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ٚ ٔحیظ ظیؿت ثب ٔفبٞیٓ  ٚ ٔٛضٛػبت ؾیؿتٓ ٞبی ویفیت، ثٟساقت حطفٝ ای، ایٕٙی آقٙبیی   

 ؾالٔت ،  ثٟساقت ضٚاٖ، اضٌٛ٘ٛٔی

IMS   ٚ ٝٔٔطاحُ اذص ٌٛاٞیٙب (IMS) ٝ  آقٙبیی ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت یىپبضچ  

ایعٚ  ٚ  اؾتب٘ساضزٞب  فٛایس آقٙبیی ثب  ٔفبٞیٓ ٚ  

ٔسیطیت ثٟساقت ، ایٕٙی ٚ ٔحیظ ظیؿت ؾیؿتٓ  ی اؾتمطاضٔطاحُ ارطائ  
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 ٔمسٔٝ :
 

 ت ، ثٟساقت ، ایٕٙی ٚ ٔحیظ ظیؿت ویفی

Quality  Health  Safety and  Environment 

 

ثٟساقت ٚ ايٕٙي زٚ فبُٔ ٟٔٓ ٚ اؾبؾي زض حفؼ ؾالٔت ٚ ٔحيظ ظيؿت ا٘ؿب٘ي اؾت وٝ اظ زيطثبظ زض 

ّي ،  ثٕٙؾٛض فطاٞٓ ؾبظي ٔحييظ ويبض   نٙبيـ ٔرتّف ٚ ٔزٕٛفٝ ٞبي پيٕب٘ىبضي ثٝ ٚيػٜ زض ؾغح ثيٗ إِّ

ؾبِٓ ٚ ايٕٗ ثطاي وبضوٙبٖ ، ثٝ آٖ تٛرٝ قسٜ اؾت . ويفيت  ، ثٟساقت حطفٝ اي ٚ ايٕٙي ، اظ فٛأُ ٔٛضز 

٘يبظ زضٖٚ ؾبظٔب٘ي تّمي قسٜ ، أب ثرف ٔحيظ ظيؿت فالٜٚ ثط ايٗ ٔؿئِٛيت ، تقٟسٞبي ثطٖٚ ؾبظٔب٘ي 

( NGOبط ثب ؾبظٔبٖ ٞبي زِٚتي ٚ تكىُ ٞبي غيطزِٚتيي   ثطاي حفؼ ؾالٔت ٔحيظ ظيؿت وكٛض ٚ اضتج

حصف تٕبْ حٛازث ٚ احطٞبي ؾٛء  HSEٔطتجظ ثب ٔحيظ ظيؿت ٘يع زاضز . ٞسف اظ ايزبز ٔسيطيت يىپبضچٝ 

ثط افطاز ٚ ٔحيظ ظيؿت اظ عطيك ايزبز ضٚ٘س ٘عِٚي زض ٔؿيط ٚلٛؿ ٞطٌٛ٘ٝ حبزحٝ ٚ آؾيت ثٝ ؾيٕت نيفط   

 اؾت.

زض ثؿيبضي اظ حيٛظٜ ٞيبي نيٙبيـ ، ٔقيبزٖ ، ا٘يطغي       QHSEبضط ٔٛضٛؿ قبيبٖ شوط اؾت زض حبَ ح

ذهٛنبً ٘فت ٚ ٌبظ ، فٕطا٘ي ، ذسٔبت ، ثبظضٌب٘ي ٚ ... وكٛضٔبٖ ٔٛضز تٛرٝ ذبل لطاض ٌطفتيٝ ٚ زؾيتيبثي   

ثٝ ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞب ٚ زا٘ف فّٕي ٚ فّٕي ثٝ ايٗ پسيسٜ زض ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي آ٘بٖ ارتٙبة ٘بپصيط 

 بيس.ٔي ٕ٘

 ثبقس : ؾتبز  زض چٟبض ٔحٛض ظيط ٔينف ٚ ثٝ أىب٘بت ثبِمٜٛ زض ؾغٛح ٔرتّف افٓ اظ  QHSEٍ٘بٜ 

 ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي   اظ ٘مغٝ ٘ؾط نسٔبت ، ثيٕبضي ٚ ٔطي ( .1

 تزٟيعات   اظ ٘مغٝ ٘ؾط اتالف ؾطٔبيٝ ، ؾطٚيؽ ٚ ربيٍعيٙي آٟ٘ب ( .2

ؾٛء زيٍط ضٚيسازٞبئي وٝ تبئيس ٔحيظ ظيؿت   اظ ٘مغٝ ٘ؾط تأحيط آاليٙسٜ ٞب ، فطآيٙس يب  .3

                                                                                                                                                                ثط ٔحيظ ظيؿت ذٛاٞٙس زاقت (.

 زؾت زازٖ فطنت تِٛيس وبض ( فقبِيت تِٛيس ٚ چطذٝ وبض   اظ ٘مغٝ ٘ؾط اظ .4
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 ٔغبِت :چىیسٜ 

 

 

 

نيٙبيـ ٔيطتجظ ثيب     وٝ أطٚظٜ فالٜٚ ثطثيبٍ٘ط يه ثحج رسيسي زض ايٕٙي نٙقتي اؾت  QQHHSSEE ٘بْ 

        ثيٝ اييٗ ٔؿيئّٝ     ، ؾبيط نٙبيـ ٚ حتي ٔٛؾؿبت ٚ ٔطاوع غييط نيٙقتي ٘ييع    ٘فت ٚ ٌبظ ٚ پتطٚقيٕي 

 ٔي پطزاض٘س .

٘ٛيٗ رٟبٖ بيـ ، ذسٔبت ،تزبضت ٚ ؾبيط پسيسٜ ٞبي  ذٛز ثيبٍ٘ط ز٘يبيي زض نٙ ،فٞط وساْ اظ ايٗ حطٚ

 س وٝ فجبضتٙس اظ :ٙٔي ثبق

QQ  ايٗ حطف ثٝ ٔقٙبيQuality   ز٘يبي ويفيت ضا افطازي ٔب٘ٙس زٔيًٙ وطاظثيي ٚ   . ويفيت ٔي ثبقس

 يت ضا قيبُٔ ٔيكيٛز.   ٚ فٕٛٔب ٔغبِجي زض ذهٛل رٙجٝ ٞبي زٌٚب٘ٝ ويف ٘سثٝ رٟب٘يبٖ قٙبؾب٘س  اٚٞٙٛ

ثك ٔحهَٛ ييب   ٔيعاٖ زلت زض تغب ٚ رٙجٝ ٔطثٛط ثٝ ؾبظٔبٖ  ويفيت عطاحي( رٙجٝ ٔطثٛط ثٝ ٔكتطي

 0ذسٔبت حبنّٝ ثب عطاحي( ضا ٌٛيٙس

HH  ايٗ حطف ثٝ ٔقٙبيHealth  ٝيب ؾالٔت ٚ ثٟساقت اؾت وٝ ٔي تٛاٖ آٖ ضا ثب ربٔقٝ پعقىي اِجت

زض ظ٘سٌي ارتٕبفي ٚ ٔحييظ   اثقبز رؿٕي، ضٚا٘ي ٚ ضٚحي  زض حطفٝ اي فٕٛٔي ٔقطفي وطز . ثٟساقت

 ٚ ٔيسيطاٖ   ٔٛضز تٛرٝ  وبضوٙبٖ٘مف حبئع إٞيتي ضا ايفب ٔي ٕ٘بيس ِيىٗ ايٗ ٟٔٓ وٕتط ٔب  ٞبي وبضي 

 بٖ ذٛاٞس قس .قٌطيجبٍ٘يط ذٛز  ظيبٖ فسْ تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔؿئّٝ ٚ لطاض ٌطفتٝ

SS  ٚاغٜ ايٗ حطف ٔقطفSafety   أيب    .ٚاغٜ اي پطآٚاظٜ أيب ثؿييبض غطييت زض اريطا     .ايٕٙي اؾت يب

آضاْ آضاْ ٔيٛضز   ٚ رٟب٘ي قسٖ تزيبضت   ثٝ ٔسز ٚضٚز ثٝ ز٘يبي تزبضت آظاز ٚ اؾتب٘ساضز ايٕٙي  أطٚظٜ 

ٚ آقٙبيي ثب لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔطثٛط ثٝ ايٕٙيي   ث، پيكٍيطي اظ حٛاز Safety  تٛرٝ لطاض ٔي ٌيطز .

 0ضا ٔغطح ٔي ٕ٘بيس
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EE حيظ ظيؿت ٔ ٔقطفEnvironment  ٔيٛاضزي اظ لجييُ ويبٞف    ٚاغٜ اي آقٙب ثطاي ٕٞٝ اؾت ٚ

تِٛيس ٚ ا٘تكبض آاليٙسٜ ٞبي ظيؿت ٔحيغي،وبٞف ٚ ثٟيٙٝ ؾبظي ٔهطف ا٘طغي، ايزبز ٚ تٛؾقٝ فضبي 

ضاٟٞبي ٔمبثّٝ ثب آِٛزٌي ٞبي  ؾجع، ارطاي ثط٘بٔٝ ٞبي پبيف ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي ٞبي ظيؿت ٔحيغي ٚ ٘يع 

 0بن ، آة ( ضا قبُٔ ٔي قٛز  ٞٛا ، ذ

ؾيؿتٓ ٞبي ٔسيطيت ٔرتّفي ٚرٛز زاضز وٝ ٞط يه اظ آٟ٘ب اظ رٙجٝ ٚ زيسٌبٜ ذبل ذٛز    فقبِيت ٞب ، 

ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ؾبظٔبٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي زٞٙس . ؾٝ ؾيؿتٓ ٔسيطيت ٔقتجطي وٝ زض حبَ 

طاؾط ز٘يب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتيٝ  حبضط زض ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٖ ٞب ٚ قطوتٟبي وٛچه ٚ ثعضي زض ؾ

 فجبضتٙس اظ :

 ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت 

 ؾیؿتٓ ٔسیطیت ایٕٙی ٚ ثٟساقت قغّی 

 ؾیؿتٓ ٔسیطیت ظیؿت ٔحیغی 

ثطاي اؾتمطاض ٞط يه اظ ايٗ ؾيؿتٓ ٞبي ٔسيطيت ٔي تٛاٖ اظ ٘يبظٔٙسي ٞبيي اؾيتفبزٜ ٕ٘يٛز ويٝ زض    

     ويٝ زض اييٗ ٔزٕٛفيٝ زض اضتجيبط ثيب ٞطييه اظ      اؾتب٘ساضز ٔطثٛعٝ ثيبٖ قسٜ اؾيت . اؾيتب٘ساضزٞبيي   

 ؾيؿتٓ ٞبي ٔسيطيت اؾتفبزٜ قسٜ ا٘س  فجبضتٙس اظ :

 ٘یبظٔٙسی ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت :

 ISO 9001 :2008      استاندارد 
 

 ٘یبظٔٙسی ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ایٕٙی ٚ ثٟساقت قغّی :

 OHSAS 18001:2007   استاندارد 

 

 طیت ظیؿت ٔحیغی :٘یبظٔٙسی ٞبی ؾیؿتٓ ٔسی

 ISO 14001 :2004      استاندارد  
ربٔـ ثٝ ٔزٕٛفٝ فٙبنط ضاٞجطزي ٘يبظ زاضز وٝ زض ا٘تٟب ثب ٔزٕٛفٝ ايٗ فٙبنط ثتٛا٘س زض  QHSEيه عطح 

ٚ ٔحييظ ظيؿيت ضا اظ     ، وبضوٙبٖ ، تزٟيعات ٚ تبؾيؿبت ضا اظ فٛأيُ ظييبٖ آٚض  يب پطٚغٜ اي  ٞط ؾبظٔبٖ

 فؾت وٙس.آِٛزٌي ظيؿت ٔحيغي ٔحب

زض ايٗ وتبثچٝ ؾقي قسٜ اؾت فالٜٚ ثط آقٙبيي ٚ قٙبذت ثب ٔٛضٛفبت ييبز قيسٜ ، ثيٝ ٔجيبحخي ٔب٘ٙيس      

 .ٚ ؾبيط اعالفبت ٔفيس زيٍط اقبضٜ قٛز IMSؾيؿتٓ ٔسيطيت يىپبضچٝ  ،  ISOاؾتب٘ساضز ، 
 

 

ٙس فؼبَ ثبلی تٛا٘ ٞبیی ٔی ای ٘ٝ چٙساٖ زٚض، فمظ ؾبظٔبٖ آ٘چٝ وٝ ٔحطظ اؾت، ایٗ اؾت وٝ زض آیٙسٜ

ٞبی ربضی ذٛز وبٞف، زض لیٕت تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ حجبت، زض ویفیت ثٟجٛز ٔؿتٕط ٚ  ثٕب٘ٙس وٝ زض ٞعیٙٝ

 ثط حفبظت اظ ٔحیظ ظیؿت تٛرٝ زاقتٝ ثبقٙس.
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 ویفیت
QQUUAALLIITTYY  

  

 رٙجٝ ٔطثٛط ثٝ ٔكتطي ٚ ،اقبضٜ وطز وٝ ويفيت زاضاي زٚرٙجٝ اؾت 1950پطٚفؿٛض رٛضاٖ زض ؾبِٟبي     

 (JURAN QUALITY HANDBOOK, 5TH EDITION, 1999  رٙجٝ ٔطثٛط ثٝ ؾبظٔبٖ.

رٙجٝ ٔطثٛط ثٝ ٔكتطي، ويفيت عطاحي اؾت ٚ آٖ ثٝ ٔقٙي ٔيعاٖ تغييطات زض ٔكرهبت ثطاي اؾيتفبزٜ      

وبضثطزي يىؿبٖ اؾت. ٔب٘ٙس عطاحيٟبي ٔرتّف ذٛزضٚ ثب ٔبضوٟبي ٔتٙٛؿ ٚ حتيي عطاحيٟيبي ٌٛ٘يبٌٖٛ اظ    

زض ؾبِٟبي ٔرتّف ٚ يب حتي زض يه ؾبَ ٔب٘ٙس تفبٚتٟبي ٔطثٛط ثٝ ذٛزضٚ فيبت ثيب ثٙيع ٚ ييب     يه ؾبظٔبٖ

      ٜ        قٛضِت. ايٗ رٙجٝ ويفيت ٔكتُٕ ثط رٙجٝ ٞبيي اظ ٔحهَٛ اؾيت ويٝ ٘ييبظ ٚ ا٘تؾيبض ٔكيتطي ضا ثيطآٚضز

 ٔي ؾبظز ٚ ؾطا٘زبْ ٔٛرت رّت ضضبيت ٔي قٛز.

ٚ آٖ ثٝ ٔقٙي ٔيعاٖ زلتي اؾت ويٝ ٔحهيَٛ حبنيّٝ ثيب      رٙجٝ ٔطثٛط ثٝ ؾبظٔبٖ، ويفيت ا٘غجبق اؾت

عطاحي ٔغبثمت زاضز. ٔب٘ٙس ٔيعاٖ زلت ضفبيت وطزٖ اؾتب٘ساضزٞبي ا٘تربة ٔٛاز اِٚيٝ، فطايٙس، ثبظضؾيي ٚ  

آظٖٔٛ ٚ ؾبيط فقبِيتٟبي ٔكبثٝ زض فُٕ تٛؾظ ؾبظٔبٖ. ايٗ رٙجٝ ويفيت ثٝ ٔقٙي فيبضي ثيٛزٖ اظ فييت،    

ٗ لجيُ اؾت ٚ زضحبِت ٔغّٛة، حبِت ٘مم نيفط  تقجييط وطاظثيي(. ٔيخالً ييه      فمساٖ فسْ ا٘غجبق ٚ اظ اي

ذٛزضٚ قٛضِت وٝ حطوت ٔي وٙس ٚ يه ذٛزضٚ قٛضِت زيٍطي وٝ حطوت ٕ٘ي وٙس، ٞيط زٚ زاضاي ويفييت   

 عطاحي يىؿبٖ ٞؿتٙس ِٚي ويفيت ا٘غجبق آٟ٘ب ٔتفبٚت اؾت.

زضن ضاحت تط ثيبٖ وٙيس، آٟ٘يب ضا زض ٞيٓ     ٚلتي اظ پطٚفؿٛض رٛضاٖ ذٛاؾتٝ قس وٝ ايٗ زٚ رٙجٝ ضا ثطاي

ٜ ٌفت:  ٚ 9/8/1382   ازغبْ وطز  ( . ٞطچٙيس  FITNESS FOR USE ويفيت يقٙي ٔٙبؾت ثطاي اؾيتفبز

ايٗ تقطيف ٔتقّك ثٝ اٚاؾظ زٞٝ پٙزبٜ لطٖ ٌصقتٝ اؾت، أب وٕبوبٖ اظ إٞيت ٚ افتجبض ثؿيبضي ثطذٛضزاض 
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ّٕٔٛؼ وطزٖ تقطيف ويفيت زض ٞط ظٔيٙٝ ٚ ٘ؿجت ثٝ ٞيط  اؾت ٚ ثرهٛل ٔي تٛاٖ آٖ ضا ثٝ ضاحتي ثطاي 

 ٔمِٛٝ اي ثٝ وبض ثطز.

 زض تقطيف ويفيت آٔسٜ اؾت: 2000ٚيطايف ؾبَ  9000زض اؾتب٘ساضز ايعٚ 

  «.ٔيعا٘ي وٝ ٔزٕٛفٝ اي اظ ٚيػٌيٟيبي ٔيبٞيتي اِييييعأبت ٚ ييب ذٛاؾيتٝ ٞيب ضا ثيطآٚضزٜ ٔيي ؾيبظز         » 

، تفبٚت زاضز ٚ زضن آٖ ضاحت تط اؾت. وٕبوبٖ تقطيف 1994ؾبَ ايٗ تقطيف ثب تقطيف لجّي زض ٚيطايف 

ضزٜ يب ضتجٝ ترهيم يييييبفتٝ ثٝ ا٘ٛاؿ اِعأبت ٚ يب ذٛاؾيتٝ ٞيبي ٔطثيٛط ثيٝ ويفييت      »زضرٝ ثٝ فٙٛاٖ 

شوط قيسٜ    زض اؾتب٘ساضز« زضٔٛضز ٔحهٛالت، فطايٙسٞب يب ؾيؿتٕٟب وٝ زاضاي اؾتفبزٜ فّٕي يىؿبٖ ثبقٙس

 اؾت.

يٓ وّيسي ٟٔٓ زض تقطيف ويفيت، تقطيف اِعاْ ٚ يب ذٛاؾيتٝ اؾيت. تقطييف اؾيتب٘ساضز فيٛق      يىي اظ ٔفبٞ

              ٘ييبظ ييب ا٘تؾيبضي ويٝ تهيطيح     »زضٔٛضز اِعاْ ٚ يب ذٛاؾتٝ، وٝ يه تقطيف رسييس اؾيت، چٙييٗ اؾيت:     

 «.ٛز، فٕٛٔبً تّٛيحي يب ارجبضي اؾتقٔي 

ي ٘ٛآٚضي ٚ ذالليت زض ٔحهيَٛ، ٔكيتطي ضا ثيٝ ذيٛز     يه ؾبظٔبٖ ٞٛقٕٙس، ثب پيف ثيٙي ايٗ ٔٛاضز، ع 

 زِجؿتٝ ؾبذتٝ ٚ ٚفبزاضي ٚي ضا ثٝ زؾت ٔي آٚضز.

 ٔسیطیت ویفیت اظ چٟبض ضوٗ اؾبؾی تكىیُ یبفتٝ اؾت: 
 

 عطح ضیعی ویفیت :  ْ  تٙظیٓ اٞساف ویفی، ٔكرم ٕ٘ٛزٖ فطآیٙسٞبی ػّٕیبتی ٚ ٔٙابثغ زظ

  ثطای ثطآٚضزٜ ؾبظی اِعأبت

 ثطآٚضزٜ ؾبظی اِعأبت : وٙتطَ ویفیت 

 فطاٞٓ آٚضی اعٕیٙبٖ اظ ثطآٚضزٜ ؾبظی اِعأبت : تضٕیٗ ویفیت 

 ثطآٚضزٜ ؾبظی اِعأبت افعایف تٛا٘بیی : ثٟجٛز ویفیت IWA2 

 (IWA2)International workshop Agreement 
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ٔت ٔيي ٌييطز ٚ آ٘يطا زض    ٞط فقبِيتي وٝ ٔٙبثقي ضا ثٝ ذس ،فطآيٙس  : زض ٔسیطیت ویفیت  فطایٙسٌطا زیسٌبٜ 

 ٚضٚزي فطآيٙيس  ٚ ميٓٚضٚزي ثٝ ذطٚري ٔسيطيت ٔي ٕ٘بيس.  غبِجبً ذطٚري يه فطآيٙيس ٔؿيت   رٟت تجسيُ

اضتجبط ٔتمبثيُ   ثقسي اؾت( ثىبض ٌيطي ؾيؿتٕي اظ فطآيٙسٞبي زضٖٚ ؾبظٔبٖ، ٕٞطاٜ ثب قٙبؾبيي ٚ تقييٗ

ثيط ٔجٙيبي انيَٛ ٚ ٔقيبضٞيبيي      سيطيت ويفيتايٗ فطآيٙسٞب ٚ ٔسيطيت آٟ٘ب ضا زيسٌبٜ فطآيٙسٌطا ٌٛيٙس. ٔ

 ٕٚٞيٗ انَٛ قىُ زٞي قسٜ ا٘س  ثط پبيٝ ISO 9001:2008   اؾتب٘ساضزٞبي   اؾتٛاض اؾت وٝ ؾطي

 فجبضتٙس اظ :

 

 ٔكتطیبٖ، قٙبذت ٘یبظٞبی فؼّی ٚ آتی #  ؾبظٔبٖ ٔكتطی ٌطا $ ٚاثؿتٍی ثٝ         .1

 ذّی ؾبظٔبٖ#زا ضاٞجطی ٚ ٔسیطیت $ٚحست زض ٞسف، ٔؿیط ٚ ٔحیظ .2

 ٔی زٞٙس#  ٔكبضوت ٕٞىبضاٖ $وبضوٙبٖ زض تٕبْ ؾغٛح، اؾبؼ یه ؾبظٔبٖ ضا تكىیُ .3

فطآیٙس ٍ٘بٜ قٛز ٘تبیذ وابضاتط   نٛضتٝ $ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ ٔٙبثغ ٚ فؼبِیت ٞبی ٔطتجظ آٟ٘ب ثتفىط فطآیٙسٌطا  .4

 اؾت#

 وطزٖ ؾیؿتٕی فطآیٙسٞب#  تفىط ؾیؿتٕی ثٝ ٔسیطیت $قٙبؾبیی، زضن ٚ ازاضٜ .5

 ز ٔؿتٕط $اظ اٞساف زائٕی ؾبظٔبٖ#ثٟجٛ .6

 ثط ٔٛضٛع $ تهٕیٓ ٌیطی نحیح ثط پبیٝ تحّیُ ٔٙغمی اظ اعالػبت ٚ زازٜ ٞب# تهٕیٓ ٌیطی ٔجتٙی .7

افاعایف   ثب تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ثط پبیٝ ٔٙبفغ ٔتمبثُ $اضتجبط ٔتمبثُ ثط پبیٝ ٔٙبفغ ٔكتطن ٘ؿجت ثٝ اضتجبط .8

 تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ٔی قٛز#

 

 

 

 

 

 

یىی اظ ززئُ ػٕسٜ ػسْ تحَٛ ویفیت زض ٔحهٛزت ثؼضی ؾبظٔبٟ٘بی زاضای 

بی ٔحهَٛ ٚ ٌٛاٞی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت، ػسْ تٛرٝ وبفی ٚ ٚافی ثٝ اؾتب٘ساضزٞ

اؾت. زضٚالغ ویفیت عطاحی زض ایٗ ویفیت عطاحی ثٝ تؼجیط پطٚفؿٛض رٛضاٖ 

 ؾبظٔبٟ٘ب ثؿیبض ضؼیف اؾت.

