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تسم اهلل الرحمه الرحیم 

تاران تسرگتریه ي زیثاتریه َدیٍ آسمان تٍ زمیه است يلی از  
.قطرات کًچک ي واچیس آب تشکیل شدٌ است 

تکرار تاران گًوٍ ی محثت َایِ تسیار تسیار کًچک ما در حق  
...  عسیساومان ، چیسی از یک شاَکارِ تسیار تسیار تسرگ کم ودارد 
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: درس کلی اّذاف
هطثَعِ ّبیوٌتطل ٍ قغلی حَازث ایوٌی، هجبًی ثب آقٌبیی
ؾبذتوبى ایوٌی ّبیجٌجِ ٍ هجبًی انَل، ثب آقٌبیی

:هطالة رئَس یا جسئی اّذاف
 (غیطًطهبل ٍ ًطهبل قطایظ ذغط، نٌقت، زض ایوٌی ایوٌی، )نٌقتی ایوٌی تقبضیف•
وبض ّبیهحیظ زض جبیگبُ ٍ ًمف•
 الوللی ثیي ٍ هلی ؾغح زض نٌقت زض ایوٌی لَاًیي ٍ تكىیالت ثب آقٌبیی•
  حبزحِ ؾٌبضیَی حبزحِ، اًَاؿ حبزحِ، تقطیف•
 (اجتوبفی ٍ التهبزی اًؿبًی، ّبیجٌجِ) حبزحِ پیبهسّبی ثب آقٌبیی•
 حَازث، اؾترطاج حَازث، آهبضی اعالفبت حجت ثٌسی، عجمِ) حَازث آهبضی هغبلقِ•

  حبزحِ، ّبیوویت هحبؾجبت اذتهبنی، جساٍل تْیِ اعالفبتی، حجت جسٍل تسٍیي
(ًتبیج تحلیل ٍ تفؿیط ٍ ًوَزاضّب تطهین
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  نٌقت زض وبض ثْساقت ٍ ایوٌی ٍاحسّبی ثب آقٌبیی•
 نٌقت زض ایوٌی ّبیوویتِ ثب آقٌبیی•
  ایوٌی ّبیزؾتَضالقول تسٍیي ٍ تْیِ•
  ایوٌی ضؾبًیاعالؿ اثعاضّبی ؾبیط ٍ ّبثطچؿت پَؾتطّب، ایوٌی، فالئن ثب آقٌبیی•
  ایوٌی حَظُ زض ضًگ وبضثطز•
  هقسى ٍ ؾبذتوبًی وبضگبّْبی عطاحی زض ایوٌی انَل•
زاضثؿت) هقسًىبضی ٍ ؾبذتوبًی فولیبت زض اؾتفبزُ هَضز ّبیزؾتگبُ ٍ تجْیعات•

  (... ٍ ّبزضیل ، جطحمیل ،ّب
  ّبآى زض اؾترطاج ّبیضٍـ ٍ هقبزى اًَاؿ•
  ّبآى ایوٌی ٍ اؾترطاج زض اؾتفبزُ هَضز تجْیعات•
 هقبزى اظ ذبضج ٍ زاذل زض ّبآى ًگْساضی ایوٌی ٍ هٌفجطُ هَاز اًَاؿ•
 هٌفجطُ هَاز ثب وبض ایوٌی انَل•

ادامه ی اهداف جسئی 
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ّبآى ایوٌی ٍ هقبزى زض گبظّب ٍ گطزٍغجبض•
  ضاّطٍّب، ،ّبًطزثبى ،ّبپلىبى ،ّبًطزُ) هقسًىبضی ٍ ؾبظیؾبذتوبى زض ایوٌی همطضات•

  (... ٍ ّبتًَل ،ّبگبلطی
 (آى ثطاثط زض حفبؽت ٍ ؾمَط) اضتفبؿ زض وبض ایوٌی•
  هحهَض فضبّبی زض وبض ایوٌی•
  وبض هجَظّبی•
  هقبزى زض ؾَاًح ٍ حَازث•
  ترطیت فولیبت زض ایوٌی•
 گَزثطزاضی زض ایوٌی•

ادامه ی اهداف جسئی 
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ٍزارتخاًِ ّایرفرًس یا هٌاتغ

 هؿىي ٍظاضت اًتكبضات ؾبذتوبى، همطضات ٍ ّب ًبهِ آئیي•
  اجتوبفی تبهیي ٍ وبض هَؾؿِ ؾبظی، تًَل ٍ ظهیٌی ظیط هقبزى زض ایوٌی•
  هقسًی حؿي هقبزى، زض ثبظضؾی•
 حجیجی ...ا احؿبى زوتط نٌقت، زض فولىطز ّبی قبذم ٍ وبضثطزی ایوٌی•
  هحوسفبم ایطج ایوٌی، ووی اضظیبثی•
  اجتوبفی اهَض ٍ وبض ازاضُ اظوبض، ًبقی حَازث•

Ashal, E., Industrial Safety and Health Managemet, Lasted
edition.
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ارزیاتی رٍش
  :ارزشیاتی شیَُ
(ًوطُ 1) یب زضنس 5               والؼ زض  هٌؾن حضَض

(ًوطُ 3) یب زضنس 15            فولی وبض ًَیؿی گعاضـ
(ًوط2ُ) یب زضنس 10      والؼ زض قفبّی ّبی پطؾف

(ًوط2ُ) یب زضنس 10 هجبظی آهَظـ ؾبهبًِ زض ؾَاالت ثِ پبؾد

(ًوطُ 4) یب نس زض 20                      تطم هیبى اهتحبى
  (ًوطُ 8) یب زضنس 40                     تطم پبیبى اهتحبى

 

: هْن ًکات
  .ثبقیس آهبزُ والؼ جلؿبت توبم زض وتجی ٍ قفبّی پبؾد ٍ پطؾف ثطای ّویكِ لغفبً

  ٍ اؾترطاج پبؾد، ّوطاُ ثِ ؾَال 10 حسالل لجل جلؿِ زضؼ ثطای والؼ جلؿبت توبم زض
  .زّیس تحَیل هطثَعِ زضؼ هسضؼ ثِ
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:مطالة فُرست

ایوٌی تاریخ هْن رٍیذادّای ترخی•
ایراى صٌؼتی ایوٌی در هؤثر رٍیذاّای ترخی•
  شغلی حَادث آهار تر ًگاّی•
(کشَری/تیي الوللی) ایوٌی تشکیالت•

oهرتَطِ ٍظایف ٍ کار تیي الوللی سازهاى 

ِ ای تْذاشت ٍ ایوٌی تشکیالت•   ایراى در حرف
oُکار تازرسی ادار
oپسشکی آهَزش ٍ درهاى تْذاشت، ٍزارت 

