
 هذیریتی / سازهاًی کٌترل ّای -ب(
 

 : دس ثشًبهِ ًَثت وبسي هذ ًظش لشاس گيشد ،ىبت هذيشيتي صيشثْتش اػت وِ ً •
 

 : کاراى ًَتت اًتخاب هٌاسة 

)ثْتش  ثشًبهِ ّب اًتخبة گشدًذايي  ثشايًجبيذ  ،افشادي وِ لبدس ثِ اًغجبق ثب ًَثت وبسي ًيؼتٌذ

 .كجح ّب اػتفبدُ ؿَد( دس ٍصاًِ، ثَيظُّبي ثبثت س اػت وِ اص ايـبى دس ؿيفت

 : ػجبستٌذ اص ،ذٌثبؿ هي ػلل ايدبد ػذم اًغجبق ثب ًَثت وبسيوِ ثِ احتوبل صيبد  ػَاهل فشدي -
 

 ػبل( 55وِ دس اٍاخش دٍساى هيبًؼبلي ّؼتٌذ )ػي ثبالي  وؼبًي .1

 ل ؿيفتْبي ؿجبًِ ٍ ون خَاثي داسًذ(لزا لذست ووتشي ثشاي تحوّّب ػبدت ثِ صٍد خَاثيذى داؿتِ ٍ ػحشخيض ّؼتٌذ  )وؼبًي وِ ؿت افشاد ثبهذادگشا .2

 نداساي الگَي خَاة ثبثت ٍ هٌظّ اؿخبف .3

 ّؼتٌذ ٍ ػٌگيي افشادي وِ عجك ػبدت داساي خَاة عَالًي .4

 ٌذثبؿ هي ػَمٍ  دٍمداساي ؿغل  ،ِ ثٌب ثِ داليل التلبديؼبًي وو .5

 ٍ ...اػتؼوبل دخبًيبت اختالالت خَاة، ًبساحتي ّبي گَاسؿي،  ثب ػبثمِ اؿخبف .6

 اػلبة ٍ سٍاى ٍ ثيوبسي (كشعتـٌّح )، )ديبثت( ، لٌذ، فـبسخَى ثبالافشاد هجتال ثِ ثيوبسي ّبي للجي .7

 : آهَزش 

اص  خلَگيشيثبػث  ،آىثب  يبفتي آهَصؽ وبسوٌبى خْت تغبثك ٍ كحيح دس هَسد ًَثت وبسي يداؿتي ًگشؿ

 ،ًَثتىبساىدس ثيي  اًغجبق ٍ ذيهٌ يتػذم سضبصيشا  گشدديه ثْشُ ٍسي افضايؾ ّشص سفتي ػشهبيِ ٍٍ  اتالف

 د.ـَهي ؿغل تؼَيض ٍ يب وبس هحل غييشت ثشاي ي هىشّسمبضبت ،اص وبس غيجت ػجت افضايؾ هيضاى

 : تاليٌیخذهات ارائِ  

ثب تَكيِ ساّىبس هٌبػت  ٍ ٍالف ثش هـىالت بساى اختوبػيٍ هذدو ، سٍاًـٌبػيثب حضَس وبدس پضؿىيٍ ... ؿشوت  ػبصهبى، اداسُ، دس اسائِ خذهبت ثبليٌي

.. ًبؿي اص ... ، اختوبػي ٍهـىالت صيؼتي، خبًَادگيوِ  وض لبدسًذايي هشاپشػٌل  .ثشاي وبسوٌبى ثؼيبس هفيذ هيجبؿذ ،ًبؿي اص ًَثتىبسي هـىالتحل  خْت