  وتبة عطاحي ويفيت پطٚفؿٛض رٛضاٖ ( ٘مُ اظ 
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 : ٘تیزٝ ٌیطی

 َ ثيب   ييب ذيسٔبت   زض ضاثغٝ ثب ٔغبِت اقبضٜ قسٜ حسالُ ؾٝ قطط ٟٔٓ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٔحهيٛ

 ويفيت ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾٙس:

ؾبظٔبٖ ثبيس زاضاي فطًٞٙ ويفيت ٔٙبؾت ثبقيس ٚ لجيُ اظ آ٘ىيٝ ٔٛضيٛؿ اضتميب ويفييت        - 1 

سا٘يس  ٔحهَٛ يه رجط تحٕيّي اظ ظاٚيٝ ضلبثت ٚ يب ظاٚيٝ زضذٛاؾت ٔكتطي ثبقس، ذٛز ضا ٔٛؽف ث

ثطاي ذسٔت ثٝ ٔكتطي ٚ ذسٔت ثٝ ربٔقٝ ٔحهِٛي ثب ويفيت ثبال ٚ فبِي تِٛييس ويطزٜ ٚ آٖ ضا زض   

اذتيييييبض ٔكتطي لطاض زٞس. ايٗ ٌٛ٘ٝ ؾبظٔبٟ٘ب زاضاي ٚرساٖ حطفٝ اي ثيساض ثٛزٜ ٚ ثب ٞٛقٕٙسي 

ضات ّٕٔيٛؼ  ٚ زضايت فٛق اِقبزٜ ذٛز، ٕٞيكٝ ٘مف پيكطٚ ضا ايفب وطزٜ ٚ ثب فطاتط ضفيتٗ اظ ا٘تؾيب  

ٞيبي   ٔكتطي، اٚ ضا ذٛقحبَ ٔي وٙس ٚ اظ ايٗ عطيك ٔٛفميت زضاظٔست ضا ثطاي ذٛز ٚ تٕبْ عطف

شيٙفـ ثٝ اضٔغيييبٖ ٔي آٚض٘س. ؾبظٔب٘ي وٝ ثب ٔالحؾٝ قطايظ ٘بپبيساض ثبظاض، تهييٛضـ ايٗ اؾت 

سا اظ ؾيبيط  وٝ ٞطچٝ ضا تِٛيس ٔي وٙس ٔكتطي ضٚي زؾت ذٛاٞس ثطز، ثب ايٗ ٍ٘طـ وٛتٝ ثيٙب٘ٝ، ر

ذؿبضتٟب، ذٛز ضا اظ تحَٛ ٚ پيكطفت ٔحطْٚ ٔي ؾبظز. ٚرٛز فطًٞٙ ويفيت ٔٙبؾيت ٚ قبيؿيتٝ   

 پيف ٘يبظ زاذّي ؾبظٔبٖ اؾت.

2 -         ٖ            ٔكتطيبٖ ثبِفقيُ زض اضتميبي ويفييت ٔحهيٛالت ؾبظٔيييييبٖ تيبحيط زاض٘يس. ٔكيتطيب

قيييبال٘ٝ فُٕ وٙٙس ٚ تٟٙب يه زضيبفت ٔي تٛا٘ٙس ٚ ثبيس ثطاي اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت ؾبظٔبٟ٘ب ف

 وٙٙسٜ ٔٙفقُ ٘جبقٙس. 

 : ٔكتطیبٖ ٚلتی ٔی تٛا٘ٙس ثٝ ایفبی ایٗ ٘مف ثپطزاظ٘س وٝ

اِعأبت ٚ يب ذٛاؾتٝ ٞيبي ذيٛز ضا ثيٝ عيٛض     

 .اثطاظ وٙٙس ضٚقٗ ٚ زليك ثٝ ؾبظٔبٖ تِٛيسوٙٙسٜ

اظ حمٛق ذٛز زض ضاثغيٝ ثيب ٔحهيَٛ آٌيبٞي     

 زاظ٘ييييس  زاقييييتٝ ٚ ثييييٝ زفييييبؿ اظ آٖ ثپط 

ٔحهَٛ ضا زض نٛضت ا٘غجبق ثب ٘ييبظ ٚ ذٛاؾيت   

ذٛز ثپصيط٘س ٚ غييط آٖ  ٔحهيَٛ ٘يبٔٙغجك( ضا    

 ٘پصيط٘س. 

زازٖ ثبظذٛض ثٝ ؾيبظٔبٖ افيٓ اظ ٔخجيت ٚ ييب     

ٔٙفي ثطاي ايٙىٝ ؾيبظٔبٖ اظ لضيبٚت ٔكيتطي    

٘ؿجت ثٝ ٔحهَٛ ٔغّـ ثبقس تب ثطاي ٔحهيَٛ  

آيٙسٜ ذيٛز  زضنيٛضت فالليٝ ٚ زضاييت( آٖ ضا     

اثييطاظ ا٘تمييبزات ٚ ثرهييٛل   ط ثٍيييطز زض٘ؾيي

قىبيبت ذيٛز اظ ٔحهيٛالت فبليس ويفييت ثيٝ      

ؾبظٔبٖ ٚ يب زض نٛضت ِعْٚ ثٝ ؾبيط ٔطاريـ اظ  

رّٕٝ ؾبظٔبٖ ٌٛاٞي وٙٙيسٜ ٚ ثيبالتط اظ آٖ ثيٝ    

 ؾبظٔبٖ افتجبضزٞٙسٜ ٔطثٛعٝ.

ايٗ پيف ٘يبظ زض فهيُ ٔكيتطن ؾيبظٔبٖ ٚ    

 ٔكتطي، وٝ اضائٝ ٔحهَٛ زض آٖ اتفبق ٔي افتس،

زض وٙفيطا٘ؽ  « ٔبؾيبوي ايٕيبئي  »ٔغطح اؾت. 

 1990ٔكٟٛض ذٛز زض ّٔجٛضٖ اؾتطاِيب زض ؾيبَ  

ثٙزُ ضا ٘پصیط، ثٙزُ ضا ٘ؿبظ ٚ ثٙزُ ضا »ٌفت 

اييٗ ضٕٞٙٛزٞيب ثؿييبض ٟٔيٓ ٚ پطٔحتيٛا       «٘سٜ

 ٞؿتٙس.



 
  

 

9 

 

ييب  ٘مف وٙتطَ وٙٙسٜ ٚ تقييٗ وٙٙسٜ ربٔقٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔكتطيبٖ ثبِمٜٛ، زض اضتمبي ويفيت ٔحهَٛ  - 3

اؾت ٚ ايٗ ٘مف ٘يع ثٝ فٙٛاٖ يه پيف ٘يبظ ثيطٖٚ اظ ؾبظٔبٖ فُٕ  ؾبظٔبٖ ثؿيبض لبثُ تٛرٝذسٔبت 

 ٔي وٙس ٚ فجبضتٙس اظ:

   ٚرٛز ضلبثت آظاز ٚ ٘جٛزٖ ٞطٌٛ٘ٝ ا٘حهبض ٚ فكبض ٚ تحٕیُ؛ 

 ٚرٛز حك اذتیبض ٚ ا٘تربة ثب ٔكتطی ٚ حك ٔطرٛع وطزٖ ٔحهَٛ ٘بٔٙغجك؛ 

 زض ضؾیسٌی ثٝ قىبیبت، ا٘تمبزات ٚ ٘ظطات ٔكتطیبٖ؛  ٚرٛز اضٌبٟ٘بی ٔؿئَٛ ٚ فؼب َ 

   .ٚرٛز لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ثطای حطاؾت اظ حمٛق ٚ ربضی ثٛزٖ آٟ٘ب 

ايٗ ؾٝ پيف قطط اظ ايٗ رٟت ٔٛضزاقبضٜ لطاض ٌطفت وٝ زض ٔيبٖ عطفٟب٘ي شيٙفـ، ثٝ ؾيبظٔبٖ،        

   ب ٔمبيؿٝ ٔٛلقيت ٚ فّٕىيطز ذيٛز  ٔكتطي ٚ ربٔقٝ پطزاذتٝ قس. نٕيٕب٘ٝ تٛنيٝ ٔي قٛز ؾبظٔبٟ٘ب ث

ثٝ آ٘چٝ وٝ اظ ؾرٙبٖ ٌطا٘مسض اؾتييبزاٖ اضرٕٙس ويفيت، اؾتب٘ساضزٞبي ؾيؿتٓ ٞبي ٔسيطيت ويفييت  

ٚ ٔبحهُ تزبضة، اقبضٜ قس تٛرٝ وٙٙس ٚ ثب اضتمبي ويفيت عطاحيي، تيسٚيٗ ٚ ايفيبي اِعأيبت ٚ ييب      

  ٞيبي  ؾت ٚ ا٘تؾبض ٔكيتطي ٚ ؾيبيط عيطف   ذٛاؾتٝ ٞبي ويفيت ٚ اضائٝ ٔحهٛالت ٔٙغجك ثب ٘يبظ، ذٛا

      ٝ    شيٙفـ، ثطاؾبؼ قٙبؾبيي ٚ ِحبػ وطزٖ وبُٔ اِعأبت ٚ يب ذٛاؾيتٝ ٞيبي ٔطثيٛط ثيٝ ٔحهيَٛ، ثي

 *اٞساف ضاؾتيٗ ٚ آيٙسٜ ؾبظ ذٛز ثٝ ٘حٛ احؿٗ ربٔٝ فُٕ ثپٛقب٘ٙس. 

 

 

 

 ايطاٖ 9000يٗ اؾتب٘ساضزٞبي ايعٚحؿبْ اِسيٗ فبضف وكفي: ٘بيت ضئيؽ ربٔقٝ ويفيت ايطاٖ ٚ فضٛ وٕيؿيٖٛ فٙي تسٚ*
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 ی ویفیتثٙسی ٚ ٔؼطفی اؾتب٘ساضزٞب عجمٝ

 

 قٛ٘س: ثٙسی ٔی عجمٝؾغح ثغٛض وّی زض ؾٝ  9000اؾتب٘ساضز ایعٚ 

 
  #9004اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔسیطیت ویفیت ٚ ػٙبنط ؾیؿتٓ ویفیت $ؾطی ایعٚ         

  #9003ٚ  9002،  9001  $ایعٚ   فیت اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ثٝ اٍِٛٞبی تضٕیٗ وی        

  #10000ٚ ؾطی ایعٚ  9000، ؾطی ایعٚ  8402 $ایعٚ   وٙٙسٜ ؾبیط اؾتب٘ساضزٞبی ضإٞٙب ٚ حٕبیت        

 

زض ٚالـ ٔسيطاٖ يه ؾبظٔبٖ ضا چٝ تِٛيسي ثبقس يب ذسٔبتي زض ا٘تربة ٚ وبضثطز  9001اؾتب٘ساضز ايعٚ  

تيطيٗ اٍِيٛي    وٙس، اظ آٖ رّٕيٝ ويٝ ٔٙبؾيت    ٗ ويفيت ضإٞٙبيي ٔياؾتب٘ساضزٞبي ٔسيطيت ويفيت ٚ تضٕي

 .تضٕيٗ ويفيت ثطاي آ٘بٖ وساْ اؾت 

 
 

 ٟساقتث

HEALTH 
 

 
 

زض ٘تيزٝ رٟت ثٟساقتي ٕ٘ٛزٖ ٞط ربٔقٝ افطاز آٖ ثبييس   يثٟساقت فجبضتؿت اظ ؾالٔتي ضٚحي ٚ رؿٕ  

 اظ آة ، غصا ٚ ٔحيظ ؾبِٓ ثٟطٜ ٔٙس قٛ٘س .

 :   WHOرٟب٘ی ثٟساقت ؾبظٔبٖ  ILO بظٔبٖ ثیٗ إِّّی وبضثٟساقت ثٝ تؼطیف ؾ 

  ٝاضتماابو ٚ حفااال ثاابزتطیٗ زضرااٝ اظ ؾااالٔت رؿاإی، ضٚحاای ٚ ارتٕاابػی قااب ّیٗ زض وّیاا                                   

 ٔكب ُ.

 وٝ ؾالٔت آ٘بٖ زض ٔؼطو ذغطات ٘بقی اظ قطایظ وبضاؾت. ٔطالجت اظ قب ّیٙی 

  ٝػٛأُ ظیبٖ آٚض ؾالٔت آ٘بٖ ضا زض ٔحیظ وبضتٟسیس ٔی وٙس.ٔطالجت اظ قب ّیٙی و 
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 ٟٕٔتطيٗ رٙجٝ ٞبي آٖ فجبضتٙس اظ: ،ثٟساقت زاضاي اثقبز ٌٛ٘بٌٛ٘ي اؾت 

 
 

 ثٟساقت حطفٝ ای 

 ثٟساقت ضٚا٘ی 

 

 :ثٟساقت حطفٝ ای 

 اٞساف ثٟساقت حطفٝ ای

 ٗ تبٔیٗ ٚ اضتمبو ثٟساقت ٚ ؾالٔت رؿٕی، ضٚا٘ی ٚ ارتٕبػی قب ّی         
 پیكٍیطی اظ ثیٕبضی ٞب ٚ حٛازث ٘بقی اظ وبض         
 تغبثك قطایظ وبض ثب ا٘ؿبٖ ثٝ ٔٙظٛض وبٞف احطات ٚ اثعاض وبض ثط ؾالٔت ا٘ؿبٖ          

ثطاي اِٚيٗ ثبض ؾمطاط ٚ اثٛفّي ؾيٙب زض آحبض ذٛز اظ زضز ٞبي قىٕي لِٛٙذ ٔب٘ٙسي زض ثيٗ وبضٌطاٖ 

ة ٔٛرٛز زض ضً٘ ٞبي ٔهطفي ٚ ذٛال ؾّٕي آٖ اضتجيبط زاقيتٝ   ٘مبـ ٘بْ ثطزٜ ا٘س وٝ ٔؿّٕب ثب ؾط

 زثبغبٖ ٘بٔجطزٜ اؾت. اظ ثيٕبضي ٞبي ٔقسٖ چيبٖ ٚ (Galen)اؾت. ربِيٙٛؼ 

 :لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ ثيؿتٓ 

زض ظٔبٖ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ٔؿئِٛيٗ وبضذب٘ٝ ٞب ثٝ ايٗ ٘ىتٝ پي ثطز٘سويٝ زض ٘ؾيط ٌيطفتٗ قيطايظ     

پؽ اظ  ِحبػ ثس٘ي ٚ ضٚا٘ي أط افعايف تِٛيس ٔيؿط ٕ٘ي ثبقس. نحيح وبض ٚ زاقتٗ وبضٌطاٖ ؾبِٓ اظ

رًٙ ايٗ احتيبد ثٝ ٚؾيّٝ ربٔقٝ غيط ٘ؾبٔي ٘يع احؿبؼ قس ٚ نبحجبٖ وبضذب٘يٝ ٞيب رٟيت تيبٔيٗ     

ثٝ تبؾيؽ ؾيطٚيؽ ٞيبي عجيي زضٔحييظ وبضذب٘يٝ ٚ       ٚضـ ثٟساقت ٚ ؾالٔت وبضوٙبٖ ذٛز الساْ

 وبضٌبٜ ٞب ٕ٘ٛز٘س.

 لبٖ٘ٛ اؾبؾی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  43ٚ  29تحمك اٞساف ػبِی انَٛ    

تٛظیغ ػبزز٘ٝ أىب٘بت ثٟساقتی ا  زضٔب٘ی وكٛض وٝ اظ ػٛأُ ٟٔٓ تٛؾؼٝ ارتٕبػی، التهبزی ٚ    
 فطٍٞٙی اؾت 
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 اضتمبو ؾغح ؾالٔت وبضٌطاٖ    

 ٌؿتطـ فطًٞٙ ذسٔبت ثٟساقتی    

 ب رٟت تبٔیٗ حفال ٚ اضتمبو ؾالٔت وبضٌطاٖ رّت ٔكبضوت وبضفطٔ   

 آٔٛظـ ٞط چٝ ثیكتط وبضٌطاٖ    

تحمك اٞساف ػبِی ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت، رٟت تبٔیٗ ؾالٔت ثطای ٕٞٝ، حتای ازٔىابٖ زض      
 ٘عزیىتطیٗ ٔحُ وبض ثب ظ٘سٌی 

 

 انَٛ ثٟساقت حطفٝ ای

 ا  قٙبؾبئی  1

ٔطاحُ ٔرتّفي تكىيُ ٔي ٌيطزز.   ٙبؾبيي اؾت ٚ اظحطفٝ اي ق اِٚيٗ لسْ زض فّٕيبت ارطائي ثٟساقت

 ذغيطات ثبظزيس اِٚيٝ، تكريم فطآيٙس، تقييٗ ٔٙبثـ ذغط ٚ ٔعاحٓ، ترٕيٗ قست ذغط ٚ افطاز زض ٔقطو 

 قٙبؾبئي ٔي قيٛز.  ،   ٔحيظ وبض ٚ عي يه ثبظزيس ٔمسٔبتي، ذهٛنيبت وّي وبض  ثب ا٘زبْ ايٗ ٔطحّٝ،وٝ 

ِٛيس ٟ٘بئي قٙبؾبئي ٚ ثط حؿت وبض، ٔٛاز ٚ تزٟيعات ثىبض ٌطفتٝ قسٜ، ٔٙيبثـ  ٔٛاز اِٚيٝ، ٔٛاز ثيٙبثيٙي، ٚ ت

                             ذغييط ٚ احتٕييبِي ذغييط تقييييٗ ٚ ٔتقبلجييب ثييب زض ٘ؾييط ٌييطفتٗ قييست ذغييط، افييطاز زضٔقييطو       

اِٚٛيت ثٙسي قسٜ ٚ ٔمسٔبت ارطائي ٔطحّٝ ثقسي، ويٝ ا٘يساظٜ ٌييطي اؾيت     ،  (Work Load)  وبض حزٓ

 فطاٞٓ ٔي قٛز.

 ا  ا٘ساظٜ ٌیطی  2

ٚ ثيبالذطٜ   ذغيط  تقييٗ افيطاز زض ٔقيطو   ، ثٝ ٔٙؾٛض ٘كبٖ زازٖ ٔيعاٖ ٚ قست ذغط، ٔحُ ٞبي آِٛزٜ

 ا٘ساظٜ ٌيطي نٛضت ٔي ٌيطز. ،  تقييٗ وبضآئي السأبت وٙتطِي ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ٚ ٔٛرٛز زض ٔحيظ وبض

ز ٘ؿجي فبُٔ ظيبٖ آٚض اؾت. ثسيٗ ٔٙؾٛض ٕٔىٗ اؾيت  اِٚيٗ الساْ پؽ اظ ٔطحّٝ قٙبؾبئي، تقييٗ حسٚ

   وبضقٙبؼ ثٟساقت حطفٝ اي ثب اؾتفبزٜ اظتزطثيبت ذٛز فُٕ ٕ٘بييس.  زض قيطايغي ويٝ ثيٝ فبنيّٝ ييه       

  ثسِيُ ؾط ٚ نسا أىبٖ پصيط ٘جبقس، ٔيعاٖ نسا ثبالتط اظ حساؾيتب٘ساضز ترٕييٗ ظزٜ    ٝ فبزي،ٔتطي، ٔىبِٕ

آِٛزٌي ٞبي قيٕيبئي ٚ حسٚز  Detector tube    ٔب٘ٙس   ؾبزٜ اي   ٚؾبئُ   اظ   اؾتفبزٜ  ثب ٚ يب  ٔي قٛز(

تقييٗ ٔي ٌطزز، الساْ ثقسي، تقييٗ ٚ فطاٞٓ وطزٖ اثعاض ٚ ضٚـ فّٕي تقييٗ ٔيعاٖ آِيٛزٌي   ٘ؿجي آٖ ٞب

 ٔي ثبقس.

ٝ اقيىبَ  نٛضت ٔي ٌيطز وٝ ٞط يه ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ث ظيؿتيا٘ساظٜ ٌيطي ٔقٕٛال ثٝ زٚ نٛضت ٔحيغي ٚ  

 يس.آٔرتّف ثٝ ٔٛضز ارطا زض ٔي 
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 ا  تفؿیط ٘تبیذ ٚ تؼییٗ ذغط $اضظقیبثی#  3

افساز حبنُ اظ ا٘ساظٜ ٌيطي ٞبي ٔحيغي ٚ ثيِٛٛغيه ثٝ تٟٙبئي ٚثٝ نٛضت ٔزطز ٔقٙي ٚ ٔفٟيٛٔي  

      ٘ساض٘س ٚ ثبيس وٝ آٖ ٞب ضا ثب ٔييعاٖ ٞيب، ٔيٛضز تفؿييط ٚ تزعييٝ ٚ تحّييُ ليطاض زاز. ثيط ٕٞييٗ اؾيبؼ           

 اؾتب٘ساضز ٞبي ثٟساقت حطفٝ اي ٔغطح ٔي ٌطزز.

                        ٚرييٛز ٞييط فبٔييُ ثييٝ انييغالح ظيييبٖ آٚض زض ٞييط ا٘ييساظٜ ٚ ٔمييساض ثييطاي ؾييالٔت افييطاز زض      

ٗ   ٍٔييط آٖ ،  ذغط٘ييبن ٚ ظيييبٖ آٚض ٘رٛاٞييس ثييٛز     ، ٔقييطو                                          قييسٜ  وييٝ ٔيييعاٖ آٖ اظ حييس تقيييي

ٔي           ثيكتط ثبقس ٚآٖ ٔمساضي اؾت وٝ اوخط افطاز ٔقِٕٛي (Threshold Limit Valum)    اؾتب٘ساضز

ؾبفت زض ٞفتٝ ثطاي ؾبَ ٞب ثيسٖٚ ٍ٘طا٘يي زض ٔقيطو آٖ ليطاض      40ٚ   ضٚظ ؾبفت زض  8تٛا٘ٙس ثٝ ٔست 

از ٔي تٛا٘س ظٔيٙٝ ؾبظ ثيٕبضي ٞيب  اٌط چٝ زض ٔٛاضزي ٘ٛؿ وبض  ؾرتي وبض( ٚ لبثّيت ٞبي رؿٕي افط ٌيط٘س.

 زض قطايغي وٝ حتي فبُٔ ظيبٖ آٚض زضحسي وٕتط اظ اؾتب٘ساضز اؾت ٘يع ثبقس.

