
 ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای

 هذیشیت ٍ سبصهبًذّی

  استشاتظیه ءِثشًبه (1

 است.استشاتظیه ثیوبسستبى دس ایي ٍاحذ دس دستشع  ءثشًبهًِسخِ ای اص  (1-1

 

1-2)   ٍ  لبثی  سیییت، ًظیت شیذُ اسیت.        دس ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای، ًسخِ ای خَاًب ٍ لبة شذُ اص سسبلت ثیوبسستبى، دس هحلیی هٌبسیت 

 

 اّذاف استشاتظیه آى اعالع داسًذ. اص سسبلت ثیوبسستبى ٍ ًمش ایي ٍاحذ دس ساستبی دستیبثی ثِ ثْذاشت حشفِ ای،توبم وبسوٌبى ٍاحذ  (1-3

       

 هسئَل ٍاحذ (2

 :است َل ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای ثِ تشتیت اسرحیت ٍارذ ششایظ ری  ئ(   هس2-1

    2-1-1)تحظیالت : 

 

         :            (2-1-2  

 

ایوٌی ٍ سالهت حشفِ ای دس ثیوبسستبى  ءثشًبهِ  ارشای طحیحهٌظَس هذیشیت ٍ وست اعویٌبى اص ِ شذُ ثَل ٍاحذ داسای اختیبسات ٍاگزاس ئهس (   2-2

 .است

 

 ًسخِ ای اص طَست رلسبت وویتِ سا ًضد خَد ًگْذاسی هی ًوبیذ.ٍ  استوٌتشل ػفًَت ثیوبسستبى  ءػضَ  وویتِ ،َل ٍاحذئهس (  2-3

 

 هذیشیت ٍ تَاًوٌذسبصی هٌبثغ اًسبًی
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 پشسٌلی ) وبغزی/الىتشًٍیه( ءپشًٍذُ (3

ًسیخِ اص آى دس   ریی  ثیَدُ ٍ ییه    ثْذاشت حشفِ ای، حذال   شیبه  هیَاسد   ٍاحذپشسٌلی ) وبغزی/الىتشًٍیه(ّش یه اص وبسوٌبى  ءپشًٍذُ   (3-1

 :است َل ٍاحذ ئهس دستشع

 

اص عشیك آًْب ثتَاى ثیب   وِ دس طَست لضٍم،ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، رضئیبت توبع )شبه  تلفي ٍ آدسع فشد ٍ خَیشبًٍذاى یب دٍستبًی ( 3-1-1

 سوت سبصهبًی ٍ ٍی توبع گشفت(

 

 ششح ٍظبیف شغلی اهضب شذُ تَسظ فشد ( 3-1-2

 

 ٍ ثْذاشت هحیظ  اهضب شذُ تَسظ فشد شغلی  تَریْی ثذٍ ٍسٍد، هجبحج ایوٌی، سالهت ءچه لیست ّبی گزساًذى دٍسُ( 3-1-3

 

 هذسن تحظیلیآخشیي  وپی ( 3-1-4

 

 وپی هذاسن دٍسُ ّبی آهَصشی عی شذُ ( 3-1-5

 

 ّبی هحَلِ َلیتئّبی اٍلیِ ٍ دٍسُ ای تَاًوٌذی وبسوٌبى ثِ هٌظَس اًزبم هس هستٌذات هشثَط ثِ آصهَى( 3-1-6

 

 هستٌذات هشثَط ثِ آصهَى ّبی دٍسُ ای اسصیبثی حشفِ ای ٍ غیش حشفِ ای وبسوٌبى( 3-1-7

 

 هستٌذات هشثَط ثِ سٌَات خذهت ثِ تفىیه هح  خذهت ( 3-1-8

 

 هستٌذات هشثَط ثِ سَاثك ثشسسی ّب ٍ هؼبیٌبت دٍسُ ای الصم وبسوٌبى)ثش اسبع دستَسالؼو  ّب ٍ لَاًیي هَرَد(( 3-1-9



 

 ( لیست وبسوٌبى4       

 :اسیت حذال  شبه  هیَاسد ریی     ثَدُ ٍ سٍص دس دستشع وبسوٌبى ایي ٍاحذ، دس توبم اٍلبت شجبًِ ءّوِدس ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای، لیستی اص   (4-1