 ي ثشايٍ ثؼٌَاى هشاوض صًذتب حذ صيبدي هشتفغ ػب آًْب سا تـخيق دادُ، ًَثت وبسي سا

ًيض سا  تٌؾ ّبي ًبؿي اص آى ّبي ًَثتىبسي ػول وشدُ،عالع سػبًي دس صهيٌِ سّيبفت ا

 ،لَست هتٌبٍة )ػبليبًِ(صؽ ديذُ ثبيؼتي دس ايي وليٌيه ثوبسوٌبى آهَ ذ.ٌوبّؾ دّ

ٍضؼيت ػبػت صيؼتي )اًغجبق يب ػذم اًغجبق( ّش ًَثتىبس سا پبيؾ وٌٌذ ٍ دسكَست 

ثِ ون   دػت) سا تمبل ٍي اص ًَثتىبسي ثِ سٍصوبسياً ،وـف ّش گًَِ ػذم اًغجبق سيتوي

احتوبلي  اتايي وبس اص اثشاًدبم . ًوبيٌذتَكيِ هذيشاى ٍ وبسفشهبيبى  ِث (،ػبل يههذت 

وِ ضوي  يـَدپيـٌْبد ه ،ذ. ّوچٌييًوبي هيگيشي پيـ ،ثيوبسي ي ٍ ثشٍصوبس ًَثت

ؼيت ٍضثِ ؿيفت ّبي دس گشدؽ، ػغح اضغشاة ٍ  ًؼجت ػٌدؾ تحول افشاد

تـىيل ثذّين وِ  گشٍُ ّبي ايوٌيثْتش اػت  هَؿىبفي ؿَد.ًيض آًْب  ػالهت سٍاًي

 هؼبئل ٍ هـىالت ؿيفت ّبي هختلف سا ثشسػي وٌٌذ.

 : ًَر خيرُ کٌٌذُهيساى  کاّص 

ثبػث افضايؾ فـبس  ،ـن ثش اثش آىٍ خيشگي چ وبهپيَتش پبًل ّب ٍ هبًيتَس ـَد. تـؼـؼبت كفحبت ًوبيـگشًبهٌبػت ًبؿي هي صيبد ٍ خيشُ ؿذى چـن، اص ًَس

 ثش اػت.ؤدس ثِ حذالل سػبًذى خيشگي ه ،ػيؼتن سٍؿٌبييهٌبػت ثب ايدبد خؼتگي استجبط هؼتمين داسد. عشاحي  ؿذُ ٍّب چـن  ش سٍيث

 : ضافیصذای ا سر ٍهيساى  کاّص 

ايي ػش ٍ ثبيؼتي  وِ هي ثب خؼتگي ًبؿي اص ًَثتىبسي داسدين هؼتم ٍ استجبط ؿذُثبػث افضايؾ اػتشع  تدْيضات ٍ ٍػبيل استجبعيهىبلوبت،  ثلٌذ يكذا

 كذاي اضبفي ٍ ًبخَاػتِ اص هحيظ وبس حزف ٍ يب وٌتشل گشدد.