 ا  السأبت وٙتطِی  4

ثب اؾتب٘ساضز ٞبي ٔطثٛعٝ ٚ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ قطايظ ويبض،   پؽ اظ ٔمبيؿٝ ٚ تغجيك ٔيعاٖ فبُٔ ظيبٖ آٚض

 يس.آسأبت وٙتطِي ثٝ ٔٛضز ارطا زض ٔي لبثّيت ٞبي رؿٕي ٚ فيعيِٛٛغيه افطاز، ال

 

 ٔؼٕٛز السأبت وٙتطِی قبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾت :

   ربیٍعیٙی $حصف ٔٙبثؼی وٝ ایزبز ذغط ٔی ٕ٘بیٙس ٚ ربیٍعیٙی ٔٙبثغ وٓ ذغط ثٝ ٘ٛػی وٝ ثاٝ فطآیٙاس وابض    اِف# 

   ِغٕٝ ای ٚاضز ٘یبٚضز#

ی ثؿتٝ ای وٝ تؼساز افطاز زض ٔؼاطو ضا ثاٝ حاسالُ    ة# ٔحهٛض وطزٖ $لطاض زازٖ ٔٙبثغ ذغطؾبظ زض ٔحسٚزٜ ٞب

 یب حصف ٕ٘بیس#   ٕٔىٗ ضؾب٘سٜ ٚ

   د# تطٔیٓ ٚ ثٟجٛز $وٝ اظ عطیك ارطای یه ؾطی فؼبِیت ٞبی رب٘جی زضٔٙبثغ تِٛیس آِٛزٌی، ٔیاعاٖ آٖ ٞاب وابٞف   

 ٔی یبثس# 

 ایزبز فبنّٝ ٚ ٔٛا٘غ   ز#

 ٜ# تٟٛیٝ  

 ٚ# ٚؾبئُ حفبظت فطزی  
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 ثٝ اٞساف ثٟساقت حطفٝ ایضاٜ ٞبی زؾتیبثی 

                                                                                                                        .ؾالٔتی اٚ ثٝ وبض ٌٕبضزٜ قٛز وبضٌط لجُ اظ اؾترساْ ٔؼبیٙٝ قسٜ تب ٔتٙبؾت ثب تٛا٘بئی ٞب ٚ ٚضؼیت رؿٕی ٚ  

 آظاض ٞبی ٘بقی اظ آٖ ثطضؾی ٚ زض نٛضت ٔربعطٜ آٔیع ثٛزٖ ضفغ یب وٙتطَ ٌطزز.قطایظ وبض ٚ  

 ثٝ ٘حٛی ضػبیت قٛز وٝ اظ ذؿتٍی ظٚزضؼ ٚ حٛازث رٌّٛیطی قٛز. تغجیك وبض ثب وبضٌط ٚ ثبِؼىؽ 

 . ٘ظبضت ثط ؾطٚیؽ ٞبی ثٟساقتی زض ٔحیظ وبض ٔؿتٕطا نٛضت ٌیطز 

 اقتی اظ تىطاض آٖ رٌّٛیطی قٛز.ػُّ  یجت اظ وبض ثطضؾی ٚ ثب ضػبیت انَٛ ثٟس 

 اؾتفبزٜ نحیح اظ ٚؾبیُ حفبظت فطزی ثٝ قب ّیٗ آٔٛظـ زازٜ قٛز. 

 ٔؼبیٙبت زٚضٜ ای $ؾبِی یىجبض# ثطای تؼییٗ ٚضؼیت ؾالٔتی قب ّیٗ ا٘زبْ قٛز. 

 

 ثٟساقت حطفٝ ای زض تٛؾؼٝ پبیساض ٔحٛضی ٘مف

ٙٛاٖ يه اؾتطاتػي ثطاي ثطآٚضز ٘يبظٞبي رٕقيت تٛؾقٝ پبيساض ثٝ ف، ثٙبثط افالٔيٝ وٙفطا٘ؽ فبِي ضيٛ    

ضٚي ؾالٔت ا٘ؿبٖ ٚ ٔحيظ ظيؿت ٚ ثيسٖٚ ثيٝ ٔريبعطٜ ا٘يساذتٗ      ٔٛرٛز ز٘يب ثسٖٚ زاقتٗ آحبضؾٛئي

ٔٙبثـ پبيٝ رٟب٘ي ٚ ثٙبثطايٗ ثسٖٚ ثٝ ذغط ا٘ساذتٗ لبثّيت ٞبي تِٛيس زضآيٙسٜ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔيي قيٛز.   

ٛضي زض اضتجبط ثب تٛؾقٝ پبيساض ثيط فٟيسٜ زاقيتٝ ٚ ٔؿيتحك     ثطاؾبؼ ايٗ افالٔيٝ، ا٘ؿبٖ ٞب ٘مف ٔح

 ثطذٛضزاضي اظ يه ظ٘سٌي ثبضٚض ٚ ؾبِٓ ٕٞبًٞٙ ثب عجيقت ٔي ثبقٙس.

زض ٔجحج ثٟساقت حطفٝ اي تغييط فجبضات فٛق زض ٚالـ ايفبي ٘يبظٞبي ٔبزي ثب وبض ٚ زيٍط فطآيٙس ٞيبي  

ٔٙبثـ پبيٝ، ثٟساقت ربٔقٝ، زض وٛتبٜ ٔيست  تِٛيسي ثسٖٚ ايزبز ذغط ثطاي ؾالٔتي ا٘ؿبٖ، اوٛؾيؿتٓ، 

يب ثّٙس ٔست ذٛاٞس ثٛز. ثٟساقت حطفٝ اي ثٝ فٙٛاٖ فٙهطي اؾبؾي يه ثقسثٟساقيتي ٚ ارتٕيبفي اظ   

      ٔزٕٛفيٝ اي اظ   انُ تٛؾقٝ پبيساض ضا تكيىيُ ٔيي زٞيس ٚ ٔؿيّٕبفّٕىطز ٞيبي ثٟساقيت حطفيٝ اي       

 ضا تؿٟيُ ٔي وٙس.فقبِيت ٞبي وّيسي اؾت وٝ ضؾيسٖ ثٝ تٛؾقٝ پبيساض 
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پيكٍيطي اظ حٛازث، آؾيت ٞب ٚ ثيٕبضٞبي  (1

قغّي ٚ حفبؽت وبضٌطاٖ زضٔمبثُ فكبض ٞيبي  

ثيف اظ حس رؿٕي ٚ ضٚا٘ي ثط اؾتفبزٜ ثٟيٙيٝ  

ٔٛرٛز ٚ ثيٝ حيسالُ ضؾيب٘سٖ     اظٔٙبثـ ٔحسٚز

وبٞف غيطضيطٚضي ٔٙيبثـ ٔيبزي ٚ ا٘ؿيب٘ي     

 زالِت زاضز.

ٞييسف اظ ٔحيييظ وييبض ايٕييٗ ٚ ؾييبِٓ،   (2

 ٗ تىِٙٛيٛغي ٕٞيطاٜ ثيب     ثىبضٌيطي ايٕٗ تيطي

ٔهطف ا٘طغي وٓ، ايزبز آِٛزٌي وٕتط ٚ تِٛيس 

ٔٛاز ظائسوٓ ٔيي ثبقيس ٚ زض اغّيت وكيٛضٞب     

لٛا٘يٗ ٔطثٛط ثٝ ثٟساقت حطفٝ اي ثطاؾتفبزٜ 

اظ ثٟتطيٗ تىِٙٛٛغي وٝ زؾتطؾي ثيٝ آٖ ٘ييع   

 ٕٔىٗ ثبقس، تبويس زاضز.

ثىييبضٌيطي انييَٛ ثٟساقييت حطفييٝ اي  (3

ٔحهٛالت، ثٟطٜ ٚضي  فعايف ويفيتٔٛرت ا

ٚ فطآيٙييس ٔييسيطيت ٌطزيييسٜ ٚ ثٙييبثطايٗ زض  

ٕٔب٘قت اظ افت غيطضطٚضي ا٘يطغي ٚ ٔيٛاز ٚ   

ثط ضٚي  ٕٞچٙيٗ پيكٍيطي اظ احطات ٘بذٛاؾتٝ

 ٔحيظ ظيؿت ٘مف ٔٛحطي ذٛاٞس زاقت.

اغّت ٔربعطات ٔحييظ اظ ٔحييظ ٞيبي     (4

وبضي ٕٞچٖٛ نٙقت، وكبٚضظي، حُٕ ٚ ٘ميُ  

بقيي ٔيي قيٛ٘س. وبضقٙبؾيبٖ ٚ     ٚ ذسٔبت، ٘

زيٍط افطاز ٔؿئَٛ زضأط ثٟساقيت حطفيٝ اي   

ثٝ ذٛثي اظ فطآيٙس ٞيب ٚ فيٛأّي ويٝ ٕٔىيٗ     

آٔيع ثبقيس،   اؾت ثطاي ٔحيظ ظيؿت ٔربعطٜ

آٌبٞي زاض٘س ٚ اغّت ايٗ اعالفبت زض ٔطاحيُ  

        اِٚيييٝ ثييطٚظ ٔكييىُ زض اذتيييبض آٖ ٞييب لييطاض  

ٞيبي   ٌيطز ٚ ثٙبثطايٗ لبزض٘يس پيكيٍيطي   ٔي

اِٚيٝ ضا ا٘زبْ زٞٙس زض غيط ايٗ نٛضت فٙبنط 

 ٔربعطٜ آٔيع زض ٔحيظ پطاوٙسٜ ذٛاٞٙس قس.

زض ٔٛضز حفبؽت ٔحيظ ظيؿيت ٚلتيي ويٝ    

ٔكىالت ٘بقي اظ ؾيؿتٓ ٞبي تِٛيسي ٔغطح 

ٔي قٛز. ا٘تؾبض ٔي ضٚز وٝ فّٕىطز ثٟساقيت  

حطفٝ اي اظ ٘ؾطوبضائي ٚ نطف ٞعيٙيٝ ٔيٛضز   

   ٗ      ٙؾيٛض زض ثطذيي   ٔ تبئيس ليطاض ٌييطز. ثٟٕيي

وكٛض ٞبي نيٙقتي فقبِييت ٞيبئي ضا ثيطاي     

     ثطلييطاضي اضتجييبط ٘عزيىتييط ثيييٗ ثٟساقييت  

  حطفييٝ اي ٚ ثٟساقييت ٔحيييظ ظيؿييت آغييبظ

 ٕ٘ٛزٜ ا٘س.

ٞييسف اظ ذيسٔبت ثٟساقييت حطفييٝ اي   (5

تبٔيٗ ؾالٔت ٚ اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ تٛاٖ وبضي ٚ 

ضفبٜ وبضٌطاٖ ٔي ثبقيس. ٚريٛز ٘ييطٚي ويبض     

ٚض ٚثب اٍ٘ييعٜ فبٔيُ وّييسي ثيطاي     ؾبِٓ، ثبض

        تٛؾييقٝ التهييبزي ٚ ارتٕييبفي ٔحؿييٛة    

   ٔي قٛز. ثقالٜٚ ثٟطٜ ٚضي ٚ ويفيت ثبالي وبض 

ٚ وبال ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ  تٛا٘س تِٛيس ؾبِٓ ٔٛاز ٔي

الساْ فّٕي زؾتيبثي ثٝ انَٛ تٛؾقٝ پبييساض  

 ضا تضٕيٗ ٕ٘بيس.

اوخط ٔربعطات ظيؿت ٔحيغي اثتيسا زض   (6

ي وبضي ٚ يب رٕقيت ٞيبي ويبضٌطي   ٔحيظ ٞب

ٔٛضز قٙبؾيبئي ليطاض ٔيي ٌيط٘يس. ثٙيبثطايٗ      

ثٟساقت حطفٝ اي زض ٕٞبٖ ٘مغٝ قطٚؿ ييه  

 ٗ ٔريبعطات   ؾيؿتٓ، افالْ ذغط ثطاي تقييي

ظيؿت ٔحيغي ضا فطاٞٓ ٔي وٙس وٝ ٔي تيٛاٖ  

      ثطاؾييبؼ آٖ ٔييسَ ٞييبي ٔييٛحطي ثييطاي    

 فقبِيت ٞبي پيكٍيطي اضائٝ ٕ٘ٛز.

افطاز ثعضٌؿبَ زض ٔحييظ  % 50ثيف اظ  (7

وييبض زض ٔقييطو فٛأييُ ظيييبٖ آٚضقيييٕيبيي، 

      فيعيىيييي، ثيِٛيييٛغيىي، اضٌٛ٘يييٛٔيىي ييييب 

 اؾتطؼ ٞبي ضٚا٘ي ٚ فكبض وبضي ثيف اظ حس
لطاض ٔي ٌيط٘س. زض ايٗ ٔٛضز ثطاي زؾتيبثي ثٝ 

يه ظ٘سٌي ؾبِٓ ٚ ثبضٚض ٔي تٛاٖ اظ ثٟساقت 

حطفٝ اي ثيٝ فٙيٛاٖ اثيعاضي ٔٙبؾيت ثٟيطٜ      

 ٌطفت.

ٚضقيت وّي ٔحيظ ظيؿت ٚ اوٛؾيؿتٓ  (8

ثييٝ عييٛض ٔؿييتميٓ ٚ غيييط ٔؿييتميٓ ثييطضٚي  

ثٟساقييت وييبضٌطاٖ زض ٔكييبغُ ٔرتّييف    

  وكبٚضظي، ٔقسٖ ٚ ٔيبٞيٍيطي ٚتِٛييس تيبحيط   

ٔي ٌصاضز. ثٙبثطايٗ يه اضتجبط زٚ رب٘جٝ ثييٗ  
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ايٕٙي ٚ ثٟساقت حطفيٝ اي اظ ييه عيطف ٚ    

 تٛؾقٝ پبيساض تٛاْ ثب ٔحييظ ؾيبِٓ اظعيطف   
 ٚرٛز زاضز.زيٍط 

ثب تٛرٝ ثٝ إٞييت ضفيبٜ افيطاز ٚ ثيطاي      (9

تٛؾقٝ التهبزي ٚ ارتٕبفي رٛأـ ٚ وكٛضٞب، 

ذظ ٔكي ٚرٛز زاضز وٝ زؾتيبثي ٞط فطز ضا ثٝ 

       وييبض أىييبٖ پييصيط ؾييبذتٝ ٚ آٖ ٞييب ضا لييبزض 

        ٔييي ؾييبظز وييٝ ٞعيٙييٝ ظ٘ييسٌي ذييٛز ٚ     

ذب٘ٛازٜ قبٖ ضا تبٔيٗ ٕ٘بيٙس. ثبال ثيٛزٖ آٔيبض   

بغّيٗ، يه فبّٔي وّيسي زض تٛؾقٝ پبيساض ٚ ق

ايٕٗ وكٛضٞب ٔحؿٛة ٔي قٛز، زضحبِي ويٝ  

افعايف ٘طخ ثيىبضي ٚ تجقبت ٔٙفي آٖ فبّٔي 

       ثيطاي اييٗ تٛؾيقٝ ثيٝ قيٕبض       تٟسيس وٙٙسٜ

 ٔي ضٚز.

اذتهبنب زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾيقٝ   (10

      ؾييالٔتي ٚ ثٟساقييت ٚ ضفييبٜ ذييب٘ٛازٜ زض ٌييطٚ

آٖ ذٛاٞيس ثيٛز. ثٙيبثطايٗ     طٚي وبضثٟطٜ ٚضي ٘ي

ٚضقيت ظ٘سٌي افضيبي آٖ ٔتيبحط اظ اليسأبت    

ثٟساقت حطفٝ اي ذٛاٞس ثٛز زضغيط ايٗ نٛضت 

ثٟساقت ٚ وبٞف  ثب تٛرٝ ثٝ پبئيٗ ثٛزٖ ؾغح

تٛاٖ وبضي، ثحطاٖ قسيسي زض ذيب٘ٛازٜ ثٛريٛز   

آٚضزٜ ٚ ثٝ عٛض غيط ٔؿتميٓ ثٟساقيت، ضفيبٜ ٚ   

 ٔي زٞٙس. لطاضالتهبز رٛأـ ضا تحت تبحيط 

 

 ػٛأُ اضٌٛ٘ٛٔیه ظیبٖ آٚض ٔحیظ وبض

 
      ٘جٛز تٙبؾت رؿٕي ، ٘بضحتي ٞبي رؿيٕب٘ي ضا ؾيجت ٔيي قيٛز ويٝ اظ آٖ رّٕيٝ ٔيي تيٛاٖ ثيٝ              

٘بضاحتي ٞبي اؾىّتي ٚ ٔبٞيچٝ اي وٝ اظ قبيقتطيٗ فٛاضو ٘بقي اظ وبض ٞؿتٙس ، اقيبضٜ ويطز . ٞيٓ    

ٙس تحطيه پصيطي ، ٘جٛز تقبزَ ضٚا٘ي ، ذؿيتٍي ضٚحيي ٚ ... ضا   ٘جٛز تغبثك ضٚا٘ي ٔكىالتي ٔب٘ چٙيٗ

ايزبز ٔي وٙس ، وٝ زض ٟ٘بيت ٔٙزط ثٝ وبٞف ثٟطٜ ٚضي ٔي قٛز . ثطاي پيف ٌيطي اظ ثطٚظ ايٗ ٌٛ٘يٝ  

 اضٌٛ٘ٛٔي ثٝ فٙٛاٖ ضاٜ وبضي ثٝ ا٘ؿبٖ يبضي ٔي زٞس. ، ٔؿبئُ ٚ تأٔيٗ تٙسضؾتي ٘يطٚي وبض

 

ز اعالػبت ػّٕی ٔٛرٛز زضثبضٜ ا٘ؿبٖ ثطای حُ اضٌٛ٘ٛٔی ػجبضت اؾت اظ وبضثط

 ٔكىالت عطاحی .
 

ثييٝ ايييٗ تطتيييت ، اضٌٛ٘ييٛٔي ؽطفيتٟييب ٚ  

       تٛإ٘ٙييسيٟبي ا٘ؿييب٘ي ضا ٔييٛضز ٔغبِقييٝ لييطاض  

ٔي زٞس ٚ ؾپؽ اعالفيبت ثسؾيت آٔيسٜ ضا زض    

عطاحي ٔكبغُ ٚ فطآٚضزٜ ٞب ، ٔحيظ وبض  ٚحتي 

ٔحيظ ظ٘يسٌي( ٚ تزٟييعات ثىيبض ٔيي ثٙيسز .      

قىبضتطيٗ احط ٔخجت عطاحتي ٔٙبؾت ٔكبغُ ، آ

تزٟيعات ٚ ٔحيظ وبض ، اضتميبء ؾيغح ايٕٙيي ٚ    

ثٟساقييت ، فعٚ٘تييط قييسٖ ضضييبيت قييغّي ٚ  

    ٖ      ؾطا٘زبْ ثٟجيٛز ثٟيطٜ ٚضي زض ٔييبٖ وبضوٙيب

 ٔي ثبقس.

       اضٌٛ٘ييٛٔي اثييعاضي اؾييت وييٝ ثٛؾيييّٝ آٖ

     ٔييي تييٛاٖ ٚيػٌيٟييبي ا٘ؿييب٘ي ضا اضظيييبثي ٚ   

وطز ٚ اظ ٘تبيذ ثسؾت آٔيسٜ رٟيت    ا٘ساظٜ ٌيطي

تٙبؾت ٚ تغبثك ٞطچٝ ثيكتط ا٘ؿيب٘ي ٚ ٔحييظ   

 اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز .

ا٘ؿب٘ي ضا ٔي تٛاٖ ثٝ ؾٝ زؾتٝ ،  ٚيػٌيٟبي

 ضٚا٘يي ٚ  فيعيِٛٛغيه،  وبِجس قٙبذتيٚيػٌيٟبي 

 .تمؿيٓ ٕ٘ٛز

 



 
  

 

17 

 ثٟساقت ضٚا٘ی ٔحیظ وبض
 

ٞب ٔرتم ٔحيظ وبض اؾت. ٘عاؿ ثب ييه   ؾتطؼٞبي ٔرتّفي زاضز وٝ ثقضي اظ ايٗ ا ز٘يبي أطٚظ اؾتطؼ  

ثيٝ   .......ٞييأت ٔيسيطٜ ييب ضيؾيبي      ٞبي ٕٞىبض، ٔحطْٚ قسٖ اظ پبزاـ، زيط ضؾيسٖ ثٝ ؾط وبض ٚ فكبض

ٞبي ٔحيظ وبض ٘بٔيس . ٔسيطاٖ ثطاي ايٗ ويٝ ثٟساقيت ضٚا٘يي     ٞبيي اظ اؾتطؼ ضا ٔي تٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ وبضوٙبٖ 

ٓ اؾبؾي ثٟساقت ضٚا٘ي آقٙب قٛ٘س. ٔسيطاٖ ثبيس تٛرٝ زاقتٝ ثبقٙس ٔحيظ وبض ضا تأٔيٗ وٙٙس ثبيس ثب ٔفبٞي

قٛز ٚ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ  وٝ ٔسيطيت احطثرف ٘يع ثسٖٚ تٛرٝ ٚ افتٕبز ثٝ ؾالٔت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ حبنُ ٕ٘ي

 ايٗ ٟٔٓ ثبيس انَٛ ثٟساقت ضٚا٘ي زض ؾبظٔبٖ ضا ضفبيت ٕ٘بيٙس.

 

 تؼطیف ثٟساقت ضٚا٘ی زض ٔحیظ وبض : 
ت ضٚا٘ي زض ٔحيظ وبض يقٙي ٔمبٚٔت زض ٔمبثُ پيسايف پطيكب٘يٟبي ضٚا٘ي ٚ اذتالالت ضفتبضي زض ثٟساق     

 ٞيبي چٙسٌب٘يٝ ظييط تيأٔيٗ قيٛز:       وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٚ ؾبِٓ ؾبظي فضبي ضٚا٘ي وبض ثٝ ٘حٛي ويٝ ٞيسف  

 ٞیچ یه اظ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثٝ زِیاُ ػٛأاُ ٔٛراٛز زض ؾابظٔبٖ ٌطفتابض اذاتالَ ضٚا٘ای ٘كاٛ٘س.          -1

   احؿبؼ ضضبیت وٙٙس  اقتغبَ زاض٘س   فؼبِیت  ثٝ  ؾبظٔبٖ ٔحُ وبض ذٛز ایٙىٝ زض   ٞط یه اظ وبضوٙبٖ اظ -2

                                                               ٔٙس ثٝ ازأٝ وبض زض آٖ ؾبظٔبٖ ثبقٙس. ٝ ٚ ػالل       

                                                                                                                                                                                     ضؤؾب، ٕٞىبضاٖ ذٛز ٚ ثٝ عٛض وّی ٘ؿجت ثٝ رٟبٖ اعطاف ذٛز ٚ ٞط یه اظ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ثٝ ذٛز،  -3

 ثٝ ربیٍبٜ ذٛز زض ؾبظٔبٖ احؿبؼ ٔخجتی زاقتٝ ثبقٙس.  ٘ؿجت  هٛنبًذ       

 ٕٞٝ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ لبزض ثٝ ایزبز ضٚاثظ ٔغّٛة ثب ٔحیظ وبض ٚ ػٛأُ ٔٛرٛز زض آٖ ثبقٙس. -4

 

 انَٛ ثٟساقت ضٚا٘ی زض ؾبظٔبٖ :

 
 ايزييبز رييٛ نييٕيٕيت، ٕٞييسِي، نييسالت، ٕٞىييبضي ٚ احتييطاْ ٔتمبثييُ زض ٔيييبٖ وبضوٙييبٖ ؾييبظٔبٖ.  -1

 ٞبي ٔجتٙي ثط ظٚض ٚ ارجبض زض ٔحيظ ؾبظٔبٖ.  پطٞيع اظ افٕبَ ضٚـ -2

     قٙبؾبيي اؾتقسازٞبي ثبِمٜٛ وبضوٙبٖ تحت ٘ؾبضت ؾبظٔبٖ ٚ فطاٞٓ ؾبذتٗ ضقيس ٚ قيىٛفبيي اييٗ     -3

 اؾتقساز زض حس تٛاٖ ٚ أىب٘بت ؾبظٔبٖ. 

