظت فردیانتخاب تجهیزات  3-1-3

با روشی  یدد و بانباشداشته  یمنا یو ساخت و ساز یطراح یدبا PPE یزاتو تجه هالباستمام 

 یموارد مناسب برابا در نظر گرفتن  یمناسب و راحت PPE یدبا یانکارفرما شوند. تعمیر و تمیز اعتمادقابل

اده از استف و یدنپوش یبرارا کارکنان  باشد متناسب و راحت یخوببهکه  PPEانتخاب نمایند. خود  محل کار

PPE نتخاب ا در یدو با مختلف در دسترس هستند یهااندازهدر  بیشتر تجهیزات حفاظتی .کندیم یقتشو

، مطمئن شوندیماستفاده  باهم PPEنوع مختلف از  اگرچند دقت شود. از کارکنان یکهر  یاندازه مناسب برا

 طوربه تا پوششی ایمن از تواندیم ،نباشدمناسب  و اندازهبه PPEاگر  .هستندسازگار با یکدیگر  هاآنکه  یدشو

 مندانکند و کارنرا فراهم  موردنظر یممکن است سطح حفاظتییر کند و قرار گرفتن تغدر معرض  یخطرناک
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 داردیممقرر  را PPE هاییبنددستهاز  یاریبس 1دپارتمان کار کارولینای شمالی منصرف کند. از استفاده از آن

 یمنیا یاستانداردها ANSI باشد. 2یکاآمر یتوسط موسسه استاندارد مل یافتهتوسعه یمعادل استانداردها که

 یکارگران صنعت محافظت از سر و چشم یبرا یمنیاستاندارد ا ینکه اول یزمان کندیمآماده  1221از سال  را

 یدبا را دارند یردر ز ذکرشده هاییبنددستهدر  PPE فراهم نمودنبه  یازکه ن یانیکارفرما .یدرس یببه تصو

دهد  نشان بایدکارفرما  .باشد ANSIمطابق با استاندارد  شدهیهته یدجد یزاتاز تجه یککه هر  شوندمطمئن 

 یاز استانداردها یکیبر اساس  شدهساخته PPE عنوانبه را یرتأثحداقل  مورداستفاده تیمحافظ یهادستگاهکه 

خود  گیرییمتصمرا از  کنندیمرا فراهم  هاآن PPEکه  ی راکارمندان یدبا یانکارفرما ، دارد.ذکرشده موردتوافق

متعلق به کارکنان در محل کار مطابق با  PPEکه هر  کنند حاصل ینانو اطممطلع سازند  PPEانتخاب  در

شود. استفاده  هست، ANSI یو استانداردها NCDOL ملزوماتخطر،  یابیبر اساس ارز کهکارفرما  یارهایمع

NCDOL، PPE یبا استانداردهاکه  کندیمملزم  ای را ANSI مطابق باشد. یرز 

 ها PPEبرخی از استاندارد های مربوط به تعدادی از  1-3جدول 

 حفاظت چشم و صورت

 استانداردنام  موارد استفاده کد استاندارد

ANSI Z87.1-2003 

ANSI Z87.1-1989 (R-1998) 

ANSI Z87.1-1989 

و  یعموم یعصنا یبرا

 یاییدر

 یبرا یکاآمر یاستاندارد مل روش

چشم  یو آموزش یشغلحفاظت 

 و صورت

                                                 
1  - NCDOL 

2  - ANSI 
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ANSI Z87.1-1968 یو آموزش یشغلحفاظت  روش وسازساخت ایعصن 

 چشم و صورت

 حفاظت از سر

 نام استاندارد موارد استفاده کد استاندارد

ANSI Z89.1-2009 

ANSI Z89.1-2003 

و  یعموم یعصنا یبرا

 یاییدر

 یبرا یکاآمر یاستاندارد مل

 یعصنادر  حفاظت از سر

ANSI Z89.1-1997 و  یعموم یعصنا یبرا

 یاییدر

 یبرا یکاآمر یاستاندارد مل

 سرحفاظت  -حفاظت پرسنل

 الزامات-یکارگران صنعت یبرا

ANSI Z89.1-1969 در  حفاظت از سر یمنیالزامات ا وسازساخت ایعصن

 صنایع

در حال یا اشحفاظت از کارکنان در برابر ضربه و نفوذ  یبرا هاآناز  استفادهبرای  است کهبه کاله  یازن وسازساختصنعت در نکته: 

حفاظت از سر کارمندان  یکاله براباشد و  ANSI Z89.1-1969در استاندارد  مشخصات مندرج باید منطبق بر شوندهپرتابسقوط و 

 باشد. ANSI Z89.2-1971استاندارد  مشخصات مندرج درمنطبق بر  یدبا یولتاژ باال و سوختگبا  یکیدر معرض شوک الکتر

 حفاظت از پا

 نام استاندارد موارد استفاده کد استاندارد

ASTM F-2412-2005 و  یعموم یعصنا یبرا

 یاییدر

استاندارد تست برای  یهاروش

 محافظت از پا
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ASTM F-2413-2005 و  یعموم یعصنا یبرا

 یاییدر

 یمشخصات استاندارد برا

کفش  یبرا یازموردنعملکرد 

 محافظ

ANSI Z41-1999 or 

ANSI Z41-1991 

و  یعموم یعصنا یبرا

 یاییدر

 یبرا یکاآمر یاستاندارد مل

 سرحفاظت  -حفاظت پرسنل

ANSI Z41.1-1967 ش کف یبرا یکاآمر یاستاندارد مل وسازساخت ایعصن

 افراد یمنیا

 

 داردیمدارد اما استاندارد مقرر نوجود  هادستکش یبرا ANSIاستاندارد  یچحفاظت از دست، ه یبرا

 یراب باشد. مواد دستکش ساختاری هاییژگیوعملکرد و  ،اجراقابل یفبر اساس وظا باید هاآنکه انتخاب 

و  یمیایی، مقاومت شیمیاییمواد ش مواجهه با بر اساس یدانتخاب دستکش با یمیایی،محافظت در برابر مواد ش

 .باشد مواد دستکش یزیکیخواص ف

 حفاظت فردیآموزش کارکنان در استفاده مناسب از لوازم  3-1-4

. ، اقدام نماینددناستفاده کن PPE از یداز کارکنان که با یکآموزش هر  یبرا شودیمخواسته  یانکارفرمااز 

 :را بدانند یرحداقل موارد ز تا ینندآموزش بب یدکارمندان با

 چه وقتی PPE .الزم است 

  چهPPE  الزم است.ای 

  یدرستبهچگونه PPE  ،و تنظیم کنند. درآورندرا بپوشند 
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 هاییتمحدود PPE. 

 بهداشتی و دفع یدعمر مف ی،و نگهدار یرمناسب، تعم یهامراقبت PPE. 

 توانایی کهیطوربه داشته باشند PPEآموزش  ی ازکه همه کارکنان درک دنمطمئن شو یدبا یانکارفرما

داده  هاآنبه  PPEبه استفاده از  مندیازانجام کار ن برای کهمناسب قبل از آن PPEو استفاده از  یدنپوش یبرا

طح درک و س ،است یدهدآموزش قبالً ی کهکارمند یککه  به این باور برسد ییاگر کارفرما شود، دارا باشند.

 یطشرا کند. یافتدرمناسب را آموزش  یدکارمند با آن ،دهدینمنشان را  PPEمهارت مناسب در استفاده از 

 یا در محل کار و ییراتتغ چون ییطشامل شرا دارد کارکنان یبازآموز یاو  یبه آموزش اضاف یازکه ن یگرید

 .سازدیممنسوخ  ی راقبل یهاآموزشاست که  یازموردن PPEدر نوع 

 چشم و صورتحفاظت  3-1-5 

 .گیرندقرار  مضر است، هاآن صورتچشم و  برای کهزیادی  خطرات در معرض توانندیم کنانکار

NCDOL ند، دار مناسب حفاظت چشم و صورت هاآن کارکنان از اینکه یناناطمحصول را ملزم به  یانکارفرما

 یمیایی، مواد شفلزمذاب، شدهپرتاباز ذرات  ناشی صورت یاخطرات چشم  در معرض هاآناگر ؛ کندیم

 مضر وهقتابش نور بال یا ی،، مواد بالقوه عفونیمیاییش یگازها یا، بخارات و سوزآور یعاتما و یدهااس یع،ما

 باشند.

چشمی استفاده  حفاظت از هیچ کارگران برای اینکه دهدیم رخ یچشم یشغل هاییبآساز  یاریبس 

 دنومطمئن ش یدبا یانکارفرما .اندکردهاستفاده  نامناسب یانادرست و  یاز محافظ چشم کهاینو یا  اندنکرده

ی رکا امناسب ب ،حفاظت شدهانتخابو شکل  پوشندیمرا  مناسب چشم و صورت حفاظ که کارکنان خود

 .باشدیممتناسب هر کارگر در معرض خطر  صحیح طوربهدر حال انجام است و  که
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 یطب یعدس 3-1-5-1

خطرات چشم و  از یاریدر برابر بس یمحافظت کاف یزیتجو یاصالح هاییاستفاده روزمره از عدس

از م ه یاصالح هاییکه کارکنان با عدس یدمطمئن شو یدبا یانکارفرما ینبنابرا، کندینمصورت را فراهم 

 به همراه یاضاف یهاچشممحافظ  یدنپوش یاو  یطراح داخل به یزکه شامل تجو کنندیماستفاده چشم  محافظ

 یعدس مناسب یتموقع مزاحممحافظ  ینکحاصل شود که ع ینانمهم است که اطم خواهد بود. یطب یعدس

 یتماس هاییکه از عدس کنانیکار ینهمچن .نکند محدود یامهار و  راکارکنان  یدد کهیطوربه نشود یطب

 .بپوشند خطرناک یطشرا در در هنگام کار را چشم و صورت PPE یدبا کنندیماستفاده 

 خطر کارگران در معرض یحفاظت از چشم برا 3-1-5-2

NCDOL  ماشین سازان، کارانبرقاستفاده توسط نجاران،  یبرا طورمعمولبهرا حفاظت چشم ،

 یاپراتورها ،هازنشن ، مونتاژکارها، سازهایحلبو  ی، کارگران ورق فلزهاکشلوله، سازهاآسیاب  ،هایکمکان

و  رهابچوب مربیان،، یمیاییش هاییندفرآ ی، اپراتورهاها، کارگرها، جوشکارهاکشاره، یزنسنگ آالتینماش

 یازن یاکه آ دنریبگ یمتصم یدبا مشاغل هاییبنددسته یگردر د یانکارفرما .دهدیمپیشنهاد  ثبت وقایعکارگران 

 خطر وجود دارد. یابیارز یک یقاز طر صورتچشم و  PPE به

 موارد زیر است: صورت شامل یااز صدمات بالقوه چشم  ییهانمونه

 ش، چکیکشاره ،یزنسنگ ،یکاررندهمانند  هایییتفعالاز  کهچوب  یا، خاک، تراشه فلز گردوغبار 

 .شوندیمی وارد چشم باد قو یروهاین یحت یاو  نیرو آالت، استفاده از ابزارزنی

 خطرناک یهاحالل یگرد یاو  هاحاللداغ،  یعاتمه و بخار مواد خورنده، ما یمیایی،ش یده شدنپاش 

 .یو آبکار گریس کاریمانند  هایییتفعالاز  چشمتماس با  در
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 و  آالتابزار یرها،درخت، زنج یهاشاخه، مانند کنندیمبرخورد  صورت یابه چشم  که ینوسان یاءاش

 .هاطناب

 و  یشتاب هاینوردیگر  یا یزراز استفاده از ل ناشی مضر یهااشعه ی،از جوشکار ی ناشیتابش یانرژ(

 (.معلق و یا پاشیده شده، جرقه، ذرات کنندهیرهخگرما، تابش  ینهمچن

 حفاظت چشم انواع 3-1-5-3

 :جام شودزیر ان عناصرگرفتن  در نظربا  یدکارکنان با یحفاظت چشم و صورت برا ینترمناسبانتخاب 

 خاص محل کار. محافظت در برابر خطرات یتقابل 

 پوشیده شودراحت  یمنطق طوربهو  باشد مناسب یزسا در یدبا. 

 فراهم کند. یت راو حرکت بدون محدود یدد یدبا 

 و قابل نظافت باشد. بادوام یدبا 

 از هر  یعملکرد نامحدود یدباPPE اجازه دهد. یگری راد یازموردن 

هر  یراب فردمنحصربه ینکع یجابه ییتهر موقع یمحافظ برا ینکع جفت یک کارفرما ممکن است یک

از  یفونع هاییماریب انتقال یلبردن پتانس یناز ب یابه حداقل رساندن و  یبرا .داز کارکنان انتخاب کن یک

 کنندیمه مشترک استفاد محافظ ینکعاز که  یکه کارکنان دمطمئن شو یدکارمندان، کارفرما بابین  سطوح آلوده

محافظ  ینکنمودن ع یکردن و بهداشت یزدر هنگام تم یدمراقبت با کنند. یضدعفونآن را بعد از هر استفاده 

اید تنها ب یاصالح عدسیمحافظ با  ینکع .آن وارد نشودپوشش محافظ به  یخسارت گونهیچهتا اتخاذ شود 

ته کارکنان به اشتراک گذاش یاندر م است، استفاده شود و نباید یزشدهتجو هاآن یبرا که ییکارمندهاتوسط 

 شود.
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 است: یرچشم و صورت شامل موارد ز یهامحافظانواع  ترینیجرااز  یبرخ

 1ایمنی هایینکع 

ر در براب مقاومدارای عدسی  و یکپالست یااز فلز  شدهساخته یمنیقاب ا یمحافظ دارا هایینکع ینا

ر محافظت در براب یبرا یدبان یمنیا هایینکع در چند مدل موجود هستند. جانبی یهاحفاظ .هستندضربه 

 د.نمه و بخار استفاده شو یمیایی،ش شپاش

 

 

 )باال( و عینک ایمنی با محافظ جانبی )پایین( از عینک ایمنی بدون محافظ جانبی اینمونه -1-1-3شکل 

                                                 
1  - Safety spectacles/glasses 
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 اجزای سازنده عینک ایمنی با حفاظ جانبی 2-3شکل 

  1دارحفاظعینک 

کاسه چشم و ، کامل چشم طوربهوجود دارد که  یکپارچه طوربه، حفاظت چشمی هاینکعدر این نوع 

شم اطراف ،صورتاز  اییهناح شاندیمرا  هاچ شگردوغبارضربه، و حفاظت در برابر  پو  هید، مه، بخار و پا

ستق یهبا تهو دارحفاظ ینکع .نمایدیمشدن را فراهم  ضربه و خط یبرا معموالً یمم ستگردوغباررات  فاده ، ا

ش یبرا و نباید شودیم ستفاده کرد بخارات یاو  یمیاییششدن مواد  یدهمحافظت در برابر پا   ینکع .از آن ا

ستقیمغ یهبا تهو دارحفاظ شدنو خطرات  گردوغبار در برابرمحافظت  یبرا یرم شیده  ستفاده پا   .شودیم ا

شگردوغبار بدون تهویه حفاظت در برابر دارحفاظ ینکع  با کینع .کندیمرا فراهم  مه و بخار ،شدن یده، پا

                                                 
1  - Goggles 
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شدن مواد در برابرحفاظت  یبرا یدبانپد پارچه  یافوم  شیده  شود. یمیاییش پا ستفاده    هایینکع از یبرخ ا

 طبی استفاده کرد. هایینکع و یاصالح هاییعدساز روی  توانیمرا  دارحفاظ

 

 با تهویه مستقیم دارحفاظ ینکع 3-3شکل 

 

 

 یرمستقیمغبا تهویه  دارحفاظعینک  4-3شکل 

محل تهویه 

 مستقیم هوا

محل تهویه 

 اهو یرمستقیمغ
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 دارحفاظاجزای یک عینک  5-3شکل 

 

 

 بدون تهویه هوا دارحفاظعینک  6-3شکل 
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 بدون تهویه هوا دارحفاظاجزای عینک  7-3شکل 

 

 

 استفاده با عینک طبی یتباقابل دارحفاظعینک  8-3شکل 
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 جوشکاری محافظ 

. ه هستندکنند یلترف یعدس یکو مجهز به  یبرگالسفا یاو  خوردهجوش یافاز ال شدهساخته هامحافظاین 

 .کنندیممحافظت  یدشد تابش یاو  قرمزمادوناز نور  یناش یاز سوختگ را هاچشم کاریجوش یهامحافظ

 یهاتراشهو  یفلز یده شدن ذرات، پاششدهپرتابجرقه  در برابر را هر دو چشم و صورت ینهمچن هاآن

 یلترف یسعدشماره تیرگی  .کنندیمبرش محافظت  یاتو عمل کارییملح ی،جوشکار یدر ط یدشدهتولسرباره 

 3و  2 شماره جدولباشد )، در حال انجام است ی کهکار ر خطرات خاصمحافظت در براب یمناسب برا یدبا

 را مشاهده کنید.(

 

 

 از یک محافظ چشم و صورت جوشکاری یانمونه 2-3شکل 
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 اجزای سازنده یک محافظ جوشکاری 11-3شکل 

 یزرل یمنیا دارحفاظ ینکع 

انتخاب  .دکنیممحافظت  یزرتوسط ل یدشدهتولنور  یدشد چگالی در برابرچشم را  اختصاصی هایینکع ینا

 .(را ببینید 4شماره جدول دارد ) یمحل کار بستگ یاتیعمل یطو شرا یزاتتجه به یزرل یمنیا هایینکعع انوا
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 ایمنی لیزر از عینک حفظ دار یانمونه 11-3شکل 

 

 

 کاربرد عینک ایمنی لیزر به همراه عینک طبی 12-3شکل 
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 محافظ صورت 

محافظ صورت  .کندیمحفظ  از خطرات مختلف را صورت و چشم کارکنان تیدستگاه محافظ ینا

صورت  ظمحافپنجره  .شودیماستفاده  اتیعما خطر پاشیدن و اسپری، گردوغباربرابر  حفاظت در یبرا معموالً

 د.در دسترس هستن هاآنرنگ، بسته به نوع کارکرد خاص  وتیرگی مواد، اشکال، ضخامت،  مختلف انواع با

 یراب هاآناز  یبعض .هستند یمس یاو  یکپالست جنس ی ازشفاف صفحاتدر دسترس  یهاپنجره معموالً

تا برو از اصورت  برای پوشاندنصورت  محافظ یهاپنجره .شده هستند یقطب کنندهیرهخحفاظت از تابش 

 .اندشدهیطراح فردچانه و در سراسر عرض سر  یرز

صورت  افظتمح از یسطح باالتر تا شود استفاده یمنیا ینکع یا ینکفقط با ع یدتوجه: محافظ صورت با

 .را ارائه دهد و چشم

 

 صنعتی یکاربردهااز محافظ صورت در  یانمونه 13-3شکل 
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 از محافظ صورت برای مقاصد پزشکی و آزمایشگاهی یانمونه 14-3شکل 

 توانندیم یانکارفرما .اندشدهیطراحی محافظت در برابر خطرات خاص یمحافظ برا ینکهر نوع از ع

خطر که در  یابیارز یک یلبا تکم ،کندیم یدتهد را کارکنان صورتکه چشم و  راخاص محل کار  خطرات

 یداشته باشد یادانتخاب مهم است که به  ینددر طول فرآ کنند. ییشناسا است را، شدهدادهتوضیح  یبخش قبل

-3کل ش .باشد شدهتستضربه  محصوالت مختلف در سطوح مختلف مقاومت در برابر هاییبنددستهکه 

 .دهدیمنشان را چشم و صورت  PPEانواع  1-16
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 چشم و صورت PPEنواع ا 15-3شکل

 یجوشکار یاتعمل 3-1-5-4

 تواندیم یجوشکار یاتمرتبط با عمل یدنور شداستفاده نکنند، چشم مناسب  محافظ از اگر اپراتورها

 یاتتوسط عمل یدشدهتول یتابش یانرژ یاشدت نور و  کند. وارد چشمبه  یاوقات دائم یو گاه یجد یبآس

 انینور، اندازه الکترود و جر یدتول یفهوظ ازجملهاز عوامل  یبا توجه به تعداد کارییملح یاجوش، برش و 

 ی،جوشکار یاتانواع عمل یبرا یحفاظت تیرگیحداقل  یردر جدول ز متفاوت است. یکیقوس الکتر

 .است شدهدادهنشان  سازییکشتو در صنعت  عمومی صنایعدر  کارییملحو  یکاربرش

 یمتهویه مستق -دار پوششیعینک حفاظ عینک با عدسی غیرقابل تعویض عینک بدون حفاظ جانبی

 

 محافظ صورت

 حفاظ جانبیبا نیمعینک 

 حفاظ جانبیبا تمامعینک 

 در قالب هدبندعینک  متهویه غیرمستقی -دار پوششیحفاظعینک  جانبی جداشدنیبا حفاظعینک 

 خود جوشکاری با پنجره باالروندهکاله

دار پوششششششی حفاظعینک 

 تهویه مستقیم -جوشکاری

 هبدون تهوی -دار پوششیحفاظعینک 

 متهویه مستقی -فنجانیدار عینک حفاظ باالروندهبا عدسی عینک 

 

 

 قیممستغیرتهویه  -فنجانیدار عینک حفاظ

 

 

 خود جوشکاری با دستگیرهکاله

 

 خود جوشکاری با پنجره باالروندهکاله

 

 

ر دمتداول و در دسترس محافظ  یدستگاه ها یندهشکل نشان داده شده تنها نما

ان محافظ به شکل نش یهادستگاه یستزم نال استاندارد است. ینزمان نوشتن ا

 د.نکن ینمأرا ت مربوطه استاندارد الزامات یداما با ،باشندداده شده 
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 انرژی تابشی برابر در محافظت برای یعدس فیلتر 2-3جدول 

سایز الکترود در  عملیات

32/1" 

(0.8 mm) 

قوس 

 الکتریکی

 

 یرگیتحداقل 

 *یمحافظت

جوشکاری با الکترود دستی 

 دارپوشش

<3 

3–5 

5–8 

>8 

<60 

60–160 

160–250 

250–550 

7 

8 

10 

11 

 60> جوشکاری زیر پودری با گاز محافظ الکتریکیجوشکاری 

60–160 

160–250 

250–550 

7 

10 

10 

10 

 50> تنگستن-جوشکاری الکتریکی گاز

50–150 

150–500 

8 

8 

10 

 

 10 500> ضعیف هوا کربن

 11 1,000–500 قوی برش با دستگاه جوش

 20> جوشکاری الکتریکی پالسما

20–100 

100–400 

400–800 

6 

8 

10 

11 

 **ضعیف برش الکتریکی پالسما

 **متوسط

 **قوی

<300 

300–400 

400–800 

8 

9 

10 

 3 جوشکاری با شعله
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 2 کاری با شعلهلحیم

 14 جوشکاری الکتریکی با کربن

 تیرگی طرفهب ازآنپس .کنیدشروع  یک استتار یاربس منطقه جوش یدند یکه برا تیرگیبا  ی،قاعده کل یک عنوانبه*

کاری و برش یدر جوشکار .، برویددهدیم یازموردن حداقل یربدون رفتن ز را از منطقه جوش یکاف نماییکه  ترروشن

در  یمدس یاکه خط زرد  یلنز یلترف یکاز  کهمطلوب است  ،کندیمید تول ییکه مشعل نور زرد باال 1فیولاکسی با گاز

 .کرد استفاده ،کندیم جذبیات را ( عملیف)ط ینور مرئ

 ترهاییلتجربه نشان داده است که ف .گرددیم اعمال ،شودیم یدهد وضوحبه یکه در آن قوس واقعجایی  یرمقاد ینا **

 .شودیماستفاده  هست، توسط قطعه کار پنهان یکیکه قوس الکتر یممکن است زمان ترسبک

 انرژی تابشی برابر در محافظت برای یعدس فیلتر-)ادامه( 2-3جدول 

 ضخامت صفحه عملیات

 )اینچ( 

 ضخامت صفحه

 (متریلیم)

 یرگیتحداقل 

 یمحافظت

 1/8> ضعیف(گاز )جوشکاری با 

 

<3.2 4 

 5 12.7–3.2 1/2–1/8 جوشکاری با گاز )متوسط(

 6 12.7< 1/2< جوشکاری با گاز )قوی(

 3 25> 1> برش با اکسیژن )ضعیف(

 4 150–25 6–1 )متوسط( برش با اکسیژن

 5 150< 6< )قوی( اکسیژن برش با

 CFR 1910.133(a)(5) 29منبع: استاندارد 

                                                 
1  - Oxyfuel 
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سطوح  یبرا یاجداگانهالزامات  وسازساختصنعت  است، شدهدادهنشان  شماره سه که در جدول طورهمان

 .دارد یجوشکار یاتاز عمل یانواع خاص یبرا کننده یلترف هاییعدس یحفاظت

برای محافظت در برابر  هایعدس برای درجه کدریت فیلتر وسازساخت صنعت هاییازمندین 3-3شماره جدول 

 انرژی تابشی

 کدریت() یرگیتدرجه  عملیات جوشکاری

 11 اینچ 32/5-8/1-32/3-16/1 قطر الکترود دار باپوششجوشکاری با الکترود دستی 

-32/3-16/1 با قطر الکترود یآهن یرغبرای فلزات جوشکاری الکتریکی با گاز محافظ 

 اینچ 8/1-32/5

11 

-8/1-32/2-16/1 با قطر الکترود برای فلزات آهنیجوشکاری الکتریکی با گاز محافظ 

 اینچ 32/5

12 

 12 ینچا 16/3-32/7-4/1 دار با قطر الکترودجوشکاری با الکترود دستی پوشش

 14 اینچ 16/5- 8/3 دار با قطر الکترودجوشکاری با الکترود دستی پوشش

 14-11 جوشکاری هیدروژن اتمی

 14 جوشکاری الکتریکی با کربن
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برای محافظت در برابر  هایعدس برای درجه کدریت فیلتر وسازساخت صنعت هاییازمندین -)ادامه( 3-3جدول 

 انرژی تابشی

 CFR 1926.102(b)(1) 29منبع: 

 

 یزریل یاتعمل 3-1-5-5

 یاو  یممستق یو پرتوهاباشد خطرناک  یاربسچشم محافظت نشده  رایب تواندیم یزرتابش نور ل

، پس اشدب بدون درد تواندیم یزرل توسط یهشبک یسوختگ .شودیم چشمبه  یدائم یبباعث آس شدهمنعکس

 کینع .بپوشندمحافظ چشم مناسب  یزرل کار با یاتاطراف عمل یااست که همه پرسنل در داخل  یضرور

 یبرا یکاف ینور یچگالدارای  یدو باکند محافظت  یزراز ل یخاص موجطولدر برابر  چشم را یدبا یزرل یمنیا

 ینور یگالچ ،موجطولبا  یدبا یزرل یبا پرتوها کار یبرا شدهگرفتهدر نظر  یمنیا ینکع باشد. یردرگ یانرژ

 شود. یگذاربرچسب است شدهیطراحآن  یکه برا ییزرل ینور مرئ میزان عبورو  موجطولآن 

 2 کارییملح

 4یا  3 جوشکاری با شعله

 4یا  3 ا اینچ برش ضعیف تا

 5یا  4 اینچ 6تا  1برش متوسط 

 6یا  5 اینچ 6برش قوی بیشتر از 

 5یا  4 اینچ 8/1ضعیف( تا گاز )جوشکاری با 

 6یا  5 اینچ 2/1تا  8/1جوشکاری با گاز )متوسط( 

 8یا  6 اینچ 2/1جوشکاری با گاز )قوی( بیشتر از 
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 برای کار با لیزر مورداستفادهبر روی عینک ایمنی  یگذاربرچسبنحوه  16-3شکل 

 8تا  5 یتراکم نور یمناسب برا یو سطح حفاظت یانرژ یاحداکثر تراکم قدرت  ی ازیستل 4-3شماره جدول 

 .است

 لیزرای نتخاب محافظ شیشها 4-3جدول شماره 

 ضعیف شدن() یراییم (watts/cm2)چگالی حداکثر توان  cwشدت,

 فاکتور میرایی (.O.D) چگالی نوری

10-2 5 105 

1-10 6 610 

1.0 7 710 

10.0 8 810 

 CFR 1926.102(b)(2) 29منبع: استاندارد 

 

 

 چگالی نوری

 موجطول

ناحیه 

 حفاظتی



 
 لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن ها 811

 حفاظت از سر 3-1-6

 تواندیم ضربه به سر است. یمنیهر برنامه ا یدیصدمات بالقوه سر عنصر کل کنان در برابرحفاظت از کار

سخت  یهاالهک یا یمنیا یهاکالهاستفاده از  .باشد کشنده تواندیمحتی  یاو  کند را مختل سیستم حیاتی فرد

 ن را ازکارکنا توانندیمسخت  یهاکاله است.کارکنان سر آسیب به محافظت از  یبرا هاراه ینترسادهاز  یکی

 .کنند محافظت سوختگیو  یکیاز خطرات شوک الکتر ینخطرات ضربه و نفوذ و همچن

 زاکه کارکنان خود  کنندحاصل  یناناطم یدبا یانکارفرماوجود داشته باشد،  یرزموارد از  هرکداماگر 

 .کنندیماستفاده سر  یهامحافظ

 دارد سر وجود به هاآن برخوردسقوط و  امکان یاء ای کهاش. 

 هانآدر معرض  که هایییلهمو  هالوله، مانند بکوبند اجسام ثابت بهرا  سرخودممکن است  کهیوقت 

 قرار دارند.

 وجود دارد. یکیسر با خطرات الکتر یامکان تماس تصادف کهیهنگام 

 ی،تمانشامل کارگران ساخ باشند، سر محافظ یدنملزم به پوش یدکه در آن کارکنان با یمشاغل از ییهانمونه

و تعدادی  جوشکارهاالوار و کنده،  یبرهاچوب، هاکشلوله، خطوط هوایی هایکشیمس، کارانبرقنجاران، 

اده استف که از ابزار افراد یرزکردن از باال، مانند کار  یاءکه خطر سقوط اش یزمان. شوندیمدیگر از مشاغل 

 شود. یدهپوش یدسر با محافظوجود دارد، ، نقالهتسمه یک زیرکار  یاو  کنندیم

 :دنرا انجام ده یرز هایکاربتوانند  یدبا و سخت محافظ یهاکاله ،یطورکلبه

 یاءمقاومت در برابر نفوذ اش. 

 .جذب شوک ضربه 



 تجهیزات حفاظت فردی 811 

 و به آهستگی بسوزند. دنمقاوم در برابر آب باش 

  را  بندیشانیپو  یقتعل یستمسمناسب  یضو تعو یمتنظ که چگونگی یحصر ییهادستورالعملدارای

 .، باشنددهندیمتوضیح 

 یک که شامل داشته باشند پوشش جاذب شوک یکسخت و  یرونیپوسته ب یک یدسخت با یهاکاله

( دور از سر متریسانت 3,18تا  متریسانت 2,54) ینچا 1,25 تا 1به فاصله  را که پوسته است و تسمه بندیشانیپ

در  پوشیدندر طول  را یهو تهو ضربه در طول را جذب شوک ینوع طراح ینا .آوردیدرم یقبه حالت تعل

 .کندیمفراهم حالت عادی 

ماره در جدول ش ذکرشده یاستانداردهابه  توانیدیممحافظ سر  یهاپوشش یاستانداردهابرای استفاده از 

 یک مراجعه کنید.

 ایمنی( یهاکاله) سخت یهاکالهانواع  3-1-6-1

عالوه بر انتخاب محافظ سر  د.ندر بازار وجود دار در دسترس ایمنی یهاکالهاز  یانواع مختلفه امروز

 ندپوشیم ایمنی یهاکالهکه کارکنان  کنندحاصل  یناناطم یدبا یان، کارفرماANSIاستاندارد  الزاماتمطابق با 

املی ک درک که مهم است یانکارفرما یبرا .کنندیم ارائه محل کار که حفاظت مناسب در برابر خطرات بالقوه

از  وانتیمرا  کار یناداشته باشند؛  هاانتخاب این هنگام را یکیخطرات الکتر ازجملهتمام خطرات بالقوه  از

 .دادسر در دسترس انجام  یهامحافظ ع مختلفاز انوا یخطر جامع و آگاه یابیارز یک یقطر

 آن که بر اساس یکیالکتر یازموردن)نوع( و عملکرد  ضربه یرتأثنحوه با توجه به  نی رامای یهاکاله

بر اساس کالس  ازآنپسو  IIو  Iدر دو نوع  هاکالههمه  .کنندیم یبندطبقه، کالس(اند )شدهیطراح

 .شوندیم یبندطبقه
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 ایمنی یهاکالهانواع  3-1-6-2

  نوعI :سر  یبه باال فقطاز ضربه  یضربه ناش یرویکاهش ن یبرا شدهگرفتهدر نظر  یخودهاکاله

 (.یعمود یرتأث)

 

 Iکاله ایمنی نوع  17-3شکل 

  نوعII :که ممکن است  یاضربهاز  یضربه ناش یرویکاهش ن یبرا شدهگرفتهدر نظر  یخودهاکاله

 .وارد شود سر یبه باال یا( و یجانبضربه ) مرکز از خارج از

 

 IIکاله ایمنی نوع  18-3شکل 

 رفتنگ سیستم تعلیق کاله

 جانبی یرگضربه

 سیستم تعلیق



 تجهیزات حفاظت فردی 811 

 

 

 ایمنی یهاکالهاجزای سازنده  12-3شکل 

 ایمنی یهاکاله یهاکالس 3-1-6-3

  کالسG کاله کالس : (1)عمومیG کم  یهاد یکدر معرض تماس با  یریقرارگکاهش خطر  یبرا

 .باشندیم( ینولت )فاز به زم 2211در  شدهتست یشیآزما یهانمونه .است شدهگرفتهولتاژ در نظر 

  کالسE کاله کالس (: 2)الکتریکیE با شوک  یکیسطح حفاظت در برابر خطرات الکتر ینباالتر

 21،111در  شدهتست یشیآزما یهانمونه .دهدیمدر برابر سوختگی را ارائه  ولتاژ باال و حفاظت

 .باشندیم( ینولت )فاز به زم

                                                 
1  - General 

2  - Electrical 
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  کالسC (کاله کالس 1هادی .)C در نظر الکتریکی  هاییهادحفاظت در برابر تماس با  یبرا

 .است شدهگرفته

کاله را  پوشنده پوشش سرکه در آن  یولتاژ تعیین عنوانبه Eو کاله  Gکالس  یتوجه: ولتاژ اثبات آزمون برا

 است. شدهتستکاله سطح  آن در این است که دهندهنشانفقط ، اما شودینمدر نظر گرفته  کندیممحافظت 

 یاستفاده در مناطق یبرا که شودیمنامیده  "،2یرگضربهکاله "در بازار موجود از محافظ سر  یگریدسته د

سر و  هب که حفاظت از ضربه یمناطق یبرا یرگضربهکاله  است. شدهیطراحسر برای حرکت کم  فضایبا 

 یطراح اءیاش رتابپ یامحافظت در برابر سقوط  یبرا هاکالهاین  .شودیم یهتوص ،است یازموردنسر  یپارگ

 .یستن ANSI ییدتأنشده است و مورد 

 

 یرگضربهکاله  21-3شکل 

 

                                                 
1  - Conductive 

2  - Bump hat 
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ه حاصل شود ک یناناطم تااست  یضرور ،کنندیماستفاده  از آن کارکنان ی کهنوع کاله سخت یبررس

 امل نامی شیستبرچسب در داخل پوسته که ل یک یدهر کاله با .کنندیمفراهم را  حفاظت مناسب یزاتتجه

ا داشته ر بندیشانیپاندازه  یبیو محدوده تقر نوع و کالس کاله ید،تول یخ، تارANSIاستاندارد  ، نامیدکنندهتول

 باشد.

 

 برچسب مشخصات کاله ایمنی 21-3شکل 

 یمراقبت و مالحظاتکاله ایمنی اندازه  3-1-6-4

با طابق اگر م یاستفاده نامناسب است، حت یبراباشد، کوچک  یلیخ یابزرگ  ازحدیشب چهسر  محافظ

 ینتریشب .باشداندازه سر هر فرد  با ناسبتبدن و م برایمناسب  یدمحافظ سر با .باشد یگرد یازهایتمام ن

 شوندیمعرضه  هاآنمتناسب بودن از  یناناطم یبرا یممختلف با هدبند قابل تنظ یهااندازهسر در  یهامحافظ

 ینب یافک خالصی یدمناسب با اندازه (.افزایش یابند توانندیم ینچیا هشتمیک اندازهبههدبندها  از یاری)بس

 یاو  افتد یبلغزش،  ،بلغزد بچسبد، یدبانکاله  .فراهم کند ضربه یعو توز یهتهو یبرا را یقتعل یستمپوسته و س

 .را برنجاند پوست

 های ایمن یرای کارخانجاتابق با نیازمندیمحافظتی مطکاله 
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 پوسته کاله روزانه یبازرس .را افزایش خواهد دادمحافظ سر  یدعمر مف یادوره یکردن و بازرس یزتم

که ممکن  ریگد هاییبآس یاو  پارگیسوراخ، ترک،  یافتن یبرا یگرد یو لوازم جانب یقتعل یستم، سایمنی

از  یو برخ هارنگ کنندهیقرق، هارنگ است. یضرور قرار دهند، یرتأثرا تحت حفاظت کاله  مقداراست 

از  را هاآن ییکممکن است مقاومت الکتریا و کنند  یفتضع ایمنی راپوسته کاله  توانندیم یزکنندهتمعوامل 

کاله  یبر رو یزکنندهتم مواد و هارنگاطالعات در مورد اثرات کسب  یبرا هاکاله یدکنندهتولبا  .ببرند ینب

ممکن ون نزنید چ برچسب یاو  نزنید ، رنگنکنید مته سوراخ روی کاله ایمنی را با هرگز .کنید مشورت ایمنی

 کیپنجره عقب  مانند ید،خورش یمنور مستقمعرض در را محافظ سر  حفاظت را کاهش دهد. درستیاست 

با منی ایکاله  .برسانند یرهذخ یبآس هاآنبه  توانندیم یدشد یو گرما یدنور خورش چون ،نگه ندارید ینماش

 :جایگزین شودحذف و  دهییسسرواز  یدبا یرز یهانقصاز  یکهر 

 پوسته. یاشکل لبه و  ییرتغ یا و یخوردگترک، شدگی سوراخ 

  یا و ماوراءبنفشنور  یمیایی،گرما، مواد ش پوسته در معرض یالبه و  یریقرارگاز  یانشانهمشاهده 

 سطح(.جالی از دست دادن  یاشدن  پوستهپوسته، ی شدن)مانند گچ یگرد یهاتابش

 یستمس .شدبان توجهقابل یباگر آس یحت ،کنید یگزینجا شود، یاضربهرا که متحمل  ایمنیکاله  یشههم

آن  ازحدشیب یشکه متوجه سا یزمان یاو  یدد یبکه آس یزمان یدو با شدهارائه یدکیقطعات  عنوانبه یقتعل

، یمادهش آن یقتعل یستمس پارگی یا یخراب که متوجه ایمنی راکل کاله  یستالزم ن .شود یگزینجا شد،

 .جایگزین کنیم

 یطراش ییرکمک به کارکنان با تغ یمختلف برا یتا از لوازم جانب دهندیمسر اجازه  یهامحافظاز  یبرخ

و  هاماسک یمنی،ا ینکمحافظ گوش، ع یبرا ییهاشکاف شامل این لوازم جانبی کرد؛ استفاده یطیمح

و  هندد ارائه را یدخورش در برابر یممکن است حفاظت اضاف یاریاخت یهالبه .باشندیم شدهنصب یهاچراغ
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عناصر  دیبانمحافظ سر  یلوازم جانب .هستند صورت دورازبهآب باران  یتهدا ی برایکانال یدارا هاکاله یبرخ

 .کنندمحدود  را یزاتتجه یمنیا

 ایمنی کالهی لوازم جانب 3-1-6-5

 سپر محافظ صورت 

متصل  آن یکیقدرت و حفاظت الکتردر  ییربدون تغ یمنیبه کاله ا توانیممحافظ صورت را  یهادستگاه

کاله  یک، اگر حالینباا ؛کرداستفاده  Gکالس  یمنیدر کاله ا توانیممحافظ صورت را  یفلز کرد. قالب

یستم قالب و سپر ساز  یاست استفاده شود، نوع یازموردن Eکه حفاظت کالس  یامنطقهدر  Eکالس  یمنیا

 استفاده شود. ید( بای هستندیکالکتر ید دارای مزیت) کنندینم یترا هدا یسیتهکه الکتر

  1(پوشگوشبند )گوش 

 بند اگر گوش در نظر گرفته شود. پوشگوشقبل از انتخاب  یدبا یی،حفاظت شنوا یبرا یازموردندرجه 

 یداب الکتریکیدمزیت با  متعلقات است. قبولقابل Gکاله کالس  یبرا یفلز متعلقات، شودیمبه کاله متصل 

 .شودیماستفاده  Eکاله کالس  یبرا

                                                 
1- Ear Muffs 



 
 لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن ها 813

 

 بند و گوشکاله ایمنی با متعلقات محافظ صورت  22-3شکل 

  1یرگعرقنوار 

از  یبرخ د.ننک تداخلکاله  بندیشانیپ یستمس یبا اثربخش یدهستند، نبا یضرور یرگعرق ینوارهااگر 

 یدبان یلز، قطعات فالکتریکی هایکار یبرا .اندشدهساخته بندیشانیپ باتناسب م یرگعرقنوار  یهادستگاه

 .دنیرقرار گ مورداستفادهبه کاله  یرگعرقبرای اتصال نوار 

                                                 
1- Sweat Bands 
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 آن بر روی هدبند کاله ایمنی یریقرارگو نحوه  یرگعرقاز  یانمونه 23-3شکل 

 1یزمستان آستر 

 .ستا ایمنی کاله هعومجم با سراسر نوع متناسب یک د.نوجود دار یزمستان هایاز آستر یاریانواع بس

 طوربهو  دهدیم احساس راحتی و آسودگیبه کاربر  کشسان هستند ومقاوم در برابر شعله و  آسترها ینا

کاله  کیبا یا پوشش اگر استر  .گیردیمجا  یمنیکاله ا یردر ز یگرد یهاسبکدر  هستند. ونرمگرم مناسب

یب رک، تییگرما هاییژگیواز  نظرصرف .ی باشدیکالکتر ید مزیت دارای یداستفاده شود، با Eکالس  یمنیا

در کنان محافظت کار تا برای یرندجاگ یدرستبه یدبا یمنیو کاله ا آستر باشند.سازگار  یدبا یمنیو کاله ا آستر

 .برابر سوراخ شدگی و ضربه مناسبی را ارائه دهد

                                                 
1 Winter Liners 



 
 لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن ها 811

  

 زمستانی یهاپوششاز آستر و  یانمونه 24-3شکل 

 1بندچانه 

، فراهم کند شود را از سر برداشته یتصادف طوربه ایمنی کالهاینکه امکان  یگرد یطشرا یاباد و  کهیهنگام

 ،شودیم کممحایمنی که به پوسته کاله  ینوع از ید، باشودیماستفاده  بندچانهاگر  .شودیماستفاده  بندچانه

 دیگر کارکنان به و افتد یبپوسته ممکن است  ،شود محکم یقتعل یستمو س بندیشانیپبه  بندچانهاگر  باشد.

 .ضربه وارد کند

                                                 
1- Chin Straps 
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 به پوسته کاله ایمنی شدهبستهآزاد و  طوربه بندچانهاز  یانمونه 25-3شکل 

 و ساق پا حفاظت از پا 3-1-7

اعث موادی که ب یلهوسبه یاو  یاءاش غلت خوردنسقوط و  اثرپا در احتمالی  هاییبآس باکه  یکنانکار

 هانآکه کار  یکارکنان ین،همچن .بپوشند پا را یهامحافظ یدروبرو هستند با، شوندیمله و سوراخ شدگی 

شش پو یبرا یمحافظ یزاتتجه یدبا ،باشدیم یسم یامواد خورنده  یاشامل قرار گرفتن در معرض مواد داغ 

 کییکارمند در معرض خطرات الکتر یک یگر پا .را داشته باشند پاها و ساقپاها  ازجملهبدن، در معرض نقاط 

 ساکن تهیسیدر معرض الکتری که کار یطمحدر  یگر،د یاز سو شود. یدهپوش یدرسانا بانا، کفش ممکن باشد

ارمند ک یکبرای که در آن  یطیاز شرا ییهانمونه .باشد یاستفاده از کفش رسانا ممکن است ضرور دارد،قرار 

 از: اندعبارت، الزم باشدپا ساق  یا پا ومحافظ  یدنممکن است پوش
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 یا و غلط بخورد رکنانکا یپا یممکن است بر رو ابزارها یا هابشکهمانند  ینسنگ یاءاش کهیهنگام 

 کند.سقوط 

 را  یمعمول یهاکفش یهکف و رو تواندیماست که  تیز یهالبه یاو  هایخممانند  یزت یاءکار با اش

 .کند سوراخ

  پاشیده شود پا و ساق پا رویکه ممکن است  فلزمذابقرار گرفتن در معرض. 

  لغزنده. یا یسسطوح گرم، خ یبر رو یاکار در اطراف و 

 وجود دارند. یکیکه خطرات الکتر یزمان کار 

 جدول شماره یک مطابقت داشته باشند. یاستانداردهاایمنی باید با  یهاکفشتوجه: 

 .شوندیمشامل موارد زیر پا و ساق پا  یهامحافظانتخاب 

 1پوشساق 3-1-7-1

 محافظت یجرقه جوشکار یامذاب  اتمانند فلز یاز خطرات حرارت را پاها و پاهاپایین ساق  هاپوشساق

 .شوند درآورده سرعتبه هاپوشساقتا  دهندیماجازه  یمنیا یهاقالب .کنندیم

                                                 
1- Leggings 



 تجهیزات حفاظت فردی 811 

  

 محافظ برای انواع مختلفی از خطرات یهاپوشساقاز  یانمونه 26-3شکل 

 1المحافظ متاتارس 3-1-7-2

 .کندیم تمحافظ (یشدگلهشدن )و فشرده  ضربه استخوان میانی کف پا در برابر از المتاتارس یهامحافظ

 .وندش ممکن است به خارج از کفش بسته یک،پالست یا یبرفوالد، ف ینیوم،از آلوم شدهساخته یهامحافظ

حفاظت  رایب یازن ASTM و ANSI Z41 یاستانداردها یدترجد یهانسخه یبرا شدهیطراح یهاکفش

 .شوندیمساخته  ،کفشاز داخل  المتاتارس

                                                 
1- Metatarsal guards 
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 موجود در پا و محافظ اختصاصی استخوان متاتارسال یهااستخوان 27-3شکل 

 1پا انمحافظ انگشت 3-1-7-3

در برابر خطرات ضربه و  از انگشتان پا محافظت یبرا عادی راکفش  پنجه همهپا انگشت  یهامحافظ

 .باشند شدهساخته یکپالست یا ینیومممکن است از فوالد، آلوم هاآن .پوشاندیم یشدگله

 موجود در جدول شماره یک مراجعه کنید. یاستانداردهاانگشتان پا به  یهامحافظ دربارهنکته: برای اطالعات بیشتر 

  

 محافظ انگشتان پا و نحوه استفاده آن بر روی کفش 28-3شکل 

                                                 
1- Toe guards 
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 1ترکیبی پا و ساق پا یهامحافظ 3-1-7-4

اظت که حف یو ممکن است زمان کندیم محافظت راپاها  قسمت پایین ترکیبی پا و ساق پا یهامحافظ

 د.ناستفاده شوانگشتان پا  یهامحافظبا  یباست در ترک یازموردن یشتریب

 

 ترکیبی پا و ساق پا یهامحافظ 22-3شکل 

 2یمنیکفش ا 3-1-7-5

با ار در برابر کرا که پا  دارند مقاوم در برابر ضربه و کف مقاوم در برابر حرارت پنجه یمنیا یهاکفش

از  یرخب یفلز یکف .کنندیم گرم محافظت یفلز یعو صنازنی  فرشسنگ، سازی در بام متداولسطوح داغ 

ت ممکن اس یزن یمنیا یهاکفش .کندیممحافظت  جراحت ناشی از سوراخ شدگیدر برابر  یمنیا یهاکفش

                                                 
1- Combination foot and shin guards 

2- Safety shoes 
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 انفجارابلق اتمسفر بالقوه با یساکن در مناطق یسیتهالکتر یجاداز ا یریجلوگ یبراکه شوند  یطراحطوری 

 .اشندبکار  یطمح یکیمحافظت از کارگران از خطرات الکتر ینارسانا برا یاو  باشند یکیالکتر یرسانا

 

 اجزای مختلف کفش ایمنی 31-3شکل 

 با هدف خاص ییهاکفش 

 یکیالکتر یرسانا یهاکفش 

که  یارمندانک .کنندیم ینتأمرا  ساکن یسیتهالکتر یجاددر برابر ا محافظت یکیالکتری رسانا یهاکفش

 ، هستندغالتآسانسور  یاساخت مواد منفجره  اکنو خطرناک مانند ام یانفجار یهامکانمشغول به کار در 

کند  یده تولجرق یک تواندیمساکن در بدن که  یسیتهکاهش خطر تجمع الکتر منظوربه را رسانا یهاکفش یدبا

 یقآن را عا راکهچبا کفش محافظ رسانا استفاده شود  یدبانپودر پا  .دشود، بپوشن یسوزآتش یاو باعث انفجار 

 یسیتهکترال تواندیم ییلونو نا یپشم ،ییشمابر یهاجوراب .دهدیم کاهشرا  کفش ییرسانا قابلیت و کندیم
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به استفاده مند ازیکه کار ن یزمان یدرسانا با یهاکفش .شوند یدهرسانا پوش یهاکفشبا  یدبانو  کنند یدساکن تول

 د.نبرداشته شو ،شد تمام هاآناز 

 پوشند.برسانا  یهاکفش یدهرگز نبا یکی: کارمندان در معرض خطرات الکترنکته

 1خطر الکتریکی با پنجه ایمنی یهاکفش 

 یریلوگج ینبه زم کنندگاناستفاده یپااز  یکیمدار الکتر یک یلنارسانا هستند و از تکم هاکفشاین 

 یگربا د یدو با کنندخشک محافظت  یطولت در شرا 611تا  مداربازدر برابر  تواندیم هاکفش ینا .کنندیم

 یانرژ یرمس یکبه  فرد یک شدنیلتبدبرای کاهش خطر  منظوربه یاضاف یاطیو اقدامات احت یقعا یزاتتجه

شده،  یساگر کفش خ یندازندبه خطر بفرد را ممکن است  هاکفشاین  استفاده شود. ،خطرناک یکیالکتر

جهیزات تکارگران  اینکه یا باشند وپا یا کف پاشنه  در شدهیهتعب یذرات فلز و یا دارایفرسوده شده  هاکف

 ا لمس کنند.ر ینزم رسانای متصل به

 د.نو خطرناک استفاده شو یانفجار یهامکاندر  یدبانرسانا نا یهاکفش: نکته

  گرییختهرکفش 

 درداغ  فلز گیرییجادر برابر  گرییختهر، کفش فلزمذاب یدشد یگرما برابر بودن در یقعالوه بر عا

 یکیالست یا یکف چرم چرمی یهاکفش ینا .کندیممحافظت  کفش یهاقسمت یگرد یاو  هازبانه، هاروزنه

 .توکار داشته باشند یمنیا پنجه گرییختهر همه کفش یدبا دارند. یکیو پاشنه الست

 

                                                 
1- Electrical hazard, safety-toe shoes 
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  محافظمراقبت از کفش 

 هاپوشاقسو  هاکفش .شود یقبل از هر استفاده بازرس یدبا یمنیکفش ا ی،حفاظت یزاتتمام تجهند همان

، هاوراخس یاو  هاترک جستجویشامل  ینا ؛ ودنشو یدر فواصل معقول بررس یو پارگ ییدگیسا یبرا یدبا

موارد  یگرد یا یفلز اتقطع یبرا یدکف کفش با .باشدیم هاآن بند یاسگک  گیشکست و مواد یجداساز

 یدان باکنارک .شودیم یبررسکنند، ارائه  بر هم خوردن تعادل را یاو  یکیخطرات الکتر تواندیمکه  شدهیهتعب

 .دندنبال کن ایمنیاز کفش  یکردن و نگهدار یزتم یبرارا  سازنده هاییهتوص

 

 کفش ایمنی یگذاربرچسبنحوه  31-3شکل 

 بازوحفاظت دست و  3-1-8

ا و بازوه هادستبه  یاحتمال یبآس در معرض خطر در محل کار نشان دهد که کارکنان یابیارز یکاگر 

 کنندل حاص یناناطم یدبا یان، کارفرمادنحذف شو مراقبتیو  یمهندسکنترل  یقاز طر توانینمکه  قرار دارند
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 هاییگسوختمواد مضر،  یپوست خطرات بالقوه شامل جذب .پوشندیمرا  مناسب یکه کارکنان لباس حفاظت

، هایشدگ، سوراخ هایدگیبر یدگی،خراش ،هایدگیدضرب، یکیخطرات الکتر ی،حرارت یا یمیاییش

بازو  یهاپوشش، انانگشت یهامحافظ، هادستکششامل  یحفاظت یزاتتجه .هستند و قطع عضو هایشکستگ

از  یرابرا ممکن  مراقبتیو  یمهندس یهاکنترلتمام  یدبا یانکارفرما .هستند طول آرنجدر  ییهادستکش یا

ز کامل ا طوربه توانینمکه  یدر برابر خطرات یشترحافظت بارائه  رایب PPEو از  بیابند بردن خطرات ینب

 را رخط یکدستگاه ممکن است  یک یهامحافظ، مثالعنوانبه .کنند استفادهکرد، حذف  یگرد یهاراه یقطر

اره و  یغت روی میزکه دستان خود را در نقطه تماس  یکارگران یبازدار یمانع برا یکنصب  .ببرند یناز ب

 است. یاز کنترل مهندس یگریمثال د ،دهندیمکننده قرار  قطع قطعه

 یحفاظت یهادستکشانواع  3-1-8-1

ر داز خطرات  یاگسترده یفمحافظت در برابر ط یبراوجود دارند که  هادستکشاز  زیادیانواع امروزه 

مات انواع صد .هستند یرگذارتأثانتخاب دستکش  در آن در یردرگ یاتخطر و عمل یتماه هستند.دسترس 

 هرگونهاز  NCDOL .یده شودانتخاب دستکش مناسب به چالش کش که شودیمباعث  در مشاغلدست بالقوه 

است  یرورضکارکنان برای  است. اطالعیب، کندیممحافظت بالقوه دست  خطرات که در برابر تمام یدستکش

است، استفاده  شدهیطراح هاآنموجود در محل کار  یفخطرات و وظا یخاص برا طوربه ی کهکه از دستکش

 ینکهبااند کن محافظت دیگر یکارهاممکن است در برابر  کار یک یبرا شدهیطراحدستکش  اینکه یبرا کنند،

 رسد.بمناسب به نظر  تیدستگاه محافظ یک هاآن است ممکن

محل کار را  محافظتی برایکه ممکن است در انتخاب دستکش  یاز عوامل یاز برخ ییهانمونه یردر ز

 .دهند، آمده استقرار  یرتأثتحت 
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 (.یمیاییمواد ش ی)خواص سم شدهگرفتهبه کار  یمیایینوع مواد ش 

 (.ترکوتاه یریکارگبه، زمان باالتر و درجه حرارت )غلظت و دما یمیاییغلظت ش 

 (یرهو غ پاشیده شدن، تماس مداوم، شدن کامل ورغوطهتماس ) یعتطب. 

