
1 

A-10-36-1 

آور شیمیایی ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان
 در فرآیند آبکاري آنودایزینگ

*2، فرحناز ذوالقدر1داود اسدي

 مسئول ایمنی شرکت آلوپن -کارشناس ایمنی صنعتی-1

اي شرکت آلوپن مسئول بهداشت حرفه –اي  کارشناس بهداشت حرفه(نویسنده مسئول):-2*

F87zolghadr@gmail.com 

چکیده
ت  زمینه و هدف: صور در  د که  رن دا جهه  ختلفی موا شیمیایی م د  ا موا رکنان ب شیمیایی کا عتی  صن حدهاي  در وا

گیري در مورد اقدامات کنترلـی و     عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی دچار مشکالت بسیاري خواهند شد. براي تصمیم             
طور اختصاصـی   قبول الزم است ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی به             کاهش سطح ریسک به سطح قابل     

نسبت به دیگر مخاطرات شغلی مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی بـا
 باشد. مواد شیمیایی در فرآیند آبکاري آنودایزینگ می

شیمیایی  ها: مواد و روش  د  ست موا ن، لی رکنا دهاي کاري کا ین رآ شغلی و ف دا وظایف  بت ابی ا رزی م ا جا جهت ان
ي مواجهه کارکنـان     و درجه   (HR)ي خطر مواد      مورد استفاده، مواد بینابینی و محصوالت فرآیند مشخص گردید، سپس درجه          

محاسبه و درنهایت سطح ریسک بهداشتی مواجهه با مواد شیمیایی در هریک از وظایف شغلی تعییـن  (ER)با مواد شیمیایی    
 گردید.
ا    ها:   یافته خود ب ت  عالی ف در طول  سی  رر حد مورد ب رکنان وا د کا دا شان  ج ن ي شیمیایی چربی گیر، سدیم  ماده 7نتای

هیدروکسید، آلفی سیل، اسیدسولفوریک، آلفی دوکس، آلفی کالر و آلفی سیل مـواجـهـه دارنـد، از بـیـن مـواد ذکـرشـده
 باشند. ي ریسک را دارا می اسیدسولفوریک و سدیم هیدروکسید باالترین رتبه

ه   گیري:   نتیجه ا ب ه       ب ربوط ب ت م ري اطالعا گیري و ارزیابی عوامل شیمیایی در قالـب         مواد و نتایج اندازه     MSDSکارگی
توان مشاغل و پرسنل مختلف را ازنظر مواجهه با عـوامـل  هاي شیمیایی، می    روش ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با آالینده      

قبـول   بندي اقدامات کنترلی و کاهش ریسک مواجهه به سطح قابل          بندي نمود که نتایج آن جهت اولویت        آور شیمیایی رتبه    زیان
 مورد استفاده قرارمی گیرد.

ی، آبکاري کلمات کلیدي: شیمیای جهه  ی، موا شت دا ه سک ب ری رزیابی  ا
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(مطالعه موردي منطقه کرمانشاه)  PHASTافزار  سازي پیامد حریق در مخازن بنزین با استفاده از نرم مدل

*،3، نرگس قربانی2، مهناز نصرآبادي1سعید گیوه چی

 استادیار،گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران - 1

 )، دانشکده فنی مهندسی, دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانHSEاستادیار، گروه مدیریت محیط زیست (- 2

، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، )HSEکارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست(-* 3

nargess_123@yahoo.com

چکیده
ضروري              زمینه و هدف:    ز  یکی ا ی،  فت خازن ن در م ر  جا حریق و انف تی همچون  خطرا د  پیام رزیابی  صلی    ا ن و ا ری ن    ت ــ ری ــ ت

هـاي   مراحل براي بهبود سطح ایمنی در واحدهاي موجود یا در حال طراحی است. هدف از انجام این پروژه تعیین حریم ایمن مخازن فراورده   
 باشد. و مقایسه آن با حریم موجود در انبار نفت منطقه کرمانشاه می  PHASTافزار نفتی در مرحله طراحی بر اساس آنالیز پیامد نرم

سازي، تحلیل حوادث مهم و تاریخی در سطـح   اي به شناخت مخازن ذخیره در این پژوهش با بررسی و مطالعات کتابخانه    ها:   مواد و روش  
المللی، کشوري و داخلی وزارت نفت به اهـمـیـت و اثـبـات  جهان و بررسی استانداردهاي ساخت و طراحی این نوع مخازن در سطح بین            

اي انتخاب سناریو،     پذیري این مخازن دست یافتیم. سپس به تشریح ارزیابی پیامد انواع حریق مخازن، با استفاده از الگوي چهار مرحله                     آسیب
ذکر است که این الگو توسط انستیتوي مهندسی شیمی آمریکا و مؤسسـه      ایم. قابل    سازي پیامد و ارزیابی خسارت پرداخته       تحلیل شرایط، مدل  

DNV     افزار  کارگیري نرم  سازي پیامد انواع حریق مخازن را با به         پیشنهاد گردیده و مدلPHAST افزار احتمـال   دهد. در این نرم  انجام می
هاي مـرسـوم ارزیـابـی محاسبه و درنهایت شدت خسارت پیامدها با استفاده از روش Probitومیر افراد با استفاده از معادالت معتبر   مرگ
 گردد. می

نفر) است. فاصله تأثیر و شدت تشعشع این حادثه    20(   1026ومیر مربوط به آتش فورانی مخزن    نتایج نشان داد که بیشترین مرگ       ها:   یافته
سازي حریق استخري نشان داد که حریم ایمن براي انسان در مخـزن   باشد. نتایج مدل  کیلووات بر مترمربع می 37متر و  104به ترتیب برابر  

 61/02و  56/49متري و براي تجهیزات به ترتیب مخازن فوق در فاصله  150در فاصله  1010متري و در مخزن  137/65در فاصله  1026
قرار گرفته و کشته خواهند  ppm8540متري افراد تحت تأثیر غلظت  44/5باشد. در حریق ناگهانی هردو مخزن در فاصله تقریبی  متري می 

 گردند. دچار مشکالت تنفسی می ppm4270متري از هریک از مخازن موردمطالعه افراد تحت تأثیر غلظت حدوداً  5/64شد. در فاصله 
بـاشـد.      آمیز صنعتی مـی  منظور برآورد و ارزیابی شدت حوادث بالقوه واحدهاي مخاطره ارزیابی پیامد به روش کمی و جامع به  گیري:   نتیجه

 هاي جانی و مالی سنگینی به دنبال دارد. هاي نفتی خسارت وقوع حوادثی از قبیل حریق و انفجار در مخازن ذخیره سازي فراورده
طـور     بنابراین تأمین ایمنی افراد، تجهیزات و صنایع مجاور مخازن حاوي مایعات قابل اشتعال ازجمله بنزین در مراحل طراحی و اجرا باید به                     

ویژه موردتوجه قرار گیرد.
PHASTسازي پیامد حریق، حریم ایمن مخازن بنزین،  حریق مخازن نفتی، انبار نفت، مدل کلمات کلیدي:

   طـور  طراحی و اجرا باید به                    
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بررسی تأثیر آموزش بهداشت در ارتقاء رفتار ایمن کارگران تحت پوشش مرکز بهداشت 
 1394احمدسرگوراب شهرستان شفت، 

نصیبه فرمانی

دانشجوي کارشناسی ارشد، رشته آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، کمیته تحقیقات دانشجویی

phcnf@yahoo.com 

چکیده
شکیل می           زمینه و هدف:    ت را  شور  ن ک غلی شا ت  عی جم ز  زرگی ا شر ب ق ن  را رگ در         کا ن  یمــ ر ا ا رفت ء  قا ت ر د و ا دهن

چندي ست که به اهمیـت ارتـقـاء       .ها جهت پیشگیري از بیماري و ناتوانی از اهمیت باالیی در نظام سالمت برخوردار است  آن
رفتار ایمن کارگران بیشتر از گذشته توجه است ولی توجه به اهمیت نقش آموزش بهداشت در ارتقاء رفتار ایمن کارکنان حلـقـه    

اي در مطالعات گذشته است، لذا ما در این بررسی بر آن شدیم تا تأثیر آموزش بهداشت را بر ارتقاء رفتار ایمن کـارگـران      مفقوده
شهرستان شفت بررسی کنیم.

جربی        ها:   مواد و روش   ت عه نیمه  ن مطال کارگر تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی احمدسرگوراب شهرستـان    157در ای
ها به دلیل مواجهه  نفر از آن 78ها نیازمند وسایل حفاظت فردي شنوایی و  نفر از آن 79زن) که   47مرد و     110شفت را شامل (    

رسانی تیم سالمت به بـررسـی      توسط اطالع  1394هاي شیمیایی نیازمند وسایل حفاظت فردي بودند را در آغاز سال              با آالینده 
هاي آموزش بهداشت ازجمله (بحث گروهی، سخنرانی، استفاده از پمفلت آموزشی و چهـره  وسیله انواع روش    و به   دعوت کردیم 

هاي شغلی تحت آموزش و پیگیري قراردادیم. نتایج پس از آمـوزش در به چهره) جهت ارتقاء رفتار ایمن در مواجهه با آسیب          
هاي مرکزي ارزیابی شد. با استفاده از شاخص 1394پایان سال 

ز  ها:  یافته ش ا ز آموز س ا نفر) از وسایل حـفـاظـت      52(  0/66کارگر نیازمند استفاده از وسایل حفاظت فردي شنوایی،  79پ
نفر) از وسایل حفاظت فردي استفـاده    53( 0/68هاي شیمیایی،  کارگر در مواجهه با آالینده 78فردي شنوایی استفاده کردند و از     

 کردند.

ه  گیري:     نتیجه عه ب ن مطال ن    ای ــمــ ی ر ا ا رفت ء  قا ت ر در ا را  ش مهمی  چه نق شت  دا ه ش ب د که آموز دا شان  خوبی ن
کند و ما با آموزش بهداشت توانستیم عادت استفاده از وسایل حفاظت فردي را در کارگران جهت ارتقاء رفـتـار  کارگران ایفا می  

همتا امیـدوارم     ها است. با توکل به خداوند بی         ها ایجاد کنیم. نتایج حاصل از این بررسی قابل تعمیم به همه جمعیت               ایمن در آن  
 این بررسی سرآغازي براي توجه بیشتر همه به نقش آموزش بهداشت در ارتقاء رفتار ایمن کارگران باشد.

شفت ،احمدسرگوراب ،رفتار ایمن ،آموزش بهداشت کلمات کلیدي:
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ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژي و آنالیز موانع در واحد کارگاهی یک صنعت فوالد
، *3، علویه زینب موسویان اصل2، انتظار بنی طرفی1غالمعباس شیرالی

 اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز استادیار، بهداشت حرفه -1

 اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز کارشناسی، بهداشت حرفه- 2

 علوم پزشکی جندي شاپور اهوازاي، بهداشت،  (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه -*3

Mosavianasl.z@ajums.ac.ir 

چکیده
ن       زمینه و هدف   شی رد ما رب ش کا زای ف ا فناوري و  ت  شرف پی ده  :  دا ش  زای ف ا ا  ر غلی  ش ث  حواد حتمال  خطرزایی و ا د  رون آالت 

بینی و پیشگیري هستند. صنایع فلزي سنگین یـکـی از  ، در صورتی که تقریبًا تمامی این حوادث با ارزیابی و کنترل ریسک قابل پیش              است
مند اجزاء  ها بیش از سایر صنایع گزارش شده است. با بررسی نظام شوند و میزان حوادث شغلی آن ترین صنایع در جهان محسوب می خطرناك

آمـیـز،      هاي مخاطـره  هاي بالقوه خطرناك، انجام اقدامات ایمنی به منظور پیشگیري یا کنترل و کاهش اثرات انرژي   سیستم، شناسایی انرژي  
. در پژوهش حاضر بـا     زیست انجام داد هاي سیستم و محیط توان اقدامات مؤثري جهت صیانت از سالمت نیروي کار و حفاظت از دارایی             می

) به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی در کارگاه تعمیراتی یک شرکت فوالد  ETBAاستفاده از تکنیک ردیابی انرژي و آنالیز موانع (         
 جنوب کشور پرداخته شده است.

 1395واحد مجزاي یک کارگاه تعمیراتی صنعت فوالد در سـال         7مطالعه مورد پژوهشی حاضر جهت ارزیابی ریسک در           : ها  مواد و روش  
ها با استفاده از روش مشاهده مستقیم، مصاحبه با متخصصین فرآیند، استفاده از نظرات کارشنـاسـان تـولـیـد،  آوري داده   اجرا شد. ابتدا جمع    
ها و مخاطرات موجود در سیستم و موانـع     با در نظر گرفتن انرژي      ETBAهاي    کاربرگ. سپس    هاي کاري انجام گرفت     بررسی دستورالعمل 

ها ارائه گردید. حل کنترلی براي آن هاي غیرقابل قبول شناسایی و راه درنهایت ریسکمحیط تکمیل گردیدند. 
مـورد   29مورد قابل قبول با نیاز به تجدید نظر و  12مورد نامطلوب، 60غیرقابل قبول، 32ریسک شناسایی شد که  133درمجموع    : ها  یافته

داراي بیشترین پتانسیـل آسـیـب      در میان وظایف کاري    27باشند. تراشکاري با عدد ریسک         ریسک قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر می        
ها  آمیز در کارگاه هاي متفرقه همچون پوسچر نامناسب بیشترین منابع انرژي مخاطره باشد. انرژي شیمیایی و انرژي رسانی به اجزاء سیستم می

 شناسایی شدند.
آموزش ایمنی، ارتباط مؤثر بین سرپرستان و کـارگـران، اجـراينشان داد که  ETBAهاي  تفسیر نتایج حاصل از کاربرگ :گیري  نتیجه

استراحت در کارگاه ازجمله راهکارهاي مدیریتی و شناخـت ضـعـف      -هاي کار هاي روزانه و مداوم و نیز برقراري سیکل ، بازرسی5sفرهنگ  
 باشند. سیستم و کاهش ریسک حوادث می

ش هاي کلیدي:  واژه رو سک،  ری رزیابی  ، صنعت فوالدETBAا
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 در یک سایت پروازي HEARTشناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهاي انسانی با استفاده از تکنیک 
 

 و*4، علویه زینب موسویان اصل3، پریسا ژوالیی2، زهرا رضوانی1زینب السادات نظام الدینی

 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز مربی، گروه بهداشت حرفه- 1

 دانشجوي دکتري ایمنی، گروه ایمنی، دانشکده فنی، دانشگاه فنی دفلت هلند- 2

 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز کارشناس، گروه بهداشت حرفه- 3 

 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه-*4

z.mosavianasl@gmail.com 
 

 چکیده

ن          زمینه و هدف:    ی، ملی و بی ع امنیت صنای ز  یکی ا پیمایی  ت هوا ع سوب می     صن ش مح اارز ز       المللی ب ا زیادي  درصد  شود. 
با انجام اعـمـال نـاایـمـن و          کننده،  به عنوان یک عامل کنترلاند. عنصر انسانی       حوادث صنایع هوایی جهان ناشی از خطاي انسانی بوده        

برد. در این پژوهش با هدف کاهش نرخ حوادث صنعت هواپیمایی، خـطـاهـاي       خطاهاي انسانی، سیستم را تا حد شرایط بحرانی پیش می 
 شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است. HEARTانسانی اپراتورهاي یک سایت پروازي با استفاده از تکنیک 

ضر،    روش بررسی:     حا توصیفی  ش  ژوه یک سایت پروازي انجام گرفته  افزار در بخش خط پرواز، تعمیر و نگهداري هواپیما و جنگ     پ
 انتخاب شد. HEARTوظیفه جهت تجزیه و تحلیل با استفاده از تکنیک  30تعداد از بین وظایف اپراتورها، است. 
ش،  ها:  یافته ژوه پ ن  ای ي کاري کم، مـحـیـط کـاري          تجربگی اپراتور، روحیه بارکاري زیاد، بیي پرخطر شناسایی شدند.   وظیفه 7در 

ترین شرایط به وجود آورنده خطاهاي  هاي نرمال خواب طی انجام کار مهم هاي تکراري زیاد با بار ذهنی کم و قطع سیکل متخاصم، سیکل
شدن فرد قبل از نصب تسلیحات روي هواپیما، تعمیـر   GRUNDبیشترین احتمال رخداد خطا به ترتیب در وظایف  شده هستند.  شناسایی
 باشند. می High Pressureهاي هواپیما توسط دستگاه  هاي سطوح فرامین روي دم و بال هواپیما و سرویس کردن شاسی قسمت

جمله         گیري  نتیجه ز روازي ا پ ت  ع صن ن  در ای سانی  خطاهاي ان ر  ر ب فاکتورهاي مؤث ن  رفت در نظر گ خستگی، مـیـزان کـم        : 
شدت و   حقوق، تعارض کار و خانواده، عدم رضایت از حقوق و مزایا، تعارض نقش و ارتباط ضعیف با همکاران و سرپرستان، جهت کاهش                

تکرار حوادث و درنتیجه میزان خسارت به پرسنل، هواپیماها و اموال را و همچنین تأمین شرایط کاري ایمن و سالم براي کارکنان ضروري       
 است.

تکنیک کلمات کلیدي ی،  سان خطاي ان  :HEART) شرایط به وجود آورنده خطا ،EPCs( 



6  

 

A-10-48-4 

 بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی و سطح ریسک در یک کارخانه روغن خوراکی تهران
 

 4، محسن یزدانی اول3، غالمحسین حلوانی*2، میالد عباسی1ملیحه کالهدوزي

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (نویسنده مسئول): دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت حرفه-* 2

milad8285@gmail.com 

 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه اي، حرفه بهداشت گروه علمی هیئت عضو -3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت حرفه-4
 

 :چکیده

هاي قطعات و اجزاي یک ماشـیـن    تواند براي شناخت سیستماتیک نقص روش آنالیز ریسک خطاهاي بالقوه است که مینوعی   FMEAزمینه و هدف: 
بـهـبـود       هاي موجود را کاهش داد و ایمنی سیستم را توان ریسک و یک فرایند تولیدي که شامل چند ماشین است بکار رود و با تدابیر اقدامات کنترلی می          

ان هاي روغن خوراکـی تـهـر      ي ریسک در یکی از کارخانه بخشید. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی اولویت بندي شده و سطح نمره               
 است.

سالن مـانـنـد پـرس،        5هاي موجود در  ي روغن خوراکی و روي دستگاه در یک کارخانه 94این بررسی از نوع مقطعی است که در سال   :ها مواد و روش 
 RPN: Risk Priorityو محاسبه نمره اولویـت خـطـر (          دیگ بخار، دستگاه جوش و غیره انجام گرفت. پس از ارزیابی اولیه توسط تیم کارشناسی        

Number   ها، راهکارهاي اصالحی از قبیل حفاظ گذاري، جایگزینی ابزار و تجهیزات، استفاده از وسایل حفاظت فردي، محدود کردن خطـر         ) براي فعالیت
اهـش  هاي ویژه و آموزش کارکنان واحدهاي مختلف جهـت کـ          هاي هشدار دهنده و دستورالعمل      ها، نشانه   با در نظر گرفتن فواصل بین اپراتورها و دستگاه        

و پارامترهاي خطر قبل و بعد اقدامات کـنـتـرلـی       ثانویه محاسبه گردید  RPNماه بعد از اجراي اقدامات کنترلی مهندسی و مدیریتی، 9ریسک ارائه شد و  
 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. SPSS.23افزار  مقایسه شدند. نتایج با استفاده از نرم

د      ها  یافته دا ن  شا ج ن از اجـراي اقـدامـات        و پس بیشترین احتمال خطر مربوط به واحد تأسیسات بوده که میانگین احتمال خطر در این واحد قبل    : نتای
به ترتیب میانگین شدت خطر قبل و پس از مداخله در آن که  بیشترین شدت خطر مربوط به واحد ابزارسازي بوده باشد.  می ) 3/25و   4/5به ترتیب (     کنترلی

سـازي و       در واحد ابزارسازي، خنثـی  نشان داد در این مطالعه اقدامات کنترلی تأثیر مثبت داشت.  اي آزمون همگنی توزیع حاشیه به دست آمد.     ) 3و    4/75( 
بـود.     0/068و     0/042و      0/066ها به ترتیب    آن   p-valueووجود داشت  0/1قبل و بعد به ترتیب تفاوت معناداري در سطح     RPNتأسیسات بین   

 .)p >0/001(مشاهده گردید  0/05قبل و بعد به ترتیب تفاوت معناداري در سطح  RPNدر واحد قوطی سازي و پرکنی بین همچنین 

درصد و قابـل   45/21بندي شد. پذیرش مشروط  ) و غیرقابل پذیرش تقسیمALARPبندي سطح ریسک به صورت قابل پذیرش، پذیرش مشروط (  رتبه 
درصد افزایش یافت که بیانگر تأثیر مثبـت   91/67درصد کاهش یافت و درصد قابل پذیرش به  5/56درصد بود. درصد پذیرش مشروط به   39/73پذیرش  

 باشد. اقدامات کنترلی می
عه     گیري  نتیجه  ن مطال در ای که با استفاده از اجراي اقـدامـات      ها مانند واحد ابزارسازي و پرکنی عدد ریسک اولیه در برخی سالن باال بودن با توجه به: 

 باشد. در ارزیابی خطرات می FMEAکنترلی به سطح قابل قبول رسید، نشان دهنده کارایی روش 

 

 FMEA ،RPNارزیابی ریسک، صنعت روغن خوراکی، کلمات کلیدي: 
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A-10-63-3 

 بررسی وضعیت ایمنی و ارزیابی خطر بالیا در مراکز بهداشتی درمانی تربت حیدریه
 

 *،3، غالم حیدر تیموري2، جاوید کندري1محسن عطار

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ارگونومی و کارشناس کاهش خطر بالیا، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران -1

 کارشناس بهداشت محیط و مدیر گروه کاهش خطر بالیا، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران -2

 (نویسنده مسئول): کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران -*3

 teimorigh1@gmail.com 
 چکیده

ز مهم    مقدمه:    درمانی ا شتی  دا ه ز ب راک ــی            م یمن صول ا ت ا رعای ست که  ت ا دما خ ده  دهن ه  ئ را هادهاي ا ن ن ری ت
ها داراي اهمیت زیادي بوده و عدم توجه به آن نتایج زیانباري را به همراه خواهد داشت. این مطالعه باهدف تـعـیـیـن                             در آن 

 وضعیت ایمنی و ارزیابی خطر مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انجام گرفت.

ه       ها:    مواد و روش   ــ ه ب ــ ــت س ــی واب درمان شتی  دا ه ز ب راک در م وده که  توصیفی مقطعی ب ز نوع  عه ا ن مطال ای
ها با استفاده از نسخه فارسی پرسشنـامـه اسـتـانـدارد                انجام گرفت. داده     1394دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال        

شـاخـص      145آوري گردید. این فرم شامل    هاي مختلف جمع- سازمان جهانی بهداشت و از طریق مصاحبه و مشاهده بخش        
شده،  اي بررسی و بر اساس نمرات کسب اي و غیر سازه- ارزیابی ایمنی بیمارستانی بود که در سه حیطه ایمنی عملکردي، سازه          

قـرار     A) سـطـح      0/66-1و باال (  B) سطح  0/4-0/66، متوسط (C) سطح 0-0/35وضعیت ایمنی در سه گروه ایمنی کم ( 
 گرفتند؛ که هرکدام از این سطوح اقدام خاصی را جهت ایمن کردن می طلبد.

عه           یافته ها:     ز مورد مطال راک م م تما شده  ده  دا یمنی وزن  ن کلی ا انگی ) ارزیابـی گـردیـد.       B(سطح ایمنی   0/59می
 0/61و      0/41،   0/38میانگین میزان ایمنی عملکردي، سازه اي و غیر سازه اي در مراکز تابعه در سطح متوسط، به ترتیب           

 ارزیابی شد.

ه                 نتیجه گیري:     ــ رچ ــ ود و اگ سط ب حد متو در  درمانی  شتی  دا ه ز ب راک یمنی م سطح ا حاصل  ج  س نتای سا ر ا ب
وضعیت مراکز بحرانی نیست ولی نیاز به برنامه ریزي و انجام اقدامات مقتضی جهت بهبود سطح ایمنی و رسیدن به سـطـح                    

 استاندارد جهانی احساس می شود.

 ارزیابی خطر، بالیا، مراکز بهداشتی درمانی، شاخص ایمنی بیمارستانکلمات کلیدي: 
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A-10-68-3 

 و ویلیام فاین FMEAارزیابی ریسک کشتارگاه صنعتی با ادغام دو روش 
 

 ،*1دانیال محمدي

 (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد -*1

DanialMohammadi92@gmail.com 
 چکیده

ن                      زمینه و هدف   وا ــ عن ه  وده که ب ه کل ب زء ب ج ز  سی ا قیا ش  رو یک  ر آن  ا ث ست و آ شک حاالت  حلیل  ت جزیه و  ت  :
تکنیکی تحلیلی و متکی بر اصل پیشگیري قبل از وقوع به منظور شناسایی عوامل بالقوه شکست در سیستم هاي حساس بـکـار                  
می رود. در این مطالعه نیز با توجه به باال بودن میزان حوادث و خطراتی که در کشتارگاه هاي صنعتی وجود دارد، مـی بـایسـت        
تدابیري اندیشیده شود تا قبل از به وقوع پیوستن حوادث کنترل هاي الزم صورت گیرد. لذا در این مطالعه از روش تـجـزیـه و                          
تحلیل حاالت شکست و آثار آن که یک اقدام قبل از واقعه می باشد با ادغام روش تجزیه و تحلیل ویلیام فاین در شـنـاسـایـی                      

 خطرات کشتارگاه صنعتی استفاده شده است.
عه مقطعی       مواد و روش ها    ن مطال در ای کاربردي پس از تشکیل تیم ارزیابی به جمع آوري اطالعـات بـخـش هـاي                    –: 

مختلف پرداخته شد و هر بخش از کشتارگاه به ریز بخش هاي کوچک تر تقسیم گردید، در نهایت با توجه به مدنطر قـرار دادن                     
هر بخش مشخص و با استفاده از روش ویلیام فاین نقاط پرخطر مشخص گردید و متعاقبا اقدامات کنترلـی در                   RPNتمام ابعاد   

 جهت کاهش وقوع حوادث زیان آور پیشنهاد و اجرا گردید.
ــگ         یافته ها  رن ز  ــ رم ق رگان هاي  سازي ا دا ج ه و  خان سرد ش  ه بخ ربوط ب را م سک  ری ن  ری شت عه بی ج مطال : نتای

الشه گزارش کرد که داراي سطح ریسک یک بودند. این بدان معنا است که اصالحات فوري در این بخش ها نیاز است و باید تا                    
 قبل اصالحات، فعالیت متوقف گردد.

در                     نتیجه گیري  ر  عتب عرف م یک م ن  عنوا ه  د ب وان ت ش می  در هر بخ سک  ری ح  سطو ن  عیی ت سک و  ری ابی  رزی : ا
 نمایش سطوح خطر باشد. کشتارگاه صنعتی از پر ریسک ترین فعالیت هاي شغلی محسوب می شود.

 
 ، ویلیام فاین، کشتارگاه صنعتیFMEAارزیابی ریسک،  :کلمات کلیدي
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A-10-74-1 

ارزیابی اثرات مداخالت مهندسی فنی و مدیریتی بر روي بهبود نرخ رفتارهاي ناایمن 
 گري) (مطالعه موردي: صنعت ریخته

 

 ،*1 پروین سپهر

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، خراسان شمالی، ایران مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-*1

parvin_sepehr@yahoo.com  

 چکیده:

هاي قطعی در کاهش حوادث،  باشد. در همین راستا یکی از روش  انسان می  ناایمن  حوادث، رفتارهاي  اغلب  اصلی  عامل  : هدف
 باشد. کنترل نرخ رفتارهاي ناایمن در میان کارکنان می

ه    ها  مواد و روش   ضر ب حا عه  توصیفی   : مطال ت  اي صورت گرفته است. در این مطالعه جهـت نـرخ          تحلیلی، مداخله -صور
اطالعات بـا    استفاده گردیده است   safety behavior samplingاعمال ناایمن از تکنیک ایمنی مبتنی بر رفتار و روش  

نرخ اعمال ناایمن برآورد گردیـد و بـر اسـاس          هاي آماري تجزیه و تحلیل شده،  با آزمون و   Excel, SPSSافزارهاي   نرم
بیشترین نرخ رفتار ناایمن اقدامات فنی مهندسی و مدیریتی صورت گرفت بعد از مداخالت مجددًا نرخ اعمال ناایـمـن بـرآورد                       

 اي بین رفتار ناایمن قبل و بعد از مداخله انجام گردیده است. و مقایسهگردیده است 
د ( نتایج را ف سن ا ر  ا عی حراف م ن و ان انگی % بـرآورد     52) بوده است. میانگین نرخ رفتارهاي ناایمن افراد   5/38، 30/47: می

% برآورد شده است تأثیر روزهاي کاري بـر    39شده است در بررسی نرخ رفتارهاي ناایمن افراد بعد از مداخله مقدار رفتار ناایمن               
ارتباط بین رفتار ناایمن و داشتن حادثه در داخل و خـارج شـرکـت (مـقـدار                 ) 0/957روي نرخ رفتار ناایمن (مقدار احتمال =    

) و تأثیـر مـداخـالت       0/047) و گردش شغلی (مقدار احتمال=    0/147)، وضعیت تأهل (مقدار احتمال=   0/302، 0/067احتمال= 
 )p= 0/007صورت گرفته موردبررسی قرارگرفته است (

ه                گیري:   بحث و نتیجه   ــ ــت ش دا یمن ن اا عمال ن درصد ا روي  ر  ري ب ثی أ ت روزهاي کاري  د  دا شان  سی ن رر ج ب نتای
است. بررسی بین رفتار ناایمن و داشتن حادثه در داخل و خارج شرکت نشان داد ارتباط معنی داري بین این دو پارامتـر وجـود                      
نداشته است بین رفتار ناایمن و وضعیت تأهل ارتباط معنی وجود نداشته است ارتباط رفتار ناایمن و گردش شغلی نشان داد افراد 

در این مطالعه نشان داد مداخالت صورت گرفته بر بـهـبـود    کار درصد رفتار ناایمن بیشتري نسبت به افراد صبح کار دارند             نوبت
 .رفتارهاي ناایمن تأثیرگذار بوده است

 رفتار ناایمن، آموزش، اقدامات مهندسی: کلمات کلیدي
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A-10-74-2 

قوانین و مقررات  و حوادث و شبه حوادث ،تعهد مدیریتارتباط و تأثیر سن بر روي 
 هاي لبنی در بین پرسنل یکی از صنایع فرآوردهایمنی 

 
 *،1 پروین سپهر

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، خراسان شمالی، ایران مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-*1

parvin_sepehr@yahoo.com  

 

 

 چکیده:
بر اساس تغییرات اساسی در تکنولوژي و پیشرفت صنایع جدید بسیاري از کارگران در معرض انواع خطرات در صنـایـع و مـعـادن                          : هدف

 اند و در طول زمان کم تعداد زیادي از حوادث، مرگ و میر و صدمات را به وجود آورده است. قرارگرفته
وضعیت قوانین  و نسبت ارجحیت بین تولید و ایمنی، حوادث و شبه حوادث، در این مطالعه براي بررسی نمره تعهد مدیریت :ها مواد و روش

 شده استفاده گردید روایی و پایایی پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت سـؤاالت             از پرسشنامه فرهنگ ایمنی تدوین      و مقررات ایمنی و بهداشت    
جهت  بوده است. اي درجه 5 لیکرت مقیاس دهی نمره نحوه گردیده است اصلی طراحی سؤاالت و اي زمینه بخش سؤاالت 2 در پرسشنامه

 استفاده گردیده است.  spss,excelافزار  بررسی ارتباط بین پارامترها از نرم
عادل         نتایج:  یمنی م د و ا ولی ت ت  رجحی ره ا و تـعـهـد         26/03پذیري حوادث  ، مسئولیت47/25، نمره تبعیت از قوانین ایمنی 15/93نم

)،  p= 0/013بوده است. ارتباط بین سن و قوانین ایـمـنـی (        38/7با انحراف معیار  31/44به دست آمده است میانگین سن  45/38مدیریت  
) مورد بررسی قـرارگـرفـتـه      p= 0/064) و میان سن و ارجحیت تولید و ایمنی (p=0/008)، تعهد مدیریت (p=0/01پذیري حوادث (  مسئولیت

 است.

ت           گیري:   بحث و نتیجه   سئولی ی، م یمن ن ا قوانی ز  ت ا عی تب ی،  یمن د و ا ولی ت ت  رجحی ت       نمره ا ــ ری دی د م ه ع ت ث و  حواد ري  ذی پ
پذیري  ، سن و افزایش مسئولیت)0/322(ضریب همبستگی  مثبت ارزیابی شده است. ارتباط معنی داري بین سن و افزایش نمره قوانین ایمنی

که ارتباطی بین سن نـمـره      وجود دارد درحالی)  0/681(ضریب همبستگی  )، سن و افزایش تعهد مدیریت  0/429(ضریب همبستگی    حوادث  
 ).p=0/064ارجحیت تولید و ایمنی افراد وجود ندارد (

 

 تعهد مدیریت، حادثه، ایمنی: کلمات کلیدي
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A-10-96-2 

 هاي ممیزي ایمنی در سیستم مدیریت سال اخیر، در زمینه روش 10نگاهی اجمالی بر مطالعات 
 

 ، فاطمه اسالمی2*,، سید شمس الدین علیزاده1نفیسه نصیرزاده

 اي اي؛ دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه- 1

 اي اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، گروه مهندسی بهداشت حرفه ، مهندسی بهداشت حرفهعلمی دانشگاه و عضو هیئت PH.D(نویسنده مسئول) -* 2

ss.alizadeh2013@gmail.com 
 دانشجوي کارشناسی، مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، گروه مهندسی بهداشت محیط- 3

 

 چکیده
ن   زمینه و هدف:    ــ قوانی ردها و  دا ان ست رها، ا ا عی ا م ستم ب سی ن انطباق  عیی ت ه منظور  شغلی ب ت  سالم یمنی و  ت ا ری دی ستم م سی ممیزي 

 پذیرد. اهمیت این موضوع در آن است که طی فرآیند بررسی مستندات، مصاحبه با پرسنل و بازرسی فنی و هدفمند از محل کار، معـیـارهـا و          صورت می 
جـراي  ها را شناسایی و طی گزارشی جهت طـراحـی و ا       کند. به این ترتیب عدم انطباق  الزامات را مدنظر قرار داده و وضعیت سیستم را با آن مقایسه می     

سال اخیر، انجام گرفته است تا بتـوان   10شده، در  هاي ممیزي انجام رساند. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی روش  اقدامات اصالحی به اطالع مدیریت می   
حققان کـه  هاي ممیزي را با توجه به نتایج به دست آمده برحسب نیاز هر سازمان انتخاب نمود. بعالوه بتوان منابع اطالعاتی مفیدي براي م              بهترین شیوه 

 شود، معرفی کرد. هاي ایمنی منتشر می ساالنه در زمینه ممیزي
توصیفی     ها:   مواد و روش   عه  یک مطال عه  ن مطال انجام گرفت. مقاالت منتشرشـده در      1395تحلیلی بوده است که به صورت مروري در سال  -ای

بـا     1395تا آذرماه سـال       1385هاي مدیریتی در کشور ایران، از فروردین سال           هاي مربوط به استقرار سیستم      زمینه ممیزي سیستم مدیریت و ممیزي     
 31مجله داخلی و خارجـی     15هاي اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفتند؛ و درنهایت از بین نتایج به دست آمده از مقاالت علمی، در بین  جستجو در پایگاه 

 مقاله وارد مطالعه شدند. معیار ورود مقاالت به مطالعه، مطالعات انجام شده در کشور ایران بوده است.
مـقـالـه (        16استان، استان تهران با تعـداد     14بوده است. درمجموع در بین  1393تا  1391هاي  % مقاالت مورد مطالعه در بین سال48/38 ها:  یافته
%) بیشتـریـن روش       26/6بار (  8هرکدام  HSE و OHSAS18000%) بیشترین مقاالت چاپ شده را به خود اختصاص داده بود. متد ممیزي 53/3

%)  16/2مـقـالـه (       5%) و صنعت پتروشیمی با تعداد   38/7مقاله (  7ها با تعداد  ها؛ بیمارستان  اجراي ممیزي در مقاالت مورد مطالعه بودند. در بین سازمان          
مـقـالـه (      4%  و نشریه بهداشت و ایمنی کار با تعداد  29/3مقاله حدود  9اند. نشریه سالمت کار ایران با تعداد        بیشترین مطالعات ممیزي ایمنی را داشته     

 سال اخیر در این زمینه منتشر کرده است. 10%) به ترتیب بیشترین مقاالت را در عرض 12/6
ن، می           گیري:   نتیجه  را ی در ا شده  شر  د مقاالت منت دا ع ت ه  توجه ب ا  ت            ب ارا ــ ش ــ ــت ن ه ا ــ زمین در  خألهایی  ن  رد که همچنا ن ک ذعا ن ا توا

دگاه متخصصان ها انجام شده، اما این فرآیند از دی مربوط به ممیزي در صنایع وجود دارد. با وجود اینکه در کشور ایران ممیزي ایمنی بیشتر در بیمارستان               
شـود.     ها احساس می به وضوح در آن HSEاي و  مدیریت در علوم پزشکی مورد بحث قرار گرفته است و جاي خالی موضوعاتی همچون بهداشت حرفه          

تـفـاده   اجرا بوده و ابزار ممـیـزي مـورداسـ            ها، صنایع و فرآیندها قابل      توان نتیجه گرفت؛ ممیزي سیستم مدیریت ایمنی در تمامی سازمان           با این حال می   
 تواند با توجه به معیارهاي هر سازمان انتخاب شود. می

 ممیزي، سیستم مدیریت، ایران کلمات کلیدي:
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A-10-122-3 

 هاي لیزري ایمنی لیزر در نمایش
 

 2، خانم فاطمه ویسی1شهریار ابوالحسینی

 کارشناس، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژي اتمی -1

 (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژي اتمی -* 2

sabolhosseini@aeoi.ir 

 

 چکیده
هاي لیزري؛ ضرورت  گسترش استفاده از لیزر توسط عموم و استفاده از آن در وسایل بازي و سرگرمی، تبلیغات و نیز نمایش: زمینه و هدف

هاي لیزر طـراحـان،    کند. با توجه به عدم اطالع مردم از خطرات و آسیب  توجه به خطرات بالقوه آن را براي مردم و بینندگان اهمیت پیدا می     
 ها در نظر بگیرند. توجه به نکات ایمنی تنها براي مـردم       گونه وسایل باید موارد ایمنی را در تجهیزات و کاربري آن            سازندگان و کاربران این   

 هاي پرتوي لیزر هستند. باشند نیز در معرض آسیب نیست بلکه کاربران نیز که عمدتاً از قشر جوان می
ز         ها  مواد و روش   ش ا ن بی توا ا  شی ب زرهاي نمای رسانی به چشم را داشته و اگر زمان پرتوگیري بسیـار   میلی وات توانایی آسیب     5: لی

ور ر دکوتاه (میکروثانیه) باشد، سوختگی پوست را نیز به همراه خواهد داشت. ازآنجاکه نور لیزر داراي واگرایی بسیار کمی دارد تا فواصل بسیا
رسانی در دامنه حدود چند صد متر رادارند. اغلـب لـیـزرهـاي                 رؤیت است لذا استفاده از لیزرهاي با توان چندین وات توانایی آسیب             نیز قابل 

 ساز باشد. تواند حادثه ها نیز همانند نور اصلی می رو بازتاب آن مورداستفاده داراي چگالی توان تابشی باالیی هستند ازاین
ه  ها  یافته ستگا د ا بی         :  ی سهوي  جایی  جاب ر  راب در ب د  ای ربوطه ب ت م زا جهی ت زري و  د.      هاي لی ــ ــن ش ا ــ م ب حــکــ ــ ست نظمی م
شده و ورود بـه   تعیین «خطر لیزر»عنوان مناطق    گذاري منطقه نمایش و محدودیت در دسترسی مکان باید با عالئم هشداردهنده به              عالمت

نمایش لیزري باید در یک منطقه از پـیـش      ها را محدود به افراد مجاز، با اقدامات احتیاطی مناسب مانند استفاده از عینک نمایند. صفحه         آن
و هاي لیزر مورداستفاده که قابلیت تابش ثابت    شده قرار گیرد؛ و به نحوي باشد که باریکه نور لیزر با سر حاضرین برخورد نکند. روزنه                 تعیین

اي براي هر نوع انتشار تابش ثابت نیست. در صورت امکان، مـقـدار           هاي مناسب باشند؛ زیرا که پوشش زاویه        متحرك دارند، داراي درپوش   
هاي  اندازي و اجرا، مکان دیده مجاز باشد. در طول راه  تابش به کمتر از حد مجاز کاهش یابد و دسترسی به تجهیزات فقط باري افراد آموزش   

هستند باید بـه     4ب و   3مورداستفاده جهت نمایش لیزري باید با عالئم هشداردهنده مشخص گردند. محصوالت نمایش لیزري که از طبقه                  
راحـتـی      اندازي تجهیزات نمایش لیزري بـایـد بـه        نحوي طراحی شوند که افراد غیرمجاز توانایی تغییر در آن را نداشته باشند. نصب و راه               

 برداري صحیح از این تجهیزات نیز باید مشخص شود. کنترل و توقف اضطراري باشد. دوره تعمیر و نگهداري و بهره قابل
ش      گیري  نتیجه ت نمای ذابی ج توجه به  ا  جریان              : ب ب م توجه اغل م  د ع ن و  حاضری راي  قوه ب ال ت ب خطرا زري، وجود  هاي لی

 ها اعمال شرایط ایمن و نیز بررسی اولیه پیش از اجرا توسط مراجع ذیصالح ضرورت کامل دارد. این برنامه

 ایمنی لیزر، نمایش لیزري، لیزر در فضاي باز :کلمات کلیدي
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A-10-132-1 

 بانک کارمندان وري بهره بر کار و عوامل محیطی محیط طراحی تأثیر بررسی
 

 *5کالنتري رضا 4کامرانی مهرداد 2بخشی احسان 3عبدي ، زیبا2گروسی احسان ،1ذاکریان ابوالفضل سید
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه -2

 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان -3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناس ارشد بهداشت حرفه -4

دانشجوي مقطع دکتري تخصصی ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسئول)  -*5
rkalantari@sums.ac.ir  

 

 چکیده
 عملکرد،  راحتی،  احساس  بر  تواند  می  عواملی هستند که    از جمله   همچنین عوامل و شرایط محیطی کار  محیط طراحی: زمینه و هدف 

که تاکنون در داخل کشور چنین  بگذارند. با توجه به اهمیت این عوامل در انجام وظایف شغلی و این تأثیر سالمتی کارمندان و وري بهره
وري   اي روي کارمندان بانک صورت نگرفته است، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی بر بهره                       مطالعه

 کارمندان بانک انجام گرفت.

عه به   ها  مواد و روش   ن مطال ای ز                 :  س ا پ ت.  ت گرف صور ن  دا رمن روي کا یک بانک  ب منتخب  شع در  ت مقطعی  صور
شعبه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه  22صورت تصادفی از  نفر از کارمندان بانک به 150تعیین حجم نمونه 

وري بود. این پرسشنامه عواملی سروصدا، صندلی، دما،           مشخصات دموگرافیک و همچنین پرسشنامه تأثیر طراحی محیط کار بر بهره            
 آماري  هاي  آزمونهاي آمار توصیفی و       ها از شاخص    دهد. به منظور آنالیز داده      وري را مورد بررسی قرار می        چیدمان محیط، نور و بهره    

 استفاده گردید. رگرسیون و همبستگی

ب             ها  یافته رتی ت رکنان به  ر کا سابقه کا سن و  ر  عیا حراف م ن و ان ) سال بود. امتیازات دما، صندلی      7(  13) و   6(  37/02: میانگی
). p>  0/05دار به دست آمد (      و چیدمان محل کار باالتر از سایر موارد بود. بین سن افراد و امتیازات مربوط به صندلی و دما رابطه معنی                    

 )0/048و  0/044به ترتیب برابر با  p-valueدار به دست آمد ( وري رابطه معنی همچنین بین عوامل سروصدا و چیدمان محیط با بهره

هره         گیري  نتیجه ر ب ت محیط کا اکیفی سب و ب حی منا حی             : طرا دیگر طرا رد. به بیان  دا ت  ري مثب ث ن ا دا رمن وري کا
 ها خواهد شد. وري آن محیط کاري راحت و ارگونومیک با در نظر گرفتن نیازهاي افراد و حفظ آسایش کارمندان بانک باعث افزایش بهره

رهکلمات کلیدي ه ر، ب دمان محیط کا چی حیطی،  عوامل م انک،  ن ب دا رمن  وري : کا
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A-10-135-1 

A review of the prevalent accidents in external floating roof tanks 

 

Parisa Moshashaei1, Seyed Shamseddin Alizadeh2*, Mohammad Asghari Jafarabadi3, Leila Khazini4 

1-Master student, Department of Occupational Health Engineering, Health Faculty, Tabriz University of Medical Sciences 

2- Assistant professor of Occupational Health Engineering , Department of Occupational Health Engineering, Health Faculty, Tabriz Univer-
sity of Medical Sciences 

*Corresponding Author: (ss.alizadeh2013@gmail.com) 

3-Associate Professor of Biostatistics, Department of Statistics and Epidemiology, Health Faculty, Tabriz University of Medical Sciences 

Assistant Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Chemical and Petroleum Engineering Faculty, Tabriz Univer-
sity 

 

Abstract 

Background: Although the r isk of accidents such as fires and explosions in storage tanks are un-
likely due to increased safety and maintenance, however the failure of the tanks can have several unde-
sirable effects such as affecting the environment, endangering personnel and interrupting the opera-
tions. Nowadays, explosion and fire accidents are one of the main reasons for high risk of large scale 
crude oil and oil products. Among the types of tank, large scale floating roof tanks are the main type 
tanks for storing oil products tanks. The objective of this literature review was investigation of acci-
dents that occurred in the external floating roof tanks and gathering information related to causes and 
their consequences.  

Materials & Methods: Data have been collected through var ious repor ts include validated ar ti-
cles, LASTFIRE project, scientific data bases, API report, Fire magazines, NFPA Special Data Infor-
mation Package, output of risk assessment procedures performed on tanks such as HAZOP, FMEA, 
FTA, Internet and through personal communications. In total 300 accidents in tanks have been identi-
fied worldwide since the 1960 to 2010 and the collected data have been compiled in a database. Among 
the obtained data, the tanks accidents that were related to accidents of external floating roof tanks were 
selected. 

Results: Out of the 300 fires accidents, only 47 fires have detailed information r egard to our  
scope. Most of accidents (14 cases) occurred in the period 1980 to 1989 years and most accidents oc-
curred (10 cases) in USA. Most cause of fire (12) was lightening .Among the most important 
consequences were deaths, destruction of tanks, loss of fuel and the air pollution and the environment. 

Conclusion: the 300 tank accidents occur red in oil industry in last 50 years were reviewed. Only 
47 fires have detailed information related to accidents of external floating roof tanks. It can be conclud-
ed that many tanks accidents can be prevented with good engineering in design, construction, mainte-
nance and operation and implementation of safety management programs. 

 

Keywords: External Floating Roof Tanks, Review, Fire 
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A-10-138-1 
در  FMEA هاي برجی نصب شده در مشهد با استفاده از مدل هاي ایمنی جرثقیل ارزیابی شاخص

 1395سال 
 

 2*، رضا غالم نیا1جواد سدیدي

 دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، HSE-MSدانشجوي کارشناس ارشد  -1

 ، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار(نویسنده مسئول)  -*2

 reza_gholamnia@yahoo.com 
 

 چکیده
ده          زمینه و هدف:    عم ش  ختمانی نق سا حوادث  ز  سیاري ا در ب رجی  رثقیل ب ال         ج ــ س ز  ه طوري که ا د، ب رن دا اي 

بیش  2009شمار زخمی بوده است و این آمار در سال  کشته و بی 668حادثه داشته که نتیجه آن بیش از  872در جهان  2000
یـکـی از     اند. در حال حاضـر      کشته به دنبال داشت. همچنین بسیاري از حوادث هرگز گزارش نشده  44حادثه بود که      116از  

هاي ایمنی جرثقیل  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شاخصباشد لذا  می  FMEAروش  هاي شناخته شده ارزیابی ریسک        روش
 و در شهر مشهد انجام شده است. 95در سال  FMEAبرجی با استفاده از مدل 

حلیلی می         روش اجرا  ت توصیفی  عه  ز نوع مطال ضر ا حا ش  ژوه پ رجــی            :  ــ رثقیل ب ج یک  دا  بت در آن ا شد که  ا ب
حـالـت    30ها محاسبه گردید که درمجموع  آن RPNتمامی حالت شکست بررسی و  FMEAانتخاب گردید و با کمک تیم  

 RPNشکست موردبررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعدي پس از ارائه اقدامات اصالحی مجدد به مـحـاسـبـه                        
 پرداخته شد و میزان کارایی اقدامات سنجیده شد.

هـاي     هاي پایه، بدنه ترولی و اشـپـیـل        هاي شکست مربوط به سکشن      حالت شکست بررسی شده، حالت      30از بین     : ها  یافته
هـا   توان آن بودند که با اقدامات اصالحی پیشنهادي می RPNداراي بیشترین  360و    480،  720نگهدارنده جیب به ترتیب با      

 را اصالح کرد.
هاي برجی به خاطر شدت پیامد آن به وجـود     نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک باالیی در ارتباط با جرثقیل:  گیري  نتیجه

اي جرثقیل، اخذ گواهی سالمت جرثقیل، ارزیابی ریسک خطرات جـهـت             اي ریگرها، بازدید دوره     آید؛ بنابراین آموزش دوره     می
 شود. کاهش مخاطرات توصیه می

 FMEAجرثقیل برجی، حادثه، پروژه ساختمانی، قابلیت اطمینان،  :کلمات کلیدي 
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A-10-143-1 

 هاي خودروسازي بررسی نرخ بروز اعمال ناایمن و رابطه آن با میزان حوادث در یکی از شرکت
 

 ، *3، اصغر صادقی 2، حمید اله یاري افوسی 1مهران قلعه نوي 

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین مربی، گروه آموزشی بهداشت حرفه 1

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه 2

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین * (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه3

asgharsadeghi62@yahoo.com 

 :چکیده
دود  زمینه و هدف  ح شده  م  جا ت ان عا س مطال سا ر ا درصد حوادث ناشی از کار در اثر رفتارهاي ناایمن و خطاي انسـانـی رخ        90: ب

هاي ایمنی مبتنی بر رفتار باهدف کاهش حوادث، گسترش زیادي پیدا کرده است. در ایـن      هاي اخیر، استفاده از تکنیک دهند. لذا در سال     می
 ي بین رفتار ناایمن شاغلین و نوع رفتار ناایمن و میزان حوادث مشخص گردد. مطالعه سعی گردیده است رابطه

تکنیک نمونه       ها  مواد و روش   ز  ن ا ایم ا رفتارهاي ن رزیابی  ا راي  (  : ب یمنی  ا ر  رفتا ز  ا رداري  . در این مطالـعـه    ) استفاده شد SBSب
آوري شده  تعیین گردید. تجزیه و تحلیل اطالعات جمع 506ي پایلوت، تعداد مشاهدات  از انجام مطالعه ایستگاه کاري بررسی شد که پس 39

ي مـیـزان حـوادث بـا            هاي آماري صورت گرفت. همچنین به منظور بررسی رابطه  و آزمون  SPSS،Excelافزار آماري  با استفاده از نرم 
 رفتارهاي ناایمن از گزارش حوادث ثبت شده در شرکت استفاده شد.

د که ها  یافته دا شان  ج ن هاي انجام شده نیز نشان داد کـه       باشد، همچنین بررسی درصد رفتارهاي کارگران از نوع ناایمن می 69/9: نتای
بین اعمال ناایمن   Chi-Square Tests% از حوادث در واحد مورد مطالعه به علت انجام رفتارهاي ناایمن بوده است. بر اساس آزمون 57

 ، اما رابطه معنی داري بین روزهاي مشاهده، نوع استخدام)p >0/05کارگران با محل کار، سطح تحصیالت، رابطه معنی داري وجود داشت (
ي معنا داري بین سن، سابقه کاري و    رابطه  T-Testهمچنین بر اساس آزمون .  ) p<  0/05وضعیت تأهل با اعمال ناایمن مشاهده نشد (  و

 ).p< 0/05(برداري مشاهده نشد  ساعت نمونه

) 1توان بـه       بیشترین نوع رفتار ناایمن عدم استفاده و یا استفاده غیر صحیح از وسایل حفاظت فردي بود که از دالیل آن می:  گیري  نتیجه
) عدم متناسب بودن با عامـل   4ها و اثرات جانبی در فرد  ) ایجاد انواع حساسیت 3) عدم انطباق با فرد  2نداشتن کیفیت و عدم استاندارد بودن       

) عـدم     9مدت زمان استفـاده    ) طوالنی بودن  8مزاحمت در انجام کار  ) ایجاد 7سهولت در استفاده ) عدم  6) عدم تناسب با فصل       5آور    زیان
 ي استفاده از وسایل حفاظت فردي و... اشاره کرد. آشنایی با نحوه

 

 برداري، حوادث اعمال ناایمن، نمونه :کلمات کلیدي
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A-10-151-2 

 هاي علوم پزشکی ها در خصوص حوادث شغلی با نگاهی به مقاالت دانشگاه پایش پژوهش
 

 2، زهرا آقالري*1آرام تیرگر

 ت(نویسنده مسئول) دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالم -* 1

a.tirgar@mubabol.ac.ir 

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2

 

 چکیده 
ر                زمینه و هدف    وا ــ اگ ــ ــاي ن ده ــ ام ــ ــی پ جمله  ز  ن، ا جها در  ر  ز کا شی ا عامل مرگ نا ن  سومی ن  عنوا غلی به  ش حوادث   :

شود. نظر به جدیت خسارات و تلفات حوادث شغلی، اهمیت پیشگیري از حـوادث کـامـًال           هاي نوین شناخته می     گسترش صنایع و فناوري   
هاست. بدون آگاهی کامل از عـلـل    هاي مرتبط و تجزیه و تحلیل آن آوري داده روشن است. یکی از مراحل اساسی در کنترل حوادث، جمع 

ها در خصوص  گیري آگاهانه جهت کنترل حوادث فراهم نیست. لذا مطالعه حاضر باهدف پایش پژوهش   اساسی بروز حوادث، امکان تصمیم    
 هاي علوم پزشکی کشور انجام پذیرفت. حوادث شغلی میان مقاالت دانشگاه

عه به ها  مواد و روش   ن مطال در ای حتوا،  :  حلیل م ت ش  رو ت مقطعی و به  ها و در صورت لزوم چکیده و کلمات  عناوین مقالهصور
اي    هاي علوم پزشکی. بـراي دوره     زبان دانشگاه در میان مجالت فارسی   ها از حیث تحقیق پیرامون مخاطرات و حوادث شغلی،            کلیدي آن 

ها از فرمی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و براي پردازش  )، مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج داده  1392-1394ساله (  سه
 هاي آمار توصیفی استفاده شد. ها از شاخص داده

ده ها:  یافته دا د به  ستنا ا ا سی  ب رر ز ب ا حاصل  دانشگاه علوم پزشکی کشـور، در قـالـب           48زبان متعلق به  نشریه فارسی 141هاي 
هـاي     هاي مورد بررسی (عنوان، چکیده و کـلـیـدواژه       از میان تمامی مقاالت و قسمتشماره مشخص گردید که  2103مقاله در  20346

تحلیـل  مجله منتشر گردید.   21دانشگاه و  15مقاله در ارتباط با موضوع مخاطرات و حوادث شغلی بودند. این تعداد توسط             51موضوعی)،   
مقاله) بود.   15مشاغل بهداشتی درمانی ( صنعتی و در مرتبه بعد  مشاغل  مقاله) مربوط به  20محتواي مقاالت نشان داد که بیشترین سهم ( 

 لیست انجام پذیرفته بودند. مقاله توسط پرسشنامه و چک 44هاي اصیل و  مقاله) از نوع پژوهش 49چهارم مقاالت ( بیش از سه
ه           گیري:   نتیجه شگا دان در مجالت  غلی  ش حوادث  ا موضوع  ده مقاالتی ب شاه د م ــه          هرچن وج ــ ت ز  شکی ا ز پ م  علو هاي 

متخصصین این حوزه به سالمت نیروي کار حکایت دارد اما میزان آن با توجه به جدیت موضوع اندك است. لذا اتخاذ تدابیري به منظـور                           
 رسد. اي، طب کار، ارگونومی و ایمنی الزم به نظر می توجه هر چه بیشتر متخصصین از جمله بهداشت حرفه

 

 اي، مقاالت پزشکی، علوم پزشکی، تحلیل محتوا حوادث شغلی، بهداشت حرفه :کلمات کلیدي 
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A-10-166-1 

 شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهاي پرستاران شیمی درمانی و ارائه راهکارهاي اصالحی

 

 *4، مصطفی میرزایی3، علیرضا سلطانیان2، ایرج محمدفام1مهنوش کریمی

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه- 1

 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران HSE گروه مدیریت سالمت، ایمنی و بهداشتاستاد، - 2

 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران- 3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول)-* 4

 mirzaie60@yahoo.com 

 چکیده

ز مهم      زمینه و هدف   سانی یکی ا خطاهاي ان سوب می        :  ن مح درما شت و  هدا حوزه ب در  حوادث  روز  علل ب ن  ری ن  ت خ ای ر ش ن راي کاه ه    شود. ب ــ ون ــ گ
کـارگـیـري       ه نیـازمـنـد بـه      بار یادشد گردد بسیار حائز اهمیت است. پیشگیري از بروز حوادث فاجعه         ها می   بینی خطاها و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن           خطاها، پیش 

بار خطاهاي انسانـی،   هاي بحرانی در زمینه پیامدهاي فاجعه  یکی از بخشباشد.  -هاي انسانی می  --هاي مناسبی جهت شناخت و مدیریت این عوامل در کاهش خطا          -تکنیک
گردد و کـار بـا داروهـاي           هاي کاري براي پرستاران محسوب می  آمیزترین محیط  درمانی یکی از مخاطره    درمانی مراکز درمانی است. بخش شیمی        شیمیوظایف پرستاران   

هـا   سازي، تزریق، دفع مواد زائد ناشی از آن  زا شناخته شده است که پرستاران بیشترین مواجهه را در حین حمل داروها، آماده  زا و جهش  درمانی به عنوان عوامل سرطان     شیمی
هاي روانی در کادر ارائه کننده خدمات، تنزل اعتبار واحد و تـبـعـات        هاي شدید در بیماران، آسیب  تواند به ایجاد آسیب  این بخش میخطا در بروز و مراقبت از بیمار را دارند.       

ایـن  هـا در ایـران           درمانـی   با توجه به آمار باالي شیمیقانونی بیانجامد. در همین راستا و با توجه به اینکه مطالعه جامع مرتبطی در حوزه یادشده در ایران مشاهده نشد و                  
 درمانی انجام شد. و تعیین اصول ایمنی در کار با داروهاي شیمی درمانی، ریسک متناظر آن پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهاي پرستاران در فرایند شیمی

صورت مقطعی میها مواد و روش  ه  عه کیفی و ب ضر یک مطال حا ش  ژوه پ ه    :  ا ــ ش ان ــ رم ع) ک ) ضا  ر م  ن اما ستا درمانی بیمار شیمی  ش  در بخ شد که  ا ب
م پـژوهـش، مـطـالـعـه         نجاانجام شد در این مطالعه بررسی مطالعات مرتبط، آمار و منابع علمی، مصاحبه با سرپرستان و پرستاران و بهیاران بخش، آموزش هدف و روش ا              

درمانی بیمارستان تعیین گردید و   ها و اقدامات انجام شد. معیارهایی براي شناسایی و انتخاب فرایندهاي شیمی     درمانی و مشاهده فعالیت     هاي شیمی   ها و دستورالعمل    بخشنامه
تـحـلـیـل          و  تجزیه   Hierarchical Task Analyis (HTA)سپس معیارهاي شناخته شده از نقطه نظر خطاهاي انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت. از طریق روش  

ها ارزیـابـی    خطاهاي عملکردي، بازبینی، بازیابی، ارتباطی و انتخابی شناسایی و ریسک آن SHERPAو در آخر بر اساس دستورالعمل      درمانی صورت گرفت      فرایند شیمی 
 شد. در پایان راهکارهاي کنترلی مناسب براي کاهش ریسک خطاها ارائه گردید.

رگهها  یافته حلیل ب ت جزیه و  ت ز  ده ا ست آم د ه  ج ب س نتای سا ر ا وظیفه شناسایی گردید که پنجاه درصد یا نـیـمـی از       57خطا از میان  SHERPA ،192هاي  : ب
درصد خطاي قابل قبول بدون نیاز به تجدیدنظر بودند. بیـشـتـریـن      4/17درصد قابل قبول ولی نیاز به تجدید پذیر، 45/83باشد،  خطاها از نوع غیرقابل قبول و نامطلوب می 

دهند. دالیلی از جمله: کمبود پرستاران در مقایسه تعداد زیـاد بـیـمـاران،         ) را نوع بازیابی تشکیل می2/08) را نوع عملکردي و کمترین درصد خطاها (69/80درصد خطاها ( 
 گردد. گونه خطاها می هاي شغلی، عدم نظارت و بازرسی، عدم آموزش صحیح و ...باعث رخداد این پی، استرس  در هاي طوالنی مدت و پی شیفت

ح            گیري  نتیجه ســطــ ا  درصد ب ن  ری شت راوانی و بی ف درصد  ن  ری شت (بی عملکردي  خطاهاي  رل  ده، کنت ست آم د ه  سک ب ری ابی  رزی ج و ا ه نتای توجه ب ا  : ب
هـاي    هاي آموزشی، نظارت دقیق سرپرستان و بـازرسـی      ها، دوره  از طریق تدوین دستورالعمل ریسک نامطلوب) باید در اولویت جهت کنترل و کاهش خطاها قرار گیرند؛ که          

 باشد. ها به صورت اصولی میسر می مکرر، ثبت خطاها و افشاسازي، افزایش تعداد پرستاران، تنظیم شیفت

 درمانی ، پرستار شیمیSHERPAانسانی،   خطاي :کلمات کلیدي
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A-10-169-1 

 آموزش فرهنگ ایمنی بر کارگران شهرداري شهر گناباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

 

 ,*3محمد مطلبی  ،2زهرا مرادي  ،1فرزانه مرادي 

 گناباد، ایران، اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد/کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ـ کارشناس مهندسی بهداشت حرفه1

 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران -2

د، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گنابا استادیار و دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، عضو هیئت(نویسنده مسئول):  –*3
 علوم پزشکی گناباد، ایران

mohammad_matlabi1344@yahoo.com 

 

 

 چکیده
ــل                         زمینه و هدف:    وام ــ ع ا  ــ ه ب ــ ه ــ ج وا ــ عرض م در م خود  شغل  ت  سطه ماهی د که به وا ستن رادي ه ف جمله ا ز  شهرداري ا ن  را رگ کا

در این قشر هاي مختلف  ها مشغول به کار هستند داراي سواد پایین بوده که خطر بروز بیماري           زاي زیادي قرار دارند. اکثر افرادي که در این بخش            بیماري
اسـاس   آوري و دفع زباله شهرداري شهر گناباد بر دهد. لذا این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر فرهنگ ایمنی کارگران بخش جمع را افزایش می 

 مدل اعتقاد بهداشتی انجام گرفت.
خله      ها:   مواد و روش   دا سی م رر یک ب عه  ن مطال (       ای عه آماري  جام ا  دانی و ب آوري و دفـع زبـالـه             نفر) کارگر شاغل در بخش جمع  30اي می

سـؤال (سـؤاالت         62اي روا و پایا شده مشتمل بـر     گیري به صورت سرشماري صورت گرفت. روش گردآوري اطالعات پرسشنامه     شهرداري بود. نمونه   
حلـه  هاي مدل اعتقاد بهداشتی) بود. مرحله اول قبل از آموزش، اطالعات به وسیله پرسشنامه تکمیل و در مـر           دموگرافیک، فرهنگ ایمنی بر اساس سازه     

جلسه یک ساعته با استفاده از سخنرانی و نمایش فیلم صورت گرفت و در مرحله سوم دو مـاه   3هاي مدل اعتقاد بهداشتی در        دوم آموزش بر اساس سازه    
 تجزیه و تحلیل شد. SPSSافزار  آوري و با نرم بعد از مداخله اطالعات جمع

ها زیر دیپلم بودند. بین فرهنگ ایمنی، آگاهی، حساسیت، شدت، منافع درك شده، راهنما براي عمل و خـود کـارآمـدي        درصد نمونه 70ها: بیش از       یافته
 ).p<0/05در حالی که تفاوت معنی داري میان نمره موانع درك شده مشاهده نشد. ( )p>0/05همبستگی آماري معناداري مشاهده شد (

ح و                        گیري  نتیجه ــ ــی ح صــ ش  ــوز یمنی آم رهنگ ا ف یمنی و  ا ا رابطه ب در  سب آگاهی  ع ک اب ن من ری شت د که بی دا ن  شا حاصل ن ج  : نتای
حـیـط کـار      پذیر جامعـه و مـ       هاي آسیب باشد. از آنجا که کارگران از گروه  شده می هاي الگوي مدل اعتقاد بهداشتی و مواد آموزشی ارائه       استفاده از سازه  

 هاي علمی و سازگار و مداخله بر پایه فرهنگ و وضعیت افراد به مـنـظـور افـزایـش               هاي آموزشی بر اساس الگو و مدل        شوند. اجراي برنامه     محسوب می 
 شود ها توصیه می آگاهی و ایمنی آنان و پیشگیري از آسیب و بیماري

 
 فرهنگ ایمنی، آموزش، مدل اعتقاد بهداشتی، کارگران شهرداري: کلمات کلیدي 
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A-10-170-2 

 ارزیابی و مقایسه ریسک ذهنی و عینی مواجهه با مواد شیمیایی در سطوح مختلف سازمانی
 

 ,* 3مجید فرجی، 2، مهناز شاکریان1مسعود ریسمانچیان

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استادیار، بهداشت حرفه 1

 اي، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوي دکتراي بهداشت حرفه 2

 اي شرکت فوالد مبارکه اصفهان  اي)، سرپرست بهداشت حرفه کارشناس بهداشت حرفه( HSE* (نویسنده مسئول)، کارشناس ارشد 3

m.faraji@msc.ir 

 

 چکیده
ش   زمینه و هدف   رو ر  ش       : اکث رو ستفاده  سک مورد ا ری رزیابی  ه                هاي ا ــ خته و ب ردا پ یمنی  د ا ع ز ب ت ا خطرا رزیابی  د که به ا ستن هایی ه

نـان از    ي درك کـارکـ   اند. هدف از این مطالعه ابتدا بررسی ریسک عینی مواجهه با مواد شیمیایی و از طرفی مقایسه  موضوع خطرات بهداشتی کمتر پرداخته    
 HRAهاي مختلف شغلی و ریسک واقعی یا همان ارزیابی عینی که طبق روش ارزیابی ریسـک بـهـداشـتـی (              ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در رده      

(Health Risk Assessment باشد، بوده است. می 

عه   ها  مواد و روش   ن مطال عه   : ای ن            یک مطال ــا ه صف رکه ا فوالد مبا ت  ع صن رنگی  زه و  وانی حدهاي گال در وا رحله  دو م در  ي موردي بود که 
ماده شیمیایی آلکالین، روي، سـرب،     7عنوان شغلی و مجموع   14ي اول ارزیابی عینی ریسک به روش ارزیابی ریسک بهداشتی براي              انجام شد. در مرحله    

هاي شغلی مختلف شامل اپراتوري، کارشناسی، کارشـنـاس    ي دوم بررسی ارزیابی ذهنی ریسک شاغلین در رده ، زایلن و تولوئن و در مرحله6، کروم   3کروم  
HSE          اي و بخشی نیز به صورت سرشماري براي مصاحـبـه    برداري طبقه صورت نمونه و مدیریتی در صنعت انجام گرفت. مشارکت کنندگان این مطالعه به

 انتخاب شدند.

راي ها  یافته درمجموع ب شده  م  جا سک ان ری رزیابی  در ا ریسک با سـطـح      33ریسک با سطح ناچیز،  7ماده شیمیایی، تعداد  7عنوان شغلی و  14: 
ریسک با سطح زیاد به دست آمد. از بین نتایج به دست آمده از درك کارکنان نسبت به ریسک مواد شیمیایـی نـیـز در فـاز                 3ریسک متوسط و      16کم،  

درصد کمترین میزان شناسایی صحیح مواد شیمیایی را داشته و در فاز ارزیابی ذهنی  57درصد بیشترین و اپراتورها با        69شناسایی مواد شیمیایی، مدیران با      
 درصد کمترین میزان ارزیابی صحیح را داشتند. 23درصد بیشترین و اپراتورها با  40با  HSEریسک نیز کارشناسان 

درصد کمترین میزان شناسایـی صـحـیـح و در            48/91درصد بیشترین و تولوئن با  66/59در بین مواد شیمیایی نیز در چهار رده شغلی مذکور، آلکالین با  
 درصد کمترین ارزیابی صحیح ریسک را به خود اختصاص داد. 14/73درصد بیشترین و روي با  37/23ارزیابی ذهنی ریسک، زایلن با 

فته  گیري  نتیجه ا ی ن     :  شا عه ن ن مطال ده  هاي ای ن                  دهن ــا زم ا ــ س ــف  ــل خت ح م سطو سط  تو ن  ذهنی آ رزیابی  سک و ا ری درك  در  ت  تفاو ي 
کـه     ي حائز اهمـیـت اسـت      باشد. ارزیابی نسبتًا صحیح سطح مدیران سازمان مورد مطالعه در مورد ریسک مواد شیمیایی مختلف از جمله آلکالین نکته               می

 باشد. از نظر صحت قابل توجه می HSEنسبت به سطوح سازمانی دیگر از جمله اپراتورها، شاغلین، کارشناسان و متخصصین 
 

شتی ( کلمات کلیدي: دا ه سک ب ری رزیابی  فوالد، ا ت  ع صن سک،  ری عینی  رزیابی  سک، ا ری ذهنی  رزیابی   )HRAا
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A-10-173-3 

 بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ ایمنی در معدن سنگ بافق
 

 3 هدیه رهبر، 2، ابراهیم درویشی*2 ، مهرزاد ابراهیم زاده1غالمحسین حلوانی 

 اي دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران استادیار، عضو گروه بهداشت حرفه-1

 )مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایراننویسنده مسئول(-*2
Mhrzad12@gmail.com, M.Ebrahimzadih@muk.ac.ir 

 کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ایران-3

 
 چکیده

ــل                  زمینه و هدف:    ســی ان ــ ــت پ ن  عنوا ه  ست که ب زمان ا سا یک  یمنی  ت ا ری دی م م ست سی سته  یمنی ه رهنگ ا ف
شود. هدف این مطالعه بررسی فرهنگ ایمنی   حرکت سازمان براي دستیابی به استانداردهاي باالتري از ایمنی در نظر گرفته می           

 عوامل مؤثر بر آن در کارگران معدن سنگ بافق بود.
توصیفی    ها:   مواد و روش   عه  نفر از کارگران شاغل در معدن سنگ آهن بافـق صـورت      1500تحلیلی حاضر در      -در مطال

سؤال استـفـاده    80گرفته است. به منظور بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی و عوامل مؤثر بر آن از پرسشنامه استاندارد مشتمل بر        
سؤال مربوط به حادثه به صورت تشریحی (پرسشنـامـه حـوادث)        6سؤال مربوط به فرهنگ ایمنی به صورت تستی و  74شد.   

آوري گـردیـد.       هاي دموگرافیک جمع    طراحی گردید. همچنین میزان حوادث رخداده در پروژه در طول سال نیز برحسب ویژگی              
 آنالیز گردید. 19SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع داده

ب          ها:     یافته رتی ت ه  عه ب د مورد مطال را ف یمنی ا رهنگ ا ره ف ر و نم سابقه کا ن،  س ن  انگی سـال و     12/17و  34/14می
%) بـود. بـیـن           56/7احتیاطی (    ها بی ترین علت آن مورد حادثه در پروژه در طول سال ثبت شد که شایع 60بود. تعداد   256/6

طوري که درصد فرهنگ ایمنی       دار وجود داشت به     فرهنگ ایمنی سابقه کار، سابقه داشتن حادثه و نیز حوادث رخداده رابطه معنا            
مثبت در افراد داراي سابقه حادثه از درصد افراد بدون سابقه بیشتر بود. بین متغیرهاي سن، تحصیالت و تأهل با فرهنگ ایمنی           

 داري وجود نداشت. رابطه معنی
ه نظر می    گیري  نتیجه وادث                : ب ــ ح درصد  ا  وده و ب دثه ب حا سابقه  ز  ر ا ث أ ر مت شت روژه بی پ یمنی  رهنگ ا سد که ف  ر

رخداده نیز کامًال معنی دار است. لذا به منظور ایجاد یک فرهنگ ایمنی مثبت باید بر روي فاکتورهایی از جمله آموزش ایمنـی،                      
 گذاري کرد. حوادث سرمایه افزایش تجربه کاري و آنالیز

 

 فرهنگ ایمنی، حادثه، معدن سنگ، ایمنی :کلمات کلیدي
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A-10-177-1 

 بررسی بهداشت و ایمنی انبارهاي داروئی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 3حسین رحیمی کالمرودي-2نجمه شریفی خوبده-,*1حمید قهرمانی صغیر

 (نویسنده مسئول): کارشناس مسئول داروئی، داروساز و ام پی اچ /واحد داروئی مرکز بهداشت  -*1

 hamidghahremani45@yahoo.com 

 کارشناس داروئی- 2 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران معاون فنی معاونت بهداشتی -3 

  

 چکیده

رویی به        زمینه و هدف   دا ت انبارهاي  توجه به اهمی ا  ــی و              : ب رف صــ م م ز وا ــ روها و ل دا ح  صحی م و  سال داري  راي نگه ن محلی ب عنوا
ایـن     باشد. در صورت استاندارد نبودن  ها براي حصول به این هدف بسیار مهم می تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی شرایط فنی و فیزیکی آن    

 گیرد. کننده نهایی قرار نمی شرایط داروي سالم در اختیار مصرف

دارویـی  عنوان انبارهاي    هاي بهداشت و درمان، فضاهاي فیزیکی موجود به         هاي مختلف با توجه به قدمت و سابقه کارکرد شبکه           از آنجائی که در شهرستان    
 لبد.ط ریزي جهت ارتقاء مسائل فنی و فیزیکی در هر یک اقتضائات خاص خود را می اي که امکان برنامه گونه شرایط بسیار متفاوتی از هم داشته، به

توصیفی ها مواد و روش  ز نوع  عه ا ن مطال انجام گرفت. جامعه مطالـعـه انـبـارهـاي          1395مقطعی به شیوه سرشماري در شش ماهه اول سال  -: ای
ي نامه ایمنی و استانداردهاي انبارهـا  لیست پایش انبار و آیین ها از چک  شهرستان و استان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیالن بودند. داده             16داروئی  

 داروئی به صورت دستی استخراج و اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سی  نتایج رر ن می       : ب شا ده ن عمل آم ن            هاي به  یی ذا و آ غ رو و  دا ن  زما سا ردهاي اعالمی  دا ان ست صول و ا ز نظر ا ــی     دهد که ا ــن ــم ی امه ا ن
ها نیاز به بازسازي و تجهیز و تعمـیـرات    درصد آن 80ها در حداقل شرایط ایمنی و استاندارد بوده و باالي  انبارهاي داروئی استان و شهرستان 1352مصوب  

 ها فراهم گردد. اساسی داشته و شرایط ایمنی باید در آن

رو به  گیري  نتیجه دا در     :  ــی  ــل ــل خ ا  ت رد  دا شده  ریف  ع ت رد  دا ان ست شرایط ا در  داري  ه نگه ز ب ا تی نی حیا ژیک و  ت را ست یک کاالي ا ن  عنوا
 و  طـبـیـعـی      حوادث غـیـرمـتـرقـبـه          و  بالیا  براي  نظام سالمت  آوري تاب  و  آمادگی  کارایی و اثربخشی آن وارد نگردد و از طرفی با توجه به برنامه ارتقاء        

 گردد. ساخت نیاز به ارتقاء وضعیت فیزیکی و فنی انبارهاي دارویی در سیستم بهداشتی احساس می انسان

 انبار داروئی، ایمنی انبار، بهداشت انبار، استاندارد انبار داروئی :کلمات کلیدي
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A-10-196-1 
 1389-1391هاي  هاي شهرستان ایالم طی سال بررسی حوادث ناشی از کار در صنایع و کارگاه

 
 *،3، احسان محمدي 2، فرهاد فراستی 2، عبدالحسین پورنجف 1اهللا کاکایی  حجت

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران اي، گروه بهداشت حرفه دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه-2

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین،  اي، گروه بهداشت حرفه دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -*3
 ehsan.hse2020@gmail.comایران( نویسنده مسئول) 

 
 

 چکیده

تولیـد    سطح  و کاهش  مالی فراوان هاي کارگر و زیان مرگ موارد موجب در بعضیو  درد، رنج از کار سبب ناشی حوادث :و هدف  زمینه
از کـار در        ناشـی   با بروز حوادث  مرتبط  علل  بررسی  مطالعه  این  از انجام  آید، هدف  شمارمی به ملی زیان یک شود، بنابراین می و غیره 
 باشد. می 1389-1391هاي  سال طی ایالم استان اجتماعی تأمین پوشش تحت هاي و کارگاه صنایع

توصیفی      ها  مواد و روش   ز نوع  ا عه  ن مطال ای ها با  ي ناشی از کار مورد بررسی قرار گرفت، داده حادثه 462تحلیلی است که در آن -: 
آوري گردید. تجزیه و تـحـلـیـل       هاي مربوط به ثبت حوادث در سازمان تأمین اجتماعی جمع ي خودساخته از پرونده    نامه  استفاده از پرسش  

 ) صورت گرفت.spss-16افزار ( ها از طریق نرم داده
سنی  ها  یافته روه  در گ حوادث  ن  ری شت د بی دا شان  عه ن ج مطال ) 99/8نفر (    461درصد، رخدادهاست.  )  46/8سال (  30-21: نتای

درصد بیشترین علت حادثـه  )  57/1اند. اعمال ناایمن با ( درصد متأهل بوده) 62/4اند. اکثر حادثه دیدگان ( درصد حادثه دیدگان، مذکر بوده 
ي کاري کمتر  درصد حادثه دیدگان سابقه)  90/9درصد حوادث در داخل کارگاه اتفاق افتاده است. () 95/4را به خود اختصاص داده است. ( 

ترین پیامد حادثه، کوفتگی، دررفتگی، پـارگـی،    درصد و فراوان)  37/9ترین عامل وقوع حادثه سقوط و لغزیدن (    اند. مهم    از پنج سال داشته   
درصد بیشترین حوادث را داشته )  5/87) با (  16الی  8درصد بوده است. شیفت کاري صبح (  )  43/3خوردگی و گرفتگی اعضا (     بریدگی، پیچ 

درصد به کار بنایی و کـارگـري اشـتـغـال          )  48/9اند. بیشتر حادثه دیدگان ( وقوع یافته 1389درصد در سال ) 42.6است. اغلب حوادث ( 
درصد حوادث در )  70/3درصد رخداده اند و به لحاظ میزان ساعات کار در شبانه روز ( )  29/9ي حوادث در بخش تولیدي (        اند. عمده    داشته

 اند. ساعته بروز یافته 8ساعات کاري 

سابقه             گیري  نتیجه دگان  دی دثه  حا ر  شت وده و بی شی ب زای ف ا حوادث  روز  د ب رون ده،  ست آم د ج به  ر  : طبق نتای ــ ر کمت ي کا
هـاي مـربـوطـه و            رساند که بهبود وضعیت ایمنی، نظارت و همکاري هرچه بیشتر سـازمـان               اند و این مطلب را می       از پنج سال داشته   

 طلبد. کار را می هاي موردنیاز براي افراد تازه آموزش
 

هکلمات کلیدي رگا ع و کا صنای ر،  ز کا ا شی  ث نا حواد م :  جتماعی، ایال ن ا أمی ت زمان  سا  ها، 
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Abstract: 

Background & Objectives: According to job nature, construction industr ies are one of the most 
dangerous industries in the world. These accidents influenced by combination of different factors. The 
present study aimed to modeling occupational accidents and investigation the effects of risk manage-
ment factors on accidents in the construction industries. 

Materials & Methods: This analytical study was car r ied out on 8-construction sites during 5-years 
(2011-2015). Studied data were included variables and factors of risk management systems and infor-
mation about human injuring accidents. The modeling was implemented based on structural equation 
modeling (SEM) approach using statistical software of IBM SPSS AMOS v22.0. 

Results: Results of SEM approach showed that studied occupational accidents were affected by 
different factors such as safety & health training, risk management, and risk control, and their indicator 
variables (p<0.05). 

Conclusion: The findings implied that structural equation modeling is a reliable and applicable 
accidents modeling method. Furthermore, the results should be considered to prevent and reduce occu-
pational accidents in construction industries. 

 

Keywords: Occupational Accident, Structural Equation Modeling, Risk Management Factors, construction 
Industry 
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 ریزي شده جهت آموزش اصول صحیح حمل دستی بار بررسی قابلیت کاربرد مدل رفتار برنامه
 

 2، مهدي زارع ،*1مریم جعفري 
 

  kiyanjafari89@gmail.com / بیمارستان کودکانعلوم پزشکی هرمزگان، HSE(نویسنده مسئول) کارشناس ارشد، گروه  -*1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دکتري، بهداشت حرفه- 2

 

 چکیده
ر      زمینه و هدف:    ا ستی ب د به بلند کردن، پایین آوردن، هل دادن، حمل یا حرکت بار با استفاده از دست یا نیروي بـدن اطـالق                       حمل 

باشد. به منظور پیشگیري از عوارض ناشی از حمل دستی بار بر مبناي   هاي مهم ناشی از حمل دستی بار کمردرد می از آسیب  شود یکی.    می
هاي ایمن حمل دستی بار یکی از اقدامات اولیه آموزش اصول صحیح حمل بار باشد. فرآیند تغییر رفتار تحـت تـأثـیـر         کارگیري تکنیک   به

هاي متعددي ارائه گـردیـده اسـت.       مورد بررسی قرارگرفته و در این زمینه تئوري  باشد که توسط محققین مختلفی    فاکتورهاي متعددي می  
است. بر این اساس در طی این مطالعه که   (Theory of planned behavior)ریزي شده  ها، تئوري رفتار برنامه یکی از این تئوري 

هاي صحیح حمل دستی بـار در چـارچـوب         فارس بندرعباس انجام شد شیوه     منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج         در شرکت 
 .ریزي شده بررسی شد الگوي رفتار برنامه

ریـزي شـده      باشد که به شکل زیر انجام شد. ابتدا بر اساس تئوري رفتار برنامه       این بررسی یک مطالعه نیمه تجربی می        ها:   مواد و روش  
ریزي شده و روش حمل دستی بار تهیه شد. پس از انجام مطالعه مقدماتی و تـعـیـیـن         هایی بر مبناي اجزاي تئوري رفتار برنامه    پرسشنامه

 روایی و اعتبار پرسشنامه و ابزارها، با مراجعه به کار گران جامعه آماري
وسـیلـه    ها به صورت کد وارد کامپیوتر شد. داده    هاي تکمیل شده به     ها تکمیل گردید. پرسشنامه      ها پرسشنامه   انتخاب شده و با مصاحبه با آن      

 تجزیه و تحلیل گردید. 19ورژن   SPSSافزار آماري نرم
هاي قصد رفتـار (رعـایـت        ) پیش بینی کننده >0/001p=ضریب استاندارد،  0/51هاي مطالعه نشان داد هنجارهاي ذهنی (     یافته:  ها  یافته

هاي مناسبی براي تغییر رفتار (رعایت صحیح حمل دستـی             صحیح حمل دستی بار) بودند و کنترل رفتاري و قصد رفتاري پیش بینی کننده              
ریزي شده به عنوان مدلی براي توضیح قصد رفتار (رعایت صحیح حمل دستی بار) و   بار) بودند. سرانجام، نتایج مطالعه از نظریه رفتار برنامه 

 .تغییر رفتار حمایت کردند
ریزي شده در ایجاد رفتار صحیح حمل دستی بـار کـارگـران       بنابراین با انجام این بررسی تأثیر و کارایی تئوري رفتار برنامه  گیري:   نتیجه

ریزي شده پیش بینی کننده قصد رفتار انجام اصول صحیح حمل دستی بـار                 گردد؛ اما از جایی که تمام اجزاي تئوري رفتار برنامه           تائید می 
هاي تئوري را نیز در جامعه موردنظر بـایـد    ریزي شده دیگر جنبه توان گفت که جهت تغییر قصد رفتار، عالوه بر تئوري رفتار برنامه           نبود می 

 بررسی کرد.

 ریزي شده، نگرش، کنترل رفتاري درك شده، هنجارهاي ذهنی، حمل دستی بار نظریه رفتار برنامه کلمات کلیدي:
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بینی، رفتار شهروندي سازمانی و حوادث شغلی بر روي پرستاران دو بیمارستان شهر  بررسی ارتباط بین خوش
 قم
 

 *،4، علیرضا کوهپایی3، فاطمه سعادت2، زهرا عرب1محمد خندان
 مربی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -1

 ، قم، ایرانبیمارستان گلپایگانی، ارگونومی ارشد کارشناس- 2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناس بهداشت حرفه -3

 اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه-* 4

 koohpaei@muq.ac.ir  

 چکیده
اري                     مقدمه:  ــ ع بیم عرض انوا در م ره  خود هموا ر  ت باالي کا سی سا ح حجم و  دلیل  درمانی به  شتی و  دا ه ت هاي ب راقب م م ن نظا رکنا کا

. یـکـی از        دهنـد  ها رفتار کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می ها و حوادث قرار دارند. عوامل متعددي در بروز حوادث شغلی دخیل هستند که بسیاري از آن       
بینی و ارتباط آن با رفتار شهرونـدي سـازمـانـی و           رو، با هدف بررسی خوش    رو، مطالعه پیش    از این   فاکتورهاي ذهنی مورد توجه نیز، خوش بینی است.        
 .تعریف و اجرا شدحوادث شغلی پرستاران در دو بیمارستان شهر قم 

ن     روش:    عه مقطعی بی ن مطال نفر از پرستاران شاغل در دو بیمارستان در شهر قم که نمونه گیري به روش تصادفی ساده انتخاب شده بـودنـد         200ای
اجرا گردید. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسش نامه دموگرافیک، پرسشنامه معتبر خوش بینی ویلیامسون و پرسشنامه رفتار شـهـرونـدي                1395در سال   

و به کمک آزمون هـاي مـن        SPSS V20افزار  صورت خود اظهاري و نیمه نظارتی تکمیل شد. داده ها توسط نرم سازمانی می باشد. پرسشنامه ها به 
 ویتنی، کروسکال والیس، تی، تحلیل واریانس یک طرفه، و رگرسیون پوآسون مورد تحلیل قرار گرفتند.

درصد از پاسخ دهندگان بیان داشتند در گذشته مواردي از حوادث شغلی را تجربه کرده اند. رفتار شهروندي سازمانی داراي میانگیـن نـمـره        40/6نتایج:   
محاسبه شد. مردان به صورت معنی دار، خوشبینی بـاالتـري داشـتـنـد (             51/10± 60/2بود. میانگین خوش بینی نیز  12/61با انحراف استاندارد 62/15
0/004  =p (  ) 0/05و سطح تحصیالت، شیفت کاري و خوش بینی با حوادث شغلی در ارتباط بودند <p (              افراد با سطح تحصیالت دیـپـلـم نسـبـت بـه .

درصد کمتر از روزکاران حادثه ناشی از کـار را تـجـربـه            34/3% کمتر دچار حادثه شده بودند. نوبت کاران نیز 52/4پرستارانی که لیسانس یا باالتر دارند  
 کردند. به عالوه، افزایش یک واحدي در خوشبینی افزایش شش درصدي حوادث شغلی را در پی داشت.

ذهنی کاري و به             بحث:    سمی و  ج ر  ا ش ب دیل و کاه ع ت ر به منظور  امه هاي مؤث رن جراي ب ده ا ست آم د ج به  ن نتای رفت در نظر گ ا  ع  ب ــ تب
آموزش کافی و مناسب براي ارتقاي سطح نگرش کارکنان نسبت به ایمنی شـغـلـی     .بهبود رفتار سازمانی پرستاران مورد مطالعه الزم و ضروري خواهد بود 

کـار  یـط    نیز موجبات تغییر دیدگاه افراد از حالت خوشبینی منجر به بی توجهی در وظایف به سمت خوشبینی منجر به مدیریت و تسلط بهتر بر شرایط مح                       
 خواهد شد.

 حوادث شغلی، خوشبینی، رفتار شهروندي سازمانی، پرستاران: کلمات کلیدي
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ارزیابی ریسک حریق در یک ساختمان اداري مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده 
 NFPAاز استاندارد 

 

 4، حسین مهراب نژاد3، علیرضا نجومی 1، حسین موالیی فر ،*2. مهدي جهانگیري1فاضل رجبی
 اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*2

jahangiri_m@gmail.com 

 ، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران.HSEرئیس  -3

 رئیس بهداشت صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران -4

 

 چکیده
ــی         زمینه و هدف:    حمیل م ت ن ها  زما سا ع و  جوام ه  ا ب ر توجهی  قابل  ی  جانی و مال ت  سارا خ ه  ان سالی ست که  حوادثی ا ز  یکی ا حریق 

ي دارد.   بر بودن تخلیه ي اضطراري و وجود تجهیزات گسترده اهمیت بیشتـر       هاي بلند به دلیل وجود تعداد زیاد افراد، زمان          کند. این موضوع در ساختمان     
و به منظور ارتقاء وضعیت ساختمان مذکور از مـنـظـر      هاي اداري مجتمع گاز پارس جنوبی      این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک حریق در یکی از ساختمان          

 ایمنی حریق انجام شد.

توصیفی    ها:     مواد و روش   ز نوع  عه ا ن مطال باشد که در یک ساختمان بلند واقع در مجتمع گاز پار جنوبی انجام شد. نحوه          مقطعی و کاربردي می   -ای
سـامـانـه ي      « افزار    الزم است، از نرم NFPA101انجام مطالعه بدین شرح است که ابتدا اطالعاتی که براي ارزیابی ریسک حریق بر طبق استاندارد            

لیست درآورده شد. چک لیست مورد نظر از طریق بازدید از ساختمان و مراجـعـه     صورت چک ) استخراج و به CFSES» ( اي ارزیابی ریسک حریق     رایانه
منتقـل   CFSES) »اي ارزیابی ایمنی حریق(  ي رایانه سامانه«افزار  به بخش مهندسی ساختمان مجتمع گاز پارس جنوبی، تکمیل و اطالعات آن به نرم           

 ي کنترل حریق، خروجی و ایمنی عمومی مورد بررسی قرار گرفت. شد و درنهایت ریسک حریق ساختمان از سه جنبه
د    ها:   یافته دا ــ ع ت ت و  دم ق ع،  فا ت ر (ا زمینه اي  ت  س اطالعا سا ر ا ن ب ختما سا ن  حریق ای یمنی  سک) ا ری ر  ا عی (م ز  ا ز مورد نی ا داقل امتی ح

تعیین شد. عدد ریسک حریق این ساختمان نیز در   6و  5، 7/5طبقات ساختمان) در سه حیطه ي کنترل حریق، خروجی و ایمنی حریق عمومی به ترتیب            
 برآورد شد؛ بنابراین ریسک حریق در این ساختمان در محدوده ي قابل قبول قرار می گیرد. 26و  16/5، 18سه حیطه ي مذکور به ترتیب 

جا مهم گیري:   نتیجه ز آن ت؛ اما ا س قبول ا قابل  شده،  ر  ذک ي  حیطه  سه  در  ن  ختما سا ن  حریق ای سک  ری ه طور کلی  دف     ب ــ ن ه ــ ری ت
ـ   انجام ارزیابی ریسک ارتقاي وضعیت کنونی می باشد، اتخاذ تدابیري نظیر ارتقاء وضعیت سامانه ي آبفشان، افزایش تعداد برنامه ي واکـنـش د               رابـر  ر ب

 .شرایط اضطراري و در نظر گرفتن تدابیر کنترل دود در صورت وقوع حریق احتمالی، می تواند موجب بهبود وضعیت ایمنی حریق این ساختمان شود
 

 NFPAارزیابی ریسک، ساختمان، حریق، استاندارد  کلمات کلیدي:
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 1384-1388پاالیشگاه هاي مجتمع گاز پارس جنوبی از سال در یکی از تجزیه و تحلیل حوادث 
 

 علی دلیلی1،*، سعید نظري2
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران اي، گروه بهداشت حرفه-دانشجوي ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه-1*

 نویسنده مسئول*

ali.dalili71@gmail.com 

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-2

 

 چکیده

ن            زمینه و هدف:    شی د و ما ري موا رب تکنولوژي و کا ر  غیی ت د،  ولی ت زون  ف روز ا شد  ــی     ر غل ش ث  حواد روز  د موجب ب دی ج آالت 
فراوانی در صنایع مختلف شده است و با توجه به خسارات و تلفات قابل توجه ناشی از حوادث شغلی، اهمیت پیشگیري از حـوادث کـامـًال           

 روشن می گردد.

ه،                مواد و روش ها:     ث د حا شبه  شاخص هاي  وده و  حلیلی ب ت توصیفی و  ز نوع  عه ا ن مطال و    FAC   ،MTC   ،RWDCای
LTA      بر اساس استانداردOGP    انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند طوري که نتایج با بررسی پرونده �هاي حوادث شغلی اتفاق افتاده در   

 داده ها تجزیه و تحلیل شدند. EXCEL 2013افزار -به دست آمد و در نهایت با استفاده از نرم 1384-1388پاالیشگاه از سال 

جاد                     یافته ها:   ی عامل ا ن  ری شت ن بی ود و همچنی دثه ب حا شبه  ربوط به  شاخص م ن  ری شت ده بی ست آم د ج به  س نتای سا ر ا ب
درصد و کمترین عامل مربوط به گرمازدگی و  19و  30، 37سوزي با امتیاز -کننده حوادث به ترتیب توسط خطاي پرسنلی، نشت مواد و آتش 

 بعدازظهر رخ داده بودند. 5صبح و  10سوختگی بود و اکثر حوادث در شیفت روز و محدوده ساعتی 

م به      نتیجه گیري:   زو ج، ل س نتای سا ر ا راي               ب دوره اي ب ت  صور شی به  امه هاي آموز رن ن ب دوی ت جربه و  ت ا د ب را ف کارگیري ا
کارگیري دستورالعمل کاري ایمن براي ساعات تغییر شیفت و همچنین الزام کردن مسئولین بـه       کاهش حوادث ناشی از خطاي پرسنلی و به       

کارگیري نفرات، مازاد بر ساعات کاري مجاز براي کاهش حوادث در ساعات تغییر شیفت پیشنهاد می شود و همچنین تشویق هـمـه                   عدم به 
 تواند در کاهش حوادث مفید باشد.�پرسنل به گزارش آنومالی و استفاده از نتایج آن براي اجراي اقدامات اصالحی و پیشگیرانه می

ث واژگان کلیدي: حواد ش  زار ه، گ شگا پاالی ث،  د  حوا
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A-10-211-2 

یکی  در PHASTافزار  مدل سازي پیامدهاي ناشی از انفجار مخزن کروي پروپان با استفاده از نرم
 پاالیشگاه هاي میعانات گازي کشور از

 

 ،*2، علی دلیلی1سعید نظري

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران اي، گروه بهداشت حرفه-دانشجوي ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه-2

 نویسنده مسئول *

ali.dalili71@gmail.com 

 چکیده
زوم                  ها  زمینه و هدف   ــ شیمیایی در واحدهاي صنعتی، ل ع حوادث ناگوار ناشی از رهایش و انفجار مواد  : امروزه وقو

آمادگی براي مواجه شدن با این خطرات را ایجاد نموده است. باوجود تمهیدات ویژه در صنایع شیمیایی جهت پیشگیـري از     
نشت مواد و وقوع چنین حوادثی مثل انفجار، اغلب به دلیل خطاهاي انسانی در زمان کنترل واحد و یـا بـروز اشـکـاالت                             

گونه حوادث هستیم. لذا، شناسایی مخاطرات فرایندي و آنالـیـز      فرآیندي در حین تعمیرات و یا سایر موارد، باز هم شاهد این           
 گونه صنایع ضرورت دارد. پیامدهاي آن در مراحل مختلف این

ــاده                ها:   مواد و روش   ــک م سازي پیامد با پیش بینی اثرات ناشی از انفجار، رهایش و پخش ی ستا، مدل  در این را
افـزارهـاي مـتـعـددي هـمـچـون                هاي ریاضی می تواند بسیار مفید باشـد. امـروزه نـرم                شیمیایی در محیط توسط مدل    

PHAST,ALOHA,SLAB,DEGADIS   به منظور مدل سازي پخش و انفجار مواد سمی و خطرناك تهیه شده است
سـازي     به دلیل شبیه  PHASTافزار  باشند. در این مطالعه نرم هاي خاصی می که هر یک متناسب با کاربرد آن داراي ویژگی 

در    A  3001ناشی از مخزن کروي فشار باالي    BLEVEنحوه انتشار و میزان فشار موج انفجار براي ارزیابی پیامد رخداد            
پاالیشگاه انتخاب شد. روش کار به این صورت بود که ابتدا سناریو انفجار تعریف شد. سپس اطالعات مخزن و پـارامـتـرهـاي       

 افزار وارد گردید. فرایندي آن در نرم

ــزن  گیري: ها و نتیجه  یافته غلب تجهیزات در اطراف این مخ گر این بود که به دلیل فاصله ایمن کافی، ا شان نتایج ن
از خسارت در امان خواهند بود. ولی خطوط لوله و برخی از مخازن استوانه اي به دلیل نزدیکی دچار آسیب می شوند. لـذا،                            
تعبیه دیواره حائل در اطراف خطوط لوله تحت شعاع و جابجایی برخی از مخازن استوانه اي توصیه گردید. در نهایـت بـراي                  

هاي بیشتر در مطالعات آتی، آنالیز پیامد اثرات زنجیره اي، تشعشعات موج انفجار و اثربخشی اقدامـات اصـالحـی و                         بررسی
 پیشنهادي توصیه می گردند.

سک، مخازن، کلمات کلیدي:   PHAST، انفجار، پیامد، BLEVEری
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A-10-211-3 

ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند در واحد تقویت فشار سیري و آنالیز عدو انطباق 
 CCPSها بر اساس الگوي 

 
 ،*3، علی دلیلی2، سعید نظري1منوچهر نیک آذر

 استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران-1
 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-2

 ): دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه بهداشت حرفه اي، تبریز، ایراننویسنده مسئول( -*3

ali.dalili71@gmail.com 

 چکیده
ت                  زمینه و هدف   ــ ع ــ صــن در  ره  ر هموا جا عال و انف شت سمی، قابل ا شیمیایی  د  شت موا ز ن شی ا حوادث نا روز  : ب

نفت وجود داشته و همواره شرکت ها و سازمان ها با وضع قوانین، مقررات و الزامات در جهت حذف و یا کاهش این مخـاطـرات             
) به منظور مطالعه AICHEگام برداشته اند. به دنبال وقوع حوادث متعدد در صنایع پرخطر دنیا، انجمن مهندسی شیمی آمریکا (

کارگیري روش هاي پیشگیري از وقوع حوادث فرایندي، مـرکـز             ریزي الزم جهت به     گونه حوادث و برنامه     این   و شناسایی عوامل  
 گذاري و تأسیس کرد. میالدي پایه 1985) را در سال CCPSایمنی فرایندهاي شیمیایی (

ا                   ها:   مواد و روش   ــ ســک ب ری ر  د مبتنی ب ین را ف یمنی  ت ا ری دی ت م زاما شناخت ال ش  ژوه پ ن  م ای جا ز ان هدف ا
استفاده از راهنماي مرکز ایمنی فرایند شیمیایی آمریکا و ارزیابی وجود این الزامات در واحد تولید و عملیات (بخش فـراسـاحـل)               

 براي حداکثر تطابق با این راهنما می باشد. HSEشرکت نفت و گاز پارس و پیرو آن ارائه راهکارهاي مدیریت 
ا          گیري:   ها و نتیجه    یافته ــ س ب ســپــ شده و  سایی  شنا م  ست سی ضعف  قوت و  ق، نقاط  ابی انطبا رزی ز ا س ا پ

و با توجه به مـحـدودیـت       FAHP) تحلیل سلسله مراتب فازي    MADMاستفاده از مدل هاي تصمیم گیري چند شاخصه (         
هاي مالی و اولویت بندي موارد براي رسیدن به یک مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک پویا و جامع ارائه راهکار شود. سپس                      

انجام و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و  SWOTشناسایی نقاط افتراق و اشتراك سیستم طراحی شده، بر اساس روش مدیریتی 
هـاي     با توجـه بـه اسـتـراتـژي          HSEتهدیدهاي سیستم با توجه با ارزیابی اولیه شناخته شد و درنهایت راهکارهاي مدیریتی          

 ارائه و اولویت بندي گردیدند. RBPSپیشنهادي براي دستیابی به حداکثر تطابق با الزامات 
 

تبیکلمات کلیدي را سله م سل حلیل  ت سک،  ری ر  د مبتنی ب ین را ف یمنی  ت ا ری دی  SWOTفازي، تحلیل  : م
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A-10-212-1 

 بررسی کیفیت خواب در مشاغل پرستاري، رانندگان کامیون و کارگران صنعت
 

 3مسعود خسروي پور، 2حامد رحیمی، 1*،سینا آرین
دانشجوي کارشناسی علوم صنایع غذایی شاخه کنترل کیفیت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، (نویسنده مسئول):  -1*

sinaaryan008@gmail.com 
 اي، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه-2

 اي، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه- 3

2 
 

 چکیده 
ترین نیازهاي زیستی انسان خواب است که نقش بسیار مهمی در سالمت و کیفیت زنـدگـی دارد. خـواب                    یکی از مهم    زمینه و هدف:   

آورد در مشاغلی که نیاز به ایمنی و تمرکز الزم است همچون پرستاري و رانندگان کامیون و                    نامناسب به دلیل اختالالتی که به وجود می       
 اند. کارگران شاغل در صنعت بسیار حائز اهمیت است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته

حلیلیها:  مواد و روش ت ی،  ز نوع مقطع ا عه  ن مطال گیري تصادفی صورت گرفته است.  با استفاده از نمونه 1395توصیفی در سال -ای
نفر از کارگران شاغل در یکی از کارخانجات صنعتی شهر کرمانشاه در ایـن   86نفر از پرستاران و       260نفر از رانندگان کامیون،       100تعداد  

ها  استفاده شد. داده  PSQIآوري اطالعات از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب           مطالعه انتخاب شدند. جهت جمع     
 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. Pearsonو ضریب همبستگی  t، آزمون ANOVAهاي آماري  با آزمون
ب  ها:  یافته رتی ت د به  شاه روه مورد و  د گ را ف در ا صدا  ا  جهه ب ن موا زا ن می بل و    و دسی 89/31± 2/36و  52/91±5/12میانگی

% حاصل شد که اختالف مـعـنـاداري       81% و در گروه شاهد  19نمره حاصل از پرسشنامه کیفیت خواب نیز، در افراد گروه در معرض صدا      
پرستاران از کیفـیـت    40پرستاران نامطلوب بوده و %  60. کیفیت خواب در%  ) p> 0/05درکیفیت خواب دو گروه مورد بررسی وجود داشت (         

خواب مناسب برخوردار بودند؛ که ارتباط معنی داري بین کیفیت خواب در بین پرستاران و سالمت روان آن ها وجـود داشـت. در بـیـن                     
% داراي کیفیت مطلوب در خواب بودند. در این رابطه سن و سابقه کاري نیز بـر    30% داراي کیفیت نامطلوب خواب و   70رانندگان کامیون   

 میزان عملکرد رانندگان مؤثر بود.

نتایج حاکی از نامناسب بودن وضعیت خواب در مشاغل پرستاري، رانندگان کامیون و کارگران شاغل در صنعت است کـه                       گیري:   نتیجه
 وري عملکرد دارد و باید براي رفع این مشکل چاره اي اندیشید. سبب مشکالتی در سالمت روان، ایمنی و بهره

 

 سالمت روان، کیفیت خواب، پرستاران، رانندگان کامیون، کارگران: کلمات کلیدي
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A-10-214-2 

 بررسی ارتباط جایگاه مهار ایمنی و حوادث در یک محیط صنعتی
 

 3، حامد آقایی2آبادي مصطفی میرزایی علی، ،*1نیا محسن مهدي

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم اي، گروه بهداشت حرفه (نویسنده مسئول):کارشناس ارشد بهداشت حرفه -*1
Mohsen.Mahdinia@yahoo.com 

 اي دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه -2
 اناي دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همد اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي بهداشت حرفه-3

 

 چکیده
جایگاه مـهـار، مـیـزان        است. »جایگاه مهار ایمنی«طور محدود به آن پرداخته شده است          یکی از مفاهیمی که مطالعات عملکرد ایمنی به         زمینه و هدف:   

رلی اسـت  باشد. جایگاه مهار ایمنی نیز درجه کنت  شود تا چه حد تحت کنترل وي می اعتقاد فرد نسبت به این موضوع است که شرایطی که براي او ایجاد می  
با توجه به اهمیت این متغیر در بهبود عملکرد ایمنی و با توجه به اینکه کـمـتـر          بنابراین  ها، دارند.      کنند بر وقوع حوادث، جراحات و آسیب        که افراد تصور می   

ر یک محـیـط   اي در این حوزه در صنایع انجام شده است، این مطالعه با هدف تعیین جایگاه مهار ایمنی و بررسی ارتباط این متغیر با وقوع حوادث د                      مطالعه
 صنعتی انجام شد.

سال  ها: مواد و روش  در  ت مقطعی  صور ه  حلیلی ب ت توصیفی  عه  ن مطال ابزار مـورد      نفر از کارکنان یک صنعت انجام شد.  173بر روي  2015ای
آوري اطـالعـات بـه صـورت              نامه خود گزارشی حوادث بود. جـمـع          هاي جایگاه مهار ایمنی و پرسش       نامه  نامه دموگرافیک، پرسش    استفاده شامل پرسش  

هـاي تـی و          هاي تحلیلی آزمون هاي آماري توصیفی و آزمون و با استفاده از آزمون 20نسخه  SPSSافزار    انجام شد. آنالیز اطالعات در نرم        خودگزارشی
 رگرسیون لجستیک انجام شد.

 36نامه بود    به دست آمد و با توجه به میانگین در نظر گرفته شده براي پرسش38/87میانگین نمره کل جایگاه مهار ایمنی در گروه مورد مطالعه ها:    یافته
شود، بنابراین جایگاه مهار ایمنی در گـروه   جایگاه مهار ایمنی، درونی قلمداد می 36جایگاه مهار بیرونی و امتیاز مساوي و باالتر از       36و براي امتیاز کمتر از      

دار و مـعـکـوس بـا وقـوع           ارتباط معنی»کنترل محیطی و تجهیزاتی«و  »کنترل درونی«دو بعد مورد مطالعه درونی است. از سه بعد جایگاه مهار ایمنی،     
دار و      دار نبود. همچنین نمره کل جایگاه مهار ایمنی داراي ارتباط معنـی   این ارتباط از نظر آماري معنی   »شانس و سرنوشت  «حوادث دارند اما در مورد بعد       
 )p>0/01تر باشد احتمال وقوع حوادث در افراد بیشتر است ( و هر چه جایگاه مهار ایمنی بیرونیباشد  معکوس با وقوع حوادث می

شگیري:     نتیجه ــ پی ر  غی ن مت عنوا ه  یمنی ب ر ا ها ه م یگا جا د که  دا ن  شا قبلی ن ت  عا ر مطال ج اکث ا نتای سو ب عه هم ن مطال ج ای ــی     نتای ــن ــی ب
یا شـانـس و      تر دارند، به دلیل اینکه وقوع حوادث را بیشتر ناشی از عوامل خارجی و محیطی و    باشد. افرادي که جایگاه مهار بیرونی        کننده وقوع حوادث می   

 شوند. کنند و در نتیجه بیشتر دچار حادثه می ها تالش می دانند کمتر جهت بهبود و اصالح عملکرد ایمنی خود و رعایت دستورالعمل اقبال می

 

 حادثه، جایگاه مهار ایمنی، عملکرد ایمنی :کلمات کلیدي
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A-10-226-1 

 PHEAارزیابی ریسک خطاهاي انسانی در فرآیند داربست بندي به روش 
 

 ، *3، سپیده عباس زاده2، کامران غالمی زاده1مهدي جهانگیري

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 2
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اي، دانشکده بهداشت (نویسنده مسئول) کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*3

sepidehabbaszadeh94@yahoo.com 

 

 چکیده
سی  زمینه و هدف   رر ز           : ب ش ا ست که وقوع بی ده ا دا ن  شا درصد حوادث به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عامل انسانی مربوط است. بـا      90ها ن

رتفاع، سازي و نقش آن در بروز حوادث گوناگون و با توجه به اهمیت باالي حوادث ناشی از کار در ا               توجه به گسترگی کاربرد داربست در صنعت ساختمان       
هـر  هاي ساختمانی شـ     این مطالعه مقطعی با هدف واکاوي و ارزیابی ریسک خطاهاي انسانی در عملیات برپایی و پیاده سازي داربست در یکی از کارگاه                     

 شیراز انجام شد.
ز                        ها:   مواد و روش   اده ا ــ ف ــ ــت س ا ا سایی و ب شنا ست  رب دا سازي  پیاده  رپایی و  ربوط به ب شغلی م دا کلیه وظایف  ر ابت م کا جا راي ان ب

)، مورد واکاوي قرار گرفت. سپس انواع خطاهاي انسانی محتمل در هر یک از مراحل کـاري      HTAروش تجزیه و تحلیل وظایف شغلی سلسله مراتبی (         
)، پیش بینی و شناسایی گردید و ضمن توصیف نوع خطا و تعیین پیامدهاي نـاشـی از      PHEAبا استفاده از روش واکاوي پیش بینانه خطاهاي انسانی ( 

 ارائه شد. PHEAها، راهکارهاي کنترلی مناسب به منظور پیشگیري از بروز خطاها در برگه کار  هاي بازیابی آن آن و راه
د  ها:  یافته ین رآ ف خطـاي   PHEA ،30زیر وظیفه تعیین گردید. در تحلیل برگه کار  20وظیفه شغلی اصلی و  14داربست بندي در مجموع  HTAدر 

دلیل نـبـود   اند از: عدم رعایت فاصله ایمن از خطوط انتقال برق، سقوط از ارتفاع به  ها به ترتیب درجه ریسک عبارت ترین آن انسانی شناسایی شد که مهم 
ـ                               نرده یـز  هاي محافظ و سایر تجهیزات و وسایل ایمن کننده، سرخوردن و سقوط از ارتفاع به دلیل عدم استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر سـقـوط، ل

ن هاي سکوي کار به یکدیگر و صدمه به واسطه پرتاب اجزاي داربست از باال بـه پـایـیـ        خوردن و سقوط از ارتفاع به دلیل عدم مهارسازي و بست تخته           
 جاي استفاده از قرقره و بازوي باالبر. به

شود.          گیري:   نتیجه ع  ق شوا رو سانی به  خطاهاي ان هاي داربست بندي از درجه ریسک بـاالیـی      نشان داد که برخی از فعالیت   PHEAواکاوي 
در ها، آموزش مـجـریـان کـار          هاي کاري و نظارت اشخاص ذیصالح بر اجراي آن برخوردار بوده و الزم است با انجام اقداماتی نظیر تدوین دستورالعمل  

وي ارتفاع در خصوص اهمیت استفاده از تجهیزات محدودکننده سقوط، حفاظ گذاري و نصب تجهیزات و وسایل ایمن کننده و استفاده از قـرقـره و بـاز                
مـنـاً بـه      ها اقدامات الزم به عمل آید. ض  باالبر یا سایر وسایل مکانیکی مناسب به منظور انتقال اجزاي پیاده شده داربست به زمین، نسبت به کاهش آن                  

 تواند در شناسایی و برآورد ریسک نیمه کمی خطاهاي انسانی در فرآیند داربست بندي مفید  می PHEAکارگیري روش 

 داربست بندي، خطاي انسانی، کار در ارتفاع: کلمات کلیدي
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A-10-228-1 

 هاي جمعیت شناختی آنان بري و ارتباط آن با ویژگی فرهنگ ایمنی در کارگران صنعت سنگ

 

3، علی تمدن3، الناز شیردل3*،، اسماعیل سعیدي3، حسین رهدار2، علی عالمی1عبداهللا غالمی
 

 اي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران اي بهداشت حرفه دانشجوي دکتري بهداشت حرفه-1

 شکی گناباد، گناباد، ایرانپزدکتري تخصصی اپیدمیولوژي، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم -2

 اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه نویسنده مسئول):(-*3

esmailhse@gmail.com 

 

 

 چکیده
ر  زمینه و هدف:   ست. اگ یمنی ا ا ت به  سب زمان ن سا صلی و کلی آن  ش ا ده نگر دهن شان  ن، ن زما سا یک  در  یمنی  رهنگ ا ف

عامـلـی    -باشند آگاهی داشته باشند  افراد از ایمنی و بهداشت مربوط به سازمانی که در آن مشغول به فعالیت می                -فرهنگ ایمنی مثبت باشد   
اي دارند. هدف از مطالـعـه حـاضـر          سازد که در ایمنی خود و همکاران دیگرشان سهم عمده           است که کلیه کارکنان و کارگران را متعهد می        

کار و گـروه        سابقههاي جمعیت شناختی (سن، تحصیالت،         بري گناباد با ویژگی     بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی در کارگران صنعت سنگ        
 شغلی) بود.