 : هجاز هَسيقیپخص  

تحشيه  ؿبداثي ٍ ثبػث هالين ٍ هدبص، ًَاي هَػيمي پخؾ گفتگَ ثب ّوىبساى ٍ

 ؿت ووه هيىٌذ.عَل اى ؿذُ ٍ ثِ ثيذاس هبًذى آًْب دس وبسًَثت 

 : خٌك ایجاد هحيط کار 

ٍ ثبال سفتي ػولىشد ؿٌبختي دس  ٍ ووه ثِ حفظ آى توشوض حَاع وبّؾ دهب ثبػث

ثبػث ايدبد حغ خَاة  ّب( ؿتعَل َيظُ دس ث) گشفتِّبي گشم ٍ  اتبق ؿذُ ٍؿت 

ًيبص ثِ َّاي تبصُ  وبسوٌبى ًَثت وبس ،ثشاي خلَگيشي اص ايي حبلت !دگشدهي آلَدگي

 دهبي اتبق داسًذ.ٍ اهىبى تٌظين  وبفي



 : ًَتت کاراىترای  اهكاى تغيير حالت تذًیایجاد  

ايدبة هيىٌذ وِ اپشاتَسّب  (كفحِ ًوبيؾ) هبًيتَسوبس ثب ػيؼتن ّبي داساي 

 ّش چٌذ چٌيي وبسي هوىي اػت .يٌٌذثشاي هذتي عَالًي دس يه حبلت ثٌـ

وٌذ  وبس ًـؼتِ خشيبى خَى سا ،ٍخَدخؼتگي فيضيىي ًذاؿتِ ثبؿذ ثب ايي 

ت دس تَخِ سا ، توشوض ٍ دلّـَدخؼتگي ٍ خَاة آلَدگي هي هَختدُ، وش

 ذّذ.افضايؾ هيًيض، وبسي سا ًبؿي اص ًَثت  وؼبلتٍ  وبّؾ دادُ

 : ًرهص فيسیكیاهكاى ایجاد  

 دسدٍ ثبس سا حذالل  ٍ ٍسصؽ ّب ى ؿيفت وبس ثبيذ ثشخي اص ًشهؾ ّبوٌبوبس

 يبفتي خشيبى ثشاي كت تحشيهفش ،فضبّبي اًدبم ًشهؾ. اًدبم دٌّذ ّفتِ

ىبس اًدبم ٍظيفِ افشاد ًَثتًضديه ثِ هحل  يثبيؼت هي حتي الومذٍس ي ٍسصؿي،الجتِ ايي فضبّب ذٌّذ.هي وبسوٌبى ًَثت وبس ثِسا  خَى ٍ حفظ توشوض حَاع

 .وبّؾ دٌّذهيضاى آى سا  ،دػت ونذ ٍ يب ًوبيٌخَدداسي  ػيگبساص وـيذى  . پشػٌل ثبيؼتيثبؿذ

 : اهكاى چرتوَدى فراّن ً 

دس آًدب دليمِ اي  25 - 35 ثتَاًٌذ اػتشاحتي ًَثت وبس پشػٌلفضبي آسام ٍ هدضا وِ 

 داًـوٌذاىثشخي  ووه هيىٌذ. آًبى دس حيي وبس ثِ خلَگيشي اص چشت صدى ،ٌذٌوبيث

 تب 25 ت خَاة هغبلؼِ وشدُ اًذ. ايي چشتتبثيش چشت آگبّبًِ سا سٍي ػولىشد ٍ ويفي

هفيذ اػت. ثؼيبس  يػولىشد ٍ ثْجَد خلك ٍ خَاستمبء شاي ويفيت خَاة، دليمِ اي ث 35

ايي چشت صدى ّب دس عَل ؿجىبسي سػويت  ،طاپيوـَس ًظيش  دس ثشخي فشٌّگ ّبحتي 

 !هيجبؿذهدبص  ،ي حتي چشت صدى دس ؿيفت ػلش ًيضئثشخي وـَسّبي اسٍپبداسد. دس 

 : ًَر درخطاىاستفادُ از  

 وٌبى ًَثت وبسهيي ًَس ثيـتش ثشاي وبسإتسا اص ثيي ثجشد.  راتي )ػبػت ثيَلَطيه ثذى(دُ اًذ، ًَس هٌبػت هيتَاًذ ػذم اًغجبق سيتن ّب ًـبى دا  ثشخي هغبلؼِ

دس  خَاة آلَدگيثشٍص ٍ اص  شدُهبًٌذ سٍص حفظ و( يبثذ ٌّگبهي وِ خؼتگي آًْب افضايؾ هي)ػغح َّؿيبسي خَد سا تب  وٌذ ووه هي ؿيفت ؿت(عي )دس 

 ثشًذ. بى دس هحل وبس خَد ػَد هيداًـوٌذاى ًبػب اص تىٌَلَطي ًَس دسخـ .ًوبيذ هيخلَگيشي  ى،ايـب