 تماس. زمانمدت 

 دست، ساعد، بازو(.فقط ) محافظتبه  مندیازمنطقه ن 

 خوب(. ی)کار حرکت یدرجه مهارت و چابک 

 (.یگرفتن )خشک، مرطوب، روغن الزامات 

 یحفاظت حرارت. 

 یاندازه و راحت. 

 یشسا بریدگی ودر برابر  مورد نیاز مقاومت. 

 و خطرات تابش اشعه(. یکیالکتر یولوژیکی،)مانند ب یخطرات شغل یگرد 

 محل کار ناشی از خطرات  زیادی از انواع یاز مواد برا یاگسترده یفاز ط شدهساخته یهادستکش

 :گیرندیمچهار گروه قرار  در هادستکش ،یطورکلبه .اندشدهیطراح

 .یمش فلز یاو  یمصنوع یافاز چرم، ال شدهساخته یهادستکش .1

 .شدهدادهو پارچه پوشش  یاپارچه یهادستکش .2

 .یمیاییش در برابر مواد محافظ یهادستکش .3

 یاتجزئ، الکتریکی حفاظت یزاتتجه، CFR 1910.137 29استاندارد ) .یقعا یکیالست یهادستکش .4

 (.را ببینید یقعا یکیدر انتخاب، استفاده و مراقبت از دستکش الست یازموردن
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 یمش فلز یاو  یمصنوع یافاز چرم، ال شدهساخته یهادستکش 

 تمحافظ یو سوختگ یدگیدر برابر بر برزنت یا، چرم یاز مش فلز شدهساختهمحکم  یهادستکش

 .نمایندیممحافظت  یداردر برابر حرارت پا یزن برزنتی یا یچرم یهادستکش .کنندیم

 یدستکش چرم 

. کنندیمخشن محافظت  یاءو اش هاتراشه، ضربات، مالیمدر برابر جرقه، حرارت  یچرم یهادستکش

 د.نشو استفاده یمانند جوشکار یفانجام وظا یبرا تواندیم هادستکش ینا

 

 چرمی یهادستکشاز  یانمونه 32-3شکل 

 ینیومیدستکش آلوم 

اهش انتقال ک کردن و یقعا ،انعکاس یلهوسبهرا  یتابش یحفاظت در برابر گرما ینیومیآلوم یهادستکش

وع ن یناز ا باید کنندیمکار  با مواد مذاب که ی. کارمندانکنندیمیک آستر درونی را فراهم  به همراهحرارت 

 شوند. مندبهرهاز دستکش 
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 آلومینیومی یهادستکشاز  یانمونه 33-3شکل 

 1یدآرام یافدستکش ال 

 یو بریدگ یشو مقاوم در برابر سا کنندیممحافظت  ، در برابر گرما2مانند کوالر یدآرام یافال یهادستکش

ساخت  ،ی، خودروسازینشانآتشمانند  ییهاشغلکارکنان شاغل در  .قابل پوشیدن هستند یراحتبههستند و 

 شوند. مندبهرهدستکش  نوع یناز اباید  یکو سرام یشهش کار و تماس بافلز، 

 

                                                 
1- Aramid 

2- Kevlar 
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 الیاف آرامید یهادستکشاز  یانمونه 34-3شکل 

  1یمصنوع الیافدستکش 

قاوم مو  کنندیمفراهم  محافظت در برابر گرما و سرما ی کهاز مواد مختلف یمصنوع الیاف یهادستکش

رابر مواد در ب مواد این د.نرا تحمل کن یقرق یدهایاز اس یهستند و ممکن است برخ و بریدگی یشدر برابر سا

 .کنندینممقاومت و حالل  یاییقل

 

 الیاف مصنوعی یهادستکشاز  یانمونه 35-3شکل 

 دستکش با مش فلزی 

؛ کندیمچاقو محافظت  هاییدگیبردر برابر  یمش فلزبا و انگشت  بازودست، مچ، پوشش محافظتی 

 کییپالست یهادانه. دهدیم، در صورت وجود، ارائه شدگی را در برابر سوراخ یکم یاربس ، حفاظتحالینباا

 .چسباند هاآنبه  درگرفتن یلتسهبرای  یبه مش فلز توانیمرا 

                                                 
1- Synthetic 
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 با مش فلزی ییهادستکشاز  یانمونه 36-3شکل 

  شدهدادهو پارچه پوشش  یاپارچهدستکش 

فی مختلدرجات برای ارائه  یگرد یهاپارچه یاپنبه و از  شدهدادهو پارچه پوشش  یاپارچه یهادستکش

 .شوندیمساخته  حفاظت از

  (شدهبافته) یاپارچهدستکش 

 ولی کنندیمو خراش محافظت  یش، ساهاتراشه، گردوخاکدر برابر را  هادست یاپارچه یهادستکش

 کیاضافه کردن  .کنندینم فراهم را ینسنگ یاو  یزتنوکمواد خشن،  ازاستفاده  یبرارا  یحفاظت کاف هاآن

 .کردخواهد  یتتقو را یاپارچه یهادستکشاز  یبرخ یکیپوشش پالست
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 (شدهبافته) یاپارچه یهادستکشاز  یانمونه 37-3شکل 

  شدهدادهدستکش پارچه پوشش 

 طرفیک کردن و یا پوشاندن پرزداربا  یاپنبه 1از فالنل طورمعمولبه شدهدادهدستکش پارچه پوشش 

 فظاحمبه  دیلتب یاپارچهدستکش  یک،با پالست پوشیده نشدهسمت دادن  پوشش با .شودیمساخته  دستکش

 هادستکش ینا. شودیم، کندیمرا فراهم در برابر لغزش  تمقاوم خصوصیات که یاهداف عمومبا  دست

 ینا .شودیماستفاده  یمیاییو ش یشگاهیبه ظروف آزماو  یمس ،دست زدن به آجر  مثلمختلف  یفوظا یبرا

ستفاده ا یمیاییو ش یشگاهیظروف آزما تا حمل یمآجر و س دست زدن بهاز  یمختلف یفوظا یبرا هادستکش

 ،یمیاییدر معرض مواد ش یریقرارگمحافظت در برابر خطرات  یدر هنگام انتخاب دستکش برا .شودیم

اد دستکش، در برابر مو یاثربخش یینتع یبرا را محصول کارخانه سازنده همراه هاییهتوصمنابع و  یشههم

 .یدکن یکار بررس یطخاص مح یطو شرا یمیاییش

                                                 
1- flannel 
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  یمیاییشمواد دستکش محافظ 

نئوپرن  یل،وتب یعی،طبالستیک  مانند یکانواع مختلف الست از یمیاییش در برابر مواد محافظ یهادستکش

 ینیلو ی(، پلPVC) یدکلرا ینیلو یپل مانند یکانواع مختلف پالست یاو  (یتون)وا هایدفلور کربنل و نیتری

 عنوانبه .کرد ورقه ورقه یامخلوط و  توانیمعملکرد بهتر  یمواد را برا ینا .شوندیمساخته  اتیلنیپلالکل و 

ستکش اما د ،کندیمایجاد یشتر ب یمیاییمواد دستکش، مقاومت ش تریمضخمواد دستکش  ی،قاعده کل یک

ستکش مواد مختلف د .دارد یمنیبر ا یمنف یرتأث یککه  دمختل کن مهارت راگرفتن و  عمل ممکن است یمضخ

 ییدکنندهولتبه  اییدکنندهتولاز  تواندیمدستکش  یو سازگار کندیم مختلف مقاومت یمیاییدر برابر مواد ش

 .دیانتخاب کن ،را است مورداستفاده یمیاییکه مقاوم به مواد ش ی رامواد دستکش .باشدمتفاوت  دیگر

 

 شدهدادهپارچه پوشش  یهادستکشاز  یانمونه 38-3شکل 
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 از: اندعبارت یمیاییدستکش مقاوم در برابر مواد ش یهانمونهاز  یبرخ

 بوتیل یهادستکش .1

 التکس )الستیک طبیعی( یهادستکش .2

 نئوپرن یهادستکش .3

 نیتریل یهادستکش .4

 بوتیل یهادستکش 

مواد  از یاگسترده یفدر برابر طرا  هادستو  شودیمساخته  یمصنوع یکاز الست وتیلدستکش ب

 یداس ،ریکیدسولفواس یتریک،ن یدخورنده )اس یاربس یدهایاس، موشک یهاسوخت ،یدپر اکسمانند  یمیایی،ش

 یباتو ترک رهاها، است، کتونیدها، آلدئهاالکل ی،قو ی(، بازهادود کننده قرمز یتریکن یدو اس فلوریکیدروه

 کندیممت ازن مقاو یشو سا یخوردگ یداسیون،اکس در برابر ینهمچن یلدستکش بوت .کندیممحافظت  یترون

 یکو آرومات کیفاتیآل هاییدروکربنهبا  یخوببه یلبوت یکالست .ماندیم یباق یرپذانعطاف یینپا یو در دماها

 .کندینمعمل هالوژنه  یهاحاللو 

 

 از دستکش بوتیل یانمونه 32-3شکل 
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 دستکش التکس 

 جزء هاآنبه همین دلیل ، هستند راحت یدنپوش ی)التکس( برا یعیطب یکالست یهادستکش

و  عیقابلیت ارتجا، یاستحکام کشش هاآنبرجسته  طوربه هستند. یاهداف عمومبرای  محبوب یهادستکش

از  یعالوه بر مقاومت در برابر خراش ناش .دهندیمرا از خود نشان  یاالعادهفوق یمقاومت در برابر دما

 بازها، یدها،اس یآب یهاحاللاز  یاریبس در برابراز دست کارگران،  هادستکش ینو پرداخت، ا یزنسنگ

و  شده است یکآلرژ یهاواکنشافراد باعث  یدستکش التکس در برخ .کنندیم محافظت هاو کتون هانمک

 دون پودربآستر دستکش و دستکش  یت،دستکش ضد حساس .نباشدهمه کارکنان مناسب  یممکن است برا

 .، باشنددارند یتکه به دستکش التکس حساس یکارگران یبرا ممکن هاییگزینجا توانندیم

 

 التکساز دستکش  یانمونه 41-3شکل 
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 دستکش نئوپرن 

 یچگال ،وبخ انعطاف و مهارت انگشتان یتقابل واست  شدهساخته یمصنوع یکدستکش نئوپرن از الست

، هاالکل ین،بنز یدرولیک،ه یعاتدر برابر ما هاآن .دهدیمئه اشدن را از خود اردر برابر پاره  تمقاوم و باال

و  یییمیامواد شدر برابر  مقاومت برتر خواص یطورکلبه و کنندیممحافظت  یاییو مواد قل یآل یدهایاس

 .دهندیمنشان  را یعیطب یکاز الست شدهساخته یهادستکشنسبت به پوشیده شدن را 

 

 از دستکش نئوپرن یانمونه 41-3شکل 

 یتریلدستکش ن 

و  یلنات روکل یمانند تر دارکلر یهاحالل در برابر که اندشدهساخته یمرپلکو یکاز  یتریلن یهادستکش

، شدهرفتهگدر نظر  دارند یتبه مهارت و حساس یازکه ن ییهاشغل یبرا اگرچه .کندیماتیلن محافظت  کلروپر

 یجادباعث ا که یبه مواد مدتیطوالنپس از قرار گرفتن در معرض  یحت ینسنگ استفادهدر ل یریتدستکش ن

 یدها،اس ،هایسگر، هاروغندر هنگام کار با  هاآن .کندیم، ایستادگی شودیم هادستکش یگرد خرابی در



 
 لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن ها 811

، هیدکننداکس یاستفاده با عوامل قو یبرا یطورکلبهاما  ،کنندیممحافظت  هادستز ا را و الکل هاسوزآور

 .شوندینم یهتوص هاها و استات، کتونآروماتیک یهاحالل

 

 نیتریلاز دستکش  یانمونه  42-3شکل 

از مواد  یشامل مخلوط یی کهکارها یمواد دستکش براترین سازگارو  ینترمناسبانتخاب  ین،عالوه بر ا

، Iبخش تا زیر  B یراجباریغ یمه( از ضمC) 11در بخش  1OSHA .شودیم یچیدهپ یشترب یمیایی است،ش

مخلوط و  یبرا"که:  کندیمی( توصیه حفاظت فرد یزاتخطر و انتخاب تجه یابیارز یبرا ییراهنما)

 بر اساس یددستکش با یک( باشنداز آزمون خاص در دسترس  هاداده ینکهمحصوالت فرموله شده )مگر ا

فعال  دهندهیلتشکحالل مواد  ممکن است کهچون ،شوند انتخاب یابیزمان دست ینترکوتاهبا  یمیاییء شاجزا

 ".دستکش منتقل شوند یمریمواد پل بیناز 

                                                 
1- The Occupational Safety and Health Administration 
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( یو بهداشت شغل یمنیمرجع ا یفن ی)راهنما متحدهیاالتا یوزارت انرژسوی  از یردر جدول ز

 ابانتخ درو به شما  کندیمارزیابی  خاص یمیاییمحافظ در برابر مواد ش عنوانبهمختلف  یهادستکش

 .را مالحظه کنید( 5جداول شماره کرد ) حفاظت از کارکنان خود کمک خواهد یدستکش برا ینترمناسب

 در برابر مواد شیمیایی هادستکشجدول مربوط به مقاومت  5-3جدول 

 نیتریل بوتیل التکس نئوپرین ماده شیمیایی

 خوب خیلی خوب خوب خیلی خوب استالدهید

 خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب استیک اسید

 شودنمیتوصیه  خیلی خوب خیلی خوب خوب استون

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب آمونیوم هیدروکسید

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً آمیل استات

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب آنیلین

 خوب خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً بنزآلدهید

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  بنزن

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب بوتیل استات

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب بوتیل الکل

 خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب نسبتاً سولفید کربندی 

 خوب شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً تترا کلرید کربن

 خیلی خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً روغن کرچک

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً کلروبنزن
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 نیتریل بوتیل التکس نئوپرین ماده شیمیایی

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب کلروفرم

 خوب نسبتاً خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً کلرو نفتالن

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً (٪51کرومیک اسید )

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب (٪11) اسیدسیتریک 

 خیلی خوب خوب خوب نسبتاً خوب سیکلوهگزانول

 خوب خوب شودنمیتوصیه  خوب دی بوتیل فتاالت

 خیلی خوب شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب سوخت دیزلی

 شودنمیتوصیه  خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  دی ایزو بوتیل کتون

 خوب خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً دی متیل فرمامید

 خیلی خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب فتاالت دی اکتیل

 خوب خوب خوب خیلی خوب دی اکسان

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خشک -رزین اپوکسی

 خوب نسبتاً خوب خوب نسبتاً خوب اتیل استات

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب اتیل الکل

 خوب خیلی خوب خوب خیلی خوب اتیل اتر

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً اتیلن دی کلراید

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب کولاتیلن گلی

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب فرمالدهید
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 نیتریل بوتیل التکس نئوپرین ماده شیمیایی

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب فرمیک اسید

 خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب 11فریون 

 خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب 12فریون 

 خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب 21فریون 

 خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب 22فریون 

 خوب خوب خوب خوب فورفوران

 خیلی خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب دارسربگازوییل 

 خیلی خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب گازوییل بی سرب

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب گلیسیرین

 خوب شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً هگزان

 خوب خوب خوب خوب نسبتاً (٪65) هیدرازین

 خوب خوب خوب خیلی خوب هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید 

(48٪) 

 خوب خوب خوب خوبخیلی 

هیدروژن پروکسید 

(31٪) 

 خوب خوب خوب خوب

 خوب نسبتاً خوب خوب خوب هیدرو کیونان

 شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً ایزو اکتان

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  کروسن
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 نیتریل بوتیل التکس نئوپرین ماده شیمیایی

 شودنمیتوصیه  خیلی خوب خیلی خوب خوب کتونها

 شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب تینرهای الک

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب (٪85) اسیدالکتیک 

 خیلی خوب خیلی خوب خوب نسبتاً خیلی خوب (٪36الریک اسید )

 خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خیلی خوب لینولییک

 خیلی خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خیلی خوب روغن بذر کتان

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب مالییک اسید

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب متیل الکل

 خوب خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً متیل آمین

 خوب نسبتاً خوب خوب نسبتاً خوب متیل برومید

 شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  متیل کلرید

 شودنمیتوصیه  خیلی خوب خوب خوب متیل اتیل کتون

 شودنمیتوصیه  خیلی خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً متیل ایزو بوتیل کتون

 خوب نسبتاً خیلی خوب خوب خوب متیل متاکریالت

 خیلی خوب خیلی خوب خوب خیلی خوب مونو اتانول آمین

 خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب ماکس فولین

 خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب نفتالن

 خیلی خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً خیلی خوب یکآلیفات -بنزین سنگین
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 نیتریل بوتیل التکس نئوپرین ماده شیمیایی

 خوب شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب کآروماتی-بنزین سنگین 

 خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب اسیدنیتریک 

نیتریک اسید دوده سفید 

 و قرمز

 شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه 

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً (%5/25) نیترومتان

 خوب نسبتاً خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً (%5/25) نیتروپروپان

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب اوکتیل الکل

 خیلی خوب خوب خوب نسبتاً خیلی خوب اولئیک اسید

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب اگزالیک اسید

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب پالمیتیک اسید

 خوب خوب خوب نسبتاً خیلی خوب (%61) اسیدپرکلریک 

 خوب شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً پر کلرو اتیلن

 خیلی خوب شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب مشتقات نفتی )نفتا(

 خوب نسبتاً خوب خوب نسبتاً خیلی خوب فنول

 خیلی خوب خیلی خوب خوب خیلی خوب فسفریک اسید

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب پتاسیم هیدروکسید

 خوب نسبتاً خوب خوب نسبتاً خوب پروپیل استات

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب پروپیل الکل
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 نیتریل بوتیل التکس نئوپرین ماده شیمیایی

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب ایزو()پروپیل الکل 

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب سدیم هیدروکسید

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  استایرن

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  (%111استایرن )

 خوب خوب خوب خوب سولفوریک اسید

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب (%65) اسیدتانیک 

 خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  تتراهیدروفوران

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً تولوئن

 سیاناتتولوئن دی ایزو 

(TDI) 

 خوب نسبتاً خوب خوب خوب نسبتاً

 خوب شودنمیتوصیه  خوب نسبتاً خوب نسبتاً تری کلرو اتیلن

 خیلی خوب خوب خوب خیلی خوب (٪85تری اتانول آمین )

 خیلی خوب خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  خوبخیلی  روغن تونگ

 خیلی خوب خوب نسبتاً خوب نسبتاً خوب ترپانتین

 خوب نسبتاً شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  شودنمیتوصیه  زایلن

، یداطمینان حاصل کن سازنده شرکت هایتوصیهاز  یمیایی،در هنگام انتخاب دستکش مقاوم در برابر مواد شتوجه: 

 .شود ورغوطه یمیاییدر مواد ش هادستکش بخواهید اگر خصوصبه
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 یقعا یکدستکش الست 

 طوربه ییکحفاظت در مقابل شوک الکتر یبرا ییکالست تجهیزاتکه  دنمطمئن باش یدبا یانکارفرما

مناسب هستند ، اندمواجه ASTM D120که با الزامات  یقعاالستیکی  هایدستکش .باشند شدهانتخابمناسب 

ت متفاو ولتاژهایبا مواجهه برای  هادستکش ینا .شودمی گرفته نظر درمنطبق  NCDOL یاستانداردهابا و 

 .باشندمی 1111 یرز یاستفاده در ولتاژها یبرا یینسبک ولتاژ پا یاربس هایدستکش .در دسترس هستند

نانچه میزان چ .شوندمی ساخته الکتریکدیقدرت  یبرا ترضخیماستفاده در ولتاژ باال از مواد  یدستکش برا

تست  یک و یچشم یدستکش بازرسبر روی  یدبا .یابدمی، وزن دستکش نیز افزایش یابدمیفزایش ولتاژ ا

کنترل  ایدوره یکیالکتر هایتست توسط یدبا الکتریکی یحفاظت یزاتتجه .از استفاده انجام شود قبل "هوا"

 د.نباش OSHAمناسب  یمطابق با استانداردها یدبا هاآزمون ینولتاژ آزمون و حداکثر فاصله ب .شوند

 

 

 دستکش الستیکی عایق الکتریکی 43-3شکل 
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  یحفاظت یهادستکشمراقبت از 

ره، سوراخ پا هاآنحاصل شود که  یناناطم شوند تا یقبل از هر استفاده بازرس یدبا یحفاظت یهادستکش

ا کمک خواهد کرد، ام هاسوراخو  هایدگیبر یصتشخ چشمی به یبازرس .اندنشده اثریب به هر طریقی یاو 

نشان دادن  بهبه سمت انگشتان  آن ینسرآستغلت دادن با پر کردن دستکش با آب و محکم  ترکامل یبازرس

ن ممکشده است سفت  یاو  داده رنگ ییرکه تغ یدستکش کمک خواهد کرد. ینشت سوراخ سوزن هرگونه

عرض قرار گرفتن در م در اثر یبتخر یا، سن و ازحدیشباز استفاده  یناش را آشکار کند که ییهانقصاست 

 .باشند یمیاییمواد ش

کش استفاده مجدد از دست شود. یگزیندور انداخته و جا یدبا مختل شده محافظت ییهر دستکش با توانا

 .قرار گیرد یبررس مورد دستکش یجذب هاییژگیودر نظر گرفتن با  دقتبه یدبا یمیاییمقاوم در برابر مواد ش

و  یردرگ یمیاییمواد ش یتسمگرفتن در نظر با  یدبا شدهاستفاده یمیاییبه استفاده مجدد از دستکش ش یمتصم

 .انجام شودو دما  سازییرهذخ، مواد شیمیایی قرار گرفتن در معرض زمانمدتمانند  یعوامل

 بازو یهامحافظ 3-1-8-2

در  آنچهمانند  ،هستند 1مشعل روح یاکه شامل استفاده از چراغ بنزن و  یهاروشاز  یبرخ یبرا

کامل مقاوم در برابر شعله ممکن  طوربه ییشگاهآزما روپوش، دهدیمرخ  یولوژیکیمهار بهای یشگاهآزما

با  کهبود  دنخواهین بسته سرآستبا  بازو یهامحافظ ،استفاده رایبمناسب  یگزینجا یکو  نباشداست الزم 

 .اندشدهاصالح پروبان

                                                 
1- Spirit Burners 
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 بدناز حفاظت  3-1-9

و  بتیمراق ی،مهندس یهاکنترل یقاز طر توانینماز هر نوع که  یاحتمال یبدن هاییبآس با که کنانیکار

در حال انجام کار خود هستند،  کهیوقت را مناسب بدن محافظ یدبا ؛روبرو هستند کرد، حذفاجرایی  یا

 ،شوند یبدن یبآس باعث تواندیماز خطرات محل کار که  ییهانمونهو تابش،  هایدگیبرعالوه بر  بپوشند.

 از: اندعبارت

 یاددرجه حرارت ز 

 داغ اتیعما یگرداغ از فلزات مذاب و د شدن مواد یدهپاش 

 و مواد آالتینماش، آالتبالقوه از ابزار ضربات 

 خطرناک یمیاییمواد ش 

ملزم به  یانکارفرما خطرات خاص وجود دارد. یدر دسترس برا یحفاظت یهالباساز  یاریانواع بس

 که دنب از ییهاقسمت یفقط برارا  یحفاظت فرد یزاتکه کارکنان خود تجهحصول اطمینان از این هستند 

 هستند: ذیلموارد بدن شامل  یهامحافظاز  ییهانمونه .پوشندیم، است یبدر معرض آس

 

 

 محافظ بازو و آرنج مقاوم در برابر شعله 44-3شکل 
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 یشگاهیآزما یهاروپوش 3-1-9-1

 یرخطرات درگ و مقدار یتماه یابیارز یجهنتبر اساس  یدبا ییشگاهآزماروپوش و پارچه  1استیلانتخاب 

 .دانستن موارد زیر مفید خواهد بود هاروپوشانتخاب در  .از آن باشداستفاده  یطو شرا

 یشگاهیآزما یدن روپوشپوش یلدال

 ارائه کنند: یرز یهاراهرا از طریق حداکثر محافظت  تا شوندیم یدهپوش ییشگاهآزما یهاروپوش

ر ر بمواد مضشدن  یختهریا و  یدگیپاش ساختن منحرف یاقادر به جذب  یدبا یشگاهیآزما روپوش .1

 .باشدپوست  روی

 هاآنممکن است از  یکه حت ریزیذرات  ساختن منحرف یاقادر به جذب  یدبا یشگاهیآزما روپوش .2

 خطرات باشد.سایر و  گردوغبار، مانند ذرات معلق در هوا، ودبنآگاه 

 هدد ارائه گرفتن و آتش شدن ورشعلهدر برابر  را هامحافظتاز  یبرخ یدبا یشگاهیآزما روپوش .3

 یببا آس یا و یببدون آس ید بتوان، باگر گرفتن کردو  سوختنشروع به  روپوشاگر  یحت کهیطوربه

 .درآوردآن را  یکمتر جد

 روپوش آزمایشگاهی انواع 

 روپوش یقه V استاندارد 

 هاآن نیآست مربوط به استفاده از مواد کمتر خطرناک مناسب هستند. یعموم هاییشگاهآزما یتنها برا 

 رویبر دستکش  کهیهنگاممواد مضر و ذرات معلق در هوا،  در معرض یریقرارگخطر  ینبنابرا ستاباز 

دن سبب ریخته ش توانندیم ینهمچن پهن هایینسرآست وجود دارد. کشیده نشده است، روپوش ینسرآست

                                                 
1- Style 
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 یقسمت باال در ضعیفی راحفاظت روپوش گردن باز شوند.  هاآنبه  یرکردنگبا  هابنچ یرو اقالمناخواسته 

 .دهدیمارائه  و گردن ینهقفسه س

 

 Vیقه  روپوش آزمایشگاهی 45-3شکل 

 (2شدهبافته آستینبا  پوشیده شده گردن )با قسمت جلویی لباس دوگانه و باالی 1یهاو مدل 

 هایشگاهیآزماو در  کنندیمفراهم استاندارد  یهاروپوشی نسبت به یشترب یارحفاظت بس هاروپوشاین 

 یبرا اًیقو ینهمچن هاآن است. یالزام ،شودیم به کار گرفته یکیژنت شدهاصالحو  یولوژیککه در آن مواد ب

 یهتوص ،شوندیماستفاده  باال خطر با ییهاروشخطرناک در بسیار  یمیاییمواد ش هاآنکه در  هایییشگاهآزما

 .شوندیم

                                                 
1- Howie style 

2- Double fronted, high neck coats with knitted cuffs 
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 و اتصاالت روپوش هاستب 

 یهاروپوشهمه  در یدبا ستند، اماجداشدنی نی یسبک هاو یهاروپوشی فشار یادکمهاتصاالت 

 .، باشددهدیمرخ  آلودگی کهیهنگام سریع آن درآوردنقابلیت  ییشگاهآزما

 

 

 آزمایشگاهی در مدل هاویروپوش 46-3 شکل
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 هاروپوشدر  مورداستفاده پارچه 

 45به  %65پنبه با نسبت -استرپلی% 

 هاآن .شوندیمشسته  یراحتبهو  گرم( 125)هر روپوش  هستندپارچه سبک  یناز ا شدهیهته یهاروپوش

ممکن  عملی ینکه در آن چن یولوژیکیبهای کاربرای  اغلب کهیطوربهد نشو 1اتوکالو توانندیم ینهمچن

که در آن مقاومت در برابر اشتعال  در مواردی یدنبا هاروپوش ینا حالینباا .شوندیم، انتخاب است الزم باشد

لوده آ زاآتشبه مواد  یاو  گیردیمقرار  شعله یک در معرض کهیهنگام استفاده شود.، ممکن است الزم باشد

 چسبندیم و به بدن شدهذوب هاآن یباال استریپل قدارو با توجه به م سوزندیم یآسانبه یاربس هاآن، شوندیم

 .شوندیم یدشد هاییسوختگباعث  و

 پنبه 

 شودیمنشسته  یراحتبهکمتر است، آن  ، اما دواماستقابل اشتعال در باال  ذکرشدهپارچه پنبه کمتر از 

ممکن  ینبنابراگرم( هستند و  331)هر روپوش  استریپل -از پنبه ترینسنگ .کرداتوکالو  آن را توانینمو 

 .باشندگرم کمتر راحت  یوهواآباست در 

 25به  %75پلی استر با نسبت -پنبه% 

 شیو شو دوامآن خواص  استریپل یاز پنبه است و محتوا ترراحتوزن  نظر ازپارچه  ینا روپوش

 .(به بخش پایین توجه کنیدشود )تهیه مقاوم در برابر شعله  صورتبه تواندیمو  کندیمراهم فرا ی بهتر

 

                                                 
1- Autoclave 
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 در برابر شعله تمقاوم اصالح برای 

 یتقابل یادیکه تا حد ز اصالح کرد 1پروبانبا  توانیم را %25به  %75با نسبت  استریپل -پنبه و پنبه

 ییهاوشر یبرا یاًقو با پروبان، شدهاصالح تهیه روپوش آزمایشگاهی ین،بنابرا؛ دهدیمکاهش را  هاآناشتعال 

 یهوصت هستند، منابع اشتعال یاقابل اشتعال در ارتباط با شعله  یهاحاللاز  یتوجهقابل یرشامل مقاد که

 .شودیم

 آزمایشگاهی یهاروپوشاطالعات  6-3جدول شماره 

 مواد

 در برابر تمقاوم

ت در مقاوم پاشش یا

 یمیاییش برابر

مقاومت در 

 برابر شعله
 نظراتیا  هااستفاده یراحت

 هپنب -استریپلمخلوط 

 بارمصرفیکغیر 

و یا  65-35یا  21-81

61-41 

 یبرا %65-%35حداقل 

 ییقاتتحق هاییشگاهآزما

 .شودیم یهتوص یمیش

مقاوم در برابر 

مقاومت  -پاشش

ناشناخته  یمیاییش

 است.

ار ک یبرابه حکایتی 

ر از پنبه بهت یدبا اس

 .است

-نیست

با  هایروپوش

 یشترپنبه ب

 ترسخت

 .سوزندیم

 و وزنسبک

 تنفس یتباقابل

 تر،بیشپنبه 

 یشترتنفس ب

 و هایمارستانب) ینیبال هاییطمح یبرا

( و ینیبال هاییشگاهآزما

 یولوژیکیمواد ببا  که هایییشگاهآزما

از مواد قابل  یو مقدار کم کنندیمکار 

، خوب کنندیمرا استفاده  اشتعال

 .است

 %111پنبه 

 ایو  پاشش در برابر

 مقاوم سیاالت

 .نیستند

یدها اس یلهوسبه

 در. شوندیم یبتخر

 هاحاللبرابر 

 .ترندمقاوم

 -نیست

از  ترسخت

-یمخلوط پل

 پنبه-استر

 .سوزدیم

 و وزنسبک

 تنفس یتباقابل

که در آن دست  هاییشگاهآزما یبرا

 محدود است و مقاومت یدزدن به اس

و کار با  یستن مهم در برابر پاشش

 کم مواد قابل اشتعال، گرما و شعله

 .است خوب ،است

 کیبا  یدباها یددست زدن به اس یبرا

 .استفاده شود مکمل بندیشپ

                                                 
1- Proban 
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اد مو با شدهاصالحپنبه 

 شعله مقاوم در برابر

 در برابر لزوماً

سیاالت مقاوم 

 .نیست

یدها استوسط 

 .شوندیم تخریب

 هاحاللدر برابر 

 .ترندمقاوم

 یبرا یطورکلبه

مقاومت در برابر 

 تست یمیاییمواد ش

 شده است.ن

 بدون اطالعات .هست

که در آن ممکن  هایییشگاهآزما یبرا

 یتوجهقابل یسوزآتشاست خطر 

ز ا ی، با درک درستشته باشدوجود دا

 یتست برا یارهایمع یتمحدود

 است. مناسب مقاومت در برابر شعله

 1دوپونت نومکس

 و یمیاییمقاومت ش

نامشخص  پاشش

 .است

 است که ادعاشده

ر د یمیایی،مقاومت ش

 و بازها یدها،اس برابر

 هاحاللاز  یاریبس

اما  است شدهیدهد

اطالعات آزمون 

 توانینم ی راخاص

 .یافت

 تنفس یتباقابل هست.

 است. یمتقگران

با  یدر برابر شعله حت تمقاوم

اگر ، شودیم حفظ ییشوخشک

 یشود. برااستفاده ن یدکنندهسف

 یککه در آن ممکن است  مواردی

 ،آتش وجود داردجرقه  یاقوس  برق

 .هست خوب

 مورداستفادهیمی در صنعت پتروش

 است.

ی یشگاهآزما روپوش

 پروپیلنیپل
 هست. نیست. نیست.

حفاظت از خاک، دوده، ذرات  یبرا

 یرغ نسبتاً هاییطمحخشک در 

 یواناتخطرناک مانند دست زدن به ح

 دهشگرفتهدر نظر  هااتاقکاری یزو تم

 .سوزدیم یآسانبهو 

                                                 
1- Dupont Nomex 
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ی یشگاهآزما روپوش

س تنف یکروم یتباقابل

 (بارمصرفیک)

 مقاوم در برابر پاشش

بدن  یعاتخون و ما

 موادمقاوم در برابر و 

 است. یمیاییش

 هست. نیست.

و  ییولوژیکو ب ینیبال یشگاهآزما یبرا

 یمیاییش هاییشگاهآزمااز  یبرخ

 .اندمناسب

ی جلوبه  یضربه محکم و ناگهان با

 .درآوردآن را  یآسانبه توانیم، آن

 هاییسوزآتشبا خطر  مواردی برای

 .یستخوب ن توجهقابل

 

 حفاظتی یهاباسل 3-1-9-2

 

 لباس کار مخصوص 47-3شکل 

 

 

 



 تجهیزات حفاظت فردی 181 

 هایقهجل 

 

 جلیقه ایمنی 48-3شکل 

 هاکت 

 

 کت ایمنی 42-3شکل 
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 بندهایشپ 

 

 ایمنی بندیشپ 51-3شکل 

 یجراح یهاروپوش 

 

 روپوش جراحی 51-3شکل 
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  1لباس کامل بدن 

 شوند: یبندطبقهانواع زیر به  مجدداً توانندیمکامل بدن  یهالباس 

  کامل کپسوله طوربهلباس 

 

 لباس کامل بدن کپسوله 52-3شکل 

 

 

 

 

 

                                                 
1 full body suits 
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 کپسوله یرلباس غ 

 

 لباس کامل بدن غیر کپسوله 53-3شکل 

 ینشانآتشمحافظ  لباس 

 

 ینشانآتشلباس محافظ  54-3شکل 
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 1یکیلباس نزد، 

 

 

 2شونده تکهتکهیا  انفجار لباس 

 

 برابر انفجار لباس محافظ در 56-3شکل 

                                                 
1- proximity or approach clothing 

2- blast or fragmentation suits 

 لباس مجاورت یا نزدیکی به آتش  55-3شکل 
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 تابش لباس محافظ 

 

 

 یکاگر  .شونداستفاده  هودهاو  هادستکش ،محافظ یهاچکمه با یخوببه هایناهمه  است که یضرور

 یداس با، لبدنشان ده مضر یزیکیعوامل ف یاو  یدر برابر مواد سم را حفاظت کامل بدن به یازخطر ن یابیارز

هر اندازه  یدرستبه یدبا شدهگرفتهآن در نظر  یکه برا برای هدفی شود و یبازرس قبل از هر استفاده دقتبه

قادر به حفظ فشار مثبت هوا و  یدبا کپسوله یمیاییلباس محافظ ش درمجموع کند.و عمل  باشد کارگر

 درصد به سمت داخل باشد. 1,5از  یشاز نشت گاز ب یریجلوگ

 مانند: ،هستند مؤثر یدر برابر خطرات خاص یکهر که وجود دارد موادمختلفی از در انواع  یحفاظت یهالباس 

 کاغذ مانند یافال-1

 مواد شدن یدهو پاش گردوغبارمحافظت در برابر برای  بارمصرفیکلباس  یبرا که کاغذ مانند یافال

 .شودیماستفاده 

 لباس محافظ در برابر تابش 57-3شکل 
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 شده یآورعمل پشم و پنبه -2

در  و راحت و مقاوم در برابر آتش است یر،متغ یدماها باسازگار  یخوببه شده یآورعمل پشم و پنبه

 .کنندیم محافظت آوررنج، خراش و سطوح خشن و گردوغباربرابر 

 1داک -3

 ین،سنگمواد ه ک یزمان یدگیدضربو  یدگیکه در برابر بر شدهبافته یکنزد طوربه یاپنبهپارچه  یک داک

 .کندیم محافظت ،شوندیمحمل  خشن یاو  یزتنوک

 چرم -4

 .شودیمآتش استفاده  یهاشعلهمحافظت در برابر حرارت خشک و  یچرم اغلب برا

 یکالستپوشانده شده با  و پارچهیک الست یک،پالست ،نئوپرن -5

 یمیاییخطرات ش کهیهنگام .کندیممحافظت  یزیکیو خطرات ف یمیاییمواد شبرخی از در برابر  مواد نای

ود که مواد حاصل ش ینانتا اطم یدکن یلباس را بررس یدکنندهتول هاییهتوصوجود داشته باشد،  یزیکیف یا

 د.رک خواهد فراهمرا  خطر خاص آن محافظت در برابر شدهانتخاب

 .شودیم یمناسب شامل عوامل مختلف یمیاییانتخاب لباس محافظ ش یمیایی،محافظ ش یهادستکش همانند

 از: اندعبارت ،دهندیمقرار  یرتأثرا تحت  که انتخاب یاز عوامل ییهانمونه

 شدهگرفتهبه کار  یمیایینوع مواد ش، 

 (محل)خطرات  یزیکیف محیط. 

                                                 
1- Duck 
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 تماس زمانمدت. 

 گاز( یا، بخار پاشیده شدن، ورغوطهتماس ) ماهیت. 

 استفاده PPE  شدهانتخاب یزاتتجه یگر مجموعهد تطابق آن باو. 

 بهداشتی. و دفع یضدعفون 

 یمالحظات پزشک یگرو د ییاسترس گرما یاد،در درجه حرارت ز هایتمحدود و. 

 ییفاظت از شنواح 3-1-11

 کارکنان یریقرارگ .کشیده شودبه چالش  تواندیمکارکنان  از شنواییحفاظت فراهم کردن  یبرا یازن یینتع

 :ازجمله، دارد از عوامل یبه تعداد یبستگ ازحدیشب سروصدادر معرض 

 بلیدسواحد  در هشد یریگاندازه یسروصدا یبلند (dB.) 

 سروصدااز کارکنان در معرض  یکهر  یریقرارگ زمانمدت. 

 کندیممختلف حرکت  سروصدامناطق با سطح  ینکارکنان ب یاآ. 

 شودیم یدمنابع مختلف تول منبع یا یکاست از  سروصدا یاآ. 

 در معرض رییقرارگ ترکوتاهبلندتر، زمان  سروصداباشد،  یازموردن ییحفاظت شنوا اینکه قبل از یطورکلبه

به  بلیدس 21 یسروصداسطح  در معرض، کارکنان ممکن است مثالعنوانبه .کندیمرا ایجاب  سروصدا

حفاظت از  اینکهبدون ( کنند آستانه استاندارد تجربه ییرتغ یک ینکه)مگر اقرار گیرند ساعت در روز  8 مدت

 کهیدرصورت یی، حفاظت شنوابرسد بلیدس 115 به سروصدااگر سطح  یگر،د یاز سو باشد.الزم  ییشنوا

 الزم است.شود،  بینییشپ یقهدق 15از  یشب سروصدا قرار گرفتن در معرض
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شماره ع یصنا یراهنما یی بهبرنامه حفاظت شنوا یک یبرا یازموردنالزامات  درباره تربحث مفصل یبرانکته: 

قرارگیری  CFR 1910.95 29به استاندارد  یاو  ( ببینیدمؤثر ییبرنامه حفاظت از شنوا یکتوسعه و حفظ  یراهنما)15

 .یدمراجعه کن Cبند  ی،شغل سروصدادر معرض 

کارکنان در سطوح  یبرا ییبه حفاظت شنوا یازمجاز که ن سروصدا در معرض یریقرارگ 6-3جدول 

 هاست ب شدهگرفتهدر نظر  پیوسته سروصدا .دهدیمنشان  دارد، مشخص را زمانمدت یبرا بلیدس خاص

عاریف که در این ت ییصداها. کمتر است یا یهثان یک سروصدا یزانوقوع حداکثر م ینکه فاصله ب یصورت

و  دباشیم( ی صداانفجارو  یالحظهو ناگهانی )مثل بلند شدن  یاضربهگنجانده نشده است شامل صداهای 

 ییابزارها یاو  یطاز شرا ییهانمونه تجاوز کند. بلیدس 141نباید از  سروصدادر معرض این نوع  یریقرارگ

 یهامنگنه، اسلحهپودر  کنندهیکتحر یهاناخن و ناگهانی ایجاد کنند شامل یاضربه یکه ممکن است صداها

 .باشندیم چکش افتادن یاو  فشاری

 مجاز یسروصدادر معرض  یریقرارگ 6-3جدول 

 هرروزدر  زمانمدت

 ساعت( برحسب)

 سطح صدا

 (بلیدس برحسب) 

8 21 

6 22 

4 25 

3 27 

2 111 

1,5 112 
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1 115 

1,5 111 

 115 یا کمتر 1,25

 .CFR 1910.95, Table G-16 29منبع: 

کاهش  یسطح قابل قبول در محل کار یسروصدا کنان را باکار مواجهه مراقبتیو  یمهندس یهاکنترل گرا

تنها  ییاکه محافظ شنو بدانیممهم است که به  استفاده کنند.مناسب  ییشنوا یهامحافظاز  ید، کارکنان باندهد

که صدا اشاره دارد  یراییکاهش به م ینمقدار ا .دهندیمرا کاهش  شودیمگوش  واردکه  ییسروصدا یزانم

 یدهوشپ شنوایی یهامحافظ .کندیمتغییر  هاآنخوب کیپ شدن  گیچگون و ییبا توجه به نوع حفاظت شنوا

 ذکرشده 5که در جدول  یرا در محدوده قابل قبول سروصدادر معرض  یریقرارگ یدشده توسط کارکنان با

 محافظ بر اساس یراییبرآورد اثر م منظوربه که ییهاروش مورد در یشتراطالعات ب یبرا .دهد کاهش است،

قرار )، CFR 1910.95 29 استاندارد B یمهضمبه توانیدیم، (NRR) ییدستگاه شنوا سروصداکاهش  یابیارز

 NRR یدبا شنوایی حفاظت یهادستگاه یدکنندگانتول .ید، مراجعه کن(یشغل سروصداگرفتن در معرض 

 یاو  بلیدس 85 یشغل سروصدااگر کارکنان در معرض  د.نده نشانمحصول  یبندبسته را بر روی هادستگاه

نا ب، کارفرما موظف است نسبت به است، قرار دارند ساعتههشتدوره  یکاز  یشمتوسط ب طوربه تر کهباال

 ربمج ینکارکنان توسط متخصص ییمنظم شنوا هاییشآزماکه شامل  ییبرنامه حفاظت شنوا یک نهادن

 یازموردنالزامات  دربارهی یحاتتوض) CFR 1910.95 29برای اطالعات بیشتر به استاندارد  .ندناست، اقدام ک

 .هددیمرا نشان  ییشنوا یهامحافظچهار نوع از زیر شکل  .( مراجعه کنیدییبرنامه حفاظت شنوا یک یبرا
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 شنوایی یهامحافظانواع  58-3شکل 

 ییشنوا یهامحافظانواع  3-1-11-1

 1بند گوش 

گوش  .شوندیمکانال قرار داده  هاییوارهد حفره بین بستن یکانال گوش برا در داخل بندها گوش

ن آن به داخل گوش فشرد تا با شوندیمدست غلت داده  انگشتان ینب "2دانرول " یاو  یرپذشکلفوم  یبندها

قبل شکل  از یبندهاگوش  .شونداورتان ساخته یپل یاو  سیوییپ از توانندیم هاآن آن را کیپ کنند. یخوببه

ده ش یریگقالب یبندها گوش .شوندیمساخته مختلف  یهااندازهو در  انعطافقابل یینیلاز مواد و شدهداده

 .شوندیمساخته  کارکنان فردمنحصربه گوشکانال  قالباز  سفارشی

                                                 
1- Earplugs 

2- rolldown 
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 بندهااز گوش  یانمونه 52-3شکل 

 2یاحلقه گوش بندیا  1گوش بند شبه گوشی 

ا ر به کانال گوش یکه ورودی هستند کوچک یهاپنبهچوب یاحلقه یبندهاگوش  یا هایگوششبه 

فاظت ح طورمعمولبه هاآن .بندندیم، شوندیمانداخته پشت گردن  یاچانه و  یرزکه  نیروی یک حلقه توسط

 ینهمچن، هستندمناسب  مدتکوتاهاستفاده  یبرا هاآن .دهندیمارائه  هاپوشگوش یا هااز گوش بندی کمتر

 .باشندیمراحت  یگرد یهادستگاهکمتر از 

                                                 
1- Semiaurals 

2- banded earplugs 
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 یاحلقهاز گوش بند  یانمونه 61-3شکل 

 پوشگوش 

داخل فنجان با فوم  .کنندیم محصور وسختسفت یدر داخل فنجان را یکل گوش خارج هاپوشگوش

را  گوش و اطراف گوش از سر اییهناح که بالشتکیبا  فنجان کنندهاحاطه یو فضا است پرشده یکآکوست

رت مثل حرکات صو یابلند و  یصورت، مو یمو ،هاینکع .شودیمکیپ  بندیشانیپ یروین یلهوسبه ،بنددیم

 .دهندیمرا کاهش  پوشگوشحفاظت  مقدار ممکن است یدنجو

 

 
 پوشگوشاز  یانمونه 61-3شکل 
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 کاله ایمنی یاو  خودکاله 

ه آن ب بعداًیا دارای محافظ شنوایی که و  به همراه محافظ شنوایی شدهساخته کاله ایمنی یاو  خودکاله 

 یهاورزشو در  ینظام ،برش و تهیه الوار ایعاما در صن شودینمدر صنعت استفاده  معموالًمتصل شده است 

 است. یجرا یحیتفر

 

 پوشگوشکاله ایمنی دارای  62-3شکل 

 حفاظت تنفسی 3-1-11

 هاینا د.تنفسی ناشی از کار هستن هاییماریباز  ییهانمونه یلیکوزیسکشاورز، آزبستوز، س یهر یاه،س یهر

 .کنندیم آلوده تنفس هوایکارگران  کهیوقت، افتندیمکه اتفاق هستند  یپزشک یطاز شرا یفقط تعداد کم

 روش یچوجود دارد و ه هایندهآالاز  یاریانواع بس اینکه یلبه دل مشکل باشد تواندیمحفاظت کارگران 

 دارد.نوجود  یکار هاییطمحدر تمام  هاآنکنترل  یبرا یواحد
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 .کنیمیمکه تنفس یی است موجود در هوا یژنغلظت نرمال اکس کمبودشامل مواد مضر و  یخطرات تنفس

 زمانمدت و غلظت یزیکی،، شکل فیمیاییآن، حالت ش یتبه سم یبستگ ،سازدیم مضر را ماده یک که یزیچ

 یولوژیکیو موجودات ب ذرات، گازها و بخارات شامل برای این مواد ییهامثال دارد. قرارگیری در معرض آن

عه توس هاسالدر طول  یاد و نرخ ده فوراً و ممکن است هستند  یاگستردهدر محدوده  باریانزاثرات  .باشدیم

 یژناکس کمبوددچار ، هوا افتدیمی درصد حجم 12,5 یرز هوا یدر تنفس عاد یژنغلظت اکس کهیهنگام .یابند

 آن راثرات مض .کندیم، ایجاد کنندیممحدود کار  یکه در فضاها یکسان یبرا یتوجهقابل ینگران که شودیم

 و مرگ است. یهوشیب ی،تفکر و هماهنگدر شامل اختالل 

 یخطرات تنفس در برابرحفاظت 

 :کنید محافظت یخطرات تنفس در برابرخود و همکاران خود را  یربا انجام اقدامات ز

 یی کنیدشناسا را در محل کار یتنفس خطرات. 

  یابی کنیدارزرا  هر خطر بامواجهه کارکنان. 

