
دانشکده منابع طبیعی

کارگاه اصول ایمنی

:ارایه کننده
محسن سلیمانی



چرا شما اینجایید؟

! نیستانتخابایمنی یک 

!استاجبار و ضرورت یک 
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سرفصلها

ایمنی برای کاربران آزمایشگاه•

ایمنی برای کاربران رایانه •

ایمنی برای کارهای صحرایی•
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

تمامی کارکنان •
مراجعین•
کارآموزان•
استاداندانشجویان و •

رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاهها 
کیست؟بر عهده
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

آتش•
شكستن ظروف شیشه اي •
اجسام تیز•
پاشش•
ظروف تحت فشار و گازهاي سیلندر•
گرما ، سرما•
مخاطرات شیمیایی•
مخاطرات بیولوژیكی•
...و تشعشات •

مخاطرات عمده در آزمایشگاه
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

اجتناب از خوردن و آشامیدن–
اجتناب از سیگار کشیدن–
!کار کردن به تنهایی در آزمایشگاه ممنوع–
فش روپوش، دستكش، عینک و ک)استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب –

(مناسب
استفاده از تجهیزات مناسب–
اجتناب از شوخی هاي بی مورد –
توجه کافی به مخاطرات مواد شیمیایی–
عدم لمس صورت بینی و چشمها در هنگام کار با مواد شیمیایی–
حفظ نظافت محل کار –
حتی االمكان کار در ساعات اداري–
خاموش کردن وسایل برقی و المپها قبل از ترك محل–

در آزمایشگاهکارایمنیاصول کلی
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

مطالعه دستورالعمل بهداشتی مواد شیمیایی•

:مواد شیمیاییMSDSبازنگري •
ارزیابی حفاظ تجهیزات-خطرات بهداشتی وفیزیكی        -
روشهاي کمكهاي اضطراري-نشانه ها و عالئم تماس          -

مطالعه همه برچسبها•

آگاهی از پروتكل و روشهاي کار•
توجه به اثربرخی مواد شیمیایی که اثر سمی تاخیري روي بدن دارد•

کلید کار ایمن: شناخت خطرات

9



ایمنی در -فصل اول
Material Safety Data Sheetsآزمایشگاه

ماده شیمیایی ماهیت -1
اطالعات مربوط به اجزاء سازندة آن -2
آشنایی با خطرات احتمالی -3
اقدامات اولیه اورژانسی -4
اقدامات اولیه در مواجهه با حریق -5
میایی یاقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقی ماده ش-6
شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداري -7
ایی محافظت افراد در برابر ماده شیمی/ روشهاي مهارکردن سرایت آن-8
خواص فیزیكی و شیمیایی -9

پایداري و واکنش پذیري -10
اطالعات سمیت ماده شیمیایی -11
اصول صحیح معدوم کردن پسماندهاي آن -12
اطالعات الزم در مورد جابجا کردن آن -13
سایر اطالعات-14

http://www.msdsonline.com/msds-search
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ایمنی برق

.از کلید و پریز مناسب استفاده گردد•
.پس از مصرف، وسیله خاموش گردد•
ب کلیه سیمها و تجهیزات برقی به دور از آ•

.  باشند
.از سیم ارت استفاده گردد•

.بازرسی مستمر انجام شود•

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ایمنی فیزیکی

حمل ونقل و جابجایی ها با احتیاط•
از کشیدن سیم در مسیرهاي رفت و آمد اجتناب •

.گردد
میزهاي عسلی به دور از مسیر عبور و مرور•
اسباستفاده از سیستمهاي گرمایش و سرمایشی من•
رعایت اصول ایمنی ساختمان•
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ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه



ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

سیلندرهای گاز
.هرگز بدون آموزش استفاده نكنید•
.تعداد سیلندرها را در آزمایشگاه کاهش دهید•
.در صورت امكان در بیرون نگهداري شود•

سیلندرها سنگین هستند و در صورت سقوط•
.تونند آسیب رسان باشندمی

مطمئن شوید در حین استفاده با زنجیر مهار •
.اندشده

براي جابجایی از گاریهاي مخصوص استفاده •
.نمائید

.ئیداز فشار سنج و وسایل کنترلی استفاده نما•
.مراقب نشت آن باشید•
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ابزار و اشیا بُرنده