عه مقطعیها:  مواد و روش ن مطال انجام شد.  1391بري شهرستان گناباد در سال  نفر از کارگران صنعت سنگ 111تحلیلی بر روي  –ای
آوري شدند. سپس با استـفـاده از       ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی جمع          روش نمونه گیري به صورت سرشماري بود و داده        

 مستقل، کاي دو و فیشر انجام گردید. tهاي آماري  ها با استفاده از آزمون ، آنالیز داده18نسخه  SPSSافزار  نرم
سنگ ها:     یافته ت  ع صن در  یمنی  رهنگ ا ف ز  امتیا ن  د  میانگی ا اب ستان گن شهر ري  محاسبه شد که از نمره حداقل فـرهـنـگ       241ب

کرد  ) باالتر بود. گرچه با افزایش سابقه کار میزان فرهنگ ایمنی مثبت در بین کارگران به طور معنی داري کاهش پیدا می    237ایمنی مثبت (   
)0/001<p.در این مطالعه سن، تحصیالت و گروه شغلی با فرهنگ ایمنی ارتباط معنی داري نداشتند .( 

ت می         گیري:     نتیجه یمنی مثب رهنگ ا ف راي  دا اد  اب ري گن سنگ ب ت  ع صن ه      گرچه  ــ ام ــ رن ستمر ب زاري م رگ اما ب د،  ش ا ــاي    ب ه
 رسد. آموزشی و نظارتی مرتبط با رعایت نکات ایمنی به ویژه در کارگران با سابقه کار باالتر، ضروري به نظر می

سنگکلمات کلیدي:  ت  ع صن ی،  یمن رهنگ ا ژگی ف ري، وی ختی ب شنا ت  عی جم  هاي 
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A-10-231-1 

 (Bayesian Network) کارگیري شبکه بیزین سازي پویا ریسک در صنایع فرآیندي با به مدل
 

1، مصطفی میرزایی3، نیما خاکزاد1*،، ایرج محمدفام1اسماعیل زارعی
 

 اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه-1
 ، دانشگاه صنعتی دلف. دلف، هلند.و امنیت گروه علوم ایمنی- 3 

 اي دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (نویسنده مسئول): دکتر ایرج محمدفام، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه* 

mohammadfam@umsha.ac.ir  

 
 چکیده 

ب      زمینه و هدف   جتنا دي امري ا رآین ف ع  صنای در  سک  ری حلیل  ت رزیابی و  ا ش  :  رو شد.  ر می با ذی پ ا ت  ن جهــ ختلفی  هاي م
) 2) داشتن ساختار و ماهیت استاتیـک،     1اند.    ها داراي دو مشکل عمده شده است. اغلب این روش   ارزیابی ریسک در صنایع فرآیندي ارائه     

وجود عدم قطعیت در نتایج. این درحالی است که صنایع فرآیندي داراي ماهیت کامًال پویا و پیچیده به خاطر تغییرات لحظه اي متغیرهاي                  
هاي رایج ارزیابی و تحلیل ریسک منجر به حصول نتایج غیرواقعی و عـدم کـارآمـدي الزم                     کارگیري روش   اصلی خود می باشد. لذا به      

کارگیري یک روش نوین بنام شبکه هاي     استراتژي هاي کنترلی به دست از مطالعات ریسک خواهد شد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف به               
 ایمنی صنایع فرآیندي انجام شده است.مطالعات ریسک  بیزین جهت ارزیابی و تحلیل پویا ریسک و کاهش عدم قطعیت

سکها مواد و روش  ری ا  وی پ رزیابی  ا ر  ختا سا د و  ین رآ ف دا  دي، ابت ین رآ ف د  ح یک وا ب  خا انت ز  ا د  ع عه ب ن مطال ای در   : )DRA (
 Bowtieطراحی شد و سپس با انجام یک ارزیابی مقدماتی ریسک، بدترین سناریو واحد فرآیندي انتخاب شد. این سناریو ابتدا با روش                         

بیزین سـاخـتـه شـد. بـا            -پیامد وقوع سناریو در داخل شبکه    –پیامد قرار گرفته است. مجدد یک مدل پویا علت           -سازي علت   مورد مدل 
 انجام شده است. Hugin Expertافزار  کارگیري تئوري بیز تحلیل پویا ریسک و کاهش عدم قطعیت در نرم به

ش            : به  ها  یافته رو ت  ص و محدودی ع نواق رف جر به  ن من زی شبکه هاي بی سک بخصوص       کارگیري  ری رزیابی  ا ج  رای هاي 
) بـه روز رسـانـی         2پیامد حوادث  -سازي پویا ریسک و تحلیل پویا مدل علت  ) مدل 1ها شامل:    ترین آن   ش مدل پاپیونی گردید. مهم     رو

 ) کاهش عدم قطعیت در نتایج، می باشد.4) در نظر گرفتن وابستگی شرطی بین رویدادهاي اولیه 3احتمال وقوع و نهایتاً ریسک حوادث 

ــاالي                    : به  گیري  نتیجه ت ب ز اهمی دي ا رآین ف ع  صنای در  سک که  ری پویاي  رزیابی  ا جر به  ن من زی شبکه هاي بی کارگیري 
تر است، لذا منجر به      برخورد دار است، می گردد. مدل ساخته شده و نتایج به دست آمده بسیار به واقعیت هاي صنعت مورد مطالعه نزدیک                     

 طراحی استراتژي هاي کنترل و پیشگیري کارآمدتر خواهد شد.

 

 ارزیابی پویا ریسک، شبکه هاي بیزین، صنایع فرآیندي :کلمات کلیدي
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A-10-233-2 

 بهینه براي استفاده در صنعت نفت  ي روش تجزیه و تحلیل حادثه توسعه
 

 1، زهرا نقوي1ابراهیم تابان، , *3، سید باقر مرتضوي2، علی خوانین1عمران احمدي

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دکتري، مهندسی بهداشت حرفه- 1

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه- 2

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول) استاد، مهندسی بهداشت حرفه-* 3

 

 چکیده
ت می       زمینه و هدف   ت نف ع صن در  ث  حواد روز  وتحلیل و درك علـل   ناپذیري به همراه داشته باشد؛ بنابراین تجزیه تواند خسارات جانی و مالی جبران : ب

و تـنـوع     وتحلیل حوادث    ها بسیار مهم است. به دلیل وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر انتخاب روش تجزیه حوادث در این صنعت براي پیشگیري از بروز آن 
ه و   باشد؛ بنابراین، این مطالعه باهدف انتخاب روش بـهـیـنـ        وتحلیل حوادث، انتخاب صحیح و کارآمد روش می         ها، یکی از اصول و مبانی مهم تجزیه         روش

 گیري چند معیاره انجام شد. هاي تصمیم وتحلیل حوادث صنعت نفت با استفاده از روش توسعه آن براي تجزیه

صمیم ها  مواد و روش   ت ش  رو س  سا ر ا ی ب دل عه م ن مطال در ای ه   :  ــ ــک ــب ش حلیل  ت د  ین رآ ف ش  رو شامل  شد که  خته  سا ره  ا عی د م چن گیري 
هـاي     بـنـدي روش       ) بـراي ارزیـابـی اولـویـت          Fuzzy TOPSISفازي (تاپسیس  ) براي به دست آوردن وزن معیارها و روشFuzzy ANPفازي( 
ها تـوسـط دانشـجـویـان         وتحلیل حادثه استفاده گردید. جهت وزن دهی معیارها از متخصصین ایمنی صنعت نفت بهره گرفته شد و امتیازدهی روش         تجزیه
 140وتحلیل حادثه بـرگـزار گـردیـد و در مـجـمـوع                       هاي تجزیه   ها، کارگاه روش    اي انجام شد. به منظور امتیازدهی روش         لیسانس بهداشت حرفه    فوق

حادثه صنعت نفت بـا     65هاي روش بهینه انتخاب شده،  وتحلیل حوادث در صنعت نفت و پوشاندن ضعف وتحلیل حادثه انجام شد. براي بهبود تجزیه      تجزیه
وتحلیـل گـردیـد و         تجزیه OGPو  CCPSگیري از مدل ریزن و راهنماي تحقیق حادثه  ) و بهره Tripod-betaشده (  استفاده از روش بهینه انتخاب    

نامـه تـاپسـیـس       شده وارد شد. بعد از توسعه روش و برگزاري کارگاه، روش توسعه داده شده با استفاده از پرسش  افزار روش توسعه داده  ها در نرم    الگوریتم آن 
 هاي بررسی شده مقایسه گردید. فازي امتیاز داده شد و با روش

ج،      ها  یافته ی ا س نت سا ر ا وتحلیل حادثه براي صنعت نفت با اوزان مختلف وجود داشـت کـه        زیر معیار براي انتخاب روش تجزیه      21معیار اصلی و      9: ب
بیشتریـن   0/088و  0/168 ،0/375معیارهاي اصلی توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل، نیاز آموزشی روش و سطوح دامنه کاربرد به ترتیب با وزن نهایی  

با ضریب نـزدیـکـی      Bowtieدر رتبه اول، روش  0/303با ضریب نزدیکی برابر   Tripod-beta وزن را در انتخاب روش داشتند. براساس نتایج، روش 
 هاي بعدي قرار گرفتند. ها در رتبه در رتبه سوم و بقیه روش 0/028با ضریب نزدیکی  SCATدر رتبه دوم، روش  0/286
عیارهاي به گیري  نتیجه ت م س اهمی سا ر ا د که ب دا ن  شا ج ن ست : نتای ش  د رو ده،  هاي بررسی شده، به عنـوان   از بین روش Tripod-betaآم

حل، سیستمـاتـیـک     از جمله، ارائه راه Tripod-betaهاي روش  باشد. با توسعه روش، بسیاري از ضعف روش بهینه براي تجزیه و تحلیل حوادث نفت می 
.    ده شداي) پوشش دا  اي و علل ریشه بودن روش، مدل کردن زمان و دوره زمانی حادثه، توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل (علل غیرمستقیم، علل زمینه  

درصـد از       75وتحلیل را از طریق هدایت سیستماتیک براي افراد تسهیل کند. درواقع این روش تـوانسـت حـدود                    روش توسعه داده شده، توانست تجزیه     
 دهد. ) پوشش 0/5معیارهاي به دست آمده براي انتخاب روش تجزیه و تحلیل در صنعت نفت را بهتر (امتیاز باالي 

جزیه کلمات کلیدي: ه،  ت ث د حا حلیل   فازي TOPSISفازي،  ANPوت
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A-10-237-1 

کیلوگرمی خانگی حاوي گاز  45هاي  سازي پیامدهاي انفجار، اشتعال و نشت گاز در کپسول مدل
LPG 

 

 ،*3، روح اله حاجی زاده2، علی فیروزي1محمدحسین بهشتی

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد مربی گروه بهداشت حرفه- 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد مربی گروه بهداشت حرفه - 2

 اي، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران  * (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت حرفه3

 roohalahhajizade@gmail.com  

 
 چکیده

سول   زمینه و هدف   ز کپ ا ده  ستفا ش        : ا در بخ ع  ز مای حاوي گا زیادي می          هاي  حوادث  روز  جر به ب ختلف من شود   هاي م
و تدوین برنامه واکنش در       LPGکیلوگرمی خانگی حاوي گاز       45هاي    سازي پیامدهاي نشت گاز در کپسول        هدف از این مطالعه مدل    

 شرایط اضطراري است.
م          ها:  مواد و روش  ر د، ن ر موا شا خلیه و انت ت ر  ر ب عوامل مؤث ح  شری ت ن  ضم عه  ن مطال ر    در ای زا ف عنوان یکی از     به ALOHAا

کیلوگرمی خانگی مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس نتایج            45هاي    در کپسول   LPGسازي انتشار گاز      افزارها جهت مدل    ترین نرم   مناسب
 سازي، برنامه واکنش در شرایط اضطراري در زمان نشت گاز تهیه و ارائه گردیدد. مدل
ز     ها:    یافته شت گا ت ن صور متري   16دقیقه کل کپسول تخلیه شده و تا فاصله           1اینچ، در مدت      1از شیر خروجی با منفذ        LPGدر 

 %LEL  12600متري مخزن غلظت گاز حدود        22و تا محدوده    PPM 21000 (LEL% 100)  حدود    LPGمخزن غلظت گاز    

60) PPM ( متري مخزن غلظت گاز 66و تا محدوده PPM 2100 LEL%10) (باشد. در صورت انفجار ابر بخار تشکیل شده،  می
متري کپسول    82است که ممکن است باعث صدمات جدي شود و تا فاصله              Psi  3/5متر از مخزن حدود       14فشار موج انفجار تا فاصله      

شود که میزان تشعشع      متر ایجاد می    8باشد. در صورت وقوع حریق فورانی، حریقی به طول             ها می   با قدرت شکستن شیشه     psi  1برابر  
کیلووات بر مترمربع است که منجر به          5متري مخزن حدود      19و تا فاصله      10متري از کپسول گاز حدود         14حرارتی آن تا فاصله      

ثانیه رخ خواهد داد که میزان        2متر و در عرض       21تحت گلوله آتشین به قطر        BELEVEگردد. در صورت وقوع       می  2سوختگی درجه   
 کیلووات بر مترمربع است. 10متري از کپسول حدود  53تشعشع حرارتی تا فاصله 

ز گیري نتیجه ر گا جا انف عال و  شت ا ز  ا شی  ب نا عواق  :LPG  ترین خطري است در صورت نشت  متري کپسول گاز جدي 15تا فاصله
بار انتشار گازهاي     کند. تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراري نقش مؤثري در محدود نمودن اثرات زیان                 گاز پرسنل و افراد را تهدید می      

 خطرناك خواهد داشت.

 ، گازLPGسازي، ارزیابی ریسک،  مدل :کلمات کلیدي
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A-10-247-1 

هاي  تلفیق روش): 2016نوامبر  25دامغان ( -حادثه برخورد قطارهاي مسافري محور سمنانواکاوي 
STEP ،FTA  وETA 

 

 ,*3، یحیی خسروي2، سیما طهماسبی1نرمین حسن زاده رنگی

 ایراناي، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  دانشجوي دکتراي تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه-1

 )، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایرانHSE)، مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط (HSEکارشناس ارشد (-2

 )، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایرانHSE(نویسنده مسئول)، مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط (-3*

yakhosravi@abzums.ac.ir  

 

 چکیده:
خ     زمینه و هدف:    ری ا ت نفر نـیـز    103نفر کشته و  49با همدیگر برخورد کردند. در این حادثه   دامغان-سمنان دو قطار مسافري محور 2016نوامبر    25در 

ان درس هاي این حادثه، امک هاي مستقیم، غیرمستقیم و ریشه مصدوم شدند. هدف از مطالعه حاضر، واکاوي این حادثه بوده است تا از طریق شناسایی علت          
 آموزي و اعمال اقدامات کنترلی جهت پیشگیري از حوادث مشابه در ایران و دنیا فراهم آید.

ده      ها:   مواد و روش   دا ی،  فیق تل عه  ن مطال ش    در ای رو ده    ها به  دا سی  رر ح           هاي ب ر ــ ش ه،  شت ذ ث گ حواد رور  سی، م د فنی و مهن انویه  ث هاي 
ها و بحث گروهی متمرکز گردآوري و تولید شد. از فنون توالی زمانی وقایع، واکاوي درخت خـطـا،              متن مصاحبه   ،دامغان-سمنان حادثه قطار مسافري محور   

 واکاوي درخت وقایع استفاده شد. نمودار استخوان ماهی جهت درس آموزي و ارائه اقدامات کنترلی به کار رفت.

ن می  ها:   یافته شا خطا ن درخت  ز واکاوي  ده ا ست آم د ه  ج ب ستم  نتای سی ص  ر نق عواملی نظی ، تعمیر و نگهداري نـامـنـاسـب     ATCدهد که 
شـمـار      ترین و باالترین نرخ احتمال خطا در این حادثه بـه  سیستم ناوگان ریلی، عدم توجه به خطاهاي مکرر سیستم و آموزش ناکافی پرسنل از جمله مهم    

به کار برده شود. همچنین نتایج واکاوي درخت واقـعـه       ALARPها تا نقطه  روند و الزم است تا اقدامات کنترلی مناسب در جهت کاهش احتمال آن              می
 کرد. توان در کنترل و مدیریت رویدادهاي آغازین و مدیریت واکنش در شرایط اضطراري استفاده نشان داد که از شناسایی و طراحی عملگرهاي ایمنی می

رل             گیري:   نتیجه ستم کنت سی ص  ع نواق رف سازي کامل و  اده  پی ر  سی نظی د ت مهن داما ق د که ا دا ن  شا ن ماهی ن خوا ست ر ا به  ATCنمودا
انسـانـی و        ها) اثربخشی بیشتري دارند و انسان به دلیل خطـاي      شود (نظیر دستورالعمل     دلیل قابلیت اعتماد باال نسبت به اقداماتی که به انسان مربوط می           

خـشـی را دارنـد؛        ترین اثرب ترین اعتماد پذیري را دارا بوده و اقداماتی که مبتنی بر اطمینان به انسان باشد کم            استعداد تخلف در روند کنترل خطرات، پایین      
رد. بایست حرکتی فراگیر و همه جانبه در راستاي ایمنی در کل شبکه ریلی کشـور صـورت گـیـ                      بنابراین براي کاهش تعداد سوانح و تغییرات روند آن، می         

تریـن   ترین و در عین حال مهم ها از ابتدایی همچنین، تحلیل دقیق سوانح حمل و نقل ریلی داخل و خارج آر کشور و بررسی و مشخص کردن علل وقوع آن 
 شود. بخش اقدامات ایمنی و حفاظت در صنعت ریلی کشور محسوب می

 
 تبریز، واکاوي درخت خطا، واکاوي درخت واقعه، بررسی حادثه، حمل و نقل ریلی-حادثه قطار تهران :کلمات کلیدي
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A-10-250-1 

 هاي کوچک استان اردبیل اي در کارگاه ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه
 

 ، *6، امین بابائی پویا5، محمد سلیمانپور4، سهیال رحیم زاده3، صمد جهانی2، لیال راستگو1صادق حضرتی

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل اي، گروه بهداشت حرفه دکتراي بهداشت حرفه- 1

 کارشناس ارشد ارگونومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل- 2

 اي معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل کارشناس مسئول بهداشت حرفه- 3

 اي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل کارشناس بهداشت حرفه- 4

 کارشناس ارشد محیط زیست، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل- 5

 اي، شبکه بهداشت و درمان نیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد بهداشت حرفه-* 6

Amiin.pouya@yahoo.com 

 

 چکیده
ه  زمینه و هدف   رگا حدود      : کا ها مشـغـول      درصد شاغلین در آن 48هاي استان اردبیل را تشکیل داده و بیش از   درصد از کل کارگاه     92هاي کوچک 

تـأسـیـسـات     هاي بزرگ ازنظر تسهیالت و  اي بوده و شاغلین آن در مقایسه با کارگاه       ها فاقد تشکیالت ایمنی و بهداشت حرفه        بکارند. این گروه از کارگاه     
تـلـف   هاي مخ تري داشته و در معرض مخاطرات بیشتري قرار دارند. استفاده از روش  آور محیط کار شرایط نامطلوب    بهداشتی، حوادث شغلی و عوامل زیان     

اي در      باشد. لذا ارزیابی جو ایمنی و بهداشـت حـرفـه       کنترل و نظارت به تنهایی براي پیشگیري از اعمال ناایمن و بهبود شرایط غیربهداشتی کافی نمی          
 ها بیشتر در آن بخش متمرکز گردد. ریزي، مداخالت و آموزش کند تا برنامه هایی که بیشترین مشکل را دارند کمک می شناسایی بخش

ه ها  مواد و روش    رگا عه آماري کا جام سی مقطعی و  رر ز نوع ب عه ا ن مطال ردبیل می : ای ن ا ستا ا      هاي کوچک ا ــ ه ب ــ ون ــ حجم نم شد.  ا ب
کارگاه و مصاحبه چهره به چهره اطالعات مورد نظر جمـع    کارگاه مورد بررسی قرار گرفت. با مراجعه تصادفی به  368استفاده از فرمول کوکران محاسبه و  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تک نمونه  tداده با آزمون  spssافزار  ها با استفاده از نرم آوري و پس از تکمیل تمامی پرسشنامه
محیط ایمن و بهداشـتـی، درك خـطـر           هاي تعهد کارفرما، اي در بخش توان گفت که جو ایمنی و بهداشت حرفه طبق نتایج به دست آمده می   : ها  یافته

بـه     0/05اي، رضایت شغلی و آگاهی از مسائل ایمنی و بهداشت در حد قابل قبول است (میزان معنی داري به دست آمده کمتر از   ایمنی و بهداشت حرفه  
از اي و پاسخگویی کارفرما در حد قابل قبولی نیست (میزان معنی داري به دست آمده بیـش      هاي ارتباطات ایمنی و بهداشت حرفه    دست آمد) و در بخش     

 به دست آمد). 0/05

ده می       گیري  نتیجه ست آم د ج به  ا نتای حرفه          : ب شت  هدا یمنی و ب جو ا درمجموع  ت که  ن گف ه    توا رگا در کا ن       اي  ــا ــت س هاي کوچــک ا
توان با در دسترس قرار دادن اطالعات مربوط به ایمـنـی و      باشد) و می  می 0/05اردبیل در حد قابل قبول است (میزان معنی داري به دست آمده کمتر از     

 نظر بین کارگران در این خصوص و اتخاذ تدبیري جهت مشارکت کارفرما در طراحـی و اجـراي               اي در کارگاه، ایجاد شرایط بحث و تبادل         بهداشت حرفه 
 هایی که شرایط غیرقابل قبول است اقدام کرد. اي براي بهبود در بخش هاي ایمنی و بهداشت حرفه برنامه

 

 هاي کوچک، اردبیل اي، کارگاه بهداشت حرفه جو ایمنی و :کلمات کلیدي 
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A-10-254-1 

 در شناسایی خطرات ناشی از کار (O&SHA)وتحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی  بررسی روش تجزیه

 

 4*،، اصغر عباس پور3سعید یونسی ،2، رستم اسماعیلی1سید شمش الدین علیزاده

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ستادیار، گروه بهداشت حرفها- 1

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،HSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ایمنی صنعتی، دانشکده - 2

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده - 3

 a_abbaspour@sbmu.ac.ir، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، HSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده (نویسنده مسئول)  -*4

 
 چکیده 

ش    زمینه و هدف   رو ز  ا یکی  جزیه  :  ت ش  رو ت  خطرا سایی  شنا ــی    هاي  شتیبان پ ت و  عملیا ت  خطرا حلیل  ت  (O&SHA)و

 باشد. این مطالعه با هدف بررسی این روش در شناسایی خطرات ناشی از کار در یکی از صنایع پتروشیمی کشور انجام گردید. می

توصیفی می       ها  مواد و روش   ش  ژوه پ یک  ضر  حا عه  ن        : مطال حدهاي بوت در وا شد که  اتیلن یکی از صنایع پتروشیمـی      و پلی   1با
هـاي     هاي الزم از روش آوري داده استفاده گردید و براي جمع  O&SHAکشور انجام گردید. در این مطالعه براي شناسایی خطرات از روش          

شده از  هاي قبل استفاده گردید. خطرات شناسایی  داده در سال چنین از حوادث رخ ها و اسناد و هم     مشاهده، مصاحبه با مهندسین، بررسی نقشه     
که ترکیبی  MIL-STD-882Bشده با استفاده از روش  استخراج گردید و سطح ریسک هر یک از خطرات شناسایی O&SHAهاي کار   برگه

 باشد مشخص گردید. از احتمال وقوع و شدت پیامد حادثه می

ــه                 ها  یافته ق ــ ــب ت ط ری دی خطاهاي م تور و  را پ خطاهاي ا حی،  خطاهاي طرا سته  د سه  ت به  خطرا ش  رو ن  در ای دي    :  ــ ــن ب
خطر ناشی از  53خطر ناشی از خطاهاي طراحی،  25وسیله این روش شناسایی شد که  خطر به 89شوند. پس از استخراج نتایج درمجموع   می

 باشد. خطر ناشی از خطاهاي مدیریت می 11خطاهاي اپراتور و 

کـنـد و        در شناسایی انواع خطاهاي انسانی موفق عمـل مـی      O&SHAپس از انجام تحقیق مشخص گردید که روش           :گیري  نتیجه
چنین نتایج تحقیق مشخص ساخـت   توان در همه صنایع استفاده کرد. هم محدودیت خاصی در شناسایی این خطرات ندارد و از این روش می 

 دهند. که خطاهاي ناشی از اپراتور بیشترین تعداد خطرات را به خود اختصاص می
 

 پتروشیمی، O&SHAشناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، : کلمات کلیدي
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A-10-254-2 

 ETBAو  O&SHAهاي  شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات با استفاده از روش

 

 4*،، اصغر عباس پور3سعید یونسی ،2، رستم اسماعیلی1سید شمش الدین علیزاده
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ستادیار، گروه بهداشت حرفها 1

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ایمنی صنعتی، دانشکده  2

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده  3
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 چکیده 
ز                     زمینه و هدف   اده ا ــ ف ــ ــت س ا ا ــ شور ب شیمی ک رو پت ع  صنای ز  دریکی ا ت  خطرا سک  ری رزیابی  سایی و ا شنا عه باهدف  ن مطال : ای

 و درنهایت مقایسه نتایج این دو روش باهم انجام گردید. ETBAو  O&SHAهاي  روش

اتیلن یکی از صنایع پتروشیمی کشور انجام گردید. در این   و پلی 1باشد که در واحدهاي بوتن  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی می      : ها  مواد و روش  
هاي مشاهده، مصاحبـه بـا      هاي الزم از روش آوري داده استفاده شده و براي جمع ETBAو  O&SHAهاي  مطالعه براي شناسایی خطرات از روش 

و   O&SHAهاي کـار     شده از برگه هاي قبل استفاده گردید. خطرات شناسایی  داده در سال چنین از حوادث رخ ها و اسناد و هم  مهندسین، بررسی نقشه  
ETBA شده با استفاده از روش  استخراج شده و سطح ریسک هر یک از خطرات شناساییMIL-STD-882B           مشخص گردیـد؛ و درنـهـایـت

 ها انجام گردید. مقایسه دو روش با استفاده از نقاط قوت و ضعف هر یک از روش

خطر در سـطـح      69قبول،  خطر در سطح ریسک غیرقابل 10شناسایی شد که   O&SHAوسیله  خطر به 89پس از انجام تحقیق درمجموع : ها  یافته
 6شناسایی شـد کـه        ETBAوسیله  خطر به 37قبول اما نیاز به تجدیدنظر قرار گرفت و درمجموع  خطر در سطح ریسک قابل 10ریسک نامطلوب و  

قبول ولی نیاز به تجدیـدنـظـر قـرار گـرفـت.            خطر در سطح ریسک قابل 6خطر در سطح ریسک نامطلوب و   25قبول،    خطر در سطح ریسک غیرقابل    
 شده در هر دو روش مشترك بودند. مورد از خطرات شناسایی 13چنین  هم

کند و به  شناسایی می ETBAتعداد خطرات بیشتري را نسبت به روش   O&SHAنتایج حاصل از مطالعه مشخص ساخت که روش         :  گیري  نتیجه
کند؛ و با توجه به متفاوت بـودن اکـثـر         به علت محدود کردن خطرات به انرژي تعداد خطرات کمتري را شناسایی می  ETBAرسد که روش  نظر می 

 هاي ارزیابی ریسک براي شناسایی خطرات استفاده گردد. خطرات شناسایی شده توسط این دو روش بهتر است که از ترکیب روش
 

 ارزیابی ریسک، پتروشیمی، O&SHA ،ETBAشناسایی خطرات، : کلمات کلیدي
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A-10-262-1 

 هاي استان گیالن ترین معیارهاي ارزیابی ریسک کار با اره موتوري در جنگل تعیین مهم
 

1، اسماعیل قجر2مهرداد نیکوي  ,*1فرشته رحیمی 
 

 دانشگاه گیالن، ،گروه جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی،مهندسی جنگل،(نویسنده مسئول) دانشجوي دوره کارشناسی ارشد -*1

 دانشگاه گیالن ،گروه جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی ،استادیار مهندسی جنگل -2

 

 چکیده
ــک                       : مهم  زمینه و هدف   ی ود  ــ م وج د ع ست.  سک ا ری شیابی  رز م ا جا سک، ان ری رزیابی  سک و ا ری ت  ری دی د م ین رآ ف در  ت  عالی ف ن  ری ت

دقـیـق از     بـنـدي        ها قادر به ارائه رتبـه  آورند و این روش هاي ساده روي ها به استفاده از روش روش مناسب براي انجام این فعالیت باعث شده که سازمان   
 خطرات و معیارها نیستند.

زنـدگـی      شود و مانند بسیاري از مشاغل دیـگـر   عنوان یکی از مشاغل پرخطر براي کارگران یاد می کار در جنگل از جمله مشاغلی است که در دنیا از آن به     
 کارگران مشاغل در این کار در معرض خطر و آسیب قرار دارد.

شروع  شود تولید چوب فرآیندي است که با قطع درخت      ها تولید می    کاري  هاي طبیعی یا جنگل     پذیر عموماً از جنگل     چوب به عنوان یک کاالي زیست تجزیه      
 ت.برداري جنگل همواره سبب بروز حوادثی براي کارگران قطع بوده اس هاي بهره ترین فعالیت گردد مرحله قطع درختان به عنوان یکی از خطرناك می

و    بـاشـد     برداري جنگل می ترین تجهیزات بهره گیرد که از خطرناك هاي غرب استان گیالن عموماً با اره موتوري صورت می    عملیات قطع درخت در جنگل    
 همواره باعث بروز صدمات کارگران اره موتورچ شده است.

سیله می         ها  مواد و روش   ن و ا ای ر ب سک کا ری رزیابی  ره موتوري ا ا ا ر ب یمنی کا ت ا ری دی در م صلی  عوامل ا ز  یکی ا ن         :  ــ ی در ا د.  ــ ش ا ــ ب
ترین معیارهاي ارزیابی ریسک کـار بـا      برگه حوادث کار با اره موتوري مهم 196ترین خطرات ناشی از کار با اره موتوري از روي             مطالعه ضمن بررسی مهم   

تـریـن      بینی آیـنـده صـائـب       این وسیله به روش دلفی بررسی شد اساس و پایه روش دلفی بر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی در مورد پیش           
کارشناس ایمنی کـار   10مرحله معیارهاي ارزیابی ریسک کار با اره موتوري توسط تیمی متشکل از         3نظرهاست به همین منظور به روش پرسشنامه و طی          

 ترین معیارهاي ارزیابی ریسک شناسایی شد. در جنگل مورد ارزیابی قرار گرفت و مهم
خطرناك بودن                     ها  یافته درجه  ت،  درخ قطر  شخصی،  یمنی  سایل ا ز و ستفاده ا سطح ا ی،  ف را توپوگ شرایط  د که  دا ن  شا هایی ن ج ن : نتای

رزیـابـی   ترین معیارهـاي ا    هاي مساعد قطع از مهم درخت (قطور، آسیب دیده، متمایل، گورچه)، درجه نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، استفاده از تکنیک             
 باشد. ریسک کار با اره موتوري می

ره موتوري کمک میگیري  نتیجه ا ا ر ب سک کا ری رزیابی  عیارهاي ا ز م ن            : آگاهی ا ــوا ــت ا ب ــ ره ا ــ ــی ع ــ ن م ــ ی ن ا رفت در نظر گ ا  ا ب ت د  کن
اري در   هاي مختلف کاري تهیه نمود تا از این طریق شاهد کاهش بروز حوادث کـ    هاي الزم در هنگام کار با این وسیله خطرناك را براي گروه   دستورالعمل

 هاي جنگلی باشیم تا ضمن کاهش شدت و فراوانی حوادث کار در جنگل، سطح ایمنی کارکان شاغل در این بخش را افزایش دهیم. عرصه

 اره موتوري، ریسک خطر، قطع درخت، دلفی، ایمنی کار :کلمات کلیدي
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A-10-274-1 

 منظور تعیین فاکتور حفاظتی ماسک در بیمارستان ارزیابی ریسک مخاطرات تنفسی به
 

 و * 2، مهدي جهانگیري1مرضیه هنربخش

اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه -1
 ایران

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -* 2

 

 
 چکیده

هاي بیولوژیکـی   هاي تنفسی از جمله آالینده درمانی با طیف وسیعی از آالینده -ها و مراکز خدمات بهداشتی کارکنان شاغل در بیمارستان: زمینه و هدف 
یـن  هاي تنفسی با فاکتور حفاظتی مناسب استـفـاده شـود. ا         و شیمیایی مواجهه دارند. براي حفاظت کارکنان در برابر این مخاطرات الزم است از ماسک    

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز     ارزیابی ریسک مخاطرات تنفسی به منظور تعیین فاکتور حفاظتی ماسک در یکی از بیمارستان             مطالعه با هدف    
 انجام شد.

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گردید. از روش واکاوي خطرات شـغـلـی (       این مطالعه مقطعی در یکی از بیمارستان:  ها مواد و روش 
JHA ها و وظایف شغلی مشمول برنامه حفاظت تنفسی استفاده شد. در مرحله بعد پس از برآورد درجه خطر و درجـه مـواجـهـه بـا              ) براي تعیین گروه
هاي تنفسـی مـورد نـیـاز در            فاکتور حفاظتی ماسک IRSSTهاي تنفسی موجود در بیمارستان، با استفاده از روش توصیه شده توسط موسسه       آالینده

 مشاغل مشمول حفاظت تنفسی تعیین گردید.
ها در سطح  اي که در این شغل همه ریسک گونه بیشترین ریسک مخاطرات تنفسی در بین مشاغل مورد بررسی، مربوط به شغل خدمات بود، به           :  ها  یافته

 هایی مغایر با انواع هاي تنفسی، ماسک باال و متوسط بودند. براي تعدادي از آالینده
 

با قطعه صورتی غیرچسـبـان یـا داراي         PAPRاند از: ماسک  )، تعیین گردید که عبارتN95/FFP2ها ( هاي مورد استفاده در بیمارستان رایج ماسک 
نیم صورت یا مـاسـک      PAPR)، ماسک 25(با فاکتور حفاظتی  A1B1P3صورت با کارتریج  کننده هوا تمام صورت، ماسک تصفیه هلمت/هود یا تمام 

 PAPR) و مـاسـک          50(فاکتور حفاظتی     A1B1P3صورت یا داراي هلمت/هود با کارتریج   تمام PAPRصورت یا ماسک      کننده هوا تمام    تصفیه
 ). در صورت وجود1000(فاکتور حفاظتی  A1B1P3یا داراي هلمت/هود با کارتریج  صورت تمام

استـفـاده    Reactorو در صورت وجود مواد رادیواکتیو از کارتریج نوع  AXگراد از کارتریج نوع  درجه سانتی 65جوش کمتر از  مواد شیمیایی آلی با نقطه 
 شود. می

هاي بیولوژیـکـی کـه       هاي تنفسی وجود نداشته باشد و به خصوص در مورد آالینده    در شرایطی که امکان اندازه گیري و ارزشیابی آالینده        :  گیري  نتیجه
تـوانـد در        مـی  IRSSTباشند، استفاده از روش کیفی (نیمه کمی) ارائه شده توسط    هاي استاندارد اندازه گیري و نیز حدود مواجهه شغلی می      فاقد روش 

 تعیین فاکتور حفاظتی ماسک و نوع ماسک تنفسی، مؤثر واقع شود.

 
سک کلمات کلیدي: ی، ما حفاظت فاکتور  سک،  ری رزیابی   ا
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A-10-274-2 

 95Nهاي  شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر عدم استفاده از ماسک
 

 3، پیام فرهادي،*2، مهدي جهانگیري1مرضیه هنربخش

اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه -1
 ایران

 ja_me59@yahoo.com ایران اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -* 2

 دانشجوي دکتري تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران -3

 

 چکیده
درمانی در مقـابـل مـخـاطـرات         -ها و مراکز بهداشتی     ترین راهکارهاي حفاظت کارکنان بیمارستان      یکی از مهم  :  زمینه و هدف  

باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتـبـه       می 95Nهاي  تنفسی محیط کار، استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی، از جمله ماسک       
 باشد. هاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز می در کارکنان بیمارستان 95Nبندي مشکالت و موانع استفاده از ماسک 

اي بـا       توسط کارشناسان بهداشت حـرفـه        95Nدر این مطالعه مقطعی مشکالت و موانع استفاده از ماسک           :  ها  مواد و روش  
) شناسایی و رتبه بندي گردیدند. همچنین پرسشنـامـه     FAHPاستفاده از مدل دلفی فازي و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي (    

نفر از کارکنان بهداشت و درمان تکمیل شـد. کـلـیـه         284توسط  95Nخودساخته در مورد مشکالت و موانع استفاده از ماسک      
 افزار اکسل انجام گرفت. ها با نرم تجزیه و تحلیل داده

عـامـل بـه       95N  ،6هاي  عامل مهم در عدم استفاده مؤثر کارکنان از ماسک        15نتایج روش دلفی فازي نشان داد از          : ها  یافته
فازي عبارت است از ایجـاد گـرمـا در         AHPها بر اساس روش  ترین عوامل استخراج گردیدند که اولویت بندي آن عنوان مهم 

اطراف صورت، عدم دسترسی به ماسک، مشکل شدن تنفس، فشار بر روي بینی، تداخل در ارتباط برقرار کردن با بـیـمـاران و                     
 کنند. همکاران و چون دیگران هم استفاده نمی

و تأمین سـالمـتـی     95Nتواند در استفاده مؤثر از ماسک       می  95Nشناسایی مشکالت و موانع استفاده از ماسک        :  گیري  نتیجه
هایی با نوع، مدل و اندازه مـنـاسـب            توانند با در نظر گرفتن این عوامل ماسک         کارکنان مؤثر باشد. مسئولین ایمنی و بهداشت می        

 جهت تأمین راحتی بیشتر کارکنان را انتخاب نمایند.
 

سک  کلمات کلیدي:  فازي، دلفی فازي 95N ،AHPما



45  

 

A-10-282-2 

ارائه مدلی فازي به منظور ارزیابی ریسک تردد تانکرهاي حامل مواد شیمیایی در 
 مناطق شهري

 

 ، *2، حمیدرضا جمشیدي سلوکلویی1مهدي جهانگیري

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. دانشیار مهندسی بهداشت حرفه- 1
 اي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه -*2

jamshidi.hr1@gmail.com 
 

 چکیده
ده     زمینه و هدف   جا حمل و نقل  ج     :  ی را جمله  ز  خطرناك می         اي ا د  حمل و نقل موا شیوه  ن  ری جه     ت درنتی شد که  ا ب

هاي و تانکرهاي حاوي مواد شیمیایی در مناطق شهري، افراد در معرض خطر این مـواد     شوند که هنگام عبور کامیون   منجر می 
قرار گیرند. هدف این مطالعه ارائه مدلی بر اساس منطق فازي به منظور ارزیابی ریسک تانکرهاي حامل مواد شـیـمـیـایـی در          

 مناطق شهري است.
درجه ها  مواد و روش   شاخص  ز  ده ا فا ست ا ا خطرناك ب شیمیایی  د  حمل و نقل موا سک  ری حمــل  :  سک  ری دي  بن

هـا     ها و خروجـی  ) به دست آمد، سپس با استفاده از مطالعات پیشین و تجربه متخصصان توابع عضویت ورودي TRRIو نقل ( 
 تر ارائه گردید. تعیین شد و مدلی به منظور ارزیابی ریسک با نتایج دقیق

د                     ها  یافته وا ــ ــل م ق ــ حمــل و ن سک  ری ابی  رزی ت ا ابلی شده ق ه  ئ را دل ا د که م دا شان  ده ن ست آم د ه  ج ب : نتای
توان سطح ریسک را در مناطق مسکونی به دست آورد. ضریب   شیمیایی خطرناك در مناطق شهري را داشته و بر اساس آن می       

به دست آمد. همچنین مـنـحـنـی       0/87بندي ریسک حمل و نقل برابر  ) بین نتایج منطق فازي و شاخص درجه   2Rرگرسیون (  
 سازي را به خوبی به تصویر کشید. سازي با تغییر ریسک فاکتورهاي دخیل در مدل هاي عملکرد، نتایج نهایی حاصل از مدل

د          گیري  نتیجه وا ــ ــل م ق ــ حمــل و ن سک  ری ابی  رزی جهت ا سب  زاري منا عه، اب ن مطال در ای شده  ه  ئ را دل ا : م
گیرد. با تـوجـه بـه           رود و به منظور تعیین سطح ریسک در مناطق شهري مورد استفاده قرار می               شیمیایی خطرناك به شمار می    

پوشانی) دارند، نسبت به از شـاخـص         کننده سطح ریسک در مدل فازي با یکدیگر تعامالت درونی (هم          که متغیرهاي تعیین    این
 دهند. تري را ارائه می ) حساسیت بیشتري در تعیین ریسک دارد و نتایج دقیقTRRIبندي ریسک حمل و نقل ( درجه

 ارزیابی ریسک، حمل و نقل مواد شیمیایی، سیستم استنتاج فازي کلمات کلیدي:
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A-10-283-2 

 هاي فلزي ارزیابی رفتارهاي ناایمن کارگران شاغل در یک صنعت ساخت سازه
 

 6، نیکان دیاله آبادي5سیما مشاطیان ،4، سیده آذر موسوي فرد3، فاطمه زارعی2، ایرج محمدفام*1مژگان اردستانی

 ardestani.abzums@gmail.com اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، (نویسنده مسئول) مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-* 1

 همدان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي، حرفه بهداشت مهندسی گروه استاد،- 2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه- 3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 4

 کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی، موسسه آموزش عالی کاسپین- 5

 ، دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران مرکزي)HSEکارشناسی ارشد مدیریت - 6
 

 چکیده
حوادث می          زمینه و هدف:    روز  در ب صلی  علل ا ز  یکی ا ن  اایم ارهاي ن اي    گـونـه     هاي فلزي به ها و مشاغل درگیر در صنایع ساخت سازه باشند. ماهیت فعالیت  رفت

یمن و ارتباط رفتارهاي مذکور با بار وجود دارد. درنتیجه این مطالعه با هدف تعیین نوع و میزان رفتارهاي ناا        اي فاجعه   است که امکان منتهی شدن یک رفتار ناایمن به حادثه         
 هاي فلزي انجام شد. کنترلی به منظور کاهش نرخ این رفتارها در کارکنان یک صنعت ساخت سازه کارهاي برخی متغیرهاي احتمالی و درنهایت دستیابی به راه

سال       ها:     مواد و روش   در  ضر  حا توصیفی مقطعی  عه  تهیه لیست رفتارهاي ناایمن کارکنان از طریق ارزیابی سوابق حوادث، مصاحبـه   -1مرحله  6طی  1394مطال
محاسبه تعداد مشاهدات مورد نیاز از رفتار کارکنان از طریق انجام مطالعه پایلوت و استفـاده   -2با کارکنان و استفاده از لیست اعمال ناایمن انجمن مهندسین ایمنی امریکا،        

هاي توصیفی در  رگرسیون خطی و آماره   تحلیل رفتارهاي ناایمن با استفاده از آزمون -4مشاهده،  563ثبت رفتارهاي ناایمن کارکنان طی    -3،  از فرمول     
 هاي کنترلی رفتارهاي ناایمن شاخص انجام شد. اي و دستیابی به ایده بررسی علل ریشه -6ترین رفتارهاي ناایمن سازمان و  تعیین پر ریسک -spss16 ،5افزار  نرم

%)، جابجایی و بـارگـیـري        54/4درصد از رفتارهاي مشاهده شده ناایمن بود. رفتارهاي ناایمن عدم استفاده یا استفاده ناصحیح از وسایل حفاظت فردي (   6s /66  ها:   یافته
%) به ترتیب باالترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. آزمون رگرسیون خطی رابطه مـعـنـاداري بـیـن نـرخ                13/6%) و فعالیت و تردد زیر بار معلق (   17/86ناایمن بار ( 

. ارتباط معناداري بین نرخ رفتارهاي ناایمن با وضعیت تأهل، تـعـداد فـرزنـد، سـن،           ) p>  0/05رفتارهاي ناایمن با سطوح تحصیالت، سابقه حادثه و نوع شغل نشان داد (           
هـاي   برگـزاري دوره    کاري مشاهده نشد. بازنگري وسایل حفاظت فردي با نظرخواهی از کارکنان، اختصاص افراد مشخص به عنوان اپراتور جرثقیل و     روزهاي هفته و نوبت   

هاي سقفی به وسایل و عالئم هشدار دهنده و اختصاص مسیرهاي مشخص جهت تردد افراد در فـاصـلـه ایـمـن از                       آموزشی اختصاصی حمل ایمن بار، تجهیز جرثقیل      
 هاي کنترلی در اولویت اجرا انتخاب شدند. ها به عنوان برترین ایده جرثقیل
یابی علل به وجود آورنده این رفـتـارهـا و         رفتار شاخص به خود اختصاص دادند. ریشه  3درصد از رفتارهاي ناایمن کارکنان صنعت تحت مطالعه را  86/86گیري:   نتیجه

هاي کنترلی بر کاهش نرخ حوادث متعاقب به صورت چشمگیري مؤثر خواهد بود. عواملی نظیر آگاهی پایین کارکنان از مسائـل ایـمـنـی و                   استفاده از آن در برنامه ریزي     
بـار بـا     ري   بهداشتی شغل محوله، عدم مشارکت و نظرخواهی از کارکنان در تأمین وسایل حفاظت فردي، عدم اختصاص افراد مشخص جهت تصدي کار حمل و بارگـیـ                      

 جرثقیل سقفی و... در بروز رفتارهاي ناایمن شاخص در صنعت تحت مطالعه مؤثر بوده است.
 

 رفتار ناایمن، سازه فلزي، حوادث :کلمات کلیدي
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A-10-287-1 

 DOWارزیابی ریسک شاخص حریق و انفجار 

 سازي نفت در مخازن ذخیره

 

 3، اسماء زارع1*،، سعید یزدانی راد2، امیرحسین کشاورز1، ولی سرسنگی 1امیرحسین خوش اخالق

 .اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي دکتري بهداشت حرفه-1

باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان  -نشانی و خدمات ایمنی تهران ، مدیریت عملیات و اطفاء حریق دانشگاه علمی کاربردي سازمان آتشHSEاي، مدیر گروه  دکتري مهندسی انرژي هسته-2
 دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

 .اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه-3
 *نویسنده مسئول:

saeedyazdanirad@gmail.com   

 

 

 چکیده
ت           زمینه و هدف   ابلی ق دلیل  ر به  جا حریق و انف خطر  ت  در انبارهاي نف  و  فـراریـت    عـمـلـیـات،      فشار  بودن  باال  مواد،  واکنش پذیرى  و  اشتعال  : 

هاي مهندسی ایمنی جهت پیشگـیـري و      هاي وقوع حوادث و اعمال روش      باشد. لذا شناخت پتانسیل      اي برخوردار می    مایعات از اهمیت ویژه     تبخیر  قابلیت
از   اسـتـفـاده     بـا   هاي نفـتـی   سازي نفت و فراورده مخازن ذخیره  در  حریق  ایمنى  کمى  باشد. هدف این مطالعه ارزیابى       کنترل خطرات این صنایع مهم می     

 است. DOWشاخص حریق و انفجار 
ت ها: مواد و روش   پـارامـتـرهـاى      ه گـیـرى      نتایج انـداز   ،DOWانفجار   و  حریق  فرایندى، راهنماى  اسناد از مطالعه، اجراى براى نیاز مورد اطالعا

 نـاحـیـه     و  شعاع  و DOWشاخص   تعیین  مرحله 3 طى سپس مطالعه .آمد به دست کارشناسان و سرپرستان با مشاوره و مصاحبه همچنین و  عملیاتى

 گردید. اجرا خسارت نهایتاٌ برآورد و زیان و ضرر اعتبار کنترل عامل تعیین تماس،
 پذیـرش   غیرقابل  و  شدید  آن  ریسک معادل  شدت  ترتیب  بدین  و  شد  محاسبه 68/243 مطالعه تحت فرایندى واحد در انفجار و حریق شاخص ها:  یافته

 ریـال   میـلـیـارد    85905000 واقعى  خسارت  ترین محتمل  درنهایت  محاسبه شد و 0/69زیان  و ضرر کنترل اعتبار عامل متر و 38/62 مواجهه شعاع بود. 

 .گردید برآورد
توان میزان فاکتور حفاظتی را افزایش و شانس  با طراحی مناسب و ایمن میبه علت باال بودن میزان ریسک حریق و انفجار در این صنعت             گیري:   نتیجه

 وقوع حادثه را کاهش داد.

 

 سازي نفت ، انفجار و حریق، مخازن ذخیرهDOWشاخص  :کلمات کلیدي
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A-10-287-2 

 بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی و حوادث ترافیکی در رانندگان اتوبوس و شناسایی عوامل مؤثر بر آن

 

 3، اسماء زارع1*، سعید یزدانی راد2، امیرحسین کشاورز1، ولی سرسنگی 1امیرحسین خوش اخالق

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي دکتري بهداشت حرفه -1

-نشانی و خدمات ایمنی تهران ، مدیریت عملیات و اطفاء حریق دانشگاه علمی کاربردي سازمان آتشHSEاي، مدیر گروه  دکتري مهندسی انرژي هسته -2
 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه -3

 saeedyazdanirad@gmail.com  

 
 چکیده

رهنگ زمینه و هدف:   بـر   مـؤثـر    عـوامـل    بررسى  مطالعه این است. هدف سازمان یک ایمنى مدیریت سیستم هسته ایمنى، ف

 بود. در رانندگان اتوبوس حوادث با آن ارتباط و فرهنگ ایمنى
عه ها: مواد و روش پذیرفت. به  صورت 1395نفر رانندگان اتوبوس استان تهران در سال  300 حاضر بر روي شاهد-مورد مطال

 شد. استفاده سؤال 29 بر مشتمل استاندارد پرسشنامه از آن بر مؤثر عوامل و ایمنى فرهنگ وضعیت بررسى منظور
ن ها:  یافته انگی بود. بر طبـق    89/8سال و  7سال،  32/07ترتیب  به موردمطالعه افراد ایمنى فرهنگ نمره و کار سابقه سن، می
 حـوادث   نـیـز    و  حـادثـه    داشتـن   سابقه  و  ایمنی  فرهنگ  تصادف یا بیشتر را تجربه کرده بودند. بین  4% از رانندگان  12/67نتایج  

 %) از درصد افراد  25/34حادثه (   سابقه  داراى  افراد  در  مثبت  ایمنى  فرهنگ  به طوري که درصد  داشت  وجود  معنادار  رابطه  رخداده

 رابـطـه مـعـنـی داري           ایمنى  فرهنگ  با  تأهل  و  تحصیالت  کار،  سابقه  سن،  متغیرهاى  بین  بود.   بیشتر  %) 54/67(   سابقه  بدون

 مشاهده نشد.
ه  گیري:   نتیجه  دار  معنى  کامالً  رخداده نیز  حوادث  درصد  با  و  بوده  حادثه  سابقه  از  متأثر  بیشتر  ایمنى  فرهنگ  که  رسد  می  نظر  ب

 آنـالـیـز     و  کارى  تجربه  افزایش  آموزش ایمنى،  جمله  از  فاکتورهایى  روى  بر  باید  مثبت  ایمنى  فرهنگ  یک  ایجاد  است. در جهت   

 کرد. گذاري سرمایه حوادث

 ایمنى ترافیک رانندگی، حادثه ترافیکی، ایمنى، فرهنگ کلیدى: کلمات
 

 



49  

 

A-10-289-1 

بررسی میزان آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مواجهه با شرایط اضطراري 
 و ارائه راهکارهاي بهبود آمادگی ISO 22399:2003با استفاده از راهنماي 

 

 ،*3، امید کالت پور2، صفورا کریمی1، حامد تکلو بیغش1احمدرضا احمدي گهر

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران (HSE)دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست -1

 اي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، ایران دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه -2

 ایران اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، همدان، (نویسنده مسئول)  استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه-*3

kalatpour@umsha.ac.ir 
 چکیده

ها وارد نماید. چنین پیامدهایی در یک محیط دانشگـاهـی     ناپذیري به سازمان تواند اثرات جبران بروز شرایط اضطراري می     :زمینه و هدف  
هاي دانشگاهی به دلیل ماهیت غیر صنعتی کـه     توانند شدیدتر شود. معموالً محیط  هاي علمی کشور حضور دارند می      که تجمعی از سرمایه   

اند. در این مقاله سعی شده است که میزان آمـادگـی     ریزي در برابر شرایط اضطراري پرداخته دارند کمتر به موضوعاتی مانند آمادگی و طرح   
 مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شرایط اضطراري احتمالی سنجیده شود.

چک    ها  مواد و روش   ن  دوی ت جهت  ست  :  زو       لی ی رد ا دا ان ست ا ز  ا دایی  ابت استفاده شد. یک تیم ممیزي تشکیل شده و     22399هاي 
ریزي، منابع، ساختار سازمانی، ارتباطات و شناسایی سناریـوهـا    مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی را بر اساس پنج سرفصل اصلی: طرح    

برداري هم بر  طراحی شد. اصول کلی مورد استفاده در نمونه  3تا  0مورد ارزیابی قرارداد. نحوه نمره دهی هم بر اساس یک مقدار عددي از  
 اساس جمع آوري شواهد و مقایسه آن با معیارهاي ممیزي بود.

هاي اصلی مورد  یک از سرفصل وضعیت آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شرایط اضطراري در هیچ  :ها  یافته
بررسی مناسب قلمداد نشده و حداقل نمره هم کسب نگردید. کمترین نمره مربوط به شناسایی و ارزیابی سناریوها و بیشترین نمره هم بـه                         

 شد. منابع موجود مربوط می

رسد که به طراحی و استقرار یک سیستم مدیریت شرایط اضطراري، متـنـاسـب بـا              شده به نظر می     با توجه به نتایج کسب      :گیري  نتیجه
ترین پیشنهاد ممکن، استقرار چنین سیستمی بر اساس استانداردهاي مشابه در دسـتـرس    هاي دانشگاهی و آموزشی نیاز باشد. عملی        محیط
 باشد می

ه، ممیزيکلمات کلیدي شگا دان ري،  ضطرا ط ا شرای ر  راب در ب  : آمادگی 
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A-10-291-1 

بندي ¬بینی حوادث شغلی در صنایع کارگاهی کوچک با استفاده از مدل درخت طبقه ارائه یک مدل پیش
 CARTو رگرسیون 

 

 3، محمود دهقانی 2*، مرضیه صادقیان 1مجتبی ذکایی 

 mzokaei2011@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت حرفه-1

 mrz.sadeghian@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت حرفه-2*

 mahmud.dehghani@gmail.comلیسانس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی انرژي ساوه،  دانشجوي فوق-3

 

 

 چکیده

ز                       زمینه و هدف:   ستفاده ا ا ا ه ب سال د چن دوره  یک  در طول  عتی  صن ث  حواد در  رده  ت وا صدما شدت  ر  ر ب عوامل مؤث سی  رر عموًال ب م
هاي   حال، این مدل    شود. بااین ¬هاي احتماالت رگرسیون انجام می      ) و یا مدل   MNLsهاي چندگانه لوجیت (     هاي رگرسیون پارامتري، مانند مدل      مدل

 گیرند و با نقض این مفروضات، مدل         شده را بین متغیرهاي مستقل و وابسته در نظر می            پارامتري مفروضات مدل خود و روابط اساسی از پیش تعریف          
بینی وقوع    هایی است که در پیش      ، از جمله روش   CARTبندي و رگرسیون      دهد. درخت طبقه    هاي نادرستی از احتمال آسیب ارائه می        ارائه شده تخمین  

ان یک ابزار   ها (متغیرهاي مستقل) ندارد و به عنو        بینی کننده   شده بین متغیر هدف (وابسته) و پیش        رخدادها، نیازي به در نظر گرفتن روابط از پیش تعریف         
 شود. بندي مسائل و مشکالت موجود در حوزه صنعت و تجارت شناخته می بینی و طبقه قوي، به ویژه براي پیش

ده      ها:  مواد و روش   دا روي  ر  ضر ب حا عه  ربوط به      مطال حادثه رخ داده در صنایع کارگاهی (کوچک) شهرستان قم انجام شده است.               1500هاي م
در مقایسه با مدل احتمال رگرسیون، براي تعیین ارتباط تجربی بین شدت پیامدهاي حوادث کارگاهی و متغیرهاي مانند نوع صنعت،                          CARTمدل  

 شیفت وقوع حادثه، فصل و ماه رخداد حادثه، علل وقوع حادثه و مشخصات فرد درگیر در حادثه شامل سن، سابقه و وضعیت تأهل توسعه داده شده                              
 است.

علل                         ها:  یافته د و  ستن حادثه ه شدت  ر  ر ب عوامل مؤث ز  حادثه ا ن  زما ن  حادثه و همچنی د  دا رخ ت  شیف ت،  ع صن د نوع  دا ن  شا ج ن نتای
رین سابقه  یشتوقوع هر چند بر شدت حادثه مؤثر است اما از درجه تأثیر کمتري نسبت به سایر متغیرها برخوردار است. سابقه نیز در دو گروه افرادي که ب                           

حوادث   رسد که افراد با تجربه باال و همچنین فاقد تجربه دچار             و کمترین سابقه را دارند به عنوان عامل مؤثر در شدت حوادث شناخته شد. به نظر می                  
 تري ارائه داد. بینانه نتایج واقع CARTشوند. در نتایج مربوط به دو مدل،  شدیدتري در مقایسه با سایر افراد می

ش    گیري:  نتیجه پی عملکرد  ج  دهد که به دلیل عدم نیاز به روابط از پیش تعریف شده بین متغیرهاي مستقل و                   نشان می  CARTبینی مدل     نتای
 باشد. وابسته، مدل کارآمدتري براي آنالیز عوامل مؤثر در بروز شدت حوادث صنعتی می

 

 CARTبینی، شدت حوادث، مدل احتمال رگرسیون، درخت طبقه بندي و تصمیم  مدل پیش کلیدي: کلمات
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شناسایی و ارزیابی خطاهاي انسانی عملیات  در CREAMو  ATHEANAاجرا و مقایسه دو تکنیک 
 زدایی مین

 

 4، مصطفی میرزایی علی آبادي3محمد عمید ،، *2، محمد حاجی اکبري1ایرج محمدفام

 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی همدان. -1

  Hajiakbari68@gmail.com، کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي(نویسنده مسئول)- 2*

 دکتراي علوم استراتژیک، شرکت مهندسین مشاور اندیشه و عمران محیط.- 3

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی همدان.- 4

 چکیده

ازآنـجـا      باور بر این است که عنصر انسان غیرقابل اعتماد است. بارها و بارها خطاي انسانی به عنوان علت بروز حوادث ذکر شده است.  :زمینه و هدف 
زدایی و گستره وسیع میادین مین بجا مـانـده از جـنـگ                که خطاي انسانی یکی از دالیل اصلی بروز حوادث می باشد و همچنین خطرات عملیات مین               

 زدایی یکی از میادین مین کشور انجام گرفت. تحمیلی، مطالعه حاضر به منظور شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهاي انسانی در بین پرسنل مین

و  CREAMهـاي       با هرکدام از تکنیک  زدایی یکی از میادین مین مناطق جنگی غرب کشور،     در این پژوهش مقطعی، عملیات مین       ها:   مواد و روش  
ATHEANA    به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در تکنیکCREAM گـیـرد. در        گذار بر عملکرد کاربر مورد ارزیابی قرار مـی   شرایط کاري اثر

باشد از نه مرحله اصلی تشکیل شده است و ضمن شنـاسـایـی     می ) HRAکه یک تکنیک تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسان (   ATHEANAتکنیک  
ت. ها به صورت مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات صورت گرفـ  کند. جمع آوري داده  عوامل داراي پتانسیل بروز رویداد، احتمال وقوع آن را مشخص می    

 در پایان نتایج به دست آمده از دو تکنیک باهم مقایسه شد.

سـازي     زدایی از چهار وظیفه اصلی شناسایی عمومی، شناسایی فنی، کندوکاو و خـنـثـی      مشخص شد عملیات مین     CREAMبا انجام تکنیک      ها:   یافته
و وظایف دسته کندوکاو بـا   0/0099تشکیل شده است. بیشترین و کمترین احتمال خطاي شناختی کل به ترتیب مربوط به وظایف دسته شناسایی فنی با       

سازي و انفجار محیطی  براي رویداد انـفـجـار       چهار سناریو عبور از روي مین، جا ماندن مین، خطا در خنثی ATHEANAبود. با انجام تکنیک   0/0031
 مین شناسایی شد.

 0/010و     0/0056به تـرتـیـب         ATHEANAو  CREAMهاي  سازي میادین مین با استفاده از تکنیک     مقادیر احتمال خطاي انسانی در عملیات پاك      
 محاسبه شد.

هاي به دست آمده با مطالعات دیگر همخوانی دارد. تـکـنـیـک       شود احتمال از آنجایی که هر خطاي انسانی الزاماً به یک حادثه منجر نمی:  نتیجه گیري 
CREAM  در قیاس با تکنیکATHEANA باشد. تـکـنـیـک       تر می مند می باشد و داراي مراحل کمی سازي ریسک بیشتر و دقیق داراي چارچوب نظام

ATHEANA باشد، اما فرایند کمی سازي آن مختصر است. می تـوان بـا       تر می کار کنترل ریسک مناسب ها و جستجوي راه بیشتر براي شناسایی ریسک
هاي انسان و ماشین و یا افزایش عوامل بهبـوددهـنـده از          کاهش عوامل کاهنده عملکرد از جمله متناسب سازي زمان در دسترس، شرایط کاري، سیستم             

راهـم  زدایـی فـ     جمله افزایش همکاري و تعامل، انجام دو یا چند کار به کمتر از حد توان فردي، موجبات کاهش احتمال خطاي انسانی را در عملیات مین          
 آورد.

 ATHEANA ،CREAMزدایی،  خطاي انسانی، مین :کلمات کلیدي
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 هاي چند معیاره در تعیین اولویت کنترلی مخاطرات ایمنی در صنایع نیروگاهی کاربرد تکنیک
 

 3، مصطفی مرزبان، *2، الهه کاظمی1طالب عسکري پور

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه عضو هیئت- 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه-*2

Kazemie187@yahoo.com 

 کارشناس ارشد مهندسی شیمی (محیط زیست)، شرکت مدیریت تولید برق دماوند- 3
 

 چکیده

اي در افزایش سطح رفاه جامعه به خود اخـتـصـاص       باشد که سهم عمده هاي اساسی هر کشور می ترین زیرساخت   ها یکی از مهم     نیروگاه  زمینه و هدف:   
ات اند. توسعه تکنولوژي، پیچیدگی فرایند، مالحظات اقتصادي و اجتماعی موجود در کشورهاي در حال توسعه و نیاز به دامنه وسـیـعـی از اطـالعـ                         داده

سیاسی و علمی، تصمیم گیري واقعی و صحیح در خصوص تعیین اولویت کنترلی مخاطرات ایمنی را به یک چالش اساسی تبدیل کرده اسـت. در ایـن                  
ناسب هاي موجود و رفع تضاد و تناقضات در انتخاب راهکارهاي کنترلی م           تواند براي غلبه بر محدودیت      هاي تصمیم گیري چند معیاره، می       کشورها، روش 

م در   اهیمورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه ریسک محاسبه شده توسط دو روش تصمیم گیري چند معیاره، شامل باورپذیري مف    
 باشد. منطق فازي و تاپسیس می

بـا        اي، مرور مستندات، مصاحبه ابتدا جهت شناسایی خطرات، از دانش و تجربه گروهی از کارشناسان مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه               ها:   مواد و روش  
 هاي واقعی خطرات شناسایی شده با استفاده از روش تاپسیس تعیین شد. در              متخصصین و برگزاري جلسات طوفان فکري، استفاده شد. در ادامه، ریسک           

ـ                      ه مرحله بعد با استفاده از مفهوم باورپذیري منطق فازي و بر اساس نظر کارشناسان، شدت و فرکانس نسبت داده شده به هر خطر و محـاسـبـه فـاصـل
 اقلیدسی، ریسک خطرات مجدداً محاسبه شد. در پایان میزان تطابق و همگرایی دو روش در رتبه بندي ریسک خطرات مورد مقایسه قرار گرفت.

ها، با نزدیکـی نسـبـی       ها، مخازن و کانال هاي موردمطالعه طبق روش تاپسیس، خطر سقوط در تانک   از میان خطرات شناسایی شده در نیروگاه        ها:   یافته
در رتـبـه دوم قـرار             ،0/5769هاي بخار فشار باال با نزدیکی نسبـی     سوزي توربین گاز و ترکیدگی لوله در رتبه اول و خطرات انفجار و آتش     0/7439

، در رتبه اول 0/56هاي بخار فشار باال، هر دو با میزان باورپذیري  سوزي توربین گاز و ترکیدگی لوله گیرند. همچنین درروش فازي خطر انفجار و آتش         می
گیرد. مخاطرات ترکیدن خط روغن با فشار باال و انـفـجـار      ، در رتبه دوم قرار می0/21ها با میزان درجه باورپذیري       ها و کانال    ها، مخزن  و سقوط در تانک   

اي دریافت نکردند. نتایج گویاي همگرایی و تطابق دو روش، در تعیین ریسک خطرات ایمنی در صـنـایـع                      مخازن سوخت گازوئیل، در هر دو روش رتبه       
 باشد. نیروگاهی می

تواند به مدیریت منابع محدود در کشورهاي در حـال تـوسـعـه و              هاي چند معیاره می     هاي منطقی و ریاضی مانند تکنیک       استفاده از روش    گیري:   نتیجه
 توجهی بنماید. ترین راهکارهاي کنترلی مخاطرات ایمنی کمک قابل انتخاب مناسب

 .تاپسیس، فازي، نیروگاه، باورپذیري مفاهیم: کلمات کلیدي 
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هاي شهر قم با استفاده از  تحلیل ارتباط سرنوشت گرایی و حوادث شغلی بین پرستاران یکی از بیمارستان
 رگرسیون چندگانه خطی

 
 

،*3، علیرضا کوهپایی2، زهرا عرب1محمد خندان
 

 مربی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران- 1

 کارشناس ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران- 2

  koohpaei@muq.ac.ir اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*3
 

 چکیده

ن میزمینه و هدف  ا بیا ر ده  عقی ن  یمنی ای حوزه ا در  رایی  شت گ سرنو کند که صدمات، غیرقابل اجتناب بوده و برحسب تصادف و سرنوشـت  -: 
گردد اقدامات ایـمـنـی اجـرا         -رو این نگرش در رفتار متبلور خواهد شد و موجب می باشد. ازاین - دهند و مانعی براي پذیرش رفتار شغلی ایمن می  رخ می 

ناشی از    ادثنگردند یا ضعیف اجرایی شوند. چنین افرادي احتمال بروز حادثه را افزایش خواهند داد. هدف این مطالعه تحلیل ارتباط سرنوشت گرایی و حو 
 بوده است. 1395هاي شهر قم در سال  کار بین پرستاران یکی از بیمارستان

توصیفی       ها  مواد و روش   حقیق  ت ن  در ای ن  دگا شارکت کنن گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. متـغـیـرهـاي             تحلیلی با استفاده از روش نمونه     -: م
-اي که توسط ویلیامسون و همکاران با پـاسـخ    گرایی نیز از طریق پرسشنامه    - اي محقق ساخته جمع آوري شد. سرنوشت         وسیله پرسشنامه   دموگرافیک به 

دهنده این است که فرد مخاطرات ایمنی را بیشتـر   خیلی مخالف) ارائه گشته ارزیابی شد. نمره باالتر نشان-1خیلی موافق تا -5اي لیکرت ( هاي پنج گزینه 
طور خود اظهاري و پس از بررسـی مسـتـنـدات مـوجـود            داند. در ضمن، حوادث شغلی اتفاق افتاده براي افراد نیز به     - ناپذیر می   غیرقابل کنترل و اجتناب   

و رگرسیون چندگانه خطـی تـجـزیـه و          T ،ANOVAو با استفاده از آزمون هاي آماري  SPSSافزار  نرم 20ها توسط نسخه -مشخص گردید. داده 
 تحلیل گشتند.

ز      ها  یافته در مجموع ا %)  59نـفـر (        105% بود. زنان با   81مورد وارد مرحله تحلیل گردید یعنی نرخ بازگشت  178پرسشنامه توزیع شده، تعداد  220: 
نفر از پاسخ دهندگان حادثه شغلی را تجـربـه    69کاري نبودند. بعالوه،   نفر در سیستم کاري نوبت 29بیشترین فراوانی را داشتند. بررسی نشان داد که تنها       

) سال نیز در این حرفه مشغول به فعالیت بودند. هر یک از     ± 9/54(  10/04طور متوسط  ) و به±9/34سال ( 34/18کرده بودند. افراد داراي میانگین سنی  
بـا    حاصل شـد.   14/33)  ± 3/52گرایی نیز متوسط امتیاز برابر با ( - حادثه شغلی داشته است. در خصوص سرنوشت  1/27طور میانگین  افراد مورد بررسی به   

گرایی ایجـاد  - که سایر متغیرها در خصوص سرنوشت است. درحالی  ) P> 0/01گرایی مردان بیشتر از زنان ( -استفاده از آزمون تی مشخص گردید سرنوشت 
کارگیري رگـرسـیـون       ). به  14/30در برابر  14/46گرایی افراد حادثه دیده از ندیده ها به لحاظ کمی بیشتر بود ( - اما سرنوشت ) p< 0/05اختالف نکردند (   

. همچنین با افزایش تعداد دوره هاي آموزشی تـعـداد    ) p> 0/05ها کمتر دچار حادثه شدند (    - خطی چندگانه نمایان ساخت که افراد مجرد نسبت به متأهل         
 .)p>0/05کاري هستند، کمتر از روز کاران درگیر حادثه بودند ( . در ضمن، افرادي که در سیستم نوبت)P>0/01حوادث بیشتر شد (

ن می                   گیري  نتیجه د و ای ستن سطی ه سطح متو در  رایی  شت گ سرنو راي  دا عه  د موردمطال را ف حاصل، ا ج  توجه به نتای ا  در      : ب د  ــ وان ــ ت
 هاي آموزشی اثربـخـشـی الزم را        دهد که یا دوره آینده موجب افزایش نرخ حوادث در محیط کار گردد. از سوي دیگر، اطالعات به دست آمده نشان می            

دیریت ایمنـی  هرحال، هر دو احتمال وجود مشکالتی در حوزه م اي بود که وقوع حوادث را افزایش داد، به        گونه  اند و یا شرایط دیگر در محیط کار به          نداشته
 دهد.-توجهی پرسنل به حوزه ایمنی فردي و سازمانی را نشان می و یا کم

 گرایی، حوادث شغلی، مرکز درمانی، قم-سرنوشت: کلمات کلیدي
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A-10-298-1 

 مشمپا و نیروگاههاي عمرانی؛ مطالعه موردي در کارگاه سد  در پروژه HSEبررسی ابعاد فرهنگ 
 

 3، کورش کمالی2نیا ، مجتبی حیدري*1منوچهر محبوبی

کارگاه سد و نیروگاه مشمپا  HSSEاالنبیا، گروه تخصصی سپاسد، کارشناس واحد  اي، قرارگاه سازندگی خاتم التحصیل کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) فارغ-* 1
m.mhboubi19@gmail.com 

 کارگاه سد و نیروگاه مشمپا HSSEاالنبیا، گروه تخصصی سپاسد، مدیریت واحد  التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست، قرارگاه سازندگی خاتم فارغ- 2
 استادیار گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان -3

 

 چکیده
هاي عمرانی و خطرات و حوادثی که در آن بخش وجود دارد، اهمیت رعایت نـکـات ایـمـنـی،           با توجه به ماهیت پروژه:  زمینه و هدف 

هاي  توان از جمله کارگاه هاي سدسازي را می بهداشت و محیط زیست و ایجاد فرهنگ آن از ضروریات کار در صنایع عمرانی است. کارگاه            
تر در خود جاي داده است. پژوهش حاضر با هدف بـررسـی ابـعـاد            هاي کوچک   ها را در قالب کارگاه      بزرگی دانست که بسیاري از فعالیت     

 انجام شده است. HSEفرهنگ سالمت، ایمنی و محیط زیست در میان کارکنان کارگاه سد و نیروگاه مشمپا در زمینه فرهنگ 
حلیلی به ها مواد و روش   ت توصیفی و  ت  صور حاضر به  عه  شنامه : مطال س ر پ سیله  ا  و بخش مختلف در    9گویه که در  45اي ب

طبقه اجرائیات، پشتیبانی، فنی و سایر، به عنوان نمونه  4نفر از  100سنجد انجام شد. تعداد  را می HSEداخل یک سازمان میزان فرهنگ 
هاي تکمیل شده در طبقات شغلی با تحصیالت و سوابق کاري مخـتـلـف     اي وارد مطالعه شدند. پرسشنامه     آماري به صورت تصادفی طبقه    

ویـتـنـی و       هاي نا پارامتري من مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون SPSS_16افزار    توسط نرم 
 هاي فرهنگی مشخص گردید. والیس استفاده شد و نارسایی کروسکال
ر ها  یافته راب سی ب رر د موردب را ف سنی ا ن  %) بودند و   59سال بود. ضمن اینکه بیشتر شرکت کنندگان متأهل (   31/76±6/99: میانگی

مشـاهـده نشـد.       HSEداري بین هیچ یک از متغیرها و میزان فرهنگ  %) داشتند. ارتباط معنی33%) یا دیپلم (34تحصیالت کارشناسی ( 
هـاي   بیشتر و پویایی بودند. همچنین افراد متأهل و با رده  HSEنفراتی که تحصیالت کاردانی داشتند نسبت به دیگر افراد داراي فرهنگ  

 سازمانی کارمندي و سنین کمتر داراي فرهنگ بیشتري در این زمینه بودند.
رهنگ     گیري  نتیجه ف مثبت و قوي در کارکنان باعث جلوگیري از بروز بسیاري از حوادث شغلی خواهد شد. به بـیـانـی           HSE: وجود 

 مثبت قوي در بین کارکنان، حرکت سازمان جهت دستیابی به استانداردهاي باالتر ایمنی را تسهیل خواهد کرد. HSEدیگر، یک فرهنگ 
 

رهنگ کلمات کلیدي ف  :HSEسدسازي، سد و نیروگاه مشمپا ، 
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A-10-299-1 

 بررسی درك ریسک عدم استفاده از پل هوایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 

 6، هدي شهیدي5، محسن منجزي علی صالحی4، رعنا نعمی، *3، پیام رشنودي2، زینب السادات نظالم الدینی1بهزاد فوالدي دهقی
 اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت استادیار، مهندسی بهداشت حرفه -1

اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت مربی، مهندسی بهداشت حرفه -2  

 payaamrashnodi@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی  (نویسنده مسئول): کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه-* 3

 اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه- 4

اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه- 5  

 اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه- 6
 

 چکیده
اده زمینه و هدف:    ب پی سی ن آ عنوا ه  سوب می رو ب ن مح جها سر  را س در  اده  پی ن  ری عاب راي  جاده ب ز  سمت ا ن ق ری ت ر ذی اً   پ دود ح مـیـلـیـون        1/2شود. 

انـد و ایـن        اي را به خود اختصاص داده ومیرها در تصادفات جاده از این مرگ 270000دهد که عایرین پیاده ساالنه بیش از  اي در هر سال رخ می    ومیر ترافیک جاده    مرگ
عـی از ایـن       اي و عدم آگاهی از عوامل ایجاد کننده این معضل اجتـمـا   باشد. با توجه به روند روبه رشد افرایش ترافیک جاده  اي می ومیر جاده  % از کل مرگ    22آمار برابر   

اي گـام   اي اساسی جادهه اي و بهبود زیرساخت رود که با تعیین میزان تأثیرگذاري عوامل مختلف در بروز رفتارهاي ایمن و در جهت کاهش حوادث جاده پژوهش انتظار می 
 مهمی بردارد.

سال          ها:   مواد و روش   در  حلیلی  ت توصیفی  عه اي  ن مطال و بر روي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد. ابتدا دانشجویان هـر دانشـکـده          2016ای
نفر از دانشجویان براي انجام این مطالعه انتخاب شـدنـد. در       200شمارش و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی حجم نمونه هر دانشکده انتخاب شد؛ که در مجموع   

 0/78ان آلفا کرونباخ آن   میزاین راستا براي بررسی درك ریسک عابرین پیاده از پرسشنامه مناسب استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که        
ورژن    spssدر محیط     Regression Linerو  Independent- Sample T Test هاي آماري ها با استفاده از استفاده از آزمون محاسبه شده و درنهایت داده 

 مورد آنالیز قرار گرفتند. 18

تـا     17بود (محدوده بین   23/33  ±  15/342ها را به صورت کامل پر کردند میانگین سن شرکت کنندگان  ها پرسشنامه نفر از آن 196نفر جامعه آماري  200از  ها:  یافته
هاي متغیرهاي وابسته حساسیت  دهند. میانگین نمره  ها تشکیل می %) از شرکت کنندگان را خانم  37/1نفر (  72%) از شرکت کنندگان را آقایان و   62/4نفر ( 121سال).  53

بـه   14/65±3/89و  23/49±4/59، 12/29±3/33، 29/725 ± 5/99، 10/17 ±2/715درك شده، شدت درك شده، مزایا درك شده، موانع درك شده و رفتار به ترتیب  
دهنده درك پایـیـن    شاندست آمد. با توجه به نمرات به دست آمده براي هرکدام از متغیرها واضح است که حساسیت درك شده دانشجویان داراي کمترین نمره بوده که ن        

متغیر راهنما براي عمـل  با از این متغیر است و شدت درك شده نیز داراي باالترین نمره است که گویاي وضعیت مطلوب این متغیر نسبت بهسایر متغیرها است. در ارتباط       
 اند. باره داشته %) دراین66/3ترین نقش را ( رنگ %) در بروز این متغیر در دانشجویان ایفا کرد و اساتید دانشگاه کم90/8ترین تأثیر را ( پلیس بیشترین و مهم

تـري     حساسیت درك شده، موانع درك شده، مزایا درك شده و رفتار درك شده از سطح مناسب برخوردار نبودند اما شدت درك شده داراي سطح مناسـب               گیري:   نتیجه
دانش افراد در خصوص بـروز  شود که به منظور افزایش سطح  باشد. با توجه به تأثیرگذاري پلیس و تلویزیون در بروز رفتارهاي ایمن پیشنهاد می   نسبت به سایر متغیرها می    

 .هاي ملی اقدام شود هاي تلویزیون هاي آموزشی در شبکه این رفتارها به استفاده گسترده از برنامه
 

 پل هوایی، عابرین، تصادف، جاده، درك ریسک: کلمات کلیدي
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A-10-306-2 

 بررسی جو ایمنی شرکت قند با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی

(NOASACQ-50  نوردیک 
  

 4، زهرا چهار دولی3، صبا غالمی2، مصطفی میرزایی علی آبادي1،*مریم فیض عارفی

 f.arefi1390@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان   دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه (نویسنده مسئول)-*1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان استادیار، گروه بهداشت حرفه- 2 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشناس، گروه بهداشت حرفه- 3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه- 4
 

 چکیده
شناخت اعتقادات و ادراکات مشترك کارکنان از چگونگی مدیریت ایمنی محیط کار را در یک مقطع زمـانـی           جو ایمنی،   زمینه و هدف:   

یکی از ابزارهاي معتبر جهت ارزیابی جو ایمنی پرسشنـامـه    .کند کند و یک توصیف مقطعی از فرهنگ ایمنی را ارائه می     مشخص بیان می  
هاي مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از     آن در زبان  که روایی و پایایی  باشد می (NOASACQ -50) جو ایمنی نوردیک  

 بررسی جو ایمنی در شرکت قند با استفاده از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک است.این مطالعه 
ودند مورد ارزیـابـی   بنفر  50در این مطالعه شاغلین حاضر در یک شیفت کاري که حدود یک مطالعه مقطعی بوده که   ها:  مواد و روش  

مورد تجزیه و    20نسخه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم . دادهبررسی شده استبعد جو ایمنی با استفاده از این پرسشنامه  7 قرار گرفتند. 
 تحلیل قرار گرفت.

نتایج به دست آمده نشان داده است بیشترین امتیاز جو ایمنی به تفکیک ابعاد جو ایمنی، مربوط به بعد اولویت و توانایی ایمـنـی          ها:   یافته
همچنین مجموع کل امتیازات جو ایمنی ( باشد.  امتیاز) می  572امتیاز) و کمترین امتیاز مربوط به بعد ارتباط ایمنی متقابل (             957مدیریت (  

 محاسبه گردید. 113/91 ±) 11/44و میانگین ( 165و حداکثر  93) با حداقل 5126
ترین بعد تأثیرگذار بر جو ایمنی شرکت قند مربوط به بعد اولویت و توانایی ایمنی  جو ایمنی در شرکت قند مثبت بوده و مهم   گیري:   نتیجه

توان با برنامه ریزي بر روي این بعد جو ایمنی شرکت قند را ارتقا داده و سبب بهبود وضعی ایمـنـی شـرکـت        و مدیریت بوده بنابراین می    
 گردید.

شنامه نوردیککلمات کلیدي س ر پ د،  قن ت  ع صن ی،  یمن جو ا  : 
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A-10-312-1 

یکی از ترمینال  ربا شاخص هاي عملکرد ایمنی د FMEAبررسی ارتباط نتایج ارزیابی ریسک متد 
 هاي کانتینري جنوب ایران

 3، فرشاد ندري*2، حامد ندري1فاطمه فصیح رامندي

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشجوي کارشناسی ارشد، -1

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکده بهداشت اي، کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*2

 علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشکده اي، دانشجوي دکترا، گروه مهندسی بهداشت حرفه -3

 nadri.hamed@yahoo.com*نویسنده مسئول: 

 

 چکیده:
ترمینال هاي کانتینري بخش مهمی از سیستم لجستیک تجارت و بازرگانی بین المللی را تشکیل داده و هر اقدامی که وضـعـیـت            مقدمه: 

ایمنی این ترمینال ها را ارتقاء دهد بی تردید کاهش هزینه هاي حمل و نقل، تقویت موقعیت تجاري و سالمت نیروي انسانی و تجهیزات را        
 هاي عملکردي انجام شد.�به دنبال خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی ریسک ایمنی با شاخص

و در یکی از ترمینال هاي کانتینري جنوب کشور انجام پذیـرفـت. در ابـتـدا بـا                95تحلیلی حاضر در سال     -مطالعه توصیفی   روش کار:  
ریسک مشاغل مختلف عملیات کانتینري شناسایی، ارزیابی و اولویت بندي شدند. شاخص هاي عملکرد ایـمـنـی         FMEAاستفاده از روش    

ها با نـتـایـج ارزیـابـی ریسـک            ) در مشاغل مختلف عملیات کانتینري به منظور بررسی ارتباط آن FSIو    AFR  ،ASRساله (همانند      یک
جـهـت   و رگرسیون خطی   ضریب همبستگی پیرسون، One-Way ANOVAو آزمون آماري  22نسخه  SPSSافزار  نرممحاسبه شدند.  

 تجزیه و تحلیل داده ها بکار گرفته شدند.

و نـیـز    RPN  % غیرقابل تحمل ارزیابی شدند. میانگین  24/8% قابل تحمل و  56/2ریسک هاي شناسایی شده قابل قبول، % از  19 یافته ها: 
 1/84و      400/1،   68/6و  171/26±83/2در عملیات کانتینري به ترتیب  FSIو  AFR ،ASRساله  شاخص هاي عملکردي یکمیانگین  

یافت شد. نتایج مدل رگـرسـیـون خـطـی          FSIو  AFR ،ASRو شاخص هاي  RPNمحاسبه شد. ارتباط آماري معناداري بین میانگین  
وابسته است، به طوري که به ازاي یک واحـد افـزایـش       RPNبه  AFRو  FSI ،ASR% تغییرات 87% و 92%، 93نشان داد که به ترتیب  

 واحد افزایش داشتند. 1/15و  3/08، 0/064به ترتیب  AFRو  FSI ،ASR، میزان RPNمیانگین 

ــود                    بحث و نتیجه گیري:       عملیات کانتینري و نیز وج غیرقابل قبول در  ع حوادث و وجود ریسک هاي  با توجه به نرخ باالي وقو
کارگیري اقدامات کنـتـرلـی و       ارتباط معنادار بین نتایج ارزیابی ریسک با شاخص هاي حوادث، الزم است که مسئولین هر چه سریع تر با به       

 اصالحی در جهت مرتفع نمودن مغایرت هاي ایمنی، قدم بردارند.

 هاي عملکرد ایمنی، ارزیابی ریسک، حادثه، ترمینال کانتینري شاخص :کلمات کلیدي

 



58  

 

A-10-315-1 

 شرکت بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمنی در
 برداري نفت و گاز گچساران-بهره

 

 3، مهناز نصرآبادي2*، رمضان میرزایی1رضا دانشی

 ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، زاهدان، ایرانHSEکارشناس ارشد مدیریت محیط زیست (-1

 ئول)اي، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، (نویسنده مس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه-2*

 rammir277@gmail.com 
 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان، زاهدان، ایران -3

 
 چکیده

ر،              زمینه و هدف:      ا ــ ط ک ــ حی ط م شرای هبود  راي ب ختلف ب زمان هاي م سا شرکت ها و  در  ا آن  رتبط ب رهاي م غی یمنی و مت ا
 شود.�ترین عامل در ایجاد محیط کار ایمن محسوب می گذاران و محققان مختلفی قرارگرفته است و انسان به عنوان مهم موردتوجه سیاست

 برداري نفت و گاز گچساران انجام شد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمنی در شرکت بهره
عه  ها: مواد و روش  جام ز  ا ن منظور نمونه اي  ای نفر از کارکنان شرکت به روش نمونه گیري تصادفی ساده و با  200نفري، از  410به 

استفاده از جدول مورگان، انتخاب شد. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه هاي فرهنگ ایمنی و مقیاس عملکرد ایمنی نیل و گـریـفـیـن                          
تک نـمـونـه اي بـا          tزمان و  استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با روش هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون هم        

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssافزار  استفاده از نرم

د که یافته ها:   دا شان  فته ها ن ا برداري نفت و گاز رابطه مثبت و معناداري بـرقـرار      بین فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمنی در شرکت بهره  ی
)؛  p> 0/05هاي تعهد و اولویت به ایمنی و آموزش با عملکرد ایمنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (    ). همچنین بین مؤلفه     p> 0/05است (  

 هاي محیط حمایتی و عوامل بازدارنده با عملکرد ایمنی رابطه معناداري برقرار نبود. اما بین مؤلفه

شته و  نتیجه گیري: دا ت  ر مثب ثی أ ت د  ه ع ت عملکرد و  ر  ش ب یمنی و آموز رهنگ ا ف ء  قا ت ر ش ا ژوه پ ن  ای فته هاي  ا ی س  سا ر ا ب
 برداري نفت و گاز گچساران کارگشا باشد.-شرکت بهره می تواند در ارتقاء سطح ایمنی در

 

تکلمات کلیدي ی، نف یمن عملکرد ا ی،  یمن رهنگ ا ف ی،  یمن  : ا
 



59  

 

A-10-316-1 

سازي معادالت ساختاري:  ایمنی، درك ریسک و حوادث شغلی در صنایع تولیدي با روش مدل تحلیل جو
 ها همبستگی، ارتباط و مدل مفهومی بین آن

 

 *2، علی درمحمدي1اسماعیل زارعی

 اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي تخصصی،- 1

 ، بجنورد، ایرانخراسان شمالیاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  (نویسنده مسئول) مربی، گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه-*2

 a.dormohammadi@gmail.com 

 
 

 چکیده
. جو ایمنی جزئی از فرهنگ ایمنی محـسـوب     باشد  کننده درك درست و مشترك کارکنان از ایمنی محیط کار خود می             جو ایمنی منعکس  زمینه و هدف:     

ط ایـن    باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین جو ایمنی و درك ریسک کارکنان و همچنین ارتبا            شود و داراي رابطه معنادار با شدت حوادث می          می
 باشد. دو با وقوع حوادث شغلی می

نفر از پرسنل یک صنعت فوالد در شرق کشور انجام گـرفـت. جـهـت           322تحلیلی به صورت مقطعی بر روي         -این مطالعه توصیفی    ها:   مواد و روش  
سؤالی استفاده گـردیـد. جـهـت           15سؤالی) و جهت سنجش درك ریسک پرسنل از پرسشنامه   46بعدي (  11سنجش جو ایمنی از پرسشنامه جو ایمنی   

تعیین ارتباط بین جو ایمنی و درك ریسک و ارتباط این دو با متغیرهاي شغلی و جمعیت شناختی از رگرسیون پواسن، رگرسـیـون چـنـدگـانـه و روش                
 استفاده گردید.AMOS 20افزار  ) با کمک نرمSEMسازي معادالت ساختاري ( مدل

بود. بر طبق نتایج بین سن، سابقه کار و سطح تحـصـیـالت      2/21 ±0/75و  17/28 ±2/94میانگین نمره جو ایمنی و درك ریسک به ترتیب  یافته ها: 
اما در ادامه نتایج حاکی از این بود که بین سن، سابقه کار و سطح تحصیالت بـا درك ریسـک         )  p<0/005ارتباط معناداري با جو ایمنی وجود نداشت ( 

. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهاي درك ریسک، تعداد حوادث و سابقه کار بر روي پـیـش    ) p> 0/005پرسنل ارتباط معناداري وجود دارد  (       
از صل   بینی جو ایمنی نقش معنی داري دارند. همچنین جو ایمنی، سن افراد و تعداد حوادث بر روي پیش بینی درك ریسک نقش مؤثري دارند. نتایج حا                    
رك و د  مدل مفهومی معادالت ساختاري نشان داد که بین جو ایمنی و درك ریسک یک رابطه دوطرفه معنادار وجود دارد. بین جو ایمنی با حوادث شغلی   

 باشد. ریسک با حوادث شغلی نیز روابط معنادار معکوسی حاکم می

تواند باشد که عوامـل دیـگـري       ، تحصیالت) با جو ایمنی مؤید این مطلب می    عدم ارتباط معنادار بین ویژگی دموگرافیک (سن، سابقه کار           گیري:   نتیجه
گیري کرد که سنجش جو ایمنی و درك ریسک پرسنل نقش پـیـش     توان نتیجه   ها می   شود. همچنین بر طبق یافته       باعث تفاوت نگرش افراد به ایمنی می      

یـط  هاي شغلی خود، حوادث شغلی در مح  بینی کننده بر میزان بروز حوادث شغلی دارد به طوري که با افزایش جو ایمنی و افزایش درك پرسنل از ریسک                    
 یابد. کار کاهش می

 
 سازي معادالت ساختاري حوادث شغلی، مدلجو ایمنی، درك ریسک، : کلمات کلیدي
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A-10-318-1 

بررسی برنامه واکنش در شرایط اضطراري نشت گاز کلر از واحد منابع آب شهر 
 صنعتی البرز

 

 ، *2، خیراله مهرعلیان1رضا مرادي 

 اي، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز کارشناس بهداشت حرفه- 1
 alborz_hse@qums.ac.ir اي، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) کارشناس-* 2

 

 چکیده
شان می         زمینه و هدف   عتی ن صن زرگ و  شهرهاي ب در  شیمیایی  حوادث  سی  رر ت     : ب ــ ــل ع ه  ر ب ز کل د که گا ده

استفاده گسترده و فراوان، تاریخچه طوالنی از نظر ایجاد حوادث بزرگ داشته است. این ماده یکی از مواد شیمیایی بسیار مهـم               
ین ف ا  هد کـنـد.         باشد و به همین دلیل سالمتی تعداد زیادي از افراد شاغل در صنایع را تهدید می                 و پرمصرف در صنعت می    

منابع آب شهر صنعتی البرز و تعیین مناطق و جمعیت درگیر با توجه به جهت حد  در واکلر  ز گا ي انتشار یوها رسی سنارمطالعه بر
 باشد. و سرعت جریان باد و ارائه الگوي بهینه برنامه واکنش در شرایط اضطراري با توجه به سطح اضطرار تعریف شده می

م           ها  مواد و روش   ر ــ ز ن ر ا ز کل ر گا شا ریوهاي انت ا سن سی  رر جهت ب ر      :  زا ــ ف  Safer mobileو     WISERا

response در نش  ـک وابهینه برنامه  ي لگویک ائه و تعیین مناطق و جمعیت درگیر با توجه به جهت و سرعت جریان باد و ارا
) CCPSیمیایی ( ــ ش ي   دها ـین آیمنی فر اتوسط موسسه مرکز  ه تعریف شدار ضطرح اطوـه سـه بـا توجـباري طرـضایط ارـش 

 باشد؛ استفاده شد. می
ر                         ها  یافته ا نب در ا و  دپ زمان  در  حمل و نقل و  ت  حال دو  در  ر  ز کل حاوي گا در  سیلن ز  شت ا د که ن دا شان  ج ن : نتای

 باشد. می 4و  3تواند صورت گیرد و در تمامی حاالت سطح اضطرار  از یک یا چند سیلندر (کوچک یا بزرگ) می
سبه      گیري  نتیجه  حا حفاظت و م ه و  زول ی رمبناي مناطق ا خطر ب صل  ن فوا عیی ت ر و  ز کل ر گا شا دل انت سی م رر : ب

جمعیت در معرض شاخص مناسبی براي تصمیم گیري جهت قـرار گـرفتن سناریوهاي رهایش گاز سمی کلـر در ســـطـوح            
هاي مداخلـه کننـده در    همچنین سطوح اضطرار مبناي خوبی جهت تصمیم گیري در مورد اقـدامات و گروه     .باشد  اضـطرار می 

 .برنامـه واکنش در شرایط اضطراري است

ر کلمات کلیدي: ز کل ر، گا ضطرا سطح ا ر،  شا ریوي انت سنا ري،  ضطرا ش ا ر، واکن ضطرا ط ا  شرای
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A-10-318-3 

 سوزي در صنایع شهر صنعتی البرز آتش-زاي شیمیایی بررسی مخاطرات بحران
 

 ، *4، خیراله مهرعلیان3، مریم دانایی فر 2، زینب مرادي 1رضا مرادي 

 اي، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز کارشناس بهداشت حرفه- 1

 اي، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز کارشناس بهداشت حرفه- 2

 اي، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز کارشناس بهداشت حرفه- 3

 (نویسنده مسئول) خیراله مهرعلیان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز-* 4

alborz_hse@qums.ac.ir  

 

 

 چکیده
کارگیري هزاران نوع ترکیب شیمیایی، عالوه بر رفع نیازهاي جوامع بشري، عـوارض     رشد و توسعه روزافزون صنایع و به      : زمینه و هدف  

سوزي و یـا نشـت مـواد             محیطی در قالب انفجار، آتش سوء و پیامدهاي مصیبت باري از جمله تخریب منابع اقتصادي، انسانی و زیست     
سوزي در صنایع و فـراهـم      آتش  -زاي شیمیایی   شیمیایی را به دنبال داشته است. این مطالعه باهدف شناسایی و ارزیابی مخاطرات بحران              

 نمودن امکان دسترسی سریع به اطالعات جهت کاهش خسارت، آمادگی و واکنش به موقع انجام شد.
ي حاوي اطالعات کلی، انرژي مصرفی، منابع آب، مواد مصرفی، مـحـصـوالت،       جهت جمع آوري اطالعات پرسشنامه    : ها  مواد و روش  

واحد صنعتی با مشارکت کارشناسان  171هاي توسعه تهیه و به روش سرشماري در  محیطی، شناسنامه ایمنی و شاخص   هاي زیست   آالینده
نشانی و کارشناسان محیط زیست تکمیل گردید و سپـس اطـالعـات در                  اي، کارشناسان آتش    اي، بازرسان بهداشت حرفه     بهداشت حرفه 

ها بر اساس میزان خطرپذیري، از روش ارزیابی ریسک حـریـق    ثبت شد و جهت طبقه بندي کارگاه  CRMSافزار طراحی شده به نام   نرم
کند اسـتـفـاده شـد و            ) که یک روش کمی ریسک و سه حالت ساختمان، افراد و محتویات را بررسی می          FRAMEبراي مهندسین (   

) استفاده شد و با تلفیق فاکتورهاي مـؤثـر در شـروع،         Excel 2013افزار اکسل (     محاسبات مربوطه به تعیین سطح خطرپذیري از نرم       
 افزار اصلی ثبت گردید. گسترش و کنترل بحران سطح ریسک محاسبه شد و سپس نتایج در نرم

د که       ها  یافته دا شان  ج ن سطح ریسک باال (غیرقابل تـحـمـل) و          هاي مستقر در شهر صنعتی البرز داراي    درصد از کارگاه    22/5: نتای
 ها در محدوده ایمن قرار دارند. درصد کارگاه 55درصد دیگر با سطح ریسک متوسط و همچنین 22/5

افزار به منـظـور    سوزي مشارکت همه ذینفعان، طراحی و بروز رسانی نرم زاي شیمیایی  آتش جهت ارزیابی مخاطرات بحران :  گیري  نتیجه
 دسترسی سریع به اطالعات در راستاي کاهش خسارت، آمادگی و واکنش سودمند است.

 

ش کلمات کلیدي: ی، آت ی ا شیمی ن،  حرا ت، ب خاطرا سک م ری رزیابی   سوزي، ا
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A-10-320-1 

 رتبه بندي عوامل بروز حوادث شغلی کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

 بهروز کریمی
 هاي اجتماعی کارشناس مدیریت صنعتی حوزه فعالیت: رفاه و بیمه

karimi.brz@gmail.com 

 چکیده

آسیب            مقدمه:  سال موجب مرگ، ازکارافتادگی و یا  شغلی در هر  ران               حوادث  ــ ــارگ ــري از ک ــی هاي جسمی و روانی گروه کث
هاي ممکن بـراي کـاهـش       ترین روش شود، لذا توجه به ایمنی و سالمت آنان و نیز برنامه ریزي مناسب جهت مواجهه با حوادث، از مهم            می

 جـهـانـی     المللی کار در بیستمین کنگـره  رود. بر اساس آخرین گزارش سازمان بین  تلفات انسانی و خسارات مالی در محیط کار به شمار می     

میلیون نـفـر گـردیـده کـه             2/3هاي مرتبط با کار، منجر به فوت بیش از  میالدي، حوادث و بیماري 2014کار در سال      بهداشت  و  ایمنی
انجام این مطالعه به منظور رتبه بندي عوامل بروز حوادث شغلـی و      فوت مربوط به حوادث شغلی و در حین انجام کار بوده است.  321000

 ارائه راهکارهاي پیشنهادي جهت کاهش آن است.

ستناد به اطالعات ثبت            روش کار:     گاه داده     این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است و با ا ــن     هاي بزرگ   شده در پای ری ــ ت
انجام شده است. جهت تجزیه و تحلـیـل     1395ماهه اول سال   اي کارگران کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی در شش          متولی پوشش بیمه  

 اطالعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

شان  شده  انجام  هاي و بررسی  مطالعاتها:    یافته روز حوادث  طور کلی  به  که  است  حقیقت  این  دهنده ن ــل         ناشی  ب ــار دالی از ک
تگی دارد. از      وابس  کار و ابزار مورد استفاده  انجام  شرایط  کار، محیط،  نوع  به  علل  باشد. این  می  و انسانی    عوامل فنی     متفاوتی داشته و معلول   

 7730حادثه منجر به نقص عضو یا ازکارافتادگی و      763حادثه منجر به فوت،  64حادثه شغلی مورد بررسی در سطح کشور تعداد  8557
ازآن عـدم رعـایـت           احتیاطی کارگر و پـس  هایی شده که بهبود یافته است. باالترین ضریب تکرار حادثه، بی  دیدگی  مورد نیز موجب آسیب   

ها و کارخانـجـات    حادثه شغلی منجر به آسیب کارگر در کارگاه 46مقررات ایمنی است. اطالعات به دست آمده حاکی از آن است که روزانه   
حادثه شغلی منجـر بـه      51روزانه  1394کند. این آمار در سال   نفر معلول و در هر سه روز یک نفر فوت می        4دهد که درنتیجه آن       رخ می 

روز سه نفر فوت شده بوده است. البته این آمارها صرفاً در مورد کارگران تحت پـوشـش سـازمـان                  10نفر معلول و در هر        4آسیب کارگر   
تأمین اجتماعی است و در مقایسه با رقم حقیقی کارگران کشور که تحت پوشش بیمه نبوده و یا مشمول صندوق بازنشسـتـگـی دیـگـري         

 .سال مشاهده شد 34تا  30اي دارد. بیشترین فراوانی حادثه در گروه سنی  باشند و یا اصوالً حوادث آنان گزارش نشده باشد تفاوت عمده

آموزش              گیري:     نتیجه شگیري از حوادث از طریق  ــن        با توجه به یافته ها، ارتقاء فرهنگ ایمنی و پی ــی ستخدام و ح هاي قبل از ا
ها و تجهیزات کـارگـاه      اي معاینه فنی دستگاه طور عملی به مراقبت و انجام دوره بایست به خدمت به کارکنان ضروري بوده و کارفرمایان می       

 ملزم گردند.

سازمان تأمین اجتماعیکلمات کلیدي:  شغلی،   ایمنی، حادثه 
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 FMEAگري فوالدین ذوب آمل به روش  ارزیابی ریسک شغلی در صنعت ریخته

 
 * 2، خدیجه شعبانی1سید تقی میرمحمدي

 مرکز تحقیقات علوم بهداشتیاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -1
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه-*2

Arezooshabani73@yahoo.com 
 چکیده

خته      زمینه و هدف   ری ت  ع صن در  سیاري  حوادث ب خ می    :  ر ب          گري  سی ت مالی موجب آ سارا خ ر  عالوه ب د که  ده
هـا اجـرا      گردد. این پژوهش با هدف شناسایی خطرات و حذف یا کاهش احتمال رخداد آن          و حتی از دست دادن نیروي کار می       

 شده است.

خته             ها  مواد و روش   ری خانه  ر ستیک کا ج سازي و ل سه  روژه، ما پ حد  سه وا در  ش  ژوه پ ن  ن    : ای ــ والدی ــ گري ف
هاي، نصب سوله، ساختن ماسه و پرس ضایـعـات،    نفر شاغل و فعالیت 25و  15، 40ذوب آمل انجام گرفته که به ترتیب داراي  

هاي  ترین تکنیک یافته بر پایه کار تیمی و از شناخته شده باشند. روش مورد استفاده یک ابزار نظام    برشکاري قطعات سنگین، می   
گردد. تیم این پژوهش شامـل دو           طور گسترده به عنوان یک ابزار براي شناسایی خطرات استفاده می            ایمنی سیستم بوده که به    
 باشد. اي، سرپرست و یکی از کارگران واحد مورد بررسی می کارشناس بهداشت حرفه

در مجموع ها  یافته ها در وضعیت نامطلوب بوده و نـیـاز    مورد از آن 85%،  90ریسک شناسایی شد که با ضریب ایمنی  107: 
مورد از این خطـرات را شـامـل         18و  22، 45هاي پروژه، لجستیک و ماسه سازي به ترتیب        به اصالح دارند، هر یک از واحد      

باشند، در  هاي اجرایی می بدون در نظر گرفتن عدد اولویت ریسک جزء اولویت 10و  9هاي داراي رتبه وخامت     شوند. ریسک    می
، 35هاي پروژه، لجستیک و ماسه سازي به ترتیب    شناسایی شده، هر یک از واحد 10و  9خطر داراي رتبه وخامت     54مجموع  

 شوند. مورد را شامل می 8و  11

ع                      گیري  نتیجه ــ رف ن و  ــمــ ی غلی ا ش ت  عالی ف م  جا د کاري و ان ین را ف در  ر  غیی ت م  جا ست ان ده ا دا شان  ج ن : نتای
شود از دو روش تجزیه و تحلیل حـاالت   باشد، براي ادامه پژوهش پیشنهاد می     نواقص و خطاها در بسیاري از موارد ضروري می        

 اي استفاده گردد. شکست و اثرات آن و ردیابی انرژي و آنالیز موانع به صورت مقایسه

خته کلمات کلیدي: ری سک،  ری ابی  رزی ی، ا یمن  گري ا
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 مروري بر بررسی حوادث در صنعت ساختمان
 

 * 2خدیجه شعبانی 1محمود محمدیان

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 1

 یاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات علوم بهداشت (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه-* 2

Arezooshabani73@yahoo.com  

 

 چکیده
ساالنه زمینه و هدف جایی که  ز آن ا دهد و در ایران نیز حدوداً نیمی از  حادثه منجر به فوت در صنعت ساختمانی جهان رخ می 60000: 

شود بررسی حوادث ساختمانی امري  % این حوادث منجر به فوت نیروي کار می70افتد و حدود  حوادث شغلی در صنعت ساختمانی اتفاق می
 رسد الزم به نظر می

ت       ها  مواد و روش   ــ ای ــ س در  شده  ت  یاف ر  خی سال ا ده  ز مقاالت  ا ده  ستفا ا ا روري و ب ش م رو ه به  ن مقال ای  :Google 

Scholar ،Science direct ،SID ،PUBMED ،Web of science ،     با کلمات اصلی: حوادث، ساختمان، ایمنی صـورت
 گرفته است.

ه      ها  یافته ــ ب ب سی ن آ ری شت ست و بی ع ا تفا ر ا ز  ا د  را ف ا ا ی ا  شی ا سقوط  ث  حواد ده  عم علل  شده  م  جا ت ان عا ر مطال شت در بی  :
باشد. بیشتر افـراد      ها می دهد، میزان حوادث در تابستان بیشتر از سایر فصل % حوادث در ده روز آخر ماه رخ می 45شود.   دست و پا وارد می  

رسد به دلیل  دهد که به نظر می تجربه رخ می حادثه دیده سابقه کاري کمتر از یک سال داشتند. بیشتر میزان حوادث در کارگران ساده و بی  
گرفتگی، ریزش آوار و انفجار، حریق یا تصادف با وسایل  ها فراوانی حوادثی همچون برق باشد. در بعضی از پژوهش      عدم آموزش مناسب می   

ها حاکی از آن است که میزان استرس شغـلـی در صـنـعـت           تر و متأهل بیشتر گزارش شده است. نتایج برخی بررسی  نقلیه در افراد مسن  
 ساختمانی با سابقه حادثه و شدت حادثه ارتباطی ندارد.

توان با آموزش افراد و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی کاهش            رسد بسیاري از حوادث شایع در صنعت ساختمان را می           به نظر می    : گیري  نتیجه
شود که دسترسی مناسب و الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردي در صنعت ساختمان رعایت شود. افزایش سطح ایمـنـی     داد. توصیه می 

 شود. دهد بلکه موجب کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهاي کاري از دست رفته نیز می ته تنها میزان حوادث را کاهش می

یمنی کلمات کلیدي: ن، ا ختما سا ث،  د  حوا
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عضالنی در کارگران ساختمان  -ارزیابی ریسک فاکتورهاي اختالالت اسکلتی
 PATHسازي به روش 

 *3، رمضان میرزایی 2، حسین انصاري1شبنم پرهام
 ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، ایرانHSEکارشناس ارشد مدیریت محیط زیست (-1

 علمی مرکز ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران عضو هیئت -2 

دانشگاه علوم  اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، (نویسنده مسئول) : استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه -3*
   mirzaeir@mums.ac.irپزشکی مشهد، مشهد، ایران،

 

 چکیده
عضالنی  -هاي باالیی از ابتال به اختالالت اسکلتی  کارگران ساختمان سازي به دلیل ماهیت کاریشان ریسک:  زمینه و هدف  

 -براي ارزیابی ریسک فاکتورهاي اخـتـالالت اسـکـلـتـی             PATH. هدف از این مطالعه استفاده از روش کنند را تجربه می 
 باشد. عضالنی در کارگران ساختمانی می

تحلیلی در یک سایت ساختمان سازي شهر تهران انجام شد. در این مطالعـه         -این مطالعه مقطعی، توصیفی     : ها  مواد و روش  
هـا بـا        هـاي آن    ها و ابزارهاي کار، وظایف و فعالیت        ها، وزن ابزار و اشیاء حمل شده، فعالیت         فاکتورهایی از قبیل پوسچر اندام    

براي یک شغل مشخص آماده کد دهی شد؛ و براي تـجـزیـه     PATHهاي  شناسایی گردید. برگه  PATHاستفاده از روش    
 استفاده شد. SPSSافزار  ها از آمار توصیفی و آزمون آماري کاي دو با استفاده از نرم وتحلیل داده

کاري انجام  کاري و نازك سازي، سفت ترین مراحل ساختمان سازي شامل پی شناسایی و ارزیابی در سه مرحله از مهم         : ها  یافته
و خمش و پـیـچـش بـه        8/2درصد خمش شدید  21/2بود. پوسچر خمش مالیم   33/08± 8/97شد. میانگین سنی کارگران      

ها و وزن ابزار و    هاي تنه، پاها، دست وضعیتدرصد از کل پوسچرهاي تنه کارگران را به خود اختصاص دادند.    1/9و    7ترتیب  
کیلوگرم  5بیشترین وزن حمل شده در گروه کمتر از ).  >0/05pاشیاء حمل شده در بین مراحل کاري تفاوت معنی دار داشتند (       

 درصد موارد چنگش قوي مشاهده شد. 64/5بود و در 
هـاي     مداخالت ارگونومیکی در مشاغل ساختمان سازي (آجرچینی، آرماتوربندي و...) جهت کاهش وضـعـیـت            : گیري  نتیجه

عضالنی کارگران ضـروري       -نامناسب و ارزیابی ابزارهاي کار در بهبود شرایط ارگونومی و ابزارها و کاهش اختالالت اسکلتی              
 باشد. می

 ، کارگران ساختمان سازي.PATHعضالنی، روش -ریسک فاکتورهاي اختالالت اسکلتی :کلمات کلیدي
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 Accimapبررسی عوامل مؤثر در رخداد حادثه قطار نیشابور به روش 

 

 3سپیده عباس زاده *، 2، کامران غالمی زاده 1مهدي جهانگیري 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 1

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (نویسنده مسئول) کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*2  

kamrangholamizade1373@gmail.com  

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفه -3
 چکیده

ستمزمینه و هدف   سی جزاي  ز ا ا یکی  ــل   :  عوام علل و  سایی  شنا ا هدف  ث ب حواد حلیل  ت سی و  ر ی، ب یمن ت ا ری دی هاي م
شـیمیایی کـشور    -تـرین حـوادث ریلـی       حادثه قطار نیشابور یکی از مهم   .ها به منظور پیشگیري از حوادث مشابه است مؤثر بر رخداد آن 

هاي بسیار زیادي در منطقه حادثه شد. هدف  نفر و خسارت 460نفر، زخمی شدن  320رخ داد و منجر به مرگ  1382باشد که در سال  می
 جهت بررسی و تحلیل حادثه قطار نیشابور بود. Accimapکارگیري روش  از این مطالعه به
جهت انجام این مطالعه با جمع آوري اطالعات حادثه از مراجع معتبر مختلف، علل و عوامل دخیـل در وقـوع حادثـه            : ها  مواد و روش  

علل ذکـر شـده در سـطوح مختلـف سیـستم اعـم از دولـتی،                    Accimapشناسایی و استخراج شد سپس بر اساس متدولوژي روش        
به نمایش درآمـد. درنهایـت        Accimapها در نمودار  گذاري، سازمانی و محیطی طبقه بندي شده و در مرحله بعد ارتباط علی آن     قانون

 راهکارهاي کنترلی جهت پیشگیري از حوادث مشابه آینده تعیین گردید.
حلیلی   ها:   یافته ت ر  گذاري) عواملی از قبیل نقص در مقررات حمـل و    در سطح خارج از سازمان (دولتی و قانون  Accimapدر نمودا

آهن و تهیه تجهیزات پیشرفته و در سطح سازمانی عواملـی همچـون         هاي راه نقل ریلی، اختصاص بودجه ناکافی جهت تقویت زیرساخت   
نقص در برنامه ریزي حمل و نقل، نقص در سیستم مدیریت ایمنی، عدم وجود بانک اطالعات ایمنی در خصوص محمولـه حمـل شـده،          
نقص در طرح واکنش در شرایط اضطراري، نقص در سیستم نظارت و بازرسی از تجهیزات، نقـص در سیـستم آمـوزش ایمـنی، کمبـود             

آهن، شیب تند مسیر ریلی منطقه حادثه و نیز در سطح محیطی و فراینـدي عواملـی ماننـد            ونقلی پیشرفته در سازمان راه     تجهیزات حمل 
انگاري در سوار کردن کفـش خـط توسـط پرسـنل         ها، سهل نگهداشت کاالهاي خطرناك در کنار هم بدون توجه به ماهیت شیمیایی آن 

ها توسط رئیس قطار شناسایی و طبقـه بنـدي          مربوطه، بستن ترمزدستی به شیوه ناایمن و نقص در نظارت تجهیزات از جمله کفش خط      
 شدند
شگیري  نتیجه رو ز  ا ده  ستفا ا ا توان علـل مؤثـر در رخـداد حـوادث را در سـطوح مختلـف سیـستم (دولـتی،                       می Accimap : ب
ها، اقدامات کنترلی الزم به منظور پیشگیري از تکرار حوادث مشابه  گذاري، سازمانی و محیطی) شناسایی نموده و پس از بررسی آن        قانون

 باشد. ونقلی می روشی مناسب و با کارایی باال در برسی حوادث فرایندي و حمل Accimapرا ارائه نمود. بررسی حادثه با روش 
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 هاي شیمی و بیوشیمی دانشگاه برداري رفتار ایمن در دانشجویان آزمایشگاه ارزیابی رفتار ناایمن به روش نمونه
 

 *3، لیال جودکی نیا2، مائده ریسی1داوود افشاري

 اي دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز اي دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه استادیار گروه بهداشت حرفه-1

 کارشناس ارشد آمار و اپیدمولوژي، دانشکده بهداشت گروه آمار و اپیدمیولوژي دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز-2

 jodaki.leila89@gmail.comاي دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز.  اي، دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه نویسنده مسئول: کارشناس ارشد بهداشت حرفه -3

 

 چکیده

حوادث   زمینه و هدف   ر  س آما سا ر ا ترین عوامل در ایجاد حوادث رفتار  باشند. مهم  دومین عامل در سطح کشور ایران می  ومیر در سطح جهان و سومین عامل مرگ  : ب

ستند. با توجه به ایـنـکـه     هاي دانشگاه ها ه هایی که در رعایت مقررات ایمنی آن نقص وجود دارد آزمایشگاه ناایمن و شرایط ناایمن است. بر اساس مطالعات یکی از مکان      
ین پژوهشی انجام نگرفتـه  هاي علمی کشور چن هاي علمی ذاتاً به رفتار ناایمن دانشجویان در حین کار مرتبط بوده و همچنین تاکنون در سطح آزمایشگاه  حوادث آزمایشگاه 

ها صـورت     رفتار ناایمن آنها، شناسایی پرتکرارترین  است. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهاي ناایمن دانشجویان و ارتباط رفتارهاي ناایمن با مشخصات دموگرافیکی آن     
 گرفته است.