ٚ  ضفتبض وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ. اؾتطؼٞبي وٛضوٛضا٘ٝ ٚ ٔجتٙي ثط پيكساٚضي زض ٔٛضز وبض ٚ  پطٞيع اظ لضبٚت -4

ٞبي ٔبزضاٖ وبضٔٙس ٘ؿجت ثٝ ٚضـ وٛزوبٖ ذٛز، ٚضـ  ٞبي افطاز ٘ؿجت ثٝ وبض ، ذب٘ٛازٜ ٚ ٍ٘طا٘ي ٍ٘طا٘ي

قٛز وٝ فطز اظ ِحؾيٝ ثييساضي ثبٔيساز تيب      التهبزي، ا٘تؾبضات ؾبظٔبٖ اظ وبضٔٙساٖ ٚ... ٍٕٞي ؾجت ٔي

ٞب، ٍ٘طا٘يٟب ٚ أيسٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثبقس ويٝ ٌيبٜ ثيب     تٙفٞب،  ٍٞٙبْ آضٔيسٖ قبٍٔبٜ ٕٞٛاضٜ زچبض ٞيزبٖ

وٙس.اٌط ؾيبظٔبٖ   ٔي ؽطفيت ثس٘ي، فهجي ٚ ضٚا٘ي ٚي ٔتٙبؾت ٘يؿت ٚ افطاز ٚ ؾبظٔبٖ ضا زچبض ٔكىُ 

ثٝ ؾغح تِٛيس ٔٙبؾت ثطؾس أب وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ افطاز فهجي، افؿطزٜ، ٘بضاحت ٚ پطذبقيٍط زض ا٘تؾيبض   

ذٛز ضا ثب وٓ وبضي، تطٚض قرهيت يىسيٍط، غيجت، قبيقٝ پطاوٙي ٚ ايزبز فطنتي تب پطيكب٘يٟبي ضٚا٘ي 

ؾٛا٘ح ٚ حٛازث ٚ ثٝ قيٜٛ اي ٔرطة ٘كبٖ زٞٙس زض ايٗ نٛضت آيب ٔي تٛاٖ چٙيٗ ربٔقٝ اي ضا ؾيبِٓ  

يب ٔٛفك زا٘ؿت؟ قىي ٘يؿت وٝ پبؾد ثٝ ايٗ ؾؤاَ ٔٙفي اؾت ثٙبثط ايٗ ٔي تٛاٖ ٌفت ٘مف ٚ ٚؽيفٝ 

 ك، زٚضٍ٘ط ٚ وبضزاٖ، تأٔيٗ ثٟساقت ضٚا٘ي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ اؾت. زيٍط ٞط ٔسيط الي
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 : اظ ؾٝ ثؼس لبثُ ثطضؾی اؾتثٟساقت ضٚا٘ی 

 

 ٞبی ٔطثٛط ثٝ ذٛز ٍ٘طا٘ی  .1

 ٞبی ٔطثٛط ثٝ زیٍطاٖ ٍ٘طـ .2

 ٍ٘طقٟبی ٔطثٛط ثٝ ظ٘سٌی. .3
 

   پطذبقيٍطي،  ٞبيي ٚرٛز زاضز ويٝ ٔيب ضا اظ زقيٛاضيٟبي ضٚا٘يي، ثيٝ ٚييػٜ زض ذيٛز فيطٚ ضفيتٗ،           ٘كب٘ٝ   

، ثي افتٕبزي قسيس، احؿبؼ ٘بتٛا٘ي ٚ ٚاثؿتٍي ٔغّـ ؾبظز. ثٝ فالٜٚ ثطاي زاقتٗ ثٟساقيت   ذٛزٔساضي

ضٚا٘ي ذٛة قطايغي ٚرٛز زاضز وٝ فجبضتٙس اظ : ضٚثٝ ضٚ قسٖ ثب ٚالقيت، وٓ تٛلـ ثٛزٖ، زقٕٙي ٘ىطزٖ ثب 

 زيٍطاٖ ٚ وٕه ضؾب٘ي ثٝ ٔطزْ. 

 انَٛ ثٟساقت ضٚا٘ی زض ؾبظٔبٖ

 

ايزبز قطايغي وٝ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثيب   -1

افتمييبز لّجييي ٚ ثييب نييٕيٕيت ثييطاي ذييٛز ٚ 

 ٕٞىبضاٖ ذٛيف احتطاْ لبئُ ثبقٙس. 

پطٞيع اظ افٕبَ ضٚقٟبي ٔجتٙي ثيط ظٚض   -2

 .ٚ ارجبض زض ٔحيظ وبض 

قٙبؾبيي اؾتقسازٞبي ثبِمٜٛ وبضوٙيبٖ   -3

تحت ٘ؾبضت ٚ ؾپؽ فطاٞٓ ؾبذتٗ قطايظ 

 ٛ فبيي اييٗ اؾيتقساز   الظْ ثطاي ضقس ٚ قيى

 تٛؾظ ٔسيطاٖ ؾبظٔبٖ.

قٙبؾبيي زالييُ ٚالقيي ويٓ ويبضي،      -4 

غيجت اظ وبض، ثي حٛنٍّي ٚ ثي فاللٍي ثيٝ  

وبض، وٓ تٛرٟي ٚ ثي زلتي وبضوٙيبٖ تٛؾيظ   

ٔييسيط ٚ پطٞيييع اظ لضييبٚتٟبي وٛضوٛضا٘ييٝ ٚ 

ٔجتٙي ثط پيف زاٚضي ٘ؿجت ثٝ اؾبؼ ضفتبض 

 ا٘ؿبٖ. 

ٞيبي   قييت آقٙب ؾبذتٗ وبضوٙبٖ ثب ٚال -5

ٔحيظ ويبض ٚ حيصف آٖ زؾيتٝ اظ ٔقيبضٞيب ٚ     

فٛأُ ؾبظٔب٘ي وٝ اظ ِحبػ اذاللي، ا٘ؿب٘ي 

قيٛز.   ٚ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي نحيح تّمي ٕ٘يي 

ثٙبثط ايٗ ٔسيطاٖ ثبيس تالـ وٙٙس تب ٔحييظ  

وبض ثيطاي وبضوٙيبٖ اضيغطاة آٚض ٘جبقيس ٚ     

وبضٔٙساٖ احؿبؼ أٙيت قيغّي وٙٙيس ٚ ثيب    

ٜ ثٝ زٚض اظ ٞط قبزي ٚ ٘كبط ٚ قٛق ٚ اٍ٘يع

احؿبؼ ٘بضضيبيتي ٚ أٙييت ٘بقيي اظ    ٌٛ٘ٝ 

 ثمبء ثٝ أٛض ٔحِٛٝ ثپطزاظ٘س .

 

 

 

 

 

 0فطآٚضزٜ زَ ا٘ؿبٖ اؾت  اٍ٘یعٜ

 0فطآٚضزٜ ٔغع ا٘ؿبٖ اؾت  ا٘سیكٝ 

 0ؾتفطآٚضزٜ زؾت ا٘ؿبٖ ا  وبض      

 ثٙب ثط ایٗ:

  0ا٘ؿبٖ اؾت اٍ٘یعٜ ، فطآٚضزٜ ا٘سیكٝ ٚ وبض
 

 وتبة ٘مف زَ زض ٔسیطیت  ،ٔزتجی وبقب٘ی
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 ایٕٙی
SAFETY 

 

 
 

تٛرٝ ثٝ ايٕٙي ثٝ نٛضت فّٕي ٚ ٔٙؾٓ ضا ٔي تٛاٖ ثٝ فهط ٔبقيٗ ٚ ا٘مالة نٙقتي ٘ؿجت زاز . تيب  

    ٘ساقت ٚ ٔؿيبِٝ حفيؼ  اٚاذط لطٖ ٞزسٞٓ ٔربعطات نٙقتي ثٝ ٔفْٟٛ أطٚظي زض ظ٘سٌي ثكط ٚرٛز 

 ٚ حطاؾت اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ ؾطٔبيٝ ٚ ايزبز يه ٔحيظ ؾبِٓ ٚ ايٕٗ وبضي ٔٛضز تٛرٝ ٘جٛز .

 

أب پؽ اظ ا٘مالة نٙقتي ٚ افعايف ٔحيظ ٞبي اقتغبَ ٚ ٔبقييٗ آالت ويٝ ٘تيزيٝ آٖ ٔٙزيط ثيٝ      

ت ٔمطضات ، تيساثيط ٚ  افعايف حٛازث ٘بقي اظ وبض قس ، افطازي ثٝ ايزبز ا٘زٕٗ ٞبيي ثٝ ٔٙؾٛض تهٛي

         ضٛاثغي ثطاي حٕبيت ٚ حفبؽت اظ وبضوٙيبٖ زض ٔحييظ ٞيبي ويبض پطزاذتٙيس ٚ زض ٟ٘بييت ؾيبظٔبٖ        

ٔييالزي تبؾييؽ    1919 (  زض تبضيدInternational Labour Organization ثيٗ إِّّي وبض    

 ٖ ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس .آقس وٝ وكٛض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  ٘يع فضٛ 

 

 

 

 ٕٙی ضا زض ظ٘سٌی ضٚظا٘ٝ ذٛز قطوت ٕ٘بئیسای
Share safety in your daily work 
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 ایٕٙی زض وبض 

 
ٕٞٝ ؾبِٝ ٞعاضاٖ حبزحٝ ٘بقي اظ وبض زض نٙبيـ رٟبٖ ، ضخ ٔي زٞس . ثقضي اظ ايٗ حٛازث ثبفج ٔطي ٚ    

ذ حبنيّٝ ثيطاي فيطز ٚ    ثطذي ٔٛرت اظ وبض افتبزٌي وّي ٚ رعئي وبضوٙبٖ ٔي قٛز وٝ فالٜٚ ثيط زضز ٚ ض٘ي  

ذب٘ٛازٜ ٚي ، ٞعيٙٝ ٞبيي وٝ حٛازث ٘بقي اظ وبض ثط التهبز ّٔي ٞط وكٛض ثط ربي ٔي ٌصاضز ثؿيبض ٍٞٙفت 

 ٔي ثبقس . 

ي تٛاٖ اظ ثطٚظ اوخط حٛازث رٌّٛيطي ٕ٘ٛز ، ثيٝ ٕٞييٗ   ي ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ ثٝ عٛض وّي ٔٔترههٗ ايٕٙ   

 ٚؾيقي ثٝ ٔٙؾٛض پيكٍيطي اظ حٛازث نٛضت ٔي ٌيطز .زِيُ زض وكٛضٞبي نٙقتي پيكطفتٝ ٔجبضظٜ 

ثٝ عٛضيىٝ وّيٝ ٔمطضات ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي ثيٗ إِّّي ايٕٙي ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ تب ٔيعاٖ ٚ قست حٛازث 

 ثٝ ؾغح ٔغّٛثي وبٞف يبثس . 

 

 حبزحٝ ٘بقی اظ وبض

 
ي افتس ، ٔمهٛز تٕبٔي اٚليبتي  حٛازث ٘بقي اظ وبض قبُٔ حٛازحي اؾت وٝ زض حيٗ ا٘زبْ ٚؽيفٝ اتفبق ٔ   

 اؾت وٝ وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ ٚ يب ذبضد اظ آٖ ثٝ زؾتٛض ٔسيط ٔطثٛعٝ ، ا٘زبْ ٚؽيفٝ ٔي وٙس .

ٔغبِقبت ٚ ثطضؾي ٞبي ا٘زبْ قسٜ زض ؾبِٟبي اذيط ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثٝ عٛض وّي حٛازث ٘بقيي اظ ويبض   

يٗ فُّ ثؿتٍي ثيٝ ٘يٛؿ ، ٔحييظ  ، ٚضيـ ،      فّت ٚاحسي ٘ساقتٝ ٚ ٔقَّٛ فُّ فٙي ٚ ا٘ؿب٘ي ٔي ثبقٙس . ا

 قطايظ ا٘زبْ وبض  ، اثعاض ٚ تزٟيعات ٔٛضز اؾتفبزٜ زاضز ٚ ٔي تٛاٖ آٖ ضا ثٝ قطح ظيط تمؿيٓ ٕ٘ٛز .

 

  ٓثرف اَٚ : ػُّ ٔؿتمی 

ايٗ فُّ زض ثٝ ٚرٛز آٔسٖ حبزحٝ ؾٟٓ انّي ضا زاضا ثٛزٜ ، ٔب٘ٙس ربثٝ رب وطزٖ ٔحهيٛالت ، ويبض ثيب    

ؾمٛط اقيبء ٚ افتبزٖ اظ اضتفبؿ ، اؾتفبزٜ ٘بنحيح اظ اثعاض وبض ، ِيع ذٛضزٖ يب ثطذٛضز ثب ٔبقيٗ آالت ، 

 ٔب٘ـ ، ؾٛذتٍي ، تهبزفبت ثب ٚؾيّٝ ٘مّيٝ ٚ ...

  ٓثرف زْٚ : ػُّ  یط ٔؿتمی 
ايٗ فُّ ٔؿتميٕب ؾجت ايزبز حبزحٝ ٕ٘ي قٛ٘س ٔب٘ٙس وّيٝ فٛأّي وٝ ثبفج ذؿتٍي ، ٘بضاحتي ، ٘بضضبيتي 

ٖ ٔي قٛ٘س . اظ ٟٕٔتطيٗ ايٗ فٛأُ ٔي تٛاٖ ثٝ ٘ٛض ٘بٔتقبزَ ، نساي ثييف اظ حيس ٔزيبظ ، فيسْ     وبضوٙب

تٟٛيٝ ٔٙبؾت ، ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ زضرٝ حطاضت ٔحيظ وبض ، عٛال٘ي قسٖ ؾبفبت وبض ، ؾطفت ثيف اظ حيس  

 تِٛيس ٚ ٔؿبئُ ذب٘ٛازٌي ٘بْ ثطز.

 

 

 ٍّیؽ وكتٝ ٔی قٛ٘س .٘فط زض ٔحیظ ٞبی وبضی ا٘ 6ثٝ عٛض ٔیبٍ٘یٗ ، ٞفتٝ ای 
 وتبة پیكٍیطی اظ حٛازث ،  ثرف اِف
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 پیكٍیطی اظ حٛازث ٚ ٔؿبئُ لب٘ٛ٘ی

 
ثب ثطضؾي حٛازث ٌعاضـ قسٜ ٔي تٛاٖ ضيؿه ٞبي غيطٔٙتؾطٜ ، قطايظ ٔغبيط ، ٚ ٘ؾبيط آٟ٘يب ضا ثيٝ   

 ٜ رّيٌٛيطي   ذٛثي ٔكرم وطز . زض آٖ نٛضت ، ؾبظٔبٖ لبزض ذٛاٞس ثٛز اظ ٚلٛؿ حٛازث ٔطثٛعٝ زض آيٙيس

 وٙس.

ؾبظٔبٖ ٞب زؾت وٓ ٔىّف ثٝ ضفبيت لٛا٘يٗ ايٕٙي ٚ ثٟساقت ٞؿتٙس . رطيٕٝ ٞب ٚ ٞعيٙٝ ٞبي فيسْ  

ضفبيت لبٖ٘ٛ ثؿيبض ثبال ٚ زض ثطذي ٔٛاضز ، قبُٔ رطايٓ ٘مسي ٚ ظ٘ساٖ اؾت . ثٝ عيٛض ذالنيٝ ليٛا٘يٗ ٚ    

 :ٔمطضات ثٟساقت ٚ ايٕٙي زض ٔٛاضز ظيط ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٌطفتٝ ا٘س

 

 لبٖ٘ٛ ػطف یب ضٚیٝ لضبئی

 

ٕٞٝ زازٌبٟٞب ٔىّفٙس تهٕيٕبت زازٌبٜ ٞبي فبِي يب زازٌبٟٞبي ٞٓ تطاظ ذٛز ضا ثٝ ارطا زضآٚض٘س . اظ ايٗ     

 ضٚ ، لضبٚت زض ٔٛضز يه پطٚ٘سٜ ذبل ٔي تٛا٘س ثط ٘تيزٝ وّيٝ پطٚ٘سٜ ٞبي ٔكبثٝ ثقسي تأحيطٌصاض ثبقس.

 

 

 ط ثٝ ؾمٛط اظ اضتفبع اؾت." اظ وُ حٛازث ٔطٌجبض ٔطث25ٛٞط ؾبَ 

 ٔتط ثٝ ٘سضت ٔٙزط ثٝ فٛت ٔی قٛز! 2ؾمٛط اظ اضتفبع وٕتط اظ 
 ثرف اِف –وتبة پیكٍیطی اظ حٛازث 

 

 
 

 لٛا٘یٗ ٔسٖٚ

 
لٛا٘يٗ ٔسٖٚ قبُٔ ليٛا٘يٗ ٔهيٛة ٔزّيؽ    

 ٔب٘ٙس ليبٖ٘ٛ ثٟساقيت ٚ ايٕٙيي ٔحييظ ويبض ،      

( ٞؿتٙس . ايٗ لٛا٘يٗ ويٝ اذتييبض   1974ٔهٛة 

ضا ثٝ زؾتٍبٜ ٞبي ارطائي ٔي زٞٙس ارطاي لبٖ٘ٛ 

ٔٙزط ثٝ تٙؾيٓ ٚ تسٚيٗ يه ؾطي اؾٙبز لب٘ٛ٘ي 

  ٔب٘ٙس ٔمطضات ٔسيطيت ايٕٙي  زض لبِت ٔمطضات

      ( 1999ٚ ثٟساقييت زض ٔحيييظ وييبض ، ٔهييٛة  

 ٔي قٛ٘س.

  
 

 

 



 
  

 

22 

 ضٕٞٙٛزٞبي اتحبزيٝ اضٚپب

 

 

طاي ٕٞٝ افضبي ايٗ اتحبزييٝ الظْ االريطا   ٔٙؾٛض اظ ضٕٞٙٛزٞب ، اؾٙبز لب٘ٛ٘ي اتحبزيٝ اضٚپب ٞؿتٙس وٝ ث

ٔي قٛ٘س تب اظ ايٗ عطيك ضفبيت   ٔي ثبقٙس . ٔقٕٛالً ضٕٞٙٛزٞب زض ٔزٕٛفٝ لٛا٘يٗ ٔزّؽ ثطيتب٘يب ٌٙزب٘سٜ

 آٟ٘ب اِعأي قٛز.

، ٚ ٔمطضات ٔسيطيت  (HSWA زض ازأٝ ، ٍ٘بٞي زاضيٓ ثٝ لبٖ٘ٛ ايٕٙي ٚ ثٟساقت زض ٔحيظ وبض ٚ غيطٜ 

 (MHSWR ت زض ٔحيظ وبض ايٕٙي ٚ ثٟساق

 ( :HSWAلبٖ٘ٛ ايٕٙي ٚ ثٟساقت زض ٔحيظ وبض ٚ غيطٜ    -1

ايٕٙيي ٚ ثٟساقيت زض    1974يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ ٚ ٘بفصتطيٗ لٛا٘يٗ ايٕٙي ٚ ثٟساقيت ، ليبٖ٘ٛ   

وٝ ثٝ عٛض وّيي   ( اؾتHealth and Safety at work , etc . ACT 1974  ٚ غيطٜٔحيظ وبض

 .زض ٔحيظ وبض ٔي پطزاظز ثٝ ٔمِٛٝ حٛازث ٚ ثٟساقت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞسف وّی ایٗ لبٖ٘ٛ ثٝ قطح ظیط اؾت :

 
تأٔيٗ چبضچٛة لب٘ٛ٘ي الظْ رٟت اضتمبء تطٚيذ 

ٚ تمٛيت اؾتب٘ساضزٞبي ايٕٙي ٚ ثٟساقت زض 

 حيظ وبض.ٔ

( ٞٓ وبضفطٔبييبٖ ٚ ٞيٓ وبضوٙيبٖ    HSWAزض  

زاض٘يس ٚ   ٔؿيبيُ ايٕٙيي    تقٟساتي زض ذهيٛل 

فطاز زض ٔحيظ وبض ٔٛضز اقبضٜ ٔؿئّٝ ايٕٙي ٕٞٝ ا

لطاض ٌطفتٝ ا٘س . وبضفطٔبيبٖ ٔٛؽفٙس ثٟساقيت ،  

ايٕٙي ٚ ضفبٜ وبضوٙبٖ زض ٔحييظ ويبض ضا تيب حيس     

 فطاٞٓ آٚض٘س.پصيط٘س ٔٙغمبً أىبٖ 

وبضفطٔبيبٖ ٔي تٛا٘س  ٚ ٔٛؽفٙس ( ٔٛاضز ظييط  ِصا 

 ضا تأٔيٗ وٙٙس :

 ضٚقٟبی وبضی ایٕٗ؛ 

 تزٟیعات ٚ ٔبقیٗ آزت ایٕٗ ؛ 

 بذتٕبٖ ٞبی ایٕٗ ؛ؾ 

    ُحُٕ ، ٍٟ٘ساضی ٚ حٕاُ ٚ ٘ما

 ایٕٗ وبزٞب ؛

 اعالػبت ؛ 

 زؾتٛضاِؼُٕ ٞب ؛ 

 آٔٛظـ ٚ ٘ظبضت ٔٙبؾت ؛ 

 

 ضػبیت  انَٛ  ایٕٙی 

 ثمبؾت  فٙب ٚ  حبئُ ثیٗ

RREESSPPEECCTTIINNGG  TTOO  TTHHEE      SSEECCUURRIITTYY  

OOBBJJEECCTTSS    IISS  AA    MMEEAANN    BBEETTWWEEEENN  
DDEEAATTHH  &&  LLIIFFEE 
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ثٝ فٙٛاٖ يه ٔسيط اغّت الظْ اؾت السأبتي ضا 

ثٝ ٘يبثت اظ عطف وبضفطٔبي ذٛز ا٘زبْ زٞيس . ثٝ 

ايٗ تطتيت ، ؾٝ ٔيٛضز آذيط زض فٟطؾيت فيٛق     

ُٕ ٞيب ، آٔيٛظـ ٚ    يقٙي اعالفبت ، زؾيتٛضاِق 

٘ؾبضت ٔٙبؾت( ثطاي قٕب إٞيت ٚيػٜ اي پييسا  

( وبضفطٔبييبٖ  HSWAٔي وٙٙيس . ثيط اؾيبؼ     

ٕٞچٙيٗ ثبيس ايٕٙي وّيٝ افيطاز قيبُٔ افضيبي    

پيٕب٘ىيبضاٖ ، ٚ غييطٜ ويٝ زض     ، ربٔقٝ ، پطؾيُٙ  

٘يؿيتٙس ، أيب ٕٔىيٗ اؾيت ثيٝ        اؾترساْ آٟ٘ب

٘حٛي تحت تأحيط فقبِيت ٞبي قطوت آٟ٘ب لطاض 

زاقتٝ ثبقٙس ضا ٘يع ٔس٘ؾط لطاض زٞٙيس. لهيٛض زض   

ارطاي ايٗ ثرف اظ لبٖ٘ٛ ٔصوٛض ٕٔىيٗ اؾيت   

ٔٙزط ثٝ پيٍيطز ليب٘ٛ٘ي ؾطپطؾيتبٖ ٚ ٔيسيطاٖ    

قٛز . وبضوٙيبٖ ٘ييع ٚؽيبيف ذيبل ذيٛز ضا زض      

 HSWA.زاض٘س ) 

 

 حبزحٝ والؾیه زیٛیس فبضٔط : ٞفت 
 ٌیطوطزٖ ٔٛ یب ِجبؼ افطاز زض زؾتٍبٜ ٞب -1

 زثبٖؾمٛط اظ ٘ط -2

 تهبزفبت ، قبُٔ تهبزف ٍٞٙبْ ز٘سٜ ػمت ضفتٗ ثب اتٛٔجیُ -3

 ؾٛذتٍی زض ٍٞٙبْ حُٕ یب اؾتفبزٜ اظ ٔبیؼبت لبثُ اقتؼبَ زض احط ػسْ آٌبٞی اظ ذغطات -4

 ٌبظ ٌطفتٍی یب ذفٍی افطاز $ ٌبٜ ٕٞطاٜ ثب ٘بری ٞب # زض فضبٞبی ثؿتٝ -5

 یب ؾمٛط ، ؾطذٛضزٖ  ،حٛازث ٘بقی اظ ؾىٙسضی ذٛضزٖ  -6

 یٗ ػّٕیبت تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضیحٛازث ح -7

 

 ثرف اِف –وتبة پیكٍیطی اظ حٛازث 

 

 ٕٞٝ وبضوٙبٖ ٔٛظفٙس :
 

 0ٔٙغمب ثٝ حفال ایٕٙی ذٛز ٚ زیٍطاٖ تٛرٝ زاقتٝ ثبقٙس  

  0زض ذهٛل ٔمِٛٝ ایٕٙی ثب وبضفطٔب ذٛز ٕٞىبضی وٙٙس 

 ضی وٙٙس.اظ زؾتىبضی یب اؾتفبزٜ ٘بثزب اظ ٚؾبیّی وٝ ثطای حفال ایٕٙی تٟیٝ قسٜ ا٘س ذٛززا 

  

 : (MHSWR ٔمطضات ٔسيطيت ايٕٙي ٚ ثٟساقت زض ٔحيظ وبض  -2

 Management of Health and )اظ ثيٗ ٔمطضات ٔسيطيت ايٕٙيي ٚ ثٟساقيت زض ٔحييظ ويبض    

 Safety at Work Regulation        ٔٛضز ٔطؾْٛ ثٝ ٔمطضات قيف ٌب٘يٝ ثؿييبض حيبئع إٞييت

 اؾت . وبضي اِعأي  ٞؿتٙس ٚ ضفبيت آٟ٘ب زض ٔحيظ ٞبي
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 ایٗ ٔمطضات ػجبضتٙس اظ : 

 

  1999ٔمطضات ٔسيطيت ايٕٙي ٚ ثٟساقت زض ٔحيظ وبض ٔهٛة  MHSWR  ) 

           Management of Health and Safety at Work Regulation 

  1992ٔمطضات  ثٟساقت ، ايٕٙي ٚ ضفبٜ ( زض ٔحيظ وبض ٔهٛة  HSWR) 

           Workplace (Health , Safety and Welfare) Regulation 

  1997ٔمطضات ٚؾبئُ حفبؽت فطزي زضٔحيظ وبض ٔهٛة PREWR) 

 Personal  Protective Equipment at Work  Regulation            
  1992ٔمطضات ايٕٙي ٚ ثٟساقت تزٟيعات زاضاي نفحٝ ٕ٘بيكٍط ٔهٛة  HSDSER) 

Health and Safety (Display Screen Equipment) Regulation                       
  1998ٔمطضات تأٔيٗ ٚ اؾتفبزٜ اظ تزٟيعات وبضي ٔهٛة  PUWER) 

Provision and Use of Work Equipment Regulation                                     
  1992ٔمطضات فّٕيبت حُٕ زؾتي ثبض ، ٔهٛة MHOR) 

           Manual Handling Operation Regulation 

          

 
 

٘ؿجت ثٝ ؾبيط لٛا٘يٗ اظ ٌؿيتطزٌي ثيكيتطي ثطذيٛضزاض اؾيت ، زض اييٗ ريب        MMHHSSWWRR آ٘زب وٝاز 

ضا ثيٝ   MHSA زض ثؿييبضي اظ ٘ىيبت ٔٙيسضد        MHSWR  ٔحتٛيبت آٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي ٌيطز .