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی (4-1-1

 .ثتَاى ثب ٍی توبع گشفت( آًْب اص عشیك رضئیبت توبع )شبه  تلفي ٍ آدسع فشد ٍ خَیشبًٍذاى یب دٍستبًی وِ دس طَست لضٍم، (4-2-2

 سوت سبصهبًی  (4-2-3

 ، ثشًبهِ سیضی اًزبم شذُ است.است شجبًِ سٍصی وبسی ًَثتخبسد اص لیست ، ثشای هَاسدی وِ ًیبص ثِ حضَس اٍسطاًسی پشسٌ  (4-2

 

 .استتؼذاد ثیوبساى ٍ حزن وبساست، دس ٍاحذ هَرَد  ، هتٌبست ثب،وبسی ًَثتهستٌذاتی وِ ًشبى هی دٌّذ هحبسجِ ٍچیٌش پشسٌ  دس ّش  (4-3

 

 

 تَریْی ثذٍ ٍسٍد ءدٍسُ( 5

ّب ٍ ًىیبت   ٍ ٍیظگی ثیوبسستبى  ػوَهیثشای آشٌب سبصی پشسٌ  رذیذ ثب ششایظ  تَریْی ءهزوَػِ یه  وتبثچِ / ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای،دس    ( 5-1

 :است  هَاسد ری  اختظبطی  ایي ٍاحذ، هَرَد است  وِ حذال  شبه 

ِ ایوٌیی ثیویبس،    خیذهت،  گیشًیذگبى  سبختوبى، هَضَػبت هشثَط ثِ سػبیت حمَقءهؼشفی ولی ثیوبسستبى )اصرولِ ًمشِ ( 5-1-1  ءثشًبهی

هٌغمیِ، ًویَداس ٍ سلسیلِ     ثیَهی هیشدم    فشٌّگی ٍ ّبی ٍیظگی هذیشیت خغش،هذیشیت ثحشاى،  ی،وٌتشل ػفًَت، هَضَػبت آتش ًشبً

خیش ٍ تؼزیی ، حضیَس ٍ   أهشخظیی ّیب، تی    هیبلی ّوچیَى   اهَس اداسی ٍ استبًذاسدّبی پَشش، هشاتت سبصهبًی، لَاًیي هشثَط ثِ سػبیت

ِ غیییییییبة،حمَق ٍ   اهىبًییییییبت سفییییییبّی( ٍ شییییییغلی استمییییییبی وییییییبس، سًٍییییییذ هضایییییییب، پییییییبدا  ٍاضییییییبف

  

ّیب ٍ   َلیتئهسی  هشتجظ ثیب  ًبهِ ّبی خبص ایي ٍاحذ ٍ هَاسد آییي ًبهِ ّب ٍ ثخش هؼشفی رضئیبت ٍ آخشیي دستَسالؼو  ّب، (5-1-2   

 دششح ٍظبیف ّش فش

 تزْیضات اختظبطی ایي ٍاحذ سا دسثشهی گیشد. توبمصیش هزوَػِ ای وِ اعالػبت هشثَط ثِ ( 5-1-3



 (آصهَى طالحیت ٍ  تَاًوٌذی  وبسوٌبى6

 اًزبم هی شَد ّبی آًبى، َلیتئهس  هستٌذات ًشبى هی دٌّذ وِ آصهَى اٍلیِ/دٍسُ ای تَاًوٌذی وبسوٌبى ثب تَرِ ثِ ًمش ّب ٍ(  6-1

 

 هی شًَذ. وبسوٌبى، ثشگضاس توبمثبس، ثشای  حذال  سبلی یه دٍسُ ای ّبی تَاًوٌذی هستٌذات ًشبى هی دٌّذ وِ آصهَى (6-2

 

 ّبی شٌبسبیی شذُ دس آصهَى دٍسُ ای تَاًوٌذی وبسوٌبى، اًزبم هی گیشد. ییهستٌذات ًشبى هی دٌّذ  وِ الذاهبت اطالحی ثِ هٌظَس سفغ  ًبسسب (6-3

 

 ثشسسی لشاس هی گیشًذ. هَسد  وبسوٌبى، دٍسُ ای  تَاًوٌذی هستٌذات ًشبى هی دٌّذ وِ احشثخشی الذاهبت اطالحی اًزبم شذُ دس رْت استمبی  (6-4