توصیفی      ها  مواد و روش   ش  رو ه  عه ب ن مطال هـاي     طور کلی تمام دانشجویان و پرسنل آزمایشگاه انجام شد. به  1393تحلیلی و در نیمسال دوم تحصیلی سال       -: ای

ایمن از روش نمونه گیـري  منظور ارزیابی رفتارهاي نا     صورت تصادفی ساده موردمطالعه قرار گرفتند. به         هاي بهداشت، پیراپزشکی و داروسازي به       شیمی و بیوشیمی دانشکده   
و آزمون هاي بررسی فراوانی نسبـی و     16نسخه  spssافزار  لیست استاندارد تارانت استفاده شد. براي آنالیزهاي آماري از نرم رفتار ایمن از طریق مشاهده، مصاحبه و چک 

 استفاده شد. آزمون کاي اسکوئر

ا  ها:   یافته ردي ب حفاظت ف سایل  ز و ستفاده ا م ا عد ه  ربوط ب ب م رتی ت ه  ن ب اایم عمال ن راوانی ا ف درصد  ن  ری ن و کمت ری شت درصد و عدم استفـاده   73/3بی

) p< 0/05تعداد رفتار ناایمن با جنسیت و سطح تحصیالت دانشجویان آزمایشگاه ارتباط معنی دار ندارد. (      باشد.  درصد می 24/6درست از مواد بر اساس دستورالعمل آن با       
سال با تـعـداد    20سنی کمتر از اي تعداد رفتار ناایمن در گروه  طوري که بیشترین میانگین رتبه هاي سنی مختلف اختالف معنادار وجود داشت به    تعداد رفتار ناایمن در گروه    

 ).p>0/05رفتار ناایمن بود ( 25سال با تعداد  30رفتار ناایمن و کمترین مقدار مربوط به گروه سنی باالتر از  90

ز            گیري  بحث و نتیجه   ر ا سنی کمت ره  ست در گ ن  شجویا دان د که  دا ن  شا ضر ن حا عه  ج مطال باشند. به همین   سال داراي تعداد رفتار ناایمن بیشتري می 20: نتای

ز ورود به آزمـایشـگـاه و      شود و همچنین با ارائه دوره هاي آموزشی مناسب قبل ا        توان با تنظیم قوانین مربوط به آزمایشگاه که توسط موسسه آموزشی ارائه می              منظور می 
 برداشت. توان گام مؤثري در جهت بهبود رفتارهاي ایمن دانشجویان القاي این مفهوم که اول ایمنی بعد کار می

چککلمات کلیدي ه،  شگا دان ه  شگا زمای ن، آ یم اا ر ن ا رفت ت :  ران ا ت ست   لی
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A-10-333-1 

 FMEAتولیدي به روش ارزیابی ریسک خطرات در یک شرکت 

 3، فرزانه کرمی2شجاع اسماعیل، *1رجبعلی حکم آبادي

علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران،  اي، عضو هیئت (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد بهداشت حرفه -* 1
abi.hse2006@gmail.com 

 علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران اي، عضو هیئت کارشناسی ارشد بهداشت حرفه -2

 اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دانشکده بهداشت، بجنورد، ایران کارشناسی بهداشت حرفه-3

 چکیده

از دیرباز، علل حوادث و عوارض ناشی از کار، اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن عنوان شده است شناسایـی خـطـرات و               زمینه: 
هاي متعددي براي شناسایی خطرات و    روش .اي است ریت ایمنی و بهداشت حرفهيارزیابی ریسک، موتور محرکه سیستم مد 

هـا،     ارزیابی ریسک وجود دارد اما یک روش سودمند ارزیابی ریسک عالوه بر ساده بودن باید متناسب با ماهیـت فـعـالـیـت                     
هاي سازمان مورد نظر باشد لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک خطرات ایمـنـی و                     فرآیندها، فرهنگ و سایر ویژگی    

 باشد. می FMEAبهداشتی به روش 

ایمنی و بهداشتـی واحـدهـاي       ، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک خطرات      مقطعیاین مطالعه توصیفی      در  ها:   مواد و روش  
انجام گرفت و نتایج به دسـت   FMEAبه روش کاري یک شرکت تولیدي     سازي، جوشکاري و پرداخت     کاري، قالب   انبار، پرس 

 ارزیابی گردید. RPNآمده بر اساس مقدار 

خطر)، جوشکاري (    40سازي (  خطر)، قالب  25کاري (  خطر)، پرس  7خطر در واحدهاي انبار (      94در این مطالعه،      ها:   یافته
کـاري     مربوط به واحدهاي پـرداخـت     RPNخطر) شناسایی شد به طوري که بیشترین مقدار   6کاري (  خطر) و پرداخت   16

کاري  مربوط به واحد پرس RPNو کمترین مقدار  20بل) با میزان  دسی 85کاري (صداي بیش از  (مواجهه با ارتعاش) و پرس
 مربوط به خطر ناشی از پوسچر نامطلوب بود.

درجـه  روشی مناسب جهت شناسایی خطرات موجود در واحدهاي کارخانه و اولویت بـنـدي        FMEAروش  گیري:  نتیجه
 .باشد اهمیت خطرات جهت اختصاص منابع محدود مالی، فنی و انسانی در برطرف سازي نقایص و بهبود شرایط می

 FMEAخطرات، روش شناسایی ارزیابی ریسک،  کلمات کلیدي:
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A-10-333-2 

) در یک مجتمع FRAME (ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق
 بیمارستانی

 

 4، پریسا کهساري3، محمد میرزایی 2، رحمان زارع*1رجبعلی حکم آبادي

 
 (نویسنده مسئول)، abi.hse2006@gmail.comعلمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران،  اي، عضو هیئت لیسانس بهداشت حرفه فوق-*1

 اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران لیسانس بهداشت حرفه-2

 اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران لیسانس بهداشت حرفه-3

 اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران لیسانس بهداشت حرفه-4

 
 چکیده
ن  مقدمه:  ختما ن  سا جمله مکا ز  درمانی ا شکی  ز پ ز  راک ستانی و م ر ث       هایی می هاي بیما ــواد ح ز  ادي ا ــ زی د  دا ع ت ه  سال د که هر شن ا ب

ـ     هاي پیش روي طراحان و کاربران بخش ترین چالش باشد. امروزه ایمنی حریق یکی از بزرگ  ها می   حریق مربوط به این دسته از ساختمان       ی هاي درمـان
) در یک مجتمع بیمارسـتـانـی در       FRAME  (ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق     این مطالعه به منظور     باشد.     می

 انجام شده است. 1395سال 
توصیفی روش کار:  عه  عه، مطال ن مطال باشد. محل مورد نظر مجتمع بیمارستان امام عـلـی     می Cross Sectionalتحلیلی و از نوع مقطعی -ای

باشد. ارزیابی مهندسی ریسک حریق یک روش ارزیابی ریسک است که داراي سه جنبه شامل ریسک براي ساختمان و محتـویـات آن،                    (ع) بجنورد می    
اي هـ    باشد. در این روش براي ارزیابی ریسک حریق از روابط و فرمـول   شود می هایی که در ساختمان انجام می      ریسک براي افراد و ریسک براي فعالیت      

یـق  شود و با انجام محاسبات پیچیده و طوالنی، درنهایت سطح ریسک براي هر سه جنبه ذکر شده به طور جداگانه و از طـر                     مختلف و متعدد استفاده می    
 شود. رابطه کلی محاسبه می

) و مـوتـورخـانـه (         4/177)، اتاق عمل (0/387بیشترین مقدار سطح ریسک براي ساختمان، ساکنین و فعالیت به ترتیب در واحدهاي اتاق عمل (یج:  نتا
) و    0/588(   MRI)،    0/025خانـه (     باشد و کمترین مقدار سطح ریسک براي ساختمان، ساکنین و فعالیت به ترتیب در واحدهاي رختشوي        ) می  6/919

 باشد. ) می0/032خانه ( رختشوي
تر باشد واحد موردنظر از نظر ایمنی حریق در سطح رضایت بخشی قرار دارد و هر چه به صـفـر    هر چه مقدار سطح ریسک از یک کوچک        گیري:   نتیجه
ضـرب سـطـح         تر از یک باشد مقدار ریسک بالقوه از حاصـل  تر خواهد بود. همچنین در صورتی که این عدد بزرگ      تر باشد شرایط بهتر و مطلوب       نزدیک

یـط از    تر باشد شرا باشد؛ و هر چه این عدد بزرگ     حفاظت و سطح پذیرش باالتر خواهد بود و اقدامات انجام شده در زمینه ایمنی حریق در حد کافی نمی                  
تفـاده  هاي اطفاء حریق، برگزاري مانور اطفاء حریق، اس کننده  توان با اقداماتی همچون نصب خاموش       باشد؛ که می    نظر ایمنی حریق در وضعیت بدتري می      

 از عالئم هشدار، خطر و راهنما در سطح بیمارستان و واحدها سطح ریسک را کاهش داد.

 ، بیمارستانFRAMEارزیابی، ریسک حریق، روش  :کلمات کلیدي
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A-10-345-2 

هاي بستري با استفاده از تکنیک  واکاوي خطاي انسانی در دارو دهی به بیماران بخش
HEART 

 
 2*، مرتضی بابائی1، مینا حاصلی1یوسف بابایی مسدرقی

 پزشکی، همدان، ایران. اي، دانشگاه علوم اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی و آموزشی بهداشت حرفه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه- 1

اي، دانشگاه علوم  اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی و آموزشی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -*2
 babaei.m66@gmail.comپزشکی، همدان، ایران.  

 

 

 چکیده
سانی به     زمینه و هدف:    ان خطاي  روزه  صلی   ام ن ا دي    عنوا ن و کلی ری خته ت شنا ث  حواد عامل  ن  ری ه   ت ــ ف ــ ست. وظی شده ا

توجهی از خطاهاي پرستاري و ایجاد عوارض ناخواسته در سیر درمان، موردتوجه است.  دارو دهی به بیماران نیز به علت داشتن سهم قابل
 باشد. می HEARTهاي بستري به روش  رو هدف از این مطالعه بررسی خطاي انسانی در امر دارو دهی بیماران بخش ازاین

ش       ها:   مواد و روش   رو ز  ت ا ع آوري اطالعا جم ن  به منظور  را ا ــ ــت س ر پ ن،  ستا ر سرپ ا  حبه ب صا م، م ستقی ده م شاه هاي م
، آنالیز شغلی وظیفه دارو دهی صـورت        HTAبخش بستري و گزارش حوادث رخ داده قبلی استفاده گردید، سپس با استفاده از تکنیک                

گـیـري      گرفت. جهت تعیین تأثیر عوامل به وجود آورنده خطا در وظیفه دارو دهی از نظر سرپرستاران و پرستاران استفاده شد و مـعـدل                        
 استفاده شد. HEARTصورت گرفت. درنهایت به منظور کمی سازي احتمال رخداد خطا از روش 

سه         ها:   یافته قف در  روها  دا ه  شتبا ا دمان  چی زه کاري،  ه، انگی جرب ت ده  ست آم د ج به  توجه به نتای ا  ستگی و محیط  ب خ ها، 
هاي صورت گرفته با استفـاده از     ترین عوامل خطاي انسانی در امر دارو دهی تشخیص داده شد. مطابق با ارزیابی کاري نامناسب از مهم 

، دو زیر وظیفه تشخیص بیمار صحیح و چک کردن عالئم حیاتی بیمار بیشترین احتمال خطا و گزارش نوسی و ثبـت  HEARTروش  
 اطالعات دارو دهی در پرونده بیمار کمترین احتمال خطا را داشتند.

سی   گیري:   نتیجه رر ا ب ــی  مطابق ب ت حیا م  عالئ چک کردن  ح و  صحی ر  ص بیما شخی ت ر وظیفه  زی دو  رفته  ت گ صور هاي 
هاي  بایست در اولویت راهکارهاي پیشنهادي قرار گیرند. توجه بیشتر به دستورالعمل  بیمار با توجه به رنج باالیی از احتمال رخداد خطا می  

تواند تأثیر بسزایی  هاي عصر و بعدازظهر می مدون پرستاري و اجراي صحیح آن توسط تیم درمان و استفاده از پرستاران مجرب در شیفت
 در کاهش خطاي انسانی در امر دارو دهی داشته باشد.

 

 HEART، احتمال خطا، HTAخطاي انسانی، دارو دهی،  کلمات کلیدي:
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A-10-348-1 

 سیمان در صنعت شغلی با حوادث ناایمن و اعمال شغلی استرس رابطه بررسی
 

 *3، رمضان میرزایی 2، حسین انصاري1حمیدرضا امیرآبادي 
 )، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان، زاهدان، ایرانHSEکارشناس ارشد، گروه مدیریت محیط زیست (-1

  علمی مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران عضو هیئت-2

کی مشهد، اي،  دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزش استاد، گروه مهندسی  بهداشت محیط و حرفه-3*
  rammir277@gmail.com،مشهد، ایران، (نویسنده مسئول)

 
 چکیده

گردد. استرس شغلی و اعـمـال       زا و با درجه ریسک خطر باال محسوب می        صنعت سیمان از منظر بروز حوادث شغلی از صنایع استرس           : زمینه و هدف  
و    ترین گام در پیشگـیـري   باشد. اولین و مهم   عنوان فاکتورهاي تأثیرگذار در افزایش ریسک بروز مشکالت روانی، جسمی و حوادث شغلی می               ناایمن به 

لـی  باشد و در همین راستا این تحقیق با هدف تعیین ارتباط استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغ                  کنترل حوادث شغلی شناسایی علل بروز آن می       
 در یک صنعت سیمان انجام شد.

برداري از رفتار ایمنی، پرسشنامـه اسـتـرس       هاي مورد نیاز با استفاده از تکنیک نمونه   در این مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی، داده         : ها  مواد و روش  
صـورت     نفر محاسبه و بـه       240هاي قبل جمع آوري شد. جامعه آماري موردمطالعه          هاي تحلیلی حوادث سال     شغلی استاندارد شده، حوادث و شاخص     

 انجام شد.21SPSSافزار آماري  شده با استفاده از  نرم ها بر اساس اهداف تعیین تصادفی انتخاب شد. در پایان تجزیه وتحلیل داده
نتایج این تحقیق نشان داد که استرس شغلی با اعمال ناایمن، اعمال ناایمن و استرس شغلی نیز بر حوادث رخ داده ارتباط مستقیم و مـعـنـی                  : ها  یافته

در بین شاغلینی که استرس شغلی باالتري داشتند، درصد اعمال ناایمن بیشتري مشاهده شد همچنین شاغلینـی کـه دچـار          . ) p> 0/05داري داشتند (   
س هاي شغلی که درصد فراوانی حوادث بیشتر بود، میانگیـن اسـتـر      اند. در گروه  حوادث شغلی شده بودند، استرس شغلی و اعمال ناایمن بیشتري داشته      

 هاي شغلی دیگر بیشتر مشاهده شد. شغلی و درصد اعمال ناایمن نسبت به گروه
هاي این تحقیق حذف، کاهش و کنترل فاکتورهاي موردمطالعه و شناسایی شده مؤثر در ایجاد اسـتـرس در کـارگـران                          بر اساس یافته    : گیري  نتیجه

گذاري و اجراي یک برنامه مدون و سیستمی در سه مقوله کاهـش اعـمـال       سازي ایمنی، سرمایه صنعت سیمان و کاهش اعمال ناایمن نیازمند فرهنگ   
 باشد. ناایمن، ایجاد شرایط ایمن محیط کار و مدیریت کنترل استرس می

 حادثه، اعمال ناایمن، استرس، شغل، ایمنی :کلمات کلیدي
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A-10-353-1 

 تعیین ارتباط عوامل فردي، اجتماعی و سازمانی در بروز حوادث در یکی از صنایع فوالد کشور
 

 مهدي ملکوتی خواه1، علی کریمی2*، سیدمصطفی حسینی3، امیر رستگارخالد4

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-1
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 2*

a_karimi@sina.tums.ac.ir 
 استاد، گروه اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -3

 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران استادیار، گروه جامعه- 4
 

 چکیده
ره مهم   زمینه و هدف   غلی هموا ش ث  حواد ت  :  ــ عل ن  یافت راي  سیاري ب حققان ب وده و م جهان ب شدن  عتی  صن جنبه  ن  ری ت

اصلی بروز حوادث تالش کرده اند. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن مدل معتبر دومینو هنریچ ارتباط بین سه متغیر سالمت عمومی، استرس           
خانواده را به عنوان عوامل فردي، سازمانی و اجتماعی با حوادث شغلی را در یکی از صنایع فوالد کشور مورد بررسـی       -شغلی و تعارض کار   

 قرار داده است.
شور می           ها  مواد و روش   فوالد ک ع  صنای ز  یکی ا سازي  فوالد ش  رکنان بخ ش، کا ژوه پ عه آماري  جام عه   :  ن مطال ای شد.  با

بخشی شامـل   4دیده (گروه مورد) و بدون حادثه (گروه شاهد) انتخاب شدند، پرسشنامه       نفر در دو گروه حادثه      270تحلیلی بوده و    -مقطعی
سؤالی توسط افراد موردمطالعه  28سؤالی و سالمت عمومی  35خانواده، استرس شغلی -سؤالی تعارض کار 18هاي  هاي، پرسشنامه   پرسش

 مورد تحلیل قرار گرفت. 21ویراست  SPSSافزار  هاي این مطالعه با استفاده از نرم تکمیل گردید. داده
شان می     ها  یافته عه ن ج مطال ت              : نتای ــ ای ــ ــم ح س  ــا ــی ر مق زی در  غلی  ش س  ستر عمومی و ا سالمت  هایی  د که نمره ن ده

خانواده، سالمت عمومی و استرس شـغـلـی      -دهد. بررسی همبستگی درونی تعارض کار       داري را نشان می     مسئولین با حوادث ارتباط معنی    
 هاي سازمانی و اجتماعی داشته باشد زمینه دهد که بروز سالمت عمومی پایین و ارتباط آن با حوادث شغلی می تواند پیش نشان می
در                     گیري  نتیجه د  ــ وان ــ ت ــی  زمانی م سا ت هاي  حمای ش  زای ف ا ن  ن و همچنی شاغلی عمومی  سالمت  هبود  ش و ب زای ف ا  :

-اي مانند تعارض کار زمینه کاهش بروز حوادث اثرگذار باشد و براي افزایش این دو متغیر می توان به بررسی و در نظر گرفتن عوامل پیش       
 خانواده به عنوان عامل اجتماعی پرداخت و در کاهش حوادث شغلی نقش داشت.

 

رکلمات کلیدي عارض کا ت  خانواده، حادثه شغلی، استرس، سالمت عمومی، صنایع فوالد-: 
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A-10-362-1 

 Tripod-Beta ،FTA ،MORTکارآمدترین روش آنالیز حوادث میان سه روش سیستماتیک 
 

 ، *4، حبیب اله رضاپور3، محسن حسامی آرانی2، سیده سمانه محسنی1ایرج محمدفام

 اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران استاد، قطب علمی بهداشت حرفه- 1

 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران- 2

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مجتمع فوالد کویر، یزد، ایران- 3

  habib.rezapour@gmail.comاي، شبکه بهداشت و درمان، محمودآباد، ایران، :  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول)-*4

 

 چکیده 
براي جلوگیري از وقوع حوادث و تکرار نشدن حوادث مشابه در یک سازمان الزم است به کمک یک روش سیستماتـیـک، حـوادث و                  : زمینه و هدف  

امی حیاتـی  یابی شده و اقدامات اصالحی متعاقب آن اعالم گردد. در همین راستا انتخاب و استفاده از روش مناسب آنالیز گ     اي علت   رویدادها به طور ریشه   
سایی علل کننده باعث عدم شنا     درستی صورت نگیرد ممکن است آنالیز حادثه با ارائه اطالعات گمراه            شود؛ بنابراین اگر انتخاب روش آنالیز به        محسوب می 

 اي و به دنبال آن تکرار حوادث و درنتیجه اتالف منابع سازمانی گردد. لذا هدف از این تحقیق مقایسه و معرفی روش برتـر از بـیـن سـه روش                                    ریشه
Tripod-Beta ،FTA ،MORT هاي مختلف است. جهت بررسی حوادث مشابه در سازمان 

ر ابـتـدا   در استان گلستان انجام  گازي  مطالعه مورد نظر از نوع موردي بود؛ و بر روي حادثه منجر به فوت در یک پروژه ساخت نیروگاه:  ها مواد و روش  
ایسه این هاي آنالیز معیارهایی جهت ارزیابی و مق هاي خروجی از روش   حادثه مورد نظر توسط سه روش مورد نظر آنالیز گردید. براي تجزیه و تحلیل داده               

اي    یشـه ها همچون تعداد عوامل شناسایی شده، زمان و هزینه آنالیز، شناسایی فاکتورهاي سازمانی، تخصص مورد نیاز، توانایی در آنالیز عمقی و ر                  روش
هاي آنالیز از نظر معیارهاي منتخب به کمک فرایند واکاوي سلسله مراتبی به طور جداگانه مقایسـه شـده و وزن                  روشدگرفت.     انتخاب گردید. سپس     

 هـاي آنـالـیـز بـراي          ها وزن نهایی روش شده و با ترکیب آن هرکدام نسبت به معیارها مشخص شد. به دنبال آن وزن معیارها نیز نسبت به هدف تعیین           
 انتخاب روش کارآمد و برتر مشخص گردید.

 0/0550ترین معیار، زمان آنالیز بـا وزن       و ضعیف 0/0782ترین معیار، توانایی در شناسایی فاکتورهاي سازمانی با وزن    قوي  FTAدر روش     : ها  یافته
 0/7289و      0/6434هاي  اي و زمان آنالیز با وزن به ترتیب معیارهاي توانایی در آنالیز عمقی و ریشه  Tripod-Betaو  MORTهاي  بود. در روش  

-Tripodدارند؛ اما روش    FTAدر تمام معیارهاي منتخب تفاوت چشمگیري با روش   Tripod-Betaو  MORTبرترین معیار بودند. دو روش     

Beta  در تمام معیارها از روشMORT از روش «اي توانایی در آنالیز عمقی و ریشه»باشد ولی در معیار  برتر می MORTتـر اسـت. وزن           ضعیف
، اولـویـت دوم       0/4835با وزن    MORTگونه مشخص شد: اولویت اول        هاي آنالیز بر اساس فرایند واکاوي سلسله مراتبی این          نهایی و اولویت روش   

Beta -Tripod  اولویت سوم 0/4453با وزن ،FTA  0/0711با وزن. 

هـاي   ها که جزو سازمان تر است و براي این تیپ از سازمان ها پررنگ براي این نوع حوادث که نقش فاکتورهاي سازمانی (مدیریتی) در آن   گیري:   نتیجه
شود و انجام کارها در آن داراي سلسله مراتب اداري زیادي است و نظارت بر ایمنی کارگاه توسط شرکت مادر غـیـرمسـتـقـیـم و              گسترده محسوب می  

با توجه به معیارهاي مشخص شده کارآمدترین روش آنالیز تعیین شده است؛ اما براي آنالیز حوادثی کـه   MORTردد روش گ  صورت آبشاري انجام می     به
 گردد. توصیه می Tripod-Betaهاي کوچک و متوسط با سلسله مراتب اداري کمتر روش  در سازمان

 AHPحادثه شغلی، ، Tripod-Beta،FTA ،MORT :کلمات کلیدي
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A-10-369-2 

 اي و سیستم مدیریت یکپارچه هاي مهندسی بهداشت حرفه هاي ایمنی با کنترل بهبود شاخص
 

 3، علی ابراهیم زاده2، سیده زهرا سیدي*1نرگس علیپور اصطهباناتی

 ، اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهرHSEاي، کارشناس  (نویسنده مسئول) کارشناس بهداشت حرفه-* 1

narcis.alipour@gmail.com  
 ، اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهرHSEکارشناس ارشد آلودگی دریا، کارشناس - 2

 ، اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهرHSEکارشناس ارشد حمل و نقل دریایی، رئیس اداره - 3

  
 

 چکیده
ه    زمینه و هدف   ــ چ ر یکپا ت  ری دی ستم م سی د به  ه ع ت ر و  را ستق ستاي ا را در  شهر  ستان بو ا انوردي  دری در و  ره کل بنا دا ا  :

IMS            هاي پیمانکاري با اولویت دو اپراتور بخش دریایی و بندري رعایـت         کلیه الزامات را در دامنه کاربرد فرآیندهاي اداره کل و شرکت
ترین بخش این سیستم و بر اساس موقعیت استراتژیک بنـدر بـوشـهـر                  نماید. در این خصوص توجه به مباحث ایمنی به عنوان مهم             می

رسد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی بهبود مستمر در ضرایب ایمنی بندر بوشهر با استفاده از راهکارهاي پیشگیرانه و                      ضروري به نظر می   
 باشد کنترلی و توجه به الزامات در بندر بوشهر می

اي در سـایـت          گانه بهداشت حرفه 5هاي  باشد، کنترل تحلیلی، قبل و بعد می -در مطالعه حاضر که از نوع توصیفی     : ها  مواد و روش  
هاي  ساله بررسی و نقش آن در کاهش شاخص  5عملیاتی بندر بوشهر و همچنین رعایت الزامات سیستم مدیریت یکپارچه در بازه زمانی              

 باشد. می  safe-t-score، نرخ رویداد و FSIها شامل ضریب تکرار و شدت حادثه،  ساله بررسی گردید شاخص 5حوادث در بازه زمانی 
باشد. در این میان صـفـر       ساله در بخش بندري می 5هاي کمی ایمنی در بازه زمانی     دهنده کاهش کلیه شاخص     ها نشان   یافته  : ها  یافته

باشد. تـحـلـیـل حـوادث          ترین دستاوردهاي توجه به الزامات با توجه به شرایط بندر بوشهر می ساله گذشته از مهم 3ومیر در     شدن مرگ 
ایمن در بازه زمانی مذکور معنـادار       T باشد. ضریب      دهنده بیشترین تعداد حوادث در حوزه عملیاتی و کمترین در حوزه پشتیبانی می              نشان

 )safe-t-score > -3بوده است. (

هاي مهندسی بهداشت  لزوم توجه به سیستم مدیریت یکپارچه و اجراي الزامات در دامنه کاربرد هر سیستم و انجام کنترل           :  گیري  نتیجه
تواند در بهبود مداوم و افـزایـش           اي می   اي شامل حذف خطر تا استفاده از وسایل حفاظت فردي و البته با اولویت حذف علل ریشه                  حرفه

 توان روند بهبود مداوم را در سیستم بررسی نمود. هاي مختلف سازمان مؤثر باشد. با استفاده از ضرایب ایمنی می ایمنی بخش

 

ص کلمات کلیدي: ی،  شاخ یمن  اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر، بهبود مستمر، safe-t-scoreهاي ا
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A-10-372-1 

 ، مطالعه موردي شرکت پاکسانHSEبرنامه ریزي استراتژیک مبتنی بر ریسک در زمینه 
 

 *1قاسم طوري

 

  ghtoori@gmail.com، شرکت پاکسان و مدرس دانشکده علمی کاربردي محیط زیست HSE(نویسنده مسئول) رئیس  -*1
 

 چکیده
امه    زمینه و هدف   رن د ب ین رآ ف در  ژیک     :  ت را ست زي ا ها، فرآیندهاي اصلی و فرعی جاري در سـازمـان،        به اهداف، برنامه  باید   HSEری

گیري عملکرد و ... توجه شود؛ اما آنچه در این مطالعه حائز اهمیت است، استفاده از نتایـج ارزیـابـی           هاي پایش و اندازه     اقدامات و شاخص  
 باشد. و همسوسازي آن با استراتژي کالن شرکت می HSEهاي استراتژي  ریسک جهت تدوین کلیه مؤلفه

ی،              ها  مواد و روش   ــ یمن سک ا ری رزیابی  ا م  جا ز ان س ا پ شد که  م  جا ت ان صور ن  توصیفی به ای ردي،  رب ش کا ژوه پ ن  : ای
 بـرگـزار و پـس از رسـم               HSEانـدیشـی بـیـن واحـد اسـتـراتـژي و                      بهداشت، محیط زیست و ارگونومی، جـلـسـات هـم            

HSE Map  هاي عملیاتی  فرایندها، مطابق با نتایج ارزیابی ریسک، از طریق تحلیل نخبگان، اهداف کالن و اهداف خرد تدوین و برنامه
ها از دیـدگـاه        ها و شاخص آن تهیه و شاخص گذاري گردید. اهداف، برنامه   Action Planجهت دستیابی به این اهداف تشریح شد و  

ها بـه صـورت        ارتباط با موضوع و کاربردپذیر بودن توسط کارشناسان خبره مورد بررسی و بهبود قرار گرفت. برنامه پایش اهداف و برنامه                    
 به جلسات سبک رهبري اضافه شد. HSEهاي  ماهه تدوین و پیگیري برنامه سه

حوزه      ها  یافته در  غائی  سه هدف  رگونومی         :  ا ست و  زی ت، محیط  ش دا ه ی، ب یمن سازمان در سـه   HSE Mapتدوین و هاي ا
نفعان، فرایندهاي داخلی و زیرساخت ترسیم شد. با در نظر گرفتن اهداف کالن، سه هدف خرد تدوین و مطابق نتـایـج ارزیـابـی                الیه ذي 
ها بکار گرفته شد. در یـک        شاخص جهت پایش اهداف و برنامه 15برنامه عملیاتی جهت دستیابی به اهداف خرد استخراج و  20ریسک،  
ها در چهار نوبت مورد پایش قرار گرفت که سه برنامه پس از پایش بازنگري شد. مطابق با نتایج پایش، صد در صـد           ساله برنامه   دوره یک 

 هاي باال و متوسط را به دنبال داشت. درصدي ریسک 30ها و اهداف محقق شده است که این امر کاهش  برنامه
ت           گیري  نتیجه عالی ف شدن  د  دفمن شده و به ه دها  ین را ف جراي  دن به ا شی خ ستمی موجب نظم ب سی ت  تفکرا جراي  ا  : ا ــ ه

ریزي شده است و بر منطـق ریسـک اسـتـوار          هاي مطلوب پایه نماید. با توجه به اینکه اهداف سازمان بر اساس ورودي کمک شایانی می 
هـا و       ها و به عبارتی کنتـرل ریسـک     ها و آلودگی که همان پیشگیري از وقوع حوادث و بیماري    HSEباشد، رسیدن به هدف اصلی        می
ها،  اي از اهداف، برنامه باشد، محقق گردیده است. در این پژوهش نشان داده شد که ترسیم نقشه درست و پیوسته                 هاي محیط کار می     جنبه

ها، موجب رسیدن به دست آوردهاي مثبت از پـیـش              مند جلسات سبک رهبري جهت پیش برد برنامه         ها و اجراي نظام     فرایندها و شاخص  
 محیطی را به دنبال دارد. هاي زیست ها و آلودگی ها خواهد شد که خود کاهش حوادث و بیماري شده و کاهش سطح ریسک تعیین

 برنامه ریزي استراتژیک، ریسک، HSE Map ،Action Plan :کلمات کلیدي
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A-10-376-3 

 اي در رانندگان هاي مقابله ارتباط رفتار رانندگی با سبک 
 

4، علی اکبر لطفی ،*3، سیامک پورعبدیان2، سعید یزدانی راد 1سعید لطفی 
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی کارشناس ارشد، گروه-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران حرفه بهداشت مهندسی دانشجو دکترا، گروه-2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی دانشیار، گروه-3

pourabdian@hlth.mui.ac.ir  

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی حرفه بهداشت مهندسی دانشجوي کارشناس ارشد، گروه-4

 
 

 چکیده:
ایـن     ،هاي شخصیتی افراد با رفتارهاي رانندگی و حوادث با توجه به وجود بعضی از شواهد مبنی بر ارتباط احتمالی ویژگی  :زمینه و هدف  

 گذاري شده است. ) هدف، احساسی و اجتنابیها (مسئله مدار اي آن هاي مقابله مطالعه براي ارزیابی رفتار رانندگان ایرانی بر اساس سبک
راننده در چهار گروه متفاوت در اصفهان انجام شد. همه شرکت کنندگان کسانی بـودنـد کـه          610این مطالعه بر روي  :ها مواد و روش 

وسیله  سال گذشته داشتند و به  5اند از: رانندگانی که تجربه تصادف رانندگی در            سال گواهینامه رانندگی داشتند. چهار گروه عبارت         5حداقل  
تجربه تصـادف    ، رانندگانی که سال گذشته داشتند ولی مقصر نبودند       5رانندگانی که تجربه تصادف رانندگی در         ،پلیس مقصر شناخته شدند   

سـال     5سال گذشته داشتند ولی علت تصادف نقص در وسیله نقلیه بوده است و رانندگانی که تجربه تصادف رانندگـی در                      5رانندگی در   
اي به ترتیب بـا   هاي مقابله گذشته نداشتند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در این چهار گروه انتخاب شدند. رفتارهاي رانندگی و سبک            

ها  ) ارزیابی شدند. روایی و پایایی این پرسشنامهCISSزا ( ) و پرسشنامه مقابله با شرایط استرسDBQاستفاده از پرسشنامه رفتار رانندگی (
 one-wayو آزمـون         SPSSافـزار       ها با استفاده از نرم  در ایران قبًال مشخص شده است و در حد مطلوب بوده است. درنهایت داده              

ANOVA .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
اي رانندگان با توجه به نمره میانگین ابعاد پرسشنامـه      هاي مقابله   توجه بین سبک    نتایج آنالیز آماري نشان داد که یک تفاوت قابل          :ها  یافته

را در  DBQعالوه رانندگان احساسی و هیجان مدار نمره متوسط باالتري از پرسشنامه  ). بهp>0/001وجود داشت ( DBQرفتار رانندگی 
 اي به دست آوردند. هاي مقابله مقایسه با سایر سبک

فته   گیري:   نتیجه ا ی ز  جه   ها می   ا ن نتی سئله               توا دگان م رانن ا  سه ب در مقای ر  دا جان م سی و هی سا ح دگان ا رانن رد که  گیري ک
 مدار و اجتنابی بیشتر مستعد تصادفات رانندگی هستند.

سبک کلمات کلیدي: دگی،  رانن ر  ت هاي مقابله رفتا صادفا ت ي،   ا
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A-10-379-1 

ارائه یک الگوي کاربردي جهت رتبه بندي کمی مناطق شهرداري تهران ازلحاظ عملکرد سیستم 
 AHPبا استفاده از تکنیک  HSEمدیریت 

 

 *3، محمد نجفی مجره2، مسعود رفیعی1مجتبی ذکایی

 علوم پزشکی ساوههاي مؤثر بر سالمت دانشکده  اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، مرکز تحقیقات مؤلفه دانشجوي دکتري تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه- 1

 کار دانشگاه علوم پزشکی ایران تعلمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز ایران، مرکز تحقیقات بهداش دکتري علوم محیط زیست (آلودگی هواي صنعتی)، عضو هیئت- 2

  najafi.hse@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد، مهندسی ایمنی صنعتی، موسسه آموزش عالی کاسپین قزوین، - *3

 

 چکیده
ت به  زمینه و هدف   دما خ ت  سطح کیفی ء  قا ت ر شهرها و ا ر  دا ی ا پ عه  س تو اموال و  :  ن،  سا ان ت  سالم ب به  سی ز هرگونه آ دورا

شمار یکپارچگی بهداشت، ایمنی و محیط زیست و از آنجایی که  به علت مزایاي بیباشد.   گذاران می محیط زیست از اهداف اساسی سیاست  
شوند لذا توسعه الگوي واحدي جهت سنجش و پایش عملکرد  ) مدیریت می IMSها تحت یک سیستم مدیریت یکپارچه ( امروزه این حوزه 

یکپارچه ضروري است. این تحقیق با هدف معرفی یک الگوي کاربردي جهت سنجش و پایش عـمـلـکـرد            HSEهاي مدیریت     سیستم
 ) انجام گرفت.KPIsهاي کلیدي عملکرد ( با استفاده از شاخص HSEمناطق مختلف شهرداري تهران در حوزه 

ده  ها  مواد و روش    دا ردآوري  ش گ رو توجه به  ا  وده و ب ردي ب رب توجه به هدف، کا ا  ش ب ژوه پ ن  ای ــوع    :  ز ن ا توصیفی  ها 
هاي کلیدي عملکردي  و نیز شاخص HSEمحورهاي اصلی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت در الگوي پیشنهادي ابتدا   باشد.     پیمایشی می 

 وزن دهی گردیدند. AHPگیري از تکنیک  با بهرهپس از اخذ نظرات خبرگان و متخصصین در هر محور تعیین و 

دهد که اعمال وزن دهی متناسب با اهمیت و نقش هر محور و شاخص نسبت به سـایـر مـحـورهـا         نتایج این مطالعه نشان می:  ها  یافته
 HSEهاي عملکردي  هاي مختلف را با دقت بیشتري مورد ارزیابی قرار دهد و همچنین از طریق تعیین شاخص     تواند عملکرد سازمان    می

توان نسبت به مقایسه و رتبه بندي مجموعه تحت پوشش اقدام نمود و بر اساس نتایج  صورت عمومی و اختصاصی براي هر سازمان، می  به
 هاي ارتقاء و بهبود عملکرد را اجرایی نموده و نقاط ضعف را مرتفع ساخت. حاصله سیاست

با توجه به اینکه روایی و پایایی الگوي ارائه شده بر اساس قضاوت خبرگان مورد تأیید قرارگرفته و همچنیـن ایـن الـگـو             :  گیري  نتیجه
المللی سنجش عملکـرد فـراهـم       بین ISOاي براي توسعه یک استاندارد  باشد، امکان استفاده از آن را به عنوان پایه ریسک محور نیز می   

 سازد. می

 

 ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، کارت امتیازي متوازنHSE، هاي کلیدي عملکرد شاخص: کلمات کلیدي
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A-10-380-1 

 بررسی تأثیر سن و سابقه کار بر تعداد وقوع حوادث شغلی در معدن طالي آق دره
 
 * 2، نوبخت کامرانی1محمد صالح کامرانی

 m.kamrani@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد، فرآوري مواد معدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود - 1
  msdk68@yahoo.comاي، مسئول بهداشت، ایمنی و محیط زیست معدن طالي آقدره  (نویسنده مسئول) کارشناس بهداشت حرفه-*2

 
 چکیده 

ه                  زمینه و هدف   ــ ا و ب ــ دنی سر  سرا در  را  ر  رگ ن کا را زا ه ه ساالن ر  ز کا شی ا حوادث نا ــاي       :  وره شــ ژه ک ــ وی
هاي سنگین به صنعت آن کشـور       سازد که نتیجه آن ازکارافتادگی نیروي کار و درنهایت تحمیل هزینه        توسعه درگیر می    درحال
مسائل انسانی و اجتماعی و حـتـی        ٬هایی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد معادن ایمنی در معادن نیز یکی از مؤلفه      .هست
معدن طالي آق دره نیز که معدنی روباز است و از    تواند دررسیدن به این توسعه پایدار اثرگذار باشد.          محیطی دارد که می     زیست
 برداري قرارگرفته است. نیز مورد بهره 1382سال 

مورد بررسی قرار گرفته است تا اهمیت تأثیر سن و  1395تا  1387در این تحقیق آمار حوادث معدن از سال  :ها مواد و روش
 95هاي رخ داده در بازه زمانی فـوق     که تعداد کل حادثه سابقه کار بر تعداد وقوع حوادث مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این      

 هاي مهم ضرایب فراوانی حادثه و شدت حادثه استفاده گردید. بوده است در اینجا از شاخص فقره

بـا   1393بهترین عملکرد و سال  0/20و شدت حادثه  4/96با فراوانی حادثه  95هاي مورد بررسی سال  در میان سال: ها  یافته
براي کلیه مشاغل در سال  FMEAبدترین عملکرد را داشته است؛ و در آخر نیز ارزیابی ریسک به روش    29/87شدت حادثه   

 انجام گرفته است. 1395

هاي مختلف شغلی قرار دهیـم.   هاي گزاف حوادث، با توجه به سن و سابقه کار افراد را در پست   با توجه به هزینه     : گیري  نتیجه
 دهد با افزایش سابقه کار حوادث شغلی کاهش داشته است. همچنین سابقه کار افراد نشان می

 

 FMEAحوادث، معدن طالي آق دره، فراوانی حوادث، ارزیابی ریسک به روش  :کلمات کلیدي 
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 A-10-385-4 
 بررسی تأثیر فرهنگ ایمنی در حوادث ترافیکی رانندگان اتوبوس شهرستان قائمشهر

 
 ، *5، حمیده میهن پور4، مصطفی امامی بندپی3، فاطمه بابادي عکاشه2، رضا غالمزاده1غالمحسین حلوانی

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعلمی عضو هیئت -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد�دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 2

 کارشناس بهداشت حرفه اي، بیمارستان امام جعفر صادق میبد- 3

 ، دانشگاه علم و هنر یزدمهندسی صنایعکارشناس - 4

 h.mihanpour@gmail.com، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  علمی عضو هیئت(نویسنده مسئول) -* 5

 

 چکیده
در هر کشوري به علت باال بودن حوادث ترافیکی و افزایش خسارت هاي مالی و جانی، پیاده سازي ایمنی در جاده ها جز مسائل مـهـم                :  زمینه و هدف  

عـیـیـن    ها نمود می کند. این پژوهش با هدف ت  آن جامعه می باشد. از سویی برخی از این حوادث ریشه در فرهنگ و نگرش رانندگان دارد که در رفتار آن    
 تأثیر فرهنگ ایمنی در حوادث ترافیکی رانندگان اتوبوس شهرستان قائم شهر انجام شده است.

راننده اتوبوس شهرستان قائم شهر بـود کـه بـه         300انجام شد. جامعه آماري ما   1394تحلیلی حاضر که در سال        -مطالعه توصیفی :  ها  مواد و روش  
صورت نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه دوبخشی؛ که شامل بخش اول اطالعات دموگرافیک و بـخـش دوم                        

مستقل و زوجـی مـورد        tهاي آماري کاي اسکوئر، ضریب همبستگی،       � پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بود، جمع آوري شدند و با استفاده از آزمون            
 و تحلیل قرار گرفت.  تجزیه
%) داشتند. رابطـه مـعـنـی       58نفر فرهنگ ایمنی منفی ( 174%) فرهنگ ایمنی مثبت و 42نفر ( 126راننده،  300نتایج نشان داد که از مجموع : ها  یافته

) که با باال رفتن سطح تحصیالت فرهنگ ایمنی مثبت نیز افزایش پیدا کرد اما بین  p= 0/000داري بین میزان تحصیالت با فرهنگ ایمنی وجود داشت (          
) ارتباط معنی داري یافت نشد. میان سابقه حادثه و فرهنگ ایمنی ارتباط معنی داري پـیـدا       p= 0/543) و با سابقه کار (  p= 0/913فرهنگ ایمنی با سن ( 

سال گذشته دچار حادثه شده بودند فرهنگ ایمنی منفی و در رانندگانی که دچار حادثه نشده بودند فرهنگ ایمنی مثبت نـمـود       3شد، در رانندگانی که در      
 بیشتري داشت.

بر اساس نتایج سطح تحصیالت تأثیر چشمگیري در مثبت کردن فرهنگ ایمنی دارد بنابراین اجراي برنامه هاي مناسب آموزشی و تهـیـه         :  گیري  نتیجه
ده از   تـفـا  دستورالعمل هاي ایمنی نقش مهمی در فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهی رانندگان خواهند داشت. با توجه به اکتسابی بودن رفتار، می توان با اسـ            

نـان  گرایی و احترام به حقوق دیگران را در آ       آموزش صحیح و کافی قوانین عبور و مرور به رانندگان ضعف آگاهی به قانون را کاهش داد و حس قانون                
سازي حمل و نقل به کـار   هاي تشویقی را جهت بهسازي رفتار و فرهنگ ترافیکی در راستاي بهبود ایمنی و روان    � افزایش داد. همچنین تدابیر و سیاست      

 برد.

 تصادفات جاده اي، ایمنی جاده، فرهنگ ایمنی، رانندگی :کلمات کلیدي
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A-10-385-6 

 م ق ا ی س ه   ش ا خ ص   ه ا ي   پ ا ی ش   ع م ل ک ر د   ا ی م ن ی   ب ا   ن م ر ه   ر ی س ک   د ر   م ش ا غ ل     د ر   م ع د ن   چ ا د ر   مـلــو 
 

، *5، رضا غالمزاده4، علیرضا خواجه پور3، محمد امراللهی2، حمیده میهن پور1غالمحسین حلوانی
 

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعلمی عضو هیئت -1

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعلمی عضو هیئت- 2

 اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد�کارشناس ارشد بهداشت حرفه- 3

 صنایع گرایش مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی و محیط کار، دانشگاه علم و هنر یزدمهندسی کارشناس - 4

 reza.gh4529@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، �(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*5
 

 چکیده
ر رسیدن  تواند د   محیطی دارد و می     هایی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد معادن، مسائل انسانی و اجتماعی و حتی زیست                منی در معادن یکی از مؤلفه     : اي زمینه و هدف 

ت. معادن به دلیل داشتن     هاي معدنی در کشور حوادث حین کار متعددي را در پی داشته اس               به توسعه پایدار اثرگذار باشد. امروزه وجود معادن مختلف و حجم وسیع فعالیت             
مر منطقی است.   ک ا برخی ویژگی هاي خاص جز صنایع مخاطره آمیز محسوب می شود و با توجه به باال بودن هزینه هاي حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک در معادن ی                             

 این مطالعه با هدف مقایسه شاخص هاي پایش عملکرد ایمنی با میانگین نمره ریسک در مشاغل معدن چادرملو جهت کنترل حوادث انجام شد.

شغل موجود در معدن چادرملوي استان یزد شناسایی شد و نمره ریسک هر خطر با                   20در این مطالعه توصیفی با تشکیل کارگروه، خطرات مربوط به             :  ها  مواد و روش  

(و ضریب شدت حادثه       )AFR(ضرب دو پارامتر شدت و احتمال خطر به دست آمد. از طرفی با بررسی حوادث شاخص هاي پایش عملکرد ایمنی شامل ضریب تکرار حادثه                          

ASR( .محاسبه گردید و بر اساس سه پارامتر مذکور اولویت بندي مشاغل صورت گرفت 

در اولویت اول تا      14/8و آپاراتی با میانگین نمره ریسک         15/5، آهنگري با میانگین     17/9شغل مورد بررسی مشاغل باربري با میانگین نمره ریسک             20از میان   :  ها  یافته

، تعمیرات شاول و    0/8به ترتیب آپاراتی      ASRو شاخص     25/6و آهنگري     56/6، تعمیرات شاول و دریل      61/8به ترتیب آپاراتی      AFRسوم قرار گرفتند و از نظر شاخص         
 رتبه بندي شدند.0/3و باربري  0/34دریل 

باالیی دارد جهت اجراي اقدامات اصالحی باید در اولویت قرار گیرد. در مجموع به دلیل                 ASRو    AFRنتایج نشان داد که شغل آپاراتی به دلیل اینکه شاخص    : گیري  نتیجه

براي پیشگیري از     شود  باشند. همچنین پیشنهاد می     وجود ریسک هاي غیرقابل قبول، اکثر مشاغل معدن نیازمند اقدامات اصالحی مختلف در جهت کاهش میزان حوادث می             

 جه گردد.باشد، بلکه باید به رفتارهاي کارگران معادن نیز تو حوادث حین کار در معادن کشور، ارتقاء ایمنی فرآیندها و تجهیزات به تنهایی مؤثر نمی

 )AFR( )، ضریب تکرار حادثهASR( نمره ریسک، ضریب شدت حادثه :کلمات کلیدي
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A-10-395-1 

 هاي عمرانی مناطق آزاد اهمیت فرهنگ ایمنی در پیشگیري از حوادث شغلی در صنایع و پروژه
 

 *2و علی دهقانی 1محمد فالح

 دکتراي پزشکی عمومی، مدیر سالمت و ورزش، دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد، تهران، ایران-1

 اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-*2
dehghani.herfee@gmail.com 

 

 

 چکیده 
ا می            زمینه و هدف   ر دا سزایی  ش ب حوادث نق رل  در کنت سالمت  یمنی و  رهنگ ا ف شد که به    :  ن،      با رکنا ن، کلیه کا موجب آ

اي در ایمنی خود و همکاران داشته باشند. مطالعه حاضر با هـدف بـررسـی        شوند تا سهم عمده اعم از مدیر ارشد تا کارگر ساده، متعهد می 
 تأثیر فرهنگ ایمنی در عملکرد ایمنی از طریق پیشگیري از حوادث شغلی انجام گرفت.

در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی از فاکتورهاي مهم سیستم ارزیـابـی       :ها  مواد و روش  
 HSEسال، از واحـد       3ماهه طی  شده به صورت سه ) استفاده گردید. حوادث شغلی ثبت  OHSAS-18001ایمنی و سالمت شغلی ( 

هاي عمرانی دریافت گردید و سپس اطالعات مورد نظر بر اساس طراحی مطالعه استخراج گردید. براي تجزیه و تحـلـیـل                     صنایع و کارگاه  
 استفاده گردید. SPSS-17افزار  ها و بررسی ارتباط میان فاکتورهاي مختلف از نرم داده

فاکتور مورد بررسی، رابطه معکوس معنی داري با تعداد حوادث گزارش شده داشتند. هر چند عوامل دیگر رابـطـه       12مورد از  6: ها  یافته
معنی دار نبود. از طرف دیگر، بیشتر افراد آسیب دیده در گـروه       0.05معکوسی با تعداد حوادث گزارش شده داشتند اما این ارتباط در سطح             

 %) قرار داشتند.83%) و همچنین داراي سطح تحصیالت زیر دیپلم (44%)، سابقه کاري زیر یک سال (50سال ( 35سنی زیر 

تواند به عنوان شـاخصـی بـراي       که فرهنگ ایمنی و سالمت نقش مؤثري در کنترل حوادث شغلی دارد، می با توجه به این     :گیري  نتیجه
 .ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی در نظر گرفته شود

 

 OHSAS-18001فرهنگ ایمنی، حوادث شغلی، صنایع و پروژه عمرانی،  :کلمات کلیدي 
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Assessment of agricultural machinery safety in Sedeh district: A cross-sectional 
study 
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1 * School of Public Health, Department of Occupational Health Engineering Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran 

*Corresponding Author: dehghani.herfee@gmail.com 

2 School of Public Health, Department of Occupational Health Engineering Shahid Beheshti University of Medical Sci-
ences, Tehran, Iran 

3 Department of Chemistry, Azad University, Tehran, Iran 

     

Abstract  
 
Introduction: Agriculture ranks among the most hazardous industries. Farmers are at very high 
risk for fatal and nonfatal injuries. In Iran, outdated farm machineries coupled with unsafe 
working conditions have exposed farmers to a wide variety of job accident. However, survey 
on farm machinery safety is scarce. The objective of this study was to identify significant 
risk factors in agricultural machinery.  

Methods: All data were collected directly from farmers or their relatives. Assessment was 
done through a well-documented national questionnaire based on the agricultural machinery 
guideline issued by Iranian Ministry of Labour and social welfare.  

Results: The results indicated that 10% of farmers have driving license. Personal factors need 
to be carefully considered in this region; Barriers recognized by the farm workers were lack 
of awareness (75%) and insufficient training (90%). The results confirmed that tractors and 
rotating parts were the highest unsafe points. Study participants on farms who owned trac-
tors had an average of 3.1 tractors with an average age of 27 years. Only 30% of tractors had 
Rollover Protection Structures (ROPS). Lack of safety mechanical equipment and working be-
yond effective machine life was also observed in most cases (80%). Only 2% of the farmers 
reported that their tractors had seatbelts and they wore them when operating their tractors.   

Conclusion: This study showed that machinery safety was weak in 80%  of cases. The 
findings suggest a need to refine agricultural safety strategies. Also this industry with the 
highest self-employed rural workforces needs more attention to meet machinery safety re-
quirements by regulation, inspection and punishment and encouragement. 

 

Key words: Agricultural machinery, farmers, Safety and Sedeh 
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 در یک واحد پاالیشگاهی روغنهاي بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی  تجزیه و تحلیل ریسک
 

 3، مژگان زعیم دار؛*2، سید علی جوزي1سیده سارا کابلی

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال-1

 Sajozi@yahoo.com(نویسنده مسئول) دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، -2*
 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -3

 
 

 چکیده
ز            زمینه و هدف:    ا ــ ت و گ ع نف صنای در  سمی  شیمیایی و  خطرناك  صر  عنا ن  ر و همچنی جا عال و انف شت ا قابل  د   ،وجود موا

ناپـذیـر     عنوان یک تهدید مطرح هست. از طرفی با توجه به وقوع حوادث فرآیندي متعدد در این صنایع و پیامدهاي بعضًا جبران                       همواره به 
جلوگیري از وقوع حوادث و کنترل پیامدها در واحدهـاي  منظور    ها به   مطالعه در خصوص شناسایی خطرات و تجزیه و تحلیل ریسک           ،ها  آن

هاي موجود در یک واحـد پـاالیشـگـاهـی و ارائـه              بندي ریسک هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت        فرآیندي ضروري و مهم است.     
سازي شـده   این مطالعه در یک واحد پاالیشگاهی روغن پیاده ،منظور بررسی کارایی متد پیشنهادشده    راهکارهاي کنترلی مربوطه هست. به     

 است.
در این پژوهش ابتدا مخاطرات موجود شناسایی و با تلفیق دو روش تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه شکست و اثرات آن و  :ها مواد و روش

ها طراحی شد. سپس با استفاده ازنظر خبرگان که جـامـعـه            عنوان ابزار گردآوري داده     هاي مربوطه به    فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کاربرگ    
شده محـاسـبـه و وزن         هاي طراحی گردند، احتمال وقوع رخداد، شدت پیامد و احتمال کشف در قالب کاربرگ       آماري تحقیق را شامل می    

بهداشتی و محیط زیستی با توجه به سه معیار  ،مخاطره نیز که در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از طریق مقایسات زوجی براي موارد ایمنی            
ها وارد گردید. سپس ریسک موردنظر با ضرب چهار عامل وقوع رخداد، شدت         در کار برگ    ،آمده  دست  هزینه و زمان بازیابی به      ،نرخ حوادث 

هـاي آمـاري        هاي پاالیشگاه بر اساس سطح مخاطرات و بـا روش             احتمال کشف و وزن مخاطره به دست آمد. درنهایت ریسک            ،پیامد
 بندي و براي مخاطرات با عدد ریسک باال راهکارهاي کنترلی مناسب ارائه گردید. طبقه
در این مطالعه مشخص شد که قطع برق گیوتین، سقوط از نردبان بلندر، سقوط از باالي تانکر و برخورد بـه تـجـهـیـزات در                 : ها  یافته

بیشترین اولویت را در بخش ایمنی و بهداشت و نشت روغن، شستشوي مخازن، ریزش  74و  69،80،74  عدد ریسک لیفتراك به ترتیب با     
بیشترین اولویت را در بخش مـحـیـط زیسـت دارا            29و  33، 36، 31، 42  عدد ریسک مواد، تخلیه مواد بالک و فالشینگ به ترتیب با          

 باشند. می
شده قبلی که به روش متداول تجزیه و تحلیل  هاي انجام آمده و مقایسه آن با مدارك ارزیابی ریسک دست بر اساس نتایج به :گیري نتیجه

هاي مـرسـوم شـدت،       گیري نمود که عدد اولویت ریسک عالوه بر مؤلفه    توان نتیجه   صورت گرفته، می    ،حاالت بالقوه شکست و اثرات آن     
هزینه و زمان بازیابی است نیز بستگی دارد. تغییرات معنا داري     ،احتمال و قابلیت کشف، به وزن مخاطرات که خود نیز شامل نرخ حوادث       

آمده پیشنـهـاد      دست  هاي به   هاي زیاد و خیلی زیاد مشاهده گردید و درنهایت راهکارهاي کنترلی در رابطه با ریسک                در نوع و تعداد ریسک    
 ،آمـوزش    ،تدوین برنامه واکنش در شرایط اضـطـراري   ،اي هاي دوره ها ایجاد سیستم برق اضطراري؛ افزایش بازرسی ترین آن شد که مهم 

 برنامه تعمیر و نگهداري مناسب و تعویض قطعات معیوب هست.
 

سک،  کلمات کلیدي:  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن، پاالیشگاه روغنری
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A-10-399-1 

در شهرستان  DOWو شاخص  FTA هاي سوخت به روش ارزیابی ریسک حریق و انفجار جایگاه
 بهبهان

 2، لیال ابراهیمی قوام آبادي،*1نوراله آهویی

 R.AHOOEI1360@GMAIL.COMدانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،  ،HSE(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد، مدیریت محیط زیست  -*1

 ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازHSE علمی، گروه مدیریت محیط زیست استادیار و عضو هیئت -2

 

 چکیده
ه   زمینه و هدف:    جایگا ش           در  عال و واکن شت ا ت  قابلی دلیل  ره به  ر هموا جا حریق و انف خطر  سوخت  د، باال  هاي  ري موا ذی پ

اي برخوردار است. این پژوهش، شناسایی کیفـی و کـمـی                 العاده  بودن دما و فشار عملیات، فراریت و قابلیت تبخیر مایعات از اهمیت فوق            
انجام  DOWو تکنیک شاخص حریق و انفجار  FTAجایگاه سوخت در شهرستان بهبهان با تکنیک آنالیز درخت خطا  8خطرات بر روي 

هاي کنترلی جهت کاهـش ریسـک          حل  بندي شده و به ارائه راه       شده ازنظر کمی و کیفی طبقه       شده است سپس بر اساس شاخص محاسبه      
 پرداخته شده است.

در این پژوهش از تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا، شامل ساخت درخت خطا و تجزیه و تحلیل کیفی درخت خـطـا    :ها مواد و روش 
ها و    و انفجار، گزارشراهنماي شاخص حریق  ، هاداستاندار، محاسبۀ شاخص از اسناد فراینديمنظور  بهاطالعات الزم استفاده شده است و  

بهره هاي سوخت موردمطالعه  جایگاهمصاحبه و مشاوره با سرپرستان ، اطالعات ایمنی موادهاي  ، برگهپارامترهاي عملیاتیگیري  نتایج اندازه
 شده است. گرفته
شاخص ها:   یافته ن  ری ه باالت جایگا در  ر،  جا حریق و انف شرده  هاي  ف عی  ز طبی سوخت گا باشد و جایگاه سوخت  میCNGهاي 

با شـدت ریسـک      103با شاخص  3و شدت ریسک بحرانی و جایگاه سوخت (بنزین) شماره  152با شاخص  5(گاز طبیعی فشرده) شماره  
 خطرترین جایگاه سوخت شناسایی شده است. ترین و کم میانی به ترتیب به عنوان بحرانی

ر گیري نتیجه جا انف حریق و  شاخص  خطا و  درخت  ز  الی تکنیک آن  :DOW صورت تلفیقی یک روش مناسب براى شناسایی و  به
 HSEسازي سیستم مدیریت  گردد. پیشنهادات جهت کاهش خسارات جانی و مالی، پیاده هاي سوخت را ارائه می ارزیابی ریسک کل جایگاه

 شده است. و کیفیت و کاهش خطاهاي انسانی و مدیریتی ارائه
 

بنزینی و گاز طبیعی  (هاي سوخت عوامل تأثیرگذار ریسک، تکنیک آنالیز درخت خط، شاخص حریق و انفجار، جایگاه :کلمات کلیدي
 فشرده)
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A-10-404-5 

 و FMEA هاي روش به خودرو سازي قطعه شرکت یک در خطر فاکتورهاي مقایسه و ارزیابی شناسایی،
 فاین ویلیام

 4، طاهر آزمون3، زهرا صالح آبادي 3، معصومه حسامی نیا 2شهرزاد خرم نژادیان، 1*رضا حکمت شعار

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه )مربی، عضو هیئتنویسنده مسئول( -* 1

rezahekmatshoar@yahoo.com 

 علمی و مدیر گروه آلودگی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی دماوند، ایران استادیار، عضو هیئت -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران اي، دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه -3

 وپرورش سبزوار، سبزوار، ایران کارشناس ارشد ادبیات فارسی، اداره کل آموزش4

 چکیده

 خسـارات   تـوانـد     مـی   کـار   از  نـاشـی    حـوادث   و  شـود    مـی   محسـوب   صنعتی  جامعه  سرمایه  ترین مهم  انسانی  نیروي  اینکه  به  توجه  با زمینه و هدف:   

سـازي     مطالعه شناسایی، ارزیابی و مقایسه فاکتورهاي خطر در یک شرکت قطـعـه    این  از  ما  نماید، هدف  وارد  ملی  عزیز سرمایه این به را ناپذیري  جبران
 و  انسانی  نیروي  صیانت  و  حفظ  جهتایمنی و بهداشت محیط زیست   مدیریت  در  مؤثر  گامی  است تا بتوان FMEAهاي ویلیام فاین و     خودرو به روش  

 .کار برداشت از ناشی حوادث کاهش

ها و    کاري سیستم موردمطالعه بر اساس دستگاه  هاي فعالیت  باشد در ابتدا تمام مقطعی می   نوع توصیفی   براي اجراي این مطالعه که از       ها:   مواد و روش  
عـد  در مرحله ب  .به دست آمد  شغل یا دستگاه 32بندي گردید، سپس حجم نمونه  شغل تقسیم 60شده و به    فرآیندهاي مشابه به مشاغل مختلف تفکیک     

با استفاده از     روش 2آمده از  دست باشد، محاسبه گردید و نمرات ریسک به که نتیجه تیم ارزیابی ریسک می FMEA ،RPNبه دو روش ویلیام فاین و  
 مقایسه گردیدند. spss 20 افزار نرم

ش   ها:   یافته رو  -باالبـر دسـتـی      تست و مونتاژ شیشه  -مونتاژکاري تولید کابلدستگاه (  3دستگاه داراي ریسک غیر ضروري و تنها  FMEA ،29در 
 8دستگاه در روش ویلیام داراي ریسک ضروري هستند و همـچـنـیـن        3که همین   ) داراي ریسک متوسط بودند درحالی      باالبر برقی   تست و مونتاژ شیشه   

 دستگاه داراي ریسک متوسط و مابقی ریسک غیر ضروري دارند.

ش          گیري:   نتیجه رو ز  ر ا هت ن ب فای م  ش ویلیا رو سه  ن مقای ر طبق ای د که ب ردی سه گ ث مقای حواد ز  الی ز آن حاصل ا ج  ا نتای ج ب ن نتای ای
FMEA کند. عمل می 

 

ن،  کلمات کلیدي: ی فا م  ش ویلیا رو سک به  ری رزیابی   FMEA ،RPNا
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A-10-405-1 

 مدل مفهومی تحلیل یکپارچه حوادث ناشی از کار (مطالعه موردي: شرکت سایپا)
 

 ، *3، علیرضا مینو2، سید یوسف هاشم وند1حسین محسنی

 مدیر ایمنی و بهداشت محیط کار سایپا –کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات - 1

 رئیس اداره ایمنی صنعتی سایپا –کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات - 2

 (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتري مدیریت دولتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی-* 3

Minou.alireza@gmail.com 

 

 چکیده 
ش    زمینه و هدف   چال ز  ا یکی  ح می         :  د مطر ولی ت د  ین رآ ف در  ره  وه          هایی که هموا حــ ــ ر و ن ز کا شی ا حوادث نا ردد، بحث  گ

یـابـی      صورت اثربخش، تحلیل گردیده و ریشـه    که حوادث ناشی از کار به باشد. درصورتی  هاي کاري می ها در محیط پیشگیري از بروز آن   
رفته) کمک شایانی نماید. لذا این مقاله در نظر دارد تا با    تواند در تحقق ظرفیت کامل تولید و کاهش هزینه فرصت (تولید ازدست         گردد، می 

هـا ایـجـاد         شناسی، مدلی مفهومی را جهت تحلیل یکپارچه آن هاي مختلف بررسی حوادث ناشی از کار از منظر روش بررسی جامع روش 
نماید. هدف از تدوین مدل مذکور بررسی حوادث از زوایاي مختلف و اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه مؤثر در راستاي پیشگیري از بروز مـوارد    

 باشد. مشابه می
سته    ها  مواد و روش   د س  سا ر ا ش   : ب رو دي  ده        بن دا ردآوري  حوه گ س ن سا ر ا حقیق ب ت زء         هاي  ــ ج ث  واد ــ ح سی  رر ها، ب

گردد. در این  گذاري می ) نامEx-Post Factoاي ( علّی مقایسه –باشد که تحت عنوان تحقیق پس رویدادي  تحقیقات پس رویدادي می
 DNV   ،Tripod beta، دومینو هاینریش، روش سببی   4M ،3E ،TMEPMهاي بررسی حادثه شامل مدل        تحقیق انواع روش  

ها، مدل مفهومی تحلیل حوادث تـدویـن    اي قرار گرفت و درنهایت پس از استخراج نقاط قوت و ضعف هریک از روش              موردبررسی مقایسه 
 گردید.
نها  یافته دوی ت هومی  دل مف س م سا ر ا ده،  : ب  –. تعیین علل بالفصل  1ماژول جهت تحلیل یکپارچه حوادث طراحی شده است.  3ش

. 3  –گانه انسانی، نگهداري و تعمیرات، تجهیزات و مواد، مهندسی و فرآیند کاري و سیستـمـی            اي بر مبناي علل پنج      . تعیین علل ریشه    2
 ها (اقدامات اصالحی و پیشگیرانه). بندي و تعیین کنترل دسته
ده و                   گیري  نتیجه ــ ش حوادث  سی  رر حلیل ب ت د  ین رآ ف یکپارچگی  جاد  ی جر به ا ده، من ش حی  هومی طرا دل مف ر م را ستق : ا

 هاي تولید سازمان نقش به سزایی ایفا نماید. تواند در تحقق برنامه ضمن بررسی جامع عوامل بروز آن می

 

داديکلمات کلیدي روی س  پ ت  حقیقا ت ی،  هوم دل مف ر، م ز کا ا شی  ث نا حواد  : 
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A-10-405-2 

 بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی در شرکت سایپا

 

 *، 3، علیرضا مینو2، سید یوسف هاشم وند1حسین محسنی

 مدیر ایمنی و بهداشت محیط کار سایپا –کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات  1

 رئیس اداره ایمنی صنعتی سایپا –کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات  2

 (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتري مدیریت دولتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 3

Minou.alireza@gmail.com 

 

 چکیده 
ت   زمینه و هدف   عبار رواج یافت. باوجود اینکه بسیاري از حوادث در اثر خطاهاي فردي یا               1986پس از حادثه چرنوبیل در سال        “  فرهنگ ایمنی ”: 

 تر در مورد بسیاري از این حوادث ممکن است ضعف سازمان در برقراري فرهنگ صحیح ایمنی                 پیوندند اما در بررسی جامع      ضعف در طراحی به وقوع می     
صنعت در  نیز دخیل شناخته شود. به همین دلیل امروزه مفهومی با عنوان فرهنگ ایمنی در ادبیات مطالعات ایمنی صنعتی به وجود آمده که ارتقاء آن                            

هاي پیشین آمده است. هدف از اجراي این پژوهش بررسی وضعیت قرارگیري سطح                عنوان جدیدترین راهکار در پیشگیري از حوادث به کمک روش            به
 باشد. سال آینده می 5سازي و ارتقاء آن در  ریزي استراتژیک جهت نهادینه فرهنگ ایمنی در سایپا و برنامه

عه مدل         ها  مواد و روش   ز مطال س ا پ ش  ژوه پ ن  در ای ش                :  سنج راي  یک مدل مفهومی ب ی،  یمن رهنگ ا ف حوزه  در  هاي مختلف 
کوپر، هاي بررسی و مطالعه فرهنگ و رفتار (کاکس، برندز گلر یا سه وجهی،                 وضعیت فرهنگ ایمنی سایپا تدوین گردید. این مدل با توجه به انواع مدل             

 باشد. در این مدل براي ارتقاء       اي طراحی و استخراج شده است که یک مدل توصیفی می             ي فرهنگ و نردبان فرهنگ) و مطالعات کتابخانه          رشد یافته 
و   هاي موجود، وضعیت سازمان را سنجیده و نقاط قوت          ترین مدل، سازمان را ارزیابی کرده و به کمک پرسشنامه           فرهنگ سازمانی ابتدا به کمک نزدیک     

یابیم. درنهایت پس از تدوین پرسشنامه بر اساس مدل مفهومی، نسبت به سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی اقدام شد. ابعاد سنجش                        ضعف سازمان را می   
ار. در  ها و بازگشت به ک      هاي کار ایمن، مشاوره، گزارشات ایمنی، تعهد مدیریت، مدیریت آسیب           اند از: آموزش و نظارت، روش       شده در این تحقیق عبارت    

پرسشنامه تکمیل و     370گیري صورت پذیرفت و درنهایت تعداد        این تحقیق جامعه آماري کارکنان غیر ستادي سایپا بوده و بر اساس جدول مرگان نمونه 
 موردبررسی تحلیلی قرار گرفت.

ا                ها  یافته یپ سا یمنی  رهنگ ا ف ز  ا ست که امتی ن ا ده آ دهن ن  شا حقیق ن ت ج  باشد که مفهوم آن این است که اقدامات            می  100از    63: نتای
مینه تر در این ز     مناسبی در راستاي ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمان شروع شده و در مسیر صحیح قرار گرفته است ولی نیازمند اقدامات بیشتر و جدي                         

 باشد. می
منظور ارتقاء سطح دانش ایمنی کارکنان، در نظر گرفتن بخشی از آکورد               نتایج نشان دهنده آن است که تشکیل مدرسه مهارت ایمنی به            :گیري  نتیجه

ی، ماهانه سرپرستان به نظارت بر رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان زیرمجموعه، تدوین مکانیزم تشویق غیر نقدي کارکنان شایسته در حوزه ایمن                         
ترین پیشنهادات    شده تا حصول نتیجه از مهم        تقویت اجراي مکانیزم برگزاري جلسات پرسش و پاسخ مدیران با کارکنان و پیگیري موضوعات مطرح                 

 باشد. گیري شده) می جهت بهبود ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی محیط کار (بر اساس ابعاد اندازه
 

 فرهنگ، ایمنی، سایپا، تعهد، مشاوره :کلمات کلیدي 
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A-10-408-2 

 مدیریت مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه اي کمپرسور خانه در صنعت سیمان
 

 4، سید شمس الدین علیزاده3، سعید نظري2، جلیل نظري1*داوود محمودي

یز، اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبر اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -*1
d.mahmudi123@gmail.com 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه دانشیار مهندسی بهداشت حرفه- 2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه- 3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه استادیار مهندسی بهداشت حرفه- 4

 

 چکیده 
ها، حفظ و صیانت از سرمایه هـاي   با توجه به پیشرفت روزافزون صنایع در جوامع امروزي و لزوم اهمیت هر چه بیشتر آن:  زمینه و هدف 

مادي و انسانی در این صنایع امري بسیار مهم و حیاتی است. صنعت سیمان جزء جدایی ناپذیر خودکفایی هر کشوري در پـروژه هـاي                     
ها، واحد کمپرسور خانه می باشد. با توجـه بـه       عمرانی است که در آن فرایندهاي مختلفی بکار گرفته می شوند و یکی از کلیدي ترین آن   

ماهیت صنعت مخاطرات بالقوه ي متعددي ازلحاظ مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه اي در آن وجود دارند. لذا هدف مطالعه حاضر مدیریت   
آمده بتوان گامی مؤثر در راسـتـاي      دست مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه اي کمپرسور خانه بوده که انتظار می رود با استفاده از نتایج به           

 مدیریت مناسب ریسک هاي آن برداشت.
در مطالعه حاضر پس از تشکیل تیم ارزیابی متشکل از مهندسین و مدیران، مخاطرات مربـوطـه بـه کـمـک روش            :  مواد و روش ها  

FMEA منظور انجام اقدامات کنترلی، اولویت بندي شدند. شناسایی، ارزیابی و به 

عـنـوان ریسـک       به RPN ،250آمده نشان داد که سقوط فرد از ارتفاع به دلیل عدم سالمت روحی و جسمی با             دست  نتایج به   یافته ها:  
هاي دوار در اثر نبود حفاظ در بخش هاي متحرك و همچنین سقوط اشیاء یا ابـزار بـه               غیرقابل قبول بوده و گیرکردن بدن فرد با قسمت        

 دلیل نظم و ترتیب کارگاهی ضعیف با اثر شکست خسارت به تجهیزات، کمترین ریسک ها را به خود اختصاص دادند.

گردد که برنامه ارائه آموزش هاي تخصصی کار در ارتفاع و همچنین نظارت بیشتر بـر       -نتایج ارزیابی پیشنهاد می   با توجه به      نتیجه گیري:  
ر قـرا انجام معاینات دوره اي و بدو استخدام کارکنان شاغل در ارتفاع و الزام استفاده از کمربند ایمنی در اولویت برنامه هاي بازرسی ایمنی       

 بگیرد.
 

 FMEAسیمان، ریسک، ایمنی، کمپرسور خانه،  :کلمات کلیدي
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A-10-410-1 

مدت ایمنی بر ارتقاي رفتارهاي ایمن کارگران ساخت مخازن  تأثیر آموزش کوتاه
 نفتی

 

 2*، حکیمه زمانی بادي1 محمد اسمعیلی میانشهري

 ، گروه مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشانHSEدانشجوي کارشناسی ارشد - 1
 ، گروه مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشانHSE(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد -* 2

Hakime2326@gmail.com  

 
 چکیده

هـا از مـخـاطـرات و              یکی از راهکارهاي پیشگیري و کنترل حوادث شغلی، آموزش افراد و آگاه نمودن آن  :زمینه و هدف  
مدت ایمنی بر ارتقاي رفتارهـاي ایـمـن            چگونگی انجام کار به شکل ایمن است. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر آموزش کوتاه              

 کارگران ساخت مخازن نفتی مجتمع بندري شهید رجایی انجام شد.
جامعه موردمطالعه کلیه کارگران ساخت مخازن نفتی بودند. در فاز اول این مطالعه رفتارهاي غـیـر ایـمـن                   :ها  مواد و روش  

کارگران در رابطه با کاربرد و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردي تعیین و ثبت گردید، سپس یک دوره جامـع آمـوزش                        
ها در سه ماه متوالی ثبت گردیـد.          ایمنی با موضوع تجهیزات حفاظت فردي براي ایشان برگزار و مجدداً رفتارهاي غیر ایمن آن              

 هاي تکراري موردبررسی قرار گرفتند. و آنالیز اندازه tهاي  درنهایت نتایج با آزمون

که پس از مداخله درصد افراد داراي رفتارهاي غیر  درصد افراد رفتارهاي غیر ایمن داشتند. درحالی     89پیش از مداخله    :  ها  یافته
).  p> 0/05ها نشان دادند که نقش آموزش ایمنی در کاهش رفتارهاي غیر ایمن معنی دار بود (                   درصد رسید. یافته     30ایمن به   

 ولی تأثیر آن باگذشت زمان کاهش یافت.

نتایج مطالعه نشانگر بهبود عملکرد و رفتارهاي ایمن کارگران و کاهش حوادث بود. با توجه به تأثیـر مـثـبـت                        :گیري  نتیجه
هاي آموزشی همـراه بـا         شود برنامه   مداخله آموزشی و نقش زمان در کاهش تأثیر آموزش بر رفتار ایمنی کارگران، پیشنهاد می              

 اي و منظم برگزار گردند. طور دوره نظارت بعدي مدیران به
 

 مدت، رفتار، کارگران مخازن نفتی آموزش کوتاه کلمات کلیدي:
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A-10-417-1 

مدیریت ریسک ایمنی در کارکنان عرشه شناورهاي نظامی جمهوري سالمی ایران با استفاده از روش 
FMEA 

 

 3، نرگس علی پور اصطهباناتی2، میالد محمدزاده*1حسام علی پور

 دانشجوي کارشناسی عرشه، دانشگاه افسري امام خمینی نوشهر (نویسنده مسئول)- 1

alipour.hesam@gmail.com  

 دانشجوي کارشناسی مکانیک، دانشگاه افسري امام خمینی نوشهر -2

milad.mohammadzade76@gmail.com  

 ، اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهرHSEاي، کارشناس  کارشناس بهداشت حرفه- 3

narcis.alipour@gmail.com  

 

 چکیده 
مرزي کشورها شناخته و توجه به مـبـاحـث       عنوان یکی از ارکان مهم در تأمین امنیت درون و برون شناورهاي نظامی به    :زمینه و هدف  

نماید. در شناورهاي نظامی   ایمنی جهت جلوگیري از وقوع حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه نقشی اساسی در دستیابی به این مهم ایفا می   
 عنوان قلب فرماندهی یک ناو بایستی موردتوجه ویژه قرار گیرد. اتاق فرمان به

در پژوهش حاضر مدیریت ریسک ایمنی در شناورهاي نظامی وابسته به نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران و                : ها  مواد و روش  
، خطرات ایمنی و حاالت شکـسـت و خـطـا،         FMEAمرزي انجام پذیرفت. در مرحله اول با استفاده از روش  در هنگام کارآموزي برون 

شده بر مبناي شبه حوادث، خطرات ایمنی و          مطابق با فاکتورهاي شدت، احتمال و احتمال کشف شناسایی، ارزیابی و بر اساس جداول تهیه              
 بندي گردید. خطر، خطر متوسط، خطر باال و خطرات بسیار باال دسته اي با توجه به عدد اولویت ریسک در چهار گروه کم بهداشت حرفه

% بودند. با انـجـام اقـدامـات         10/6%و ریسک باال به میزان  36/6هاي متوسط  %، ریسک 52/8ها نشان دهنده ریسک کم  یافته  : ها  یافته
هـاي     % و کاهش ریسک 25/6هاي کم به میزان       توان باعث افزایش ریسک     هاي مهندسی و ایمنی می      کنترلی پیشنهادي با اولویت کنترل    

 % گردید.14/8% و 21/3متوسط و باال به میزان 
ژگی            گیري  نتیجه توجه به وی ا  شناورهاي نظامی ب در  یمنی  ت ا خاطرا ن م زا ش می ــی        : کاه ام ــ ظ ــ او ن یک ن امنیتی   هاي 

باشد. لذا شناسایی و کنترل مخاطرات ایمنی در کاهش شبه حوادث و افزایش ضریب ایمنی با استفاده از کاهش مـخـاطـرات                          ضروري می 
 باشد. ایمنی با سطوح پیامد باال در این حیطه شغلی ضروري می

 

 ، مدیریت ریسک ایمنی، شناورهاي نظامی، نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایرانFMEA :کلمات کلیدي
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A-10-418-1 

 1395سازي بم  در یک صنعت کارتن FRAMEارزیابی ریسک حریق به روش 
 

 ،*4، اکرم سادات جعفري رودبندي3، سمیه دانشور2، زهرا بزرگی زاده1نسیم علی سلطانی

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناسی بهداشت حرفه-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناسی بهداشت حرفه-2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه-3

S.danesh89@gmail.com 

 دانشجوي دکتري تخصصی پژوهشی ارگونومی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز-4

 

 چکیده
ش  زمینه و هدف:    ز مهم       آت یکی ا ع  صنای در  ري و           سوزي  ــ شگی پی ست که  ست ا زی شت و محیط  هدا ی، ب یمن در ا ر  عوامل مؤث ن  ری ت

نـیـن   سازي یکی از صنایعی است که به دلیل ماهیت مواد شیمیایی اولیه و محصوالت، همچ           اي برخوردار است. صنعت کارتن       مقابله با آن از اهمیت ویژه     
سـازي شـهـر بـم بـا روش                 باشد. این مطالعه باهدف تعیین ریسک حریق در صنعت کارتـن       سوزي باالیی برخوردار می     انبارش مواد از مخاطره آتش    

FRAME .و ارائه راهکارهاي مؤثر در پیشگیري از حریق انجام شده است 
توصیفی        ها:   مواد و روش   ز نوع  عه ا ن مطال سازي در شـهـر    هاي کارتن در واحدهاي یکی از کارخانه 1395تحلیلی مقطعی در بهار و تابستان    _ ای

باشد صورت گرفت. بر اساس   که یک روش اختصاصی براي ارزیابی ریسک حریق می FRAMEآوري اطالعات با استفاده از روش  بم انجام شد. جمع  
ـ          صورت جداگانه محاسبه می ها به این روش ریسک حریق براي ساختمان و محتویات، افراد و فعالیت          ه گردد و در پایان اقدامات کنترلی مـنـاسـبـی ارائ

 شود. می
یک می                ها:   یافته ز  ر ا االت خانه ب ر ن کا حدهاي ای تمامی وا در  حریق  سک  ری سطح  د  دا ن  شا ش ن ژوه پ ن  ج ای شد به نتای ا ه  ب ــ طوري ک

ها در واحد کروگیت به ترتیب بـا   و همچنین براي ساختمان و محتویات و فعالیت12/016باالترین سطح ریسک حریق براي کارگران واحد انبار با میزان           
قرار دارند. با توجه به اینکـه در ایـن روش           FRAMEقبول روش  به دست آمد که هر سه مورد در محدوده ریسک غیرقابل 2/147و  2/163میزان  

قبول در واحدهاي این کارخانه فراهم نشده است. همچنـیـن     رسد که حداقل ایمنی قابل سطح ریسک کمتر یا مساوي یک قابل پذیرش است به نظر می    
رود در صـورت         شده براي ساختمان و محتویات مطابق الگوي روش ارزیابی ریسک حریق براي مهندسین، انتظار می  با توجه به سطح ریسک محاسبه     

 درصد آسیب ببیند. 100تا  80وقوع حریق در سالن کروگیت موردمطالعه، ساختمان و محتویات به میزان 

ش       گیري:   نتیجه رو سک به  ری رزیابی  شده یـا طـراحـی       هاي ساخته تواند راهکارهاي مناسبی جهت مقابله با حریق در ساختمان     می  FRAMEا
 هاي در حال ساخت، ارائه نماید. ساختمان

 

 سازي ، کارتنFRAMEحریق، ارزیابی ریسک، روش  کلمات کلیدي:
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A-10-428-3 

بررسی عملکرد راکبان موتورسیکلت در استفاده از کاله ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و 
 رویکرد ارگونومیک

، *3 سعید کریمی، 2 ، رضا عبدي1 فاطمه نوري

 دانشجوي کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.- 1

 کارشناس ارشد ارگونومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. -2

 ریزي محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران. استادیار برنامه(نویسنده مسئول)  -*3

karimis@ut.ac.ir

چکیده
ده         زمینه و هدف   جا ت  صادفا ت دیگر  ع  وا در میان ان ت  سیکل تور ت مو صادفا ت سته اي به :  د یک  ت  ز         صور ا ده  ــ ــن ش ي ک

�. باوجود اینکه استفاده از کاله ایمنی در ایران اجباري شده است اما رغبت چندانی به این مسئله دیده نـمـی                   شود  تصادفات محسوب می  
شود. با توجه به اینکه ارگونومی با آسایش، راحتی، ایمنی و عملکرد افراد رابطه مستقیم دارد این مطالعه به بررسی عـمـلـکـرد راکـبـان

موتورسیکلت در استفاده از کاله ایمنی و رویکرد ارگونومیک پرداخته است.
نفر از راکبان موتورسیکلت یکی از مناطـق تـهـران       204تحلیلی است و گروه هدف موردبررسی       -این مطالعه توصیفی  :  ها  مواد و روش  

هاي مدل اعتقاد بهداشتی با استفاده از محدودیت ها و مـوانـع    اي شامل سؤاالت دموگرافیک و سازه ها پرسشنامه بودند. ابزار گردآوري داده 
مورد آنالیز قرار گرفت. Anovaو آزمون آماري همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس  spss16افزار  ها با نرم ارگونومیکی بوده است. داده

درصد افراد موردپژوهش عقیده داشتند که عدم استفاده از کاله ایمنی بـاعـث    75سال بود. بیش از       18-60ها    دامنه سنی نمونه  :  ها  یافته
کردند. همچنین مشاهده شد کـه رابـطـه        درصد همیشه در حین رانندگی از کاله ایمنی استفاده می 50شود. با این تفسیر، حدود  مرگ می 

آماري معناداري بین محدودیت شنوایی، بینایی و سنگینی کاله با عملکرد راکبان موتورسیکلت در استفاده از کاله ایمنـی وجـود دارد (                      
0/05p<.(
هـاي     گـیـري     با توجه به اینکه محدودیت هاي ارگونومیکی در عدم استفاده از کاله ایمنی مؤثر است می توان بـا انـدازه          :  گیري  نتیجه

آنتروپومتري مرتبط، کاله مناسب طراحی نمود درنتیجه راکبان موتورسیکلت به استفاده از آن ترغیب شده و کاهش تلفات تصادفات جـاده
اي را به دنبال خواهد داشت.

موتورسیکلت، کاله ایمنی، مدل اعتقاد بهداشتی، رویکرد ارگونومیک.: کلمات کلیدي

 هـاي     گـیـري   می توان بـا انـدازه          
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششهششششهشهشهش تلفات تصادفات جـاده کککاکککککککاکاکککککککککککککککککککاکککککاکککککاکا شده و



93  

 

A-10-439-1 

 پذیري ارزیابی و مدیریت استعداد حادثه

 مطالعه موردي: گروه مپنا

 
 ، *2، شهرام محمودي1ایرج محمدفام

 ، بهداشت، علوم پزشکی همدانHSEاستاد، مهندسی مدیریت - 1
 ، گروه مپناHSE(نویسنده مسئول)  دانشجوي دکتري، واحد -*2

mahmoudi@mapnagroup.com 

 
 چکیده

خ می            زمینه و هدف   ر د  را ف خطاهاي ا ز  عی ا سی ر طیف و ث در ا حوادث  شامل  ت      :  ــ ــل ع دو  د.  دهن
ها است. ازنظر متـخـصـصـیـن        عمده خطاها خصوصیات فردي ایجادکننده خطا و شرایط به وجود آورنده آن   

هاي  ترین ویژگی هاي شخصیتی اوست. یکی از مهم     ترین دالیل رفتارهاي ناایمن، ویژگی      ایمنی یکی از مهم   
 پذیري افراد است. شخصیتی که از اهمیت باالیی در ایمنی برخوردار است استعداد حادثه

ه     ها  مواد و روش   ضر ب حا عه  در مطال دثه      :  حا د  دا ع ست ن ا زا رزیابی می ــان    منظور ا ــن رک ذیري کا پ
 پذیري استفاده شد. مشاغل بحرانی شرکت مپنا از پرسشنامه استاندارد شده استعداد حادثه

دثه         ها  یافته حا د  دا ع ست د که نمره ا دا شان  ج ن ز نتای الی ه         : آن ــ ــی ــل شاغل منتخب ک در م ذیري  پ
 هاي شرکت توسعه یک، دو و سه در حد باال قرار دارد. کارگاه

هاي فنی بر غیر ممکن و دشوار ساختن رفتارهاي نـاایـمـن بـه هـمـراه                      استفاده از روش    : ا  گیري  نتیجه
 شده در این مطالعه بود. ترین پیشنهادات کنترلی ارائه سازي سیستم آموزش ایمنی مبتنی بر رفتار از مهم پیاده

دثه کلمات کلیدي: حا د  دا ع ست ه، ا ث د حا ی،  یمن ذیري ا  پ
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A-10-453-1 

 اي بر کاهش خطاهاي انسانی تأثیر آموزش اصول و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه 
 

 ، *2، ابراهیم محمداوغلی1سمیه وصلی
 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، کارشناس مسئول بهداشت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات شمال غرب کشور- 1

 اي مرکز بهداشت کار شرکت تولیدي پیستون ایران ، کارشناس مسئول بهداشت حرفهHSE(نویسنده مسئول) کارشناس ارشد  -*2
 garadagahar@gmail.com  

 
 چکیده

م زمینه و هدف:      ست سی ت  عا حرفه       مطال شت  دا ه یمنی و ب ت ا ری دی شان می    هاي م ه     اي ن ــ د که ب ور     ده ــ ــظ ــن م
اي    پیشگیري از حادثه بیشترین تأکید بر عوامل انسانی و خطاهاي انسانی است. آموزش اصول و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه     

 سازي محل کار است. ترین راه ایمن کارگران مهم

ه                        ها:   مواد و روش   ــ رحل ــ ز م ده ا ــ ت آم ســ د ت به  س اطالعا سا ر ا ست و ب ت ري  پ زمون  زاري آ رگ ز ب س ا پ
افـزار   هاي مختلف انجام شد. سپس اطالعات حاصل از متغیرها، با استفاده از نرم    آزمون، مداخله آموزشی با استفاده از روش        پیش

RAAD .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

هها یافته زمون ب روه آ سانی گ خطاهاي ان ن  زا شی، می خله آموز دا ز م س ا پ ت. :  یاف ش  داري کاه ا عن  طور م

شان میگیري  نتیجه حقیق ن ت ج  ش : نتای رو رد  رب د که کا سانی قابل ده خطاهاي ان ش  ر کاه قبول  هاي مختلف ب
 باشد. می
 

 اي، خطاهاي انسانی آموزش بهداشت حرفه :کلمات کلیدي
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A-10-457-1 

 ترکیبی جهت کنترل خطرات تجهیزات متحرك اتوماسیونهاي ایمنی در  تأثیر استفاده از سیستم

 

 4، سید یوسف هاشم وند3، مهران قلعه نوي2، علیرضا فرحمند* 1داود کرمانی

 ، مسئول ایمنی شرکت سایپا،HSE(نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مهندسی -*1

 HSEاي، مسئول  کارشناس بهداشت حرفه-2

 HSEکارشناسی ارشد -3

 اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اي، دانشگاه تربیت مدرس، مربی گروه بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه-4

 

 چکیده

زه انتقال به      زمینه و هدف:      ت مکانی زا جهی ت سط  تو ع  تفا ر در ا ت  قطعا جایی  جاب ع،  ی ا صن در  ج  ی را دهاي  ین رآ ف ز  ش  یکی ا ــ زای ف منظور ا
ایـن  باشد. با توجـه بـه         سرعت در تولید است. لذا سقوط بار یا متعلقات تجهیزات جابجا کننده ازجمله رویدادهاي خطرناکی است که همواره محتمل می            

ی که در   هاي ایمن اصل که در کنترل خطرات باید خطاي انسانی کمترین تأثیر و نقش را داشته باشد تا احتمال بروز حوادث کاهش یابد استفاده از سیستم  
منـظـور    ت بهاند. استفاده از سیستم ترکیبی تجهیزات ایمنی بر روي مکانیزم حرکتی تجهیزا  تجهیزات مکانیزه کاربرد دارند از اهمیت بسزایی برخوردار شده   

سـازي     مـن منظور ای اي به پیشگیري از بروز حوادث ناشی از سقوط متعلقات تجهیزات یا قطعات به هنگام جابجایی بار در ارتفاع موضوع این اقدام مداخله                 
 باشد. منطقه با سطح ریسک باال می

تورها می               ها:   مواد و روش   را پ روي ا ر  ت ب قطعا سقوط  حتمال  علق و ا ر م ا خطر ب راي  دا رحله اول مناطقی که  سایی و    در م شنا د،  ش ا ب
) اقدام گردید. در این مرحله با توجه به سطح ریسک باالي خطرات شناسایی شده به عـلـت       FMEAدر مرحله بعد نسبت به ارزیابی ریسک به روش (          

ها مربوط به نقص فنی تجهیزات بوده است و    داده که تمامی آن و سوابق شبه حوادث رخ EMSاحتمال سقوط قطعات ساید و همچنین سقوط مجموعه    
، صورت ایمـن بـاشـد      با سقوط قطعه و خسارت مالی همراه بوده است براي نصب سیستمی که در آن تردد اپراتورها به این مناطق تحت کنترل بوده و به     

 اقدام شد.
ردیف ها:  یافته سک  ری سطح  ش  از باال به سطح پایین (در محدوده تحت کنترل)، ضد خطا سازي مکانیزم سیستم ایمنی کـنـتـرل       2و  1هاي  کاه

شـده سـاخـت         مکانیزم سیستم ایمنی کنترل تردد. کاهش هزینه تـمـام     سازي فناوري طراحی و ساخت   تردد پرسنل به مناطق حفاظ گذاري شده، بومی       
، ...)، کـاهـش هـزیـنـه              AMS ،EMSدیدگی جدي تجهیزات (ربات،      مکانیزم سیستم ایمنی کنترل تردد پرسنل در نمونه داخلی. جلوگیري از آسیب            

 باشد. اي می تعمیرات و نگهداري سیستم ایمنی کنترل تردد ساخت داخل از نتایج اجراي این طرح مداخله

در                     گیري:   نتیجه ط  ــ ق ــ ف ده  ــ ش ذاري  حفاظ گ ت به منطقه  رل کیفی د و کنت تولی تورهاي  را پ ردد ا ت شده،  م  جا ت ان داما ق توجه به ا ا  ب
داشت. در      پذیرد که تجهیزات متحرك در نقطه ایمن قرار دارند (محدوده حفاظ گذاري شده) و خطر سقوط بار در ارتفاع وجود نخواهد               زمانی صورت می  

 براي تحویل قطعات ساید از ایستگاه استندآپ قفل مکانیکی عمل نموده و درب باز نخواهد شد. EMSصورت وجود قطعات در ارتفاع یا حرکت 
 

یمن کلمات کلیدي: ع، ا فا ت ر در ا ر  ا جایی ب جاب ت  زا جهی ت خطر،  سک، کانون  ری ه،  ث د  سازي حا
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A-10-457-2 

 هاي ایمنی و بهداشت در نرخ بروز حوادث: مطالعه موردي شرکت سایپا بررسی میزان تأثیر برگزاري کمیته
 

 4، علیرضا مینو3، مهران قلعه نوي2، محمود صفی خانی1*داود کرمانی 

 ، مسئول ایمنی شرکت سایپا،HSE(نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مهندسی  -*1

 اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اي، دانشگاه تربیت مدرس، مربی گروه بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه- 2

 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی- 3

 دانشجوي دکتراي مدیریت دولتی -4

 

 چکیده
ا کمیته زمینه و هدف   یپ سا شرکت  در  باهدف جلب مشارکت مدیران محترم مـطـرح و      85-84هاي  اولین بار در سال HSEهاي  : 

هاي متفاوت پـیـگـیـري        هاي بعد با کمیت و کیفیت ها در سال سعی در تشکیل آن در بین واحدهاي تولیدي و پشتیبانی شد. لیکن کمیته           
هاي اخیر نیز با توجه به ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ سازمان احساس نیاز به آن و همچنین موافقین این امر بیشتر شده و           گردید. در سال   

 با حمایت و هدایت مؤثر صورت گرفته در معاونت اداري و توسعه منابع انسانی از افزایش کیفی و کمی چشمگیري برخوردار شده است.
هاي تولیدي انجام گرفت. در مرحله اول به بررسی عـمـلـکـرد         این مطالعه در سه مرحله و با جامعه آماري تمام سالن :ها  مواد و روش  

هـاي تـولـیـد        ها و حوادث شغلی سالن در شرکت سایپا از طریق بررسی مستندات پرداخته شد. سپس تعداد مصدومیت        HSEهاي    کمیته
 هاي آماري بررسی شد. با تعداد بروز مصدومیت و حوادث توسط آزمون HSEبررسی و درنهایت میزان همبستگی بین رابطه جلسات 

ا  ها  یافته ر ب راب دل ب ن م ای در  ن  عیی ت ب  ضری د  دا شان  ج ن % 12% بوده است. این موضوع بر این امر داللت دارد که صرفاً     12: نتای
باشد. (این عدد مبین آن است کـه ارتـبـاط         می HSEهاي  بینی با برگزاري و فعالیت کمیته ها، قابل پیش از تغییرات روند بروز مصدومیت 

-ها (  اطمینانی وجود ندارد.) بررسی ضرایب نشان دهنده آن است که ضریب تأثیر تعداد مصوبات ایمنی در جلسات و درصد اجراي آن                     قابل
 باشد. ) می0/75-برابر ضریب تأثیر تعداد جلسات ایمنی ( 2)، حدوداً 1/43

مراتب از اثربخشی بیشتـري بـرخـوردار       افزایش در محتواي جلسات کمیته ایمنی و بهداشت از تعداد جلسات برگزارشده به         :  گیري  نتیجه
 است.

 ایمنی، رگرسیون -، حوادثHSEکمیته  کلمات کلیدي:
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A-10-459-1 

 ترین مخاطرات ایمنی جهت تعیین مهم AHPو  FMEAاستفاده از دو روش 
 مطالعه موردي: صنعت فوالد

 

 4، حامد خسرو آبادي3*، فائزه دلجو2، فائزه عباسی بلوچخانه1الهه کاظمی
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه -1
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه -2

 Deljo.0071@gmail.com اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول): گروه مهندسی بهداشت حرفه -*3
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه -4

 

 چکیده 
ر       زمینه و هدف:      ا ــ ج ــ ف ان ب،  ذا د م شدن موا ش  پخ د  دهاي آن مانن ین رآ ف ربوط به  فوالد، م ن و  ت آه ع صن در  ث  حواد وقوع 

ها و سایر بارهاي سنگین است. ازآنجاکه وقوع خطرات در این صنایع اغلب چندگانه و پـیـچـیـده                         ها، مالقه   هاي بزرگ، جرثقیل    گاز، واگن 
باشد، تابه کمک آن بتوان به بررسـی   هاي خطرات موجود در صنایع فوالد می  باشد، هدف از این مطالعه ارائه روشی جهت ارزیابی ریسک           می

 ها ارائه نمود. ها و علل وقوع آنان پرداخت و راهکارهاي مناسبی جهت کاهش این ریسک بینانه ریسک اي و واقع ریشه
ز  ها:     مواد و روش   ا فکري،  رگان و طوفان  خب ت و نظر  دا ستن رور م ز طریق م ا ت  خطرا سایی  شنا ز  ا س  پ ش  ژوه پ ن  ای در 

ترین مخاطرات صـنـعـت فـوالد        ) و روش ارزیابی ریسک چند معیاره جهت تعیین مهم FMEAتجزیه و تحلیل اثرات و حاالت شکست (        
 استفاده شده است.

ازحد آب در کوره و نداشتن روشنایی جهت نصـب         ها: با توجه به نتایج این پژوهش دررفتن و شکسته شدن پیچ فلنچ در اثر فشار بیش                   یافته
ازحد در محل نگهداري جرثقیل، نقص در سیستـم هـواي      تجهیزات در کوره، داراي میزان ریسک باالیی هستند. سپس خطرات شیب بیش           

خطرات دررفتن و شکسته شدن پیچ فلنچ در اثـر فشـار              AHPگیرند. در روش       هاي بعدي قرار می     هاي هوا برش در رتبه      فشرده کپسول 
ازحد آب در کوره و نداشتن روشنایی جهت نصب تجهیزات در کوره داراي بیشترین وزن نسبت به بقیه خطرات بـوده اسـت. سـپـس                      بیش

هاي هـوا     خطرات نصب قطعات در ارتفاع، پرت شدن مواد حاصله از عملیات پاپیپنیک داخل لوله آب، نقص در سیستم هواي فشرده کپسول                    
 گیرند. هاي دیگر قرار می برش در رتبه

راي                 گیري:     نتیجه ــ ج در ا عتی  صن حدهاي  ن وا را دی سهیم کردن م ا  ست که ب ن ا ت، گویاي ای حقیقا ت ن  ز ای حاصل ا ج  نتای
توان به نحوه مطلوبی در مسیر تسریع و عملیاتی نمودن پیـشـنـهـادات           ها در ارائه پیشنهادات می      ها و همچنین دخیل کردن آن       این پژوهش 

 اصالحی گام برداشت.
 

 هاي چند معیاره، صنعت فوالد ارزیابی ریسک، تجزیه و تحلیل اثرات و حاالت شکست، روش کلمات کلیدي:
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A-10-460-1 

 بینی و ارزیابی رخداد حوادث ساختمانی ارائه مدل بومی ایمنی جهت پیش

 مطالعه پایلوت در شهرستان رشت-

 

3، جواد وطنی1*، طوبی عزت دوست سه ساري1، ساجده مومنی 1، سیده معصومه مرتضوي1، محدثه رحیم پور2، محمود ثالثی1عاطفه نیکزاد
 

 اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، گیالن، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه -1

 دکتري آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا (عج)، تهران، ایران -2

 اي، مرکز تحقیقات تروماي ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، گیالن، ایران استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه -3

 toubaezzatdoust1993@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 چکیده
ث به   زمینه و هدف:    ز مهم     حواد یکی ا ن  درحال         عنوا شورهاي  در ک ا مرگ  ی ت  علولی دالیل م ن  ری سعه    ت تو سعه و  ه     تو ــ ــت خ ا ــ شن فته  ا ی

را بـه  حال شدیدترین حوادث ازجمله مرگ  هایی که داراى باالترین میزان حوادث بوده و درعین عنوان یکى از بخش    اند. از طرفى صنعت ساختمان به        شده
مطالعه پایلوت در شهـرسـتـان    -بینی و ارزیابی رخداد حوادث ساختمانی ارائه مدل بومی ایمنی جهت پیشخود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش      

 هست. رشت

عه مدل      ها:   مواد و روش   یک مطال ش  ژوه پ ن  ه،             ای ث د حا د: نوع  رهایی مانن غیی ت حاوي  شنامه  س ر پ شامل  ولیه  ت ا ست. اطالعا سازي ا
و آنالیزهـاي آمـاري جـهـت          vertexهاي فازي  علت حادثه، نوع فعالیت واحد، نوع ضایعه، جنسیت، نوع بیمه، وضعیت تا هل و شیفت کاري و روش        

افـزارهـاي      هاي درگیر در شهرستان رشـت وارد نـرم         سازي ریاضی هست. اطالعات موردنیاز پس از گردآوري از اداره کار و سازمان  سازي و مدل  شبیه
 بینی و ارزیابی رخداد حوادث سـاخـتـمـانـی      بومی ایمنی جهت پیش  هاي آماري و ریاضی در ادامه مدل          موردنظر گشته و بعد از تجزیه و تحلیل با آزمون         

 شده است. ارائه

عه             ها و ارائه مدل:      یافته ن مطال در ای یه آماري:  ا پ ز  الی ش آن یک، بخ م  پرونده حادثه صنعت ساختمانی شهرستان رشت طی یک سال و   72گا
داده    درصد فاقد بیمه بودند و بیشترین میزان حادثه در متأهلـیـن رخ     55/6) موردبررسی قرار گرفتند. از بین کارگران 95ماه اول سال  6و  94نیم (سال  

درصد) و شیفت سـوم (     13/9درصد)، شیفت دوم (   84/7داده به ترتیب در شیفت اول ( بیشترین میزان حوادث رخ)  >p  0/002  (درصد) 84/7است ( 
 1/4درصد) و عـدم آمـوزش (             6/9درصد)، نقص یا عدم وجود حفاظ (  91/7درصد) بوده و نیز بیشترین علل آن به ترتیب عدم نظارت روي کار ( 1/4

درصد) هست کـه   1/4درصد) و کمترین آن مربوط به سقوط اشیا (   66/7همچنین بیشترین علل حادثه سقوط و لغزیدن (  )>p 0/002 (درصد) می باشد 
 (درصد) بیشترین آمار را داشـتـه اسـت         1/4درصد) و سوختگی (  6/9درصد)، قطع عضو ( 8/3درصد) و فوت ( 83/3از این میان جراحت و شکستگی ( 

0/002 p< (  بینی رخ داد حوادث مشابه با تأکید بر مدیریت و سـازمـان    شده دو مدل سازمانی جهت پیش گام دوم ارائه مدل: با توجه به آنالیزهاي انجام
 رخ داد و مدل دوم مدل اشتباهات فردي (خطاي خواسته، ناخواسته) ارائه گردید.

فته     گیري:   نتیجه ا ی توجه به  ا  ن،                  ب را رگ عملکرد کا ر  ت ب یمنی و نظار سایل ا ز و ستفاده ا ن به ا را رگ شویق کا ت ش و  عه، آموز هاي مطال
 دهد. اي از حوادث را کاهش می مالحظه هاي حفاظتی و بهداشتی، میزان قابل نامه اجراي قوانین و آیین

 

 بینی حوادث، مدل اشتباهات فردي (خطاي خواسته، ناخواسته) حوادث، کارگران ساختمانی، مدل سازمانی پیش کلمات کلیدي:
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A-10-470-1 

 هاي کوچک شیراز در کارگاه ارزیابی عوامل مؤثر بر نگرش ایمنی کارکنان
 

 4، محدثه نظام 3، سپیده منصف2، آناهیتا فاخرپور 1* مهدي جهانگیري

 jahangiri_m@sums.ac.ir ،اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (نویسنده مسئول) دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه -*1

 anahita.f00@gmail.com اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مهندسی بهداشت حرفهدانشجوي کارشناسی، - 2

 sepidehmonsef428@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  مهندسی بهداشت حرفهدانشجوي کارشناسی،  -3

 mohadese_n71@yahoo.com اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مهندسی بهداشت حرفهدانشجوي کارشناسی، - 4

 

 چکیده
هاي کاري، فاکتورهاي فردي هستند که مـمـکـن     هاي کوچک و متوسط و عملکرد ایمنی در محیط          یکی از عوامل مؤثر بر ایمنی کارگاه      :  زمینه و هدف  

ـ         است ماهیت جسمی، ذهنی یا روان   ه شناختی داشته باشند. برخی از این عوامل مربوط به شخصیت افراد هستند که غیرقابل تغییرند ولی برخی دیـگـر ب
ارزیابی سطح نگرش ایمنـی و عـوامـل        این مطالعه باهدف باشند.  بهبود می نگرش و انگیزش مرتبط هستند که از طریق اقداماتی نظیر آموزش قابل 

 است. شده هاي خیلی کوچک شهر شیراز انجام کارگاه کارکنانمؤثر بر آن در 

 نفر) انجـام شـد.      5خیلی کوچک شهر شیراز (کمتر از    کارگاه  300کارکنان در  349باشد که بر  این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی می:  ها مواد و روش  

 3استفاده شد. سؤاالت پرسشنامـه مـذکـور در            0/86با آلفاي کرونباخ    (SAQ) براي بررسی سطح نگرش ایمنی کارکنان از پرسشنامه نگرش ایمنی 
کـور  شده بر حداکثر امتیاز سؤاالت حیـطـه مـذ      بندي گردیدند و امتیاز هر حیطه از تقسیم مجموع امتیازات حاصل    حیطه شناختی، عاطفی و رفتاري تقسیم     

 سن، جنس و نیز سابقه رخداد حادثه و شبه حادثه موردبررسی قرار گرفت. کار، ها باسابقه محاسبه و ارتباط آن

عه      ها  یافته ن مطال در ای بیشترین و کمترین نمره نگرش به ترتیب مربوط به حیـطـه   درصد محاسبه شد.   103/05± 8/73میانگین نمره نگرش ایمنی    : 
 ) بود.16/13±3و عاطفی ( )46/7±4/12شناختی (

، گـزارش    ) p= 0/112، سن (   ) p=  0/06، سابقه کار ( ) p=  0/947، وضعیت تاهل ( ) p  =  0/064ارتباط بین هر یک از متغیرهاي نوع فعالیت ( 
بین تحصیالت و نگرش ایمنی رابطه معنی داري یافت شد و کارکنان داراي تحصیالت باالتر از   با نگرش ایمنی معنی دار نبود.  )  p=  0/47حوادث (  

 تري نسبت به ایمنی برخوردار بودند. نگرش ایمنی مثبت

هاي شناختی و عاطفـی   از سطح نگرش ایمنی باالیی در حیطه  هاي کوچک موردبررسی نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر کارکنان کارگاه :  گیري  نتیجه
ارتقاء این حیطه از طـریـق   منظور  حال در حیطه رفتاري، سطح نگرش کارکنان وضعیت مطلوبی نداشته و ضرورت اقدامات الزم به   برخوردار بودند. بااین   

 راهکارهایی همچون آموزش و نظارت مراجع قانونی به عمل آید.
 

 هاي کوچک، حوادث و شبه حوادث نگرش ایمنی، کارکنان، کارگاه: کلمات کلیدي
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A-10-479-1 

 هاي خودروساز ارتباط میان فرهنگ ایمنی و سازمانی در کارکنان یکی از شرکت

 
 4، مهران قلعه نوي 3داود کرمانی ، 2مصطفی پویا کیان ، * 1زهرا قلی

  z57_1978@yahoo.com(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، -* 1

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-استادیار  -2

 اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اي، دانشگاه تربیت مدرس، مربی گروه بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه -3

 ، مسئول ایمنیHSEکارشناس ارشد  -4

 
 چکیده

سازمانی و    ها بر افزایش فرهنگ هاي ایمنی بر کاهش ریسک محیط کار تمرکز دارند و تعداد خیلی کمی از فعالیت  فعالیت:  زمینه و هدف  
 باشد. هاي خودروساز بزرگ کشور می سازمانی و ایمنی در یکی از شرکت اند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی تمرکز کرده
. جامعه آماري انجام گرفت 1395بود که در یک مقطع زمانی خاص و در سال پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی : ها مواد و روش

نفر با استفاده از فرمول نمونه گیري جامعه محدود انتخاب شدند. ابزار   255هاي رنگ و بدنه تشکیل داده که  این پژوهش را کارکنان سالن  
هاي دموگرافیـک،     ها در این پژوهش پرسشنامه داراي سه بخش اطالعات می باشد که به ترتیب، سؤاالت مربوط به ویژگی                   گردآوري داده 

هاي  سؤالی بر اساس شاخص 29سازمانی، پرسشنامه  منظور بررسی فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی کارکنان را دربر می گرفت. به          فرهنگ
سازمانـی از پـرسـشـنـامـه            ) در نظر گرفته شد که در مطالعات قبلی روا و پایا شده و براي فرهنگ Robbins, 2001گانه مدل رابینز (      ده

 سؤالی استفاده گردید. 37سازمانی  فرهنگ
) وضعیت بهتري نسبت بـه     10/76سازمانی در سازمان موردمطالعه، شاخص کنترل (با نمره میانگین  هاي فرهنگ از بین شاخص: ها  یافته

ازنظر فرهـنـگ     ها داشتند. همچنین  ) وضعیت نامطلوبی نسبت به سایر مؤلفه 6/24ها و شاخص سیستم پاداش (با نمره میانگین  سایر مؤلفه 
دار    سازمانی معـنـی   باشد. رابطه فرهنگی ایمنی و برخی ابعاد فرهنگ  نشانگر فرهنگ ایمنی مثبت در این شرکت می 130ایمنی با میانگین  

 بود.

رهنگگیري نتیجه ف رکنان می :  یمنی کا رهنگ ا ف ر  ر ب عناصر مهم و مؤث ز  زمانی ا شد. سا  با
 

رهنگ کلمات کلیدي: سازي ف خودرو ی،  یمن رهنگ ا ف ی،  زمان  سا
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A-10-482-2 

 DOWارزیابی ریسک حریق و انفجار در پاالیشگاه نفت کرمانشاه بر اساس شاخص 
 

 2، حسین زارع بیرانوند2، حامد کاظمی*2، رسول آقایی جودکی2، محسن طاهري1مسعود قنبري

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استادیار و مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه- 1 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه -2

 rasool.10219@gimal.com*(نویسنده مسئول) : 

 

 چکیده:

ره        زمینه و هدف:    ذخی دلیل  ه  ه ب شگا پاالی دي  ین را ف حدهاي  در وا خازن موجود  ــاالي  م ت ب ز اهمی ر ا جا عال و انف شت قابل ا د  سازي موا
ی، مـالـی و       تواند پیامدها و خسارات متعددي از قبیل جان    باشند. بروز هرگونه حادثه که منجر به احتراق و یا انفجار در این مخازن شود می                  برخوردار می 

باشد. این مطالعه   می  DOWمحیطی در پی داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک حریق و انفجار بر اساس شاخص حریق و انفجار     زیست
 در واحد فرایندي پنتان پاالیشگاه نفت کرمانشاه انجام گرفت. 1395در سال 

ر  گیري: روش اندازه  جا حریق و انف ص  مخزن موجود در واحد پنتان (هگزان، پنتان، نفتا و بنزین سبک) محـاسـبـه شـد.          4براي  DOWشاخ
تعیین شـعـاع و        -3تعیین فاکتور اعتبار ضرر و زیان  -2تعیین و ارزشیابی شاخص با استفاده از فاکتور جریمه خطرات  -1مراحل انجام شاخص شامل:     

باشد. اطالعات موردنیاز در این زمینه از    رفته کاري و تعلیق تولید می       ها، روزهاي ازدست    تعیین خسارت احتمالی ناشی از آسیب به دارایی         -4ناحیه تماس   
بـه   DOWکارشناسان واحد و راهنماي   گیري پارامترهاي عملیاتی، مصاحبه با    طریق اسناد و گزارشات موجود در واحد، مشاهده و بررسی واحد و اندازه            

 دست آمد.

راي  ها:  یافته ر ب جا حریق و انف ص  محاسبه شد. شـدت     80/38و  97/76، 142، 182/07مخزن پنتان، هگزان، بنزین و نفتا به ترتیب برابر  4شاخ
 رايریسک در مخزن پنتان و هگزان شدید، مخزن بنزین متوسط و مخزن نفتا خطر محدود را به دنبال داشتند. شعاع خطر و درصد آسیب به تجهیزات ب         

ترین خسارت واقعی و خسارت ناشی از تـعـلـیـق بـه         % تعیین گردید؛ و همچنین محتمل 82متر و  46/61مخزن پنتان با شدت ریسک شدید به ترتیب  
 تومان برآورد شد. 4900000000تومان و  1186113600ترتیب 

ن    گیري:   نتیجه شا عه ن ج مطال در می             نتای چق ر  جا حریق و انف قبیل  ز  حوادثی ا ست که  ن ا ده ای ه       دهن ــ ا ب ر سهمگینی  دهاي  پیام د  توان
نفجار و یـا      عنوان یک راهنما در جهت پیشگیري از وقوع حوادثی مانند حریق و ا تواند به دنبال داشته باشد. لذا از نتایج حاصل از این دسته مطالعات می    

 کاهش پیامدهاي آن استفاده شود.