 رطٔي اؾتطا٘ىؽ. تٛضيحبت زيٍطي ضا ٘يع زضثطزاضز  MHSWR ضٚقٙي تٛضيح ٔي زٞس . فالٜٚ ثط آٖ ،

 زض وتبة ؾيؿتٓ ٞبي ٔسيطيت ايٕٙي ٔي ٘ٛيؿس:

 

 

 

 ٞطٌٛ٘ٝ  أىبٖ  MMHHSSWWRR،  اِعأبت  ٔسیطاٖ ثبیس ثسا٘ٙس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ» 

 ٔب٘ٛض اظ آٟ٘ب ٌطفتٝ قسٜ اؾت . ثٙبثطایٗ ، ٚلتی ٔتٟٓ ثٝ ترغی اظ لبٖ٘ٛ قٛ٘س

 ٝ زض قطایظ ٔٛضز ٘ظط ، ٔٙغمبً أىبٖ پصیطوٕ٘ی تٛا٘ٙس ثب تٛؾُ ثٝ ایٗ ػجبضت 

 «ٞب وٙٙس. ض ٘جٛزٜ ذٛز ضا اظ زؾت لبٖ٘ٛ
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 ظفٙس :ٛوبضفطٔبیبٖ ٕٞچٙیٗ ٔ  MHSWRط اؾبؼ ث

 
       افطاز ٚارس نالحيت ضا ثطاي اضظيبثي ٚضقيت ثٟساقت ٚ ؾيالٔتي وبضوٙيبٖ ثيٝ ويبض ٌٕبض٘يس   زض

سيسٜ ثبقيٙس ٚ نيالحيت اريطاي آٟ٘يب ضا     آٔٛظـ ٘ MHSWRنٛضتي وٝ ايٗ افطاز زض ٔٛضز اِعأبت 

 .٘ساقتٝ ثبقٙس ، وبضفطٔبيبٖ ثبيس اظ ٔكبٚضيٗ ذبضد اظ قطوت ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض اؾتفبزٜ وٙٙس (

  اعالفبت ٚ آٔٛظـ ٞب الظْ زض ذهٛل ٔؿبئُ ايٕٙي ٚ ثٟساقت ضا ثٝ وبضوٙبٖ ثسٞٙس. 

 .ٔزٕٛفٝ السأبت الظْ زض قطايظ اضغطاضي ضا ٔكرم وٙٙس 

 

 يع ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثبيس اظ زؾتٛضاِقُٕ ٞبي ايٕٙي ٚ ثٟساقت تجقيت وٙٙس ٚ ذغطات ضا ٌعاضـ زٞٙس .وبضوٙبٖ ٘

 

 

" اظ حٛازث ٍٞٙبْ ػّٕیبت تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ؾبذتٕبٖ ٞب یب تزٟیعات ضخ ٔی زٞٙس. اظ آ٘زب 25حسٚز 

 ٙبئی ٘ساض٘س.وٝ ػّٕیبت تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ثٝ ٘سضت ا٘زبْ ٔی قٛز وبضٌطاٖ ٔؼٕٛزً ثب ذغطات آٖ آق

 ثرف اِف –وتبة پیكٍیطی اظ حٛازث 

 

 

 ٞعیٙٝ حٛازث
ٞعيٙٝ ٞبي ٘بقي اظ حٛازث ٚ ٔكىالت ثٟساقتي زض ٔحيظ وبض ضا ٔيتٛاٖ ثٝ ظيبٖ ٔيبِي ، ٞيٓ اظ ٘ؾيط    

 يطز . اثتسا ثٝ ٚضقيت وبضفطٔب ٔي پطزاظيٓ.ٔزطٚحيٗ يب ٔهسٚٔيٗ ا٘ساظٜ ٌيطي ٌوبضفطٔب ٚ ٞٓ اظ ٘ؾط 

 اظ عطق ظيط زچبض ذؿبضات ٔبِي قٛز : وبضفطٔب ٕٔىٗ اؾت

 
   ٔحطٚٔیت اظ ذسٔبت وبضٔٙس ٔزطٚح زض ظٔب٘ی وٝ ٘بتٛاٖ اظ وبض وطزٖ اؾت . ایٗ أط ٌبٜ ثبٞعیٙاٝ   

 اؾترساْ ٘یطٚی ٔٛلت ٕٞطاٜ اؾت.

 اذتالَ زض وبض ؾبیط وبضٔٙساٖ. 

 حبزحٝ نطف وٙس. ظٔب٘ی وٝ ؾطپطؾت ثبیس ثطای آٔٛظـ وبضٔٙس رسیس ، یب ثطضؾی زض ٔٛضز ػُّ ٚلٛع 

 ٚاضز آٔسٖ ذؿبضات احتٕبِی ثٝ تزٟیعات. 

 ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ تأٔیٗ ارتٕبػی وبضٔٙس. 

 احتٕبَ ازػبی رجطاٖ ذؿبضات. 

 وبٞف ٔیعاٖ فطٚـ یب اظ زؾت زازٖ ٔكتطیبٖ ثٝ زِیُ ثؿتٝ قسٖ وبضذب٘ٝ یب آتف ؾٛظی. 
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ٜ  ٚ $ٔؿتمیٓ#  ٞعیٙٝ ٞبی ثیٕٝ قسٜذؿبضات ٔبِي ضا ٔي تٛاٖ ثٝ زٚ ثرف   $ یاط ٔؿاتمیٓ#   ثیٕٝ ٘كاس

 تمؿيٓ وطز.

ٕ٘ٛزاض ظيط ٔخبِي اظ ٞعيٙٝ ٞبي پٟٙبٖ حٛازث اؾت . ايٗ ٕ٘ٛاض ثٝ وٜٛ يد حبزحٝ ٔقطٚف اؾت ٚ زض احٙيبي  

 ا٘زبْ ٔغبِقبت تٛؾظ قطوتٟبي تِٛيس ِجٙيبت ٔتقّك ثٝ يه قطوت ثعضي چٙس ّٔيتي تٟيٝ قسٜ اؾت.
 

           The Accident Iceberg                                                             وٜٛ ید حبزحٝ :         

 
 

اِجتٝ زض ٞط ؾبظٔبٖ ذبل ، ٌؿتطزٌي ذؿبضات 

ثيٕٝ قسٜ ثٝ ٘ٛؿ ثيٕٝ ٘بٔٝ آٖ ثؿتٍي زاضز . ثيب  

 ٘ؿجتي ٔقَٕٛ اؾت. 1:36٘ؿجت ٚرٛز ايٗ ، 

 ؟حبَ ثجيٙيٓ ٚضقيت ٔبِي وبضٔٙس چٍٛ٘ٝ اؾت

اظ ٞعيٙيٝ ٞيبي حيٛازث    ظيط ثيٝ چٙيس ٔيٛضز    ض ز

 : قبضٜ ٔيكٛز ا ٔطثٛط ثٝ وبضوٙبٖ ( 

     ٖفّي ضغيٓ ثطذيٛضزاضي اظ ٔعاييبي زٚضا

ثيٕبضي ثبظ ٞٓ ٕٔىٗ اؾت زضآٔس قرم 

وبٞف پيسا وٙس . ايٗ أط ثٝ ٚيػٜ ظٔيب٘ي  

نييبزق اؾييت وييٝ قييرم ثييٝ ؾييجت  

ٔزطٚحيت يب ٔهسٚٔيت تب ٔست ٞب ٘تٛا٘س 

 ؾطوبض ثطٚز.

  ٗحبِت ، ٕٔىٗ اؾت فطز ٞيي   زض ثستطي

 ٚلت ٘تٛا٘س ؾطوبض ثطٌطزز.

     ٕٔىٗ اؾت ٞعيٙٝ ٞيبي زيٍيطي ٔب٘ٙيس

ٞعيٙٝ ٞبي ضفت ٚ آٔس ثٝ ٔطاوع زضٔيب٘ي ،  

زاضٚ ٚ غيطٜ ٘يع ثٝ ؾبيط ٞعيٙٝ ٞب افيعٚزٜ  

 قٛ٘س.

زض ٔزٕٛؿ ، حٛازث ٚ ٔكىالت ثٟساقتي افيطاز  

٘يع تأحيط ٔي ٌصاض٘س . ثيٝ فجيبضت    التهبز ّٔيالتهبز ّٔيثط 

ؾيبثمٝ ٘يبٔغّٛة ايٕٙيي ٚ ثٟساقيت زض     زيٍط ، 

س ٙي ؾبظٔبٖ ٞبي وبضي ثط ٕٞٝ ٔب تأحيطٌصاض ذٛاٞ

 ثٛز.

ؾٙزف ٚ اضظيبثي ٞعيٙٝ ٞيبي ا٘ؿيب٘ي ٔب٘ٙيس    

وبضوٙييبٖ ٚ  رؿييٕب٘ي٘ييبضاحتي ٞييبي ضٚا٘ييي ٚ 

ذب٘ٛازٜ ٞبي آٟ٘ب وبض زقٛاضي اؾت . أب ثٝ ٞيط  

حبَ ايٗ لجيُ ٞعيٙٝ ٞب ٞٓ ٚريٛز زاض٘يس . اٌيط    

ب آقيٙبيبٖ قيٕب زض ٔحييظ    يىي اظ زٚؾيتبٖ يي  

وبضـ زچبض حبزحٝ قسٜ ثبقيس ، ذيّيي ضاحيت    

ٔتٛرٝ ٞعيٙٝ ٞبي ا٘ؿب٘ي ٔطثٛعٝ ذٛاٞيس قيس. 
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MHSWR ٔسیطیت ایٕٙی ٚ ثٟساقت زض ٔحیظ وبض# ثٝ اؾتخٙبی وكتی ٞب ، زض ٔٛضز وّیٝ ٔحیظ ٞبی$

 وبض ٔهساق زاضز.
 ثرف ة ، وتبة پیكٍیطی اظ حٛازث 

 

 السأبت پیكٍیطا٘ٝ ایٕٙی :سیطاٖ اضقس ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ٔ
ٔسيط اضقس ؾبظٔبٖ ثبيس السأبت پيكٍيطا٘ٝ ضا رٟت ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ احتٕبَ نيسٔٝ زييسٖ وبضوٙيبٖ      

 ٔٛاضز پيكٟٙبزي شيُ لبثُ تٛرٝ ٔي ثبقٙس :ذٛز ثطٌعيٙس ، 

 

  ٜتٟیٝ ٚ تساضن ٚؾبیُ ٔغّٛة ٔحیظ وبض ثب تٛرٝ ثٝ اؾتب٘ساضزٞبی تؼییٗ قس 

 فبزٜ وبضوٙبٖ اظ ٚؾبیُ حفبظتی ٘ظبضت ثط أط اؾت 

  ایزبز ٔطاوع ثٟساقت وبض 

  ایٕٙیتكىیُ وٕیتٝ ٞبی حفبظتی ٚ 

  ٝتٟیٝ ٚ ٘هت رؼجٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ ثب أىب٘بت ٔطثٛع 

  السأبت زظْ زض رٌّٛیطی اظ قست ٚضغ حبزحٝ زیسٜ زض نٛضت ثطٚظ حٛازث 

 

 : افطاز زاضای ٘مف ٞبی ٚیػٜ زض ثرف ایٕٙی ٚ ثٟساقت
أب ٔٛضٛؿ ايٕٙي ٚ ثٟساقت آٖ  ظ ٞبي وبضي ٕٞٝ افطاز زض ثط٘بٔٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت ٘مف زاض٘س .زض ٔحي

لسض حبئع إٞيت اؾت وٝ ٕ٘ي تٛاٖ آٖ ضا زض وٙبض ؾبيط  فقبِيت ٞبي ربضي يه ؾبظٔبٖ پطٔكغّٝ لطاض زاز 

 ٚ ؾپؽ زض ٔٛضز اِٚٛيت آٖ تهٕيٓ ٌطفت .

ثركي اظ قغُ ذٛز ثٝ نٛضت ارجبضي ٚ آٌبٞب٘ٝ ثٝ ثطضؾي  ٕٞچٙيٗ زاقتٗ افطازي وٝ ثتٛا٘ٙس ثٝ فٙٛاٖ

 ذغطات احتٕبِي ثپطزاظ٘س ٚ ؾغح ايٕٙي ٚ ثٟساقت ضا اضتمبء زٞٙس ثؿيبض اضظقٕٙس ذٛاٞس ثٛز.

 ٕ٘بیٙسٜ یب ٔؿئَٛ ایٕٙی : -1
ٔؿئٛالٖ ايٕٙي   وٝ ٌبٜ ثٝ آٟ٘ب وبضقٙبؾبٖ ايٕٙي ، ٔترههيٗ ايٕٙي ، ٔكبٚضاٖ ايٕٙي ، يب ٟٔٙسؾييٗ  

ي ٘يع ٌفتٝ ٔي قٛز (فضٛي اظ يه تيٓ ٔسيطيت ا٘س وٝ ٞسايت وبضوٙبٖ ضا زض فقبِيت ٞبي ايٕٙيي ثيط   ايٕٙ

 فٟسٜ زاض٘س ٚ ثب ؾبيط ٔسيطاٖ ٚ ؾطپطؾتبٖ زض ٔؿئِٛيت حفؼ ايٕٙي زض ٔحيظ وبض ؾٟيٓ ٞؿتٙس.

ويبض  اظ آ٘زب وٝ ٔؿئَٛ ايٕٙي آٔٛظـ ٞبي ذبني ضا زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ ايٕٙي زيسٜ ٚ ٚاريس قيطايظ اييٗ    

اؾت . زض ٔمبٔي لطاض زاضز وٝ ٔي تٛا٘س تٛنيٝ ٞبي الظْ ضا ثٝ زيٍطاٖ اضائٝ وٙس . ٔؿئَٛ ايٕٙي ثيٝ عيطق   

 ظيط ٔؿئِٛيت ٕٞبٍٞٙي ٚ اقبفٝ فقبِيت ٞبي ٔطثٛط ثٝ پيكٍيطي اظ حٛازث ضا ثطفٟسٜ زاضز :

 . ثبظضؾی ازٚاضی تزٟیعات ، اثعاضٞب ٚ ٔبقیٗ آزت رٟت قٙبؾبئی ذغطات 

 ّٕیبت وبضی اظ ٔٙظط ایٕٙی .ثطضؾی ػ 

 . اضائٝ تٛنیٝ ٞبی زظْ رٟت ثٟؿبظی 

 .ٖقطوت زض آٔٛظـ ٞبی ایٕٙی وبضوٙبٖ ٚ ؾطپطؾتب 

 .ایفبی ٘مف ثؼٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ أٛض ایٕٙی 

 ٞسایت ٚ ٔكبضوت زض رّؿبت ٔطثٛط ثٝ ایٕٙی. 
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 وٕیتٝ ٞبی ایٕٙی -2

 : ٚؽبئف وٕيتٝ ايٕٙي قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾت

  ٚ ضٚ٘س حٛازثٔغبِؼٝ آٔبضٞب 

 ثطضؾی ٌعاضقبت ٕ٘بیٙسٌبٖ ایٕٙی 

 وٕه ثٝ تسٚیٗ ٔمطضات ٚ ؾیؿتٓ ٞبی ایٕٗ وبضی 

 ٘ظبضت ثط احطثركی آٔٛظـ ٞبی ایٕٙی 

 ٘ظبضت ثط احطثركی اضتجبعبت ٚ تجّیغبت زض ظٔیٙٝ ایٕٙی ٚ ثٟساقت 

 اضائٝ تٛنیٝ ٞبی وّی ٚ ذبل ثٝ ٔسیطیت رٟت ثٟجٛز ٚضؼیت ایٕٙی ٚ ثٟساقت زض ٔحیظ وبض 

 

 ثطذی ٘ىبت لب٘ٛ٘ی :
 عجك ٔمطضات ٔطثٛط ثٝ ٌعاضـ نسٔبت ، ثيٕبضي ٞب ٚ ضذسازٞبي ذغط٘بن

The  Reporting of  Injuries , Diseases, and Dangerous Occurrences  Regulations 

 RIDDOR)      ٝؾبظٔبٟ٘ب ٔٛؽفٙس ٚلٛؿ حٛازث ضا اظ ؾطيـ تطيٗ ضاٜ ٕٔىٗ  ٔقٕيٛالً اظ عطييك تّفيٗ ( ثي

( ٌعاضـ وٙٙس . ٕٞچٙيٗ ، ؾبظٔبٖ ٞب ٔٛؽفٙس زض نٛضت ٚلٛؿ ٞط يه اظ ٔٛاضز HSEائي شيطثظ  ٔطرـ ارط

ضٚظ زض فطٟٔبئي وٝ ثطاي اييٗ ٔٙؾيٛض تٟييٝ     10ظيط ٌعاضـ ٔىتٛثي ضا ٔتقبلت ٌعاضـ اِٚيٝ ٚ ؽطف ٔست

 قسٜ ا٘س اضائٝ ٕ٘بيٙس :

  ٖ؛ٔطي افطاز زض ٘تیزٝ ثطٚظ حٛازث ٘بقی اظ وبض یب زض اضتجبط ثب آ 

 ٞطٌٛ٘ٝ آؾیت زیسٌی وّی افطاز زض ٘تیزٝ ثطٚظ حٛازث ٘بقی اظ / یب ٔطتجظ ثب وبض؛ 

  ػسْ حضٛض افطاز زض ؾطوبض ثٝ زِیُ ٔهسٚٔیت یب آؾیت زیسٌی زض احط حٛازث ٘بقی اظ وبض یب ٔطتجظ

 ثب آٖ ، ٚ ا٘تمبَ آٟ٘ب ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ثطای ٔؼبِزٝ یب ٔساٚا ؛

 ؾیت زیسٌی وّی زض ٘تیزٝ حٛازث ٘بقی اظ وبض یب زض اضتجبط ثب ػسْ حضٛض افطاز زض ؾطوبض ثٝ زِیُ آ

 آٖ ٚ ثؿتطی قسٖ زض ثیٕبضؾتبٖ ؛

 ٍٞٙبْ ثطٚظ ضذسازٞبی ذغط٘بن ؛ 

 

ٕٞچٙيٗ ، زض ٔٛاضزي وٝ فطزي ثيف اظ ؾٝ ضٚظ ٔتٛاِي تٛا٘بئي ذٛز ثطاي ا٘زبْ وبضٞبئي وٝ ٔٙغمبً اظ ٚي     

 10ايغي ٌعاضـ ثبيس زض اؾطؿ ٚلت  حساوخط ؽيطف ٔيست   ا٘تؾبض ٔي ضٚز ضا اظ زؾت ثسٞس ، تحت ٞط قط

ضٚظ اظ ظٔبٖ ٚلٛؿ حبزحٝ ( اضائٝ قٛز . حتي زض ٔٛاضزي وٝ فطز زض ٔحُ وبض ذٛز حبضط اؾت ، أيب ٔيخالً ثيٝ    

  ا٘زبْ وبضٞبي ؾجه تط ٔي پطزاظز ٘يع اضائٝ ٌعاضـ ٔصوٛض اِعأي اؾت .

 

ئی ٞب ٚ ٘یبظٞبی افطاز ثؿیبض حبئع إٞیت اؾت.اقتجبٜ زض وّیٝ ٔمِٛٝ ٞبی ایٕٙی ، تٛرٝ زاقتٗ ثٝ تٛا٘ب

 ثعضٌی اؾت وٝ فىط وٙیٓ ٚاوٙف ٕٞٝ افطاز زض ٔمبثُ ذغطات ٚ ضیؿه یىؿبٖ اؾت.
 

 ثرف ة ،وتبة پیكٍیطی اظ حٛازث 
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 ٔحیظ ظیؿت
EENNVVIIRROONNMMEENNTT  

  

 
 
احط يه ضٚ٘يس ٚ   ٔزٕٛفٝ اي ثؿيبض فؾيٓ ٚ زضٞٓ  پيچيسٜ اظ فٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ي اؾت وٝ ثطٔحيظ ظيؿت     

ٞيبي   تىبُٔ تسضيزي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٚ ارعاي ؾبظ٘سٜ ؾغح ظٔيٗ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ زض فقبِيت

 .ا٘ؿبٖ تبحيط ٌصاضزٜ ٚ اظ آٖ ٔتبحط ٔيٍطزز

 

 

ٞبی ثؼسی ثبیس زض آٖ حیبت  زض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ، حفبظت ٔحیظ ظیؿت وٝ ٘ؿُ أطٚظ ٚ ٘ؿُ

ٌطزز. اظ ایٗ ضٚ فؼبِیتٟبی التهبزی ٚ  یط  ثبقٙس، ٚظیفٝ ػٕٛٔی تّمی ٔی ارتٕبػی ضٚثٝ ضقسی زاقتٝ

 سا وٙس، ٕٔٙٛع اؾت.یآٖ وٝ ثب آِٛزٌی ٔحیظ ظیؿت یب ترطیت  یط لبثُ رجطاٖ آٖ ٔالظٔٝ پ

 اؾالٔی انُ پٙزبٜ لبٖ٘ٛ اؾبؾی رٕٟٛضی
 

 

ِعْٚ حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت انيُ غييط لبثيُ    

طـ فبٔيٝ  تطزيسي اؾت وٝ زض رٟبٖ أيطٚظ پيصي  

زاقتٝ ٚ ايٗ ضطٚضت ثٝ ٔيٛاظات ضقيس نيٙبيـ ٚ    

تىِٙٛٛغي ٚ ثٝ ز٘جيبَ آٖ ثيطٚظ آِٛزٌيٟيب إٞييت     

ثيكتطي پيسا وطزٜ اؾت. ضقيس ٘يبٔٛظٖٚ نيٙبيـ    

وكييٛض زض ؾييبِٟبي اذيييط، ٚ ازأييٝ ضٚ٘ييس فقّييي  

آِٛزٌيٟبي ٘بقي اظ فقبِيت آ٘يبٖ اوٛؾيؿيتٕٟب ضا   

تحت تيبحيط ليطاض زازٜ ٚ ٔيي زٞيس. ِيصا ٞيسايت       

بِيتٟبي نٙقتي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ وٕتطيٗ آحبض ظيبٖ فق

ثبض ٚ احط ؾٛء ضا ثط ٔحييظ ظيؿيت زاقيتٝ ثبقيس     

 ضطٚضت زاضز.

