
 

 
 :عنوان 

 فرهنگ ایمنی

 :نویسندگان 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و _کارشناس مهندسی شیمی (حسین صمدیار
 )تحقیقات

دانشگاه _ آارشناس ارشد مهندسي حميط زيست( حسن صمديار
 )آزاد اسالمي، واحد علوم و حتقيقات

 
  :چكيده

هر ساله ميليوهنا حادثه ناشي از آار در دنيا اتفاق مي 
برخي از اين حوادث باعث مرگ و برخي ديگر موجب از . فتد ا

 . آارافتادگي دائم و يا موقت مي گردند 
 I.L.O )تعريف حادثه در دايره املعارف سازمان بني املللي آار 

 : چنني بيان شده است (
حادثه عبارتست از يك اتفاق پيش بيين نشده و خارج از 

ادثه ناشي از آار در ح. انتظار آه سبب صدمه و آسيب گردد 
 :  قانون تامني اجتماعي چنني تعريف شده است ۶٠ماده 

حادثه ناشي از آار عبارتست از حادثه اي آه در حني اجنام « 
مقصود . وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد 

از حني اجنام وظيفه متامي اوقاتي است آه بيمه شده در 
ساختماهنا و حموطه آن مشغول آار آارگاه ، مؤسسات وابسته ، 

مي باشد و يا به دستور آارفرما در خارج از حموطه آارگاه 
ضمنا متام اوقات رفت و آمد . مامور اجنام آاري مي شود 

بيمه شده از منزل به آارگاه و به عكس جزء اين اوقات 
 .» حمسوب مي شود

ل قبول  به معين در امان بودن از ريسك غري قاب( safety )اميين 
ميزان و درجه دور بودن « يك خطر مي باشد و يا به عبارتي 

 .» از خطرات 
 
 



 

حوادث و بيماريهاي  % ٨٠آارشناسان معتقدند آه بيش از 
ناشي از آار با روشهاي بسيار ساده و آم هزينه قابل 

مهچنني بر اساس بررسي ها و حتقيقات اجنام . پيشگريي هستند 
 برابر بيشرت از هزينه ۴ود شده هزينه جربان حادثه حد

 . پيشگريي از بروز حادثه مي باشد 
در آارخانه هايي آه به صورت سنيت اداره مي شوند اميين به 
عنوان خبشي از هزينه ها در نظر گرفته مي شود ؛ اما 
آشورهاي پيشرفته ، اميين را به صورت يك سرمايه گذاري با 

ز نظر اقتصادي سود برگشيت زياد چه از نظر انساني و چه ا
 .مي بينند و اينگونه با آن برخورد مي آنند 

 حادثه ، آار ،  اميين ، پيشگريي :واژگان آليدي 
 

  :مقدمه
امروزه صنعيت شدن خماطرات زيادي را براي نريوي آار به مهراه 
آورده است و موجب شده نريوي انساني در معرض عوامل زيان 

يي ناپذير صنعت و آور قرار بگريد ، عواملي آه جزء جدا
توليد به مشار مي آيد و مهواره سالميت آنان را هتديد مي آند 

از آجنا آه نريوي انساني بزرگرتين دارايي و سرمايه اصلي . 
يك جامعه به حساب مي آيد و نقش آن در توسعه اقتصادي و 
اجتماعي جوامع بيش از هر عامل اساسي ديگر مورد توجه 

 بايد دغدغه اصلي صاحبان صنايع بوده است  ، حفاظت از آن
 .باشد 

 تعريف حادثه
 I.L.O )تعريف حادثه در دايره املعارف سازمان بني املللي آار 

 : چنني بيان شده است (
حادثه عبارتست از يك اتفاق پيش بيين نشده و خارج از 

حادثه ناشي از آار در  .انتظار آه سبب صدمه و آسيب گردد 
   :تماعي چنني تعريف شده است قانون تامني اج۶٠ماده 

حادثه ناشي از آار عبارتست از حادثه اي آه در حني اجنام « 
مقصود . وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد 

از حني اجنام وظيفه متامي اوقاتي است آه بيمه شده در 
آارگاه ، مؤسسات وابسته ، ساختماهنا و حموطه آن مشغول آار 

 ا به دستور آارفرما در خارج از حموطه آارگاهمي باشد و ي
ضمنا متام اوقات رفت و آمد . مامور اجنام آاري مي شود 

بيمه شده از منزل به آارگاه و به عكس جزء اين اوقات 
  .»حمسوب مي شود

 
 حوادث و قوانني



 

در صورت وقوع حادثه ناشي از آار :  تامني اجتماعي ۶۵ماده 
ات الزم و اوليه را براي جلوگريي ، آارفرما مكلف است اقدام

 ٣از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف 
در صورتيكه آارفرما . روز اداري آتبا به اطالع برساند 