 طح سدر یک  با خطرکاهش مواجهه کارکنان  یبرا یابردن خطرات و  یناز ب یبرا یابیاز اطالعات ارز

 .کنید امن استفاده

 تنفسی یهاماسک 3-1-11-1

 یهته یا اطراف یطخاص هوا از مح هاییندهآالبردن  ینبا از ب یدر برابر خطرات تنفس یتنفس ماسک یک

 حذفرا  یطمح یهوا هاییندهآالکه  یتنفسماسک  .کندیممحافظت  ،منبع سالم یکاز  تنفسقابلی هوا

 یرازغبه منبع سالم یکاز  را که هوا یتنفس یهاماسک .شودیم یدهنام هوا کنندهیهتصفماسک تنفسی  ،کندیم

 سد محافظ یکاز ماسک که  یبخش .شوندیم یدهنام هوا کنندهینتأم یهاماسک کنندیم ینتأم یطمح یهوا
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 یورود یهاپوشش بیشتر .شودیم یدهنام یپوشش ورود هوا هست، یندهکاربر و آال یدستگاه تنفس ینب

 یدهنام یزنقطعه صورتی یا ماسک تنگ،  یپوشش ورود یک .باشند 2گشاد یاو  1تنگ صورتبه توانندیم

 یکاز  معموالًقطعه صورتی  .گیردیمقرار  صورت کاربر یکامل بر رو مهروموم یکبه شکل که  شودیم

اسک، م چهارمیک نوع و در سه است یکالست یهشب یامادهاز  شدهساخته یکاالستو  یرپذانعطافاالستومر 

 دهدیمپوشش را  سر کاربر معموالًگشاد  یپوشش ورود .هستنددر دسترس  صورتتمامماسک و  ماسک یمهن

 پوششداخل به  را تنفسقابلی هوا انعطافقابللوله  یک معموالً یابد. شانه گسترش تاو ممکن است 

با هوا  نندهکیهتصفی تنفسماسک  هوا یا کنندهینتأم یهاماسکبا  توانیمتنها  گشاد را یهاپوشش .رساندیم

 کرد. استفاده اعمال نیرو

 

 صورت چهارمیکماسک  63-3شکل 

                                                 
1- Tight-fitting 

2- Loose-fitting 
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 ماسک نیم صورت )نیم ماسک( 64-3شکل 

 

 

 )تنگ( صورتتمامماسک  65-3شکل 
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 از ماسک گشاد یانمونه 66-3شکل 

 تنفسی یهاماسکواع ان 3-1-11-2

 هوا کنندهیهتصف یهاماسک 

 

 هوای نیم صورت کنندهیهتصفماسک  67-3شکل 



 تجهیزات حفاظت فردی 131 

 

 صورتتمامهوای  کنندهیهتصفماسک  68-3شکل 

 ریز ذرات کنندهحذف یتنفس ماسک 

زی ریدر برابر ذرات و  شودیم یدهنامنیز  آئروسل کنندهحذفی تنفس یهاماسک ینهمچن هاماسکاین 

افظت مح یژنکمبود اکس یاو  در برابر گازها، بخارات هاماسکاین  .کنندیم محافظت دودو  ، مهگردوغبارمانند 

 .هستند حذف ذرات از هوا برای یضتعو قابل یاو  یدائم یلترهایفمجهز به و  کنندینم

 

 ذرات سرب کنندهحذفماسک  62-3شکل 
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 در دسترس هستند: یلترسه نوع ف هاماسکن یبرای ا

 یسر N  ؛کندیممحافظت  آوریانز گردوغبارآب مانند پایه در برابر ذرات جامد و بر که 

 یسر R  اگر ذرات یطورکلبه .کندیممحافظت  روغنیپایه مواد  شامل، یذرات هرگونهدر برابر که 

 یناز ا ساعتههشت یفتش یک یکارگران برا ممکن است باشند، حضورداشتهمعلق در هوا  روغنی

 کنند.استفاده  یلترهاف

 یسر P  کاربران یبرا یزمان یت، بدون محدودپایه روغنیمواد  شاملذرات،  هرگونهدر برابر که 

 .کنندیم محافظت

چه آن یبرا یجار یابیارز 111سطح هستند. در دسترس  111و  22، 25  یدر سه سطح بازده یلترهر ف

HEPA هستشدیم یدهنام یلتر( ف1)راندمان باال ذرات هوا ،. 

 گاز و بخار کنندهحذف یتنفس ماسک 

 هاییقوط یاو  یجمجهز به کارترو  کنندیم محافظتی در برابر گازها و بخارات خاص هاماسکاین 

 یگرانول، مواد متخلخل مواد جاذب از .کنندیم حذف ی خاصی راهوا هاییندهآالکه  اندجاذبمواد  یحاو

مواد  عنوانهباغلب هستند که  یلنارگ پوستهاز  شدهیهتهکربن فعال  و کندیمی را تصفیه استنشاق یکه هوا

 ،بو یستنف یهاماسککاربران اینکه قبل از  یدو با شوندیمتجزیه  یتدرنها هاجاذب .شوندیمجاذب استفاده 

 د.گردن یگزینجا دهند، یصتشخ را یمیاییش سوزش مواد یاو  طعم

 

 

                                                 
1- high efficiency particulate air 
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 بخار یاگاز  کنندهحذفو ماسک تنفسی آئروسل  یلترف یبترک 

بردن گازها  یناز ب یبرا یمیاییش یقوط یاو  یجکارتر یکذرات با  کنندهحذف یلترف یکاز  یبیترکشامل 

 .شودیم بخارات خاص یاو 

  1با اعمال نیروهوا  کنندهیهتصفی تنفسماسک 

 یاو  ییمیایش یجکارتر یلتر،ف یک یقاز طرهوا را  ،باقدرتدمنده  یکاز با استفاده  هاماسکدر این نوع 

ماسک  پوشش یورود یقاز طر یزتم یسپس هوا .دهندیم حرکت ،کندیمرا حذف  هوا هاییندهآالکه  یقوط

 یورود در پوششرا فشار مثبت  یک تواندیم هاماسک ینا ،یطورکلبه .گذردیم کاربر دهندهپوشش یتنفس

 .دهدیم کاهش ی راقطعه صورت داخل نشت به ناشی از یشانس آلودگ کنند که حفظ

 

 صورتتمامبا اعمال نیرو هوا  کنندهیهتصفی تنفسماسک  71-3شکل 

 

                                                 
1- Powered air-purifying respirator 
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 1اتمسفر کنندهینتأم یهاماسک 

 2هوا کنندهینتأمتنفسی  یهاماسک 

 یکبه  ،محفظه سر یکبه  یاکاربر و قطعه صورتی شلنگ متصل به  یک یقتنفس هوا از طر یلوسابه 

اگر  .دکنینمحمل  را هوا کنندهینتأمکاربر که در آن  گویندیم فشرده یهوا یلندرس یاکمپرسور مستقل و 

به  .ودش ترک محل کار و یتنفس ماسک درآوردن، کاربر ممکن است مجبور به متوقف شودهوا  کنندهینتأم

در  یاو  ندنیست خطرناکبرای زندگی  بالفاصله که هایییطمحتنها در  یدهوا با کنندهینتأمماسک  یل،دل ینهم

 .شودیماستفاده  کند، بدون ماسک فرار تواندیمکه در آن کاربر  هایییطمح

 

 (SARهوا ) کنندهینتأمماسک تنفسی  71-3شکل 

                                                 
1- Atmosphere-supplying respirators 

2- Supplied-air respirator 
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  دربردارندهدستگاه تنفس خود (SCBA)1 

کاربر  چراکه کنندیم محافظتخطرناک برای زندگی  یرو غبالفاصله خطرناک  یاتمسفرهااز کاربران در 

 د:نوجود دار SCBAتنفسی  یهاحفاظدو نوع از  .کندیم حملی را با خود هوا تنفس

1-SCBA مداربسته 

SCBA کندیم یافتبازرا  کاربری تنفسی هوا مداربسته. 

2-SCBA مدارباز 

SCBA کندیممنتشر  اطراف یطبه محرا هوا بازدم  مدارباز. 

 .باشندیم ینهو هز یچیدگیاستفاده، پ زمانمدتوزن،  ازنظر ییبو معا یامزا یهر نوع دارا

 

 (SCBA) دستگاه تنفس خود دربردارنده 72-3شکل 

                                                 
1- Self-contained breathing apparatus 
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 یبترک SCBA  هوا کنندهینتأم یهاماسکو 

 هاییطمحدر  تواندیمکه  باشدیم SCBAهوا  یمنبع کمک یکهوا با  کنندهینتأمماسک  یبترکشامل 

اگر ماسک را فعال کند  یکمک SCBAتا کاربر  دهدیماجازه  و ؛خطرناک برای زندگی استفاده شوند بالفاصله

خطرناک مانند  هاییطمحدر  یطوالن یکارها یبرا .بکند ینتأمرا  یازموردنهوای  هوا نتواند کنندهینتأم

 .مفید هستند محدود یفضاها

 

 کمکی SCBAهوا با  کنندهینتأمترکیب ماسک  73-3شکل 
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 اتمسفر کنندهینتأم یهاماسکو  هوا کنندهیهتصف یهاماسک یبترک 

ر کننده هوای کمکی هستند و کاربیهتصف یهاماسکهوا و  کنندهینتأم یهاماسکترکیبی از  هاماسکاین 

ی را تنفس یهادستگاهاین نوع  توانیم. کنندیمهوا کار نکند، محافظت  کنندهینتأم یهاماسک که یزمانرا 

که عنصر  هاییطمحدر  توانیمتنها را  هاآن هوا استفاده کرد. کنندهیهتصفهوا یا  کنندهینتأمدر حالت 

 .کردستفاده ا بالفاصله خطرناک برای زندگی هاییطمحدر  توانینمو استفاده کرد  ییدشدهتأ هوا کنندهیهتصف

OSHA که دستگاه تنفساین درباره گیرییمتصمکمک در برای  شدهداده یصفدرال عوامل حفاظت تخص 

اعداد  را توسعه داده است. مناسب است ،هستند هاآنکه کارکنان در معرض  ییخطرات موجود در هوا یبرا

 محافظ کهخطر در معرض  یریقرارگحداکثر سطح ضرب کنید تا  یمیاییمواد ش 1PELرا در  یرجدول ز

 توانیدیم، شما فقط هودهاو  خودهاکالهبرای  .آورید به دسترا  محافظت کنندآن در برابر  تواندیم یتنفس

 ریدر غ .داده است، استفاده کنیدکه آن را در آن سطح انجام دهد  یگواه یدکنندهتولکه  یزمان 1111از عامل 

 .یداستفاده کنرا  25عامل  توانیدیمصورت، شما تنها  ینا

 شدهداده یصعوامل حفاظت تخص 7-3جدول 

قطعه صورتی 

 شکل

کاله 

 ایمنی/روپوش

ماسک 

 کامل

 دومیک

 ماسک

-یک

چهارم 

 ماسک

 های تنفسیماسک نوع

 هوا کنندهتصفیه هایماسک -1 5 11 51 — —

 

25 25/ 111٬1  111٬1  روهوا با اعمال نی کنندهتصفیهماسک تنفسی -2 — 51 

 هوا کنندهتأمینتنفسی  هایماسک-3     

                                                 
1- Permissible Exposure Limit 
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 1موردنیازحالت  — 11 51 — —

25 25/ 111٬1  111٬1  حالت جریان پیوسته — 51 

— — 111٬1  و یا دیگر حالت با فشار مثبت موردنیازفشار  — 51 

 (SCBA) دربردارندهدستگاه تنفس خود -4     

 موردنیازحالت  — 11 51 51 —

— 111٬11  111٬11 و یا دیگر حالت با فشار مثبت  موردنیازفشار  — — 

 بسته(یا  مدارباز مثالعنوانبه)

 

 یکرار از ف یبرا تواندیمماسک فرار تنها  .مناسب نیستند فرار یهاماسک برای استفاده ازعوامل  یناز ا یکیچهنکته: 

 .شدن به آن منطقهوارد  نه برای، یردقرار گ مورداستفادهمنطقه 

 1211,134 ین تحت پوشش استانداردقواناستاندارد و  یهاسازمانتوسط  ییدشدهتأ گردوغبار یهاماسکتنها نکته: 

با تنگ، ز نوع ماسکی ا (کننده یلترف قطعه صورتیبه نام ) ییدشدهتأ یهاماسک .شوندیم در نظر گرفته محافظ تنفسی

نیست،  دهییدشتأکه  یگردوغبار و ماسک ذرات است یلترفقطعه صورتی  ذرات است. یتنفسی و محافظ فشار منف

 .باشدینم یتنفسمحافظ 

                                                 
1- Demand mode 
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 کننده یلترف قطعه صورتی  74-3شکل 
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 PPEنیاز برای مورد NCDOLهای پیوست الف : استاندارد

29 CFR 1910: صنایع عمومی 

29 CFR 1915: Shipyard Employment 

29 CFR 1917: Marine Terminals 

1910.28 Safety requirements for scaffolding 

1910.66 Powered platforms for building maintenance 

1910.67 Vehicle-mounted elevating and rotating work platforms 

1910.94 Ventilation 

1910.95 Occupational noise exposure 

1910.119 Process safety management of highly hazardous chemicals 

1910.120 Hazardous waste operations and emergency response 

1910.132 General requirements (personal protective equipment) 

1910.133 Eye and face protection 

1910.134 Respiratory protection 

1910.135 Head protection 

1910.136 Foot protection 

1910.137 Electrical protective equipment 

1910.138 Hand protection 

1910.146 Permit-required confined spaces 

1910.156 Fire brigades 

1910.157 Portable fire extinguishers 
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1910.160 Fixed extinguishing systems, general 

1910.183 Helicopters 

1910.218 Forging machines 

1910.242 Hand and portable powered tools and equipment, general 

1910.243 Guarding of portable powered tools 

1910.252 General requirements (Welding, cutting and brazing) 

1910.261 Pulp, paper, and paperboard mills 

1910.262 Textiles 

1910.268 Telecommunications 

1910.269 Electric power generation, transmission and distribution 

1910.333 Selection and use of work practices (Electrical) 

1910.335 Safeguards for personnel protection (Electrical) 

1910.1000 Air contaminants 

1910.1001 Asbestos 

1910.1003 13 carcinogens, etc. 

1910.1017 Vinyl chloride 

1910.1018 Inorganic arsenic 

1910.1025 Lead 

1910.1026 Chromium (VI) 

1910.1027 Cadmium 

1910.1028 Benzene 

1910.1029 Coke oven emissions 
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1910.1030 Bloodborne pathogens 

1910.1043 Cotton dust 

1910.1044 1, 2-dibromo-3-chloropropane 

1910.1045 Acrylonitrile 

1910.1047 Ethylene oxide 

1910.1048 Formaldehyde 

1910.1050 Methylenedianiline 

1910.1051 1, 3-Butadiene 

1910.1052 Methylene chloride 

1910.1096 Ionizing radiation 

1910.1450 Occupational exposure to chemicals in laboratories 

1915.12 Precautions and the order of testing before entering confined and enclosed 

spaces and other dangerous atmospheres 

1915.13 Cleaning and other cold work 

1915.32 Toxic cleaning solvents 

1915.34 Mechanical paint removers 

1915.35 Painting 

1915.51 Ventilation and protection in welding, cutting and heating 

1915.73 Guarding of deck openings and edges 

1915.77 Working surfaces 

1915.135 Powder actuated fastening tools 

1915.154 Respiratory protection 
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1915.155 Head protection 

1915.156 Foot protection 

1915.157 Hand and body protection 

1915.158 Lifesaving equipment 

1915.159 Personal fall arrest systems (PFAS) 

1915.1001 Asbestos 

1915.1026 Chromium (VI) 

1917.22 Hazardous cargo 

1917.25 Fumigants, pesticides, insecticides and hazardous preservatives 

1917.26 First aid and lifesaving facilities 

1917.91 Eye and face protection 

1917.92 Respiratory protection 

1917.93 Head protection 

1917.94 Foot protection 

1917.95 Other protective measures 

1917.126 River banks 

1917.152 Welding, cutting and heating (hot work) 

1917.154 Compressed air 

1926.52 Occupational noise exposure 

1926.57 Ventilation 

1926.60 Methylenedianiline 

1926.62 Lead 
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1926.64 Process safety management of highly hazardous chemicals 

1926.65 Hazardous waste operations and emergency response 

1926.95 Criteria for personal protective equipment 

1926.96 Occupational foot protection 

1926.100 Head protection 

1926.101 Hearing protection 

1926.102 Eye and face protection 

1926.103 Respiratory protection 

1926.104 Safety belts, lifelines and lanyards 

1926.105 Safety nets 

1926.106 Working over or near water 

1926.250 General requirements for storage 

1926.300 General requirements (Hand and power tools) 

1926.302 Power-operated hand tools 

1926.304 Woodworking tools 

1926.353 Ventilation and protection in welding, cutting and heating 

1926.354 Welding, cutting and heating in way of preservative coatings 

1926.416 General requirements (Electrical) 

1926.451 General requirements (Scaffolds) 

1926.453 Aerial lifts 

1926.501 Duty to have fall protection 

1926.502 Fall protection systems criteria and practices 
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1926.550 Cranes and derricks 

1926.551 Helicopters 

1926.701 General requirements (Concrete and masonry construction) 

1926.760 Fall protection (Steel erection) 

1926.800 Underground construction 

1926.951 Tools and protective equipment (Power transmission and distribution 

1926.955 Overhead lines 

1926.1101 Asbestos 

1926.1126 Chromium (VI) 

1926.1127 Cadmium 

29 CFR 1926: سازوصنایع ساخت  

13 NCAC 07F .0202—General Safety and Health Provisions 

13 NCAC 07F .0204—Personal Protective and Life Saving Equipment 

13 NCAC 07F .0206—Power Transmission and Distribution 

13 NCAC 07F .0604(d)—Hazard Identification and Assessment 

13 NCAC 07F .0605—Fall Protection 

13 NCAC 07F .0605(i) (2) (B) and (C)—Emergency and Rescue Procedures 
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 نحوه نگهداری لوازم حفاظت فردی 3-2

ای هتمامي تجهيزات حفاظت فردی بايد تميز بوده و به شيوه مناسب نگهداری گردند، تميز كردن محافظ 

ردد. گهای جدی به بينايي افراد وارد ميآسيب صورت ينا، در غير باشديمچشم و صورت بسيار حائز اهميت 

 يه صورتبنيز بايد  هاآنو تميز گردند، تعداد  شدهيبررستجهيزات حفاظت فردی بايد در فواصل زماني منظم 

ات، كامل اين تجهيز يضدعفونها استفاده نمايد )تميز كردن و طور جداگانه از آنباشد كه هر فرد بتواند به

زاتي تجهي كهيهنگامباشد(. همچنين ه فرد ديگری واگذار گردند، بسيار ضروری ميب كه قرار است يدرزمان

های مخصوص و تميز نگهداری شوند، برای بايستي در مكاني خشك و در جعبه ،گيرندينمقرار  مورداستفاده

هداری و امه نگتوسط كارخانه توليدكننده، در زمينه برن شدهارائه هایيشنهادپكارگيری اين منظور توجه و به

ها ان آنكنندگتوان به كليه مصرفبسيار حائز اهميت است. مراقبت ساده از اين نوع تجهيزات را مي تعمير،

اما اموری مربوط به تعميرات پيچيده و اساسي را تنها بايد به پرسنل متخصص ويژه اين كار واگذار  آموخت،

، همواره تعدادی از شوديممان مفيد كاری پيشنهاد نمود. برای جلوگيری از صرف وقت و از دست رفتن ز

تهيه و در محل كار نگهداری شود. هر وسيله  ، جهت جايگزيني موقت،يازموردناين تجهيزات مازاد بر تعداد 

خطر نحوه نگهداری، تميز كردن خاصي را نياز  هایيژگيوحفاظت فردی بنا بر نوع مصرف، نوع وسيله و 

در  حفاظت فردی لوازم يو دفع بهداشت سازیيرهذخ ی،و نگهدار يركردن، تعم يزتماز  در ذيل با مثالي .دارد

و بازرسي  یدارنگهو در انتها جدول كاملي از استانداردهای  پردازيميم، به اين مقوله هاكشآفتكار با 

 تجهيزات را در پيوست معرفي خواهيم كرد.
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 یلوازم حفاظت فرد یو دفع بهداشت سازییرهذخ ی،و نگهدار یرکردن، تعم یزتم 3-2-1

، سازندگان لوازم حفاظت فردی بايد به دنبال ساخت یدارنگهتميز كردن و  یهادستورالعملتهيه  منظوربه

PPE  يزاتتجه ي ازنوع هيچهرگز استفاده مجدد باشند.  يتقابل باهای PPE استفاده  مجدداً را مصرف باريك

و يا در طول  قرار دهد PPEاز استفاده قبلي از  جاماندهبهبقايای در معرض  را شما توانديمنكنيد، برای اينكه 

 گردد. PPEو خراب شدن  ديدگييبآساستفاده مجدد منجر به 

بايد  ،داری نشودتميز، تعمير و نگه يدرستبه استفاده مجدد اگر يتباقابلهای  PPEتوجه داشته باشيد 

ايجاد  هاكشآفتهنگام قرار گرفتن در معرض  خصوصبه يتوجهقابلكه خطر  چرا ،دور انداخته شوند

ه از استفاده قبلي منجر ب ماندهیبرجاكه بقايای زماني هاكشآفتمثال قرار گرفتن در معرض برای  .كندمي

 ايو  لباس يادستكش و  رویكوچك  و قطرات هاحفرهايجاد  و يا حفاظ تنفسي مهروموم ديدگييبآس

 شود، مي تواند بسيار خطرناک باشد. يمياييمقاوم در برابر مواد ش PPE يبتخر

 

 از استفاده قبلي دستكش و انتقال آلودگي بر روی دست ماندهیبرجابقايای  57-3شكل 

تمام شد وسايل حفاظت فردی خود را برداريد. دستكش خود را با  هاكشآفتبا  كارتان كهينا محضبه

پس س بقيه وسايل حفاظت فردی خود را برداريد. پوشيدن دستكشي ديگر با سپس آب و صابون بشوييد
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 يتقابل ابرا قبل از اينكه از دستتان خارج كنيد با آب و صابون بشوييد. وسايل حفاظت فردی  هادستكش

ل ا قبر هادستكش بدون ايجاد آلودگي برای خودتان تميز كنيد. PPE دستورالعملاستفاده مجدد را با توجه به 

را كه در معرض  ييكارهالباس  جلوگيری كنيد. 57-3در شكل  شدهدادهآلودگي نشان  و ازبشوييد  درآوردناز 

 بشوييد. وقت اسرعمنظم در  طوربه ،هاكشآفترفع آلودگي باقيمانده  حداكثر منظوربه قرارگرفته هاكشآفت

ستفاده از ا ينده بشوييد.گرم و مواد شوشده با استفاده از آب  شسته یهالباسجداگانه از ساير  طوربهرا  هاآن

 ماندهیبرجا كشآفت پاكسازی ممكن است به كنخشك يك یجابهباز  یدر فضا يزآورختطناب  يك

هنوز هم عاقالنه اين است كه  نباشد كشآفتبر روی  يازموردن PPE اگر هيچ برچسب مبني بر كمك كند.

 اقدام كنيم. هالباسدر اسرع وقت برای شستن 

 يرو تعم تهيه كنيد ياصل يدكنندهتولاز را  صورتتمامو  يمهن يتنفسحفاظ  یبرا يدكيقطعات  يشههم

PPE قابل  ريكديگ قطعات حفاظ تنفسي سازندگان مختلف با انجام دهيد. مطابق با دستورالعمل سازنده را

 تعويض نيستند.

 سازییرهذخ 3-2-1-1

استفاده مجدد و  يتباقابل PPEبرای هر دو  بايد PPE يدكنندگانتول سازیيرهذخ یهادستورالعمل

رطوبت  يد،حرارت شد يد،نور خورش يميايي،مواد شها بايد در برابر  PPEبيشتر  اعمال گردد. بارمصرفيك

ها  PPE .يافتكاهش خواهد  ی مشخصه آنماندگار، در غير اين صورت محافظت شود نمو  ازحديشب

 وند.نشوند بايد دور انداخته ش سازیيرهذخ يدرستبهاگر  بارمصرفيكاستفاده مجدد و يا محدود و  يتباقابل

PPE و هرگز  يددارنگهخود تا زمان استفاده  شدهمهرومومرا در بسته  هاPPE و يا  هاكشآفت به همراهها را

 شخصي خود نگه نداريد. یهالباس
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 دفع بهداشتی 3-2-2-2

بدون  PPEحاصل كنيد كه  يناناطم است. PPEو استفاده از  ونقلحملآخرين مرحله كليدی در  ،دفع

ممكن  PPE .شوديمحذف و دور انداخته  زيستيطمحايجاد آلودگي برای خودتان، جمع آورندگان زباله و 

نياز به بررسي و خواندن دقيق  ممكن است ها PPE داشته باشد، همچنين دفع بعضي است تاريخ انقضا

 ليرقابغسازنده را داشته باشند و تضمين حفاظت دفع آن سخت و يا حتي  یهاشركت یهادستورالعمل

 تضمين باشد.

و  مرا قبل از دفع با آب و صابون بشوييد تا باقيمانده سمو بارمصرفيكو  وشوشستاقالم قابل 

 زباله معمولي نابود گردد. عنوانبه توانديمتميز شده  يدرستبه PPEحذف گردند.  هاكشآفت

PPE بايد با توجه به برچسب روی محصوالت و تمام مقررات فدرال، ايالتي و محلي دفع  شدهآلوده

 عنوانبهآلوده  PPEبرچسب و يا مقررات خاص دولتي، دفع  روی وجود دستوراتدر صورت عدم  گردد.

 هایتيسازباله مناسب و يا  یآورجمعبه يك محل  توانديمكه  شوديمزباله خطرناک خانگي در نظر گرفته 

 دفع منتقل گردد.

 تجهيزات حفاظت فردی یدارنگهو  سازیيرهذخمناسب برای  یهامحل 57-3شكل 
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 PPEدنبال نشود،  دقتبهو دفع  سازیيرهذخ، یدارنگهو  يرتعم برای تميز كردن، PPEاگر همه دستورات 

 آلودگي يا خطر را به همراه داشته باشد. شود و موجب افزايش تماس با اثريب توانديم

 نگهداری وسایل شخصی 3-2-3-3

 وسايل شخصي در آزمايشگاه و يا محل كار رعايت موارد زير مفيد خواهد بود. یدارنگهبرای 

 برای نگهداری لوازم شخصي در آزمايشگاه و اطراف آن تعبيه گردد. یدارقفل یهاقفسهو  يزهام -1

 وسايل شخصي درون آزمايشگاه برای اعضا تخصيص داده شود. یدارنگهبرای  ييهاسطل -2

 ی كنيد.دارنگهوسايل شخصي را در محلي جدا از محيط كار  -3

يد توانيموسايل قيمتي را به محل كار نياوريد. تا حد ممكن وسايل كوچكي را كه پيش خودتان  -4

 يد، به همراه داشته باشيد.دارنگه

 داريد. ورنگهدوسايل شخصي را از مواد شيميايي  -7

 

 





 

 یازن موردو آموزش  یو نگهدار یرتعم ی،: انتخاب، بازرس1 یوستپ

 یازموردن سازییرهذخو  یو نگهدار یرتعم تکرار بازرسی گزینش PPEنوع 
 ی، کدهااجراقابلقانون 

 استاندارد یاو  عملی

حداقل الزامات 

انجام  یاآموزش 

 تست

 لباس

 .یدمراجعه کن AS/NZS 4501.1به  ای،حرفه یحفاظت یهالباسدر مورد  یعموم هاییهتوص ازاستفاده ی برا

لباس ایمنی با 

 باالوضوح

 Cانتخاب در ضمیمه  هاییهتوص

 استاندارد

 AS/NZS 4602.1 

 است. شدهمشخص

 3چشمی بین  صورتبه

 ماه 6الی 

ر کردن آن برای کامواد بازتابنده  یاو  رنگکم ی،خاک ،دیدهیبآس شدتبهدر صورت لزوم اگر لباس  یگزینیجا

 .کندینمعمل 

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 4602.1  

 

یا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی یرقابلغ

 

 یحفاظت یهالباس

کاربران اره  یبرا

 ینیبنز یریزنج

 یدست

 یدسترس یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 

و  فواصل منظم در 

 در زمان چشمی صورتبه

و بعد از هر  سازییرهذخ

 بار استفاده

 شود. یتارع یدکردن لباس محافظ با یزو تم یو نگهدار یردر مورد تعم کنندهعرضه یاو  یدکنندهتول هاییهتوص

فظ که مواد محا ییدرجا .شود یرقبل از استفاده تعم یدبا یوبمع یاشکسته و  یهاتسمهو  هادهندهاتصالهمه 

 دور انداخته شود. یدلباس با ،اندشدهقطعیری اره زنج توسط یا دیدهیبآس

AS/NZS 4453.3  

 

یا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی یرقابلغ

 



 

محافظت  یلباس برا

در برابر حرارت و 

 شعله

 Cانتخاب در ضمیمه  هاییهتوص

 استاندارد

 AS / NZS ISO 2801 

 است. شدهمشخص

و  یادوار یناتمعا

قبل و  چشمی صورتبه

 بعد از هر بار استفاده

 :بررسی مواردی مانندشامل  یدبا یادوار یناتمعا

 شدن دارلکهالف( 

 یولوژیکیعوامل ب ازجملهمواد خطرناک،  به یب( آلودگ

 (شدهستهب هاییستمو س رفتهازدست یافزارسخت هاییستمس یدگی،، برقطرات ی،)مچالگ یزیکیف یبج( آس

 در رنگ( ییر، ذوب، تغسوزش یهاگودال، سنگزغال) یحرارت یبد( آس

 بازتابنده، برچسب زدن( یرایش)پ شدهگم یاو  دیدهیبآس یه( لوازم جانب

 سطوح یو  همپوشان یستممناسب س یابیج( ادامه ارز

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS ISO 2801 یا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی یرقابلغ

 

  

 

    

 ی، کدهااجراقابلقانون  یازموردن سازییرهذخو  یو نگهدار یرتعم تکرار بازرسی گزینش PPEنوع 

 استاندارد یاو  عملی

حداقل الزامات آموزش 

 انجام تست یا

 حفاظت از چشم

مش چشم و 

صورت  یهامحافظ

 یبرا

 یدسترس یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1337.2  

 

 یمهآزمون مناسب در ضم

A استاندارد 

AS / NZS 1337.2 

 است. شدهمشخص



 

 یاحرفه یهاکاربرد 

 یهامحافظ و یلترهاف

چشم در برابر اشعه 

 )محافظ چشم یزرل

 (یزرل

 B انتخاب در ضمیمه هاییهتوص

 استاندارد 

AS/NZS of 1337.4  

 است. شدهمشخص 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1337.4  

 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 یمحافظ چشم برا

 یبر رو ییمکار تنظ

 هاییستمسو  یزرل

چشم  )محافظ یزریل

 (یزریل یمتنظ

 B انتخاب در ضمیمه هاییهتوص

 استاندارد 

AS/NZS of 1337.5  

 است. شدهمشخص 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1337.5  

 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

ت حفاظ یبرا یلترهاف

در برابر اشعه 

در  یدشدهتول

 یجوشکار یاتعمل

 

 

 A انتخاب در ضمیمه هاییهتوص

 استاندارد 

AS/NZS of 1338.1  

 است. شدهمشخص 

 

 

- 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 

 

 

، یناکو چسب یاز چاله، خش، چرب یعار یمنطق طوربه یدبا یلتر، فدیداریاز بخش  چشمی یدر بازرس

 هدف یبرا را یلتراستفاده از ف تواندیمکه  ئیو اجزا یمحل هااعوجاج یا،حباب، استر ،قطرات آب

 باشد. کنند،مختل  موردنظر

شم مناسب با چ ینهزمپس یکدر برابر  یخوب ییتحت روشنا یدبا یچشم یدر صورت لزوم بازرس

 باشد فرسوده ینککه ع هرچندشود انجام  یرمسلحغ

 ..باشد شدهانجامدر حالت نور  یلتربا ف یدبا یکجوش اتومات یلترف یچشم یبازرس

AS/NZS 1338.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 

 

 



 

 - است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن - -

      

 ی، کدهااجراقابلقانون  یازموردن سازییرهذخو  یو نگهدار یرتعم تکرار بازرسی گزینش PPEنوع 

 استاندارد یاو  عملی

حداقل الزامات آموزش 

 انجام تست یا

 یبرا یلترهاف

محافظت در برابر 

 ماوراءبنفشاشعه 

 A انتخاب در ضمیمه هاییهتوص

 استاندارد 

AS/NZS of 1338.2 

 است. شدهمشخص 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1338.2  

 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 یبرا یلترهاف

محافظت در برابر 

 قرمزمادوناشعه 

 A انتخاب در ضمیمه هاییهتوص

 استاندارد 

AS/NZS of 1338.3 

 است. شدهمشخص 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1338.3  

 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 

 پوشش پا

ایمنی،  یهاکفش

 یاحرفهمحافظ و 

 2بخش انتخاب در  هاییهتوص

 استاندارد 

AS/NZS 2210.1  

 است. شدهمشخص 

قبل و چشمی  صورتبه 

 بعد از هر بار استفاده

ث مشابه که باع هاییبآس یاپا و  انانگشت آسیب در محافظدر چرم،  شکستگیترک،  هرگونهاگر 

 شود. یضتعو ید، کفش باداشته باشدوجود شود،  پامحافظ  یفیتکاهش ک

AS/NZS 2210  

 

 یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی

 



 

 هادستکش

 یهادستکش

 یاحرفه یحفاظت

 1انتخاب در جدول  هاییهتوص

 AS / NZS 2161.1از 

 است. شدهمشخص

قبل و چشمی  صورتبه

 بعد از هر بار استفاده

 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 2161 در استفاده مناسب از  یدآموزش با

که شامل  .باشد شدهارائه هادستکش

 موارد زیر است:

برای  شدهیهتوص یهاروشالف( 

 دستکش درآوردن

 مناسب یابیب( ارز

 کردن یز( تمج

 و ی،و نگهدار یر( تعمد

 برای پیدا کردندستکش  ی( بازرسه

 .یبتخر یاو زوال و  یخوردگ

  

 

    

، اجراقابلقانون  یازموردن سازییرهذخو  یو نگهدار یرتعم تکرار بازرسی گزینش PPEنوع 

 یاو  عملی یکدها

 استاندارد

انجام  یاحداقل الزامات آموزش 

 تست

 یقعا یهادستکش

مقاصد  یبرا

 یکیالکتر

 یهادستکشدر انتخاب دیگر 

با  زمانهم طوربهکه محافظتی 

اید ب شودیمدستکش عایق استفاده 

چشمی  صورتبه

 قبل از استفاده

 AS 2225 استاندارد  C یمهدر ضم هادستکش در مورد ییهاپرسشو مسائل  ،سازییرهذخ یبرا هایهتوص

 است.  شدهمشخص

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS 2225  ود آزموده ش فشارتحتدستکش باید

سوزن مانند آن آب  یهاسوراختا 

ا ر شدهفشردهبنده شده باشد و هوای 



 

حاصل شود  یناناطمدقت کرد تا 

بودن  یقخواص عا هاآنکه 

از بین  را برق یقدستکش عا

 .برندینم

از دست دادن درون خود نگه دارد. 

 یوبکه دستکش مع دهدیمهوا نشان 

دستکشی که معیوب باشد نباید  است.

 استفاده شود.

 پوشش سر

 یچشم یبازرس توسط کاربر یاحرفهکاله محافظ 

 یاهفتهحداقل 

 باریک

 است. شدهخالصه AS / NZS 1800استاندارد  3در بخش  یازموردن یمراقبت و نگهدار

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1800 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ 

 شنواییحفاظت 

شنوایی  یهامحافظ

 و آکوستیک

 2انتخاب در جدول  هاییهتوص

  AS / NZS 1270 از استاندارد

 است شدهمشخص

یا اجرا  یرقابلغ

 دسترسی یرقابلغ

 است.  شدهمشخصکه توسط سازنده  طورهمان

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1270 دسترسی یرقابلغیا اجرا  یرقابلغ 

 

 

 



 

، اجراقابلقانون  یازموردن سازییرهذخو  یو نگهدار یرتعم تکرار بازرسی گزینش PPEنوع 

 یاو  عملی یکدها

 استاندارد

انجام  یاحداقل الزامات آموزش 

 تست

 یحفاظت تنفس

از  4انتخاب در بخش  هاییهتوص محافظ تنفسی

 AS / NZS 1715 استاندارد

 است. شدهمشخص

چشمی  صورتبه

قبل و بعد از هر 

استفاده و تمیز 

 کردن 

 شدهمشخص AS / NZS 1715استاندارد  2برای اجرای برنامه حفاظت تنفسی در بخش  هایییهتوص

 است.

 شدهمطرح 9.1در جدول  - AS / NZS 1715 از استاندارد 9در بخش  یازموردن یو نگهدار یرتعم

 است.

 است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1715 

AS/NZS 1716 
از  7در بخش  یازموردن یهاآموزش

 AS / NZS 1715استاندارد 

 است. شدهمشخص

در  یازموردن یهاتستچک کردن و 

 AS/NZSاز استاندارد  8بخش 

 است. شدهمشخص 1715

 حفاظت از سقوط

و  هادستگاه

 هاییستمس

جلوگیری از سقوط 

 فرد 

از  2انتخاب در بخش  هاییهتوص

 AS/NZS 1891.4استاندارد 

 است. شدهمشخص

بازرسی  یهادوره

از  9در بخش 

استاندارد 

AS/NZS 

1891.4 

 سازنده آمده است. دستورالعملکه  طورهمان

 .است ذکرشدهکه  4.5موارد دیگر در قسمت  ،خاص سازییرهذخبه  یازبدون ن

AS/NZS 1891.1 

AS/NZS 1891.4 

ت، اتصاال یبرا تستبرنامه  -تست 

از  1در جدول  هامجموعهقطعات و 

آمده  AS/NZS 1891.1استاندارد 

 است.



 

 شدهمشخص

 است.

راهنمایی برای ارائه آموزش  -آموزش

از استاندارد  Eدر ضمیمه 

AS/NZS 1891.4 شدهمشخص 

 است.

 



 

 

 فصل چهارم
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  (MSDS)برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی  4-1

 Safety  )مواد(،Material  حروف اول کلماتاز  MSDSاطالعات ایمنی مواد شیمیایی یا  برگه

تشکیل یافته به برگه ای اطالق می شود که شامل اطالعات  )برگه(Sheet  )اطالعات(، Data )ایمنی(،

 که به عنوان منبع مهمی برای پیشگیری و کنترل خطرات مورد استفاده قرار می گیرد.ایمنی مواد 

 

 

 

 اطالعات ایمنی مواد شیمیایی اهمیت برگه 4-1-1

مختلف کار  با مواد شیمیایی وقتی که این لحاظ حائز اهمیت است از  MSDSایمنی اطالعات  برگه

 یطر محدآزاد یا ریخته شدن مواد  تماس پوستی، بلع، استشمام رامکان بروز حوادث مختلف نظی کنیمیم

رگه ب چنین حوادثی باید چگونه عمـل نمود. سیار مهم است که بدانیم در مقابلبنابراین ب و... وجود دارد.

 زاییسیبآشیمیایی، پتانسیل  ، نظیر ویژگییهپااطالعاتاز  یامجموعهمواد شیمیایی شامل  اطالعات ایمنی
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استفاده ایمن از ماده و چگونگی برخورد با حاالت اضطراری مرتبط با کاربرد آن را ارائه ، نحوه مواد

 .نمایدیم

 اطالعات موجود در برگه اطالعات ایمنی 4-1-1-1

که در مورد اهمیت ذکر  باشندیمحاوی اطالعات زیر  (MSDS)اطالعات ایمنی مواد شیمیایی  یهابرگه

 شد.توضیح داده خواهد  اختصاربهیمنی ا برگهدر  هرکدام

 

 نام علمی ماده 

 فرمول شیمیایی و مشخصات ماده 

  یگذاربرچسبترکیب ماده و 

  ماده المللیینبکد یا شناسه(CAS Number)   

 خواص فیزیکی و شیمیایی 

  یشناسسماطالعات 

  ونقلحملو  یدارنگهنحوه  

  محیطییستزاطالعات اکولوژیکی و 

 اولیه یهاکمکمقابله با خطرات احتمالی و  یهاروش 

  و اطفاء حریق یریگآتشاقدامات الزم در مواقع 

 و غیره کنترلی و حفاظتی هنگام مواجهه با ماده یهاراه 
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 اطالعات مربوط به شناسایی ماده 

و کلیه ، وزن مولکولی، فرمول شیمیایی مترادف یهانامماده، نام تجاری،  در این بخش نام علمی

آدرس  ، نام شرکت،CAS Number)  (ماده المللیینب شناسهماده نظیر کد یا  اصطالحاتی که برای شناسایی

خذ ا دسترسی برای منظوربه مورداستفادهماده  کنندهیعتوز، واردکننده و یا یدکنندهتولو شماره تماس 

 .گرددیماطالعات بیشتر در مواقع ضروری در این بخش ذکر 

  یگذاربرچسبترکیب ماده و 

 هاانهنشو مخاطرات مربوط به مـاده شیمیایی با نمادها و  هایسکره اطالعات این قسمت کلی بر اساس

 .باشدینم. اگرچه ذکر تمام جزئیات ترکیبات شیمیایی ضروری شودیمشناسایی 

  اثرات مربوطهخطرات و 

 وردنـ، تمـاس با چشم یا پوست، خزیستیطمحخطرات مـاده برای انسان و  ینترمهماز  یاخالصه

ش بخ در این هایتمسمومعالئم و عوارض مواجهه با ماده نظـیر  ینترمهم ینچنهمتنفس، حریق و انفجار 

 .گرددیمذکر 

 کنترلی و حفاظتی هنگام مواجهه با ماده یهاراه 

 لنوع وسای ینچنهمهه کاربر با ماده شیمیایی جهت به حداقل رساندن میزان مواج اقدامات الزمکلیه 

 .گرددیمدر این بخش ذکر  هاآنحفاظتی فردی الزم و مشخصات 

  ماده ونقلحملنحوه نگهداری و 

 .دشویم مشخص در این بخش ونقلحملمناسب  یهاراهمکانیسم نگهداری، شرایط دما، رطوبت و 
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  یشناسسماطالعات   

خروج ماده از بدن بعد از  یهاراه. کندیمکلیه اثرات و عوارضی که ماده  شیمیایی  در انسان ایجاد 

 .گرددیمپزشکی در این بخش ذکر  یهامراقبتچگونگی تشخیص مواجهه با ماده و حتی  ،تماس

 خواص فیزیکی و شیمیایی ماده 

، نقـطه اشتعال، نقـطه جوشنقطه،  pHگاز(، رنگ، بو، ل فیزیکی مـاده)جامد، مایع،شخصات کامم

 .گرددیم، وزن مخصوص و مواردی از این قبیل در این بخش ذکر فشار بخارویسکوزیته، ، ذوب

  و اطفاء حریق یریگآتشاقدامات الزم در هنگام 

ال اینـکه ـ. برای مثگرددیمماده در این بخش ذکر  یریگآتشمناسب برای اقدام هنگام  یهاحلراه

 ها ازشدن بخارات و گاز است، یا به هنگام متصاعد نامناسبمناسب یا  یاکنندهخاموشنوع وسایل  چه

 نوع وسایل حفاظت فردی ایمن باید استفاده کرد. چه

  ماده محیطییستزاطالعات اکولوژیکی و 

 یرگذاریتأثماده و چرخه عمل ماده در طبیعت، آلودگی آب، خاک و هوا، میزان  در این بخش عمر

 .گرددیمذکر  زیستیطمحخطرات تجزیه در  ینچنهمماده با مواد ناسازگار 

 

 یمیاییبه هنگام استفاده از مواد ش موارد قابل توجه 4-1-1-2

 قبل از خرید یک ماده باید برگه MSDS ورد مرور کلـی اطالعاتی در م، با یک آن را تهیه نموده

د نباش دسترسقابل موردنظردر محیط  شدهیهتوصو چنانچه اقدامات کنترلی  آمدهدستبهماده 

 تهیه نمود. خطرترکم هاییگزینجانمود. یا ترجیحاً باید  نظرصرفاز خرید آن ماده  توانیم
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 ایمنی  ت برگهرخواست خود را برای دریافدر هنگام خرید ماده شیمیایی بایستی دMSDS  به

 فروشنده

 اعالم نمود.

  ایمنی یهابرگهمحل نگهداری MSDS  در دسترس کاربران باشد. یراحتبهباشد که  یاگونهبهباید 

  طورهب مورداستفادهماده  بایستی زمایشگاهی در دسترس نباشند.ایمنی در محیط آ یهابرگهاگر 

 گردد.انبار شود. تا برگه ایمنی آن تهیه  موقت

  ایمنی را درک کرده و  شوند تا  اطالعات موجود در برگهبه کاربران آزمایشگاه باید آموزش داده

 کاری ایمن باشند.محیط به استفاده از آن جهت داشتن  قادر

 ثبت  روزبه صورتبهایمنی در محل باید در فایل، زونکن یا بانک اطالعاتی کامپیوتری  یهابرگه

 قرار گیرند. مورداستفادهری تا در مواقع ضرو شوند

  ایمنی موجود برای همان ماده بوده و اطالعات فیزیکی و کیفیت ظاهری  یهابرگهاطمینان از اینکه

 در برگه تطابق داشته باشد. ذکرشدهبا موارد  ماده

  یم بوده و بیش از سه سال از تنظ روزبهایمنی  یهابرگهباید به این نکته توجه داشت که اطالعات

 نگذشته باشد. هاآن

 

 Labels ایمنی یهابرچسببا  MSDS اطالعات ایمنی مواد شیمیایی یهابرگهتفاوت  4-1-2

 .کنندیمخطرات بالقوه مواد شیمیایی را بیان  مواد شیمیایی مواردی کلی درباره ایمنی یهابرچسب

 طوربهتمام ظروف حاوی مواد شیمیایی موجود در محیط آزمایشگاه باید با رعایت استانداردهای الزم 

 لیدیکه محصوالت تو اندموظفشود. تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی  یگذاربرچسبصحیح 
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ه شده و بالفاصله ریخت هاآنحتی ظروفی که مواد شیمیایی در  نمایند. یگذاربرچسبصحیح  طوربهخود را 

 شوند. یگذاربرچسببا نام ماده  نیز حداقل باید گیرندیمقرار  مورداستفاده

 :کامل باید دارای مشخصات زیر باشدیک برچسب 

 مشخصات ماده، نام تجاری و شیمیایی ماده 

  دهندهیلتشکاجزاء 

  که نشانگر خطر هستند شاخصکلمات (POISON ،HAZARDOUS) 

  نحوه حفاظت فردی است. و ییجاجابهجزئیات در نگهداری،  کنندهفراهمعبارات ایمنی که 

 اطالعات ایمنی  ارجاع دادن به برگهMSDS  ترجامعبرای کسب اطالعات  

را بیان  وادـاطالعات ایمنی مشخصات م یهابرگهد ـایمنی همانن یهابرچسب کهینابا توجه به 

 قرار گیرند. استفاده موردایمنی  یهابرچسب یهتهمرجع برای  عنوانبه توانیم که ؛کندیم

گر یک نمونه برگه اطالعات ایمنی بیان 2-4شکل دهنده یک نمونه برچسب ایمنی و نشان 1-4شکل 

 است.

 

 نمونه برچسب ایمنی: 1-4شکل 
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 MSDSاطالعات ایمنی  نمونه برگه :2-4شکل 
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 هشداردهنده های ایمنینشانه 4-2

 گیری از خطرات آزمایشگاهی است.شروش پی ترینساده عنوانبههای ایمنی استفاده از نشانه

 مزایا و معایب خاص خود را دارد. هرکدامهای ایمنی وجود دارد که نداردهای زیادی برای تولید نشانهاستا

با  ها در ترکیباین شکل شوند.و شکل خاصی طراحی می رنگ با هرکدام ،ایمنی هاینشانهبندی برای دسته

 .رسانندهای مختلف معانی مختلفی را میرنگ

 دارای حاشیه مشکی و رنگ داخل آن زرد است. االضالعمتساویمثلث  هانشانهشکل هندسی در این 

 اگر به آن توجه نشود ممکن است سبب آسیب شود. که ترکیب رنگ زرد با مثلث یکی از معانی هشدار است.

 

 عالئم هشدار توضیحات ردیف

 در دست تعمیر 1

 

 یگرفتگبرقخطر  2

 

 خطر 3

 

 خطر مرگ 4

 

 هشدار ایمنی هاینشانه :1-4 جدول
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 مواد قابل اشتعال 5

 

6 

ی عنوان هر مایعهمایع قابل اشتعال ب: حالل قابل اشتعال

 ۸/3۳یا درجه فارنهایت  1۱۱که دارای نقطه اشتعال زیر 

  شود.گراد تعریف میدرجه سانتی

۳ 

تر ل کمهر گازی که دارای نقطه اشتعا گاز قابل اشتعال:

( با فشار گرادیسانتدرجه  ۸/3۳درجه فارنهایت ) 1۱۱از 

درجه فارنهایت  1۱۱پوند بر اینچ مربع در  4۱ظرف 

 تعریف شده است.
 

۸ 

می یک ماده شیمیایی بسیار س: مواد شیمیایی بسیار سمی

یا  mg/kg 5۱از خوراکی کمتر  LD50یک ماده با 

  است. kg /mg 2۱۱ سمیت پوست کمتر از

9 

اتاق شامل هر مقدار از یک گاز بسیار : گازهای سمی

، سیانوژن مانند؛ (LC50 <ppm  2۱۱سمی )استنشاق 

 نیتروژن دیاکسید ن،فسژ، فلوئور

فوت مکعب یا بیشتر از گازهای سمی  ۸۱اتاق شامل 

کلر،  مانند؛ (LC50 < 2۱۱۱ ppm > 2۱۱)استنشاق 

 سولفید هیدروژن، ، هیدروژن فلورایدکلر دیاکسید
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1۱ 

گالن )مایع( و یا  5۱اتاق شامل بیش از  مواد خورنده:

 ف.یک یا چند ظرمد( مواد خورنده در جاپوند ) 5۱۱

ک ماده سوزاننده جامد یا مایع ی عنوانبهمواد خورنده 

 تعریف شده است. pH >2 <12 کهاست 

معمولی از مواد خورنده شامل اسیدهایی مانند  یهانمونه

 ؛وفلوریک و سولفوریککرومیک، هیدروکلریک، هیدر

، یدهیدروکسبازهایی مانند آمونیوم هیدروکسید، کلسیم 

 .هیدروکسید، پتاسیم کربنات و سدیم هیدروکسیدپتاسیم 

 

11 

 

 هر مقدار از مواد رادیواکتیو اتاق شامل: اکتیومواد رادیو

  

12 
حاوی  یهااتاقها و الصاق به آزمایشگاهعامل سرطان: 

 زاسرطانمواد شیمیایی 

 

13 

-آزمایشگاه یتمامبه NO FOOD OR DRINKبرچسب 

 رادیواکتیوکه در آن مواد شیمیایی خطرناک و مواد  هایی

  گردد.شود الصاق میاستفاده و یا ذخیره می



 

 
 

 

 های ایمنی هشداردهندهنشانه 872

14 

 EYE PROTECTION REQUIREDبرچسب 

در  فتناحتمال قرار گرهایی که در آن آزمایشگاه یتمامبه

، عوامل بالقوه عفونی و یا معرض مواد شیمیایی خطرناک

شم چ دیدگیآسیبتواند منجر به خطرات فیزیکی که می

 شود.الصاق می شود،
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 یتمامبه CHEMICAL STORAGE AREA برچسب

و انبارهای مواد شیمیایی  هااتاقهای حاوی آزمایشگاه

 گردد.الصاق می
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 هاهای آزمایشگاهی و ضرورت توجه به آنبرچسب 4-3

 ماده شیمیایی بر روی ظروف محتوی آن. هایویژگی ترینمهمگذاری مواد عبارت است از ثبت برچسب

 اهمیت زیادیاز صحیح  یگذاربرچسب، هایشگاهآزما در مورداستفاده شیمیایی مواد توجه به کاربرد گسترده با

 ظروف همه هاآن خطرات و دفع روش شیمیایی، مواد از صحیح استفاده روش تعیین . جهتبرخوردار است

بر روی ظروف مواد شیمیایی،  شدهنصب یهابرچسبشوند.  زده برچسب صحیح طوربه باید مواد شیمیایی

 ت.منبع اصلی و مهم اطالعات آن ماده اس

 گذاریبرچسبانواع  4-3-1

ست ا فراگرفتههای مواد شیمیایی دورتادور ظرف را : در ظروف تجاری برچسبتجاری هایبرچسب -1

ز ا کنند بسیاریماهیت، مقدار و کیفیت مواد شیمیایی فراهم می مورد دراطالعاتی که  بر عالوهو 

 .نماینداطالعات ایمنی مربوطه را نیز مشخص می

 

 تجاری گذاریهایی از برچسبنمونه :3-4شکل  
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. گیردهایی که توسط افراد روی ظروف فرعی نگهداری ماده قرار میبرچسب: ثانویه هایبرچسب -2

 شودقبل از استفاده روی ظروف چسبانده نمونه و  سازیآماده محضبهباید  هابرچسباین 

 

 

 

 

 گذاریبرچسبنحوه صحیح  4-3-2

 تجاری گذاریبرچسب 4-3-2-1

واند تمطالب عالوه بر زبان انگلیسی می) باید به زبان انگلیسی باشد. هابرچسبدر  شدهارائهمطالب  -1

 به زبان رسمی هر کشور نیز نوشته شود(.