رعایت ایمنی زمان کار با ابزار تیز •
.رددبراي حمل و نقل از ابزار مناسب استفاده گ•
باشدموقع حمل و نقل قسمت تیز رو به پایین•
هیچ وقت سعی نكنید وسایل تیز در حال•

.سقوط را با دست بگیرید
پس ماند خطرناك•

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ایمنی در مقابل حرارت
.هرگز شعله آتش را بدون مسئول رها نكنید•
تند، فلزات و شیشه هاي حرارت دیده به نظر سرد هس•

.اده کنیداز دستكش مناسب براي جابجایی آنها استف
یز و ظروف شیشه اي داغ را به صورت مستقیم روي م•

.یا داخل آب سرد قرار ندهید

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ایمنی شیمیایی

ه قبل از برداشتن ماده شیمیایی از ظرف مربوط•
.برچسب آن را  مطالعه کنید

لعمل و فقط از مواد شیمیایی گفته شده در دستورا•
.آن هم به مقدار اعالم شده استفاده کنید

.دهرگز ماده شیمیایی را لمس، بو و یا مزه نكنی•
م هرگز مواد شیمیایی را خارج از دستورالعمل با ه•

.مخلوط نكنید

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ایمنی شیمیایی

حمل و نقل مواد شیمیایی با احتیاط •
سرپوش ظروف حاوي مواد شیمیایی در •

مواقع عدم مصرف بسته باشد
قطره موقع اضافه کردن اسید به آب، بصورت•

.قطره و آرام این کار انجام شود
.از خطرات مواد شیمیایی آگاه باشید•

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

17

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


برچسب ها
ایمنی در -فصل اول

آزمایشگاه
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Flammability

ReactivityHealth

Special Precautions

برچسب ها
ایمنی در -فصل اول

آزمایشگاه
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ایمنی در -فصل اول
برچسب هاآزمایشگاه



Toxicity

• LC50—Lethal Concentration 50 (respiratory)  

Kills 50% of test animals after a single exposure in 
a specific time.

• LCLO—Lethal Concentration Low

Lowest concentration to cause a death in human or 
animal.

• LD50—Lethal Dose 50

Kills 50% by route other than inhalation

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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مایشگاهاجتناب از انباشتن مواد شیمیایی و تجهیزات در کف آز
تمییز نمودن محیط کار برای نفر بعدی
رعایت احتیاطات الزم
 آگاهی از محل:
تجهیزات حفاظت فردی-
وسایل اطفاء حریق-
دوشهای ایمنی-
چشم شوی-
کیتهای مربوط به اقدام در موقع پاشش مواد -
جعبه کمکهای اولیه-

نکات مهم جهت اطالع
برای کار در آزمایشگاه

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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• Engage in….
– practical jokes 

– horse play 

You Should Never…
ایمنی در -فصل اول

آزمایشگاه
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راهنمای ایمنی در موارد ریختن و یا 
شکستگی ظروف محتوی مواد شیمیایی

سعی نمائید کمتر تنفس نموده و سریعاً از محل آلوده دور شوید.
 (.دقیقه15حداقل )مدتی صبر کنید تا مواد معلق ته نشین شود
محل را با حوله کاغذي بپوشانید.
از محلول ضد عفونی کننده مناسب به آرامی در محل بریزید.
در ارتباط با نوع محلول مدتی صبر نمائید.
به وسیله پنس پارچه و قطعات شیشه را داخل ظرف مخصوص قرار دهید.
محل را تمیز نموده و در صورت لزوم عمل فوق را تكرار نمائید.