 .ٍ ثشاي ؿجىبساى( دس ؿيفت ؿت)ثَيظُ  كشف غزاخْت  يظ هٌبػتهحايدبد  

 : )هثالً اًدبم ػلشوبسي دس سٍص ثؼذ ثذًجبل ؿيفت كجح دس سٍص لجل( سٍ ثِ خلَ خْت گشدؽ ؿيفت 

يؼٌي ثشاػبع ػيؼتن  (ػبػت ػمشثِ ّبي دس خْت حشوت) سٍ ثِ خلَ ذخْت گشدؽ ؿيفتي هيتَاً -

يؼٌي ثشاػبع ػيؼتن افضايـي  (ػبػت حشوت ػمشثِ ّبي خالف خْت) سٍ ثِ ػمت يب ٍ ثَدُ تبخيشي

افضايؾ هٌدش ثِ  وشدُ،آى سا ثْتش تحول  ،اػت تش هٌبػتگشدؽ ثِ ػوت خلَ ثشاي ًَثتىبساى ثبؿذ. 

 اختوبػي ٍ سٍاًي هيـَد. ،ويفيت خَاة ٍ وبّؾ هـىالت خؼوياستمبء  ،ثْجَد ثْشُ ٍسي سفبُ،ػغح 

 ـَد )ؿيفت ثبثت ٍ تشخيحبً سٍصوبسي ثشاي ايـبى هفيذتش اػت(.ػبل ًَثت وبسي تَكيِ ًوي 55ثذليل ػذم تغبثك فيضيَلَطيىي، ثشاي افشاد ثبالي  -

ٍ چشثي  ، لٌذ خَىديبػتَليه - ّبي للجي )فـبسخَى ػيؼتَليه ى، وٌتشل سيؼه فبوتَسّبي ثيوبسياعويٌبى اص ػالهت ًَثت وبسا حلَل هٌظَسِ ث -

 .يذ دس اعشاف ػبصهبى ثچؼجبً پَػتشي سا ثلَست  يِ ّب ٍ ًىبت ثْذاؿت تَك ـَد.تَكيِ هي ثبس يه ػبلي حذالل( خَى

 .يذ يظ وبس ثشاي افشاد اخشا وٌ سا دس هحي  اسگًََه اكَلًوبييذ.  وٌتشلٍ  ًظبستوبسوٌبى سا دس ػبصهبى  ايوٌيّبي  ثشًبهِ -

 .يل گشدد يت ٍ ثشلشاسي استجبط ػشيغ تؼْ يذ تب اهٌ يفت ؿجبًِ اػتفبدُ وٌ دس ؿين  ي ػ ثاص  -

 ذ.ي يـتش وٌ يفت ؿت سا ث ؿيضاى پبداؽ  ه، هٌظَس ًوَدُي سا  ّبي هختلف يفت ّب پبداؽ ثشاي ؿ -

 .ًوبئيذپشداخت ٍ اضبفِ تشي خَة  پبداؽ ،يفت ؿت ثشًٍذ يفت سٍص ثِ ؿ اص ؿ يب دس وبس ؿشوت وشدُيجت  غ ثذٍىفلل سا  ِ يهثِ افشادي و -

 .وٌيذاػتفبدُ ي  ت ؿغليٍ سضبيي بساؾ تٌَع، ويافضاي ي ًَثتىبساى ثشاي ثي  ذ. اص چشخؾ ؿغلي ذّثشيْب دخبلت ي ن گي وبسوٌبى سا دس تلو -

 ـَد.دس گشٍُ ًَثت وبساى تَكيِ هي ثَيظُ ،ػذم اػتؼوبل دخبًيبتثِ  يبسػتبًآهَصؽ، تشغيت ٍ تـَيك پشػٌل ثيو -

 است. ضرٍری ،تِ تيواری افراد هستعذ یضٌاسائجْت  دٍرُ ایٍ  هعایٌات قثل از استخذاماًجام  *
 