 .باشندیمشامل اطالعات زیر در رابطه با ماده شیمیایی  طورمعمولبه ی تجاریهابرچسب -2

 نام ماده شیمیایی 

 CAS number  وUN number 

  هادر آن موجود هاییناخالصو مواد درصد خلوص 

 گیر بودن()در صورت آتش کنندهخاموشو نوع کپسول  1نقطه اشتعال 

                                                 
1 - Flash Point 

 ثانویه گذاریاز برچسب هایینمونه :4-4شکل 
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  لوزی خطرNFPA 1 

 خطرات، موارد هشدار و احتیاط 

 ونقلحمل هاییهتوص 

 اولیه و اورژانسی یهاکمک 

  مواد شیمیایی واردکنندهسازنده و  یهاشرکتنام و آدرس 

 باشند. یترؤقابلبایستی از هر طرف ظرف  هابرچسب -3

باید مسئولین آزمایشگاه مطمئن باشند که ظروف حاوی مواد شیمیایی خطرناك موجود در آزمایشگاه،  -4

 مخدوش شده نباشند.بدون برچسب یا دارای برچسب 

 

 هاروی برچسبمتداول خطر  عالئم

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  - National Fire Protection Association 

 هابرچسب خطر روی عالئم :5-4شکل 

 خورنده

 خطرات بیولوژیکی

 رپذیاشتعال

 سمی یدکنندهساک

 فشارتحتسیلندر  منفجر شونده

 آالینده محیط

 خطر
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 ثانویه یگذاربرچسب 4-3-2-2

 ،اندشدهآمادهای در حین آزمایش، برای موادی که برای مصارف لحظه ثانویه ظروف یگذاربرچسب -1

 نیاز نیست.

 را داشته باشند. NFPAلوزی خطر  توانندیمتمام ظروف ثانویه نگهداری مواد شیمیایی  -2

 .اشندببه دیگر را داشته هر برچسب مشاباید برچسب زیر یا  ،تمام ظروف ثانویه نگهداری نمونه -3

 

 

 ها باید شامل اطالعات زیر باشند.این برچسبو 

 یایی استفاده های شیمباشد، از فرمولنام ترکیب شیمیایی: فقط استفاده از نام رایج پذیرفته می

 آن نیز ذکر شود( غلظت ها عالوه بر نام ترکیب،برای محلول) نکنید.

  :المثعنوانبه) خطرات مواد شیمیایی برای کاربر را مشخص کنید. ینترمهمخطرات اولیه ،

 و ...( آورسوزش، یرپذاشتعال

  و اختالط محلول را ثبت کنید. یسازآماده: تاریخ یسازآمادهتاریخ 

  باشد. میاطالعات جانبی: شامل هر نوع اطالعاتی در خصوص نحوه استفاده از مواد

 زیر هود استفاده شود(. فقط ،مثالعنوانبه)

 ثانویه از پیش آماده هایبرچسبای از نمونه :6-4شکل 



 

 

 اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز 272

ها( به دلیل اندازه کوچک ظروف و محدودیت در ها و لولهی ظروف کوچک )ویالگذاربرچسب  -4

 قبول موردو کدگذاری با الزام وجود دفترچه توضیحات  یعددگذارکامل  یهابرچسباستفاده از 

 است.

 نوع خطر برحسب هابرچسباطالعات اساسی  4-3-3

 

 

 بایستی مشتمل بر اطالعات زیر باشند: هابرچسبهمه   OSHA1 طبق الزامات 

 نام محصول  – 1

 هشداردهنده یهانوشتهیا پیغام و  عالئم – 2

 تجارتی، بایستی نام و آدرس کارخانه سازنده مواد شیمیایی خطرناك گنجانده شود. یهابرچسببر روی  – 3

 

 

                                                 
1 - Occupational Safety and Health Administration 

 هانوع خطر در برچسب کنندهمشخصبخش  :7-4شکل 
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 NFPA لوزی خطر 4-3-3-1

وزی گوش یا لچهار شکلیکاختصار در  طوربهکلیه اطالعات مربوط به خطرات مواد شیمیایی  تقریباً

نوع خطر  کنندهمشخص خاصی که بارنگ هرکدام این لوزی به چهار قسمت تقسیم و شودیمخطر چاپ 

ضعف هرکدام از این خطرات برای هر لوزی  برای مشخص کردن میزان شدت و. شودمشخص می ،است

افراد  طور جداگانه تعریف شده است وه این اعداد برای هر نوع خطر ب .چهار تعریف شده است صفرتااعداد 

 .سازدیمشدت خطر مواد آگاه  را از نوع و

 

 

 باشد:می به شرح زیرلوزی خطر  چهارخانه

 است.قرمز  رنگ به و باشدیمجسم  خانه باالیی مربوط به قابلیت اشتعال -1

به  و دهدیمپایداری از نظر ترکیب با آب( را نشان ) یمیاییشفعل و انفعال  خانه سمت راست قابلیت -2

 است. زرد رنگ

 NFPAلوزی خطر  :8-4شکل 



 

 

 اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز 272

به  و )خطر ماده شیمیایی بر روی سالمتی( دهدیمرا نشان بهداشتی  خانه سمت چپ خطرات -3

 است. آبی رنگ

 .باشدیم و رنگ آن سفید استخاص  خانه پایینی مخصوص خطرات -4

 خطرات بهداشتی )رنگ آبی(    

 نه به میزان خورندگی و سمی بودن آدهنده میزان خطرناك بودن یک ماده برای انسان و محیط است کنشان

 دارد.بستگی 

 چهارچوب کدبندی

 کشنده  -4خطرناك             العادهفوق -3       خطرناك -2           خطرکم -1          خطریب -0

 خطرات بهداشتی مواد شیمیایی: گانهپنجمفهوم درجات 

 (.سبب مرگ شود )مانند هیدروژن سیانید تواندیم هاآن تابخارکمی از  موادی که مقدار: 4درجه 

 یمسدو  مانند سولفید هیدروژن، فسفر سفید)برای سالمتی دارند  موادی که خطرات زیادی: 3درجه 

 (.یدروکسیده

 .(و نفتالینموادی که برای سالمتی خطرناك هستند )مانند اکسید اتیلن  :2درجه 

 (.یمدارند )مانند کلسموادی که خطرات کمی برای سالمتی : 1درجه 

 ر قرمز(.مانند برنز و فسفکنند )ینمرایط حریق نیز خطری برای سالمتی تولید ادی که تحت شمو: درجه صفر
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 )رنگ قرمز(یریپذاشتعالخطرات      

 .باشدیممواد  شعله زنی بر اساس نقطه یریپذاشتعال خطراتچهارچوب کدبندی برای 

کافی بخار  اندازهبهدرجه حرارت، یک ماده سوختنی مایع  در آندرجه حرارتی است که  شعله زنینقطه 

خی اگر بر. گرددیمشدن و شروع حریق  ورشعلهنزدیک شدن شعله یا جرقه به آن باعث  محضبهو  گرددیم

 ادق است. نیز ص هاآنیا با واسطه تبدیل به بخار شوند، این اصطالح در مورد  مستقیم طوربهجامدات بتوانند 

 بر اساس نقطه شعله زنی مواد : یریپذاشتعالخطرات 

درجه  7/22) درجه فارنهایت 73زیر  احتراق در -گیرندآتش می سرعتبهدر دما و فشار معمولی  :4درجه 

 دوغبارگرگازهای شدیداً قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار قابل اشتعال و موادی که در حالت . گراد(سانتی

 .استالدئید و اتیلن، متان، اتان( سولفید هیدروژن، مانند) دهندیمدر هوا تشکیل مخلوط انفجاری 

مایعاتی که تقریباً در حرارت . (گراددرجه سانتی 7/37فارنهایت )درجه  100زیر دمای  احتراق در :3درجه 

 .ایرن(است و یدفسفر سف مین،آهیدروکسیل بنزین، سیکلوهگزان، متانول،  )مانند شوندیمنرمال مشتعل 

مایعاتی که جهت مشتعل شدن  .(گراددرجه سانتی 3/33درجه فارنهایت ) 200زیر  دمای احتراق در :2درجه 

ید مانند اس) نمایندیمد بخارات قابل اشتعال و جامداتی که تولیقرار گیرند مقداری حرارت  در معرض باید

 .فرمالدئید( و نفتالین استیک،

موادی که برای اشتعال باید  (گرادیسانتدرجه  3/33ایت )درجه فارنه 200باالی دمای  احتراق در :1درجه 

 .روغن سویا، گلوکز و سلولز(، یسیرین)مانند گلزیاد قرار گیرند حرارت در معرض 
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د آب، کلسیم کربنات، سدیم کلرید، کلسیم مانن) شوندموادی که مشتعل نمی ،احتراقیرقابلغ درجه صفر:

 (.هیدروکسید

 

 )رنگ زرد( یریپذواکنشخطرات      

 .دهدیممیزان پایداری و ترکیب ماده شیمیایی با آب را نشان 

 یریپذواکنشب کدبندی برای خطرات چهارچو

 یخودخودبهانفجار  -: موادی که در دما و فشار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری هستند4درجه 

 نیتروگلیسیرین، تری نیترو تولوئن(.، اکسیدیدمونوکسید، کلر  مانند سدیم آزید، گوگرد)

رت کافی موادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این عمل به چاشنی یا حرا :3درجه 

 (.آنتیمونیک اسید فلوئور، کلر، ید، مانندانفجار )قابل -نیاز دارند

 ر دما واما د؛ شوندنمی ته ولی منفجرموادی که در حالت عادی ناپایدار بوده و تغییرات شیمیایی یاف: 2درجه 

ر، دهند. )مانند سدیم، پتاسیم، سزیم، فسفواکنش می شدتبهشوند و با آب واکنش داده و منفجر میفشار باال 

 کلسیم اکسید(

شوند و با  عادی پایدار بوده ولی در حرارت و فشار باال ممکن است ناپایدار در حالتموادی که  :1درجه 

 (.مانند رویباشند )میطبیعی پایدار  طوربه؛ این مواد ( و انرژی آزاد نمایندشدتبهولی نه )واکنش داده  آب

پایدار  -دهندینمپایدار هستند و با آب واکنش  وادی که در حالت عادی حتی در دمای باالم: درجه صفر

 )مانند زغال چوب(.
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 خطرات ویژه )رنگ سفید(    

 .شوندیم، چهارمین کالس خطر را شامل هابرچسبلوزی خطر  در

 :شوندیممشخص  زیر عالئم این خطرات ویژه با

-W   مانند سدیم و پتاسیم دهد؛می یرعادیغ: با آب واکنش                           

- OXY یا OX  و  ، پتاسیم پرمنگنات، سدیم هیپوکلریتمانند کلسیم نیترات یدکنندگی دارد؛اکس: خاصیت

 گوگرد تری اکسید.

- COR : مانند فنول، آلومینیوم کلرید و کلسیم اکسید.؛ اسید یا باز نیست(است )خورنده 

- ALK :هیدروکسید. هیدروکسید، کلسیم مانند سدیم هیدروکسید، پتاسیم؛ ستباز خورنده ا 

- ACIDسید.سید و استیک امانند سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید، هیدروبرمیک ا؛ : اسید خورنده است 

 _BIOزا.مانند ویروس ها و باکتری های بیماری؛ : برای زیستن خطرناك است 

- POIمانند سدیم سیانید، هیدروژن سیانید، آرسنیک، جیوه، کادمیوم.؛ : سمی است 

- RA/RADمانند اورانیوم و پلوتونیوم.؛ : رادیواکتیو و پرتوزا است 

- CRY/CRYO :امد.اکسید جروژن مایع، کربن دیداکسیژن مایع، نیتروژن مایع، هی مانند؛ بسیار سرد است 
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 معادل فارسی معادل انگلیسی نماد حرفی

E Explosive منفجر شونده 

O Oxidizing اکسیدکننده 

F Highly flammable گیربسیار آتش 

+F Extremely Flammable گیرآتش شدتبه 

+T Very Toxic بسیار سمی 

T Toxic سمی 

C Corrosive خورنده 

nX Harmful خفیانز( از  تریفآورT) 

iX Irritant  خفالتهاب( از تریفآور C) 

 طراحی نمونه برچسب معمولی 4-3-4

 

 

 

 

 خطرناكنمادهای حرفی برای مواد  :2-4جدول 

 نام ماده و درصد خلوص آن:   ........................

 

 : و ویژه هشدارهای حفاظتی

 تاریخ تهیه: 

 هشدیطراحبرچسب ثانویه  :3-4شکل  : کنندهیهته
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برچسب تلفن مطابق شکل زیر طراحی شده ، جاهمههای ضروری در به منظور در دسترس بودن شماره تلفن

 است.

 

 

 

 

 زنبرچسبدستگاه 

های مذکور چاپ برچسب منظوربهانواع مختلف تجاری و آزمایشگاهی دارد که  زنبرچسبدستگاه 

 گیرد.قرار می مورداستفاده

 

 های ضروریشماره تلفن

 حراست دانشکده: 

 نشانی دانشکده:آتش

 درمانگاه دانشگاه:

 115اورژانس شهر: 

 125نشانی شهر: آتش

 110پلیس: 

 

 

 برچسب تلفن :10-4شکل

 تجاری زنبرچسبدستگاه  :11-4شکل 
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 زن آزمایشگاهیدستگاه برچسب :12-4شکل 



 
 نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه 582

 نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه 4-4

 .شیوه صحیح نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه همیشه یكی از مطالب بسیار با اهمیت است

 دیگر واكنش داده ویکممكن است با شوند ناصحیح در كنار هم نگهداری میكه به شیوه مواد شیمیایی 

به داری ناصحیح مواد شیمیایی عالوه بر آلودگی، باعث هگاهی اوقات نگ .محصوالت خطرناك تولید كنند

 .رفتن مواد و كاهش خواص و اثرات مواد شیمیایی می شود هدر

دهند در كنار هم نگهداری ناك میهیچ گاه موادی را كه با هم واكنش خطر كند،فردی كه در آزمایشگاه كار می

. به هر حال ممكن است دو شیشه ی حاوی دو ماده احتمال وقوع حادثه بسیار كم باشدحتی اگر  ،كندنمی

شیمیایی ناسازگار در اثر یک حادثه و یا غفلت بشكند و مواد آن ها با هم تركیب شده و زیان های جبران 

  .پذیری را به وجود آوردنا

 . رعایت نكات ذیل می توان خطرات ناشی از ناسازگاری مواد را حذف كند

 پتاسیم و منیزیم خودداری كنید -از نگهداری اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم. 

  اشتعال اجتناب از نگهداری جامدات یا اسیدهای اكسیدكننده در مجاورت اسیدهای آلی و مواد قابل

 .دیینما

 ی های آباز نگهداری موادی كه با آب واكنش می دهند در اطراف سینک دستشویی یا نزدیكی محلول

 .خودداری كنید

  از نگهداری اسیدها در مجاورت موادی كه در تماس با آنها گازهای سمی تولید می كنند اجتناب

 سولفید آهن( -كنید )مانند سدیم سیانید
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 نگهداری هم، مجاورت در نباید و دارند ناسازگاری یكدیگر با كه شیمیایی مواد از تعدادی اسامی یلذ جدول در

 .است آمده ،شوند

 

 

 

 ...ناسازگار با ی شیمیاییماده ردیف

 COOH3CH استیک اسید 1

 ،نیتریک اسید، یکكرم  اسید مانند یدكنندهاكسعوامل 

، سیدپركلریک ا، اتیلن گلیكول، تركیبات هیدروسیكل دار

 هاپرمنگنات، پراكسیدها

 جیوه، نقره كلر، برم، مس، فلوئور 2H2C استیلن 2

3 

فلزات قلیایی و قلیایی خاكی مانند: پودر 

پودر ، مپتاسی، سدیم، لیتیم، كلسیم ، منیزیم

 آلومینیوم

 ،ارهیدروكربنی كلردسایر تركیبات ، كلریدكربن، تتراآب

 هاهالوژن، كربناكسیددی

 سیدهیدروفلوریک ا، برم، ید، هیپوكلریت كلسیم، كلر، جیوه 3NH )بی آب( آمونیاك 4

 3NO4NH نیترات آمونیوم 5

، هاكلرات، قابل اشتعال یهامحلول، پودر فلزات، هااسید

 راقاحتقابلتركیبات آلی ریز یا مواد ، گوگرد، هایتریتن

 پراكسیدهیدروژن، اسید نیتریک 2NH5H6C  آنیلین 6

 عوامل كاهنده As مواد حاوی آرسنیک 7

 اسیدها 3N-  آزیدها 8

 Br برم 9

ا سایر )ی پروتان، متان، بوتان، اندی بوتا ، استیلن، آمونیاك

، بنزن یدكلرسدیم ، هیدروژن، از نفت( آمدهدستبهگازهای 

 تربانتینپودر فلزات، 

 آب CaO كلسیماكسید  11

 اكسیدكننده عوامل یرسا، هیپوكلریت كلسیم C كربن فعال 11

 4ClO- هاكلرات 12
ی تركیبات آل، گوگرد، پودر فلزات، اسیدها، آمونیم یهانمک

 احتراققابلریز یا مواد 

 مواد شیمیایی ایمنی ناسازگار  :3-4جدول
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 2Clكلر  13

ا سایر )ی پروتان، متان، بوتان، اندی بوتا، استیلن، آمونیاك

، بنزن یدكلرسدیم ، هیدروژن، از نفت( آمدهدستبهگازهای 

 تربانتین، پودر فلزات 

 سولفید هیدروژن، فسفین ،متان ،آمونیاك 2ClO كلر اكسیدید 14

 4CrO2H  اسید كرومیک 15
 یهالولمح، الكل، گلیسرول، كامفور، نفتالین، استیک اسید

 قابل اشتعال

 پراكسیدهیدروژن، استیلن Cu  مس 16

 اسیدها CN- سیانیدها 17

 ی قابل اشتعالهامحلول 18
  ، هاهالوژناسید نیتریک،  ،نیترات آمونیوم اسید كرمیک

  سدیم پراكسید ،پراكسید هیدروژن

 HnC(2n+2)  هاهیدروكربن 19
عوامل  رسای، پراكسیدسدیم، كرمیک اسید، برم، كلر، فلوئور

 یدكنندهاكس

 قلیا HCN اسیدهیدروسیانیک 21

 اسید سولفوریک، پرمنگنات پتاسیم HF هیدروفلوئوریکاسید  21

 عوامل اكسیدكننده ، پودر مس، اكسیدهای فلزی S2H سولفید هیدروژن 22

-ها هیپوكلریت 23
ClO  آمونیاك، زغال فعال، اسیدها 

 هیدروژن، آمونیاك، استیلن 2I  ید 24

 آمونیاك، فولمینیک اسید، استیلن Hg جیوه 25

 3NO- هانیترات 26
ای محلول ه، سولفید های فلزی، پودر های فلزی و غیر فلزی

 قابل احتراق

 هالیدها، هاآمین، بازها، اسیدها n=20(2 NO(2n+2)HnC-(40 هانیتروپارافین 27

 اوره، كلریت ها، نقره 4O2H2C  اگزالیک اسید 28

 2O اكسیژن 29
گازها، ها، گریس، هیدروژن، سایر عوامل كاهنده شامل روغن

 محلول هاو موادقابل اشتعال

4ClO- هاپركلرات 31
 هامشابه كلرات 

 4HClO پركلریک اسید 31
 ،بیسموت و آلیاژهای آن، استیک انیدرید عوامل كاهنده مانند:

 ها، روغنگریس، پشم، كاغذ، هاالكل
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 P فسفر 32
، عوامل اكسیدهای هالوژن، هاهالوژن، قلیاها، اكسیژن، هوا

 كنندهاكسید

 آب، دی اكسیدكربن، تتراكلرید كربن K  پتاسیم 33

 4KMNO پرمنگنات پتاسیم 34
 ،سایر عوامل كاهنده، بنزآلدهید، اتیلن گلیكول، گلیسرول

 اسید سولفوریک

 آب، دی اكسیدكربن، تتراكلرید كربن Na سدیم 35

 2O2Na  پراكسید سدیم 36

، کانیدری استیک، گالسیالاسید استیک ، متانول، اتانول

تیل ، اساتیلن گلیكول، گلیسرین، سولفیددی، كربنبنزآلدهید

 فورفورال، متیل استات، استات

 اسیدها 2S- سولفیدها 37

 4SO2H سولفوریک اسید 38
، هاكلرات، عوامل كاهنده، ی آبیهامحلول ،آب، پرمنگنات

 اسیدنیتریک، هاپركلرات

 آب 39

 فلزات آمیدهای ،قلیایی فلزات هیدریدهای ، قلیایی فلزات

 ،آلكیل آلومینیوم ، آلكیل لیتیم مانند فلزی هایآلكیل ،قلیایی

 مانند غیرفلزی هالیدهای ،گرینیارد واكنشگرهای

2Cl2S،4 SiCl ،5PCl ،3PCl ،3BF ،3BCl،  اسید 

 پنتو ، 3POCl،2 Cl2SO، 2SOCl غیرآلی مانند هالیدهای

 ، آلی هالیدهای اسید ، كاربید كلسیم ،فسفر اكسید

 .دارند كمی مولكولی وزن كه انیدریدهایی

 CHO3CHید هاستالد 41

كند. ممكن است با هوا پراكسیدهای منفجر شونده ایجاد می

با اسید یا قلیا در حضور فلزهای نایاب پلیمر ایجاد نماید. 

ها یک احیاء كننده قوی است، بسیار شدید با اكسید كننده

ها، اسید مواد آلی مختلف، هالوژندهد، با واكنش می

 دهد.ها واكنش میسولفوریک و آمین

 (O2CO)3CH انیدرید استیک 41

ها، ها آمینهای قوی، الكلبا آب جوش، بخار، اكسیدكننده

اری دهد. بسیبازهای قوی و دیگر تركیبات واكنش شدید می

 دهد.ها را در حضور آب مورد حمله قرار میاز فلز
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 3COCH3CHاستون 42

ها )مانند اسید كرومیک و اسید نیتریک( و با اكسیدكننده

دهد. ناسازگار با كلروفرم در حضور قلیا واكنش شدید می

 های اسید نیتریک است.اسید سولفوریک غلیظ و مخلوط

 CN3CHاستونیتریل 43

دهد و ایجاد بخارهای با اسیدها و بازهای آبی واكنش می

دهد. های قوی واكنش میاكسیدكنندهنماید. با سمی می

مله ها را مورد حبعضی از انواع پالستیک، الستیک و پوشش

شود و ایجاد سیانید دهد. با سوختن شكسته میقرار می

 .نمایدهیدروژن و اكسید نیتروژن می

 6H6Cبنزن 44

های با تهویه خوب و به دور از منبع جرقه ها را در محلظرف

داری نمایید. در هودهای با تهویه كافی كار شود. با نگه

كار شود. با  PVCهای نیتریل یا محافظ چشم و دستكش

 اتصال به زمین از ایجاد بار الكتریكی جلوگیری نمایید.

 4CClتتراكلرایدكربن 45

 اربخ ایجاد و شده تخریب شعله، یا داغ سطوح با تماس در

 یبعض با(. فسژن هیدروژن، كلرید) كندمی خورنده گازهای و

 .دهدمی واكنش روی و منیزیم آلومینیوم، مانند فلزها از

 3CHClكلروفرم 46
 ودرپ منیزیوم آلومینیوم، مانند فلزات از بعضی قوی، بازهای

 .قوی هایاكسیدكننده روی،

 های قلیایی، بازهای قویفلز 2CO( خشک یخ، جامد،) كربن اكسیددی 47

 CHCHO2CH=لآكرولئی 48

ی سادگها، بهها، اسیدها، قلیاها، آمونیاك و آمیناكسیدكننده

ن نون مهار گردد. ممكمگر اینكه با هیدروكی ،شودپلیمریزه می

است پراكسیدهای حساس به ضربه در طول زمان ایجاد 

 .نماید

 BrCNسیانوژن برمید 49

با حرارت تخریب شده و در تماس با اسیدها ایجاد سیانید 

هیدروژن بسیار سمی و قابل اشتعال و هیدروژن برومید 

 دهد.می های قوی واكنشنماید. با اكسید كنندهخورنده می

 CN3CHاستونیتریل 51

دهد و ایجاد بخارهای با اسیدها و بازهای آبی واكنش می

دهد. های قوی واكنش مینماید. با اكسیدكنندهسمی می

مله ها را مورد حبعضی از انواع پالستیک، الستیک و پوشش
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شود و ایجاد سیانید دهد. با سوختن شكسته میقرار می

 .نمایدهیدروژن و اكسید نیتروژن می

 5H2OC5H2Cاتراتیلدی 51

 هایپراكسید ایجاد باعث است ممكن نور یا هوا با تماس

 به اههالوژن و هاكننده اكسید با تواندمی. نماید انفجار قابل

 .شود تركیب شدت

 .جیوه دهد، واكنش تواندمی هاكننده اكسید با NH2)3(CH متیل آمیندی 52

53 

 2NHNH هیدرازیننیتروفنیلید-4،2

 بنزن نیترو ید-2،4هیدرازینو -1

2)2(NO3H6C 

 .دهدمی واكنش شدید هاكننده اكسید و هاكننده احیاء با

54 
 2O6H4Cدیوكسان

 دی اتیلن دی اكسید

ایجاد پراكسیدهای منفجر شونده نماید. با  دتوانمی

دهد. های قوی و اسیدهای غلیظ شدید واكنش میاكسیدكننده

ز شود. به بسیاری اها منفجر میبا بعضی از كاتالیز كننده

 .كندها حمله میپالستیک

 .دهدهای قوی شدید واكنش میبا اكسیدكننده OH2CH3CHاتانول 55

56 
 OH2CH2NCH2Hاتانول آمین

 اتانول آمینو -2
 .دهدمی واكنش قوی هایكننده اسید با

 OH3CHمتانول 57
و برم  مدهد. واكنش با منیزیید واكنش میبا اكسیدكننده شد

 .تواند منفجر شودمی سدیم وكلروفرم  بوده و با شدید

 3HNO (07-07%) نیتریک اسید 58
 ،هیدروسیانیک، آنیلینكرومیک، اسید اسید استیک، اسید 

 كربن، سولفید هیدروژن، بازها، فلزات و دیگر مواد.

 2NO5H6Cنیتروبنزن 59

كند مانند اكسیدهای در سوختن ایجاد گازهای خورنده می

ها كنندههای قوی و احیات با اكسیدكنندهنیتروژن به شد

كند. به دهد و ایجاد آتش و انفجار میواكنش نشان می

كند. با بسیاری از مواد عالی ها حمله میاز پالستیک یبسیار

و غیرعالی ایجاد مواد منفجر شونده )ناپایدار حرارتی( 

 كند.می

 4HClO اسید پركلریک 61

موت بیس مواد احیاء كننده: انیدریک استیک،مواد سوختنی و 

 و آلیاژهای آن، الكل، فلزها، كاغذ و مواد عالی
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   5O2Pفسفر پنتوكسید 61

بازها شدید واكنش  باحلول آبی آن یک اسید قوی است؛ م

هد و خورنده است. با اسیدپركلریک واكنش شدید داده دمی

 كند. با آب واكنش شدیدو ایجاد آتش سوزی و انفجار می

 د.كنمی یجادا اسیدداده و 

 KOH پتاسیم هیدروكسید 62

 ها واكنش شدیداسیدها و نیتروبنزن و بسیاری از شوینده

كند؛ در دهد. مخلوط آن با آب ایجاد حرارت شدید میمی

 شود.می داریهای كامل در بسته نگهظرف

 Ag نقره 63

د. دهها و اسیدهای قوی به شدت واكنش میبا اكسید كننده

كنش داده و ایجاد هیدروژن گراد وادرجه سانتی 07با آب در 

لزهایی ف سفر وكند. با فتعال و اسیدهای سلنیوم میشقابل ا

ت مالیم با حرار و م، سدیم و رویمانند نیكل، پتاسیم، پالتینی

 كند.ایجاد نور می

 3AgNO نیترات نقره 64

ی آمونیاكی در حضور باز یا گلوكز ایجاد رسوب محلول ها

 صوالتكنند. با متانول محقره مینمنفجر شونده نیترات 

انفجاری ایجاد پلیمریزاسیون  انفجاری و با اكریلونیتریل

كند. ممكن است باعث ایجاد انفجار در مخلوط شدن با می

 .شاركول، منیزیوم، فسفر یا گوگرد نماید

 3NaN  یدآز سدیم 65

ری های انفجاسولفید كرین یا كلریدكرم واكنشبا برم، دی

دهد. جامد آن با فلزهای سنگین شامل مس، سرب و جیوه می

در تماس با اسید ایجاد  دهد.های آزاید منفجر شونده مینمک

 .كندگازهای بسیار سمی و انفجاری می

 NaCN سیانید سدیم 66

اسیدكربن گاز بسیار سمی در تماس با اسید یا آب حاوی دی

تواند ها میكند. با نیتریتسیانید هیدروژن ایجاد می

 های انفجاری ایجاد نماید.مخلوط

67 

 O-8H4C  تتراهیدروفوران

 

 متیلن دی اكسید

 تترامتیلن اكسید

های قوی، بازهای قوی و بعضی از هالید فلزها اكسید كنندهبا 

كند. سوزی و انفجار میواكنش داده، ایجاد خطر آتش

های تتراهیدروفوران ممكن است در حضور آغاز كننده

 كاتیونی پلیمریزه شود.
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 جا کردن مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهنحوه صحیح جابه 4-5

 تفادهـاس و كار حین صرفاً ،گاهیـآزمایش تجهیزات و یمیاییـش مواد با كار ظتیحفا و ایمنیاصول  رعایت

 و وانتقالنقل و بندیبسته ،شیمیایی ماده هر اولیه مواد فرآوری پروسه در كه افرادی تمامی. نیست مستقیم

 ایمنی اصول رعایت به ملزم نحوی به دارند فعالیت صنعتی تا آزمایشگاهی مقیاس در آن استفاده نهایت

 باشد.اصول می این رعایت عدم از ناشی ناپذیرجبران بعضاً و غیرمترقبه حوادث. هستند

 مواد شیمیایی جا کردنجابهکار و اصول ایمنی  4-5-1

از ماده شیمیایی را محاسبه كرده و از جابجایی و حمل مواد در  موردنیازمقدار  ،قبل از شروع به كار -1

 حجم باال خودداری كنید.

 زمان خودداری كنید.و هم یکجا صورتبه 3-4 جدولاز حمل مواد شیمیایی ایمنی ناسازگار طبق  -2

ها و مایعات را فراهم هایی كه امکان حمل ایمن بطرییا جعبهاز ظروف مخصوص حمل بطری  -3

 مایعات به هنگام جابجایی استفاده كنید. ریختنكنند، برای جلوگیری از می

 جا نکنید.و بدون اطالع دیگران جابه تنهاییبهمواد شیمیایی خطرناک را  -4

ل یا ریختن مواد بتوانید از جایی مواد را در ساعات كاری انجام دهید تا در صورت بروز مشکجابه -5

جا كردن مواد شیمیایی خودداری كمک سایرین استفاده كنید. )در روزها و ساعات تعطیل از جابه

 كنید.(

 آسانسور اجتناب كنید. وسیلهبه دربازجا كردن مواد خطرناک در ظروف از جابه -6

 مواد خطرناک را در راهروها رها نکنید. ویژهبهجایی، مواد شیمیایی در هنگام جابه -7

یرد، گیا از یک ساختمان به ساختمان دیگر صورت می جایی مواد شیمیایی داخل ساختماناگر جابه -8

 های مخصوص استفاده كنید.دستیاز چرخ
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 خطرناک از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنید.جا كردن مواد شیمیایی برای جابه -9

جایی مواد شیمیایی استفاده كنید. )روپوش آزمایشگاهی، از تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای جابه -11

 عینک ایمنی، دستکش، كفش ایمنی و ...(

ماده آجا كردن مواد ای شکسته، قبل از جابهآوری ظروف شیشهجمع منظوربههایی را ها و كیسهجعبه -11

 كنید.

 سازی مواد شیمیایی ریخته شده دارید.آوری و پاکاطمینان حاصل كنید كه لوازم مناسبی برای جمع -12

جا كردن مواد آزمایشگاه را بررسی كنید تا از جا نگذاشتن مواد و عدم وجود مواد شیمیایی قبل از جابه -13

 ناشناس و خطرناک اطمینان حاصل كنید.

 ها ازمانند مركاپتان بودارجایی مواد راهروها و آسانسور، برای جابهكنترل پخش بو در  منظوربه -14

 استفاده كنید. دوالیهشده و  های مخصوص مهرومومبندی و جعبهبسته

 دستی مخصوص حمل مواد شیمیاییاز چرخ اینمونه :12-4 شکل
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در صورت آلوده شدن سطح خارجی ظروف مواد شیمیایی به مواد با بوی بد و زننده، شستشو و پاک  -15

 .بوی بد را رفع كند تواندمی كردن سطح خارجی،

ویژه استفاده شود و در صورت آلوده شدن  هایبندیبستهجایی مواد شیمیایی سمی از برای جابه -16

ها نیاز است. ها به مواد سمی مالحظات خاصی برای نگهداری و دفع آنسطوح بیرونی ظروف و جعبه

 مجزا انجام شود و برای نگهداری، آلودگی روی ظروف باید پاک شود.( صورتبه)دفع 

 های نگهداری مواد شیمیایی باید از قبل خشک شوند.یخچال -17

انجام دهید. برای رقیق كردن، ماده غلیظ را به حالل  زدن با همو همراه  آرامیبهاختالط مواد را  -18

 اضافه كنید.

ری شده گذاها را در ظروف ثانویه برچسبباقیمانده مواد شیمیایی را به ظرف اصلی بازنگردانید و آن -19

 داری كنید.ی نگهبرای مصارف بعد

 ها را ببندید.درپوش آن سرعتبهپس از استفاده از مواد شیمیایی  -21

 برای استفاده از مواد فرار و مواد دارای بخارات سمی حتماً از هود و سیستم تهویه استفاده كنید. -21

ختن ریهای نگهداری مواد و ظروف ثانویه به دلیل به حداقل رساندن خطر ناشی از استفاده از سینی -22

 شود.مواد توصیه می
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 مدیریت صحیح پسماند و پساب آزمایشگاهی 4-6

ن تریهاي آزمایشگاهی یکی از مهماز فعالیتهاي باقی مانده و پساب پسماند صحیح دفعمدیریت و 

 است ممکن آزمایشگاه از خروجی هايپساب و ها فاضالب  باشد.ها میمسائل قابل توجه در آزمایشگاه

به مجاري  عاتین ضایا تخلیه با كه باشند و یا سایر مواد شیمیایی خطرناک سنگین فلزات و سمی مواد حاوي

 خطرناک هايآالینده این توسط محیط آلودگی شوند.به محیط وارد می موادمقادیر زیادي از این ها بفاضال

 انسان براي سالمتی خطرات ، مدت طوالنی در و شده آشامیدنی آب منابع شدن بهداشتی غیر به منجر نهایتاً

 ینسنگ فلزات از باالیی غلظت صنعتی هايپساب اغلب. هاي زنده به همراه خواهد داشتارگانیسم سایر و

 لودهآ را دریا نهایتاً و زیرزمینی هايآب و خاک شوند، رها تخلیه هايمکان در سمی فلزات این وقتی كه دارند

 داري و دفع پساب ودر نتیجه مدیریت نگه .گذارندی اثر میغذای چرخه و آبزیان زندگی بر كلی طور به و

 باشد.پسماندهاي شیمیایی از اهمیت بسیاري برخوردار می

 های شیمیاییپسماند و پساب 4-6-1

خطرناک  هايزبالههاي زیر جزو هاي شیمیایی در صورت وجود هر یک از ویژگیو پساب پسماند

 شوند:بندي میطبقه

 پذیري و سمیتهاي احتراق، خورندگی، واكنشویژگی هر یک از در صورت وجود -1

 .در صورتیکه كه به عنوان زباله خطرناک لیست شده باشد -2

 

 هاي خطرناکهاي پسماند و پسابمشخصه :12-4شکل  
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 های مواد قابل احتراقمشخصه 4-6-1-1

 گراددرجه سانتی 06و با نقطه اشتعال كمتر از  %24مایعاتی با درصد حجمی الکل بیشتر از  -1

موادي كه تحت فشار و دماي اتمسفري، به دلیل اصطکاک، جذب رطوبت و تغییرات شیمیایی  -2

 سوزندمشتعل شده و به شدت می

 گازهاي فشرده با قابلیت احتراق -3

 مواد اكسنده -4

 ان به اتانول، سدیم نیترات، گاز هیدروژن، زایلن و استون اشاره كرد.تواز این دسته از مواد می

 های مواد خورندهمشخصه 4-6-1-2

 5/12یا بیشتر و مساوي  2كمتر و مساوي  pHمایعاتی با  -1

درجه  55متر در سال در دماي میلی 35/0مایعاتی با قابلیت خوردن فوالد با سرعت بیشتر از  -2

 گرادسانتی

 توان به سولفوریک اسید، نیتریک اسید و سدیم هیدروكسید اشاره كرد.مواد میاز این دسته از 

 پذیریهای واکنشمشخصه 4-6-1-3

 .گیرندموادي كه در شرایط عادي ناپایدار بوده و به شدت تحت تغییر قرار می -1

 .دهندموادي كه با آب به شدت واكنش می -2

 .كنندمیفجار تولید با آب تركیباتی با قابلیت ان كه موادي -3

 .كنندموادي كه در صورت مخلوط شدن با آب، گازها و تولیدات سمی تولید می -4

گازها و بخارات سمی  5/12الی  2هاي مابین  pHپسماندهاي حاوي سولفید و سیانید كه در  -5

 .كنندتولید می
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 .موادي كه در صورت قرار گرفتن در معرض حرارت قابلیت واكنش انفجاري و احتراق دارند -0

 .هنددهاي انفجاري انجام میي كه تحت دما و فشار استاندارد به راحتی تجزیه شده یا واكنشمواد -7

 توان به فلز سدیم، سولفید، پتاسیم سیانید و پیریک اسید نام برد.از این دسته از مواد می

 های سمیتمشخصه 4-6-1-4

شند، جزو مواد سمی بامی 1مشخص شده در جدول  مبناپسماندهایی كه حاوي مقادیر بیش از حد 

 گردند.بندي میطبقه

 

 (mg/L) مبناحد  CAS Number آالیندهنوع 

 5 7446-33-2 آرسنیک

 166 7446-33-3 باریم

 5/6 71-43-2 بنزن

 1 7446-43-3 كادمیوم

 5/6 50-23-5 تتراكلریدكربن

 166 163-36-7 كلرو بنزن

 07-00-3 كلروفرم
0 

 7446-47-3 كروم
5 

 5/7 160-40-7 دي كلرو بنزن -1.4

 5/6 167-60-2 دي كلرو اتان -1.2

 ها حداكثر غلظت آالینده :4-4جدول 
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 7/6 75-35-4 دي كلرو اتیلن -1.1

 13/6 121-14-2 دي نیترو تولوئن -4.2

 62/6 72-26-3 انیدرین

 663/6 70-44-3 هپتاكلر ) و فرم اپوكسیدي آن(

 5/6 37-03-3 هگزا كلرو بوتا دي ان

 3 07-72-1 هگزا كلرو اتان

 5 7433-32-1 سرب

 2/6 7433-37-3 جیوه

 16 72-43-5 متوكسی كلر

 266 73-33-3 متیل اتیل كتون

 2 33-35-3 نیترو بنزن

 166 37-30-5 پنتا كلرو فنول

 5 116-30-1 پیریدین

  7732-43-2 سلنیوم

 5 7446-22-4 نقره

 7/6 127-13-4 تترا كلرو اتیلن

 5/6 71-61-0 تري كلرو اتیلن

 466 35-35-4 تري كلرو فنول -2.4.5
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 2 33-60-2 تري كلرو فنول -2.4.0

 2/6 75-61-4 وینیل كلرید

 های شیمیاییکارهای ضروری به منظور مدیریت پسماند و پسابراه 4-6-2

 .رسدمقدار ممکن باتخاذ تدابیري كه مقادیر پسماند و پساب تولید شده در آزمایشگاه به حداقل  -1

  هاي شیمیاییآوري زبالهاختصاص مکانی مشخص به منظور جمع -2

ف استفاده از ظرو داري پساب و پسماند )ترجیحاًآوري و نگهاستفاده از ظروف مناسب براي جمع -3

 پالستیکی(

 زنی مناسب ظروف پساب و پسماندبرچسب -4

 کاهش مقدار پسماند و پساب تولیدی 4-6-2-1

اشد. بها و مراكز تحقیقاتی كاهش دادن پسماند تولید میبراي مدیریت پسماند در دانشگاهراه بهترین 

ه توان به موارد زیر اشارها میهاي بسیاري براي دستیابی به این منظور وجود دارند كه از موثرترین آنروش

 كرد:

 سفارش و خرید مواد شیمیایی بر اساس میزان مورد نیاز مصرفی هر آزمایشگاه -1

 هابه اشتراک گذاشتن مواد شیمیایی مازاد با سایر آزمایشگاه -2

 جایگزین كردن مواد شیمیایی غیر خطرناک با مواد خطرناک تا حد امکان -3

 كاهش دادن مقیاس آزمایشات در حد امکان -4

 خرید مواد و تجهیزات عاري از جیوه -5

 



 و سیلندرهاي گاز  اصول ایمنی استفاده و نگهداري مواد شیمیایی 033 

 ها در مناطق مشخص شدهآوری زبالهجمع 4-6-2-2

آوري پساب و پسماند شیمیایی اختصاص دانشگاه یا مراكز تحقیقاتی براي جمعهر مکانی در محوطه 

 هاي تولیدي را داشته باشد.گالن از پساب 55باید ظرفیت  ،داده شده است

حداكثر یک چهارم ناحیه باید باالي پساب یا پسماند،  سمیتباید توجه داشت كه در صورت درجه 

 توسط آن اشغال گردد و حداكثر باید ظرف مدت سه روز تخلیه گردد. 

 د. ها آسان باشاین مناطق باید در مکان نزدیک به آزمایشگاه در نظر گرفته شوند تا دسترسی به آن

 هاداری زبالهآوری و نگهظروف جمع 4-6-2-3

 كه در  شودلیتر استفاده می 5و  1هاي با حجم مناسب هاییگالناز  تاعمدها آوري و نگهداري زبالهبراي جمع

 شود.نشان داده شده است استفاده می 2شکل 

 

 

 

 لیتري 1گالن  لیتري 5گالن  :13-4شکل  
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 باید توجه داشت كه در استفاده از این ظروف به نکات زیر توجه كرد:

 .شود سازگاري داشته باشندداري میها نگهبا پساب و پسماندي كه در آنظروف  -1

 .باشند، بسته نگه داشته شودهایی كه در حال پر شدن میدر تمامی مواقع جز زمان -2

 .، برچسب گذاري شوند هاي سبز مخصوص پساببا برچسبظروف حتما  -3

 

 داریبرچسب گذاری ظروف نگه 4-6-2-4

محیطی و حداقل مسائل زیستاري از جهت كمک به دفع مناسب با دبرچسب گذاري ظروف نگه

باید  ،نشان داده شده است 3ها همانطور كه در شکل برچسب باشد.هاي اقتصادي بسیار حائز اهمیت میهزینه

ها مشخصات پرسنلی، نوع حالل، نوع ماده شیمیایی به همراه تركیب درصد آن، نوع خطر و داراي قسمت

 تاریخ پر شدن باشند.
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  زنینمونه برچسب مورد استفاده در برچسب :14-4شکل 
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 باشددر هنگام برچسب گذاری توجه به نکات زیر ضروری می: 

 .برچسب گذاري باید باالفاصله بعد از ریختن اولین زباله درون ظرف انجام گیرد -1

اطالعات پرسنلی و نوع مواد شیمیایی موجود در ظرف باید همزمان با ریختن پساب صورت  -2

 .گیرد

 .درصد مواد تشکیل دهنده باید هنگام اتمام ظرفیت ظرف تکمیل گردد -3

 .باشدها مجاز نمیاستفاده از نمادهاي شیمیایی و كدها در نوشتن برچسب -4

ها اطالعی در دست نیست، تا زمانی كه آزمایشات الزم براي موادي كه از ماهیت شیمیایی آن -5

 .گذاري شوندخطرناک برچسبها انجام گیرد باید به عنوان زباله شناسایی آن

 

 

 

 

 

 



 
 اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز 403

 ایمن آزمایشگاهیانبارهای  4-7

 د و بهترین نوع مدیریتباید تمام خطرات ممکن را به حداقل رسانشیمیایی  هایآزمایشگاهمدیریت  در 

اهش کباید نیز  هاهزینه زیستمحیطیشی برای انسان و در یک دوره آزماآن است که عالوه بر کاهش خطرات 

 بسیار سودبخش می باشد. هاهزینهخطرات در مدیریت توجه به انبارداری صحیح عالوه بر کاهش  یابد.

 مکان قبلی بعد از هر بار استفاده؛مکان ذخیره هر ماده شیمیایی و بازگرداندن آن به  سازیآماده 

 طراحی شده برای انبار؛ هایقفسهو  هاکابینتمواد و تجهیزات در  سازیذخیره 

 ل ظروف برای جلوگیری از فروریختن؛ایجاد صف مقاب 

 ؛هاکابینتبر روی میزها و باالی  جلوگیری از انباشتگی مواد 

 ؛باشدمیمتر  5/1 هاقفسه حداکثر ارتفاع ظروف مواد در 

 ودی؛کنترل موج منظوربهیافت ماده تاریخ در درج و برچسب مناسب برای تمام ظروف مواد شیمیایی 

  ت تهویه نباشد، در کابین اگر یک ماده نیازمند دارای تهویه. هایکابینتنگهداری مواد سمی و بودار در

 ؛گرددمیدارای لبه جلودار ذخیره  ا قفسهی دارقفل

 ؛تأییدشده هایکابینتاشتعال در  نگهداری مایعات قابل 

  مستقیم نور؛در معرض گرما یا تابش ذخیره نکردن مواد 

 سازگار؛ هایگروه اساس برمواد  سازیذخیره 

  ایدورهاختصاص مسئولیت انبار به فرد مشخص و نیز انتخاب فرد پشتیبان و بازرسی. 

 

 

 



 انبارهای ایمن آزمایشگاهی 403 

 ی مواد آزمایشگاهی انبارهابرای  اداره ایمنی و سالمت شغلی( OSHA (استانداردهای 4-7-1

لیتر  585/0. هر گالن باشدمیگالن  5333تا  033ظرفیت انبار مایعات قابل اشتعال و احتراق بین  -1

 است.

 صورتبهشود. درها  بندیعایق سوزیآتشانباری بایستی نسبت به درجات مختلف  هایاتاقداخل  -2

 ملی منانجکلی استاندارد  طوربهو  انبار باز باشند هایپنجرهخودکار در برابر آتش بسته شوند. 

 رعایت شده باشد. کامالً هاپنجرهدرها و  حریق برای برابر در حفاظت

: رددگبایستی طبق سه روش زیرعمل  هااتاقبرای جلوگیری از ورود مایعات نشت کرده به سایر  -0

انبار ، ب( ایجاد گودی در کف مترسانتی 11/13الف( ایجاد شیب در ورودی انبار حداقل به ارتفاع 

انبار برای جمع شدن مایعات  طرفیک، ج( ایجاد شیار یا گودال در مترسانتی 11/13حداقل با ارتفاع 

 نشت شده جهت ایمنی سایر مواد.

هر انباری بایستی دارای تهویه مناسب باشد. طبق نوع سیستم انبار بایستی قابلیت تغییر هوای محیط  -4

خلیه مثال: سرعت ت طوربهرا داشته باشد،  حریق برابر در حفاظت ملی انجمنبر اساس استانداردهای 

 مترمربع( است. برای390/3) انبارفوت مکعب بر دقیقه متناسب با مساحت حداقل کف  1تهویه 

 ، نیاز به دو تهویه است.باشدمیمتر  35/0انبارهایی که ارتفاع سقف بیش از 

د. در کف زمین انبار نیز بخارات مایعات هوای ورودی بایستی از نقطه متضاد هوای خروجی وارد شو -5

 هاییوجیخرخارج شوند و از طریق  توانندمیقابل اشتعال و احتراق به دلیل سنگینی نسبت به هوا 

 در سقف به بیرون هدایت شوند.

استعمال دخانیات و یا استفاده از آتش نباید انجام  گونههیچدر انبارهای مواد قابل اشتعال و احتراق  -1

 ب شود.نص «ممنوع، سیگار کشیدن پذیراشتعالانبار مواد »ر روی در انبار بایستی تابلوی شود. ب
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 نصب گردد. نشانیآتش، کپسول اندکیفاصله  بهبیرون از در انبار بایستی  -5

 نکات ذیل باید در مورد نگهداری مواد در داخل انبار رعایت گردد. -8

 مکان ذخیره هر ماده شیمیایی و بازگرداندن آن به مکان قبلی بعد از هر بار استفاده؛ سازیآماده 

 برای انبار؛ شدهطراحی هایقفسهو  هاکابینتمواد و تجهیزات در  سازیذخیره 

 ایجاد صف مقابل ظروف برای جلوگیری از فروریختن؛ 

  ؛هاکابینتجلوگیری از انباشتگی مواد بر روی میزها و باالی 

 ؛باشدمیمتر  5/1 هاقفسهداکثر ارتفاع ظروف مواد در ح 

  ودی؛کنترل موج منظوربهبرچسب مناسب برای تمام ظروف مواد شیمیایی و درج تاریخ دریافت ماده 

  دارای تهویه. اگر یک ماده نیازمند تهویه نباشد، در کابینت  هایکابینتنگهداری مواد سمی و بودار در

 ؛گرددمیبه جلودار ذخیره یا قفسه دارای ل دارقفل

  ؛تأییدشده هایکابینتنگهداری مایعات قابل اشتعال در 

 ذخیره نکردن مواد در معرض گرما یا تابش مستقیم نور؛ 

 سازگار؛ هایگروه اساس برمواد  سازیذخیره 

  ایدورهاختصاص مسئولیت انبار به فرد مشخص و نیز انتخاب فرد پشتیبان و بازرسی. 

در انبارداری صحیح مؤثر  تواندمیسازگار  هایگروه اساس بر سازیذخیرهتوجه به انبارداری و  -9

 باشد.

 سازگار سازیذخیره هایگروهاز  هایینمونه 4-7-1-1

A. بازهای آلی سازگار 



 انبارهای ایمن آزمایشگاهی 403 

 مونیومآ متیل تری بنزیل/  آمین بنزیل/  آمین اتانول تری/  پیریدین پی/ دی اتیل آمین

 .هیدروکسید

B. فعال سازگار-زا و آبآتش مواد 

 آلکیل لیتیم. هایمحلولگرد روی / سدیم بوروهیدرید / بنزویل کلرید / 

C. بازهای معدنی سازگار 

 سدیم هیدروکسید / آمونیوم هیدروکسید / لیتیم هیدروکسید / سزیم هیدروکسید.

D. اسیدهای آلی سازگار 

 / سیتریک اسید / مالئیک اسید / پروپیونیک اسید / بنزوییک اسید. استیک اسید

E. شامل پراکسیدها هایاکسنده 

 پرکلریک اسید / سدیم هیپوکلرید.نیتریک اسید / 

F.  احتراققابلو مواد  هااکسنده جزبهاسیدهای معدنی 

 محلول هیدروژن فلوئورید.هیدروکلریک اسید / سولفوریک اسید / فسفریک اسید / 

J. گازهای سمی فشرده 

 لوروپروپیلن./ هگزا ف اکسیددیسولفور 

K.  یا دیگر مواد ناپایدار سازگار انفجارقابلمواد 

 گوانیدین / تترازول / نیترات اوره.نیترو/ (O2H<  %01)اسید پیکریک بدون آب 

L.  هاحاللنش ناپذیر و سازگار شامل واک پذیراشتعالمواد 

 تتراهیدروفوران.بنزن / متانول / تولوئن / 

X.  شدهذخیره هایگروهناسازگار با همه 

 فسفر / بنزیل آزید / سدیم هیدروژن سولفید.(  O2H 01-%01)پیکریک اسید آبدار 
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 نمادهای مواد سازگار :15-4شکل 

 

جهت جلوگیری ریزش، نشت و  ثانویه مهار عنوانبه خوردگی برابر در مقاوم هایینیس از استفاده -13

 .سازندمیاین اهداف را محقق  پروپیلنپلیقطرات و یا تراوش. ظروف 

 برای مواد خطرناک.تهویه دار زیر هودها  هایکابینتتعبیه  -11

 و بخارات سمی. شدنمشتعلبرای به حداقل رساندن خوردگی،  شدهبندیآبظروف  -12

 

 .دار بسته و مناسب و برچسب ایشیشهظروف  11-4شکل 

 



 انبارهای ایمن آزمایشگاهی 403 

 سرد انبارهای 4-7-2

یا  سرد و هایاتاقو  هایخچالنگهداری مواد شیمیایی و بیولوژیکی و رادیواکتیو در  سازیایمنبرای  

 گذاری صحیحی صورت گیرد.برچسبفریزرها باید 

  ا ی هااتاقاشند باید در و اگر نیاز داشته ب نباید در یخچال نگهداری شوند پذیراشتعالمواد

 ذخیره گردند.ضد انفجار  هاییخچال

 باشند. همه ظروف باید مسدود و پایدار 

 مواد باید دارای برچسبی که حاوی اطالعات محتوا، صاحب یا مالک، تاریخ خریداری یا  همه

 و سایر موارد مهم باشند.و ماهیت  سازیآماده

  مالک نگهداری شود.جداگانه توسط  صورتبهاطالعات مواد باید 

 و نصب و ثبت در دفاتر مربوطه هاقفسهاطالعات مواد از طریق برچسب دار کردن  دهیسازمان 

 .هاقفسهشماتیک هر کدام بر روی 

  و مواد ناخواسته و آن  هاناشناخته، هابرچسببدون  سازیمرتببازرسی ساالنه از انبار سرد و

 دسته موادی که مالک آن آزمایشگاه را ترک کرده است.