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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ارکنان اگر پاشش در خارج از هود اتفاق بیفتد کلیه ک•
.بایدخارج شوند

ش، نام ماده شیمیایی، مقدار پاش: گزارش دقیق پاشش •
...محل دقیق پاشش و 

مدت در صورت پاشش به بدن شستشوي محل حداقل به•
دقیق با آب فراوان15

انتقال به مراکز درمانی در صورت نیاز•
ورت تمییز نمودن محل پاشش با رعایت احتیاطات الزم ص•

.گیرد
پدهاي جاذب براي جمع آوري مواد شیمیایی باید در •

.آزمایشگاه موجود باشد

اقدام در موقع پاشش 

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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دقیقه 15شستشوي چشمها با آب فراوان براي حداقل 

و انجام اقدامات پزشكی مورد نیاز

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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کلیه تجهیزاتی که به آنها دسترسی داریم به شكل ایمن خاموش گردد.
هود آزمایشگاه را خاموش نمائید.
تون و خصوصاً مواد فرار مثل اس)درب ظروف مواد شیمیایی که با آنها کار می کنید

.را ببندید( الكل
آشنایی با درب خروج اضطراري
عدم استفاده از آسانسور و استفاده از نزدیک ترین راه پله
خروج از آزمایشگاه ؛ عدم ترك دانشگاه!!!

تخلیه آزمایشگاه

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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مدیریت پسماندها
ایمنی در -فصل اول

آزمایشگاه

چهار اولویت در مدیریت پسماندها 

:خطرناك

ایجاد حداقل ممكن پسماند –

کاهش سمیت پسماندها با جدا سازي–

ستحداقل پتانسیل آسیب به محیط زی–

کاهش ریسک مواجهه افراد–
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مدیریت پسماندها ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه

ه با پرهیز از عجله و حرکتهاي سریع در مواجه•
پسماندهاي خطرناك

ان افراد مسئول پسماندهاي آزمایشات خودش•
.هستند

ب کلیه مواد شیمیایی در ظروف با برچس•
پسماند شیمیایی دفع گردند

باجتناب از دفع مواد شیمیایی در فاضال•
ر هودپر کردن ظروف پسماند شیمیایی در زی•
ستیكی شستشوي کلیه ظروف شیشه اي و پال•

پس از اتمام کار
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Drain Disposal - Not An Option

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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حمل و نقل و ذخیره صحیح
مواد شیمیایی

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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!هود محل نگهداري مواد شیمیایی نیست
!محل کار خود را تمیز نگه دارید

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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!لِیبِل فراموش نشود
ایمنی در -فصل اول

آزمایشگاه
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زنگ هشدار آتش سوزی را جدی 
!بگیرید

ایمنی در -فصل اول
آزمایشگاه
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Clip
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ایمنی برای کاربران آزمایشگاه•

ایمنی برای کاربران رایانه•
SAFETY TIPS IN COMPUTER USE

ایمنی برای کارهای صحرایی•
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عوارض استفاده نادرست از رایانه
ایمنی براي : فصل دوم

کاربران رایانه
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ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه نادرست قرارگیري سر و گردن



• Check the distance of the monitor (22-26”).

• Check the side-to-side position of the monitor.

ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه

40

نحوه درست قرارگیري سر و گردن



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه نادرست قرارگیري کمر و پشت



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه درست قرارگیري کمر و پشت



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه نادرست قرارگیري پا و زانو



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه درست قرارگیري پا و زانو



Footrest

ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه

45



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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یدنحوه نادرست استفاده از صفحه کل



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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دنحوه درست استفاده از صفحه کلی



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه نادرست قرارگیري مچ و دست



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه درست قرارگیري مچ و دست



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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نحوه نادرست قرارگیري پا و مچ



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه

51

نحوه درست قرارگیري پا و مچ



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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دما و رطوبت محیط کار

باشدمحیط مناسب نباید زیاد گرم و یا زیاد سرد  و یا خشک•
محیط نامناسب موجب کاهش عمر وسایل برقی می گردد•
سریعترین راه براي خنک کردن باز کردن پنجره هاست•
درصد 60تا 40درجه سانتیگراد و رطوبت 24تا 20دماي •

مناسبترین شرایط است
وبتی قرار دادن گلدانهاي گیاهان آبدوست در محیط شرایط رط•

محیط را بهبود می بخشد



حذف بازتابش نور

ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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موارد دیگر تنظیم محیط کار

قرار دادن اشیا و وسایل مورد نیاز در موقعیت مناسب



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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تمرین های ورزشی در زمان کار