کار تْذاشت ٍ فٌی حفاظت تِ هرتَط قَاًیي•
کار تْذاشت ٍ فٌی حفاظت کویتِ آییي ًاهِ•
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  کلیات
ِ ای اًؿبى ظًسگی ویفیت اضتمبء یقٌی والى هفَْم ثِ :تَسؼِ ِ گًَ  ٍ پبیساض ث
هتَاظى

. اؾتّط هلت فبهلی هْن ثطای تَؾقِ ؾالهت  -
ِ گصاضی  - .هی قَززض ثْساقت هَجت افعایف ؾطهبیِ اًؿبًی جبهقِ ؾطهبی

تَؾقِ (          ؾطهبیِ اًؿبًی)ؾطهبیِ گصاضی زض ثْساقت           ؾالهت 

ِ ای ثْساقت ِ ای ،حطف   ، anticipation پیف ثیٌی ثب وِ اؾت ثْساقتی فلَم اظ قبذ
  فَاهل controlوٌتطل ٍ evaluation اضظیبثی اًساظُ گیطی، ، recognitionقٌبؾبیی
  اظ ًبقی حَازث ٍ قغلی ثیوبضی ّبی اظ پیكگیطی ثطای تالـ زض وبض هحیظ ظیبى آٍض

  .اؾت وبض
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برخی ريیدادهای مهم تاریخ ایمىی
ِ ٍؾیلِ ازاضُ ایوٌی هقبًرؿتیي لبًَى : . م 5181 ط  ّ) ضؾیسى زض اهطیىب ثِ تهَیت زایوٌی ث

(ثبقسزاضای زٍ ضاُ ذطٍج هقسى 

ایوٌی  ًرؿتیي ٍؾیلِ ،   DavyHumphreyزیَیّبهفطی : . م 5181
. اذتطاؿ وطزضا  safety lamp( چطاك ایوٌی)

gencyArotection Pire Fational Nبؽت زض ثطاثط آتف فاًجوي هلی ح: . م 1896

(NFPA )زض اهطیىب تأؾیؽ قس  .

ِ ٍؾیلِ ازاضُ ذسهبت ثْساقت ّوگبًی  ، زض اهطیىب: . م 1914 زفتط ثْساقت ٍ ؾالهت زض نٌبیـ ث
U. S. Health Services  ًبم  1971زض ؾبل ، ًبمتغییط . قستأؾیؽ ِ   ٍهَؾؿِ هلی ایوٌی ث

   National Institute for Occupational Safety and Healthقغلیثْساقت 
(NIOSH )ًبم گصاضی قس  .

حَازث الگَی فلوی زضثبضُ فلل ثطٍظ ًرؿتیي : . م 1931

ِ ٍؾیلِ ّبیٌطیف  .  قساضائِ  Heinrichث
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:ريیداهای مؤثر در ایمىی صىعتی ایران عبارت اود ازبرخی 
ثٌس  11زض حوبیت اظ وبضگطاى لبلی ثبف لَاًیي : . ـ. ُ 1302
ضٍاثظ وبضگطاى ٍ وبضفطهبیبى« اذتالف حلّیأت »: . ـ. ُ 1320
تقییي قطایظ هٌبؾت ثطای جلَگیطی ٍوبّف حَازث ) قَاضی فبلی حفبؽت فٌی: . ـ. ُ 1334

ِ  ّبیی ثطای ثْساقت وبضقغلی،  ِ ّبی ٍؽبیف ٍ قیَُ وبض ثبظضؾبى ، تسٍیي ٍ تهَیت آییي ًبه آییي ًبه
(.  ...ٍ فٌی 

ِ ّبی لبًَى وبضتسٍیي ٍ : . ـ. ُ 1337 آییي ًبهِ حفبؽت ٍ ثْساقت : هبًٌس. تهَیت ثطذی آییي ًبه
....فوَهی زض وبضگبُ ّب، آییي ًبهِ وویتِ حفبؽت وبض، 

 International Labor( ILO)فضَیت ٍظاضت وبض ایطاى ثِ ؾبظهبى ثیي الوللی وبض : . ـ. ُ 1339
Organization

ّسف ازاضُ ، زض ایي ؾبل. تغییط ًبم یبفت« ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبفی»ٍظاضت وبض، ثِ : . ـ. ُ 1344
…ًؾبضت ثط حؿي اجطای همطضات وبض ٍ ضَاثظ ایوٌی ٍ : تطتیت تقطیف قسایي ول ثبظضؾی وبض ثِ 

ّسف ایي . تكىیل قس« زض ازاضُ ول ثبظضؾی وبضهطوع تحمیمبت ٍ تقلیوبت حفبؽتی »: . ـ. ُ 1345
ِ ّبی ایوٌی، ؾبلن ؾبظی هحیظ وبض ٍ پیكگیطی اظ  ِ ًبه هطوع تسٍیي ضَاثظ، همطضات، هیعاى ّب، تَنی

ـ ّبی الظم ثطای وبض اظ حَازث ًبقی اظ  ضاُ تْیِ ٍ اجطای عطح ّبی هغبلقبتی ٍ پػٍّكی ٍ اضائِ آهَظ
.  تأهیي حفبؽت ٍ ثْساقت اؾت

. تهَیت جسیستطیي لبًَى وبض: . ـ. ُ 1369
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حًادث شغلی آمار وگاهی بر 

ِ زیسُ ًبقی  ِ قسگبى حبزح 1389ًیوِ ًرؿت ؾبل  -ثط اؾبؼ فلت ٍلَؿاظ وبض قوبض ثیو
فراٍاًیػلت ٍقَع حادثِ

618هاشیي تذٍى حفاظ
494ٍسایل هؼیَب

6316تی احتیاطی
18ًَر ًاقص

22تَْیِ ًاهطلَب
32لثاس خطرًاك
168فقذاى اطالػات

41ػذم آهَزش
361از ٍسایل حفاظتیػذم استفادُ 

615هقرراى ایوٌیػذم  رػایت 
95ازدحام ٍ تی ًظوی تجْیسات

225دیگر ػلل
11032جوغ
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:  ثِ ؾِ زلیل فوسُ ثبیس ثِ ایوٌی اّویت زازُ قَز

ٍ یب آؾیت آى ّب زض ًؾط ّیچ فطزی پؿٌسیسُ جبى اًؿبى ّب اظ زؾت ضفتي 1.
.  ٍ اذاللی ًیؿت