 و قابل اشتعال احتراققابل مایعات انبار 4-7-3

 هانآجود داشته باشد که مقدار و کمیت و اشتعال باید و احتراققابلزمایشگاهی کمترین ماده در هر آ 

 به عوامل زیر وابسته است:

 ساختمان آزمایشگاه (1

 ضد احتراق ساختمان هایمحلتعداد  (2
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 .باشدمیآزمایشگاه در آن واقع  از ساختمان که ایطبقه (0

 در داخل آزمایشگاه شدهساختهضد حریق  هایسیستم (4

 مواد قابل اشتعال سازیذخیره هایکابینتمیزان ایمنی ظروف و  (5

 (ایتوسعهنوع آزمایشگاه )صنعتی یا تحقیقاتی و  (1

 الزم برای این کار: هایراهنمایی

  شود. یداردر کابینت مایعات قابل اشتعال نگه احتراققابل، مایعات دهدمیتا زمانی که فضا اجازه 

 هر ظرف مطمئن دیگری(.) شاناصلیدر ظروف  احتراققابلمایعات  سازیذخیره 

  انباری ویژه. هایاتاقلیتر در  238و اشتعال بیش از  احتراققابلمایعات نگهداری 

  ا ی اکسنده مانند نیتریک یهاعاملاز انبارهای دارای و اشتعال  احتراققابلمایعات  داشتننگهدور

 ، پرکلرات و پراکسید.کرومیک اسید، پرمنگنات، کلرات

  از همه به خاطر  ترمهمو  احتراققابلهر منبع و اشتعال از  احتراققابلمایعات  داشتننگهدور

نابع توانایی جابجایی به سمت ماز هوا بوده و  ترسنگینداشتن این مطلب که بخارات قابل اشتعال 

 احتراق را دارند.

 گاز سیلندرهای انبار 4-7-4

 تشو مکان ساختمان و کدهای آ ایمنطقهو  المللیبیننکته مهم و حائز اهمیت در این مورد بررسی  

به همراه گازهای سمی و  ممکن است .باشدمیدر هر آزمایشگاه  شدهذخیرهبرای تعیین میزان ماکزیمم گاز 

 هاینتکابی. باشدمی ایویژه هایکابینتوجود داشته باشد که نیازمند  کنندهخفهمقدار زیادی گازهای فعال 

 .اندشدهو رهاسازی اضطراری طراحی گازها برای آشکار کردن نشت و تهویه 
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 انبار سیلندرهای گاز :15-4شکل 

 پذیرواکنشانبارهای مواد بسیار  مورد در نکاتی 

 دراید را ب آزمایشگاه به آن آوردن از قبل یرپذواکنش بسیار شیمیایی ماده هر سازییرهذخ الزامات 

 .گرفت نظر

  کنترلMSDS  ایمنی مواد( و سایر اطالعات ممکن در ایجاد تصمیم در مورد )برگه اطالعات

 .پذیرواکنشمواد بسیار  سازیذخیره

 .نگهداری این مواد برای اهداف فوری 

  محضبه پذیرواکنشهمه مواد بسیار و موجودی  نگاریتاریخ، گذاریبرچسبحصول اطمینان از 

 دریافت این مواد در آزمایشگاه.

  گذشته است. هاآنباز نکردن در موادی که تاریخ انقضای 
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 :جداسازی مواد طبق 

 ؛احتراققابلمواد اکسنده از کاهنده و  (1

 ؛پذیراشتعالاز  زاآتشترکیبات  (2

 پرکلریک اسید از عوامل کاهنده. (0

 

 

 مخصوص مواد هایینیس :18-4شکل                                   

 

 مواد بسیار سمی درباره نکاتی 

 .نگهداری مواد در کمترین میزان الزم 

 مناسب. هشداردهندهبا عالئم  سازیذخیرهمناطق  گذاریبرچسب 

  سازیذخیرهمحدود کردن دسترسی به مناطق. 
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 ایمدیریت صحیح  لوازم شیشه 4-8

 ایشیشه بوروسیلیکات. شودمی ساخته بوروسیلیکات شیشه از آزمایشگاهی اییشهش ظروف از بسیاری

قاومت مسیلیکا دارد. این نوع شیشه  خالص بسیار شیشهرا نسبت به  مطلوب هاییژگیو از بسیاری که است

ها همزن، هاریبطجمله  هایی نیز وجود دارد، ازدمایی پایینی دارد. البته استثناشیمیایی باال و ضریب انبساط 

 پایین ندارند.ضریب انبساط دمایی که نیاز به دیگر  ایشیشهو هر وسیله های آزمایش و لوله

ز اغلب پس ا هابطری .لحاظ ایمنی دارای اهمیت فراوانی استاز در آزمایشگاه  آالتشیشه شکستگی

، استفاده انددهشاز ظروفی که با پالستیک پوشش داده  توانمیبرای حل این مشکل  .شکنندمی از ارتفاع سقوط

پاشیدگی مایعات و نیز خطر  دهدمیتا حد زیادی خطر برش ظروف شکسته شده را کاهش این عمل  کرد.

 و توسط ظروف الستیکی یا. مواد بسیار خورنده نباید در این ظروف حمل یا نگهداری شوند کندمیرا کم 

 حمل گردند. اندشدهستیکی که مخصوص این مواد طراحی پال

. نندکمیای استفاده های شیشهو لوله ایشیشه هایفالسکآزمایشگاهی از  هایسیستم معمول طوربه 

که در اثر فشار زیاد داخلی یا خارجی و یا  ممکن است دچار ترکیدگی یا انفجار گردند ایشیشهاین ظروف 

 کنیم:ا ذکر میر کنندمیباال را ایجاد که فشار برخی از مواردی  افتد.لیل ایجاد خأل در سیستم اتفاق میحتی به د

 .گرددمی انفجار یک موجب است، شده بینییشپفرآیند  از فراتر شدتبه که واکنشی -1

 خیلی سریع. هایواکنش -2

 بسیار گرمازا. هایواکنش -3

ظروف در اگر این استفاده شوند.  دارای فشار، ظروف کروی هایسیستمدر باید در صورت امکان،  

ند. شوند تا مقاومت باالیی در برابر فشار داشته باشنباشد ظروف غیر کروی با ضخامت باال استفاده  دسترس
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پس از  هپرتاب شدن قطعات شیشاحتمال  ،توجه کردمهم اگر سیستم خأل استفاده گردد باید به این نکته 

 هایتمسیس. باشندمیبسیار تیز خطرناک  هایکنارهبا باشد. قطعات پرتاب شده شکسته شدن معمول می

 اضافی ایمن کرد. انفجاری ضد هایدیوارهبه همراه  سپر حصار یک هود وتوان در را می ایشیشه

کن است ممهنگام افزایش دما  خصوصبههستند،  پذیرآسیبنسبت به ضربات  فشارتحتهای شیشه

 آزاد شدن فشار موجب ترک خوردن شیشه، هانمونهدر برخی . آزاد شودخود به خودی  صورتبهفشار 

گر متصل به یکدی ،روی قطعاتبرای به حداقل رساندن فشارهای مکانیکی اضافی بر باید  هاسیستمگردد. می

 شوند.

در برابر  هاهشیشزیرا  باشندمیتحت شرایط فشاری باال یا پایین بسیار خطرناک  ایشیشه هایسیستم

 ارزهماینچ(  4) مترسانتی 11 دارای قطرف کروی وروی ظرمثال نیروی برآیند  طوربهضربات مقاوم نیستند. 

واند تبا فشار باال گاهی حتی می هایسیستمنیروهای وارد بر . باشدمیپوند(  171کیلوگرم ) 11 جسم با نیروی

بار و بیشتر است، بنابراین این سیلندرها  211لندرهای گاز فشار درون سی از فشار اتمسفر هم زیادتر باشد.

 اییشهش هایمیستس در موجود نیروهای متصل شوند. ایشیشه هایسیستمنباید به  کنندهتنظیمبدون شیرهای 

 المتعباید . کندمی پذیریبآس تیز، ضربه یک مانند دیگر، عوامل به یرمعمولغ طوربه را هاآن فشارتحت

 قرار داده شود. خطر از پرسنل به هشدار برای فشارتحت هایسیستم در هشداردهنده

 طر انفجار و ترکیدن را افزایشخ هر عاملی که موجب کاهش استحکام شیشه تحت شرایط فشاری شود، 

 لم فلزاتترسیب فی منظوربهدر ظرف بزرگ سیستم تبخیر فلزات ها برای مثال، تعدادی از آزمایشگاهدهد. می

لزات تا ف شودیمکنند. جریانی از میان یک بوته که دما در آن در حال افزایش است، عبور داده را استفاده می

 ز است.یک سیستم خأل مناسب نیا، برای ترسیب مناسب فلزات یگردعبارتبه؛ مناسب تبخیر شوند طوربه
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د. شستشوی این ظروف شونز و برنده موجب جراحت و زخم میتی هایبه علت لبهظروف شکسته 

ی اتاقنیز از اتف داشتننگهشکستن ظروف در حین شستشو یا برش و جراحت را به همراه خواهد داشت.  قطعاً

. تمیز کردن این ظروف باید با دقت فراوان انجام شود. توجه به آسیب زدن را به همراه دارداست که خطر 

که از  یوارد شود زیرا برای کارگرعادی  هایزبالهاین نکته الزم است که ظروف شکسته شده نباید در سطل 

 ن جعبه بسیار محکمهمه ظروف شکسته باید درو. کندمیخطرات فراوانی را ایجاد  ،اآگاه استناین موضوع 

که درشت و خوانا روی جعبه  «شکستهشیشه »عبارت مشابه آن و دارای در قابل بسته شدن به همراه و یا 

 است نگهداری شوند. شدهنصب

 هایدرپوش قرار دادنرا به دنبال دارد.  هاآسیببرخی خطرات و  احتماالً ایشیشه هایلولهکار با  

شگاه یکی از حوادث رایج در آزمای ایشیشه هایلوله پالستیکی بر سر هایلولهو پالستیکی یا  پذیرانعطاف

. باشدیم لوله در سوراخ بدون استفاده از محافظ برای دست درپوش دلیل آن تالش برای عبور معموالً. باشدمی

فرد مشغول به کار باید دقت بسیار خطرناکی در این مواقع ممکن است حادث گردد.  هایجراحتو  هابرش

تفاده آزمایش اس هایلولهاز محافظ و درپوش مناسب برای چرمی به دست داشته باشد یا  هایدستکشکند که 

 کند.

 شدهیینعت پیش از لوله الستیک یا و پالستیک انتخاب با که است سوراخ اندازه ،انعطافقابل لولهدر 

وسط درپوش باید فقط ت. کندیمبه جفت شدن آن کمک  اییشهش لوله از ترکوچک کمی فقط داخلی قطر به

رای بریدن برا مجال  آن گرفتن بهتر منظوربهپوشش کامل دست پیرامون لوله باشد.  دارینگهانگشتان قابل 

ا قسمت بیرونی لوله باید بدرپوش اختیاری نیست، بلکه ضروری بوده و  دهد. گذاشتنمیاز دست دست 

 گردد. کاریروغنیا روغن گلیسرول  آب ازاستفاده 
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 ظروف درپوش دار :11-4شکل 

ی با لوله پالستیک یا لوله الستیک دیگرعبارتبهایجاد شد،  موردنظرمنفذ درپوش مناسبی برای  کههنگامی

 جفت گردیدند، مراحل زیر باید انجام شود: ایشیشه

باشد، شده می کاریروغنجایی که نیاز به درپوش  در طول آن تا ایشیشهکردن لوله  کاریروغن -1

 و یا هر روغن مناسب دیگری.روغن گریس  وسیلهبه

ت پوشش دس وسیلهبهحفاظت از دست یا  هادستچرمی برای محافظت از  هایدستکشاستفاده از   -2

 .ایشیشهپیرامون لوله  هاییدستمالبا 

 ( مانده به انتهای لوله.مترسانتی 5یا  5/2از یک یا دو اینچ ) ایشیشهلوله  داشتننگه  -3

لوله در سوراخ با استفاده از کمی فشار و پیچش در سوراخ. این فشار و پیچش  درپوش قرار دادن -4

 باشد که موجب شکستن لوله گردد. قدریبهنباید 

 در جای خود قرار گرفته باشد. کامالً درپوشباید انجام شود که  جایی تامرحله قبل  -5
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 دموار از بسیاری در تواندیم خونریزیالزم،  هایاحتیاطاگر برش و جراحت اتفاق افتاد، با وجود همه 

انتقال به محلی  و زخم روی تمیز پانسمان یک دادن قرار با ترجیحاً ،زخم روی بر مستقیم فشار و کنترل با

 دارد، کنترل شود. داولیه الزم وجو یهاکمککه 

 گریشیشهساخت و زمان مسائل ایمنی مربوط به  4-1-1

اختن ای س. کار کردن با شیشه برباشدمیسان آ نسبتاً کاری ایشیشه هایلولهطراحی و شکل دادن به  

ای اینکه . برگیردمیانجام  ایحرفهگر تنها به دست یک شیشههای آزمایشگاهی اشکال پیچیده برای کاربرد

ند حرارت داده شو تمام اجزاء سازنده باید کامالًاشکال درست شده کمترین عیب و نقصان را داشته باشند، 

 پاسخ داده شود. درستیبهنیاز به تجهیزات و تجربیات  کهاینتا 

 . ابتدا،وجود دارد هاشیشههنگام ساختن دو مشکل ویژه در حوزه سالمتی به غیر از برش و جراحت 

 زبست کاربا دستگاه تراش که با آباید با یکدیگر است، ترکیب اجزاء سازنده شیشه  حال در گرشیشه کهوقتی

که این مکانیسم باعث  کندمیآرام آرام و در طول زمان زیادی عمل ، فعالیت داشته باشد. آزبست کندمی

 .شودمیاستفاده  TMZetexمانند آلودگی، از مواد عایق جهت کاستن . گرددمیآلودگی هوا نسبت به آزبست 

ذوب  . دمای موردنیاز برایباشدمیانبوه  صورتبهاز سیلیکا  استفادهبه  ایشیشهساخت لوازم در مشکل دوم 

در دمای بوروسیلیکا  هایشیشه کهدرحالیفارنهایت(،  2172گراد )درجه سانتی 1511ردن سیلیکا حدود ک

در در هوا  اکسیددیتشکیل نیتروژن  که باعث شوندفارنهایت( گداخته می 111) گرادسانتیدر جه  511

 .گرددمیدماهای باال 

ب با نص ،از طریق به حداقل رساندن خطرات تنفسی محیط کاری شیشه گران تواندمیحل این دو مشکل 

 صب هودهای سایبان دار مستقیماً به دلیل افزایش دما حین کار، نهای مناسب در محل انجام پذیرد. تهویه
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موجود در هوای گرم خواهد باالی محل کار نقش مؤثری در خروج گازها، بخارات و حتی ذرات معلق 

 داشت.

 آالتشیشهشستشوی  4-8-2

 درهای آزمایشگاهی است. یشگاه یک قسمت مهم در دستورالعملدر آزما ایشیشهشستشوی ظروف 

 ازیسپاکدر برخی موارد و آب کافی است، ولی  شوییظرف، شستشوی معمولی به همراه مایع اکثر مواقع

ید و نیتریک رومیک اسکاسید،  مواد شیمیایی قوی مانند سولفوریک اسید، پرکلریک. یابدمیشیمیایی ضرورت 

 هایدستکشاید ، بگرددمیوقتی این مواد استفاده باشد.  هاآنبه  ایویژهنیاز  کهاین مگرنباید استفاده شود  اسید

استعمال  ،اندشده توصیهتنفسی مخصوص که  هایمحافظو  مقاوم شیمیایی هایروپوششم، چمحافظ، محافظ 

 گردد.

مانند  انگیخلوازمبا  معموالً، ب در سینک شستشوآو  شوییظرفمایع  با آالتشیشهزمان شستشو  در پایان، 

ممکن است برای  شورهاشیشهپودرهای شستشو و کافی است.  Playtex HandSaver® هایدستکش

و نیز امکان دارد ظروف شیشه ای هنگام شستشو شکسته و مواد در ظروف استفاده شوند  رسوب سازیپاک

اهد اتفاق را به حداقل خوپهن کردن زیربشقابی یا حصیر نرم در کف سینک این موجب آسیب دیدن شوند. 

 رساند.
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 ایشیشهلوازم  خصوص درقوانین و مقررات آزمایشگاه  4-8-3

 شوند. کاریروغناتصاالت باید  ایشیشهقبل از استفاده لوازم  -1

ابزار مناسب  داخلی دستگاه با روش و هایقسمتسانتریفوژ باید در داخل  هالولهدر صورت شکستن  -2

 .و ضدعفونی گردد سازیپاک

 .گیرند وجود شکستگی و ترک مورد بازرسی قرار ازنظرباید قبل از استفاده،  ایشیشهلوازم  -3

 .شوند آوریجمعمجزا و مقاوم  ایمحفظهاستفاده باید در  غیرقابلشکسته یا  ایشیشهلوازم  -4

 از لوازم آزمایشگاهی برای خوردن و آشامیدن هرگز نباید استفاده شود. -5

برای اسید فسفریک قوی و داغ، هیدروفلوریک اسید و مواد قلیایی داغ و قوی نباید  ایشیشهلوازم  -2

 استعمال گردد.

 بازرسی شوند. دقتبهظروف تحت خالء باید قبل از استفاده  -7

بیرون  یهامشو  شود محصور سیم یا پالستیک در باید معمول طوربه خالء تحت اییشهش ظروف -1

 .شودیمقطعات پس از انفجار قرار داده دگی ظرف برای جلوگیری از پراکن

 

 تحت حفاظ ایشیشهظروف  :21-24شکل 
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 خنک و سرد شوند. آرامیبهکه بسیار داغ هستند باید  ایشیشهلوازم  -1

 ظروف شکسته باید از انبرک استفاده شود. آوریجمعبرای  -11

هیچ تالشی برای حذف انجام شود و  سریعسوختگی و بریدگی درمان  دیدگیآسیببه هنگام  -11

 بررسی نماید.شکسته نباید کرد تا متخصص محل زخم را  هایشیشه
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 ونقل سیلندرهای گاز تحت فشارنگهداری، استفاده و حمل 4-9

 شدتبه توانندیمتحقیقاتی کاربرد دارند و  هاییشگاهآزماسیلندرهای گاز برای اهداف زیادی در 

 به که یمصارف سایر یا صنعتیی، خانگ مصارف برای که است یحملقابل مخزنسیلندر باشند.  ینخطرآفر

( lb 061کیلوگرم ) 46یک سیلندر استاندارد در حدود  .رودیمبه کار  د،دارن احتیاج شدن جاجابه قابل مخزن

 باشد.بیشتر می ( و در مواردی2lb/in 0111مگاپاسکال ) 10وزن دارد و اغلب حاوی گاز با فشار 

 شودمی گفته یمخلوط ای ماده هر به فشارتحت گاز کی 0(DOT) آمریکا لونقحملطبق تعریف اداره 

( یا بیشتر درون 2lb/in 61) پاسکال کیلو 174 باالی با فشار مطلق (F 8/46˚) گرادسانتیدرجه  10در دمای  که

 .است جامد و عیما مواد از شیب مراتببه فشارتحت گازهای کاربرد ظرف مخصوص وارد شده باشد. خطر

 مانند را لندریس تواندمی ایجادشده فشار مقدار گردد، جدا آن از و شکسته لندریس خروجی شیر کهدرصورتی

جدی  هایآسیبو  دهد عبور آزمایشگاه هایوارید انیم از راحتیبه و درآورده حرکت به یجنگ راکت کی

 برای کاربران و ساکنین منطقه ایجاد کند.

بر خطر ناشی از فشار زیاد گاز، خطرات  عالوهخطرناک باشند.  ذاتی طوربه، توانندمیمحتوای سیلندرها 

روی  و غیره نیز در کمین کاربران بوده و اکسیدکنندگی، کنندگیخفهدیگری نظیر سمیت، خورندگی، اشتعال، 

بررسی  تهپیوس و لوازم جانبی آن بودن سیلندر عیبسالم و بیاگر  است. مؤثر مورداستفادهطراحی سیستم 

   .گیرند قرار مورداستفادهایمن،  صورتبهتوانند می فشارتحتد، سیلندرهای شو

 است. شدهدادهروی شکل نشان  فشارتحتمختلف یک سیلندر گاز  هایقسمتدر ادامه 

                                                 
0- Federal Department Of Transportation 
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 فشارتحت گازی لندرهاییس انتقال و سازیذخیره نگهداری، 4-9-1

 باالی در و یچرم تسمه ای ریزنج کمک با و کنید نگهداری ستادهیا حالت به همواره را لندرهایس -0

 .دیببند وارید ای ثابت اءیاش به سیلندر ثقل مرکز

 کاربرد و حمل نگهداری، هنگام در هاآن دنیغلت و گاز لندرهاییس دیشد برخورد و افتادن از -1

 .دیینما رییشگیپ

 مختلف یک سیلندر گازهای قسمت :10-6شکل 

 کالهک سیلندر

 اتصال شیر خروجی

 ابزار مهار فشار

 شیرفلکه دستی

 یبندآبمهره 

 کوالر سیلندر

 کالهک شیر خروجی
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 گاز نوع اساس بر و داده قرار خود خاص محل در و جداگانه صورتبه باید را مختلف گازهای -0

قرار  دکنندهیاکس گازهای مجاورت در دینبا را اشتعال قابل گازهای ،مثالعنوانبه. نمود بندیگروه

 .داد

 برای لندریس کهیدرصورتو  دیینما نگهداری ستادهیا حالت در همواره را لنیاست گاز لندرهاییس -6

 .داد قرار مورداستفاده ساعت 24 تا را آن دینبا ،باشد شده داشتهنگه یافق حالت به یطوالن مدت

 شعله، اشتعال، قابل مواد از دور و شونده هیتهو کامالً سرد، خشک، یمحل در را گاز لندرهاییس -5

 .دیده قرار گرادسانتی درجه 52 از شیب دماهای و جرقه

هایی که باعث افزایش دما انجام کار " هشداردهندهعالمت  ستیبایمدر محل نگهداری سیلندرها  -4

 .نصب گردد " است ممنوع شوند،می

 تیقابل و متر 5/0با ارتفاع )مقاوم  جدار کی وسیلهبه االمکانحتی را اشتعال قابل گازهای لندریس -7

 مواد و ژنیاکس لندرهاییس از متری 6 حداقل ( یا فاصلهسوزیآتش برابر در مقاومت قهیدق 30

 در گاز سیلندرهای نگهداری جهت شودیم توصیه اکیداً خصوص این در .دیده قرار دکنندهیاکس

 Type 30 یا و Type 90 آتش ضد ایمن یهانتیکاب از هاشگاهیآزما مانند سرپوشیده فضاهای

 .گردد استفاده گاز سیلندرهای نگهداری مخصوص

 

سیلندرهای  :11-6شکل  کابینت ایمنی نگهداری 

 گاز
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 آن از یناش زدگیزنگ و نیزم رطوبت نامساعد، ییهوا و آب طیشرا برابر در را گاز لندرهاییس -8

 .دیدار نگاه مصون

 .دیینما خودداری یخروج رهاییمس و بسته فضاهای در لندرهایس دادن قرار از -6

 قرار آن روی محکم صورتبه دیبا آن روی سرپوش لندرهایس انتقال ای و سازیذخیره هنگام در -01

 .باشد شده داده

 

 

 مقداری خالی همواره هایسیلندر ونو درمحل نگهداری سیلندرهای پر و خالی را از هم جدا کنید  -00

 و یآلودگ ورود و هوا مکش از تا سیلندر خالی نباید صفر باشد( )فشار گاز داخلدیبگذار یباق گاز

 .دیآ عمل به رییجلوگ انفجار احتمال و لندریس داخل به رطوبت

 یکیالکتر اتصال یستیبا مربوطه زاتیتجه و اشتعال قابل گازهای حاوی فشارتحت لندرهاییس هیکل -01

 .باشند داشته نیزم به

 رییشگیپ دکنندهیاکس گازهای و ژنیاکس لندرهاییس با یسوختن مواد ریسا و سیگر روغن، تماس از -00

 .دیینما

 سرپوش

 سیلندر گاز با سرپوش مخصوص :10-6شکل 
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 به انتقال نیح در را هاآن و نموده استفاده مخصوص گاری از بزرگ لندرهاییس ییجابجا برای -06

 .دیینما تیتثب دارندهنگه ابزارهای و رهیگ کمک

 

 

 .دینکن بلند آن روی سرپوش از استفاده با را گاز لندریس کی هرگز -05

 

 فشارتحت گازی لندرهاییس با کار اصول 4-9-2

 د.ینده قرار مورداستفاده مناسب رگالتور بدون هرگز را فشارتحت گازی لندریس کی -0

 

 

 

 مخصوص حمل سیلندرگاز یدستچرخ :16-6شکل 

 یامرحلهتکو  یادومرحله رگالتور :15-6شکل 
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 .باشند داشته را مورداستفادهگاز  با متناسب اتصاالت یستیبا ،رگالتورها و یخروج رهاییش -1

 .دینکناستفاده  (Adaptor)مبدل  از هرگز رگالتور و لندریس حدفاصل در -0

 .باشند شده سفت ،ازحدبیش ای و سست یلیخ دینبا رگالتور و لندریس روی اتصاالت -6

 برای استاندارد و سالم از اتصاالت استفاده. دییننما استفاده ریدرزگ و کننده روان مواد تفلون، نوار از -5

 .شوندمی مناسب رییدرزگ مانع یاضاف لیوسا و نموده تیکفا گاز نشت عدم از نانیاطم

 گازی زاتیتجه ریسا اتصاالت با نموده هیتعب آن روی رگالتور سازنده کارخانه که را یاتصاالت هرگز -4

 .دییننما نیگزیجا

 :دیینما اجرا را ریز اقدامات گاز، لندریس به رگالتور اتصال از پس -7

 سست تا دیبچرخان قدرآن ساعت هایعقربه حرکت خالف جهت در ا ر رگالتور میتنظ چیپ 

 .دیینما احساس را آن شدن

 باشد نداشته قرار شما چهره مقابل یخروج ریش که دیستیبا ایگونهبه لندریس پشت. 

 دینکن نگاه آن روی یکیپالست صفحه ای شهیش به میمستق طوربه رگالتور میتنظ هنگام. 

 و دهیشن را گاز خروج از یناش صدای تا بازنمایید یآهستگ به را گاز لندریس به متصل ریش 

 .دیینما مشاهده پرفشار فشارسنج در را فشار شیافزا

 باز مقدار حداکثر چهارمیک تا سپس و نموده باز انتها تا و کامل طوربه را لندریس یخروج ریش 

 بسته ای باز در زمینه افراد یسردرگم موجب است ممکن ریش کامل بودن باز. )دیبرگردان شدن

 لندرهای گازییس ریش کردن باز برای افراد تالش از یناش حوادث از ارییبس .گردد آن بودن

 (باشدمی آچار از استفاده با بازشده قبالً

 مواقع در یخروج ریش عیسر بستن جهت یآمادگ منظوربه لن،یاست گاز لندرهاییس مورد رد 

 آن نمودن بسته و باز تیقابل کهدرصورتی و ننموده باز دور مین و کی از شیب را آن، اضطراری
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 یباق چرخنده محور روی استفاده هنگام در را کار نیا مخصوص آچار ندارد، وجود دست با

 .دیبگذار

 .دیباش داشته یآگاه کامالً  مورداستفاده گاز خطرات از -8

 ابزارهای محافظ چشم استفاده نمایید. از همواره فشارتحت گازی هایسیستم با کار هنگام -6

 را ندهید. فشارتحتگازی  لندرهاییس از استفاده اجازه ،دیدهآموزش غیر افراد به هرگز -01

چ شرایطی محو شود. سیلندرهای یه تحت دینبا لندریس محتوای دهندهنشان هایبرچسب و عالئم -00

 قرار داد. مورداستفادهمخدوش و متناقض را نباید  هایبرچسبفاقد عالئم و یا دارای عالئم و 

 

 

 

 سیلندر در دما و فشار استانداردگنجایش   -4   شماره شناسایی -0

 کردن پرسرعت   -7   نام محصول -1

 ریسک و عبارات مربوط به ایمنی محصول  -8   گرید محصول -0

 بارکد سیلندر  -6   عالئم خطر -6

 برچسب شناسایی روی بر گرفته صورت هایویرایش تعداد  -01       سیلندر BOC سایزکد و  -5

 

 

 برچسب شناسایی سیلندر: 14-6شکل 
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 آن به اتصال قصد شما که استی ستمیس با متناسب لندر،یس درون گازی محتوای که دیشو مطمئن -01

 د.یدار را

 امر نیا. باشندمی فشارکم هم و پرفشار هایفشارسنج دارای هم که دیکن استفاده رگالتورهایی از -00

 .نمایدمی فراهم را لندریو س ستمیس درون فشار میتنظ امکان

روی صفحه نمایشگر آن ماکزیمم  مقدار درصد 75 تر ازباال فشارهای در فشارسنج کی از هرگز -06

 فشارسنجرا دارد،  psi 75اگر سیستم شما قابلیت رسیدن به فشار  مثالعنوانبه استفاده ننمایید.

 را داشته باشد. psi 011 باید حداقل قابلیت نمایش مورداستفاده

در اسرع  ،گردندنمیبر صفر به نقطه فشار سازی برطرف هنگام در هاآن نشانگر که را هاییفشارسنج -05

 د.یینما ضیتعو وقت

 مهار دارد، باید ابزار وجود هاآن بستن و جداسازی امکان که فشارتحت ستمیس اجزای از کی هر -04

 .است کاربر عهده بر زاتیتجه نیا تناسب و صحت از نانیخاص خود را داشته باشند. اطم 0رفشا

خطر های بیبه مکان کانال و هود قیطر از را شده رهاسازی گاز دیبا خطرناک، گازهای مورد در -07

 انتقال داد.

فشار به پرفشار و کم گازهای که یزمان ای و اکسیدکننده و اشتعال قابل گازهای با کار صورت در -08

از شیرهای پیشگیری از برگشت گاز  منظوربه، باید اندشدهمعمولی وصل  هایلولهاز  ایمجموعه

 کنترل استفاده نمود.

 گازی دیگری استفاده ننمایید. ماده سازیذخیره برای آن از و ننموده پر دوباره را گازی لندریس هرگز -06

                                                 
0  -  Pressure Relief Devices 
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مکیده شد، سیلندر گاز را  آن داخل به ای و خوردهبرگشت لندریس درون به یتصادف طوربه گاز اگر -11

 و مراتب را به فروشنده اطالع دهید. گذاریعالمت

درصد اکسیژن داشته باشد، کلیه  5/06 لاقحداکسیژن و هوایی که  یاستثنابهبه خاطر داشته باشید که  -10

 .اندکنندهخفهگازها 

و با سرعت  عالئمدرصد اکسیژن، بدون بروز هرگونه  01قرارگرفتن در معرض هوایی با کمتر از  -11

 .گرددیمزیاد موجب بیهوشی شخص 

 

 فشارتحترنگ و عالئم شناسایی سیلندرهای  4-9-3

 محتویات شناسایی ابزار یکی عنوانبه سیلندر رنگ درباره توضیحات برخی ارائه بخشهدف از این 

شناسایی نوع گاز و کدگذاری  منظوربه. کدگذاری رنگ شانه سیلندر باشدیم هاآن کاربران به گاز سیلندر

ی گازهای مصرف برای گیرد.مشخص کردن نوع مصارف مختلف گاز صورت می منظوربهرنگ بدنه سیلندر 

 دو از باشد داشته ویژگی یک زا بیش گاز که زمانی است. شدهارائه زیر جداول درها رنگ کد اینمتداول، 

 .شودیم استفاده مرکزهم باند

 

 
 

 

 

 ارفشتحتگاز  کد رنگ شانه سیلندر :17-6شکل 

 شانه سیلندر



 سیلندرهای گازاصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و  113 

 

 

 رنگ نوع گاز

 سبز روشن اثرگاز بی

 آبی روشن اکسیدکننده

 قرمز قابل اشتعال

 زرد سمی/ خورنده

 

 

 رنگ نوع گاز

 استیلن بلوطیشاه

 اکسیژن سفید

 آرگون سبز تیره

 نیتروژن مشکی

 اکسیدکربن دی خاکستری

 هلیوم ایقهوه

 هیدروژن قرمز

 آبی نیتروز اکسید

 

 

 رنگ نوع گاز

 مشکی صنعتی

 سبز غذایی

 سفید پزشکی

 اینقره گازهای تخصصی

 بلوطیشاه استیلن

 

 رنگ بر اساسعمومی سیلندرهای گاز  یبندطبقه :5-6جدول 

 متداول آزمایشگاهی خالص و کد رنگ گازهای :4-6جدول 

 کد رنگ بدنه سیلندرهای گاز برای مصارف مختلف :7-6جدول 



 

 

 فصل پنجم

 

 کارهای کنترل خطر و نصب هشدارراه
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 مواردی که در دانشکده باید به صورت عمومی رعایت گردد 5-1

له اشاره زلز و یسوزآتش به توانیم کندیمتهدیداتی که یک دانشکده یا ساختمان را تهدید  ینترمهماز 

برای  کارهاییمواجه با این خطرات و راه یهادستورالعمل دانستنحفظ ایمنی و جان افراد،  منظوربه کرد.

ی امجموعهادامه به مشغول به کار هستند الزامی است. در  هامحلبرای کسانی که در این  هاآنپیشگیری از 

 است. شدهاشارهرا آموخته و رعایت کنند  هاآنعمومی که افراد باید  هاییدانستناقدامات و  از

 سوزیایمنی در برابر آتش 5-1-1

 یسوزآتشطرح ایمنی در برابر  5-1-1-1

 :موارد ذیل است یقساختمان از طر ینساکن یمنیاز ا یناناطم ،یسوزآتش در برابر یمنیهدف از طرح ا

 وزی ستوانند منجر به بروز آتشکنترل کردن مواردی که می یلهوسبهسوزی کاهش و جلوگیری از آتش

 .شوند

  یموارد اضطرار و گزارشگویی پاسخ یهاروشاز  یستلچک یکارائه. 

ر گروه و مدی ینشانآتشواحد سرپرستان  در اختیار یسوزآتشدر برابر  یمنیطرح ا از ییهانسخهباید 

 .باشد شدهارائه دانشکده یمنیا یاز کتابچه راهنما یبخش عنوانبه و قرار گیردمربوطه 

و کاهش خسارت به  دن صدماتبه حداقل رسان افراد و ینجات زندگ ،یاضطرار یتدر هر وضع یتاولو

 .است اموال

 یشگاهآزما در یسوزآتشاز  یریجلوگ 5-1-1-2

 بر اساس گزارش است. شیمی هاییشگاهآزماهمه  یبرا یدیموضوع کل یک یسوزآتشدر برابر  یمنیا

، 9002تا  9002در این کشور از سال  ،انجمن سلطنتی شیمی انگلیس زیستیطمحکمیته ایمنی، بهداشت و 
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 درمجموعحوادث  ینا یمال هایینههزاتفاق افتاده است که  شیمی هاییشگاهآزمادر  یجد یسوزآتش چهار

ز ا اتفاق افتاده است و یتصادف طوربهمورد  هس هایسوزآتش ینا. از شده است برآورد یورو 01،848،000

 ایینههزاست که  شدهگزارش یمیاییمربوط به مواد ش یسوزآتش 002اطالعاتی در دسترس نیست.  یچهارم

 شیمی هاییشگاهآزمادر  ی نیزمتعدد یجزئ هاییسوزآتش .در پی داشته استیورو  04،790،272بر بالغ

 کیانجام و ثبت  برایکارفرما(  معمولا ) ید مسئولافرا به یازن ذکرشدهبر اساس توضیحات  .است دادهیرو

رابر مقابله در ب یژهو اقدامات و یاطیاقدامات احت سازییادهپ یبرا ی،مناسب و کاف یسوزآتشخطر  یابیارز

در  ذکرشدهتوجه به اقدامات و موارد  وجود دارد. حضور دارند،مواد خطرناک  که ییهامکاندر  یسوزآتش

 کند. یتوجهقابلبرای رسیدن به این منظور کمک  تواندیمذیل 

 هایبازرس 

وارد م ،هایشگاهآزمایمنی ا یندگانو نما یمنیا یتهکم یتوسط اعضا امکانات منظم هاییبازرس عالوه بر

 :گردند یبررس کار یطمحایمنی از  یناناطم منظوربهباید  یرز

  مجوز با اخذ باید مجاز یراز مقاد یشقابل اشتعال در ب یعاتما یاو  ، زبالهاحتراققابلتجمع مواد 

 .صورت گیرد

 یزاتتجه و یروغن یهاپوشش یده،رابط پوش هاییمس مثالعنوانبه) احتراققابل منابع خطرناک 

 .باید بررسی گردند گرم( ازحدیشب

  یعموم یهاپلهراهدر راهروها و  یو نور کاف مناسبعالئم خروج در جهت وجود. 

  هاآنبسته شدن  افزارسختو  خروج یهادروجود. 

 توسط گوه باز شودی یطتحت هر شرا یدنبا هادرب. 

 باشند بدون مانع باید خروج یرهایمس. 
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  ن دپارتمان و به سرپرستا یمنیبرنامه ا یربه مد یدبا شوندیمکه کشف  یسوزآتشهمه خطرات

 .شود حاصل یناناطم موقعبه یاقدامات اصالحاز د تا نگزارش شو واحد

 رسیدگی به نظم آزمایشگاه 

 یزان ی مختلف مکارهابرای دهد )یمکار اجازه که  شود داشتهنگه یزتم یبه صورت یدبا آزمایشگاه

 یاز است(.موردنمختلفی از تمیزکاری و نظم 

 رد هایینتکاب مگر در د،نشو یرهکف ذخ یرو یدهرگز نبا یعات،بخصوص ما یمیایی،مواد ش 

( در بیشتر یا یترل 9.7بزرگ ) هاییبطر یدبان .باشدداری مایعات مناسب مینگه یبراکه  یابسته

 .شوند نگهداری هابنچ یبال

 اقالم  یگرد یاو  یمنیا یزاتتجه ،ینشانآتش یهاکپسول به یدسترس یدبان شدهیهتعب یزاتتجه

 .دنکن محدودرا  یاضطرار

 خشک  یدبا هایخروج یا و یاضطرار یزاتبه تجه یدسترس یهاراهو  ، راهروها، معابرهاپلهراه

لفن و ت هایکشییمس یاو  یزاتتجه ،سازییرهذخ ازجمله تحت هیچ شرایطید و نشو داشتهنگه

 .دنشومسدود ن یگرد سایر موارد

 و  هاپلهراه زیر یدبان یره،و غ یچوب یهاپالت ی،چوب یهاجعبهمانند کاغذ،  احتراققابل ادهم یچه

 .وندش دارینگه راهروهادر  یا

 عبور مرور یعاد یرهایمس یا هایخروج کهیطوربه ،باشند و مواد هاجعبهاز  خالی یدراهروها با 

 .مسدود نباشند

 مواد شیمیایی باشند خطرات و ماهیت اطالعات دارای برچسب حداقل یدهمه ظروف با. 
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 ینشانآتش یهاکپسول 

 در  یدآموزش با ین. ایده باشندرا داطفای حریق آموزش های دوره یدبا یشگاهکارکنان آزما

 .باشد شدهانجام اولیهاستخدام 

 دود مس هاآنبه  یدسترس یاعموم مستور بماند و  یداز د یدهرگز نبا کنخاموشآتش یهاکپسول

 .شده باشد

 تجهیزات الکتریکی 

 شده یدائت سازندهکارخانه  توسطو به زمین متصل شده  یحصح طوربه یدبا یبرق یزاتتجه یتمام 

 .باشند

 ندباش مطلوب یتدر وضع یدبا اتصال یهاکابللوازم و  یزات،تجه. 

 دنشواستفاده  یدائم کشییمس یبرا یگزینجا یک عنوانبه یدبانرابط  هاییمس. 

 به  یفلز یهاقفسه ،سر یبال یهالولهدر  یدنبا یگرخطوط د یابرق  یهاکابل، رابط هاییمس

از  ایسقف  یا یوارسوراخ در د یقطراز  نباید هاکابل .و معلق قرار گیرندنشده  محافظتشکل 

 یاءاش یاو موکت فرش،  یرزاز ها نباید کابل داده شوند. همچنینعبور پنجره  یادرب  یقطر

 وآمدرفت مکرراای که مناطق یاو  یرهامسدر  هایمس قرار دادن از یدبا .عبور داده شوند ینسنگ

 .دجلوگیری شو شودیم هاآنبی روکش عایق و باعث خرا گیردیمقرار  مورداستفاده یاو  شودیم

 0مدار شکن از در مواردی کهمگر  ،دنیرقرار گ استفاده مورد یدنبا یچند خروج با ییهادوشاخه 

گرم شدن و  یبآس سبب که شودیمبرق  کشییمسدر  باراضافهباعث  چون شود،استفاده می

 .شودیمآن  ازحدیشباحتمالی 

                                                 
0- Built-in Circuit Creaker 
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  توجه داشت  یدبا .شوندیم یبندطبقهآمپر  07در رده  حملقابلخروجی  با چند هادوشاخهبیشتر

 معمولا  نباشد.آمپر  07از  یشکل هرگز ب یمتوسط ورود، وصل هستندهمه اتصالت زمانی که  که

 .شودیمبر روی آن حک  یکیالکتر یزاترق در تجهب یانجرشدت

 یسوزآتشیمنی ا هاییستمس 5-1-1-3

 :باشندیمشامل موارد زیر  هایستمساین 

 یاضطرار یخروج 

 یاضطرار روشنایی 

 دود آشکارساز 

 ینشانآتشمتصل به سازمان  یقاعالم حر هاییستمس 

 یعمود شلنگ و ینشانآتششلنگ  ینتکاب، آتش کنندهخاموش 

 ینشانآتش شیرهای 

 یحرارت آشکارسازهای 

 سرتاسر ساختماندر  یباران سیستم 

 هاحالل سازییرهذخ بخشدر  یباران سیستم 

 یواکنش اضطرار 5-1-1-4

 باید موارد زیر را انجام دهد: یا فرد مطلعمسئول آزمایشگاه ، یسوزآتش بروز در صورت

  ددرآوربالفاصله زنگ خطر را به صدا. 

  تلفن کند ینشانآتشبه. 
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 دنام و محل خود را گزارش ده. 

 چگونگی ، محل، مثالعنوانبه) ددهد را گزارش عاتی که درباره مورد اضطراری داراطال هرگونه

 .(شدهشناختهمردم به دام افتاده و مواد خطرناک  ،گسترش سریع آتش

  را ندهد.آسانسور  استفاده ازاجازه 

 ساختمان از دوربهو  شدهیینتع یامنطقه سمتمردم به  گردد، در خروج از ساختمان، درخواست 

 نمایند.حرکت 

 درباره یازموردند و هرگونه اطالعات مالقات کن یسوزآتشرا خارج از محل  نشانانآتش 

 .درا به آنان اطالع ده یدهدحادثهساختمان یا محل 

  دهد را کار یناجازه انجام ا ینشانآتشتا اداره شود  دوباره وارد ساختمان یکس دندهاجازه. 

 لرزهینزمایمنی در برابر  5-1-2

 اقدامات الزم در هنگام زمین لرزه و بعد از آن 5-1-2-1

  باید رعایت شوند:موارد زیر  لرزهینزم هنگامدر 

  مواد شیمیایی خارج شوید یدارنگهمناطق از آزمایشگاه و. 

  وجود دارد توجه کنید هاآندور کنید و به اشیایی که امکان افتادن  هاپنجرهصورت خود را از. 

  خود محافظت کنید سروصورت و ازپناه بگیرید. 

  در پناه گاه خود بمانید هالرزهتا توقف. 

 کنید.  خود را حفظ خونسردی 
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 متوقف شد: هالرزه ینکها از بعد 

  را روشن کنید قوهچراغکبریت روشن نکنید، یک سوئیچ نوری مثل. 

 خود را در صورت وجود محکم کنید یهادستکشو  هاکفش. 

 در صورت لزوم محل را تخلیه  محیط اطراف خود را برای خطرات موجود ارزیابی کنید. فوراا

 .کنید

 رق را بررسی کنید. گاز را ببندیدامکاناتی مثل گاز و ب. 

  یدایمنی را انجام ده یهاکمکو  یداکردهپافراد مصدوم را 

  یدکننرا لمس  شدهقطعهرگز خطوط برق. 

  از تلفن استفاده نکنید یدانشدهتا زمانی که از ساختمان خارج. 

 

 کنید: کمک به دیگران 

  اطمینان حاصل کنیدساکنان ساختمان سالمت از. 

 م افتاده در صورت لزوم شروع کنیدعملیات نجات را برای افراد به دا. 

 (اولیه یهاکمک، غذا و سرپناه مثال طوربه) یدکنرا محیا  اضطراری یهامراقبت. 

 ذخیره کنید ر ظروف اضطراریمنابع آب را بررسی کنید. مقدار کافی آب سرد را د. 

  کنید یآورجمعابزار و اقالم ضروری را. 
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 ید:بمان یمنا 

  ایمنی و زندگی شما در اولویت استخطرناک بمانید. خارج از مناطق. 

  پرسنل اورژانس عمل کنید یهادستورالعملبه. 

  یدباشآماده لرزهینزم یهالرزهپسبرای. 

 وسایل در حال سقوط را بررسی کنیدو  یدبازکنرا با دقت  درها. 

 

 :ارتباط برقرار کنید 

  از حال خود آگاه سازید را شهر خود، بستگان خارج از بریددر سالمت به سر میاگر. 

 اقدامات اضطراری را انجام دهید ،یمتیکدیگر در قالب  همکاری با. 
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 ردکرعایت  باید شگاهیآزما در حضور هنگام نکاتی که در 5-2

 دریمنی ا لصوا بااده و د ارقر توجه ردمو را همایشگاآز لمسئو اتتذکر ،مایشآز هر منجاا از قبل -1

 .دیاشبشنا آ همایشگاآز

 جامان شگاهیآزما لمسئو توسطی ستیبا که دارند خاص میتنظ به ازینی شگاهیآزمای هادستگاه یبعض -2

 .ردیگ

 .استی ضرور مخصوص دفترچه در ها داده و جینتا ادداشتی -3

 .دیکن استفاده هیتهو ستمیس از دیبا ،شگاهیآزما در خطرناک بخارات تجمع برای جلوگیری از -4

انجام برخی آزمایشهای ی برا. دینده انجام یشیآزمای منیا لیوسا ریسا و دستکش روپوش، بدون هرگز -5

 .استضرورری  ژهیوی منیا زاتیتجه از استفاده خاص

مجبور به ترک آزمایشگاه  اگر .دینکن به حال خود رها مراقبت بدون راانجام  حال در شیآزما هرگز -6

 .دیده قرار شیآزما محل رد را واکنش حال در مواد و شگریآزما نام شاملی حاتیتوض ،هستید

 .دینکن استفاده بست بدون را گاز و آبی هالنگیش -7

ی جدی ها بیآس بروز به منجر تواندی م لیوسا نیا از استفاده .دینکن استفاده وبیمع لیوسا از هرگز -8

 .شود

 شگاهیآزمای هوای آلودگ از تا دینکنی نگهدار محکم درپوش بدون را هامحلول و موادی حاو ظروف -9

 .شودی ریجلوگ
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 .دیده قرار مناسب محل در را هیبق وی نگهدار هازیمی رو در مصرف زانیم به را استفاده مورد مواد -11

 .دیریفراگ را راتخط نیا با مقابله روش و نمودهیی شناسا را هاآن اتخطر ،ییایمیش مواد با کار از قبل -11

 .گردد استفاده اشعه ضد یهانکیع از دیبا بنفش ماورا اشعهی دارا یهادستگاه با کردن کار هنگام -12

 .دیشو آشنای منیای دارهاهش و عالئم با -13

 .دینگهدار مزاحمی ایاش ازی خال را شگاهیآزما در ترددی رهایمس -14

 .دیده قرار خطریب صورتبه را زهایمی رو لیوسا -15

 .نگهدارید الزم غیر مواد و ابزارها از خالی را میزها روی -16

 .دیاموزیب را هاآن با مقابله بمناسی هاروش و دیینمایی شناسا را شگاهیآزما در موجود خطرات -17

 را شناسایی کنید. هاآنبدانید و محل  را ینشانآتش یهاکپسول ازروش استفاده -18

 .بچسبانید مناسب چسببر هامحلول و موادی حاو فوظر به -19

 .استی سم مواد به آلوده شگاهیآزما طیمح .دیکن زیپره شگاهیآزما طیمح در دنیآشام و خوردن از -21

 ییایمیش موادی حاو داردرپوشی هاظرف ازیی هانمونه :1-5 شکل
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 مورد لیوسا سپس و را یکنواخت کنید آب انیجر ابتدا ،یاشهیش لیوسا و ظروفی شستشو هنگام -21

 .شودی ریجلوگ هاآن شکستن از تا دیده قرار آب انیجر ریمس در را شستشو

 .دیینما استفاده افراد ریسا کمک از ازین صورت در دیبتوان تا دینکن شیآزما روز خلوت ساعات در -22

 .دیینما شروع زودتر را هاشیآزما است بهتر ش،یآزما انجام جهت یالنطو زمان به ازین صورت در -23

 خالی فاضالب ردرا  هاآن گردند دفع مناسب طریقبه  باید ستیزطیمح آالینده هایمحلول و مواد -24

 .نکنید

 .دینکن مزه ای بو و لمس را هامحلول ایی یایمیش مواد -25

 .دیده انجام لشک مطابق و حیصح روش به را آن دیباش هامحلول ای و مواد دنکر بو به مجبور اگر -26

 

 

 

 مواد کردن بو حیصح روش :2-5 شکل

 ییایمیش
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 .دیکن انتخاب ییایمیش مواد برداشتنی برا ،را موردنظر مواد باحالت مناسب یهاروش -27

 

 

 

 

 

 مواد از و دییبشو فراوان آب با را محل آنتماس پیدا کرد یی ایمیش مواد و هامحلول با بدناگر  -28

 .دیکن استفاده هیاول یهاکمک جعبه در موجود

 .دیکن مطالعه را آن برچسب مربوطه فوظر ازیی ایمیش ماده برداشتن از قبل -29

 .دیکن استفاده شدهنییتع مقدار به و آزمایش کار دستور در شدهگفتهیی ایمیش مواد از فقط -31

 .دیکن پر را ابیحضوروغ ستیل شگاهیآزما در حضور صورت در -31

 مواد برداشتن حیصح یهاروش :3-5 شکل

 ییایمیش
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 نکاتی که در هنگام ورود و خروج از آزمایشگاه باید رعایت کرد.  5-3

 هایشماآز منجاا از قبل و همایشگاآز به ورود مهنگا اقدامات الزم 5-3-1

 ایش و پیش بینی های مربوط به آن.انجام آزم و نحوهموضوع  مطالعه -1

 .هاآن از یك هر دبررکا و دموجو یهادستگاه آشنا شدن با -2

 .مشخص نمودن محل کار در آزمایشگاه و آزمایشگاه مسئولین با ودن نکات ایمنیهماهنگ نم -3

 الزم. یهاینیبشیپ یریکارگبه و یخطرآفرین جهت از یشیمیایی هاواکنشبررسی کردن  -4

 قبل از ورود به آزمایشگاه. ،در مورد آزمایشیادداشت نکات مهم  -5

 .نشواکقع ناشناخته بودن موا درلحاظ کردن موارد ایمنی  -6

 .ادمو ارینگهد چگونگی و همایشگاآز در رحضو قوانین به طمربو واتجزمطالب و  مطالعه -7

 همراه داشتن لوازم حفاظت فردی قبل از ورود به آزمایشگاه. -8

 .همایشگاآز به طمربویمنی ا تنکامطالعه  -9

 مطلع بودن از مکان موارد زیر قبل از ورود به آزمایشگاه: -11

  اولیه یهاکمكجعبه 

 ینشانآتشل کپسو 

 دوش اضطراری 

  چشمی یوشوشستمحلول 
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 به آزمایشگاه. واردشدهدارا بودن برچسب اطالعات برای مواد  -11

 .هاآناطالع از خطرهای موجود در آزمایشگاه و دوری جستن از  -12

 اجتناب از ورود اطفال و کودکان به آزمایشگاه. -13

 .شگاهیآزمادر  یریخطرپذریسك و  هرگونه از دوری -14

 .کافی دون دانشب عدم استفاده از مواد مواد مورد استفاده و ایمنیاطالعات بررسی  -15

 .رادیواکتیو مواد مورد درناظر فیزیك پزشکی دانشگاه  دییتأاخذ  -16

 .کار شروع از قبلی بیولوژیک مواد مورد درکمیته ایمنی دانشکده  دییتأاخذ  -17

 .هاشیآزماانجام قاتی و الزم برای استفاده از ابزارهای تحقی اطالعات فراگیری -18

عات حضور خود در از حضور خود در آزمایشگاه و یادداشت نمودن اطال شگاهیآزما مسئولاطالع  -19

 دفتر آزمایشگاه.