.دقیقه دست از کار بكشید5هر ساعت حداقل •
حرکات کششی مالیم  در طول روز انجام دهید•
بار تكرار 3حرکات زیر را در هر زمان استراحت •

.کنید



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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تمرین های ورزشی در زمان کار



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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تمرین های ورزشی در زمان کار



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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دفتر کار ایده آل



ایمنی براي : فصل دوم
کاربران رایانه
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...به خاطر داشته باشید که

ناشیصدماترایانهازاستفادهدرشدهگفتهمواردرعایت
.بردمیبینازیاوکاهشراآنبافعالیتاز

استارزانوسادهایمنیمسایلرعایتموارداکثردر.

ربعالوهرایانهباکاربرايآلایدهشرایطکردنمهیا
.هددمیافزایشنیزراکاراییتانشماسالمتتضمین



Clip

59



ایمنی برای کارهای صحرایی

ایمنی برای کاربران آزمایشگاه•

رایانهایمنی برای کاربران •
SAFETY TIPS IN COMPUTER USE

صحراییبرای کارهای ایمنی •

Field Safety              
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اهداف اصلی
ار ایمنی براي ک: فصل سوم

هاي صحرایی

61

برگرددخانهبهسالمفرديهر.

مباشیداشتههیجانبههمراهکاراوموفقآموزشوتجربه.

یارماناختدراولکهشكلیبهامكاناتووسایلبازگرداندن
.استگرفتهقرار



مشکالت کار در صحرا ار ایمنی براي ک: فصل سوم
هاي صحرایی

62

زخمی شدن و صدمه دیدن•
لباس نامناسب•
کار بیش ار حد•
گرمازدگی•
سرمازدگی•
از دست رفتن آب بدن•
آفتاب سوختگی•
مواجهه با حیوانان وحشی، مار و حشرات موزي •
تصادف•
غرق شدن•
گم شدن•



Biggest Field Danger !

A Human Brain that is NOT THINKING !

THINK BEFORE YOU ACT !!!!!
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.شرایط و محیط کار خود را بشناسید•
چه وسایل خاص ایمنی مورد نیاز است؟•
خطرات احتمالی کار در منطقه چیست؟•
د؟جعبه کمكهاي اولیه صحرایی فراموش نشو•
مان نفر از دوستان و یا نزدیكان شما از ز2حداقل •

.رفت و برگشت شما مطلع باشند
ترجیحا )آب، چراغ قوه، کبریت و غذاي •

.فراموش نشود( حاضري
سب کنترل وضعیت هوا و فراهم کردن لباس منا•

(شلوار، پیراهن و کفش مناسب)
به صورت تیمی کار کنید•

مهیا شدن برای سفر
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:در مورد موارد زیر در منطقه مطلع شوید•

گیاهان  سمی•
حشرات•
حیوانات وحشی•
راههاي پیشگیري، کنترل و درمان مواجهه با•

خطرات فوق

مهیا شدن برای سفر
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وسایل ایمنی سفر



Sunscreen

Insect Repellent
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وسایل ایمنی سفر
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وضعیت هوا



بهترین انتخابها برای لباس

کاله-1
!(کفش کتانی نه)پوتین  -2
عینک آفتابی-3
عدم استفاده از لنز-4
کاله ایمنی محكم در صورت نیاز-5
جلیقه نجات در صورت لزوم-6
...و 
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گرمازدگی

ب در اثر حضور زیاد در مقابل خورشید و یا در آ•
!(.انحتی در زمست)و هواي شرجی اتفاق می افتد 

.بدن آب کافی براي کاهش دما را ندارد•

.نیاز به درمان پزشكی فوري است•
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مقابله با گرمازدگی و از دست دادن آب بدن

نوشیدن آب زیاد، پرهیز از مصرف چاي، قهوه و نوشیدنیهاي•
گازدار

(نازك و آستین دار)پوشیدن لباس مناسب •
استفاده از کاله و عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب•
افزایش زمان مواجهه با آفتاب به صورت تدریجی•
که در به ویژه آبی)خنک کردن بدن با پاشیدن آب بر روي سر •