 

 ، حریق و انفجار، پاالیشگاهDOWشاخص  کلمات کلیدي:
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A-10-487-1 

 سازي فرایندها ها و بهینه ترین مخاطرات در صنعت سیمان با رویکرد کاهش هزینه تعیین مهم
 

 5، مریم اسدیان4، عبدالرضاحسینی پور*3، سعید باعصمت 2، الهه کاظمی1فائزه عباسی بلوچخانه
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه -2

 saeedbaesmat@yahoo.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران  (نویسنده مسئول): گروه مهندسی بهداشت حرفه -*3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه -4

 چکیده

هاي فراوان، تـالش   ها و عدم قطعیت توسعه و نیز مواجهه با ریسک با توجه به تحوالت سریع در صنعت سیمان کشورهاي درحال   مقدمه: 
ناپذیري به پرسـنـل و      باشد. هرساله، حوادث خسارات جبران سازي فرایندها بسیار حائز اهمیت و ضروري می ها و بهینه براي کاهش هزینه 

 بینی و پیشگیري است. که بیشتر این وقایع را با شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسک قابل پیش شود صنایع وارد می

جزیه روش کار:   کـاهـش    بـراي   ریسـک   ارزیابـی   ابزارهاي  مفیدترین  از  یکی  عنوان به (FMEA)شکست حاالت و اثرات تحلیل و ت

بنابراین هدف از   است؛  قرارگرفته  مورداستفاده  صنایع  از  وسیعی  گستره  در  و است خدمات و ها طرح سیستم، فرآیندها، در شکست  پتانسیل
بندي خطرات براي پیشگیري از خسارات جانی و مالی در این صنعت است. در  این مطالعه شناسایی مخاطرات کلی صنعت سیمان و اولویت

 براي ارزیابی ریسک مخاطرات صنعت سیمان پرداختیم. TOPSISو  AHPو  FMEAاین تحقیق با استفاده از ترکیبی از سه روش 

 ) سپس کـار  294)، تماس با مواد خطرناك (  336شده را، کار در ارتفاع ( بیشترین عدد اولویت ریسک محاسبه FMEAدرروش  ها:  یافته

بندي مخاطرات پرداختیم. سه اولویت اول به ترتـیـب کـار در          به اولویت AHPروش   ) به خود اختصاص دادند. در       288آالت (    ماشین  با
مخاطـره   8عنوان خطر مهم از بین  مخاطره کار در ارتفاع به TOPSISروش    آالت بیان شد. در      ارتفاع، تماس با گردوغبار، کار با ماشین      

کلی در این صنعت انتخاب شد. نتایج نشان داد در هر سه روش مذکور، کار در ارتفاع، نسبت به بقیه مخاطرات در صنعت سیمان بیـشـتـر       
 حائز اهمیت است.

و   سـازمـان    عالیه  اهداف  تحقق  در  فاکتورها  ترین ضروري  از  سیمان یکی  صنعت  در  ایمنی  ارتقاء  امروز،  پررقابت  دنیاي  در  گیري:   نتیجه
شـنـاسـایـی،       بـه   مـنـجـر     آن  اجـراي   که  است  مدیریتی  هاي ایجاد سیستم  درگرو  خود  مهم  این  به نیل .باشد می قانونی الزامات  پوشش
 گردد. می ها فعالیت در موجود مخاطرات کنترل و بندي اولویت

ش کلمات کلیدي: رو سک،  ری رزیابی  سیمان. ا ت  ع صن ره،  عیا د م چن  هاي 
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A-10-488-1 

 هاي ایمنی هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و طراحی سیستم بررسی حریق کتابخانه
 

 2، حامد کاظمی*2، رسول آقایی جودکی1مسعود قنبري

 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمانشاه استادیار و مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه- 1

 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمانشاه دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه -2

 rasool.10219@gimal.com*(نویسنده مسئول) : 

 

 چکیده:
سوزي، مطابق  هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مقابل آتش معرفی تجهیزات ایمنی و مواد قابل اشتعال در کتابخانه زمینه و هدف: 
(موسسه ملی حفاظت در برابر حریق) و تأمین تمهیدات الزم در استفاده و نصب تجهیزات مناسب در جهت                        NFPAبا استانداردهاي   

 باشد. ها می پیشگیري و جلوگیري از بروز آتش در کتابخانه

است.   شده  گردآوري  عینی  مشاهده  مصاحبه،  لیست،  چک  نامه،  از پرسش   استفاده  با  پژوهش  این  براي  الزم  اطالعات  روش انجام کار:  
، فرم مخصوص گردآوري مشخصات فیزیکی و ساختاري کتابخانه و              NFPAها در این پژوهش، استانداردهاي        ابزار گردآوري داده   

اي دانشکده بهداشت ویرایش و طراحی شده بود. همچنین در گردآوري              هاي شهرداري تهران که توسط گروه بهداشت حرفه          لیست  چک
 استفاده شده است. Office 2016و  AutoCAD 2013افزار  ها و نمودارها از نرم نقشه

هاي الزم جهت خاموش کردن حریق و به           ها، لوازم و آموزش     این پژوهش نشان داد، با توجه به منابع و نوع حریق کتابخانه               ها:  یافته
باشد ولی استفاده از      ها به تجهیزات اطفا و اعالم حریق باال می          حداقل رساندن خسارات موجود نیست. اگرچه هزینه مجهز کردن کتابخانه         
 ها و منابع باارزش دیگر دارد. نامه ها، مجالت، پایان این تجهیزات نقش بسیار تأثیرگذاري در کاهش خسارت به ساختمان، کتاب

ها پیشگیري کرد و      توان تا حدود زیادي از ایجاد حریق در کتابخانه            می  NFPAبا رعایت قوانین موجود در استاندارد          گیري:  نتیجه
هاي دستی    کننده  هاي آشکارساز، اسپرینکلر و خاموش      ها در مورد سیستم     خسارت را به حداقل رساند. در این پژوهش یک سري طراحی           

 ها جلوگیري به عمل آورد. توان از بروز خسارات احتمالی به منابع باارزش کتابخانه شده است که در صورت اجرا و عملیاتی شدن آن می ارائه

 ها باارزش و از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین آموزش استفاده از تجهیزات اطفاء و اعالم حریق به کارکنان دانشکده

 
 کتابخانه، حریق، اعالم، اطفاء کلمات کلیدي:
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A-10-493-1 

 بررسی تأثیر جو ایمنی بر روي رفتارهاي شهروندي ایمنی
 شرکت خودروسازي سایپا)-(مورد مطالعه

 

  3*، محسن مکی2، سیدیوسف هاشم وند1حسین محسنی

 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست (کارشناس بهداشت حرفه اي)، شرکت خودروسازي سایپا1

 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست (کارشناس بهداشت حرفه اي)، شرکت خودروسازي سایپا2

 golpa1900@gmail.comکارشناس ارشد مدیریت اجرایی (کارشناس بهداشت حرفه اي)، شرکت خودروسازي سایپا، (نویسنده مسئول): 3

 

 چکیده 

ز مهم     زمینه و هدف:    شغلی ا ث  ر                 حواد ــ س را ــ س در  ن  را رگ ز کا زیادي ا د  دا ع ت انه  سالی ست و  شري ا ع ب جوام روزه  شکالت ام ن م ری ت
ثانیه یک نفر  15المللی کار، هر  شوند. بر اساس آمار رسمی سازمان بین  دهند و یا دچار صدمات مختلف می   جهان به همین دلیل جان خود را از دست می         

شوند. بر اساس مـدل      هزار کارگر در سراسر جهان دچار حادثه می 153ثانیه  15دهد و هر  به دلیل حادثه یا بیماري ناشی از کار جان خود را از دست می        
هاي بهبـود   بینی نشده نقش دارند. یکی از روش  % نیز فاکتورهاي پیش 2% شرایط غیر ایمن و  10% رفتار غیر ایمن،  88دومینو هاینریش، در بروز حوادث      

باشد بدین منظور، این تحقیق جهت بررسی تأثیر جو ایـمـنـی بـر        رفتارهاي ایمنی کارکنان بررسی جو ایمنی محیط کار و تالش در قوي نمودن آن می     
روي رفتارهاي شهروندي ایمنی در شرکت خودروسازي سایپا مدنظر قرار گرفت. پرسش اصلی تحقیق این است که، جو ایمنی بـر روي رفـتـارهـاي                              

رفتارهاي شهروندي ایمنی تأثیر مثـبـت     بر روي  جو ایمنی-شهروندي ایمنی چه تأثیري دارد؟، همچنین فرضیه موردنظر در این تحقیق عبارت است از:                
 .دارد

ق هاي جانبی تـحـقـیـ     عنوان یافته همچنین در این تحقیق به بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر روي رفتارهاي شهروندي ایمنی و جو ایمنی نیز به                
 شود. پرداخته می

برداري تصـادفـی سـاده         باشد و روش نمونه تک مقطعی و نوع تحقیق کاربردي می -روش تحقیق، از نوع پژوهش توصیفی پیماشی  ها: مواد و روش 
نفر از کارکنان اجرایی شرکت خودروسازي سایپا در یازده واحد تولیدي و پشتیبان تولید، بـر     6564شده و  انجام 95است. این مطالعه مقطعی در تابستان        

هاي جو ایمنی و رفتارهاي شهروندي ایمنی را تکمیل نمودند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از   نمونه از پرسشنامه    362اساس جدول مورگان تعداد     
 .افزار لیزرل فرضیه این تحقیق موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت ها با استفاده از روش معادالت ساختاري و با کمک نرم تکمیل پرسشنامه

ــق                    ها:   یافته ــی ق ــ ح ــ ت ن  در ای ن  رد. همچنی دا ر  ثی أ ت یمنی  دي ا شهرون رفتارهاي  روي  ر  یمنی ب جو ا د که  ردی ت گ ثبا حقیق ا ت ن  در ای
 گونه تأثیري بر روي جو ایمنی و رفتارهاي شهروندي ایمنی ندارند. مشخص گردید که عوامل جمعیت شناختی (سن، سابقه، تحصیالت) هیچ

ت                 گیري:   نتیجه ا مثب یپ سا سازي  خودرو شرکت  در  یمنی  جو ا در  ع هرق ق دروا د که  ردی حاصل گ جه  ن نتی حقیق ای ت ن  د  در ای ــ ش ا ــ ر ب ت
ی کارکنـان و    عنوان یکی از راه کارهاي مؤثر در بهبود رفتارهاي ایمن           تواند به   تر خواهد بود؛ و جو ایمنی می        رفتارهاي شهروندي ایمنی کارکنان نیز مثبت     

 ها تلقی گردد. درنتیجه کاهش حوادث ناشی از رفتارهاي ناایمن و بهبود عملکرد ایمنی سازمان
 

 جو ایمنی، رفتارهاي شهروندي ایمنی، حادثه کلمات کلیدي:
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A-10-497-1 

ارزیابی عملکرد مدیریت بحران با استفاده از روش سفید سازي اعداد خاکستري و تکنیک  
DEMATEL 

 

 2*منوچهر امیدواري ،1پوریا پورجمع مقدم 
 مدیریت سیستم و بهره وري دانشگاه آزاد قزوین. –کارشناس ارشد مهندسی صنایع -1

ایمنی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، قزوین، ایران.  –(نویسنده مسئول) دانشیار گروه مهندسی صنایع -2
OMIDVARI88@YAHOO.COM 

 چکیده

ن           زمینه و هدف:    دوی ت ن  حرا ت ب ری دی عملکرد م رزیابی  ا زمینه  در  رو  ش  پی ش  ژوه ده      پ ستفا ت آن ا دقیق    شده و اهمی ي 
هاي کیفی و غیر عددي است. هدف همسو کردن جریان اطالعات کیفی متفاوت با ادبیات متفاوت از افراد مسئول در      و کاربردي از قضاوت   

هاي طبیعی و غیرطبیعی که نگرانی در شهرهاي پرجمعیت و مـتـراکـم را             هاي مختلف است. با توجه به تهدیدات روزافزون بحران           ارگان
شـود.     ازپیش احساس مـی    تر و ارائه راهکارهاي عملیاتی، در مبحث مدیریت بحران بیش     کند، ضرورت مطالعات کاربردي دقیق      تشدید می 

آورد. در چنین شرایطی تئوري خاکستري بـه مـا              هاي کیفی و غیرمطمئن را به همراه خود می          ارزیابی در شرایط بحرانی و متغیر، قضاوت      
هاي مقطعی و حدودي و همچنـیـن          اندرکار و خبرگان، بتوانیم عدم اطمینان، ارزیابی        گیري از قضاوت مدیران دست      کند تا با بهره     کمک می 

 گیري پوشش دهیم. هاي متفاوت تصمیم بینی نشده را در محاسبات ریاضی و مدل برخی دیگر از مسائل پیش

تکنیک ها:   مواد و روش   ز  ا ا  ست را ن  کنیم، ابتـدا کـلـیـه        هاي زوجی است استفاده می که بر مبناي مقایسه DEMATELدر همی
اي با طیف عبارات کالمی خاکستري از ایشان اخذشده اسـت،       ي پرسشنامه   وسیله  نظرات از ارزیابی خبرگان از عوامل مدیریت بحران که به         

ازآن با استفاده از روش نوین سفید سازي اعداد خاکستري با وزن        شده و پس    آوري سپس میانگین آنان با محاسبات خاکستري حساب         جمع
شـود. در ادامـه           هاي حدودي اعداد خاکستري، اعداد کریسپ براي تشکیل ماتریس ارتباطات مستقیم اولیه استخراج مـی             متعادل، از بازه  

ها و طبق امتیـاز ارزیـابـی       کارگیري اصول نظریه گراف ، معیارها و زیر معیارهاي مدیریت بحران با بهDEMATELمحاسبات تکنیک   
یم، ده می مراتبی از ارزیابی عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تأثیر و تأثر متقابل ارائه  خبرگان نظم گرفته و درنهایت ساختاري سلسله 

 اي که شدت اثر روابط مذکور را با امتیاز عددي نیز تعیین شود. گونه به

رزیابیها:     یافته شان می     ا هایی ن ت       هاي ن فوری ) ر  عیا ر م زی د که  در              ده ت  ــا ــی ــل عم جراي  (ا ر کلی  عیا ز م تی) ا عملیا هاي 
بحران) داراي باالترین اهمیت در مدیریت بحران است. همچنین زیر معیار (طراحی سناریو اقتصادي) از معیار کلی ارزیـابـی اقـتـصـادي                           

 هاي مدیریت بحران کمترین رتبه را دریافت کرده است. برنامه

دل         گیري:     نتیجه ز به م ردي که نیا در موا ش  رو ن  ز ای ده ا ستفا ده ا دا اما  ست  ریاضی ا ت  سبا حا در  سازي و م دقیقی  هاي 
 تواند رویکردي کارآمد و مفید باشد. دسترس نیست، می

رزیابی  کلمات کلیدي: ري، ا ست خاک سازي،  د  سفی ن،  حرا ت ب ری دی  DEMATELم
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A-10-504-1 

 در مجاري عرضه سوخت همدان HSEویژه سازي و نگرشی در ممیزي  
 

 *1فرشیدحنیفی

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی، گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، موسسه غیرانتفاعی کاسپین قزوین 

HSE.FARSHIDHANIFI@YAHOO.COM 
 

 چکیده 
با توجه به اهمیت مجاري عرضه سوخت که از مراکز مهم و حساس استراتژیک هستند و همواره در معرض خـطـراتـی        :زمینه و هدف  

داده است لذا هدف از این پژوهش پیشگیري  رخHSEباشند و حوادث مختلفی که در زمینه  سوزي، انفجار و انتشار فرآورده می همانند آتش
زیسـت   سازي روش اجرایی ممیزي بهداشت، ایمنی و محیط      از وقوع و بروز این حوادث با ارائه الگوي ممیزي این مجاري و تدوین و بومی               

جایگاه توزیع سوخت واقع در هـمـدان در        20صورت مقطعی و در  باشد. این مطالعه به بر اساس طراحی سؤاالت و روایی و پایایی آن می 
 انجام پذیرفت. 95سال 

هـا و بـر اسـاس             لیست ممیزي طراحی شده که درنتیجه موارد مهم و اساسی جایـگـاه             در راستاي اعتبار یابی چک      :ها  مواد و روش  
هاي  هاي سیستم زیست و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ممیزي در وزارت نفت و وزارت بهداشت و محیط   HSEهاي    دستورالعمل

عنوان ابزار مورداستفاده مطالعه که باهدف  تدوین گردیده و بهها و حوادث گذشته  و ارزیابی ریسکزیست  مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط    
با بررسی کارهاي صورت گـرفـتـه در         HSEنفر از متخصصان    3هاي همدان به کار گرفته شد، ابتدا          بررسی پایایی و روایی، در جایگاه     

لیست ممیزي را مورد ارزیابی و بازبینی قـراردادنـد. از         چکHSEنظران  نفر از خبرگان و صاحب 5خصوص طرح سؤاالت اقدام و سپس  
صورت تصادفی انتخاب شد.  ها به ) و کرویت بارتلت جهت تعیین کفایت حجم نمونه استفاده شد. نمونهKMOالکین ( -مایر -آزمون کیزر

هـاي     تر استفاده شـد. داده         ها همگن   منظور سنجش همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و درنتیجه پرسش           از شاخص آلفاي کرونباخ به    
 .قرار گرفت SPSSافزار  شده در نرم لیست تدوین حاصل از چک

ه      ها  یافته جایگا ده که  دا شان  ج ن حوزه محیط      : نتای در  ن  زی رل           هاي بن ــ ــت ــن راي ک دا یمنی  ت به ا سب شت ن دا ه ست و ب زی
 مدیریتی کمتري هستند

فته     گیري  نتیجه ا ی توجه به  ا  ب    : ب ز  در دو سطح مدیریت و کارکنان مـجـاري و اسـتـقـرار           HSEاقداماتی همچون آموزش    هها نیا
HSEms  توان بهبود شرایط را شاهد بود. باشد که می می 

 

 زیست، مجاري عرضه سوخت ممیزي، ایمنی، بهداشت و محیط کلیدي:کلمات 
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A-10-509-1 

هاي فلزي بررسی رابطه هوش هیجانی و اعمال ناایمن کارکنان در یک صنعت ساخت سازه

6، حسین آقائی میبدي5، رقیه دیوساالر4، مریم فرخزاد3، حمید شفق2، جمشید رحیمی*1فرهاد تاجیک

 اي، شرکت آژند ایمن سالمت پارس (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه -*1

fa.tajikhse@gmail.com 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجویی دکتري، مهندسی بهداشت حرفه -2

 اي، شرکت آژند ایمن سالمت پارس کارشناس ارشد، مهندسی بهداشت حرفه -3

 اي، شرکت آژند ایمن سالمت پارس کارشناس ارشد، مهندسی بهداشت حرفه -4

 کارشناس ارشد، مهندسی بهداشت محیط، شرکت آژند ایمن سالمت پارس -5

 اي، شرکت آژند ایمن سالمت پارس کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه -6

چکیده
جانی مجموعه    زمینه و هدف:    ش هی ت    هو هار ز م ا شارهاي  اي  ف ا  در مقابله ب ا  ر رد  ف وانایی  ت ست که  ختی ا شنا ر  غی هاي 

عنوان فاکتورهاي تأثیـرگـذار در      دهد. از سویی استرس شغلی و اعمال ناایمن به  هاي ناشی از کار تحت تأثیر قرار می   ویژه تنش   محیطی به 
شوند. این پژوهش باهدف تعیین ارتباط هوش هیجانی کارگران با رفتار ناایمن آنـان در یـک  افزایش ریسک حوادث شغلی شناخته می     

 صورت پذیرفت. 1395هاي فلزي در استان تهران سال  صنعت ساخت سازه
ستگی می ها:  مواد و روش   ز نوع همب ا توصیفی  عه  ن مطال ش   ای ژوه پ ن  ای عه آماري  جام شد.  نفر از پرسنل صـنـعـت     150با

گیري رفتار ایمـنـی و      باشد. رفتارهاي ناایمن کارگران با استفاده از روش نمونه  گیري پژوهش تمام شماري می موردنظر بوده و روش نمونه    
) جهت سنجش هوش هیجانی افراد استفاده شد  Bar-On, مشاهده موردبررسی قرار گرفت. از پرسشنامه استاندارد بار ـ آن (         4050تعداد  

 هاي آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و روش Spssافزار  و اطالعات حاصل از مطالعه با استفاده از نرم
ــه  به  ها:   یافته د، ک ــ ردی ده گ ستفا سیون ا رگر دل  ز م ن ا را رگ ن کا ایم ا رفتارهاي ن جانی و  ش هی رابطه هو ن  عیی ت منظور 

باشند، به عبـارتـی    ). درواقع هوش هیجانی و رفتار ناایمن داراي ارتباط منفی می  r= -0.69ارتباط معکوس بین این دو پارامتر دیده شد (         
شـود. ایـن         توان گفت که افزایش میزان هوش هیجانی با تعداد رفتار ناایمن رابطه عکس داشته و موجب کاهش اعمال ناایمن مـی                       می

 باشد. آمده، به لحاظ آماري معنادار می دست ) بهp=0.007همبستگی با توجه به (
جانی به    گیري:   نتیجه ش هی ن     هو روا ر  غی یک مت ن  ر        عنوا را ــ ق ر  ثی أ ت تحت  ا  ر رکنان  ن کا ایم ا رفتارهاي ن د  دا ع ت ی،  خت شنا

تواند نقش به سزایی در کاهش اعمال ناایمن و بالطبع حوادث شغلی داشته باشد. دهد؛ لذا هوش هیجانی می می
یمنی کلمات کلیدي: ن، ا یم ا ا عمال ن ا ی،  غل ش ث  حواد ی،  جان ش هی هو
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A-10-510-2 

سازي فرهنگ ایمنی و بهداشت در محیط کار از منظر دین ضرورت نهادینه

*2، علیرضا مشکوري1علیرضا علی نوري

 دکتراي تخصصی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی قم- 1

 (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم-* 2

mashkoori1@yahoo.com 

چکیده
م وحی            زمینه و هدف   س کال سا ر ا ست و ب شتی ا ه دگی ب زن دگی،  زن ن  ری ت رمانی  ن و آ ری ت ا یب ز ن،  رآ ق عالیم  ت ر  ادخلوها بسالم " : مبتنی ب

تـریـن ویـژگـی        ، شیرین ترین و اساسی ترین کمال بهشت، ایمنی و سالمتی آن است. در زندگی دنیوي نیز بزرگ"ان المتقین فی مقام امین"و " امنین
ا و آخـرت    دنیجامعه آرمانی اسالم ازنظر شیعه و سنی پس از ظهور امام عصر (عج)، ایمنی آن جامعه است و بر این مبنا باید اسالم را تحت عنوان ایمنی          

ر تعریف کرد. هدف این مطالعه دستیابی به منابع براي تحریک وجدان مذهبی و مسئولیت دینی افراد و همچنین افزایش سطح آگاهی عموم جـامـعـه د                    
جهت رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی است.

سال         ها  مواد و روش   در  روري که  حقیق م ت ن  در ای باهدف تأمین مستندات الزم براي تنویر افکار در جهت رعایـت اصـول ایـمـنـی و 1395: 
سایر منابـع اسـالمـی       -سیره و سخنان معصومین (ع) و ج   -قرآن کریم، ب -بهداشت شغلی انجام شد، سه منبع اصلی براي بررسی انتخاب گردید: الف   

 شده است. هاي علوم اسالمی نوشته ها، برنامه هاي رایانه اي و سایر کتبی که در زمینه شامل تفسیرها، معجم ها، درس
نـیـز      " صحت بدن" ایمنی و سالمتی مصادیق متعددي شامل فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظتی دارد که تحت عنوان         :ها  یافته

مـعـه   جا نام برده شده است. دانش تندرستی و ایمنی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود در غیر این صورت بهداشت و ایمنی در جامعه توسعه نمی یابد و         
دم ز عـ   با انواع خطر و عواملی که سالمتی و امنیت او را تهدید می کنند، روبرو می شود. اولین عامل ضد ایمنی در عصر حاضر احساس ایمنی نـاشـی ا               
تـوانـد     شناخت جهان، محیط زیست، محیط کار و یا ناشی از عدم شناخت خود انسان است. درمجموع و منطبق بر متون دینی، انسان در صـورتـی مـی            

) شناخت طبیعت، محیط زیست، محیط کار و عواملی که تندرستی و بهداشت جسم و روان انسان را    1سالمتی و ایمنی خود را تأمین کند که چهار شرط           
) 4ها به فرهنگ عمومی جامعه و      شدن آن ) به جریان افتادن آموخته ها از راه تبدیل 3) آموختن اصول و فروع بهداشتی و ایمنی،  2اندازد،  به مخاطره می 

بکار بستن آموخته هاي اصول ایمنی و بهداشتی، تحقق پیدا کند.
تگیري  نتیجه ســ شري ا عه ب جام د به  علمی مفی صول  م ا تما جراي  ن ا ضام ی،  روان شت  هدا ن ب تأمی ر  عالوه ب عاد  دأ و م ن به مب یما : ا

 رانزیرا در شریعت اسالم و فرهنگ قرآنی حفظ نفس خود و دیگران از عوامل خطر، از واجبات شمرده می شود و در معرض خطر قرار دادن خود و دیـگـ             
 ص و  از محرمات دینی محسوب می گردد. آنچه مهم است نحوه برخورد و رفتار انسان با طبیعت و پدیده هاي آن است و باید راه روش این رفتار مشخـ              

رد کـه در      دا   شناخته شود تا هم از منافع جهان استفاده شود و هم از عوامل تهدیدکننده سالمتی و ایمنی مصونیت به وجود آید. این باور و اعتقاد وجود       
وص خصـ  هاي الزم در این مسیر به دست ما رسیده است. بر این مبنا به نظر می رسد توسعه فرهنگ و معارف دینی در سطح جامعه و به          متون دینی رویه  

محیط هاي شغلی می تواند به رعایت بیشتر اصول ایمنی منتهی گردد.
شغلی کلمات کلیدي: شت  هدا ی، ب یمن رهنگ ا ف م،  ری ن ک رآ ق ی،  دین آموزه هاي 
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در مواجهه پوستی با داروهاي بخش جامدات در واحد تولید یک صنعت  موضعیاثرات  ارزیابی ریسک
داروسازي

3دل ، رضوان زنده2، ابوذر عینی پور 1*فاطمه امیرخانلو 

گروه سم شناسی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-1

royaamirkhanloo@yahoo.com 

ایران ،تهران ،اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واحد مهندسی بهداشت حرفه-2

ایران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،اي، دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت حرفه -3

چکیده
جاد بیماري     زمینه و هدف   ی دلیل ا ه  شاغل ب در م شیمیایی  د  ت موضعی موا را ث ز مهم : ا یکی ا ستی  پو ــی  هاي  شت دا ه ت ب خطرا ن  ری ت

سمی در   ترین الیه پوست است و در بسیاري از موارد منجر به ایجاد یک اثر  باشد. مواجهه پوستی، مقدار ماده شیمیایی است که در تماس با بیرونی             می
حل مناسب بهداشتی براي مدیریت ریسک تماس با مواد شیمیایی است. با توجه به اهمیت این موضوع در ایـن        گردد. ارزیابی ریسک یک راه       پوست می 

 مطالعه در بخش جامدات یک صنعت داروسازي میزان ریسک اثرات موضعی در تماس پوستی با مواد شیمیایی ارزیابی شد.
شماري    ها  مواد و روش   م  تما ش  رو ا  عه ب ن مطال در ای دارو از بخش جامدات در یک صـنـعـت     18نوع ماده شیمیایی مورداستفاده در تولید  20: 

-QLK4-CTداروسازي در تهران مطالعه شد. ارزیابی ریسک اثرات موضعی در تماس پوستی بر اساس ابزار پیشنهاد شده توسط اتـحـادیـه اروپـا                 

رتبه کیفی (کم تا شدید) و مـیـزان 5در   انجام یافت. بر اساس این پروتکل، میزان درجه سمیت ذاتی داروها براي اثرات موضعی   01107 -1999
رتبه کیفی (ناچیز تا شدید) محاسبه گردید و با در نظر گرفتن درجه سمیت ذاتی و رتبه تماس پوستی، مقدار ریسـک اثـرات  6امتیاز تماس پوستی در     

 رتبه کیفی محاسبه شد. 6موضعی در 
تبه ها:   یافته ر در  سی  رر تمامی موردب راي  ستی ب پو س  تما ز  ا ن امتی زا درصد از ترکیبات موردبررسی ازلحاظ درجـه     35(باال) ارزیابی شد. 4می

(کم) بودند. پلی اتیلن گلیکول از مواد شیمیایی پرکننده در داروهاي جامـد اسـت      1(متوسط) قرار داشتند و بقیه داراي رتبه 2سمیت ذاتی داروها در رتبه  
باشد. میزان ریسک اثرات موضعی در تماس پوستی بـا داروهـاي که داراي ریسک باال براي ایجاد عوارض موضعی و در تمامی واحدهاي جامدات می 

مورد داراي امتیاز ریسک متوسط بودند. از     8ماده داراي ریسک کم و  12، ترکیب مطالعه شده 20که از     طوري  مطالعه شده کم تا متوسط ارزیابی شد به       
 میزان ریسک اثرات موضعی در واحد بلیستر براي تمامی داروها کمتر از واحدهاي دیگر تعیین گردید.شده  واحد بررسی 6بین 

ن می     گیري  نتیجه شا عه ن ج مطال ــی  : نتای ع ــوضــ ت م را ث راي ا تی باالیی ب ذا ت  سمی راي  دا سی  رر د موردب ینکه موا اوجودا دهد که ب
تـوان     گیري کلـی مـی     (متوسط) قرار داشت. در یک نتیجه   3ها ریسک اثرات موضعی در رتبه  باشند ولی به دلیل سطح تماس باال در تعدادي از آن      نمی

 گفت هر دو عامل سمیت ذاتی و سطح مواجهه پوستی براي تعیین ریسک اثرات موضعی اهمیت دارد.

ارزیابی ریسک موضعی، مواجهه پوستی، صنعت داروسازي، واحد جامدات کلمات کلیدي:
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زامیاد يدر کاهش حوادث ناشی از کار در شرکت خودرو ساز يتعیین عوامل مؤثر سازمان

 2، علیرضا سلطانی1*سمیرا قیاسی
 يواحد تهران مرکز يمحیط زیست، دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاداسالم يگروه مهندساستادیار -*1

s.ghiasi@iauctb.ac.ir
 يواحدتهران مرکز يدانشگاه آزاداسالم يومهندس يست ، دانشکده فنيط زيمح يارشدگروه مهندس يکارشناس يدانشجو-2

چکیده
حرفه            مقدمه:  شت  دا ه ی، ب زمان سا شد  ر رو به  ت مهم و  ز مالحظا ت  یکی ا ــ ری دی راي م ذا ب ست. ل رکنان ا یمنی کا اي و ا

توانند در کاهش حوادث ناشی از کار نقشی داشته باشند، ضروري می باشد. . لذا در این پژوهـش  سازمان، شناسایی عوامل سازمانی که می     
کاري جهت شناسایی و ارزیابی این گـونـه       سعی شده است تا با بررسی چند معیار و زیر شاخص سازمانی مؤثر مذکور بر کاهش حوادث راه                 

 ها ارائه گردد. معیارها و شاخص
نفر از کارگران، کارمندان، کارشناسان، سرپرستان و ریاست ها و مدیران انجام شـد. بـراي    340این مطالعه بر روي       : يروش بررس 

هاي کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و کـروسـکـال       و آزمون SPSSسنجش از پرسشنامه و براي تجزیه و تحلیل از نرم افزار   
 والیس استفاده شد.

ن     ها:   یافته ــ ری ــ ــت سانی کم ان روي  جذب نی حوه  ن و ن ری شت سانی بی ان روي  ش نی حوه آموز ی، ن صل عیارهاي ا توجه به م ا  ب
تأثیرات را بر کاهش حوادث داشته است. در بین زیرشاخص هاي جذب نیروي انسانی، انجام معاینات و آزمایشات بدو استخدام و حین کار

بیشترین تأثیر را در بین عوامل مرتبط با جذب نیروي انسانی بر کاهش ضریب تکرار حـادثـه  7/96طبق ضوابط و الزامات قانونی با رتبه        
قرار دارد. رعایت قوانین و مقررات قانونی طبقه بندي مشاغل  6/01دارد. شغلی درون سازمانی جهت انطباق شغل و فرد در رتبه دوم با رتبه 

پایین ترین رتبه را در بین شاخص هاي جذب نیروي انسانی به خود اختصاص داده است. در بین   3/91و سخت و زیان آور در واحد با رتبه  
 8/93زیرشاخص هاي آموزش نیروي انسانی، ارتباط حوادث رویداده در واحد با فقدان آموزش هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي با رتـبـه                          

بیشترین تأثیر را در کاهش ضریب تکرار حوادث دارد. مشخص بودن مسئولیت نظارت بر اجراء مؤثر آموزش ها در خصـوص الـزامـات و
قوانین ایمنی و بهداشت حرفه اي در واحدها و تفکیک الزامات و فاکتورهاي ایمنی و بهداشت حرفه اي آموزشی شغلی در دستـورالـعـمـل

کمترین تاثیر را در کاهش ضریب تکرار حادثه دارند. 3/93و  4/09هاي مرتبط با آموزش به ترتیب با رتبه 
ر  نتیجه گیري:   ا ــ ز ک شی ا حوادث نا ش  روي کاه ر  ا ب ر ر  ثی أ ت ن  ری شت سانی بی روي ان ش نی حوه آموز ینکه ن توجه به ا ا  ب

داشته است؛ لذا نحوه آموزش صحیح و مستمر نیروي انسانی اثربخش بوده و می تواند حوادث عمده ناشی از کار را مورد کنترل و کاهـش
قرار دهد.

د واژگان کلیدي: زامیا سازي  خودرو  شرکت  ر،  ز کا ا شی  ث نا حواد ی،  زمان سا عوامل 
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هاي مرتبط با آن: مطالعه موردي در یک صنعت  هاي شناختی و متغیر شکست

آبادي مصطفی میرزایی علی،  1*نیا محسن مهدي
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه -1

Mohsen.Mahdinia@yahoo.com
اي دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه -2

 ، قم، ایرانقمنویسنده مسئول مکاتبات: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

 چکیده
م وظیفه           زمینه و هدف:    جا در طی ان ختی  شنا یه  ا پ ا  خطا ب ی،  خت شنا ست  ت        شک ــ ــی ا موفق عموالً ب ست که م اي ا

هـاي مـؤثـر بـر  هاي فردي و شغلی است و شناسایی فاکتور         شود. عملکرد شناختی تحت تأثیر شرایط و برخی ویژگی           انجام می 
هاي شناختی به عـنـوان    عملکرد انسان جهت پیشگیري از خطاي انسانی یک ضرورت است. این مطالعه با هدف بررسی شکست    

 هاي انسانی و شناسایی برخی عوامل فردي و شغلی مرتبط با آن در یک صنعت انجام شد. بخشی از خطا
روي  ها:  مواد و روش  ر  توصیفی مقطعی ب عه  ن مطال نفر از کارکنان یک صنعت در استان قم انجـام شـد. ابـزار 173ای

هاي شناختی بود. جمع اوري اطالعـات  نامه شکست   شغلی و هچنین پرسش     -نامه دموگرافیک   آوري اطالعات شامل پرسش     جمع
هاي تحـلـیـل     ) و آزمون 20(نسخه  spssبه صورت خود گزارشی نیمه نظارتی انجام شد. تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  

 عاملی، آزمون تی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
ست       ها:   یافته شک د که  دا شان  عاملی ن حلیل  ه،  ت ــ ــظ ف حا حیطه( سه  راي  دا عه  روه مورد مطال در گ ختی  شنا هاي 

هـاي     بود. میانگین(انحراف معیار) امتیـاز شـکـسـت          0/89نامه  باشد. ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسش   توجه، عملکرد) می   
هاي مورد بررسی، ابتال به بیماري مزمن، مصرف دخانیات و سابقـه کـار      بود. از متغیر  1/70) 0/55شناختی در گروه مورد مطالعه(     

 داري به دست نیامد. هاي شناختی ارتباط معنی هاي شناختی بودند اما بین وقوع حادثه و شکست دار با شکست داراي ارتباط معنی
ستگیري:     نتیجه م  شک جــ ســ ــ ــن تباط م ر راي ا درا عاد  ب ن ا وده و ای عدي ب د ب چن ختاري  سا راي  دا ختی  شنا هاي 

هاي شنـاخـتـی     رسد ابتال به بیماري مزمن، مصرف دخانیات و سابقه کار باعث افزایش احتمال بروز شکست باشند. به نظر می    می
 تر دارد. هاي بیشتر و جامع شود که این موضوع نیاز به بررسی می

ست کلمات کلیدي: دثه شک حا ی،  یمن ی، ا سان خطاي ان ی،  خت شنا هاي 
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ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهاي ارگونومی در مشاغل صنفی خدمات فلزي شهرستان رشت
*5، علیرضا اعتمادي دیلمی4، علی حق شناس3، مهیار مجللی مقدم2، اعظم رمزي 1انوشیروان صفري شیرکوهی

 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، مرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -1

 اي، مرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن کارشناس بهداشت حرفه -2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ایمنی صنعتی، مرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -3

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی مرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -4

 alirezaetemadi46@yahoo.com، مرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، HSEدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت -*5

چکیده
ه        زمینه و هدف:    رگا صنفی و کا شاغل  در م شاغل  ن  را رگ ش قابل     کا شکیل می        هاي کوچک، بخ ت را  شور  ن ک را رگ ز کا ت  توجهی ا ــا ه ــ ج ه  د که ب دهن

یی، ... بیشترین آسـیـب      هاي اجرا ها توسط دستگاه ها، دشوار بودن امکان نظارت بر آن اي در آن مختلف ازجمله کوچک بودن کارگاه، عدم استقرار تشکیالت بهداشت حرفه         
مت بیشتر کـارگـران     آوري هستند که سال ترین عوامل زیان   شوند. عوامل ارگونومی ازجمله فراوان       اي و ایمنی، متحمل می      را به جهت رعایت ناکافی اصول بهداشت حرفه       

به خدمات فلـزي   هاي صنفی مربوط کند در این مطالعه ریسک فاکتورهاي ارگونومی در مشاغل کارگاه    شدت تهدید می    هاي کوچک را به     شاغل در مشاغل صنفی و کارگاه     
شـور را در      هاي بهـداشـتـی ک      تواند کار بازرسی محیط کار توسط سطوح مختلف شبکه        در شهرستان رشت موردبررسی قرار گرفته است. همچنین نتیجه این مطالعه می            

 تشخیص پوستچر نامناسب کاري تسهیل نماید.

شت  ها: مواد و روش  ر ن  ستا ر شه هاي صـنـف خـدمـات        باشد. در این مطالعه کارگاه  کارگر فعال می 7118کارگاه صنفی مربوط به خدمات فلزي با تعداد  2990در 
ی و مطالعه شـده    سازي شهرستان رشت موردبررسی قرار گرفت. براي هر یک از مشاغل مذکور ابتدا، شغل بررس  فلزي شامل آهنگري و جوشکاري، تراشکاري و آلومینیوم       

) هر عنوان شغلی آنالیز گردید. بعد از آن عوامل ارگونومی موجود در هر یک از وظایف شغلی تعیین و سپس علـت    Taskو سپس بر اساس مشاهده فرایند کاري، وظایف ( 
راه با حمل بار بـوده،  زمان مواجهه، شرایط بدن در حین انجام فعالیت مشخص گردید. در مواردي هم که وظیفه شغلی هم  هرکدام از این عوامل بر اساس نوع فعالیت، مدت  

 شده توسط مرکز سالمت محیط و کار) موردبررسی قرار گرفت. لیست ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار (ارائه ارزیابی وزن بار نیز توسط چک

د که کلیه          ها:   یافته ردی شخص گ عه م ن مطال هاي حرفه آهنگري و جوشکاري (شامل جوشکاري قطعات، برشکاري ورق و آهن، کار با سنگ فـرز) و       Taskدر ای
کاري، نوارپیچی، جابجایی  کاري، پرچ سازي شامل سوراخ هاي حرفه آلومینیوم Taskهاي حرفه تراشکاري (شامل تراشکاري، دریل کاري و فرزکاري) و کلیه      Taskکلیه  

ها نیز باالتـر از حـد مـجـاز هاي داراي حمل بار در این مشاغل، میزان بار آن Taskباشند؛ و با توجه به ارزیابی وزن بار در            محصول داراي وضعیت بدنی نامناسب می     
 باشد. می

(           گیري:   نتیجه د که وظایف کاري  ردی شخص گ عه م ن مطال هاي مختلف خدمات فلزي شامل آهنگـري و جـوشـکـاري، تـراشـکـاري و                 ) حرفه Taskدر ای
عمدتاً در حالت خـمـیـده یـا         هاي بدن ازجمله کار ایستاده یا نشسته (بیش از دو ساعت در روز)، کار    زمان مواجهه و نحوه قرار گرفتن اندام    سازي بر اساس مدت     آلومینیوم

چـرخـش و        مدت جهت نظارت بر فرآیند، خم شدن بدن به جلو، خمش و پیچش کمر، خم شدن گردن، کار ایستاده همراه با خـمـش،     ندرت نشسته، ایستادن طوالنی   به
 باشند. پیچش و حمل بیش ازحد مجاز بار، پتانسیل ابتال به عوارض اسکلتی عضالنی ناشی از ریسک فاکتورهاي ارگونومی را دارا می

زي کلمات کلیدي: ت فل خدما صنفی،  شاغل  رگونومی، م فاکتورهاي ا سک  ری
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A-10-23-3

ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهاي ارگونومی در مشاغل صنفی خدمات خودروي شهرستان رشت

*5، علیرضا اعتمادي دیلمی4، فرزین حجت3رحمانی پور سجاد ،2، مرتضی قربانی1انوشیروان صفري شیرکوهی

 شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، مرکز بهداشت -1
 شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن اي، مرکز بهداشت کارشناس بهداشت حرفه -2
 شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن اي، مرکز بهداشت کارشناس بهداشت حرفه -3
 شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن اي، مرکز بهداشت کارشناس بهداشت حرفه -4

alirezaetemadi46@yahoo.com، مرکز بهداشت شهرستان رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، HSE(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت --5

چکیده
ه        زمینه و هدف   رگا صنفی و کا شاغل  در م شاغل  ن  را رگ قابل     : کا ش  شکیل می        هاي کوچک، بخ ت ا  ر شور  ن ک را رگ ز کا د   توجهی ا ــ دهن

هـا تـوسـط         ها، دشوار بودن امکان نـظـارت بـر آن        اي در آن که به جهات مختلف ازجمله کوچک بودن کارگاه، عدم استقرار تشکیالت بهداشت حرفه           
شونـد. عـوامـل ارگـونـومـی ازجـملـه اي و ایمنی، متحمل می هاي اجرایی، ... بیشترین آسیب را به جهت رعایت ناکافی اصول بهداشت حرفه      دستگاه
ـ   شدت تهدید می    هاي کوچک را به     آوري هستند که سالمت بیشتر کارگران شاغل در مشاغل صنفی و کارگاه             ترین عوامل زیان    فراوان عـه  کند در این مطال

هاي صنفی مربوط به خدمات خودرو در شهرستان رشت موردبررسی قرار گرفته است. همچنین نـتـیـجـه  ریسک فاکتورهاي ارگونومی در مشاغل کارگاه     
 نماید.هاي بهداشتی کشور را در تشخیص پوستچر نامناسب کاري تسهیل  تواند کار بازرسی محیط کار توسط سطوح مختلف شبکه این مطالعه می

شت      ها:   مواد و روش   ر ن  ستا شهر هـاي   مطالعه کارگاه باشد. در این  کارگر فعال می 6463کارگاه صنفی مربوط به خدمات خودرو با تعداد  2978در 
صنف خدمات خودرو شامل تعویض روغن، مکانیکی خودرو و صافکاري اتومبیل شهرستان رشت موردبررسی قرار گرفت. براي هر یک از مشاغل مذکـور

) هر عنوان شغلی آنالیز گردید. بعد از آن عوامـل ارگـونـومـیTaskابتدا، شغل بررسی و مطالعه شده و سپس بر اساس مشاهده فرایند کاري، وظایف (         
لیت زمان مواجهه، شرایط بدن در حین انجام فعا   موجود در هر یک از وظایف شغلی تعیین و سپس علت هرکدام از این عوامل بر اساس نوع فعالیت، مدت                   
ر لیست ارزیابی حد مجاز بلند کردن دسـتـی بـا        مشخص گردید. در مواردي هم که وظیفه شغلی همراه با حمل بار بوده، ارزیابی وزن بار نیز توسط چک    

شده توسط مرکز سالمت محیط و کار) موردبررسی قرار گرفت. (ارائه
د که کلیه          ها:   یافته ردی ص گ شخ عه م ن مطال هاي حرفه تعویض روغن (شامل باز کردن و تخلیه روغن از زیر، پـر کـردن روغـن،          Taskدر ای

هاي حرفه مکانیکی خودرو (شامل تعمیرات، بازو بسته کردن قطعات، کار در چـال سـرویـس،            Taskتعویض فیلترها، تعویض روغن گیربکس) و کلیه         
 باشند. کاري در حرفه صافکاري اتومبیل داراي وضعیت بدنی نامناسب می شستشوي قطعات، تعویض قطعات) و وظیفه چکش

(  گیري:  نتیجه د که وظایف کاري  ردی ص گ شخ عه م ن مطال هاي مختلف خدمات خودرو شامل تعویض روغن، مکانیـکـی و      ) حرفه Taskدر ای
زدن و   هاي بدن ازجمله باالتر نگهداشتن است نسبت به شانه، خم شدن بدن به جلو، زانو          زمان مواجهه و نحوه قار گرفتن اندام        صافکاري بر اساس مدت   

کـدام     یچباشند؛ اما ه نیز حرکات تکراري (در حرفه صافکاري)، پتانسیل ابتال به عوارض اسکلتی عضالنی ناشی از ریسک فاکتورهاي ارگونومی را دارا می     
 باشند. از وظایف کاري مذکور با حمل بار غیرمجاز همراه نمی

خودرو کلمات کلیدي: ت  خدما ی،  صنف شاغل  ی، م رگونوم اکتورهاي ا ف سک  ری
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A-10-39-1 

RULAارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی مشاغل بیمارستانی با روش 

علیرضا جاللی 1*، مهران قلعه نوي2، سپیده سلیمانی3، سعیده سادات سکاك4

، Jalali.hse@gmail.comایران،  Nestléشرکت  HSE، موسسه انرژي ساوه، مسئول HSE(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی  -*1

 اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اي، دانشگاه تربیت مدرس، مربی گروه بهداشت حرفه دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه- 2

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال آمل HSEاي، مسئول  کارشناس بهداشت حرفه- 3

 اي کارشناس بهداشت حرفه 4

چکیده
در آن         زمینه و هدف   عضالنی  سکلتی  ختالالت ا شاغلی که ا جمله م ز ست و  : ا ستان ا در بیمار ر  د کا رن دا شیوع باالیی  ها 

اي مهم به نام درمان هستند ضروري است کـه  دار وظیفه   ها از ارکان اساسی تأمین سالمت اجتماع و مردم و نیز عهده             ازآنجاکه بیمارستان 
هدف مطالعه پیش رو، ارزیـابـی       ابتدا کارکنان این ارگان، خودشان داراي سالمت کافی بوده تا بتوانند از عهده این وظایف خطیر برآیند.                 

ها بر اساس مـیـزان         بندي ایستگاه   هاي کاري بیمارستانی در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال آمل و اولویت              ارگونومی ایستگاه 
باشد. ها می اختالالت آن

تکنیک ها مواد و روش  حی باالتنه بود  در نوا درد  ز  ت ا شکایا ر  شت ینکه بی قبلی و ا ت  عا توجه به مطال ا  جهـت   RULA: ب
نیاز به ارزیـابـی      RULAاي انجام شد تا مشاغلی که با روش          اي و مصاحبه    بندي مشاغل با روش مشاهده      ارزیابی انتخاب گردید. دسته    

بایست موردبررسی نـهـایـی     فعالیت می 14شغل و  8دارند (فعالیت باالتنه دارند) مورد آنالیز قرار گیرند. نهایتاً با انجام تمامی مراحل فوق،           
فعالیت انجام شده بود. 51شغل و  23طورکلی بررسی در خصوص  ذکر است به گرفتند. شایان قرار می
شد که         ها  یافته شخص  رزیابی م ا ز  س ا پ شغل نیز در سطح سـه قـرار دارنـد و 7شغل در سطح دو و    5شغل در سطح یک،       2: 

 بایست در ناحیه گردن و کمر صورت گیرد. هیچیک از مشاغل در سطح چهار یا خطرناك قرار ندارند. ضمناً بیشترین اصالحات می
ــی   گیري  نتیجه ام ــ ــم ت راي  سالیانه ب ت  عاینا علی و م ف ت  زا جهی ت در  ر  غیی ت ش،  جمله آموز ز ز ا ت اصالحی موردنیا داما ق ا  :

نیاز است کارها با سرعت بیشتري صورت گیرد  که اورژانسی شرایط مانند موارد، از خیلی درد. ضمناً با توجه به اینکه مشاغل تعریف گردي
ي آموزشی به شـکـل    هاي قبلی براي رعایت پوزیشن مناسب وجود ندارد لذا عالوه بر دوره          زمان کافی براي تفکر و فکر کردن به آموزش        

نتایج مطالعات قبلی و همچنین نتایج ارزیابی این پژوهش هاي عملی نیز براي کارکنان در نظر گرفته شد.        حضور در کالس و تئوري، دوره     
بیانگر این نکته است که مشاغل بیمارستانی ازجمله مشاغل داراي ریسک باال در زمینه اختالالت اسکلتی عضالنی بوده و انجام ارزیابی و   

 گونه مشاغل از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است. مداخالت در این

RULAارگونومی، بیمارستان،  :هاي کلیدي واژه
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A-10-44-3 

ارزیابی ارگونومیک پوسچرهاي کاري و بار ذهنی کارکنان یک پاالیشگاه نفت

*6، زینب موسویان اصل5، محسن منجزي علی صالحی4، امیر حسین مزارعی3، روح اهللا مرادي2، حسینعلی رنگ کوي1پیام رشنودي

 اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز دانشجوي کارشناسی، بهداشت حرفه- 1

 اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز استادیار، بهداشت حرفه- 2

 اي، بهداشت، پاالیشگاه نفت آبادان کارشناس ارشد، بهداشت حرفه-3

 اي، بهداشت، پاالیشگاه نفت آبادان کارشناس، بهداشت حرفه-4

 اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز دانشجوي کارشناسی، بهداشت حرفه- 5

z.mosavianasl@gmail.comاي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه-*6

چکیده
ی، محیط      مقدمه سان ع ان اب ت من سالم توجه به  م  د ع خاطره :  رم پ ز  یکی ا ه  ا ب ر عتی  صن ن هاي  ن مکا ری ــل      ت دی ــ ــب ت ن  ــا رکن راي کا ها ب

هـاي جـبـران غـرامـت و   توسعه موجب افزایش هزینه یافته و درحال کند. اختالالت اسکلتی عضالنی و بار ذهنی ناشی از کار در کشورهاي توسعه   می
رو مطالـعـه حـاضـر        رود. ازاین  وري و کیفیت زندگی شده است و جزء مشکالت مهم شغلی در این کشورها به شمار می            هاي پزشکی، کاهش بهره     درمان

انـجـام شـده         1394عضالنی و بار ذهنی کارکنان اداري و عملیاتی یک پاالیش نفت جنوب غرب کشور در سال  -هاي اسکلتی   باهدف ارزیابی ناراحتی  
 است.

توصیفی  روش کار  عه مقطعی و  یک مطال ضر  حا حقیق  ت هاي مختلف عملیاتی و اداري با استفـاده از     نفر از کارکنان بخش 400تحلیلی است.  –: 
ها بـا اسـتـفـاده از مورد بررسی قرار گرفتند. درنهایت داده (CMDQ)هاي اسکلتی عضالنی کرنل  و پرسشنامه بروز ناراحتی NASA-TLXشاخص  
SPSS  مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. 21نسخه 

د که  ها:  یافته دا ن  شا شی ن زار خودگ ز  حاصل ا ج  % افراد داراي ناراحتی بسیار جزئی و قابل چشم پوشی در سیستم اسکلتـی عضـالنـی       95/5نتای
درصد براي میزان تالش و کمترین میزان مربوط به میزان یأس و  83/56در بین کارکنان واحدهاي مختلف  NASA- TLXخود بودند. بیشترین نمره    

 باشد. درصد می 15/66نامیدي با میانگین 

روه            گیري  نتیجه شدن گ ص  شخ ز م س ا پ ضر،  حا تی  عملیا ردي و  رب عه کا شی مطال خ رب ث جهت ا ــی و     :  صــالح ت ا داما ق هاي هدف، ا
 عضالنی در دستور کار قرار گرفت.-هاي اسکلتی اي براي کاهش بارکاري ذهنی و بروز ناراحتی کنترلی و مداخله

ص کلمات کلیدي شاخ  :NASA-TLX.پرسشنامه کرنل، بار ذهنی، اختالالت اسکلتی عضالنی ،
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A-10-48-3 

1395پروتزهاي دندانی،  ساختبررسی ارتباط خستگی و استرس شغلی در کارشناسان 

4،مریم رستمی اقدم شندي3،محسن یزدانی اول*2، ملیحه کالهدوزي1بهرام کوهنورد

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه -2

 اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت حرفه-3

 اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه-4

Mkolahdoozi89@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه -(نویسنده مسئول)2

چکیده :
ساخت پروتزهاي دندانی کاري حساس و دقیق است و نیاز به دستانی توانمند و ماهر دارد که متعاقب آن افراد در طول دوره کاري خـود        : زمینه و هدف  

، استرس بار شغلی نظیر استرس، خستگی و ... شوند. لذا ما در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی فاکتورهاي خستگی                ممکن است گریبان گیر آثار زیان     
 ها با برخی متغیرهاي جمعیت شناختی در این جامعه بپردازیم. و عملکرد شغلی و ارتباط آن

ضر به ها: مواد و روش  حا عه  توصیفی  مطال ت  انجام شد. جامعه مورد مطالعه گروهی از کارکنان در رشته سـاخـت     1395تحلیلی و در سال  –صور
ي استاندارد با موضوع خسـتـگـی و صورت جمعی در یک همایش سراسري شرکت کرده بودند. دو پرسشنامه  اند که به پروتزهاي دندانی کل کشور بوده 

 صورت تصادفی بود. گیري از افراد  مورد بررسی نیز به نفر از زنان و مردان شاغل در این رشته توزیع گردید. نمونه 150بین HSEاسترس شغلی 
ز  ها:  یافته و میانگین سابقه کـار افـراد        34/71 ± 7/90نفر مرد  با میانگین و انحراف معیار سنی  84نفر زن و  16نفر نمونه موردپژوهش، تعداد  100ا
درصد افراد داراي استرس 100درصد آنان نیز استعمال دخانیات داشتند. طبق نتایج   42درصد افراد مورد مطالعه متأهل و  82سال  بودند.  10/82 ± 9/01

بود. نمرات استرس و خستگی در افراد متأهل نسبت به افراد مجـرد    75ها باالي نمره   درصد میزان خستگی آن     37متوسط تا شدید بودند که از این بین،         
متغیر مورد بـررسـی، در       2) . همچنین نمرات این   p< 0/05آمده در وضعیت تأهل رابطه معنی داري به دست آمد(     دست  بیشتر بود و بین نمره استرس به      

) p<0/05افراد سیگاري بیشتر از افراد غیر سیگاري بود و طبق نتایج، بین استعمال سیگار و نمرات خستگی و استرس رابطه معنی داري مشاهده شد (
ا  گیري:   نتیجه در  آن  رسـانـدن    حـداقـل    به  مشکل و  این  حل  در کارشناسان ساخت پروتز دندانی، براي  موجود  باالي  شغلی  استرس  میزان  به  توجه  ب
.شود تالش ها آن نمودن برطرف جهت در و گردد توجه بیشتري نیز افراد روانی و روحی مشکالت به  بایستی مطالعه مورد جامعه

دانی کلمات کلیدي: دن زهاي  ت رو پ ستگی،  خ س،  ر ست یا یینننننننننننننننننننننننننننننننن ین ییننننننن ننننن اددددادددداددددددداددداادادددداددداددددددداداااداداددددددادددادا ددننندددنننننندندنددننندندددندننددنندنننندندنندنننن زهاييي ت ررررررررررو پ پپپپپپپ  ی،
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بررسی رابطه ادراك از عدالت سازمانی با اضمحالل شغلی کارکنان مرکز بهداشت استان چهارمحال و 
 بختیاري

 ، *3، محسن حسامی آرانی2، غالمحسین حلوانی1شهرام رافعی

 کارشناس ارشد، بهداشت عمومی، مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهرکرد- 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد استادیار، بهداشت حرفه- 2

 hesami.mohsen110@gmail.com(نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد، بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، -* 3

 
 چکیده

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده و اضمحالل شغلی کارکنان مرکز بـهـداشـت اسـتـان        زمینه و هدف:    
 چهارمحال و بختیاري مورد مطالعه قرار گرفت.

شده است.  : تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده  ها  مواد و روش  
ها بـا اسـتـفـاده از روش            باشند. انتخاب نمونه  نفر از شاغلین مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاري می    140جمعیت مورد مطالعه،    

اي تصادفی انجام پذیرفت؛ و حجم نمونه از طریق جدول مورگان استخراج شده است. با استفاده از دو   گیري کوکران و به روش طبقه      نمونه
 ماده  22  شامل  شغلی  آوري و از روش آنالیز رگرسیون نتایج تحلیل گردید. پرسشنامه اضمحالل             هاي تحقیق جمع    پرسشنامه استاندارد داده  

 بـا   آن  سنجد که ضریب پـایـایـی    می  را  زدایی) شخصیت و فردي عاطفی، موفقیت (خستگی شغلی اضمحالل گانه سه هاي جنبه که  است

 است. شده برآورد 0/78کرونباخ  آلفاي روش
 مـقـیـاس     بـراي   ترتـیـب   به تنصیف و کرونباخ آلفاي روش پرسشنامه عدالت سازمانی ادراك شده کالکویت با پایایی و روایی ها:  یافته

و    0/91  اطالعاتی  عدالت  مقیاس  و 0/90و  0/90بین فردي   عدالت  ، مقیاس0/77و  0/79اي  رویه عدالت ،0/78و  0/91 توزیعی  عدالت
ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمـون      ،K-Sهاي آماري  هاي توصیفی و آزمون ها با استفاده از شاخص تجزیه و تحلیل دادهباشد.   می  0/89

 انجام شد.) p≤0/05(دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها و تحلیل رگرسیون چند متغیره (چندگانه) و در سطح معناداري 

 : نتایج حاصله نشان داد که بین عدالت سازمانی ادراك شده و اضمحالل شغلی رابطه معناداري وجود دارد.گیري نتیجه

 اضمحالل شغلی، عدالت سازمانی، کارکنان مرکز بهداشت، عدالت تعاملی (بین فردي): کلمات کلیدي
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Work Ability of the Personnel of a Petrochemical Company and the 
Relationship between Age and Physical Activities 

 

Hassan Asilian Mahabadi1, Shahram Vosoughi2,and Sedighe Abbasi3,* 

1Department of Occupational Health, Faculty of Medical Sciences, TarbiatModares University, Tehran 
2Department of Health Sciences, Faculty of Health, Safety and Environment, ShahidBeheshti University of Medi-

cal Sciences, Tehran 
3Corresponding author, Master of Occupational Health, Faculty of Medical Sciences, TarbiatModares University, 

Tehran,E-mail:sedighe.abbasi@modares.ac.ir 
 

 

Abstract 

Background: Given the importance of the fit between workers’ physical and mental 
abilities and their job needs, it is of great importance to assess, maintain and promote the 
work ability of the people. The current study, conducted in a petrochemicals company, aimed 
to assess the work ability of the personnel and its relationship with age and physical demands 
of work. 

Materials & Methods: The cur rent cross sectional descr iptive analytical study was con-
ducted on 208 employees working in a petrochemical company. The authors studied different 
occupational groups including operators, administrative, laboratory, maintenance and ware-
house personnel. The required data were collected from the target groups using self-report 
work ability index questionnaire. To analyze the data, SPSS software version 21 was used. 
The analysis was conducted using t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. 

Results: According to the results of this study, the mean age of the par ticipants was 32 ± 
6.1 years and the mean work ability index (WAI) was 43.1 ± 4.4. Based on the results of sta-
tistical analysis, age did not have a significant impact on the work ability of individuals; 
however, there was a direct relationship between the personnel’s work ability and their activ-
ities in terms of physical demands of their job. In addition, according to the study findings, 
25.5% of the studied people were at risk of low-medium work ability. 

Conclusions: Based on the standards proposed by the Finnish institute of occupational 
health (FIOH) and Kujala et al.’s study, the work ability of the studied individuals was classi-
fied as good. Since more than a quarter of the studied personnel were at risk of low-medium 
work ability, thus reducing the burden of physical tasks and making plans to promote the 
work ability should be a priority in the intervention programs. 

 

Keywords: Work Ability, Occupational Health, Physical Work, Petrochemical Industry 
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A-10-69-1 
 در کاربران رایانه RULAو  ROSAمقایسه دو روش ارزیابی ارگونومیکی 
 

 4، مرضیه محمدیان3*، سمیرا برکات2، احسان اهللا حبیبی1حسین ابراهیمی

 ، ایراناي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان مهندسی بهداشت حرفه، گروه دانشجوي کارشناسی ارشد- 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران استاد گروه بهداشت حرفه- 2

 S_Barakat@hlth.mui.ac.irایران اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،  (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد بهداشت حرفه-* 3

 اي کارشناس مهندسی بهداشت حرفه- 4

 چکیده

ش  زمینه و هدف   رو حتی              :  را ا خطر ابتال به ن سی  رر س ب سا ر ا ن کا حی در  دن  ت ب رزیابی وضعی ا ــی       هاي  ــت سکل  –هاي ا
براي ارزیابی ریسک فاکتور ابتال به  ROSAو  RULAشود. با توجه به اینکه که هر دو روش   عضالنی مرتبط با کار در نظر گرفته می     

گیرد، تعیین میزان همبستگی نتایج حاصل از این دو روش اهـمـیـت                 عضالنی در اندام فوقانی مورداستفاده قرار می        –اختالالت اسکلتی   
در کاربران رایانه انجام  RULAو  ROSAبسیار زیادي دارد. بدین ترتیب مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش ارزیابی ارگونومیکی                

 شد.

توصیفی ها مواد و روش عه  نفر از کاربران رایانه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  71تحلیلی که از لحاظ زمانی مقطعی بود.  -: مطال
) بـررسـی شـیـوع          2) بررسی اطالعات دموگرافیـک     1مرحله به شرح ذیل انجام شد:      4ها در     آوري داده   مورد بررسی قرار گرفتند. جمع     

) روش    3ارزیابی ریسک فاکتورهاي ارگونومی در بین کارکنان با اسـتـفـاده از          نوردیک،   پرسشنامهعضالنی با   –هاي اسکلتی     ناراحتی
ROSA4 ( روشRULA .افزار آماري  آوري شده از طریق نرم هاي جمع دادهSPSS 20 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

سی ها  یافته رر د مورد ب را ف ر ا سابقه کا سنی و  ن  هـاي     سال بود. بیشترین شیوع ناراحـتـی    13/3 ± 6/9و  38/18 ± 7/9: میانگی
و    ROSAدر نواحی کمر و گردن و کمترین شیوع در ناحیه آرنج به دست آمد. میانگین نـمـره                   عضالنی در کاربران رایانه     –اسکلتی  

RULA  همچنین ضریب همبستگی بین روش   محاسبه شد.  4/35  ±   1/2و  5/75± 0/92به ترتیبROSA  وRULA  808/0    و
 بود.) p<0/001(داراي رابطه معنی دار 

ش          گیري  نتیجه رو دو  ن نمره  توجه به میانگی ا  اي در کـاربـران رایـانـه          ضرورت انجام اقدامات مداخله RULAو    ROSA: ب
جاي دیگري بـا   توان هر یک را به اي که می گونه  ضروري است. همچنین این دو روش همبستگی مستقیم و مطلوبی با یکدیگر داشتند، به              

 اطمینان باال به کاربرد.

سکلتی کلمات کلیدي حتی ا را ا  )، ارگونومیکRULA)، ارزیابی سریع اندام فوقانی (ROSAارزیابی سریع استرین اداري ( عضالنی، –: ن
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 و ارتباط آن با سالمت روان ROSAارزیابی ارگونومی به روش 

 

4، مرضیه محمدیان3*، سمیرا برکات2، احسان اهللا حبیبی1حسین ابراهیمی 
 

 ، ایراناي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان مهندسی بهداشت حرفه، گروه دانشجوي کارشناسی ارشد- 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران استاد گروه بهداشت حرفه- 2

 S_Barakat@hlth.mui.ac.irایراناي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،  (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد بهداشت حرفه-* 3

 اي کارشناس مهندسی بهداشت حرفه 4

 

 چکیده

سکلتی     زمینه و هدف   ختالالت ا ها و صدمه به نیروي انسانی بـه    ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه          عضالنی مرتبط با کار عمده      –: ا
مـطـالـعـه     حائز اهمیت است.    شغلی  و  اجتماعی  و  فردي  زندگی  جمله  از  زندگی  هاي عرصه  تمام  درنیز   روانی بهداشت و سالمتآیند. همچنین  شمار می 

 و ارتباط آن با سالمت روان انجام شد. ROSAحاضر با هدف ارزیابی ارگونومی به روش 

توصیفی    ها  مواد و روش   ضر  حا عه  نفر از کاربران رایانه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابتدا بـراي         71تحلیلی بود که بر روي        -: مطال
ارزیابی ریسک فاکتورهاي ارگونومی در بین کـارکـنـان بـه روش           نوردیک استفاده شد. سپس    پرسشنامهعضالنی از  –تعیین شیوع اختالالت اسکلتی    

ROSA     سؤالی  28دقیقه صورت گرفت و اطالعات ثبت گردید. همچنین با استفاده از پرسشنامه   30تا  20با مشاهده مستقیم محقق به مدتGHQ ،
 تجزیه و تحلیل شد. SPSS 20افزار آماري  آوري شده از طریق نرم هاي جمع دادهسالمت روان کاربران مورد بررسی قرار گرفت. 

حتی    ها  یافته را ا شیوع ن ن  ری شت سکلتی    : بی در نواحی کمر، گردن، فوقانی پشت، شانه و کتف بود. میانگین نمـره     عضالنی در کاربران رایانه –هاي ا
ROSA 0/92 ±5/75  کاربران فاقد سالمت روان بودند. روش ارزیابی ارگونومیکی   53/5به دست آمد که %ROSA       ارتباط مستقیم و معـنـاداري بـا

 )  p<0/001و  R=  0/575سالمت روان کاربران داشت (

ج به      گیري  نتیجه توجه به نتای ا  ست  : ب ت            د ســ ضروري ا شود،  ن  را رب ر کا ه کا ستگا ی سچر و ا پو ح  ب اصال سب دامی که  ق ده هرگونه ا آم
توان عدم وجـود     و ازنظر سالمت روان ضروري است اقدامات وسیعی جهت آگاهی، پیشگیري، کنترل، شناسایی و درمان صورت گیرد. در این مطالعه می            

 عضالنی معرفی کرد. –سالمت روانی (استرس، افسردگی و ...) را یکی از ریسک فاکتورهاي بروز اختالالت اسکلتی 

 

سکلتی کلمات کلیدي ختالالت ا  )، سالمت روان، ریسک فاکتورROSAارزیابی سریع استرین اداري ( عضالنی، –: ا
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A study of human errors in one of syringe plant 
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3-Ph.D. of Occupational Health Engineering, University of Medical Sciences, Shahid Beheshti, Tehran, Iran. 

 

Abstract 

Introduction: human er rors are important factor  in industr ial incidents and can hap-
pen in all organizational level, In order to control human errors Should attended to identify 
the types and causes of errors and reduce the probability of their occurrence in the future by 
providing appropriate solutions. The purpose of this study was to predictive and human error 
analyze among the unit members of producing possess, in an Urmia syringe plant.  

Methodology: This study was descr iptive-analytic that was done in one of Urmia syringe 
plant in 2015. After identifying the tasks of working operators, work tasks operators injec-
tion, printing, assembling and packaging was selected as important and sensitive tasks.The 
tasks of jobs were analyzed by using Hierarchical Task Analysis (HTA) then human error 
related to each task was identified with the help of checklist PHEA (predictive human error 
analysis). Finally, frequency and type of them was obtained by software SPSS-16. 

Results: A total of 175 er rors in 30 main task of technical engineers and injection, 
print, assembling, primary packaging, secondary packaging, final packaging operators and 
sterile operators, in 53 sub-task, was evaluated. According to results errors are as followed: 
103 errors concern to function errors, 25 errors concern to inspecting error, 10 errors concern 
to information recovery, 4 errors concern to information transaction, 15 errors concern to 
selection of suitable alternative and 18 errors concern to sequence. The most risk of exposure 
with errors were found in sterile operators. Forgetting to perform an action (A3) was detect-
ed as the highest frequency of errors. 

Conclusion: Since that human er ror  cannot be eliminated completely, so that should be 
used the proper techniques to identify and evaluate them and finally, preventive solutions 
will be recommending by analyzing this errors which is including;engineering and manage-
ment controls and use of protective equipment. Human errors can be analyzed in every job 
and be recommended the strategies to reduce them by using of predictive and human errors 
analysis method (PHEA). 
 

Key words: human er rors, PEHA, syr inge plant, Iran 
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 تحرك، یک عامل خطر نوظهور براي تهدید سالمتی کارکنان دفتري رفتار بی
 

 3، هاله قائم، *2، علیرضا چوبینه1هادي دانشمندي

 دانشجوي دکتري، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -1

 alrchoobin@sums.ac.ir(نویسنده مسئول) استاد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران،  -*2

 استادیار، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -3

 

 چکیده
جهان به زمینه و هدف  ت  عی جم ر  شت یک : بی سط  (  طور متو ا  ر خود  دگی  زن زمان  م  گذرانند. حضـور      ساعت) در سرکار می  8سو

هاي کار باعث شده است که مشاغل به سمت تحرك کمتر و نشستن بیشتر پیش بروند. کـارکـنـان                       تکنولوژي پیشرفته و مدرن در محیط     
کنند. هدف از این مطالعه بـررسـی    تحرك کار می طور عمده در حالت نشسته و بی هاي شغلی هستند که به ترین گروه دفتري یکی از بزرگ 

 باشد. هاي دفتري می عواقب ناشی از نشسته کار کردن در محیط

 ISI ،PubMed ،Scopus ،Googleهاي استنـادي     مقاله پژوهشی و مروري از پایگاه 103در این بررسی      :ها  مواد و روش  

Scholar .استخراج گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
سته و بی ها  یافته ش ر ن رفتا در محیط :  حرك که  ســک       ت ری ــک  ی ت،  ســ ر ا رخوردا شیوع باالیی ب ز  ا دفتري  هاي کاري 

 -عروقی، سرطان سینه و کولون، اختالالت اسکـلـتـی        -هاي قلبی   ، چاقی، بیماري  2متابولیک، دیابت نوع      -هاي قلبی   فاکتور براي بیماري  
تحرك و نشسته، کاهش میزان انرژي مصرفی است. این عامل (کـاهـش           باشد. یکی از عواقب کار بی        عضالنی و مرگ و میر زودرس می      

سـاعـت      2اند که به ازاي هـر       شود. نتایج برخی از مطالعات نشان داده  مصرف انرژي) خود عاملی براي بروز چاقی در افراد محسوب می   
 یابد. % ریسک دیابت افزایش می7% ریسک چاقی و 5نشستن در روز، 

%).   40-80عضالنی بخصوص در اندام فوقانی، گردن/ شانه و کمر باالست (              -همچنین در مشاغل دفتري شیوع عالئم اختالالت اسکلتی       
دهد، بطوریکه به ازاي هر یک        مدت، ریسک سارکوپنیا را افزایش می       از طرفی نتایج برخی از مطالعات نشان داده است که نشستن طوالنی           

 یابد. % افزایش می33ساعت افزایش در زمان نشستن در روز، این ریسک تا 
دهد که  ) نشان می 2013باشد. گزارشات سازمان بهداشت جهانی (   تحرك، مرگ زودرس می    یکی دیگر از تبعات سبک زندگی نشسته و بی        

 شوند. میلیون نفر در سرتاسر جهان به علت سبک زندگی غیرفعال دچار مرگ زودرس می 2/3ساالنه 

سته و بی    گیري  نتیجه ش ر ن رفتا روز بیماري :  دفتري باعث ب رکنان  در کا حرك  ه       ت ــ ع ــ ام ــ ج ز  ا شر  ق ن  ای در  ن  زم هاي م
 -هاي کاري فعال (مانند ایستگاه کار نشسـتـه    شود براي کاهش عوارض رفتار نشسته در کارکنان دفتري از ایستگاه شود. لذا توصیه می     می

 ایستاده) استفاده شود.
 

ر بی کلمات کلیدي: سکلتی رفتا ختالالت ا رژي، ا ی، مصرف ان چاق ري،  دفت رکنان  حرك، کا  عضالنی -ت
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A-10-119-1 

 هاي تشخیص طبی بررسی ارتباط بین خطاي انسانی با فاکتورهاي محیطی در کارکنان آزمایشگاه
 

 و *4، فرید غفاري 3، ایمان دیانت2، محمد اصغري جعفر آبادي1یحیی رسول زاده

 اي، گروه آموزشی ارگونومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران استادیار بهداشت حرفه-1

 اي، گره آموزشی آمار و اپیدمیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران ي ترافیکی جاده ها دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیري از مصدومیت-2

 اي، گروه آموزشی ارگونومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران دانشیار بهداشت حرفه-3

 farid.ghaffary@gmail.com*(نویسنده مسئول). کارشناس ارشد ارگونومی، گروه بهداشت و درمان سازمان صنایع دفاع، تهران، ایران،  4

 

 چکیده
ها تأثـیـر    آزمایشگاهدهند ممکن است اثر منفی بر روي نتایج درمان بیماران داشته باشد.   هاي آزمایشگاهی رخ می خطاهایی که در تست  :  زمینه و هدف  

باشد. شرایط فیزیکی محیط کار شامل درجـه    هاي آزمایشگاهی می هاي پزشکی بر اساس نتایج تست % تشخیص 90-80زیادي را در ایمنی بیمار دارند و  
یـن  نماید، بر احتمال بروز خطاهاي انسانی تأثیـر دارد. ا           حرارت، درصد رطوبت، روشنایی و کیفیت هواي محیط کار که فرد تحت آن شرایط فعالیت می               

هاي تشخیـص طـبـی       مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین خطاي انسانی با فاکتورهاي محیطی شغل در کارکنان قسمت پذیرش و جواب دهی آزمایشگاه                  
 انجام گردید. Post-Analyticalو  Pre-Analyticalهاي دولتی، خصوصی و نظامی کشور در مرحله  بیمارستان

د      ها  مواد و روش    دا ع ت ن  حلیلی بوده که طی آ ت توصیفی  شکل  ه  ز نوع مقطعی و ب ضر ا حا عه  هـاي     نفر از کارکنان آزمایشگـاه  183: مطال
(  هاي دولتی، نظامی و خصوصی شهرهاي تهران و تبریز وارد مطالعه گردیدند. از روش آنالیز سلسله مراتبی مشاغل یا وظایـف         تشخیص طبی بیمارستان  

HTA      ) جهت تعیین وظایف موجود در آزمایشگاه (بخش پذیرش و جواب دهی) و مراحل هر وظیفه (ریز وظایف) و نیز از روش آنالیز وظایف شناختی (
(CTA              ها از طریق تکمیل فرم گزارش داوطلبانه خطاي  آوري داده براي تعیین نوع نیازهاي شناختی و خطاهاي محتمل در هر مرحله استفاده شد. جمع

ر، انسانی به روش خود اظهاري و نیز نظرات ذهنی و شخصی پرسنل مورد مطالعه از فاکتورهاي محیطی محل کارشان شامل سرو صدا، صندلی و میز کا            
 و آزمون آماري کاي دو انجام شد. 17SPSSافزار آماري  روشنایی و گرما و سرما صورت گرفت. آنالیز اطالعات با استفاده از نرم

فته  ها  یافته ا ی م     :  ر ف ز  حاصل ا د که         هاي  دا ن  شا خطا ن ش  زار % از پرسنل مورد مطالعه حداقل یک مورد خطا در بـازه زمـانـی           93هاي گ
%) را بیـشـتـر      63/2%)، گرما و سرما (   73/2تحقیق گزارش کردند. پرسنل مورد مطالعه از بین فاکتورهاي محیطی مورد سؤال، فاکتورهاي سروصدا ( 

%) را بیشتر مطلوب نظر دادند. رابطه بین رضایت و ارزیابی پرسنل    54/3%)، صندلی و میز کار (   66/7نامطلوب ارزیابی کردند و فاکتورهاي روشنایی ( 
 ) .p<0/05(معنی دار یافت شد. 6مورد مطالعه از فاکتور محیطی روشنایی و میزان بروز خطا با انحراف معیار 

طبق نتایج این مطالعه، بین میزان گزارش خطا از سوي پرسنل مورد مطالعه با فاکتور محیطی روشنایی ارتباط معنی داري وجـود دارد.                       : گیري  نتیجه 
 میزان روشنایی مطلوب در حفظ هوشیار و جلوگیري از بروز خستگی روحی و جسمی فرد تأثیر بسزایی دارد. لذا الزم است در جهت افـزایـش دقـت و              

ص ها از جمله روشنایی و نیز سایر عوامل تاثیرگزار که در این مطالـعـه مشـخـ       سالمتی و نیز کاهش خطاي انسانی، به بهبود شرایط محیطی آزمایشگاه          
 شدند (شامل سروصدا، گرما و سرما، صندلی و میز کار مناسب و ارگونومیک) توجه بیشتري گردد.

 

 Pre-Analytical ،Post-Analyticalخطاي انسانی، فاکتورهاي محیطی شغل، آزمایشگاه تشخیص طبی،  :کلمات کلیدي
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A-10-119-2 

پ ر س ت ا ر ا ن   ی ک ی   ا ز    د ر   ب ی ن ب ا م ش خ ص ه   ه ا ي   د م و گ ر ا ف ی ک   ت ع ی ی ن   ا ر ت ب ا ط   ا س ت ر ی ن   ش غ ل ی   

 ب ی م ا ر س ت ا ن   ه ا ي   ن ظ ا م ی   ت ه ر ا ن 
 

و * 3، فرید غفاري2، یحیی رسول زاده1پریسا آزاد
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز اي، گروه بهداشت حرفه کارشناس ارشد بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه دانشیار مهندسی بهداشت حرفه- 2

 farid.ghaffary@gmail.com(نویسنده مسئول) کارشناس ارشد ارگونومی، گروه بهداشت و درمان سازمان صنایع دفاع -* 3
 

 چکیده

اي سایکولوژیک، رفتاري و فیزیولوژیک است که تحت تأثیر استرس رخ داده و باعث قطع عملکرد نرمال                      ) پروسه Strainاسترین ( :  زمینه و هدف  
عث شغلی  باشد و عمدتًا در اثر فشار کاري به وجود آمده و با             شود. استرس و استرین ناشی از آن در میان پرستاران یکی از معضالت مهم و شایعی می            می

باشد و    افت کیفی و کمی خدمات خواهد گردید. در واقع استرین به معناي تظاهرات کوتاه مدت فیزیولوژیکی، روانی و رفتاري ناشی از استرس می                             
ب ا   ت ع ی ی ن   ا ر ت ب ا ط   ا س ت ر ی ن   ش غـلـی   منظور    قراري و ... دارد. این مطالعه به         هایی مانند باال رفتن ضربان قلب، عرق سرد بر روي بدن، اضطراب، بی                 نشانه

 ا ن ج ا م   گ ر ف ت  1395پ ر س ت ا ر ا ن   ی ک ی   ا ز   ب ی م ا ر س ت ا ن   ه ا ي   ن ظ ا م ی   ش هـر   تـهـر ا ن   د ر   سـا ل    د ر   ب ی ن م ش خ ص ه   ه ا ي   د م و گ ر ا ف یـک   
هاي نظامی تهران     نفر از پرسنل پرستاري شاغل دریکی از بیمارستان 122تحلیلی و مقطعی بر روي –صورت توصیفی مطالعه حاضر بهها:  مواد و روش  

رار بـودن   هاي دموگرافیک بود. در این مطالعه به دلیل برق   انجام شد. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه استاندارد استرین شغلی و پرسشنامه مشخصه    
 استفاده گردید. SPSS 18افزار  هاي پارامتریک و جهت تحلیل اطالعات از نرم توزیع نرمال، از آزمون

فرزند، بر اساس سـمت      2میانگین نمره کل استرین شغلی بر اساس سطح تحصیالت در مقطع کارشناسی ارشد، بر اساس تعداد فرزند در تعداد :  ها  یافته
کاري در شیفت ثابت صبح و شب و بر اساس وضـعیت اسـتخدام در          در سرپرستاران، بر اساس خستگی در پرسنل پرستار بخش اورژانس، بر اساس نوبت  

نظـر آمـاري    از  عضویت قراردادي به باالتر از متغیرهاي دیگر مطرح شده بود. با وجود باالتر بودن میانگین استرین زنان نسبت به مردان، اما این اختالف        
). میـانگین اسـترین در افـراد مجـرد و متأهـل اختـالف                 Mean=32/59±11/12مردان (  و    Mean=36/64±11/58) معناداري نبود زنان (    

عنوان عامل مؤثري بر استرین محسوب کرد. همچنین اختالف معنی داري میان اسـترین شـغلی و وضـعیت             توان به معناداري نداشت و تأهل را نیز نمی     
 ).p-value= 0/011استخدام پرسنل وجود داشت (

قابل گیري  نتیجه شغلی باال و  س  ستر ز ا شی ا ن نا ری ست د ا دا ن  شا عه ن ن مطال ج ای ــی   : نتای د.  توجه م ــ ش ا لـذا شـناخت عوامـل متعـدد          ب
سازي شغلی، حذف شرایط نامطلوب کاري و دادن پاداش متناسب و همچنین اهمیت ویژه بـه        ها، غنی زا و استرین زاي شغلی و برطرف کردن آن     استرس

 تواند منجر به کاهش استرین شغلی شود. نوع عضویت استخدامی افراد (با توجه به معنی دار بودن آن در بروز استرین شغلی) می
 

 ، پرسنل پرستاريبیمارستان نظامیاسترین شغلی،  :کلمات کلیدي
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A-10-119-3 

 وري در کارخانه تولید فوالد شغلی و تعیین ارتباط آن با عملکرد و بهره ارزیابی میزان خستگی
 

*،5، پریسا آزاد4، دانیال فرهیخته3، ابوالفضل برخورداري2، فرید غفاري1علیرضا چوبینه
 

 اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران استاد بهداشت حرفه- 1

 کارشناس ارشد ارگونومی، گروه بهداشت و درمان سازمان صنایع دفاع، تهران، ایران- 2

 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایراناي بهداشت حرفه استاد- 3

 اي، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، فارس، ایران کارشناس بهداشت حرفه- 4

ایران اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  اي، گروه بهداشت حرفه کارشناس ارشد بهداشت حرفه(نویسنده مسئول). -* 5
parisaazad2003@gmail.com 

 چکیده 
صورت احـساس فرسـودگی، کاهـش        اي است که درنتیجه عوامل مختلف در جامعه مدرن بروز کرده و به  خستگی پدیده   :زمینه و هدف  

وري کـارگران     این مطالعه نقش خستگی شغلی بر روي عملکـرد و بهـره        دهد. لذا هدف از  عملکرد و کاهش بازده کاري خود را نشان می  
 باشد. شاغل در یک صنعت فوالد می

نفر انجام شد. این     388در یک کارخانه تولید فوالد با حجم نمونه  1394مطالعه حاضر از نوع مقطعی است که در سال :  ها مواد و روش 
)، OFERهاي مقیاس بازیابی خستگی شغلی (  ها با استفاده از پرسشنامه آوري داده کار و روز کار انتخاب شدند. جمع  افراد از دو گروه نوبت    

 SPSS 19افـزار     جهت تحلیـل اطالعـات از نـرم          وري آچیو و اطالعات دموگرافیک انجام شد.   عملکرد شغلی پترسون، پرسشنامه بهره    

 استفاده گردید.
. میانگین (انحراف معیار) عملکرد شغلی    درصد در نظام در گردش مشغول به کار بودند 78/6درصد افراد در شیفت ثابت و  21/4: ها  یافته
 55/4درصـد و      30/49) به دست آمد. شیوع خستگی شدید مزمن و حاد بـه ترتیـب     15/3(  29/61) و 6/46(38/70وري به ترتیب      و بهره 

بین خستگی مزمن و انگیزش ارتباط مستقیم معنی داري وجود داشت و همچنین بین خستگی حاد و بازخورد و اعتبـار   درصد مشاهده شد.    
نیز ارتباط معکوس معنی دار وجود داشت. بین بازیابی بین شیفتی و درك و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد و اعتبار نیز ارتباط         

. =r)0/144و ( )  p<0/05(.وري و نمره عملکرد ارتباط مثبت معنی داري وجود داشـت        معکوس و معنی داري یافت شد. بین نمره کل بهره  
 =r)0-/11و () p<0/02(.همچنین بین خستگی مزمن و نمره عملکرد ارتباط معکوس معنی داري وجود داشت 

ره         گیري  نتیجه ــ ه ستگی، ب خ ن  زا ش می زای ف ا ا د که ب دا شان  عه ن ن مطال ج ای ش         : نتای ن کاهــ را ارگ ــ رد ک ــ عملک وري و 
لذا انجام مداخالت ارگونومیکی و سالمت شغلی جهت بهبود شرایط کاري و کاهش خـستگی شـغلی کارکنـان امـري ضـروري                  یابد.   می
 باشد. می

ستگی کلمات کلیدي:  وري، صنعت فوالد شغلی، عملکرد، بهره خ
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A-10-135-3 
 ها و اختالالت اسکلتی و عضالنی رفتگران شهر تبریز بررسی شیوع بیماري

 
 3، شمس الدین علیزاده، امید اکبرزاده*2، جلیل نظري1پریسا مشعشعی

 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه -1
 nazarij@tbzmed.ac.ir  )اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (نویسنده مسئول علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه عضو هیئت- 2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 3
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه عضو هیئت- 4

 

 چکیده
عه بی      زمینه و هدف:   س تو ت و  عی جم شد  بین، رفتگران با     و دراین ست  ه ا جامد شداد زائد   مواع  نوروزافزون ا شهرها باعث تولید  رویه    ر

توجه به ماهیت شغلی خود در معرض انواع خطرات و مواد سمی قرار دارند. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل خطر ایجادکننده                          
منظور   ها به   ي راهکارهایی مناسب جهت کنترل و رفع آن         ها و اختالالت اسکلتی و عضالنی در رفتگران شهر تبریز و درنهایت ارائه              بیماري

 باشد. ها می ارتقاء سطح سالمت آن
توصیفی    ها:    مواد و روش   ز نوع  ا ضر  حا عه  نفر از    150بر روي     1395مقطعی است که در یک بازه زمانی سه ماه در سال               -مطال

ها از طریق پرسشنامه بود.       آوري داده   ) شهرداري شهر تبریز انجام گرفت. روش جمع       9و    7،  6،  5،  2رفتگران شاغل در پنج منطقه (مناطق       
بخش، اطالعات دموگرافیکی، سوابق بیماري و چارت نقشه بدن جهت ثبت عالئم اختالالت                3پرسشنامه مورداستفاده در این مطالعه در       

صورت کیفی، با استفاده از روش پانل          اسکلتی و عضالنی در نواحی مختلف بدن رفتگران طراحی شده بود. اعتبار محتوي پرسشنامه به                
مورد تجزیه و     SPSS-16افزار    آوري توسط نرم    ها پس از جمع     خبرگان و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفا کرونباخ انجام شد. داده           

 تحلیل قرار گرفتند.

ا           ها:  یافته د که کمردرد ب دا شان  عه ن ج مطال % باالترین میزان شیوع و بیماري       10/7% و بعد از آن مشکالت پوستی با          20/7نتای
هاي موجود به ترتیب شامل مشکالت تنفسی، فشارخون، امراض           % کمترین میزان شیوع را داشت. سایر بیماري       0/7کلیه/مثانه و تیروئید با     

قلبی، مشکالت عاطفی، زخم معده، آسم، دیابت و التهاب گوارشی درصدهاي مابین موارد فوق را به خود اختصاص دادند. درصد عالئم                        
% و  33/3% بیشترین میزان و در ران و آرنج به ترتیب با            81/3%، کمر   88/6%، پاها   99اختالالت اسکلتی و عضالنی به ترتیب در دست با          

% کمترین میزان را داشت. همچنین بررسی رابطه میان اختالالت اسکلتی و عضالنی و سوابق بیماري با مشخصات دموگرافیکی نشان                  30
کاري و شیفت کاري رابطه معنی داري داشت. شانه درد با سن، آرنج درد با سابقه کار، ساعات                     داد که گردن درد با سن، سابقه کار، اضافه        

کاري روزانه و هفتگی، شیفت کاري و سوابق بیماري، درد و ناراحتی در دست با وزن، شیفت کاري، کمردرد با سن، وزن، سیگاري بودن،                         
سوابق بیماري و مصرف دارو، زانودرد با وزن، سیگاري بودن و سوابق بیماري، درد و ناراحتی در ران با سن، سابقه کار و پادرد با وزن،                              

 ساعات کاري روزانه و هفتگی و سیگاري بودن رابطه معنی دار مثبت داشت.
فته   گیري  نتیجه ا ی ز کل  ا ده می       :  ست آم د شیوع باالي              هاي به  سب موجب  امنا ط کاري ن شرای ت که  جه گرف ن نتی توا

هاي اسکلتی و عضالنی نشان داد. لذا پیشنهاد           ها را با بیماري     هاي این مطالعه ارتباط آن      بیماري در میان افراد مورد مطالعه شده و یافته         
هاي دورهاي، تأمین تجهیزات، ابزار کار و وسایل حفاظت فردي مناسب، در نظر گرفتن تدابیري جهت پیشگیري                   شود از طریق آموزش     می

 هاي زودرس و همچنین اصالح شرایط اقتصادي سطح سالمت کارکنان را ارتقا بخشید. از بروز خستگی
 

زکلمات کلیدي ری تب ر،  رفتگ ی،  عضالن سکلتی و  ختالالت ا  : بیماري، ا
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Abstract 

Background: Anthropometry involves the systematic measurement of physical 
properties of human body. The aim of the study was to review the papers published 
in scientific journals regarding the individual dimensions and measuring instruments. 

Materials & Methods: Initially, content associated with anthropometr ic meas-
urements in ergonomics were collected from reputable sites such as Scopus, Science 
direct, Pub med, web of science using "anthropometric", "ergonomics", 
"measurements" and "individual dimensions " keywords. Then, papers related to in-
dividual dimensions and measuring instruments in anthropometry were reviewed in 
more detail. The search was limited to the articles’ titles and abstracts, and those 
published between 1990 and 2017. 

Results: A total of 55 ar ticles were identified as meeting the inclusion cr iter ia 
for the study. Depending on the type of study (measurement or design study), indi-
vidual dimensions such as height, weight and size of the hand and foot were meas-
ured in half of the studies. In most studies, traditional anthropometric tools including 
flexible measuring tape, digital weighing scale, caliper, Martin’s Human Body 
Measuring Kit have been used. Tools such as 3D body scanner had been used when 
there was a need for very accurate and sensitive measurements such as head anthro-
pometry.  

Conclusion: The results showed that traditional anthropometr ic tools have been 
used more frequently than 3D body scanners, but 3D scanning methods can be used 
when more specific measurements are needed. 

Keywords: anthropometry, dimension, measur ing, instruments 
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A-10-145-1 

 ارزیابی روشنایی عمومی سالن کامپیوتر و بررسی مطلوبیت طراحی روشنایی محیط

 

 *، 3، فریبا پناهیان2، یحیی رسول زاده1سحر رحیمیان اقدم

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، مهندسی بهداشت حرفه -1
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، گروه مهندسی بهداشت حرفهاي مهندسی بهداشت حرفه Phdدانشیار - 2

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-* 3
fa.panahian@gmail.com  

 

 چکیده

هاي کاري کاربران کامپـیـوتـر     هاي کاري از جمله محیط طراحی مناسب روشنایی، یکی از مباحث مهم در طراحی محیط :  زمینه و هدف  
سالمتی جلوگیري کرده و باعث افزایش رضایتمندي افراد گردد. این مطالـعـه بـا هـدف           تواند از بروز مشکالت مربوط به       باشد که می    می

ارزیابی روشنایی عمومی سالن کامپیوتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین ارزیابی درخشندگی سطوح کار جـهـت                     
 بررسی مطلوبیت طراحی روشنایی محیط فعلی، انجام گردید.

اي با استفـاده از     انجام گردید، میزان شدت روشنایی، به روش شبکه 1395در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال  :  ها  مواد و روش  
هاي مؤثر در کیفیت روشنایی از جمله مسیر تابش، نحوه توزیع روشنـایـی،    گیري گردید. ویژگی  اندازه TES-13349دستگاه لوکس متر    

هاي بازتابشی و جنس سطوح کار و دیوارها بررسی گردید. همچنین، میزان درخشندگی سطوح کار و مانیتورها تـوسـط دسـتـگـاه                    ویژگی
Hagner Digital Luxmetr-31262 افزارهاي  گیري شد. نتایج مطالعه توسط نرم اندازهExcel 2013   وSpss-V16   تجزیه

 و تحلیل گردید.
و بیشـتـریـن     165Lx، کمترین میزان روشنایی Lx(98.73)±352.76نتایج نشان داد که متوسط شدت روشنایی عمومی : ها  یافته

ازحد استاندارد و میزان روشـنـایـی عـمـومـی          بیش 14و  11، 4تا  1هاي  بود. میزان روشنایی عمومی ایستگاه 470LXمیزان روشنایی  
بود. کمتـریـن مـیـزان         2cd/m3.79±(1.72)اند. متوسط درخشندگی سطوح کار  کمتر از حد استاندارد بوده 10و  8تا  6هاي   ایستگاه

ها و کامپیوترها، ضریـب   بود. طور کلی، با توجه به چیدمان نادرست المپ  2cd/m8و بیشترین میزان درخشندگی  2cd/m2درخشندگی  
 بازتابش سقف و کف سالن، طراحی سیستم روشنایی سالن ارزیابی گردید.

ازحد استانـدارد و در بـرخـی           ها بیش هاي این مطالعه، میزان شدت روشنایی عمومی سالن در برخی از قسمت          طبق یافته :  گیري  نتیجه
ها کمتر از حد استاندارد بوده است و توزیع مناسبی از شدت روشنایی در سطح سالن وجود نداشته و یکنواخت نیست. به همین دلیل،  قسمت

گردد که اقدامات اصالحی از قبیل طراحی مجدد روشنایی در این سالن صورت گیرد. در طراحی مجدد، بایستی مشخصات فنی  پیشنهاد می
 ها و چیدمان موردنظر کامپیوترها، موردتوجه قرار گیرد. ها، رنگ و جنس سطوح، موقعیت پنجره طراحی مثل چیدمان چراغ

 

 سالن کامپیوتر، روشنایی نامطلوب، طراحی روشنایی، ارگونومی محیطی :کلیدي کلمات
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A-10-146-2 

 ارتباط بین ظرفیت فیزیکی انجام کار با پایداري و قدرت نیروهاي چنگشی

 

 4، اکبر حسن زاده3، جواد غالمیان،*2، احسان اهللا حبیبی1زهرا اردودري

 م پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراني تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو اي، کمیته اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  (نویسنده مسئول)، استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه -*2

 habibi@hlth.mui.ac.ir 
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران مسئول آزمایشگاه ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-3

 مربی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران- 4

 

 چکیده

شانه زمینه و هدف:  ن ن عنوا ه  درتی و ظریف ب ق ش  سوب می چنگ عمومی مح ت  سالم ز  ا ا    اي  ر ست  د عملکرد  ردد و  گ
به دلیل متناسب نبودن کار با کارگر و با توجه به  (WMSDs) کند. با توجه به شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار ارزیابی می

شود، بر آن شدیم ارتباط بین ظرفیت فیزیکی انجام کار (حـداکـثـر           هایی که در اثر این عدم تناسب ایجاد می          پیشگیري بودن بیماري    قابل
 ) و تأثیر آن بر پایداري و قدرت چنگش و نیشگون را بررسی کنیم.RPE) و حداکثر تالش ادراکی ( 2maxVo -توان هوازي

عه به ها: مواد و روش ن مطال ن  ای در بی ت مقطعی  گیري تصادفی ساده انجام شد. جهت تعیین  ي نمونه نفر از افراد با شیوه 28صور
2maxVo  وRPEقدرت و پایداري چنگش و نیشگون به ترتیب از تست پله، مقیاس بورگ، دینامومتر و پینچ گیج استفاده شد ،. 

بـاقـدرت   RPE ي مستقیم و بـیـن        رابطه BMIباقدرت و پایداري چنگش و نیشگون و 2maxVo بین   ي حاضر   در مطالعه   : ها  یافته
اي مشـاهـده        با پایداري چنگش و نیشگون رابطـه  RPEي معکوس وجود داشت. همچنین بین     رابطه2maxVo چنگش و نیشگون و     

اي وجود  ي مستقیم و با پایداري چنگش رابطه رابطه2maxVo باقدرت چنگش و نیشگون، پایداري نیشگون و   BMIنگردید، ضمناً بین    
 چنگش و نیشگون، تأثیري نداشت.و پایداري روي قدرت  2maxVoنداشت. در ضمن 

ج به    گیري:   نتیجه ست  طبق نتای د        د زمن شاغلی که نیا در م ده،  پایداري و قدرت باالي چنگش و نیشگون هستند از افرادي بـا             آم
2maxVo  باال استفاده شود تا ازWMSDs جلوگیري گردد. 

 RPE، تست پله، PWC  ،2maxVo، قدرت و پایداري چنگش و نیشگون،WMSDs کلمات کلیدي:
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A-10-147-1 

 طراحی ارگونومیک ایستگاه کاري جت پرینتر در یک کارخانه مواد شوینده
 

4، زینب ابراهیم زاد3، مطهره نازي نژاد2، محسن پورصادقیان* ،1مصطفی وقاري مقدم
 5حسین اسماعیلی، 

 کارشناس ارشد ارگونومی، شبکه بهداشت و درمان سربیشه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، ایران (نویسنده مسئول): *  -1

Vaghari2010@yahoo.com 

 استادیار، گروه ارگونومی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران -2

 اي صنایع کاشی نیلوفر و مدیرعامل شرکت ارگونومی فیت ارگو، بیرجند، ایران اي، مسئول بهداشت حرفه کارشناس بهداشت حرفه -3

 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران-4

 اي کارخانه تیزپاك، قاین، ایران اي، مسئول بهداشت حرفه کارشناس بهداشت حرفه -5
 چکیده

هاي طوالنی با نوار نقاله کار کند، اختالالت اسکلتی عضالنی یـک        هاي کاري که اپراتور مجبور است ساعت        در ایستگاه :  زمینه و هدف  
امر شایع است. این پژوهش باهدف شناسایی ریسک فاکتورهاي ارگونومی و طراحی ارگونومیک ایستگاه کاري جت پرینتر در یک کارخانه        

 .انجام گرفت 1395مواد شوینده در قاین با استفاده از تکنیک ارگونومی مجازي در سال 

باشد که ابتدا به شناسایی ریسک  موردي و در جهت ارزیابی و طراحی ایستگاه کار می     -اي    مطالعه حاضر از نوع مداخله    :  ها  مواد و روش  
پردازد. مشکالت موجود با       فاکتورهاي ارگونومی و سپس به طراحی ارگونومیک ایستگاه کاري جت پرینتر در یک کارخانه مواد شوینده می                

 3D Maxافزار  استفاده از روش مشارکتی کارگاه آینده، پرسشنامه نوردیک و پرسشنامه نقشه بدن شناسایی شدند. سپس با استفاده از نرم
سازي و سپس اجرایی شد. با انجام مداخالت و به وجود آوردن ایستگاه کاري جدید جـهـت                     ایستگاه کاري جدید با رویکرد ارگونومی شبیه      

 اثبات کارایی مداخله دوباره از روش مشارکتی کارگاه آینده، پرسشنامه نوردیک و پرسشنامه نقشه بدن استفاده شد.

ــی                     ها  یافته دل ــ صــن یک نوع  ز  ده ا ستفا د که ا دن دا شان  دن ن شه ب شنامه نق س ر پ شنامه نوردیک و  س ر پ ز  حاصل ا ج  : نتای
ارگونومیک مشکالت مربوط به کمردرد در اپراتور را کامالً برطرف کرده است. براي رفع مشکالت مربوط به شانه و گردن جهت قسـمـت            

جاي نگاه کردن به سطح کار و خـم کـردن      مانیتورینگ از دوربین و مانیتور متصل به پایه قابل تنظیم استفاده شد. در این حالت اپراتور به  
 .شد میکرد که این کار باعث حفظ پوسچر طبیعی گردن  گردن، سطح کار را از طریق مانیتور کنترل می

هـاي     پژوهی در کـنـار سـایـر روش           نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با استفاده از روش مشارکتی کارگاه آینده  : گیري  نتیجه
توان مشکالت ارگونومی موجود در یک ایستگاه کاري را شناسایـی کـرد.           خوبی می   اي از قبیل پرسشنامه نوردیک و نقشه بدن به          مشاهده

خوبی مشخص شد. نتایج نشان دادند کـه   هاي ارگونومیک موجود در بازار در رفع مشکالت ارگونومی به همچنین اهمیت استفاده از صندلی 
استفاده از صندلی ارگونومیک مشکالت مربوط به کمر و دوربین و مانیتور متصل به پایه قابل تنظیم مشکالت مربوط به گردن و شانه را                         

 برطرف کرده است.

رگونومی کلمات کلیدي: ا فاکتورهاي  سک  ری ده،  شوین د  خانه موا ر ی، کا رگونوم حی ا جازي، طرا رگونومی م  ا
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A-10-160-1 

و بررسی توافق بین ارزیاب در  QECعضالنی با روش –بررسی شیوع و ارزیابی اختالالت اسکلتی 
 این روش در یک کارخانه خودروسازي

 

*6، اکرم سادات جعفري رودبندي5، سمیه دانشور4، وفا فیضی3، سمیرا فرخی پور2، مریم ناصري پور تکلو1فروغ اخالص پور
 

 ایران. بم، بم پزشکی علوم اي، دانشگاه حرفه بهداشت علمی اي، عضو انجمن حرفه بهداشت کارشناسی دانشجوي-1

 ایران. بم، بم پزشکی علوم دانشجوي، دانشگاه تحقیقات اي، عضو کمیته حرفه بهداشت کارشناسی دانشجوي-2

 موردتحقیق در صنعت و بهداشت ایمنی اي، مسئول حرفه بهداشت کارشناس -3

 رفسنجان، رفسنجان، ایران. پزشکی علوم کار، دانشگاه محیط اي، مرکز تحقیقات حرفه ارشد بهداشت کارشناس -4

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. کارشناس ارشد بهداشت حرفه-5

 ergonomic.jafari@gmail.com بم، بم پزشکی علوم اي، دانشگاه حرفه بهداشت علمی، گروه اي، عضو هیئت حرفه ارشد بهداشت (نویسنده مسئول) کارشناس-6

 چکیده
د.                زمینه و هدف:    ستن عضالنی ه سکلتی  ختالالت ا د ابتال به ا ع ست شغل م ت  دلیل ماهی سازي به  خودرو ت  ع صن ن  شاغلی

 QECهدف از این مطالعه بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و نیز ارزیابی پوسچر هاي بدنی و بررسی توافق بین ارزیاب در ابـزار            
 باشد. می

توصیفی ها مواد و روش ی،  عه مقطع یک مطال در  در یک کارخانه مونتاژ خودرو سازي در شهرستان بم، به  1395تحلیلی در سال –: 
انجام شد. دو ارزیاب ماهر   QECنفر پرسشنامه نوردیک را تکمیل نمودند. ارزیابی پوسچر با استفاده از روش               148روش سرشماري تعداد    

 آنالیز آماري صورت گرفت. 0/05و با سطح معنی داري  SPSSافزار  وظیفه شغلی را ارزیابی نمودند. با استفاده از نرم 35صورت جداگانه  به
ختالالت طی ها  یافته شیوع ا ن  ری شت ) 60%( 56/6) پـا،       65% ( 58/6) مـچ،     67%( 60/3) کمر،  91%(78/4ماه گذشته میزان  12: بی
ماه گذشته در گردن و قسمت فوقانی پشـت   12) گردن بوده است. شیوع اختالالت اسکلتی و عضالنی در 60% (50) زانو، 59%(55/1شانه،

در هر دو  QECبا وزن ارتباط معنا دار داشت و شیوع اختالالت در گردن با قد نیز ارتباط آماري معنا دار داشت. نمره کمی ارزیابی با روش       
بود که با توجه به حداکثر نمره در روش      22ها  ). حداکثر نمره اختالف در ارزیابی  r=0.91قبول بود (  ارزیاب داراي همبستگی باال و قابل    

QEC  درصدي بین دو ارزیاب مشاهده شد. 12باشد حداکثر تفاوت  می 176که 
ه گیري: نتیجه ستگا ی ا سب  امنا حی ن ت طرا ش  هاي کاري و وضعی رو در  ره باال  سب نم دالیل ک ز  ا سب  امنا و  QECهاي ن

 نیز شیوع باالي اختالالت اسکلتی و عضالنی در این صنعت است. انجام مداخالت ارگونومیک جهت ایجاد تغییرات ضروري است.
 

توافق کلیدي:کلمات  سچر،  پو رزیابی  ا ژ،  سازي، مونتا خودرو  ی،  عضالن سکلتی و  ختالالت ا  ا
 



132  

 

A-10-161-1 

 REBAشرکت در شهرستان ساوجبالغ به روش  48ارزیابی ارگونومی 

 

 2، فاطمه سراج1*منوچهر قوجالو

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابا ،( نویسنده مسئول): دانشجوي ایمنی صنعتی و محیط کار-*1

a.aliiy@yahoo.com 
 مدرس و مدیر گروه مهندسی، صنایع موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابا 2

 

 چکیده
ردنی و                زمینه و هدف   ت گ را ستون فق ر،  ري کم درگی عموًال باعث  ر م ا کا رتبط ب عضالنی م سکلتی  ختالالت ا : ا

باشند و علت اصلی ازکارافتادگی کارگـران   هاي شغلی می ها و آسیب ترین بیماري گردد این اختالالت شایع   هاي فوقانی می    اندام
هـاي     شرکت واقع در شـهـرك   48هاي انجام کار شاغلین  دهد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارگونومی وضعیت   را تشکیل می  

 انجام شده است.صنعتی نظرآباد و هشتگرد در شهرستان ساوجبالغ 

تروش بررسی  عه وضعی ن مطال در ای ر  :  م کا جا نفر شاغل در صنایع مختلف که به شکل تصادفی انتخاب  416هاي ان
 ارزیابی شده است. REBAو با استفاده از روش 

ش  ها  یافته رو  :REBA   هـا  پوسچرافراد را ارزیابی کرده و با ثبت این    پوسچر  تواند دریک مشاهده کوتاه مدت وضعیت         می
تـوان    استاتیک و دینامیک فاکتورهاي بلند کردن بار وضعیت اندام فوقانی صحیح می             پوسچرهاي  در تولید ابزار جدید ترکیب و     

که سطح خطر  مورد ارزیابی قرار گرفته استافراد پوسچر در این مطالعه روش مشاهده مستقیم .  گرفتاز نتایج این روش بهره     
-%  10-%  59  -%  29پایین (شاید ضروري) متوسط (ضروري) باال (ضروري هرچه زودتر) بسیار باال (ضروري آنی) به ترتیب              

 باشد. % می2

هاي کاري افراد مورد تحقیق نامناسب بوده و منطبق با اصول ارگـونـومـی            این مطالعه نشان داده که وضعیت       : گیري  نتیجه 
 .باشد عضالنی مورد انتظار می–هاي اسکلتی  باشد که با این شرایط بروز ناراحتی نمی

 عضالنی -، اختالالت اسکلتیREBAپوسچر، :کلمات کلیدي
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A-10-163-1 

شهري  هاي درون هاي شناختی و عملکرد شغلی رانندگان تاکسی بررسی رابطه شکست
 در شهرستان تبریز

 

 3، عماد فهیما*2، امید اکبرزاده1جلیل نظري

 ایران اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دکتراي ارگونومی، دانشیار گروه ارگونومی و مهندسی بهداشت حرفه- 1
 ایران اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-* 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (گرایش شیمی)، دانشکده شیمی نفت، دانشگاه نفت آبادان، ایران- 3
 

 چکیده
درون  زمینه و هدف:      دگی  رانن ــان               حوادث  ج ه  ساالن وده و  فیکی ب را ت صلی  عضالت ا ز م یکی ا ره  شهري هموا

هاي شناختی و عملکرد شغلی در رانندگـان         اندازد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شکست           بسیاري از افراد را به خطر می      
 باشد. شهري در شهرستان تبریز می تاکسی درون

توصیفی     ها:   مواد و روش   عه  ن مطال )،  OCFQهاي شـنـاخـت شـغـلـی (            � هاي شکست � تحلیلی از پرسشنامه  -در ای
ها به عنـوان   سؤالی سالمت عمومی استفاده شد. تمامی رانندگان آژانس  28و پرسشنامه  NIOSHپرسشنامه سالمت عمومی  

 ها را پر کردند. راننده این پرسشنامه 200نمونه انتخاب شدند و 
ست ها:     یافته شک ن  ردن و                   بی ــ ش ک ی، ورز غل ش سابقه  روز،  ه  ان شب در  ب  خوا ساعت  ن  زا ختی و می شنا هاي 

 سالمت عمومی رابطه آماري مثبت و قوي برقرار بود.
ــک       گیري:     نتیجه ی د  زمن ا وده و نی ر مهم ب ا سی دگان امري ب رانن شغلی  عملکرد  در  ر  ذا رگ ثی ا ت عوامل  سایی  شنا

تواند در پیش بینی عملکرد شغلی و ایمنـی رانـنـدگـان                هاي شناختی می    باشد. پرسشنامه شکست     ابزار دقیق و قابل اعتماد می     
 شهري مؤثر واقع شود. تاکسی درون

ستکلمات کلیدي:  سی شک تاک دگان  رانن ی،  عموم ت  سالم ی،  غل ش عملکرد  ی،  خت شنا  هاي 
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A-10-179-1 

ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی به روش ارزیابی خستگی عضالنی و اجراي مداخله 
 ارگونومی دریک صنعت مونتاژ

 

 4، طاهره اسکندري 3، کیوان سلیمی 2*، کیوان ساعدپناه 1مجید معتمد زاده 

 اي دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه -1

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران،  (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-*2
keivan.saedpanah@gmail.com  

 کارشناس مرکز بهداشت مریوان، مریوان، کردستان، ایران-3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه -4 
 

 چکیده

سکلتی   زمینه و هدف   ختالالت ا دهنـد، هـدف ایـن        هاي کاري به خود اختصاص مـی    هاي شغلی را در محیط اي از بیماري عضالنی بخش عمده -: ا
) و اجراي مداخله ارگونومی و تأثیـر        MFAمطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهاي اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده از روش ارزیابی خستگی عضالنی (      

 ها بر کاهش سطح ریسک بود. آن

خلهها مواد و روش   دا عه م ن مطال در ای صورت سرشماري انتخاب شدند. مستندات پزشـکی ایـن افـراد مـورد             نفر از کارگران خط مونتاژ به 15اي  : 
ستفاده از  ا ا بررسی قرار گرفت و آنان پرسشنامه نوردیک را بعد از یک سال از مداخله صورت گرفته تکمیل کردند. فعالیت این افراد در بخش خط مونتاژ ب  

 SPSS-16افـزار     ها با استفاده از نرم   هاي الزم را دیدند. تجزیه و تحلیل داده ) ارزیابی شده و کارگران آموزشMFAروش ارزیابی خستگی عضالنی (     

 انجام شد.