 

 

 (آهَص  ٍ تَاًوٌذسبصی وبسوٌبى7

 ، دس ساسییییتبی تحمییییكایییییي ٍاحییییذیییییه گییییضاس  اسصیییییبثی سییییبالًِ اص ًیییییبص ّییییبی آهَصشییییی ٍاحییییذ ثْذاشییییت حشفییییِ ای،    ( 7-1

 ثْجیییَد ویفییییت ثیوبسسیییتبى،   ءوویتیییِ آهیییَص  ییییب ثْجیییَد ویفییییت سیییبصهبى،  ثیییِ ٍاحیییذ   ءثشًبهیییِ اسیییتشاتظیه ٍ ءثشًبهیییِاّیییذاف           

 ِ هی ًوبیذ.ئاسا          

 

  ثیییبس، گزساًیییذُ اًیییذ، دس  وبسوٌیییبى، دٍسُ ّیییبی آهَصشیییی الصم سا حیییذال  سیییبلی ییییه   ءّویییِهسیییتٌذاتی ویییِ ًشیییبى هیییی دٌّیییذ  (    7-2

 پشسٌلی آًبى، هَرَد است. ءپشًٍذُ           

 

 ثییبس دس دٍسُ ّیییبی ثییبص آهییَصی هیییذٍى ٍ غیییش هییذٍى سسیییوی      وبسوٌییبى حیییذال  سییبلی یییه   هسییتٌذاتی وییِ ًشییبى هیییی دٌّییذ          (7-3

  ٍ هشتجظ، ششوت هی ًوبیٌذ، هَرَد است.           

 

ِ هٌبسیییت دس فَاطییی  صهیییبًی هسیییتٌذاتی ویییِ ًشیییبى هیییی دٌّیییذ تویییبم وبسوٌیییبى اییییي ٍاحیییذ   (    7-4    ء، آهیییَص  ّیییبی الصم دس صهیٌییی

 سیَی پبیِ سا دسیبفت هی ًوبیٌذ هَرَد است. -للجی احیبی ارشای طحیح          

 



 ّیییب ٍ ػمبییییذ  ًمیییش خیییَد دس تشیییخیض اسص   ءدس صهیٌیییِ هسیییتٌذاتی ویییِ ًشیییبى هیییی دٌّیییذ تویییبم وبسوٌیییبى اییییي ٍاحیییذ          (7-5

 سػبیت حمَق آًبى ثغَس هستوش آهَص  هی ثیٌٌذ هَرَد است. ٍ خذهت گیشًذگبى           

 

 ّیییبی سفتیییبسی ٍاستجیییبعی خیییَد،  استمیییبی هْیییبست ءدس صهیٌیییِ تویییبم وبسوٌیییبى اییییي ٍاحیییذ هسیییتٌذاتی ویییِ ًشیییبى هیییی دٌّیییذ      (7-6

 هستوشآهَص  هی ثیٌٌذ هَرَد است. عَس ثِ           

 

 وٌتیییشل ػفًَیییت، ثْذاشیییت هحییییظ، ایوٌیییی ثیویییبس،  صهیٌیییِدس  هسیییتٌذاتی ویییِ ًشیییبى هیییی دٌّیییذ تویییبم وبسوٌیییبى اییییي ٍاحیییذ      (7-7

 هَرَد است. سبالًِ آهَص  هی ثیٌٌذ ،هذیشیت ثحشاى ش ٍهذیشیت خغ ًشبًی،آتش  ایوٌی ٍ سالهت شغلی، 

 

 د.دٌّذ هی اًزبم ( آتش ًشبًی،drillثبس دس سبل، توشیي) ایي ٍاحذ حذال  یه توبم وبسوٌبى     (7-8

 

 ایوٌی ٍ سالهت شغلی ٍ ثْذاشت هحیظ ء(وتبثچِ/ هزوَػ8ِ

 ایوٌی ٍ سالهت شغلی ٍ ثْذاشت هحیظ، دس ایي ٍاحذ هَرَد ٍ شبه  هَاسد ری  است: ءهزوَػِ وتبثچِ/ (  8-1

 

 اعالػبت ػوَهی دس استجبط ثب  ایوٌی ٍ سالهت شغلی ٍ ثْذاشت هحیظ( 8-1-1

 