ٍ ثسٍى ذغط وبض ّب ایوي جبهقِ ٍ ًیع همبهبت لبًًَی اًتؾبض زاضًس وِ ّوِ 2.
.ثبقٌس

ِ ّبی ایوٌی، هَجت تَجِ ثِ 3. اضبفی، اظ جولِ اظ زؾت زازى وبّف ّعیٌ
. ًیطٍی وبض هبّط، هی قَز
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(کشًری/بيه المللی)تشکيالت ایمىی 

 International Labor Organization (ILO) کارسازهاى تیي الوللی 

 ًعزیىی زض قْطی) ٍضؾبی وبخ زض نلح وٌفطاًؽ وِ ظهبًی ،1919 ؾبل زض
.گطفت قىل وبض ثیي الوللی ؾبظهبى ثَز، ثطپب (پبضیؽ

.اؾت ؾَئیؽ وكَض زض غًَ قْط زض ؾبظهبى ایي همط
ّسف اظ تأؾیؽ ایي ؾبظهبى، اؾتمطاض فسالت اجتوبفی، آظازی ٍ اهٌیت التهبزی 

 .هلت ّبؾتّبی ثطاثط ثطای ّوِ  ٍ ایجبز فطنت
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ٍظایف سازهاى تیي الوللی کار
 هَؽف ؾبظهبى ٍ قس تهَیت فیالزلفیب وٌفطاًؽ زض ،1944 ؾبل زض ؾبظهبى، ایي ٍؽبیف
: وٌس پیگیطی ضا وٌفطاًؽ ههَثبت جْبى وكَض ّبی زض گطزیس

.  اقتغبل ثطای ّوِ افطاز ٍ اضتمبء ؾغح ظًسگی1.

.  ّبی آى ّب هتٌبؾت ثبقس  ّبیی وِ ثب تَاًبیی ثِ وبضگوبضزى وبضگطاى زض قغل2.

. ایجبز اهىبًبت ٍ تؿْیالت ثطای آهَظـ وبضگطاى3.

ایجبز اهىبًبت پیكطفت ٍ تطلی ثطای ّوِ هطزم ثِ عَض فبزالًِ، اظ ًؾط زؾتوعز، ؾرتی 4.
.  وبض ٍ قطایظ وبض

.  ایجبز ّوىبضی هغلَة هیبى وبضگط ٍ وبضفطهبیبى 5.

.  ّب پكتیجبًی اظ ؾالهت وبضگطاى زض ّوِ قغل 6.

. فطاّن وطزى  تؿْیالت ضفبّی وَزوبى ٍ هبزضاى7.

.  تَؾقِ ثیوِ اجتوبفی ثطای ّوِ وبضگطاى ٍ تأهیي زضهبى پعقىی وبهل8.

.  فطاّن وطزى  غصا ٍ هؿىي هٌبؾت ٍ تؿْیالت فطٌّگی ٍ تفطیحبت ؾبلن 9.
. اهىبًبت یىؿبى ثطای آهَظـ وبضگطاىایجبز . 10

14 استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین -ورمزیار
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تشکیالت سازهاى تیي الوللی کار
 تكىیل فضَ وكَض ّبی ًوبیٌسگبى قطوت ثب ثبض یه ؾبل ّط هجوـ، ایي :ػوَهی هجوغ الف

 ثِ وبضگطی ًوبیٌسُ یه ٍ وبضفطهب ًوبیٌسُ یه زٍلت، ًوبیٌسُ زٍ هی تَاًس فضَ وكَض ّط .هی قَز
 .ثفطؾتس فوَهی هجوـ

ِ ّب زض هی ضؾس، فوَهی هجوـ تهَیت ثِ وِ هقیبض  ّبیی ِ ًبهِ ٍ هَافمت ًبه  ؾبظهبى ّبی تَنی
ِ ّب ایي وِ هی قًَس گٌجبًیسُ وبض ثیي الوللی ِ ًبه  قسُ تهَیت وكَض ّط لبًَى گصاضی هجلؽ زض تَنی

 .قَز گصاضزُ اجطا ثِ ٍ
 فوَهی هجوـ زض ،ثبض یه ؾبل ؾِ ّط وبض، ثیي الوللی ؾبظهبى اجطایی ّیأت : اجرایی ّیأت (ب

هسیطُ ّیأت .هی قَز ثطگعیسُ
:ٍؽبیف ّیأت اجطایی ثِ قطح ظیط اؾت

.  هجوـ فوَهی ٍ جبی تكىیل آىزؾتَض ًكؿت تقییي •
.  ؾبظهبى ثیي الوللی وبضثَزجِ ؾبالًِ تٌؾین •
ّبی   ٍ زؾتَض وٌفطاًؽتبضید تكىیل تقییي •
ِ ّب ًؾبضت • ِ ًبه ٍ  ( همبٍلِ ثِ هقٌبی لَل زازى زٍ عطف ثِ یىسیگط)ثط اجطای هفبز همبٍل

ِ ّب ِ ًبه .  زض وكَض ّبی فضَ تَنی
.  ّبی گًَبگَى ؾبظهبى ثیي الوللی وبض زض ظهیٌِ ؾیبؾتتقییي •

ؾبظهبى اؾت ٍ هؿئَلیت اًجبم زثیطذبًِ زفتط ثیي الوللی وبض، ثِ هٌعلِ : دفتر تیي الوللی کار( ج
ضا ثطفْسُ زاضزٍؾبیل ثطگعاضی هجوـ اهَض ازاضی ٍ زفتطی ٍ تأهیي 
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  :کار تیي الوللی سازهاى ٍ ایراى
 آى فضَ ،1919 ؾبل اظ یقٌی وبض، ثیي الوللی ؾبظهبى تأؾیؽ ؾبل ًرؿتیي اظ ایطاى، وكَض

 زض ایطاى ؾَی اظ وبهلی ًوبیٌسگی ّیأت ثبض ًرؿتیي ثطای ،1945 ؾبل زض ٍ گطزیس ؾبظهبى
 ایطاى ٍ ؾبظهبى هیبى ضٍاثظ وبض، ٍظاضت تأؾیؽ ثب ٍ وطز قطوت وبض ثیي الوللی وٌفطاًؽ

  .گطزیس فقبل تط

ِ ًبهِ 156 تبوٌَى   ثِ آى ّب اظ ثطذی وِ اؾت، ضؾیسُ تهَیت ثِ وبض ثیي الوللی ؾبظهبى همبٍل
 :اؾت ظیط قطح

ِ ًبهِ•  ججطاى ًؾط اظ ،ذبضجی ٍ زاذلی وبضگطاى ثب ضفتبضی تؿبٍی :19 قوبضُ همبٍل
  وبض اظ ًبقی ذؿبضت