(حال گرم شدن است و براي نوشیدن مناسب نیست
كنیدترجیحا در روزهاي خیلی گرم و مرطوب و یا بادي فعالیت ن•
مصرف میوه و سبزیجات•
!تیمی کار کنید نه به تنهایی•
!صبحانه و ناهار میل کنید•
.مداوم و پی در پی فعالیت نكنید•
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سرمازدگی و مقابله با آن

از دست دادن گرماي بدن•

!فقط مختص زمستان نیست•

کاله و لباس مناسب بپوشید•

ز چتر و استفاده ا)لباسهایتان را خشک نگه دارید •
(یا لباس مخصوص
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ایمنی در سفر
کنترل وسیله سفر قبل از حرکت•

ند، راننده و همه مسافران کمربند ایمنی را ببند•
!!!استثنا وجود ندارد

.سرعت قانونی رعایت شود•

ه حداقل یک نفر در ماشین موبایل همراه داشت•
!(با شارژ کافی)باشد 

!شوخی با راننده و ایجاد مزاحمت ممنوع•



....مورچه ها، زنبورها و
باکتریها و قارچها و موجودات خیلی ریز

!فراموش نشوند
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مواجهه با محیط زیست، حیات وحش



• Poison Ivy

• Poison Oak

• Poison Sumac

LEAVES OF TREE, LET IT BE!
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گیاهان سمی
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مقابله با گیاهان سمی
كشپوشاندن بدن با لباس  و کفش مناسب و استفاده از دست•

د سریعا در صورت مواجهه صمغ و یا شیره گیاه با پوست با آب سر•
.شسته شود

.محل تماس با الكل ضدعفونی گردد•

.از کرم مناسب و یا ضد حساسیت استفاده گردد•

:براي مطالعه
http://gizmodo.com/5906128/why-poison-oak-is-the-fing-worst

http://gizmodo.com/5906128/why-poison-oak-is-the-fing-worst
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مقابله با حشرات

!اجازه ندهید آنها شما را بگزند•
استفاده از کرمهاي مناسب پوستی براي حفاظت•
پوشیدن لباسهاي روشن و پوشیده•
.بعد از اتمام کار لباسهاي خود و نیز کفشهایتان را بازرسی کنید•
بل از سفر در صورت داشتن حساسیت  و یا بیماري خاص به سرپرست گروه ق•

.اطالع دهید
در صورت گزیده شدن اولین کار جدا کردن حشره و یا نیش آن از محل •

.صدمه دیده و سپس ضدعفونی کردن است
.اجعه کنیدتاریخ و زمان را یادداشت کنید و سریعا به اولین مرکز پزشكی  مر•
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مقابله با مارها
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مقابله با مارها



Red and yellow will kill a fellow!
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مقابله با مارها
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مقابله با مارها

به هیچ عنوان از یخ و یا عامل سردکننده بر روي محل گزش •
.استفاده نكنید

.هیچ عمل جراحی انجام ندهید•
.در محل گزش بریدگی ایجاد نكنید•
.وسایل مكشی براي خارج کردن زهر توصیه نمی شود•
.خوردن و آشامیدن براي فرد بیمار ممنوع•
ت بیشتر برابر با فعالی. )به هیچ عنوان ندوید و یا فعالیت نداشته باشید•

(سرعت انتقال زهر در خون  و بدن
! شناسایی مار و پادزهر آن کار آسانی نیست•
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مقابله با مارها

!مارها را تنها بگذارید•
.محل قرار دادن دست و پا و نشستن را کنترل کنید•
.مارها را اذیت نكنید حتی اگر مرده باشند•
دو سوم افرادي که در آمریكا با مار گزیده می شوند در صدد•

.کشتن، جمع آوري و یا ترساندن آنها هستند
!مارها را نكشید•
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...به خاطر داشته باشید

.نیدسالم ماندن آسان است، درایت داشته باشید و عقالنی عمل ک•
، مواجهه با صدمات و تصادفات در صحرا کار پیچیده اي است•

.پیشگیري ساده ترین راه حل است
با گروه باشید، •
مواظب محیط اطرافتان باشید •

و 
همیشه  هماهنگ با سرپرست گروه•

سالم و شاد باشید
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