 اعالػبت اختظبطی ثشای ایي  ٍاحذ، شبه  ٍرَد ٍ استفبدُ اص ٍسبی   حفبظت فشدی( 8-1-2

 

 ءی شیذُ یّذف وبّش خغشات شٌبسبٍاحذ، ثبّبی ایوي ػولىشد ٍ سالهت شغلی ٍیظُ ایي  اعالع سسبًی دس خظَص رذیذتشیي ًىبت ٍ سٍ   (  8-2

   اًزبم هی شَد. آهَصشی(  ء)رضٍُ، اص عشیك ثشٍشَسٍاحذ

 

 ( خظ هشی ّب ٍسٍ  ّب9

ّب دس ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای ٍرَد داسد وِ هَضَػبت هذیشیتی ٍ ثبلیٌی اییي ٍاحیذ سا تَطییف      خظ هشی ّب ٍ سٍ  ءهزوَػِ یه وتبثچِ/ (9-1

 هی ًوبیذ: 



 

 .ّستٌذّب دس توبم ثیوبسستبى داسای لبلت یىسبى ٍ یىٌَاخت  خظ هشی ّب ٍ سٍ ( 9-1-1

 

 ّب ثِ عَس هٌظن ثبصًگشی هی شًَذ. خظ هشی ّب ٍ سٍ ( 9-1-2

 

 .ّستٌذ ثِ سٍشٌی هشخض خظ هشی ّب  ( 9-1-3  

 

 .ّستٌذثِ سٍشٌی هشخض  سٍ  ّب  (9-1-4 

 

 . استداسای یه فْشست دلیك  /هزوَػِوتبثچِ    (9-1-5

 

 .هشخض استداسای ًوبیِ  /هزوَػِوتبثچِ    (9-1-6

 

  :ّب حذال  ثبیذ شبه  هَاسد ری  ثبشٌذ خظ هشی ّب ٍ سٍ  (9-2

 هؼبیٌبت پضشىی  لج  اص استخذام( 9-2-1

 

 ایوي سبصی    ءٍ حجت ثشًبهِ ارشا( 9-2-2

 

 ربیی ثبس ٍ ارسبم سٌگیي یب حسبعِ سٍ  ربث( 9-2-3

 

 ((No recapping هوٌَػیت گزاسدى دسپَ  سشًگ ٍ  سش سَصى ثؼذ اص استفبدُ ( 9-2-4

 

 ّبی اتفبلبت ٍ حَادث ًبخَاستِ فشایٌذ هىتَة ثشای تىوی  فشم( 9-2-5



 حبهلگی ءعی دٍسُهالحظبت وبسوٌبى دس ( 9-2-6 

 الىتشیىی ءغیش ایوي ثَدى پشیض یه ٍسیلِ -دستَسالؼو  هذیشیت خغش دساتفبلبت ًب خَاستِ ثشای هخبل: خشاثی یه ٍسیلِ ( 9-2-7

 

 سٍپَ   ٍ طحیح اص  ٍسبی  حفبظتی ًظیش:  گبى، هبسه، هحبفظ چشن،  دستىش، وفش ءهَاسد وبسثشد ٍ ساٌّوبی ػولی استفبدُ( 9-2-8

 الضاهبت وبسوٌبى دس طَست  توبع ثب خَىساٌّوبی 

 

 ثذى ّبی ثبفت ٍ هبیؼبت ٍ خَى ثب توبع  طَست دس وبسوٌبى  ایوٌی –ساٌّوبی سػبیت الضاهبت ثْذاشتی ( 9-2-9

 

 طحیح سیختي هبیؼبت اص ظشفی ثِ ظشف دیگش )ثشای هخبل هبیؼبت شیویبیی ٍخَى( ءًحَُ( 9-2-10

 

، استؼیب  ، ًَس، دس هَارِْ ثب ػَاه  فیضیىی )طذا  MSDS))1ایوٌی هَاد  اعالع سسبًی دس خظَصطحیح اص ثشگِ ّبی  ءاستفبدُ( 9-2-11

 هیذاى ّبی هغٌبعیسی ٍ..(.، پشتَّب، ششایظ رَی

 

 ّب( ثیوبسی وبسوٌبى )الضاهبت وبسوٌبى دس طَست اثتالء ثِ اًَاع ثیوبسی( 9-2-12

 