م ها  یافته دا د که ان دا ن  شا ولیه ن رزیابی ا در  : ا ب  رتی ت ه  زانو ب ا و  پ ر،  ن، کم رد درصد از کارگران در سـطح  خیلـی          13/33و  20  ،6/67هاي گ
اقـدامات    اد  زیاد  اولویت اقدام اصالحی است. بعد از انجام مداخالت، درصد افراد مبتال به اختالالت اسکلتی عضالنی در ناحیه گردن در سطح  خیلی زی       

مثـالً    ها تا حد زیادي کاهش یافـت.  هاي که در سطح  زیاد  اقدامات اصالحی قبل از مداخله قرار داشتند درصد آن اصالحی به صفر رسید. همچنین اندام    
 30درصد کاهش یافـت. درمجمـوع از          26/27درصد به  53درصد و در ناحیه گردن این اختالالت از  33/33درصد بعد از مداخله به  60در ناحیه کمر از     

 مورد رسید. 11شده قبل از مداخله با مداخله صورت گرفته این تعداد به  مورد اختالالت شناسایی

ــالالت       گیري  نتیجه خت ه ا ــ ــال ب سک ابت ری سطح  عضالنی  ستگی  خ رزیابی  ش ا رو ت طبق  ع صن ن  در ای ت اصالحی  داما ق جراي ا ا ا : ب
 توجهی کاهش یافت. اسکلتی عضالنی و بر طبق پرسشنامه نوردیک میزان شیوع این اختالالت به میزان قابل

 
 اختالالت اسکلتی عضالنی، مداخله ارگونومی، روش ارزیابی خستگی عضالنی کلیدي:کلمات 
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A-10-180-1 

هاي دولتی  بررسی ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان
 )1395شهر کرمان با استفاده از مدل معادالت ساختاري (

 

 *3 زاده ، امیدرضا هروي2، محمد امراللهی1سیداحسان سمائی

 اى، واحد توسعه تحقیقات بالینى، بیمارستان آیت اهللا روحانى، دانشگاه علوم پزشکى بابل، ایران. کارشناسى ارشد مهندسى بهداشت حرفه -1

 اى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى کرمان، ایران. کارشناسى ارشد مهندسى بهداشت حرفه- 2

  o_heravizadeh@razi.tums.ac.irاى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى تهران، ایران. (نویسنده مسئول) کارشناسى ارشد مهندسى بهداشت حرفه-* 3 

 

 چکیده
توجه محیط کاري خود در معرض         هاي قابل   پرستاران به دلیل گستردگی حیطه فعالیتی و مواجه مستمر با استرس               :زمینه و هدف  

شده و    فرسودگی شغلی قرار دارند. فرسودگی شغلی به عنوان یکی از معضالت مهم با پیامدهاي ناگوار بسیار در شغل پرستاري شناخته                      
رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و استرس  فاکتورهاي فردي، روانی و اجتماعی مختلفی در بروز آن دخیل هستند. ازاین

 هاي دولتی شهر کرمان انجام گرفت. شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان

اي   گـیري طبقـه     صورت مقطعـی و روش نمونـه        تحلیلی است که به-پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی :  ها  مواد و روش  
هـاي    هاي شهر کرمان انجام شد. بـراي گـردآوري اطالعـات از پرسـشنامه             نفر از پرستاران بیمارستان 300تصادفی، بر روي    

هاي معـادالت سـاختاري و تحلیـل           تحلیل و از مدل  AMOSو  SPSSافزارهاي  وسیله نرم ها به استاندارد استفاده شد. داده  
 عاملی تأییدي جهت سنجش مدل پژوهش استفاده شد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد هوش هیجانی و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران اثرگـذار هـستند.      : ها  یافته
طوري که افـزایش هـوش        به)  p<0/001(.همچنین بین هوش هیجانی و استرس شغلی رابطه منفی و معنی داري وجود داشت   

 شد. هیجانی منجر به کاهش استرس شغلی می

فته گیري  نتیجه ا ی س  سا ر ا دهاي        : ب ــ پیام ت  ــ غلی و اهمی ش سودگی  ر ف ت  توجه به اهمی ا  عه و ب ن مطال ای ز  ا حاصل  هاي 
اي براي کاهش سندرم فرسودگی شـغلی در پرسـتاران      هاي مداخله توان نتیجه گرفت که یکی از برنامه  ناشی از آن در میان پرستاران، می      

 روانی محیط کاري از جمله هوش هیجانی و استرس شغلی باشد.-تواند تمرکز بر بهبود فاکتورهاي فردي می
 

 فرسودگی شغلی، هوش هیجانی، استرس شغلی، مدل معادالت ساختاري، پرستار :هاي کلیدي واژه
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A-10-188-2 

در شناسایی ریسک فاکتورهاي موجود  ROSAو  RULAبررسی همبستگی نتایج دو روش ارزیابی 
 در محیط کار اداري

 
 3، حسین خلیلی گرجی2*، فاطمه تنها1عادل مظلومی

 استادیار، کروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  -1
 tanha_fateme@yahoo.com (نویسنده مسئول)مربی، کروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراك، -*2

 کارشناس ارشد، کروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-3

 چکیده:

ن زمینه و هدف    ری عت ی شا  کـار اسـت. شـیـوع ایـن              بـه   مربوط  عضالنی  اسکلتی  اختالالت  ،ارکنانك  هاي  ناراحتی  ترین  عمده  و  : 

هدف از این مطالعه، ارزیابی اختـالالت   کنند.  می  بروز  تکراري  هاي استرس  یا  بدنی  نامناسب  وضعیت  اثر  در  و  مزمن  صورت  به  اختالالت،
هاي فوقانی در شناسایی ریسک فاکتورهاي موجود در محیط  عضالنی کارکنان و بررسی همبستگی دو روش ارزیابی پوسچر اندام -اسکلتی

 کار اداري می باشد. 
هـاي     . به منظور بررسی میزان شیوع و ارتباط ناراحتی باشد می  تحلیلی و مقطعی  -توصیفی  مطالعه  یک  حاضر  تحقیق  : مواد و روش ها     

بـه   ) استفاده شده است.  CMDQ(   هاي فوقانی از پرسشنامه کرنل اسکلتی عضالنی با سطح ریسک آسیب هاي مربوط به هریک از اندام    
و ارزیـابـی سـریـع تـنـش                » RULA»منظور ارزیابی پوسچرهاي کارکنان دفاتر اداري از دو روش ارزیابی سریع اندام فـوقـانـی                 

 بطور همزمان استفاده شد.  »ROSA«اداري
%) و کمترین ناراحتی مربوط به قسـمـت       55/9نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که بیشترین ناراحتی مربوط به ناحیه گردن (        : ها  یافته

) قرار دارند، همچنیـن  5% افراد در ناحیه خطر (امتیاز بیشتر از 5/1مشخص کرد  ROSA%) است. امتیاز نهایی  16/9فوقانی بازوي چپ ( 
قرار گرفتند. نتایج آزمـون      4بودند که در سطح اولویت اقدام اصالحی  7یا بیشتر از  7% افراد داراي امتیاز RULA 6/8بر اساس ارزیابی  

 ) p<0/05وجود دارد( ROSAو  RULAپیرسون نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داري بین دو روش 
باشند، بنابراین امکان استفاده از هر رو روش بـراي       ) می r=    0/403هاي ارزیابی مذکور داراي ارتباط و همبستگی (  روش  :   گیري  نتیجه

که  نحوي ها این دو روش مکمل یکدیگر بوده به تر وجود دارد. با توجه به یافته براي ارائه جزئیات دقیق هاي فوقانی ارزیابی پوسچرهاي اندام
استفاده توأم این دو روش      .دهد ارزیابی وضعیت بدنی فرد را نشان می RULAارزیابی شرایط محیطی و روش  ROSAروش ارزیابی  

تواند سبب شود تا نتایج دقیق تري از وضعیت موجود به �ارزیابی پوسچر براي شناسایی ریسک فاکتورهاي ارگونومیکی در دفاتر اداري  می
 دست آید و کاستی هاي موجود در یکدیگر را برطرف کنند.

 

 CMDQ، اختالالت اسکلتی عضالنی، RULA ،ROSA :کلیديکلمات 
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A-10-194-1 

 ارزیابی استرس شغلی کارگران صنعت فلزي و ارتباط آن با اختالالت اسکلتی عضالنی
 

 4، سمیرا برکات3، مریم یزدي2، سارا کریمی زوردگانی1*امیرحسین مالآقا بابایی

 اي، مرکز بهداشت استان اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) کارشناس بهداشت حرفه -*1
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران اي، استادیار گروه بهداشت حرفه دکتري بهداشت حرفه -2

 دانشجوي دکتري آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران- 2
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کارشناس ارشد بهداشت حرفه- 4

 

 چکیده
سکلتی زمینه و هدف:     ختالالت ا عضالنی مرتبط با کار، اغلب چند علتی بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار                     –ا

توان در چهار گروه شامل عوامل ژنتیکی، عوامل مورفولوژیکی،             طورکلی تمام عوامل مؤثر و عوامل خطر را می            گیرند. به   می
بندي نمود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین استرس شغلی و شیوع                اجتماعی و عوامل بیومکانیکی دسته      –عوامل روانی   

 عضالنی بین گروهی از شاغلین صنعت فلزي بود. –اختالالت اسکلتی 
توصیفی      ها:    مواد و روش   ز نوع  عه ا ن مطال ها با استفاده از      کارگر مورد مطالعه قرار گرفتند. داده       361تحلیلی بوده و      –ای

دو و  -و آزمون خی    spss-20افزار آماري     آوري شد. براي آنالیز از نرم        جمع  DASS – 21افزار    پرسشنامه نوردیک و نرم   
 پیرسون استفاده گردید.

ود که       ها:    یافته ن ب ز ای حاکی ا ج  % استرس شدید داشتند. از میان متغیرهاي مورد        3/1% افراد استرس طبیعی و      82/3نتای
عضالنی –بررسی، وضعیت بدن در حین کار، انجام فعالیت ورزشی، استعمال دخانیات و میزان استرس با اختالالت اسکلتی                     

 .) p<0/05(رابطه معنی داري را نشان دادند 
سکلتی          گیري:    نتیجه ختالالت ا ت ا یا شکا رخی  روز ب ب ب سب غلی  ش س  ستر ش ا زای ف شود   عضالنی در افراد می     –ا

 و وضعیت بدن حین کار با شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی رابطه معنی دار داشته است.
 

سکلتیکلمات کلیدي:  ختالالت ا ی، ا غل ش س  ستر  ، پرسشنامه نوردیکDASS-21عضالنی،  -ا
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A-10-195-2 

 داروسازي کارخانه یک بندي بسته بخش کارگران عضالنی اسکلتی اختالالت بررسی شیوع
 

1، راضیه جانی زاده3، مرضیه نعمت دوست2، محمود حیدري *1الهام یحیائی
 

 ، تربیت مدرس5اي، علوم پزشکی دانشجوي کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه(نویسنده مسئول)  -*1

حرفه (استادیار- 2 شت  دا ه روه ب شکی گیالن،  گ ز پ م  و عل شگاه  دان ت،  ش دا ه ده ب شک دان   mheidari1360@gmail.comاي، 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارشناس بهداشت حرفه 3-

 

 چکیده
د. هدف               زمینه و هدف   ستن شغلی ه زینه  ره پ ع و  شای ت  صدما ز  عضالنی ا سکلتی  ختالالت ا  اختالالت  شیوع  تعیین  مطالعه  این  : ا

 .می باشد کارخانه داروسازي بندي یک بسته بخش کارگران عضالنی -اسکلتی

عهها مواد و روش  عضالنی از    –اسکلتی    اختالالت  شیوع  بررسی  جهت  شد.  انجام  کارگر  95روي    بر  و  بود توصیفی و مقطعی نوع از حاضر : مطال
 RULAروش    به  بدنی  هاي  وضعیت  سپس  و  ثبت  کارگران  بدنی  وضعیت  برداري  عکس  با  همچنین  .شد  استفاده  Nordicپرسشنامه استاندارد   

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد spss20افزار  آوري شده با نرم هاي جمع داده ارزیابی گردید.
ر ها  یافته  9  نواحی  از  دریکی  حداقل  گذشته،  سال  یک  طی  در  اند  کرده  اظهار  کارگران  درصد  17/11  نوردیک،  پرسشنامه  از  حاصل  نتایج  اساس  : ب
درصد، زانو    34کمر    ، درصد، 38/8گردن    ناحیه  در  ترتیب  به  اختالالت  این  شیوع  اند. بیشترین -بوده  عضالنی–اسکلتی  اختالالت  دچار  خود  بدن  گانه

و سابقه کار رابطه معنی داري       BMIهاي آماري نشان داد که بین سن،       -است. آزمون   درصد بوده   24/5درصد و پشت      25/2درصد، قوزك پا      27/9
بوده که به     5بندي برابر با      نتایج نشان داد که امتیاز نهایی ایستگاه کاري بسته          .شد  شناسایی RULA) پوسچر کاري به روش      p<0/05(وجود ندارد   

 باشد. اي نزدیک می معنی مطالعه بیشتر و لزوم انجام مداخله ارگونومی در آینده

سال بوده است و شیوع باال اختالالت و با توجه به نتایج حاصل از                6طور میانگین     با توجه به سابقه کاري کارگران در این مطالعه که به          :  گیري  نتیجه
 وضعیت پوسچر کاري کارگران، انجام مداخالت ارگونومیکی ضروري می باشد.

 

عضالنی هاي کلیدي:�واژه سکلتی  ختالالت ا  بندي کارگران بسته RULA- -ا



139  

 

A-10-205-1 

 ارتباط بارکاري و اختالالت ارگونومیکی کارگران یک شرکت تولید قطعات اتومبیل
 

 *4، علیرضا کوهپایی3، سعیده مسافرچی2، الهام کورسانی2، فاطمه میرشکاري1محمد خندان

 مربی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران 1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه2

 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 3

 koohpaei@muq.ac.irاي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران   (نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه 4

 

 چکیده 
است. بارکاري نامتناسب عالوه بـر ایجـاد آسـیب           مدیریت بارکاري اعمالی بر کارکنان سازمانها، موفقیت حیاتی عوامل مهم و از یکی زمینه و هدف: 

هدف از اجراي     مطالعه،  این  انجام  از  انجام وظایف افراد و درنهایت عملکرد سازمان تأثیر منفی خواهد گذاشت. هدف  کمیت  و  کیفیت  جسمی و روانی، بر 
عضالنی شغلی میان کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو دریکـی      -این طرح مشخص کردن مقدار بارکاري و تعیین ارتباط آن با اختالالت اسکلتی     

 است. 1395از استان هاي مرکزي ایران در سال 
ن ها: مواد و روش  نفر   107نفر) صورت پذیرفت که درنهایت    170در بین تمام پرسنل عملیاتی شرکت (  مقطعی تمام شماري بوده و  نوع  از  مطالعه، ای

 NASA-Task مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک، نقـشه بـدن و شـاخص بارکـاري              این  شرایط ورود به مطالعه را احراز نمودند. ابزار پژوهش در 

Load Index (TLX) شده با استفاده از نرم افزار بود. دادههاي گردآوري  بارکاري کارکنان ارزیابی براي SPSS  وسـیله آزمـون      ویراست بیست بـه
 هاي شاپیروویلک، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون پوآسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

عضالنی خـود درد را تجربـه          -درصد از پاسخ دهندگان بیان داشتند در طول یک سال گذشته حداقل دریکی از اعضاي سیستم اسکلتی 3/53  ها:   یافته
عـضالنی    -هاي آن با صدمات اسکلتی    بود. در خصوص ارتباط بارکاري و مؤلفه 30/16و انحراف استاندارد  82/76اند. بارکاري افراد داراي میانگین     کرده

) P=0.049هاي باالیی ( چنین درد در قسمت�) ارتباط معنی دار داشت. همP=0.023) و خستگی (P=0.026مشخص شد درد گردن با باز ذهنی (      
درصدي صـدمات ارگونومیکـی را        5/6) با خستگی در ارتباط بودند. از سوي دیگر، یک واحد افزایش در نیاز ذهنی کار افزایش P=0.04و پایینی کمر (    

 نشان داد.

ا گیري:  نتیجه تبع کاهش دردهاي عضالنی ناشـی از     و به  بارکاري  کاهش  و  تعدیل منظور به مؤثر برنامههاي اجراي آمده دست به نتایج گرفتن نظر در ب
 .بود الزم و ضروري خواهد کارگران مورد مطالعه شرایط نامناسب ارگونومیکی

 

 NASA-TLXاختالالت ارگونومیکی، بارکاري، شرکت تولیدي،  کلمات کلیدي:
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A-10-206-3 

بررسی رابطه سالمت روان با فرسودگی شغلی در یک                      
 پاالیشگاه گازي

 6. ناصر محمدي 5.حسین مهراب نژاد  4. جعفر امیروداعی 3. محمد علی غالمی2. علیرضا نجومی، *1حسین موالیی فر

 .. دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران1

molaeifar20@gmail.com 

 ، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران.HSE. رئیس 2

 ، پاالیشگاه گاز ، کنگان، بوشهر، ایران.HSE. رئیس 3

 . رئیس ایمنی و آتش نشانی، پاالیشگاه گاز، کنگان، بوشهر، ایران.4

 . رئیس بهداشت صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران5

 ، پاالیشگاه گاز ، کنگان، بوشهر، ایران.HSE. سرپرست آموزش 6

 چکیده
ــان                   زمینه و هدف:    رکن در کا ستقیم  زینه هاي م ش ه زای ف حوادث و ا روز  هره وري، ب ش ب ز مواردي که باعث کاه یکی ا

منطقه پارس جنوبی به عنوان قطب توسعه ملی و کشوري، بحث عوامل استرسی و فشارهاي روانی می باشد. بنابراین هدف از مـطـالـعـه               
 حاضر، شناسایی و اولویت بندي عوامل استرس زاي شغلی در کارکنان مجتمع گاز یکی از پاالیشگاهاي منطقه پارس جنوبی می باشد.

توصیفی  مواد و روش ها:       عه  ن مطال نفر از کارکنان بخش هاي مختلـف   200تحلیلی با نمونه گیري به روش سرشماري بر روي       -ای
انجام شد. در ابتدا مهمترین عوامل استرس زاي شغلی پس از مطالعه متون و تحقیقات و همچنین مصاحبـه بـا         1395پاالیشگاه در سال    

و آزمون هاي  spssکارکنان و روش غربالگري دلفی شناسایی شدند. در نهایت مهمترین عوامل استرس زاي شغلی با استفاده از نرم افزار  
 همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تحلیل شدند.

ن یافته ها:  رکنا ح کا صحی شیابی  رز ا م  د ع دگی،  زن ر و  ن کا عادل بی ت م  د ع غل،  ش ده  ین ت به آ سب ت ن ن امنی شت دا م و ن ها اب
و تبعیض در پاداش ها، آلودگی هواي منطقه، عدم عدالت سازمانی و عدم وجود پیشرفت و ارتقاء شغلی به ترتیب شایعترین عوامل استرس            

 )، معنی دار بود.0/0001) و سابقه کار (0/0013زا بودند. ارتباط عوامل تنش زا با سن(

زمان ها     نتیجه گیري:   سا راي  سنگینی ب زینه هاي  شده ه ر باعث  خی ي ا سده  در  س  ستر سئله ا شت که م دا توجه  د  ای ب
و از طرفی خطراتی در جهت سالمت نیروي کار ایجاد کند بنابراین الزم است که مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی این پدیده را به عنـوان          

 یکی از مسائل جدي در سازمان هاي امروزي مورد شناسایی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدامات الزم را بعمل آورند.

 کلمات کلیدي: استرس شغلی، شناسایی، اولویت بندي، دلفی
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A-10-208-1 

داخلی سازي منی پلیتور ایستگاه زاپاس ساندرو در شرکت پارس خودرو با هدف کاهش ریسک ارگونومی 
 و هزینه

 4، ابراهیم آقاجانلو3محسن امینی،  2عبدالصمد احمدوند، 1*سید حمید رضا حسینی
 ergonomy2004@yahoo.comکارشناس مسئول استانداردها و ارزیابی انطباق، شرکت پارس خودرو -(نویسنده مسئول)-*1

 شرکت پارس خودروHSE مدیر  -2

 رییس اداره مهندسی بهداشت صنعتی-3

 کارشناس مسئول بهداشت صنعتی-4

 چکیده  

روز               مقدمه و اهمیت موضوع:     س و ب زودر سودگی  ر ف سازي باعث  خودرو ع  صنای ستگاههاي کاري  ی در ا رگونومی  سکهاي ا ری وجود 
عضالنی خواهد شد . این اختالالت منجر به کاهش توان جسمانی, کاهش بهره وري تولید, کاهش کیفیت ساخت مـی گـردد و                            –اختالالت اسکلتی   

اخـت  ی سـ   همچنین هزینه هاي بازتوانی و درمانی افراد تحت مواجهه بار سنگین مالی را بر دوش صنایع می گذارد. هدف از مطالعه حاضر ارائه مدل بوم        
تگـاه,  ایسمنی پلیتور جهت برداشتن و جابجایی زاپاس خودرو در سالن مونتاژ ساندرو در شرکت پارس خودرو بوده که در راستاي ارتقاي سطح اتوماسیون                         

 کاهش ریسک ارگونومی ارزیابی شده، افزایش بهره وري و کیفیت محصول و نیز کاهش هزینه ها می باشد.

م             مواد و روشها:    ا ــ ج ــ خودرو ان س  پار شرکت  ن آالت  شی ت ما شت و ن هدا یمنی و ب ت ا ری دی در م عه موردي  ت مطال صور ح ب ن طر ای
تـی  دسـ    شد. در این طرح ابتدا با استفاده از الگوهاي معتبر در ارزیابی حمل دستی بار با تکنیک هاي اختصاصی مزدا و رنو ریسک ارگونومی در حـمـل                        

ی مونتـاژ  ندسزاپاس و مونتاژ آن مورد بررسی دقیق قرار گرفت. بعد از تعیین صحت و دقت (روایی و پایایی) ارزیابی ها, با تشکیل جلسات با واحدهاي مه           
ـ  و نت, ریسک ارگونومی تشریح و راه حل هاي آن مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با ارزیابی مذکور، پانچ لیست پروژه تهیه و براي هـر واحـد و         ف ظـای

قـرار  سـی    تخصصی در نظر گرفته شد. با توجه به وجود ایستگاههاي مشابه در دیگر سالن ها ابتدا طرح خرید منی پلیتور و یا ساخت داخلی آن مورد برر                     
داخل خت گرفت. با توجه به ساخت نمونه مشابه آن در ایستگاه شیشه تندر توسط واحد نت, تیم کاري پس از جمع بندي هزینه فایده پروژه تصمیم به سا             

 آن گرفت

سطح           نتایج:    ش  ه و کاه ستگا د قبول  قابل  عملکرد  ز  ن ا شا ه ن ستگا ی در ا شده  خته  سا پلیتور  ر منی  را ستق ز ا س ا پ رگونومی  رزیابی ا ا
 ریسک ارگونومی داشت.

ا                         نتیجه گیري:      ــ ا ب ــ شد ام شرکت می  حمیل  ت شور  ز ک ج ا خار ز  د ا خری ت  اب زافی ب زینه هاي گ پلیتور ه سازي منی  خلی  دا ز  قبل ا
 همکاري واحد نت و ساخت داخل با هزینه به مراتب کمتر هم صرفه جویی در هزینه و هم تحت کنترل درآوردن ریسک ارگونومی میسر گردید. 

 

 : ارگونومی, منی پلیتور, پانچ لیست, بهره وريکلمات کلیدي
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A-10-210-1 

   عضالنی و شرایط کار در کارکنان بیمارستان فوق تخصصی ریه -بررسی ارتباط  بین اختالالت اسکلتی
 

 *4، آذر برزگار3، محمد سید مهدي1، امیر کاووسی2، رضا خانی جزنی1شهناز طباطبایی

 دانشیار دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علو م پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران- 1

 استاد دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علو م پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران - 2

داشتی و درمانی شهید هاستادیار طب کار، مرکز تحقیقات بیماري هاي مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماري هاي ریوي مسیح دانشوري، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب -3
 بهشتی، تهران، ایران

 azarbarzegar1@gmail.com (نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. -*4

 

  چکیده
عضالنی در آنها بسیار زیاد است. نوع کار، تکرار کار، شـدت       -مشاغل بیمارستانی از جمه مشاغلی هستند که شیوع اختالالت اسکلتی         :زمینه و هدف  

ـ و مدت زمان، نوبت کاري و شرایط نامطلوب محیطی از عوامل ایجاد کننده این اختالالت می باشند. از این رو بررسی ارگونومی محیط کـار و ا                 ه رای
عضالنـی   -پیشنهادهایی جهت بهبود شرایط براي این گروه شغلی ضروري به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی            

 در کارکنان و شرایط محیط کار و همچنین تعیین عوامل موثر در بروز این اختالالت انجام شده است.

توصیفی      مواد و روش ها    ز نوع  ش ا ژوه پ ن  نفر کـارکـنـان       1200تحلیلی و به طور میدانی مقطی انجام شد. جامعه آماري، شامل تمامی     -: ای
نفر از کارکنان بود که با روش نمونه گیري تصادفی از جامعه آماري انتخاب شـدنـد.    330بود. گروه نمونه این تحقیق شامل   1394بیمارستان در سال  

عضالنی و شرایط کار ) بود،   -) میوزیک (فرم مربوط به اختالالت اسکلتی  2شغلی و  (   -) اطالعات فردي   1ابزار پژوهش دو  پرسشنامه تحت عناوین: (         
و 0/75عضالنی و شرایط کار کار به ترتیب برابـر بـا        -و اعتبار فرم اختالالت اختالالت اسکلتی 0/79اعتبار  این پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ         

مسـتـقـل ،         tهاي پژوهش از ضریب همبستگی، آزمون     محاسبه و روایی محتوایی آن توسط چند متخصص تایید شد. به منظور تحلیل داده  0/75
 ). 22SPSSافزار طرفه و رگرسیون دو و چندگانه استفاده شد (نرم تحلیل واریانس یک

ن یافته ها  ردا راي م سن ب ن  انگی درصد) فـاقـد       7/67نفر ( 224درصد از پرسنل متاهل،  6/74،  45/33± 96/6و براي زنان  87/35± 22/7: می
شرایط کار در کارکنانی که داراي درد در نواحی گردن، شانه، کمر و زانو بودنـد   نمرهدرصد) نوبت کار بودند. بین میانگین   3/32نفر ( 107نوبت کاري و  

 وجود دارد. α=  0/05در مقایسه با افرادي که در این نواحی درد نداشتند، تفاوت معناداري در سطح 

ط                        نتیجه گیري  ــ ی را ــ ش ر   ا ب د، که بن ریه بودن تخصصی  ن  ستا ر ن بیما را ا هی ن و ب را ا ست ر پ ن  دگا شرکت کنن ر  عه اکث ن مطال در ای  :
 اسبتخصصی کار دایما داراي پوسچرهاي نامطلوب، کار تکراري و حمل بار می باشند همچنین شرایط فیزیکی محیط کار مانند ایستگاه هاي کار نامن                      

می گردد طراحی مـحـیـط      و قدیمی در این بیمارستان نیز بگونه اي است که باعث تشدید درد در نواحی مختلف بدن از جمله زانو، کمر، گردن و شانه                 
هاي کاري که راحتی و رفاه کارکنان خود را تامین نمی کنند سبب سخت تر شدن انجام موثر وظیفه، کارهاي تکراري، پوسچر نامطلـوب کـارکـنـان                          

 درمانی در حین تکمیل وظیفه شده و باعث تحمیل هزینه در درازمدت می شود.
 

 عضالنی، شرایط کار، کارکنان، بیمارستان -اختالالت اسکلتی :واژه هاي کلیدي
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A-10-210-2 

 فوق تخصصی ریه  عضالنی و رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان -بررسی ارتباط  بین اختالالت اسکلتی
 

 *5، آذر برزگار4، محمد سید مهدي3، امیر کاووسی2، شهناز طباطبایی1رضا خانی جزنی
 استاد دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علو م پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.- 1

 دانشیار دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علو م پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.- 2

داشتی و درمانی شهید بهشتی، هاستادیار طب کار، مرکز تحقیقات بیماري هاي مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماري هاي ریوي مسیح دانشوري، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب- 3
 تهران، ایران. 

  ,azarbarzegar1@gmail.com (نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. -* 4

 

  چکیده
هـاي    هاي انسانی از یک سو و خصوصـیات و ویژگـی       با توجه به رسالت علم ارگونومی مبنی بر در نظرگرفتن خصوصیات و محدودیت  : زمینه و هدف  

-کار و سازمان از سوي دیگر، جهت به حداکثر رساندن تناسب و هماهنگی بین این دو، این تحقیق با هـدف بررسـی ارتبـاط بیـن اختـالالت اسـکلتی                
 عضالنی و رضایت شغلی در کارکنان بیمارستانی طراحی شد.

توصیفیمواد و روش ها    ز نوع  ش ا ژوه پ ن  نفـر کارکنـان      1200تحلیلی و به طور میدانی مقطی انجام شد. جامعـه آمـاري، شـامل تمـامی           -: ای
نفر از کارکنان بود که با روش نمونه گیري تصادفی از جامعه آماري انتخاب شدند. ابزار    330بود. گروه نمونه این تحقیق شامل  1394بیمارستان در سال    

عـضالنی و رضـایت شـغلی ) بـود،            -) میوزیک (فرم مربوط به اختالالت اسکلتی2شغلی و  (-) اطالعات فردي1پژوهش دو  پرسشنامه تحت عناوین: ( 
و   75/0عضالنی و رضایت شغلی کار به ترتیب برابـر بـا      -و اعتبار فرم اختالالت اختالالت اسکلتی  79/0اعتبار  این پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ       

مـستقل ، تحلیـل      tهاي پژوهش از ضریب همبستگی، آزمون   محاسبه و روایی محتوایی آن توسط چند متخصص تایید شد. به منظور تحلیل داده 85/0
 ). 22SPSSافزار طرفه و رگرسیون دو و چندگانه استفاده شد (نرم واریانس یک

ن یافته ها  ردا راي م سن ب ن  انگی درصد) فاقد نوبـت    67/7نفر ( 224درصد از پرسنل متاهل،  74/6  ،33/45±  6/69و براي زنان  35/87±  7/22: می
درصد) نوبت کار بودند. بین میانگین امتیاز رضایت شغلی در کارکنانی که داراي درد در ناحیه کمر و بودند در مقایسه بـا افـرادي       32/3نفر ( 107کاري و  

 وجود دارد. α=  0/05که در این نواحی درد نداشتند، تفاوت معناداري در سطح 
سکلتینتیجه گیري  ختالالت ا رادي که ا ف عضالنی در ناحیه شانه و کمر دارند، از رضایت شغلی پایینتري در مقایسه با افرادي که فاقـد درد در      -: ا

ار زیـاد   بـسی این ناحیه هستند، برخوردارند. از آنجاییکه پوسچرهاي کاري نامناسب، جابجایی دستی بیماران و....در میان کارکنان مراقبت هاي بهداشـتی            
نجر ه م است و نیز کمر مرکز ثقل بدن می باشد، هر گونه دردي در ناحیه کمر در کارکنان درمانی باعث سخت تر شدن انجام کار توسط آنان می گردد ک        

 به بروز نارضایتی می گردد.

 

 عضالنی، رضایت شغلی، کارکنان، بیمارستان. -اختالالت اسکلتی :واژه هاي کلیدي
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A-10-212-3 

عضالنی ناشی از کار در اندام هاي فوقانی درکارمندان اداري  –بررسی شیوع اختالالت اسکلتی 
 (مطالعه مروري)

 

 3، سینا آرین2، حامد رحیمی*1 مسعود خسروي پور

 masoudkhosravipour74@gmail.comدانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، * 1

 دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه  2

 دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه 3

2   

 چکیده
یکی از شایع ترین بیماري شغلـی  )  Musculoskeletal Disorders (MSDs)عضالنی   –اختالالت اسکلتی  زمینه و هدف: 

در سرتاسر جهان و دلیل عمده درد هاي طوالنی مدت و ناتوانایی هاي فیزیکی می باشند. مشاغل اداري از جمله مشاغلی هستند که شیوع 
عضالنی ناشی از   –عضالنی در آن ها باال می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح شیوع اختالالت اسکلتی                     –اختالالت اسکلتی   

 کار در کارمندان اداري در ایران ، به روش متاآنالیز انجام شده است .
ستجوي مواد و روش ها:   ج تور  در مو جو  ست ج ر و  عتب ژه م د وا ز کلی ا ده  ستفا ا ا و پایگاه هاي   Google Scholarمقاالت ب

و نیز بانک هاي اطالعـاتـی التـیـن         IRAN MEDEX،SID ،MEDLIBE  ،Magiranاطالعاتی موجود در سطح کشور   
Scopus  ،Pubmed   .گردآوري شدند  . داده ها با روش متا آنایز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه وتحلیل  قرار گرفتنـد

 بررسی شد .  I2ناهمگنی بین مطالعات با استفاده از شاخص ناهمگنی  
عضالنی در کارکنان اداري در حدفاصل سـال هـاي        –در مجموع تعداد بیست و پنج مقاله مرتبط با شیوع اختالالت اسکلتی   یافته ها:  

نمونه در هر مطالعه بود . شـیـوع       234با میانگین  5850مورد مطالعه قرار گرفت . کل حجم نمونه مورد بررسی در ایران   1394تا  1385
-48/8% :  95.% ( فاصله اطـمـیـنـان        56عضالنی در بین کارکنان اداري در اندام هاي فوقانی  به ترتیب در گردن  –اختالالت اسکلتی  

% ( فـاصـلـه      51/6)، کمر   22/8-41/2% 95( فاصله اطمینان  52/3)، پشت  27/7-37/6% 95% (فاصله اطمینان 54/7) ، شانه ها  26/9
) 25/8-33/6% :  95%( فاصله اصمینان   29/6)، آرنج   20/9-38/5%  95% ( فاصله اطمینان  49/2)، مچ دست  23/3-30/8% 95اطمینان  

 محاسبه گردید .

شیوع اختالالت ناشی از کار در کارکنان اداري در ایران به خصوص در گردن و کمر باال است . بنابراین جـهـت                  نتیجه گیري:  
پیشگیري و کاهش ریسک ابتال به این بیماري توسعه برنامه هاي آموزش ارگونومی و بهداشت حرفه اي باید توسط مسئولیـن         

 بهداشتی و رسانه هاي عمومی .... مورد توجه قرار بگیرد .   
 

 عضالنی ، کارکنان اداري ، مرور سیستماتیک –شیوع اختالالت اسکلتی : هاي کلیدي واژه
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The relationship between mental workload and general health among welders of Teh-
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Abstract 

Background: Mental workload is one of the factors that influence individuals’ performance in the work environ-

ment as well as their efficiency and productivity.The present study aimed at examining the association between 

mental workload and general health among welders of Tehran Heavy Structures Metal Company. 

Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted in 2016. The sample included 100 welders who 

were working in Tehran Heavy Structures Metal Company. Sampling was done through conducting a census. A 

demographic questionnaire, General Health Questionnaire-28 (GHQ-28), and National Aeronautics and Space 

Administration Task Load Index (NASA-TLX) mental workload questionnaire were used to collect data. The 

obtained data were fed into SPSS (version 22) and analyzed through Chi-square, one-way ANOVA, Kruscal Wal-

lis Test, Pearson product moment correlation, and Mann-Whitney U Test. 

Results: The results showed that the participating welders had an average age of 36.16 ±7.81 , an average work 

experience of 9.65 ,5.83±and a BMI of 25.95 3.39±kg/m2.The mean and standard deviation of the overall score of 

welders’ mental workload were 65.88 ±21.15 . The cut-off scores for the total mental workload questionnaire and 

the subscales were respectively set at 23 and 6. The results demonstrated that 26% of the welders were suspected 

of mental disorder. Furthermore, the results of Pearson correlation indicated that there was no significant relation-

ship between the overall score of NASA mental workload and that of general health (p-value>0.05). 

Conclusion: Welders’ mental workload is relatively high. Therefore, further research should be conducted in 

order to identify main risk factors that lead to mental and health disorder. Future studies should also present some 

solutions to decrease or prevent these side effects among welders as much as possible. 

 

Keywords: mental workload, NASA-TLX, general health, GHQ-28, welders. 
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*Corresponding author: Davoud Hasanvand, dhdavood20@gmail.com 

Abstract 

Background: Mental workload refer s to the amount of effor t put in by the mind dur ing the ac-
complishment of a duty. It essentially has to do with individuals’ mental capacity and the way they 
receive and process information in order to make decisions and take appropriate actions. The present 
study aimed at investigating the relationship between mental workload and prevalence of musculo-
skeletal disorders among welders of Tehran Heavy Metal Structures Company. 

Materials & Methods:This cross-sectional descriptive study was conducted in 2016. The sample 
included 100 welders working at Tehran Heavy Metal Structures Company. Sampling was done by 
census method. A demographic features questionnaire, NASA-TLX workload questionnaire, and Nor-
dic Questionnaire were used for data collection. Data were analyzed by the use of SPSS (Version 22). 
Various data analysis procedures, including independent samples t-test, Pearson correlation, chi-
square, and Fisher’s exact test, were employed.  

Results: The mean of participants’ overall score in mental workload was 65.88 ±   21.15 . Eighty four 
percent of the studied welders reported that they had experienced musculoskeletal disorders during the 
past 12 months (leading to the study), with the highest prevalence being recorded for waist (65%). 
Furthermore, the results of Pearson correlation indicated that there was a significant relationship be-
tween the prevalence of disorders in the legs and physical demand (P = 0.032). Also, a considerable 
association was observed between disorders in the wrist / hand and overall NASA mental workload 
score during the past 12 months (P = 0.021). 

Conclusion: Mental workload and the prevalence of musculoskeletal disorders are relatively high 
among welders. Waist was the most important risk factor among the participants studied. Future stud-
ies should attempt to detect risk factors that cause such disorders and suggest ways to reduce or pre-
vent these problems among welders as much as possible. 

 

Keywords: Mental workload, NASA-TLX, musculoskeletal disorders, Nordic Questionnaire. 
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A-10-213-4 

 ارزیابی ارگونومیک خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی در کارکنان پاالیشگاه نفت تهران

  4، منوچهر امیدواري3، عبدالحسین پورنجف2، فرهاد فراستی*1داوود حسنوند

 پزشکی ایالم، ایالم، ایران علوم دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، حرفه اي، بهداشت مهندسی دانشجوي کارشناسی ارشد -1
 dhdavood20@gmail.comنویسنده مسئول *

 .ایالم، ایران مربی،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، -2

 .ایالم، ایران گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم،استادیار،  -3

 .دانشیار، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، قزوین، ایران -4

 
 

 چکیده
ختالالتزمینه و هدف :       زمان  طول  در  دستگاه اسکلتی عضالنی    تکراري به   ضربه  یا  و  حاد  یا  آنی  اسکلتی عضالنی به دنبال وارد شدن یک ضربه         ا

) و شناسایی ریسک فاکتورهاي آسیب      QEC(  مطالعه حاضر با هدف بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی به روش ارزیابی سریع مواجهه             .  شوند  می  ایجاد
 رسان در کارکنان پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران انجام شده است.  

د       مواد و روش ها:    دا ع ت عه  ن مطال واحدکاري درکارگاه مرکزي و کارگاه تعمیرات پاالیشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیري به                  9در ای
در این مطالعه استفاده      QECنفر در این مطالعه شرکت کردند. از پرسشنامه عمومی نوردیک و روش               86صورت سرشماري صورت گرفت. در مجموع        

، ANOVA ،test   -Tو آزمون هاي آماري       SPSS.Vol.19شد. داده ها پس از جمع آوري به کامپیوتر انتقال یافته و آنالیز آماري با استفاده از نرم افزار  

  2X.و آزمون دقیق فیشر صورت گرفت 
ر و    یافته ها:  سابقه کا ن،  س ن  انگی بدست آمد. نتایج     25/92±  3/5  سال و   8/86  ±  7/5سال ،     36/31±   9/2افراد مورد مطالعه به ترتیب      BMIمی

بیشترین میزان شیوع این      عضالنی شده اند.    -ماه گذشته حداقل در یکی از نواحی بدن دچار اختالالت اسکلتی             12% از افراد، طی     69/8نشان داد که    
 QECالویت اقدام اصالحی بر اساس روش         4و3% از گروه هاي کاري در سطح         44/1همچنین    %)، گزارش شده است.   47/7اختالالت در ناحیه کمر (    

 )  p<0/05(.با نوع شغل رابطه معنی داري وجود داشت QECبین امتیاز کل  قرار داشتند.
ماه گذشته با وضعیت راست یا چپ دست بودن در جامعه مورد             12) نشان داد که بین ناراحتی در ناحیه مچ دست/دست طی   X²نتایج آزمون کاي دو (  

 ) p<0/05(.) اما طی یک هفته گذشته ارتباط معنادار آماري دیده نشد p<0/05(.پژوهش ارتباط معناداري وجود دارد 
ن   نتیجه گیري:  ری ت ده  کاري غیرارگونومیک و نامطلوب، ارتفاع نامناسب سطح کار،          ایستگاه هاي   مطالعه،  مورد  واحدهاي  در  ارگونومیک  مشکل  عم

کمر، بودند که به طور متداول        پیچش  و  خمش  و  مدت  طوالنی  نیرو، انجام حرکات تکراري، ایستادن      بدن حین انجام وظیفه، اعمال      نامطلوب  وضعیت
اساس   بر  و به وفور مشاهده می شدند، این مطالعه نشان داد که میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار در کارکنان مورد مطالعه باالست.                         

 نتایج، کمر مهمترین ریسک فاکتور در افراد مورد مطالعه می باشد. 

 

ش واژه هاي کلیدي:  رو ی،  عضالن سکلتی  ختالالت ا رگونومی، ا  ، پرسشنامه نوردیک، پاالیشگاه نفتQECا
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A-10-222-1 

 مقایسه بارکاري و کیفیت زندگی کاري در کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار
 

 5، نگار رحمانی4، ذبیح اله دمیري3، مهرداد کامرانی1، اکبر احداثی*2، حسین ابراهیمی1رضا چرخ انداز یگانه

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 1

 (نویسنده مسئول) استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.   3

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 4

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران. 5
 چکیده

دیگر                       زمینه و هدف:   ز طرف  ست. ا ن ا شاغلی سالمتی  راي  فاکتور ها ب سک  ری ز  یکی ا ت کاري   ارگونومیکی یکی از    دیدگاه  ازنوب
فرد است که می تواند بر روي کیفیت زندگی کاري تاثیر گذار باشد. هدف از انجام این                       به  وارده  بارکاري  شغلی،  صدمات  بروز  در  عوامل  مهمترین

 مطالعه مقایسه بار کاري و کیفیت زندگی کاري در کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار یک شرکت پیمانکاري آب و فاضالب بود.
سال           مواد و روش ها:    در  عه مقطعی که  ن مطال انجام شد، بار کاري و کیفیت زندگی کاري کارگران یک شرکت پیمانکاري آب و                  1394در ای

عروقی، بی  فاضالب مورد بررسی قرار گرفت. معیار هاي ورود به این مطالعه شامل این موارد تعیین گردید: نداشتن سابقه بیماري ها و ناراحتی هاي قل                          
 گوارشی، اسکلتی عضالنی، تنفسی، میگرن و حمالت عصبی، اختالالت خواب، اختالالت روانی هریک به صورت ژنتیکی و یا قبل از فعالیت در شغل                          

 51نفر واجد شرایط ورود به مطالعه بودند.          89کارگر مشغول به فعالیت در شرکت،         100فعلی و یا در اثر حوادث، نداشتن شغل دوم به صورت همزمان. از    
بعد از ظهر)، مقیاس شش بعدي بارکاري ناسا و            4صبح تا     8کارگر روزکار (ساعت کاري       38ساعت استراحت) و      48ساعت کار و      24کارگر نوبت کار (   

شد و توسط شیوه هاي آمار توصیفی و          SPSS Ver.22گویه اي کیفیت زندگی کاري ون الر را تکمیل کردند. داده ها وارد نرم افزار                   23پرسشنامه  
 تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.

ر         یافته ها:  راب سی ب رر د مورد ب را ف سن ا ن  انگی سال بود. میانگین نمره کلی بار کاري ناسا براي گروه نوبت کار و روزکار به ترتیب برابر                    35/6می
ابعاد   ینبود که البته اختالف این مقدار در دو گروه روزکار و نوبت کار از جنبه آماري معنادار نبود. همچنین آزمون تی مستقل نشان داد که از ب                             74و    71

بت کار بیشتر از    نو  بار کاري ناسا تنها اختالف مقادیر میانگین نیاز فیزیکی بین دو گروه نوبت کار و روزکار معنادار بود به طوري که نیاز فیزیکی کارگران                        
وبت کار و   منزل بین دو گروه ن    -کارگران روزکار بود. در بین ابعاد کیفیت زندگی کاري ون الر نیز تنها اختالف مقادیر میانگین ارتباط فعالیت هاي کار                      

د که  دا  روزکار معنادار بود به شکلی که شرایط گروه نوبت کار مطلوب تر بود. همچنین همبستگی هاي بین ابعاد بار کاري و کیفیت زندگی کاري نشان                          
 منزل وجود داشت.-باالترین ضریب همبستگی پیرسون، بین سطح ناامیدي و ارتباط فعالیت هاي کار

ر و                           نتیجه گیري:  دا ا عن ستگی م شمگیري نبود. همب چ ختالف  راي ا دا ر  روزکا ر و  ت کا د نوب را ف دگی کاري ا زن ت  ر کاري و کیفی ا ب
ن مورد  گرامعکوس بسیاري ابعاد بار کاري ناسا و کیفیت زندگی کاري ون الر نشان دهنده این امر بود که با افزایش بار کاري، کیفیت زندگی کاري کار                           

 مطالعه کاهش یافته بود. 
 

ب و فاضالب واژگان کلیدي: پیمانکاري آ شرکت  دگی کاري،  زن ت  سا، کیفی ا ر کاري ن ا ت کاري، ب  نوب
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A-10-222-2 

 روایی و پایایی مقیاس هاي درجه تالش ذهنی، بار کاري یکپارچه و بار کاري کل
 

 4، ذبیح اله دمیري3، جمیله ابوالقاسمی*2، رضا چرخ انداز یگانه1ایرج علی محمدي

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 1

 charkhandazohe@yahoo.com(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.  2

 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 3

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 4
 

 چکیده
ر                         زمینه و هدف:   ا شاغلی که ب در م ست.  حرفه اي ا شت  هدا رگونومی و ب در ا ت مهم  ز موضوعا ن ا زه گیري آ دا ذهنی و ان ر کاري  ا ب

 نجیکاري زیادي وجود دارد به علت وجود مواردي مانند خستگی، کارایی کم شده و باعث کاهش حافظه، آسیب به فرایند تفکر، تحریک پذیري و زودر                          
ي کل  کارو کاهش یادگیري فرد می شود. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین روایی و پایایی مقیاس هاي درجه تالش ذهنی، بار کاري یکپارچه و بار                             

 براي اندازه گیري بار کاري ذهنی بود.
روي       مواد و روش ها:    ر  عه ب ن مطال دانشجوي پسر دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد که این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند.                    100ای

نفر از    6پس رونده استفاده گردید. همچنین براي بررسی روایی محتوا، مقیاس ها به               -براي تعیین روایی زبانی مقیاس ها از روش ترجمه پیش رونده            
ه توجمتخصصین ارگونومی و بهداشت حرفه اي ارائه گردید و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا محاسبه گردید. روایی صوري مقیاس ها نیز با                          

نمرات گی  به نظر متخصصین و کارگران یک صنعت فلزي و با استفاده از نمره تاثیر آیتم بررسی شد. روایی همگراي مقیاس ها نیز با استفاده از همبست                          
اد بار  باز آزمون و براي ایج    -مقیاس ها با زمان واکنش افراد به یک وظیفه جستجوي دیداري بررسی گردید. براي تعیین پایایی مقیاس ها از روش آزمون            

 کاري ذهنی از وظیفه جستجوي حافظه هیبریدي که یک وظیفه جستجوي دیداري است، استفاده گردید.

ر                     یافته ها:  دا ت. مق ر گرف را ق د  یی ا ت سی و مورد  رر ن ب سط متخصصی تو س  سه مقیا صوري و همگراي هر  حتوا،  ی، م ان زب روایی هاي 
به دست آمد. مقدار نمره تاثیر آیتم براي مقیاس هاي مورد بررسی               1نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا براي هر سه مقیاس مورد بررسی برابر                

به دست آمد و روایی صوري نیز تایید شد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر مقیاس ها و زمان واکنش افراد براي هر سه                             1/5نیز باالتر از    
محاسبه گردید و بنابراین روایی همگراي مقیاس ها مورد تایید قرار گرفت. براي تعیین پایایی مقیاس ها نیز مقدار                        0/8مقیاس مورد بررسی باالتر از       

ر با  ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر مقیاس ها در مراحل آزمون و باز آزمون به ترتیب براي مقیاس هاي درجه تالش ذهنی، بار کاري یکپارچه و                          
 به دست آمد. 0/84و  0/88، 0/96کاري کل برابر 
ر                         نتیجه گیري:  را ق د  یی ا ت عه مورد  ن مطال در ای ر کاري کل  ا یکپارچه و ب ر کاري  ا ی، ب ذهن ش  تال درجه  س هاي  یایی مقیا ا پ روایی و 

 .گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که به نظر می رسد بتوان از این مقیاس ها در اندازه گیري هاي خود گزارشی بار کاري ذهنی استفاده کرد
 

ر کاري کل واژگان کلیدي: ا س ب چه، مقیا یکپار ر کاري  ا س ب ی، مقیا ذهن ش  تال درجه  س  ی، مقیا ذهن ر کاري  ا  ب
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A-10-222-3 

 هارپر -روایی و پایایی مقیاس پندار ذهنی و مقیاس اصالح شده کوپر
 

 4، ذبیح اله دمیري3، جمیله ابوالقاسمی*2، ایرج علی محمدي1رضا چرخ انداز یگانه

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 1

 irajrastin1@gmail.com(نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ایمیل:  2

 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 3

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 4
 چکیده

ت                             زمینه و هدف:   ز اهمی ن ا زه گیري آ دا حرفه اي بوده و ان شت  هدا یمنی و ب حوزه ا در  خطا  عوامل مهم  ز  ذهنی باال ا ر کاري  ا ب
یکی از روش هاي مهم اندازه گیري بار کاري ذهنی، روش خود گزارشی است که خود شامل مقیاس هاي تک بعدي و مقیاس                             زیادي برخوردار است.  

گیري بار  هارپر در اندازه    -هاي چند بعدي است. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین روایی و پایایی دو مقیاس تک بعدي پندار ذهنی و اصالح شده کوپر               
 کاري ذهنی بود.

روي       مواد و روش ها:    ر  عه ب ن مطال دانشجوي پسر دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد که این افراد به شکل تصادفی انتخاب شدند. براي                   90ای
نفر از متخصصین ارگونومی و بهداشت حرفه اي،          6پس رونده استفاده گردید. همچنین با استفاده از نظر          -ترجمه مقیاس ها از روش ترجمه پیش رونده       

متخصص ارگونومی و بهداشت      6نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا براي مقیاس ها محاسبه گردید. براي تعیین روایی صوري مقیاس ها از نظر         
کارگر یک صنعت مونتاژ استفاده گردید. از همبستگی نمرات مقیاس ها با زمان واکنش افراد براي بررسی روایی                          20حرفه اي و همچنین نظرات       

گردید.   ادههمگراي مقیاس ها بهره برده شد و براي ایجاد بار کاري ذهنی و تعیین زمان واکنش افراد از نرم افزار وظیفه جستجوي حافظه هیبریدي استف                  
 باز آزمون به کار برده شد. -همچنین براي تعیین پایایی مقیاس ها نیز، روش آزمون

ر           یافته ها:  شده کوپ ح  ذهنی و اصال ر  دا پن س هاي  انی مقیا زب هارپر مورد تایید قرار گرفت. مقدار نسبت روایی محتوا و شاخص روایی            -روایی 
به دست آمد و روایی محتواي آنها نیز تایید شد. جهت تعیین روایی صوري مقیاس ها نیز مقدار نمره تاثیر آیتم براي                          1محتوا نیز براي این مقیاس ها       

به دست آمد و بنابراین روایی صوري نیز تایید شد. همچنین مقدار زمان                3/9و    3/7هارپر به ترتیب برابر     -مقیاس هاي پندار ذهنی و اصالح شده کوپر       
میلی ثانیه به دست آمد. براي تعیین روایی          1537و    1520واکنش افراد در وظیفه جستجوي حافظه هیبریدي در مراحل آزمون و بازآزمون به ترتیب برابر        

 8/0از  تر  همگرا نیز مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر هردو مقیاس مورد بررسی با زمان واکنش افراد در هر دو مرحله آزمون و بازآزمون باال                         
ح صالبه دست آمد. در نهایت مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر مقیاس ها در مراحل آزمون و باز آزمون براي مقیاس پندار ذهنی و مقیاس ا                           

 به دست آمد و پایایی این مقیاس ها نیز مورد تایید قرار گرفت. 0/91و  0/86هارپر به ترتیب برابر -شده کوپر
ر             نتیجه گیري:  شده کوپ ح  ذهنی و اصال ر  دا پن س هاي  یایی مقیا ا پ هارپر در این مطالعه مورد تایید قرار گرفت. همبستگی باالي           -روایی و 

ار روش  کن  این مقیاس ها با زمان واکنش نشان دهنده کارایی آنها براي اندازه گیري بار کاري ذهنی بود. به نظر می رسد این مقیاس ها می توانند در                             
 هاي عملکردي همچون زمان واکنش، براي اندازه گیري بار کاري ذهنی افراد به کار بروند.

ر واژگان کلیدي: شده کوپ ح  صال س ا ی، مقیا ذهن ر  دا پن س  ی، مقیا ذهن ر کاري  ا  هارپر، وظیفه جستجوي حافظه هیبریدي-ب
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A-10-227-2 

 1393بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران برخی بیمارستان هاي شهر تهران در سال 
 

 1، بتول مسروري4مهدي جمشیدي3، مصطفی پویا کیان2، ، مینا امیر احمدي*1مرضیه منتظر

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران،ایران -*1

 marziehmontazer@yahoo.comنویسنده مسئول: 

 لیسانس بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران - 2

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -3
  دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران-4

 چکیده
اختالالت اسکلتی عضالنی بخش عمده اي از بیماري هاي شغلی را در محیط هاي کاري مختلف از جمله پرستاري به خود اختصاص                          زمینه و هدف:  

و با توجه به اینکه قشر قابل توجهی از کادر درمانی را پرستاران تشکیل می                 1390تا  1380می دهند.با توجه به بررسی مقاالت در ایران در بازه زمانی              
ن ارادهند و اغلب آن ها از مشکالت اسکلتی عضالنی شکایت دارند این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در بین پرست                          

 چند بیمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران و تعیین ارتباط متغیرهاي مختلف بر روي آنها صورت گرفته است.

پرستار در    145تحلیلی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک در            -در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی        مواد و روش کار:   
   چند بیمارستان دولتی و خصوصی شهر تهران که به شکل تصادفی ساده انتخاب

مورد تجزیه و    spss16شده بودند؛ بررسی گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه نوردیک در محل کار گرد آوري شدند و نهایتا با کمک نرم افزار                             
 تحلیل قرار گرفت.

شده             یافته ها:  ش  ژوه پ حدهاي  ن وا ز بی ا د،. را ف سط ا تو شنامه نوردیک  س ر پ تکمیل  ز  س ا % طی یک سال گذشته حداقل یک بار         26.81پ
% زانو درد را تجربه کرده اند. طبق نتایج بدست آمده بین جنسیت، قد، وزن، سطح                 46/85% شانه و    18/44%گردن درد، 44/37% مچ درد،  12/76کمر درد،   

ت التحصیالت، عنوان شغلی، نوع بیمارستان، بخش کاري و شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی رابطه معنا داري وجود ندارد در حالیکه بین شیوع اختال                        
(.عضالنی وداشتن فعالیت سنگین خارج ازبیمارستان، سن افراد ،  سابقه در کار پرستاري ،  سابقه در سمت فعلی ارتبا ط معنی داري وجوددارد                          –اسکلتی  

0/05>p  ( 
با توجه به اطالعات جمع آوري شده دراین پژوهش ومطالعه تحقیقات مرتبط مشخص شد که  اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از شایع                         نتیجه گیري: 

قابل درمان  با  ترین مشکالت پرستاران میباشد که با عواملی مانند جا به جایی بیمار، حمل وسایل و... همراه است وازجمله بیماري هاي مزمن بوده که غال          
ک نمی باشد. در نتیجه آموزش پرستاران ، آموزش حرکات و ورزش هاي اصالحی وپیشگیري کننده  میتواند به کاهش عوارض ناشی از این وظایف  کم                          

 کند.
 

ن، واژه هاي کلیدي: را ا ست ر نپ ستا ر ی، بیما عضالن سکلتی  ختالالت ا  ا
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A-10-228-2 

 1391تاثیر زانوبند بر درد زانو در زعفرانکاران شهرستان گناباد در سال 
 5، علی تمدن4، الناز شیردل*3، اسماعیل سعیدي2، محمد عمرانی1نسرین صادقی

 گناباد عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی -1

 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2

 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -3

  esmailatre@yahoo.comنویسنده مسئول:  

 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد-4

  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد-5

 چکیده
برداشت زعفران باعث ایجاد شرایط بدنی نامناسب مانند خم شدن، زانو زدن، خزیدن (درحالت دو زانو یا نشسته) براي جمع آوري                           

هاي مختلف بدن به ویژه زانو        محصول و کار تکراري و پراسترس فیزیکی می گردد. این وضعیت سبب بروز ناراحتی و درد در قسمت                   
هاي مختلف بدن زعفرانکارن، اثر بخشی کاربرد زانوبند در بهبود درد زانو مورد               خواهد شد. در این تحقیق، ضمن ارزیابی ناراحتی قسمت    

 بررسی قرار گرفت.

نفر از برداشت کنندگان زعفران بودند که به روش نمونه گیري آسان انتخاب                30ها شامل     می باشد. نمونه    این مطالعه از نوع نیمه تجربی     
ها، گزارش درد زانو در حین برداشت زعفران بود. ابزار مورد استفاده عبارتند از: چارت ارزیابی اختالالت                         شدند. معیار ورود نمونه    

)، چک لیست اطالعات دموگرافیک و زانوبند. روش انجام کار بدین صورت بود که پس از تکمیل پرسشنامه و                    BDCاسکلتی عضالنی (  
ها خواستیم    ها را از بین افرادي که حین برداشت زعفران، زانو درد داشتند انتخاب نموده و از آن                    توسط کشاورزان، نمونه    BDCچارت  

تکرار و به منظور تجزیه و        BDCها توسط چارت      که به مدت یک ماه حین انجام کار از زانوبند استفاده نمایند. سپس ارزیابی ناراحتی               
استفاده و فراوانی هر کدام به دست آمد. در نهایت از آزمون آماري ویلکاکسون جهت                    16نسخه    SPSSتحلیل داده ها از نرم افزار          

 بررسی تاثیر زانوبند استفاده شد.

% کاهش پیدا کرد و     3/3نفر)1ها، قبل از انجام مداخله درد زانو داشتند. این میزان، پس از استفاده از زانوبند به (                   %) از نمونه  36/7نفر (   11
 )  p<0/0004(.آزمون آماري ویلکاکسون نشانگر تاثیر معنی دار این مداخله بود 

طبق نتایج مطالعه حاضر، استفاده از زانوبند حین انجام کار به دلیل محافظت از زانو و  گرم کردن آن تاثیر بسزایی در کاهش ناراحتی                              
شود در مشاغلی که فرد مجبور به زانو زدن است براي پیشگیري از درد زانو از زانوبند                       ناشی از زانو زدن داشت. بنابراین پیشنهاد می        

 استفاده نماید.

 زانوبند، کشاورزان زعفرانکار، درد زانوهاي کلیدي:  واژه
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A-10-228-3 

ارزیابی وضعیت بدنی زعفرانکاران در حین کار و ارتباط آن با اختالالت اسکلتی 
 عضالنی

 

 2، علی تمدن2، الناز شیردل3، حمیدرضا تولیده اي2، حسین رهدار2*،اسماعیل سعیدي1نسرین صادقی

 عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکیگناباد -1

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2
 عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -3

esmailatre@yahoo.com 

 چکیده
م وجود                       مقدمه: د ع ت  عل ه  د که ب شون سوب می  غلی مح ش هاي  ری زء بیما ج عضالنی  سکلتی  ختالالت ا ا

شرایط ارگونومیک در محیط کار ایجاد می شوند. در شغل کشاورزي به دلیل کار طوالنی مدت در شرایط فیزیکی نامناسب این                     
عضالنی در کشاورزان زعفرانکار و تعیین وضعیت  -ناراحتی ها ایجاد می شوند. این پژوهش به منظور بررسی اختالالت اسکلتی

 بدنی آنها حین کار و ارتباط اختالالت مذکور با پوسچر کاري زعفرانکاران صورت گرفته است.
حلیلی روش مطالعه:  ت عه  زعفرانکار که به روش تصادفی انتخاب شدند انجام شد.           105مقطعی است و بر روي   -نوع مطال

جهت   BDCجهت ارزیابی وضعیت بدنی و پرسشنامه           REBAابزار مورد استفاده در طرح شامل چارت ارزیابی پوسچر             
و آزمون    16نسخه  SPSS عضالنی زعفرانکاران بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار               -ارزیابی اختالالت اسکلتی  

 آماري اسپیرمن استفاده گردید.
هایی   یافته ها:  ز ن ا  8،  7% از نمونه ها برابر با       41/9% و   32/4%،  21/9و به ترتیب در       5% از نمونه ها     3/8در    REBAامتی

بود. بیشترین ناراحتی هاي گزارش شده توسط کشاورزان به ترتیب در بخشهاي زانو، پایین کمر، گردن و فوقانی کمر به                         9و
عضالنی و    -% بود. براساس آزمون آماري اسپیرمن بین اختالالت اسکلتی           69/5% و   76/2%،  88/6،  96/2ترتیب برابر با     

 ) p<0/01(.ارتباط معنی داري  وجود داشت REBAامتیازات 
ز                  نتیجه گیري:  سا زمینه  وده و  سب ب امنا ن ن را رانکا زعف ر  در اکث دنی  ت ب عه، وضعی ن مطال ج ای س نتای سا را ب

ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی می باشد که باید فوراً اصالح گردد. پیشنهاد می گردد براي اصالح وضعیت بدنی کشاورزان از      
 تجهیزات مناسب استفاده گردد.

  

سکلتی واژه هاي کلیدي: ختالالت ا  ؛ زعفرانکارانBDC؛ پوسچر یا وضعیت بدنی؛ REBAعضالنی؛  -ا
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A-10-229-1 

 بررسی رابطه کیفیت خواب و خستگی ذهنی درسطوح مختلف روشنایی  بر روي توجه و زمان واکنش

 

 ، 2، حبیب اله دهقان *1زهره محبیان

 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایران.  ارشد، کارشناس مسئول)، (نویسنده *. 1
zohre.mohebian@yahoo.com  

 ایران. اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي، حرفه بهداشت مهندسی استادیار، گروه .2

 
 

 چکیده
 ایجاد  عوامل  از  که این موضوع یکی     ، باعث کاهش بازدهی و افزایش خطا شده       خستگی ذهنی در وظایف نیازمند توجه       :زمینه و هدف  

می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کیفیت خواب و خستگی ذهنی بر روي توجه و زمان واکنش در شرایط  کار از ناشی حوادث
  آسایش حرارتی انجام شد.

 5/1نفر از دانشجویان در اتاقک تنش هاي حرارتی انجام شد. آزمودنیها در مدت              33این مطالعه نیمه تجربی بر روي         :مواد و روش ها   
آزمون عملکرد پیوسته براي سنجش     لوکس آزمونهایی از قبیل     1500و500،200وسطوح مختلف روشنایی    c°22ساعت مواجهه با دماي   

توجه،دستگاه سنجش زمان واکنش براي اندازه گیري زمان واکنش ،پرسشنامه کیفیت خواب پیتز بورگ و چک لیست خستگی ذهنی را                      
 تجزیه و تحلیل شدند. 20spssداده ها با آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزارانجام می دادند. 

تباط  یافته ها  ر ا و بیشترین مقادیر را در     )  p<0/05(معنی دار شده      لوکس  1500و200سطوحبین خستگی ذهنی قبل و بعد از مواجهه با         :
لوکس با خطاي ارتکاب و زمان واکنش تشخیصی          200  سطح  لوکس داشتند. ارتباط خستگی ذهنی قبل از مواجهه با         500و  200سطوح  

(لوکس با زمان واکنش انتخابی دوصدا معنی دار شد              500. ارتباط خستگی ذهنی بعد از مواجهه با سطح              )p<0/05(معنی دار شد   
0/05>p(        ارتباط کیفیت خواب با آزمون عملکردپیوسته معنی دار نشد.)0/05>p(      لوکس و زمان   200اما با زمان واکنش تشخیصی در روشنایی

 )p<0/05(لوکس معنی دار شد500واکنش انتخابی دو رنگ در 
 بعلت خستگی ذهنی زیاد،   ، زمان واکنش و عدم توانایی افراد در فکر کردن            خطامیزان  که    داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  :نتیجه گیري 

بنابراین ضروریست تا در پستهاي کاري که نیاز به توجه، تمرکز و واکنش به                   افزایش یافته است.    نامناسب،و کیفیت خواب      روشنایی
 بهینه سازي نمود.، با در نظر گرفتن میزان کیفیت خواب و خستگی ذهنی شرایط محیط کار را از لحاظ گرما و  روشنایی  دارندمحرك 

 
شها: ه کلید واژ زمان واکن توجه ،  ی،  شنای رو ی،   ذهن ستگی  خ ب،  خوا ت   کیفی
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A-10-229-2 

 در شرایط آزمایشگاهیروي میزان توجه بر بررسی اثرات توام گرما و روشنایی 

 
 3، احسان اله حبیبی،*2، حبیب اله دهقان1زهره محبیان

 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،ایران. ارشد، کارشناس. 1
 ایران اصفهان، اصفهان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، اي،دانشکده حرفه بهداشت مهندسی . استادیار، گروه2

ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir  
 . پروفسور،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران. 3

 

 چکیده

 اندکی جهت   تاکنون مطالعات   دارد.  وجود  توام  صورت  به  گرما و روشنایی    با  مواجهه  کاري  هاي  محیط  از  بسیاري  در  :زمینه و هدف  
گرما و    توام  بررسی اثر   هدف  با  مطالعه  این  است.  گرفته  صورت  افراد  شناختی  عملکردهاي  بر  اثر  توام گرما و روشنایی        بررسی

 .روشنایی بر عملکردهاي شناختی(توجه) انجام شد

 در یک اتاقک تنش حرارتی      1/22پسر) با میانگین سنی   17دختر و16نفر از دانشجویان ( 33این مطالعه تجربی بر روي  :مواد و روش ها 
 c°22ساعت پس ازمواجهه توام با سطوح مختلف گرما( 1/5توجه با استفاده از آزمون نرم افزاري عملکرد پیوسته در مدت متغیر  شد. انجام

افزار   نرموANOVA  آزمون  هاپس از گردآوري با     دادهلوکس) اندازه گیري شد.      1500و500،200وسطوح مختلف روشنایی(    )c°37و
20-spss .آنالیز شدند 

میانگین درصد توجه پس از مواجهه توام با سطوح مختلف گرما و روشنایی اختالف معنی داري داشت و با افزایش گرما و                            :یافته ها 
ساعت باعث اختالف     1/5. افزایش گرماو شدت روشنایی پس از         )p<0/05(افزایش شدت روشنایی درصد توجه کاهش یافت و بالعکس           

 )p<0/05(معنی دار و کاهش پاسخ صحیح و افزایش خطاي ارائه پاسخ ،پاسخ حذف و زمان پاسخ شد
که در پستهاي کاري مانند اتاقهاي فرمان و صنایع مختلف که نیاز به توجه و                    داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  :نتیجه گیري 

 در نظر گرفتن وضعیت گرما و  روشنایی به منظور افزایش سطح توجه ضروري است. دارندتمرکز 
 

ختیکلمات کلیدي:  شنا عملکرد  توجه،  م،  توا ت  را ث ی، ا ی ا شن رو رما،   گ
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A-10-230-1 

 اي چند متغیره براي کاهش استرین حرارتی  با مدل طولی حاشیه  کننده ارزیابی یک روش خنک
 

2، مجید معتمدزاده1*آباد مهدي محمدیان مستان
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران عضو هیئت علمی، گروه بهداشت حرفهنویسنده مسئول): ( -*1

mohammadiyan.mahdi@yahoo.com 

 استاد گروه ارگونومی دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران -2
 

 

 چکیده
هـاي حفـاظتی هـستند. ترکیـب اثـرات             نشانان براي حفاظت در برابر خطرات در طول کار نیازمند استفاده از لباس آتش  : زمینه و هدف  

هاي حفاظتی، منجر به سطح  باالیی از استرین در سیستم تنظیـم کننـده          هاي عضالنی و لباس استرس حرارتی ایجاد شده در اثر فعالیت  
کننده فرو بردن دست و ساعد در آب براي کاهش استرین حرارتی ناشی   گردد. هدف از این مطالعه بررسی استراتژي خنک حرارت بدن می 

 از لباس حفاظتی آتش نشانان بوده است.
ش  مواد و روش ها:   ژوه پ ن  ای اي شرکت داشتند. هر داوطلب بعد از پوشیدن تجهیزات حفاظتی بر   نشان حرفه داوطلب از آتش 14در 

گیري شد، سپس بر     هاي میزان ضربان قلب، دماي عمقی و میانگین دماي پوست به عنوان شاخص پایه اندازه روي صندلی نشسته پارامتر  
 15دقیقه راه رفتند. سپس بر روي صندلی نشسته و در یـک دوره بازیـابی           20% به مدت 7/5وشیب   Km/h 5روي تردمیل با سرعت  

گیري شدند. در ادامه طبق پروتکل قبل افراد روي تردمیل  دقیقه پارامترهاي استرین حرارتی اندازه 5اي بصورت غیرفعال(کنترل) هر  دقیقه
دقیقه بر روي صندلی نشسته دست و ساعد خود را در آب قرار دادند  15اي، فرد  ي بازیابی مداخله دقیقه طی یک دوره 20راه رفته و بعد از 

 یافته انجام گرفت. هاي آماري نیز با کمک مدل برآوردي تعمیم دقیقه مورد پایش قرار گرفتند. تحلیل 5و پارامترهاي استرین حرارتی هر 
عمیم یافته ها:  ت رآوردي  عادالت ب ج م هاي فیزیولوژیک استرین حرارتـی       اي طولی براي پاسخ  یافته در مدل تک متغیره حاشیه  نتای

 دهد. را نشان می ) p<0/05(داري دماي عمقی، دماي پوست و ضربان قلب، قبل و بعد از زمان مداخله اختالف معنی
ش  گیري:   نتیجه شرایطی که آت ــان       در  زم در  ــی  ت ر را ح ن  ری ست ا ا  ا ب ر ددي  ع ت مت جها شان موا د،.      ن ــ رن دا ه  ا ــ ت ــاي کو ه

 تواند یک راه عملی و ساده مورد استفاده قرار گیرد. کننده فرو بردن دست و ساعد در آب می استراتژي خنک
 

 روش خنک کننده، لباس حفاظتی، استرین حرارتی هاي کلیدي: واژه
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A-10-232-1 

 برسی وضعیت سالمت عمومی کارکنان واحد تعمیر و نگهداري یک معدن مس 
 

 

 3، جود پور آذر* 2، جلیل نظري1سکینه خدایی

 دانشجوي کارشناسی ارشدارگونومی، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاعلوم پزشکی تبریز 1

 nazari_j@yahoo.comارگونومی، گروه آموزشی آموزشی بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت، دانشگاعلوم پزشکی تبریز،   ph.D(نویسنده مسئول)  2

 کارشناسی بهداشت عمومی 3

 

 چکیده  
ن ها می                       زمینه و هدف:     زما سا ر  ذی پ ا دایی ن ج ش  ت، بخ شرف پی حفظ  رداهداف و  شب پی جهت  ري،  دا ر و نگه عمی ت ت هاي  عالی ف

وظایف روتین و   بر  باشد.از آنجا که در اکثر این فعالیت ها، افراد با شرایط اضطراري، غیرروتین و ناآشنا مواجهه دارند، لذا انجام وظایف غیرعادي در برا                         
ر در  موثداده هاي محدود در برابر اطالعات زیاد( پیچیدگی وظیفه) به همراه استرس در کار و شرایط محیطی (شرایط خاص معدن) می توانند از عوامل                           

بروز خطاي انسانی در این شغل باشند. براساس نتایج مطالعات مختلف خطاهاي انسانی عامل اصلی حوادث محسوب می شوند، و عدم وجود سالمت                           
تحقیق حاضر  ذا  عمومی تسریع کننده در ایجاد حادثه می گردد و افراد حادثه ندیده در مقایسه با افراد حادثه دیده از سالمت عمومی بهتري برخوردارند. ل                        

 با هدف بررسی وضعیت سالمت عمومی کارکنان واحد تعمیر و نگهداري معدن مس طراحی و اجرا گردید.
توصیفی مواد و روش ها :  عه  ن مطال نفر در واحد فوق      70در واحد تعمیر و نگهداري معدن مس انجام شد. تعداد        1393تحلیلی و مقطعی در سال -ای

به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزارگردآوري داده ها پرسشنامه اي با دو بخش، سواالت مربوط به مشخصات دموگرافیک و سالمت عمومی                           
 استفاده شد. spss14) بود. براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 28GHQگلدبرگ (

سنی             یافته ها :     ن  انگی ا می عه ب د مورد مطال را ف ج، اگرچه ا ی ا توجه به نت ا ) جوان محسوب می گردند ولیکن       23-56سال و رنج سنی(     36/4ب
بدست آمده در افراد، کمتر از نقطه برش سالمت عمومی(          14/6±7/3بیش از یک چهارم آنها گزارش بیماري نمودند. اگرچه نمره کلی سالمت عمومی               

% 64/3می باشند. همچنین بررسی مولفه هاي سالمت عمومی نشان داد که            23% افراد داراي نمره باالتر از       15/7) بود ولی بررسی بیشتر نشان دادکه      23
 افراد در بعد کارکردهاي اجتماعی، دچار اختالل می باشند. 

دود                 نتیجه گیري  ح سمی و  ج د  ع در ب عه  د مورد مطال را ف م ا ر چها یک  دکه  دا ن  شا ضر ن حا عه  ج مطال نتای درصد نیز در بعد کارکردهاي       65:
ربسیاري از  ه د اجتماعی دچار اختالل می باشند.که این نتایج نشان مستعد بودن افراد فوق به رخ داد حادثه می باشند و این یافته ها با نتایج بدست آمد                            

ي بوده  گیرمطالعات دیگر همسو می باشد. با توجه به اهمیت بعد کارکردهاي اجتماعی در اینگونه وظایف که مربوط به توانایی انجام کارو قدرت تصمیم                         
ساسی ت ا که در بیشتر افراد مورد مطالعه این بعد نیز نامطلوب می باشد. لذا ضرورت دارد علل ایجادکننده اختالل در بعد کارکردهاي اجتماعی بصور                           

 انسانی و حفظ سالمت کارکنان ارائه و عملیاتی گردد.�بررسی و راهکارهاي مقابله با آن، درجهت پیشگیري از خطاي
 

سانی هاي کلیدي: واژه خطاي ان ر،  رکا عمی ت ن،  د ع ی، م عموم ت   سالم
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A-10-240-2 

 بررسی ارتباط شیوع کمردرد با پیامدهاي ناشی از آن در بین کارکنان یکی از صنایع

 

 و * 2، معصومه قربانی ده2، سمیرا کاظمی2، حدیث خوشنواز1سلمان شیخی

 اي صنعت)�کارشناس ارشد نانوتکنولوژي(کارشناس بهداشت حرفه1
 ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایرانادانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه 2

 mghorbani1400@yahoo.com معصومه قربانی دهنویسنده مسئول: *
 

 

 چکیده

امروزه کمردرد یک مشکل بزرگ جهانی و یکی از شایع ترین شکایات جسمی انسان ها است که سالمت و زندگی افراد                        :زمینه و هدف  
را در همه مشاغل مورد تهدید قرار می دهد. کمردرد در بین کارگران صنایع با عواملی مثل خم شدن،حمل بار،ایستادن به مدت طوالنی،                          

بررسی هل دادن، کشیدن اجسام، پوسچر غلط واجراي حرکت ناگهانی وسریع در حین انجام کار ارتباط دارد.لذاهدف مطالعه ي حاضر                        
 می باشد.ارتباط شیوع کمردرد با پیامدهاي ناشی از آن (غیبت از کار و مراجعه به پزشک) در بین کارکنان یکی از صنایع 

توصیفی  موادوروش ها:      عه  ن مطال نفر از کارکنان مرد یکی از صنایعکه به صورت           150در بین   1395تحلیلی و مقطعی در سال        -ای
سرشماري وارد مطالعه شدندانجام شد.داده هاي مربوط به شیوع اختالالت در ناحیه ي کمر توسط پرسشنامه ي استاندارد نوردیک جمع                      

 آوري و با استفاده از آزمون هاي تاو کندال و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

سکلتی ها:  یافته ختالالت ا شیوع ا ن  زا % به علت کمر    16% گزارش شد که از این مقدار      26/7عضالنی در ناحیه ي کمر کارکنان –می
روز یا    30% کارکنان   2%طی یک فاصله زمانی یک ماه و حتی بیشتر از درد شکایت داشتند. همچنین                 16درد مراجعه به پزشک داشتندو    

اند. نتایج نشان داد که ارتباط       -%دردمتوسط تا بسیار شدید را در یک سال گذشته در ناحیه ي کمر تجربه کرده23/6بیش تر غیبت از کار و  
 مثبت و معناداري بین میزان شیوع کمر درد با مدت درد، شدت درد، غیبت از کار و مراجعه به پزشک وجود دارد.

ر کمر                   نتیجه گیري  سب محیط کا امنا زیکی ن فی ط  شرای دلیل  رکنان به  ز کا م ا چهار یک  ًا  ریب تق د  ده شان می  فته ها ن یا :
درد را گزارش کردند، که از جمله عوامل موثر بر مراجعه به پزشک و شدت درد گزارش شده توسط آن ها می باشد.در همین راستا اصالح                          
شرایط ارگونومیکی محیط کار از جمله ارتفاع مناسب چیدمان قطعات و حمل صحیح بار می تواند میزان بروز کمردرد را به طور چشمگیري 

 کاهش دهد.

عکلمات کلیدي: صنای ن،  رکنا ي نوردیک، کا شنامه  س ر پ ردرد،  ع، کم  شیو
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A-10-242-1 

 تحلیلی بر عوامل خطر فتق دیسک هاي کمري در افراد مبتال به کمردرد
 

 4، احمد سلطان زاده3، محمد احسان رحیمی نژاد2، سپیده پاي بست1*محسن کوشا
 

 رزیدنت جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان امام حسین، تهران  1

    mohsenkoosha63@gmail.com*(نویسنده مسؤول):  

 رزیدنت عصب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان امام حسین، تهران 2

 پزشک عمومی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشکده علوم پزشکی الرستان، فارس، ایران 3
 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانسگاه علوم پزشکی قم 4

 رزیدنت جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان امام حسین، تهران، ، 

 

 چکیده
شد.                  زمینه و هدف:     رتبط با ختلفی م خطر م عوامل  ا  د ب وان ت سک می  دی فتق  ر  شی ا عه کمردرد نا ن مطال ا هدف    ای ب

 تجزیه و تحلیل عوامل خطر فتق دیسک بین مهره اي ناحیه ي لومبوساکرال در افراد مبتال به کمردرد انجام شده است.

سی مواد و روش ها رر یک ب عه  ن مطال ای در این  مقطعی از نوع تحلیلی می باشد که بر روي افراد مبتال به کمردرد انجام شده است.: 
جمع آوري داده هاي    نفر فاقد این شواهد در گروه شاهد قرار گرفتند.            47نفر با شواهد فتق دیسک هاي لومبار در گروه مورد و              58مطالعه  
 22نسخه    SPSSبا استفاده از پرسشنامه از قبل طراحی شده و تجزیه و تحلیل داده هاي مطالعه با استفاده از نرم افزار آماري                           مطالعه

 در نظر گرفته شد.0/05انجام شد. سطح معنی داري در این مطالعه برابر با 
ن                یافته ها  ــ ــامل میانگی ش فیــک  را دموگ ــاي  ر ه غی ن مت داري بی عنی  تباط آماري م ر د که ا دا شان  عه ن ن مطال ج ای : نتای
بعالوه، تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل خطر ابتال به فتـق    .  )p<0/05(و نوع شغل با ابتال به فتق دیسک لومبار وجود داشت  BMIشاخص  

دیسک لومبار در افراد مورد مطالعه نشان داد که متوسط دور شکم و متوسط  وزنه اي که در روز توسط جمعیت مورد مطالعه حمل می شود 
 )p<0/05(نیز با شانس ابتال به فتق دیسک لومبار داراي ارتباط معنی داري می باشد 

ــه                 نتیجه گیري  ــال ب ــودن ابت ر ب ا ــ ا ک رتبط ب رغم م علی  شود که  جه گیري می  ده، نتی ست آم د فته هاي ب یا س  سا ر ا : ب
 دیسک کمر، ابتال به فتق دیسک کمر از تعامل توام خصوصیات ژنتیکی، محیطی، شیوه زندگی و نوع شغل و حرفه افراد حاصل می شود. 

 

خطرواژگان کلیدي:  عوامل  درد،  سک، کمر  دی  فتق 
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A-10-244-1 

 در بین  معدنکاران  WMSDs)بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی(
 3،  محمد طاهري نامقی2، حدیث براتی* 1مصطفی یوسف زاده مقدم 

 دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار ، سبزوار،ایران-*1

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران-2

 مربی بهداشت حرفه اي ،دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار،سبزوار،ایران -3

 

 چکیده

علل                       زمینه و هدف   غلی و  ش ن بیماري هاي  ری ت ع  شای ز   یکی ا ن  عنوا عضالنی ب سکلتی و  ختالالت ا ضر ا حا حال  در   :
 غیبت از کار در کشورهاي درحال توسعه محسوب می شوند که خود می تواند سبب کاهش بهره وري شوند. 

توصیفی   مواد و روش ها    عه  ن مطال ای در  نفر) ، در یکی از       51مقطعی که بر روي کلیه کارگران شاغل در یک شیفت کاري ( تعداد             -:
صورت گرفت ، از تست نوردیک و پرسشنامه ساخته محقق بعنوان ابزار پژوهش استفاده گردید . سپس             1395معادن شرق کشور ، در سال  

 )و با استفاده از آزمون آماري همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.spss16داده هاي گردآوري آوري شده با نرم افزار(

ب                  یافته ها و نتیجه گیري :      رتی ت عه به  د مورد مطال را ف غلی ا ش سابقه  سن و  ن  ش میانگی ژوه پ ن  و   31/68�  4/81در ای
 47/1درصد)، پشت (    62/7درصد)، زانو (    68/6سال بود. بیشترین ناراحتی و درد در یک سال اخیر به ترتیب مربوط به کمر (                 6/84  4/18±

درصد) گزارش شد.  نتایج نشان داد همبستگی نسبتا ضعیف و معکوسی بین درد کمر، زانو و                     35/3درصد) و گردن (     43/1درصد)، شانه (  
. همچنین  )p=0/013و    p      ،0/346-=r=0/019و    p   0/32-=r=0/014و    r=-0/341شانه با سابقه کار وجود داشت (به ترتیب          

در پایان با توجه به سنگینی کار کارگران         ).  p=0/029و    r=-0/3(همبستگی نسبتا ضعیف و معکوسی بین درد زانو با سن مشهود بود               
معدن و نظر به اینکه یکی از پوسچرهاي بدنی فراگیر در بین  معدنکاران ، راه رفتن در طول مسیرهایی داراي شیب نسبتا تند می باشد ،                             
بمنظور حفظ سالمت و کارآیی کارگران و پیشگیري از گسترش اختالالت اسکلتی عضالنی در بین معدنکاران ، راهکاري هایی پیشنهاد                       

 گردید.

ر( کلید واژگان:  ا کا رتبط ب عضالنی م سکلتی  ختالالت ا  ) ، معدنکاري  ، تست نوردیک WMSDsا
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A-10-245-1 

عضالنی در کاربران رایانه با استفاده از روش ارزیابی سریع  -ارزیابی ریسک فاکتورهاي اختالالت اسکلتی
 )ROSAتنش اداري(

 

 3، رضوان عابدینلو2، سیف اهللا غریب*1فرشته حسینی 

 F_hosseini20012@yahoo.comکارشناس ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران، ایران )نویسنده مسئول(-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران�دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه-2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران�کارشناس ارشد بهداشت حرفه-3

 

 چکیده:   
تیک                      زمینه و هدف:   ستا ت ا یک وضعی در  ن طوالنی  زما در مدت  انه  ی را ز  ستفاده ا د ا زمن ا د که نی ستن غلینی ه شا جزء  داري  سنل ا ر پ

ارگونومی   عضالنی مرتبط با کار با رایانه در حال افزایش است. استفاده از رایانه بدون توجه به اصول                  -می باشند. به همین علت شیوع اختالالت اسکلتی       
ت ممکن است منجر به ناراحتی بلند مدت، ناتوانی جسمی و از دست رفتن روزهاي کاري شود. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهاي  اختالال                            

 ) بود.ROSAعضالنی در کاربران رایانه به روش ارزیابی سریع تنش اداري ( -اسکلتی
توصیفی    مواد و روش ها:    عه  ن مطال از کاربران کامپیوتر به روش نمونه گیري تصادفی از بخش              )زن26مرد و     55(نفر    81تحلیلی بر روي      -ای

عضالنی تشخیص پزشک و جهت ارزیابی ریسک فاکتورهاي             -اداري یک صنعت تولیدي انجام شد. براي ارزیابی میزان شیوع اختالالت اسکلتی               
مش اختالالت از چک لیست ارزیابی سریع تنش اداري استفاده شد. همچنین متغیرهاي دموگرافیک (جنسیت، سن، قد و وزن، سابقه کار) و ورزش و نر                         

 و آنالیزهاي آماري همبستگی انجام شد. SPSSV 22روزانه، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار
ره یافته ها:   ن نم انگی در ناحیه    ROSAبود. طبقه بندي سطح ریسک نهایی روش          3در تمام ایستگاه هاي کاري مورد بررسی باالتر از          ROSAمی

صفر   )3امتیاز کمتر از    (%و در سطح ریسک کم      88/9)5تا    3امتیاز بین   (%، در ناحیه هشدار       11/1  )5امتیاز بیشتر از    (ضرورت انجام مداخالت ارگونومی     
نمره   س و درصد قرار داشتند. تفاوت معناداري بین زنان و مردان در شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی، نمره هاي صندلی، مانیتور و تلفن، کیبورد و مو                         

) مستقیمی بین نمره ي مانیتور و تلفن با اختالالت اسکلتی عضالنی با کنترل فاکتورهاي                 p=0/026نهایی بین دو گروه مشاهده نشد. ارتباط معنادار (         
BMI.سن، سابقه، ورزش و نرمش روزانه وجود داشت ، 

در محیط                     گیري:-نتیجه ن  تلف دمان مانیتور و  چی شغلی  فاکتور  سک  ری رد  شخص ک عه م ن مطال ز ای حاصل ا ج  هاي اداري باید   �نتای
 عضالنی  قرار گیرد. -مورد توجه بیشتري جهت پیشگیري از اختالالت اسکلتی

   کاربران رایانه، ارزیابی سریع تنش اداري،ارگونومی اداري:کلمات کلیدي
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A-10-247-2 

 خستگی و ارتباط آن با بار کار فکري در راهبران مترو شهر تهران
 

 4*یحیی خسروي ، 3، محمد جواد جعفري 2، علی اصغر فرشاد1نرمین حسن زاده رنگی

 تی، تهران، ایراناي، کمیته تحقیقات و فناوري دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش دانشجوي دکتراي تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه- 1

 مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران- 2

 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران - 3

 yakhosravi@yahoo.com )، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایرانHSEمرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط (- 4

  
 

  چکیده
ــق         زمینه و هدف:    حق ا م ر عینی  ذهنی و  عملکرد  عیارهاي  ست که م ز ا توجه مورد نیا ع  ز مناب سطحی ا فکري  ر  ر کا ا ب

افتـد    هاي وظیفه ، کاربر و تا حدودي بستر محیطی که در آن عملکرد اتفـاق مـی     اي چند بعدي، توسط ویژگی سازد  و به عنوان سازه     می
شود. شغل راهبري قطار درون شهري در طبقه مشاغل پیچیده است. مطالعات محدودي در زمینه سـطح خـستگی راهـبران و              تعیین می 

رابطه آن با بار کار فکري وجود دارد. هدف از این مطالعه، تعیین اثر بار کار فکري بر خستگی راهبران شاغل در خطـوط مختلـف شـهر               
 .تهران تعیین شد

و ابزارهـاي سـنجش خـستگی فکـري و            TLX-NASAدر این مطالعه توصیفی تحلیلی، داده ها با تکمیل ابزار :  مواد و روش ها 
راهبران خطوط مختلف متروي شهر تهران به روش سرشماري گردآوري شد. از آزمون هاي تحلیل واریانس   1194فیزیکی و کلی توسط    

 و میانگین جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 
رابطه     یافته ها  ختلف،  ر م خله گ دا رهاي م غی ر مت ث رل ا ا کنت ــی       : ب ستگی کل خ فکري و  ر  ر کا ا ن ب داري بی عنا (ي آماري م

0/001>p( خستگی جسمی)0/001>p( و خستگی فکري وجود دارد)0/001>p( 
ده         نتیجه گیري  ــ چی پی شاغل  ــ سمی م ج فکري و  ی،  ستگی کل خ ده  ش بینی کنن پی ن  عنوا د به  وان ت فکري می  ر  ر کا ا : ب

   نظیر شغل راهبري به کار رود.
 
هران هاي کلیدي: واژه  ت رو، ر مت راهب فکري،  ر  ر کا ا ستگی، ب  خ
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A-10-251-1 

در یک شرکت تولیدي  QECعضالنی  به روش  –ارزیابی ارگونومیکی خطر ابتال  به اختالالت اسکلتی 
 پودرهاي معدنی

 
 4، حبیب هللا رضاپور3، محسن حسامی آرانی2، غالمحسین حلوانی1*پیمان خالقی ده آبادي

کارشناس بهداشت حرفه اي، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان (نویسنده مسؤول)،   1
khaleghi.peyman21@gmail.com 

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان  3

 کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه اي، مرکز بهداشت شهرستان آمل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مازندران 4

 
 چکیده:   

)، یکی از مهمترین مشکالت حرفه اي است که ناشی از وضعیت هاي بدنی                   MSDsعضالنی ( -اختالالت اسکلتی   زمینه و هدف:   
نامناسب کاري متعدد بوده و سبب افزایش تعداد غیبت از کار، افزایش آمار حوادث و بازنشستگی زودتر از موعد می شود این مطالعه با                            

 عضالنی در کارکنان یک شرکت تولیدي پودرهاي معدنی انجام شده است.  -هدف ارزیابی ارگونومیک خطر ابتال به اختالالت اسکلتی
نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت تولیدي پودرهاي معدنی با              50تحلیلی بر روي      –مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی            

 Body mapو    QECحداقل یک سال سابقه کار در واحدهاي فنی صورت پذیرفت. جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه هاي                     
استفاده شد. تکمیل پرسشنامه با مشاهده ي نحوه ي عملکرد شاغل و نیز مصاحبه حضوري با وي انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل          

 استفاده شده است  SPSSافزار  ها و آزمون هاي آماري از نرم ¬داده
عضالنی در مشاغل شرکت تولیدي پودرهاي معدنی، حجم کاري باال، بلند کردن و                -عمده ترین علل شیوع اختالالت اسکلتی       یافته ها:  

عضالنی به ترتیب در نواحی  -فرسوده می باشد.  شیوع عالیم اختالالت اسکلتی  حمل دستی بار و استفاده از ماشین آالت و دستگاه هاي
 QEC%) می باشد. نتایج ارزیابی به روش        2%) باالترین میزان را داشته و کمترین میزان آن مربوط به ناحیه مچ (              34%)و کمر (  46شانه ( 

 % ) قرار دارند.  51-70(مواجهه ي  3% از شاغلین در سطح  52نشان داد که 
روشی مناسب با کاربردي وسیعی جهت تعیین ریسک خطر ابتال به اختالالت               QECنتایج این مطالعه نشان داد که روش          نتیجه گیري: 

 اسکلتی عضالنی در مشاغل، وظایف و شرایط کاري مختلف می باشد که نتایج قابل اعتمادي را ارایه می دهد.
 

 QEC ،Body mapعضالنی، روش -ارزیابی ارگونومیکی، اختالالت اسکلتی هاي کلیدي: واژه
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A-10-252-1 

 بار کار فکري و روشهاي سنجش آن در محیط کار: یک مطالعه مروري سیستماتیک
 

  3، یحیی خسروي 2 *، محمد جواد جعفري1نرمین حسن زاده رنگی

ی، تهران، اي، کمیته تحقیقات و فناوري دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت دانشجوي دکتراي تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه 1
 ایران

   jafari1952@yahoo.com(نویسنده مسؤول)استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  2
 )، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایرانHSEمرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط ( 3

 
  چکیده

را          زمینه و هدف   ــنی  عی ذهنی و  عملکرد  ارهاي  عی ست که م ز ا ا توجه مورد نی ع  اب ز من سطحی ا ر فکري  ر کا ا : ب
هاي وظیفه ، کاربر و تا حدودي بستر محیطی که در آن عملکـرد   اي چند بعدي، توسط ویژگی سازد  و به عنوان سازه      محقق می 
شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل شغلی، محیطی و فـردي موثـر بـر بارکـار فکـري و معرفـی               افتد تعیین می    اتفاق می 

 ابزارهاي قابل اعتماد سنجش آن در محیط کار است. 
د    مواد و روش ها    دا ع ت  2007مقاله هاي مرتبط منتشر شده در مجالت و کنفرانس هاي بین المللی طی سـال هـاي          123: 

، توسط دو تحلیل گر بر حسب کدهاي مضمونی دسته بندي شدند. روش تحلیل محتواي مستقیم به منظـور تحلیـل     2016الی  
 داده ها بکار رفت. روش کاپا جهت اعتبارسنجی یافته هاي بدست آمده استفاده شد.  

ري آن               یافته ها  زه گی دا هومی و ان چارچوب مف ر فکري و  رکا ا ر ب ر ب ردي موث ی، محیطی و ف غل ش ر  عوامل موث  :
 استخراج گردید. همچنین، سنجه هاي قابل اعتماد بار کار فکري در سیستم هاي پیچیده تعیین و مقایسه گردید. 

ه           نتیجه گیري  ــ ئ را جه ا سن یک  ز  فاده ا ست ه ا ت ب سب ري ن هت ج ب ر کاري نتای ا ش ب سنج ش  رو د  چن ز  فاده ا ست : ا
دهد. مدل اندازه گیریی که در آن سنجه هاي فیزیولوژیکی و سایکوفیزیولوژیکی و ذهنی با هم ترکیب مـی شـوند، قـدرت                 می

 پیش بینی و تفکیک بار کار فکري را افزایش می دهد.
 

 بارکار فکري، سنجه هاي فیزیولوژیکی، سنجه هاي سایکو فیزیولوژیکی، سنجه هاي ذهنی :هاي کلیدي واژه
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A-10-254-3 

 در تعمیرکاران یک شرکت پتروشیمیعضالنی  -ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی 
 

6*، ، یحیی رسول زاده5، مریم فرخزاد4، وحید میرزایی3، عمران احمدي2، پویا شیخ دامناب1اصغر عباس پور
 

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده  1

 کارشناس بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2

 دانشجوي دکتري، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 3

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 5

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  ، گروه بهداشت حرفه(نویسنده مسئوول) دانشیار 6
rasoulzadehy@tbzmed.ac.ir 

 

 چکیده     
م    زمینه و هدف   جا ن ان حی در  رکاري  عمی ت شغل  ن  رکنا ز مهم : کا یکی ا د که  ستن جه ه زیادي موا سک هاي  ری ا  ن  وظیفه ب ن آ ری ــ ا   ت ــ ه

عـضالنی در مـشاغل       -ریسک فاکتورهاي ارگونومیکی ازجمله پوسچر نامناسب می باشد. این مطالعه باهدف ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسـکلتی   
 تعمیرکاري یک شرکت پتروشیمی انجام گرفت.

توصیفیمواد و روش ها   عه  ن مطال در ای نفر تعمیرکار به روش مشاهده اي و بـا اسـتفاده از          106هاي بدنی انجام کار  تحلیلی مقطعی، وضعیت -: 
) موردبررسـی قـرار     NQعضالنی با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیـک (     -میزان شیوع عالئم اسکلتی  مورد ارزیابی قرار گرفت. REBAتکنیک  

(.از آزمون کاي دو براي بررسـی رابطـه ي متغـیر هـا اسـتفاده گردیـد                  شده و 16ویرایش  SPSSافزار آماري  شده وارد نرم  آوري  هاي جمع   گرفت. داده  
0/05>p (عنوان سطح معنی داري در نظر گرفته شد. به 

عه یافته ها  د موردمطال را ف سنی ا ن  انگی عضالنی در کمـر    -است. بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی 16  ±5ها  و میانگین سابقه کار آن 42  ±6: می
(سطح ریـسک بـسیار بـاال)       13و    12، 11کار و ابزار دقیق به ترتیب برابر  هاي عایقکار، برق براي گروه REBAو زانوي تعمیرکاران گزارش شد. امتیاز   

بین سابقه ي کار و اختالل در ناحیـه زانـو رابطـه ي          )  p<0/05(بود. بین سن و اختالل در قسمت هاي مختلف بدن رابطه ي معنی داري وجود نداشت     
 نشان داده شد.)p<0/05(داري  معنی

سکلتی     نتیجه گیري  ختالالت ا شیوع ا ن  زا سی، باال بودن می رر ج ب عضالنی در ناحیه کمر و زانو را نشان می دهد. عالوه بر این، نشان    -: نتای
هاي اصـولی و    �آموزش افراد درزمینه ي شناخت عوامل خطر و استفاده از روش  .داده شد، وضعیت کاري افراد موردتحقیق نیاز ضروري به اصالح دارند    

 شود. صحیح ارگونومیک انجام کار توصیه می
 

 ، ارگونومی شغلی، پتروشیمیREBAعضالنی، پرسشنامه نوردیک،  -اختالالت اسکلتی: هاي کلیدي واژه
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A-10-257-1 

 RULAو   ROSAارزیابی وضعیت انجام کار در کارکنان مرکز بهداشت زاهدان به دو روش 
 

  4، محمدامیر زارع هرفته 3، محمدحسین قدیري سردشت*2، سمیه یدالهی فر1سهیال براهویی نوري

 کارشناس بهداشت حرفه اي - 1

 yadollahifar@yahoo.com، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز بهداشت زاهدان، HSE(نویسنده مسؤول)کارشناس ارشد - 2

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز بهداشت زاهدان پزشک عمومی،  -3

 کارشناس بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان/ مرکز بهداشت زاهدان -4

  چکیده
صرفه                       زمینه و هدف   رها و  م کا جا در ان ع  سری ت عه اگرچه باعث  س تو حال  در  شور هاي  انه اي به ک ی را فناوري  :  ورود 

جویی در زمان، انرژي و منابع شده است ولی به دلیل عدم توجه به خصوصیات جسمی، روانی و اجتماعی کاربران آنها ، آثار سوء قابل                             
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت بدن کارکنان مرکز بهداشت             .توجهی روي نیروي انسانی و اختالالت اسکلتی عضالنی داشته است          

 زاهدان در حین کار با رایانه می باشد. 
توصیفی     مواد و روش ها    عه  ن مطال ای در  نفر از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زاهدان در سال             65تحلیلی وضعیت بدن       -: 

) و میزان   ROSAکه در زمان انجام مطالعه در مرکز حضور داشتند و با رایانه کار می کردند با روش ارزیابی سریع تنش اداري (                        1395
عضالنی با استفاده از پرسشنامه کرنل بررسی شد و سپس براي افرادي که وضعیت بدن آنان براساس نتایج                    -شیوع ناراحتی هاي اسکلتی   

 ) نیز انجام شد.  RULAدر ناحیه خطر قرار داشت، روش ارزیابی سریع اندام فوقانی ( ROSAروش 
ج یافته ها رد نتای دا ان ست ا دي  س طبقه بن سا ر ا % در ناحیه خطر (امتیاز 15/4) و 5تا  3% در ناحیه هشدار (امتیاز ROSA ،84/6 : ب
) نبودند. متغیرهاي جنس، سن، ورزش و       3) قرار داشتند و هیچ یک از افراد مورد مطالعه داراي سطح ریسک کم (امتیاز کمتر از                  5بیشتر از  

با داده هاي حاصل از پرسشنامه کرنل رابطه معنی داري            ROSAشغل دوم با نتایج روش مورد استفاده و نیز نتایج کلی حاصل از روش               
 نیز همخوانی وجود داشت. ROSAو  RULA. همچنین بین نتایج حاصل از روش هاي )p<0/05(داشتند 

شدنتیجه گیري ح می با عضالنی مطر سکلتی  ختالالت ا روز ا عرض ب در م شاغل  ز م ا یکی  ن  عنوا انه به  ی را ا  ر ب روش  .: کا
هاي ارزیابی سریع تنش اداري و ارزیابی سریع اندام فوقانی را می توان به عنوان روش هایی کارا در بررسی وضعیت بدن کارکنان و                             
شناسایی مشکالت ارگونومیکی ایستگاه هاي کار با رایانه استفاده کرد و با بهبود شرایط محیط کار از شیوع بیماري هاي اسکلتی عضالنی        

 پیشگیري نمود.
 

 ، پرسشنامه کرنل  ROSA ،RULAاختالالت اسکلتی عضالنی،  :هاي کلیدي واژه
 

 



167  

 

A-10-260-4 

 عضالنی  به منظور ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی QECو  WERAهمبستگی دو روش 
 

  3، محسن قنبري3، زهرا عزیزخانیان 2، معصومه قرائی، * 1اسماعیل شجاع

   shoja.esmaeil@gmail.comول)سئکارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. *(نویسنده م-1

 شناس ارشد اپیدمیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایرانکار -2

 رشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. کا-3

 چکیده
توان در صورت استفاده از       باشد که می    هاي ناشی از کار می      عضالنی مرتبط با کار یکی از مهمترین دالیل غیبت           -اختالالت اسکلتی     :زمینه و هدف  

، QECهاي کاري ایفا نمود. روش        وري در محیط    ابزار مناسب جهت شناسایی و ارزیابی این اختالالت، نقش مهمی در کنترل آن و همچنین افزایش بهره                
هاي بدنی در مطالعات ارگونومیک داشته است.         روشی است که در چندین سال گذشته جایگاه قابل توجهی در ارزیابی وضعیت             ،  WERAروش  برخالف  

عضالنی و همچنین تعیین       -هاي مذکور در بررسی وضعیت هاي بدنی و ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی                    این مطالعه با هدف بکارگیري روش       
 در وظایف مختلف یک صنعت آجرپزي انجام گردیده است. QECو  WERAهمبستگی بین دو روش 

هاي کارگاهی یک صنعت      نفر از کارکنان بخش     24تحلیلی و مقطعی انجام شد، تعداد          –در این مطالعه که به صورت توصیفی          :  مواد و روش ها   
ها،   هآوري داد   سازي جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع           کیس و پالت    آجرپزي در وظایف مختلف شامل: آجرچین، تخلیه واگن، متال        

) و  WERAماه گذشته و دو روش ارزیابی ریسک ارگونومیک محیط کار (            12عضالنی در     –پرسشنامه نوردیک جهت بررسی شیوع اختالالت اسکلتی        
عضالنی در محیط کار بودند. در نهایت        -) جهت ارزیابی پوسچر و ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتال به اختالالت اسکلتی             QECارزیابی سریع مواجهه (   

 تحلیل قرار گرفتند. و و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه SPSS v18افزار   ها توسط نرم داده

ماه گذشته براي نواحی گردن،        12سال دارند. شیوع اختالالت در         15% افراد، سابقه کار بیشتر از          7/16نتایج حاصل از مطالعه نشان داد        :  ها  یافته
نشان داد که     WERAهاي بدنی با استفاده از روش          درصد بود. ارزیابی وضعیت     3/33و    7/41،  8/20،  7/16دست به ترتیب برابر       ها، پشت و مچ     شانه

%  از وظایف داراي       8/20%  از وظایف کاري مورد مطالعه داراي سطح اولویت اقدام اصالحی متوسط (نیاز به بررسی بیشتر و اصالح احتمالی) و                          2/79
 2/58%،    3/8نشان داد که به ترتیب        QECروش    باشند. همچنین نتایج حاصل از      سطح باال (وظیفه قابل قبول نیست و اصالحات فوري الزم است) می           

باشند. نتایج نشان داد، ضریب همبستگی بین امتیازات نهایی حاصل            % از وظایف کاري داراي سطح اولویت اقدام اصالحی دو، سه و چهار می               5/33% و   
 باشد. ) می p   ،0/49=r= 0/015از دو روش (

داراي پوسچرهاي بسیار     QECو    WERAدرصد وظایف در بررسی به روش           توان نتیجه گرفت به ترتیب حدود بیست و سی            می:  گیري  نتیجه
ست. عضالنی در بین کارگران دان      -توان آن را دلیل شیوع اختالالت اسکلتی         نماید و می    درنگ را مطالبه می     نامطلوب بوده که سطح اقدام اصالحی بی       

روش یج  بررسی همبستگی نتایج حاصل از دو روش با نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک نیز نشان داد که نتایج حاصل از نوردیک مطابقت بیشتري با نتا                    
QEC   نسبت بهWERA       دارد و این بدین معناست که بکارگیري روشQEC     نسبت بهWERA         براي ارزیابی وظایف مشابه وظایف مورد بررسی

 باشد. تر می در این مطالعه مناسب

 عضالنی، ارزیابی پوسچر، صنعت آجرپزي –، اختالالت اسکلتی  WERA  ،QECهاي کلیدي:  واژه
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A-10-266-1 

 کاربران پایانه هاي تصویريبررسی رابطه بین بار ذهنی و کیفیت خواب در  

 

4 اله دهقانحبیب ، 3 *زهراشریفیان، 2 نیلوفرضیایی، 1 احسان اله حبیبی
 

 استاد،عضو هیئت علمی ،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران -1

 دانشجوي کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران  -2

  دانشجوي کارشناسی ارشد،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم   نویسنده مسئول)(—3

  Z_sharifian@hlth.mui.ac.irپزشکی اصفهان،ایران

 استادیار،عضو هیئت علمی،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران -4

 

  چکیده
یکی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار،عملکرد و کارایی کاربران پایانه هاي تصویري،بار ذهنی کارمی باشد.از آن جایی که                       :   زمینه و هدف  

بار ذهنی و کیفیت    کیفیت پایین خواب موجب خطا وکاهش دقت در کار این افراد می شود،لذا هدف مطالعه ي حاضر بررسی رابطه ي بین                       
 کاربران پایانه هاي تصویري بود.خواب در 

انجام شد.از    94نفر از کاربران پایانه هاي تصویري  در اسفند             191تحلیلی از نوع مقطعی روي       -این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:     
بعدي است ونیاز ذهنی ،نیاز فیزیکی،نیاز زمانی، عملکرد،تالش و ناکامی را در محیط                6که یک ابزار    NASA-TLXپرسشنامه تخصصی   

کاري می سنجد، استفاده شد.همچنین جهت بررسی کیفیت خواب از پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده گردید.داده هاي                    
 One way ANOVAو آمار توصیفی و آزمون هاي آماري تی مستقل،            SPSS20گردآوري شده با استفاده از نرم افزار آماري           

 و تحلیل رگرسیون تجزیه وتحلیل شد. ،ضریب همبستگی پیرسون
است.ضریب همبستگی پیرسون نشان داد     66/61± 17/69ومیانگین بارکاري 6/29± 2/67میانگین نمره شاخص کیفیت خواب یافته ها:  

مستقل نشان داد که میزان کیفیت خواب T).آزمون =R=- 0/34 P,0/06که بین بار ذهنی وکیفیت خواب رابطه ي معناداري وجود نداشت( 
% افراد  4/52%،افراد کیفیت خواب خوب     39/2وکیفیت خواب زنان نامطلوب تر است.       )p<0/001(در بین دو جنس تفاوت معنادار وجود داشت       

نشان داد که کمترین نمره مقیاس هاي شش گانه           NASA% افراد کیفیت خواب پایین داشتند.همچنین شاخص          4/8کیفیت نسبتا پایین و   
 بود.78/57±21/31و بیشترین نمره مربوط به نیاز ذهنی 16/27±22/43بار ذهنی در کاربران پایانه هاي تصویري مربوط به نیاز فیزیکی 

بار ذهنی درك شده در کاربران پایانه هاي تصویري مورد مطالعه باال بود.بنابراین بکارگیري برنامه هاي موثر براي کاهش                     نتیجه گیري:   
 بار ذهنی در این گروه ضروري به نظر می رسد.

 

   ، پیتزبورگNASAبار ذهنی کار،کیفیت خواب،کاربران پایانه هاي تصویري، شاخص بار ذهنی  :هاي کلیدي واژه
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A-10-270-1 

 1395بررسی بارکاري و فرسودگی شغلی در کارکنان بهزیستی شهرستان گناباد در سال

 

 5،فاطمه علی نژاد4،مریم فرائی3، مریم اسماعیلی*2،محمد حسین بهشتی 1علی فیروزي

 مربی گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 1

 مربی گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 2

 beheshtihasan8@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 دانشجوي کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  3

 دانشجوي کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  4

 دانشجوي کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  5

 

  چکیده
ا                     زمینه و هدف   ر شتري  رکاري بی ا ر کاري و ب شا ف د  ای د  ب را ف ر ا سای ا  سه ب در مقای ستی  هزی ز ب راک در م شاغل  رکنان  : کا

تحمل کنند که این امر خود شاید بتواند از علل فرسودگی شغلی در آنان باشد. مطالعه حاضر در راستاي حمایت بیشتر از این موضوع و                            
 باهدف تحلیل ارتباط بین بارکاري با ابعاد فرسودگی شغلی در بین شاغلین در مراکز بهزیستی شهرستان گناباد انجام پذیرفت.

توصیفی     مواد و روش ها:       ز نوع  ا عه  ن مطال نفراز کارکنان و پرستاران     100تحلیلی است که به صورت سرشماري  تعداد              -ای
جکسون تعیین  -وپرشسنامه مسلش   nasa-tlxبهزیستی انتخاب شدند و میزان بارکاري و فرسودگی شغلی آنها با استفاده از پرسشنامه                 

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار        one away anovaوهمبستگی و   chi-squareو با استفاده از  آزمون هاي آماري            شد.
 گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان داد که کارکنان بهزیستی در بعد کارایی بیشترین فرسودگی، در بعد ناکامی وسرخوردگی                   یافته ها:   
کمترین میزان فرسودگی و در ابعاد فشار ذهنی ، فشار فیزیکی ،فشار زمانی و تالش و کوشش فرسودگی متوسطی را                            

در این پژوهش رابطه مثبت و        )p<0/05(داشتند . همچنین بین فرسودگی شغلی و بار کاري رابطه معنا داري یافت شد                   
 )r= 0/248معناداري بین فرسودگی شغلی و بار کاري با سابقه کار دیده شد.(

با توجه به یافته هاي حاصل از پژوهش و     ارکاري منجر به افزایش فرسودگی شغلی در کارکنان بهزیستی خواهد شد.ب: نتیجه گیري 
اهمیت حرفه کارکنان بهزیستی رفع مشکالت کارکنان بهزیستی حائز اهمیت می باشد و الزم است مسئوالن راهکارهاي الزم                

 را براي مناسب سازي شرایط محیطی ، مدیریتی و پرسنلی ارائه دهند.
 

 مرکزبهزیستی،بارکاري،فرسودگی شغلی :هاي کلیدي واژه
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A-10-270-2 

 1395بررسی جو ایمنی در کارگران ساختمان سازي شهر گناباد  سال 

 
 4زهره رضایی ،3، الهام جفایی*2،محمد حسین بهشتی 1علی فیروزي

 مربی گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 1

  beheshtihasan8@gmail.com مربی گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران نویسنده مسئول: 2
 دانشجوي کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  3

 دانشجوي کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  4

 

  چکیده
در محیط                زمینه و هدف   سانی  روي ان ش نی حضور و نق تکنولوژي  عه  س تو ا  روزه ب ررنگ    : : ام پ عتی  صن شده    هاي  ر  ت

اي از فرهنگ ایمنی به بررسی         شود. جو ایمنی به عنوان زیر مجموعه         است. از اینرو اهمیت داشتن فرهنگ ایمنی روز به روز بیشتر می             
هاي کارکنان در مورد محیط کار، سطح عالقه مدیریت به ایمنی و اقدامات مربوط به ایمنی و میزان مشارکت در کنترل  اداراکات و استنباط

پردازد .از طرفی صنعت ساختمان سازى به عنوان یکى از صنایع پرمخاطره در جهان مطرح است. کارگران ساختمان سازي به                       ریسک می 
دلیل ماهیت شغل خود در معرض آسیب هاي جدي و خطرناکی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی جو ایمنی در کارگاه هاي شرکت           

 هاي ساختمان سازي صورت پذیرفت..
توصیفی    مواد و روش ها:      ز نوع  ا عه  ن مطال نفر کارگر ساختمان در شهر گناباد مورد بررسی قرار            150تحلیلی است که تعداد       -ای

گرفتند. براي تعیین میزان جو ایمنی کارگران در ساختمان هاي در حال ساخت از پرسشنامه جو ایمنی استفاده شد.داده هاي جمع اوري                         
 تجزیه وتحلیل شدند SPSSشده با استفاده از نرم افزار 

عه    یافته ها:    ن مطال ای نفر   27راهنمایی،    -نفر داراي سطح تحصیالت ابتدایی      86نفر بی سواد ،       22نفر متاهل و  131نفر مجرد ،  19در 
بود. نتایج این مطالعه نشان داد        49/05±9/4نفر لیسانس و باالتر بودند.میانگین و انحراف معیار نمره جوایمنی               8نفر فوق دیپلم،  7دیپلم ،   

هم ).  p<0/05(که بین جو ایمنی و تاهل رابطه معناداري وجود ندارد در حالیکه بین جو ایمنی و تحصیالت رابطه ي  معناداري یافت شد                        
  ) p  ،0/260=r= 0/013(چنین در این پژوهش رابطه مثبت و معناداري بین جو ایمنی با سابقه کاري و سن دیده شد. 

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد وضعیت حیطه هاي مختلف جو ایمنی از نظر کار گران ساختمان مورد بررسی در                         :  نتیجه گیري 
 سطح متوسطی قرار دارد،که می بایست توسط مدیران و مسوالن مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

 

 جو ایمنی،کارگران ساختمان،ایمنی،بهداشت حرفه اي هاي کلیدي: واژه
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A-10-283-1 

 عضالنی در یک صنعت ساخت سازه هاي فلزي -بررسی شیوع و سطح ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی
 

 *5، سیده آذر موسوي فرد 4، الهه بنی فر3، زهرا نقوي کنجین2فاطمه زارعی، 1مژگان اردستانی

 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز- 1

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز- 2

 اي، دانشکدة علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه�دانشجوي دکتراي بهداشت حرفه- 3

 ، دانشکده انرژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات(HSE)کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست-4

   cassit22@hotmail.com(نویسنده مسؤول) مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، - 5
 

 چکیده
هاي ناشی از کار در سطح جهان است و غرامات ناشی از کار پرداخت شده توسط                 عضالنی یکی از شایع ترین بیماري  -اختالالت اسکلتیزمینه و هدف:  

هاي  ها در ایران، آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. این اختالالت در صنایع فلزي و ماشین                      سازمان تامین اجتماعی به علت این بیماري       
هاي شغلی متنوع و طیف وسیع ریسک فاکتورهاي ارگونومیک           الکتریکی و غیر الکتریکی باالترین نرخ شیوع را در کشور داشته است. با توجه به فعالیت                

عضالنی در کارگران یک صنعت     -هاي فلزي هدف از مطالعه حاضر ارزیابی میزان شیوع و سطح ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی                 در صنایع ساخت سازه   
 هاي فلزي می باشد. ساخت سازه

پست کاري یک کارخانه ساخت        7نفر از کاگران شاغل در          202مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر به صورت سرشماري بر روي               مواد و روش ها:   
عضالنی با استفاده از پرسشنامه عمومی نوردیک و میزان مواجهه بدن با ریسک                -انجام شد. شیوع اختالالت اسکلتی       1394هاي فلزي در سال       سازه

ها با استفاده از آزمون تی، کاي        مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده       (QEC)فاکتورهاي مرتبط با این اختالالت با استفاده از روش ارزیابی سریع مواجهه              
 صورت گرفت.  19SPSSدو و تحلیل واریانس یکطرفه توسط نرم افزار 

هاي بدن خود عالئم اختالالت اسکلتی عضالنی را داشته اند. بیشترین            درصد از کارگران طی یک سال گذشته حداقل در یکی از اندام            74/25یافته ها:   
عضالنی با سطوح   -بین شیوع اختالالت اسکلتی     میزان شیوع این عالئم به ترتیب در ناحیه کمر، زانو، دست و مچ دست، آرنج، گردن و پشت مشاهده شد.         