ِ ًبهِ• یىؿبى وبض ثطاثط زض هطز ٍ ظى وبضگطاى زؾتوعز تؿبٍی : 100 قوبضُ همبٍل
ِ ًبهِ• ثبظضگبًی ٍ ازاضی هؤؾؿبت زض ّفتگی تقغیل: 106 قوبضُ همبٍل
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-(WHO) جْاًی تْذاشت سازهاى World Health Organization

  .قس تبؾیؽ (ؾَییؽ زض ٍالـ) غًَ زض 1948 ؾبل آٍضیل 9 زض آغاًؽ ایي

 
  ؾالهت ؾغح ثیكتطیي ثِ هطزم زؾتیبثی ضا ّسفف جْبًی ثْساقت ؾبظهبى ٔاؾبؾٌبهِ

  ّبی ثیوبضی هرهَنب ثیوبضی ّب ثب هجبضظُ ؾبظهبى ایي انلی ٍٔؽیفِ .هی وٌس ثیبى هوىي
  .اؾت جْبى هطزم فوَهی ؾالهت اضتمب ٍ قبیـ هؿطی

WHOٍُـ ّبی وطزى ّوبٌّگ ثط فال   هبًٌس ،ففًَی ّبی ثیوبضی پبیف ثطای ثیي الوللی تال
ِ ّبیی اظ ایسظ   ؾبظهبى ایي .هی وٌس حوبیت ثیوبضی ّبیی چٌیي زضهبى ٍ پیكگیطی ثطای ثطًبه

.هی وٌس حوبیت زاضٍّب تكریهی قیَُ ّبی ثی ذغط، ٍ هَحط ٍاوؿي ّبی تَظیـ ٍ تَلیس اظ
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ِ ای در ایراى   تشکیالت ایوٌی ٍ تْذاشت حرف
زض ایطاى، ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبفی ٍ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی هتَلی  

توطوع  هؿبئل ایوٌی ٍ لَاًیي وبض ، ثط ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبفی. حفؼ ؾالهت وبضوٌبى اًس
. زاضز

ادارُ تازرسی کار
ٍ ضَاثظ حفبؽت فٌی، ازاضُ ول ثبظضؾی وبض ٍظاضت وبض ٍ  نحیح لبًَى وبض هٌؾَض اجطای  ثِ

اهَض اجتوبفی ٍ ثِ تجـ آى ازاضات ثبظضؾی وبض اؾتبى ّب تكىیل گطزیس  
ازاضُ ول ثبظضؾی  ، زضگبُ ٍظاضت تقبٍى، وبض ٍ اهَض اجتوبفی، تكىیالت، هقبًٍت ضٍاثظ وبض

.  وبض، لبًَى  وبض، فهل چْبضم حفبؽت فٌی ٍ ثْساقت وبض

http://www.mcls.gov.ir/fa/home

:آزضؼ لبًَى وبض

http://www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/
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کار تازرسی ادارُ ّذف 

  زض اؾالهی جوَْضی وبض لبًَى زض هٌسضج هَاظیي ولیِ نحیح اجطای ثطای ًؾبضت .1
ِ ٍیػُ وبض قطایظ ذهَل   ذغطًبن، ٍ ظیبى آٍض ٍ ؾرت وبض ّبی ثِ هطثَط حوبیتی همطضات ث

 .ًَجَاى وبضگطاى ٍ ظًبى اقتغبل وبضگط، ضفبُ هعز، وبض، هست
ِ ّب ٍ وبض لبًًَی همطضات ٍ نحیح اجطای ثط ًؾبضت .2   ثِ هطثَط ّبی زؾتَضالقول ٍ آییي ًبه

  .وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت
  وِ افطازی ولیِ ٍ وبضفطهبیبى وبضگطاى، ضاٌّوبیی ٍ فٌی حفبؽت ثِ هطثَط هؿبئل آهَظـ .3
  .زاضًس لطاض وبض اظ ًبقی ذغطات ٍ حَازث اظ ًبقی ضبیقبت ٍ نسهبت هقطو زض
  ٍ تْیِ ٍ فٌی حفبؽت همطضات اجطای اظ ًبقی اقىبالت پیطاهَى تحمیك ٍ ثطضؾی .4

  ثب هٌبؾت هصوَض، هَاضز ثِ هطثَط ّبی زؾتَضالقول ٍ هیعاى ّب انالح جْت الظم پیكٌْبز
 .تىٌَلَغی پیكطفت ّبی ٍ تحَالت

ُ ّب زض وبض اظ ًبقی حَازث ثِ ضؾیسگی ٍ ثطضؾی .5 ِ ٍتحلیل ٍ وبضگب   تْیِ ٍ آى تجعی
ِ ضیعی هٌؾَض ثِ هطثَط آهبض ّبی  .هكبثِ حَازث اظ پیكگیطی ٍ ّبی ثطًبه
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ٍظایف
 ٍ نحیح اجطای (وبض ثبظضؾی آییي ًبهِ 2 هبزُ ٍ وبض لبًَى 98 هبزُ هَضَؿ) فوَهی ثبظضؾی1.

.وبض فبًَى زض هٌسضج همطضات جبًجِ ّوِ
  هَضزی ثبظضؾی .2 
  جسیسالتأؾیؽ ّبی وبضگبُ قطایظ ثطضؾی هٌؾَض ثِ وبض لبًَى 87ی هبزُ اجطای ضاؾتبی زض ثبظضؾی .3 

 .(... نٌفی، اهَض هجبهـ نٌبیـ،) لبًًَی هطاجـ زضذَاؾت اظ پؽ
 حفبعت اهط زض ثیٌی پیف لحبػ اظ (وبض لبًَى 87هبزُ هَضَؿ) وبضگبُ ّب ؾبذتوبًی ًمكِ ثطضؾی .4 

وبض ثْساقت ٍ فٌی
 حضَض ٍ اذتالف حل ٍ تكریم هحتطم ّیأت ّبی زض قسُ تكىیل ّبی پطًٍسُ ذهَل زض تحمیك .5
  ّیأت ّب ایي زض
 چگًَگی آییي ًبهِ 17 هبزُ ٍ وبض لبًَى 93 هبزُ هَضَؿ) وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت ّبی وویتِ .6 

(وبض ثبظضؾی
 ذسهبتی ّبی قطوت نالحیت ثطضؾی .7 
ظیبى آٍض ٍ ؾرت هكبغل .8
(وبض ثبظضؾی چگًَگی آییي ًبهِ 6 ٍ 18 هَاز وبض، لبًَى 96 هبزُ شیل ج ثٌس هَضَؿ) آهَظـ .9

