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تزًاهِ ّای کلی ٍ اجزایی تْذاض حزفِ ای در
-هعایٌات ضغلی (لثل اس استخذام ،دٍرُ ای ٍ اختػاغی) تِ هٌؾَر ایجاد

عَاهل رٍاًی

یک سیستن پایص ٍ هزالث دایوی
 -تزًاهِ ّای هزتَط تِ حفاؽ ٍ ایوٌی تِ هٌؾَر ایجاد یک سیستن

در تحج عَاهل رٍاًی ،تغَر کلی کلیِ عَاهلی کِ هَجة تزٍس
استزس ّا ٍ اختالالت رٍحی ٍ رٍاًی در هحیظ کار هی ضًَذ

حفاؽ فٌی در هحیظ کار
 -تزًاهِ ّای هزتَط تِ تْذاض حزفِ ای تِ هٌؾَر حفؼ ٍ ارتمای آى

هَرد ضٌاسایی ٍ کٌتزل لزار هی گیزًذ.رٍاًطٌاساى غٌعتیی

 -ایجاد اهکاًات اهذادی ٍ درهاًی اٍلیِ

عالٍُ تز تجشیِ ٍ تحلیل هطکالت التػادی ،اجتیویاعیی ٍ

 -تزًاهِ ّای هزتَط تِ آهَسش ایوٌی ٍ تْذاض ضغلی

خاًَادگی کارگزاى ٍ ّوچٌیي تا ایجاد هحیظ کاری سالن ٍ تا

-تزًاهِ ّای هزتَط تِ ًاتَاًی یا تَاًثخطی در غٌع

ًطاط ،سعی هی کٌٌذ تا اس عزیك ارایِ ٍ اًجام تسی

ّیای

تْذاض حزفِ ای

-کٌتزل ٍضعی تغذیِ کارکٌاى

گًَاگَى ،اهکاى جذب ٍ استخذام ًیزٍی کار هٌاسة را فزاّن

ٍؽایف هتخػػیي تْذاض حزفِ ای

ًوایٌذ

تیواری ّای ًاضی اس کار ٍ ارتمای سغح سالهتی افزاد
 -ضٌاسایی ،اًذاسُ گیزی ،ارسضیاتی ٍ کٌتزل عَاهل سیاى آٍر هحیظ کار اس

عَاهل ارگًََهی

عزیك عزاحی ٍ ًؾارت تز ایجاد سیستن ّای فٌی تأهیي تْذاض

در تحج عَاهل سیاى آٍر ارگًََهیکیّ،ذف اغلی کیاّیص
غذهات ٍ ًاراحتی ّای آًاتَهیک (اسکلتی – عضیالًیی) در
هطاغل هختلف اس لثیل راًٌذگی ،خلثاًی ،اپزاتَری ،جاتجایی
حول تار ،پس

تْذاض

حزفِ ای عثارتس

اس علن ٍ في پیطگیزی اس

ّای کار ًطستِ یا ایستادُ هذاٍم ٍ غیزُ هی

تاضذ .تِ لحاػ اّوی

هسایل ارگًََهیکی هحیظ کار اضیارُ

هی گزدد کِ داًص ارگًََهیکی ًیش هاًٌذ رٍاًطٌاسیی کیار
تػَرت یک رضتِ هستمل در غالة تین تْذاض

حزفیِ ای

ًمص تسیار هْوی را در افشایص راًذهاى ٍ تْزُ ٍری افیزاد
هی ًوایذ.

ًؾیییز

ضاغل اس عزیك کٌتزل عَاهل سیاى آٍر هحیییظ کیار.
ایي رضتِ در عَل دٍ دِّ گذضتِ اساهی هتعذدی را اس

عزاحی رٍضٌایی ،عزاحی سیستن ّای تَْیِ غٌعتی ،عزاحی سیستن ّای

لثیل حفاؽ

تػفیِ آب ٍ فاضالب غٌعتی ٍ غیزُ.

غٌعتی دارا تَدُ ،لیکي در سال ّای اخیز تِ جیْی

 -تزرسی ًحَُ اًجام کارّا اس ًؾز اغَل ایوٌی ٍ ارگًََهیک کار ٍ اراییِ

گستزدگی حَسُ فعالی ّای آىّ ،وِ هطاغل را اعن اس

رٍش ّای غحیح اًجام آًْا.

تَلیذی یا غیز تَلیذی ،غٌعتی یا غیز غٌعتی ،تحی

 عزاحی ٍ ًؾارت تز ایجاد پسکار کاهپیَتزی ،پس

ّای کار ارگًََهیکی ًؾیز پس

ّای کار هًَتاص ،پس

ّای

ّای کار تحزیزی ،عیزاحیی

ارگًََهیکی اتشارّای کار دستی ،کٌتزل ّا ٍ ًطاًگزّا ٍ ..

ٍ تْذاض

کار ،حفاؽ

پَضص لزار دادُ ٍ تا ًام تْذاض

فٌی ٍ تْذاض

حزفِ ای در چیْیار

تخص کطاٍرسی ،هعذى ،خذهات ٍ غٌع

فعالی

هیی

ًوایذ.