شده باشد  بابت اقدامات اوليه مذآور متحمل هزينه اي
 .سازمان تامني اجتماعي هزينه را تقبل خواهد آرد 

در صورتيكه ثابت شود حادثه :  تامني اجتماعي ۶۶ماده 
مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فين و بروز 
بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات هبداشيت و احتياط الزم از 
طرف آارفرما و منايندگان او بوده ، سازمان تامني اجتماعي 
هزينه هاي مربوط به معاجله و غرامات و مستمري ها را 

 اين قانون از آارفرما مطالبه مي ۵٠ه پرداخت و طبق ماد
 .آند 

 امهيت حوادث ناشي از آار
هر ساله ميليوهنا حادثه ناشي از آار در دنيا اتفاق مي 

برخي از اين حوادث باعث مرگ و برخي ديگر موجب از . افتد 
در اغلب موارد . آارافتادگي دائم و يا موقت مي گردند 

ي شوند آه ممكن است  ازآار افتادگي موقت مباعث  ،حوادث
حوادث ناشي از آار باعث ناراحيت افراد . ماهها دوام يابد 

به اين جهت . و زياهناي اجتماعي و اقتصادي شده است 
  .جلوگريي از آهنا وظيفه اي مهم و اساسي است

لذا اينگونه حوادث از سه ديدگاه داراي امهيت شايان توجهي 
 :مي باشد 

شي از آار حيت جزئي ، هر گونه حادثه نا: انساني  )١
سبب درد و ناراحيت شخص آارگر و افراد خانواده وي 
شده و در صورتيكه حادثه شديد باشد و منجر به مرگ 
يا از آار افتادگي دائمي شود اين مساله امهيت 

 .بيشرتي پيدا مي آند 
از آجنا آه پيشرفت هر اجتماع بستگي به : اجتماعي  )٢

لذا حاصل آار هر نريوي آار افراد جامعه دارد ، 
آارگر نه تنها وسيله امرار معاش زندگي خود و 
خانواده اوست بلكه سرمايه و پشتوانه اقتصاد جامعه 

بديهي است آه حوادث ناشي از آار . نيز مي باشد 
 .زل در وضع اجتماعي جامعه مي گردد لسبب تز

حوادث به هر صورت و درجه اي باشند براي : اقتصادي  )٣
آارگر و آارفرما و جامعه زياهناي اقتصادي در 

اين زياهنا به صورت مستقيم و غري مستقيم . بردارند 
 .مي باشد 

 



 

 
ناشي از هناي مستقيم مي توان به خسارات ا از زي )۴

درماني و  وقفه آار به علت حادثه و هزينه هاي
داخيت در مورد از آارافتادگي موقت سراجنام خسارت پر

در حماسبه زياهناي غري . و دائم و فوت اشاره آرد 
مستقيم آه مقدار آن در متام آشورها بيش از زياهناي 

مي توان زياهناي ناشي از خسارات ، مستقيم است 
  . ذآر آردوارده به ماشني آالت را 

 
 تعريف اميين

مطلق ممكن نيست و به تعريف امين و غري امين به طور دقيق و 
حدود و ميزان قابل قبول بستگي دارد آه ميزان خطر قابل 
قبول نيز در حميطهاي خمتلف در زماهناي گوناگون متفاوت است 

 به معين در امان بودن از ريسك غري قابل قبول ( safety )اميين . 
ميزان و درجه دور بودن « و يا به عبارتي يك خطر مي باشد 

 آه در تعريف علمي اميين آمده ( Hazard ) واژه .» از خطرات 
است ؛ در واقع شرايطي است آه داراي پتانسيل رساندن صدمه 
به آارآنان ، جتهيزات ، ساختماهنا ، از بني بردن مواد يا 
آاهش آارآيي در اجراي يك وظيفه از پيش تعيني شده مي باشد 

. 
 هم هيچگاه اميين به طور صد در صد و مطلق وجود ندارد و عمال

از اينروست آه گفته مي شود اميين حفاظت . حاصل خنواهد شد 
اما منظور از امين و غري امين . نسيب در برابر خطرات است 

 چيست ؟
 تهشيك مكان ، يك آار معني و يا يك دستگاه زماني امين انگا

مي شود آه احتمال خطر مرگ ، جمروح شدن و يا ابتال به 
 در آجنا بوده و يا با آن دستگاه بيماري براي آساني آه

اگر اين . آار مي آنند در حد قابل قبول پايني باشد 
احتمال در حميط يا آار با دستگاهي از حد قابل قبول بيشرت 

 .باشد آن دستگاه يا حمل غري امين تلقي مي شود 
در مهندسي اميين صنعيت مسائلي آه براي امين آردن حميط آار 

 :ريند عبارتند از مي گ مورد توجه قرار
 پيشگريي از حوادث )١
 عوامل انساني )٢
 طراحي و جامنايي دستگاهها و جتهيزات )٣