 (کار ًَتت خَدتَسّط کٌترل ّای فردی ) -ج (
 

ثشاي  اػتحمبلي ّبي هشخليخز ؤِ سيضي ؿذُ ٍ ًبهاص اػتشاحت ّبي وبسي ثشاػتفبدُ ثب  : ووجَد خَاة خجشاى -(1

ػبػت هذاٍم دس  7ذ وبسگشاى ؿيفت وبس ثبي. (خَاة اختلبف دٌّذ ثبيذ ٍلتي سا ثِ افشاد) خجشاى ووجَد خَاة

ٍ ثشًبهِ سيضي هٌظن ثغَس ثبيذ  ايي صهبى !ـبى ًيبيذ(اي اگش دس ول ايي صهبى خَاة ثِ چـن )حتي سختخَاة ثبؿٌذ

اتوبم خبيي وِ اهىبى داسد ثؼذ اص  ثشاي وبسگشاى ؿيفت ؿت ثبيذ تب ثَدُ ٍػبسي اص تؼْذات  ؿَد،ٌي اص لجل پيؾ ثي

 : دليل دٍثِ  ؛ص وبسگشاى ؿيفت سٍص ثخَاثٌذثيـتش ا وِ الصم اػتوبسگشاى ؿيفت ؿت  هؼوَالً وبسي ثبؿذ. ؿيفتِ



 خَاة ػجه تشي داسًذ. وبسگشاى ؿيفت ؿت هؼوَالً -ثبًيبً، وِ وبسگشاى ؿيفت ؿت ثِ خَاة سًٍذاػت  ًيبصصهبى عَالًي تشي  -اٍّالً

 َّؿيبسي حيي وبس خَاّذ ؿذ. دس ـوگيشچ يافضايـػث بث ،ؿتدليمِ اي لجل اص ؿشٍع ؿيفت  35 - 45 شتچُداؿتي  : يوبس ؿت لجل اص چشت وَتبُ -(2

دٍسُ  شت ثِ خبيٍ ػذم خبيگضيٌي چُخَاة ػبػت  6 - 8داؿتي سٍصاًِ  -الف:  ايي اهش ؿبهل !يذىخَاثخَة  تاحفظ ػبديؼٌي  : ثْذاؿت خَاةسػبيت  -(3

تٌظين  )ايي اهش ثبػث ثبؿذّوِ سٍصُ ػبػتي خبف  ثبيؼتي ػبػت سفتي ثِ سختخَاة وِ ًظن دادى ثِ ثشًبهِ خَاة -ةٍ  دس خبًِ اػت ،خَاة هؼوَل

 .گشددي يىؼبى پيؾ ثيٌ ،عَل صهبى خَاة -ج ،ثذى هيـَد( ٍ ّوچٌيي يػبػت ثيَلَطيى

 : هَاسد صيش ثبؿذ ثشاي خَاة وِ هيتَاًذ ؿبهل  هٌبػتهحيظ فشاّن ػبصي همذهبت ٍ   -(4

 ّش گًَِ ػبهل ثش ّن صًٌذُ خَاةبلي تبسيه ٍ آسام ثِ هٌظَس خلَگيشي اص تااًتخبة  -

 ي ًبخَاػتِخلَگيشي اص ًفَر ًَس ٍ كذا خْت ،ثشاي پٌدشُ ّب پشدُ ّبي ضخين اػتفبدُ اص -

 ساحت ٍ هٌبػت ، حوبم وشدى ٍ پَؿيذى لجبع خَاةصدىهؼَان  -

ٍ  دس ثَدى ػبيكٍ  ي اص اًتمبل كذا اص عشيك ديَاسّبخلَگيش خْت ،ثبالًلت كذاگيش ثب ضشيت  -

 اتبق خَاة پٌدشُ

 