 ( اهىبًبت ٍ هلضٍهبت   10

 دستشسی وبسوٌبى ثِ ٍسبی  حفبظت فشدی هٌبست ثِ سَْلت هیسش است.  (   10-1

 

                                                           
1
 Material Safety Data Sheets 



 فیییشم ًظیییش سیییٌزی وبسوٌیییبى دس هیییَسد وٌتیییشل ّیییبی ثْذاشیییت حشفیییِ ای ٍ حفبظیییت فیییشدی )دستشسیییی ًٍحیییَُ               (10-2

 تىوییییی  ٍهییییَسد ثشسسییییی ٍ تزضیییییِ ٍ تحلییییی       )حییییذال  فظییییلی(  اسییییتفبدُ( ٍرییییَد داسد وییییِ ثظییییَست ادٍسای               

 هی گیشد.  لشاس             

ٍ    هخیییبعشات، ػَاهییی  صییییبى آٍس هحییییظ ویییبس ٍ ثیوبسیْیییبی شیییغلی ثخیییش       ( 10-3  ّیییبی هختلیییف ثیوبسسیییتبى هؼشفیییی شیییذُ 

 ّبی پیشگیشی اص هَارِْ ثب آًْب سا دیذُ اًذ. ّب ٍ سٍ  ّبی وبفی دس خظَص ایي هخبعشات ٍ ثیوبسی وبسوٌبى آهَص              

 

 (    وبسوٌبى، اهىبًبت الصم رْت اًزبم ٍظبیف هشخض شذُ سا، دس اختیبس داسًذ.  10-4

 

 ثْجَد ویفیت ٍ روغ آٍسی دادُ ّب

 ( ثْجَد ویفیت11

 . استدس دستشع  است ثْجَد ویفیت ثیوبسستبى وِ هشثَط ثِ ایي ٍاحذ  ءثشًبهِ (   ثخشی اص11-1

 

 ثْجَد ویفیت ثیوبسستبى دس ایي ٍاحذ ًیض پیبدُ هی شَد. ءثشًبهِثْجَد ویفیت ّوبٌّگ ثب  ءثشًبهِ (  11-2

 

ٍ         ءثشًبهیییِ(   11-3  ثْجیییَد ویفییییت ثبیسیییتی داسای شیییبخض ّیییبی ػولىیییشدی اختظبطیییی، لبثییی  اًیییذاصُ گییییشی، ٍالیییغ ثیٌبًیییِ 

  .داسای صهبى ثٌذی ثبشذ            

 

 ثِ عَس دائوی پبیش هی شَد. (   هستٌذات ًشبى هی دٌّذ وِ ارشای ثشًبهِ ّبی ثْجَد ویفیت11-4

 

 ( گضاس  اتفبلبت ٍ حَادث ًبخَاست12ِ



 ٍ دس ثیَدُ  ، دس وی  ثیوبسسیتبى هَریَد   وِ تَسظ ایي ٍاحذ تْیِ شیذُ اًیذ   گضاس  هخبعشات ثشگِ ّبی یىسبى ٍاستبًذاسد شذُ شٌبسبیی ٍ(   12-1

  وبسوٌبى ّستٌذ. ءّوِدستشع 

 

  ل ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ای اسربع هی شًَذ.َئّبی تىوی  شذُ ثِ هس ثشگِ (   توبم 12-2

 

 روغ آٍسی ٍ تحلی  دادُ ّب(  13

 روغ آٍسی ٍ سایبًِ ای هی شًَذ. ٍاحذ ثْذاشت حشفِ ایدادُ ّبی (   13-1

 

 .(  ػلت هٌغمی روغ آٍسی ّش دادُ، ششح دادُ شذُ است13-2

 

 ٍرَد داسد.ایي ٍاحذ چه لیست ثشای هویضی داخلی (   13-3

 

 اًزبم هی شَد. داخلی هویضی(   13-4

 

 هذاخلِ ای هٌبست  ثش اسبع آى،هستٌذ شذُ اًذ. ثشًبهٍِ عشاحی ٍ ارشای  داخلیتحلی  ًتبیذ هویضی (   13-5

 

 شَد. هی س خظَص ًتبیذ ثشسسی ّب ٍ تحلی  ّبی طَست گشفتِ، ثِ هذیشاى ٍ دست اًذسوبساى،اعالع سسبًید   (13-6
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