 ثبظضؾی چگًَگی آییي ًبهِ 16 تب 11 هَاز ٍ وبض لبًَى 96 هبزُ شیل ثٌس هَضَؿ) حَازث ثطضؾی .10
(وبض
ُ ّب اظ لؿوتی یب توبم تقغیلی ضفـ یب تقغیل زضذَاؾت .11  لبًَى 105 شیل 1 تجهطُ هَضَؿ) وبضگب
(وبض
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  پسشکی آهَزش ٍ درهاى تْذاشت، ٍزارت
  فقبلیت (وبض عت) وبض پعقىی ٍ ثْساقتی هؿبئل حیغِ زض وبض، ٍ هحیظ ؾالهت هطوع
  ٍاحس یه ثْساقتی، هقبًٍت ّط زض .زاضز ٍجَز ثْساقتی هقبًٍت یه اؾتبى ّب، زض .زاضز

ِ ای ثْساقت   گًَبگَى، هٌبعك زض ثْساقتی ّبی قجىِ ًبم ثِ حَظُ، چٌس ثِ وِ اؾت حطف
ِ ای ثْساقت ٍاحس ًبم ثِ ٍاحسی ثْساقتی، ّبی قجىِ زض .هی قَز تمؿین  زاضز ٍجَز حطف

  .هی وٌٌس فقبلیت پعقىی فلَم ّبی زاًكگبُ ًؾط ظیط اؾتبى ّب زض وِ

هرکس سالهت هحیط ٍ کار

استاى 
( ٍاحذ تْذاشت حرفِ ای )هؼاًٍت تْذاشتی 

استاى 
( ٍاحذ تْذاشت حرفِ ای )هؼاًٍت تْذاشتی 

هٌاطق گًَاگَى
( ٍاحذ تْذاشت حرفِ ای)شثکِ ّای تْذاشتی 

هٌاطق گًَاگَى
( ٍاحذ تْذاشت حرفِ ای)شثکِ ّای تْذاشتی 
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ِ ّا ضَاتط ٍآییي ًاه
  ثِ هطثَط لَاًیي ثِ ایطاى، اجتوبفی تأهیي ٍ وبض همطضات ٍ لَاًیي هجوَفِ چْبضم فهل

  ًرؿت، هجحج .اؾت هجحج زٍ زاضای فهل ایي .هی پطزاظز وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت
  .اؾت وبض ثبظضؾی لَاًیي زضثبضُ زٍم هجحج ٍ اؾت ولیبت زضثطزاًسُ
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کار تْذاشت ٍ فٌی حفاظت تِ هرتَط قَاًیي
 اظ وِ القول  ّبیی زؾتَض ضفبیت وكَض هبزی هٌبثـ ٍ اًؿبًی ًیطٍی نیبًت ثطای -85 هادُ

  ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت ٍ (فٌی حفبؽت تأهیي جْت) فٌی حفبؽت فبلی قَضای عطیك
ِ ای ثیوبضی ّبی اظ جلَگیطی جْت) پعقىی آهَظـ   ٍ وبضگط ٍ وبض ثْساقت تأهیي ٍ حطف
ُ ّب، ولیِ ثطای هی قَز، تسٍیي (وبض هحیظ  العاهی وبضآهَظاى ٍ وبضگطاى وبضفطهبیبى، وبضگب
 .اؾت
  هی ثبقس فٌی حفبؽت ّبی آئیي ًبهِ ٍ هَاظیي تْیِ هؿئَل فٌی حفبؽت قَضایقبلی 86 هادُ
:افضبء
  ٍ ؾبذتوبًی ّبی ًمكِ ٍ وبض ثطًبهِ ثسٍاً هىلفٌس حمَلی ٍ حمیمی اقربل -87 هادُ
  اؽْبض ثطای وبض، ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت اهط زض ثیٌی پیف لحبػ اظ ضا ًؾط هَضز ّبی عطح
  زاضًس اضؾبل اجتوبفی اهَض ٍ وبض ٍظاضت ثِ تبییس ٍ ًؾط

  ٍؾبیل هىلفٌس لبًَى ایي 85 هبزُ هَضَؿ ٍاحس ّبی ولیِ هؿئَالى ٍ وبضفطهبیبى -91 هادُ
 ثِ ضا الصوط فَق ٍؾبیل وبضثطز چگًَگی ٍ زازُ لطاض آًبى اذتیبض زض ٍ تْیِ ضا الظم اهىبًبت ٍ

.ًوبیٌس ًؾبضت اهىبًبت ٍ ٍؾبیل اظ ًگْساضی ٍ اؾتفبزُ حؿي ثط ٍ،ثیبهَظًس آًبى
 اجطای ٍ فطزی ثْساقتی ٍ حفبؽتی ٍؾبیل اظ زاضی ًگِ ٍ اؾتفبزُ ثِ هلعم ًیع هصوَض افطاز

  .هی ثبقٌس وبضگبُ هطثَعِ زؾتَضالقول
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  ًَؿ التضبی ثِ آى ّب زض قبغلیي وِ لبًَى ایي 85 هبزُ هَضَؿ ٍاحس ّبی ولیِ -92 هادُ
  پطًٍسُ هصوَض افطاز ّوِ ثطای ثبیس زاضًس لطاض وبض اظ ًبقی ّبی ثیوبضی ثطٍظ هقطو زض وبض

  ٍ هقبیٌِ آى ّب اظ زضهبًی ثْساقتی هطاوع تَؾظ یىجبض ؾبلی حسالل ٍ زٌّس تكىیل پعقىی
  .ًوبیٌس ضجظ هطثَعِ پطًٍسُ زض ضا ًتیجِ ٍ آٍضًس فول ثِ ضا الظم ّبی آظهبیف

  ٍ حفبؽتی همطضات اجطای ثطحؿي ًؾبضت ٍ وبضگطاى هكبضوت جلت هٌؾَض ثِ -93 هادُ
ُ  ّبیی زض ثیوبضی ّب، ٍ حَازث اظ پیكگیطی ٍ وبض هحیظ زض ثْساقتی   ٍ وبض ٍظاضت وِ وبضگب

 وویتِ زٌّس تكریم ضطٍضی پعقىی آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت ٍ اجتوبفی اهَض
  .قس ذَاّس تكىیل وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت

 ثِ هطثَعِ ٍاحس یب وبضگبُ زض وبض اظ ًبقی ثیوبضی یب حبزحِ ٍلَؿ اهىبى اعالؿ -94 هادُ
  ًیع اهط ایي .وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت هؿئَل یب وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ

  .گطزز حجت هی قَز زاضی ًگِ هٌؾَض ّویي ثِ وِ زفتطی زض قسُ هغلـ فطز تَؾظ ثبیؿتی
  یب وبضفطهب ثطفْسُ وبض ثْساقت ٍ فٌی ضَاثظ ٍ همطضات اجطای هؿئَلیت -95 هادُ

 .ثَز ذَاّس لبًَى ایي 85 هبزُ زض قسُ شوط هَضَؿ ٍاحس ّبی هؿئَلیي
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  کار تازرسی تِ هرتَط قَاًیي
ِ ضیعی، هؿئَل پعقىی آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت -1تثصرُ -96 هادُ  اضظقیبثی وٌتطل، ثطًبه

  ثِ ظهیٌِ ایي زض ضا الظم الساهبت اؾت هَؽف ٍ ثَزُ وبضگطی زضهبى ٍ وبض ثْساقت ظهیٌِ زض ثبظضؾی ٍ
 .آٍضز فول
 ثسٍ زض فلوی ٍ ًؾطی آهَظـ ّبی زٍضُ گصضاًسى ثِ هٌَط وبض ثبظضؾی ؾوت زض اقتغبل 97 هادُ

 .اؾت اؾترسام
  اعالؿ ثسٍى زاضًس حك ذَیف ٍؽبیف حسٍز زض وبض ثْساقت وبضقٌبؾبى ٍ وبض ثبظضؾبى -98 هادُ
 ثبظضؾی ثِ قسُ ٍاضز لبًَى ایي 85 هبزُ هكوَل هَؾؿبت ثِ ضٍظ قجبًِ اظ ٌّگبم ّط زض لجلی

  .ثپطزاظًس
 

 وِ هَازی تطویجبت اعالؿ هٌؾَض ثِ زاضًس حك وبض ثْساقت وبضقٌبؾبى ٍ وبض ثبظضؾبى -99 هادُ
ِ اًساظُ هی گیطًس، لطاض اؾتفبزُ هَضز وبض اًجبم زض یب ٍ هی ثبقٌس توبؼ زض آى ّب ثب وبضگطاى  وِ ای ث

 .ًوبیٌس تؿلین ذَز هؿتمین ضٍؾبی ثِ ٍ ثگیطًس ًوًَِ ضؾیس ثطاثط زض اؾت الظم آظهبیف ثطای

ِ ای ثْساقت وبضقٌبؾبى ٍ وبض ثبظضؾبى ولیِ -100 هادُ  اهضبء ثب هَضز حؿت ٍیػُ وبضت زاضای حطف
 ّوطاُ ثبیس ثبظضؾی ٌّگبم وِ پعقىی اًس آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظیط یب اجتوبفی اهَض ٍ وبض ٍظیط
 .قَز اضائِ وبضگبُ هؿئَلیي یب ضؾوی همبهبت تمبضبی نَضت زض ٍ ثبقس آى ّب

 ثِ وبض ثْساقت وبضقٌبؼ ٍ وبض ثبظضؾبى ٍضٍز هبًـ وؿبًیىِ زیگط ٍ وبضفطهبیبى -104 هادُ
 هساضن ٍ اعالفبت اظ زازى یب قًَس ایكبى ٍؽیفِ اًجبم هبًـ یب ٍ گطزًس لبًَى ایي هكوَل ّبی وبضگبُ

... .قس ذَاٌّس هحىَم لبًَى ایي زض همطض ّبی هجبظات ثِ هَضز حؿت ًوبیٌس، ذَززاضی آًبى ثِ الظم
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کار تْذاشت ٍ فٌی حفاظت کویتِ آییي ًاهِ
  ؾالهتی اضتمبی ٍ حفؼ وبض، اظ ًبقی ّبی ثیوبضی ٍ حَازث اظ پیكگیطی هٌؾَض ثِ 1 هادُ

  ثب وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت ّبی وویتِ تكىیل وبض، ّبی هحیظ ؾبلن ؾبظی ٍ وبضگطاى
.اؾت العاهی وكَض ّبی وبضگبُ زض آییي ًبهِ ایيزض هٌسضج همطضات ٍ ضَاثظ ضفبیت

 
ِ ای اؾت هىلف وبضفطهب ثبقٌس، وبضگط ًفط 52 زاضای وِ  ّبیی وبضگبُ -2 هادُ   ًبم ثِ وویت

  .زّس تكىیل شیل افضبی ثب وبضگبُ زض وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ

اٍ تبم الرتیبض ًوبیٌسُ یب وبضفطهب1.

وبضگبُ وبضگطاى ًوبیٌسُ یب وبض اؾالهی قَضای ًوبیٌس2ُ.

وبضگبُ اؾتبزاى ؾط اظ یىی اٍ ًجَزى نَضت زض ٍ فٌی هسیط3.

فٌی حفبؽت هؿئَل4.

ِ ای ثْساقت هؿئَل5. حطف

ِ ای ثْساقت التحهیالى فبضك اظ تطجیحب هی ثبیؿتی فٌی حفبؽت هؿئَل -1 تثصرُ   یب حطف
  .ثبقس قْطؾتبى ثْساقت هطوع تبییس هَضز فوَهی پعقه
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  ّبی ثطًبهِ زض ثبیؿتی وبضفطهب ّعیٌِ ثب وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ افضب -3 تثصرُ
  شی ضثظ ّبی اضگبى تَؾظ وِ وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت ثِ هطثَط ثبظآهَظی ٍ آهَظقی

  .ًوبیٌس قطوت هی گطزز ثطگعاض
  یب یه وِ نَضتیىِ زض ثبقٌس زاقتِ وبضگط ًفط 100 تب 52 ثیي وِ  ّبیی وبضگبُ زض -4 تثصرُ

  افطاز اظ ًفط ؾِ حسالل ثب وویتِ جلؿِ ثبقٌس ًساقتِ حضَض زضوبضگبُ وویتِ افضبی اظ ًفط زٍ
 هؿئَل یب فٌی حفبؽت هؿئَل وویتِ ایي زض ثطآًىِ هكطٍط هی گطزز تكىیل هصوَض

ِ ای ثْساقت   .ثبقس زاقتِ حضَض حطف
  ًؾط ثب ًوبیس ایجبة آى ّب وبض ًَؿ ٍ زاضًس وبضگط ًفط 52 اظ ووتط وِ  ّبیی وبضگبُ زض ـ 3 هادُ

ِ ای ثْساقت وبضقٌبؼ ٍ وبض ثبظضؼ ّوبٌّگ ٍ هكتطن   تكىیل ثِ هىلف وبضفطهب هحل، حطف
  .ثَز ذَاّس هعثَض وویتِ