 
 مديريت و راهربي اميين )۴
 آموزش )۵
 بازرسي و نظارت )۶



 

 يت اميينمها
مر عامروزه به علت مشكالت معيشيت ، زنان و مردان مدتي از 

ها به طري مي آنند آه در اين حميپاري سآاي هخود را در حميط
  نوع شغل در معرض انواع خطرات و حوادث زيان آور واقتضاي
هر چند پيشرفت صنعت و  . ار دارندربيماري زا قعوامل 

ويل  ، تكنولوژي رفاه نسيب براي بشريت فراهم آرده است
انسان به خاطر بدست آوردن رفاه نسيب چه زياهنا و خسارهتايي 

 جربان هنا غريآرا از نظر مايل و جاني متقبل مي شود آه اآثر 
آارشناسان معتقدند آه بيش . بوده ويل قابل پيشگريي هستند 

حوادث و بيماريهاي ناشي از آار با روشهاي بسيار  % ٨٠از 
مهچنني بر اساس . ساده و آم هزينه قابل پيشگريي هستند 

 ۴ام شده هزينه جربان حادثه حدود جنبررسي ها و حتقيقات ا
. روز حادثه مي باشد برابر بيشرت از هزينه پيشگريي از ب

 ده اولويت براي اين ١٩٩۴سازمان هبداشت جهاني در سال 
ذ منوده آه شامل ااخت) رعايت اميين و هبداشت شغلي ( اسرتاتژي 

 : موارد زير است 
تقويت سياستهاي ملي و بني املللي هبداشت آار و  -١

 توسعه ابزار مورد نياز
 گسرتش حميط آاري هبداشيت -٢
  حرفه ايتقويت خدمات هبداشت -٣
گسرتش اقدامات هبداشيت و اميين در حميط آار و ارتقاي  -۴

 اميين و هبداشت آار
 توسعه منابع انساني هبداشت حرفه اي -۵
 تقويت حتقيقات -۶
 برقرار منودن خدمات پشتيباني براي هبداشت حرفه اي -٧
برقرار منودن سيستمهاي ثبت اطالعات براي هبداشت  -٨

 حرفه اي
گاهيهاي عمومي از آش ر اطالعات و افزايثانتقال مؤ -٩

 طريق توسعه اطالعات علمي
  توسعه استانداردهاي هبداشت حرفه اي و اميين -١٠

 
توسعه مهكاريها در خصوص هبداشت حرفه اي و نيز  -١١

 مهكاري با ساير فعاليتها و خدمات
 
 



 

  و مسئوليتهاي آنتشكيالت اميين
تاسيس مراآز اميين و هبداشت آار براي پرداخنت به اميين  -١

 آارگران
 يه و تدارك جتهيزات اميين و حفاظت آارهت -٢
انتخاب نريوي انساني متناسب با نوع آار آه يكي از  -٣

 .مهمرتين نكات در جلوگريي از حوادث مي باشد 
 تعليم حدود مسئوليتهاي هر حوزه -۴
 تاسيس آميته اميين -۵
 دن افرادردستور براي بيمه آ -۶
تعيني آارمندان اميين و متصديان اميين و آساني آه  -٧

 .مي دهند   ت آمكهاي اوليه را اجنام خدما
نظارت بر آار مهندسني و معيارهاي پزشكي طبق نظر  -٨

 طب آار
 حبث و نتيجه گريي

مهه ساله در جهان تعداد آثريي از نريوي آار قرباني حوادثي 
 آه منجر به فوت و يا از آار افتادگي تعداد بيشماري شده

 و تزلزل آه سبب از بني رفنت سرمايهد گرداز آهنا مي 
هر سازمان مي تواند با آاهش . اقتصادي جامعه   مي شود 

ريسك حوادث و غيبت آارآنان در اثر صدمه و بيماري و مهچنني 
تطبيق با مقررات مربوطه ، موجب آاهش هزينه هاي جاري نيز 

 . شود 
در آارخانه هايي آه به صورت سنيت اداره مي شوند اميين به 

در نظر گرفته مي شود ؛ اما عنوان خبشي از هزينه ها 
سرمايه گذاري با  آشورهاي پيشرفته ، اميين را به صورت يك

سود برگشيت زياد چه از نظر انساني و چه از نظر اقتصادي 
 .مي بينند و اينگونه با آن برخورد مي آنند 

 
 
 

 :مراجع 
آشنايي با نيازمنديهاي سيستم مديريت اميين و هبداشت  •

و راهنماي استقرار يك سيستم  OHSAS 18001حرفه اي 
OH & S   بر اساس استاندارد BS 8800.  

سيستم ارزيابي اميين و هبداشت حرفه اي بر اساس  •
                            استانداردهاي بني املللي



 

OHSAS 18001 دآرت هبرام جلوداري : ، تاليف و ترمجه
  .١٣٨٣چاپ سوم ،   ممقاني ، انتشارات آزاده ، 

 