اػتشع ٍ خؼتگي خْت سفغ سٍصاًِ  ّبي ًشهؾٍ  توشوضٍ  اػتشاحتاػتفبدُ اص سٍؽ ّبي  -(5

 !ذ ًذّ ػبدتسا ثِ آًْب  اػتفبدُ وشدُ ٍ خَدخَاة آٍس ي لشف ّبووتش اص  فشد هىبى ثْتش اػت وِحذاال .تش آػبى يذىثذى ٍ خَاث

 ؛ثش ولـت، هُضشٍسي اػت ،بس ٍ ثْجَد ويفيت خَاةسطين غزايي هٌبػت ٍ هتؼبدل ثشاي حفظ رٌّي َّؿيبس دسحيي و : هٌبػت سطين غزايياػتفبدُ اص  -(6

 غزاي گشم هيل وٌٌذ. ،فت ؿتدس عي ؿي ٍ كجح لجل اص پبيبى ؿيفت -

 د.ـَاختالل دس خَاة هيايدبد هـىل ثشاي هؼذُ ٍ  هَخت ثشٍصچَى  ،اص خَسدى غزاّبي پش ادٍيِ ٍ چشةاختٌبة  -

شف ثبهذاد هل 3بفئيي پيؾ اص ػبػت اػت وِ و الجتِ هْنّ ًَؿيذى چٌذ فٌدبى لَُْ هيتَاًذ ثبػث ثبال سفتي َّؿيبسي ٍ چبالوي ؿَد. ،دسكَست ػبدت -

 دس خشيبى خَى ٍي ثبلي ًوبًذ. ، ايي هبدُّوبس ؿَد تب دس صهبى خَاة فشد ؿت

 ؿت. فتي ثؼذ اص اتوبم ؿ ثالفبكلِ ياًدبم اضبفِ وبس، ثَيظُ ثيؾ اص حذ ٍ پـت ػش ّنّبي  يساضبفِ وب اًدبم اص يض پشّ -(7

 اختٌبة گشدد.عَالًي هذت ٍ هؼبفشت  يساًٌذگ اص اًدبمفت ؿجبًِ، ي ثالفبكلِ ثؼذ اص ؿ -(8

 صدى ٍ سفتيي ّن ثِ دػتـَئي ، گبَّيب ساديثِ ًَاس  دادى گَؽدلبيمي  شدى،تبصُ و ًفغ ٍ ىدلذم ص ثب، هثالً وٌذدبد يا تٌَعخَد ي ثشا ، فشددس ػشوبس -(9

  !كَستٍ  ػشثِ  آة

اص اهَسي اػت وِ ًـبط سٍحي ٍ ّن، ثبغجبًي ٍ پشٍسؽ گل  . اًدبم(ووجَد استجبعبت )ثشاي خجشاىخبًَادُ ثب  سفتي گشدؽٍ  هؼبفشتثِ آخش ّفتِ ّب  -(15

 آساهؾ سا ثِ اسهغبى هيأٍسد!

 !ٍ آؿٌبيبى ت ثب دٍػتبىي فؼبلتفشيح ٍ ذى دس اعشاف ٍ ي وشدى، چشخ يبدُ سٍي پ، (وبساى ؿت دس ظُيثَ)سٍصاًِ ي ٌبت ثذًيٍ توش ٍسصؽ اًدبم -(11

 

 تعذاد کطتِ زهاى هكاى حادثِ

 ًفر 3000 1894سال  -تاهذاد  56/00 ٌّذ ى کارتایذاًفجار گاز یًَيَ

 ًفر 295 1888سال  -تاهذاد  45/1 ٌّذ تصادف قطار گایسال

 ًفر 132 1896سال  -تاهذاد  24/1 ضَرٍی اًفجار ًيرٍگاُ چرًَتيل

 ؟ تاهذاد 1 اهریكا اًفجار کارخاًِ ضيويائی ریي

 ؟ تاهذاد 4 ًيَزیلٌذ حادثِ جسیرُ الری ّيلك

 کِ در زهاى تعَیض ًَتتكاری رخ دادُ اًذ جْاًی فاجعِ تسرگچٌذ 

 