. در رابطه با متغیرهاي سن و سابقه کار اختالف معناداري بین کارگران دارا و              )p<0/05(مواجهه بدن با ریسک فاکتورها ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد 
 )p<0/05(فاقد اختالالت اسکلتی عضالنی مشاهده شد

هاي فلزي باال است. عواملی مانند عدم اعمال            عضالنی در صنایع ساخت سازه     -شیوع و سطح ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی            نتیجه گیري: 
هاي کاري نامناسب، تجهیزات حمل و جابجایی بار ناکارآمد، بار کاري باال، فشار و                      هاي کاري، شیوه    مالحظات ارگونومیک در طراحی ایستگاه      

 عضالنی این صنایع موثر است. -هاي زمانی در تحویل محصول و... در ایجاد اختالالت اسکلتی محدودیت
 

 عضالنی، ارگونومی، سازه فلزي -اختالالت اسکلتی: هاي کلیدي واژه
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A-10-294-2 

 ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تشخیص سازمانی در صنعت ایران

 

 *3، علیرضا کوهپایی2، ژاله عباسپور1محمد خندان

 مربی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران 1

 کارشناس بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران 2

 koohpaei@muq.ac.ir (نویسنده مسؤول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران 3
 

   چکیده
ت زمینه و هدف   عالی شرایطی که ف در  -تر شدن هستند، سازماندهی محیط کار و ایجاد جوي کارا و آرام به بهتر شـدن فعالیـت       -ها در حال پیچیده-ها در سازمان-:  

انـد. در حقیقـت تـشخیص       -هاي نیروي انسانی همچنین کاهش استرس کمک بسیاري خواهد کرد. در این میان شناخت مشکالت بسیار کلیدي بوده و نیازمند تشخیص  
ها به قصد ایجاد تغییرات   -گیري بر مبناي یافته�ها، و ترسیم نتیجه-سازمانی مستلزم تعریف و استفاده از الگویی جهت درك مشکالت سازمانی، جمع آوري و تحلیل داده    

بررسی روایـی و پایایـی      لعهالزم و تصحیح آنها است. این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و الزم است تا ابزارهاي مطمئن جهت مطالعه آن در اختیار باشد. هدف این مطا     
 صورت پذیرفت. 1395) در صنعت ایران بوده که در سال ODQپرسشنامه تشخیص سازمانی (

ه  مواد و روش ها    دي که ب تولی شرکت  ن یک  رکنا ن کا در بی حلیلی  ت عه  ن مطال صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودنـد، صـورت پـذیرفت. پرسـشنامه            ¬: ای
ODQ     هـاي مفیـد و     -سؤال در قالب هفت فاکتور (مقاصد، ساختار، ارتباطات، رهبري، پاداشـها، مکـانیزم    35نخستین بار توسط پرزیوسی ارائه گردید و در مجموع تعداد

)) طراحی شده است. روایی صـوري از طریـق روش      1) تا بسیار موفق(7اي لیکرت (بسیار مخالف(-صورت طیف هفت گزینه-ها نیز به-نگرش نسبت به تغییر) دارد. پاسخ  
Forward-Backward       یـق  طر  بررسی شد. روایی همگرا (ارتباط با عملکرد شغلی پاترسون) و آنالیز فاکتور نیز جهت تحلیل روایی ابزار استفاده شدند. پایایی ابزار از

 صورت گرفت. 20نسخه  SPSSو  8/5ها در محیط نرم افزارهاي لیزرل نسخه -بازآزمون و تحلیل همسانی درونی (آلفاي کرونباخ) ارزیابی گردید. تحلیل-آزمون

د یافته ها  دا ع ت در مجموع  متأهل بودنـد. کمـترین افـراد داراي           ٪75/4مرد و   ٪72/9پرسشنامه معتبر در فرآیند تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. در این میان  321: 
سـال بـود.      7/31±8/74و سابقه کار ایشان    7/65±34/07) بودند. سن مشارکت کنندگان ٪4/49) و بیشترین آنها لیسانس و باالتر (٪9/9میزان تحصیالت فوق دیپلم ( 
بود. آلفا بـراي هـر یـک از هفـت فـاکتور نیـز                  96/0داشته، همچنین میزان آلفاي کرونباخ کل سواالت  0/89بازآزمون ضریب همبستگی -پایایی ابزار در قسمت آزمون    

طـور  -ها) متغیر بود. در خصوص روایی همگرا ضریب همبستگی این پرسشنامه و عملکرد شغلی بدست آمد کـه بـه       -(پاداش0/  81(ارتباطات) و  0/69محاسبه شد و بین   
هاي عملکرد شغلی نیز بدست آمد و تمـام   -هاي این ابزار و حیطه-. البته ضریب همسبتگی بین حیطه)p  ،0/001<p= 0/22(معناداري با یکدیگر ارتباط معکوس داشتند  

و   X²/df ،CFI  ،SRMRنـسبت   هـاي تناسـب مختلفـی همچـون          -هاي آنها با یکدیگر همبستگی معکوس معناداري داشتند. در مطالعـه حاضـر شـاخص        - حیطه
RMSEA .در مورد تحلیل عاملی استفاده شد که همگی تأیید کننده شرایط مطلوب ابزار بودند 

صــوري،       نتیجه گیري  روایی  حاظ  ز ل سی ا رزیو پ زمانی  سا ص  شخی ت امه  شن س ر پ عنی  حلیل ی ت ر مورد  زا ه، اب ع ن مطال ز ای حاصل ا ج  ه نتای توجه ب ا  : ب
گردیـد. از ایـنرو،     باز آزمون و همـسانی درونـی مطلـوب ارزیـابی             -همگرا و ساختاري داراي شرایط قابل قبول بوده و همچنین، پایایی آن نیز با کمک دو تحلیل آزمون    

توانند از آن بعنوان ابزاري مناسب در بررسی تشخیص سازمانی در صنعت کشور مورد استفاده قرار دهند. البته، از آنجـا کـه     -متخصصان ارگونومی و بهداشت حرفه اي می  
 گردد.-هاي کاري پیشنهاد می-ها و محیط-تحقیق حاضر تنها در یک صنعت صورت پذیرفت، ارزیابی روایی و پایایی آن در سایر صنایع، سازمان

 

 تشخیص سازمانی، نیروي انسانی، ارگونومی، صنعت: هاي کلیدي واژه
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A-10-297-1 

 آموزان دختر دوره راهنمایی با ابعاد آنتروپومتریکی بررسی تناسب تجهیزات مورد استفاده دانش
 

 3، فاطمه امینائی2، شادي نادریان فعلی،*1ویدا رضائی هاچه سو
 (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1

 دانشجوي  کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 3

 

 چکیده
ده         زمینه و هدف:   ــتفا س ــه ا ایلی ک ــ س ر و ــ دیگ ا  ــ ی ت، مبلمان  زا جهی ت حدودي به  ا  ت ن  ش آموزا دان عملکرد  سالمتی و 

کنند، بستگی دارد. حالت نشسته و فعالیت هایی که در مدرسه انجام می دهند، تحت تاثیر ابعاد آنتروپومتري و ابعاد وسایل طراحی شده  می
در مدرسه می باشد، که استفاده از تجهیزات با طراحی غیر ارگونومیک باعث پوسچر نامناسب شده و کمر درد،  عدم تمرکز و ناراحتی بـه     

 وجود می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تناسب تجهیزات مدرسه منتخب با ابعاد آنتروپومتري دانش آموزان انجام گرفته است.
د،   مواد و روش ها:     ش م  جا توصیفی ان ش مقطعی  رو عه که به  ن مطال دانش آموز دختر در سـه مقطـع           60بعد بدنی 19در ای

راهنمایی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه گیري به روش خوشه اي بود و در نهایت یکی از مدارس شهر تهران مورد بررسی قـرار گرفـت.         
اندازه گیري ها مطابق با دستورالعمل کرومر بود. هم چنین مختصات ارگونومیکی میز و نیمکت، ارتفاع تابلو، ابعاد در و آبخـوري هـا بـا                   

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS 21استفاده از ابزارهاي استاندار اندازه گیري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 
یافته ها: در رابطه با صندلی هاي مورد استفاده در کالس درس به جز عرض نشیمنگاه سایر آیتم هاي مربوطه نامناسب بودند. در صندلی        
هاي سایت کامپیوتر، آیتم هاي ارتفاع نشیمنگاه تا زمین و عرض صندلی مناسب اما ارتفاع پـشتی صـندلی، فاصـله دو دسـته و عمـق                    
نشیمنگاه آنها نامناسب بود. میزهاي کالس درس و سایت کامپیوتر، درها و تخته متناسب با ابعاد ارگونومیکی دانش آموزان بود، روشـویی   

 ها داراي ارتفاع نامناسب، عرض صندلی هاي داخل حیاط و آبخوري نیز داراي عرض و ارتفاع غیراستاندارد بودند.
ده       نتیجه گیري:   ستفا ت مورد ا زا جهی ت سه  به طور کلی  در در م ن  ش آموزا دان د   ي  ا ــ ع ا اب سب کمی ب تنا سی  رر ي مورد ب

آنتروپومتریکی آنها داشت. در نظر گرفتن این ابعاد هنگام طراحی تجهیزات سبب جلوگیري از وضعیت هاي بدنی نامناسب، پیـشگیري از             
 شود. ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی و کاهش بازدهی دانش آموزان می

     

 ارگونومی، آنترپومتري، دانش آموزان هاي کلیدي: واژه 
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A-10-297-2 

 QEC بررسی وضعیت ارگونومیک در کارگران یک کارخانه سیمان به روش
 

 ،*4، فاطمه امینائی3، مهناز پورشفیعی2، شادي نادریان فعلی1ویدا رضائی هاچه سو

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 هاي ناشی از صنعت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناس بهداشت حرفه اي، مرکز تحقیقات بیماري 3

 (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 4
 

 چکیده

حمیل                       زمینه و هدف:   ت د،  را ف زده کاري ا ا ش ب د که موجب کاه ستن ده اي ه عم سائل  ز م ر ا ز کا شی ا عضالنی نا سکلتی  ختالالت ا ا
ظور شود. این پژوهش به من      شوند از اینرو لزوم توجه خاص به این عارضه احساس می             هزینه اضافی و تاثیر نامطلوب بر فعالیت هاي روزمره زندگی می           

 بررسی فراوانی اختالالت مذکور در کارکنان یکی از صنایع تولید چینی بهداشتی صورت گرفت.

ت مقطعی        مواد و روش ها:    صور عه که به  ن مطال توصیفی و به روش سرشماري در یکی از کارخانه هاي چینی بهداشتی استان یزد انجام               -در ای
شغل مورد بررسی قرار گرفتند. نحوه عملکرد کارکنان مورد مشاهده مستقیم قرار گرفت و مصاحبه با آنها از طریق پرسشنامه                            35نفر در     113شد،  

تجزیه تحلیل شدند. جدول توزیع فراوانی سطح مواجهه به تفکیک نواحی گوناگون بدن،                 SPSS16انجام شد. داده ها با نرم افزار           QECاستاندارد  
 شغل و شدت مواجهه رسم شد.

عضالنی               یافته ها:  سکلتی  ختالالت ا جاد ا ی در ا ر  خطر موث عوامل  ا  د ب را ف جهه ا ن موا زا درصد در سطح سه (باال) مواجهه با ارتعاش،          8/1می
درصد در سطح چهار (بسیار باال) استرس در کار قرار داشتند. بیشترین درصد و امتیاز سطح                      6/2درصد در سطح سه (باال) سرعت انجام کار و              5/3

درصد (بسیار باال     1/7بازو ( -))، شانه 31-40درصد (باال     2/14دست ( -))، مچ دست  41-56درصد (بسیار باال    7/9مواجهه به ترتیب براي اندام هاي کمر (       
درصد در سطح اقدامی سه       35/4درصد از کل شاغلین در سطح اقدامی دو (نیاز به بررسی بیشتر)،                9/7)) بود.   31-40درصد (باال     3/5))، گردن (  56-41

 قرار گرفتند. (انجام بی درنگ اقدام اصالحی) درصد در سطح اقدامی چهار1/7(انجام اقدام اصالحی در آینده نزدیک)، 

جهه                            نتیجه گیري:  ن موا ا آ د ب را ف خطري که ا عامل  ن  ری شت ر کمر و بی درگی م  دا ن ان ری شت ده بی ست آم د فته هاي ب ا ی س  سا ر ا ب
طبق نتایج این مطالعه انجام مطالعات بیشتر و همچنین مداخالت ارگونومیک به منظور کاهش سطح ریسک در واحدهاي با                        داشتند استرس کار بود.   

 سطح ریسک باال پیشنهاد می شود.
 

 ، ارگونومیکQECعضالنی، -اختالالت اسکلتی هاي کلیدي: واژه
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A-10-303-2 

 ماکروارگونومی: رویکردي براي ارتقا بهره وري ایمنی و کیفیت زندگی کاري

 4مرضیه صادقیان - 3*جبرائیل نسل سراجی  -1,2 زهرا هاشمی

 . مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران1

 . دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه تهران، تهران، ایران2

  jnsaraji@sina.tums.ac.ir. استاد، عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 3

 . دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، ایران4

 چکیده:

هاي تولیدي از نظر تاریخی توسعه طوالنی مدت دارند. در ابتدا تولید فقط بوسیله یک نفر انجام                        سیستم
شد اما توسعه اقتصادي، اجتماعی و انقالب صنعتی منجر به روي کار آمدن سیستم هاي مونتاژ مدرن شد.  می

باشند، اما    به دنبال استقالل، مشارکت و احترام می          کاربران سیستم هاي مکانیکی و مونتاژ بطور ذاتی          
بکارگیري این سیستم ها منجر به داشتن کار تکراري و یکنواخت، استرس ذهنی و نقص فیزیکی در کار،                     
عدم انگیزه و تعهد براي کاربران بود. صاحبان صنایع با وجود سرمایه گذاري، استفاده از فن آوري هاي                       
پیچیده و مدرن، به هدف خود که افزایش تولید و  بهره وري است، نرسیده بودند.  بهره گیري از رویکرد                        

حل براي این مشکل چند دهه اي است که مورد توجه قرار گرفته است. در                مارکروارگونومیک بعنوان یک راه 
ماکرو   -با کلید واژه هاي بهره وري       Google Scholarاین مطالعه  با جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی        

مقاالت مرتبط نشان داد      15مطالعه جمع آوري شد. نتایج حاصل از مرور           100ارگونومیک و کیفیت بیش از      
که با بکارگیري اصول ماکرو ارگونومیک، نه تنها نرخ بیماریهاي اسکلتی عضالنی و غیبت از کار کم خواهند    
شد بلکه باعث افزایش مشارکت و تصمیم گیري کارکنان، تقویت انگیزه، افزایش کیفیت محصوالت و                    

 خدمات و در نهایت منجر به افزایش بهره وري خواهد شد.
 

رگونومیککلمات کلیدي:  روا  بهره وري -کیفیت محصول -ماک
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A-10-305-1 

هاي ارزیابی ریسک ارگونومی  سنجش پایایی درونی روش  

 

 عاطفه سیاهی آهنگر1، مهناز صارمی2 ، مجید حاجی بابایی3* ، نرگس آزادي1 ، فرشته جهانی1 ، ساناز کریم پور1  

 مسلم عابدینی1، حسن محمد پور4  
 ي شاپور اهواز، اهواز ، ایراننددانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ج -1

 استادیار، گروه ارگونومی، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -2

، دانشگاه علوم پزشکی کمیته تحقیقات و فناوري دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاي،  : دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه)نویسنده مسئول(  -3
 mhajibabaei2050@gmail.comشهید بهشتی، تهران، ایران.   

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانکمیته تحقیقات و فناوري دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاي،  مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفهکارشناسی ارشد  -4

 

   چکیده
هاي اخیر چندین روش براي         باشد که در سال     هاي شغلی می    اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از شایع ترین بیماري          زمینه و هدف :   

هایی کارآمد براي ارزیابی ریسک ارگونومی، به گونه اي که             ارزیابی ریسک فاکتورهاي این اختالالت توسعه یافته است. انتخاب روش          
ها توسط    بتواند نتایجی صحیح و پایایی خوبی ارائه نماید، بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهش سنجش قابلیت اعتماد و پایایی روش                      

 باشد.  هاي مختلف، می ارزیاب

و خیاطی با یک دوربین       وظیفه شغلی متفاوت از صنایع کوچک نجاري، تراشکاري، جوشکاري، تخلیه و بارگیري             4  مواد و روش ها :    
مورد از بدترین پوسچرها و شرایط کاري استخراج           240ارزیاب مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت.           6فیلم برداري ثبت و سپس توسط       

 SPSS) توسط نرم افزار ICCها تعیین شد، نتایج براساس ضریب همبستگی درونی( شد. سپس سطوح ریسک یکسان براي همه روش

(V21)  .مورد آنالیز آماري قرار گرفت 

شیافته ها :  رو درونی هر  یایی  ا شود:   پ ئه می  را ا ذیل  ت  صور  به 
= OCRAICC  0/3= SI, ICC0/67= HAL, ICC0/8= RULA, ICC0/85= REBA, ICC0/8= QEC, ICC0/972 

شان می  نتیجه گیري:    ج ن ش           نتای رو در  ا  ر خوبی  ایایی  پ ی،  درون ستگی  ب همب ضری د  شان می    ده در      ها ن ها  تن د و  ده
 تواند ناشی از حساسیت در شاخص تکرار روش، باشد.  شود که می تکرارپذیري کمی دیده می OCRAروش 

 

 هاي ارزیابی ریسک ارگونومی، پایایی درونی روش،  عضالنی -اختالالت اسکلتی کلمات کلیدي : 
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A-10-306-3 

 ارزیابی ریسک ارگونومی با استفاده از چک لیست ایالت واشنگتن در شرکت شیشه

 2،سارا یعقوبیان1*مریم فیض عارفی
 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان،کمیته تحقیقات دانشجویی (نویسنده مسئول) -1

f.arefi1390@gmail.com    

 کارشناس ارشد، گروه بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -2 
 

 چکیده

 افتادگی  کار  از  و  کار  از  ناشی  هاي  ناتوانی  ایجاد  عوامل  مهمترین  از  یکی  عضالنی -اسکلتی  اختالالتزمینه و هدف:    
کارگران می باشد.مطالعات در شرکت شیشه بسیار معدود بوده همچنین دراین صنعت مطالعات ارگونومی با این روش تاکنون                    
صورت نگرفته است بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک ارگونومی شاغلین شرکت شیشه با استفاده از چک لیست ایالت   

 واشنگتن است.
 نفر از پرسنل به روش سرشماري انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه                          40در این مطالعه        مواد و روش ها:    

Discomfort         نوع وظیفه با استفاده از     4عضالنی جمع آوري گردید.سپس     -اطالعات مربوط به میزان درد وناراحتی اسکلتی
چک لیست ایالت واشنگتن ارزیابی ریسک شده است و راهکار هاي مداخله اي ارائه گردیده است.نتایج با استفاده از نرم افزار                       

spss16 .تحلیل شده است 

امه یافته ها :   شن س ر پ ز  حاصل ا ج  نشان داده بیشترین احساس درد وناراحتی در این صنعت، در اندام      Discomfortنتای
هاي فوقانی شامل گردن وکمر وجود داشته است. نتایج چک لیست ایالت واشنگتن نشان داده پرتکرارترین ریسک فاکتورها                     
شامل: پوسچر نامناسب ،حرکات تکراري و فشار بر دست بوده است همچنین بیشتر  وظایف داراي سطح ریسک باال و نیازمند                      

 اقدام فوري بوده اند.
و می               نتیجه گیري:    شد. ا شاغل مختلف  می ب الگري م رب غ راي  سب ب زاري منا ن اب شنگت ت وا یال ست ا چک لی

 توان مبنایی براي اولویت بندي اقدامات ارگونومیکی در صنعت باشد.
 

 چک لیست ایالت واشنگتن، شرکت شیشه، Discomfort Surveyپرسشنامه  :کلید واژه
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A-10-308-1 

 عضالنی در پرسنل مراقبت خانه هاي سالمندان سبزوار-ارزیابی ریسک ابتالبه عوارض اسکلتی

 
 4،زهراشریفی3،مجیدفالحی2،اکبراحمدي اسور*1مینامددزاده

 مینا مددزاده، دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -1

 asour50@gmail.com  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، عضو هیئت علمی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، (نویسنده مسؤول)اکبر احمدي آسور-2

 مجید فالحی، دکترا بهداشت حرفه اي ، عضو هیئت علمی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -3

 زهرا شریفی، کارشناسی ارشد ارگونومی، عضو هیئت علمی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -4

 

 چکیده

در       زمینه و هدف:      ن  دا المن ــ س د  دا ــ ع ت ر  شما دگی و  زن ه  د ب ش امی زای ف ر ا خی دهه هاي ا در  ختی  شنا ت  عی جم هاي مهم  ژگی ز وی یکی ا
غییـر  ، ت ایران است. افرادي که از سالمندان مراقبت می کنند هم به دلیل خاص بودن شغل خود و داشتن وظایف متعد و سنگین مانند جابه جایی سـالمند     

نـون  عضالنی هستند و پژوهشی تـا ک       -وضعیت بدنی سالمند و ... بیشتر از پرستاران یا نیروهاي خدماتی دیگر درگیر مشکالتی مانند اختالالت اسکلتی     
یـن  عضالنی و عوامل مـرتبط بـا آن در ب          -در مورد این افراد صورت نگرفته است. لذا این مطالعه با هدف تعیین ریسک ابتال و فراوانی عوارض اسکلتی       

 انجام شد. 1395پرسنل مراقبت در خانه هاي سالمندان شهر سبزوار در سال 

ت کاري مواد و روش ها :        شماري، وضعی سر ز طریق  ی، ا ز نوع مقطع حلیلی ا ت توصیفی  عه  ن مطال مادر یار خانه سالمندان مادر   40در ای
مورد مطالعه قـرار گرفـت.      1395در سال REBAجایی سالمندان را بر عهده دارند به روش�پدر یار خانه سالمندان پدر شهر سبزوار، که وظیفه جابه  15و  

بـه  عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک تعیین شد. اطالعـات    -همچنین عالوه بر تکمیل پرسشنامه دموگرافیک، میزان شیوع ناراحتی هاي اسکلتی  
مـورد تجزیـه و       0/05و آزمون هاي توصیفی، آزمون تی تست و همبستگی اسپیرمن درسطح معنی داري     19نسخه SPSSدست آمده با نرم افزارآماري   

 تحلیل قرار گرفت.

عه یافته ها:   د مورد مطال را ف در ا سابقه کاري  ن  انگی %)80بود. میزان شیوع ناراحتی و درد در نواحی مختلف بدن به ترتیب در زانو (      5   ±  1/2می
) مشاهده شد. همچنین ارتباط معنی داري بین جنسیت و سن با گردن درد، سن با کمر درد،   42/5) و گردن (52/5%)، مچ دست (60%)، شانه ( 70، کمر (   

 )p<0/05(نوع کار و انجام فعالیت در زمان استراحت با نمره ربا مالحظه شد 
خانهنتیجه گیري:   ت  راقب سنل م ر پ سب  امنا ت کاري ن ده وضعی دهن ن  شا حاصل ن ج  هاي سالمندان شهر سبزوار می باشد. لذا نیـاز بـه    �نتای

 اصالح وضعیت کار از طریق ارتقاء سطح آگاهی پدریاران و مادریاران نسبت به روش هاي صحیح انجام کار ضروري است.
 

 REBAعضالنی، پدریار، مادریار، خانه سالمندان، روش ارزیابی  -عوارض اسکلتیهاي کلیدي:  واژه
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A-10-308-2 

 بررسی ارتباط بین بارکاري و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار

 

 *3، اکبر احمدي آسور2، ، حدیث براتی 1مینامددزاده

 دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-1

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-2

 asour50@gmail.com (نویسنده مسول) کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، ، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -3

 چکیده  

یکی از عوامل موثر بر افراد در سازمان ها استرس شغلی و بارکاري است که سالمت و بهداشت بسیاري از افراد را در معرض خطر قرار                  زمینه و هدف: 
 باشد. در   می  ها پرستاري   شغل  این  جمله  هستند، از   استرس  پر  همواره  دارد  سروکار  انسانها  جان  و  سالمتی  با  که  هایی  حرفه  تمام  اصوالًداده است.   

د فرد  لکردهه اخیر موضوع بار کاري و اثرات آن در سازمان ها به یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی تبدیل شده است. بار کاري و استرس شغلی با عم                            
افزایش بارکاري و استرس در     رابطه مستقیم داشته و یکی از مولفه هاي موثر بر سالمت، ایمنی و آسودگی افراد است.مطالعات زیادي نشان میدهد که                       

شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباطبین بارکاري و          �پرستاران باعث کاهش کارایی، تحریک پذیري، کاهش تمرکز و افزایش خطاهاي شغلی می             
 انجام شد. 1395استرس شغلی در پرستارن بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 

س                  مواد و روش ها:    ستر د در  ز طریق نمونه گیري  ی، ا ز نوع مقطع حلیلی ا ت توصیفی  عه  ن مطال پرستار در بیمارستان واسعی        80درای
و استرس شغلی بوسیله پرسش نامه استاینمتز تعیین گردید. اطالعات            NASA TLXمورد مطالعه قرار گرفتند. میزان بار کاري توسط  پرسش نامه            

مورد   0.05و آزمون هاي توصیفی، تحلیل واریانس و همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داري                   20نسخه     SPSSبدست آمده با نرم افزار آماري        
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ن (       یافته ها:  را ا ست ر پ در  ارکاري  ن ب انگی درصد افراد میزان بار کاري باالیی داشتند و میانگین استرس (                 83/8) بود و       71/69±10/49می
 ). =0/12pدرصد افراد سطح استرس متوسط داشتند. ارتباط معنی داري بین بارکاري و استرس شغلی مشاهده نشد (                      52.5) بود  و      10/26±41/6

) 54/75±20/7) و کمترین میانگین مربوط به بارکار ناکامی (          78  ±  19/97بیشترین میانگین در بین ابعاد شش گانه بارکاري مربوط به بارکار فیزیکی (            
 بود.

ا                      نتیجه گیري:  ر ر  زوا سب شهر  سعی  ن وا ستا ر ن بیما را ا ست ر پ در  شغلی  س  ستر ارکاري و ا ن ب داري بی عنی  تباط م ر حاصل ا ج  نتای
کار و    بارنشان نمی دهد. اما میانگین بار کاري در اکثر افراد باال است و اصالح این وضعیت با برگزاري دوره هاي آموزشی مبنی بر کنترل فشار و                                  

 ثر باشد.مؤافزایش توانمندي و آکاهی پرستاران می تواند 

 بارکاري، استرس شغلی، پرستار واژه هاي کلیدي:
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A-10-311-2 

 نوبت کاري و  رابطه آن با سندرم متابولیک در کارگران یکی از صنایع فوالد
 

 ، *4، الهام حیدري3، مرضیه شهریاري 2،سید محمود لطیفی 1داوود افشاري

 .  استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، ایران1
 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، ایران. استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، 2

 انشجویکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران. د3
  e.heidary95@gmail.comانشجویکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران . (نویسنده مسؤول ) د4

 
 چکیده

تزمینه و هدف  شرف پی ا کاري به یک نوع برنامه رایج کاري تبدیل شـده اسـت. نوبـت کـاري باعـث             روندتولید در صنایع،نوبت وافزایش فناوري : ب
اختالل در چرخه سیرکادین بدن می شود و به همین دلیل به عنوان ریسک فاکتوري براي بسیاري از عوارض و مشکالت  بهداشـتی و بیمـاري هـاي           

 درممتابولیکی شناسایی شده است. سندرم متابولیک مجموعه اي از عوامل خطرساز بیماري هاي قلبی  و ابتال به دیابت می باشد. اجـزاي  اصـلی سـن            
،افزایش قند خون و فـشارخون بـاال اسـت.دو پیامـد         HDL-C)متابولیک شامل چاقی مرکزي، تـریگلیسـیرید بـاال،کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال(  

عروقی است. مطالعات مختلفی به منظور بررسی رابطه نوبت کاري و سندرم متابولیک انجام  -و بیماري هاي قلبی 2  اصلی سندرم متابولیک دیابت نوع   
بـا  بیمـاري هـاي مـزمن، و             آن  وهمراهی  ازنظرشیوع شده است. اما نتایج مطالعات مختلف،متفاوت بوده است. لذا با توجه به اهمیت سندرم متابولیک   

 ایـن همچنین وجود مطالعات محدود  در بخش صنعت ایران ،انجام مطالعه اي به منظور بررسی سندرم متابولیک و نوبت کاري  ضروري می باشد، بنابر    
 هدف مطالعه حاضر بررسی سندرم متابولیک و نوبت کاري  در کارگران یکی از صنایع فوالد اهواز می باشد.

توصیفی موادوروشها ت  هصور عه ب ن مطال نفر از کارکنان مرد یکی از صنایع فوالد شـهر اهـواز انجـام شـد.اطالعات              510مقطعی بر روي  -: ای
ـ  مربوط به فشار خون، تریگلیسرید، کلسترول و قند خون بعد از مراجعه افراد به آزمایشگاه جمع آوري شد واطالعات دموگرافیکی و شـغلی افـرا             یز از  د ن

و آزمون هاي کاي دو و رگرسیون لجستیک انجام شد. سندرم متابولیک     SPSS 20طریق پرسشنامه جمع آوري شد .آنالیز داده ها از طریق نرم افزار  
 براساس شاخص سومین پانل ملی آموزش کلستروالرزیابی گردید.

عه    یافته ها  عه مورد مطال جام سنی  ن  انگی ضر می حا عه  در مطال  30<سال بود.نتایج مطالعه نشان داد که شیوع سـندرم متابولیـک در افـراد           33:
) بیشترین و   HDLمی باشد.در میان اجزاي سندرم متابولیک ،کاهش کلسترل (  % 36/4سال ، 40>و در افراد  12/7%، 40-30، در افراد  %8/9سال ،   

% و در افـراد شـیفت      17/2جزء محیط کمر کمترین فراوانی را در ایجاد سندرم داشته است. در این مطالعه شیوع سندرم متابولیک در افراد نوبت کار روز     
  ).p=0/32(ده نشد ه% بوده و اختالف معنی داري در میزان شیوع سندرم در بین نوبت کاران مشا 13/2شب 

ر          نتیجه گیري  ضــ حا عه  در مطال ست  شده ا ده  شاه م م در سن شیوع  ت کاري و  ن نوب تباط بی ر ت ا عا ز مطال رخی ا در ب ینکه  رغم ا علی :
 چنین ارتباطی مشاهده نشده که از دالیل عمده آن چرخش نوبت کاري در بین کارگران و همینطور رنج سنی کارگران مشغول به کـار در ایـن صـنعت             

سـال    40می باشد. نکته مهم در این مطالعه این است که با افزایش سن شیوع سندرم متابولیک افزایش یافته ،به طوري که در افراد با سـن بیـشتر از              
 سال می باشد.  40-30برابر افراد2/8سال و  30برابر بیشتر از افراد با سن کمتر از 4میزان شیوع سندرم

 

فوالدکلمات کلیدي ن  را رگ ت کاري ،کا ابویک،نوب م مت در سن : 
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A-10-312-3 

 ارزیابی شاخص ناتوانی ناشی از درد گردن و پایین کمر دندانپزشکان
 

 4، علی ندري3، بیتا روحانی*2، فاطمه فصیح رامندي1حامد ندري

 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -1

 دانشجوي کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  -2

F.Fa30h@gmail.com 

 استادیار بیماري هاي دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران -3

 دانشجویی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران -4

 

 چکیده
عه           زمینه و هدف:    رد. مطال دا دنبال  ا ب ر امطلوبی  ت ن را ث دگی ا زن ت  ت هاي کاري و کیفی عالی ف عملکرد،  ر  توانی ب ا درد و ن

 انجام پذیرفت. 95حاضر با هدف بررسی میزان شاخص ناتوانی درد گردن و پایین کمر دندانپزشکان یک کلینیک تخصصی در سال 
توصیفی مواد و روش ها:  عه  تحلیلی و از نوع مقطعی حاضر در یکی از کلینیک هاي تخصصی دندانپزشـکی اسـتان تهـران           -مطال

دندانپزشک همکاري خود را براي شرکت در مطالعه اعالم کردند. در مرحله اول با استفاده از  80انجام شد. پس از فراخوان پژوهشی تعداد 
پرسشنامه نقشه بدن افراد داراي درد گردن و پایین کمر شناسایی شدند. در مرحله دوم میزان شدت درد و شاخص نـاتوانی درد گـردن و             

در بیـن افـراد داراي اختـالل اسـکلتی             Oswestryپایین کمر بترتیب با استفاده مقیاس آنالوگ بصري و پرسش نامه شاخص ناتوانی       
 ها استفاده شد.  براي تجزیه و تحلیل داده 22نسخه  SPSSعضالنی در ناحیه گردن و پایین کمر مورد بررسی قرار گرفت. از نرم افزار 

در  یافته ها:  ب  رتی ن کمر بت ایی پ درد  توانی  ا درصد از دندانپزشکان مورد مطالعه بترتیب داراي مقادیر خفیـف   60و  34/3شاخص ن
درصد افراد دندانپزشکان داراي مقـادیر خفیـف و متوسـط           44/2و  53/5و متوسط بودند.  همچنین شاخص ناتوانی درد گردن بترتیب در   

درصد از دندانپزشکان در طبقه ناتوان کننده و شدیدا ناتوان کننده گزارش شد. همچنین  40و  22/9بودند. شدت درد پایین کمر بترتیب در 
 درصد از دندانپزشکان در طبقه شدت درد گردن متوسط و شدید گزارش شد.  46/5 27/9شدت درد گردن بترتیب در 

ن       گیري:   نتیجه   ــ یی ا پ درد گردن و  ز  ا شی  توانی نا ا شاخص ن درد و  شدت  ع،  شیو ن  زا عه باال بودن می ن مطال ای ج  نتای
کمر در بین دندانپزشکان را نشان داد. بکارگیري اقدامات پیشگیرانه و اصالحی از جمله تدوین برنامه هاي ورزشی و آموزشـی، مدیریـت                

 زمان کار و استراحت و تهیه تجهیزات متناسب با ابعاد آنتروپومتري می تواند در جهت بهبود اختالالت اسکلتی عضالنی موثر باشد. 
 

 شاخص ناتوانی، درد پایین کمر، درد گردن، شدت درد کلیدي: ه هايواژ
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A-10-314-1 

عضالنی با  حوادث ناشی از کار در پرستاران شهرستان خاش و  –مقایسه سطح ریسک ناراحتی هاي اسکلتی
 انسراو

 

 4،سمیه دالرامی * 3، رمضان میرزایی  2، علیرضا انصاري مقدم 1علیرضا دوست

 ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، ایران HSEکارشناس ارشد مدیریت محیط زیست(-1

 عضو هیات علمی مرکز ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران -2

مشهد، مشهد، ایران ، نویسنده  کیاستاد، گروه مهندسی  بهداشت محیط وحرفه اي،  دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزش-3*
 mirzaeir@mums.ac.irمسئول

 کارشناس ارشد آموزش ریاضی . دانشگاه ازاد زاهدان ، ایران-4

   چکیده
اختالالت اسکلتی عضالنی و حوادث بخش عمده اي از بیماریهاو سوانح را به خود اختصاص می دهد و تقریبًا شایعترین بیماري                          :   زمینه و هدف    

عضالنی با  حوادث ناشی از کار در           –شغلی در پرستاران محسوب می گردند . این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سطح ریسک ناراحتی هاي اسکلتی                    
 پرستاران شهرستان خاش و سراوان انجام گرفت.

در این مطالعه مقطعی، جامعه آماري شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف اعم از رسمی ،پیمانی،قراردادي ،طرح الیحه                  مواد و روش ها : 
 گیري تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید و         نفر از طریق روش نمونه      105نفر بود. که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان تعداد                146به تعداد 

تفاده اس  در این تحقیق از سه پرسشنامه مورد نیاز که عبارتند از : پرسشنامه هاي اطالعات جمعیت شناختی ، اختالالت اسکلتی عضالنی و حوادث شغلی                        
 مورد تجزیه وتحلیل آماري قرار گرفت. spssداده هاي پرسشنامه ها پس از استخراج با استفاده از برنامه نرم افزاري  شد.

در این مطالعه که بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد مشخص گردید که بین ریسک ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی و شیوع                            :یافته ها   
ي داري وجود دارد.  به این ترتیب که با باال رفتن میزان ریسک ناراحتی ها                    ي مثبت و معنی     حوادث در پرستاران شهرستان خاش و سراوان ، رابطه          

همچنین براساس آزمون آماري کاي دو که به بررسی استقالل میزان                یابد و بالعکس.    اسکلتی عضالنی ، شیوع حوادث در پرستاران نیز افزایش می           
 ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی درپرستاران با جنسیت،  وضعیت تاهل،نوع استخدام ،  بخش و شیفت کاري می پردازد، فرض استقالل رد می شود پس                          

 رابطه معنادار وجود دارد .
هرگونه آسیب بافتی به سیستم عضالنی، اسکلتی و اعصاب که باعث مختل شدن عملکرد هر یک از این اعضاء شودمیتواند در جریان                          :  نتیجه گیري 

 انجام کارباعث اتفاق یا پیامدي گردد که با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد .
 
 

   اختالالت اسکلتی عضالنی، حوادث، شغل، پرستار ، بیمارستان. :هاي کلیدي واژه
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A-10-321-1 

فشار با استفاده از یک روش ارزیابی  اپراتورهاي تولید تجهیزات آبیاري تحتوظایف اپراتوري در ارزیابی 
 پوسچر آسان

  3مجید معتمد زاده ،2، مرتضی بابائی*1سجاد دیهیم
ت، دانشگاه علوم اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداش اي، قطب علمی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-1 *

  s.deyhim913@yahoo.comپزشکی، همدان، ایران.

 همدان، ایران.اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی،  اي، قطب علمی بهداشت حرفه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه- 2

 ، ایران.اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، همدان اي، قطب علمی بهداشت حرفه استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه-3

 چکیده

آسیب          مقدمه: شایع  عوامل  عضالنی یکی از  سکلتی  شغلی و حرفه     اختالالت ا شورهاي صنعتی و درحال        هاي  توسعه   اي در ک
تر و انجام مداخالت نقش مهمی داشته باشد. این مطالعه            هاي دقیق   تواند در انتخاب روش مناسب براي بررسی        است. تعیین عوامل خطر می    

 شد.  فشار انجام باهدف ارزیابی ریسک فاکتورهاي ارگونومیک اپراتورهاي تجهیزات آبیاري تحت

فشار انجام شد. در این مطالعه از روشی جدید و مبتنی             صورت مقطعی در یک شرکت تولید تجهیزات آبیاري تحت          این مطالعه به  :  روش کار 
منظور تعیین وظایف و زیر وظایف از تجهیزات ضبط ویدیویی و                 بر مشاهده براي ارزیابی ارگونومیک فعالیت اپراتورها استفاده شد. به             

شده، انجام شد. درنهایت میزان بحرانی         مشاهده مستقیم استفاده شد سپس ارزیابی ارگونومیک موردنظر براي تمام زیر وظایف شناسایی               
 بودن وظیفه مشخص شد.

شناسایی   ها:    یافته ع از وظایف  پوسچر بحرانی کم تعیین شد.       82پوسچر بحرانی متوسط و       61پوسچر بحرانی شدید،      53شده    درمجمو
اي و شیر خودکار به       و براي خط تولید شیر قطره       0/68و    0/6امتیاز ارگونومیک کل براي وظایف اپراتورهاي خط تولید شیر توپی به ترتیب             

 به دست آمد. 0/67و  0/52ترتیب 

هاي ارگونومیک    ترین پوسچر ها مربوط به مچ اپراتورها بوده است و در محدوده                آمده، نامناسب   دست  با توجه به نتایج به       :گیري  نتیجه
شود اقدام کنترلی بر تصحیح       بنابراین توصیه می    اند.  موردبررسی، زاویه خمش مچ و زاویه چرخش مچ  بیشترین پوسچر بحرانی را داشته               

 پوسچر مچ اپراتورها متمرکز شود.

 
 ریسک فاکتورهاي ارگونومیک، پوسچر بحرانی، اختالالت اسکلتی�عضالنیواژگان کلیدي: 
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 A-10-336-2 

طراحی ارگونومیکی نگهدارنده کتاب و ارزیابی اثر بخشی آن در اصالح پوسچر با استفاده از نرم افزار 
Catia 

 
  2، جواد گنجلو*1زهرا شریفی

  Sharifi_12_ohs@yahoo.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، �(نویسنده مسؤول) مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-* 1

 هاي پزشکی، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار�مربی، گروه آموزشی فوریت- 2

 

  چکیده      
روش صحیح نشستن، مهمترین شرط نوشتن و خواندن است که عدم رعایت آن عالوه بر ایجاد خستگی زودرس، با گذر زمان باعث                           :زمینه و هدف  

از ایجاد بیماري هاي جسمانی مانند دردهاي مفاصل گردن و کمر, خستگی و خشکی چشم، خصوصًا در کودکان هنگام انجام تکالیف می شود. لذا هدف          
 می باشد. Catiaانجام این پژوهش، طراحی ارگونومیکی نگهدارنده کتاب و ارزیابی اثر بخشی آن در اصالح پوسچر با استفاده از نرم افزار 

هاي ارگونومیک یک نگهدارنده کتاب مورد بررسی قرار گرفت و           �در این پژوهش، که بر مبناي طراحی محصول می باشد، ویژگی           :مواد و روش ها   
طراحی شد و با استفاده از همین نرم افزار، به صورت مجازي اثر بخشی آن، در دو حالت، ارزیابی پوسچر در                          Catiaسپس، محصول توسط نرم افزار      

 مورد آزمون قرار گرفت. RULAحین استفاده از نگهدارنده و در زمان عدم استفاده از آن، با روش 
ز                       یافته ها  ستفاده ا رد که ا ره ک شا ن ا سمت هاي مختلف آ ق تنظیم  ت  ابلی ق ن به  توا ن محصول، می  رگونومیک ای ژگی هاي ا ز وی : ا

در حالت   RULAآن را براي تمامی افراد با ابعاد آنتروپومتري مختلف میسر می سازد. نتایج ارزیابی پوسچر به صورت مجازي، نشان داد که امتیاز نهایی                         
، (قابل قبول) در زمان      1(ایجاد تغییرات و مداخله ي ارگونومیک در آینده نزدیک بایسته است) به سطح                   3عدم استفاده از نگهدارنده کتاب، از سطح         

 استفاده از نگهدارنده، کاهش یافت. 

ن) بود. گرچه                           نتیجه گیري  شت دن و نو خوان عه ( ن مطال زما در  د  را ف سچر ا پو ح  در اصال سیله  ن و ر بودن ای ز مؤث حاکی ا ج  : نتای
به وضعیت  جه  بهترین اقدام، استفاده از میز و صندلی هایی متناسب با ابعاد آنتروپومتري افراد (به خصوص براي کودکان در مدارس) می باشد، اما با تو                         

لذا امید  د.  اقتصادي کشور، استفاده از وسایل ساده ولی مؤثر، می تواند تأثیر    به سزایی در کاهش دردها و ناهنجاري هاي اسکلتی عضالنی داشته باش                           
  است با ساخت این وسیله، قدمی در راستاي حفظ سالمت افراد برداشته شود.

 

   Catiaطراحی، نگهدارنده کتاب، ارزیابی پوسچر، نرم افزار  :هاي کلیدي واژه
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A-10-337-1 

 در برنامه ریزي درسی دانشگاهی soft system methodologyبکارگیري روش ماکرو ارگونومی
 

 2،اسرین شافعی *1امیرحسین داودیان طلب

 . کارشناسی ارشد ارگونومی،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده پیرا پزشکی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان. 1

 . کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده پیرا پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان. 2

 چکیده
برنامه ریزي آموزشی از جمله مسایلی هست که در هر ترم براي سیستم هاي آموزشی کشور تکرار می شود،  زمینه و هدف:

در این خصوص اهداف فردي و سازمانی وجود دارد که برنامه ریزي را با چالش مواجه می سازد در این موارد طرح ریزي 
برنامه اي که رضایت همه ذي نفعان (دانشجویان، اساتید، اساتید حق التدریس،  کارکنان آموزش و معاونت آموزشی) را تأمین 

 .کند مورد نیاز می باشد و سبب ارتقاء سیستم و بهبود کیفیت سیستم می شود
مدرس دروس تئوري و بالینی،  30دانشجو، 50نفر(95مطالعه طولی می باشد،نمونه این مطالعه شامل  روش مواد و روش ها: 

نفر کارشناسان آموزش) از کارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان می باشد که به روش نمونه گیري مبتنی بر هدف 15
یک روش ماکرو ارگونومی و متدولوژي می باشد، که از نظرات ذیفعان یک سیستم در جهت  SSMانتخاب شدند . روش 

شناسایی مشکالت و ارائه راه حل در جهت حل مشکالت استفاده می شود، ابزار این روش شامل سه پرسشنامه جداگانه براي 
دانشجویان، اساتید و کارکنان آموزش  و همچنین مصاحبه هاي ساختار یافته با مسئولین مربوطه فعلی و پیشین دانشگاه می 

 باشد. تحلیل داده ها به صورت کیفی و مبتنی بر مدلهاي مفهومی می باشد.

نتایج این مطالعه شامل ارائه سه مدل مفهومی مربوط به اساتید، دانشجویان و معاونت آموزشی و یـک مـدل مفهومـی کلـی،             یافته ها:  
سب مقایسه مدل با دنیاي واقعی، شناسایی و تعیین تغییرات و اقدام براي اجراي می باشد. و نمونه اي از این تغییرات شامل اعالم نیاز بر ح  

امکانات آموزشی بالینی، هماهنگی بین گروههاي آموزشی در مورد برنامه هاي دروس عمومی، تغییر بلوك هاي زمانی حضور دانـشجو در          
 کالس هاي عملی و تئوري، و ارائه فرم هاي پیشنهادي به دانشجویان در هر ترم در جهت بهبهود برنامه ریزي درسی می باشد.

این متدولوژي روش مناسبی براي کشف مشکالت سیستم، ارائه راهکار مناسب با توجه به محدودیت ها و امکانات سیستم  نتیجه گیري:
 در جهت افزایش رضایتمندي و بهره وري سیستم می باشد، آن گونه که همه ذینفعان احساس رضایت مطلوب نمایند

 

 .SSMارگونومی ، ماکرو ارگونومی،  :هاي کلیدي واژه
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 A-10-337-3 

 بررسی رابطه بین درد در اندام فوقانی و استرس شغلی

 

 .4،امیرسعدونی4، یوسف محمدي4احمدآهنج ،3، امیرحسین داودیان طلب2رضا سفاري ،*1مجیدنیکومرام

 ،آبادان،ایرانمدیریت بنادر و دریانوردي آبادان بنادر و دیانوردي آبادان، HSEکارشناسی ارشد محمیط زیست،مدیر (نویسنده مسؤول)*.1

 majid.nikoomaram@gmail.com 
 آبادان،ایران مدیریت بنادر و دریانوردي آبادان، بنادر و دیانوردي آبادان، . کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی،مدیر2

 . کارشناسی ارشد ارگونومی،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی بهبهان.بهبهان، ایران3

 آبادان،ایران .کارشناس ایمنی صنعتی، مدیریت بنادر و دریانوردي آبادان،4
 

 چکیده
سکلتی        زمینه و هدف   ختالالت ا شغلی و ا س  ستر شک ا دون  عضالنی رابطه مستقیمی با سالمت کارکنان دارند.در دومین بررسی انجام            -: ب

درصد   17و    30باشد. همچنین     % کارگران اعالم کردند که سالمتیشان تحت تأثیر استرس می           28کشور اروپایی ،    15شده بر روي وضعیت کاري در        
،هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و رابطه آن با استرس               کارگران نیز به ترتیب ابتال به کمر درد و درد عضالنی را بیان کردند              

 شغلی در کارکنان اداري می باشد.

%نمونه 89نفر از کارکنان اداري داره بندر و دریانوردي آبادان می باشدکه             89این یک  مطالعه مقطعی می باشد،نمونه در این مطالعه            :  مواد و روش ها   
،پرسشنامه استرس  BDC%را زنان تشکیل می دهند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش چارت نشان دهنده ي اختالالت اسکلتی عضالنی                    11را مردان و    

و   SPSS23و همچنین یک پرسشنامه باز پاسخ می باشد .نمونه بر طبق شماره پرسنلی از جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند،و از نرم افزار                       HSEشغلی  
 آزمون اماري پیرسون  براي آنالیز آماري استفاده شد.

%می باشد.و بیشترین میزان     7/4%و کمترین آن مربوط به گردن با        3/10نتایج نشان داده که بیشترین درد در سطح باال مربوط به کمر با                  :یافته ها 
درصد می باشد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد(آزمون           5/11درصد و کمترین آن مربوط به بعد ارتباط با            5/84استرس مربوط به حمایت همکاران با      

. همچنین  رابطه معنی داري      )p<0/05(پیرسون) که رابطه معنی داري بین بعد حمایت همکار با درد کمر، پشت، درد شانه راست و شانه چپ وجود دارد                     
اما در بعد تقاضا و ارتباط هیچ رابطه معنی داري با درد در اندام                   )p<0/05(.بین بعد نقش با درد کمر، پشت، درد شانه راست و شانه چپ وجود دارد                 

 )p<0/05(فوقانی وجود نداشت

 نتایج این مطالعه بیان میدارد که استرس رابطه معنی داري با احساس درد در اندام فوقانی دارد ، و از انجاییکه ابعاد حمایت همکاران و                           :  نتیجه گیري 
از ند  نقش از فاکتورهاي موثر استرس شغلی در رابطه با درد اسکلتی عضالنی می باشد بنا بر این تهسیل روابط بین فردي و شفاف سازي نقش می توا                             

 فاکتورهاي موثري باشد که در کاهش و مدیریت استرس نقش موثري دارد.

 

 عضالنی،  استرس شغلی،  کارکنان اداري،ارگونومی -اختالالت اسکلتی :هاي کلیدي: واژه
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A-10-341-1 

 ارتباط بین پوسچر و فعالیت فیزیکی با اختالالت ارگونومیکی آرایشگران شهر کرج 
 

 ،*4، علی ابراهیمی3، شهرام ارسنگ2، علیرضا کوهپایی1محسن صادقی

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار 1 

 دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار 2 

 مربی، آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم 3

  Ali.ebrahimi.ohe@gmail.com*(نویسنده مسؤول) مربی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار  4
  چکیده

سکلتیزمینه و هدف    ختالالت ا اي در کشورهاي پیشرفته و در -عضالنی مرتبط با کار یکی از بزرگترین معضالت بهداشت حرفه -: ا
ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند. این مطالعه با هدف ارزیابـی   -حال پیشرفت بوده و از جمله مهمترین مسائلی است که ارگونومیست  

عضالنی در بین آرایشگران مرد شهر کرج در  -ها با اختالالت اسکلتی-هاي انجام کار و فعالیت فیزیکی و ارتباط آن- ارگونومیکی وضعیت 
 انجام شده است. 1395سال 

توصیفیمواد و روش ها  عه مقطعی و  ن مطال ای در  نفر) به صورت سرشماري انتخاب  80تحلیلی، تمام آرایشگران داراي مجوز ( -: 
شده و وضعیت انجام کار و آنها با استفاده از روش ارزیابی سریع بدن مورد ارزیابی قرار گرفت. براي تعیین میزان شیوع اختالالت اسکلتی     

هاي معتبر نوردیک و فعالیت فیزیکی بک استفاده گردید. اطالعات جمع آوري    -نامه-عضالنی و فعالیت فیزیکی نیز به ترتیب از پرسش     -
ویلک، تی    -هاي آماري شاپیرو  �ها از آزمون-مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. جهت آنالیز داده 20ویراست  SPSSشده توسط نرم افزار     

 مستقل و من ویتنی و آزمون تحلیل واریانس و کاي دو استفاده گردید.

عه   یافته ها    د مورد مطال را ف سن ا ر  عیا حراف م ان ن و  بود. شیوع نـاراحتی در قـسمت شـانه و کمـر داراي                 36/71±6/1: میانگی
درصـد از افـراد در        71/3هاي پوسچر انجام شده مشخص گردید که      -% بدست آمد. با توجه به نتایج ارزیابی95بیشترین مقدار و برابر با    

ارتباط -سطح ریسک متوسط قرار دارند. بین میزان فعالیت فیزیکی فرد و شیوع اختالالت در ناحیه زانو، مچ دست، کمر، آرنج و باسن/ران     
 ).p<0/05داري مشاهده گردید (-معنا

سکلتی  نتیجه گیري  ختالالت ا شیوع ا د که  دا شان  ج ن عضالنی در اندام هاي فوقانی آرایشگران باال بوده و افـرادي کـه       -: نتای
باشند. بر این مبنا انجام اقدامات اصالحی شـامل اصـالح    -میزان فعالیت فیزیکی باالتري دارند، داراي مقادیر کمتري از این اختالالت می  

 باشد.-صندلی و تجهیزات، آموزش و انجام ورزش منظم ضروري می
 

 عضالنی -روش ربا، فعالیت فیزیکی، آرایشگران، اختالالت اسکلتی :هاي کلیدي واژه
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A-10-343-2 

 در ایمنی, ارگونومی و فاکتور هاي انسانی  هاي عصبی مصنوعی و کاربرد آن شبکه

 

 *2، ، احسان اهللا حبیبی1ایوب قنبري

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. اي گروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه-1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. .(نویسنده مسئول)  استاد, گروه مهندسی بهداشت حرفه2

habibi@hlth.mui.ac.ir 
 

 چکیده
شبیهزمینه و هدف  ي  درزمینه  عصبی مصنوعی  شبکه هاي  ستم  :  سی دل     سازي  ــ ه م ــ ایی ک ــ ــازي آن   ه سر     س ــ ا می ــ ه

نیست,طراحی مهندسی,  پردازش اطالعات و پیش بینی رفتار انسانی,ایمنی حمل و نقل, ایمنی صنایع فرایندي,ایمنی ساختمان,پیش بینی     
هاي  حوادث جاده اي و ایمنی در برابر وقوع حوادث کاربرد زیادي دارند و یک علم جدید و نوین می باشد.این مطالعه با هدف کاربرد شبکه

 .عصبی مصنوعی در ایمنی, ارگونومی و فاکتور هاي انسانی انجام شد
هاي مواد و روش ها سا ل ز  ا ستجوي مقاالت  ج ست.  شده ا م  جا روري ان ش م رو ش به  ژوه پ ن  ای  در 2014تا  1992: 

و   Human factors,Ergonomicsو با کلمات اصلی        ScienceDirect, ProQuest, PubMedسایت هاي     
Artificial neural  networks .صورت گرفت 

یمنی        یافته ها  رزیابی ا ا در  شبکه ها  ن  ای د که  ده شان می  عصبی ن شبکه هاي  رد  رب در مورد کا شده  م  جا ت ان عا : مطال
حمل و نقل براي کاهش حوادث حمل ونقل , ایمنی صنایع فرایندي براي جلوگیري از وقوع حادثه در کارخانجات از طریق ایمـن کـردن          
محیط کار ,ایمنی سیستم ها, نوع چنگش و تعیین چنگش بهینه براي مشاغل مختلف, شبیه سازي و ارزیابی پوسـچر دسـت در مـشاغل           
گوناگون و ارائه یک پوسچر بهینه براي دست,پیش بینی پوسچر مناسب دست براي شغل هـاي مختلف,طبقـه بنـدي مـشاغل مختلـف                
برحسب ریسک ابتال به کمردرد, شبیه سازي میز و صندلی مناسب و ارگونومیک با توجه به ابعاد بدن براي دانش آموزان مدرسـه, شـبیه               

بنـدي   هاي کاري, ارزیابی ارگونومی شناختی و تعیین بارکاري و طبقه سازي و ارزیابی ایستگاه هاي کاري مختلف و طراحی مجدد ایستگاه 
مشاغل بر اساس بارکاري موردنظر و ارزیابی زمان کار استراحت و  تعیین زمان کار استراحت مناسب براي هر شغل, پیش بینی و شناسایی 

 .ریسک فاکتورهاي وقوع حادثه در زمینه خطاهاي انسانی و ارزیابی ریسک کاربرد زیادي دارند

شبکه   نتیجه گیري  ز  ست که  ا د آن ا عه مؤی ج مطال ــه : نتای عصبی ب راي            هاي  ــ د ب ــ دی ج ن و  ــوی ش ن رو ــک  ی ن  وا ــ عن
 هاي کاري با دقت باال استفاده کرد. هاي ارگونومیکی در محیط ارزیابی

 

رگونومیها کلیدواژه ا یمنی,  عصبی مصنوعی, ا شبکه هاي   : 
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A-10-347-1 

The effects of participatory interventions on reducing musculoskeletal discom-
fort in office workers 

Alireza Mortezapour1, Mohammad Hossein Safarian1, Fatemeh Rahmati2, Saeedeh Mosaferchi1,* 

1 MSc of Ergonomics, department of occupational health engineering, School of health, Tehran University of Medical Sciences 

2 PhD of Health Education, Health Research Centre, Baqiyatallah University of Medical Sciences 

*Corresponding Author: Saeedeh Mosaferchi,,  Mosaferchi.sdh@gmail.com 
 

Abstract 

Background: One of the most impor tant type of work r elated problems in sedentary works is 
musculoskeletal discomfort that is progressive in developing countries. Thus it is necessary to obtain 
the most effective intervention to reduction of those problems. Evaluating risk factors for musculo-
skeletal discomfort and defining the effectiveness of distinct ergonomic interventions in musculo-
skeletal discomfort reduction are main purposes of this study that carried out in office workers of 
Tehran University of Medical Sciences.  

Materials & Methods: Rapid Office Strain Assessment (ROSA) and Cornell Musculoskeletal 
Discomfort Questionnaires (CMDQ) were used for 221 employees of Tehran University of Medical 
Sciences in this interventional study. Participants divided into four groups: control group (n=55), 
recipients of educational interventions (n=57), recipients of administrative interventions Including 
job enrichment, job enlargement and job rotation (n=54) and recipients of engineering interventions 
(n=55). Data were analyzed by Kruskal–Wallis and Wilcoxon signed-rank non-parametric tests. All 
tests were conducted at a 95% confidence level. 

Results: The results of the statistical test showed that the mean of all the var iables of age, work 
experience and body mass index is the same in the groups. Recipients of educational and engineering 
interventions showed significant differences after intervention, in final mean score of ROSA and 
some of its elements in workstations (P-Value<0.05). Nevertheless, each group had received educa-
tional and engineering interventions, revealed a significant difference only in 3 of 9 studied regions 
of the body. Four months after the last day of administrating interventions, the results showed that 
the amount of musculoskeletal discomforts in all regions of the body is different between education 
and engineering intervention groups. 

Conclusion: According to our  results, ergonomics r isk factors for  musculoskeletal discomfor t 
and prevalence of disorders can reduce by deployment of educational and engineering interventions. 
However, administrative interventions cannot decrease effectively MSDs risk factors and their dis-
comforts alone. 

Keywords: Musculoskeletal discomfor t, Office ergonomics, Educational intervention, Engi-
neering intervention, Administrative intervention. 
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A-10-353-2 

 خانواده در یکی از صنایع فوالد کشور-عضالنی و تعارض کار-بررسی ارتباط اختالالت اسکلتی
 

 4، امیر رستگارخالد3* ، سیدمصطفی حسینی 2، علی کریمی1مهدي ملکوتی خواه 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-1   

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 2  

a_karimi@sina.tums.ac.ir 

 استاد، گروه اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران-3   

 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران استادیار، گروه جامعه-4
 

 چکیده
ع زمینه و هدف :  شای ز  ا یکی  عضالنی  سکلتی  ختالالت ا گـونـه     باشد، براي جلوگیري از بـروز ایـن      هاي شغلی می ترین بیماري ا

باشد. مطالعه حاضر با هدف اولیه بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی    اي آن هائز اهمیت می      اختالالت بررسی و شناخت عوامل زمینه     
خانواده به عنوان عامل اجتماعی و اختالالت اسکلتی عضالنی صورت گرفته             -در صنایع فوالد و هدف نهایی بررسی ارتباط بین تعارض کار          

 است.
عه آماري       مواد وروش ها :     جام ا  شور ب فوالد ک ع  صنای ز  ا یکی  سازي  فوالد ش  در بخ عه  ن مطال نفر انجام شـد. بـراي       270ای

کـنـد،     سوالی کارلسون و کاکمار که شش زیرمقیاس این نوع تعارض را در دو بعد بررسی مـی              18بررسی تعارض کار خانواده از پرسشنامه       
 SPSS 21.0استفاده شد و اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد بررسی قرار گرفت. در آخر نتایج با نرم افزار                       

 تجزیه و تحلیل شد.
ج و    ها :   یافته رن ربوط به آ ن آن م ری شد و کمت ده  دی زانو  عضو  در  ر  شت عه بی ن مطال ای در  عضالنی  سکلتی  ختالل ا شیوع ا

دهد که تعارض به صورت کـلـی و در           خانواده و اختالالت اسکلتی عضالنی نشان می     -باشد. بررسی ارتباط تعارض کار       باسن و ران می   
ر تنها فتازیرمقیاس هاي تعارض مبتنی بر زمان هم از خانواده به کار و هم کار به خانواده و مبتنی بر فشار تنها از کار به خانواده و مبتنی بر ر             

 دهند. داري را با اختالالت اسکلتی عضالنی نشان می از خانواده به کار ارتباط معنی
رفی می گیري : نتیجه ع عضالنی م سکلتی  ختالالت ا ده ا د کنن جا ی ا عوامل  سی  رر در ب ا  ر د  دی ج عاملی  ضر  حا عه  کند و  مطال

 تواند در کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی کمک کننده باشد. بیان می دارد که مدیریت بهینه چنین تعارضی در می
 

ر واژه هاي کلیدي : ض کا عار ت ی،  عضالن سکلتی  ختالالت ا  خانواده، صنایع فوالد -ا
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 بررسی ارتباط بارکاري ذهنی با مشخصات دموگرافیکی پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی
 

 ، *3، زهره جعفرزاده 2، مجتبی نخعی پور1داوود افشاري

 . استادیار، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز1

 .  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم2

 پزشکی جندي شاپور اهواز

ر اهواز، اپو. (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي ش3
zohre.jafarzade20@yahoo.com  

 

 چکیده
حفظ و ارتقاي سالمت کارکنان از وظایف اصلی مدیران و برنامه ریزان محسوب میگردد. از مهمترین علومی کـه میتوانـد در           :زمینه و هدف  

سب این راستا به مدیران و برنامه ریزان کمک کند، ارگونومی است. از دیدگاه ارگونومی مهمترین عامل در بروز صدمات و حوادث شغلی، عدم تنا     
ی یاتمیان بار کاري و تواناییها و محدودیتهاي فرد است. با توجه به شرایط کاري کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان افرادي که نقش ح      

نجـام  ر ا در نجات جان انسانها بر عهده دارند، ارزیابی بار کاري  در این پرسنل حائز اهمیت است تا خدمات موثرتري را ارائه دهند. به همین منظو   
پژوهش حاضر با هدف تعیین بار کاري ذهنی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیکی پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی بیمارستان هـاي             

 شهر اهواز انجام پذیرفت.
در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، کلیه کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی بیمارستان هاي شـهر اهـواز بـه تعـداد            ها:مواد و روش  

کـه داراي شـش بعـد بـار ذهـنی، بـار                NASA-TLXنفر وارد مطالعه شدند. در این مطالعه یراي ارزیابی بار کاري ذهنی از شاخص       270
فیزیکی، بار زمانی، تالش و کوشش، ناامیدي و عملکرد می باشد استفاده شد. داده ها با استفاده از آمـار توصـیفی و آزمـون آمـاري همبـستگی             

 پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
ذهنی(  یافته ها:   ر  ا د ب ع دو ب د  دا ن  شا ج ن )  بیشترین نفش را در بار کاري ذهنی دارند. و کمـترین نمـره      ٪62/08%) و بار زمانی(64/76نتای

) بود. بعالوه بین سن، سطح تحصیالت و وضعیت تاهل با بـار ذهـنی کـل ارتبـاط معنـاداري یافـت شـد(                   ٪22/5مربوط به بار کاري فیزیکی(  
0/05>p( 

ــی          نتیجه گیري:   االی ذهنی ب ر کاري  ا عرض ب در م ستانی  ر ش بیما پی س  سنل اورژن ر پ د که  دا ن  شا ضر ن حا عه  فته هاي مطال ا ی
 هاي مهم و انتقال سریع بیماران به مراکز درمانی باشـد. ایـن         گیري تواند ناشی از نیاز به سرعت عمل، تصمیم باشند.که مهمترین علل آن می  می

تواند منجر به افزایش خطا در کارکنان گردد، لذا پیشنهاد می شود جهت کاهش خطاهاي انسانی، استرس و خـستگی شـغلی          بار کاري ذهنی می   
 در این کارکنان، مداخله هاي ارگونومیکی و روانشناختی الزم صورت گیرد. با توجه به ارتباط خرده مقیاس هاي بـار ذهـنی بـا یکـدیگر، انجـام                 

در اقدامات مدیریتی و تکنولوژي جهت کاهش ابعاد بار کاري و به طور ویژه دو بعدي که بیشترین مقدار را دارند می تواند تـاثیر قابـل توجهـی                 
 جهت کاهش بار کاري ذهنی بگذارد.

 

 پرسنل عملیات اورژانس پیش بیمارستانی، اهواز، NASA- TLXبار ذهنی کار، شاخص  واژه هاي کلیدي:
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A-10-358-1 

 ارزیابی کمی پوسچرهاي کمروگردن درمیان جوشکاران یک صنعت فلزي

 

*2، مرضیه شهریاري1داوود افشاري
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز¬استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه 1

 shahryarim132@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، ¬(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه 2

 چکیده

عضالنی قرار دارند. جوشکاران در مدت زمـان طوالنـی     -جوشکاري از جمله مشاغلی است که افراد در معرض خطر اختالالت اسکلتی زمینه و هدف:     
ي خم شده به سمت جلو در حال کـار کـردن هـستند و درمعـرض              در یک وضعیت بدنی نامطلوب قرار دارند که در اکثر مواقع در حالت نشسته و با تنه 

عضالنی اندام فوقانی در جوشـکاران بـاالتر از     -باشند. برخی مطالعات نشان داده اند که میزان اختالالت اسکلتی  هاي تنه، گردن ، شانه و بازو می  آسیب
باشد. تاکنون مطالعات انجام شده در این زمینه به صورت کیفی بوده انـد لـذا در ایـن مطالعـه هـدف اصـلی ارزیـابی کمـی                           سایر کارگران صنعت می   

 پوسچرهاي کمر و گردن در میان جوشکاران یک صنعت فلزي بود.

جوشکار شاغل در یک صنعت فلزي بود. به منظور تعیین میزان اختالالت اسـکلتی عـضالنی از پرسـشنامه             9جامعه پژوهش شامل  ها:  مواد و روش 
 67هرتز با ابعـادي بـه طـول          15سیم با فرکانس -نوردیک استفاده شد. جهت پایش وضعیت هاي کمرو گردن از شیب سنج الکترونیکی سه محوري بی   

دقیقه تعیین شد و جهـت        30میلیمتر استفاده شد. مدت زمان نمونه برداري با توجه به فرایند تولید براي هر فرد  20میلیمتر و ارتفاع  50میلیمتر و عرض   
که بـه ترتیـب معـرف حـد پـایین، میانـه و ماکزیمـم                 90و  50، 10) استفاده شد و سه صدك APDFآنالیز داده هاي حاصله از دامنه توزیع احتمالی (  

 شاخصها می باشند، استخراج شد.

ه                   ها:   یافته ــ ن  ب را ــکا ش جو در  ردن  ــ حیه کمر و گ ا در ن عضالنی  سکلتی و  ختالالت ا شیوع ا شنامه نوردیک،  س ر پ ج  س نتای سا ر ا ب
، بـراي ناحیـه گـردن بـه          47/26و  27/32) براي ناحیه کمر به ترتیب    90) و حداکثر زوایا (صدك 50% تعیین شد. میانه (صدك  55/6% و  44/4ترتیب  
درجه) براي کمر و گـردن، بـه ترتیـب          20اندازه گیري شد. همچنین درصد زمانی صرف شده با پوسچرهاي استرس زا (بیش از  40/75و  18/34ترتیب  
 تعیین شد. 56/28، 47/31

ن می  نتیجه گیري:   شا شنامه نوردیک ن س ر پ ز  حاصل ا ج  دهد که بیشترین شیوع اختالالت اسـکلتی عـضالنی مربـوط بـه ناحیـه گـردن                   نتای
ی ن مـ  جوشکاران می باشد و نتایج اندازه گیري مستقیم نیز نشان داد که بیشترین درصد زمانی مواجهه با پوسچرهاي استرس زا مربوط بـه ناحیـه گـرد           
ایـش  افزباشد . با توجه به اینکه جوشکاران مجبورند براي مدت زمان طوالنی کمر و گردن خود را در حالت فلکس شده حفظ نمایند و این شرایط باعـث     
هبـود  د ب فشار و توسعه اختالالت اسکلتی عضالنی خواهد شد لذا الزم است شرایط ارگونومیکی ایستگاههاي کار  بر اساس اطالعات آنتروپومتریکی افـرا       

 یابد .

 

 عضالنی، جوشکاران، شیب سنج الکترونیکی -اختالالت اسکلتی واژگان کلیدي:
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A-10-361-1 

 )  و ظرفیت کار فیزیکی در  آتشنشانان شهر زاهدانVO2maxبرآورد ظرفیت هوازي  (
 

 4،مهدي محمدي3،رامین رحمانی،*2،نگار قادري1راحله هاشمی حبیب آبادي

 مربی، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1

  negarghaderi71@gmail.com(نویسنده مسؤل)دانشجوي کارشناسی، دانشکده بهداشت،گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان2

 دانشجوي کارشناسی، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، عضو مرکز تحقیقات دانشجویی 3

 گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،دانشیار 4

 

 چکیده
ن      زمینه و هدف   دی ست. ب در آن ها سمانی  ج ر  م کا جا ان وانایی  ت ز  ا رز  ا د، نمودي ب را ف ژن مصرفی ا سی اک ن  زا ر می داکث ح  :

ترتیب، در مشاغل با نیازهاي فیزیکی سنگینمانند آتش نشانی، ارزیابی دقیق ظرفیت هوازي کارکنان براي اطمینان از توانـاي جـسمانی و        
متناسب بودن آنان با شغل خود، ضروري است. این پژوهش با هدف برآورد حداکثر ظرفیت هوازي و ظرفیت کار فیزیکی  در آتشنـشانان          

 انجام شده است.
توصیفی   مواد و روش ها    عه  ن مطال در ای نفر از کارکنان عملیاتی آتشنشانی زاهدان به صورت در دسترس از  40مقطعی -تحلیلی –: 

لیست کارکنان مرد، از ایستگاه هاي آتشنشانی مستقر در سطح شهر زاهدان انتخاب شدند و پرسشنامه اطالعـات دموگرافیـک و شـغلی،             
و روش هـاي آمـار توصـیفی و            spss16پرسشنامه رضایت شغلی و تست تردمیل به کار برده شد. براي تحلیل داده هـا از نـرم افـزار            

 استنباطی استفاده گردید.
ســی       یافته ها  رر ورد ب ــ شانان م شن ت در آ ژن مصرفی  سی ر اک داکث ح ن  ) و میانگیـن    ml/kg/min  )14/01±  38/077: میانگی

)، میزان  =r-0/953) و  p<0/05) بود. حداکثر ظرفیت هوازي با حداکثر ضربان قلب (cal/min  )1/31±4/55ظرفیت انجام کار فیزیکی 
)  ارتباط معنادار دارد. اما ارتبـاط بـارزي بیـن سـن(           =r-0/380) و p<0/05)،  و سابقه کاري ((=r-0/322) و p<0/05رضایت شغلی (   

0/05>p و(0/133-r=)0/05) ،  شاخص توده بدن>p 0/0283) و- r= درصد یافت نشد. 5) با حداکثر میزان اکسیژن مصرفی در سطح 

حداکثر ظرفیت هوازي آتشنشانان در مطالعه حاضر بر اساس مقادیر معیار حداکثر ظرفیت هوازي،  در طبقه متوسـط قـرار        :  نتیجه گیري 
ر ن ددارد و از مقادیر گزارش شده در بسیاري از گروه هاي شغلی دیگر باالتر بوده،  ولی در مقایسه با نتایج مطالعات انجام شده بر آتشنشانا

ي سطح جهان، این مقدار کمتر بود؛ از این رو توجه اکیدي بر افزایش حداکثر توان هوازي آنان با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن و برقرار
 معاینات قبل از استخدام جهت اطمینان از آمادگی جسمانی متناسب با کار توصیه می گردد.

 ظرفیت هوازي،  ظرفیت کار فیزیکی،  آتشنشانان: هاي کلیدي واژه
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 عضالنی کاربران رایانه یک شرکت پتروشیمی -ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی 
 

 2*،، رستم اسماعیلی  1اصغر عباس پور

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده  1

، دانشگاه علوم پزشکی شهید HSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه ایمنی صنعتی، دانشکده (نویسنده مسؤول)   2
 re.esmaeli@sbmu.ac.irبهشتی، 

 چکیده     
ز مهمزمینه و هدف ا یکی  سک :  ری ن  ری سب  ت امنا سچر ن پو جمله  ز رگونومیکی ا ا فاکتورهاي  سک  ری انه  ی را ن  را رب هاي کا

عضالنی اندام فوقانی در میان کاربران رایانـه دریکـی از صـنایع           -باشد. این مطالعه باهدف ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی        می
 پتروشیمی کشور انجام گردید.

مـورد    RULAنفر از کاربران رایانه با اسـتفاده از روش        60هاي انجام کار  تحلیلی وضعیت -در این مطالعه توصیفی:مواد و روش ها 
) موردبررسـی قـرار     NQنامه استاندارد نوردیک (    عضالنی با استفاده از پرسش -ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان شیوع عالئم اسکلتی 

-T و  chi-squareهـاي آمـاري       گردیده و با استفاده از آزمون    18نسخه  SPSSافزار آماري  شده وارد نرم آوري هاي جمع  گرفت. داده  

test 0/05(وتحلیل گردید و تجزیه>p( داري در نظر گرفته شد. عنوان سطح معنی به 

ج بهیافته ها ست : نتای ش د س ر پ ز  ا ده  ( آم ربوط به کمر  شته م ذ سال گ یک  در  حتی  را ا ن ن ری شت شخص نمود که بی امه م ن
درصد) بوده است. بین شیوع اختاللت اسکلتی عضالنی در ناحیه     46/7درصد) و شانه ( 73/3درصد)، مچ/دست ( 73/3درصد)، گردن (     80

 3/73مـشخص سـاخت کـه         RULA. همچنین نتایج روش      )p<0/05(کمر با متغیرهاي سن، قد و سابقه کار ارتباط معناداري وجود دارد     
درصد در ریسک خیلـی بـاال قـرار       20درصد در ریسک باال و  7/6درصد از کاربران رایانه ازنظر پوسچر کاري در معرض ریسک متوسط،    

 دارند.
سطح    نتیجه گیري  ر طبق  د ب ای جه ب درنتی وده و  ا باال ب ت سط  سک متو ری سطح  در  انه  ی را ن  را رب رگونومیکی کا ا ت  : وضعی

هاي ارگونومیکی متناسب  شده، مداخله ارگونومیک و تغییرات متناسب با شرایط کاري انجام گیرد. تهیه صندلی اولویت اقدام اصالحی تعیین
توانـد در جهـت پیـشگیري از اختـالالت             هاي آموزشی ارگونومی کار با کامپیوتر می با ابعاد آنتروپومتریکی کاربران رایانه و برگزاري دوره    

 عضالنی در این گروه شغلی مؤثر واقع شود. -اسکلتی
 

 RULAعضالنی، کاربران رایانه، پرسشنامه نوردیک،  -اختالالت اسکلتی: هاي کلیدي واژه
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 و شیوع شانه درد در یک صنعت MFAبررسی خستگی عضالنی به روش 
 

 و * 2حدیث خوش نواز، 2ده ، معصومه قربانی2، سمیرا کاظمی1سکینه ورمزیار

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایران-1
 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایران-2

 *نویسنده مسئول: 
h.khoshnavaz12@yahoo.com 

 

 چکیده

سکلتی زمینه و هدف:     ختالالت ا عضالنی مرتبط با کار که از شایع ترین و پرهزینه ترین صدمات شغلی محسوب می                  –ا
در صنایع انجام یک سري از فعالیت       یکی از مهم ترین عوامل کاهش توانایی افراد و از کار افتادگی شاغلین می باشند.                 گردند،  

ها در خارج از منطقه ي دسترسی مناسب، همچون کار در سطوح باالتر از ارتفاع بازوها، می تواند شیوع باالي شانه درد را به                          
و ارتباط آن با شیوع اختالالت اسکلتی          MFAدنبال داشته باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی خستگی عضالنی به روش                

 غضالنی در ناحیه شانه می باشد.
توصیفیموادوروش ها:   عه  ن مطال تولید لوازم    نفر از کارکنان یک صنعت 150در بین 1395تحلیلی و مقطعی در سال  -ای

خانگی در شهر قزوین که به صورت سرشماري وارد مطالعه شده اند، انجام گردید. داده هاي مربوط به شیوع اختالالت در ناحیه  
 جمع آوري گردید.  MFAي شانه توسط پرسشنامه ي استاندارد نوردیک و خستگی عضالنی با استفاده از کاربرگ 

سکلتی            ها:  یافته ختالالت ا شیوع ا ده  ست آم د ج ب ه نتای توجه ب ا  % 19/3عضالنی در ناحیه ي شانه کارکنان           –ب
گزارش گردید. تجزیه و تحلیل آماري انجام شده ارتباط معناداري بین خستگی عضالنی و شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در              

 ناحیه شانه را نشان نداد.
ي                     نتیجه گیري  ه  جرب ت دن، باعث  ز ب دور ا ا  ی زوها  ا سی ب ر ست د حد  ز  ر ا االت ع کاري ب تفا ر در ا م وظایف  جا : ان

یک پنجمی کارکنان از درد شانه گردید، به منظور کاهش شیوع اختالالت در ناحیه شانه اصالح فرآیندهاي کاري هم چون قرار       
 دادن قطعات در حد دسترسی نرمال و در ارتفاع مناسب در راستاي بازوها، می تواند از بروز این مشکل پیشگیري نماید. 

 

شنامه واژه هاي کلیدي: س ر پ ی،  عضالن ستگی  خ ی،  عضالن سکلتی  ختالالت ا  ي نوردیک، شانه درد�ا
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 اندازه گیري ابعاد آنتروپومتري دانشجویان دانشکده بهداشت رشت و بررسی برخی از عوامل موثر بر آن
 5،آسیه عشوري 4،سید محمد جواد گل حسینی 3،سکینه کاظمی 2،زینب حسنی جلیلیان 1*فاطمه خوش پسند

  Khoshpasandf@yahoo.comدانشجوي کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن (نویسنده مسئول):-1

 دانشجوي کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن-2

 کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن-3

 مربی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن-4

 استادیار، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن-5

 ( فاطمه خوش پسند، دانشجوي کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

 چکیده

رفه                       زمینه و هدف :     ح شت  هدا سی ب د هن ژه م وی م مختلف ب علو در  سنجی)  ن  ت ) ري  پومت رو ده هاي آنت دا ررنگ  پ ر  ا سی ش ب ه نق توجه ب ا  اي و  �ب
تري جزء خالء هاي    پوممدیریت صنعتی،  وجود بانک اطالعاتی براي طراحی هاي مناسب و کاربردي در این زمینه ضروري می باشد. با این وجود، کمبود اطالعات آنترو                        

هاي   اخصموجود بوده و جمع آوري داده هاي صحیح می تواند کلید طراحی محیط هاي سالم و ایمن براي شغل و زندگی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ش                                  
رخی از اطالعات حاصل از     ا ب آنتروپومتریک دانشجویان دانشکده ي بهداشت گیالن و تهیه ي بانک اطالعاتی حاوي ابعاد آنتروپومتریک این افراد و ارتباط این داده ها ب                       

 عادات تغذیه اي و فعالیتی افراد مورد مطالعه انجام شد . 

ه           مواد و روش :    ربوط ب ریک م پومت رو ده هاي آنت دا ش  ژوه پ ن  نفر   90بعد از ابعاد دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تعیین حجم نمونه، تعداد                 35در ای
ارگونومی دانشکده  اه  از دانشجویان به صورت تصادفی از روي لیست اخذ شده از واحد آموزش انتخاب و بعد از کسب رضایت از افراد، ابعاد بدنی آن ها در آزمایشگ                                 

کیلوگرم استفاده شد.     ±0/5  دقتبهداشت رشت مورد ارزیابی قرار گرفت.. جهت اندازه گیري ابعاد بدن از استودیومتر ، کالیپر ، کولیس ، متر نواري و ترازوي دیجیتال با                           
ن   اطالعاتی در      چنیهمچنین ابعاد صندلی هاي موجود در کالس هاي درسی نیز براي انطباق با داده هاي حاصل شده از افراد مورد اندازه گیري قرار گرفتند.  هم                               

 اد مورد بررسی قرار گرفت .افرخصوص نوع تغذیه و عادات تغذیه اي ، میزان فعالیت بدنی ، خواب افراد و ....  جمع آوري گردید و ابعاد اندازه گیري شده با سبک زندگی 

 21درصد از شرکت کنندگان اهل استان گیالن،          45درصد را آقایان تشکیل می دادند. .          16/66درصد افراد شرکت کننده در این مطالعه را خانم ها و              83/33  یافته ها : 
 شانه، ارتفاع   چشم، ارتفاع   ارتفاع  بعد از ابعادآنتروپومتري دانشجویان از جمله        35درصد اهل استان مازندران و مابقی شرکت کنندگان از سایر استان هاي کشور بودند.                  

رکبی و... مورد اندازه گیري قرار گرفت. میانگین سن و شاخص توده بدنی افراد به ترتیب                   -کفل  زانو، طول -کفل  باسن، طول   شانه، پهناي   ران، پهناي   کفل، ضخامت 
.p<0/05بود  بین متغیرهاي اندازه گیري شده و استان محل سکونت افراد اختالف آماري معناداري مشاهده نگردید (                      22/7±3/1سال و     1/6±21/5 افرادي که از     ) 

) . بین برخی از ابعاد با بعضی از عادات افراد نیز              p>0/05تنقالت کم ارزش بطور روزانه استفاده می نمودند داراي پهناي باسن بزرگتر و طول پاي کوچکتري بودند (                    
 ). p>0/05د (ارتباط معناداري مشاهده گردید. همچنین افرادي که داراي مصرف میوه و سبزیجات بیشتري بودند طول قد بلندتري نسبت به سایر افراد داشتن

، عرض    36/46±1/32، طول پشتی       45، ارتفاع نشیمنگاه       41  ±1/73، عرض نشیمنگاه     41/66±0/75میانگین ابعاد صندلی هاي مورد استفاده با طول نشیمنگاه             
رکبی ، طول     –بدست آمد که با توجه به ابعاد پهناي باسن ، طول کفل                75/33±5/5، ارتفاع دسته      25، عرض دسته      47/83±2/92، طول دسته    28/93±6/11پشتی
 نوك انگشت ، ارتفاع شانه دانشجویان ، مطابقت ندارد . –آرنج ، طول آرنج  –زانو ، ارتفاع رکبی ، پهناي شانه ، ارتفاع کمر ، طول شانه  –کفل 

ز                           نتیجه گیري :   ستفاده ا ا ا ا ب ت ردد  تلقی می گ ن  ت آ ضروریا زء  ج عه اي  جام ر  در ه د  را ف ري ا پومت رو عاد آنت تی اب ن بانک اطالعا شت دا م  حت ه طور  ب
زمند فضاهاي فیریکی   نیااین داده ها طراحی مناسبی در راستاي داشتن محیطی ایمن، راحت و کارا صورت پذیرد. محیط هاي دانشجویی نیز با توجه به نوع فعالیت خود                            

 منطبق با ابعاد دانشجویان بوده تا عالوه بر داشتن محیطی راحت، عملکرد هاي دانشجویان بخصوص در حیطه شناختی و ذهنی دچار تنزل نگردد.

شت  واژه هاي کلیدي : هدا شکده ب دان شجویان  دان اطالعاتی ،  ومتري ، بانک  پ رو  آنت
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A-10-376-1 

 بررسی اثر مداخله گرما بر دقت و سرعت انجام کار 
 

 ،*4، سعید لطفی 5، سعید یزدانی راد 2، حبیب اله دهقان1احسان حبیبی 

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی استاد، گروه-1

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی دانشیار، گروه-2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  حرفه بهداشت مهندسی دانشجو دکترا، گروه-3

  saeid.lotfi3118@yahoo.com اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نویسنده مسئول) حرفه بهداشت مهندسی کارشناس ارشد، گروه-4
 

 چکیده
روي    زمینه و هدف   ر  د ب وان ت رما می  جمله گ ز  ا ر  زیکی محیط کا فی زیان آور  عوامل  د که  ده شان می  ت ن عا ج مطال :  نتای

از عملکرد شناختی انسان تاثیر گذارد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با اسـتفاده            
 ) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. BATTERYمجموعه آزمون هاي ارزیابی مهارت هاي شغلی (روش 

روي مواد و روش ها  ر  خله اي ب دا ت م صور عه به  ن مطال ای نفر از دانـشجویان پـسر در آزمایـشگاه اتاقـک شـرایط جـوي               56: 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از جمع آوري اطالعات دموگرافیک افراد به دو گروه مورد (تحت شـرایط      

درجـه    20درصد و دماي خـشک     40درجه سانتی گراد) و شاهد (تحت شرایط رطوبت نسبی  35درصد و دماي خشک  30رطوبت نسبی  
دقیقه از زمان شروع هـر   120و  80، 40، 0دقیقه استراحت، در زمان هاي  15الی  10سانتی گراد)  تقسیم شدند. افراد شرکت کننده پس       

)  شامل:آزمون هاي هماهنگی دودست در جهت عقربه هاي سـاعت و    BATTERYیک از آزمون هاي ارزیابی مهارت شغلی (روش      
پیرون و آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی را انجـام دادنـد و تعـداد اشـتباهات انجـام شـده                vخالف جهت عقربه هاي ساعت، آزمون   

 (سنجش دقت) و مدت زمان اجراي آزمون (سنجش سرعت) توسط پژوهشگر ثبت گردید. 
زمون          یافته ها  م آ جا م ان در هنگا ر  م کا جا ت ان دق ن  ر میانگی دی د که مقا دا شان  دوطرفه ن س  ریان ز وا الی زمون آن ج آ : نتای

به عالوه نتایج نشان داد که اختالف مقادیر میانگین سرعت انجام کار در  )  p>0/001(هاي ارزیابی مهارت شغلی اختالف معنی دار دارد     
 ) p<0/09(هنگام انجام آزمون هاي ارزیابی مهارت شغلی به جز آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی اختالف معنی دار نبوده است 

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که گرما از طریق کاهش دقت افراد در هنگام انجام فعالیت هاي شـناختی بـاال مـی          نتیجه گیري:  
 تواند باعث کاهش عملکرد افراد و افزایش رفتارهاي ناایمن شود.

 

 گرما، دقت انجام کار، سرعت انجام کار، باتري: واژگان کلیدي
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A-10-376-2 

 بررسی اثر مداخله روشنایی بر دقت و سرعت انجام کار 
 

 ،*4، سعید لطفی 5، سعید یزدانی راد 2، حبیب اله دهقان1احسان حبیبی 

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی استاد، گروه-1

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی دانشیار، گروه-2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  حرفه بهداشت مهندسی دانشجو دکترا، گروه-3

 saeid.lotfi3118@yahoo.com نویسنده مسئول)( اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی کارشناس ارشد، گروه-4

 

 چکیده
ر      زمینه و هدف   ــ د ب وان ت شنایی می  رو جمله  ز  ا ر  زیکی محیط کا فی زیان آور  عوامل  د که  ده شان می  ت ن عا ج مطال :  نتای

روي عملکرد شناختی انسان تاثیر گذارد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله روشنایی بر دقت و سرعت انجام کار مـردان بـا              
 ) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.BATTERYاستفاده از مجموعه آزمون هاي ارزیابی مهارت هاي شغلی (روش 

روي مواد و روش ها ر  خله اي ب دا ت م صور عه به  ن مطال نفر از دانشجویان پسر در آزمایشگاه اتاقک شرایط جوي دانشکده  29: ای
درجه سانتی گـراد)      20درصد و دماي خشک  40بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت شرایط آب و هواي معتدل (رطوبت نسبی     

 80، 40، 0دقیقه استراحت کردند و سپس در زمان هاي  15الی  10انجام شد. پس از جمع آوري اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده 
)  شامل:آزمون هاي هماهنگی دودست   BATTERYدقیقه از زمان شروع هر یک از آزمون هاي ارزیابی مهارت شغلی (روش     120و  

پیرون و آزمون لرزش سنج دقت هدف زنی را انجام دادند و تعداد  vدر جهت عقربه هاي ساعت و خالف جهت عقربه هاي ساعت، آزمون 
 اشتباهات انجام شده (سنجش دقت) و مدت زمان اجراي آزمون (سنجش سرعت) توسط پژوهشگر ثبت گردید. 

رعت          یافته ها  ســ ت و  ــ دق ن  ر میانگی دی د که مقا دا شان  ت ن دا شاه ر م تکرا ا  یک طرفه ب س  ریان ز وا الی زمون آن ج آ : نتای
(انجام کار در مواجهه با شدت هاي مختلف روشنایی در هنگام انجام آزمـون هـاي ارزیـابی مهـارت شـغلی اختـالف معـنی دار دارد                             

0/001<p  ( 
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که افزایش شدت روشنایی از طریق افزایش دقت و سرعت انجام کار افراد در هنگـام       نتیجه گیري:  

 انجام فعالیت هاي شناختی می تواند باعث افزایش عملکرد افراد و کاهش رفتارهاي ناایمن شود.

 
 روشنایی، دقت انجام کار، سرعت انجام کار، باتري: واژگان کلیدي
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 A-10-381-1 

 94بررسی قابلیت درك مسافران از نمادهاي ایستگاه هاي مترو تهران  در سال 
 

 ، *4، رضا فضلی3، مهدي قاسم خانی2حمديا، رسول یار1علیرضا مرتضی پور

 دانشجو کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران- 1

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران- 2

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران- 3

 (نویسنده مسؤول) دانشجو کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران- 4

 fazlireza68@gmail.com 
  چکیده

عالیم ایمنی که هدف اصلی آن جلب توجه سریع به شرایط تاثیر گذار روي ایمنی و سالمتی است، یکی از روشهاي اطالع رسانی و                             :زمینه و هدف  
هشدار در خصوص نوع و شدت مخاطرات موجود در محیط می باشد. این عالیم در عین حال که فضاي خیلی کمی را اشغال می کنند یک تعامل                                 

. با توجه به حساسیت و نقش عالئم ایمنی در کنترل مخاطرات بالفعل محیط و زندگی، مطالعه حاضر به                    مطلوب بین انسان و محیط را  فراهم می آورند         
 .منظور تعیین میزان درك مسافران قطار شهري تهران از عالیم ایمنی و هشداردهنده موجود در ایستگاههاي مترو طراحی و به اجرا درآمده است

نماد انتخاب و مورد آزمون       21نماد موجود در ایستگاههاي مترو شهر تهران به طور تصادفی              51در مطالعه توصیفی حاضر از میان         ها:  مواد و روش  
قرار گرفت. داده هاي این مطالعه به روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي و با استفاده از یک قسمت پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات جمعیت                               

مع ن ج شناختی و پرسشنامه توصیه شده توسط سازمان جهانی استاندارد براي آزمون درك پذیري نماد هاي ایمنی، از مسافران ایستگاه هاي مترو تهرا                       
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون مورد استفاده در آنالیز تحلیلی رگرسیون                SPSS16آوري شد. در انتها اطالعات جمع آوري شده در نرم افزار             

 خطی بوده و براي توصیف داده ها از آماره هاي میانگین، میانه و درصد استفاده شده است.
درصد   97درصد و سپس نماد ورود حیوانات اهلی ممنوع با            98باالترین میزان درك نمادها به ترتیب متعلق به نماد سیگار کشیدن ممنوع با                 یافته ها: 

درصد درك داراي کمترین میزان درك بود. از نتایج تحلیلی مطالعه می توان به تاثیر مستقیم سطح                       5درك بود. از طرف دیگر نماد ورود ممنوع با            
 تحصیالت افراد بر درك و تاثیر معکوس سن و درآمد آن ها بر درك پذیري نمادها اشاره داشت.

با توجه به توسعه روزافزون خطوط مترو درتهران و دیگر شهرهاي کشور و نتایج حاصل از درك متفاوت از هر نماد در مطالعه حاضر                            :  نتیجه گیري 
 ضرورت مطالعات بیشتر احساس می گردد.

 

 شهري درك پذیري نماد ها ، نماد هاي ایمنی و هشدار دهنده،کاربرد پذیري،ارگونومی شناختی ،قطار هاي کلیدي: واژه
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A-10-385-2 

)   د ر   پ ر س ن ل   ی ک   ص ن ع ت   Work Ability Indexب ر ر س ی   ا ر ت ب ا ط   ب ی ن   خ س ت گ ی   و   ش ا خ ص   ت و ا ن ا ی ی   کـا ر   ( 
 س ر ا م ی ک   س ا ز ي 

 

، *5، بهرام کوهنورد4، نوشین یوشنی3، حمیده میهن پور2، سمیه بلقن آبادي1مرضیه ایزدي الي بیدي
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز�دانشجوي دکتراي ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه 1

 مربی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار  2

 اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد�مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه 3

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 4

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،  �(نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه 5
bahramk2011@gmail.com 

 چکیده 
ر                    زمینه و هدف   رگ ردي کا ف ژگی هاي  ستگی و وی خ ر،  ط کا شرای ر و  قبیل کا ز  زیادي ا فاکتورهاي  ر  وانایی کا ت روي  ر  : ب

�اثر گذارند. در این مطالعه به ارزیابی شاخص توانایی کار بین پرسنل شاغل در یک صنعت سرامیک سازي و تعیین ارتباط آن با حیطه                          
 هاي خستگی پرداخته شده است.

نفر از شاغلین صنعت سرامیک به روش نمونه گیري             186مقطعی انجام شد. تعداد        -این مطالعه به روش تحلیلی     :  مواد و روش ها   
بود. داده ها در نرم       )MFI(و خستگی     )WAI(تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد شاخص توانایی شغلی               

 با استفاده از جداول آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   SPSS 22افزار

به ترتیب بیشترین و کمترین ابعاد خستگی         7/11±2/45و کاهش انگیزه با میانگین        9/65±2/88خستگی عمومی با میانگین     :  یافته ها 
میزان خستگی ) p>0/05(سال از نظر آماري اختالف معنی داري داشت  12تا  7بودند. خستگی در گروه هاي مختلف شغلی با سابقه کار 

 39/69میانگین شاخص توانایی کار     )  p=0/121(شغلی در گروه تعمیرکار بیشتر از سایر گروه ها بود ولی از لحاظ آماري معنی دار نبود                  
(سطح خوب) بدست آمد. میانگین شاخص توانایی کار در گروه عملیاتی بیشتر از سایر گروه ها بوده است. بیشترین همبستگی بین نمره                         

و همبستگی شاخص توانایی      )r=0/996شاخص توانایی کار و خستگی شاغلین در بین عناوین شغلی متعلق به گروه شغلی عملیاتی بود (                 
 کار و خستگی شاغلین در بین تمام عناوین شغلی معنی دار و معکوس بود.

) می باشد که با توجه 37-43براساس معیار مؤسسه بهداشت شغلی کشور فنالند امتیاز شاخص توانایی کار در سطح خوب (: نتیجه گیري
به میانگین سنی جمعیت در این مطالعه به نظر می رسد چنین امتیازي براي افراد شرکت کننده در این تحقیق مطلوب نباشد. از آنجا که                           

کار در گروه شغلی تعمیرکار باالتر از گروه هاي دیگر بدست آمد و در بین تمام عناوین شغلی با افزایش                   �میزان خستگی و شاخص توانایی 
تر عوامل ایجادکننده خستگی و ارائه راهکار مناسب می تواند          �نمره خستگی، میزان نمره شاخص توانایی کار کاهش یافت، شناخت کامل          

 براي کاهش این فاکتور مؤثر واقع شود.

 شاخص توانایی کار، صنعت سرامیک، خستگی :هاي کلیدي واژه
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)   د ر   پ ر س ن ل   ر ا د ی و ل و ژ ي   و   پ ر س ت ا ر   ش ا غ ل   د ر   CSFب ر ر س ی   ا ر ت ب ا ط   ب ی ن   ا خ ت ال ل   خ و ا ب   و   س ن د ر م   خ س ت گ ی   م ز مـن   ( 
   ب ی م ا ر س ت ا ن 

 

 ، *4، بهرام کوهنورد3، سمیه بلقن آبادي2، حمیده میهن پور1مرضیه ایزدي الي بیدي

 دانشجوي دکتراي ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1

 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 مربی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار  3

اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، �(نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه 4
bahramk2011@gmail.com 

 چکیده        
فه     زمینه و هدف   ز مؤل ستگی ا خ ب و  خوا د و می          :  ستن د ه را ف جتماعی ا دگی ا زن ده  عم در         هاي  ش  تن جاد  ی راي ا عامل مهمی ب د  وانن ت

کیفیت کنندگان گردند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تعیین ارتباط بین               فرد باشند که سبب نارضایتی، ترك حرفه و ارائه نادرست خدمات به مراجعه             
 خواب و سندرم خستگی مزمن در جامعه پرستاري و رادیولوژي انجام شده است.

انجام شد. جامعه آماري کلیه کارکنان رادیولوژي (گروه مورد) و              1394شاهدي در سال      -صورت مورد   مطالعه تحلیل حاضر به      :  مواد و روش ها   
از   ها با استفاده    هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بودند، که انتخاب شدند. داده                    پرستاران (گروه شاهد) شاغل در بیمارستان       

 و تحلیل قرار گرفت.  مستقل، کاي اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه tآوري و با استفاده از آزمون هاي آماري   پرسشنامه استاندارد جمع

 9نفر از کارکنان رادیولوژي و        7نفر) داراي سندرم خستگی مزمن (       16% (17/39بود که     10/64±  4/77میانگین کلی سندرم خستگی مزمن      :  یافته ها 
نفر از پرستاران) را نشان دادند. نمره کل کیفیت خواب             43نفر از کارکنان رادیولوژي و        33نفر) عدم خستگی مزمن (      76% (82/61نفر از پرستاران) و     

آور در کارکنان     میانگین تأخیر در به خواب رفتن و استفاده از داروهاي خواب            )p<0/003(داري کمتر از پرستاران بود         کارکنان رادیولوژي بطور معنی   
. همچنین در افراد مورد بررسی با افزایش سندرم خستگی مزمن،             )p<0/000(داري داشتند     رادیولوژي کمتر از پرستاران بود که باهم اختالف معنی          

 یافت. کیفیت کلی خواب، تأخیر در به خواب رفتن، اختالالت خواب و اختالالت عملکردي روزانه افزایش می

یابد و کارکنان رادیولوژي نسبت به پرستاران از           براساس نتایج با کاهش کیفیت خواب، سندرم خستگی مزمن در پرستاران افزایش می              :  نتیجه گیري 
داري وجود دارد.     بینی کننده خستگی مزمن هست و بین این دو رابطه منفی معنی                کیفیت خواب بهتري برخوردار بودند. کیفیت خواب بهترین پیش          

کند و در طول روز، مدام احساس خستگی و نداشتن انرژي             خورد خواب براي او رفع خستگی نمی        توان چنین گفت وقتی نظم خواب فردي به هم می           می
کاران   خصوص شب     توان از خستگی تجمعی و در نتیجه از بروز خطاي انسانی در کارگران به                کافی براي انجام کارها را دارد. با بهبود کیفیت خواب می           

 شود.   نوبه خود منجر به بهبود در کمیت و کیفیت عملکرد افراد می پیشگیري کرد که به

        

 اختالل خواب، سندرم خستگی مزمن، پرسنل رادیولوژي، پرستار :هاي کلیدي واژه
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 ب ر ر س ی   م ش ک ال ت   ن و ب ت   ک ا ر ي   و   ا ر ت ب ا ط   آ ن   ب ا   س ال م ت ی     ک ا ر گ ر ا ن   د ر   ص ن ع ت   پ ت ر و ش ی م ی   م ا ه ش هـر 
 

 ، *5، رضا غالمزاده4احسان برات زاده ،3محمد امراللهی، 2، حمیده میهن پور1غالمحسین حلوانی

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعضو هیأت علمی 1

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعضو هیأت علمی 2

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 3

 صنایع گرایش مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار، دانشگاه علم و هنر  یزدمهندس  4

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،  �اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه�(نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه 5
reza.gh4529@gmail.com 

 

 چکیده
در حال حاضر بخش قابل توجهی از سیستم هاي تولیدي به نوبت کاري اختصاص داشته و به تبع آن توجه به وضعیت کارکنان نوبت                          :  زمینه و هدف  

در   امیکار اهمیت باالیی پیدا می کند. در ایران صنایعی چون نفت، پتروشیمی و سیمان در بخش تولیدي و بیمارستان ها، فرودگاه ها و نیروي انتظ                             
بخش خدمات از این سیستم استفاده می کنند. هدف این مطالعه بررسی مشکالت نوبت کاري و ارتباط آن با سالمت کارگران صنعت پتروشیمی می                            

  باشد.

نفر از کارگران خط تولید صنعت پتروشیمی که در نوبت هاي مختلف شیفت کار بودند به                     200تحلیلی    -در این پژوهش توصیفی   :  مواد و روش ها   
-1بخش    4روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد شغلی نوبت کاري استفاده شد. پرسشنامه شامل                      

رابطه نوبت کاري با    -3بررسی تطابق کارگران با شیفت کاري       -2خصوصیات دموگرافیک (ساعات کاري، ترتیب شیفت ها، تعداد شیفت هاي متوالی و...)             
با استفاده از آماره هاي توصیفی، ضریب همبستگی          spssبررسی شیفت کاري با وضعیت سالمت بود. داده ها در نرم افزار                -4وضعیت خواب و بیداري     

 و تحلیل قرار گرفت.    پیرسون و آزمون مقایسه میانگین مورد تجزیه
% از کارگران خواب سالم دارند. با افزایش سن و وزن میزان کم             27/38% از کارگران از کم خوابی رنج می برند و           72/62یافته ها نشان داد که    :  یافته ها 

%). میزان کم خوابی    89/9خوابی افزایش یافت. همچنین در کسانی که تنظیمات شیفت کاري آنها نامنظم است اختالل خواب بیشتر از بقیه مشاهده شد (               
سال سابقه کار داشتند بیشتر از بقیه بود اما ارتباط معنی داري بین سابقه کار و کم خوابی وجود نداشت. با افزایش بارکاري کم خوابی                              5در افرادي که    

 % بود.93/1افزایش یافت و در فشارکاري کامالً سنگین میزان کم خوابی 

هاي گوارشی داشتند.   �با توجه به یافته ها کسانی که در شیفت شب مشغول به کار بودند بیشتر از سایر شیفت ها مشکل خواب و بیماري              : نتیجه گیري 
 شود.  یکار پیشگیري کرد که منجر به بهبود عملکرد افراد م توان از خستگی و بروز خطاهاي انسانی در کارگران شب بنابراین با بهبود کیفیت خواب می

 نوبت کاري، سالمتی، کارگران پتروشیمی :هاي کلیدي واژه
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  MAPOمقایسه آن با روش  PTAIو  DINOهاي -ارزیابی ریسک جابجایی بیمار با استفاده از شاخص
 

4، سقراط عمري3، طاهره اسکندري3، زهرا تارین3، سمانه ساالري،*2، زهرا پیرمرادي ریزوندي1مجید معتمد زاده
 

 مدیر گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، استاد 1

ویی، دانشگاه علوم پزشکی شج(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دان 2
 z.pirmoradi70@gmail.comهمدان 

 ي، قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدانادانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه  3

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران 4
 

  چکیده          
علل باال بودن                       زمینه و هدف:     ز  ست. ا ش ا زای ف حال ا در  ده اي  ین زا ف شته به طور  ذ دهه گ ده  در طول  عضالنی  سکلتی  ختالالت ا ا

عضالنی در بین پرستاران جابجایی بیمار می باشد. حمل دستی بیماران بدون استفاده از تجهیزات مناسب براي این منظور                        -شیوع اختالالت اسکلتی  
عضالنی می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی جابجایی بیمار با استفاده از شاخص هاي                     -مهمترین ریسک فاکتور در ابتال به اختالالت اسکلتی          

DINO    وPTAI         و مقایسه آن با روشMAPO          عضالنی در بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم         -در برآورد ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی
 پزشکی همدان می باشد.

بخش بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان که وظیفه حمل بیمار را                12این مطالعه مقطعی در بین پرستاران شاغل در          مواد و روش ها:     
گردآوري شدند، از     MAPOو    DINO  ،PTAIداشتند انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه نوردیک و چک لیست هاي          

در نرم افزار   "ضریب همبستگی اسپیرمن    "و    "کاي دو "با استفاده از آزمون آماري        نسبت استفاده شد و     به  تسهیم  اي  طبقه  تصادفی  گیري  نمونه  روش
SPSS  تجزیه و تحلیل گردید. 16(نسخه ( 

به سه روش     MSDsدرصد گزارش شد. نتایج ارزیابی ریسک          82/3ماهه اختالالت اسکلتی عضالنی در بین پرستاران           12میزان شیوع     یافته ها: 
DINO  ،PTAI    وMAPO         درصد افراد مورد مطالعه در معرض ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی بودند. نتایج آنالیز                  75نشان داد که بیش از

 ارتباط معناداري وجود دارد. MAPOبا روش  DINO ،PTAIآماري نشان داد که بین شاخص هاي 

 MAPOو    DINO  ،PTAIشیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران باال بوده و بروز چنین اختالالتی با نمره شاخص هاي                   گیري:   -نتیجه
تکنیک هاي مناسبی جهت تشخیص و ارزیابی ریسک ابتال به             MAPOو    DINO  ،PTAIمرتبط می باشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، روش           

راي ه ب اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از حمل بیمار می باشند. همچنین از طریق برنامه مداخالت ارگونومیک مانند: خرید تجهیزات کمکی لیفت کنند                     
 بلند کردن بیمار و آموزش کارکنان در جهت استفاده از این وسایل، می توان ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی را کاهش داد.

 

 DINO ،PTAI ،MAPO ارزیابی ریسک، جابجایی بیمار،اختالالت اسکلتی عضالنی،  :هاي کلیدي واژه
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بررسی ارتباط نوبت کاري با کیفیت زندگی و کیفیت خواب  پرستاران بیمارستان هاي وابسته به 
 دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمانشاه

 

، ساناز 1، صفورا کریمی1، زهرا پیرمرادي*2، طاهره اسکندري1، جلیل درخشان 1، زهرا رحیمی1کیوان ساعدپناه
 3زیبایی کاریزي

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران 1

  keivan.saedpanah@gmail.com. (نویسنده مسؤول)  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران 2

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد،  ایران3 
 

 چکیده

ده        زمینه و هدف  ــ ش خته  شنا ر  دهی کا زمان  سا راي  ر مهم ب زا ن اب عنوا عه به  س تو حال  در  شورهاي  در ک ت کاري  :  نوب
است. از اثرات مهم نوبت کاري میتوان به اختالالت خواب و اختالل در کیفیت زندگی اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوبت        

 کاري با کیفیت زندگی و کیفیت خواب پرستاران بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمانشاه بود.

روي مواد و روش ها   ر  عه مقطعی ب ن مطال ای نفر پرستار بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شـهر کرمانـشاه در      320: 
انجام گرفت. جهت تعیین کیفیت زندگی و کیفیت خواب به ترتیب از پرسشنامه هـاي سـازمان جهـانی بهداشـت و پرسـشنامه                    95سال  

 انجام شد. SPSS-16استاندارد خواب پیترزبورگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار 

ز         یافته ها  ا ــ امتی ود.  ــ ــاعی ب جتم ی، محیطی و ا سمان ج ی،  روان د  ع ربوط به ب ب م رتی ت دگی به  زن ت  ز کیفی امتیا ن  ری شت : بی
بود. بیـشترین و      7/87  ±3/56بود. امتیاز کل پرسشنامه خواب پترزبورگ براي پرستاران  50/92 ±21/78نهایی پرسشنامه کیفیت زندگی  

بدست آمد. آزمون آماري ضـریب همبـستگی اسـپیرمن ارتبـاط معنـادار و              1و 17کمترین نمره کل پرسشنامه خواب پترزبورگ به ترتیب        
 معکوسی بین نمره پرسشنامه خواب پترزبورگ و نمره کیفیت زندگی در پرستاران مورد بررسی را نشان داد.

دگی     نتیجه گیري  زن ت  ر کیفی دا عنا ش م وده و باعث کاه ضعیف ب ن  را ستا ر پ ر  در اکث ب  خوا ت  د که کیفی دا شان  ج ن : نتای
آنان در درك سالمت عمومی، وضعیت ذهنی و درد جسمانی گردیده است بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئوالن به منظـور بهبـود و               

 ارتقاي کیفیت زندگی و سطح سالمت گروه هاي در معرض آسیب اقدامات الزم را لحاظ نمایند.

 
ن واژه هاي کلیدي: را ا ست ر پ ت کاري،  دگی، نوب زن ت  ب، کیفی خوا ت   کیفی

 



205  

 

 A-10-398-3 

 بررسی شاخص توانایی کار و ارتباط آن با سبک زندگی 
 

 کیوان ساعدپناه1، طاهره اسکندري2*، مجید معتمد زاده3، احمد بیات4، زهرا پیرمرادي1، صفورا کریمی1، ساناز زیبایی کاریزي5

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، انشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران1

  t.eskandari304@gmail.com. (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران، 2

 . استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران3

 . کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، واحد ایمنی و آتش نشانی، نیروگاه شهید مفتح همدان، همدان، ایران4

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران 5
 چکیده  

ارزیابی صحیح توانایی شاغلین از نقطه نظر اقتصادي براي کارفرمایان حایز اهمیت و تقویت آن یکی از راه هـاي افـزایش بهـره وري                زمینه و هدف:   
بررسی شاخص توانایی کار و ارتباط آن با سبک زندگی در میان مکانیک کـاران یـک      منابع انسانی در صنایع و سازمان ها می باشد. هدف از این مطالعه   

 .نیروگاه حرارتی بود

توصیفی مواد و روش ها:    ز نوع  ضر ا حا عه  نفر از مکانیـک کـاران       60تحلیلی به صورت مقطعی می باشد. جامعه آماري مورد مطالعه شامل -مطال
یک نیروگاه حرارتی می باشد که به صورت سرشماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه شـاخص توانـایی کـار و پرسـشنامه سـبک              

 تگیزندگی ارتقا دهنده سالمت والکر استفاده شد. در نهایت جهت آنالیز داده ها از آزمون هاي آماري، تی مستقل، کروسـکال والیـس و ضـریب همبـس               
 پیرسون استفاده شد. 

رد          یافته ها:   دا داري وجود  عنی  رابطه م ر  سابقه کا ا  ر ب ایی کا وان ت ص  شاخ ن  انگی ن می د که بی دا ن  شا ج  ن نتـایج مطالعـه    )  p>0/05(نتای
از متیـ حاضـر نشان میدهد افرادي که از سطح تحصـیالت بـاالتري برخوردار هستند توانایی کاري بیشتري دارند و بین بـاال بودن سـطح تحـصیالت و ا        

همچنین نتایج نشان داد که شاخص توانایی کار با نمره نهایی سبک زندگی ارتباط مـستقیم       )  p>0/05( شاخص توانایی کار ارتباط معنی داري یافت شد    
بود. همچنین نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین شاخص توانایی کـار بـا         r =  569میزان همبستگی بین این دو فاکتور   )  p>0/05(و معناداري دارد   

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نـشان داد کـه ابعـاد تغذیـه بـا مـسئولیت پـذیري،                  ) p>0/05(همه ي ابعاد سبک زندگی رابطه معنی داري وجود دارد  
 )  p>0/05(مسئولیت پذیري با خودشیفتگی و حمایت بین فردي با خودشیفتگی رابطه معنی داري وجود ندارد 

ر         نتیجه گیري:   را ق سط  سطح متو در  عه  ن مورد مطال را در مکانیک کا ر  ایی کا وان ت ص  شاخ ن  انگی د که می دا ن  شا عه ن ن مطال ج ای نتای
ه نمـر دارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین شاخص توانایی کار با الگوي سبک زندگی رابطه مستقیم و معناداري است. به طـوري کـه هرچقـدر               

 شاخص توانایی کار باالتر باشد سبک زندگی افراد بهتر خواهد بود.
 

 توانایی کار، شاخص توانایی کار، سبک زندگی، مکانیک کاران :هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Background: highly repetitive tasks with shor t work cycles in automotive industry have led to 
workers exposed to numerous harmful agents’ especially ergonomic hazards. Musculoskeletal disor-
ders (MSDs) have already known as a main problem resulting from ergonomic conditions. It has rec-
ognized that MSDs are based on multifactorial origin. So it matters to consider some risk factors rather 
than the only one to obtain a reasonable concept about MSDs. Many study have been focused on pos-
tural body to evaluate MSDs, while it would be better to consider psychological and personal risk fac-
tor along with other physical and environmental factors. This can be meet by modelling suing a deci-
sion-making system. The Fuzzy logic has been chosen to anticipate the relation between musculoskele-
tal disorders and many different risk factors regarding to uncertainty.  

Materials & Methods: A cross-sectional study was performed among 100 workers in an automotive 
industry. Many strain and stress risk factors selected for being input and out put of the model. Job sat-
isfaction , job stress, job fatigue, body postural evaluation based on self-reported and REBA assess-
ment results formed the model inputs and WMSDs symptom using Nordic questionnaire was selected 
as output of the model.  