الظٔٝ حفبؽت ٔحييظ ظيؿيت زاقيتٗ اذيالق     

ظيؿت ٔحيغي ٔي ثبقس. اذالق ظيؿيت ٔحيغيي   

قبُٔ ٔزٕٛفٝ ضفتبضٞبيي اؾت وٝ ضفبيت آٟ٘ب زض 

تِٛيس، ٔهطف ٚ زيٍيط قيئٖٛ ظ٘يسٌي ٔٙزيط ثيٝ      

نسٔبت ٚ ضبيقبت ظيؿت ٔحيغي قيسٜ،   وٕتطيٗ

ضٕٗ آ٘ىٝ اؾبؼ ظ٘سٌي ضا ثب ٔكىُ ٔٛارٝ ٕ٘يي  

ؾبظز. تٟٙب ثب ضفبيت اذالق ظيؿيت ٔحيغيي ٔيي    

تٛاٖ اظ ٔحيظ ظيؿت نيب٘ت ٕ٘ٛز، چطا وٝ زض غيط 

تٛا٘س  ايٗ نٛضت پيكطفتٝ تطيٗ پػٚٞكٟب ٘يع ٕ٘ي

رٛأـ ضا زض زضاظٔست ثيٝ ؾيٕت تٛؾيقٝ پبييساض     

ٞف تِٛيس ٔٛاز ظائيس ٚ پؿيبثٟب،   ضٕٖٞٙٛ ؾبظز. وب

زفـ نيحيح ٔيٛاز    ،ٞبي ٞٛا زض ٔجسا وٙتطَ آاليٙسٜ

ظائس، تهفيٝ پؿبثٟب لجُ اظ ترّيٝ ثٝ ٔحيظ اظ رّٕٝ 

 ايٗ ضفتبضٞب ٔي ثبقس.
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 ظٔیٗ ٌٟٛاضٜ ا٘ؿبٖ اؾت ٚ اٚ ثبیس زض آٖ احؿبؼ آضأف وٙس .

 لطآٖ وطیٓ

 

 ؿبضت ثٝ ٔحيظ ظيؿت ٚ اظ ثيٗ ثطزٖ ربٔقٝ ثكطي ثبقس.تِٛيس ٚ اضائٝ ذسٔبت ثٟتط ٞطٌع ٘جبيس ثٝ ثٟبي ذ

ثٙبثطايٗ ، ثكط ثب ثيٙف نّح رٛيب٘ٝ ثبيس تالقٟبي آقىبض ٚ ٕٞؿٛيي ضا زض رٟت ٔسيطيت ٔحيظ ظيؿيت  

 ثبيس ثٝ ا٘زبْ ثطؾب٘س . 

حفبؽت اظ ٔحيظ ظيؿت اظ ٔٛاضزي اؾت وٝ زا٘كٕٙساٖ ، پػٚٞكٍطاٖ ٚ ؾبظٔبٖ ٞبي فّٕي ٚ التهبزي ضا 

زاقتٝ وٝ ٞط وساْ ثٝ ؾٟٓ ذٛيف ثٝ ٔالحؾبت ظيؿت ٔحيغي تٛرٝ ثيكتطي ٕ٘بيٙس ٚ ؾيؿتٕٟبيي  ثط آٖ

ثٝ ذهٛل ٘فيت ٚ   ، ذسٔبت ،ثبظضٌب٘ي ٚ تزبضت  ـبيضا اثساؿ وٙٙس وٝ وبضثطز آٟ٘ب زض ثركٟبي ٔرتّف نٙ

 ٌبظ، وكبٚضظي ٚ ... ثتٛا٘س ٔحيظ ظيؿت ضا ثٟجٛز ثركس.

 

 
 

 یا٘ٛاع آِٛزٌی ٞبی ظیؿت ٔحیغ

 

 
 

 آِٛزٌی ٞٛا 

 آِٛزٌی ذبن 

 آِٛزٌی آة 
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 آزیٙسٜ ٞبی ٞٛا
 

 ٛ٘ٛٔوؿیس وطثٗا 

 ٖاوؿیسٞبی ٘یتطٚغ 

 ٞیسضٚوطثٗ ٞب ٚ اوؿیساٖ ٞبی فتٛقیٕیبیی 

 اوؿیسٞبی ٌٌٛطز 

 احط ٌّرب٘ٝ ای ٚ ٚاضٍٚ٘ی ٞٛا 

 شضات ٔؼّك 

 ؾبیط آِٛزٌی ٞب 

 

 رٟب٘ی وٝ ٔب زض آٖ ظ٘سٌی ٔی وٙیٓ اظ زیسٌبٜ آٔبض
 

 ٞىتبض اظ رٍُٙ ٞبی ظٔیٗ ٘بثٛز ٔی قٛ٘س ثیف اظ یه ٔیّیابضز ٚ یىهاس    50اظ  ضٚظا٘ٝ ثیف

 .ٔیّیٖٛ ٘فط زض ؾطاؾط ظٔیٗ اظ آة آقبٔیس٘ی ؾبِٓ ثی ثٟطٜ ا٘س

 2/5  زضنس حطٚت زض زؾت  80ززض ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ٚ  2ٔیّیبضز ٘فط زض ز٘یب ثب ضٚظی وٕتط اظ

 . زضنس اظ رٕؼیت رٟبٖ اؾت 15

 ض فبنّٝ ؾٝ زٞٝ زٚ ثطاثط قسٜ اؾتتِٛیس رٟب٘ی وطثٗ ز . 

  َزضنس ید ٞبی لغت آة قسٜ ا٘س 10تب وٖٙٛ  1960اظ ؾب . 

  ؾبَ ثاط احاط    14ٔیّیٖٛ وٛزن ظیط 5عجك ٌعاضـ ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی ٞطؾبَ ثیف اظ

 . ضٚ٘س ٔی ثیٕبضیٟبی ٔطتجظ ثب ٔحیظ ظیؿت ٔب٘ٙس ٚثب ٚ ٔبزضیب اظ ثیٗ 

 ٔیّیٖٛ ٌٛ٘ٝ  10ٞبی ظیؿتی زض حبَ حبضط وٕتط اظ  تؼساز ٌٛ٘ٝٞب  تطیٗ ترٕیٗ ثیٙب٘ٝ عجك ذٛـ

 . اؾت

  ضٚ٘س ٔی ٌٛ٘ٝ ٔٛرٛز ظ٘سٜ ثطای ٕٞیكٝ اظثیٗ 30000ؾبز٘ٝ حسٚز . 
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 ٔحیظ ظیؿت وكٛض ٔب اظ زیسٌبٜ آٔبض

  

ثٝ ٌفتٝ ٔمبٔبت ضؾٕی زض وكٛض ثسِیُ ترطیت رٍُٙ ٞبی قٕبَ ٘ؿجت ثٝ زٚزٞاٝ لجاُ    

 .ثطاثط قسٜ اؾت 20ت ٘بقی اظ آٖ ثطاثط ٚ ذؿبض 9ٚلٛع ؾیُ 

ضٚظا٘ٝ ؾٝ ٔیّیبضز ضیبَ اظ تِٛیس ٘بذبِم ّٔی نطف رجطاٖ ذؿبضت ٘بقی اظ ؾیُ ٚ ظِعِٝ  

 .ٔی قٛز

ٔیّیبضز تٛٔبٖ ضطض ثٝ التهبز  400آِٛزٌی ٞٛا ٚ ذؿبضت ٞبی ٘بقی اظ ضا٘ٙسٌی ؾبز٘ٝ  

 .ٔی ظ٘س وكٛض

 .قسٜ اؾتزٚ ؾْٛ ٔٙبثغ عجیؼی ایطاٖ عی ٘یٓ لطٖ اذیط ترطیت  

ٞعاض ٞىتبض اظ ٔطاتغ  100ٞعاض ٞىتبض رٍُٙ ٚ ثبؽ زض اعطاف قٟط ٞبی ثعضي ٚ  10ؾبز٘ٝ  

 .ثٝ ثیبثبٖ ٚ ٔرطٚثٝ تجسیُ ٔی قٛز

زضنس چٛة ٔٛضز ٘یبظ ذاٛز ضا ٚاضز   80زضنس رٍُٙ اظ ٔؿبحت ذٛز  67وكٛض غاپٗ ثب  

یٗ نابزض وٙٙاسٜ   زضنس رٍُٙ تب چٙسی پیف پٙزٕ 5/3ٔی وٙس أب ایطاٖ ثب زاقتٗ تٟٙب 

 .چٛة ز٘یب ثٛز

ٞعاض تٗ ظثبِٝ قٟطی زض وكٛض تِٛیس ٔی قٛز وٝ ثسٖٚ ٞیچ ثط٘بٔٝ ای  40ضٚظا٘ٝ ثیف اظ  

 .ٔی قٛ٘س ٚ آثٟبی ظیط ظٔیٙی ضا آِٛزٜ ٔیىٙٙس  زفٗ

زضنس اظ ثیٕبضاٖ لّجی زض قاٟطٞبی ثاعضي ثاسِیُ     20زضنس اظ ثیٕبضاٖ تٙفؿی ٚ  92 

 .جتال قسٜ ا٘سآِٛزٌی ٞٛا ثٝ ایٗ ثیٕبضی ٞب ٔ
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 ػٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ثٟساقت، ایٕٙی ٚ ٔحیظ ظیؿت

 

 AND COMMITMENT:  :: LEADRSHIP  . ضٞجطی ٚ تؼٟس1

زض ايٗ ثرف افتمبز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض ؾغٛح ٔرتّف ؾبظٔبٖ اظ نسض تيب شييُ  ثيبال تيب پيبييٗ( ٚ      

ٔٛفميت ٘ؾبْ ٔسيطيت ثٟساقت، ايٕٙي ٚ ٔحييظ ظيؿيت   فطًٞٙ ربضي زض قطوت ثطاي ضؾيسٖ ثٝ 

  ٌيطز. ٔٛضز ثطضؾي ٚ ٔالحؾٝ لطاض ٔي

 POLICY  AND STRATAGIC OBJECTIVE :. ذظ ٔكی ٚ اٞساف اؾتطاتػیه 2

ت ثٝ جٞبي ٔسيطيت ٚ انَٛ فّٕىطز ٚ اقتيبق ايكبٖ ٘ؿ ٞب ، ٔمبنس ٚ ذٛاؾتٝ زضايٗ ثرف زيسٌبٜ

 . ٌطزز ثيبٖ ٔي HSEسف اظ ثٟجٛز وبضآئي فّٕىطز ٚ ٔحيظ ظيؿت ٚ ٞ ثٟساقت، ايٕٙي

 ORGANIZATION , RESOURCES & DOCUMENTATION : . ؾبظٔبٖ، ٔٙبثغ ٚ ٔؿتٙس ؾبظی3

ٔٛضز  HSEي وبضآئي فّٕىطز أٙبثـ ٚ ٔؿتٙس ؾبظي ثط، زض ايٗ ثرف ؾبظٔبٖ زٞي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  

  ٌيطز. ثحج لطاض ٔي

 

Audit ممیسی 

Policy & 
Strategic 
Objectives 

 استراتسیک

 خط مشی
 و اهداف 

Leadership 
Commitment 

 تعهد

 مدیریت

HSE - MS 

 سازماندهی     
 منابع       
 و مستند سازی   

 ارزیابی        
 و مدیریت
 خطر

 برنامه ریسی

 اجراء و           
 پایش

Review بازنگری 
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   & RISK  MANAGEMENT  EVALUATION: : . اضظیبثی ٚ ٔسیطیت ضیؿه4

ٞبي ٔطثٛعٝ، ثطاي  ٚ اضظيبثي ضيؿه HSEزض ايٗ ثرف چٍٍٛ٘ي تقييٗ فٛأُ ثبِمٜٛ آؾيت ضؾبٖ 

ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض  ٞب/ ٔحهٛالت/ ذسٔبت تٛؾقٝ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞف ايٗ ضيؿه تٕبْ فقبِيت

  ٌيطز. ٔي

 DESIGN AND PLANNING ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی : ضیعی . عطح5

بٔٝ ٞبي فّٕيبتي ثبيس ثغٛض ؾيؿتٕبتيه ثب ٘يبظٔٙسيٟبي ايٕٙيي ، ثٟساقيت ٚ ٔحييظ ظيؿيت     ثط٘     

ؾبظٌبضي زاقتٝ ثبقس . اضظيبثي ضؾٕي لجُ اظ ارطاي پطٚغٜ ٞب يب فّٕيبت ثيٝ ٔٙؾيٛض اعٕيٙيبٖ اظ    

ضفبيت اِعأبت تقييٗ قسٜ نٛضت ٔي ٌيطز . ايٗ ثط٘بٔٝ ٞب قبُٔ ثط٘بٔٝ ؾالٔت ، ثط٘بٔٝ ٔحييظ  

 ثط٘بٔٝ ايٕٙي ٔي ثبقس.ظيؿت ٚ 

 وّیبت  1-5       

  یىپبضچٍی ؾطٔبیٝ  2-5

  ضٚیٝ ٞب ٚ زؾتٛضاِؼّٕٟبی وبضی  3-5

 تٛؾؼٝ ضٚیٝ ٞب 1-3-5                  

 نسٚض زؾتٛضاِؼّٕٟبی وبضی     2-3-5                     

  ٔسیطیت تغییط  4-5      

 ضیعی ٚضؼیت اضغطاضی عطح 5-5      

  IMPLEMENTATION AND MONITORING :  ٚ پبیف ارطاو. 6 

ؾبظٔبٖ ثبيس اعٕيٙبٖ زٞس وٝ ثٝ اٞساف تقييٗ قيسٜ ٘بئيُ قيسٜ اؾيت ٚ فقبِيتٟيب ثيط اؾيبؼ         

 اؾتب٘ساضزٞب ٔقيٗ ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط زض ؾطاؾط ؾبظٔبٖ ارطا ٔي قٛز . 

 فؼبِیتٟب ٚ ٚظبیف 1-6 

 ثبظثیٙی 2-6

 حجت ؾٛاثك 3-6

 انالحیػسْ ا٘غجبق ٚ السأبت  4-6

 ٌعاضـ ٚلبیغ 5-6

 پیٍیطی ٚلبیغ 5-6

  AUDIT &   REVIEW    ::  .  ٕٔیعی ٚ ثطضؾی ٔزسز7

  .ٌيطز اي وبضآئي فّٕىطز، احط ثركي ٚ تٙبؾت ٘ؾبْ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي زض ايٗ ثرف اضظيبثي زٚضٜ

 ٕٔیعی 1-7          

 ثطضؾی ٔزسز 2-7          
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 ت ، ایٕٙی ٚ ٔحیظ ظیؿتٔطاحُ ارطائی اؾتمطاضؾیؿتٓ ٔسیطیت ثٟساق

 
 ٔطحّٝ اَٚ :

 تهٕيٓ ٌيطي ٔسيطيت ٘ؿجت ثٝ ٔٛاضزي اظ لجيُ : 

ٔبٞيت ؾبظٔبٖ ، ٞعيٙٝ ٞب ، ؾغح تىِٙٛٛغي ٔٛضز ٘ييبظ ، ليٛا٘يٗ ٚ ٔميطضات ، فٛأيُ فطٍٞٙيي ، ٔعاييبي       

ا٘زيبْ  اؾتمطاض ٚ ٔحسٚزيت ٞب ٚ ٔكىالت پيبزٜ ؾبظي ِعْٚ ايزبز تغييط ٚ ٔمبٚٔت ٞبي ٔٛرٛز زض تجيبزَ  

 تغييط.

 ٔطحّٝ زْٚ : 

آٔبزٜ ٕ٘يٛزٖ ؾيبظٔبٖ رٟيت    ٚ فطًٞٙ ؾبظي ٚ ايزبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٔٙبؾت ، رّت ٔكبضوت وبضوٙبٖ 

 .تغييط

 ٔطحّٝ ؾْٛ :

 ؾبظٔب٘سٞي ٔطاحُ ارطا  ٚ اؾتمطاض ؾيؿتٓ 

 آٔٛظـ ٔمسٔبتي ٔطحّٝ چٟبضْ :

 ٔطحّٝ پٙزٓ :

 ثبظٍ٘طي اِٚيٝ زض ذهٛل : 

 ٞ بي فطآيٙسي ٔحهٛالتقٙبؾبئي وّيٝ فقبِيت 

 قٙبؾبئي فٛأُ ٔربعطٜ آٔيع ٚ تأحيطات ؾٛء آٟ٘ب 

 ثطضؾي ٘مغٝ ٘ؾطات تٕبْ عطف ٞبي فاللٕٙس 

  ثطضؾي ؾٛاثك حٛازث ٚ ؾٛا٘ح 

 قٙبؾٙبئي اِعأبت لب٘ٛ٘ي ٚ ؾبيط اِعأبت 

 تقييٗ قبذم ٞبي ٟٔٓ ثٟساقتي ، ايٕٙي ٚ ظيؿت ٔحيغي 

 تسٚيٗ ضٚقٟبي ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ اضظيبثي 

  ٕ٘ٛزٖ ذالءٞبي ٔٛرٛز زض ٔؿيطٔكرم 

 

 ٔكرم وطزٖ اٞساف والٖ ٚ ذطز ٔطحّٝ قكٓ :

تقييٗ فٛأُ ثبِمٜٛ آؾيت ضؾبٖ ، اضظيبثي ضيؿه ٞب ٚ ٔكرم وطزٖ وٙتطَ ٞبي فّٕييبتي   ٔطحّٝ ٞفتٓ :

 0ٔٛضز ٘يبظ

ٚ ثط اؾبؼ ٔحهَٛ ، فطآيٙس ، ؾبيت فّٕيبتي    HSEتقييٗ زأٙٝ قَٕٛ ؾيؿتٓ  ٔسيطيت ٔطحّٝ ٞكتٓ :

 0ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ اضظيبثي اِٚيٝ

 آٔٛظـ ٔؿتٙس ؾبظي ٔطحّٝ ٟ٘ٓ :

 ٔؿتٙسؾبظي ٔطحّٝ زٞٓ :

 ارطا ٔطحّٝ يبظزٞٓ :

 آٔٛظـ ٕٔيعي زاذّي ٔطحّٝ زٚاظزٞٓ :

 ٕٔيعي : ٔطحّٝ ؾيعزٞٓ
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 :ضٕبئٓ 

 ٞب ، ایعٚ ٔفبٞیٓ اؾتب٘ساضز آقٙبیی ثب ضٕیٕٝ یه : 

 
آٖ چٙيساٖ ثيٝ    وٙس. ٞط چٙس غبِجيب تيبحيط   طٚظٜ ثكط ايفب ٔياؾتب٘ساضز ٘مف ثؿيبض ٟٕٔي ضا زض ظ٘سٌي أ

ٞي  اؾتب٘ساضزي ثطاي وبالٞب ييب   ؾت ثطاي چٙس ِحؾٝ، ضٚظي ضازض ٘ؾط ثٍيطيٓ وٝ آيس، أب وبفي چكٓ ٕ٘ي

ٔب ثٝ إٞيت حضٛض آٖ زض ز٘يبي أيطٚظ پيي    ذسٔبت ٚرٛز ٘ساقتٝ ثبقس. زض آٖ نٛضت ثسٖٚ تطزيس ٍٕٞي

 ذٛاٞيٓ ثطز.

ذٛاٞيٓ زيس وٝ ٔحهٛالت تِٛيسي ٔرتّيف، ويفييت     ٔبٖ ذبضد وٙيٓ، ظ٘سٌي ٘ساضز ضا اظ نحٙٝاٌط اؾتب

 ٘رٛاٞٙس زاقت، لبثُ افتٕبز ٘رٛاٞٙيس ثيٛز ٚ قيبيس زض ثقضيي ٔيٛاضز ثيٝ تٟسييسي ثيطاي         ؾبثمكبٖ ضا

ثيٝ فٙيٛاٖ    قٛيٓ وٝ اؾتب٘ساضز ضا ٔبٖ تجسيُ قسٜ ثبقٙس. ايٙزبؾت وٝ ٍٕٞي ٔب ذٛاٞبٖ آٖ ٔي ؾالٔتي

 .ضٕب٘تي ثطاي حفؼ ويفيت ٔحهٛالت ٚ حتي ثبال ثطزٖ آٖ حفؼ وٙيٓ

اؾتب٘ساضز  زٞٙسٜ ، ثعضٌتطيٗ ٚ ٟٕٔتطيٗ ٔطرـ تٛؾقٝ(ISO) إِّّي اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي ثيٗ ؾبظٔبٖ

تىٙيىي ٔتٕطوع اؾت، أب ثب  زض ز٘يبؾت. حٛظٜ انّي فقبِيت ايٗ ؾبظٔبٖ ضٚي تٛؾقٝ اؾتب٘ساضزٞبي فٙي ٚ

 .التهبزي ٚ ارتٕبفي رٟبٖ زاضز ات ثؿيبض ٟٔٓ ٚ ا٘ىبض٘بپصيطي ثط ٚضقيتايٗ حبَ تبحيط

ٞيب ٚ   وٙس، تبحيطات ثؿيبض فطاٌيطي زاضز وٝ اظ زِٚيت  ٔي إِّّي وٝ ايعٚ آٟ٘ب ضا ٚضـ اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ

ته افطاز ٞط ربٔقٝ ثٝ فٙٛاٖ يه  قٛز ٚ تب ته وكٛضٞبي ٔرتّف قطٚؿ ٔي ٞبي لبٍ٘ٛ٘صاضي زض ؾيؿتٓ

ضا  وٙس. اؾتب٘ساضزٞبي ايعٚ، پيكطفت، تِٛيس ٚ تٟيٝ وبالٞب ٚ اضائٝ ذسٔبت ازأٝ پيسا ٔي ٙسٜ ٟ٘بييوٙ ٔهطف

ٖ  تط ٚ زضفيٗ حبَ ٔٙهفب٘ٝ تط وطزٜ، ضٚاثظ تزبضي ؾبزٜ تط ٚ آؾبٖ ٔغٕئٗ ٞيب پسييس    زِٚيت  تطي ضا ٔييب

ٞيب   زض اذتيبض زِٚت ٔحيغي ظيؿت آٚضز، لٛا٘يٗ فٙي ٚ ثٙيبزيٙي ضا ثطاي حفؼ ؾالٔت ٚ ضفبيت ٔؿبئُ ٔي

تط وطزٖ ظ٘سٌي ثيٝ   وبالٞب ٚ ذسٔبت زض ؾبزٜ وٙٙسٌبٖ ٌصاضز ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه ؾپط ايٕٙي ثطاي ٔهطف ٔي

 .وٙس آٟ٘ب وٕه ٔي

ٜ   ضاٜ ثبقس ٚ ؾيؿتٓ ضٚثٝ اٌط زض ربيي ٕٞٝ چيع ٗ   ٞيب، زؾيتٍب آالت ثسضؾيتي ويبض وٙٙيس،     ٞيب ٚ ٔبقيي

 .بفتايعٚ ضا زض آٖ حٛاِي ذٛاٞيٓ ي تطزيس ضزپبي ثي
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 ایعٚ چیؿت؟
 

وكٛض رٟبٖ اؾت. ٔمط انّي ايٗ ؾيبظٔبٖ زض غ٘يٛ    156ّٔي اؾتب٘ساضز  ٞبي اي اظ ؾبظٔبٖ ايعٚ، قجىٝ   