 موردنظرحین آزمایش  مورد استفاده در انفجارقابلگازهای  و نکات ایمنی مواد جامد، مایعمطالعه  -21

 .های الزمایمنیاخذ و 

 هنما.آزمایشگاه و یا استاد را مسئول توسط شدهاشاره موارد رعایت و 

 از و دهونم حفظ همایشگاآز محیط در را انیگرد و دخو سالمتی توانیمیمنی ا تنکا کامل ایجرا اب 

  تمکاناا از دهستفاا در افیکناخت شا ب رد،ک یجلوگیر همایشگاآز بهحتمالی ا یهاخسارت نمدآ وارد

 .داد منجاا زمالقت دا ب را وطهمرب یهاشیآزما توانیم همایشگازآ
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 شگاهیآزما ترک از قبل الزم اقدامات 5-3-2

 .شگاهیآزما ترک هنگام به خودی اصل محل به نشدهاستفاده یهادستگاهلوازم و بازگرداندن  -1

 .شگاهیآزما داخل درآزمایشگاه  مخصوص روپوشقرار دادن  -2

 .شگاهیآزما از خروج از قبل استفاده مورد لوازمو  زاتیتجه بودن خاموش از اطمینان حاصل نمودن -3

 .هادست یوشوشست -4

 مورد استفاده. زاتیتجه هیکل وی کار سطوحتمیز کردن  -5

 .آن قفل ازاطمینان  و کار در پایان شگاهیآزما درب بستن -6

 .خود مخصوص محل در مصرف بال زاتیتجه و مواد دادن قرارو  کار محل تمیز نمودن -7

 رنتشاا موجب هاوهررا در دهلوآ یهاروپوششتن دا تن به) همایشگاآز کتر مهنگا درروپوش  درآوردن -8

 .(گرددمیگی دلوآ

 .ج از محیط آزمایشگاهبه خار قوانینطبق  ،هاو انتقال آناهی زمایشگضایعات آ شناسایی -9

 .بعد روز تای هماهنگ بدون هادستگاه روشن نگذاشتن -11

اندارد از محیط ت مقررات استبا رعای هاآنخارج کردن  و و وسایل خراب هادستگاهخاموش کردن  -11

 .آزمایشگاه

ها، حتی اگر به نظر آلوده نیستند، باید شسته دست) پس از استفاده از دستکش هادست یوشوشست -12

 .(شوند
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مکان و لوازم آزمایش،  بعد از اتمام آزمایش با تمیز کردن)وسایل بعد از اتمام آزمایش  یآورجمع -13

 (.دهید قرار خود مخصوص جای در را یك هر ،کرده یآورجمعوسایل را 

 .با لباس آزمایشگاهی عمومی یهامکانعدم ورود به  -14

 .کمد داخل گرید افراد مورد استفاده ظروف دادن قرار ازخودداری  -15

 مورد استفاده بعد از اتمام کار. یهادستگاه کشرو نکشید -16

 .هاآبفشان دنپرکرو  دخو لیهاو یجابه هایصندل ننددابرگر -17

 ها:اهها توسط مسئول مربوط از آزمایشگآن یآورجمعو  ضایعات شیمیایی به طریق زیر یآورجمع -18

 د.ی: مشخصات کامل بر روی ضایعات شیمیایی نصب نمایالف

 د.ینمایبندی بسته شیمیایی را در ظروف مخصوص: ضایعات مواد ب

 در آزمایشگاه، باید از مواد جاذب استفاده گردد. شدهپخشآوری ماده شیمیایی ج: برای جمع

  پسماند دفع در مدیریت توجهقابلموارد 

 ستیزطیمحآسیب به پتانسیل  کمترین 

 کاهش ریسك مواجهه افراد 

  ممکن پسماند کمترین مقدارایجاد 

  یجداساز از طریقکاهش سمیت پسماندها 

 پس از اتمام کار یه ظروفشوی کلشست 

 پسماندهای تیز و برنده جداگانه دفع 

  مناسببا برچسب  ییهاظرفکلیه مواد شیمیایی در دفع 

 از دفع مواد شیمیایی در فاضالب دوری کردن 
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 در زیر هودها ندپر کردن ظروف پسما 

  مقاوم در دفع پسماندها یهاسهیکاستفاده از 

 .نظافت آن و داری موادکمد محل نگهبررسی  و رس از اتمام کاپ آزمایش محل تمیز و مرتب نمودن -19

 .آزمایشگاه مسئولبا ی هماهنگ بدون شگاهیآزما لیوسا ای مواد خروجعدم  -21

 .یسوزآتش ایجاد در مهم یعامل آزمایشگاه در پسماندها و استفاده غیرقابل وسایل وجود -21

 باله.ز یا شیشه خورده از ییشوظرف کردن زیتم -22

 .آزمایشگاه از استفاده غیرقابل مواد کردن خارج با حوادث بروز کاهش -23

 شیمیایی ه موادب آغشته میزها سطوح کهیدرصورت. ودش ضدعفونی میزها سطوحنظافت آزمایشگاه ) -24

 (.دگرد زتمی افراد سایر به آن سرایت از جلوگیری منظوربه باید است شده

 .آزمایشگاه مسئول و کتب توسطبعضی از مواد  خروج تیممنوع -25
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 هاشگاهیآزما در گانه ۸ هشداری تابلوها 5-4

 (شگاهیآزما و افراد از حفاظت) کی شمارهی تابلو متن 5-4-1

 .دیببر نیب از مطلوب تیوضع در کار هایطیمح نگهداری با را منيیا خطرات -1

 .دیکن اهآگ خطرات به نسبت را گرانید و کرده زیتم را اهشگیآزما ي،یایمیش مواد زشیر صورت در -2

 .دیده قرار مناسب مكان در و رداشتهب کار، زهاییم روی از را روریض ریغ یرهاابزا -3

 .دیکن زیتم کننده عفوني دض ادهم کی با استفاده از پس را ارک زهاییم -4

 .شوند سيررب استفاده از لقب دیبا هادستگاه همـة -5

 .اشندب استفاده لقاب که آن از قبـل ر،یتعم تحت لوازم همة روی بر هشدار نصب برچسب -6

 مورد دستگاه کنار در شگریآزما نام استفاده، مورد يیایمیش مواد نوع به مربوط اطالعات شامل ادداشتيی -7

 .شود داده قرار د،باش مانده ناتمام شیاآزم که ورتيص در استفاده،

 .دینگهدار کخش اتاوق همـة در را اهشگیآزما کف -8

  

 (شگاهیاآزم در موردتوجه نکاتمتن تابلوی شماره دو ) 5-4-2

 .دینكن استفاده بست بدون هرگز را گاز و آبی هالنگش – 1

 .دینده انجام شیآزما مناسب منيیا لیوسا ریسا و دستكش روپوش، بدون -2
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 ،مجبور به ترك آزمایشگاه هستید کهيدرصورت. دیكنن رها به حال خود را انجام حال در شیآزما -3

 .دیده قرار دسترس در شیآزما محل در واکنش حال رد ادو مو شگریآزما نام شامل اطالعاتي

 .دیکن نگهداری محكم درپوش بدون را هامحلول و موادی حاو فوظر -4

 .دینده قرار مزاحم اییاش شگاهیآزما در وآمدرفت رهاییمس در -5

 .دیینما شروع زودتر را هاشیآزما است بهتر شیآزما انجامی برا طوالني زمان به ازین صورت در -6

 .دیزینر در فاضالب را ستیزطیمح ندهیآال یهامحلول و مواد -7

 .دینكن استفاده شكسته زاتیتجه از هرگز - 8

 .دیینما نگهداری زهایم روی در مصرف زانیم به فقط را استفاده مورد مواد دیبا – ۹

 .دیاموزیب را هاآن با مقابله مناسب یهاروش و کرده يیشناسا را شگاهیآزما در موجود خطرات -1۱

 یفرد حفاظت زاتیتجه :4-5 شكل
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 کنید. يیشناسا را هاآنبدانید و محل  را ينشانآتش یهاکپسول از استفاده روش - 11

 .دیریفراگ را هاآن با مقابله روش و نموده يیشناسا را هاآن خطرات ي،یایمیش مواد با کار از قبل -12

 .دیشو آشنا منيیا هشدارهای و عالئم با -13

 .دیده قرار مناسب ورطبه را زهایم روی لیوسا -14

 .دیکن استفاده افراد ریسا کمک از ازین صورت در دیبتوان تا دینكن شیآزما روز خلوت ساعات در -15

 .ردیگ انجام شگاهیآزما لمسئو توسط باید که دارند خاص میتنظ به ازیني شگاهیآزما یهادستگاهي برخ -17

 .دیکن استفاده هیتهو ستمیس از دیبا شگاهیماآز طیمح در خطرناك بخارات تجمع برای جلوگیری از -18

 .استی ضرور مخصوص دفترچه در هاداده و جینتا ادداشتی -1۹

 

 (یسوزآتش از یریگشیپ) سه شمارهی تابلو متن 5-4-3

 .دیکن نگهداری مخصوص یهاخچالی در ددارن شدن خنک به ازین که را ریگآتش یهامحلول -1

 .دیکن نگهداری منیا یهاظرف در را ریگآتش یهامحلول -2

 .دینكن نگهداری گریكدی کنار را ارناسازگیي ایمیش مواد -3

 اهآگ خطرات، به نسبت را گرانید و کرده زیتم را اهشگیآزما ي،یایمیش مواد هرگونه زشیر صورت در -4

 .دیکن

 .دیکن يیشناسا را شگاهیآزما محیط در زاآتش منابع -5

 .دیکن رهیذخ مناسب محل در و دارییخر مقدار نیمترک در را ریگآتش عوامل - 6
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 .باشند استفاده لقاب کهآن از لقب ر،یتعم تحت زاتیتجه روی بر هشدار، برچسب نصب -7

 .دیکن حاصل نانیاطم برق یهاکابل بودن سالم از - 8

 .دیریبگ فاصله محل آن از ،یسوزآتش بروز صورت در - ۹

 .دیبدان را هاآن از استفـاده گونگيچ و لمح و دیکن دایپ نانیاطم ينشانآتش یهاکپسول بودن فعال از -1۱

 .دیده گزارش به مسئول آزمایشگاه را شگاهيیآزما لوازم نامناسب نصب ای هاپلمپ شدن شكسته -11

 

 (شگاهیآزما در بدن از محافظتمتن تابلوی شماره چهار ) 5-4-4

 پاها

 نیسنگی ایاش ،یيایمیش مواد با تماس هنگـام در يدگیدبیآس از رییجلوگ پاها، از حفاظت از هدف

 .هستند پاها ن،یسنگی ایاش ای خورنده يیایمیش مواد سقوط هنگام بدن، قسمت نیرتریپذبیآس .است...  و

 :است ممنوع شگاهیآزما در ریز یهاکفش انواع دنیپوش

 .بلندپاشنه هایکفش ي،یدمپا و هاصندل

 نيیب

 صورت در شگاه،یآزما افرا در. کنند جادیا سميی بخارها توانندمي اهيشگیآزما یهاتیالفع ازي برخ 

 به مسئول آزمایشگاه اطالع دهند. دیبا ،بخارها و گازهای محرك احساس

 هاچشم

 ضروری ،هاچشم پوشش به ازین صورت در شگاهیآزما در نکیع از استفاده بر مبني یهانشانه نصب

 .است
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 ر،یز مواد از کی هر با کار صورت در. نباشد افراد تیفعال از عمان و بوده راحت دیبا اهيشگیآزما نکیع

 :است ضروری شگاهيیآزما نکیع از استفاده

 منفجره مواد و ریگآتش مواد 

 آورسوزش مواد ای محرك، مواد 

 

 

 هادست

 درآوردن از پس لهبالفاص .دیکن حاصل نانیاطم هاآن بودن المس از ها،دستكش از استفاده از قبل

 و کـرده شروع دست مچ از ابتـدا ،هادستكش درآوردن رایب .دییبشو را خود یهادست ها،دستكش

 .دیکش رونیب طرفبه را دستكش

 

 يشگاهیآزماي منیا نکیع :5-5 شكل

 يشگاهیآزما دستكش :6-5 شكل



 

 
 

 استاندارد سازی تابلوهای هشدار 055

 هاگوش

 ودوج مجاز ازحدشیب داهایص که يیهاانمك در دیبا گوش، حافظم از استفاده هشداردهنده عالئماز 

 محافظ يگوش گوش، پنبه: از اندعبارت گوش محافظ انواع. شود استفاده دارد،

 

 

 

 (اضطراری مواقع در الزم اقداماتمتن تابلوی شماره پنج ) 5-4-5

 .دیریبگ تماس اضطراری هایتلفن شماره با حادثه، بروز ورتص در -1

 بر شود، گرفته تماس هاآن با باید حادثه بروز صورت در که شگاهیآزما مسئوالن تلفن شماره و نام -2

 .باشد شده نصب شگاهیآزما ورودی در پشت

 .دیکن هیتخل را شگاهیآزما و کرده خاموش را هادستگاه سمي، مواد نشت صورت در -3

 :دیبدان را ریز منيیا لیوسا استفاده نحوه و محل -4

 هیاول هایکمک جعبه 

 گوش پنبه وي گوش :7-5 شكل
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 منيیا دوش 

 ينشانآتش کپسول 

 یشوچشمهای محل 

 .دیکن پاك سبمنا لیوسا با بالفاصله را عاتیما نشت هرگونه -5

 .دیریبگ تماس اضطراری تلفن شماره با ،در آزمایشگاه يیایمیش یهامحلول ریزش صورت در -6

 طبق د،ده رارق طرخ معرض در را اهشگیآزما محیط از خارج راداف نشتي، مواد کهيدرصورت -7

 .دیکن عمل شگاهیآزما یهادستورالعمل

 سوزیآتش بروز صورت در -8

 دیریبگ قرار منیا محل رد و دیشو خارج حادثه محل از. 

 دیریبگ تماس حادثه زارشگی برا راریاضط یهاتلفن با. 

 

 (شگاهیآزما در کار هنگام منيیا اقداماتمتن تابلوی شماره شش ) 5-4-6

 .است ممنوع... و خوردن ات،یدخان استعمال -1

 و شگاهیآزما مخصوص یاهلباس از شگاه،یآزما طیمح در پرتوزا مواد ي،یایمیش وادم يیجابجا هنگام به -2

 .دیکن استفاده سایر وسایل ایمني

 .هستند مجاز که است افرادی به منحصر اتنه شگاهیآزما از استفاده -3

 .است ممنوع شگاهیآزما به کودکان و الاطف ورود -4

 خود سر پشت در اهي،شگیآزما لوازم يیجابجا ای و انجام آزمایش ارک هنگام به را خود بلند موهای -5

 .دیبندب
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 محل در را استفاده بدون زاتیتجه و يیایمیش وادم و کرده زیتم را خود کار محل و شگاهیآزما -6

 .دیده قرار خود مخصوص

 .دیکن خودداری شگاهیآزما کف در ،یيایمیش وادم مخصوص یهاظرف گذاشتن جا از -7

 .دیدار گاهيآ هاآن رهیذخ هایروش و تیسم زانیم از که دیکن ارک وادیم با تنها -۹

 اطالع شگاهیآزما مسئول به را خود حضور دیبا د،یکن ارک شگاهیآزما در یيتنهابه که مجبور هستید اگر -1۱

 .دیده

 .دیدارنگه باز مواقع همه در را هاخروجي -11

 .دیکن خودداری اهشگیآزما طیمح در یيتنهابه کار از -12

 

 (شگاهیآزما ترك از بلق الزم اقداماتمتن تابلوی شماره هفت ) 5-4-7

 .دیده قرار مناسب محل در و داده وشوشست کامالً را استفاده مورد ظروف -1

 .دیبرگردان دخو لیهاو یجابه را هايصندل و کرده پر ار هاآبفشان کار انیپا در -2

 .ردیگ صورت دینبا شگاهیآزما مسئول با يهماهنگ بدون شگاهیآزما لیوسا ای مواد خروج -3

 .دیکن ضدعفوني را استفاده وردم لوازم هیکل و کاری زهایمی -4

 .دیبازگردان خود اصلي محل به را نشده ادهاستف زاتیتجه ،کار انیپا هنگام به -5

 .دیده قرار اهشگیآزما داخل در را شگاهیآزما مخصوص روپوش -6

 .دیکن منتقل شگاهیآزما طیمح از خارج به و یبندبسته ي،یشناسا را اهيشگیآزما عاتیضا -7

 .دیکن خارج آزمایشگاه طیمح از مقررات تیرعا با و خاموش را خراب و لوازم هادستگاه -8
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 .دیده قرار هاآنی رو دوباره را استفاده مورد یهادستگاه کشرو -۹

 .دیکن زیتم بالهز ای شیشه خورده از را یيشوظرف -1۰

 .دیشو حوادث بروز کاهش موجب هآزمایشگا از استفاده غیرقابل مواد کردن خارج با -11

 )اقدامات الزم قبل از شروع به کار( هشت شمارهی تابلو متن 5-4-۸

 و کرده لیتكم رایي ایمیش موادي احتمال خطراتي ابیارز فرم شگاهیآزما در کار به شروع از قبل ،انیدانشجو

 .دهند لیتحو شگاهیآزما کارشناس به

 



 

 

 فصل ششم

 

 آموزش ایمنی در دانشگاه
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 های کارشناسی مربوطهبررسی نحوه آموزش به دانشجویان دوره 6-1

امروزه با توجه به رشد و پیشرفت علم، فناوری و صنایع تولیدی، توجه به مسائل ایمنی و سالمت 

اهمیت زیادی برخوردار است. عدم رعایت مسائل ایمنی در انسان ها و همچنین حفظ محیط زیست از 

ها و مراکز تحقیقاتی، خسارت های مالی و جانی زیادی در برداشته و اثرات کوتاه مدت ها، دانشگاهسازمان

تواند داشته باشد. در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و ها مییا بلند مدت متعددی را بر سالمت انسان

است و از نقش بسیار مهم و کلیدی  ایمنی فرهنگ ارتقاء در گام و مهمترین اولین شمحیط زیست، آموز

ها عدم آموزش و توان گفت که یکی از دالیل مهم بروز حوادث در دانشگاهبرخوردار است. به جرأت می

ریزی هها باید برنامباشد. برای به حداقل رساندن حوادث و باال بردن ایمنی در دانشگاهآگاهی پرسنل می

برای آموزش مستمر پرسنل صورت گیرد و همچنین نظارت بر عملکرد افراد بر اساس اصول ایمنی انجام 

هشی پژو-شود. از این رو الزاماتی در خصوص شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان، کارشناسان آموزشی

ایمنی، بهداشت و محیط  هاست در زمینهو اعضای هیأت علمی و آشنایی افراد با خطراتی که در کمین آن

 به صورتثر و مستمر ؤهای آموزشی ملذا تهیه، طراحی و برگزاری دورهرسد. زیست ضروری به نظر می

ها دانشگاهاهمیت بسیار زیادی داشته و  HSEدر حوزه های هدف به صورت ویژه تدوین شده برای گروه

 ماید.نیاری می HSEرا در راه رسیدن به اهداف  و مراکز تحقیقاتی

ایمنی در »از جمله اقدامات عملی صورت گرفته در راستای نیل به این اهداف، تصویب درس 

باشد. هدف از ریزی وزارت علوم میواحد الزامی در شورای آموزش عالی و برنامه 2در قالب  «آزمایشگاه

 های مختلفگذراندن این درس، آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی شیمی محض و کاربردی با جنبه

های این درس معیار خوبی برای سایر گرایش ها باشد. سر فصلهای شیمی میایمنی کار در آزمایشگاه

 (.1 پیوستتواند باشد )می
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ها و مباحث آموزشی مورد نیاز مقاطع کارشناسی رعایت موارد زیر الزامی به طور کلی در طراحی سرفصل

 است:

ه کلیه واحدهای عملی آزمایشگاهی و کارگاهی موظف مدرسین و کارشناسان آموزشی مربوط ب  -1

های عملی را به آموزش و یادگیری موارد ایمنی آزمایشگاهی باشند حداقل یک جلسه از کل ساعت

و حفاظت فردی بپردازند. در پایان واحد عملی مربوطه نیز ضروری است از موارد ایمنی 

 رند.آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی آزمون به عمل آو

ها و مراکز آموزشی و ایجاد انگیزه و رغبت در بین دانشجویان به منظور ارتقاء سطح ایمنی دانشگاه  -2

مقطع کارشناسی در قالب گروه هدف، برگزاری مسابقات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به 

پیشنهاد  HSEصورت تئوری و عملی به صورت ساالنه و یا دو سال یک بار توسط دفتر مرکزی 

 گردد.می

به منظور مواجهه عملی و مدیریت حوادثی که در مواقع خطر و بحران، فضاهای آزمایشگاهی و  -3

گردد مانورهای عملیاتی ایمنی )کمک های اولیه، نحوه تواند تهدید کند پیشنهاد میتحقیقاتی را می

ا النه ی( به صورت سا...کار با تجهیزات حفاظت فردی از جمله دوش، چشمی، نحوه اطفاء حریق 

هر دو سال یک بار برگزار گردد و به تمامی افراد شرکت کننده در این مانورها، گواهی معتبر اعطا 

 گردد.
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های کارشناسی ارشد و دکتری و ضرورت بررسی نحوه آموزش به دانشجویان دوره 6-2

 گذراندن دوره ایمنی قبل از تصویب پیشنهاده پژوهشی

ایش وری و افزثیرگذار بر بهرهتأشرایط مطلوب و مناسب کار یکی از عوامل  ،تردید محیط ایمنبی

سرمایه گذاری بسیار خوبی در جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی و آموزش بر همین اساس  راندمان کار است و

 با بلکه گرددمی مخاطرات شناخت دانش سطح رفتن باال باعث تنها باشد. چرا که آموزش نهمی سالمت

 حفظ دانشگاه را کارمندان و دانشجویان جان وقوع، هنگام در اصولی مقابله یا خطرزا حوادث از پیشگیری

به  نظر به این که .نمایدمی جلوگیری منابع ملی دادن هدر به و مالی گزاف های هزینه از بسیاری از و نموده

ر آن دپتانسیل بالقوه وقوع حوادث  پژوهشیهای و کارگاهها آزمایشگاه اغلب هایدلیل پیچیدگی و ویژگی

وجهی تطلبد و هر گونه بیرا به امور ایمنی میمحققان و پژوهشگران تر  توجه هر چه بیشها باالبوده لذا 

 .وارد نماید جدی تواند به نیروی انسانی و تجهیزات آسیبو دستورالعمل های ایمنی می ضوابطبه 

ا( اعم از کارشناسی ارشد و دکتر) تکمیلیاز طرف دیگر با توجه به اینکه دانشجویان مقاطع تحصیالت 

از این رو اهمیت اغلب مدت زمان تحصیل خود را باید در فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی بگذرانند 

 ردد:گنهاد می. در این راستا موارد زیر پیششوداحساس می بیشتر پژوهشیهای ایمنی در محیطآموزش 

اعم از کارشناسی ارشد و دکترا( ضروری است قبل از ) تکمیلیکلیه دانشجویان مقاطع تحصیالت  -1

های آموزشی تخصصی ایمنی تصویب پیشنهاده پژوهشی خود به صورت الزامی در دوره

محتوای دوره آموزشی بر حسب رشته آزمایشگاهی، بهداشت کار و محیط زیست شرکت کنند. 

رشته ر هو مباحث تخصصی مربوط به عمومی تحصیلی دانشجویان، مختلف بوده و شامل مباحث 

آگاه سازی دانشجویان از خطرات موجود در محیط های ها هدف اصلی این دوره .باشدمی/گرایش 
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 جهدر نتییشگیری و مهار خطر و کار و آشنا نمودن آنها با نحوه استفاده از ابزارهای موجود برای پ

 .دباشهای آزمایشگاهی و کارگاهی میمین ایمنی و سالمتی کلیه افراد شاغل در محیطأت

و پوستر حوادث ناشی از کار و وسایل حفاظت فردی مورد  های فیلم، عکسبرگزاری نمایشگاه -2

بی با همکاری دیگر های آموزشی جانبه صورت ساالنه و برگزاری کارگاه آزمایشگاهاستفاده در 

 ...(ها )از جمله هالل احمر، آتش نشانیها و سازمانارگان
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 های مشخص(های مرتبط )دورهبررسی نحوه آموزش کارشناسان آموزشی رشته 6-3

 میان واسط و داده قرار تأثیر تحت را رفتاری الگوی و هانگرش ،آگاهی و دانش اینکه به توجه با

 هایی نگرش ایجاد به منجر احتماالً مفهوم، یا پدیده یک مورد در بیشتر دانش   لذا هستند، رفتار و نگرش

 الزم ایمنی دانش دارای کارشناسان توصیف این با. هستند ترمقاوم تغییر برابر در و بوده پایدارتر که شودمی

و به دنبال آن  داشت خواهند دانشجویان به ایمنی آموزش های طرح در مشارکت به بیشتری تمایل

خواهند کرد. از این رو تمامی  رعایت بیشتر علمی و پژوهشی هایفعالیت در را ایمنی اصولدانشجویان نیز 

ها و مراکز تحقیقاتی که مسئولیت فضاهای آزمایشگاهی پژوهشی مستقر در دانشگاه کارشناسان آموزشی و

شوند، موظفند در محسوب می  HSEگیر در امرترین افراد دررا بر عهده دارند و به عنوان یکی از اصلی

 (HSE)های آموزشی طراحی شده در ارتباط با اصول ایمنی، سالمت و محیط زیست ها و کارگاهدوره

شرکت کرده و نسبت به تسلط بر موضوع اطمینان حاصل کنند. در این راستا موارد راهبردی زیر پیشنهاد 

 گردد:می

آموزشی، پژوهشی و کارگاهی موظفند با موارد و اصول ایمنی آزمایشگاهی کلیه کارشناسان  -1

تر این تجهیزات تجهیزات و ابزارآالت حوزه کاری خود آشنا شده و جهت عملکرد صحیح و ایمن

 مهارت های الزم را کسب نمایند.

زیابی ( موظفند با نحوه ار...شیمی، بیولوژی ) مرتبطهای کلیه کارشناسان آموزشی و پژوهشی رشته -2

 و ایمنی سنجی فضای آزمایشگاهی و کاری خود آشنا شوند.

کلیه کارشناسان آموزشی و پژوهشی موظند با چگونگی و نحوه ارزیابی عملکرد دانشجویان از  -3

ها و تذکرات مربوطه را در زمان الزم به دانشجویان و دستیاران لحاظ ایمنی آشنا شده و آموزش

 آموزشی خود ارائه نمایند.
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، آگاهی و نیز به روز رسانی مطالب ارشناسان ذیربط به منظور ارتقاء سطح دانشضروری است ک -4

 HSEهای عمومی و تخصصی که به طور ساالنه از طرف مراکز های خود، در کارگاهو آموخته

های گردد حضور داشته و جهت کسب امتیازهای الزم در آزمونها برگزار میمستقر در دانشگاه

 کنند. ارزیابی مربوطه شرکت
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تهیه سرفصل مشخص جهت ارائه به کارشناسان و دانشجویان مقاطع تحصیالت  6-4

 تکمیلی

تخصصی جهت ارائه به کارشناسان های دورههای پیشنهادی در قالب ابتدا در این بخش سرفصل

 گردد:آموزشی و پژوهشی به صورت زیر ارائه می

 تعاریف و مفاهیم اساسی در ایمنی -1

 آشنایی با استانداردهای طراحی و ساخت آزمایشگاه -2

 آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی و شخصی -3

 طبقه بندی های مواد شیمیایی -4

 خطرات مواد شیمیایی -5

 (...ظروف، قفسه های ایمنی و انبارداری) شیمیایینگهداری مواد  -6

 هاجابجایی و انتقال مواد شیمیایی و حمل و نقل آن -7

 اصول احتراق -8

 ایمنی در پیشگیری حریقاصول  -9

 هااصول ایمنی حریق در ساختمان -11

 آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق -11

 های الزم در زمان بروز حریق و تجهیزات مورد نیازواکنش -12

 آشنایی با اصول ارزیابی ایمنی فضاها و تجهیزات آزمایشگاهی -13

 های آزمایشگاهیمقررات ایمنی و مدیریت پسماندها و زباله -14
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 مدیریت آزمایشگاه در مواقع اضطراری و بحرانیمقررات نحوه  -15

 های اولیهآشنایی با کمک -16

تخصصی جهت ارائه برای دانشجویان تحصیالت های دورههای پیشنهادی در قالب همچنین سرفصل

 گردد:تکمیلی به صورت زیر پیشنهاد می

 تعاریف و مفاهیم اساسی در ایمنی -1

 (MSDS)آشنایی با اوراق اطالعاتی ایمنی شناسی   -2

 برچسب های ایمنی شناسی، پالکاردها، پوسترهای مربوطه  -3

 آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی و شخصی  -4

 های مواد شیمیاییطبقه بندی -5

 آشنایی با مواد شیمیایی پرخطر -6

 زامواد سرطان 

 مواد سمی 

 مواد اکسنده 

 مواد خورنده 

 مواد شیمیایی ناپایدار و منفجره 

 مواد شیمیایی فوق العاده فعال 

 های پوستی و تنفسیانواع محرک مقررات ایمنی کار با -7

 هامقررات ایمنی کار با انواع حالل -8

 مقررات ایمنی کار با نانو مواد: کنترل مهندسی و حفاظت شخصی -9
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 آشنایی با ناسازگاری مواد شیمیایی با یکدیگر -11

 (...ظروف، قفسه های ایمنی و انبارداری) شیمیایینگهداری مواد  -11

 هاجابجایی و انتقال مواد شیمیایی و حمل و نقل آن -12

 اصول احتراق -13

 اصول ایمنی در پیشگیری حریق -14

 آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق -15

 واکنش های الزم در زمان بروز حریق و تجهیزات مورد نیاز -16

 استانداردهای ایمنی مربوطمقررات ایمنی کار با سیلندرهای گاز تحت فشار و بسیار سرد و  -17

 هابه آن

 مقررات ایمنی مدیریت ضایعات و پسماندهای شیمیایی -18

 های اولیهآشنایی با کمک -19
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 هایی که در ارتباط با مواد بیولوژیکیبرنامه ایمنی برای رشته های خاص نظیر رشته 6-5

 و تابش قرار دارند.

کارکنان،  حفاظت سبب که ییهاروش و اصول  اتخاذعبارت است از  « Biosafety» ایمنی زیستی

ات و رعایت اصول ربا اجرای مقر .شودو محیط از آلوده شدن به عوامل خطرناک بیولوژیک می دانشجویان

، زایماریب یهاکربیممانند  زایماریبهای آلوده به مواد بیولوژیک ایمنی زیستی در هنگام کار با نمونه

صدمات و  ،دامی و گیاهی واجد مواد خطرناک ،ل و فرآورده انسانینوع محصوسموم بیولوژیک و هر 

یهی است برای حصول به بد .یابدکاهش می شدتبهوارده به انسان و محیط اطراف  یهابیآس

است که در اجرای برنامه ایمنی و حفاظت ضروری استانداردهای مورد نظر انجام اقدامات تکمیلی و مستمر 

 :بود مفید خواهد موارد پیشنهادی زیر بسیارتحقیقاتی  زیستی در مراکز

 آموزش

 طمحی در کار استانداردهای بااولین گام در این مسیر آشنایی محققین، دانشجویان و کارشناسان 

با رعایت اصول ایمنی زیستی و تحت نظارت  حتماً هاآناست که انجام  ییهاشیآزماهمچنین  و آزمایشگاه

با مواد  مرتبطهای مختلف امروزه جهت آموزش دانشجویان رشته .متخصصین خبره صورت گیرد

کشور  گردد. درزیستی و مخاطرات ذکر شده ارائه می ایمنی اصول با آشنایی اجباری واحدهای  ،بیولوژیکی

تواند جزو چنین تداوم آن در طی کار در آزمایشگاه میدر طی تحصیل و هم هاآموزشما نیز ارائه این 

تا . در این راسگیرد قرار های پایه و بالینی پزشکیهای اصلی واحدهای آموزشی دانشجویان رشتهبرنامه

کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در ارتباط با مواد بیولوژیکی و تابش قرار دارند، موظفند عالوه بر 

های تخصصی ایمنی زیستی را قبل از تصویب پیشنهاده پژوهشی عمومی ایمنی، دوره هایگذراندن دوره
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های تخصصی ایمنی زیستی آموزش و آشنایی با موارد زیر الزامی و پیشنهاد خود طی نمایند. در دوره

 گردد:می

 زیستی یهاشگاهیآزماآشنایی با سطوح ایمنی  -1

 میکروبیولوژیکهای مقررات ایمنی کار در آزمایشگاه -2

 و مدفوع هابافتمقررات ایمنی کار با مایعات بدن،  -3

 های آهسته(حاوی پریون )ویروس یهانمونهمقررات ایمنی کار با  -4

 نوترکیب DNAمقررات ایمنی کار با  -5

 (زاتیحساسها )مواد مقررات ایمنی کار با آلرژن -6

 اقدامات فوریتی  -7

 ضدعفونی کردن و استریلیزاسیون -8

 اجرای مقررات نظارتیتدوین و 

تدوین و تصویب قوانین و مقررات ایمنی زیستی و ابالغ آن به مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی 

ای برخوردار است. در غالب این برنامه چگونگی انجام از اهمیت ویژه با مواد بیولوژیکی و تابشیدرگیر 

حفاظت زیستی و سیستم نظارتی مشخصی که این امور را پیگیری  ،امور پژوهشی منطبق با اصول ایمنی

 .نماید بسیار ضروری است

های مختلف، صنایع، علوم ساز در رشتهو غیریون سازونیکاربرد روز افزون پرتوهای همچنین 

وه بر عال .است فردمنحصربه یگاهگاه و ریناپذاجتناب ،آموزش و پژوهش امری مفید پزشکی، کشاورزی،

تواند خطرات جدی برای کارکنان، مردم، هنگام کار با پرتوها می عدم رعایت نکات ایمنی به ینا



 آموزش ایمنی در دانشگاه 133 

 ،هانامهنییآبه همراه داشته باشد. لذا تدوین و اعمال مقررات، ضوابط،  آینده یهانسلو حتی  ستیزطیمح

وناگون های گرتوها در زمینهحفاظت در برابر اشعه، جهت استفاده بهینه از پ ها و استانداردهایدستورالعمل

حفاظت در »در این رابطه قانون  .امری ضروری است هاآنخطرات ناشی از اثرات  و کاهش هر چه بیشتر

در این  .به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 1368بیستم فروردین ماه  تاریخ در« برابر اشعه ایران

رابر حفاظت در ب یهاتیفعالنترل کو  یزیربرنامهسازمان انرژی اتمی ایران در زمینه  یهاتیمسئولقانون 

 .ساز مشخص شده استو غیریون سازونی اشعه اعم از
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 یالمللنیبهای ساالنه و برگزاری دوره صورتبه HSEآموزش مسئولین دفترهای  6-6

برقراری ارتباط اداری بین واحدهای  ،ضمن پذیرش قسمتی از وظایف مدیران HSEمسئولین دفاتر 

دار هستند. در همین خصوص مختلف سازمان و مراجعان داخلی و خارجی با حوزه مدیریت را عهده

است که  هتوجقابلو  ریانکارناپذمجهز کردن مسئولین دفاتر به علوم و فنون به روز و کاربردی ضرورتی 

قرار گیرد، چرا که حرکت یک سازمان تابع  و مراکز تحقیقاتی هادانشگاهکاری  یهاتیاولوبایست در می

تبط های وی مرگیری سرعت و دقت فعالیتعملکرد مدیریت آن بوده و به طور مستقیم با نحوه تصمیم

 اب مدیران نیاز وردم کاری  منابع و اطالعات یدهسازمانباشد و این در حالی است که وظیفه تأمین و می

 باشد.می هاآن بنیادی وظایف جمله از و بوده دفاتر مسئولین

 :گرددیمموارد زیر پیشنهاد  HSEدر ادامه جهت ارتقاء کیفیت سطح دانش و آگاهی مسئوالن دفاتر 

 بهداشت و محیط کار( برای مسئولین )سیستم مدیریت ایمنی، MS-HSEهای برگزاری دوره -1

 یالمللنیبای در سطح و حرفه کارآمدجهت پرورش مدرسان  HSEدفترهای 

 ساالنه در کشور صورتبه HSE یالمللنیبهای نمایشگاهو  برگزاری کنفرانس -2

 ها و مراکز تحقیقاتیدر دانشگاه HSEهای صنفی ها و انجمنایجاد تشکل -3

 ایدوره صورتبه HSEو تبادل اطالعات بین دفاتر  یشیاندهمبرگزاری جلسات  -4

 HSE ارتقاء سطح دانش مدیران ارشد امور منظوربه یالمللنیبهای برگزاری دوره -5
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 های مرتبط با ایمنیطراحی و تهیه چک لیست
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر هبل پرسش

1 

های آیا شورای ایمنی و سیاست

 مربوطه در دانشگاه وجود دارد؟

    

منی ایآیا دستورالعملی مرتبط با  2

 دانشگاه وجود دارد؟

    

3 

 

 

بعد از تجزیه و تحلیل نتایج در 

یک بازه زمانی، در صورت نیاز 

های آموزشی برای به دوره

ارتقای سطح ایمنی، آیا اقدامات 

 پذیرد؟الزم صورت می

    

 

شورای ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 
 بررسی کلی ایمنی دانشگاه جهت ارائه به وزارتفرم ارزیابی 

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 



 های ایمنیچک لیست 733 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر هبل پرسش

4 
آیا سیستمی مناسب برای گزارش 

و پیگیری حوادث و سوانح 

 وجود دارد؟  

    

5 

آیا لیستی از جزئیات نام و شماره 

تماس قسمت خدمات بهداشتی 

و ایمنی دانشگاه تهیه و در 

دسترس عموم قرار داده شده 

 است؟

    

6 

-آیا مقرراتی برای بازرسی دوره

-ها، محوطهای و منظم ساختمان

های کار به ها و شیوهها، محل

منظور حصول اطمینان و اقدامات 

فوری در صورت ایجاد شرایط 

 اضطراری وجود دارد؟

 

    

7 

های ایمنی به طور آیا بررسی

کامل بر روی ساختمان، سازه، 

 گیرد؟حفاری صورت می

 

    

8 

های ایمنی به طور آیا بررسی

کامل بر روی ابزار، تجهیزات و 

 گیرد؟میماشین آالت صورت 

 

    

9 

 

در صورت عدم وجود شورای 

ایمنی، آیا فرد یا گروهی به عنوان 

نماینده از سوی دانشگاه برای 

های ایمنی انتخاب انجام بررسی

 شوند؟می

 

    



 بررسی کلی ایمنی دانشگاه جهت ارائه به وزارت فرم ارزیابی 733 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر هبل پرسش

01 

های مربوط به بررسی آیا گزارش

های مختلف وبازرسی قسمت

شورای ایمنی توسط اعضای 

دانشگاه به منظور شناسایی و 

جلوگیری از خطرات باالقوه و 

 شود؟شرایط نا ایمن قرائت می

    

11 

در صورت ایجاد شرایط نا امن 

وخطرناک آیا سریعا اقدام به رفع 

 شود؟آن می

    

12 

های مناسب برای لیستآیا چک

های زیر به همراه راهنمای بخش

انتظار تهیه استانداردهای مورد 

 شده است؟

 هاها و سازهساختمان -

بندی اصلی طبقات همراه طرح -

 آالتبا تجهیزات و ماشین

 هاها و کارگاهآزمایشگاه -

سازی مواد ذخیرهانبارهای -

 شیمیایی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( توضیحات: ه
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 های مرتبط فرم ارزیابی بررسی ایمنی در دانشکده 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

1 

ها در طبقه آیا آزمایشگاه

-همکف دانشکده قرار گرفته

 اند؟

    

2 

ها دسترسی به آیا آزمایشگاه

 فضای باز و هوای آزاد دارند؟

    

3 

ها به آیا تهویه آزمایشگاه

 گیرد؟صورت مناسب انجام می

    

4 

 

نشانی های آتشآیا کپسول

سیار در فواصل مناسب در 

 اند؟راهروها نصب شده

    

 

شورای ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
 

 

 

 مرتبطفرم ارزیابی بررسی ایمنی در دانشکده های  

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 



 های ایمنیچک لیست 183 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

5 

نشانی در های آتشآیا کپسول

محل مخصوص خود نصب 

ها به شده و از خطر سقوط آن

-نحو موثری جلوگیری می

 شود؟

    

6 

نشانی های آتشآیا کپسول

مصرف شده مجددا شارژ شده 

و به سرعت به جای خود باز 

 میگردند؟

    

7 

های آیا دفع پسماند و پساب

ها در شیمیایی از آزمایشگاه

ظروف مشخص و به صورت 

 گیرد؟  ایمن صورت می

    

8 
انبار مواد شیمیایی دارای آیا 

 اشد؟بسیستم تهویه مناسب می

    

9 
آیا انبار مواد شیمیایی در برابر 

 باشد؟سوزی مقاوم میآتش

    

11 

های ها و خروجیپلهآیا راه

ضروری جهت استفاده در 

های اورژانسی وجود موقعیت

 دارد؟

    

11 

ها و آیا درب بین اتاق

همواره های مجاور آزمایشگاه

شود؟ ) این باز نگه داشته می

ها هرگز نباید قفل شوند درب

-زیرا در مواقع اورژانسی می

های ها به عنوان راهتوان از آن

 ( اضطراری استفاده کرد

    



 های مرتبط فرم ارزیابی بررسی ایمنی در دانشکده 181 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

12 

آیا از ورود هرگونه حیوانات 

خانگی به درون دانشکده و 

ه جلوگیری بفضای آزمایشگاه 

 آید؟عمل می

    

13 

آیا به منظور جلوگیری از 

ها، سوزی کارتنخطرات آتش

های مصرف شده ظروف حالل

 24ها ظرف مدت و جعبه

ها و ساعت از راهرو

-آوری میها جمعآزمایشگاه

 شوند؟

    

14 

آیا هرگونه سرقت وسایل 

شخصی و یا اموال متعلق به 

دانشکده و آزمایشگاه به 

 شود؟گزارش داده می سرعت

    

15 
آیا سیستم برق اضطراری در 

 دانشکده وجود دارد؟

    

16 

خروجی مناسب برای مواقع  آیا

سوزی و سایر خطر مانند آتش

موارد اورژانسی به تعداد کافی 

 وجود دارد؟

    

17 
های بودن مانع و آیا خروجی

 باشند؟بودن قفل می

    

18 

مشخص ها کامال آیا خروجی

بوده به آسانی قابل مشاهده 

 باشند؟می

    

19 

مسیر خروج به صورت آیا 

 واضح مشخص شده است؟

    



 های ایمنیچک لیست 183 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

21 
خروجی عاری هر آیا مسیر 

 ؟شودگونه مانع نگاه داشته می
    

21 
آیا آسانسورهای موجود از 

 شوند؟لحاظ ایمنی بررسی می

    

22 

های اتوماتیک آیا درب

دارای وسایل آسانسور 

حفاظتی که در هنگام بسته 

ها در صورتیکه شدن درب

شخص بین درب و چهارچوب 

گیر نموده، باعث بازشدن 

 ؟باشداتوماتیک درب شود، می

    

23 

آیا دیواره ها ، کف و 

از نظر  آسانسور سقف

 مکانیکی مقاومت کافی دارند؟

    

24 

های ضروری آیا شماره تماس

در محل مناسب نصب شده 

 است؟

    

25 

ها و چشم شوی ها به آیا دوش

تعداد کافی در راهروها نصب 

 شده است؟

    

 ( توضیحات: ه
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 در صورت نیاز با شماره تلفن ......................... تماس بگیرید.
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 ارزیابی بررسی ایمنی آزمایشگاه و کارگاهفرم  583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزم اتاقدام  پرسش بله خیر توضیحات 

ف
ردی

 

آیا محیط آزمایشگاه، راهروها و     

انبارها در شرایط تمیز، مرتب و 

 شوند؟بهداشتی نگاه داشته می

1 

شی کآیا آزمایشگاه از سیستم لوله    

-فاضالب مناسب برخوردار می

 باشد؟

2 

کف آزمایشگاه عاری از آیا     

زدگی، فرو رفتگی هرگونه بیرون

 باشد؟ های تیز میو تراشه

3 

آیا راهروهای دائمی با عالئم     

 4 اند؟مناسب مشخص شده

 

شورای ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
 

 

 

 بررسی ایمنی آزمایشگاه و کارگاهفرم ارزیابی  

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 



 های ایمنیچک لیست 583 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 های خروجیراه (1

خروجی مناسب برای مواقع  آیا    

و سایر سوزی خطر مانند آتش

موارد اورژانسی به تعداد کافی 

 وجود دارد؟

5 

بدون مانع و بدون  هاآیا خروجی    

 باشند؟قفل می
6 

ها کامالً مشخص و به آیا خروجی    

 باشند؟آسانی قابل مشاهده می
7 

آیا هشدار خطر در هنگام آتش     

 وجود دارد؟
8 

آیا چندین خروجی استاندارد با     

از یکدیگر وجود فاصله مناسب 

 دارند؟

9 

آیا تجهیزات تشخیص آتش،     

های حسگر و آالرم دود، سیستم

-های نشاناطفای حریق و عالمت

 دهنده راه خروج وجود دارند؟

11 

ها، پلهآیا درهای خروجی، راه    

های راهروها و خروجی

های اضطراری توسط آزمایش

-استاندارد مورد تایید قرار گرفته

 اند؟

11 

     

آیا درهای خروجی در برابر آتش 

 مقاوم هستند؟
12 



 ارزیابی بررسی ایمنی آزمایشگاه و کارگاهفرم  583 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

ها دارای اندازه آیا خروجی    

مناسب جهت جابجایی بار و 

 باشند؟وسایل می

13 

های ها به سمت اتاقآیا خروجی    

 شوند؟مسدود منتهی نمی
14 

ها با چوب لباسی، آیا خروجی    

 اند؟پوشیده نشده پردهآینه و 

15 

ها دارای پهنای آیا خروجی    

 باشند؟متر میسانتی 72حداقل 
16 

ها مستقیمًا به خیابان آیا خروجی    

 شوند؟یا فضای آزاد منتهی می
17 

مسیر خروج به صورت واضح آیا     

 مشخص شده است؟
18 

هر خروجی عاری از آیا مسیر     

 شود؟گونه مانع نگاه داشته می
19 

های اطفای حریق آیا سیستم    

ای و اتوماتیک به صورت دوره

 شوند؟مرتب چک می

21 

های حفاظتی آیا آالرم و سیستم    

آتش به صورت هفتگی بررسی 

 شوند؟می

21 

ها با نشانه کامال آیا خروجی    

 اند؟واضح و خوانا مشخص شده
22 

 محافظت مواد خطرناک داری ونگه

آیا تنها ظروف مورد تایید و     

های قابل جابجایی برای تانک

داری مواد قابل اشتعال و نگه

 د؟شونقابل احتراق استفاده می

23 



 های ایمنیچک لیست 588 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

داری مواد های نگهآیا در کابینت    

لیتر از مایعات قابل  241حداکثر 

لیتر از مایعات  481یا اشتعال و 

 شود؟داری میقابل احتراق نگه

24 

-داری به گونههای نگهکابینتآیا     

اند تا در هنگام ای ساخته شده

ها در های آتش، دمای آنتست

 163دقیقه به بیشتر از  11مدت 

ا هگراد نرسد و تمامی لوالسانتی

 و درزها بسته و سالم باقی بمانند؟

25 

قابل "ها با عالمت کابینتآیا     

 اند؟گذاری شدهنشانه" اشتعال
26 

آیا انبار مواد شیمیایی در برابر     

 باشد؟آتش مقاوم می
27 

آیا مایعات قابل اشتعال یا قابل     

-احتراق در ظروف در بسته نگه

 شوند؟داری می

28 

آیا حمل و نقل مایعات قابل     

 احتراق و قابل اشتعال با فاصله

مناسب از سایر موارد صورت 

 گیرد؟می

29 

آیا مایعات قابل اشتعال در هنگام     

عدم مصرف در ظروف پوشش 

 شوند؟داری میداده شده نگه

31 

ی نشانی سیار براآیا کپسول آتش    

 مواقع اضطراری تهیه شده است؟
31 

آیا آب در حجم و فشار کافی     

برای خاموش کردن آتش در 

 باشد؟دسترس می

32 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

آیا احتیاطات الزم برای جلوگیری     

احتراق بخارات قابل احتراق از 

 گیرد؟صورت می

33 

آیا مایعات قابل احتراق در     

ظروفی که قسمت دهانه و بدنه 

ظرف به صورت الکتریکی به هم 

 شوند؟داری میاند نگهمتصل

34 

آیا مایعات قابل اشتعال با نقطه     

در ظروف  C ˚27اشتعال کمتر از 

قرمز که در دور تا دور آن نواری 

داری زرد رنگ وجود دارد نگه

 شود؟می

36 

داری مایعات آیا سایز ظروف نگه    

قابل اشتعال طبق جدول زیر 

 شوند؟رعایت می

37 

 یعاتما داری ظروف نگه یزسا یاآ    

 ضمیمهقابل اشتعال طبق جدول 

 شوند؟ یم یترعا

38 

ار نشانی سیآیا یک کپسول آتش    

متر از  25الی  11در فاصله 

انبارهای حاوی مواد قابل اشتعال 

 قرار گرفته است؟

39 

آیا تدابیری برای دفع ایمن     

مایعات ریخته شده یا نشت شده 

هنگام استفاده از مایعات قابل 

قابل احتراق اندیشیده اشتعال یا 

 شده است؟

41 

به دور از  Iآیا مایعات کالس     

شعله یا هرگونه منبع احتراق 

 شوند؟دیگری استفاده می

41 



 های ایمنیچک لیست 533 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

آیا حمل و نقل مایعات قابل     

اشتعال با احتیاط و در ظروف در 

 شود؟بسته انجام می

42 

 "سیگار کشیدن ممنوع " آیا تابلو    

در مکانی که بخارات قابل اشتعال 

 وجود دارد نصب گردیده است؟

43 

 حفاظت از چشم و صورت( 2

آیا محافظت از چشم و صورت     

در مقابل مواد خطرناک به 

 گیرد؟صورت موثر صورت می

44 

آیا استفاده کاربران از محافظ     

صورت به راحتی و سهولت انجام 

 گیرد؟می

45 

آیا سایز محافظ صورت کامالً     

مناسب بوده و در حرکت صورت 

 کند؟و گردن کاربران مداخله نمی

46 

آیا جنس محافظ صورت از جنس     

 مواد مقاوم و ماندگار است؟

 

47 

آیا محافظ صورت به سهولت     

-قابل شستشو و پاکسازی می

 باشد؟

48 

آیا محافظ صورت مناسب برای     

های طبی افرادی که از عینک

 کنند وجود دارد؟استفاده می

 

49 

 ( محیط کار3 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

آیا کف محیط کار تا حد امکان     

 شوند؟داری میتمیز و خشک نگه
51 

آیا به منظور جلوگیری از     

آلودگی، نظافت و جارو کشیدن 

 شود؟میبه صورت مرتب انجام 

52 

آیا نظافت آزمایشگاه تا حد امکان     

های اداری در خارج از زمان

 گیرد؟ صورت می

53 

 

 

آیا ظروف پساب و پسماند   

شیمیایی بدون نشت و به آسانی 

 باشند؟قابل پاکسازی می

54 

 

 

آیا تمامی پسماندها به راحتی و   

بدون ایجاد تهدید برای سالمتی 

 شوند؟دفع می

55 

 

 

-آیا محیط آزمایشگاه و سایر اتاق  

ای ها شامل انبار و ... به گونه

شوند تا از داری میساخته و نگه

ورود حشرات موذی و جوندگان 

 جلوگیری شود؟ 

 

56 

 

 

   