ُ ّب گًَِ ایيزض -1 تثصرُ :هی گطزز تكىیل ظیط قطح ثِ افضب اظ ًفط ؾِ ثب وبضگب
اٍ االذتیبض تبم ًوبیٌسُ یب وبضفطهب1.
وبضگبُ وبضگطاى ًوبیٌسُ یب اؾالهی قَضای ًوبیٌس2ُ.
ِ ای ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت هؿئَل3.   حطف
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ِ ای ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت هؿئَل نالحیت -2 تثصرُ ُ ّب گًَِ ایي ثطای حطف  تبییس ثِ ثبیس وبضگب
 .ثطؾس هحل ثْساقت هطوع ٍ وبض ازاضُ

 هی گطزز تكىیل ًفط ؾِ ثب وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ وِ  ّبیی وبضگبُ ولیِ زض -3 تثصرُ
ِ ای ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت هؿئَل  ّبی آهَظـ اظ پؽ آًىِ ثط هكطٍط ثبقس ًفط یه هی تَاًس حطف

 قطوت هی گطزز تكىیل هَضز حؿت هحل وبض ازاضُ ثب ٍ ثْساقت هطوع تَؾظ وبضفطهب ّعیٌِ ثب الظم
 .ًوبیس زضیبفت ضا الظم ًبهِ گَاّی ٍ ًوَزُ

  زض ٍ گطزز تكىیل ثبض یه هبُ ّط الالل ثبیس وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ جلؿبت ـ 4 هادُ
 تكىیل ظهبى تقییي .ًوبیٌس السام افضبءوویتِ هیبى اظ زثیط ًفط یه اًتؿبة ثِ ًؿجت ذَز جلؿِ ایي

 .ذَاّسثَز زثیطجلؿِ فْسُ ثِ وویتِ نَضتجلؿبت تٌؾین ٍ جلؿبت

 یب ٍ فٌی حفبؽت هؿئَل یب وبضذبًِ هسیط پیكٌْبز ثب هَفس اظ ظٍزتط یب ضطٍضی هَالـ زض -1 تثصرُ
ِ ای ثْساقت هؿئَل  .قس ذَاّس تكىیل وویتِ حطف
  ضا وبض اظ ًبقی ثیوبضی یب حبزحِ ٍلَؿ احتوبل وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت نَضتیىِ زض -2 تثصرُ

 وبضفطهب ثِ افالم ضوي ضا هَاضز ٍ ًوَزُ جلؿِ تكىیل ثِ السام فَضا ثبیس زّس تكریم وبضگبُ ثطای
 .ًوبیس افالم هطثَعِ ثْساقت هطوع ٍ وبض ازاضُ ثِ

 نَضتجؿبت ّوچٌیي ٍ هصوَض وویتِ تهویوبت اظ ًؿرِ یه اؾت هىلف وبضفطهب -3 تثصرُ
 .ًوبیس اضؾبل هطثَعِ ثْساقت هطوع ٍ وبض ازاضُ ثِ ضا قسُ تٌؾین
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: اؾت شیل قطح ثِ کار تْذاشت ٍ فٌی کویتِ ٍظایف - 5 هادُ

  ضفـ جْت وبضفطهب ثِ الظم پیكٌْبزات اضائِ ٍ وویتِ جلؿبت زض ثْساقتی ٍ حفبؽتی هكىالت ٍ هؿبئل•
 .وبض هحیظ ؾبلن ؾبظی ًَالم

  وبضفطهبی ثِ آى ّب ضفـ جْت الظم پیكٌْبزات اضائِ ٍ ثْساقتی ٍ حفبؽتی ًَالم ٍ ایطازات ولیِ اًقىبؼ•
  .وبضگبُ

ِ ای ثْساقت وبضقٌبؾبى ثب هؿبفی تكطیه ٍ ّوىبضی•  حفبؽتی همطضات اجطای جْت وبض ثبظضؾبى ٍ حطف
  .وبض ثْساقت ٍ

  .وبض هحیظ زض حفبؽتی ٍ ثْساقتی هَاظیي ٍ همطضات ضفبیت ثِ ًؿجت وبضگطاى آقٌبؾبظی ٍ تَجِ•

  ّوچٌیي ٍ ذغط ثسٍى ٍ ؾبلن هغوئي، وبض اًجبم ثطای الظم ّبی زؾتَضالقول تْیِزض وبضفطهب ثب ّوىبضی•
  .وبض هحیظ زض حفبؽتی ٍ ثْساقتی تجْیعاتٍ لَاظم اظ نحیح اؾتفبزُ

 .زاضًس جسیت ٍ فاللِ وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت اهط زض وِ وبضگطاًی تكَیك جْت وبضفطهب ثِ پیكٌْبز•

  اظ ًبقی حَازث ثِ هطثَط ّبی فطم ّوچٌیي ٍ وویتِ جلؿبت نَضت اضؾبل ٍ تْیِ هٌؾَض ثِ الظم پیگیطی•
  .شی ضثظ ّبی اضگبى ثِ وبض اظ ًبقی ّبی ثیوبضی ٍ وبض

  ثِ وبضگطاى اثتال اظ پیكگیطی هٌؾَض ثِ ازٍاضی هقبیٌبت ٍ اؾترساماظ لجل هقبیٌبت اًجبم زض الظم پیگیطی•
  .هطثَعِ ثْساقت هطوع ثِ حبنلِ ًتبیج اضائِ ٍ وبض اظ ًبقی ّبی ثیوبضی

ِ ای ّبی ثیوبضی ثِ هكىَن هَاضز افالم•   زض ّوىبضی ٍ هطثَعِ ثْساقت هطوع ثِ وبضفطهب عطیك اظ حطف
ِ ای ّبی ثیوبضی ثِ پعقىی قَضای تكریم ثِ وبضگطاًیىِ ثطای هٌبؾت قغل تقییي   یب ٍ قسُ هجتال حطف

(وبض لبًَى 92 هبزُ 1 تجهطُ هَضَؿ) .زاضًس لطاض آى ّب اثتال هقطو زض
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: تْذاشت ٍ فٌی کویتِ ٍظایف ی اداهِ
  ٍ تٌؾین ٍ ثْساقتی ٍ حفبؽتی هؿبئل ًؾط ًمغِ اظ هطثَعِ اعالفبت ٍ آهبض آٍضی جوـ•

  .وبضگبُ زض هَجَز ًَالم نَضت فطم تىویل
  حؿي ثط ًؾبضت ٍ وبض هحیظ زض ثْساقتی ٍ حفبؽتی ٍؾبیل ،اثعاضوبض هقبیٌِ ٍ ثبظزیس •