Results: It was observed a significant relation between Job fatigue, strain, working posture, as 
well as the REBA final score with pain in all 9 members of body. Also a meaningful association just 
between working posture with wrist score was shown. The results of defuzzification compared with 
actual scores using Nordic Questionnaire by SPSS 22.0 

Conclusion: The results indicated that many factors such as posture, fatigue and strain are effective 
on MSDs. Findings about difuzzification show a strong correlation between real and modelling results, 
so it seems to be necessary to consider all categories of risk factors such as personal and psychosocial 
factors along  with occupational factors for predicting musculoskeletal disorders 

 

Keywords: fuzzy logic, Work-related Musculoskeletal Disorders, automotive industry 
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 عضالنی در فیزیوتراپان  –ارتباط آگاهی از علم ارگونومی و شیوع اختالالت اسکلتی 
 

 5، نجمه سادات زارعی*4، مجتبی امکانی3،محمود محمدیان2،  نرگس خانجانی1سمیه رحیمی مقدم

 دانشجوي دکتري، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه بهداشت حرفه اي ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران-1

 دانشیار، مرکز تحقیات  مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. -2

 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران -3

 (نویسنده مسئول) مربی، گروه بهداشت حرفه اي ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران -4

mojtabaemkani@gmail.com 

 کارشناس پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران -5

 

 چکیده 
م                      زمینه و هدف:   د ع خته و  ردا پ سان  ان روانی  سمانی و  ج ت هاي  وانایی ها و محدودی ت ست که به  علمی ا رگونومی  ا

توجه به این علم منجر به آسیبهاي جسمانی کارکنان و کاهش کارآیی و بهره وري سازمان ها می گردد. هدف مطالعه بررسی آگاهی از                          
 عضالنی در فیزیوتراپ هاي شهر شیراز می باشد. -علم ارگونومی و رابطه آن با شیوع اختالالت اسکلتی 

ز نوع مقطعی   مواد و روش ها:   ا ضر  حا ش  ژوه انجام گرفت. در این پژوهش کلیه فیزیوتراپ هاي شاغل           1394تحلیلی در سال      -پ
 SPSS 22در بیمارستانهاي شهر شیراز شرکت داشتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد ارگونومی و با نرم افزار               

 تجزیه و تحلیل شد. 
ب             یافته ها:    رتی ت پ ها به  را ت زیو فی ر  سابقه کا سن و  ن  میانگین آگاهی  .  سال بود   9/38  ±  7/45و    34/06  ±  8/5میانگی

و   2/70  ±  0/52،  3/15  ±  0/50فیزیوتراپ ها از اصول ارگونومی، وضعیت شرایط کاري، میزان آسیب شغلی و مشکالت کاري به ترتیب                 
) به ازاي هر    =0/40pعضالنی ارتباط معنی داري وجود داشت(       –بود. بین آگاهی در زمینه ارگونومی و اختالالت اسکلتی            1/80  ±  0/82

درصد  کاهش می یابد. (        9/25عضالنی در افراد      –واحد افزایش آگاهی در زمینه ارگونومی نسبت شانس ابتال به اختالالت اسکلتی                
0/259 OR= ( 

سکلتی  نتیجه گیري: ختالالت ا ش ا رگونومی موجب کاه ا زمینه  در  ش آگاهی  زای ف ا د،  ده شان می  ج ن عضالنی می  –نتای
شود. بنابراین برنامه مدون آموزشی می تواند تاثیر بسزایی در نگرش آنها به وضعیت هاي بدنی در حین انجام کار داشته و به طبع آن                             

 عضالنی و آسیب ها و مشکالت شغلی را کاهش داد.  –اختالالت اسکلتی 
 

 عضالنی -آگاهی، علم ارگونومی، فیزیوتراپ، اختالالت اسکلتی  کلید واژها:
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       Abstract 

Background: Occupational stress and employee's health status can affect their  productiveness 
and quality of services. Therefore, it is necessary to evaluated the effective factors in this regard. This 
study was conducted in order to evaluated the relation between psychological health and occupational 
stress among the midwives employed at the governmental and private hospitals of Neyshabur, Iran. 

Materials and Methods: In this cross-sectional (descriptive and analytical) study, all of the em-
ployed midwives in the governmental and private hospitals of Neyshabur (78 people) were enrolled in 
the study in 2015. Data was gathered through the standard Goldberg General Health Questionnaire 
and the Altmaier's Occupational Stress Questionnaire were used. Data analysis was done with SPSS 
20. 

Results: This research showed that only 14%  of the midwives were psychologically healthy, and 
86% had some degrees of psychological disorders. Also 54%of them were averagely stressed and 
46% suffered from severe stress. The results of this research showed an opposite and significant asso-
ciation between psychological health and occupational stress in midwives (p=0.049) 

Conclusion: This study showed that most midwives working in these hospitals suffered from 
psychological disorders. Probably occupational stress was involved in deteriorating their psychologi-
cal health. 

 

Keywords:  Occupational stress, Psychological Health, Midwives, Hospital  
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 مروري بر آزمایش نیروي دست
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  چکیده

ر      زمینه و هدف:    دابی ت ت و  سالم رزیابی  ا حیطه  در  زیادي  رد  رب رد کا ش موا چنگ روي  زه گیري نی دا ان ز  ا حاصل  ت  اطالعا
ارگونومیک دارد. این در حالی است که در ایران، این موضوع توسط محققان و فعاالن عرصه سالمت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا 
این مطالعه با هدف مروري بر فاکتورهاي مؤثر بر نیروي چنگش، پروتکل و ابزارهاي انجام آزمـایش نـیروي چنگـش، روایـی و پایایـی                    

 آزمایش نیروي چنگش، بانک اطالعاتی و معادالت پیش نگر نیروي چنگش شکل گرفت.
در بانکمواد و روش ها  جو  ست ج ا  ت مورد نظر ب ست و اطالعا روري ا عه م یک مطال ضر  حا ش  ژوه پ هاي اطالعاتی بین ¬: 

و   ScienceDirect  ،Web of Science ،scopus ،springer ،proquest ،google Scholar ،PubMedالمللی  
 Hand") به دست آمد. کلید واژه هاي جستجو شامل    2016تا  1980) (در محدوده زمانی magiranپایگاه اطالعاتی مقاالت فارسی ( 

strength ،Grip strength ،Pinch strength ،Normative data ،dynamometer ،Regression models ،
anthropometric measurements  " مقاله بررسـی و جهـت       59مقاله مرتبط یافت شد که در نهایت متون  140بود. در مجموع
 نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفت. 

ش،          یافته ها  ای ــ زم م آ ا جــ تکــل ان رو پ ري،  زه گی دا ان سایل  ر، و ث ریک مؤ پومت رو رافیک و آنت دموگ عوامل  عه  ن مطال در ای  :
هـا در   ¬هاي ایـن بانـک    ¬نگر داده ¬گیري و اصول ایجاد بانک اطالعاتی نیروي چنگش و همچنین مدلهاي پیش   ¬ روایی و پایایی اندازه   

 مطالعات گذشته بررسی و نتایج ارائه گردید.

ــاي             نتیجه گیري  ره زا حــی اب ی، طرا ان ــ فوق دامهاي  ختالالت ان رزیابی ا ا ر  دافی نظی ا اه ش ب چنگ روي  زه گیري نی دا ان  :
دستی، طراحی ایستگاه کار و تعیین میزان بهبود درمانهاي مختلف صورت می پذیرد. مشخصات دموگرافیک و عوامل آنتروپومتریـک بـه               

هـا،  ¬ویژه ابعاد آنتروپومتري فوقانی بر میزان نیروي چنگش مؤثرند. نتایج حاصل از این مطالعه می توانـد بـراي محققـان، ارگونومیـست              
 درمانگران و پزشکان کمک کننده باشد.

روپومتري واژه هاي کلیدي: عوامل آنت ر،  امومت دین ش،  چنگ روي  ت، نی س د روي   نی
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A-10-426-1 

 هاي اندام فوقانی در سیمبانان شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه  بررسی ناتوانی
 

  *6، محمد رنجبریان5، جواد ترکمان4، امیر حسین هاشمیان3، مهناز صارمی2،  اکبر برزگر1علی سعادت فر

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، شرکت توزیع برق استان کرمانشاه  -1

 دکتري، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - 2

 دکتري، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- 3

 ، مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشیار - 4

 کارشناس ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان -5

 (نویسنده مسؤول) ارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،-6

 ranjbaran@hotmail.com   
 

  چکیده
 

م     زمینه و هدف:      دا در ان حتی  را ا درد و ن س  سا ح ع   ا توزی شبکههاي  ن  را رگ شکالت کا ز م یکی ا فوقانی  توانـد  �اسـت کـه مـی     برق  هاي 
هـاي انـدام فوقـانی در سـیمبانان شـاغل در              هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع درد و ناتوانیشود. هاي اجتماعی  موجب محدودیت در کار و فعالیت  

 شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه است.

نفر از سیمبانان شاغل در شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه انجـام        171بر روي  1393در سال   مقطعی  صورت مطالعه به  این :مواد و روش ها   
) و بـراي تعییـن مـیزان         (VASهمراه با معیار آنالوگ شـدت درد          (Body Map)منظور تعیین شدت و شیوع درد از پرسشنامه چارت بدن به گرفت. 

 DASH  (Disabilities of the Arm, Shoulderسنجش ناتوانی عملکردي بازو، شانه و دسـت      از پرسشنامه ناتوانی عملکردي اندام فوقانی     

and Hand)  استفاده شد. داده�طرفـه، مجـذور کـاي، تـی مـستقل و ضـریب همبـستگی پیرسـون                    آنالیز واریانس یکبا استفاده از آزمون هاي ها 
 وتحلیل شد.  تجزیه

درصـد درد     12/86درصد درد متوسـط و      25/16درصد افراد درد خفیف،  9/94سیمبانان نشان داد که  شدت درد در اندام فوقانینتایج بررسی  :یافته ها 
 DASHنمـرات     بدست آمـد.   22/5برابر  DASHدرصد افراد نیز بدون درد بودند. میانگین نمره  49/7  .درصد حداکثر درد را دارا بودند 2/43شدید و   

 )p<0/001(ها مشاهده شد -داري بین گروه-مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوت آماري معنی Vasبندي  برحسب طبقه

ن   نتیجه گیري  رفت در نظر گ ا  هـاي انـدام فوقـانی و مداخلـه ارگونومیـک              ناتوانینتایج این مطالعه، اجراي برنامه هاي موثر جهت کاهش ریسک   : ب
 ضروري است.

 DASH ناتوانی اندام فوقانی، ارگونومی، سیمبان،   :هاي کلیدي واژه
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A-10-426-2 

بررسی ارتباط بار کاري با بیماري هاي اسکلتی عضالنی در کارکنان یک شرکت توزیع 
 برق  

 
*4، جواد ترکمان3، امیر حسین هاشمیان2، منوچهر تیموري1علی سعادت فر

 
 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، شرکت توزیع برق استان کرمانشاه  -1

 معاون منابع انسانی، شرکت توزیع برق استان کرمانشاه  – 2
 ، مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایراندانشیار - 3

 ja.to91@yahoo.com (نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان -4
  چکیده

موضوع بار کاري یکی از مشکالت امروزي محیط هاي کاري است که می تواند بر روي سـالمت و بهـره           زمینه و هدف:   
وري کارکنان تاثیر داشته باشد. لذا، هدف از مطالعه حاضر، ارتباط بین ریسک بـار کـاري و شـیوع بیمـاري هـاي اسـکلتی                     

 عضالنی کارکنان شرکت توزیع برق می باشد.
نفر از کارکنان شرکت توزیع برق استان کرمانـشاه بـه روش تـصافی             160در این مطالعه مقطعی، تعداد   :مواد و روش ها  

و مقیاس (Body Map)  نقشه بدن ، (NASA-TLX) ها با استفاده از سه پرسشنامه شاخص بار کاري ساده انتخاب شدند. داده 
 جمع آوري شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون هاي آماري مجذور کاي و نمونه مستقل استفاده شد. ) (VASآنالوگ بصري

اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه بیشترین بار فکري و ذهنی مربوط به پرسـنل اداري، بیـشترین تـالش و                : یافته ها 
کوشش مربوط به پرسنل سیمبان می باشد. باالترین میزان دلسردي و ناامیدي از کار مربوط به پرسنل نگهبان بود، همچنین      

باشد. ارتباط مقادیر بدست آمده از بـار         بیشترین میزان تالش و کوشش به ترتیب مربوط به پرسنل سیمبان و واحد اداري می    
 )p<0/05(اي معنادار بود  ماهیچه-کار ذهنی با مقادیر اختالالت اسکلتی

با توجه به باال بودن مقادیر بار کاري و هم چنین ارتباط آن با شیوع بیماري هاي اسکلتی عضالنی توصیه                      نتیجه گیري:   
 می شود مطالعات بیشتري در راستاي کاهش یا حذف علل ایجادي آن به عمل آورد.

 

 ؛ توزیع برق Body Map؛ بارکاري؛  NASA- TLX  ؛بیماري هاي اسکلتی عضالنی :هاي کلیدي واژه
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A-10-430-1 

 بررسی ارتباط روش گرفتن قلم و انجام تکالیف در دانش آموزان شهرستان پیشوا
 

 5، جابر قمیان  4مریم برات پور 3، عنایت اله بخشی2، سید ابوالفضل ذاکریان، *1زینب ابراهیم زاد

 z.hse.art@gmail.com نویسنده مسئول)می، کارشناس مسئول شبکه بهداشت و درمان پیشوا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران (وکارشناس ارشد ارگون-*1

 دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، -2

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران دانشیار گروه آمار زیستی،-3

 شبکه بهداشت و درمان پیشوا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران کارشناس بهداشت حرفه اي، -4

 شبکه بهداشت و درمان پیشوا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران کارشناس بهداشت حرفه اي،-5
  چکیده      

را     زمینه و هدف   ف ا  ر ز کودکی آن  ا ن  ش آموزا دان م  تما ردد و  سوب می گ جتماعی مح ت هاي مهم ا عالی ف ز  ا ن  شت :  نو
می گیرند. گاهی به دالیلی کودك به روش هاي نامتعارفی قلم را در دست می گیردکه می تواند منجر به فشار بر روي اعصاب گـردد.      

 پاسخ به این سوال است که آیاروش هاي نامتعارف گرفتن قلم بر انجام دادن تکالیف دانش آموزان اثر دارد ؟هدف از انجام این مطالعه 

ن     مواد و روش ها    ز بی ا د،  ش ا حلیلی می ب ت توصیفی  ت  صور عه که به  ن مطال ای در  مدرسه  موجود در سطح شهرسـتان   98: 
دانـش آمـوز (        880مدرسه در مقاطع راهنمایی و متوسطه دخترانه و پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. 5دانش آموز  16750با  

پسر) پرسشنامه نوردیک را جهت بررسی ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی و اثر درد بر عملکرد  به صورت خود اظهاري   442دختر و 438
تکمیل کردند. جهت بررسی روش هاي نامتعارف گرفتن قلم ، کارشناسان بهداشت حرفه اي آموزش دیده با استفاده از روش مـشاهده       

 روش آماري کا اسکور استفاده شد.و SPSSاي اقدام به شناسایی دانش آموزان نمودند . جهت تجزیه تحلیل داده ها ازنرم افزار 
د که    یافته ها  دا شان  سی ها ن رر % (25/54نفر) از دانش آموزان قلم را به روش صحیح در دست گرفته بودند و    656% (75/54: ب

%  به  18/6% دانش آموزان پسر که از روشهاي نامتعارف استفاده کرده بودند 22از   نفر) از روش هاي نامتعارف استفاده می کردند.    224
دلیل درد ناشی از گرفتن نامتعارف قلم نتوانسته بودند تکالیف خود را به انجام برسانند. در صورتیکه این آمار براي دانش آموزان پسري        

 % بود.12/9% و 12/6%  و در دانش آموزان دختر به ترتیب 10که به روش صحیح قلم را گرفته بودند 

در نتیجه گیري تکالیف  م  جا ان م و  قل ن  رفت حوه گ ن ن رآماري بی دا عنی  تباط م ر د که ا دا شان  سکور ن ا زمون کا  ج آ : نتای
% بیشتر از آنهایی که آن را    10و دانش آموزانی که قلم را به روش صحیح در دست می گیرند )  p=0/024( دانش آموزان پسر وجود دارد    

 غلط در دست می گیرند تکلیف انجام داده اند ولیکن در دانش آموزان دختر ارتباط معنا داري مشاهده نشد.
 

 نوردیک روش هاي نامتعارف گرفتن قلم ، روش صحیح گرفتن قلم، ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی، پرسشنامه :هاي کلیدي واژه
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A-10-432-1 

در یک شرکت    SPR طراحی مدل بومی  برنامه گردش شغلی با دیدگاه ارگونومیک مبتنی بر سیستم
 خودروسازي

 

  4، مهران گذشتی3محمد فیض آبادي* 2، میثم سروش آرا 1مهدي زنگی آبادي

 ، رئیس اداره بهداشت صنعتی شرکت سایپا MBAکارشناس ارشد مدیریت  1

   m.soroshara@gmail.com(نویسنده مسئول) ، مسئول ارگونومی شرکت سایپا HSEکارشناس ارشد مدیریت  -2 

 اي، کارشناس ارگونومی شرکت سایپا کارشناس بهداشت حرفه- 3

 ارشناس خودرو، کارشناس خط مونتاژ تیبا- 4

 چکیده

د   زمینه و هدف   تولی ستم  سی یه  ا پ ر  ا ب یپ سا شرکت  د  تولی خطوط  در  خانه  ر ت کا ری دی ستم م سی ) است، از ایـن جهـت اجـراي          SPRرنو ( : 
هاي اجرایی فراوانی     پیچیدگی و چالشبرنامه گردش شغلی بر مبناي اصول ارگونومی در بین کارگران خطوط تولید که منطبق با این سیستم باشد، داراي      

ل است. هدف از این طرح طراحی و اجراي یک مدل بومی و عملیاتی گردش شغلی با دیدگاه ارگونومی و انطباق آن با سیـستم تولیـد رنـو بـراي کنـتر                 
 کار است.   ریسک فاکتورهاي ارگونومی محیط

ز مهر   مواد و روش ها    ح ا هاي تحت اسـترس      در چهار فاز در خط مونتاژ تیبا صورت گرفت. در فاز اول سطح ریسک و اندام    94تا شهریور  93:  طر
 Hazard zones and Caution Zones  برداري و مصاحبه با کارکنان و بـه روش         کاري از طریق مشاهده مستقیم، فیلم ایستگاه 114ارگونومی  

هاي سیستم مدیریت کارخانه با نتایج ارزیابی ارگونومی مد نظر قرار گرفت و مدل بهینـه      سازي تکنیک  تعیین و استخراج گردید، در فاز دوم تلفیق و بومی   
سیستم آموزش رنو انجام شد و در نهایت مـدل    ILUگردش شغلی بدست آمد. در فاز سوم استانداردسازي آموزشی کارکنان با مدل بهینه و سطح بندي    

 اجرا و پایش شده و اثربخشی آن سنجیده شد. 
ن مییافته ها  شا ا ن تیب ژ  ا رگونومی مونت رزیابی ا حاصل ا ج  %، خمـش و چرخـش      42دهد ریسک فاکتورهاي خمش و انحراف مـچ دسـت         : نتای

%،  حمـل و     15دار شدن بازوهـا از بـدن       %،  زاویه18درجه  30%، خمش و چرخش  کمر با زاویه 26درجه  45%، خمش و چرخش کمر با زاویه 35گردن
ایستگاه داراي سطح ریسک    57باشد.   % داراي بیشترین فراوانی می7%، کار کردن با دست باالي سر 8%، چمباتمه زدن یا خم شدن زانو  9نقل دستی بار    

باشند. عوامل محدوده کننده طرح، آنتروپومـتري افـراد، عـدم امکـان گـردش بیـن                ایستگاه کاري سطح ریسک متوسط و پایین می 57ارگونومی باال و    
)، بیماري، سن و غیبت نیروي انسانی شناسایی شد. مدل بهینه گردش شغلی با توجه بـه محـدودیت هـا، سـطح ریـسک           (EWTهاي سرپرستی     حوزه

ارگونومی، عضو در معرض  و زمان گردش بدست آمد. بر اساس مدل، نیازمندي آموزشی هر کارگر براي رسیدن به سطح بندي سیـستم آمـوزش رنـو (              
(ILU  ها مشخص نمود، براي اجراي برنامه گردش شغلی کارگران نیاز به سطح باالتري از مهارت نـسبت بـه       شناسایی گردید. همچنین اجراي آموزش

 سیستم آموزشی رنو دارند. 
ت              گیري  نتیجه ســ ه ا را ــ ن هم راوا ــ ف ت  ا محدودی سازي ب خودرو خطوط  در  ت  سالم ه  دگا دی ا  شغلی ب ش  امه گرد رن جراي ب : اگرچه ا

موقت در  و  لیکن قابلیت تلفیق نتایج ارزیابی ارگونومی با سیستم هاي مدیریتی تولید براي تدوین و اجراي برنامه گردش شغلی بعنوان یک راهکار مکمل     
 هاي خودرروسازي وجود دارد.  شرکت

ی، هاي کلیدي واژه غل ش ش   ، ارگونومی، خودروسازيSPR: گرد
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A-10-435-1 

 ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهاي ارگونومی در مشاغل صنفی خدمات چوبی شهرستان رشت
 

، انوشیروان 3، فاطمه قویدل2، مرجان غیاثی2، ،زینب بازارگرد زارع2، ابراهیم آزادگان1، روح ا... امینی1علیرضا اعتمادي دیلمی
 *4صفري 

 ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالنHSEدانشجوي کارشناسی ارشد -1
 کارشناس بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان رشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -2

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -3
 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران -4

 safarioccu@yahoo.comنویسنده مسئول: 

 چکیده
ن                   زمینه و هدف   را ــ رگ ا ــ د ک را ف ر ا شت سالمت بی د که  ستن زیان آوري ه عوامل  ن  ری ت ن  راوا ف جمله  ز  رگونومی ا عوامل ا  :

شاغل در مشاغل صنفی و کارگاههاي کوچک را به شدت تهدید می کند در این مطالعه ریسک فاکتورهـاي ارگـونـومـی در مشـاغـل                           
 کارگاههاي صنفی مربوط به خدمات چوب در شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفته است .

شت  مواد و روشها:    ر ستان  شهر کارگر فعال می باشد. در این مطالـعـه     5421کارگاه صنفی مربوط به خدمات چوب با تعداد 2240در 
کارگاههاي صنف خدمات چوب شامل نجاري و چوب بري شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت . براي هر یک از مشاغل مذکور ابتدا ، 

) هر عنوان شغلی آنالیز گردید . بعد از آن عـوامـل           Taskشغل بررسی و مطالعه شده و سپس براساس مشاهده فرایند کاري ، وظایف (         
ارگونومی موجود در هر یک از وظایف شغلی تعیین و سپس علت هر کدام از این عوامل براساس نوع فعالیت ، مدت زمان مواجهه ،شرایـط   
بدن در حین انجام فعالیت مشخص گردید.در مواردي هم که وظیفه شغلی همراه با حمل بار بوده ، ارزیابی وزن بار نیز توسط چک لیسـت            

 ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار( ارایه شده توسط مرکز سالمت محیط و کار ) مورد بررسی قرار گرفت.
ی،      یافته ها:   ــ وب ــ چ ــاي  پانل ه ش  شامل بر ) جاري  حرفه ن ربوط به  د که وظایف کاري م ردی شخص گ عه م ن مطال ای در 

،نئوپان،چوب و...،حمل وجابجایی    MDFمونتاژ(سرهم کردن قطعات،تناسب سازي،پرس کاري،سوراخ کاري و...)،حمل وجابجایی ورق هاي 
محصول نهایی و وظایف کاري چوب بري شامل برش الوار وحمل چوب داراي وضعیت بدنی نامناسب بوده وباتوجه به ارزیابی وزن بار در            

Task .هاي  داراي حمل بار دراین مشاغل،میزان بارآنها نیزباالترازحد مجاز می باشد 
(نتیجه گیري:  د که وظایف کاري  ردی شخص گ عه م ن مطال ای ) حرفه هاي مختلف خدمات چوب شامل نجاري و چوب Taskدر 

بري براساس مدت زمان مواجهه و نحوه قرار گرفتن اندامهاي بدن از جمله خمش وپیچش کمر،فشار بیش از حد به شانه وبازو(بیش از دو                       
ساعت در روز)،کاراستاتیک، قوز کردن(خمش گردن)،انجام کار باالتراز ارتفاع آرنج وحمل بیش ازحد مجازبار، پتانسیل ابتال بـه عـوارض                    

 اسکلتی عضالنی ناشی از ریسک فاکتورهاي ارگونومی را دارا می باشند.

چوب واژگان کلیدي  ت  خدما ی،  صنف شاغل  رگونومی ، م فاکتورهاي ا سک  ری  : 
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A-10-435-2 

 ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهاي ارگونومی دربرخی از مشاغل صنفی شهرستان رشت

 

، انوشیروان  3، میالدقیامی پشته2، عبدالحسین گل محمدي2،معصومه کاظمیان حقیقت2، نیکو رستمی1علیرضا اعتمادي دیلمی
 *4صفري شیرکوهی

 ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالنHSEدانشجوي کارشناسی ارشد -1

 کارشناس بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان رشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن -2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت سالمت،ایمنی ومحیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  -3

 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران -4

 safarioccu@yahoo.comنویسنده مسئول:  

 چکیده   
ا                    زمینه و هدف :    ر شور  ن ک را رگ ز کا توجهی ا قابل  ش  صنفی و کارگاههاي کوچک ، بخ شاغل  در م شاغل  ن  را رگ ینکه کا توجه به ا ا ب

 شدتتشکیل می دهند وازطرفی عوامل ارگونومیک از جمله فراوان ترین عوامل زیان آوري هستند که سالمت بیشترکارگران شاغل در این گروه را به                           
 . تهدید می کنند، لذا در این مطالعه ریسک فاکتورهاي ارگونومی در برخی ازمشاغل کارگاههاي صنفی شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفته است

زنی و                   ها:  مواد و روش   سنگ بلوك  خیاطی، ی، جکوب رن شامل ب شت  ر ستان  شهر صنف  ر  چها ربوط به  عه کارگاههاي م ن مطال در ای
ف ظایسنگ تراشی مورد بررسی قرار گرفت . براي هر یک از مشاغل مذکور ابتدا ، شغل بررسی و مطالعه شده و سپس براساس مشاهده فرایند کاري ، و                            

)Task                           س ) هر عنوان شغلی آنالیز گردید.بعد از آن عوامل ارگونومی موجود در هر یک از وظایف شغلی تعیین و سپس علت هر کدام از این عوامل براسا
ی وزن  یابنوع فعالیت ، مدت زمان مواجهه ،شرایط بدن در حین انجام فعالیت مشخص گردید.در مواردي هم که وظیفه شغلی همراه با حمل بار بوده ، ارز                          

 بار نیز توسط چک لیست ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار( ارایه شده توسط مرکز سالمت محیط و کار ) مورد بررسی قرار گرفت.
ختالط ، انتقال                      یافته ها:  ح،ا صال حمل م شامل:  زنی  سنگ بلوك  حرفه  ربوط به  د که وظایف کاري م ردی ص گ شخ عه م ن مطال در ای

یی مالط وقالب زنی دستی و وظایف کاري حرفه برنجکوبی شامل  انتقال کیسه هاي شلتوك ،هدایت شلتوك ، پر کردن ودوختن کیسه هاي برنج، جابجا          
کیسه هاي برنج وتعمیرات دستگاهها و وظایف کاري حرفه خیاطی شامل برشکاري، دوزندگی واتوکاري و وظایف کاري حرفه سنگ تراشی شامل                            

هاي    Taskطراحی، نوشتن، کنده کاري، رنگ آمیزي، پرداخت کاري و جابجایی سنگ داراي وضعیت بدنی نامناسب بوده وباتوجه به ارزیابی وزن بار در                      
 داراي حمل بار دراین مشاغل،میزان بارآنها نیزباالترازحد مجاز می باشد.

د که وظایف کاري (        نتیجه گیري:    ردی ص گ شخ عه م ن مطال ) حرفه هاي مختلف صنفی شامل برنجکوبی،خیاطی،سنگ بلوك زنی         Taskدر ای
 و سنگ تراشی براساس مدت زمان مواجهه و نحوه قرار گرفتن اندامهاي بدن از جمله  

خمش وپیچش کمر،فشار بیش از حد به دست وبازو،کارایستاده مداوم، قوز کردن(خمش گردن) وحمل بیش ازحد مجازبار، پتانسیل ابتال به عوارض                           
 اسکلتی عضالنی ناشی از ریسک فاکتورهاي ارگونومی را دارا می باشند. 

 

ر واژگان کلیدي ا حمل ب ی،  صنف شاغل  رگونومی ، م فاکتورهاي ا سک  ری  : 
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A-10-436-1 

بررسی رضایت شغلی در بین کارگران یکی از صنایع تولید لوازم خانگی در رشت

*2، بهزاد مجلسی 1معصومه احمدي

 کارشناس بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان رشت-1

 وکارشناس بهداشت حرفه اي ،مرکز بهداشت شهرستان رشت * نویسنده مسئول  HSEدانشجوي ارشد -2

PAYAM_MAJLESY@YAHOO.COM 

چکیده
رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ این مسأله اي است که بسیاري افراد با آن دست به گریبانند.           : زمینه و هدف 

عوامل متعددي وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان ارتقاي                        
شغلی، نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است.

سوال می باشد که هر سوال        19روش نمونه گیري به صورت تصادفی ساده می باشد . پرسشنامه رضایت شغلی شامل                مواد و روشها :   
است . در این پژوهش نمره رضایت شغلی معادل امتیازي در نظر گرفته شده  4تا0عبارت می باشد و هر عبارت داراي نمره           4مشتمل بر   

)   می باشد.جهت      60-80) ،کامالًً راضی (   50-60) ،نسبتا راضی(  40-50) ، نسبتاً ناراضی (     30-40است  و به  صورت کامال ناراضی (          
گردآوري داده ها از فرم پرسشنامه مشتمل بر اطالعات فردي شامل سن،جنس ،سابقه کار،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل، محل کارو
میزان رضایت از شغل بر حسب محل کار ،   میزان عوامل زیان آور محیط کار(سر و صدا،گردوغبار.....)، جنس ، تاهل، منا سب بودن

به   SPSSوسایل حفاظت فردي و... استفاده شد .پس از جمع آوري داده ها و کد گذاري جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار                            
،anova و ,t test، تست مقایسه میانگین  descriptionمنظور نیل به اهداف پژوهش و با تستهاي آماري مورد نیاز از آمار توصیفی 

crosstab.استفاده شد و داده ها تجزیه و تحلیل شده است
ر   یافته ها :   دا بوده بین میزان حقوق و میزان امنیت شغلی و سر و صداي محیط کار و رضایت شغلی ارتباط معنی)  p>0/05(چون مق

می باشد بین میزان استفاده از وسایل حفاظت فردي و جنسیت  و محل کار  0/05بوده وبیشتر از      p=0/156داري وجود  دارد. چون مقدار       
می باشد بین وضعیت تاهل و        0/05بوده و مساوي با     )  p=0/05(در محیط کار و رضایت شغلی ارتباط معنی داري وجود  ندارد.چون مقدار      

 رضایت شغلی ارتباط معنی داري وجود  دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که بین میزان حقوق وامنیت شغلی وسروصداي محیط کارو تاهل با رضایتنتیجه گیري: 
شغلی  ارتباط معنی داري وجود دارد .  .بین میزان استفاده از وسایل حفاظت فردي در محیط کار وجنسیت و محل کار  با رضایت شغلی

 ارتباط معنی داري وجود  ندارد.  

ره وري واژه هاي کلیدي ه غلی ، ب ش ت  غلی ، امنی ش ت  رضای  :
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A-10-440-1 

 عضالنی در کارکنان فضاي سبز پاالیشگاه گازي -ارزیابی اختالالت اسکلتی
 

. سیدمنصور  5.  حسین مهراب نژاد 4. محمد علی غالمی3. علیرضا نجومی 2. علیرضا نجومی، *1حسین موالیی فر
 6سلطانی نیا

 سئول)ه م. کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسند1

molaeifar20@gmail.com  

 . دانشجوي دکتراي ارگونومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.2

 ، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران.HSE. رئیس 3

 ، پاالیشگاه گاز ، کنگان، بوشهر، ایران.HSE. رئیس 4

 . رئیس بهداشت صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران5

 ، پاالیشگاه گاز ، کنگان، بوشهر، ایران.HSE. مربی آموزش 6

 چکیده
سکلتی   زمینه و هدف:   ختالالت ا عضالنی به عنوان شایع ترین مشکل سالمت شغلی شناخته شده است که در بسیاري از مشاغل                   -ا

عضالنی و ارزیابی ریسک ابتال به این         -از شیوع باالیی برخوردار می باشد. این پژوهش با هدف بررسی شیوع عالئم اختالالت اسکلتی                
 اختالالت در کارکنان فضاي سبز  پاالیشگاه گازي انجام گردید.

روي        مواد و روش ها:    ر  ش مقطعی ب ژوه پ ن  نفر از کارکنان فضاي سبز با حداقل سه سال سابقه کار صورت گرفت. براي                 105ای
 QECعضالنی از پرسشنامه نوردیک و براي ارزیابی ریسک ابتال به این اختالالت از روش                     -تعیین شیوع عالئم اختالالت اسکلتی     

 19با ویرایش     spssانجام گرفت. از نرم افزار        t test) و   2Xاستفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو(                
 براي تحلیل داده ها استفاده شد.

شنامه نوردیک، به طور کلی           یافته ها:    س ر پ ج  س نتای سا ر ا  -درصد از افراد دچار درد و ناراحتی در دستگاه اسکلتی              79/6ب
درصد) گزارش گردید. در روش ارزیابی به          50/2درصد) و شانه (     56/4عضالنی بودند، که بیشترین شیوع این اختالالت در نواحی زانو (           

 41،  2درصد در سطح اولویت اقدام اصالحی         39/4،  1درصد از افراد مورد مطالعه در سطح اولویت اقدام اصالحی              QEC،    16/6روش  
درصد از افراد در سطح       44قرارگرفتند. در مجموع      4درصد در سطح اولویت اقدام اصالحی          3،  3درصد در سطح اولویت اقدام اصالحی       

  ریسک باال و بسیار باال قرار دارند که نشاندهنده مخاطره آمیز بودن شرایط محیط کاري می باشد.

سکلتی     نتیجه گیري:  ختالالت ا شیوع ا عضالنی بین کارگران مورد مطالعه باالست. بر اساس نتایج بدست آمده، عمده ترین                  -: 
مشکالت ارگونومیک مشاغل فضاي سبز شامل، پوسچر نامطلوب، کار هاي توام با حرکات تکراري، خمش و پیچش کمر و بلند کردن بار                      

 می باشد که الزم است اقدامات اصالحی و کنترلی هر چه زودتر آغاز گردد.

سکلتی کلمات کلیدي: ختالالت ا  QECعضالنی، فضاي سبز، پرسشنامه نوردیک،  -: ا
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A-10-446-1 

 1395سال  در رامشیر شهر جوشکاران کاري پوسچر با آن ورابطه عضالنی– اسکلتی اختالالت شیوع تعیین
 

 ،*3امل سالمی نسب  ،2، فاطمه ورشوئی 1معصومه احمدي زاده

 پروفسور،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 1

 پروفسور، مرکز تحقیقات فیزویولوژي،معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز1

 کارشناس ، گروه آمار، معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 2

 (نویسنده مسئول) کارشناس ،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز3

salemi.amal692@gmail.com 

 

 چکیده
معضالت بهداشت حرفه اي درکشور صنعتی به شمارمی رودکه به صورت             یکی از بزرگترین    اختالالت اسکلتی عضالنی    :زمینه و هدف  

 -هاي مختلف بدن ظاهر می شود. براساس نظرسازمان نایوش اختالالت اسکلتی                عالئم دردناك و ایجاد ضایعات ارگانیک دراندام        
عضالنی پس ازبیماري تنفسی شغلی دررتبه دوم و از میان این اختالالت کمردردها درجایگاه اول قراردارند. بررسی شیوع اختالالت                         

 اختالالت  شیوع  تعیینعضالنی در کارگران جوشکاري شهررامشیر تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه                  -اسکلتی

 می باشد. 1395سال شهر رامشیردر جوشکاران پوسچرکاري با آن ورابطه عضالنی - اسکلتی
نفر )زیرنظر مرکز بهداشت انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفتند.   42تحلیلی حاضرتمامی جوشکاران ( -درمطالعه توصیفی:مواد و روش ها 

عضالنی ازروش    -عضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک بررسی شد و خطر ابتال به اختالالت اسکلتی               -میزان شیوع اختالالت اسکلتی   
Quic Exposure check(QEC)            16ارزیابی گردید. سپس داده ها با استفاده ازنرم افزار  SPSS      شاخص هاي آماري وآزمون ،

 تست کاي دو تجزیه و تحلیل گردید.
در صداز افراد در      85/71سال می باشد.    12/65±  5/84و36/72±  7/63میانگین سن و سابقه کارافراد مورد مطالعه به ترتیب             :یافته ها 

عضالنی بودندکه بیشترین شیوع عالئم این اختالالت به ترتیب در      –ماه گذشته حداقل دریک ناحیه ازبدن دچار اختالالت اسکلتی 12طی  
عضالنی در سطح     –در صد از نظر اختالالت اسکلتی          45/2ریسک ابتال به اختالالت       QECکمر،تنه وزانو می باشد.براساس روش       

 باالمی باشد.

عضالنی درجوشکاران درناحیه کمر می باشد، که با           –یافته هاي ما نشان می دهدکه بیشترین شیوع اختالالت اسکلتی            :نتیجه گیري 
درآینده نزدیک ضروري می باشد.افزون بر        مطالعاتی که در این زمینه کار شده مطابقت دارد.جهت بهبود شرایط کارانجام اقدامات اصالحی     

 عضالنی نتایج قابل اعتمادي را ارائه دهد .  –می تواند براي تعیین ریسک خطر ابتال به اختالالت اسکلتی  QECاین، روش 

  QEC،عضالنی، جوشکاران، پرسشنامه نوردیک، ارزیابی پوسچر –اختالالت اسکلتی واژه هاي کلیدي:
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تاثیر مداخله مبتنی بر الگوي فرایند رویکرد اقدام بهداشتی بر  رفتارهاي ایمن کارگران  تولید کنندگان لوازم 
 یدکی خودرو 

 

 4، احمد فخري3، هادي مرشدي2، ربیع اهللا فرمانبر*1عیسی محمدي زیدي

  Emohammadi@qums.ac.ir(نویسنده مسؤول) دانشیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  1
 دانشیار، گروه آموزش سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 2

 استادیار، گروه آموزشی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 3
 استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز. 4

 

   چکیده
دن                   زمینه و هدف   ــ جان د. گن ستن ــ یمن ه اا ــ ــاي ن ره ا رفت ع،  ی ا ــن ص در  ث  ــواد ح روز  ت ب عل ن  ری ست که مهمت ده ا دا ن  شا ت ن عا : مطال

بعنوان یـک ضـروریت جـزء الینفـک برنامـه هـاي ارگونومـی مـشارکتی و                      -خصوصاً با تاکید بر نظریه هاي کارآمد تغییر رفتار     -مداخالت آموزشی   
راهبردهاي ایمن سازي محیط کار محسوب می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر بروز رفتارهـاي نـاایمن در کـارگران شـرکت               

 بود.  ) HAPAهاي تولید کننده لوازم یدکی خودرو با استفاده از الگوي فرایند رویکرد اقدام بهداشتی (
ی،    مواد و روش ها    صادف ت ه گیري  ش نمون رو ز  ستفاده ا ا ا شرکت تولید لوازم یدکی خودرو در قالب دو گروه تجربـی و        2نفر از کارگران  244: ب

سوالی خود ایفاء    48انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه  1394-95کنترل براي شرکت در یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی در سال    
 6مـاه و      2موثر بر رفتار ایمن و چک لیست ثبت رفتارهاي ایمن بود که قبل،    HAPAو محقق ساخته به منظور سنجش متغیرهاي روانشناختی الگوي    

 6ل  شـام ماه بعد از آموزش توسط کارگران تکمیل شد. مداخله آموزشی بر اساس مهمترین متغیرهاي موثر بر رفتار ایمن و همچنین نیازسنجی ابتـدایی،       
روز اجرا شـد. نهایتـًا داده هـا بـا نـرم افـزار                  45جلسه بحث گروهی و سخنرانی و یک جلسه مشاوره فردي و بروشور آموزشی هدفمند بود که به مدت    

SPSS هاي تی زوجی و مستقل، ضریب رگرسیون و آنالیز واریانس با اندازه گیري تکراري آنالیز شدند.  و آزمون 

امه        یافته ها  رن رآیی و  ب ده ب عه ز  عمل و ا رآمدي  خودکا شده،  درك  خطر  رهاي  غی ــاي           : مت زه ه ا ــ س ن  ری ــت ه مهم ــ غلب راي  ــ زي ب ــ ری
). میانگین سازه هاي انتظار پیامد، خطر درك شده، خودکارآمدي عمل، خودکارآمدي بهبود، قصد رفتـاري و   P  >  05/0بینی کننده رفتار ایمن بودند (   پیش
. عالوه بر این، یافته ها حاکی از کاهش معنی دار رفتارهاي ناایمـن       )p<0/05(داري بهبود یافت  ریزي بعد از آموزش در گروه تجربی به طور معنی   برنامه

   )p<0/001(در کارگران گروه تجربی در اندازه گیري هاي بعد از آموزش بود 
شابه الگوي   نتیجه گیري  ع م جام ر  ا رفت ر  غیی ت ز الگوهاي  ستفاده ا ج ا در راستاي کـاهش رفتارهـاي نـاایمن در محیـط کـار و               HAPA: نتای

 همچنین بهبود جو ایمنی و پیشگیري از حوادث شغلی توصیه می کند.
 

خودرو.هاي کلیدي واژه ی،  غل ش حوادث  ش،  ن، آموز یم اا ر ن ا رفت  : 
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پیش بینی متغیرهاي روانشناختی تاثیرگذار بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در کارگران ساختمانی: 

 کاربرد الگوي فرایند رویکرد اقدام بهداشتی  
 

 4، احمد فخري3، هادي مرشدي2، عیسی محمدي زیدي*1ربیع اهللا فرمانبر

 Rabi_1345@yahoo.com(نویسنده مسؤول) دانشیار، گروه آموزش سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن.  1

 دانشیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 2

 استادیار، گروه آموزشی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 3

 استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز. 4

 

 چکیده
هاي شغلی ممکن     هاي مهندسی و مدیریتی صدا بعنوان بهترین استراتژي پیشگیري از افت شنوایی بعلل مختلف در محیط کاربرد کنترل:  زمینه و هدف  

بیـش    –دهد که درصد چشمگیري     شود. ولی مطالعات نشان می نیست و استفاده از وسایل حفاظت فردي بعنوان آخرین راهکار براي کارگران توصیه می     
ام کنند. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استفاده از وسایل حفاظـت فـردي گـ         از کارگران از این تجهیزات به طور مناسب و مداوم استفاده نمی -درصد 50از  

ایل وسـ   حیاتی در طراحی مداخالت ارگونومیکی و مدیریتی به منظور کاهش افت شنوایی است. هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل تاثیرگذار بر اسـتفاده از        
 ) است.    HAPAحفاظت شنوایی در کارگران ساختمانی با استفاده از الگوي فرایند رویکرد اقدام بهداشتی (

نفر از کارگران ساختمانی مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتمـاعی بـا اسـتفاده از روش نمونـه گـیري                  196:  ها  مواد و روش  
ها شامل سواالت دموگرافیک و پرسـشنامه خـود ایفـا           براي شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده 1395هدفمند و آسان در نیمه اول سال     

سـوال)،    4سـوال)، خودکارآمـدي بهبـودي (        4سوال)، خودکارآمدي عمـل (      5سوال)، انتظار پیامد ( 6محقق ساخته مشتمل بر مقیاس خطر درك شده (  
سوال) بود. همچنین، زمان استفاده از گوشی به طور روزانه توسط تقویـم     2سوال) و قصد رفتاري ( 6ریزي ( سوال)، برنامه 3خودکارامدي نگهداري رفتار (  

لـیزرل  م افـزار    ها با نر  گیري شدند. داده ریزي و خودکارآمدي نگهداري نیز یک ماه بعد اندازه گیري شد. متغیرهاي برنامه ثبت رفتار به مدت یک ماه اندازه    
 یابی معادالت ساختاري آنالیز شدند.  و راهبرد مدل 8/8نسخه 

ا مدل    ها  یافته خوبی ب ه  ده ها ب دا  :HAPA   0/05(پیش فرض برازش نشان دادند>p(     )  و روابط معنی دار چندگانه اي بین متغیرها مشخص شـد
05/0 < P 0/001(). خودکارآمدي عمل بهترین پیش بینی کننده قصد بود>p( 

بـر خـالف مطالعـات قبلـی،          )p<0/001(خودکارامدي نگهداري نیز بهترین پیش بینی کننده متغیرهاي برنامه ریزي و رفتـار اسـتفاده از گوشـی بـود                  
 ریزي قادر به پیش بینی رفتار استفاده از گوشی نبود.  برنامه
شود که الگوي    گیري  نتیجه ستنباط می  ج ا ز نتای چهارچوب سودمندي را براي شناسایی عوامل تعییـن کننـده قـصد و          HAPA: به طور کلی ا

 رفتار استفاده از گوشی حفاظت شنوایی در بین کارگران ساختمانی که در معرض سر و صداي زیاد و مفرط قرار دارند، فراهم می کند.
امههاي کلیدي واژه رن دي، ب رآم خودکا ی،  صوت ی، کري  ی شنوا حفاظت  شده :  درك  خطر  زي،   ری
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) و ظرفیت فیزیکی کار دانشجویان در Vo2maxبر حداکثر اکسیژن مصرفی ( (BMT)بررسی تاثیر دوره آموزش نظامی
 یک دانشگاه نظامی

 

 4ابراهیم جعفري   3امین احمد پور،  ،2فیروز ولی پور * 1عبدالصمد احمدوند 

 شرکت پارس خودرو، تهران، ایران H.S.Eعبدالصمد احمدوند، کارشناس ارشد محیط زیست، مدرس دانشگاه و مدیر -1

ن نویسنده مسئول اگروه مهندسی بهداشت حرفه اي، استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایر-*2
firouzvalipour@gmail.com 

 امین احمدپور، کارشناس ارشد محیط زیست، رئیس اداره محیط زیست شرکت پارس خودرو، تهران، ایران-3

 ا...(عج)، تهران، ایران دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت نظامی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه-4
 

 چکیده
ر می باشـد و از       پذیحضور نیروهاي آموزش دیده با آمادگی جسمانی باال در نیروهاي نظامی و نقش آنان در موفقیت و یا ناکامی در جنگ یک امر مسلم و انکار نا     : مقدمه

بکـار گرفتـه    و    آنجایی که محیط نظامی بدلیل شرایط خاص خود،  اثرات مختلفی بر روي دستگاههاي بدن بجا می گذارد به همین جهت الزم است نیروهـایی گـزینش         
شـد. بنـابراین داشـتن      با  شوند که از نظر سالمت و قواي جسمانی توانایی انجام کارهاي مخصوص به خود را داشته و سیستم قلبی عروقی آنان از کارایی الزم برخـوردار            

نفـع هـر سـازمان        بـه   برنامه منظم فیزیکی جهت آمادگی جسمانی و تناسب اندام در طول آموزشهاي نظامی پایه به منظور افزایش آمادگی جسمانی فرد استخدام شونده      
 ) بر توان هوازي، توان جسمانی دانشجویان یک دانشگاه نظامی انجام گرفت.BMTهفته آموزش نظامی پایه ( 8نظامی است. این مطالعه با هدف تاثیر 

نفر دانشجوي مرد سالم دانشگاه افسري نظامی می باشد. توان هوازي و توان جسمانی در                  39مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد و یک گروهی از                :مواد و روش ها   
ار خون  فش  شروع و پایان دوره آموزش نظامی بر اساس پروتکل بروس مورد سنجش قرار گرفت.  سایر پارامترهاي همودینامیک مثل درجه حرارت، ضربان قلب،                               

اندازه گیري و ثبت گردید. برنامه آموزشی نظامی           BMTسیستولیک و دیاستولیک و همچنین شاخصهاي پیکر سنجی طبق شرایط استاندارد در شروع و پایان دوره                     
 spssزوجی در محیط نرم افزار        tبراي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون          دقیقه بود. .    120هفته فعالیت جسمانی با تواتر پنج روز در هفته، هر جلسه به مدت                 8شامل  

 ) محاسبه شد. =p 0/05) استفاده شد. نتایج بدست آمده در سطح معناداري ( 22(نسخه 

) کیلـو   68/82±7/83) کیلوگرم که در مقایسه با میانگین وزن بدن بعد از آمـوزش نظـامی (          72/20±8/89(  میانگین وزن بدن نمونه ها در قبل از آموزش نظامی  : نتایج
) کیلو گرم بر متر مربع که در مقایسه با نمایـه بعـد    22/55±2/06) و میانگین نمایه توده بدنی قبل از دوره (p<0/004گرم، کاهش معنی داري از نظر آماري داشته است (   

 81/56±09/5). در مراحل قبل و بعـد از دوره آمـوزش نظـامی بیـن حـداکثر تـوان هـوازي(                  p<0/022) کاهش آماري معنی داري داشته است (21/56±2/34از دوره (   
 ±0/59و    4/08±0/50کیلو کالري بر دقیقـه)، اکـسیژن مـصرفی (            8/42±1/01و  6/93±0/85، ظرفیت کار جسمانی (میلی لیتر بر کیلو گرم بر دقیقه )65/71±76/1و

دقیقـه) تفـاوت      20/04±0/86و    15/35±1/27کیلو کالري بر دقیقه) و مدت زمان فعالیت (   25/79±  2/98و  20/40±2/51لیتر بر دقیقه)، حداکثر توان جسمانی ( 4/95
 )p<0/001معنی داري وجود دارد (

) میزان توان هوازي، توان جسمانی  و ریسک فاکتورهاي قلـبی عروقـی را      BMTهفته تمرینات دوره آموزشی  نظامی پایه ( 8این مطالعه نشان داد که  :  نتیجه گیري 
همچنین ظرفیت فیزیکی کار  افراد بعد از آموزش نظامی نشان می دهد که این افراد قادر به انجام فعالیتهاي شـغلی سـنگین          نسبت به قبل از شروع دوره بهبود بخشید.      

 نظامی در طول یک شیفت کاري می باشند.
 

 

 )BMTحداکثرتوان هوازي، حداکثر توان جسمانی، ظرفیت فیزیکی کار، تمرینات آموزشی نظامی پایه ( :واژه هاي کلیدي
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A-10-466-1 

 RULAارزیابی وضعیت بدنی شاغلین یکی از بیمارستانهاي شمال غرب کشور به روش 
 

 3، محمد رضا زارعپور2، مهناز شیخ االسالمی چراغیل*1محمد دشتی شیرامین

  dashti.hse@gmail.comفوق لیسانس ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (نویسنده مسئول)  *1

 کارشناس بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2
 کارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3

 

  چکیده   
عضالنی مرتبط با کار یکی از عمده ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و                        -اختالالت اسکلتی   زمینه و هدف:   

آسیبهاي انسانی نیروي کار و یکی از بزرگترین معضالت بهداشت شغلی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می آید. این               
عضالنی طی ماهها و سالها مواجهه با عوامل استرس زاي                –اختالالت در اثر تخریب و آسیب تجمعی بافتهاي دستگاه اسکلتی             

اجتماعی در محیط کار رخ می دهند. یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز این اختالالت چند علتی، پوسچر                          -بیومکانیکی و روانی  
عضالنی، موجب مشکالت سالمتی کارکنان شده و بر کیفیت زندگی آنان تاثیر              -نامطلوب بدن در هنگام کار است. بیماري هاي اسکلتی        

می گذارد. پیشگیري از این مشکالت مستلزم ارزیابی و اصالح پوسچرهاي کاري پرسنل می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت                       
(Rapid Upper Limb Assessmentبدنی شاغلین یکی از  بیمارستان هاي شمال غرب کشور، توسط ابزار ارزیابی مشاهده اي  

RULA.می باشد ( 
تحت بررسی و     RULAنفر از پرسنل بیمارستان با نرم افزار          100در این مطالعه مقطعی تحلیلی، وضعیت بدنی تعداد     : مواد و روش ها  

 آنالیز گردیده و سطح اقدام اصالحی براي هریک از وظایف شغلی استخراج گردید.  EXELارزیابی قرار گرفته و با نرم افزار 
اولویت   4ارزیابی ها نشان دادن که کارکنان رختشویخانه، خدمات اورژانس و یکی از پست هاي کاري اتاق زایمان در سطح                        :یافته ها 

اقدام اصالحی قرار داشته که مطالعه بیشتر و ایجاد تغییرات بالفاصله باید در آن وظایف شغلی انجام شود. همچنین کارکنان اتاق عمل،                        
اقدام اصالحی قرار داشته که مطالعه بیشتر و ایجاد تغییرات به زودي باید انجام                 3اتاق زایمان، جنرال، آزمایشگاه و رادیولوژي در سطح         

 شود.
عضالنی و افزایش بازده کاري و ارتقاء سالمت شاغلین بیمارستان، ارزیابی               -به منظور پیشگیري از اختالالت اسکلتی        نتیجه گیري: 

 ریسک فاکتور هاي ارگونومی و  ارائه راهکارهاي مداخله اي جهت حذف این ریسک فاکتورها میتواند نقش کلیدي داشته باشد.
 

 RULAاختالالت اسکلتی عضالنی، پوسچر،  :واژه هاي کلیدي
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A-10-471-1 

 ROSAشیوع  اختالالت اسکلتی عضالنی و ارزیابی پوسچر کاربران رایانه به روش 
 

*2،  فیروز ولی پور1حسن رضا علی پور عبدلی
 

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) -1

 استادیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)  - 2

  firouzvalipour@gmail.com( * نویسنده مسئول)  

 

 چکیده

عضالنی در کاربران شده است. هدف از         –گستردگی  استفاده از رایانه در دو دهه اخیر باعث افزایش اختالالت اسکلتی       زمینه و هدف: 
 بود.  ROSAعضالنی و  ارزیابی پوسچر کاربران رایانه به روش   -این مطالعه تعیین شیوع  اختالالت اسکلتی 

ساعت   3نفر از کاربران رایانه شاغل در یکی از سازمان هاي دولتی با حداقل        292این مطالعه توصیفی تحلیلی، روي  مواد و روش ها: 
کار روزانه با رایانه به صورت سرشماري انجام شد. براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد                      

کاغذي استفاده شد.  اطالعات جمع آوري         –مبتنی بر قلم       ROSA نوردیک به صورت خودگزارشی و  براي ارزیابی پوسچر از روش           
و با استفاده از آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار)  و تحلیلی ( کاي اسکوئور یا فیشر) در سطح                             SPSS16شده با نرم افزار      

 مورد آنالیز  قرار گرفتند. 0/05معناداري 

حیه گردن (                       یافته ها:  ا در ن ه،  شت ذ سال گ یک  در  درد  شیوع  ن  زا ن  می ری شت د بی دا شان  عه ن ج مطال درصد)،   47/4نتای
  29/7درصد)، مچ دست ها (        33/1درصد)، زانو (    35/2درصد)، شانه (     40/3درصد)، قسمت تحتانی پشتی (  46/1قسمت فوقانی پشتی (  

نشان  ROSAدرصد) گزارش شده است. نتایج ارزیابی به روش 14/7درصد)،  ران ها ( 17/1درصد )، مچ پاها (  20/5درصد)، آرنج ها ( 
و ساعت کار روزانه ارتباط معناداري           ROSAدرصد کاربران رایانه در سطح ضرورت مداخله قرار دارند. بین امتیاز نهایی                 68/3داد  

 ) p>0/05وجود داشت (

سکلتی نتیجه گیري  ت ا ختالل شیوع ا د  دا شان  عه ن ج مطال درصد آنها    68/3عضالنی در کاربران رایانه نسبتا باال بوده و           –: نتای
در سطح ضرورت مداخله  قرار داشتند بنابراین پیشنهاد می شود مداخالت آموزشی و  مهندسی متناسب براي کاهش  سطح خطر صورت             

عضالنی و بهبود وضعیت بدنی آموزش هاي ارگونومی الزم در خصوص              –گیرد. در این مطالعه  جهت پیشگیري از اختالالت اسکلتی            
 نحوه  اتخاذ پوسچر مناسب، تنظیم و چیدمان ایستگاه کاري داده شد.

 

سکلتی  کلید واژه ها: ختالالت ا  ROSAعضالنی، کاربران رایانه،  -ا
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 A-10-477-1 

 تاثیر برنامه مداخله ارگونومی در کاهش اختالالت اندام فوقانی در شرکت برق

 

  6، محمد خیر اندیش 5، عبداله میروند 4،روح اله ترك شوند*  3، جواد ترکمان 2، علی سعادت فر  1سیدقوام الدین عطاري

 . استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، بروجرد، ایران1

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران .کارشناس مهندسی بهداشت حرفه2

 . (نویسنده مسؤول) کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان، ایران3

ja.to91@yahoo.com 

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،  دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران4

 ،کارمند شهرداري قم، مدرس دانشگاه هالل احمرHSE.کارشناس ارشد 5

 دکتراي دندانپزشکی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان،همدان،ایران6
 

  چکیده
 

سکلتی              زمینه و هدف:   ختالالت ا ز ا شگیري ا پی شورها  ز ک سیاري ا در ب روزه  عضالنی ناشی از کار به صورت یک ضرورت و  اولویت              –ام
هاي فوقانی بدن در کارگران شرکت        عضالنی در اندام    –ملی در آمده است. مطالعه حاضر با هدف انجام یک نوع مداخله در کاهش اختالالت اسکلتی                  

 توزیع برق کرمانشاه انجام شده است.  

ز     مواد و روش ها:    ز ا عه ا ن مطال با   نفر از کارگران تعمیرات شرکت توزیع برق        40باشد که در بین       می  مقطعی  روش  به  تحلیلی-توصیفی  نوع  ای
عضالنی از مقیاس آنالوگ بصري (        –شدند. به منظور تعیین شدت درد ناشی از اختالالت اسکلتی               انتخابتوجه به نوع وظیفه، با روش سرشماري         

Vas ) نقشه بدن ،(Body Mapآزمون  از استفاده با ها داده تحلیل تجزیه  و )، استفاده گردید. آنالیزt       افزار    زوجی و با استفاده از نرمSPSS   نسخه
 انجام شد. 20

شامل گردن، شانه،     هاي درگیر در این شغل     . اندام   گردید  ها گزارش   شانه  گردن و   نواحی  در  ها  شدت ناراحتی   بیشترین  حاضر  مطالعه  در  یافته ها: 
درصد، آرنج  20درصد،گردن    65پشت، کمر، آرنج، بازو، دست، ران، زانو، و ساق و مچ پا بودند. بیشترین شدت درد در کارگران بترتیب در قسمت شانه                          

زوجی رابطه معنی داري قبل از اجراي مداخله ارگونومیک و بعد از مداخله                  tبر اساس ازمون آماري     .درصد بود   5ها    درصد، دستها و مچ دست     10
 .=p)0/004(ارگونومیک به دست آمد

ست.                           نتیجه گیري:  د باال ه کاري بودن ستگا ی در ا ت که  را عمی ت ن  را رگ در کا عضالنی  سکلتی  ختالالت ا ز  ا شی ا درد نا شدت 
 گردد که آموزش اصول ارگونومی و طراحی ایستگاه کار براي کارگران اجرا گردد.  هاي این مطالعه، پیشنهاد می براساس یافته

 عضالنی –اختالالت اسکلتی  مداخله ارگونومیک، مقیاس آنالوگ بصري، نقشه بدن، هاي کلیدي: واژه
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A-10-486-1 

 REBAمداخله ارگونومی در یک کارگاه تعویض روغنی و بررسی اثر بخشی با روش  
 

 * 3، محمد اصالنی  2، مجتبی مختاري  1رضا عبدي

 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی یزد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد  1
 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی یزد، گروه ارگونومی،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد  2

(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی یزد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد،  3 
mohamadaslani54@gmail.com  

 

 چکیده
ت  زمینه و هدف:   عالی هاي   تواند عوارضی مانند پارگی، شکستگی، تنش       جایی دستی بار، به صورت کوتاه یا بلند مدت می           هاي جابه   ف

عضالنی به خصوص در مهرهاي کمر ایجاد نماید. هدف این مطالعه             -اي و اختالالت اسکلتی     سیستم قلب و عروق، خستگی ماهیچه      
هاي روغن توسط کارگران تعویض روغنی و مداخله ارگونومیکی جهت کاهش سطح ریسک در ایستگاه حمل                   ارزیابی حمل دستی بشکه   

 باشد. بشکه می
خله     مواد وروش ها:   دا عه م یک مطال ن  باشد که در یک کارگاه تعویض روغنی صورت گرفته است. براي ارزیابی پوسچر                اي می   ای

استفاده شد و امتیاز نهایی در هر دو حالت با یکدیگر مقایسه شدند. با طراحی و ساخت جرثقیل           REBAکار قبل و بعد از مداخله از روش  
 هاي روغن حذف گردید. جایی دستی بشکه تعویض روغنی با فضاي محدود، جابه  منوریل بازویی با قابلیت نصب در کارگاه

جابه     ها:  یافته رزیابی اولیه  ا و سطح    12مشخص گردید که امتیاز نهایی        REBAهاي روغن توسط روش       جایی دستی بشکه    در 
باشد و سطح خطر بسیار باالست. ضرورت و زمان اقدام مداخله، آنی است. در نتیجه با طراحی و ساخت                          می  4اولویت اقدام اصالحی    

هاي روغن به طور کامل حذف شدند و شرایط کار  به طرز               ها، انتقال دستی بشکه     جایی بشکه   جرثقیل منوریل بازویی براي حمل و جابه      
 و سطح خطر به سطح پائین کاهش یافت.  1و سطح اولویت اقدام اصالحی به  2چشمگیري بهبود یافت و امتیاز نهایی به 

جابه        گیري:  نتیجه در  رگونومیکی  ا خله  دا جراي م ا ا تعویض روغنی، سطح ریسک        هاي روغن در کارگاه     جایی دستی بشکه    ب
ارگونومیک کاهش یافت که این موضوع مؤثربودن اقدام اصالحی را آشکار نمود. کار با جرثقیل منوریل بازویی پوسچر مناسب تنه،گردن،                     

 دست را سبب شد. پاها، ساعد، مچ
 

 .REBAمداخله ارگونومی، تعویض روغنی، روش   :کلمات کلیدي
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A-10-486-2 

 هاي کاري یک سنگبري بررسی میزان تأثیر مداخالت مهندسی برسطح ریسک ارگونومی در ایستگاه
 

 6، حسین فالح زاده5، سعید قانع 4، امیرهوشنگ مهرپرور 3،حسن صادقی نایینی   2، ابوالفضل برخورداري 1محمد اصالنی

 mohamadaslani54@gmail.comنویسنده مسئول، دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  1 

 اي، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد¬استاد، گروه بهداشت حرفه 2

 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران.  3

 دانشیار، گروه طب کار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  4

 اي، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران¬دانشجوي دکتري ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه  5

 استاد، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  6

 

 چکیده
دهه زمینه و هدف:  هاي   اند. با این وجود آسیب      اي انسان شده    ها جایگزین نیروي ماهیچه     اي در کارهاي صنعتی رخ داده است و ماشین          هاي اخیر تغییرات عمده   در 
هاي سنگ    جایی دستی پالك  -هاي صنعتی است. هدف این مطالعه ارزیابی جابه          جایی دستی بار هنوز یکی از مشکالت اصلی در محیط             هاي جابه   ناشی از فعالیت  

 باشد. هاي کاري می توسط کارگران سنگبري و اجراي مداخالت ارگونومیک جهت کاهش سطح ریسک در پست

ه      مواد و روش ها:    خل دا صورت م ه  عه ب ن مطال نفر کارگر مرد یک شرکت سنگبري انجام شده است. تعیین پوسچرهاي               50اي و به روش قبل و بعد بر روي           ای
قبل و پس از انجام      ، ISO11226:2000و ارزیابی سطح ریسک ارگونومیک با استفاده از روش               WISHAلیست    نامناسب حین انجام کار با استفاده از چک         

 هاي آماري تحلیل واریانس و ویلکاکسون انجام گرفت. و آزمون 20نسخه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم مداخالت ارگونومیک، صورت پذیرفت. آنالیز آماري داده

ه،          ها:  یافته ع ز مطال حاصل ا ج  س نتای سا ر ا لیست   پوسچر نامناسب مورد بررسی طبق چک        7درصد از کارگران، قبل از شروع مطالعه، حداقل در یکی از                78ب
WISHA     کش،   هاي کاري واگن    ترین ریسک فاکتورهاي شغلی به ترتیب مربوط به کارگران ایستگاه            اند، به طوري که بیش      ، داراي ریسک فاکتورهاي شغلی بوده

 هاي کاري واگن    باشد و این مقادیر بعد از اجراي مداخالت در ایستگاه            درصد) می   50(  نواري  ) و ساب  71/4بر (   درصد)، قله   66/7درصد)، استوك(   100ضایعات سنگ( 

درصد) حذف گردیدند. از سوي دیگر بر پایه ارزیابی           93/3درصد) و استوك (     42/8بر (   هاي کاري قله    درصد و در ایستگاه     100کش، ساب نواري، ضایعات سنگ به طور        
درصد از آنها، داراي      48قبول و     درصد از کارگران داراي سطح ریسک غیرقابل         52، قبل از شروع مطالعه،       ISO11226:2000سطح ریسک ارگونومیک به روش       

قبول افزایش    درصد سطح ریسک قابل     82قبول کاهش و به       درصد سطح ریسک غیرقابل     9اند. پس از انجام مداخالت ارگونومیک به           قبول بوده   سطح ریسک قابل  
 درصد بدست آمد.  63/8یافته است. میزان بهبود پوسچرها در تمام مداخالت 

ت           گیري:  نتیجه قبول و وضعی رقابل  غی رگونومیک  سک ا ری سطح  ی،  غل ش فاکتورهاي  سک  ری رگونومیکی  داخالت ا جراي م ا ا هاي بدنی کارگران این      ب
 صنعت کاهش یافت.

 ISO11226:2000، مداخالت مهندسی، WISHAلیست  ایستگاه کاري، چک :کلمات کلیدي



227  

 

  A-10-492-1 
 رویکردي بر جامع نگري ارگونومی   ) :UXطراحی ارگونومیک محصول مبتنی بر تجربه کاربر(

 

 حسن صادقی نایینی

 دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران 

naeini@iust.ac.ir 
 

 چکیده
امروزه علم و هنر ارگونومی، مرزهاي میکرو ارگونومی را درنوردیده و فراتر از تناسبات اندامی و ابعـادي بـه             
زوایاي کیفی مبتنی بر نیاز و خواسته هاي کاربران توجه ویژه دارد. محصوالت تولید شـده از سـوي مراکـز                  
صنعتی و تولیدي می بایست براي مشتریان و متناسب با ان چه ایشان انتظار دارند طراحی و تولید کنند و بی 
شک عدم توجه به این مهم، افول و شکست هاي اقتصادي را در بازرارهاي رقابتی به همراه خواهد داشت .             
در این زمینه ارگونومی به عنوان علمی با رویکردهاي توامان سالمت و بهره وري ، نقش آفرین است. حیطه      
هاي جدید ارگونومی ، طراحی را از حالت یک طرفه آن که منحصر به گروه هاي طراحی، تحقیق و توسـعه             
صنعتی بوده ، خارج ساخته و به طراحی با و براي مشتري توجه دارد و در این راستا طراحی کـاربر محـور (              

UCD           بارقه هایی موثر را ارایه نموده است. از سویی براي اثر بخشی هر چه بهتر و بیـشتر ایـن دسـته از (
طراحی ها می بایست به اهمیت و نقش تجربه کاربري دقت داشت. در این مقاله سعی شده است تـا نتایـج              
طراحی محصوالت ارگونومیک مبتنی بر طراحی کاربر محور و با زاویه تجربه کاربري که در قالب پایان نامه            
هاي مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی مطرح بوده ، مورد مداقه قرار گرفتـه و نقـاط ضـعف و قـوت                   
طراحی ها با توجه به طراحی مبتنی بر تجربه کاربري و حیطه هاي مرتبط با آن از جمله طراحی احساس گرا 
، تجزیه و تحلیل گردد. در این بررسی بیست محصول طراحی شده ك طی پنـج سـاله اخـیر مـستخرج از                    
مطالعات دانشجویی بوده ، تجزیه و تحلیل شده است. این بررسی نشان داده که که اثربخـشی رویکردهـاي           

 نوین ارگونومی مبتنی بر طراحی تجربه توانسته است نتایح شایسته اي را به همراه آورد.
 

 ارگونومی، طراحی تجربه، طراحی کاربر محور، طراحی احساس گرا :هاي کلیدي واژه 
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 A-10-494-1 
روستایی  قالیبافاندر CMDQبا استفاده از پرسشنامه  عضالنی اسکلتی هاي ناراحتی شیوع بررسی

 شهرستان بشرویه
 

 4، محمد اصالنی4، آرمین پیکري3، حسین فالح2، غالمحسین حلوانی، *1مجتبی مختاري

 ، mokhtari@bums.ac.ir، ،* (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1
 استادیار بهداشت حرفه اي، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 دانشجوي دکتراي ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3
 دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 4

 

 چکیده
ر                     زمینه و هدف     ر کا زا قبیل اب ز  رگونومی ا عوامل ا ست که  ن ا را ی ا سنتی  رخطر و  پ هم،  ع م صنای ز  یک ا قالی  ت  ع صن  :

هاي بدنی نامناسب، ساعت کار طوالنی و عدم استراحت کافی قالیبافان منجر به افزایش شیوع اختالالت اسکلتی                    غیر استاندارد، وضعیت  
هاي مختلف بدن قالیبافان روستایی       هاي اسکلتی عضالنی در اندام      گردد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع ناراحتی         ها می   عضالنی در آن  

 شهرستان بشرویه بوده است.

ش مقطعی میمواد و روش ها رو حلیلی و به  ت ی،  توصیف ز نوع  ا عه  ن مطال ای باشد. جامعه مورد بررسی شامل تمامی قالیبافانی  : 
هاي اسکلتی عضالنی از      نفر) می باشد و جهت بررسی ناراحتی         112که در زمان انجام مطالعه فعال بوده و حاضر به همکاري بودند (               

 SPSSهاي جمع آوري شده با کمک نرم افزار  ه) استفاده شد و دادCMDQهاي اسکلتی عضالنی تمام بدن کرنل ( پرسشنامه ناراحتی

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 24

شان می   یافته ها  ج ن کنند. بیشترین   عضو ارزیابی شده احساس می      20% شاغلین ناراحتی را حداقل در یکی از            91/07دهد که     : نتای
ي نشیمنگاه وجود داشت. تمام       % در ناحیه  8/7ي تحتانی پشت و کمترین شیوع ناراحتی با            % در ناحیه  80/43شیوع ناراحتی قالیبافان با     

 ها اختالل ایجاد کرده است      %) که از ناراحتی انگشتان دست چپ شکایت داشتند اعتقاد دارند که این ناراحتی در قالیبافی آن                 100افرادي ( 
 % است (کمترین).50ي ران را تجربه کردند  ، این میزان در قالیبافانی که ناراحتی در ناحیه(بیشترین)

م   نتیجه گیري  دا ر ان شت درگیري بی گردد. نتایج نشان داد     ها می   هاي فوقانی در کار قالیبافی منجر به افزایش اختالل در این اندام               : 
 دهد. افزایش سابقه کار و سن احساس ناراحتی و شدت آن را افزایش می

 

 پرسشنامه کرنل، ناراحتی اسکلتی عضالنی، قالیبافان :هاي کلیدي واژه
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A-10-495-2 

 بررسی ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی در واحد بارگیري صنایع کاشی و سرامیک استان یزد
 

 4، محمد حسین زارع 4، وحید رحیمی3، رجبعلی حکم آبادي، *2، حسین فالح1غالمحسین حلوانی

 استادیار بهداشت حرفه اي، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1
 ،* (نویسنده مسؤول) دانشجوي دکتراي ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز2

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 3
 کارشناس بهداشت حرفه اي ، شرکت مهندسی ایمن پاك صنعت 4

 
 چکیده

ح می                      زمینه و هدف   جهان مطر ت  ع صن در  سرامیک  شی و  صلی کا دگان ا د کنن ولی ت ز  یکی ا ن  را ی ا ضر  حا حال  در   :
باشد و استان یزد به تنهایی بیش از پنجاه درصد واحد هاي تولیدي کاشی و سرامیک کشور را در خود جاي داده است تقریبا در تمامی                            
واحد هاي کاشی واحد بارگیري وجود دارد که به دلیل سنگین بودن بسته هاي کاشی و نیز بارگیري دستی و همچنین حجم باالي                            

در بسیاري از کارخانجات، این واحد داراي بریسک اختالالت اسکلتی عضالنی باالیی می باشد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ریسک                              بارگیري
 اختالالت اسکلتی عضالنی در کاربران واحد بارگیري صنایع کاشی استان یزد صورت گرفت.

ش مقطعی میمواد و روش ها رو حلیلی و به  ت ی،  توصیف ز نوع  ا عه  ن مطال ای باشد. جامعه مورد بررسی شامل کارگران شاغل  : 
واحد تولید کاشی و سرامیک جهت بررسی         15در واحد بارگیري کارخانجات کاشی می باشد که به روش نمونه گیري خوشه اي تعداد                  

هاي   هانتخاب گردید جهت بررسی ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی این کارگران از روش ارزیابی سریع مواجهه استفاده گردید و داد                    
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS 24جمع آوري شده با کمک نرم افزار 

سمت             یافته ها  ق ن  در ای ن  را رگ سنی کا ن  د که میانگی دا شان  شان ن ج ن سال می باشد و بیشترین ریسک اختالالت         24: نتای
درصد) می باشد و پس از آن باالترین امتیاز مربوط به ناحیه شانه و بازوها می باشد. همچنین  87اسکلتی عضالنی مربوط به ناحیه کمر (

 درصد بود. 76میانگین نمره نهایی ریسک این کارگران 

شد نتیجه گیري ر باال می با سیا رگیري ب ا د ب ح ن وا را رگ در کا عضالنی  سکلتی  ختالالت ا سک ا ری د که  دا شان  ج ن : نتای
 لذا بایستی اقدامات کنترلی مانند مکانیزاسیون بارگیري، بارگیري با پالت و کاهش وزن بسته هاي کاشی و سرامیک مد نظر قرار گیرد.

 

 صنعت کاشی و سرامیک، ناراحتی اسکلتی عضالنی، روش ارزیابی سریع مواجهه :هاي کلیدي واژه
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 A-10-495-3 
 مداخالت ارگونومیک در واحد درجه زنی یکی از کارخانجات تولید کننده کاشی و سرامیک

 

 3،  غالمحسین حلوانیو *2، حسین فالح1رجبعلی حکم آبادي

 عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1
 ،* (نویسنده مسؤول) دانشجوي دکتراي ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز2

fallah_hossein@yahoo.com 

 استادیار بهداشت حرفه اي، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  3
 

 چکیده
 

د                         زمینه و هدف   ولی ت ز  یکی ا ن  را ی ا ضر  حا حال  در  وده و  شور ب در ک ع مهم  صنای ز  یکی ا سرامیک  شی و  ت کا ع صن  :
کنندگان اصلی کاشی و سرامیک در جهان می باشد در کلیه واحد هاي تولید کننده کاشی و سرامیک واحد هاي متعدد درجه زنی وجود                           

در دارد و با توجه به ماهیت نشسته بودن کارگر در این ایستگاه ها در طول شیفت و نیز نیاز دیداري بسیار باال در این شغل بیشتر کارگران                
این قسمت از اختالالت اسکلتی عضالنی رنج می برند لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مداخالت ارگونومیک در ایستگاه کاري درجه زنی      

 در یک واحد صنعتی به صورت پایلوت انجام گردید.

این مطالعه از نوع مداخله اي بوده و  محیط بررسی واحد درجه زنی یکی از واحد هاي کاشی و سرامیک می باشد روش :مواد و روش ها
ارزیابی گردید سپس با توجه به آنالیز هاي           RULAکار بدین صورت بوده که در ابتدا ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده                

سپس مجدداً پوسچر   صورت گرفته و مشورت متخصص ارگونومی، مداخالت ارگونومیک جهت بهبود وضعیت پوسچر کاري انجام گرفت                 
هاي جمع   هارزیابی گردید تا میزان بهبود وضعیت کاري با مقایسه قبل و بعد مداخله تعیین گردد. و در پایان داد RULAکارگران با روش  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS 24آوري شده با کمک نرم افزار 

سطح     یافته ها  ج بیانگر  جهت کارگران شاغل در این قسمت بود لذا مداخالتی از قبیل              RULAاقدامات اصالحی با روش       4: نتای
اصالح ارتفاع صندلی، فاصله صندلی تا خط عبور کاشی، راویه تابش نور به کاشی و ... صورت گرفته و در نهایت مجددًا وضعیت بدنی                            

 کارگران در این ایستگاه کاري بررسی گردید که نتایج بیانگر موثر بودن اقدامات صورت گرفته بود.

خط                   نتیجه گیري  ت به  سب دلی ن صن سب  امنا دهی ن جا  ن  ر و همچنی سته بودن کا ش ت ن جهت ماهی زنی به  درجه  حد  : وا
 تولید داراي مشکالت ساختاري زیادي می باشد که با اصالح ارتفاع و نیز فاصله تا خط تولید و نیز جانمایی براي پاها تا حد بسیار زیادي                           

 می تواند وضعیت پوسچر بدنی کارگران شاغل در این قسمت را بهبود بخشید.
 

رگونومیک هاي کلیدي: واژه داخالت ا ی، م عضالن سکلتی  حتی ا را ا سرامیک، ن شی و  ت کا ع  صن
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 A-10-498-1 
 طراحی ارگونومیک ایستگاه هاي کار دانشجویان در کارگاه هاي فلزکاري دانشگاه ها

  

3، روزبه قوسی2، حسن صادقی نایینی، *1حسین پورنگ
 

 (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران1

  db.hosseinpoorang@yahoo.com 
 دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران 2

 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران 3
 

  چکیده    
سمانی   زمینه و هدف   ج ت هاي  عالی ف ارگونومیک   طراحی .شد  خواهد  فعالیت  کیفیت  و افت   بازده  کاهش  و  خستگی  افزایش  باعث  : 

 کارگیري  به  هدف  با  حاضر  مقاله .می تواند راهکاري براي حفظ سالمت نیروي انسانی محسوب شود             تجهیزات  و  کار  هاي  ایستگاه

دانشجویان در کارگاه هاي فلز ارائه شده         کار  هاي  ایستگاه در افراد وضعیت بهبود جهت در و حوزه طراحی در ارگونومی علم  راهکارهاي
 است.

درمواد و روش ها     کاري  هاي  ایستگاه  اي،  کتابخانه  مطالعات  انجام  از  پس  می باشد،   به روش میدانی و موردي       که  مطالعه  این  :

 هاي  ایستگاه  وضعیت  تر  دقیق  بررسی  براي .گردید  انتخاب  مطالعاتی  نمونه  عنوان  به  در یکی از دانشگاههاي دولتی      موجود  جوشکاري

 شد.  استفاده زمان و و ارزیابی کار )روش فنالندي(کار  محیط ارگونومیک بررسی ، RULA روشهاي از موجود، کاري
روالیافته ها  رزیابی  ا م  جا ز ان ا س  پ  دست  به 7 و 6 و چپ   راست  دست  براي  ترتیب  به  ریسک  سطوحایستگاه کاري موجود،  3در  : 

   .باشد می نظر مورد کار ایستگاه اصالح جدي نیاز دهنده نشان آمده دست به آمد. نتایج
شته هاي                   نتیجه گیري  ر شجویان  دان عملی  راي کارهاي  ر ب ه هاي کا ستگا ی ا حی  م طرا زو ه، ل صل حا ج  ستناد نتای : به ا

فنی مهندسی به اثبات رسید. از این رو بر اساس روش طراحی کاربر محور، ایستگاه مذکور طراحی گردید. این طراحی داراي ویژگی                           
نشسته براي افزایش تسلط و       -هایست که از مهم ترین آنها می توان به مواردي از جمله طراحی ایستگاه کاري بر اساس پوسچر ایستاده             

دقت کاري، استفاده از فاکتورهاي طراحی فراگیر به وسیله افزودن امکان تنظیم ارتفاع میز، صندلی و زاویه سطح میزکار، به کارگیري                        
اصول تئوري گشتالت در طراحی فرم میز و صندلی براي کاهش پیچیدگی ها، استفاده از اصول طراحی فانکشنال و عملکردگرا در طراحی 

 اهرم هاي کنترل جهت آسان سازي فرآیند استفاده اشاره نمود.
 

 ارگونومی، طراحی صنعتی، طراحی ایستگاه کار، جوشکاري هاي کلیدي: واژه
 



232  

 

A-10-502-1 

 nerpa   بررسی ارگونومیکی پوسچرهاي کاري پرسنل شرکت صنایع غذایی پانید بیهق به روش

 

4حدیث براتی -3زهرا شریفی -2*رضاحکت شعار -1الهام مزروعی
 

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي،  دانشکده بهداشت، علوم پزشکی سبزوار،کمیته تحقیقات دانشجویی1

  rezahhekmatshar@yahoo.comدانشجوییمربی گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کمیته تحقیقات 2

 مربی گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 3

 مشاور آماري، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کمیته تحقیقات دانشجویی4

 

 چکیده  

ایستاده کار کردن ونداشتن صندلی ارگونومیکی برعملکرد کاري افراد تأثیرمی گذارد و می تواند در ایجاد ناراحتی هاي                       :زمینه وهدف 
ستون فقرات و کمر درد نیز مؤثر باشد. از آنجا که طراحی براساس داده و اطالعات خاصی صورت می گیرد و در خصوص انساناز داده هاي 
آنتروپومتري استفاده می شود، این داده ها می بایست کامأل منطبق بر خصوصیات جمعیت هدف باشد.بنابرین هدف ازانجام این مطالعه،                      

 تعیین مشخصه هاي آنتروپومتریکی صندلی صنعتی بر اساس ابعاد آنتروپومتریک جوشکاران صنعت اگزوز خودرو خراسان می باشد.
سال           روش بررسی:  در  ز نوع مقطعی  توصیفی ا عه  ن مطال نفر از جوشکاران صنعت    65به صورت سرشماري بر روي         1394ای

اگزوز خودرو خراسان، انجام شد. به این منظور براي بدست اوردن الگوي درد در نواحی مختلف بدن، فرم بادي مپ تکمیل و جهت تعیین                         
 تجهیزات  ازپارامترهاتوسط  شدوهریک  تهیه  باتحقیق  مرتبط  پارامتر آنتروپومتري  12 از  معتبر لیستی   مقاالت  ابعاد مناسب صندلی، براساس   

 جهت  توصیفی  با استفاده از آزمون هاي      بوده  نرمال  توزیع  که داراي   آنتروپومتري  خام  داده هاي .شد  اندازه گیري   استاتیک  آنتروپومتري
 .شدند پردازش ابعادصندلی تعیین

سکلتی       یافته ها  عوارض ا شیوع  ن  زا ن می ری شت دبی دا شان  ج ن % مربوط به گردن می باشد. همچنین اکثر        64/4عضالنی با   -: نتای
افرادایستاده کار کردن را عامل درد و ناراحتی خود می دانستند. با بررسی ابعاد آنتروپومتریک نیز ابعاد مناسب جهت طراحی صندلی                            

 ارگونومیک براي جامعه هدف پیشنهاد شد.
ج  بحث و نتیجه گیري:   ارگونومی  براصول  مبتنی  صندلی  شایسته  ویاانتخاب  طراحی  براي  الزم  ابعادي  ویژگی هاي   به  تحقیق  این  نتای

 .گشت منتهی
 

رگونومیواژه هاي کلیدي: ی، ا عت صن ی  دل صن ري،  پومت رو  آنت
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A-10-502-2 

تعیین مشخصه هاي آنتروپومتریکی صندلی صنعتی بر اساس ابعاد آنتروپومتریک 
 جوشکاران صنعت اگزوز خودرو خراسان

 

  4*زهرا شریفی -3مهدي عارفخانی -2فاطمه طالبی -1الهام مزروعی

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-2

 دانشجویی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-3       

 مربی گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده بهداشت. -4*       
 sharifi_12_ohs@yahoo.comنویسنده مسئول:  

 

 چکیده
حتی زمینه وهدف: را ا دن جا ی ر ا د د  توان ردو می  ذا ر می گ ثی أ ت د  را ف رعملکرد کاري ا رگونومیکی ب ی ا دل صن ن  شت دا ون ر کردن  اده کا ست ی ا

هاي ستون فقرات و کمر درد نیز مؤثر باشد. از آنجا که طراحی براساس داده و اطالعات خاصی صورت می گیرد و در خصوص انسان از داده هاي 
صه مشخآنتروپومتري استفاده می شود، این داده ها می بایست کامأل منطبق بر خصوصیات جمعیت هدف باشد.بنابرین هدف ازانجام این مطالعه، تعیین 

 هاي آنتروپومتریکی صندلی صنعتی بر اساس ابعاد آنتروپومتریک جوشکاران صنعت اگزوز خودرو خراسان می باشد.
سال موادوروشها در  ز نوع مقطعی  توصیفی ا عه  ن مطال ای نفر از جوشکاران صنعت اگزوز خودرو 65به صورت سرشماري بر روي  1394:

  خراسان، انجام شد. به این منظور براي بدست اوردن الگوي درد در نواحی مختلف بدن، فرم بادي مپ تکمیل و جهت تعیین ابعاد مناسب صندلی،
پارامتر آنتروپومتري مرتبط باتحقیق تهیه شدوهریک ازپارامترهاتوسط تجهیزات آنتروپومتري استاتیک اندازه گیري  12 براساس مقاالت معتبر لیستی از

 .داده هاي خام آنتروپومتري که داراي توزیع نرمال بوده با استفاده از آزمون هاي توصیفی جهت تعیین ابعادصندلی پردازش شدند.شد

سکلتییافته ها: ض ا عوار شیوع  ن  زا ن می ری شت دبی دا ن  شا ج ن % مربوط به گردن می باشد. همچنین اکثر افرادایستاده 64/4عضالنی با -نتای
هدف عه کار کردن را عامل درد و ناراحتی خود می دانستند. با بررسی ابعاد آنتروپومتریک نیز ابعاد مناسب جهت طراحی صندلی ارگونومیک براي جام

 .پیشنهاد شد
رگونومی  نتیجه گیري: صول ا را دلی مبتنی ب صن سته  شای ب  خا انت ا ی طراحی و راي  م ب عادي الز ژگی هاي اب حقیق به وی ت ن  ج ای نتای
 .منتهی گشت

 

رگونومیکلیدواژه ا ی،  عت صن دلی  صن ري،  پومت رو :آنت  
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A-10-512-1 

 اجتماعی کار با مشخصه هاي دموگرافیک در کارکنان بیمارستانی-ارتباط شرایط روانی
 

 4، شهرام میرزایی دریانی   3، محمد اصغري جعفر ابادي2* ، لیال راستگو1یحیی رسول زاده

 دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه 1
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  و دانشجوي ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2

 la.rastgoo@gmail .com*معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
 . دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه3

 . دانشگاه ازاد اسالمی اردبیل، عضو هیئت علمی دانشگاه4

 

  چکیده 
روانی   زمینه و هدف   فاکتورهاي  اجتماعی کار و     -شغلی دارند. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهاي روانی           نقش مهمی در سالمت     اجتماعی–:  

 ارتباط آن با مشخصه هاي دموگرافیک در کارکنان بخشهاي بستري بیمارستان هاي شهر اردبیل در ایران انجام گرفت.  

توصیفی     مواد و روش ها    عه  ن مطال در ای نفر از کارکنان دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی               490تحلیلی از نوع مقطعی تعداد       -: 
اجتماعی از پرسشنامه محتواي شغلی و جهت بررسی ویژگی هاي دموگرافیکی از پرسشنامه محقق ساخته                   –مشارکت کردند. براي مطالعه ابعاد روانی     

 انجام شد.  16نسخه  SPSSاستفاده گردید. آنالیز آماري داده در نرم افزار 

سن (      یافته ها  راي  دا عه  د مورد مطال را ف  33/5درصد از افراد مورد مطالعه زن، حدود        83/9سال بودند.     8/79)5/7سال و سابقه کار (      33/8)  1/6: ا
بین )  Correlation  ANOVA, T-Test, Spearman’sباشند. بر اساس آزمونهاي آماري (      درصد افراد مورد مطالعه مجرد و بقیه متأهل می        

رابطه معنی    بعد آزادي تصمیم گیري با سن، جنس، وضعیت استخدامی و زیر مقیاس استفاده از مهارت با سن، جنس، سابقه کار و وضعیت استخدامی                         
همچنین بین بعد حمایت اجتماعی با سابقه کار، زیر مقیاس حمایت همکاران با وضعیت تاهل و زیر مقیاس حمایت                            ).  p>0/05(دار وجود دارد  

 ,Correlation  ANOVA. همچنین بر اساس آزمونهاي آماري ()p>0/05(سرپرستان با سن، سابقه کار و نظام کار رابطه معنی دار مشاهده شد

T-Test, Spearman’s  (                      بین بعد آزادي تصمیم گیري با سن، جنس، وضعیت استخدامی و زیر مقیاس استفاده از مهارت با سن، جنس، سابقه کار
 ) p>0/05(رابطه معنی دار وجود دارد و وضعیت استخدامی

روانی               نتیجه گیري  ت  در وضعی رافیک  دموگ شخصه هاي  دهد که م شان می  عه ن ن مطال ج ای اجتماعی کارکنان بیمارستانی نقش    -: نتای
 .اجتماعی کار می تواند موثر واقع گردد-قابل مالحظه اي داشته و توجه به این ویژگی ها در برنامه هاي بهبود شرایط روانی

 

روانی واژه هاي کلیدي: فاکتورهاي  جتماعی،  فنی ا ستم هاي   اجتماعی، ویژگی هاي دموگرافیک،  ماکرو ارگونومی، بیمارستان -سی
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A-10-536-1 

بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی عضالنی و شرایط ارگونومیکی مشاغل اداري یک  
 مرکز نظامی با استفاده از تکنیک ارزیابی ارگونومیکی روال

 

 2 ، مرتضی عصاري1*غالمحسین پورتقی

ایمیل   -مرکز تحقیقات بهداشت نظامی - (عج)دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ اهللا ،*(نویسنده مسئول): دکتراي بهداشت حرفه اي -1
ghpourtaghi@yahoo.com 

 assari25@yahoo.com  -دانشکده بهداشت - (عج)دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا - 2

 

 چکیده
داري            زمینه و هدف   رکنان ا در میان کا غلی  ش هاي   ری عضالنی و بیما سکلتی  ختالالت ا شیوع  ا ن  زا روزه می : ام

افزایش یافته است. هدف از انجام این مطالعه تعین سطح ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی در مشاغل اداري در یک مـرکـز        
 نظامی و آگاهی از شرایط ارگونومیکی آنها به انجام رسید.

ه        روش بررسی:   عضالنی ب سکلتی  ختالالت ا جاد ا ی سک ا ری سطح  ن  زا حلیلی می ت ـ  توصیفی  عه   ن مطال در ای
ساعت از وقت کاري خـود را روي             4نفر از کارکنان نظامی مرد شاغل در بخشهاي اداري که حداقل            145روش روال در بین     

 باشند ، مورد بررسی ارزیابی قرار گرفت. صندلی نشسته و مشغول انجام امور اداري و یا کار با رایانه می

شاخص               ها  یافته ن  انگی د، می دا شان  عه ن ن مطال در ای شر  فی زمون  ز آ حاصل ا ج  بوده و  25/57کارکنان  BMI: نتای
) و همچنیـن   p= 0/016% از کارکنان داراي اضافه وزن هستند. بین فاکتور ارزیابی روال با بروز اختالالت اسکلتی عضالنی (            58

 ).p=0/049شیوع اختالالت مچ دست ارتباط معنی دار وجود دارد (

ت                      گیري  نتیجه  رور ضــ ر و  ا ــ ن ک ــ حی در  تحرك کافی  م  د ع ن  رکنان و همچنی دنی کا سب ب امنا ت ن : وضعی
نشستن طوالنی مدت روي صندلی و کار طوالنی مدت با رایانه سبب شده است کارکنان اداري در معرض خـطـر ابـتـال بـه                            

ریزي مناسب جهت فعالیت ورزشی و انـجـام حـرکـات          اختالالت اسکلتی عضالنی قرار گرفته و دچار اضافه وزن شوند. برنامه           
 کششی حین کار می تواند در پیشگیري از ایجاد اختالالت موثر باشد.

 ارزیابی ارگونومیکی، مشاغل اداري، اختالالت اسکلتی عضالنی، تکنیک روال : ها کلیدواژه
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 A-10-563-1 
 در محیط مجازي رانندگی EEGبررسی تغییرات ریتم بتاي نسبی 

 

محمدرضا  5، علی نحوي4، علی مطیع نصرآبادي3، جبراییل نسل سراجی2،  عادل مظلومی،*1فرامرز قره گوزلو
 6آشوري

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،استادیار 1
gharagozlouf@yahoo.com ، (نویسنده مسؤول) 

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 
 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3

 دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد 4
 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی 5

 کارشناس ارشد ، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی 6

 چکیده  
در            زمینه و هدف   اکنون  ت ست و  زه ا ا ت ر  ا سی دگی موضوعی ب رانن سبی طی وظیفه  ن هاي ن توا ژه  وی غزي ب ج م ت اموا را غیی ت سی  رر :  ب

در رانندگان اتوبوس هاي بین شـهري در محیـط           EEGبررسی تغییرات ریتم بتاي نسبی هیچ مطالعه اي انجام نشده است، لذا پژوهش حاضر با هدف    
 مجازي رانندگی صورت گرفت.  

توصیفیمواد و روش ها    ش  رو ه  ضر ب حا عه  -شهري سالم مرد صـورت پـذیرفت. راننـدگان مـی          -راننده اتوبوس بین 30تحلیلی در روي -: مطال

در نواحی مختلف سر ثبت مـی    EEGمی کردند. در طول رانندگی دادگان   طی بایست یک جاده یکنواخت را با سرعت ثابت در محیط مجازي رانندگی  
با استفاده از تبدیل سریع فوریه به دست آمدند. سپس     2و بتا  1هاي مزاحم، باندهاي فرکانسی دلتا، تتا، آلفا، بتا -شد. پس از فیلترکردن و حذف سیگنال   - 

محاسبه شدند و تغییرات این باندهاي فرکانسی در طول رانندگی بررسی شدند. براي تعیین وجود اختالفات معنادار در ایـن      2و بتا  1توان نسبی امواج بتا   
  استفاده شد. از آنالیز واریانس سنجش هاي مکرر رانندگیاي �دقیقه باندهاي فرکانسی در نواحی مختلف مغزي و فواصل زمانی 

)، F = 2.792, p = 0.002)، مرکزي (  F = 2.929, p = 0.001نسبی، تفاوت هاي معنادار آماري در نواحی قدامی (  1در فعالیت بتا  : یافته ها 
) دیده شد. افزون بر این،  F = 8.280, p = 0.0001) و کل سر (F = 2.189, p = 0.018)، پس سري (F = 2.224, p = 0.016آهیانه ( 

)، اختالفات آماري F = 6.244, p = 0.0001) و کل سر (F = 2.363, p = 0.009)، مرکزي (F = 2.223, p = 0.014در نواحی قدامی (
نسبی در کل رانندگی سـیر    2و بتا  1به طور کلی روند فعالیت بتا گردید. -دقیقه اي رانندگی مشاهده 10نسبی در فواصل زمانی  2معناداري در فعالیت بتا    

 نزولی داشت.
باشد، این در حالی است که     براي ردیابی خستگی ذهنی رانندگانبه نظر می رسد تغییرات فعالیت بتاي نسبی نیز می تواند شاخص خوبی :  نتیجه گیري 

تحقیقات بیشتر درخصوص خستگی راننده، به خصوص با توجه بـه     .محققان پیشین باور داشتند که فعالیت آلفا قابل اطمینان ترین شاخص خستگی است   
 تفاوت هاي فردي و معتبرسازي پژوهش هاي شبیه سازي شده در یک محیط واقعی به منظور پیشگیري از حوادث جاده اي پیشنهاد می گردد.

 

ی،  هاي کلیدي: واژه سب  محیط مجازي رانندگی، خستگی ذهنیریتم بتاي ن
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A-10-607-1 

 تحلیلی اختالالت اسکلتی عضالنی در مشاغل با احتمال ریسک هاي ارگونومیکی باال–مطالعه توصیفی 

 2 ، سید محمد جواد گل حسینی1*و،رویا هاشمیان1محمد بنده پور 
 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گیالن، ایران-1

 Hashemian_roya1994@yahoo.com*نویسنده مسئول 

 دانشجوي دکتراي بهداشت حرفه اي، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گیالن، ایران-2

 

 چکیده
) می باشد. ایستگاه هاي کاري و        MSDSامروزه از شایع ترین مشکالت در محل کار، اختالالت اسکلتی عضالنی (               :زمینه و هدف  

طراحی شغل غیرارگونومیک، شاغلین را مجبور به قرار گیري در وضعیت هاي خاص که در واقع همان انواع ریسک فاکتورها می باشند،                        
می شوند. این آسیب ها در اثر تخریب تجمعی بافت هاي دستگاه اسکلتی عضالنی طی ماه ها وسال                  MSDSقرار می دهد که منجر به       

اجتماعی در محیط کار رخ می دهد. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع                 –ها مواجهه با عوامل استرس زاي بیومکانیکی و روانی            
 اختالالت اسکلتی عضالنی در مشاغل با احتمال ریسک باال انجام شده است.

توصیفی    روش کار:    ت  عا سته مطال د ز  ا ش  ژوه  18نفر از کارکنان در       746تحلیلی و مقطعی است. جامعه و محیط پژوهش              -پ
%) بودند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه اي            34/3نفر زن (    256%) و     65/7نفر مرد (    490شغل مختلف هستند که در میان آن ها         

مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول آن حاوي اطالعات فردي و دموگرافیک و بخش دوم آن پرسش نامه استاندارد بررسی اختالالت                         
و  شاخص هاي آمار توصیفی و           spss16اسکلتی عضالنی  نوردیک بود. تجزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از  نرم افزار آماري                      

 آزمونهاي کاي اسکوئر و ضریب همبستگی انجام شد.

در طی            یافته ها:    ختالالت  ن ا ری شت ن بی ختلف به طور میانگی شاغل م %)، 37%)، زانو (    52/3ماه گذشته در کمر(     12در میان م
%)  در     79/2(  %) مشاهده گردید که در این میان  بیشترین درصد اختالالت  کمر درد                5/6%) و کمترین اختالالت در آرنج(       35/9گردن(

 ) با وجود کمر درد مشاهده گردید.0/008) و  جنسیت(0/001شالیکاران برنج می باشد . همچنین در  این مطالعه ارتباط معنا داري بین سن(

با توجه به شیوع فراوان اختالالت اسکلتی و عضالنی در مشاغل مختلف، لزوم توجه ویژه به مسائل ارگونومیکی  بحث و نتیجه گیري: 
و رعایت آن و همچنین آموزش نکات ارگونومیکی  به کارکنان احساس می شود تا با افزایش آگاهی کارکنان  از پوسچر هاي مناسب در                          

 حین انجام کار، شاهد کاهش این اختالالت و هزینه هاي درمانی ناشی از آن و افزایش بهره وري در میان کارکنان باشیم.

 

درد، کلید واژه: شاغل، کمر  ی، م عضالن سکلتی  ختالالت ا ج. ا رن ن ب را  شالیکا
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A-10-612-1 

 Using SBAR Technique in nursing handoffs and patient safety 
 

Narges Toghian Chaharsoughi
1, Shahnaz Ahrari2,*, Mohammad Nasr-Esfahani3, Azam Eshaghian4

 

1- Department of Nursing & Midwifery  Science Research, Department of Nursing, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 
Najafabad, Iran 

 2-(Corresponding author ) Department of Paramedicine, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical 
Sciences, Gonabad, Iran, PhD student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Sh.ahrar@gmail.com 

3-Department of Emergency Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

4- PhD student,Shahid Behashti University of Medical Sciences, School of Nursing & Midwifery, Tehran, Iran 

 

Abstract: 

 Background: The aim of present study was to investigate the effect of using SBAR 
technique on the incidence of errors caused by communication at handoffs. Patient care 
handoff among nurses is so critically important that it can lead to the incidence of errors and 
sentinel events for the patient if not properly performed. Thus, using a systematic and struc-
tured method can help nurses fulfil this vital responsibility. SBAR is a standard technique for 
transferring patient care information.  

Materials & Methods: 430 hospital nurses work in a teaching hospital in the city of Is-
fahan invited to this study. The present study with before-after design was conducted. 430 
hospital nurses work in a teaching hospital in the city of Isfahan invited to this study. All 
hospital nurses work in a teaching hospital in the city of Isfahan were taught how to report 
errors, and the reported errors were collected over six months. Next, nurses were trained in 
the SBAR technique, and reported errors over the following six months were collected and 
analyzed. 

Results: The present study results showed that the SBAR technique significantly reduc-
es safety errors with personal origins in nursing care handoffs (P<0.001). 

Conclusion: Use of a standard patient handoff technique and proper  professional com-
munication during handoff is the most important point, as it helps enhance patient safety at 
admission and reduces the incidence of errors and sentinel events mainly caused by improper 
communication. 

 

Keyword: Communication  errors , patient safety, SBAR Technique 
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A-10-690-1 

 کلوین)  بر عملکرد تایپ کردن دانشجویان 3000و5000تأثیر روشنایی ال اي دي با دماي رنگ (
 

 4آبادي ، سارا شاهدي علی3، مریم جمشیدزاد2*، الهه عموزاده1صغري مشتاقی

 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی1

* (نویسنده مسئول):  کارشناسی ارشد، گروه آموزشی ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی2    

Elizad_university@yahoo.com 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالمکارشناسی ارشد ارگونومی،  3

 اي، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشناسی ارشد، گروه آموزشی بهداشت حرفه 4

   

 

   چکیده
ت کاري  زمینه و هدف:      عالی ف ا وجود   یافته، در محیط اداره و فضاي بسته تأمین روشنایی مـصنوعی از         % از جمعیت کاري در کشورهاي توسعه50ب

هـاي    باشد. دماي رنگ ال اي دي یکـی از ویژگـی     اي برخوردار است. ال اي دي با مصرف انرژي کم، بازده زیاد یکی از منابع پراستفاده می اهمیت ویژه 
کلوین ال اي دي بر عملکرد تایپ کردن موردبررسی قـرار   5000و  3000باشد. در این مطالعه تأثیر دماي رنگ  مهم منبع روشنایی بر عملکرد انسان می   

 گرفت.

میـانگین سـن (    زن) بـا      12-مـرد 12دانشجو (  24صورت مقطعی انجام شد،  که بهنیمه تجربی از نوع درون آزمودنی در این مطالعه :  ها  مواد و روش 
کلـوین در محیـط     5000و   3000از تهران شرکت کردند. هر یک از افراد دو بار در آزمون در دو شرایط نوري ال اي دي با دماي رنگ )  3/162±23/62

شـد.    گرفتـه   نظـر   در)  p>0/05(داري    معـنی   سـطح   گردیـد   انجـام   22ویرایش   SPSS  افزار  نرم  از  استفاده  با  آماري  آنالیزآزمایشگاه حضور یافتند.    
 .باشد می دو کاي آزمون توصیفی، آمار پژوهش، این در مورداستفاده هاي آماري آزمون

جزیه   ها:     یافته ت ز  حاصل ا ج  زه  نتای دا ــ زمون ان ز آ ستفاده ا ا ا ن ب انگی سه می حلیل آماري مقای ــالف          وت خت د ا دا ن  شا ــ ن ن سا ــ یک ــاي  ه
و هـم   )  p>0/001(کلوین هم در سرعت تایپ کردن    5000اما ال اي دي با دماي رنگ ).  p>0/05(معناداري بین گروه مردان و زنان وجود نداشت      

 ) p=0/008(کلوین اختالف معناداري داشت  3000در دقت تایپ کردن نسبت به ال اي دي با دماي رنگ 

ا               گیري  نتیجه ــ ردن) ب ــ پ ک ــ ای ت رعت  ــ س ت و  ــ دق پ کردن ( تای عملکرد  ر  دي ب ع ال اي  رنگ منب دماي  د  دا ن  شا عه ن ج مطال : نتای
کلوین باعث افـزایش سـرعت      3000کلوین بود نسبت به  5000اما دماي رنگ باال که در این مطالعه ). p>0/05(جنسیت افراد ارتباط معناداري  ندارد  

 تایپ گردن و کاهش درصد خطاي تایپ کردن شد.
 

 روشنایی، ال اي دي، دماي رنگ، عملکرد، تایپ کردن: کلمات کلیدي
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A-10-467-1  

 آسان نمودن کارهاي دستی و کاهش تنش جسمی به کارگران
 

 4جواد ترکمان - 3محمود حیدري -2سید قوام الدین عطاري – ,*1عبداهللا میروند
 ، ایران. دانشگاه جامع علمی کاربردي ، علمی کاربردي هالل احمر قم ، قم HSE، گروه  HSE.کارشناس ارشد 1

Mirvand.1356@yahoo.com 
 .دکتري تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.2               

 ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن. .دکتري تخصصی،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت3
 .، همدان ، ایران. کارشناس ارشد اگونومی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4                   

 چکیده
می باشد.        مقدمه : در اکثر صنایع ، غالبًا مشاغلی وجود دارد که حمل و نقل و جابجایی بار بخشی از وظایف کارگران                           

حمل و نقل دستی بار انجام         امروزه آمارها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از کارگران کلیه صنایعی که در چرخه کاري خود،             
از اختالالت اسکلتی عضالنی مبتال شده اند. این مطالعه با هدف شناسایی مشاغلی که در طول زمان                      به نوعی  می دهند ،  

کاري خود ، وظایفی را در شرایط نامناسب انجام می دهند و نهایتًا یک سري ریسک هاي ارگونومیکی سالمتی آنها را تهدید                       
 انجام شد و اقدام هاي مداخله اي جهت حذف و یا کاهش ریسک هاي شناسایی شده صورت گرفته است. می کند، 

انجام شد. ابتدا مشاغلی که حمل و نقل بار و شرایط نامناسب                 روش کار : این مطالعه در یکی از کشتارگاه صنعتی دام              
و سپس وظایف آنها تقسیم بندي       شغل بصورت مشخص شناسایی شد         ارگونومیکی داشتند، مورد شناسایی واقع شدند که ده       

 ارزیابی شدند.   REBAو  OWASارگونومیکی   با استفاده از روش هاي ارزیابی ریسک گردید و 
یافته ها : بررسی یافته هاي پژوهش نشان داد که شرایط کاري کلیه مشاغل مورد نظر، مناسب نبود، بنابراین ضرورت دارد با                        

 مداخله مهندسی در طراحی وسایل مورد استفاده نسبت به استاندارد سازي اقدام شود.
نتیجه گیري :وضعیت موجود با استانداردهاي ارگونومیکی مغایرت داشت که پس از طراحی اولیه و پیگیري ساخت وسایل مورد 

 نظر ، ارزیابی مجدد صورت گرفت و شرایط جدید در محدوده نرمال واقع شد.
 

 . OWAS  ،REBAکلمات کلیدي : ارزیابی ارگونومیکی ، 
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A-10-179-1 

عضالنی مونتاژکاران قطعات الکترونیکی و ارائه راهکار  –ارزیابی ریسک ابتال به ناراحتی هاي اسکلتی 
 ارگونومیکی

 

 1، حمید رضا طباطبایی3، حیدر محمدي2، هادي دانشمندي2، محمد علیایی*1مجتبی کمالی نیا
 kamalinia@sums.ac.ir استادیار علوم پزشکی شیراز ،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز  -1

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز - -دانشجوي دکتري  -2
  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - -دانشجوي دکتري  -3

 

 چکیده
پوسچر نامطلوب و طوالنی مدت مونتاژکاران در هنگام کار می تواند ریسک ابتال به ناراحتی هاي اسکلتی ـ عضالنی را  مقدمه:

عضالنی در اندام هاي فوقانی ب) ارزیابی ریسک          –افزایش دهد.این پژوهش با اهداف: تعیین شیوع عالیم اختالالت اسکلتی            
ج) ارائه راهکار ارگونومیکی مناسب در خط مونتاژ          RULAعضالنی با روش      –فاکتورهاي ایجاد کننده ي اختالالت اسکلتی       

 یک صنعت تولید قطعات الکترونیکی صورت پذیرفت.

نفر) یک صنعت تولید قطعات الکترونیکی  بررسی          53مداخله اي، کلیه مونتاژکاران(     -این مطالعه مقطعی    در  روش پژوهش: 
 RULAعضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و پوسچرکاري با استفاده از برگه کار                –شدند. شیوع ناراحتی هاي اسکلتی      

صفحات الکترونیکی  به عنوان اقدامی جهت         بصورت مصاحبه و مشاهده جمع آوري و مورد ارزیابی قرار گرفت. نگهدارنده ي             
و آزمون  16 نسخه  SPSSبهبود شرایط ایستگاه کاري و اصالح پوسچر بدنی ارائه گردید. نتایج مطالعه توسط نرم افزار آماري                  

 هاي آماري توصیفی و ناپارمتري ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

طی یکسال گذشته     سال بود. نتایج نشان داد، افراد       16و  38/75میانگین سن و سابقه کار مونتاژکاران به ترتیب              یافته ها: 
%) تجربه کرده بودند. نتایج        67/9%) و گردن (      71/7%)، دست ومچ(  73/6بیشترین ناراحتی را به ترتیب در ناحیه کمر(          

قرار دارند و تنه، بازو و ساعد داراي بیشترین      4و  3درصد پوسچرهاي افراد مورد بررسی در سطح  80نشان داد   RULAروش
() و تنه    )  p>0/0001(، گردن )  p>0/01(میانگین بودند. تفاوت آماري معنی داري بین امتیازات قبل و بعد از مداخله در ساعد        

0/05<p (.مشاهده گردید 
عضالنی در مونتاژکاران مورد مطالعه باالست. طراحی ارگونومیکی ایستگاه کاري با             -شیوع اختالالت اسکلتی    نتیجه گیري: 

 توجه به مشکالت موجود می تواند راه حل مناسبی براي بهبود پوسچر اندام فوقانی درکارگران مونتاژکار باشد.
 

 ناراحتی هاي اسکلتی ـ عضالنی، ارزیابی پوسچر مونتاژکاران، کلمات کلیدي:
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A-10-233-3 

 ویژگی هاي شخصیتی و نقش آن در بروز اختالالت اسکلتی عضالنی 
 

 4، پویا شیخ دامناب4، سپیده دلیلی3*، اصغر عباسپور2، یحیی رسول زاده1عمران احمدي

 دانشجوي دکتري، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 1

 (نویسنده مسؤول) دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2

 ، دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتیHSEدانشجوي ارشد، ارگونومی، دانشکده 3

 دانشجوي کارشناسی، بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4

 

 چکیده
ــته زمینه و هدف  ش دا ش  عضالنی نق سکلتی  ختالالت ا روز ا در ب ست  شغلی  مهم ممکن ا ر  غی فاکتورهاي  ز  ن یکی ا عنوا ه  ردي ب فاکتورهاي ف  :

مـان ثابـت    ل ز باشند. ویژگی هاي شخصیتی یک از  این فاکتورهاي فردي هستند که می تواند بیماري هاي جسمی را تحت تاثیر قرار دهد. این ویژگـی هـا در طـو              
اسکلتی عضالنی    التهستند و در نتیجه تفاوت هاي فردي ثابت را بازتاب می دهند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی هاي شخصیتی افراد و نقش آن در بروز اختال    

 می باشد.

ش   مواد و روش ها    ژوه پ ن  عۀ آماري ای جام نفر) می باشد. براي سـنجش شخـصیت       51نفر) و شرکت تولید شیر( 85نفر از کارکنان تعمیرات پتروشیمی ( 136: 
سوالی مقیاس سنجش پنج عامل بزرگ شخصیتی گلدبرگ استفاده شد. جهت بررسی شیوع عوارض اسکلتی عضالنی از پرسشنامه نوردیک اسـتفاده   50افراد از نسخۀ   

رگرسـیون لجـستیک       از  شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کاي دو  استفاده شد. در نهایت براي بررسی عوامل موثر بر درد در ناحیه فوقانی و تحتـانی بـدن     
   .استفاده گردید

ر  یافته ها  در اساس نتایج، رابطه معنی داري بین میزان شیوع عالئم آسیب هاي اسکلتی عضالنی و ویژگی هاي شخصیتی افراد مشاهده شد: برونگرایـی بـا درد            : ب
)، کمـر(  p=    0/043)، پـشت(  p=    0/0431)، مـچ دسـت(    p=    0/012)، ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی با درد در شانه (  p=    0/044)، باسن (p=    0/013مچ دست (  

0/029  =p) و قوزك پا (0/014  =p) ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی با درد در باسن ،(0/009   =p )0/004)، ویژگی شخصیتی توافق پذیري با درد در ناحیه شـانه   =
p) پشت (0/011  =p) بین درد در قسمت باسن با ویژگی شخصیتی برورنگرایی (0/004 =p)پشت ،(0/001 =p)باسن ،(0/006  =p) 0/019)  و قوزك پا  =p.( 

 

ــته      نتیجه گیري:   ش دا ش  عضالنی  نق سکلتی  عوارض ا روز  در ب د  وان ت شخصیتی می  ژگی هاي  اد وی زی حتمال  ه ا عه ب ن مطال ج ای ه نتای توجه ب ا  ب
اي  متناسـب بـا    ش هباشد. از این رو اطالع از ویژگی هاي شخصیتی می تواند براي پیش بینی افراد مستعد به اختالالت اسکلتی عضالنی و  همچنین پی ریزي آموز      

پیشنهاد می گردد جهت آشکار سـاختن بهـتر ارتبـاط بیـن ویژگـی هـاي               ویژگی هاي شخصیتی افراد براي پیشگیري از بروز عوارض اسکلتی عضالنی استفاده شود.     
 شخصیتی و اختالالت اسکلتی عضالتی مطالعات بیشتري صورت پذیرد.