آیا آب قابل شرب جهت نوشیدن 

 باشد؟در دسترس می
57 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 های مناسبها و برچسباستفاده از نشانه( 4

 

 

-آیا تابلوهای خطر فقط در مکان  

هایی که امکان بروز خطرات 

اند و وجود دارد نصب گشته

ها به تعداد زیاد در نصب آن

های غیر واجب جلوگیری مکان

 شده است؟

58 

 

 

آیا به تمامی پرسنل و کارکنان در   

آزمایشگاه آموخته شده است که 

خطرات های خطر بیانگر نشانه

باشد و در نتیجه باالقوه می

 باشد؟رعایت احتیاط ضروری می

59 

 

 

آیا تابلوهای اخطار به منظور   

هشدار خطرات بالقوه نصب 

 اند؟ شده

61 

 

 

آیا تمام افراد درباره اینکه   

دهنده تابلوهای اخطار نشان

باشند، خطرات محتمل می

 اند؟آموزش داده شده

61 

 

 

تابلوهای نصب شده آیا تمام   

های صیقل داده شده، دارای لبه

های بدون برآمدگی و قسمت

 باشند؟برنده و تیز می

62 
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ف
ردی

 

 
 

های خطر در رنگ قرمز، آیا نشانه  

 اند؟مشکی و سفید تهیه شده
63 

 

 

های خطر تابش امواج آیا تابلو  

رادیواکتیو دارای پس زمینه زرد 

 رنگ هستند؟ 

64 

 

 

های اخطار دارای پس آیا نشانه  

زمینه زرد رنگ با حاشیه مشکی 

 باشند؟ می

65 

 

 

های ایمنی در آیا دستورالعمل  

قاب سبز، با پس زمینه مشکی و 

 اند؟حروف سفید تهیه شده

66 

 
 

دارای آیا تابلوهای اطالعات   

 باشند؟زمینه آبی رنگ میپس
67 

 

 

های موجود بر ها و سمبلآیا نشانه  

روی تابلو کامالً واضح و قابل 

 باشند؟تشخیص می

68 

 
 

های خطر دارای آیا برچسب  

 باشند؟طراحی یکسان می
69 

 

 

   

آیا در مورد خطرات زیستی 

موجود و برای شناسایی موارد 

مناسب های آلوده از برچسب

 شود؟استفاده می

71 



 های ایمنیچک لیست 533 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 

 

 "خطرات زیستی"آیا برچسب   

ها برای مواردی که سالمت انسان

اندازد استفاده را به مخاطره می

 شود؟می

71 

 های اولیهتجهیزات پزشکی و کمک( 5

 

 

آیا پرسنل پزشکی به منظور   

درمانی مشاوره و انجام اقدامات 

  باشند؟در دسترس می

72 

 

 

آیا در صورت عدم وجود   

درمانگاه و یا بیمارستان در 

نزدیکی آزمایشگاه، فردی 

آموزش دیده به منظور انجام 

-های اولیه در دسترس میکمک

 باشد؟

73 

 

 

شوی آیا تجهیزات دوش و چشم  

برای استفاده در مواقع اورژانسی 

 وجود دارند؟

74 

 نشانیهای آتشکپسول( 6

 

 

   

 نشانی سیارهای آتشآیا کپسول

همیشه پر هستند و در مکان 

 اند؟مخصوص خود نصب گشته

75 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 

 

نشانی در های آتشکپسولآیا   

هایی که به آسانی قابل محل

تشخیص و مشاهده هستند نصب 

 اند؟شده

76 

 

 

نشانی بر آتشهای آیا کپسول  

های نصب شده روی روی قالب

ا هها و یا قفسهدیوار، در کابینت

 شوند؟داری مینگه

77 

 

 

نشانی به های آتشآیا کپسول  

ها ای که خطر سقوط آنگونه

 ند؟اوجود نداشته باشد قرار گرفته

78 

 

 

-های آتشآیا بر روی کپسول  

نشانی دستورالعمل نحوه استفاده 

 نصب شده است؟ها از آن

79 

 

 

نشانی در های آتشآیا کپسول  

درجه  51الی  5محدوده دمایی 

-گراد قابل استفاده میسانتی

 باشند؟

81 

 

 

نشانی های آتشآیا کپسول  

دارای برچسبی که شامل مقدار 

مانده یا تاریخ شارژ ماده باقی

مجدد و نام فرد شارژ کننده 

 باشند؟است، می

81 



 های ایمنیچک لیست 533 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 زااحتیاطات الزم در مواجهه با مواد سرطان( 7

 

 

-آیا میزان تماس با مواد سرطان  

زای زیر کنترل و محدود شده 

 است؟ 

 الف( آزبست

 فنولنیتروبای-4ب( 

 پ( متیل کلرومتیل اتر

 دی کلروبنزیدین-3و3ت( 

 ث( آلفا نفتیل آمین

 ج( بیس کلرو متیل اتر

 نفتیل آمین چ( بتا

 ح( وینیل

 خ( بنزیدین

 فنیلآمینودی-4د( 

 ایمینذ( اتیلن

 ر( بتا پروپیول استون

 استیل آمینو فلورن-2ز( 

 

82 

 

 

   

آیا ظروف حاوی وینیل کلراید به 

گذاری شده صورت زیر برچسب

 اند؟

 وینیل کلراید -

گاز تحت فشار و به شدت قابل  -

 اشتعال

 زاماده سرطان -

 

83 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 

 

زا آیا ظروف حاوی مواد سرطان  

 "زاعامل سرطان"به صورت 

 اند؟گذاری شدهبرچسب

84 

 

 

هایی که از مواد آیا ورودی مکان  

شود دارای زا استفاده میسرطان

 باشند؟های زیر مینشانه

 زاوجود عوامل سرطان -

 ممنوعورود افراد متفرقه  -

 

85 

 

 

ها آیا افرادی که در این مکان  

 هایمشغول به کار هستند آموزش

 زا راالزم برای کار با مواد سرطان

 اند؟دیده

86 

 

 

-های حاوی مواد سرطانآیا مکان  

زا نسبت به سایر نواحی دارای 

 باشند؟فشار منفی می

87 

 

 

آیا پسماندهای حاوی آزبست به   

-گذاری میصورت زیر برچسب

 شوند؟

 احتیاط -

 دارای الیاف آزبست -

 احتمال تنفس الیاف آزبست -

احتمال ایجاد مشکالت جسمی  -

 شدید

 

88 



 های ایمنیچک لیست 538 

 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 تجهیزات حفاظت فردی( 8

 

 

آیا تجهیزات حفاظت فردی از   

جمله روپوش، ماسک، دستکش 

و عینک ایمنی برای تک تک افراد 

 وجود دارد؟

89 

 

 

 داریآیا مکان مشخصی برای نگه  

تجهیزات حفاظت فردی وجود 

 دارد؟

91 

 

 

های الزم برای آیا افراد آموزش  

های فیلتر را استفاده از ماسک

 اند؟دیده

91 

 
 

ها در محلی تمیز و آیا ماسک  

 شوند؟داری میبهداشتی نگه
92 

 کپسول و سیلندرهای گاز( 9

 

 

سیلندرهای گاز در مکان آیا   

داری شده و توسط مناسب نگه

 د؟انداشته شدهزنجیر ثابت نگه

93 

 

 

   

آیا سیلندرهای گاز دور از مواد 

قابل اشتعال مانند گازوئیل، روغن 

-و یا پسماندهای قابل اشتعال نگه

 شوند؟داری می

94 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 

 

گاز دور از آیا سیلندرهای   

 هایاتصاالت الکتریکی، شعله

-آتش و یا سایر منابع حریق نگه

 شوند؟داری می

95 

 

 

آیا گازهای قابل اشتعال به دور از   

داری گازهای اکسید کننده نگه

 شوند؟می

96 

 

 

آیا کپسول حاوی اکسیژن در   

متری از  21فاصله حداقل 

های حاوی گازهای کپسول

 شود؟داری میسوختی نگه

97 

 

 

داری سیلندرهای گاز آیا انبار نگه  

خنک، خشک و تمیز نگاه داشته 

شوند؟ )انبارها باید در برابر می

ها زیر آتش مقاوم بوده و دمای آن

 درجه فارنهایت باشد( 125

98 

 

 

ها و سیلندرهای گاز به آیا کپسول  

دور از گرما، مواد شیمیایی 

ی کلخورنده، فشار زیاد و به طور 

هر گونه شرایطی که باعث 

-داری میها گردد نگهتخریب آن

 شوند؟

99 

 

 

آیا همه سیلندرها طبق گاز   

-ها دارای برچسبمحتوی آن

 باشند؟گذاری مناسب می

111 
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 پرسش بله خیر توضیحات اقدامات الزم

ف
ردی

 

 
 

آیا همه سیلندرها دارای رگالتور   

 باشند؟ایمن و مناسب می
111 

 

 

جابجایی گازهای تحت فشار  آیا  

تنها توسط افراد آموزش دیده و 

 گیرد؟با تجربه انجام می

112 

 

 

آیا استفاده از هوای فشرده برای   

ها و سطح کار تمیز کردن لباس

 باشد؟ممنوع می

113 

 

 

آیا سیلندرهای پر و شارژ شده   

-جدا از سیلندرهای خالی نگه

 شوند؟داری می

114 

    

تابلوهای عالیم ایمنی فاقد  آیا

لبه های تیز، تراشه و یا سایر 

 برآمدگی های برنده هستند؟

115 
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 داریحداکثر سایز مجاز ظروف نگه –مایعات قابل اشتعال 

 جنس ظرف

 :I-Aکالس 

نقطه اشتعال          

< C ˚16 - 

نقطه جوش 

>     C ˚ 38 

 :I-B کالس

 ˚ C >نقطه اشتعال 

  <نقطه جوش  ،23

C˚38  

 :I-C کالس

 ˚ C  <نقطه اشتعال 

 C ˚ 38  <و  23

 :II کالس

  C <نقطه اشتعال 

 C ˚ 61 <و   38 ˚

 :III کالس

 مایعات قابل

 احتراق 

 pt 1 شیشه
qt 1 Lit 78/3 Lit 78/3 Lit 92/18 

 زاتیلن یا فلپلی
Lit 78/3 Lit 92/18 Lit 92/18 Lit 92/18 Lit 92/18 

 Lit 57/7 Lit 92/18 Lit 92/18 Lit 92/18 Lit 92/18 ظروف ایمنی

 Lit 125/227 Lit 125/227 Lit 125/227 Lit 125/227 Lit 125/227 های فلزیدرام

 مثال
 اتر اتیل

 پروپیلن

، متانول، بنزول

گازوئیل، استون، 

 زایلن، تولوئن

 

 اتیل مرکاپتان

 %31متانول )

 حجمی(

 متیل امیل

 استات

 الکل آمیل

 نفت
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیح خیر بله پرسش

1 

هاي ایمني  آیا دستورالعمل

صورت مدون در ه آزمایشگاه ب

قرار گرفته  دانشجویاندسترس 

 است؟

    

2 
 بهداشت محیط  آیا نظافت و

 است؟ مطلوب آزمایشگاه درحد
    

3 

حفاظت فردي متناسب آیا وسایل 

توسط دانشجویان  با نوع كار

آزمایشگاه مورد استفاده قرار مي 

 گیرد؟

    

4 
چشم شوي اضطراري در  آیا

 است؟ موجود آزمایشگاه

    

 

شوراي ایمني، بهداشت و 

 محیط زیست
 

 

 فرم ارزیابي ایمني نحوه كار در آزمایشگاه وكارگاه

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمني مسئول نام( د نام مسئول محل:ج( 
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیح خیر بله پرسش

5 
 در آزمایشگاهاضطراري دوش  آیا

 است؟ موجود
    

6 

آیا حوادث مخاطره آمیز در ایمني 

آزمایشگاه ثبت و پیگیري مي 

 شوند؟

    

7 

هاي اولیه مجهز به  آیا جعبه كمك

محلول شستشوي چشم در 

 است؟ آزمایشگاه موجود

    

8 
آیا معاینات ادواري مرتبط با شغل 

 انجام مي شود؟
    

9 

آیا در محل نصب و استقرار هر 

یاز ن وسیله به شرایط محیطي مورد

 تهویه، رطوبت، نور، از نظر دما، )

 توصیه اساس بر( …و ارتعاش

 است؟ شده عمل سازنده

    

11 

آیا فضاي بین میزهاي كاري جهت 

كافي  دانشجویانتردد 

 سانتیمتر(؟ 121است)حداقل 

    

11 
آیا كف اتاق ها قابل شستشو و 

 داراي كف شوي است؟
    

 آیا لوله كشي آب سرد و گرم بر 12

 وي میز كار نصب گردیده است؟ر

    

13 

دیوارها و درهاي آزمایشگاه  آیا

متر قابل  5/1 حداقل تا ارتفاع

 باشد؟ شستشو مي

    

14 
آیا مستندات مربوط به آموزش 

 ایمني پرسنل وجود دارد؟
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ف
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 اقدامات الزم توضیح خیر بله پرسش

15 
آیا به تاریخ مصرف محلول ها و 

 ؟مواد مصرفي توجه مي شود
    

16 
كارشناسان و رخت كن از آیا اتاق 

 سالن آزمایشگاه مجزا است؟
    

17 

آیا لوازم مصرفي پس از كار 

روزانه در صورت لزوم به صورت 

 مناسب ضد عفوني مي شوند؟

    

18 

آیا دستورالعمل نحوه دفع 

صورت ه پسماندهاي خطرناك ب

 مدون در محل موجود است؟

    

19 

آیا سطل زباله در دار، قابل 

ضد زنگ، حاوي كیسه شستشو، 

 زباله وجود دارد؟

    

21 
آیا عالئم هشدار دهنده ایمني در 

 محل نصب شده است؟
    

21 

هاي آزمایشگاهي در  آیا فعالیت

صورت لزوم زیر هود انجام مي 

 گردد؟

    

22 

آیا فضاي مناسب براي خوردن و 

آشامیدن در خارج از فضاي 

 آزمایشگاه فراهم شده است؟

    

23 

آیا دستورالعمل خاص رقیق 

نمودن اسیدهاي قوي در دسترس 

 مي باشد؟

    

24 

مواد شیمیایي در  MSDSآیا 

قرار  دانشجویاندسترس كلیه 

 دارد؟
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیح خیر بله پرسش

25 

یا دستورالعمل واكنش در شرایط آ

صورت مدون در ه اضطراري ب

 محل موجود است؟

    

26 
شارژ كپسول  و انقضاء تاریخ آیا

 شود؟ مي رعایت ها
    

27 

آیا افراد به نحوه استفاده از كپسول 

و عملیات اطفاء حریق آشنایي 

 دارند؟

    

28 

آیا عالئم خطر مناسب و شماره 

تلفن هاي تماس اضطراري در 

 آزمایشگاه نصب شده است؟

    

29 

ظروف آزمایشگاهي  هآیا هم

موجود در آزمایشگاه داراي 

برچسب ویژه هستند؟ آیا 

با مفاهیم برچسب ها دانشجویان 

 ند؟آشنا هست

    

31 

آیا مواد شیمیایي موجود در 

آزمایشگاه به روش مناسبي ذخیره 

 شده اند؟و نگهداري 

    

31 

جابجایي و استفاده  هآیا نحو

صحیح از مواد شیمیایي موجود در 

آزمایشگاه آموزش داده شده 

 است؟

    

32 

آیا در مورد محل نگهداري و 

استفاده صحیح از وسایـل ایمني 

)دوش، چشم شوي، انواع هود و 

غیره( در آزمایشگاه، آموزش هاي 

 ؟داده شده استالزم 
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 الزماقدامات  توضیح خیر بله پرسش

33 

هاي اضطراري در  آیا روش

صورت تماس با مواد شیمیایي 

خطرناك، نشت و ریزش مواد، 

داده آتش سوزي یا انفجار آگاهي 

 شده است؟

    

34 

آیا نحوه تفكیك و دفن مواد 

شیمیایي مورد استفاده در 

آموزش داده شده آزمایشگاه 

 است؟

    

35 

بعد از پایان افراد مي دانند آیا 

كاري روزانه، چه كسي را ساعات 

و چگونه در جریان حضور خود 

 ند؟در آزمایشگاه قرار ده

    

36 

دوره هاي آموزشي براي افراد آیا 

برگزار گردیده ویژه آزمایشگاه 

 است؟

    

37 

ها و برنامه هاي تخلیه  روشآیا 

آموزش داده شده اضطراري 

 است؟

    

38 

استفاده و  همحل، نحوآیا افراد از 

محدودیت هاي وسایل ایمني 

ایستگاه چشم همچون  حفاظتي

زنگ خطر آتش ، هود بخار ،شوي

 ،جعبه كمك هاي اولیه، سوزي

 و ... اطالع دارند؟دوش ایمني 

    

39 

به هنگام اتمام كار و ترك آیا 

آزمایشگاه، تجهیزات و وسایل 

استفاده نشده به محل اصلي خود 

 نده مي شوند؟بازگردا
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 اقدامات الزم توضیح خیر بله پرسش

41 
-آیا قبل از شستشوي وسایل شیشه

 هاآن  عفونياي آلوده، ضد 

 صورت مي گیرد؟

    

41 

آیا دانشجویان از سالم بودن یا 

نبودن تجهیزات آزمایشگاهي قبل 

 از شروع كار مطلع هستند؟

    

42 

آیا وسایل آزمایشگاهي از قبیل 

فریزرها، بن ماري، ها، یخچال

سانتریفیوژو ... به طور مرتب تمیز 

و نیز به طور متناوب منطبق بر 

برنامه زمان بندي كه بوسیله 

ردد، گمسئول آزمایشگاه تعیین مي

 ضد عفوني مي شوند؟

    

43 

آیا در هنگام تمیز كردن آزمایشگاه 

و وسایل، دستكش و لباس هاي 

 حفاظتي مناسب پوشیده مي شود؟

    

 ( توضیحات: ه

 و( مستندات موجود: 

 ..................................................................... مكاتبه كنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 در صورت نیاز با شماره تلفن ......................... تماس بگیرید.

 نام و امضاي مسئول ایمني بازدید كننده: :معاون پژوهشينام و امضاي 
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

 اقدامات ایمنی فردی قبل از انجام کار( 1

1 

آیا اسامی و شماره تلفن افراد 

آزمایشگاه آزمایشگاه بر روی در 

 نصب شده است؟

    

2 

مسئول  یا و کارشناس آیا

 وجود کافی تعداد به آزمایشگاه

 دارد؟

    

3 

مسئول  یا و کارشناس آیا

 با آشنایی های آزمایشگاه دوره

 گذرانده است؟ را اولیه های کمك

    

4 

آیا هر روز در شروع کار پوشش 

ها و وسایل حفاظتی دانشجویان 

د آزمایشگاه بازدیتوسط سرپرست 

 می شود؟

    

 

شورای ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
 

 

 

 بررسی ایمنی فردی در آزمایشگاه وکارگاهفرم ارزیابی  

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

5 
آیا پوشش ها و وسایل ایمنی 

 بازدید می شوند و سالم هستند؟

    

6 
آیا دانشجویان جهت استفاده از 

 وسایل حفاظتی آموزش دیده اند؟

    

7 

آیا نوع صحیح وسایل حفاظت 

تنفسی انتخاب و نحوه استفاده، 

کردن و نگهداری از آنها چك 

 مشخص شده است؟

    

8 
آیا کلیه وسایل حفاظتی در 

 آزمایشگاه موجود است؟

    

9 
آیا وسایل حفاظتی فردی از کیفیت 

 مناسبی برخوردار است؟

    

11 
 ایمفاهیـم برچسب هآیا افراد با 

 ؟ندآشنا هستظروف آزمایشگاهی 

    

11 

جابجایی و استفاده  هآیا نحو

صحیح از مواد شیمیایی موجود در 

آموزش داده  افرادآزمایشگاه به 

 شده است؟

    

 اقدامات ایمنی فردی حین انجام کار( 2

12 
آیا افراد به استفاده از وسایل 

 حفاظتی عالقه نشان می دهند؟

    

13 

اه از روپوش آزمایشگدر آیا افراد 

عینك ایمنی، ، مخصوص، ماسك

دستكش و کفش و ... استفاده می 

 د؟نکن

    

11 
آیا افراد مواد فرار را در زیر هود 

 مورد استفاده قرار می دهند؟
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

15 

آیا افراد از پوآر یا سایر وسایل 

مناسب برای برداشتن مواد و 

 محلول های فرار استفاده می کنند؟

    

61 
 کار انجام حین آزمایشگاه کف آیا

 ؟باشد می خشك

    

17 

آیا افراد وسایل شكسته شیشه ای، 

نوک تیز و برنده، را به طور مجزا 

از سایر زباله ها نگهداری و دفع 

 می کنند؟

    

18 

آیا افراد از برچسب محلول ها و 

سایر مواد تهیه شده در آزمایشگاه، 

شامل نام و اجزاء سازنده، درصد 

یا غلظت، نام فرد تهیه خلوص 

کننده، تاریخ تهیه و هشدارهای 

 ایمنی الزم استفاده می کنند؟

    

 اقدامات ایمنی فردی بعد از انجام کار( 3

19 

آیا افراد مواد شیمیایی خطرناک را 

جمع آوری کرده و به طریق 

 مناسب دفع می کنند؟

    

21 
آیا افراد بعد از کار دست های 

 خود را می شویند؟

    

21 
آیا افراد روپوش خود را از 

 آزمایشگاه خارج می کنند؟

    

22 

آیا افراد از پاک کننده های 

مخصوص برای پاک کردن محلول 

 های ریخته شده استفاده می کنند؟

    

22 

آیا افراد سطوح کاری و کلیه 

تجهیزات مورد استفاده را 

 ضدعفونی می کنند؟
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

23 

آیا افراد بعد از اتمام کار تجهیزات 

و وسایل استفاده نشده را به محل 

 اصلی خود باز می گردانند؟

    

21 
آیا افراد خروج از آزمایشگاه را به 

 مسئول مربوطه اطالع می دهند؟

    

25 

آیا افراد قبل از ترک آزمایشگاه از 

خاموش بودن تجهیزات برقی و 

گازی مورد استفاده اطمینان حاصل 

 می نمایند؟

    

 ( توضیحات: ه

 .................................................................................. مكاتبه کنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 ......................... تماس بگیرید.در صورت نیاز با شماره تلفن 

 نام و امضای مسئول ایمنی بازدید کننده: :نام و امضای معاون پژوهشی

 و( مستندات موجود: 
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

1 

 در ایمنی مسئول آیا

 شده مشخص آزمایشگاه

 است؟

    

2 

 ایمنی دستورالعمل هاي آیا

 مدون صورت به آزمایشگاه

 پرسنل دسترس در

 گرفته قرار آزمایشگاه

 است؟

    

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 بررسی آمادگی براي زمان بروز حوادثفرم  

 

  ب( نام محل:                                                   الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د                                     مسئول محل: ج( نام
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

3 

 در واكنش دستورالعمل آیا

 به اضطراري شرایط

 محل در مدون صورت

 است؟ موجود

    

4 

 هنقش یک آزمایشگاه در آیا

(Floor Plan )محل كه 

 خروج هاي و ورود

 تجهیزات محل اضطراري،

 آتش و ایمنی لوازم و

 كمک هاي جعبه نشانی،

.. . و اضطراري تلفن ،اولیه

 موجود كند، مشخص را

 است؟

    

5 

 از آزمایشگاه پرسنل آیـا

 در اضطراري روش هاي

 مواد با تماس صورت

 و نشت خطرناك، شیمیایـی

 سوزي آتش مواد، ریـزش

 دارند؟ آگاهی انفجـار و

    

6 

 در آزمایشگاه پرسنل آیا

 مواد هرگونه ریزش صورت

 كف آب، یا شیمیایی

 میزت بالفاصله را آزمایشگاه

 دادن قرار با و كنند می

 دهنده، هشدار عالئم

 تخطرا به نسبت را دیگران

 می آگاه سُرخوردن بالقوه

 نمایند؟
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7 

 در آزمایشگاه، پرسنل آیا

 در تغییر احساس صورت

 آزمایشگاه هواي كیفیت

 رسانی اطالع فوراً را مراتب

  كنند؟ می

    

8 

 تهگرف صورت تمهیداتی آیا

 درهنگام بتوان كه است

 مواد شدن ریخته یا نشت

 ،اشتعال قابل یا سمی، فرّار

 لهشع كننده ایجاد تجهیزات

 بالفاصله را جرقه یا

 آزمایشگاه و نمود خاموش

 كرد؟ تخلیه را

    

9 

 مركز كه واحدهایی در

 اورژانس و نشانی آتش

 در آیا دارد، وجود

 ارتباطی وسیله آزمایشگاه

 تماس جهت تلفن یک مانند

 اختیار در مزبور مراكز با

 است؟

    

11 

 شیمیایی مواد MSDS آیا

 پرسنل كلیه دسترس در

 نآ به و دارد قرار آزمایشگاه

 است؟ شده داده آموزش ها

    

11 

 هرگونه بروز صورت در آیا

 تلفن هاي شماره حادثه،

 دسترس در اضطراري

 هستند؟ آزمایشگاه پرسنل
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

12 

 تلفن شماره و اسامی آیا

 و آزمایشگاه پرسنل

 رد می بایست كه مسئولینی

 اآن ه با حادثه بروز صورت

 محل در شود، گرفته تماس

 و آزمایشگاه داخل مناسبی

 ورودي درب پشت بر یا

 شده نصب آزمایشگاه

 است؟

    

13 

 ای نشت بروز صورت در آیا

 محلول هاي شدن ریخته

 وسیع، سطح در شیمیایی

 يبرا اضطراري تلفن شماره

می  دسترس در تماس

 باشد؟

    

14 
آیا در آزمایشگاه سیستم 

 چشم شوي موجود است؟

    

15 

 از آزمایشگاه پرسنل آیا

 و استفاده نحوه محل،

دستگاه  محدودیت هاي

 دارند؟ آگاهی چشم شوي

    

16 
 آزمایشگاه دوش در آیا

 است؟ موجود ایمنی
    

17 

 از آزمایشگاه پرسنل آیا

 و استفاده نحوه محل،

 دوش محدودیت هاي

 دارند؟  آگاهی ایمنی
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18 

 و ها دوش نصب محل آیا

 تجهیزات و ها شوي چشم

 اراهنم عالئم با حریق اطفاء

 اند؟ شده مشخص

    

19 

 از آزمایشگاه پرسنل آیا

 اولیه هاي كمک جعبه محل

 دارند؟ آگاهی

    

21 

 به اولیه هاي كمک آیا

 نوع با متناسب مصدومان

 می اجرا شیمیایی ماده

 شود؟

    

21 

 نحوه محل، از كاركنان آیا

 محـدودیت هاي و استفاده

 هاي محلول كننده پاك مواد

 دارند؟ آگاهی شده ریخته

    

22 

 خروج راه هاي آیا

 راهنما عالئم با اضطراري

 شده اند؟ مشخص

    

23 

 روش آزمایشگاه پرسنل آیا

 تخلیه برنامه هاي و هـا

 گرفته اند؟ فرا را اضطراري

    

24 

 به خروجی درب هاي آیا

 آزمایشگاه در كافی تعداد

 دارند؟ وجود

    

25 

 باز راهروي دو حداقل آیا

 طرف به( مانع بـدون)

 آزمایشگاه خروجی درهاي

 است؟ شده ایجاد
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

26 

 راهروها و خروجی ها آیا

 مانعی گونه هر بدون و باز

 هستند؟

    

27 

 خروج راه هاي آیا

 بروز هنگام اضطراري،

 است؟ شده طراحی حریق

    

28 

 رد حریق با مبارزه برنامه آیا

 شده نصب آزمایشگاه

 است؟

    

29 

 آزمایشگاه پرسنل آیا

 اطفاء الزم آموزش هاي

 كرده اند؟ كسب را حریق

    

31 

 از آزمایشگاه پرسنل آیا

 و استفاده نحوه محل،

 و كپسول محدودیت هاي

 حریق اطفاء تجهیزات

 دارند؟ آگاهی

    

31 

 حریق اعالم وسایل آیا

 پیش كار نوع با متناسب

 است؟ شده نصب و بینی

    

32 

 از آزمایشگاه پرسنل آیا

 و استفاده نحوه محل،

 خطر زنگ محدودیت هاي

 دارند؟ آگاهی سوزي آتش

    

33 

 قحری اطفاء هاي كپسول آیا

 تعداد از شده، بینی پیش

 مند بهره كافی وظرفیت

 هستند؟
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34 

 جاي در ها كپسول آیا

 در حداكثر) خود مناسب

 هستند؟( متري یک ارتفاع

    

35 

 شارژ و انقضاء تاریخ آیا

 شده رعایت ها كپسول

 است؟

    

36 

 حریق، اطفاء شلنگ هاي آیا

 در استفاده براي آماده

 هستند؟ اضطراري شرایط

    

37 

 اءاطف و اعالم سیستم از آیا

 منظم بازدیدهاي حریق

آمده  عمل به دورهاي

 است؟

    

38 

 اطفاء و اعالم سیستم آیا

 در اتوماتیک حریق

 دارد؟ وجود آزمایشگاه

    

39 

 اتوماتیـک آبپاش آیا

 به آتش، دهنده هشدار

 هب و مناسب استفاده منظور

 است؟ تمیز و سالم موقع،

    

41 

 پاش آب هاي دستگاه آیا

 گهن باز اتوماتیک، و ثابت

 به آماده و اند شده داشته

 هستند؟ كار

    

41 

 وجود عدم صورت در آیا

 اطفاء و اعالم تجهیزات

 تجهیزات اتوماتیک، حریق

 وجود آزمایشگاه در دستی

 دارند؟
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42 

 قحری اطفاء سیستم هاي آیا

 مناسب محل هاي در دستی

 دسترسی حدود در و

 گردیده اند؟ نصب مناسب

    

43 

آیا در مورد مایعات قابل 

ها و یا اشتعال، انواع حالل

گردهاي آلی قابل اشتعال 

كه در معرض حریق قرار 

دارند، به جاي آب، 

امکانات اطفاء حریق 

مناسب نظیر پودر و كف 

 پیش بینی شده است؟

    

44 

آیا در مورد تجهیزات 

الکتریکی، امکانات اطفاء 

 2COحریق مناسب نظیر 

 است؟ پیش بینی شده

    

45 

آیا به نکات ایمنی مربوط به 

عدم استفاده از آب به 

منظور اطفاء حریق برخی از 

مایعات قابل اشتعال و سایر 

مواد شیمیایی خطرناك، كه 

احتمال توسعه احتراق و 

متصاعد شدن گازهاي 

خطرناك متصور است، 

 شود؟توجه می

    

46 

آیا در ساخت ساختمان 

نسوز آزمایشگاه از مصالح 

و ضد حریق استفاده شده 

 است؟
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47 

آیا نقشه هاي تأسیساتی 

مناسب در آزمایشگاه 

موجودند و در دسترس 

پرسنل آزمایشگاه قرار 

 دارند؟

    

48 

آیا تخلیه محیط اطراف 

-حادثه بر اساس راهنمایی

هاي موجود صورت گرفته 

 است؟

    

49 

آیا اطالع رسانی به اماكن 

مجاور حادثه شیمیایی رخ 

 داده، صورت گرفته است؟

    

51 

 بروز اي ریشه علل آیا

 مشخص شیمیایی حادثه

 الزم اقدامات و است شده

 بروز از جلوگیري براي

 مشابه حوادث مجدد

 است؟ گرفته صورت

    

 

 

 

 و( توضیحات: 

 تماس بگیرید. در صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 نام و امضاي مسئول ایمنی بازدید كننده: نام و امضاي مسئول ایمنی گروه آموزشی:
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

1 

 ساختمان کلی وضعیت آیا

 و فضا نظر از آزمایشگاه

 است؟ مناسب تأسیسات
    

2 

 بیولوژیك آزمایشگاه محل آیا

می  آزمایشگاه ها سایر از دور

 باشد؟

    

3 

 بهداشت و ایمنی آیا مسئول

 شده تعیین آزمایشگاه در

 است؟

    

4 

 از کارشناس آزمایشگاه آیا

 درجه و مهارت تجربه، نظر

 نوع به توجه با تحصیلی

 می صالحیت داراي فعالیت

 باشد؟

 

    

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
 

 

 فرم ارزیابی آزمایشگاه هاي بیولوژیکی و خاص

 نام محل:( ب الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د  مسئول محل:( نام ج
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

12 

 ینتکاب در انباشتگی میزان آیا

 لتحم قابلیت با متناسب ها

 است؟ ها آن در وزن

    

13 
افراد فاقد  تردد از آیا

 هاي آزمایشگاه به صالحیت

 ود؟ش می جلوگیري بیولوژیك

    

14 

 رب آزمایشگاه پرسنل کلیه آیا

 مراقبت هاي از کار نوع حسب

 واکسیناسیون و پزشکی

 گردیده اند؟ برخوردار

    

11 
 هپاتیت واکسیناسیون آیا

 است؟ شده انجام کارکنان

    

11 

 نظر در با آزمایشگاه دماي آیا

 مسیست که هایی زمان گرفتن

 گرمایشی یا سرمایشی هاي

 21-11  بین خاموش هستند،

 می حفظ گراد سانتی درجه

 شود؟

    

11 

 دماي از اطمینان براي آیا

 اقالم انبارش مناسب

 دماسنج فریزي،/یخچالی

 است کالیبره موجود و مناسب

 می ثبت آنها درون دماي و

 گردد؟

    

11 

 سطوح و کف دیوارها، آیا

 و شستشو قابل کار انجام

 باشند؟ می زدایی آلودگی
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

1 

 در آزمایشگاه کارشناس آیا

 صورت به یا و ورود بدو

 شرح به توجه با ادواري

 هاي آموزش، وظایف

 و مهارتی، فنی، تخصصی

 ؟است نموده طی را ایمنی

    

1 

 و ساختار مساحت، آیا

 اب متناسب آزمایشگاه موقعیت

 می فعالیت حجم و دامنه

 باشد؟

    

1 

 براي که کاري فضاي آیا

 رد کارکنان از یك هر فعالیت

 از است شده گرفته نظر

 است برخوردار کافی وسعت

 ؟

    

1 

پرسنل آزمایشگاه آیا تعداد 

با دامنه و حجم متناسب 

 باشد؟فعالیت آزمایشگاه می

    

9 
 کاري میزهاي ارتفاع آیا

 است؟ مناسب
    

11 

 کاري میزهاي بین فضاي آیا

 کافی کارکنان تردد جهت

 است؟

    

11 

 هاي قفسه و ها کابینت آیا

 رهادیوا به استحکام با دیواري

 هب دسترسی و اند شده نصب

 آسانی به آن ها وسایل داخل

 گیرد؟ می صورت
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19 

 نحوي به کار انجام سطوح آیا

 و رشد از اند که شده طراحی

 جلوگیري میکروبی تجمع

 گردد؟

    

21 

 بخش در کار انجام سطوح آیا

 آزمایشگاه مختلف هاي

 آن فعالیت نوع با متناسب

 ا،قلی اسید، حرارت، به بخش،

 ارگانیگ، هاي حالل ها، رنگ

 د؟هستن مقاوم ضربه یا و فشار

    

21 

 شرایط از آزمایشگاه آیا

 یزتم و نظافت) الزم بهداشتی

 است؟ برخوردار( کاري

    

22 

 و شستشو دستورالعمل آیا

 موجود آزمایشگاه در نظافت

 است؟

    

23 

 دستورالعمل از پرسنل آیا

 در نظافت و شستشو

 دارند؟ آگاهی آزمایشگاه

    

24 

 نحوه دستورالعمل آیا

 يا شیشه وسایل شستشوي

 است؟ موجود

    

21 

 دستورالعمل از پرسنل آیا

 شهشی وسایل شستشوي نحوه

 دارند؟ آگاهی اي

    

21 

 مدیریت دستورالعمل آیا

 موجود آزمایشگاه در پسماند

 است؟
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

21 

 در ها زباله تفکیك آیا

 قابل زا، سرطان) آزمایشگاه

 مانجا درستی به...(  و انفجار،

 شود؟ می

    

21 

 و میکروبی پسماندهاي دفع آیا

 طبق آزمایشگاه شیمیایی

 می صورت موجود قوانین

 گیرد؟

    

29 
 مناسب امحاي تجهیزات آیا

 است؟ موجود ها نمونه

    

31 

 آلودگی گونه هر رفع آیا

 راداف توسط فقط بیولوژیك

 می گیرد؟ صورت ذیصالح

    

31 

 و اي دوره ارزیابی سوابق آیا

 آزمایشگاه در ارزیابی خود

 است؟ موجود

    

32 

 شیمیایی، مواد MSDS آیا

 موجود پودرها و ها محلول

 کارکنان دسترس در است و

 باشد؟ می

    

33 

فعالیت  در که نکته این آیا

 روپوش هاي بیولوژیك هاي

 در فقط باید آزمایشگاهی

 دهاستفا مورد آزمایشگاه محیط

 می شود؟ رعایت گیرند، قرار

    

34 

 هودهاي آزمایشگاه در آیا

 موجود بیولوژیك ایمنی

 است؟
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ف
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

31 

 در فضا تخصیص آیا

 است اي گونه به آزمایشگاه

 و ها هود قرارگیري محل که

 مخاطره فعالیت هاي انجام

 درب از دور امکان حد تا آمیز

 باشد؟ ها

    

31 

 براي بیولوژیك هودهاي از آیا

 ينحو به که عملیاتی کنترل

 می نمایند، ایجاد معلق ذرات

 می شود؟ استفاده

    

31 

 از آزمایشگاهی هودهاي آیا

 هستند برخوردار الزم کارآیی

 مورد اي دوره طور به و

 می قرار کنترل و بازبینی

 گیرند؟

    

31 

 هآزمایشگا تهویه سیستم آیا

 تجمع مانع و است مطلوب

 و نامطبوع بخارات و گازها

 ؟ گردد می مضر

    

39 

 بیولوژیك آزمایشگاه هر آیا در

 شامل مخصوص کابینت یك

 کننده، ضدعفونی مواد

 مصرف، ماسك یکبار دستکش

 دارد؟ وجود محافظ لباس و
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

41 

 در بیولوژیك آیا ضایعات

 جمع مناسب دردار ظروف

به  و گذاري برچسب آوري،

 آزمایشگاه محیط سرعت از

 دفع زمان تا شوند و می خارج

 می نگهداري ایمن محل در

 گردند؟

    

41 

 میکروبیولوژي آزمایشگاه آیا

 براي UV المپ هاي به مجهز

 می محیط هواي عفونی ضد

 باشد؟

    

42 

 خارج در  UVالمپ آیا کلید

آزمایشگاه قرار دارد و  از

 هشداردهنده المپ داراي

 بودن روشن از اطالع جهت

 است؟ UV المپ

    

43 

 و هود داراي کشت اتاق آیا

 کارآیی باUV  المپ به مجهز

 باشد؟ می مناسب

    

44 

 دامنه با موجود تجهیزات آیا

 مطابقت آزمایشگاه فعالیت

 دارند؟

    

41 

 موجود تجهیزات فهرست آیا

 محل ذکر با آزمایشگاه در

 است؟ موجود یك هر استقرار

    

41 

 وضعیت در ها دستگاه آیا

 شرایط در و هستند فعال

 شوند؟ می نگهداري مطلوب
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

41 

 براي مدون اجرایی روش آیا

 آزمایشگاه در کالیبراسیون

 می دسترس در و موجود

 باشد؟

    

41 

 یونکالیبراس سوابق و برنامه آیا

 و است شده نگهداري و ثبت

 باشد؟ می ردیابی قابل

    

49 

 داراي آزمایشگاه تجهیزات آیا

 بر میمعت کالیبراسیون برچسب

 باشند؟

    

11 

 ضدعفونی دستگاه هاي آیا

 در اتوکالو نظیر کننده

 دسترسی محل نزدیکترین

 دارند؟ قرار آزمایشگاه

    

11 

 با کار نحوه با پرسنل آیا

 و اتوکالو هاي دستگاه

 اشند؟ب می آشنا استریلیزاسیون

    

12 

 شرایط با جداگانه محلی آیا

 براي شده، کنترل محیطی

 خاص، اندازه گیري تجهیزات

 موارد و  GC،HPLC نظیر

 دارد؟ وجود مشابه

    

13 

 اًخصوص برقی آیا دستگاههاي

 رطوبت داراي که آن هایی

 یجزئ نوسانات به یا هستند و

 داراي حساس اند، شهري برق

 ؟هستند زمین به اتصال سیم
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14 

 استقرار و نصب محل در آیا

 و محیطی شرایط به تجهیز هر

و  نیاز مورد فنی امکانات

 اساس بر ایمنی، مالحظات

 شده عمل سازنده توصیه

 است؟

    

11 

 داراي تجهیزات تمامی آیا

 هستند؟ )حاوي شناسنامه برگه

 مشخصات اطالعاتی مثل

سریال،  شماره و مدل دستگاه،

 کار، به شروع و خرید تاریخ

 یبانپشت شرکت با تماس نحوه

 (...و

    

11 

 داراي تجهیزات تمامی آیا

هستند؟  فنی دستورالعمل

 اطالعاتی مثل )حاوي

 کاربري، مراحل و چگونگی

و  کنترل فواصل و نحوه

 ایمنی مالحظات نگهداري،

 ... (و

    

11 

 ای دفترچه تجهیز هر کنار آیا

 مربوط اطالعات که اي برگه

 ه،دستگا از استفاده بار هر به

 ساعت و تاریخ کاربر، نام

 وضعیت دستگاه، از استفاده

 ارک خاتمه و شروع در دستگاه

 ؟ است موجود دهد را نشان
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11 

 و ها دستگاه با کار روش آیا

 در و است موجود تجهیزات

 می مرتبط کارکنان دسترس

 باشد؟

    

19 

 ارک براي مجاز افراد یا فرد آیا

 و شده تعیین هردستگاه با

 آموزش آنها به کاربري جهت

 است؟ شده داده الزم

    

11 

 و تعمیر سوابق و برنامه آیا

دستگاه  و تجهیزات نگهداري

 و شده نگهداري و ثبت ها،

 باشند؟ می ردیابی قابل

    

11 

 خریداري هاي دستگاه آیا

 معتبر تاییدیه داراي شده

 هستند؟ کارکردي

    

12 

 و معیوب تجهیزات آیا

 به و گذاري نشانه مشکوك

 می نگهداري مناسب طور

 شوند؟

    

13 

 زا تعمیر دستگاه، از بعد آیا

 کالیبراسیون و کارکرد صحت

 شود؟ می حاصل اطمینان آن

    

14 

 محل در ها نمونه نگهداري آیا

 یمحیط شرایط تحت و مناسب

 وعن با متناسب و شده کنترل

 گیرد؟ می صورت نمونه

    

11 

 از بخشی بازگرداندن از آیا

 آزمایش انجام براي که نمونه

 یاصل ظرف به شده، برداشته

 شود؟ می خودداري
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11 

 نمونه هاي نقل و حمل آیا

 و ایمن ظروف در بیولوژیك

 چسب بر با نشتی فاقد

 می گردد؟ انجام مشخصات

    

11 

 به ارسالی هاي نمونه آیا

 شاهد هاي نمونه و آزمایشگاه

 شوند؟ می گذاري کد

    

11 

 نمونه کلیه از آزمایشگاه آیا

 شاهد نمونه دریافتی، هاي

 و مناسب محل در و برداشته

 شده کنترل محیطی شرایط

 نماید؟ می نگهداري

    

19 

 لقاب فاصله زمانی آیا حداکثر

 انمونه ت آوري جمع بین قبول

 نمونه هاي براي آزمایش انجام

 و شده است مکتوب مختلف

 گردد؟ می رعایت

    

11 

 نمونه نگهداري زمان آیا مدت

 انجام از پس مختلف ايھ

 و شده مکتوب آزمایش

 گردد؟رعایت می

    

11 

 مناسب و شرایط آیا مکان

 مختلف ايھنمونه نگهداري

 مکتوب آزمایش انجام از پس

 گردد؟می و رعایت شده

    

12 

 در آزمایش انجام آیا نتایج

 آزمایشگاه مختلف بخش هاي

 تعیین زمان مدت و تا ثبت

 شود؟ شده نگهداري می
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13 
 کامل به طور کشت اتاق آیا

 است؟ شده ایزوله

    

14 

 شناسی میکروب بخش در آیا

 و دما مانند محیطی شرایط

 و ثبت گیري، اندازه رطوبت،

 شود؟ می بررسی

   

 

11 

 مواد نگهداري براي محلی آیا

 شیمیایی با آمیز مخاطره

 شده کنترل محیطی شرایط

 دارد؟ وجود

   

 

11 

 مرجع، مواد و استانداردها آیا

 در پودرها و ها محلول

 قابل صورت به آزمایشگاه

 فهرست و گذاري کد ردیابی،

 اند؟ شده

   

 

11 

 مرجع، و مواد استانداردها آیا

 و پودرهاي ها محلول

 محل در شده یا تهیه خریداري

 سطح و ایمن، مناسب

 رينگهدا شده کنترل دسترسی

 می شوند؟

   

 

11 

 مدون اجرایی روش آیا

 و کنندگان تأمین ارزیابی

آزمایشگاه  خدمات، در خرید

 می دسترس در و موجود

 باشد؟

   

 

19 

 شده سپاري برون آزمون آیا

 فعالیت دامنه با منطبق

 قرارداد می طرف آزمایشگاه

 باشد؟
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11 
 برگه شیمیایی آیا مواد

 دارند؟ شناسایی
   

 

11 
 با آلوده و تمیز آیا وسایل

 می باشند؟ مشخص برچسب
   

 

12 

 هاي معرف و ها محلول آیا

 برچسب داراي شده تهیه

 نوع آن روي که مشخصات

 تاریخ ساخت، محلول، تاریخ

 نگهداري شرایط و انقضاء

 باشند؟ می شده درج

   

 

13 

 محلول مصرف تاریخ به آیا

 مواد و ها کیت ها، معرف ها،

ها،  سرنگ قبیل از مصرفی

می  توجه دقت به... و پودرها

 گردد؟

   

 

14 

 آزمایشگاهی مناسب آب آیا

 اه معرف تهیه و شستشو جهت

آن  کیفیت و است موجود

 )هدایت، رسانایی و...(

 گردد؟ می ارزیابی

   

 

11 

 آیا دستورالعمل پیشگیري

 محیط و کارکنان ازآلودگی

 هب و شده آزمایشگاه مکتوب

 است؟ آمده در اجرا

   

 

11 

 و حفاظت العمل دستور آیا

 محیط ایمنی و کارکنان ایمنی

 است؟ موجود آزمایشگاه

   

 

11 

 دستورالعمل از پرسنل آیا

 و کارکنان ایمنی و حفاظت

 دارند؟ آگاهی محیط ایمنی

   

 



 چک لیست های ایمنی 344 

ف
ردی

 

 الزم اقدامات توضیحات خیر بله پرسش

11 
 وسایل آزمایشگاه در آیا

 است؟ موجود فردي حفاظت
   

 

19 

 ملواز از پرسنل آزمایشگاه آیا

 ماسك، روپوش، نظیر ایمنی

 کار حین در عینك و دستکش

 کنند؟ می استفاده

   

 

91 

 شستشوي سیستم آیا

 در شوي چشم و اضطراري

 کارآیی از و موجود آزمایشگاه

 است؟ برخوردار مناسب

   

 

91 

 نحوه و زمان با پرسنل آیا

 و اضطراري دوش از استفاده

 باشند؟ می آشنا شوي چشم

   

 

92 

 در اولیه هاي کمك جعبه آیا

 در موجود، آزمایشگاه

 لوازم حداقل داراي و دسترس

 نیاز می باشد؟ مورد

   

 

93 

 در حریق اطفاء کپسول آیا

 کافی تعداد به آزمایشگاه

 است؟ موجود

   

 

94 

 در حریق اطفاء وسایل آیا

 اعتبار داراي و بوده دسترس

 باشد؟ می

   

 

91 

 مورد گاز سیلندهاي آیا

 مناسب اتصاالت با استفاده

 طور به آنها حمل و شده ثابت

 گیرد؟ می صورت مناسب

   

 

91 

 سیستم تحت آزمایشگاه آیا

 آزمایشگاهی کیفیت مدیریت

 کند؟ می فعالیت
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

 ها کارگاه در عمومی ایمنی اقدامات (1

 الف( آموزش

1 

دستورالعمل هاي ایمنی آیا 

فعالیت در مربوط به هر نوع 

کارگاه در محل انجام فرآیند به 

یت و بهره ؤصورت قابل ر

 برداري قرار دارد؟

   
 

2 

 آیا دانشجویان جدیدالورود

 عملی را مراحل آموزشی نظري و

مطابق دستورالعمل هاي مربوطه 

و سپس اقدام به  می گیرندفرا 

 یانجام فعالیت هاي مهم و گاه

 می نمایند؟خطرناك 

   

 

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 هاي فنیبررسی ایمنی کارگاهفرم ارزیابی  

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 



 های ایمنیچک لیست 994 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

3 

آموزش هاي  آیا مسئوالن کارگاه

زمینه  در دوره اي ایمنی را اولیه و

 هاي مختلف گذرانده اند؟

 

   
 

4 

آیا آموزش ایمنی عمومی و 

تخصصی و آموزش الزم در 

خصوص اطفاء حریق به 

 ارائه شده است ؟ کارآموزان

 

   
 

5 

مواد تهیه و نصب شده  MSDSآیا 

شده  الزم فراگرفتهو آموزش 

 است ؟
    

6 

آیا صالحیت جسمی، روان 

مسئول کارگاه شناختی و علمی 

بررسی شده و گواهینامه 

صالحیت شغلی صادر گردیده 

 است؟

   

 

 ب( کمک هاي اولیه

7 

آیا جعبه کمک هاي اولیه با 

تجهیزات الزم در محل وجود 

 دارد؟
 

   
 

 حفاظت فردي( لوازم پ

8 

آیاتجهیزات حفاظت فردي تهیه 

استانداردهاي الزم و  شده از

 قانونی برخورداراست؟
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

9 
آیا نوع تجهیزات حفاظت فردي 

تناسب الزم را با نوع مخاطره 

 دارد؟

   
 

11 

آیا تجهیزات حفاظت فردي از 

نظر سایز و اندازه متناسب با سایز 

 می باشد؟ کارآموزانو اندازه 
    

11 

ر د آیا اساتید و مسئوالن کارگاه

از  کارگاههنگام حضور در 

تجهیزات حفاظت فردي استفاده 

 می نمایند؟

   
 

 ( نظم و نظافت درمحیط کارگاهت

12 
 نظم و نظافت کارگاه به خوبیآیا 

 انجام می گیرد؟
    

13 

در قسمت هاي مختلف آیا 

، مواد اولیه و محصوالت کارگاه

زائد، اشیاء اضافی و فاقد کارآیی 

قرار دارد که دست و پاگیر 

 باشند؟

   
 

14 

در هنگام کار از  آموزانآیا کار

تجهیزات حفاظت فردي استفاده 

 می نمایند؟
    

15 

کارگاه داراي اتاق با وسعت آیا 

کافی و قفسه هاي لباس انفرادي 

جهت تعویض و گذاردن لباس 

 می باشد؟ آموزانشخصی کار

   

 



 های ایمنیچک لیست 994 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

16 

پنجره ها ، سقف ،دیوارهاآیا 

ودرب ها و شیشه ها پاکیزه و بی 

 نیز کارگاهعیب بوده و کف 

 باشد؟می پاکیزه 

   
 

 ( ماشین آالتث

17 

و نگهداري ماشین آالت آیا تعمیر 

بندي انجام  براساس برنامه زمان

می گیرد به ترتیبی که نقص فنی 

 حادثه نشود؟ وقوعآنها موجب 

 

   
 

18 

آیا کلیه قسمت هاي انتقال نیرو از 

 نجیر، چرخ دنده وز، قبیل تسمه

امثال آن وقسمت هایی از ماشین 

ها که امکان ایجاد سانحه دارد 

حفاظتی داراي پوشش یا قاب 

 مناسب می باشد؟

 

   

 

19 

مورد ماشین آالت  درآیا 

پرمخاطره، سیستم قطع کن 

اضطراري و ایمنی آنها به نحو 

و اطمینان بخش کار می  موثر

 کند؟

 

   

 

21 

آیا نگهداري مواد خطرناك، قابل 

اشتعال و انفجار در انبار و سایر 

اماکن دیگر به صورت اطمینان 

 بخش انجام می گیرد؟
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

21 

آیا بازبینی مواد انبار شده بطور 

مداوم انجام می گیرد و مواد بر 

اساس زمان تولید، مصرف می 

 شوند ؟

   
 

 ( روشناییج

22 

در روز به  کارگاهروشنایی آیا 

اندازه کافی و طبق استانداردهاي 

 مربوطه است؟
    

23 

هاي بدنه و سقف کلیه پنجره آیا 

ها تعبیه  که جهت روشنایی اطاق

شده و کلیه چراغ ها و حباب ها 

 پاکیزه می باشند؟

   
 