 تأهیي ،آهَسش ٍ ًؾارت تز ًحَُ استفادُ اس ٍسایل حفاػ فزدی تیَسیظکارگزاى.
 -آهَسش ًکات ایوٌی ٍ تْذاض

حزفِ ای هحیظ کار تِ کارگزاى
داًطگاُ علَم پشضکی کزهاىٍ-احذ تْذاض حزفِ ای
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آضٌایی تا تْذاض حزفِ ای

اّذاف کلی تْذاض حزفِ ای
تاهیي حفؼ ٍ ارتمای ٍضعی جسوی ،رٍحی ٍ رٍاًی
فزدی ٍ اجتواعی کارکٌاى ّوِ هطاغل ،پیطگیزی اس
تزٍس تیواری ّا ٍ حَادث ًاضی اس کار ٍ اًتخاب کارگز
هتٌاسة تا ضغلی کِ لاتلی
جولِ اّذاف تْذاض

اًجام آى را دارد ،اس

حزفِ ای تِ ضوار هی رًٍذ

ایوٌی تزق ،ایوٌی حزیك ،ایوٌی هعذى ٍ غیزُ هیی

ٍ غثارّا ٍ تغَر کلی سایز آئزٍسل ّا هذًؾز تَدُ

هحیظ کار ًیش تیا ّیذف

کِ آًْا ًیش تا استفادُ اس دستگاُ ّا ٍ ٍسیاییل

پیطگیزی اس تیواری ّای ًاضی اس کار ،عَاهل سییاى

خاظ آسهایطگاّی ًوًَِ تزداری ٍ آًالیش گزدیذُ

آٍری چَى عَاهل فیشیکی ،ضیویایی ،تیَلَصییکیی،

ٍ تعذ اس همایسِ تا حذٍد هجاس پیطٌیْیادی در

ارگًََهیکی ،هکاًیکی ٍ عَاهل رٍاًی هحیظ کار هَرد

غَرت ًیاس تِ رٍش ّای هختلفی هَرد کٌتیزل

ضٌاسایی ،اًذاسُ گیزی ،ارسضیاتی ٍ در ًْای کٌتزل

لزار هی گیزًذ.

تاضذ .در تخص تْذاض

 .هٌؾَر اس تیواری ّا ٍ حَادث ضغلی آًْایی ّستٌذ

لزار هی گیزد ،کِ در اداهِ تحج اضارُ هختػزی تِ

کِ در حیي اًجام کار ٍ تَاسغِ آى رخ هی دٌّذ .اس

ّز کذام اس آًْا خَاّذ ضذ.

جولِ آًْا هی تَاى تِ کزی ّای حزفِ ای ًاضی اس
غذای غیز هجاس ،تیواری ّای پَسیتیی ٍ رییَی،

عَاهل فیشیکی

سزعاى ّای ضغلی ٍ سایز تیواری ّای ًیاضیی اس
عَاهل سیاى آٍر فیشیکی ،ضیویایی ٍ غیزُ اضارُ ًوَد.

ارتعاش ،رٍضٌایی ،فطار ،پزتَّا ٍ ضیزاییظ جیَی

فعالی

حزفِ ای در ّوِ ساسهاى ّیا

ّای تْذاض

ضاهل دٍ تخص ایوٌی ٍ تْذاض هحیظ کار اس کِ
در تخص ایوٌی ،ضٌاسایی خغزات هحییظ کیار ٍ
چگًَگی کٌتزل آًْا هَرد تحج لزار هی گیییزد ٍ
ضاهل هَضَعات هتعذدی اس لثیل ایویٌیی،کیار در

هحیظ کار ( گزها ،سزها ٍ رعَت ) هَرد تحمییك ٍ
تزرسی لزار هی گیزد کِ ّز کذام تِ ٍسیلِ دستگاُ
ّای خاظ اًذاسُ گیزی ضذُ ٍ تعذ اس ارسیاتی ضاخع
ّای هزتَعِ در غَرت ًیاس تِ رٍش ّای هختیلیف
هٌْذسی کٌتزل هی گزدد.

عَاهل ضیویایی

ارتفاعات ،حفز چاُ ٍ تًَل ،ایوٌی سیاخیتیویاى ٍ
ساختواى ساسی ،ایوٌی هاضیي آالت ٍ اتشار،

در تحج عَاهل سیاى آٍر ضیویایی ًیش کلیِ آالیٌیذُ
ّای ضیویایی ًؾیز گاسّا ٍ تخارات ٍ ،گزد
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در تحج عَاهل سیاى آٍر هکاًیکی ًیییش رٍی
ضزتات ٍ تزٍهاّای هکاًیکی ًؾیز تی  ،تَریس ،

در تحج عَاهل سیاى آٍر فیشیکی هَاردی چَى غذا،

فعالی ّای تْذاض حزفِ ای

عَاهل هکاًیکی
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پیٌِ تستي ٍ سایز غذهات فیشیکیی تیحیج ٍ
تزرسی غَرت هی گیزد.

عَاهل تیَلَصیکی
در تحج عَاهل سیاى آٍر تیَلَصیکی ،کلیِ پاتَصًْا
ٍ عَاهل تیواریشای هیکزٍتی ًؾیز تاکتزی ّیا،
ٍیزٍس ّا ،لارچ ّا ،اًگل ّا ٍ ٍیثزٍیَى ّیا ٍ
تاالخزُ تیواری ّای تیَلَصیکی ًاضی اس آًْا در
هطاغلی چَى دتاغی ّا ،تیوارستاى ّا ،آسهایطگاُ
ّا ،داهذاری ّا ،کطتارگاُ ّا ،هشارؿ ٍ غیزُ هَرد
تزرسی ٍ کٌتزل لزار هی گیزد.
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