اي زض ايٗ ؾيبظٔبٖ حضيٛض زاضز. اييعٚ، ييه ؾيبظٔبٖ       اظ وكٛضٞبي رٟبٖ ٕ٘بيٙسٜ لطاض زاضز ٚ اظ ٞط يه

 ٞبي ٔرتّف ٘يؿتٙس، أب ثب ايٗ اظ ؾٛي زِٚتٚ ِعٚٔب افضبي آٖ ٕ٘بيٙسٌبٖ فطؾتبزٜ قسٜ  ؾتا غيطزِٚتي

ٖ  اي زض ٔيبٖ ثرف اِقبزٜ حبَ، ايٗ ؾبظٔبٖ افتجبض فٛق زاضز. فّيت   ٞبي ذهٛني ٚ زِٚتي ؾطاؾط رٟيب

رعئي اظ ؾيبذتبض زِٚتيي    ايٗ ٔٛضٛؿ ايٗ اؾت وٝ ا٘ؿتيتٛٞب ٚ ٔٛؾؿبت تحميمبتي فضٛ ايٗ ؾبظٔبٖ، يب

 .زض نٙقت ٚ ثرف ذهٛني زاض٘س ٛش ثؿيبض ظيبزيوكٛضٞبيكبٖ ٞؿتٙس يب زض غيط ايٗ نٛضت ٘ف

 

 ٘بٍٔصاضی ایعٚ
 

 ISO  رٟب٘ي زض ظثبٖ اٍّ٘يؿي ثٝ اذتهبض إِّّي اؾتب٘ساضزٞبي ؾبظٔبٖ ثيٗ                         

 (International organization for standardization)  ٝ ، OIN    ٚ زض ظثيييبٖ فطا٘ؿييي

Oragnisation International de Normalization) ) قٛز. ثيٝ ٕٞييٗ ذيبعط ٚ ثيطاي      ٘ٛقتٝ ٔي

 وٝ اظ وّٕيٝ يٛ٘يب٘ي   ISOاذتهبضي ٔرتّف، زض اثتساي تبؾيؽ ايٗ ؾبظٔبٖ،  پطٞيع اظ اؾتفبزٜ اظ فجبضات

ISOS ٔؿبٚي ٚ ثطاثط ٌطفتٝ قسٜ، ثطاي ٘بٍٔصاضي آٖ ا٘تربة قس ٚ أطٚظ زض ٞط وكٛضي ٚ ثب ٞط ثٝ ٔقٙي 

 .قٙبؾٙس ثب ٘بْ ايعٚ ٔيظثب٘ي ايٗ ؾبظٔبٖ ضا 

 

 آ بظ ثٝ وبض ایعٚ
 

 اِىتطٚتىٙيه إِّّي إِّّي اثتسا زض حٛظٜ اِىتطٚ٘يه ٚ ثب تبؾيؽ وٕيؿيٖٛ ثيٗ اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ ٚضـ   

(IEC)   َإِّّيي   فسضاؾيٖٛ ثيٗ ٞبي ايٗ ؾبظٔبٖ، تبؾيؽ ٔيالزي آغبظ قس. ازأٝ فقبِيت 1906زض ؾب

فقبِيت ايٗ فسضاؾيٖٛ ثيكتط ثط فّْٛ  ثٝ ٕٞطاٜ زاقت، أب 1926زض ؾبَ  ضا (ISA) اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي

 .ثٝ پبيبٖ ضؾيس 1942ؾبَ  ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه ٔتٕطوع ثٛز ٚ ؾطا٘زبْ حيبت آٖ زض

آٔس٘س تب ؾبظٔبٖ رسيسي ضا ثب ٞسف ٕٞبٞٙيً   وكٛض رٟبٖ زض ِٙسٖ ٌطزٞٓ 25، ٕ٘بيٙسٌبٖ 1946زض ؾبَ 

، اييعٚ  1947فٛضييٝ   23ٌٚٛٞب زض  ؾطا٘زبْ ٚ ثقس اظ ايٗ ٌفت .ٞٙسوطزٖ اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي تكىيُ ز

 .وطز تبؾيؽ قس ٚ فقبِيتف ضا آغبظ

 

 ٕٞبٍٞٙی رٟب٘ی
نٙقتي ثب اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي ٔغبثميت   ٞبي ٔرتّف تزبضي يب ٚلتي اوخطيت وبالٞب ٚ ذسٔبت زض حٛظٜ   

قٛز ويٝ   اؾت ٚ ايٗ أط ظٔب٘ي ٔحمك ٔيپبيبٖ ضؾيسٜ  تٛاٖ ٌفت وٝ وبض ايعٚ ثٝ پيسا وطز٘س، آٖ ٚلت ٔي

ٞب، ؾٟبٔساضاٖ، تِٛيسوٙٙيسٌبٖ ٚ زض ٟ٘بييت    زض ٚالـ ٕ٘بيٙسٌبٖ زِٚت ٕ٘بيٙسٌبٖ حبضط زض ايٗ ؾبظٔبٖ وٝ

وكٛضٞبيكبٖ ٞؿتٙس، ثط ؾط اؾتفبزٜ اظ ٚاحيسٞب، ٔقيبضٞيب ٚ ذهٛنييبت يىؿيبٖ ٔيٛاز       وٙٙسٌبٖ ٔهطف

ٝ   ضائٝ ذسٔبت ٔٛضز اؾتفبزٜ ليطاض ٔيي  ٞب ٚ حتي زض ا وٝ زض نٙبيـ، آظٔبيكٍبٜ ٔرتّف تٛافميبت   ٌيط٘يس، ثي

حبَ ظثب٘ي ٔكيتطن   ثيكتطي زؾت پيسا وٙٙس. زض حبَ حبضط، ايعٚ تجسيُ ثٝ يه چبضچٛة ٔطرـ ٚ زض فيٗ

ٗ    ٞيبيف،  وٙٙسٌبٖ قسٜ ٚ ثب ٌؿتطـ فقبِيت ٔيبٖ تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٚ ٔهطف آٚضي ضا  تزيبضت ٚ ا٘تميبَ في

 .وٙس تط ٔي ضٚظ ؾبزٜ ضٚظثٝ
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 ایعٚ ایس اؾتب٘ساضزٞبیفٛ
 

 : ٞب ثطای ٔكتطی
قسٜ، ثيط   تٕبٔي تِٛيسات ٚ ذسٔبت اضائٝ قٛز وٝ ٞب زض ؾطاؾط ز٘يب ظٔب٘ي وبُٔ ٔي آٚضي ؾبظٌبضي فٗ   

ضٚظ زض حبَ ٌؿتطـ اؾت ٚ ثٝ ٕٞيٗ ذيبعط   ٕٞبٍٞٙي، ضٚظثٝ إِّّي ثبقٙس. ايٗ ٔجٙبي اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ

تٛا٘ٙيس   ثيٙٙيس ويٝ ٔيي    ضٚي ذيٛز ٔيي   ٞبي ثيكتطي ضا پيف ا٘تربةٞب،  ٔكتطي ذطيساضاٖ ٚ ثٝ عٛض وّي

 ثب يىسيٍط ٔمبيؿٝ وٙٙس ٚ ٕٞيٗ ٔؿئّٝ ضلبثيت قيسيستطي ضا ٔييبٖ تِٛيسوٙٙيسٌبٖ پسييس      ثطاحتي آٟ٘ب ضا

 .آٚضز وٝ زض ٟ٘بيت ثبفج پيكطفت ربٔقٝ رٟب٘ي ذٛاٞس قس ٔي

 

  :ٞب ثطای زِٚت
 ٞييبي ثٟساقييتي، ايٕٙييي ٚ ضفبيييت ٔؿييبئُ زض ظٔيٙييٝ اؾييتب٘ساضزٞبي رٟييب٘ي، لييٛا٘يٗ ظيطثٙييبيي ضا   

 .وٙس ٞب فطاٞٓ ٔي ٔحيغي ثطاي زِٚت ظيؿت
 

  : ٞب وٙٙسٜ ثطای ٔهطف
 ذسٔبت ثب اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي ايعٚ، ضٕب٘تي ثطاي ويفيت، ؾالٔت ٚ افتجبض آٟ٘بؾت. ثٝ ا٘غجبق وبالٞب يب   

زٞٙيس ويٝ    اعٕيٙبٖ ٔيي  وٙٙس ٚ ثٝ ٔب تضٕيٗ ٔيتط ايٗ اؾتب٘ساضزٞب ويفيت ظ٘سٌي ٔب ضا تقييٗ ٚ  عٛض وّي

 .ٞؿتٙس ذغط وٙيٓ، ثي ٞبيي وٝ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ ٔي اثعاضآالت ٚ زؾتٍبٜ

 

 : ثطای وطٜ ظٔیٗ
پيسا وطز. ايٗ اؾتب٘ساضزٞب حتي زض ظٔيٙيٝ   تٛاٖ زض آة، ٞٛا يب ذبن ٞٓ اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي ايعٚ ضا ٔي    

ظيؿت ضا ثطاي ظ٘سٌي  وٙٙس ٔحيظ ٞٓ ٚرٛز زاض٘س ٚ ؾقي ٔي ب زض ٞٛاتكقكقبت ضازيٛاوتيٛ يب ا٘تكبض ٌبظٞ

 .ثكط ؾبِٓ ٍ٘ٝ زاض٘س
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 زض ؾطاؾط رٟبٖ ایعٚ

 

زٞيس.   اذتيبض رٟب٘يبٖ ليطاض ٔيي   ٞبي ٔطرقي ضا زض ؾت وٝ چبضچٛة اؾتب٘ساضزٞبي ايعٚ زض ٚالـ تٛافمبتي

ٞعاض  50ؾت. زض حبَ حبضط ثيف اظ  فؾيٕي ٌؿتطـ زازٖ ايٗ اؾتب٘ساضزٞب زض ٔميبؼ رٟب٘ي، وبض ثؿيبض

ثطاي تٛؾيقٝ اؾيتب٘ساضزٞبي اييعٚ ٚ تحيت ٘ؾيبضت آٖ       ميمبتي زض ؾطتبؾط ز٘يبٞعاض ٔٛؾؿٝ تح3٘فط زض 

  .ٔكغَٛ فقبِيت ٞؿتٙس

 

 اؾتب٘ساضزٞب ز٘یبی ٚؾیغ
 

ٜ  ٞعاض اؾتب٘ساضز ٔرتّف ضا ٔٙتكط15تبوٖٙٛ، ايعٚ ثيف اظ  1947اظ ؾبَ  ٞيبي   وطزٜ اؾت وٝ قبُٔ حيٛظ

  .قٛ٘س نٛتي ٚ تهٛيطي ٔي ٞبي ٔرتّفي اظ وكبٚضظي ٌطفتٝ تب وسٌصاضي زيزيتبَ ؾيٍٙبَ
 

ٞب ٚ ٚاحسٞب ثبقس. أب زض ٚالـ ايٗ  ثط ؾطوٕيت تطيٗ اؾتب٘ساضزٞبي ايعٚ، تٛافمبت ا٘زبْ قسٜ قبيس ؾبزٜ

ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس. ثسٖٚ ايٗ اؾتب٘ساضزٞبي ثٝ ؽبٞط ؾبزٜ ، تزيبضت زض   اؾتب٘ساضزٞب، ٟٕٔتطيٗ ٘تبيذ وبض ايٗ

ٗ      قسٜ فّٓ ثٝ يه پسيسٜ ز٘يبي أطٚظ، غيطٕٔىٗ آٚضي  ذيبِي ٚ غيط فّٕيي تجيسيُ ٚ تٛؾيقٝ زا٘يف ٚ في

 قٛز ٔتٛلف ٔي

 

  ISO14000 , ISO9000ٔحجٛثیت

 

 ISO14000     ٚ ISO9000ٞعاض وبضذب٘ٝ، 760ايعٚ ٞؿتٙس. زض حبَ حبضط  تطيٗ اؾتب٘ساضزٞبي ، ٔقطٚف

. وٙٙيس  ضا ضفبييت ٔيي   ISO14000 ٚ ISO9000 اؾيتب٘ساضزٞبي  وكيٛض رٟيبٖ،  149ؾيبظٔبٖ ٚ... زض  

ٔطرقي ثطاي ٔسيطيت ويفيت زض عَٛ ٔطاحُ تٟيٝ ٚ تِٛيس وبالٞيب ييب    ، چبضچٛةISO9000 اؾتب٘ساضزٞبي

ظيؿيت ٞؿيتٙس    ، لٛا٘يٙي ٔسيطيتي زض اضتجبط ثب ٔحيظ ISO14000 اؾتب٘ساضزٞبي .فطضٝ ذسٔبت ٞؿتٙس

قيبٖ،   فقبِييت  زيوٙٙس تب زض فيٗ ثيبالثطزٖ ٘تيبيذ التهيب    ٞب، تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٚ... وٕه ٔي وبضذب٘ٝ وٝ ثٝ

 .ظيؿت افعايف زٞٙس ضا ٘يع زض حفؼ ثٟتط ٔحيظ  قبٖ وبضايي

  ٞبي ذب٘ٛازٜ اؾتب٘ساضزٞبي ايعٚ، ٔرهٛل تِٛيس ٔحهٛالت يب ٔٛاز ذبل ٞؿتٙس، أب اؾتب٘ساضزٞبي اوخط

ISO14000    ٚ ISO9000  قٛ٘س،  ضا قبُٔ ٔي ٌٛ٘ٝ ٔحسٚزيتي ٘ساض٘س ٚ تٕبٔي تِٛيسات يب ذسٔبت ٞي

ا٘س.ٟٔٓ ٘يؿت وٝ يه تكىيالت افٓ اظ  ٌصاقتٝ ضي وٝ ٘بْ اؾتب٘ساضزٞبي ٔسيطيت فٕٛٔي ضا ثطآٟ٘بثٝ عٛ

زٞس. ثيطايٗ اؾيبؼ ٞيط     ضا تٟيٝ يب چٝ ذسٔبتي ضا اضائٝ ٔي يه وبضذب٘ٝ يب يه ازاضٜ زِٚتي، چٝ ٔحهِٛي

  طيت ٔحييظ تٛا٘س ثٝ اؾتب٘ساضزٞبي ٔسيطيت ويفيت ٚ ٔيسي  ثبقس ٔي تكىيالتي وٝ قبُٔ ثرف ٔسيطيتي

ذب٘ٛازٜ اؾتب٘ساضزٞبي ٔسيطيت ويفييت اؾيت ويٝ     ISO9000 عييٛض ذيييالنٝ ظيؿت فُٕ وٙس. ثيييٝ

 تكىيالتي وبضذب٘ٝ، ازاضٜ ٚ...( ٔٛؽف اؾت ضضبيت ٔكتطيب٘ف ضا اظ عطيك پصيطـ ٘ؾطيبت ثطعجك آٖ ٞط

ٔيسيطيت   ٘ساضزٞبيذب٘ٛازٜ اؾتب ISO14000 .آٟ٘ب ٚ تالـ ثطاي ثبال ثطزٖ ويفيت ٔحهٛالتف رّت وٙس

ٞبيف ضا ثيٝ   فقبِيت ظيؿت اؾت ٚ ثطعجك آٖ ٞط تكىيالتي ٔٛؽف اؾت تب احطات ٔرطة ٘بقي اظ ٔحيظ

  .ثطؾب٘س  حسالُ
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 إِّّی ٕٞىبضاٖ ثیٗ

 

 ITU إِّّي اضتجبعبت ٚ اتحبزيٝ ثيٗ IEC إِّّي اِىتطٚتىٙيه وٕيؿيٖٛ ثيٗ ٟٕٔتطيٗ ٕٞىبضاٖ ايعٚ،     

 ٞب زض ؾٛئيؽ ٚ زض قٟط غ٘ٛ ٔكغَٛ فقبِيتٙس ٚ اتحبز آٟ٘يب تٛا٘ؿيتٝ اؾيت    ٔبٖؾٝ ايٗ ؾبظ ٞؿتٙس. ٞط

          ٖ  ٞيبي  ٕٞبٍٞٙي ثيكيتطي ضا ثيطاي ٚضيـ اؾيتب٘ساضزٞبي رسييس ايزيبز وٙيس. اييعٚ اظ ٔقيسٚز ؾيبظٔب

اييٗ   حضٛض زاضز. ايعٚ زض حبَ حبضط فضيٛ ٘يبؽط   (WTO) ؾت وٝ زض ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي غيطزِٚتي

ٜ  ؾبظٔبٖ اؾت، أب ثب تمب اؾيت، ثيٝ ٘ؾيط     ضبٞبي ظيبزي وٝ ثطاي فضٛيت زائٓ آٖ زض ايٗ ؾيبظٔبٖ قيس

فضٛ حبثيت ؾيبظٔبٖ تزيبضت     آيس ثعٚزي آٖ ضا زض رٕـ افضبي حبثت آٖ ثجيٙيٓ. حضٛض ايعٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔي

 .ثبقس تٛا٘س زض ضفـ ٔٛا٘ـ فّٕي ٚ فٙي تزبضت زض ز٘يب ٔٛحط رٟب٘ي ٔي

 

 اؾتب٘ساضز ٚ تزبضت رٟب٘ی

 

ISO     ٕٞ ٝطاٜ زٚ ٔتحس زيٍطـث IEC ٚ ITU اؾتطاتػيىي ضا ثب ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي ايزيبز   اتحبز

ايٗ ؾيٝ    اي ضا ثطاي تزبضت رٟب٘ي عطاحي وٙٙس. آظاز ٚ ٔٙهفب٘ٝ ا٘س تب اظ ايٗ عطيك ثتٛا٘ٙس ؾيؿتٓ وطزٜ

ٚ  ٞبي اؾتب٘ساضز رٟب٘ي ثٛزٜ ٚ ٞط وسأكبٖ ثٝ ٘ٛفي ٔىٕيُ زيٍيطي ٞؿيتٙس    ؾبظٔبٖ ؾبظٔبٖ ٟٕٔتطيٗ

 .وٙٙس ٞبي فٙي ٚ فّٕي الظْ، ضاٜ ضا ثطاي ضقس ثبظاض رٟب٘ي ثبظ زاض٘س ثب ايزبز ظٔيٙٝ لهس
 

تٟييٝ ويطزٜ    (TBT)تزيبضت  اي ثب فٙٛاٖ ٔٛا٘ـ فٙي ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض ٔٛافمتٙبٔٝ   

غجيبق ٔقيبضٞيب ٚ   إِّّي ٚ ا٘ اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ اؾت. ثطاؾبؼ ايٗ ٔٛافمتٙبٔٝ افضبي ايٗ ؾبظٔبٖ إٞيت

ا٘س. زض ايٗ ٔٛافمتٙبٔيٝ ثيط    تط قسٖ تزبضت رٟب٘ي پصيطفتٝ ؾبزٜ ٚضي تِٛيس ٚ ٚاحسٞب ضا زض افعايف ثٟطٜ

  .اؾتب٘ساضزٞبي رسيس تبويس قسٜ اؾت پصيطـ ٚ وبضثطز

 

 اؾتب٘ساضز زض ایطاٖ
 

ٚظاٖ ٚ ٞزيطي قٕؿيي ٚ ثقيس اظ تهيٛيت ليبٖ٘ٛ ا      1304اؾتب٘ساضز زض ؾيبَ   اِٚيٗ تكىيالت ضؾٕي   

ايٗ ٔٛؾؿٝ فقبِيت چٙساٖ ٟٕٔي ا٘زبْ ٘ساز تب ايٙىٝ  1331تبؾيؽ قس، أب تب ؾبَ  ٞب زض ايطاٖ ٔميبؼ

ويفييت   ؾبَ ٚ ثبتٛرٝ ثٝ افعايف ؾغح ٔجبزالت تزبضي ايطاٖ ثب ؾبيط وكٛضٞب ٚ ِعْٚ ٘ؾيبضت ثيط   زض آٖ

ٚظاضت ثبظضٌب٘ي قىُ  طاٖ زضوبالٞبي نبزضاتي وكٛض، ٞؿتٝ اِٚيٝ ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحميمبت نٙقتي اي

إِّّي  ايعٚ( زضآٔس  اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ايطاٖ ثٝ فضٛيت ؾبظٔبٖ 1339ٌطفت. زض ؾبَ

 ايٗ ؾبظٔبٖ ثٛزٜ اؾت. ٚ اظ آٖ ظٔبٖ تب ثٝ أطٚظ يىي اظ افضبي فقبَ

وٕيتيٝ   111حبثت ٚ زض فٙٛاٖ فضٛ  وٕيتٝ انّي ايعٚ ثٝ 127ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ايطاٖ زض حبَ حبضط زض     

ٞيبٔٛاز   ٛيٙسٜقي  ٞبي فٙيي  إِّّي وٕيتٝ زثيطذب٘ٝ ثيٗ زيٍط آٖ ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ٘بؽط حضٛض زاضز، ٕٞچٙيٗ

إِّّي اؾتب٘ساضز ٘ييع زض   ٞبي ثٟساقتي ٚ آضايكي ؾبظٔبٖ ثيٗ ٚ فطآٚضزٜ ، وٛزٞبي قيٕيبيي فقبَ ؾغحي

  .اؾت ايطاٖ ٔؿتمط
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إِّّيي ثيب    اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ قتي ايطاٖ فالٜٚ ثط فضٛيت زض ؾبظٔبٖٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحميمبت نٙ   

ٚ ا٘زٕٗ  (OIML) قٙبؾي لب٘ٛ٘ي إِّّي ا٘ساظٜ ثيٗ ، ؾبظٔبٖ(IEC)إِّّي اِىتطٚتىٙيه وٕيؿيٖٛ ثيٗ

وٙس. ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحميمبت  ٘يع ٕٞىبضي ٔي (WAITRO) ٞبي تحميمبت نٙقتي رٟب٘ي ؾبظٔبٖ

ٞبي تِٛيس قسٜ زض وكيٛض   تٛا٘س اؾتب٘ساضزٞبي فطآٚضزٜ زض وكٛض اؾت وٝ ٔي ظٔب٘ينٙقتي ايطاٖ تٟٙب ؾب

ٖ   ٚ ارطاي آٟ٘ب ضا ثب وؿت ٔٛافمت قٛضاي ضا تقييٗ وطزٜ  فبِي اؾتب٘ساضز ارجبضي افالْ وٙس. اييٗ ؾيبظٔب

ّٕي ٚ زؾتبٚضزٞبي ف ٞبي تِٛيس قسٜ زض وكٛض، اظ عطيك ايعٚ اظ آذطيٗ ثطاي تقييٗ اؾتب٘ساضزٞبي فطآٚضزٜ

  .وٙس نٙقتي رٟبٖ اؾتفبزٜ ٔي
 

ثبفج افعايف فطٚـ زاذّي، نيبزضات ٚ ثيٝ تجيـ آٖ ضقيس ثيكيتط       ارطاي اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي زض ايطاٖ   

ٝ   تبٔيٗ وطزٖ ايٕٙي ٚ ؾالٔت ٔحهٛالت، نطفٝ قٛز ٚ ثب التهبز وكٛض ٔي ٞيب ٚ   رٛيي زض ٚليت ٚ ٞعيٙي

  .آٚضز ض ثٝ ٕٞطاٜ ٔيزضآٔس ٚ ضفبٜ فٕٛٔي ضا ثطاي وكٛ زضٟ٘بيت افعايف
 

ٞيبي ٔتٙيٛفي اظ رّٕيٝ تقيييٗ، تيسٚيٗ ٚ ا٘تكيبض        نٙقتي ايطاٖ فقبِيت ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحميمبت   

 ٞبي وبضثطز فالٔت اؾتب٘ساضز ايطاٖ، ٘ؾيبضت ثيط   نسٚض، تٕسيس، تقّيك ٚ اثغبَ پطٚا٘ٝ اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي،