 ( وسایل الکتریکیچ

24 

الم س، وسایل و تجهیزات برقیآیا 

ی کیا الکتری و فاقد عیوب فنی و

 هستند؟
    

25 

کلیه وسایل الکتریکی داراي آیا 

حفاظ بوده و به گونه اي به کار 

برده شده است که خطر برق 

گرفتگی و آتش سوزي وجود 

 نداشته باشد؟

   
 

26 

مقابل تابلوهاي برق کفپوش آیا 

عایق قرار گرفته و درب تابلوهاي 

 برق بسته شده است؟
    

 ( تعمیراتح

27 

تعمیرات الکتریکال ماشین آیا 

ص متخص افرادآالت صرفاً توسط 

 مربوطه انجام می گیرد؟
    



 های ایمنیچک لیست 999 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

28 

آیا ماشین آالت معیوب و یا در 

دست تعمیر با عالیم هشدار 

یت ؤدهنده مشخص و قابل ر

 هستند؟

   
 

29 

 ادافرتجهیزات حفاظت فردي آیا 

تعمیرکار کامل و مورد استفاده 

 قرار می گیرد؟
    

31 

آیا ابزار آالت تعمیرگاهی در 

 مورد بازبینیفواصل زمانی معین 

 قرار می گیرند؟
    

 ( اطفاء حریقخ

31 

امکانات اطفاء حریق موجود آیا 

ه آماده و فاقد هر گونه کارگادر 

 نقص فنی می باشد؟
    

32 

ا ب آیا مسئول کارگاه و کارآموزان

نحوه صحیح اطفاء حریق آشنا 

 هستند؟
    

33 

درهرسالن به تناسب تعداد آیا 

درهاي یک طرفه اي  آموزانکار

درهاي )که به خارج باز شوند 

وجود داشته که توسط  (نجات

عالیمی از داخل مشخص و به 

راهروها و معابر خروجی 

 ساختمان منتهی می شوند؟

   

 

34 

امکانات اطفاء حریق موجود آیا 

درکارگاه از نظر نوع مواد اطفائیه 

 ،کارآموزانو تعداد با نوع کارگاه 

 دارد؟ تناسب الزم را
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

 ساختمان( د

35 

سطح کف کارگاه صاف و آیا 

فاقد شرایط خطرناك است به 

 دچار لغزش آموزانترتیبی که کار

 و یا سقوط نگردند؟

   
 

36 
 سقف و دیوارهاي ساختمان ازآیا 

 استقامت کافی برخوردار است؟
    

37 

در کارگاه آموز براي هر کارآیا 

متر مکعب فضا منظور  12حداقل 

فضاي اشغال )گردیده است؟ 

شده به وسیله ماشین آالت یا ابزار 

همچنین فضاي باالتر از  و اثاثیه،

متر جزء فضاي مزبور  3ارتفاع 

 .(محسوب نمی شود

   

 

38 

کارگاه داراي وسایلی است آیا 

زمستان و تابستان دماي  که در

 می باشد؟ کارگاه قابل تحمل
    

39 

آیا ساختمان داراي خروجی هاي 

اضطراري مناسب بوده و این 

 خروجی ها کامالً باز می باشد ؟
    

 ( سایر مواردذ

41 

در کارگاه نکات ایمنی مربوط آیا 

به کپسول هاي اکسیژن و گاز به 

 دقت رعایت می شود؟
    

41 

آیا از ابزار آالت مستعمل و 

استفاده می فرسوده و شکسته 

 شود؟
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

42 

موارد نقص ایمنی که قبالً آیا 

موجب بروز حادثه شده است 

براي جلوگیري از تکرار حوادث 

مشابه در کارگاه برطرف و یا 

نظارت هاي ایمنی مستمر در این 

 خصوص انجام می گیرد؟

   

 

43 
مناسب آیا ابزارها داراي حفاظ 

 می باشند ؟
    

44 

آیا میزان صدا، روشنایی و گازها 

اندازه گیري و معاینات دوره اي 

 انجام می شود ؟
    

 ( عالیم ایمنی در کارگاه ها2

45 

در  «هشدار»از عالیم ایمنی آیا 

موقعیت هایی که بالقوه خطرناك 

بوده و در صورت عدم اجتناب 

آسیب دیدگی  منجر به مرگ یا

استفاده شده  می شود افرادجدي 

 است؟

   

 

46 

در موقیعت « احتیاط»از عالیم آیا 

هایی که بصورت بالقوه خطرناك 

بوده و در صورت عدم پیشگیري 

منجر به آسیب می شود استفاده 

 شده است؟

   
 

47 

یم دستورالعمل هاي از عال آیا

هایی که ایمنی در محل

دستورالعمل هاي ایمنی مورد نیاز 

 باشد، استفاده شده است؟می 
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

48 

عالیم خطرات امواج تشعشعی  آیا

در موقعیت هایی که خطر حاصل 

از تابش امواج ایکس، آلفا، بتا، 

گاما و یا سایر پرتوهاي یونیزان 

 وجود دارد نصب گردیده است؟

 

   

 

49 

اطالعات ) عالیم ایمنی حریق

به امکانات و تغییرات  مربوط

 (اطفاء حریق و نحوه کاربرد آنها

 ؟برده شده است کاره در کارگاه ب
 
 

   
 

51 

عالیم خروج اضطراري در  آیا

هنگام وقوع سوانح و حوادث در 

کار ه کارگاه ها در محل مناسب ب

 برده شده است؟
 
 

   

 

51 

کار رفته در ه رنگ هاي ب آیا

تابلوها و عالیم متناسب با 

و  خطر :قرمز) دستورالعمل

هشدار دهنده و  :نارنجی حریق،

احتیاط،  :زرد خطرات بیولوژیکی،

هاي  محل تجهیزات کمک :سبز

 :اولیه و خروج اضطراري، آبی

خطرات  :آگاه کننده، ارغوانی

رده ب کاره ب (تشعشعی و تابشی

 شده است؟
 
 

   

 



 های ایمنیچک لیست 994 
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

52 

تابلوهاي عالیم ایمنی فاقد لبه  آیا

هاي تیز، تراشه و یا سایر 

 برآمدگی هاي برنده هستند؟

   
 

53 

تابلوي عالیم و اتیکت هاي  آیا

ایمنی بر روي سطوح شیشه اي 

 تهیه شده است؟

   
 

54 

تابلو عالیم ایمنی متناسب  آیا

باموقعیت ماشین آالت، ابزار، 

تجهیزات و سایر وسایل کاربردي 

 در کارگاه می باشد؟

   
 

55 

تابلوهاي عالیم ایمنی به نحو  آیا

مطمئن در محل هاي مد نظر 

 نصب شده اند؟

   
 

56 

تابلوي عالیم ایمنی در محل  آیا

هاي خطرناك که احتمال وقوع 

 حادثه را داشته نصب شده است؟

   
 

57 

ترسیم تابلو هاي عالیم ایمنی  آیا

صورتی است که ه در کارگاه ب

 قابل برچیدن نباشد؟

 

   
 

58 

بر روي بخش هاي خطرناك  آیا

ماشین آالت و تجهیزات از 

 اتیکت ها استفاده می شود؟
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 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

59 

اتیکت هاي ایمنی دائمی  آیا

نصب شده بر روي موقعیت هاي 

خطر ساز و هشداردهنده ماشین 

آالت از جنس بادوام و از رنگ 

 ثابتی برخوردار هستند؟

   
 

61 

رنگ اصلی اتیکت ایمنی بکار  آیا

رفته بر روي دستگاه ها و ماشین 

آالت مخالف رنگ سطحی که بر 

 می روي آن چسبانیده شده است،

 باشد؟

   
 

61 

تابلوهاي عالیم و اتیکت هاي  آیا

ایمنی در کلیه محل هایی که 

امکان حذف و از بین بردن و 

کنترل خطرات وجود ندارد نصب 

 شده اند؟

   
 

62 

آموزش هاي  مسئول کارگاهآیا 

الزم نسبت به مفهوم کلیه عالیمی 

که در کارگاه نصب شده است و 

نیز اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه 

در زمان مواجهه با عالمت هاي 

ایمنی براي جلوگیري از وقوع 

آموزش  آموزانخطر را به کار

 داده است؟

   

 

63 

با تغییر شرایط و از بین رفتن  آیا

به منظور جلوگیري احتمال خطر 

عالیم  آموزاناز گمراه شدن کار

طور ایمن پوشانده ه نصب شده ب

 و یا جمع آوري می شوند؟
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64 

درهاي خروج اضطراري  آیا

هاي خروج واضح  داراي عالمت

هستند؟)درهاي یت ؤو قابل ر

خروج فقط باید داراي عالمت 

 باشند.(خروج 

   
 

 ( ایمنی وسایل حفاظت انفرادي3

65 

با ماشین کار  آیا کارآموزانی که

یا در جوار ماشین  می کنند و

آالت مشغول کار هستند لباس 

که هیچ  استآنها به گونه اي 

 قسمت آن باز و یا پاره باشد؟

   
 

66 

 آموزاندر کارهایی که کارآیا 

باتوجه به انجام کار ایجاب می 

نماید که آستین لباس کار خود را 

از لباس کار  ندهمیشه باال بزن

 د؟نآستین کوتاه استفاده می نمای

 

   

 

67 

لباس و کاله حفاظتی آیا 

که با مواد آموزانی مخصوص کار

خورنده و یا مضر کار می کند به 

گونه اي می باشد که آب و گاز 

 ننماید؟به داخل آن نفوذ 

   

 

68 

 آموزانیوسایل حفاظتی کارآیا 

که با مواد رادیو اکتیو کار می 

کنند متناسب با خطرات محیط 

 است؟
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69 

که در مقابل شعله  آیا کارآموزانی

یا آتش هاي بدون حفاظ و یا در 

مقابل فلزات مذاب کار می کنند 

از پیش بند مناسب استفاده می 

 نمایند؟

 

   

 

71 

که با اشعه ایکس  آموزانیآیا کار

کار می کنند از پیش بندهاي 

 سربی مناسب استفاده می نمایند؟

 

   
 

71 

کاله ایمنی از مواد غیرقابل  آیا

احتراق بوده و در مقابل جریان 

 برق عایق است؟

 

   
 

72 

نوارها و چرم داخل کاله آیا 

ایمنی به سهولت قابل تعویض 

 است؟
    

73 

که کار آنها ممکن  آموزانیآیا کار

 است ایجاد خطري براي چشم

هایشان بنماید از وسایل حفاظتی 

مخصوص چشم استفاده می 

 نمایند؟

   
 

74 

آیا شیشه هاي عینک که منحصراً 

جهت حفاظ در مقابل خطر 

پرتاب ذرات اجسام و ضربه 

اختصاص داده شده اند الاقل 

درصد نور سطح  81قدرت عبور 

 کار را دارند؟
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75 

که با ذرات،  آیا کارآموزانی

گازها و مایعات خطرناك کار می 

کنند، از عینک هاي مخصوص 

 استفاده می نمایند؟

   
 

76 

مرتباً مورد  عینک هاي حفاظت

بازدید و کنترل آنها قرار می 

گیرند تا قسمت هاي آسیب دیده 

 آنها فوراً تعویض شود؟

   
 

77 

اشخاصی که در محیط هاي پر سر 

وسایل و صدا کار می کنند از 

گوشی ) حفاظتی پرده گوش

 استفاده می کنند؟( حفاظتی

 

   
 

78 

آیا حفاظ پرده گوش همه روزه 

تمیز شده و قبل از آنکه شخص 

دیگري استفاده کند ضد عفونی 

 می شود؟

   
 

79 

دستکش ها متناسب با خطرات  آیا

گونه  احتمالی بوده و هیچ

ناراحتی براي حرکت انگشتان 

 ایجاد نمی نماید؟

   
 

81 

یز یاء لبه تآیا کارآموزانی که با اش

و برنده و یا اجسام خاردار یا عاج 

دار حمل می کنند از دستکش 

هایی که مقاومت کافی داشته و 

در صورت لزوم مسلح به سیم 

 هاي فلزي باشد استفاده می کنند؟
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81 

سر و  که با برقآیا کارآموزانی 

کار دارند از دستکش هاي 

الستیکی یا جنس مخصوص 

مشابه دیگري که عایق الکتریسیته 

 بوده استفاده می کنند؟

   
 

82 

که با مواد خورنده آیا کارآموزانی 

از قبیل اسیدها و قلیاها سر و کار 

دارند از دستکش هاي ساخته 

شده از الستیک طبیعی یا 

مصنوعی یا پالستیکی نازك و نرم 

 استفاده می کنند؟

   

 

83 

آیا وسایل حفاظتی دستگاه تنفس 

هاي مختلف  متناسب با فرم

که داراي  طوريه صورت بوده ب

 درز و منفد نباشد؟

 

   
 

84 

می داند که به محض آموز آیا کار

احساس ناراحتی در عمل تنفس 

باید فیلتر ماسک تنفسی را عوض 

 نماید؟

   
 

85 

هایی که در محیط آموزان آیا کار

 غلظت آالینده ها بیش از حد

مجاز است و اکسیژن به اندازه 

کافی نیست از ماسک و فیلترهایی 

که عمل آنها مکانیکی است 

 استفاده می نمایند؟

   

 

86 

نوع فیلترهاي مورد استفاده 

متناسب با نوع آالینده هاي 

 فیزیکی و شیمیایی می باشد؟
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87 

 هاي الزم، آموزش آموزانآیا کار

درخصوص نحوه استفاده از 

وسایل حفاظت فردي را گذرانیده 

 اند؟

   
 

88 

هاي الزم  آموزشآموزان آیا کار

درخصوص علل فنی و بهداشتی 

لزوم استفاده از تجهیزات درباره 

 حفاظتی فرد را گذرانیده اند؟

   
 

89 

وسایل حفاظت فردي تحویلی  آیا

متناسب با شرایط آموزان کار

انجام  ارآموزانفیزیولوژیکی ک

 می گیرد؟

   
 

 ( اقدامات ایمنی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه4

91 

وسایل وادوات الکتریکی  آیا

 (و... هدوشاخ شامل کلید، پریز،)

داراي حفاظ بوده و طوري نصب 

خطر  و به کار برده شده اندکه

 برق زدگی وجود ندارد؟

   
 

91 

براي جلوگیري از پراکندگی سیم 

هاي متحرك و سیم هاي سیار، به 

مقدارکافی پریز در محل هاي 

 مناسب نصب گردیده است؟

 

   
 

92 

و  حفاظ ها وشش ها،آیا پ

سایرقسمت هاي فلزي وسایل 

برقی که مستقیماً تحت فشار برق 

 د؟ثر دارنؤنیستند، اتصال زمین م

 

   
 



 های فنیفرم ارزیابی بررسی ایمنی کارگاه  944 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

93 

سیم ها و کابل هاي برق داراي  آیا

روپوش عایق مناسب بافشار 

الکتریسیته و سایر شرایط موجود 

هستند و روي اصول فنی نصب 

 گردیده اند؟

   

 

94 

کلیه ماشین آالت و دستگاه  آیا

هایی که احتمال تولید الکتریسیته 

ثر ؤساکن دارند اتصال زمین م

شده اند تا از تراکم بارهاي 

الکتریسیته ساکن روي آنها 

 جلوگیري شود؟

   

 

95 

بدنه فلزي برهنه وسایل  آیا

الکتریکی قابل حمل یا سیار ، 

 ثر دارند؟ؤاتصال زمین م
   

 

96 
در تابلوهاي برق همواره بسته  آیا

 است؟
    

97 

انبردست، آچار پیچ گوشتی،  آیا

ابزارهاي دستی  فیوزکش ها و

مشابهی که درکارهاي برقی مورد 

می گیرد داراي عایق  استفاده قرار

 مناسب هستند؟

   

 

98 

 از کپسول اطفاي حریق  آیا

2CO جهت مقابله در برابر آتش

اده استفسوزي وسایل الکتریکی 

 می شود؟
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99 

سیم هاي رابط وسایل  آیا

الکتریکی به صورت پیوسته و 

یک تکه بوده و از مسیرهایی عبور 

داده شده است که احتمال 

ساییدگی آنها وجود نداشته 

 باشد؟

   

 

111 

پریزهاي مورد استفاده در  آیا

مدارهاي سیم کشی موقت ازنوع 

ارت دار بوده و به سیستم اتصال 

 ثر وصل شده اند؟ؤبه زمین م

   
 

111 

در تمام ورودي هاي اتاق  آیا

باتري عالیم هشدار دهنده مبنی بر 

ممنوعیت سیگار کشیدن و روشن 

متري نصب  8کردن آتش تا شعاع 

 ؟گردیده است

   
 

112 

درمحیط هایی که خطر انفجار  آیا

وجود دارد از وسایل الکتریکی از 

 نوع ضد انفجار استفاده می گردد؟
    

 ( اقدامات ایمنی در پیش گیري و اطفاء حریق در کارگاه ها5

113 

وسایل و تجهیزات کافی و آیا 

متناسب با نوع مخاطرات احتمالی 

تش آاطفاء به منظور پیشگیري و 

 ؟د داردوجوسوزي در کارگاه 

 

   
 

114 

وسیله ارتباط با مراکز آتش آیا 

جوار در کارگاه پیش نشانی هم

 ؟بینی شده است
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115 

در مواردي که مایعات قابل  آیا

ها ، روغن  اشتعال و انواع حالل

ها و رنگ و امثال آن یا گردهاي 

آلی قابل اشتعال در معرض حریق 

قرار دارند به جاي استعمال آب، 

امکانات اطفاء حریق مناسب نظیر 

پیش بینی شده  CO2 کف و پودر 

 ؟است

   

 

116 

در مورد تجهیزات الکتریکی  آیا

داراي جریان الکتریسته از 

 مناسب پیشامکانات اطفاء حریق 

 ؟بینی و استفاده می شود

 

   
 

117 

به نکات ایمنی مربوط به عدم  آیا

استفاده از آب به منظور اطفاء 

حریق بعضی از فلزات و مایعات 

قابل اشتعال و سایر مواد شیمیایی 

خطرناك دیگر که احتمال توسعه 

حریق و یا انفجار و متصاعد شدن 

اي خطرناك متصور است گازه

 ؟توجه می شود

   

 

118 

در محل هایی که مواد  آیا

خطرناك و قابل اشتعال و انفجار 

نگهداري و یا تولید می شود، 

هاي هشدار دهنده نصب  تابلو

 ؟گردیده است
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119 

سیستم هاي اعالم و اطفاء  آیا

حریق خودکار که با کف یا 

انیدرید کربنیک و غیره براي 

خاموش کردن مواد قابل احتراق 

اشتعال در کارگاه نصب گردیده و 

، طبق اصول فنی آماده به کار اند

 نگه داشته شده اند؟

   

 

111 

محل استقرار خاموش کننده  آیا

هاي دستی و چرخ دار با رنگ 

قرمز مشخص شده و دسترسی به 

احتمال حریق در آن  آنها آسان و

 ؟محل کمتر است

   
 

111 
ماه  6 ره 2COهاي کپسول آیا

 یکبار بازدید می شوند؟
   

 

112 

خاموش کننده حاوي پودر  آیا

شیمیایی، کف و آب بصورت 

 ماهانه بازدید می شوند ؟

   

 

113 

کپسول ها بصورت ساالنه  آیا

براي اطالع از کیفیت و کمیت 

مواد خاموش کننده بازرسی می 

شوند ودر صورت لزوم دوباره 

 شارژ می شوند ؟

   

 

114 

تمرین هاي مربوط به تخلیه  آیا

کارگاه یا ساختمان در هنگام بروز 

ماه  6ر حریق بصورت حداقل ه

 یک بار انجام می گیرد ؟

   

 

115 

آموزش ایمنی شناخت حریق 

و روش  رگاههاي احتمالی کا

کارآموزان هاي اطفاء آن به 

 ارائه می شوند ؟جدیدالورود 
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116 

ها و سایر مواد  ها، رنگ حالل آیا

قابل اشتعال در ظروف جداگانه و 

 ضد حریق نگهداري می شوند ؟

   

 

117 

مایعات قابل اشتعال در  آیا

ظروفی با ایمنی مناسب حمل و 

 نقل می شوند ؟

   

 

118 

در محل هایی که مایعات قابل  آیا

اشتعال استفاده و یا انبار می شوند 

سیستم تهویه مناسب وجود دارد 

 ؟

   

 

119 
در هنگام شارژ کپسول ها،  آیا

 جایگزین وجود دارد؟
   

 

121 

هاي خروج اضطراري،  راه آیا

هنگام بروز حریق طراحی شده 

 است ؟

   

 

121 

ظروف فلزي با در پوش  آیا

مناسب براي جمع آوري مواد 

خطرناك مانند مایعات قابل 

تعال و لباس هاي روغنی وجود اش

 ؟دارد

   

 

122 

ظروف فلزي جداگانه براي  آیا

زباله هاي کف  جمع آوري

 ؟کارگاهی وجود دارد

 

   

 

123 

محل هاي کاري و یا اطراف  آیا

آنها از هر گونه انباشتگی مواد 

بسته بندي شده مانند کارتن، 

ي چوب و کاغذ وغیره تراشه ها

 ؟عاري می باشد

   

 



 های ایمنیچک لیست 944 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

124 

در مناطقی  آموزانرختکن کار آیا

دور از منابع  مخصوص و به

 ؟حریق می باشد

 

   

 

125 

در ضامن خاموش کننده ها  آیا

 می باشد؟ محل خود

 

   

 

126 

رت صوه سیستم اعالم حریق ب آیا

 هفتگی چک می شود؟

 

   

 

127 

کتابچه اي مبنی بر یادداشت  آیا

تاریخ هاي تست سیستم اعالم 

 حریق وجود دارد؟

   

 

128 

براي فرار سریع راه هاي  آیا

خروجی به اندازه کافی وجود 

 دارد؟

 

   

 

129 
هاي خروجی داراي چراغ  راه آیا

 هاي اضطراري می باشند؟
   

 

 ( توضیحات: ه
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 براساس ساختمان آیا 1

 شده طراحی ایمنی اصول

 است؟

 

    

2 

روشنایی کافی در آیا 

قسمت هاي مختلف 

تأمین گردیده  ساختمان

 است؟

 

    

4 

آیا ساختمان مجهز به 

 صاعقه گیر می باشد؟

 

    

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 
 ها ساختماناري ذفرم ارزیابی واگ

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 

 هافرم ارزیابی واگذاری ساختمان
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5 

 دیوارهاي و سقف آیا

 یکاف استقامت از ساختمان

 است؟ برخوردار

    

6 

آیا فاصله ساختمان با 

ساختمان هاي دیگر و 

مناطق مسکونی و... بر طبق 

 مقررات، مجاز می باشد؟

    

7 

 داراي ساختمان آیا

 اضطراري هاي خروجی

 این و است مناسب

 می باز کامالً ها خروجی

 باشند؟

    

8 

 داراي ساختمان آیا

 می مناسب راهروهاي

 باشد؟

    

9 

 مسیست داراي ساختمان آیا

 می مناسب حریق اطفاء

 باشد؟

    

11 

 مسیست داراي ساختمان آیا

 سرمایش و گرمایش

 است؟ مناسب

    

11 
 متناسب ساختمان ابعاد آیا

 باشد؟ می افراد تعداد با

    

12 

 نقشه یک ساختمان در آیا

(Floor Plan) محل که 

 هاي خروج و ورود

 تجهیزات محل اضطراري،

 لکپسو مانند ایمنی لوازم و

 مشخص را... و نشانی آتش

 است؟ موجود کند،
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11 
 اضطراري برق سیستم آیا

 دارد؟ وجود ساختمان در
    

14 

 خروجی اضطراري آیا

 خطر مواقع براي مناسب

 سایر و آتش سوزي مانند

 تعداد به اورژانسی موارد

 وجود کافی در ساختمان

 دارد؟

    

15 

 از موجود آسانسورهاي آیا

 می بررسی ایمنی لحاظ

 شوند؟

    

16 

 سقف و کف ها، دیواره آیا

 مکانیکی نظر از آسانسور

 دارند؟ کافی مقاومت

    

17 

 شوي چشم و ها دوش آیا

 تعداد به اضطراري هاي

 راهروهاي در کافی

 شده نصب ساختمان

 است؟

    

18 

 براي مناسب خروجی آیا

 آتش مانند خطر مواقع

 موارد سایر و سوزي

 کافی تعداد به اورژانسی

 دارد؟ وجود

    

19 

خروجی  و راه پله ها آیا

 جهت ضروري هاي

 موقعیت هاي در استفاده

 دارد؟ وجود اورژانسی

    



 های ایمنیچک لیست 161 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

21 

 آتش نشانی هايکپسول آیا

 خود مخصوص محل در

 خطر از و شده نصب

 موثري نحو به آنها سقوط

 شود؟ می جلوگیري

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( توضیحات: ه

 و( مستندات موجود: 

 ................................................................. مکاتبه کنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 در صورت نیاز با شماره تلفن ......................... تماس بگیرید.

 نام و امضاي مسئول ایمنی بازدید کننده: :معاون پژوهشینام و امضاي 
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

 الف( ساختمان انبار

1 

کف و دیوار و سایر اجزاء  آیا

ساختمان از مواد مجاز و نسوز 

 ساخته شده است ؟

   

 

2 
ساختمان کارگاه مجهز به  آیا

 می باشد ؟ صاعقه گیر
   

 

3 

ساختمان و تجهیزات داراي  آیا

سیستم ارت می باشد و این 

 سیستم مرتباً بازرسی می گردد ؟

   

 

4 

 کارگاه بافاصله ساختمان  آیا

بر طبق  ساختمان هاي دیگر

 مقررات، مجاز می باشد ؟

   

 

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 

 فرم ارزیابی انبارها و ساختمان هاي حاوي مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار



 های ایمنیچک لیست 566 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

5 

شیشه پنجره ها ضد انفجار و  آیا

در محل تابش نور خورشید تار 

 می باشد ؟

   

 

6 

ساختمان مجهز به دیوار  آیا

حفاظتی مناسب بر طبق استاندارد 

 می باشد ؟

   

 

7 

ساختمان داراي خروجی هاي  آیا

اضطراري مناسب بوده و این 

 خروجی ها کامالً باز می باشد ؟

   

 

8 
در برابر ورود انبار ساختمان  آیا

 حیوانات محافظت شده است ؟
   

 

9 

ساختمان یا انبار داراي  آیا

مجاري فاضالب مناسب می 

 باشد؟

   

 

11 
ساختمان یا انبار داراي سیستم  آیا

 ثر می باشد؟ؤتهویه مناسب و م
   

 

 ب( انبارداري و چیدمان

11 
میزان مواد براي انبار تعیین  آیا

 شده و رعایت می گردد؟
   

 

12 

 مواد ناسازگاريدستور العمل  آیا

در انبار یا کارگاه رعایت شده 

 است ؟

   

 

13 

مواد و بشکه هاي حاوي  آیا

موادقابل اشتعال درقفسه هاي 

 مناسب چیده شده اند؟

   

 

14 
دما و رطوبت انبار اندازه  آیا

 گیري و کنترل می شود ؟
   

 

15 
مواد بطور مناسب برچسب  آیا

 گذاري شده اند ؟
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

16 

محل ضایعات مواد در مکان  آیا

مناسبی مشخص شده و بر طبق 

 دستور العمل منهدم می گردد؟

   

 

17 

آراستگی در محل کارگاه یا  آیا

انبار رعایت شده و از ریخت و 

 پاش مواد اجتناب شده است ؟

   

 

18 

ا ی ساختمان یا انبار و اطراف آیا

خاشاك و یا  و مخازن از خار

 سازي گیاهان قابل اشتعال پاك

 شده است ؟

   

 

19 

بازبینی مواد انبار شده بطور  آیا

مداوم انجام می گردد و مواد بر 

اساس زمان تولید، مصرف می 

 شوند ؟

   

 

 ج( تجهیزات اطفاء حریق

21 

ساختمان وانبار مجهز به  آیا

سیستم اعالم واطفاء حریق 

 مناسب می باشد؟

   

 

21 

کپسول هاي اطفاء حریق به  آیا

تعداد مناسب موجود بوده و 

 جانمایی شده است ؟

   

 

22 

سیستم اطفاء حریق و کپسول  آیا

ها در بازه زمانی مناسب و بطور 

 مستمر بازبینی می شوند ؟

   

 

 د( تجهیزات برقی و حرارتی 

23 

 

کلیه کلیدها و پریزها و کابل آیا

 باشد؟یها سالم و بدون زدگی م

 
 
 

   

 



 های ایمنیچک لیست 564 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

24 

ها از داخل لوله هاي  کابل آیا

فلزي عبور کرده و یا از نوع 

 حفاظ دار می باشد ؟

   

 

25 

هایی که گازها و  درمکان آیا

، غبارات قابل انفجار وجود دارد

ي پریزها و موتورها کلیدها،

به سیستم مجهز الکتریکی 

-یانفجار مروشنایی از نوع ضد 

 ؟باشد

   

 

26 

المپ ها و سیستم روشنایی  آیا

داراي فاصله ایمنی از مواد قابل 

 اشتعال و انفجار می باشد ؟

   

 

27 

فاژ شو )سیستم حرارتی ایمن  آیا

 مورد (با بدنه صاف و بدون پره 

 استفاده قرار گرفته است ؟

   

 

 دهندهه( آموزش عالیم هشدار 

28 

و  ناسازگاريدستور العمل  آیا

چیدمان مواد تهیه شده و آموزش 

 داده شده است ؟

   

 

29 

آموزش ایمنی عمومی  آیا

وتخصصی و آموزش الزم 

درخصوص اطفاء حریق به 

  ت؟اس ارائه شدهمسئول انبار

   

 

31 

 

شرایط اضطراري واحد  آیا

شناسایی شده و مانور شرایط 

اضطراري در تناوب مناسب انجام 

 شود ؟ می
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ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

31 

عالیم هشدار دهنده متناسب  آیا

از قبیل تعداد نفرات و مقدار مواد 

مجاز و عدم استعمال دخانیات و 

شماره تلفن آتش نشانی و 

 موجود می باشد ؟ ...اورژانس و 

   

 

32 

دستور العمل هاي اپراتوري   آیا

تدوین گردیده و در محل نصب 

 می باشد ؟

   

 

33 
مواد تهیه و نصب شده و  آیا

 آموزش داده شده است ؟
   

 

34 

 ، صالحیت جسمی آیا

 مسئول انبارروانشناختی و علمی 

بررسی شده و گواهینامه 

صالحیت شغلی صادر گردیده 

 است ؟

   

 

 ي( حفاظت فردي

35 

تجهیزات حفاظت فردي  آیا

 تهیه مسئول انبار مناسب براي

 گردیده است ؟

   

 

36 

دستور العمل تهیه، توزیع و  آیا

استفاده از لوازم حفاظت فردي و 

سیستم تشویق و تنبیه در این 

 خصوص وجود دارد ؟

   

 

37 

 

کپسول هاي هواي فشرده  آیا

آماده به کار براي شرایط 

اضطراري در نظر گرفته شده 

 است ؟

 

 

   

 



 های ایمنیچک لیست 544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

38 

تجهیزات حاوي مواد و  آیا

گازهاي سمی و خطرناك داراي 

 سیستم بسته می باشند ؟

   

 

41 

جعبه کمک هاي اولیه با  آیا

تجهیزات الزم در محل وجود 

 دارد ؟

   

 

41 

میزان صدا، روشنایی و گازها  آیا

اندازه گیري و معاینات دوره اي 

 انجام می شود ؟

   

 

 ( توضیحات: ه

 .................................................................................. مکاتبه کنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 در صورت نیاز با شماره تلفن ......................... تماس بگیرید.

 نام و امضاي مسئول ایمنی بازدید کننده: :هشینام و امضاي معاون پژو

 و( مستندات موجود: 



 های چوبفرم ارزیابی بررسی ایمنی در کارگاه       174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 الزم اقدامات توضیحات خیر بله پرسش

1 

آموزش الزم  آموزانآیا کار

درخصوص دستگاه ها و خطرات 

 رادیده اند ؟

   

 

2 

اره  آیا تراشه هاي چوب و خاك

و ....مرتبا جمع آوري و از کارگاه 

 خارج می گردد ؟

   

 

3 
دستگاه نجاري مجهز به تهویه  آیا

 موضعی می باشد؟
   

 

4 

کف کارگاه به  راهروها و آیا

حفاظ مناسب  وسیله نرده یا

 محفوظ شده است؟

   

 

5 

آیا قبل ازتعمیر و سرویس و 

نان اطمی تنظیم دستگاه ها به طور

 می گردد؟بخشی متوقف 

   

 

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 ایمنی در کارگاه هاي چوبفرم ارزیابی بررسی  

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 



 های ایمنیچک لیست 174 

ف
ردی

 

 الزم اقدامات توضیحات خیر بله پرسش

6 

ه کارگران، وسایل حفاظت آیا ب

فردي متناسب بانوع کارتحویل 

 داده می شود ؟

 

   

 

7 

اطراف دستگاه نجاري  در آیا

 اري به تعداد کافیکلیدقطع اضطر

 ؟قرارگرفته است

 

   

 

8 

دستگاه داراي کلیه حفاظ ها و  آیا

گیره و تجهیزات جانبی ایمنی می 

 باشد ؟

   

 

9 

آیا براي راندن و هل دادن قطعات 

چوب درهنگام کاربا اره یا رنده 

یا دستگاه مشابه از دستگیره 

 مناسب استفاده می شود ؟

 

   

 

11 

دندانه هاي اره متناسب با  آیا

جنس و نوع برش چوب می باشد 

 ؟

   

 

11 
تیغه هاي اره بدون ترك می  آیا

 باشد؟
   

 

12 

فاصله بین سطح میزکار و  آیا

 متر می باشد؟2  از سقف بیش

 

   

 

13 

 باعث درگیري با لباس کار آیا

 قطعات متحرك می گردد؟

 

   

 

14 

ها  داخل کانال ها از آیا کابل

ولوله هاي مخصوص و مناسب 

 عبورداده شده اند؟

   

 



 های چوبفرم ارزیابی بررسی ایمنی در کارگاه       174 

ف
ردی

 

 الزم اقدامات توضیحات خیر بله پرسش

15 

طورایمن و ... تخته ها و الوار  آیا

نگهداري می شود تا از سقوط و 

 ؟جلوگیري شودلغزش آنها 

   

 

16 

از ورود افراد متفرقه به قسمت  آیا

هاي مختلف کارگاه جلوگیري 

 می شود ؟

   

 

17 

آیا از عینک و شیلد محافظ 

صورت و لباس باآستین هاي 

 مچ استفاده می شود ؟چسبیده به 

   

 

18 
 آیا از وسایل حفاظت فردي

 استفاده می شود ؟ (گوشی و ....)
   

 

19 

ها و سایر  ها و رنگ حالل آیا

مواد قابل اشتعال درمکان هاي 

دور از حرارت، جرقه و تابش 

نورمستقیم و محل هایی که 

احتمال وقوع آتش سوزي دارد 

 نگهداري می گردد ؟

   

 

21 

تعداد و محل نصب کپسول  آیا

هاي اطفاء حریق مناسب می باشد 

 ؟

   

 

21 
آیا سیستم آب تحت فشار جهت 

 اطفاء حریق موجود می باشد ؟
   

 

22 
محل نصب وسایل حریق  آیا

 مناسب می باشد ؟
   

 

23 

درمحل کارگاه قطعات و الوار  آیا

چوب بیش از حد مجاز انبار می 

 گردد ؟

   

 

24 

غیرقابل اشتعال  آیا از مصالح

جهت ساخت کارگاه نجاري 

 استفاده شده است ؟

   

 



 های ایمنیچک لیست 171 

ف
ردی

 

 الزم اقدامات توضیحات خیر بله پرسش

25 
وسایل گرمایشی مناسب و  آیا

 ؟ایمن درکارگاه استفاده می شود
   

 

26 

آیا از ایجاد آتش روباز و استعمال 

دخانیات درکارگاه جلوگیري می 

 شود ؟

   

 

27 
آیا ازوسیله و ابزار مناسب با 

 استفاده می شود ؟ها دستگاه 
   

 

28 
ابزار، استاندارد و مناسب و  آیا

 متناسب با نوع کار می باشد ؟
   

 

29 

براي حمل الوار چوبی از  آیا

وسایل و تجهیزات مکانیکی 

 مناسب استفاده می شود ؟

   

 

31 

جهت جلوگیري از چرخش و  آیا

سرخوردن قطعات چوب از 

وسایل محکم کننده مناسب 

 استفاده می شود؟

   

 

 ( توضیحات: ه

 .................................................................................. مکاتبه کنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 تلفن ......................... تماس بگیرید.در صورت نیاز با شماره 

 نام و امضاي مسئول ایمنی بازدید کننده: :نام و امضاي معاون پژوهشی

 و( مستندات موجود: 



 زا یون پرتوهای خطر مقابل در ایمنی بررسی ارزیابی فرم 574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

1 

در انتخاب روش هاي حفاظت  آیا

در برابر پرتو، روش تأمین 

حفاظت فردي به روش هاي دیگر 

 داده شده است؟ترجیح 

   
 

2 

وسایل حفاظت فردي مورد  آیا

استفاده متناسب با نوع کار می 

 باشد؟
    

3 

کردن با وسایل حفاظت  کار آیا

فردي مورد استفاده آسان می 

 باشد؟
    

4 

میزان پرتوگیري در مناطقی که  آیا

امکان خطر پرتوزدگی وجود دارد 

توسط شخص صالحیت دار 

 مشخص و ثبت می شود؟

   
 

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
 

 

 

 ایمنی در مقابل خطر پرتوهاي یون زابررسی فرم ارزیابی  

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 

 



 های ایمنیچک لیست 574 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

5 

ه تعیین میزان پرتوگیري بوسیل آیا

موسسه صالحیت دار و یا یک نفر 

 متخصص انجام گرفته است؟
    

6 

افرادي که در حین مواجه با  آیا

ساز می باشند ن خطر پرتوهاي یو

بار در سال تحت  حداقل یک

آزمایش هاي هاي پزشکی قرار 

 اند؟گرفته 

   
 

7 

شخص واجد صالحیتی به  آیا

ول ایمنی در کارگاه ئعنوان مس

 حضور دارد؟
    

8 

آموزش هاي الزم از سوي  آیا

شخص صالحیت دار به تمام 

کارکنان که با خطر پرتوگیري 

 روبرو می باشند داده شده است؟

   
 

9 

در داخل و خارج محل  آیا

استفاده از دستگاه مولد اشعه 

عالیم خطر مانند چراغ یا آژیر یا 

 هر دو نصب شده است؟

   
 

11 

درهاي ورودي و خروجی به  آیا

محلی که مولد اشعه وجود دارد 

به گونه اي تعبیه شده که امکان 

خروج اشخاص به آسانی میسر 

 باشد؟

   
 

11 

کارگاه ها متناسب با نوع  آیا

عملیاتی که در آن ها انجام می 

شود بوسیله عالیم خطري که به 

آسانی قابل تشخیص باشد 

 مشخص شده اند؟

   
 



 زا یون پرتوهای خطر مقابل در ایمنی بررسی ارزیابی فرم 577 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

12 

اقدامات حفاظت فردي و  آیا

جمعی مناسب براي اینکه حداکثر 

غلظت مجاز در اعضاي بدن از 

حد مجاز تجاوز ننماید انجام شده 

 است؟

   
 

13 

کارگاه هایی که در آن ها از  آیا

مواد رادیواکتیو استفاده می شود 

بوسیله عالمت خطر مناسب قابل 

 تشخیص شده اند ؟

   
 

14 

دیوارها و کف کارگاه و  آیا

همچنین کلیه سطوح و وسایل 

موجود در آن از مصالح صاف و 

 غیرقابل نفوذ ساخته شده است؟

   
 

15 

وسیله ه هواي محیط کار ب آیا

دستگاه هاي تهویه مناسب 

 بطورمطمئن تجدیدمی گردد؟
    

16 

سیستم تهویه به گونه اي می  آیا

باشد که بازگشت مجدد هوا 

 ممکن نباشد؟
    

17 

روش هاي کار با مواد  آیا

رادیواکتیو و اشعه یونساز قبل از 

شروع بکار آزمایش شده و مورد 

تایید شخص ذیصالح قرار گرفته 

 است؟

   
 

18 

براي افرادي که با چشمه هاي 

رادیواکتیو باز کار می کنند 

 دستشویی تهیه شده است؟
    

19 

حوله و دستمال هاي استفاده  آیا

شده در زباله دان مخصوص 

 انداخته می شوند؟
    



 های ایمنیچک لیست 574 

 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

21 

بردن نوشیدنی و خوردنی و  آیا

وسایل مربوط به استعمال  مواد و

، کیف هاي دستی در دخانیات

جا  داخل کارگاه هایی که در آن

چشمه هاي رادیواکتیو باز بکار 

 ؟برده می شود ممنوع است

   

 

21 
وسایل و لباس کار مناسب در  آیا

 دسترس کارکنان قرار دارد؟
    

22 

براي تعویض لباس عادي به  آیا

لباس کار و بر عکس، اطاق 

مخصوص، مجاور اطاق 

شستشوي بدن تعبیه گردیده 

 است؟

   
 

23 
ورود اشخاص غیر مجاز به  آیا

 محل هاي کار ممنوع می باشد؟
    

 ( توضیحات: ه

 .................................................................................. مکاتبه کنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 با شماره تلفن ......................... تماس بگیرید. در صورت نیاز

 نام و امضاي مسئول ایمنی بازدید کننده: :نام و امضاي معاون پژوهشی

 و( مستندات موجود: 



 974       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

 الف( ساختمان کارگاه

1 

کف کارگاه و سایر محل هاي  آیا

انجام کار نظافت شده و عاري از 

 خرده شیشه می باشد؟
    

2 

شدن روغن  آیا از ریزش و جمع

و موادلغزنده در اطراف دستگاه 

ها باالخص دستگاه فرمینگ و 

عمل ه کف کارگاه جلوگیري ب

 می آید؟

   
 

3 

مجهز به  گري کارگاه شیشه آیا

تهویه مناسب و مؤثر براي 

خروج دود، بخارات مضر و گرد 

 و غبار می باشد؟

   
 

 

شوراي ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست
(HSE) 

 

 

 فرم ارزیابی بررسی کلی ایمنی در کارگاه شیشه گري 

 

 

  ب( نام محل:                                                        الف( تاریخ بازدید:

 :محل ایمنی مسئول نام( د ج( نام مسئول محل:

  

 

 

 

 

 

 

 گریفرم ارزیابی بررسی کلی ایمنی در کارگاه شیشه



 های ایمنیچک لیست 984 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

4 

کلیه دستگاه ها و محل انجام  آیا

فرآیندهایی که در حین کار 

ایجاد گرد و غبار، دود و بخارات 

نمایند مجهز به تهویه  مضر می

می  موضعی مناسب و مؤثر

 باشند؟

   

 

 ب( وسایل و تجهیزات

5 

صندلی و میز کار مورد  آیا

مطابق با  آموزاناستفاده کار

 می باشد؟ و مقرراتاصول 

   
 

6 

در کارگاه کارآموزان کلیه  آیا

از وسایل حفاظت  گري شیشه

فردي متناسب با نوع کار و 

 محیط کار استفاده می کنند؟

   
 

7 

جهت برداشتن محصوالت آیا 

اي داغ از وسایل مناسب  شیشه

 گردد؟ استفاده می
   

 

8 

هاي انتقال هواي  شیلنگ آیا

فشرده از کوتاه ترین مسیر ایمن 

که در معرض صدمات فیزیکی و 

شیمیایی نباشند عبور می نماید و 

اي مورد بررسی  به صورت دوره

 قرار می گیرد؟

   

 

9 

آیا از دستگاه ها و ابزارآالت 

کار و محیط متناسب با نوع 

 کارگاه استفاده می گردد؟
    



 984       

 

 

ف
ردی

 

 اقدامات الزم توضیحات خیر بله پرسش

11 

اي از  آیا بازدیدهاي دوره

کارگاه، دستگاه ها و کلیه ابزار و 

لوازم موجود و در صورت نیاز 

تعمیر و رفع نقص آنها مرتباً 

 انجام می شود؟

   
 

11 

آیا مذاب شیشه در داخل ظروف 

هاي سرد و  محتوي شیشه

 خردشده، انداخته می شود؟
    

12 

 ظروف توسط شیشه ها خرده آیا

جا به  و حمل مخصوص فلزي

 ؟گردند می جا
    

13 

هاي شناسایی مواد  آیا برگه

و طریقه (MSDS) شیمیایی

ها در  مناسب حمل و تخلیه آن

محل نگهداري این مواد نصب 

 گردیده است؟

   
 

 ( توضیحات: ه

 .................................................................................. مکاتبه کنیددر صورت وجود هرگونه پرسش و پیشنهاد، لطفا با آدرس 

 در صورت نیاز با شماره تلفن ......................... تماس بگیرید.

 نام و امضاي مسئول ایمنی بازدید کننده: :نام و امضاي معاون پژوهشی

 و( مستندات موجود: 
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 0۲ راهنمای کامل ایمنی بیولوژیک در آزمایشگاه ترجمه مهدی گنجی، مجید خانمحمدی. سازمان جهانی بهداشت[؛ ] 9-73-7609-964-978 ۲01103۹ 08۹0، تهران: ساواالن  ۹1111

 08 زیستی و امنیت زیستی آزمایشگاهراهنمای مدیریت خطر  ...]تهیه کننده سازمان بهداشت جهانی[؛ ترجمه صابر اسمعیلی، 0-154-519-964-978 81000۲۲ 08۹8تهران: اندیشمند،  -

 01 هااندازی آزمایشگاهطراحی و راه نسرین بخشعلی پور ،محمدرضا علی 3-365-247-600-978 800۹181 08۹8، مشهد : سخن گستر 0۲1111

 00 های شیمینامه ایمنی در آزمایشگاهفرهنگ زادهمصطفی قلی 6-1638-04-600-978 860111۹ 08۹8 ،مشهد: حسین بختیاری 0جلد801111

10001-30م 0830، انشدرخ یردانارگو ک یاییرافغج اراتشت: انرانهت 1111  بر ادییگانه، جیانشدرخ هلیمج - 
 اتو اطالع یلیصحت اطعقم هیلک رایور بصم( 0) یاهگشایآزم ایهتبراقم

 ...العف زاتل، فالغتاش لابق اتعای: میوممع
06 

 00 مهندسی ایمنی و آزمایشگاه بهارانچیرسول حسینی 9789648625714 ۹۲01۹10 0836، جمتهران: جهان جام 80111

 03 “ “ “ “ 08۹۲چاپ دوم  30111

 0۹ در آزمایشگاه HSE فاطمه جباری، جهانبخش محمودیان 9-978600319026 8060۲۲0 08۹8 ،آورانفنتهران:  0جلد ۹1111

 61 “ “ 6-027-319-600-978 “ “ ۲جلد 001111

 60 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی مسعود صادقی - ۲06۹3۲1 08۹1،  تهران : آبنوس -

 6۲ “ “ 3-37-6334-964-978 ۹1۹3000 0833،  آبنوس : صبوراتهران :  6۹111

 68 اصول ایمنی و شناسایی وسایل آزمایشگاه ابراهیم آتشکار ، بهاره آتشکار 0-1-91092-600-978 8800000 0833،سنندج: انتشارات علمی کالج -

 61 های میکروبیولوژیکتابچه ایمنی زیستی در آزمایشگاه چی، محمدرضا صعودینرجس کالهمترجم ]سازمان بهداشت جهانی[ 1-53-5772-600-978 ۲0۹۲۹60 08۹0تهران: انتشارات روانشناسی و هنر،  -

00111 
 و مطالعات مرکز دریایی، نیروی ایران، اسالمی جمهوری ارتش:  تهران

 083۹تحقیقات
 جعفر رحیمی ، حسین فرمهینی ، خشایار مشایخی 978-600-91339-1-8 ۲08011۹

 ایمنی کارگاهی
 به چاپ رسیده است "ایمنی"کتاب حاضر قبال به صورت یکی از مجلدات کتاب 

60 

 66 چک لیست های ایمنی و مهندسی )کارگاهی( رامین دهنو ، اصغر ذکائی 5-2-91919-600-978 ۲۲86010 083۹ آرشیا،: تهران  -

 موسیحسینزاده علی ،حاتمزادهخانقاه علیرضا ،پرند کوروش 0-402-153-964-978 8۲100۹0 08۹۲ کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان: تهران  -
های آموزشی) لی آت( در بخشهای چیدمان استاندارد تجهیزات کارگاهی حرفه

 صنعت
60 

 63 ...(H.S.E) مجموعه کتب حفظ سالمتی، ایمنی و محیط زیست محمدحسن رامشت 3-37-6010-600-978 8001۹۲3 08۹8، تهران : پیام کوثر ۲01111

 6۹ اهارگط کیحدر م اظتفو ح تداشه، بینمای عبیداهلل جرجانی 9-43-6471-964 01810-31م 0831 ،نف و شدان: رانهت  01111

 01 (HSEایمنی کارگاه و سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست ) امیر حسن زاده مقدم 4-9-95702-600-978 1180010 08۹1 عمارت، انتشارات: تهران  -

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3750928&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=632743&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=632743&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 

 00 چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه مهرداد الهوتی، سعید نعمتی 9-47-5203-600-978 0001166 0833 ،ایساتیسفدک: تهران  10111

 0۲ نکته کاربردی( 311ها ) های ایمنی در منزل و کارگاهشاخص ریحانه ابوالقاسمی 3-115-200-600-978 86113۲1 08۹8، تهران: کتاب ارجمند 31111

) : HSE آموزش مجید اشتاد 1-58-6709-600-978 8616311 08۹8 ، توس کتابدار: مشهد  - صنعتی و محیط زیست بهداشت ٬ایمنی، آتش نشانی ) 08 

 01 (HSE) ایمنی، بهداشت و محیط زیست حمیدرضا رضایی 2-37-7557-600-978 803330۲ 08۹1 اندیشه، اختر هفت: تهران  -

 00 در آزمایشگاه HSE فاطمه جباری، جهانبخش محمودیان 9-978600319026 8060۲۲0 08۹8 ،آورانفن: تهران  0جلد ۹1111

 06 " " 6-027-319-600-978 " " ۲جلد 001111

 00 (HSE) ایمنی، بهداشت و محیط زیستاصول  حسن هویدی 6-55-5621-600-978 8۲63۹۲۲ 08۹۲، : خانیرانتهران 8۲0111

 03 هادانشگاه (HSE) بهداشت و محیط زیستایمنی،  سید باقر مرتضوی 1-64-5394-600-978 8۲06۲80  08۹۲ ،علمی آثار نشر مرکز مدرس، تربیت دانشگاه: تهران  0جلد -

 0۹ " " 8-65-5394-600-978 " " ۲جلد -

       

66۹08۹۹3تلفن:   (08۹۲)        انتشارات فن آوران 0۲1111  31 کاهش خطاهای انسانی و مدیریت ایمنی رامین آذر برزین 

 30 ایمنی در سیلندرهای گاز تحت فشار مهندس مرتضی اوستاخان "  " 01111

 3۲ مخاطرات شغلی پرتوهای فرابنفش سارا کریمی، منیره خادم و مرضیه جعفری "  " ۲0111

 38 جنبه های بهداشتی پرتوهای یون ساز محمدرضا منظم، محسن کارچانی و کیکاووس ازره "  " 61111

 31 تجهیزات حفاظت فردی دکتر ایرج محمدفام "  " 8۲111

66۹0۹088تلفن:   (083۹)   انتشارات موسسه تحقیقات شیالت ایران 01111  دکتر نیما پورنگ، مهرناز بنی اعمام 
راهنمای کاربردی مخاطرات، ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و 

 آزمایشگاهی
30 

 36 اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه های بیمارستانها و مراکز پزشکی ضیاء ظریفیدکتر ابوالحسن  -  (0800موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ) ۲111

 30 های شیمیایی خطرات واکنش انیان و دکتر حسین طالدکتر همایون الهیج -  (0830)   66۹0010۹ -انتشارات: ارمگان 10111

۲800۹11-۲۲8660۹۲  (0831موسسه انتشاراتی فن آوران اندیشه پژوه ) ۲0111  33 آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرآیندهای شیمیایی تیمور اللهیاری 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3640820&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3646844&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3788872&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3788872&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3216235&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3216235&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/410-2013-11-19-14-07-14
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/369-2013-11-18-14-21-29
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/420-2013-11-19-15-35-40
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/418-2013-11-19-15-19-33
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/319-2013-11-17-08-01-44
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/349-2013-11-18-10-14-05
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/349-2013-11-18-10-14-05
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/55-2013-08-31-12-09-26/129-2013-10-21-08-21-00
http://www.safetymessage.com/publications/farsi-books/84-2013-10-29-12-18-04/240-2013-11-10-11-23-10
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