  .ّب آى اظ اؾتفبزُ
  ضطیت ٍ تىطاض ضطیت تقییي ٍ وبضگطاى وبض اظ ًبقی ّبی ثیوبضی ٍ حَازث آهبض حجت •

  .حَازث ؾبالًِ قست
ِ ای ّبی ثیوبضی ٍ حَازث هیعاى ًوَزاض تطؾین ثط ًؾبضت •   ًهت ّوچٌیي ٍ حطف

  .وبض هحیظ زض حفبؽتی ٍ ثْساقتی آهَظقی پَؾتط ّبی
  .وبضگبُ زض ثْساقتی ٍ حفبؽتی ذغطات ایجبز ّبی وبًَى افالم •
  اثعاض ٍ هبقیي آالت اؾتمطاض ٍ هحهَالت ٍ اٍلیِ هَاز آضایف ٍ تطتیت ٍ ًؾن ثط ًؾبضت •

  .وبض هحیظ زض وبضگط ٍ وبض نحیح تغبثك ّوچٌیي ٍ ایوي ٍ نحیح ًحَ ثِ وبض
•...
  ثْساقت ٍ حفبؽت هؿئَلیي وبض ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ ٍجَز -6 هادُ•

ِ ای ِ ّیچ ٍجِ وبضگبُ زض حطف   ٍضـ همطضات لجبل زض وبضفطهب لبًًَی ّبی هؿئَلیت ضافـ ث
  .ثَز ًرَاّس قسُ
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:اوًاع کمیتٍ ایمىی در صىعت
بدليل يسعت ي گستزدگي امنان بُزٌ گيزي اس يل مميتٍ اوحصاري مقدير  -

.ويست
بزاساس دستًرالعمل يسارت مار امنان چىديه مميتٍ بٍ مىظًر تحت پًشش قزار  -

دادن مل جمعيت
مديزيت سمان در ايقات مديزان ارشد -
َز سٍ يا شش ماٌ ينبار تشنيل شدٌ ي  :كميته حفاظتي مركزي كارخانه -1

.امًري مٍ خيلي مُم ي مالن َستىد
مديزان قسمت َا ي سزمارگزان قسمت ايه  :كميته حفاظتي قسمت ها -2

.گًوٍ مميتٍ را تشنل مي دَىد
سز مارگزان ي مارگزان ي يجٍ اشتزاك در ارتباط با  :كميته حفاظتي كارگران -3

فعاليت َاي ثابت ي ينسان آوُا مي باشد لذا تشزيل مساعي جُت رفع 
.مشنالت يجًد دارد
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وٌس؟ هی تقییي وؿی چِ ضا ثْساقت ٍ حفبؽت وویتِ جلؿبت ظهبى تقییي ٍ جلؿبت نَضت تٌؾین
 ای حطفِ ثْساقت وبضقٌبؼ (ز    وبضگطاى ًوبیٌسُ (ج      وبضفطهب(ة       جلؿِ زثیط (الف

الف
 ظیط هكبغل اظ وساهیه ثب وبض لبًَى زض ثْساقت ٍ حفبؽت وویتِ زض اؾالهی قَضای ًوبیٌسُ ٍجَز
اؾت؟ قسُ ثیٌی پیف یىؿبى ٍ ثطاثط
وبض ؾطاؾتبز (ز     وبضفطهب ًوبیٌسُ (ج      وبضگطاى ًوبیٌسُ(ة   فٌی حفبؽت هؿئَل (الف

ب
قَز؟ هی افوبل وؿی چِ تَؾظ همطضات عجك وبضگبُ زض ایوٌی ّبی ؾیبؾت

وبضذبًِ هسیط ّیئت (ز    وبضذبًِ ثْساقت ٍ ایوٌی هؿئَل (ج  هسیطفبهل(ة   هسیط (الف

ب
 ًؾط ثب ثْساقت ٍ حفبؽت وویتِ ًبهِ آئیي اؾبؼ ثط زاضًس وبضگط ًفط 25 اظ ووتط وِ ّبیی وبضگبُ زض

ثَز؟ ذَاّس وویتِ تكىیل ثِ هىلف وبضفطهب ظیط افطاز اظ وساهیه
  ٍ وبض ثبظضؼ (ز      ای حطفِ ثْساقت وبضقٌبی (ج     وبض ثبظضؼ(ة      وبضگطاى ًوبیٌسُ (الف

ای حطفِ ثْساقت وبضقٌبؼ
د
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  هَاضز اظ وساهیه فْسُ ثِ آهَظقی ّبی ثطًبهِ جْت ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت وویتِ افضبء ّعیٌِ وٌٌسُ تأهیي
ثبقس؟ هی ظیط
وبضفطهب (ز           وٌٌسُ قطوت فضَ (ج           ثْساقت هطوع(ة       ثْساقت هطوع ٍ وبض ازاضُ (الف

د
  وؿی چِ فْسُ ثِ ثْساقت ٍ حفبؽت وویتِ افضبء ٍؽبیف قطح عجك ایوٌی آهَظـ ّبی فقبلیت ضّجطی
اؾت؟

  وبضقٌبؼ ٍ وبض ثبظضؼ (ز        ثْساقت ٍ ایوٌی هؿئَل (ج         ؾَپطٍایعض(ة          هسیطفبهل (الف
  ای حطفِ ثْساقت

ج
  تَاًٌس هی ظیط هكبغل اظ وساهیه وبضذبًجبت ثْساقت ٍ حفبؽت وویتِ زض فٌی هسیط ٍجَز فسم نَضت زض

قًَس؟ جبیگعیي
  ثْساقت وبضقٌبؼ (ز    وبضاى اؾتبز ؾط اظ یىی (ج    فٌی حفبؽت هؿئَل(ة    اؾالهی قَضای ًوبیٌسُ (الف

  ای حطفِ
ج

  زض ای حطفِ ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت ّبی وویتِزض ای حطفِ ثْساقت ٍ فٌی حفبؽت هؿئَل نالحیت تأییس
اؾت؟ قسُ شوط هَاضز اظ وساهیه فْسُ ثِ ثْساقت ٍ حفبؽت ّبی وویتِ

وبضفطهب (ز           ثْساقت هطوع (ج           وبض ازاضُ(ة       ثْساقت هطوع ٍ وبض ازاضُ (الف
الف

33 استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین -ورمزیار

. ّط وِ پیكبًی هبزض ذَیف ضا ثجَؾس اظ آتف جٌْن ههَى قَز
(ل)حضطت هحوس 
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