ٚ ارطاي اؾتب٘ساضزٞبي ارجبضي، وٙتطَ ويفي وبالٞبي نبزض ٞيبي   قيطوت  اتي، تبييس نالحيت ٔٛؾؿيبت 

وٙٙيسٌبٖ ٚ   حٕبييت اظ ٔهيطف   ثبظضؾي ٚ وبضقٙبؾبٖ اؾتب٘ساضز ٚ وٙتطَ ويفي وبالٞبي ٚاضزاتي ثٝ ٔٙؾٛض

 .زاضز وٙٙسٌبٖ زاذّي ضا زض ثط٘بٔٝ وبضي ذٛز تِٛيس

 اتحبز ؾٝ ٌب٘ٝ
 :وٙٙس ّّي ضا فطضٝ ٔيإِ اي اظ ٞعاضاٖ اؾتب٘ساضز ثيٗ ٔزٕٛفٝ IEC  ،ISO   ٚ ITU ٞبي ؾبظٔبٖ 

 

 ٚ ٞبي تٛظيـ رٟب٘ي ٞب ٚ ظ٘زيطٜ ؾيؿتٓ ٔحهٛالت 

  ٗٞبي پعقىي ٚ پعقىي اظ ضاٜ زٚض آٚضي ف  

  ٜاي يب اِىتطٚ ٔغٙبعيؽ ثط ثسٖ ا٘ؿبٖ ٌيطي احط ا٘تكبض پطتٛٞبي ٞؿتٝ ا٘ساظ  

 ٛٚؾبيُ پبيف لبچبق ٔٛاز ضازيٛ اوتي 

 ٗٞبي حسٚزٜٔاظ زؾتطؾي ثٝ ٚ حفبؽت  آٚضي ثيٛٔتطيه ثطاي قٙبؾبيي اقربل ف 

  حؿبؼ

 ٞبي اضغطاضي يب ٔٛلقيت اضتجبعبت ٔٛحط ٍٞٙبْ ثطٚظ ثاليبي عجيقي  

  ٝٞبي ضايب٘ٝ أٙيت قجى   ٝ   اضتجيبعي حبثيت ٚ تحيطن    ٞيبي  اي ٚ حٕبيت اظ تٕبٔييت قيجى

IEC ،ISO ٚ ITU ٗوٝ ثطاي ثيٝ ويبضٌيطي زض    وٙٙس إِّّي ضا تسٚيٗ ٔي اؾتب٘ساضزٞبي ثي

٘يبظٞبي ثيبظاض ٚ اِعأيبت ليب٘ٛ٘ي     اي ٚ ٘يع زض تبٔيٗ ٘يبظٞبي ارتٕبفي، غمٝؾغٛح ّٔي ٚ ٔٙ

تٛا٘يس   ثطٚظ ٔٛا٘ـ رسيس تزبضي ويٝ ٔيي   ٞب ثب ٕٔب٘قت اظ لبثُ اؾتفبزٜ ٞؿتٙس. ايٗ ؾبظٔبٖ

       ٝ ـ   ٘بقي اظ ٚضيـ ٔميطضات ّٔيي ثٟساقيت ٚ ايٕٙيي ثبقيس، ثي ٞيب ٚ   تيطٚيذ ثٟتيطيٗ ضٚ

 . وٙٙس ٞبي رسيس وٕه ٔي آٚضي فٗ
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                                 پطؾف ٚ پبؾدضٕیٕٝ زٚ : 

 

 ثبقس ؟ ایعٚ چٝ اؾتب٘ساضزی ٔی

ٔي ثبقيس ٚ وٕيتيٝ    International Organization For Standardization ايعٚ ٔرفف

ٝ   ISO 9001 تسٚيٗ ٔي ٕ٘بيس . اؾتب٘ساضز ٞبي ٔرتّف زاضز وٝ اؾتب٘ساضزٞبي ٔرتّف ضا  تٛؾيظ وٕيتي

TC/176 تسٚيٗ قسٜ اؾت . 

 

 ٌٛاٞی ایعٚ چیؿت ؟ فطق ثیٗ آضْ اؾتب٘ساضز ٚ

 اؾتب٘ساضز ثٛزٖ ٔحهَٛ ٔي ثبقس وٝ تٛؾظ ٔؤؾؿٝ اؾيتب٘ساضز اييطاٖ نيبزض     آضْ اؾتب٘ساضز ٘كبٖ زٞٙسٜ

ٞٙيسٜ  ٌٛاٞي ايعٚ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٘ؾبْ ٔسيطيت ويفيت اؾت وٝ تٛؾيظ ٔؤؾؿيبت ٌيٛاٞي ز    ٔي ٌطزز ِٚي

 .ٌطزز نبزض ٔي

 

 ٌٛاٞی ایعٚ زضیبفت ٕ٘بیٙس ؟ چٝ ٔإؾؿبتی ٔی تٛا٘ٙس

 وٝ ٔحهَٛ يب ذسٔبتي ضا اضائٝ ٔي زٞٙس ٔي تٛا٘ٙس ٌٛاٞي …، اضٌبٟ٘ب ، ٔغبظٜ ٞب ٚ  وّيٝ ٔؤؾؿبت قطوتٟب

ISO 9001 زضيبفت ٕ٘بيٙس .  

 ٌٛاٞی ایعٚ نبزض ٔی ٕ٘بیٙس ؟ ٔإؾؿبت ٌٛاٞی زٞٙسٜ چىٛ٘ٝ

 اؾتمطاض زازٜ اؾت پيؽ اظ  ISO 9001 ٔسيطيت ويفيت ذٛز ضا ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز ٘ؾبْؾبظٔب٘ي وٝ 

زٞٙسٜ ثؿتٝ ثٝ ٚؾقت  ٔؤؾؿٝ ٌٛاٞي زٞٙسٜ لطاضزاز ٔٙقمس ٔي ٕ٘بيس .آٔبزٌي ثب يىي اظ ٔؤؾؿبت ٌٛاٞي 

ٝ     ؾبظٔبٖ ٚ تقساز ٘فطات پطؾُٙ تب چٙس ضٚظ زض ٔحُ ؾبظٔبٖ ٕٔيعي  ذٛز ضا ا٘زبْ ٔيي زٞٙيس اٌيط چٙب٘چي

  . الساْ ٔي ٕ٘بيٙس ٔغبيطت فٕسٜ اي ٔكبٞسٜ ٍ٘طزز ٘ؿجت ثٝ نسٚض ٌٛاٞي

 ٔإؾؿبت ٌٛاٞی زٞٙسٜ اظ إٞیت ثبزیی ثطذٛضزاض اؾت ؟ چٝ پبضأتطٞبیی زض ا٘تربة

ثٝ وساْ وكٛض نبزضات زاضيس يبتهٕيٓ ثٝ نيبزضات زاضييس .    -2اظ وساْ ٔؤؾؿٝ افتجبض زٞي قسٜ ا٘س . -1

  چٝ ٔيعاٖ اؾت .  ٌٛاٞي زٞٙسٜ ؾبثمٝ ٕٔيعاٖ ٔؤؾؿٝ -3
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 ٔؼتجط اؾت ٚ چٍٛ٘ٝ ثبعُ ٔی ٌطزز ؟ ٌٛاٞی ایعٚ تب چٙس ؾبَ

ؾبَ  3ؾبَ ثبيس لطاضزاز ٔزسز ٔٙقمس ٌطزز زض عَٛ ايٗ  3ؾبَ ٔي ثبقس وٝ پؽ اظ  3افتجبض  ٔقٕٛال ٔست

  . ؾبِٝ نٛضت ٔي ٌيطز 1ٔبٞٝ تب  6ثؿتٝ ثٝ ٘ؾط ؾط ٕٔيع ٕٔيعي ٔطالجتي ثيٗ زضٜٚ ٞبي 

 ٌٛاٞی ایعٚ چٙس اؾت ؟ اذص ٘هبة ثطای  حس

ويٝ  (MINOR رعييي   ٔكبٞسٜ ٍ٘طزز يب چٙس ٔغبيطت(MAJOR)زض ٕٔيعي اٌط چٙب٘چٝ ٔغبيطت فٕسٜ

 .زضيبفت ٕ٘بيس ٔكبٞسٜ ٍ٘طزز ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘س ٌٛاٞي ايعٚ ضا ٔٙزط ثٝ ٔغبيطت فٕسٜ ٌطزز

 ظْ اؾت ؟ویفیت ایعٚ چٙس ٔبٜ ظٔبٖ ز ثطای اؾتمطاض ٘ظبْ ٔسیطیت

 ؾبظٔبٖ,پيچيسٌي فطآيٙسٞب ٚ قبيؿتٍي پطؾُٙ ثؿتٍي زاضز ِٚي زض ظٔبٖ ٕٔيعي ذبضري حسالُ ثٝ ا٘ساظٜ

  .ٔبٜ ؾبثمٝ ارطا قسٜ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس 3ثبيس 

 ایعٚ ثبیس تٟیٝ وطز ؟ چٝ ٔساضوی ثطای اذص ٌٛاٞی

ٝ  -3اٞيساف ويفيي    -2ذظ ٔكيي ويفيي    -1تٟيٝ ٌطز٘س فجبضتٙس اظ :  ٔقٕٛال ٔؿتٙساتي وٝ ثبيس         ٘ؾبٔٙبٔي

 فطٟٔب ٚ رساَٚ -7 زؾتٛضاِقّٕٟب  -6 ٘مكٝ ٞبي فطآيٙس  -5ارطايي  ضٚقٟبي -4

TS زض ISO/TS ٜچٝ چیعی ٔیجبقس؟ ٘كبٖ زٞٙس 

 ISO/TS 16949  ثبقس ثّىٝ يه ٔكرهٝ فٙي ثيٗ إِّّي اؾت. اييٗ ٚضيقيت    ٕ٘ي يه اؾتب٘ساضز

 .ٔؿتٙسات ٚتغييطات آٖ ٔي ٌطزز تهٛيت ٔٛرت ؾِٟٛت ٚ ؾبزٌي فطآيٙس
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 #IMS$  : ؾیؿتٓ ٔسیطیت یىپبضچٝ 3ضٕیٕٝ 

 Integrated Management System) 

ٍ  ISO9001 سيستن هذيشيت يکپبسچِ سيستوی هتشکل اص سِ استبًذاسد سيستن هذيشيت کيفيت

   ٍ سيستن ايوٌی ٍ بْذاشت شغلی ISO14001 هحيطین هذيشيت صيست ستسي

OHSAS18001 .هی ببشذ 

 :IMS مزایای سیستم مدرییت یکپارهچ

 اسصيببی هشبٍسيي ، پيوبًکبساى ٍ تأهيي کٌٌذگبى - 

  اسصيببی هيضاى سيسك ًبشی اص اجشاي فؼبليت ّب هشتبط بب هحصَالت ٍ خذهبت -

 حزف ٍ کبّش هيضاى سيسك هشتبط بب هخبطشات ٍ کبّش ٍ حزف جٌبِ ّبي صيست هحيطی -

  ًيي هشتبط هَجَداطويٌبى اص اػوبل ٍ سػبيت لَا -

 تؼييي اّذاف دس استببط بب ايوٌی ٍ بْذاشت شغلی ٍ صيست هحيطی ٍ کيفيت -

  ايجبد آهبدگی ّبي الصم سا دسبشخَسد بب ششايط اضطشاسي -

 (افضايش هيضاى آگبّی ٍ اطالع کبسکٌبى سا بطَس ًظبم يبفتِ ) سيستوبتيك -

 ذهبتبشًبهِ سيضي ٍ صهبًبٌذي اصَلی ٍ هٌطمی تَليذ ٍ خ -

 ٍ دّْب هضيت ديگش -

 :IMSمراحل اخذ گواهیناهم  
   تؼييي ٍ تذٍيي خط هشی ٍ اّذاف ايوٌی ٍ بْذاشت ، صيست هحيطی ٍ کيفی ٍ بشًبهِ ّبي  

  .سبصهبى 

  تحت کٌتشل دسآٍسدى ، يکپبسچِ سبصي، بشٍص سسبًی ٍ بْيٌِ سبصي هستٌذات ٍ سَابك سبصهبى 

  ب اّذاف ٍ بشًبهِ ّب ٍ الضاهبت صيست هحيطی ٍ ايوٌی ٍ بْذاشتاسصيببی ادٍاسي ٍ دٍسُ اي اًطببق ب 

  ًيبصسٌجی،بشًبهِ سيضي،اجشاء ٍ احشبخشی آهَصشی 

   ، تذٍيي ٍ تؼييي هؼيبسّبي ػوليبتی ٍ کٌتشل ػوليبت شبهل : هخبطشات ، سيسك ، حَادث ، جٌبِ ّب  

 پيبهذّب 

  ب خذهبت هشتبط بب خطشات ٍ سيسکْب ٍ شٌبسبيی الضاهبت لبًًَی ٍ همشساتی فؼبليتْب، هحصَالت ي     

 جٌبِ ّب 

  تؼييي،شٌبسبيی ٍ کٌتشل سيسك ، جٌبِ ّب ٍ پيبهذّب ٍ خطشات ايوٌی ٍ بْذاشت شغلی 

  ) ايجبد هکبًيضهی بشاي تؼييي ٍ پبسخگَيی بِ طشفْبي ريٌفغ ٍ استببطبت داخلی ٍ بيشًٍی )خبسجی     

 سبصهبى  

  بدُ اص اًَاع ًوَداسّب ، گضاسشبت آهبسي اص کليِ ٍاحذ ّبي سبصهبىجضيِ ٍ تحليل اطالػبت بب استفت 
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  شًبهِ سيضي ، تْيِ چك ليست ّب ، اجشاي ٍ حبت هشبّذات هويضي ٍ هَاسد ػذم اًطببق هويضيب 

   ٍ هسئَليت اًجبم ، هْلت اجشا ، بشسسی الذاهبت بؼول آهذُ ٍ احش بخش بَدى الذاهبت اصالحی 

 .پيشگيشاًِ 

  ّبي سبصهبى دس توبم ٍاحذّب ٍ بخش بْبَد هذاٍم 

  تذٍيي طشح ّبي کيفی ،سٍشْبي کٌتشلی ٍ ببصسسی هَاد اٍليِ،حيي تَليذ ٍ هحصَل ًْبيی. 

  . ُهويضي شخص حبلج تَسط ششکت گَاّيٌبهِ دٌّذ 
 

 

  آقبٔیس٘یآقبٔیس٘ی  آةآة  زا٘ؿتٙیٟبی ربِت ثٟساقتی زض ذهٛل:  چٟبضضٕیٕٝ 

  

 بٔیس٘یاذتهبنبت ظبٞطی ، فیعیىی ٚ قیٕیبئی آة آق

 

 اذتهبنبت ؽبٞطي آة آقبٔيس٘ي –اِف 

 ٛ ٚ عؼٓث -1

 وسٚضت -2

 ضً٘ -3

 

 اذتهبنبت فيعيىي آة آقبٔيس٘ي -ة  

 

1-  PH 

 ؾیسیٙٝا -2             

 ّیبئیتل -3              

 ذبنیت ذٛض٘سٌی-4              

 ٔٛاز ٔؼّك-5

 لبثّیت ٞسایت اِىتطیىی-6

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 ٘ياذتهبنبت قيٕيبئي آة آقبٔيس -د   

 

 ؾرتی -1
 تمؿیٓ ثٙسی ؾرتی آثٟب

 

 ٔیعاٖ ؾرتی ضزٜ ثٙسی $ٔیّی ٌطْ زض ِیتط ثط حؿت وطثٙبت وّؿیٓ#

 ؾجه 50-0

 ٘یٕٝ ؾجه 100-50

 وٕی ؾرت 150-100

 ٘یٕٝ ؾرت 200-150

 ؾرت 200ثیف اظ 

 ثؿیبض ؾرت 300ثیف اظ 

 

 

 ٔٛاز ٔؼس٘ی -2
 وبتیٟٛ٘ب -1

 وّؿیٓ -1

 ٔٙیعیٓ -2

 ؾسیٓ -3

 پتبؾیٓ -4

 بآ٘یٟٛ٘ -2

 زی اوؿیس وطثٗ -1

 وّط -2

 وّطٚض -3

 ؾِٛفبت -4

 تطویجبت اظ تٝ آٔٛ٘یبوی -5

 ٘یتطیت ٚ ٘یتطات -6

 فؿفبت ؾیّیؽ -7
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 ٔٛاز آِی -3

 ؾْٕٛ زفغ آفبت -1

 تطویجبت فؼّی -2

 ٞیسضٚ وط ثٛضٞبی پّی ؾیىّیه -3

 تطی ٞبِٛ ٔتبٖ ٞب -4

 پبن وٙٙسٜ ٞب -5

 ػٙبنط ؾٕی -4
 آضؾٙیه -1

 ؾیب٘ٛض -2

 ؾطة -3

 ریٜٛ -4
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 ضٚقٟبی تهفیٝ آة

 

 ٞسف فطآیٙس

 ٔمسٔبتی تهفیٝ

 ارؿبْ ثعضي ضا وٝ ثٝ زؾتٍبٜ ٞبی تهفیٝ ذب٘ٝ نسٔٝ ٚاضز ٔی ؾبظز اظ آة رسا ٔی وٙٙس آقغبٍِیطی -

 ثطای رسا وطزٖ رّجه ٞب ٚ ؾبیط ٔٛرٛزات آثعی ٔعاحٓ وٝ ایزبز ٔعٜ ، ثٛ ٚ ضً٘ ٔی وٙٙس تهفیٝ قیٕیبئی ٔمسٔبتی -

ؾبیط ارؿبْ ضیً زاض وٝ ثٝ زؾتٍبٜ ٞبی تهفیٝ ذب٘ٝ نسٔٝ ٔی  ؾًٙ ضیعٜ قٗ ، ٔبؾٝ ، ٌُ ٚ زی ٚ تٝ ٘كیٙی ٔمسٔبتی -

 ظ٘ٙس اظ آة رسا ٔی ٕ٘بیس.

رّجه ٞب ، ٌیبٞبٖ آثعی ٚ ارؿبْ وٛچه وٝ زؾتٍبٜ ٞب ضا ٔؿسٚز وطزٜ یب ثٝ ؾبیط ٔطاحُ تهافیٝ   نبفیٟبئی ٔكجه ؾٛضاخ ضیع -

 ظیبٖ ٔی ضؾب٘ٙس اظ آة رسا ٔی ؾبظز

 تهفیٝ انّی

 بظٞبی ٔحَّٛ ضا اظ آة ذبضد وطزٜ ٚ ٔمساض اوؿیػٖ ٔحَّٛ آ٘طا افعایف ٔی زٞس.ثٛٞب ٚ ٌ ٞٛازٞی -

 شضات  یطلبثُ تٝ ٘كیٗ ضا ثٝ شضات لبثُ تٝ ٘كیٗ تجسیُ ٔی ٕ٘بیس. تزٕغ شضات –ا٘ؼمبز  -

 شضات لبثُ تٝ ٘كیٗ ضا رسا ٔی وٙس .  تٝ ٘كیٗ -

 ٘س.رسا ؾبظی ٔٛاز قیٕیبئی وٝ ثبػج ؾرتی آة ٔی قٛ ؾجه وطزٖ -

 شضات وٛچه ، شضات تزٕغ یبفتٝ ٚ ٔؼّك ٚ اوخط ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٓ ٞب ضا اظ آة ذبضد ٔی وٙس. نبف وطزٖ -

 رساؾبظی ٔٛاز آِی ٚ ضً٘ آة . رصة -

 رٌّٛیطی اظ تكىیُ پٛؾتٝ ٚ ذٛض٘سٌی آة . تخجیت -

 ی قٛز.ثطای ؾرت وطزٖ ٔیٙبی ز٘ساٖ تب اظ فؿبز ٚ پٛؾیسٌی ز٘ساٖ رٌّٛیط افعایف فّٛئٛض -

 ٔیىطٚاضٌب٘ؿیٓ ٞبی ثیٕبضی ظا ضا ٘بثٛز ٔی وٙس. ٌٙسظزائی -
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 ٔمساض ٔٙؼمس وٙٙسٜ ٞب ٚ ٔمساض  ٔتساَٚ ثطای تهفیٝ آة

 

 ٔمساض ٔٙؼمس وٙٙسٜ $ٔیّی ٌطْ زض ِیتط# ٔٙؼمس وٙٙسٜ

 15-100 ؾِٛفبت آِٛٔیٙیْٛ

 5-20 ؾِٛفبت ٔؽ

 10-50 ؾِٛفبت فطیه

 5-25 ؾِٛفبت فطز

 5-50 یٙبت ؾسیٓآِٛٔ
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 فٟطؾت ٔٙبثغ ٚ ٔبذص

وتبة  ازغبْ ؾيؿتٓ ٞبي ٔسيطيت ويفيت ، ٔحيظ ظيؿت ، ايٕٙي ٚ ثٟساقت قيغّي ، تيبِيف    .1

 ، ا٘تكبضات ٔطوع آٔٛظـ ٚ تحميمبت نٙقتي ايطاٖ  1380زوتط فطقيس فّٛي ، چبح 

، ا٘تكيبضات   1381ٟيساز ، چيبح   وتبة ضٚا٘كٙبؾي نٙقتي ٚ ؾبظٔب٘ي ، تبِيف ٚ تطرٕٝ فّي ٔ .2

  رٍُٙ

، قيطوت فيٛالز    1384وتبة پيكٍيطي اظ حٛازث ، تطرٕٝ زوتط ٕٞبيٖٛ الٞيزيبٖ ٚ... ، چبح  .3

 ذٛظؾتبٖ

 رعٜٚ ٞبي آٔٛظقي ٔسيطيت تغييط، ويفيت ٚ اؾتب٘ساضز ٚ ٔحيظ ظيؿت  .4

 ؾبيت فّٕي ٚ ذجطي ٘ساي ٌبظ ٚ زايط٠ إِقبضف فّٕي قطوت ّٔي ٘فت ايطاٖ .5

  ٚ ٔسيطيت  تسثيطٞبي فّٕي ٚ ترههي ٔٝ زض ٔبٞٙبQHSE  مبالت پيطأٖٛ ٔزٕٛفٝ ٔ .6

ٔؿتٙسات ٚ ٔساضن ٔٛرٛز زض زفتط ؾالٔت ٔحييظ ويبض ٚظاضت ثٟساقيت، زضٔيبٖ ٚ آٔيٛظـ       .7

   1384پعقىي، ؾبَ 

 ٟٔسي وّٟط ا٘تكبضات  زا٘كٍبٜ  تٟطاٖ ,انَٛ تهفيٝ آةوتبة  .8

ٔطٚاضييس   –ؾيقيس ِيٛاف    –ض ؾيفط  ( زHSEوتبثچٝ ضإٞٙبي ؾالٔت،ايٕٙي ٚ ٔحيظ ظيؿت   .9

 قزبفي

 ؾقيس ِٛاف  -  زض ٔؿبرس HSEوتبثچٝ  .10

 ٔٙبثـ ايٙتط٘تي .11

 رعٜٚ آٔٛظقي ايٕٙي نٙقتي ٚ ثٟساقت وبض ٚظاضت وبض ٚ أٛض ارتٕبفي  .12

 وتبة حفبؽت نٙقتي ٚ ايٕٙي وبض ، تبِيف ثبثه وبؽٕي .13

 –ْٛ ٚ تحميميبت  زا٘كيٍبٜ فّي   – TOCثطضؾي تبحيط وّط ثيط   –پبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس  .14

   1387 -ٔحٕس فّي زِرٛاٜ 

http://esfahanmasjed.com/articles/view/articleid/251/lang/fa 

http://mahboob.rasekhoonblog.com/show/180037 ٍبالگ تخصصی ًوبص -لبسوؼلی جوبلی   

www.ensani.ir/fa/7712/magazine.aspx   ٝپطتبَ ربٔغ ػّْٛ ا٘ؿب٘ی - تٛؾؼ ... 

www.masjed.ir/fa/article/1ٔطوع ضؾیسٌی ثٝ أٛض ٔؿبرس 
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