 اختالالت اسکلتی عضالنی، ویژگی شخصیتی، پرسشنامه گلد برگ، پرسشنامه نوردیک واژه هاي کلیدي:
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 A-10-292-1 
بررسی رابطه فعالیت ماهیچه اي رانندگان اتوبوس هاي بین شهري و بروز اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده 

 )(EMGاز الکترومیوگرافی 

 
 * ،3، محمد حاجی اکبري2،  رشید حیدري مقدم1مهرداد عنبریان

 دکتري آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 1

 استاد یار گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان.3

   Hajiakbari68@gmail.com اي،¬، *کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه3

 

 چکیده

شیوع باالي این اختالالت نخاعـی بـه     عضالنی یکی از مهمترین معضالت بهداشتی شغلی محیط کار است.           -شیوع اختالالت اسکلتی    : زمینه و هدف  
 از   خصوص درد کمر و گردن در بین رانندگان حرفه اي مشاهده می شود که باعث بیماري و بازنشستگی آنها در سنین پایین می شود. افرادي که بـیـش                       

برابر بیشتر از مشکالت کمر رنج می برند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطـه    3نیمی از ساعات کارشان را رانندگی می کنند نسبت به جمعیت غیر راننده   
) در رانندگان اتوبوس هاي بین شهري شهـر هـمـدان       EMGمقدار فعالیت ماهیچه اي با بروز اختالالت اسکلتی عضالنی با استفاده از الکترومیوگرافی (  

 انجام پذیرفت.

در ابتدا فراوانی اختالالت اسکلتی عضالنی کلیه رانندگان پایانه مسافربري شهر همدان با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد بررسـی     مواد و روش ها:    
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از مشخص شدن اندام هایی که بیشترین فراوانی این اخـتـالالت     SPSSقرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار  

) انـدازه     EMGفی ( گرارا دارند، از کلیه افراد داراي اختالل در آن ناحیه، مجددا دعوت به عمل آمد تا فعالیت ماهیچه آنان با استفاده از دستگاه الکترو میو       
 گیري شود. این آزمایش در یک محیط شبیه سازي شده در آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا انجام پذیرفت.

نفر) افراد حداقل در سه ناحیه و یا بـیـشـتـر         25(   18/38از کل افراد مورد مطالعه %نفر راننده پرسشنامه نوردیک را تکمیل نمودند.  135تعداد  یافته ها: 
اي سـمـت      نفر) بود. عضله تاجی خاصره  40(   29/41و زانو هر کدام با % ناحیه پایین کمر بیشترین شیوع اختالالت مربوط به داراي این اختالالت بودهاند. 

). همچنین فرکانس میانـه    p= 0/08تري نسبت به وضعیت در حال رانندگی از خود نشان داد (       راست در وضعیت نشستن راحت به طور معناداري فعالیت کم         
 تر است. ) به طور معناداري از وضعیت ایستاده کامل کمp=0/01) و نشستن راحت (p=0/001عضله چند سر رانی در وضعیت در حال رانندگی (

شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در بین رانندگان اتوبوس داراي نرخ باالیی می باشد. بررسی یافته ها نشان داد ماهیـچـه هـایـی کـه                   : نتیجه گیري 
یز فعالیت دیده د نفعالیت بیشتري داشتند، اختالالت اسکلتی عضالنی در آنها شایع تر بود. برخی ماهیچه ها که براي فعالیت رانندگی نیاز به فعالیت نداشتن                 

وز ایـن    بـر    شد. که این فعالیت می تواند به علت مشکالت ارگونومی فیزیکی مانند پوسچر نامناسب ایجاد شده باشد. انجام تحقیقات بیشتر در زمینه علل  
 فعالیت ها براي کاهش این اختالالت مورد نیاز می باشد.

 
 راننده، اسکلتی عضالنی، نوردیک، EMG :کلیدي واژه هاي
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 A-10-398-2 
 بررسی ارتباط نوبت کاري با کیفیت زندگی و کیفیت خواب  پرستاران

، ساناز زیبایی 1، صفورا کریمی1، زهرا پیرمرادي*2، طاهره اسکندري1، جلیل درخشان 1، زهرا رحیمی1کیوان ساعدپناه
 3کاریزي

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران1
 . (نویسنده مسؤول)  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران2

t.eskandari304@gmail.com  
 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد،  ایران3

 
 چکیده

خته             زمینه و هدف   شنا ر  دهی کا زمان  سا راي  ر مهم ب زا ب ن ا عنوا ه  عه ب س تو حال  در  شورهاي  در ک ت کاري  :  نوب
شده است. از اثرات مهم نوبت کاري میتوان به اختالالت خواب و اختالل در کیفیت زندگی اشاره کرد. هدف از ایـن مـطـالـعـه            
بررسی ارتباط نوبت کاري با کیفیت زندگی و کیفیت خواب پرستاران بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شـهـر                     

 کرمانشاه بود.

روي مواد و روش ها  ر  عه مقطعی ب ن مطال نفر پرستار بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پـزشـکـی شـهـر         320: ای
انجام گرفت. جهت تعیین کیفیت زندگی و کیفیت خواب به ترتیب از پرسشنامه هاي سـازمـان جـهـانـی            95کرمانشاه در سال  

 انجام شد. SPSS-16بهداشت و پرسشنامه استاندارد خواب پیترزبورگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار 
ود.                  یافته ها  ــ جتماعی ب ی، محیطی و ا سمان ج ی،  روان د  ع ه ب ربوط ب ب م رتی ت ه  دگی ب زن ت  ز کیفی ا ن امتی ری شت : بی

 7/87  ± 3/56بود. امتیاز کل پرسشنامه خواب پترزبورگ براي پرستـاران      50/92  ±21/78امتیاز نهایی پرسشنامه کیفیت زندگی  
بدست آمد. آزمون آماري ضریب هـمـبـسـتـگـی           1و  17بود. بیشترین و کمترین نمره کل پرسشنامه خواب پترزبورگ به ترتیب             

اسپیرمن ارتباط معنادار و معکوسی بین نمره پرسشنامه خواب پترزبورگ و نمره کیفیت زندگی در پرستاران مورد بررسی را نشـان                 
 داد.

ت                  نتیجه گیري  ر کیفی دا ا عن ش م وده و باعث کاه ضعیف ب ن  را ا ست ر پ ر  در اکث ب  خوا ت  د که کیفی دا شان  ج ن : نتای
زندگی آنان در درك سالمت عمومی، وضعیت ذهنی و درد جسمانی گردیده است بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئوالن بـه                

 منظور بهبود و ارتقاي کیفیت زندگی و سطح سالمت گروه هاي در معرض آسیب اقدامات الزم را لحاظ نمایند.
 کیفیت خواب، کیفیت زندگی، نوبت کاري، پرستاران واژه هاي کلیدي:
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A-10-495-1 
طراحی مفهومی میز تاشو دیواري جهت استفاده ارگونومیک از تبلت و گوشی هاي 

 لمسی
 

 3، غالمحسین حلوانی2، یحیی رسول زاده، *1حسین فالح

 ،* (نویسنده مسؤول) دانشجوي دکتراي ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز1
 دانشیار بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  2

 استادیار بهداشت حرفه اي، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  3

 
 چکیده

ت و                         زمینه و هدف   تبل ا  ر ب صرف کا را  خود  ه  روزان ت  ز اوقا زیادي ا ش  عه بخ جام د  را ف ر ا شت روزه بی : ام
تجهیزات با نمایشگرهاي صفحه لمسی می نمایند از طرف دیگر بسیاري از مطالعات نشان داده اند که استفاده از این تجهیزات 
به خاطر مشکالت ارگونومیک آنها می تواند به افزایش شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در بین کاربران منجر گردد لذا                         
مطالعه حاضر با هدف طراحی تجهیزي که بتواند مشکالت ارگونومیک استفاده از این تجهیزات را به حداقل رساند، انجام                        

 گردیده است.

ن                       مواد و روش ها    شده و همچنی ت  ثب ت  عا را خت ه متون و مقاالت و ا عه ب ج را ا م دا ب بت عه ا ن مطال در ای  :
بررسی انواع تجهیزات موجود در بازار، ایرادات ارگونومیک طرح هاي مختلف و تجهیزات استخراج گردید سپس چندین طرح                    

، بهترین طرح انتخاب شد سپس       AHPنوآورانه ارائه گردید و سپس با مشورت با متخصصین ارگونومی و با استفاده از روش                
 نمونه اولیه ساخته شده و ارزیابی گردید.

ه                    یافته ها  را ب ت  زا جهی ت ز  فاده ا ست رگونومیک ا شکالت ا ز م سیاري ا ن ب وا ت سب می  حی منا ا کمک طرا : ب
حداقل نمود و باعث گردید تا وضعیت بدنی کاربران هنگام استفاده از تجهیزات اصالح گردد. طرح نوآورانه ارائه شده می تواند                     

 باعث بهبود وضعیت بدنی کاربران هنگام استفاده از تجهیزات با نمایشگر لمسی گردد.
ن                   نتیجه گیري  دی چن در  فاده  ست شگر و ا زاویه نمای ع و  تفا ر م ا تنظی ت  ابلی راي ق دا شده  حی  شو طرا ا ت ز  : می

وضعیت مختلف می باشد و با توجه به قابلیت تنظیم در کلیه اجزاي آن امکان تطبیق با کلیه افراد با ابعاد بدنی متفاوت می                           
 باشد.

رگونومیک هاي کلیدي: واژه حی ا ی، طرا عضالن سکلتی  حتی ا را ا سی، ن حه لم صف شگرهاي   نمای



246  

 

 A-10-530-1 
عضالنی مونتاژکاران قطعات  –ارزیابی ریسک ابتال به ناراحتی هاي اسکلتی 

 الکترونیکی و ارائه راهکار ارگونومیکی  
 چکیده
پوسچر نامطلوب و طوالنی مدت مونتاژکاران در هنگام کار می تواند ریسک ابتال به ناراحتی هاي اسکلتی ـ عضالنی را افزایش             مقدمه:  

عضالنی در اندام هاي فوقانی ب) ارزیابی ریسک فاکتورهاي ایجاد             –دهد.این پژوهش با اهداف: تعیین شیوع عالیم اختالالت اسکلتی           
ج) ارائه راهکار ارگونومیکی مناسب در خط مونتاژ یک صنعت تولید قطعات                RULAعضالنی با روش      –کننده ي اختالالت اسکلتی     
 الکترونیکی صورت پذیرفت.

نفر) یک صنعت تولید قطعات الکترونیکی  بررسی شدند.            53مداخله اي، کلیه مونتاژکاران (      -این مطالعه مقطعی    درروش پژوهش:   
بصورت مصاحبه و     RULAعضالنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و پوسچرکاري با استفاده از برگه کار      –شیوع ناراحتی هاي اسکلتی  

مشاهده جمع آوري و مورد ارزیابی قرار گرفت. نگهدارنده ي صفحات الکترونیکی  به عنوان اقدامی جهت بهبود شرایط ایستگاه کاري و                        
و آزمون هاي آماري توصیفی و ناپارمتري           16.0 نسخه  SPSSاصالح پوسچر بدنی ارائه گردید. نتایج مطالعه توسط نرم افزار آماري                

 ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سال بود. نتایج نشان داد، افراد طی یکسال گذشته بیشترین              16و  38/75میانگین سن و سابقه کار مونتاژکاران به ترتیب               یافته ها: 
 80نشان داد  RULA%) تجربه کرده بودند. نتایج روش 67/9%) و گردن ( 71/7%)، دست ومچ (73/6ناراحتی را به ترتیب در ناحیه کمر (

قرار دارند و تنه، بازو و ساعد داراي بیشترین میانگین بودند. تفاوت آماري معنی داري  4و  3درصد پوسچرهاي افراد مورد بررسی در سطح 
 ) مشاهده گردید.p>0/001) و تنه (p > 0/000)، گردن(p > 0/01بین امتیازات قبل و بعد از مداخله در ساعد (

عضالنی در مونتاژکاران مورد مطالعه باالست. طراحی ارگونومیکی ایستگاه کاري با توجه به               -شیوع اختالالت اسکلتی  نتیجه گیري:   
 مشکالت موجود می تواند راه حل مناسبی براي بهبود پوسچر اندام فوقانی درکارگران مونتاژکار باشد.

 RULAمونتاژکاران، ناراحتی هاي اسکلتی ـ عضالنی، ارزیابی پوسچر،  کلمات کلیدي:
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A-10-44-4 

 ارزیابی صداي محیط کار و میزان مواجهه فردي در یک پاالیشگاه نفت
 

 *5علویه زینب موسویان اصل ،4، امیرحسین مزارعی3اهللا مرادي روح، 2، پیام رشنودي1بهزاد فوالدي

 شاپور اهواز اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي استادیار، بهداشت حرفه 1

 شاپور اهواز اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي دانشجوي کارشناسی، بهداشت حرفه 2

 اي، بهداشت، پاالیشگاه نفت آبادان کارشناس ارشد، بهداشت حرفه 3

 اي، بهداشت، پاالیشگاه نفت آبادان کارشناس، بهداشت حرفه 4

5 شاپور اهواز، اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي (نویسنده مسئول)دانشجوي کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه    

z.mosavianasl@gmail.com  

 

   چکیده
شود که ممکن است باعث ایجاد افت شنوایی در           آور ناخواسته و نامطلوب در محیط کار محسوب می          عنوان یک عامل زیان     سروصدا به   :زمینه و هدف  

ختلف افت  هاي م   گیري و پایش آن در واحدهاي عملیاتی و تعیین افراد داراي درجه             افراد مواجه با آن گردد. با توجه به عوارض نامطلوب سروصدا، اندازه           
تمام   گیري صدا در    باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف اندازه       ها امري ضروري می  وري سازمان شنوایی جهت حفظ سالمت کارکنان و افزایش میزان بهره 

 انجام شده است. 1394واحدهاي پاالیشگاه و پایش سالمت شنوایی کارکنان مواجه با سروصدا در سال 

ایستگاه و    1035و    1227،  2343واحد عملیاتی پاالیشگاه به ترتیب در         3صداي محیط کار ناشی از تجهیزات و وسایل فرایندي در            ها:    مواد و روش  
کارکنان مواجه با   نفر از     70گیري مواجهه فردي      اندازهگیري شد.     واحد اداري پاالیشگاه با استفاده از دستگاه ترازسنج فشار صوت اندازه             3همچنین در   

 سروصداي ناشی از تجهیزات نیز بررسی شد.

ها داراي تراز فشار صوت بیشتر از         درصد ایستگاه   29/56در واحد سه    بود.    dB  85درصد تراز فشار صوت کمتر از         44/70در واحد یک و دو،      ها:    یافته
درصد   98/49ایستگاه نشان داد که        663هاي کنترل از مجموع        درصد و در ناحیه خطر قرار داشتند. همچنین بررسی واحدهاي اداري و اتاق                  85

درصد   100درصد افراد داراي دز مواجهه بیشتر از            32/85باشند. در بررسی مواجهه فردي         درصد در وضعیت نامناسب می       1/5ها مناسب و      ایستگاه
 باشند. می

شه  گیري  نتیجه شی ب     : نصب  در ره و  دا دوج تاق        هاي  جهت ا صوت  ب  جاذ ر و  توپ خروجی         هاي  روي  ر  سر ب یلن سا رل، نصب  هاي کنت
به ها تا حد امکان، تعمیر و تعویض قطعات معیوب و فرسوده و روغن کاري قطعات متحرك الکتروموتورها، توصیه                       استیم، توصیه به بستن دریچه کوره     

هاي   باشند. در مواجهه    می dB  85بیشتر از   کاهش تراز فشار صوت       جهت  ها و اقدامات اصالحی     بستن دریچه کوره ها تا حد امکان از جمله پیشنهاد          
 زمان مواجهه کاهش گردید. درصد، مدت 100با دز مواجهه بیشتر از فردي 

 

 مواجهه فردي، تراز فشار صوت، افت شنوایی. کلمات کلیدي:
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A-10-63-1 

 بررسی استرس گرمایی در یک معدن روباز سنگ آهن و ارتباط آن با استرین فیزیولوژیکی
 

 *4حیدر تیموري ، غالم3، سهیال خداکریم2، حسن اصیلیان مهابادي1محمد جواد جعفري
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. . استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه1

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. . دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه2

 . استادیار گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.3

 اي، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران ( نویسنده مسئول) *. کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه4

 teimorigh1@gmail.com 

 

 

 چکیده 

در محیطزمینه و هدف:  رمایی  س گ ستر تواند باعث مشکالت بهداشتی و ایمنی  هاي کاري روباز معدن سنگ آهن وجود دارد و می ا
کارگران شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی استرس گرمایی در مشاغل یک معدن روباز سنگ آهن بـر اسـاس شـاخص دمـاي تـر                

 باشد. سان و ارتباط آن با استرین فیزیولوژیکی می گوي

نفـر نمونـه مـرد شـاغل انجـام گرفـت.               120در معدن روباز، بـر روي   1393این مطالعه بصورت مقطعی در تابستان :  مواد و روش ها  
استرین فیزیولوژیکـی     هاي گیري شد و شاخص اندازه ISO9886پارامترهاي فیزیولوژیکی دماي عمقی و ضربان قلب براساس استاندارد      

با استفاده از فرمول محاسبه گردید. متغیرهاي محیطی در طول شیفت کاري و نیز به طور همزمان با پارامترهاي   PSIHRو  PSIشامل  
و با استفاده از فرمول محاسبه گردید. با   ISO7243گیري و ثبت شدند. شاخص دماي تر گویسان بر اساس استاندارد       فیزیولوژیکی اندازه 

 تجزیه و تحلیل آماري انجام گرفت.  SPSS22افزار  استفاده از نرم

د    ها:    یافته را ف راي ا شده ب سبه  حا سان م ر گوی ت دماي  شاخص  ن  بدست آمد، واحدهاي حفاري بیـشترین و         oC9/29میانگی
). میزان مواجهه کارگران بـا    oC05/29و oC6/31سان را دارا بودند (به ترتیب  کراشر و کارخانه کمترین میزان شاخص دماي تر گوي      

استرس گرمایی بر اساس شاخص دماي تر گویسان در مقایسه با استاندارد در کلیه واحدهاي کاري باالتر از حدود مجاز توصیه شده تعیین   
ضریب همبـستگی    )  p>0/001(هاي استرین فیزیولوژیکی رابطه معناداري وجود داشت  سان با شاخص گردید. بین شاخص دماي تر گوي 

سان با شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص استرین فیزیولوژیکی بر پایه ضربان قلـب بـه ترتیـب           پیرسون بین شاخص دماي تر گوي    
 بدست آمد. 0/566و 0/658مساوي 

ر گوي   گیري:    نتیجه ت دماي  ن         شاخص  زا ــی د و م دا شان  ــ وژیکی ن زیول فی ن  ری ست ا شاخص  ا  ري ب ستگی باالت سان همب
استرس گرمایی در واحدهاي کاري معدن بیشتر از حدود مجاز توصیه شده بود و باید تدابیري براي کنترل استرس گرمایی جهت مراقبـت      

 از کارگران اتخاذ شود.
 

 : استرس گرمایی، معدن روباز، استرین فیزیولوژیکی، سنگ آهن.کلمات کلیدي
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A-10-63-2 

 و پارامترهاي فیزیولوژیکی کارگران یک معدن روباز ESIبررسی ارتباط بین شاخص 
 

 4، سهیال خداکریم*3، غالم حیدر تیموري2، حسن اصیلیان مهابادي1محمد جواد جعفري
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. . استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه1

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. . دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه2

 اي، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران. . کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه3

 *. استادیار گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).4

teimorigh1@gmail.com 

 

 چکیده         
ز محیط زمینه و هدف:    ا سیاري  هاي صنعتی و معدنی، استرس گرمایی عالوه بـر ایجـاد عـوارض و بیمـاري باعـث کاهـش                در ب

هاي تنـش گرمـایی توسـعه        هاي گرمایی شاخص    شود. براي ارزیابی میزان تنش وري، روحیه ضعیف و افزایش هزینه و حوادث می        بهره
و پارامترهاي فیزیولوژیکی بدن کارگران در  ESI  اند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تنش گرمایی و بررسی ارتباط بین شاخص یافته

 باشد. یک معدن روباز می
روي    مواد و روش ها:     ر  عه مقطعی ب ن مطال انجام گرفـت.     1393نفر نمونه مرد سالم شاغل در یک معدن روباز در تابستان  120ای

ساخت شرکت بروئر کشور آلمان اندازه گیري شد.    FT70دماي پرده صماخ و دماي پوست با استفاده از دستگاه ترمومتر دیجیتالی مدل  
گیري شد. کلیـه متغیرهـاي      ) ساخت کشور تایوان اندازهBO26(مدل  Emsigضربان قلب و فشار خون با استفاده از دستگاه دیجیتال      

با استفاده از فرمول   ESIمحیطی به طور همزمان با پارامترهاي فیزیولوژیکی در حین استراحت و کار اندازه گیري و ثبت شدند. شاخص       
 محاسبه گردید. در نهایت از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. 

شاخص     ها:   یافته ن  نقـل بیـشترین و       و  بدست آمد، واحدهاي حفـاري و حمـل      oC23/29محاسبه شده براي افراد  ESIمیانگی
با   ESI). نتایج نشان داد که میزان همبستگی شاخص oC03/28و   oC45/30را دارا بودند (به ترتیب  ESIکمترین میزان شاخص    

با دماي پـرده صـماخ،        ESIضریب همبستگی پیرسون بین شاخص  )  p>0/01(باشد  پارامترهاي فیزیولوژیکی مورد مطالعه معنادار می 
بدست آمـد.   0/247و  0/355، 0/482، 0/507، 0/614دماي پوست، ضربان قلب، فشار سیستولیک و دیاستولیک خون به ترتیب مساوي        

 بود. 0/614بیشترین همبستگی مربوط به دماي عمقی (پرده صماخ) با مقدار 

در محیط گیري:  نتیجه رتی  را ح س  ستر ن ا زا هاي کاري معدن باال بود و کارگران واحد حفاري با شـرایط اسـترس حرارتـی             می
کاري مانند معادن روبـاز نـشان       تا حدودي ارتباط قابل قبولی با پارامترهاي فیزیولوژیکی در محیط ESIباالتري مواجه بودند و شاخص    

 در شرایط کاري و دمایی مختلف به توسعه این شاخص منجر خواهد شد. ESIداد. انجام مطالعات بیشتر بر روي شاخص 
 ، پارامترهاي فیزیولوژیکی، معدن روبازESIشاخص  کلمات کلیدي:
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A-10-64-1 

بررسی و اولویت بندي روش هاي کنترل مواجهه با صدا در یک صنعت نساجی با استفاده از فرآیند 
 )FAHP and TOPSISتجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس(

 
  1، بهبود خانی موصلو1، فاضل رجبی1، زینب جباري2، زهرا زمانیان، *1حسین موالیی فر

  molaeifar20@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران1*

 . دانشیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.2

 

 چکیده
سالمتی                      زمینه و هدف:     راي  ده ب د کنن دی ه ت زیکی  فی عامل  یک  زیان آور و  عوامل  ن  ری همت ز م یکی ا صدا  آلودگی 

شاغلین محسوب می شود. در حالی که به راحتی به سطح باالي صدا در صنعت نساجی اعتراف، اطالعات بسیار کمی در ارتباط با کنترل                         
مواجهه با صدا درکارخانجات نساجی منتشر شده است. هدف مطالعه حاضر، اولویت بندي روش هاي کنترل صدا با استفاده از روش سلسله 

 مراتبی فازي و تاپسیس در یک صنعت نساجی می باشد. 
ز نوع مقطعی   مواد و روش ها:      ا عه   30تحلیلی بوده، در ابتدا بر اساس سوابق موجود، نتایج حاصل از گذشته و نظرخواهی از                   –مطال

هاي مورد مطالعه به      هاي کنترلی بر اساس معیار      بندي گزینه   دهی و اولویت    گزینه کنترلی انتخاب شد. وزن      12معیار و     8کارشناس خبره،     
 روش تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس انجام شد. 

ش به                       ها:    یافته رو روز بودن  ذاري اولیه و به  سرمایه گ زینه  ر ه عیا د که م دا شان  حقیق ن ت ن  ز ای ده ا ست آم د ج ب نتای
کمترین اهمیت را به خود        0/101بیش ترین اهمیت و میزان ایمن بودن روش با وزن نسبی                 0/137و    0/138ترتیب با وزن نسبی      

هاي تعویض و تبدیل و به احسن نمودن خودرو فرسوده و خرید تجهیزات کم سر و صدا، باالنس نمودن                         اختصاص داده است و گزینه     
هاي   باالترین اولویت را در بین روش        0/551و    0/580هاي گردنده ماشین ها و روغن کاري مرتب آنها به ترتیب با وزن نسبی                   قسمت

 بوده است. 0/1کنترلی بدست آوردند. همچنین سازگاري پاسخ ها در تمامی موارد مورد تأیید و میزان ناسازگاري کمتر از 
سر                    نتیجه گیري:    ت کم  زا جهی ت د  خری سوده و  ر ف خودرو  سن نمودن  ح دیل و به ا تب ض و  عوی ت ش  رو ینکه  ا توجه به  ا  ب

تواند به عنوان راهنمایی براي صنعت مورد نظر  و صدا به عنوان بهترین روش کنترل آلودگی صدا در صنعت نساجی بدست آمد، بنابراین می
 وري مورد نظر باشد. و مدیران آن براي بهبود شرایط کار و تامین سالمتی پرسنل کاري صنعت و افزایش بهره

 

 کلمات کلیدي: صدا، نساجی، کنترل،  سلسله مراتبی فازي و تاپسیس
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A-10-64-2 

ارزیابی اثرات مواجهه همزمان با صدا و تغییر بار کاري فیزیکی بر روي ضربان قلب در چهار حالت ترکیبی 
 مختلف: مطالعه آزمایشگاهی

 

 3. محمد فرارویی2*. زهرا زمانیان1حسین موالیی فر
 .. دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران1

 zamanianz@sums.ac.ir. دانشیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران. 2

 . دانشیار، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.3

 

 چکیده
یمنی                     زمینه و هدف:   دهاي ا پیام ا  ) ب ا ز خاطره  شغلی م عوامل  عوامل محیطی ( ز  رکیبی ا ت ا  ن ب جهه همزما ع موا صنای ز  سیاري ا در ب

معمول هاي کاري     و بهداشتی همراه می باشد. از جمله صدا آزار دهنده و ناخوشایند در محیط کار، که توأم شدن آن با کار جسمانی در بسیاري از پست                          
 باشد. باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مواجهه توام صدا و تغییر بار کاري بر روي تغییرات ضربان قلب می می

روي       مواد و روش ها:      ر  خله اي ب دا عه م ن مطال نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه علوم پزشکی شیراز با میانگین(انحراف معیار)               35ای
حالت (صدا بی زیان      4بار به صورت رندوم  با      4انجام شد. هر فرد  1395کیلوگرم بر مجذور متر در سال  22/3±1/4و نمایه توده بدنی 24/3±1/4سن  

) و در نهایت      14و شیب     3/4دسی بل)، (تغییر بار کاري فیزیکی با سرعت            95)، (صدا زیانبار    10و شیب   1/7دسی بل و تغییر بار کاري سرعت           65
 8دقیقه)، بعد از      10)، مواجهه یافت در نهایت ضربان قلب در حالت استراحت (              14و شیب     3/4دسی بل و تغییر بار کاري سرعت           95(صدا زیانبار   

 Paired Tو    Generalized linear mixed modelsدقیقه اندازه گیري شد. از روش         24دقیقه و بالفاصله بعد از اتمام فعالیت          16دقیقه،  
test،  در نرم افزارSPSS.vol19 .براي تحلیل داده ها، استفاده شد 

فته بی                       یافته ها:    ا ی جهه  روه موا ن گ انگی ا می سه ب در مقای جهه،  ز موا د ا ع قبل و ب ب  قل ن  ضربا ت  را غیی ت ن  انگی حاالت می تمامی  در 
تر و به غیر از حالتی که هر دو عامل محیطی با هم               )، بیش 10و شیب     1/7دسی بل و تغییر بار کاري فیزیکی با سرعت            65زیان مرجع (صدا بی زیان      

)، در بقیه موارد این تغییرات از نظر آماري به نسبت گروه مرجع داراي اختالف                  14و شیب     3/4دسی بل و تغییر بار کاري سرعت           95(صدا زیانبار   
 )  p>0/001معناداري نبودند (

صدا       نتیجه گیري:  ح  سطو ا  جهه ب بر ضربان قلب اثر سوئی نداشته ولی با           14و شیب     3/4دسی بل و تغییرات بار کاري فیزیکی سرعت            95موا
اعث به  تر از اثر منفردشان شده و  ب         بدتر شدن شرایط و تماس همچنین قرار گرفتن عوامل محیطی (صدا و بار کاري) در کنار هم، اثر ترکیبی آنها بیش                    

 صورت سینرژیست عمل، و و بر روي ضربان قلب اثر داشته باشد.
 

 صدا، تغییر بار کاري، مواجهه توام، ضربان قلبکلمات کلیدي: 
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A-10-64-3 

بررسی اثر توأم گرما و تغییر بار کاري فیزیکی بر روي شاخص هاي عملکردي(حافظه و توجه): یک 
 مطالعه آزمایشگاهی تحت کنترل

 3. آرش مانی 3. محمد فرارویی2*. زهرا زمانیان1حسین موالیی فر
اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1  

 zamanianz@sums.ac.irاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.   . دانشیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه2

 . دانشیار، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.3

 . دانشیار، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.4

 چکیده
تباط                      زمینه و هدف:   ر در ا غلی  ش ز  خاطره آمی عوامل م ز  رکیبی ا ت ا  د ممکن ب را ف ی، ا عت صن ر محیط هاي  در اکث روزانه 

باشند که باعث، ریسک بروز خطرات افزایش و بر عملکرد افراد تأثیر سوء بگذارند بنابراین با توجه به اهمیت سالمت نیروي کار و افزایش                 
وري و کارآیی، این مطالعه با هدف بررسی اثرات مواجهه همزمان با سطوح گرما و تغییر بار کاري فیزیکی بر عملکرد شناختی انجام                          بهره
 شد.

در آن                   ها:    مواد و روش   ت؛ که  س وده ا فاکتوریل ب حی  ا طرا خله اي ب دا ت م صور ش به  ژوه پ ن  نفر از دانشجویان     40ای
کیلوگرم بر متر مربع) که فاقد پیشینه هر گونه مشکل            24/9-18/5نرمال(    BMIسال و داراي      27تا    21دانشکده بهداشت در بازه سنی      

درجه سانتی گراد  WBGT 22حالت (گرما بی زیان  4بار به صورت رندوم  با  4جسمانی، روانی، شنوایی و بینایی انتخاب شدند. هر فرد 
و شیب    3/4درجه سانتی گراد)، (تغییر بار کاري فیزیکی با سرعت            WBGT 32)، (گرما زیانبار  10و شیب  1/7و تغییر بار کاري سرعت  

دقیقه مواجهه    30)، به مدت    14و شیب     3/4درجه سانتی گراد و تغییر بار کاري سرعت            WBGT 32) و در نهایت (گرما زیانبار          14
 Generalized linearیافتند. ابزار بررسی حافظه آزمون تداعی زوجی کالمی وکسلر و توجه آزمون عملکرد مداوم بود. از روش                      

mixed models  وPaired T test در نرم افزار ،SPSS.vol19 .براي تحلیل داده ها، استفاده شد 
ن                    یافته ها:    ا میانگی سه ب در مقای جهه،  ز موا د ا ع قبل و ب حافظه کاري  توجه و  ت  را غیی ت ن نمره  حاالت میانگی تمامی  در 

)، کمتر و   10و شیب   1/7درجه سانتی گراد و تغییر بار کاري فیزیکی با سرعت             WBGT 22گروه مواجهه یافته بی زیان یا مرجع(گرما        
این تغییرات از نظر از نظر آماري نسبت به گروه مرجع  14و شیب  3/4در تمامی شرایط به جزء مواجهه با تغییر بار کاري فیزیکی با سرعت

 ) .p>0/001معنادار بودند(

ر نتیجه گیري: رامت ا پ ر  زیکی ب فی ر کاري  ا ر ب غیی ت ح گرما و  سطو ا  جهه ب هاي عملکرد شناختی اثر سوء داشته و با بدتر شدن  موا
 شرایط و تماس همزمان با هر دو سطوح، این اثرات سوء افزایش یافته است.

 : گرما، تغییر بار کاري، مواجهه توام، عملکرد شناختیکلمات کلیدي

 

 



253  

 

A-10-68-1 

 طراحی روشنایی بزرگراه ترانزیتی در خراسان جنوبی
 

 *1دانیال محمدي

 (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد 1
DanialMohammadi92@gmail.com 

 

 چکیده
ده  زمینه و هدف   جا در  شنایی  رو ــی    :  االی ت ب ــ ز اهمی رور ا عبور و م حجم باالي  ه  توجه ب ا  ت کاال ب زی ران ت هاي 

برخوردار است، مطالعات نشان داده است که روشنایی مطلوب می تواند در معابر و بزرگراه ها تا حدود زیادي خطر تـصادفات و       
حوادث جاده اي را کاهش دهد. هدف مطالعه، طراحی روشنایی مطلوب و در عین حـال مطـابق بـا اسـتانداردها در بزرگـراه                   

 ترانزیتی شرق کشور می باشد.
عه مقطعی    مواد و روش ها    ن مطال در ای کاربردي ابتدا بر اساس نوع معبر و وضعیت ترافیـک، اسـتاندارد روشـنایی از           –: 

جدوال استاندارد استخراج شده سپس نوع چراغ، ترتیب نصب، ارتفاع نصب و المپ مورد استفاده با توجه به مختصات بزرگـراه    
و استانداردهاي روز روشنایی معابر و بزرگراه ها انتخاب گردید و در نهایت مطابق فرمـول فاصـله نـصب پایـه هـاي متوالـی                  

 مشخص و یکنواختی روشنایی محاسبه شد و در نهایت با مقادیر استاندارد مقایسه گردید.
ــق                یافته ها  وده و طب ــ ده ب ــ عملی کمــک کنن حی  یک طرا ه  شی ب خ ر ب ا عتب جهت ا در  شنایی  رو رد  دا ان ست : ا

آمارهاي ماهیانه و ساالنه پلیس راهنمایی و رانندگی تأثیر بسزایی در کاهش حوادث را دارا است. طبق نتایج مطالعه، روشـنایی     
 درصد در کاهش حوادث جاده اي تأثیر مثبت داشته است. 63پیاده شده در بزرگراه، 

ش              نتیجه گیري  در کاهــ املی  ت ن قابل  زا ه می د ب وان ت ردها می  دا ان ست ا ا حی مطابق ب شنایی مطلوب و طرا رو  :
ها از طراحی استاندارد روشنایی   حوادث نقش داشته و نیاز دارد در تمام مناطق حادثه خیز بخصوص تقاطع ها، میادین و بزرگراه  

 جهت کاهش حوادث جاده اي استفاده مطلوب گردد.
 

 اندازه گیري، شدت روشنایی، بزرگراه، خراسان جنوبی :کلمات کلیدي
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A-10-100-2 

 استفاده از شاخص آنتالپی هوا در ارزیابی استرس هاي گرمایی در کارگران فضاي سبز شهر قم

 
  3، زهرا شکري3، ربابه صحرانورد3، هدي رحیمی فرد2، فریده گلبابایی*1حمیدرضا حیدري

 ایران قم، قم، پزشکی علوم اي، مرکز تحقیقات آالینده هاي محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه حرفه بهداشت مهندسی گروه (نویسنده مسئول) استادیار،- 1

Hr.heidari.tums@gmail.com 

 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران- 2  

 ارشد بهداشت حرفه اي و محقق، مرکز آالینده هاي محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، قم، ایران کارشناس- 3

 

  چکیده

رزیابی محیط         زمینه و هدف     راي ا سیاري ب رتی ب را ح ص هاي  شاخ روزه  ن محیط         : ام چنی در  شاغل  د  را ف شغلی و ا ه    هاي  ئ را هایی ا
جام پذیري هر شاخص نیاز است مطالعاتی در محیط هاي واقعی ان             باشند. به منظور تعیین کاربرد      ها و مزایایی می     شده اند که هر یک داراي محدودیت      

ک گیرد و اعتبار آن در محیط هاي مذکور در مقایسه با شاخص هاي استاندارد مورد سنجش قرار گیرد. اخیرا شاخص انتالپی در کشور به عنوان ی                                
شاخص استرس حرارتی در محیط هاي روباز معرفی شده است. این پژوهش با هدف اعتبار سنجی شاخص انتالپی و کاربرد پذیري آن در محیط هاي                            

 گرم و خشک اجرا شده است.

نفر از کارگران فضاي سبز در شهر قم بطور تصادفی             97انجام شد، تعداد      1395در این تحقیق که در فصل بهار و تابستان سال            :مواد و روش ها     
اد در معرض   افرانتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه مقادیر شاخص انتالپی با مقادیر متناظر بدست آمده از دماي عمقی (دماي تیمپانیک)                        

عصر)   3ظهر و     12صبح،    9مقایسه گردید. کلیه اندازه گیري ها در سه مرحله در شیفت کار و در فواصل سه ساعته (                     WBGTگرما و نیز شاخص     
مستقل،   Tتوسط شاخص هاي آمار مرکزي و پراکندگی و نیز آزمونهاي                20نسخه    SPSSانجام شد. داده ها در نهایت توسط نرم افزار آماري              

ANOVA                     در   05/0ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داري آزمونهاي به کار گرفته کمتر از
 نظر گرفته شد.

ساعت هاي                   یافته ها    در  ده  ست آم د الپی ب نت ن ا زا د که می دا ن  شا ده ن ست آم د ج ب ، 49/30  ±5/68به ترتیب برابر      15و    12،  9: نتای
 ±1/44،  24/25  ±1/56به ترتیب برابر     WBGTکیلوژول بر کیلوگرم بوده است. مقادیر متناظر آن براي شاخص             60/35±7/49و    52/55  5/65±

درجه سانتیگراد    35/88  ±0/76و    35/80  ±0/44،  35/59  ±0/34درجه سانتیگراد و براي دماي تیمپانیک به ترتیب برابر              26/83  ±2/04و    25/65
 0/127، ضریب همبستگی بین انتالپی و دماي تیمپانیک برابر          0/835برابر    WBGTبدست آمد. ضریب همبستگی بدست آمده بین شاخص انتالپی و           

، و نیز رابطه بین انتالپی و        WBGTتعیین گردید. رابطه بین شاخص انتالپی و           0/037و دماي تیمپانیک برابر       WBGTو ضریب همبستگی بین     
 ) p>0/05(دماي تیمپانیک معنی دار تعیین گردید 

رد              نتیجه گیري  دا ان ست ص ا شاخ ا  سه ب در مقای الپی  نت ص ا شاخ ر  ا عتب مناسب بوده و بر این اساس امکان جایگزینی آن با              WBGT: ا
 باشد.  در محل هاي روباز گرم و خشک مورد قبول می باشد اما در مورد دماي عمقی تیمپانیک نیاز به مطالعات بیشتري می WBGTشاخص 

 

عمقی،  کلمات کلیدي: دماي  ز،  سب ضاي  ی، ف ت ر را ح س  ستر ی، ا الپ  WBGTشاخص انت
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A-10-103-1 

 اثرات ارتعاش منتقله از طریق دست ـ بازو بر روي دما، تیز حسی المسه و عملکرد اجرایی دست
 

 ،*2، سیامک پورعبدیان1فرهاد فروهرمجد

  forouhar@hlth.mui.ac.irاستادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1

 *(نویسنده مسئول) دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2

pourabdian@hlth.mui.ac.ir 

 
 چکیده

اثرات ارتعاش به صورت اختالالت مکانیکی و فیزیولوژیکی همچون استرین، اختالالت حرکتی و شناختی، مشکل در                  :  زمینه و هدف    
تمرکز و دقت در انجام وظایف و با عالئم عمومی و ارتعاشی به شکل درد و حس سوزن سوزن شدن، سوزش و خارش، کرخی  و بی                                

 گردد. ها ظاهر می حسی و از دست رفتن چاالکی در انگشتان و دست

م  ها  روش ر ز ن ا ده                 :  ردی ده گ ستفا شی ا عا ت ر ب ا شتا سبه  حا ت و م شا عا ت ر ا زه گیري  دا ان جهت  ب ویو  زي ل ری امه  رن ر ب زا ف ا
است. دستگاه ثبات روزنه دار براي آزمون حرکت غیرارادي دست افراد استفاده گردید. آزمون وي پیرون براي ارزیابی یکی دیگر از                            

شکل استفاده شد و همچنین آزمون دو نقطه براي ارزشیابی            Vفرایندهاي ثبات سایکوموتور با حرکت یک میله فلزي در طول خط کش             
ه تیزحسی المسه با استفاده از یک کالیپر با قابلیت فاصله، روي بندهاي انگشتان اشاره و میانی انجام گردید. دماي انگشتان میانی و اشار                        

 گیري گردید. ها قبل و بعد از مواجهه با ارتعاش اندازه دست همزمان با دیگر آزمون

دقیقه مواجهه با دستگاه      2آزمون آماري ویلککسون کاهش معنی داري در سعی و تالش دست با آزمون وي پیرون بعد از زمان                    :    نتایج
آزمون آماري ویلککسون همچنین تغییرات معنی داري را در تیز حسی بندهاي انگشتان میانی و اشاره ) p=0/003(ساب را نشان داد  سنگ

در تمامی بندهاي انگشت تفاوت هاي معنی داري با ضریب اطمینان            )  p=0/003(ناشی از چنگش دسته مرتعش سنگ ساب نشان داد           
% دیده شد. همچنین کاهش معنی داري در دماي پوست انگشت میانی و اشاره پس از مواجهه با ارتعاش دیده شد (آزمون نمونه زوجی                   99

 ).C 45°، میانگین

ب                 گیري :     نتیجه سا سنگ  ش  چنگ ت  عل ت ب شا عا ت ر ا ست و  د جرایی  عملکرد ا شخصی میان  تباط م ر ز ا حاکی ا ج  نتای
بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده صدمات یا حوادث احتمالی در هنگام انجام وظایف دقیق در اثر مواجهه شدید و کوتاه مدت                     

 با ارتعاش است.

 
 ارتعاش دست ـ بازو، عملکرد اجرایی دست، تیز حسی المسه، دما.کلیدي:  کلمات
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A-10-126-1 

 بررسی میدان هاي الکترومغناطیسی در واحدهاي مختلف شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان

 
 

 *1نوراهللا مالنجانی

 شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان HSEکارشناس  1

safetyfirstcsp@gmail.com 

 

 

  چکیده
سان زمینه و هدف   ان ت،  ع صن ن آوري و  ف ت  شرف پی سایل   :  ز و ا حاصل  س  غناطی روم ن هاي الکت دا ا می س ب تما در  ا  ر هاي 

برقی و خطوط انتقال نیروي با ولتاژ زیاد قرار داده است. تأثیرات میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی بر روي سالمت و بهداشت انـسان از             
مضرات دنیاي صنعتی امروز است. بطور کلی امروزه در جوامع صنعتی نقش میدان هاي مغناطیسی بیش از پیش در سالمت و بهداشت فرد 
و جامعه اهمیت دارد. این مطالعه با هدف بررسی میدان هاي الکترومغناطیس در واحدهاي مختلف مجتمع مس شهید باهنر کرمان انجـام          

 گرفته است.
س ها مواد و روش  غناطیــ روم ن هاي الکت دا ختلف، می حدهاي م رکنان وا س کا تما ن  زا سی می رر جهت ب عه  ن مطال ای در   :

 اندازه گیري و سپس با حدود مجاز تعیین شده مقایسه گردید. (EMF TESTER-RS-232)با استفاده از دستگاه 
سی         یافته ها  ــ غناطی ــاي م ن ه دا ــ ــاي می شدت ه ن  ری شت د که بی دا شان  سی ن غناطی ن هاي م دا زه گیري می دا ان ج  : نتای

میکرو تسال). بر اساس نتـایج انـدازه         909و  654، 648، 627، 458مربوط به پست برق و کوره هاي واحد ذوب و ریخته گري می باشد (     
هاي اندازه گـیري شـده شـدت           هاي الکترو مغناطیس در واحدهاي مختلف مجتمع مس شهید باهنر کرمان، در کلیه ایستگاه گیري میدان 

 باشد. میدان هاي الکترومغناطیس کمتر از حدود مجاز شغلی تعیین شده می
ن    نتیجه گیري  دا ا می جهه ب رل موا در کنت ن اصل  ری همت صله می  : م فا س اصل  غناطی روم ه   هاي الکت ــ شد. ب ــی     با ور کل ــ ط

هاي چگالی شار مغناطیسی باالتري در مقایسه با حالت ایستاده قرار دارنـد. در صـورت عـدم امکـان             کارگران در حالت نشسته با میانگین     
هاي بر روي بدن کارگران جلوگیري نمود. لذا پیشنهاد مـی    فاصله از مبدأ، تنها می توان با کاهش میزان تماس از اثرات مخرب این میدان  

 هاي مذکور قرار گیرند. هاي محل هاي مذکور، افراد در کمترین حد زمانی ممکن در معرض محل شود عالوه بر پایش دوره
 

 هاي مغناطیسی، مجتمع مس شهید باهنر کرمان هاي الکتریکی، میدان میدان کلمات کلیدي:
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A-10-126-3 

 بررسی پرتوهاي غیریونیزان ماوراء بنفش و مادون قرمز ناشی از جوشکاري در صنعت
 

 *1نوراهللا مالنجانی

 شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان HSEکارشناس  1

safetyfirstcsp@gmail.com 

 

  چکیده
پرتوهاي ماوراء بنفش و مادون قرمز بخـشی از پرتوهـاي الکترومغنـاطیس بـوده کـه انـرژي آنهـا بـراي                       :زمینه و هدف  

یونیزاسیون ماده کافی نیست. این پرتوها داراي اثرات حاد و مزمنی مانند آفتاب سـوختگی، بـرق زدگـی چـشم جوشـکاران،                  
سرطان پوست، پیري زودرس، ورم ملتحمه و آب مروارید می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی میزان مواجهه بـا پرتوهـاي      

ها در واحـدهاي مختلـف مجتمـع مـس          غیریونیزان ماوراء بنفش و مادون قرمز ناشی از جوشکاري با قوس الکتریکی و کوره      
 شهید باهنر کرمان انجام گرفته است.

شــکاري و               مواد و روش ها    جو ــف ( ختل دهاي م ــ ح رکنان وا س کا تما ن  زا سی می رر جهت ب عه  ن مطال در ای  :
-Hanger UV(A)  اپراتورهاي کوره ها) با پرتوهاي ماوراء بنفش و مادون قرمز از دستگاه سنجش مـاوراء بنفـش مـدل                

Meter  و دستگاه سنجش پرتو مادون قرمز مدلHanger EC1-IR  سپس نتایج با حدود مجاز تعییـن      و استفاده گردید
 شده مواجهه شغلی مقایسه گردید.

شکاري         ها:   یافته جو در  ن  زا ونی ری غی رتوهاي  پ شدت  د که  دا شان  ن ن زا ونی ری غی رتوهاي  پ ري  زه گی دا ج ان نتای
هاي مختلف بدون استفاده از وسایل حفاظت فردي باالتر از حد استاندارد می باشـد و در حیـن اسـتفاده از وسـایل                با الکترود 

حفاظت فردي پایین تر از حد مجاز توصیه شده می باشد و همچنین شدت پرتوهاي مادون قرمز در مجـاورت کـوره هـا بـا                     
 باشد. وسایل حفاظت فردي نیز کمتر از حد مجاز توصیه شده می

توانـد جهـت      اقدامات کنترلی مناسب مانند آموزش، محصور سازي و استفاده از وسایل حفاظـت فـردي مـی            :نتیجه گیري 
جلوگیري از مواجهه بیش از حد کارگران به پرتوهاي غیریونیزان مانند مادون قرمز و ماوراء بنفش در صنعت کمـک نمایـد و               

 استفاده از اقدامات کنترلی مورد استفاده بستگی به وضعیت موجود دارد.
 جوشکاري، اشعه ماوراء بنفش، اشعه مادون قرمز، حدود مجاز مواجهه شغلی کلمات کلیدي: 
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A-10-135-2 

کاهش آلودگی صوتی ناشی از دستگاه کمپرسور به شیوه بهبود و باز سازي پناهگاه صوتی در یک پاالیشگاه 
 نفتی

 
  4، نهضت فردوس راد3، ایرج علی محمدي*2 ، یحیی رسولزاده1پریسا مشعشعی

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز -1

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز( نویسنده مسئول) -2

rasoulzadehy@tbzmed.ac.ir  
 دانشیار،گروهمهندسیبهداشتحرفهاي،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکی ایران -3

 / واحد بهداشت، پاالیشگاه نفت تبریزhseکارشناسی ارشد ارگونومی،رئیس بهداشت صنعتی، واحد  -4
 

 

 چکیده
رآورده         زمینه و هدف:   ف ش  پاالی شرکت  یک  ر  خا رق و ب ب، ب حد آ شرده وا ف ستم هواي  سی توربینی  سور  ر ع        کمپ اب ز من فتییکی ا هاي ن

و افراد    هایی از جمله اتاق کارکنان تعمیرات برق و آزمایشگاه          گردد. با توجه به قرار گرفتن دستگاه مذکور در مجاورت بخش        صوتی آزاردهنده محسوب می 
 نبعمشغول به کار دراطراف این دستگاه، هدف از مطالعه حاضر ارزیابى و تحلیل آکوستیکى محل قرا گیري دستگاه کمپرسور و مطالعه ویژگی هاى م                           

 باشد.  صوتى مذکور به منظور بهبود و باز سازي پناهگاه صوتی موجود در اطراف دستگاه می
در                    مواد و روش ها:      رآورده هاي نفتی  ف ش  پاالی شرکت  یک  ر  خا رق و ب ب، ب حد آ در وا ضر  حا جربى  ت حلیلی و  ت ى،  توصیف ش  ژوه پ

گیري صدا از     انجام گرفت. در این مطالعه ابتدا اطالعات پایه مورد نیاز، پیرامون دستگاه و کارگران شاغل جمع آورى گردید. جهت اندازه                           95سال  
تیپیک) استفاده گردید. دستگاه مذکور با استفاده از دستگاه کالیبراسیون تیپ صفر کالیبره گردید. سپس                   ) Cirrus–Cr-274ترازسنج صوت مدل     

و تراز توان صوت انجام گرفت. جهت        Aو   Linارزیابی صدا و آنالیز فرکانس دستگاه کمپرسور به جهت تعیین تراز فشار صوت در شبکه توزین خطی                   
 اخصارزیابی مواجهه صداي کارکنان با صدا، تراز معادل مواجهه صوت محاسبه شد. در گام بعدي تحلیل آکوستیکی اتاقک موجود و محاسبه مقادیر ش                         

هرتز انجام گرفت. در نهایت       2000)، ضریب جذب و ضریب انتقال مورد نیاز در فرکانس غالب            IL) و افت حاصل از بکارگیري اتاقک (       TLافت انتقال (  
ارائه  ILجهت بهبود اتاقک موجود پیشنهاداتی در جهت کاهش میزان صدا و افزایش ضریب جذب و کاهش ضریب انتقال و در نهایت افزایش شاخص                         

 گردید. 
شبکه    یافته ها:    در سور  ر ه کمپ ستگا د شارصوت  زف را ت سط   λ2دسی بل و در در فاصله          95/21برابر    linدسی بل، شبکه      93/71برابر  Aمتو

دسی بل بدست آمد. تراز       47/95دسی بل تعیین شد. مقدار تراز توان صوت دستگاه              52/90هرتز) از دیواره اتاقک برابر با مقدار           2000( در فرکانس    
دسی بل محاسبه شد. مقدار ضریب جذب، ضریب افت انتقال و شاخص افت حاصل از بکارگیري                   33/87ساعته مواجهه کارکنان با صدا معادل         8معادل  

دسی بل بدست آمد. این مقدار شاخص افت در شرایط ایده آل بود. در صورتی که به علت قدمت                       17/15و    0/00081،  0/042اتاقک به ترتیب برابر با      
ت بهبود  ها مستهلک شده و داراي منفذ و دیوارها داراي شکاف میباشند، بنابراین عمال این مقدار افت را نخواهیم داشت. جه                      باالي اتاقک درب و پنجره    

) که هممی تواند ما را به       TL=  35(  0/000312و ضریب انتقال      0/7میلی متر با ضریب جذب        40طراحی اتاقک مورد نظر جاذب گچ صوتی با ضخامت          
 مقدار مطلوب برساند و هم از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است، استفاده شد. 

ا               نتیجه گیري:    ر ب راب تاقک ب ز بکارگیري ا حاصل ا ت  ص اف شاخ ر  دا تاقک مق هبود طراحی ا ا ب برآورد شده و میزان صدا در داخل         28.43ب
 دسی بل کاهش خواهد یافت. 69/28دسی بل به  90/52دسی بل و میزان صدا در بیرون اتاقک از  81/82دسی بل به  95/21اتاقک از 

 
ت کلمات کلیدي: ه نف شگا االی پ ی،  ت صو ه  پناهگا سور،  ر صدا، کمپ رل   کنت
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A-10-135-5 

بررسی رعایت اصول کلی طراحی روشنایی مصنوعی داخلی در سالن تولید یک کارخانه تولید شیرآالت 
 صنعتی

 

 *2، جلیل نظري1پریسا مشعشعی
 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1

 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز( نویسنده مسئول)- 2

nazarij@tbzmed.ac.ir 

 چکیده
هاي  فیزیکی در کار و وظیفه ي شغلی تأثیر دارد. زیرا متغیرهـاي دیگـري را کـه در           عامل روشنایی در محیط کار بیش از سایر متغیر   : زمینه و هدف  

کیفیت انجام کار نقش مهمی دارند دستکاري می کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رعایت اصول کلی طراحی روشنایی مـصنوعی داخلـی در سـالن             
 تولید یک کارخانه تولید شیرآالت صنعتی بود.

توصیفی مواد و روش ها:    ز نوع  ضر ا حا عه  در یک شرکت تولید شیرآالت صنعتی در تبریز انجـام گرفـت،       1395تحلیلی بود که در سال   -مطال
ایستگاه سنجیده شد. در گـام      14در   TES-1334Aتوسط دستگاه لوکس متر مدل   IESNAابتدا شدت روشنایی کارگاه، مطابق روش پیشنهادي   

تجزیـه   SPSS16گام انجام گرفت. نتایج مطالعه توسـط نـرم افـزار           12بعد، طراحی روشنایی مصنوعی داخلی کارگاه به روش نسبت فضاي اتاق در  
 وتحلیل شد.

شنایی  یافته ها:  رو شدت  ر  داکث ح ري،  زه گی دا ج ان ا نتای لـوکس بـود. مقایـسه       393لوکس و به طور متوسط  87لوکس، حداقل  886مطابق ب
 5لوکس)، نـشان داد کـه شـدت روشـنایی در               300-500این مقادیر با مقادیر توصیه شده طبق استاندارد کشوري ( کارهاي خدماتی و مونتاژ قطعات   

لومـن    870569باشد. مقدار کل شار نوري محـل کارگـاه           ایستگاه باالتر از حد مجاز و در سایر ایستگاه ها مطلوب می 3ایستگاه کمتر از حد مجاز و در  
محاسبه شد. مقدار متوسط ضریب انعکاس بنا مقـدار    1/42محاسبه شد. مطابق با نتایح حاصل از طراحی روشنایی محیط کار ، مقدار نسبت فضاي اتاق      

محاسبه شدند. مقدار نهایی ضریب بهره روشنایی سیستم و مجموع افت ها به ترتیـب      0/83و    1/24به ترتیب شامل  FCRو  CCR، مقادیر 0/16
وات مقدار شار نوري هر واحد چـراغ    260و توان الکتریکی  110انتخاب شده با بهره نوري  LEDبه دست آمد. براي المپ هاي  0/33و  0/72مقدار    
عدد به دست آمد. سپس تعداد چراغ در هر ردیف و تعـداد    39لومن و در نهایت تعداد چراغ ها  1141304لومن و مقدار کل شار نوري مورد نیاز   28600

 ردیف محاسبه شد.  4چراغ و 10ردیف ها به ترتیب 

ت          نتیجه گیري:   جهــ ا  ــ ود ام ــ رد ب دا ان ــت س حد ا در  ه  رگا عمومی کا صنوعی  شنایی م رو شدت  سط  عه متو ن مطال ج ای س نتای سا را ب
 تامین روشنایی الزم براي کارهاي مونتاژ قطعات ریز و یک نواخت نمودن روشنایی در سطح کارگاه ، با در نظر گرفتن شدت 

لـومن) بـود. لـذا       1141304لومن ) کمتر از مقدار کل شار نوري مورد نیاز ( 870569لوکس، مقدار کل شار نوري محل کارگاه ( 500روشنایی مورد نیاز    
رد مـو   براي تأمین روشنایی مطلوب در سطح کارگاه بر لزوم اجراي اقدامات اصالحی نظیر طراحی مجدد و یا اصالح سامانه هاي روشنایی ایستگاه هاي  

 شود. نیاز تأکید می

 طراحی، روشنایی مصنوعی، شیرآالت صنعتیکلمات کلیدي: 
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A-10-139-1 

 ارزیابی برخی عوامل فیزیکی موثر برسالمتی و کیفیت عملکرد پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه

 

 *5، ساره جفاکش4، سید محمد جواد گل حسینی3، دکتر زهرا عطرکار روشن2، افسانه پاشا1لیال میرهادیان

 عی موثر بر سالمت.تماآموزش پرستاري.گروه پرستاري(سالمت جامعه)، مربی و عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت، مرکز تحقیقات عوامل اجکارشناسی ارشد  .1

 عی موثر بر سالمت.تماآموزش پرستاري گروه پرستاري(سالمت جامعه)، مربی و عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت، مرکز تحقیقات عوامل اجکارشناسی ارشد . 2

 وامل اجتماعی موثر بر سالمت.ت ع.استاد یار، دکتراي آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت، مرکز تحقیقا4

 دانشکده بهداشت رشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي.گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، مربی و عضو هیئت علمی، .4

عی موثر بر سالمت تما.(نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد آموزش پرستاري گرایش بهداشت جامعه، دانشکده پرستاري مامایی شهید بهشتی رشت، مرکز تحقیقات عوامل اج5
،.sare.jafakesh@yahoo.com 

 
 

 چکیده
 جههپرستاران جزء ضروري و حیاتی در سیستم ارائه مراقبتهاي بهداشتی درمانی می باشند. بار کاري زیاد ، شیفت کاري طوالنی مدت،استرس و موا                           :  زمینه وهدف 

ژه در محیط کار با     وی  همزمان با عوامل فیزیکی محیط کار به ویژه صدا، روشنایی، دما و رطوبت از جمله عوامل خاطره انگیزي هستند که پرستاران بخش هاي مراقبت                         
مطالعه ارزیابی برخی عوامل    ین  آن مواجهه هستند و از آنجا که این عوامل می تواند تاثیرات منفی بر عملکرد پرستاران و کیفیت مراقبت از بیماران داشته باشد هدف از ا                           

 هاي مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت بود. فیزیکی موثر بر سالمتی و کیفیت عملکرد پرستاران در بخش

ژه               مواد و روش ها    ت وی راقب شهاي م خ در ب ست که  توصیفی ا ز نوع  عه مقطعی ا ضر یک مطال حا عه  در        : مطال شت  ر ر  شه درمانی  شی  ز آموز راک م
شده   رهانجام شد. صدا و روشنایی پس از تهیه نقشه هر بخش، در ایستگاهها و همچنین دما و رطوبت نیز در چندین نقطه  توسط تجهیزات مناسب کالیب                             1394-95سال  

و آزمونهاي آماري کاي دو و         23نسخه    spssها در سه شیفت صبح، عصر و شب در فصل پاییز انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزار                         اندازه گیري شد. اندازه گیري    
One sample t-test  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

ش               یافته ها  در بخ ا  دم صدا و  ن  انگی ست که می ن ا ز آ حاکی ا ج  ن                : نتای انگی ر و می االت شت ب ر ر  شه درمانی  شی  ز آموز راک ژه م ت وی راقب هاي م
 د نداشت.وجوروشنایی پایین از از حد استاندارد توصیه شده بوده است و بین این عوامل اندازه گیري شده و شیفت صبح، عصر و شب تفاوت معنادار آماري 

ر نتیجه گیري ت محیط کا ست و  اهمی شغلی نبوده ا ز  جا حد م در  ن  را ا ست ر پ ر  شده محیط کا ري  زه گی دا زیکی ان فی عوامل  ینکه  ه  ا توجه ب ا  : ب
بود محیط کار اندازه گیري ها و به پرستاري در حفظ سالمتی، باال بردن دقت، کاهش خطا و افزایش کیفیت کار پرستارن و از آنجا که اولین گام در راستاي کنترل آالینده

 آنهاست، شناسایی این عوامل  و کنترل آنها و در نهایت بهبود کیفیت محیط کار ضروري است.

  

ژهکلمات کلیدي:  وی ت  راقب ش هاي م ن، بخ ستا ر اري بیما ست ر پ زیکی، کادر  فی  عوامل 
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A-10-155-1 

 بررسی میزان آزار دهندگی مواجهه با صدا در کارگران یک واحد صنعتی
 

 ،*3، حمید سعیدنیا2، حسن احمدي نیا1بهزاد فوالدي دهقی

 استادیار، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 1

 آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان PH.Dدانشجوي  2

  Hamidsaednia@gmail.com(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  3
 

 چکیده
باشد. که این امر نتیجه پیشرفت فناوري در            هاي صنعتی می    آور براي کارگران، در محیط       صدا یکی از عوامل زیان       زمینه و هدف:  

باشد.  عوارض مواجهه با صداي بیش از حد استاندارد( عدم تمرکز، ناراحتی، خستگی،                 هاي صنعتی و بکار گیري ماشین آالت می          زمینه
کاهش توانایی حرفه اي، اختالل در خوابیدن، آزردگی، استرس، وزوز گوش و بازده پایین) را در کارگران صنایع  به وجود می آورد. هدف                        

 از این مطالعه ارزیابی مواجهه با صدا و میزان آزاردهندگی در بین مکانیک ها و کمک مکانیک ها در یک واحد صنعتی می باشد.
ن منظور      مواد و روش ها:    نفر مکانیک و کمک مکانیک از سه واحد تعمیرات ترابري سنگین، نیمه سنگین و سبک تحت                   33به ای

اند. پس از ارزیابی محیطی سه واحد تعمیراتی، پرسشنامه آزاردهندگی که شامل نمردهی به شدت صداي محیط کار،                       مطاله قرار گرفته  
نمردهی به آزار دهندگی محیط کار و تعیین حاالتی که یک فرد طی یک روز کاري (مانند: احساس خستگی، سستی، کاهش قدرت                           

 .انجام گرفت 21ورژن   spssو به کمک ANOVAتمرکز، احساس فشار و غیره ) تجربه می کند. آنالیز  نتایج با استفاده از آزمون 
ري                        یافته ها:  راب ت ت  را عمی ت حد  سه وا در  صوت  ر  شا ف ز  را ت ج  رن د که  دا شان  زگیري محیطی ن دا ز ان حاصل ا ج  نتای

باشد. همچنین نمردهی به شدت صداي محیط کار در           دسی بل می    57-71و    67-92،  61-89سنگین، نیمه سنگین و سبک به ترتیب          
%) نمره  72/72%) و واحد تعمیرات ترابري سبک (      54/54%)، واحد تعمیرات ترابري نیمه سنگین (      63/63واحد تعمیرات ترابري سنگین (    

% افراد به   44% افراد در سه واحد تعمیراتی گزینه آزار می دهد را انتخاب کرده اند. در حدود                       54/54را انتخاب کرده اند.        5باالي  
 احساساتی مانند خستگی، کاهش قدرت تمرکز و غیره جواب مثبت داده اند.

ن                            نتیجه گیري:  رفت در نظر گ سنل،  ر پ خود اظهاري  حد و  سه وا در  رفته  ت گ صور زگیري هاي  دا توجه به ان ا  ب
 باشد.  مدیریتی در راستاي کاهش مواجهه افراد در این واحد ها ضروري می -راهکارهاي فنی

 

 ، واحد صنعتیصدا آزاردهندگی، ارزیابی  کلمات کلیدي:
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A-10-159-1 

 ارائه روش مبتنی بر پردازش تصویر جهت بررسی صدا و تحلیل آکوستیکی بنا در

 هاي صنعتی بسته محیط 
 

 3وحید ابوالحسن نژاد،  2، رستم گلمحمدي، *1وحیده ابوالحسن نژاد 

اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  حرفهاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان و مربی گروه مهندسی بهداشت  (نویسنده مسؤول) دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه- 1
 پزشکی بیرجند

Vahn.occupation@gmail.com          

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان  استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه- 2

 دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجنددانشجوي دکتري مهندسی حمل و نقل دانشگاه جنوب شرق چین و - 3

  چکیده
شزمینه و هدف  رو ري  رگی در محیط : بکا ا  ستیکی بن حلیل آکو ت صدا و  سی  تما ر  غی سی  رر در ب ن  د نوی شمن ه       هاي هو ــ رحل در م سته  عتی ب صن هاي 

تـر شـاخص      توانند به تعییـن دقیـق      برداشت اطالعات مورد نیاز مانند محاسبه تراکم و ارتفاع تجهیزات، شکل و ابعاد سالن و سطوح جذبی و محاسبات کاهش صوت می  
 اي براي تعیین ریسک مواجهه با صدا با توجه به مجموع عوامل تأثیرگذار باشند. این تحقیـق، بـا هـدف         بر اساس شرایط موجود کمک نموده و مقدمه  جذب صوتی بناها  

وش هوشمند پـردازش   هاي صنعتی بسته با استفاده از روش پردازش تصویر انجام و عملکرد ر ارائه مدل کلی در بررسی غیر تماسی صدا و تحلیل آکوستیکی بنا در محیط  
 پیشنهاد شد. یی تصویر با تعیین و محاسبه دو متغیر کمی شامل تراکم تجهیزات داخل کارگاه و ارتفاع تقریبی این تجهیزات بررسی و الگوریتم و سیستم اجرا

شده                       مواد و روش ها    ره  شا رهاي ا غی د مت شمن سبه هو حا عمال و م ه ا د، ب سی ر م  جا ه ان ستیک ب ت ال ع صن سازي  ر ای ت ن  سال در  حقیق که  ت ن  در ای  :
هاي مناسب براي شناسایی و اعمال این         از طریق برنامه پردازش تصویر در نرم افزار متلب پرداخته شده و عمل پردازش بر روي تصاویر با در نظر گرفتن الگوریتم                           

عدد تارگت در     30هاي مورد نظر نصب (یک عدد دوربین سونی به همراه            ها و صفحه کالیبراسیون در محل      متغیرها انجام شد. تجهیزات مورد نیاز از قبیل دوربین، تارگت         
هاي فیلترینگ مناسب، منطقه موثر براي تحلیل تعیین گردید. بسته به فاصله دوربین و تجهیزات موردنظر و                    با بکارگیري الگوریتم    محل انجام آزمایش نصب گردید) و     
آوري شد. تصاویر به دست آمده با         هاي مربوطه در هر دو جهت سالن براي در اختیار داشتن طول، عرض و ارتفاع تجهیزات جمع                     همچنین عمق میدان دوربین، داده     

یکی بنا استفاده   وستفرمت جی پی جی درون کامپیوتر ذخیره و مورد تحلیل قرار گرفتند. از نتایج تحلیل تصاویر در محاسبه و سنجش متغیرهاي مرتبط با تحلیل آک                              
 گردید. 

س                          یافته ها  سا ر ا شد. ب ه  ئ را ا ا ستیکی بن حلیل آکو ت صدا و  سی  رر ه منظور ب ر ب صوی ت ش  رداز پ ر  سی مبتنی ب تما ر  غی ش  رو ه، یک  ع ن مطال در ای  :
 بر حسب متر مربع برآورد گردید که در محاسبه و تعیین شاخص جذب صوتی بناها                386/1  ±  2/1نتایج بدست آمده، مساحت تجهیزات موجود در سالن تایرسازي معادل   

و ارتفاع این تجهیزات نیز با میانگین و انحراف           m/1بر حسب     0/0014تراکم تجهیزات موجود در این سالن       تواند مورد استفاده قرار گیرد.        جهت تحلیل آکوستیکی می   
  باشد. هاي کالسیک (دستی)، قابل مقایسه می بر حسب متر محاسبه شد که با نتایج بدست آمده از روش 1/590±0/2معیار 

دقیق                  نتیجه گیري  ت  سبا حا م م جا ر و ان ن کمت زما صرف  ا  ر، ب ذک شده فوق ال ه  ئ را ش ا رو ز  ستفاده ا م    : ا صمی ت ه  ر ب ا        ت ط ب تبا ر در ا ست  در ري  گی
اي فرد ارزیاب به    آالت صنعتی بر    بررسی صدا و تحلیل آکوستیکی بنا کمک نموده ضمن اینکه به دلیل ماهیت غیر تماسی، میزان ریسک حادثه را در ارتباط با ماشین                         

 دهد.  میزان قابل توجهی کاهش می

 

 صدا، پردازش تصویر، محیط صنعتی بررسی غیر تماسی کلمات کلیدي:
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A-10-163-3 

 طراحی اتاقک صوتی براي دستگاه حکاکی در یکی از صنایع فوالدي

 

 1، پریسا مشعشعی2، جلیل نظري*1امید اکبرزاده

 اي ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ایران ( نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-*1

omidakbarzadeh20@gmail.com   

 اي و ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ایران دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه- 2
 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ایران کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه- 3

 

 چکیده

ز مهم          زمینه و هدف:     یکی ا حکاکی  ه هاي  ستگا د ز  شی ا ترین عوامل زیان آور فیزیکی و یکی از منابع            صداي نا
عمده آلودگی صوتی در صنایع فوالدي است. هدف از این مطالعه طراحی اتاقک صوتی جهت کنترل صداي دستگاه حکاکی در      

 یکی از صنایع فوالد بود.

 TESکه با کالیبراتور      TES 1358اندازه گیري صدا به همراه آنالیز فرکانس با استفاده از تراز سنج                 :ها  مواد و روش  

انجام شد و     ISO 3746و با استفاده از استاندارد         Cکالیبره شده بود، انجام گردید. توان صوتی دستگاه در شبکه               1356
تهیه شد. سپس با در نظر گرفتن ویژگی هاي           Arc GISنحوه توزیع تراز انتشار یافته از دستگاه حکاکی به وسیله نرم افزار              

جذبی سطوح یک اتاقک صوتی دوالیه طراحی گردید و به منظور تعیین میزان تاثیر آن در افت انتفالی صدا مجددا اندازه گیري        
 صدا و آنالیز فرکانس انجام شد.

حکاکی            ها:  یافته ه  ستگا د صوت  ر  شا ف ز  را ت ج  س نتای سا را ا  2000و فرکانس غالب      Cدسی بل در شبکه       102/6ب
Hz             0/35دسی بل است. میزان سطح جذب سطوح سالن تولید برابر با              97است و تراز توان دستگاه در فرکانس غالب برابر با 

بود. با طراحی اتاقک صوتی با عایق بلوك لیکا و فوم آکوستیک به عنوان جاذب براي سطح داخلی اتاقک صوتی، افت انتقال                       
 دسی بل خواهد شد. 23هرتز برابر با  2000صوتی در فرکانس 

قطعه                نتیجه گیري:  ه  دن ا ب حکاکی ب ه  ستگا د ده  حک کنن سمت  رخورد ق دلیل ب ه  عه ب ت مورد مطال ع صن ن  در ای
 32فلزي صداي زیادي در سالن تولید انتشار می شد، لذا با طراحی اتاقک صوتی دوالیه صداي ناشی از این دستگاه به بیش از            

 درصد مقدار اولیه کاهش خواهد یافت.

 

  اتاقک صوتی، دستگاه حکاکی، افت انتقال کلمات کلیدي:
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A-10-163-4 

 ارزیابی و طراحی سیستم روشنایی در یکی از صنایع شهرستان تبریز
 

 4، محمد دشتی3، مهران نظرپرور*2، جلیل نظري1امید اکبرزاده

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ایران. 1

 .*( نویسنده مسئول)؛ دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ایران2

nazarij@tbzmed.ac.ir 

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ایران. 3

 کارشناس ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان شهید بهشتی، تهران، ایران. 4

 

 چکیده
ه زمینه و هدف:   رگا راي کا شنایی ب رو سئله  روزه م ود             ام ــ را کمب ــ زی ت،  ســ ــه ا فت ا ی ژه  ــ زرگ اهمیتی وی عتی ب صن هاي 

هاي دیگري به سالمت کارگر وارد می آورد. این مطالعه با هدف ارزیابـی     روشنایی در محیط کار افزون بر ایجاد خستگی اعصاب، آسیب    
 شدت روشنایی عمومی در یکی از صنایع شهرستان تبریز و امکان بهبود و طراحی مجدد سیستم روشنایی انجام گردید.

در ساعات اولیه شب و با استفاده از لوکس   IESNAابتدا شدت روشنایی عمومی کارگاه مطابق با روش پیشنهادي  :هامواد و روش 
شدت روشنایی کارگاه برآورد شد. سپس با در   DIAlux 4.12افزار  ایستگاه انجام شد. سپس به کمک نرم 80در  TES-1335متر 

نظر گرفتن ابعاد و اندازه کارگاه و سایر ویژگی هاي محیط کار، سیستم روشنایی به روش نسبت فضاي اتاق انجام شد و بعد از نـصب و          
 طراحی میزان تأثیر مداخالت تعیین گردید.

شنایی    یافته ها:   رو شدت  ن  زا ب، می ش در  زه گیري  دا ان ز  ا حاصل  ج  را نشان داد که با نتایج    174±91و در روز   132±26نتای
حاصل از نرم افزار مطابقت داشت. با طراحی سیستم روشنایی به روش نسبت فضاي اتاق و سایر تغییرات الزم در محیط کار جهت بهبود 

 لوکس رسید. 558لوکس و حداکثر  289سامانه روشنایی، حداقل شدت روشنایی 
تاق        نتیجه گیري:   فضاي ا ت  سب ش ن رو شنایی به  رو ستم  سی حی  د که طرا ده شان می  عه ن ن مطال ای ز  ا حاصل  ج  نتای

 ها داشته باشد. تواند تاثیر زیادي در ارتقا سیستم روشنایی و ارگونومیک کارگاه هاي ساده و کم هزینه می و بهبود محیط کار با روش
 

عمومی کلمات کلیدي: شنایی  رو شدت  رزیابی  ا ق،  تا فضاي ا ت  سب صنوعی، ن شنایی م رو ستم   سی
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A-10-165-2 

  ارتباط وزن و میزان تالش درك شده تحت شرایط گرم آزمایشگاهی 
 

 4، یاسر رحیمی3، محمد زیندینی، *2، سعید یزدانی راد 1حبیب اله دهقان

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی دانشیار، گروه-1

  saeedyazdanirad@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران   حرفه بهداشت مهندسی دانشجو دکترا، گروه-*2

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی کارشناس ارشد، گروه-3

  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حرفه بهداشت مهندسی کارشناس، گروه-4

 

 چکیده:
ش زمینه و هدف  تال درك  ن  زا س می در ارزیابی استرین فردي در طول فعالیت دینامیک استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه    (RPE): مقیا

و رم  تعیین ارتباط مقیاس میزان درك تالش و ضربان قلب در افراد داراي اضافه وزن و با وزن نرمال در دو شدت فعالیت سبک و متوسط در شـرایط گـ            
 آزمایشگاهی بود.خیلی گرم 

پـس از اسـتراحت، بـه         نفر از افراد داراي وزن نرمـال    35داراي اضافه وزن و از دانشجویان مرد نفر  35  پژوهش مداخله اي این در :  مواد و روش ها     
) و یـک مرتبـه نـیز بـا شـدت فعالیـت               37c0گرم (کیلومتر در ساعت) در مواجهه با شرایط خیلی  2/8دقیقه یک مرتبه با شدت فعالیت سبک ( 60مدت  

ثبـت  افراد    RPEنمره  ) بر روي تردمیل فعالیت کردند. در طول تست نیز ضربان قلب و  c032(  کیلومتر در ساعت) در مواجهه با شرایط گرم 4/ 8متوسط (  
 انجام گرفت. 16ورژن  SPSSمستقل دانشجویی و همبستگی پیرسون توسط نرم افزار   tتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون گردید. 

د      یافته ها:     را ــ ف رمال و ا راي وزن ن دا د  را ف در ا سط  ت متو عالی ف شدت  ا  م ب ر شرایط گ در طول  ب  قل ن  ضربا ر  ا عی حراف م ن و ان انگی می
در طـول شـرایط       RPEمیانگین و انحراف معیـار     ضربان در دقیقه و  108/67  ±  3/27ضربان در دقیقه و  103/84±  3/34داراي اضافه وزن به ترتیب  

میـانگین و     بـود. همچنیـن     3/23  ±  0/39و    2/18  ±  0/69گرم با شدت فعالیت متوسط در افراد داراي وزن نرمال و افراد داراي اضافه وزن به ترتیـب          
 99/56  ±  2/33در طول شرایط خیلی گرم با شدت فعالیت سبک در افراد داراي وزن نرمال و افراد داراي اضـافه وزن بـه ترتیـب               RPEانحراف معیار   

میانگین و انحراف معیار مقیاس میزان تالش درك شده در طول شرایط خیلـی گـرم بـا شـدت            ضربان در دقیقه و  105/84  ±  3/71  ضربان در دقیقه و  
در دو   RPEو  بود. میـانگین ضـربان قلـب           3/32  ±  0/63و   2/15  ±0/71فعالیت سبک در افراد داراي وزن نرمال و افراد داراي اضافه وزن به ترتیب    

همچنین نتایج نشان داد که در شرایط گرم با شدت فعالیت متوسط (   )p>0/001(گروه داراي وزن نرمال و داراي اضافه وزن اختالف معنی داري داشت   
0/001<  p   ،0/75=r( ) 0/001و شرایط خیلی گرم با شدت فعالیت سبک<p   ،0/52=r( مقیاس میزان درك تالش رابطـه مـستقیم       بین ضربان قلب و

 وجود دارد.
ب و  نتیجه گیري :      قل ن  ضربا ن  انگی د که می دا ن  شا ج به طور کلی ن در افراد داراي اضافه وزن به طور معـنی داري بیـشتر از ایـن           RPEنتای

 باال درافراد داراي اضافه وزن به علت میل کمتر به فعالیت باالتر بویژه در مواجهه بـا گرمـا بـود.           RPEمیانگین مقادیر در افراد داراي وزن نرمال است.     
در شرایط گرم و بویژه خیلی گرم در این مطالعه نسبت به مطالعات دیگر پـایین تـر بـود      تالش ضریب همبستگی بین ضربان قلب و مقیاس میزان درك   

براي سنجش میزان درك افراد از سختی فعالیت مناسب بوده ولی براي بررسی اثرات دمایی بر فرد مناسـب  تالش که نشان می دهد مقیاس میزان درك       
 نیست.

 
ب، کلمات کلیدي:  ن قل  ، اضافه وزن و چاقی ، آب و هواي گرم، آب و هواي خیلی گرممقیاس میزان درك تالش ضربا
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A-10-171-1 

 هاي عصبی مصنوعی هاي گرم با بکارگیري تکنیک شبکه بینی استرین حرارتی در شاغلین محیط پیش
 

   4، سیدامیررضا نگهبان4، محمد جهانگیري3*، مهدي جاللی2، مریم فرهادیان1محسن علی آبادي

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران 1

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژي،/مرکز تحقیقات مدلسازي بیماري هاي غیرواگیر ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان ، ایران 2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت�* مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه3

  m.jalali@bums.ac.ir(نویسنده مسئول)

 دانشجوي کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان/ کمیته تحقیقات دانشجویی  4

 

  چکیده
ت                           زمینه و هدف   را ث د باعث ا توان داول بوده و می  زي مت فل ع  صنای م  ر دهاي گ ین رآ ف در  رتی  را ح س  ستر ا ا شغلی ب جهه  : موا

 را  بهداشتی متنوعی بر شاغلین گردد. با وجود مطالعات گسترده، هنوز نیز کمبود شاخص هاي جامعی که توانایی توصیف کامل استرس گرمایی  محیط                        
ی بین  شود. هدف از مطالعه حاضر ارائه روشی تجربی جهت پیش           هاي فیزیولوژیک بدن داشته باشد احساس می        داشته و همبستگی قابل اعتباري با پاسخ      

 هاي عصبی مصنوعی بود.  �هاي گرم با بکارگیري تکنیک شبکه استرین گرمایی در کارگران شاغل در محیط
توصیفی     مواد و روش ها:    ت  صور عه ب ن مطال نفر از کارگران شاغل در فرآیندهاي گرم صنایع فلزي طراحی و اجرا                 165تحلیلی بر روي    -ای

پارامتر شامل سن، میزان متابولیسم، شاخص توده بدنی و سطح بدن بعنوان فاکتورهاي فردي و دماي خشک، دماي                         8گردید. اطالعات مرتبط با      
ن گویسان، سرعت جریان هوا و رطوبت نسبی بعنوان فاکتورهاي محیطی مؤثر بر استرین حرارتی وارده بر بدن جمع آوري و ثبت شد. دماي عمقی بد                          

ندازه ر ا نیز بعنوان یک متغیر هدف از طریق اندازه گیري دماي زیرزبانی ثبت و بمنظور مقایسه مقدار پیش بینی شده توسط مدل (خروجی مدل) با مقدا                          
شبکه هاي عصبی چندالیه با ساختارهاي متنوع توسعه داده شد و عملکرد ساختار                 .R 3.2.2با استفاده از نرم افزار آماري        گیري شده استفاده شد.     

به منظور تعیین اهمیت نسبی فاکتورهاي ورودي مدل نسبت          برآورد گردید.     "ضریب تعیین "و    "میانگین مربعات خطا  "هاي طراحی شده با استفاده از       
 به یکدیگر نیز از الگوریتم گارسون استفاده شد. 

با استفاده از مدل    یک شبکه عصبی با ساختار یک الیه پنهان و چهار نرون باالترین سطح صحت را جهت پیش بینی دماي عمقی نشان داد.             : یافته ها 
برآورد گردید. با توجه      0/81  "ضریب تعیین "درجه سانتی گراد و       0/25براي دماي عمقی پیش بینی شده بدن       "میانگین مربعات خطا"توسعه داده شده  

ن، رایبه الگوریتم گارسون، دماي گویسان و دماي خشک مهم ترین فاکتورهاي اثرگذار بر استرین حرارتی وارده بر بدن انسان تعیین شدند. عالوه ب                           
   ترین فاکتور فردي مؤثر بر استرین حرارتی تعیین گردید. �میزان متابولیسم نیز بعنوان مهم

ن        نتیجه گیري  عنوا د به  توان جربی می  ت ن مدل   یک سیستم هشدار اولیه براي تعیین تغییرات دماي عمقی بدن شاغلین محیط هاي گرم                 : ای
ندهاي رآیمورد استفاده قرار گیرد. همچنین کارشناسان بهداشت حرفه اي قادر خواهند بود با استفاده از این مدل دماي عمقی بدن کارگران شاغل در ف                         

 پارامتر ساده محیطی و فردي تجزیه تحلیل و پیش بینی نمایند.  8کاري گرم را با اندازه گیري 
 

 مدل تجربی، استرین حرارتی، شبکه هاي عصبی مصنوعی، محیط هاي کاري گرم :کلمات کلیدي
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A-10-173-2 

 بررسی وضعیت شنوایی و عوامل مؤثر بر آن در کارگران یکی از معادن کشور 
 

 2 هدیه رهبرابراهیم درویشی ،   ، *1مهرزاد ابراهیم زاده 

 مرکز تحقیقات بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران-1
 کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ایران-2

 Mhrzad12@gmail.com, M.Ebrahimzadih@muk.ac.ir*نویسنده مسئول:    

 
  چکیده

ع    زمینه و هدف:   شای وایی  شن ت  ر                اف در محیط کا ز  جا حد م ز  ر ا االت صداي ب ا  جهه ب ز موا شی ا عارضه نا ن  ری ت
هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت شنوایی و عوامل          است که فاکتورهاي متعدد دیگري نیز در بروز و تشدید آن نقش دارند.              

 مؤثر بر آن در کارگران یکی از معادن منطقه مرکزي کشور بود.
توصیفی  مواد و روش ها:      عه  تحلیلی حاضر پس از شناسایی و ارزیابی منابع صوتی، وضعیت شنوایی و عوامل               –در مطال

نفر از کارکنان اداري      55نفر کارگر در معرض مواجهه با صدا و شاغل در فرآیند عملیاتی و تعداد                    55مؤثر بر آن در تعداد       
 .انجام شد SPSS18 افزار ها با استفاده از نرم وتحلیل داده عنوان گروه شاهد موردبررسی قرار گرفت. تجزیه به

ب             یافته ها:    رتی ت ه  عه ب د موردمطال را ف ر ا سابقه کا سن و  ر  ا عی حراف م ن و ان انگی بود.   9/62±3/2و    43/02±5/7ی
کیلوهرتز میانگین آستانه     6و3هاي    بل برآورد شد. در فرکانس       دسی  90-106محدوده تراز کلی فشار صوت منابع صوتی          
% افراد موردمطالعه مبتال به درجات مختلفی از افت بودند. میانگین آستانه               58شنوایی در کارگران عملیات معدنی باال بود.         

 .برابر بود 1/6کاهش شنوایی در کارگران سیگاري مواجهه یافته با صدا  دار بود شنوایی با افزایش سن و سابقه کار معنی
عنوان یک مشکل بهداشتی جدي       رسد کاهش شنوایی ناشی از صدا در کارگران عملیات معدنی به            به نظر می  :  نتیجه گیري 

است و در مواردي کاهش شنوایی شدید است. درنتیجه اجراي مناسب برنامه حفاظت شنوایی و اقدامات مهندسی                        مطرح
 .کنترل صدا ضروري است

 صدا، افت شنوایی ناشی از صدا، برنامه حفاظت شنوایی، معدن :کلمات کلیدي
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A-10-179-2 

بررسى تأثیر سامانه هاى گرمایش برمبناي جابجایی هوا بر سطح آسایش حرارتى ورزشکاران در 
 هاي ورزشی سالن

 

 3، جلیل درخشان2* ، کیوان ساعدپناه 1محسن علی آبادي

 .استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.1

*. (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران، 2
keivan.saedpanah@gmail.com  

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران3
 

 چکیده 
حــاظ      زمینه و هدف   ز ل ا ط  ــ حی رتی م را ح ت  ز وضعی ا رد  ف در آن  شود که  شرایطی اطالق می  رتی به  را ح ش  سای :  آ

شود، گرمایش از طریق جابجایی   هاى ورزشی در فصل سرما استفاده می هایى که در محیط ذهنی احساس رضایت دارد. یکى از سامانه   
هاي گرمایش بر مبناي جابجایی هوا بر سطح آسـایش حرارتـی ورزشـکاران          هوا مى باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سامانه 

 باشد. می

ن ها مواد و روش  ال ــ س ز  ا یکی  در  جایی هوا  جاب ز طریق  ا ش  رمای سامانه هاى گ ضر،  حا عه  درمطال شــی     :  ــاي ورز ه
شهر سنندج در اواسط بهمن ماه مورد ارزیابى قرار گرفت. ابتدا پارامترهاى محیطى تأثیرگذار بر آسایش حرارتى، قبل و بعد از روشـن             
شدن سیستم گرمایش اندازه گیرى و بر اساس آنها شاخص عینی آسایش حرارتی تعیین گردید. همچنین با استفاده از پرسشنامه توزیع 

 شده در بین ورزشکاران شاخص آسایش حرارتی بر مبناي  احساس ذهنى ورزشکاران تعیین گردید.

شی به  یافته ها  رمای سامانه هاي گ ن  ای شدن  شن  رو ا  شی ب تاب دماي  شک و  خ دماي  ن  د که میانگی دا شان  ج ن : نتای
درجه سانتی گراد افزایش یافته است و شرایط حرارتی سالن از لحاظ شاخص خنک کنندگی باد در ناحیـه نـسبتا           3/72و  3/6ترتیب  

+ تغییـر   1/32به    -1/2گرم قرار گرفته است. شاخص آسایش حرارتی بعد از روشن شدن سامانه گرمایش نسبت به حالت خاموش از         
 درصد احساس رضایت افراد بود. 13پیدا کرده است که این مقدار برابر افزایش تنها 

دماي نتیجه گیري ن  سقف و همچنی رها و  دیوا در اطراف  ت  حرار ز بودن  امتوازن و متمرک رتی ن حرا ع  توزی دلیل  : به 
ستفاده از سـامانه هـاي جدیـد از       اها نمی توانند آسایش حرارتی ورزشکاران را بطور مؤثر تأمین کنند. لذا  پایین ناحیه کف، این سامانه 

 جمله گرمایش تابشی به دلیل خصوصیات توزیع یکنواخت حرارت و سرعت گرمایش باال می تواند مفید باشد.
ر کلمات کلیدي: شکا شی، ورز ن ورز سال ی،  ت ر را ح ش  سای ش ، آ رمای  سامانه گ
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A-10-179-3 

 بررسى اثر آزردگى ناشى از مواجهه با صدا بر اختالالت خواب شاغلین یک صنعت نساجی
 

، ساناز زیبایی  3، طاهره اسکندري3، جلیل درخشان3، سمانه ساالري2، شاکر ساعدپناه 1*کیوان ساعدپناه
 4کاریزي

  keivan.saedpanah@gmail.com. (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران، 1

 . کارشناس مدیریت تربیت بدنی، سقز، کردستان، ایران2

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،  ایران3

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد،  ایران4

 

 چکیده
زردگى می زمینه و هدف   ن آ ای شود.  د می را ف زردگى ا صوتی موجب آ د آلودگی  جا ی ا توجه به  ا  ساجی ب ت ن ع صن د   :   ــ ن وا ت

خطر ابتال به مشکالت مربوط به سالمت و اختالل خواب را افزایش دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسى اثر آزردگى ناشى از مواجهه با   
 صدا بر اختالل خواب شاغلین یک صنعت نساجی انجام گردید.

رل  ها  مواد و روش   ــت ی، کن رزن پیچی و آها چله  دگی،  فن ا د ب ح ر وا چها در  ت  ع صن ن  ای ن  شاغلی عه کل  م مطال جا جهت ان  :
وظیفـه بـر اسـاس       -ها با استفاده از روش پایه  متراژ و بوبین برگردان مورد بررسی قرار گرفته و تراز معادل صوت براى هرکدام از گرو ه   

اندازه گیرى شد. اطالعات مربوط به آزردگى ناشى از صدا و اختالل خواب افراد به ترتیب با استفاده از روش ISO 9612روش استاندارد 
 و پرسشنامه اختالالت خواب ایپورث تعیین گردید. ISO 1566استاندارد 

روه   ها  یافته ن گ در بی صدا  ز  ا شى  زردگى نا ن آ س، میانگی ریان ز وا الی ج آن س نتای سا را ابقه         : ب ــ س ســنى و  ى،  غل ــ ش هاى 
دو نمونه مستقل نشان داد که وضعیت تحصیالت هیچ ارتباط معنى دارى با آزردگى ناشـى از صـدا ندارنـد.            tکارى متفاوت بود. آزمون  

والیس نشان مى دهد که میانگین نمره اختالل خواب در بین گروه هاى شغلى از اختالف معنى دارى برخوردار است.        -آزمون کروسکال   
 دارى با آزردگى ناشى از صدا دارد. همچنین براساس این آزمون اختالل خواب ارتباط معنى

ن        نتیجه گیري  ــ ی را اب د. بن ــ ردن ا بیان ک ر شترى  ب بی خوا ختالل  د، ا شتن دا شترى  زردگى بی رادى که آ ف عه ا ن مطال در ای  :
عالوه بر اثرات مستقیم صدا بر روى اختالل خواب، صدا از طریق ایجاد آزردگى به طور غیرمستقیم موجب تشدید اختالل خواب در افراد      

 گردد. می

ساجی کلمات کلیدي: ت ن ع صن صدا،  ا  جهه ب صدا، موا ز  ا شى  زردگى نا ب، آ خوا ختالل   ا
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A-10-189-1 

 بررسی ارتباط بین میزان صدا و استرس شغلی در کارکنان صنعت آبند
 

 *2، فهیمه بهمنی1مهندس احمد علیزاده

 مربی ،عضو هئیت علمی گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري1
دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي،بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساري، کمیته تحقیقات دانشجویی، 2

f.b.ahmani1373@gmail.com  

 

 

 چکیده   
ر محیط    زمینه و هدف:   ن                در اکث عنوا صدا ب د،  رن دا ر  را ق صدا  ا  جهه ب عرض موا در م ه  روزان د  را ف ی، ا عت صن هاي 

هاي جدید  زندگی به سبک مدرن، وجود          آید. یکی از عارضه     یکی از عوامل زیان آور شغلی و صنعتی و استرس زا بشمار می             
استرس در محیط کار است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط عامل فیزیکی صدا بر استرس شغلی کارکنان صنعت آبند بابل                      

 باشد. می
توصیفی      مواد و روش ها:    ت  صور ه  ه ب ن مقال نفر از کارکنان صنعت آبند بابل انجام          120تحلیلی بود که در بین        -ای

بود. تجزیه و تحلیل     TES 1351Bشد. ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه استرس شغلی اسپیو و دستگاه صدا سنج              
 تست و آنووا انجام گرفت.                  -هاي تی و با بکارگیري آزمون SPSS19بوسیله نرم افزار 

سه                     یافته ها:  ه  را ب صوت  ر  شا ف ز  را ت وطه ، رب در محیط م صدا  ري  زه گی دا ه ان توجه ب ا  ر ب دقیقت سی  رر جهت ب
) هریک  0.05هاي تحقیق نشان داد ،در سطح معناداري (         دسی بل به باال) تقسیم نمودیم. یافته        95و  95-85و    85-60سطح ( 

) نشان  0.05از  سه سطح تراز فشار صوت در ایجاد استرس شغلی موثر بوده است. اما نتایج آزمون آنووا در سطح معناداري (                       
داد بین میانگین سطوح آلودگی صوتی و ایجاد استرس تفاوت معنادار وجود ندارد و تفاوت میانگین بدست آمده در نمونه آماري 

 قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

در                        نتیجه گیري:  ها  ش آن سی نق رر سروصداي  باال و ب ا  زیان آور محیط هاي کاري ب عوامل  سایی  شنا
  گردد. استرس شغلی، باعث انجام فعالیت هایی جهت کم کردن عوارض استرس شغلی و باال بردن کیفیت ارائه خدمات می

 صدا، صنعت، استرس شغلی                                                                     کلمات کلیدي:
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A-10-195-1 

 اندازه گیري تراز معادل صدا و تعیین نقاط خطر در یکی از صنایع داروسازي
 

 3، مرضیه نعمت دوست*،2محمد جواد گل حسینیسید ،1الهام یحیائی 

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 1
 کارشناس، گروه بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 3

 (نویسنده مسؤول) مربی، بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 2
 yahoo.com@m.golhosseini  

  چکیده

ـه  زمینه و هدف   دا ب صـ در محـیط          :  زیکـی  فی زیان آور  عامل  ن  ری عت ی شا ن،  ـوا سوب      عن به علت    شده و هـاي کاري مح
میلیون نفر در معرض      600پیشرفت صنایع، به تهدیدي جدي براي سالمت جسمانی و روانی افراد مبدل شده است. در جهان بیش از                       

میلیون نفر در کشورهاي اروپایی و آمریکاي شمالی می باشند.            60تا  50صداي خطرناك در محیط هاي کاري خود قرار دارند، از این تعداد       
% کارگاه ها در معرض عامل زیان آور صدا بوده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین آلودگی                 17،  1385در ایران بر اساس آمار کشوري سال        

 صوتی یک کارخانه داروسازي صورت گرفته است.

شبکه                   مواد و روش ها    ش  رو سازي، به  رو دا ت  ع صن یک  دي  تولی ن هاي  سال صوت  ر  شا ف عادل  ز م را ت عه  ن مطال در ای  :
انـدازه گیـري و بـا مقـادیر مجاز پیشنهادي در محیط هاي           CEL450بندي و ایستگاه بندي منظم با استفاده از دستگاه ترازسنج مدل             

بندي صوتی    به منظور شناسایی منابع اصـلی مولد صـدا و نـواحی خطر پس از اندازه گیري نتایج در غالب نقشه ناحیه  .صنعتی مقایسه شد 
 استفاده گردید.  ARCGIS. 9.1جهت رسم منحنـی هـاي ایزوسونیک از نرم افزار و نقشه خطوط هم تراز آماده گردید.

صدا         یافته ها  عادل  ز م را ت ن  ر میانگی داکث ح  :(Leq)              مربوط به واحدهاي پرس، محلول سازي و گرانول سازي با تراز فشار صوت به
بود. با توجه به نقشه ایزوسونیک، تراز         4/7و    0/38،  1/6دسی بل و انحراف معیار به ترتیب          85/9دسی بل و      86/6دسی بل ،    88ترتیب  

 فشار صوت در تمام قسمت هاي این واحدها در محدوده خطر قرار گرفته است.

موارد، مقادیر باالتر از استانداردهاي  اکثر در که محیط مورد مطالعه از آلودگی صوتی باالیی برخورداراست و نتایج نشان داد: نتیجه گیري
کمیته فنی و بهداشت حرفه اي ایران می باشد و از سوي دیگر با در نظر گرفتن مواجهه کارگران با مواد شیمیایی مختلف در این صنعت و                 

 اثرات توام مواجهه با صدا و مواد شیمیایی به نظر می رسد کارگران در معرض پیامدهاي 
جدي تري نسبت به مواجهه تنها با صدا می باشند. در نتیجه انجام مطالعات بیشتر و اجراي اقدامات کنترلی در آینده نزدیک ضروري به                          

 نظر می رسد.

سازيکلیدي کلمات رو دا ی،  ت صو شه  صدا، نق  : 
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A-10-195-4 

ارزیابی وضعیت شدت روشنایی با استفاده از نقشه ایزوالیت در یک شرکت 
 داروسازي

3، الهام یحیائی* 2، سید محمد جواد گل حسینی1مرضیه نعمت دوست
 

 کارشناس، گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 2

 ، yahoo.com@m.golhosseiniاي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  (نویسنده مسؤول) مربی، بهداشت حرفه 3
 

 چکیده 
ستگی                      زمینه و هدف:   خ ز  ري ا جلوگی ر و  ح کا صحی م  جا ه منظور ان ر ب در محیط کا سب  شنایی منا رو ن  أمی ت

گردد.   کارگر امري ضروري است. نور ناکافی سبب کاهش سرعت، دقت و منجر به آسیب جسمی، چشمی و حوادث می                        
 شد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شدت روشنایی واحدهاي تولیدي یک کارخانه داروسازي انجام

توصیفی و مقطعی می         ها:  مواد و روش   ز نوع  عه ا ن مطال باشد که در واحدهاي تولید و انبار یک شرکت داروسازي            ای
گیري و با     بندي معمولی اندازه    سنج و روش ایستگاه   ر  است. شدت روشنایی عمومی با استفاده از دستگاه نو           اجرا در آمده    به

مقادیر استاندارد کمیته ملی روشنایی ایران مقایسه شد. به منظور مشخص شدن چگونگی توزیع روشنایی در محیط و شناسایی           
رسم   ARCGIS.  9.1افزار    نقاطی  با شدت روشنایی کمتر از مقدار  استاندارد  نقشه ایزوالیت هر واحد با استفاده از نرم                     

 گردید.
ره              یافته ها:  شما ر  ا نب ر محصول، ا ا نب دي،  ا سته بن ت، ب دا جام رکنی نیمه  پ حدهاي  به ترتیب با     2و انبار شماره    1وا

داراي شدت روشنایی کمتر از حد استاندارد        17و  8، 7،  64، 34و انحراف معیارهاي   41و  29، 34، 232، 219شدت روشنایی  
 566بودند و همچنین با توجه به نقشه ایزوالیت این واحدها داراي توزیع نامناسب روشنایی بودند. واحد پرس با شدت روشنایی 

 لوکس داراي شدت باالتر از حد استاندارد بود.
حد                       نتیجه گیري:  ز  ر ا شنایی کمت رو شدت  راي   دا ر  ا نب دي و ا ولی ت حدهاي  ز وا رخی ا د که  ب دا شان  ج ن نتای

باشد. در نتیجه     مناسبی می   استاندارد هستند و در اکثر موارد، با توجه به نقشه ایزوالیت واحدها شدت روشنایی داراي توزیع نا                 
انجام مطالعات بیشتر و اجراي اقدامات کنترلی جهت توزیع یکنواخت روشنایی و جلوگیري از هدر رفت انرژي در آینده نزدیک                     

 رسد. ضروري به نظر می
 شدت روشنایی عمومی، داروسازي، ایزوالیت کلمات کلیدي:  
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A-10-213-5 

 بررسی ارتباط میزان سن و سابقه کار و کشیدن سیگار بر افت شنوایی کارگران کارخانه قند استان فارس
 

 *5، سعید احمدي3، سمیه کاظمی4، داوود حسنوند3، مهدي بهزادي2، محمد رضا منظم1سجاد زارع

 پزشکی کرمان، کرمان، ایران علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده حرفه اي، بهداشت مهندسی استادیار،گروه 1

 پزشکی تهران، تهران، ایران علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده حرفه اي، بهداشت مهندسی ،گروهاستاد   2

 کارشناس، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران 3

 دانشجوي فوق لیسانس، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران  4

 پزشکی قزوین، قزوین، ایران علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده حرفه اي، بهداشت مهندسی استادیار،گروه  5

saeidahmad@gmail.com 

 

 چکیده

، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین        ترین و اصلی ترین موارد بیماري شغلی، افت شنوایی ناشی از سرو صدا می باشد                 یکی از قدیمی    :زمینه و هدف  
 انجام گرفت. 1395هاي قند استان فارس در سال  افت شنوایی با میزان سن و سابقه کار و تأثیر کشیدن سیگار بر افت شنوایی کارگران یکی از کارخانه

بر روي کلیه کارگران یکی از  کارخانه هاي قند استان               1395تحلیلی است که در سال         –این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی           مواد و روش ها:   
. به منظور انجام تست ادیودمتري تن خالص از دستگاه ادیومتري مدل              دسی بل بودند صورت گرفت      85فارس که در معرض صداي بیشتر یا مساوي          

AC- 40                        .استفاده گردید. به منظور گردآوري اطالعات دموگرافیک و سایر اطالعات مربوط به وضعیت شنوایی از پرسشنامه خود ساخته استفاده گردید
مستقل به منظور مقایسه میانگین آستانه         T-testصورت گرفت و از آزمون هاي آماري           22نسخه    SPSSتجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار          

 شنوایی در دو گروه سنی و سابقه کار استفاده شد.

دسی بل مواجهه داشتند که بر اساس معیار هاي            85نفر از آنها با سروصداي بیش از        155نفر کارگر شاغل در این کارخانه،           270از مجموع     یافته ها: 
میانگین آستانه شنوایی در هر دو       نتایج نشان داد که       کارگر انجام گرفت.    122نفر از مطالعه خارج شدند. بنابراین بررسی و مطالعه بر روي                33خروج،  

هرتز     250و    1000،    500،    2000،    8000هرتز بیشتر از سایر فرکانس ها است و پس از آن، به ترتیب در فرکانس هاي                      4000گوش در فرکانس    
ي معنی  ماربیشترین مقدار را دارد؛ به عبارت دیگر سروصدا بیشترین تأثیر خود را در فرکانس هاي ذکر شده گذاشته است که این اختالف نیز از لحاظ آ                           

 ). p>0/05(باشد  دار می

کشند، بیشتر مستعد ابتالء به افت شنوایی         هاي پر سروصدا فعالیت می کنند نسبت به افرادي که سیگار نمی              افراد سیگاري که در محیط      نتیجه گیري: 
افراد رد  ناشی از سروصداي محیط هستند. لذا بهتر است این افراد به ترك سیگار اقدام کنند، همچنین در اجراي برنامه هاي حفاظت از شنوایی، در مو                            

 .ها در اولویت قرار گیرند سیگاري دقت بیشتري به عمل آید و این افراد در اجراي این برنامه
 

شغلی. کلمات کلیدي: ی، بیماري  ی شنوا ت  ت، اف صو ر  شا ف  صدا، 
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A-10-213-6 

کنترل طراحی و ساخت سایلنسر بر روي پمپ کولینگ تاور نیروگاه حرارتی مس سرچشمه کرمان به منظور 
 صدا

 

 4، محمد نبی فرخی 3، داوود حسنوند1، معصومه کرمی*2، سجاد زارع1حسین علی حکیمی ،1یاسر صحرانورد

 کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه اي، منطقه مس سرچشمه کرمان، کرمان، ایران 1

 ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،، استادیار 2
 دانشجوي فوق لیسانس، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 3

 فوق لیسانس، گروه فیزیک، دانشکده مهندسی انرژي و فیزیک، دانشگاه امیر کبیر تهران، تهران، ایران  4
 ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ،استادیارنویسنده مسئول: *

ss_zare87@yahoo.com    

 

 

 چکیده
طراحی و ساخت سایلنسر بر روي پمپ        ترین عوامل زیان آور در محیط کار می باشد. هدف از این مطالعه                   صدا یکی از شایع   :  زمینه و هدف  

 باشد. میکنترل صدا کولینگ تاور نیروگاه حرارتی مس سرچشمه کرمان به منظور 

ساخت   2260  در این مطالعه به منظور اندازه گیري تراز فشار صداي پمپ کولینگ تاور از دستگاه صداسنج مدل                           مواد و روش ها:      
کاهش آلودگی صوتی     منظوره  بصورت گرفت.     ISO 1996استفاده گردید. اندازه گیري تراز  فشار صدا براساس استاندارد               B&Kشرکت

پس از بررسی مشخصات فنی و آکوستیکی منبع تولید کننده صدا و مطالعه انواع سایلنسرها، سایلنسر از نوع                     ناشی از پمپ کولینگ تاور نیروگاه        
 انتخاب گردید. جذبی براي کنترل صدا  -پراکنشی

حاصل      یافته ها:    ج  س نتای سا ر ا متر و    5/1و با استفاده از اطالعات موجود، سایلنسر استوانه اي به قطر              از آنالیز فرکانس تراز فشار صدا        ب
) 1که از سه بخش (    ،  ستون هایی حاوي مواد جاذب با پوشش فلزي پانچ وجود داشت طراحی و ساخته شد                  متر که در قسمت داخلی آن       3ارتفاع  

صدا در    فشارتراز    تشکیل شده است. نتایج اندازه گیري ها نشان داد که             )  و کانال هاي آکوستیکی      3(  چمبر آکوستیکی   )2دیفیوزر آکوستیکی، (  
میزان صدا در فاصله یک متري از        ،  با نصب این نوع سایلنسر     و    دسی بل کاهش یافته است       79به    127از    پمپفاصله یک متري از خروجی       

  دسی بل کاهش یافت. 45به میزان  پمپخروجی 

در ساخت سایلنسر، ترکیب سایلنسر به همراه مواد جاذب صوت ( پشم شیشه) به منظور کاهش صداي خروجی از پمپ  بسیار مؤثر                        نتیجه گیري:   
 باشد. می

 

شمهکلمات کلیدي:  رچ س س  ی، م ت ر را ح ه  روگا صدا، نی ر  شا ف ز  را ت ی،  ت صو سر، آلودگی  یلن  سا
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A-10-216-1 

 مروري بر پیامدهاي ناشی از مواجهه با صدا: آزار ناشی از صدا
 

 *2، رستم گل محمدي  1سید محمد جواد گل حسینی

 دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان  1

 golmohamadi@umsha.ac.ir(نویسنده مسئول)، استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،  2
 

 چکیده
در محیط                        زمینه و هدف   ن  جها م  رد ز م زیادي ا ت  عی جم وده و  درن ب دنیاي م سی  سا عضالت ا ز م یکی ا ن  عنوا ه  صدا ب شک  دون  هاي مختلف    : ب

حتی و نارضایتی هنگامی    باشند. در میان اثرات زیانبار صدا، آزار ناشی از صدا به عنوان یک احساس خشم، رنجش، نارا                  شغلی و زندگی در معرض پیامدهاي ناشی از آن می         
سال از دست     654000ل  که صدا باعث تداخل در افکار، احساسات و یا فعالیت هاي روزانه کسی می شود، طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی سالیانه باعث اتالف معاد                         

 باشد. رفته به علت بیماري، معلولیت و یا مرگ زودرس می

نمواد و روش ها:      هاي   براي بررسی نتایج تحقیقات انجام شده بر روي آزار ناشی از صدا در محیط                  مروري)،(که به صورت یک مطالعه کتابخانه اي         پژوهش    ای

 بین  اطالعاتی  پایگاههاي  جستجوي واژگان کلیدي: آزار ناشی از صدا، اثرات صدا، پیامدهاي منفی ناشی از صدا در                  طریق  مختلف شغلی و محیطی صورت پذیرفت، از       

 انجام گردید.  Magiran ،SID و  Science Direct ،Scopus ،Pubmed  ،Iranmedexهمچون  المللی و داخلی

هومی                              یافته ها  در یک الگوي مف د.  ردی دي گ م بن سی تق شی  ست محیطی و آموز زی ی،  غل ش صلی  سه طبقه ا در  صدا  ز  شی ا ر نا زا ه طور کلی آ : ب

آزار ناشی از صدا به     د.  عوامل موثر در بروز آزار ناشی از صدا را می توان در سه گروه از مجوعه عوامل ویژگی هاي صوت، ویژگی هاي فردي و شرایط مواجهه قرار دا                               
ب، استرس،  خواعنوان یکی از پیامدهاي منفی مواجهه با صدا، خود می تواند باعث اثر مستقیم و یا غیر مستقیم بر روي عوارض مخرب دیگري همچون: اختالل                                  

ساز براي به مخاطره    سترافسردگی، خشم، اضطراب، خستگی، حواس پرتی، ناامیدي، انزوا و نارضایتی گردد که هر کدام از این موارد خود می تواند عامل ایجاد و یا ب                              
 کشیدن سالمت و حتی ایمنی افراد محسوب شود.

ه                              نتیجه گیري:  توجه ب ا  سد ب ر ه نظر می  ست ولی ب ده ا ردی ه گ ئ را صدا ا ا  جهه ب راي موا ست محیطی ب زی غلی و  ش جهه  ز موا جا حدود م رچه  اگ

ان درصد باالیی از افراد از      مچنمجموعه عوامل مختلفی که در بروز آزار ناشی از صدا موثر می باشند، همچنین ترازي از صدا که این پیامد می تواند در آن نمایان گردد، ه                           
چه بیشتر به این عامل احساس      هر  آزار ناشی از صدا در رنج باشند؛ عالوه بر این با درنظر گرفتن ارتباط زنجیروار این پیامد با مساله سالمت و ایمنی افراد، لزوم توجه                              

 شود. می

 

 : آزار ناشی از صدا، پیامد هاي منفی صدا، مواجهه شغلی و محیطیکلمات کلیدي
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A-10-217-1 

 بررسی تأثیر ماهیت فرکانسی صداي در مواجهه با کارگران و کارایی وسایل حفاظت شنوایی 
 

 3، رستم گلمحمدي*2، محسن علی آبادي 1اعظم بیابانی

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه -1

ایران ، (نویسنده مسئول) استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان -*2
Mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir 

 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران -3
 

 

  چکیده
شرکت   زمینه و هدف   سمی  صداي ا دگی  ن کاهن زا ده می : می زن سا ها    هاي  عی آن ق دگی وا ن کاهن زا ا می سه ب در مقای د  وان ت

داخل  هاي حفاظتی رایج در کشور برمبناي روش میکروفن واقعی گوشی صداي با هدف تعیین قدرت کاهندگی حاضر متفاوت باشد. مطالعه
 انجام گردید.گوش در مواجهه با صداهاي با ماهیت فرکانسی متفاوت 

در      ها:   مواد و روش   شور،  ع ک صنای در  ج  رای رماف  ی ا شی  دل گو ج م پن دگی  ت کاهن در ق حلیلی  ت توصیفی  عه  ن مطال ای در 
توسـط دسـتگاه دزیمتـر       ISO 11904سه محیط با ماهیت فرکانسی متفاوت بر مبناي روش میکروفن داخل گوش طبـق اسـتاندارد               

SV102  شرکتSVANTEK   داراي میکروفنSV 25        قابل نصب  در داخل گوش اندازه گیري گردید. صـداي صـورتی بعنـوان
یک صداي مرجع، صداي با فرکانس غالب پایین و صداي با فرکانس غالب باال سه نوع صداي مورد مطالعه بودند. نتایج با استفاده از نـرم    

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار 

مقادیر کاهندگی عملیاتی واقعی گوشی ها در مواجهه با صداي صورتی و همچنین صداي با فرکانس غالب پایین کمتر از مقادیر : یافته ها
)، مقادیر کاهندگی عملیاتی واقعی گوشی ها در مواجهه با صداي با فرکانس غالب باال، باالتر از مقادیر p>0/05کاهندگی اسمی صدا بود (
) ، با این حال مستقل از نوع صداي در مواجهه ، مقادیر افت جایگذاري عملیاتی گوشی ها در فرکانس p>0/05کاهندگی اسمی صدا بود (     

 هاي یک اکتاوباند کمتر از مقادیر اسمی افت جایگذاري بود.

شی نتیجه گیري ز گو حصول ا قابل  صداي  تی  عملیا دگی  ر کاهن دا ر مق ن ب را جهه کارگ در موا صداي  سی  رکان ف ت  :  ماهی
ر ها بسیار موثر است. با توجه به اینکه مدت زمان استفاده از گوشی در مواجهه با صداي بیش از حد بر حفاظت موثر شنوایی بسیار تاثیر گذا

 تر خواهد برد. هاي تعیین شده در این مطالعه نیز پایین است، استفاده نامنظم از گوشی، میزان کاهندگی واقعی گوشی را از حداقل

 

 وسایل حفاظت شنوایی ، میکروفن داخل گوش، قدرت کاهندگی صدا :کلمات کلیدي
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A-10-223-1 

 سوادکوه نساجی صنایع کارکنان برخواب بافندگی هاي ازدستگاه منتشره باصداي اثرمواجهه بررسی

 

 *3، میالد عباسی 2، رقیه جعفري تاالرپشتی 1زهرا درزي آزاد بنی

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علومپزشکی مازندران 2

 milad8285@gmail.com( نویسنده مسوول )دانشجوي دکتري تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3

 

 چکیده
در محیط هاي کاري به      وهدف  زمینه سروصدا ن  :   یکی از مهمترین ریسک فاکتورهاي اصلی سالمت پرسنل به حساب می آید. صنایع                عنوا

 صدایی  و بافندگی   ریسندگی  هاي  قطعات، در اکثر بخش     سریع  حرکت  و همچنین   مختلف  هاي  و مستمر دستگاه    زمان  هم  فعالیت  علت  نساجی به 
دارند. مواجهه صوتی افراد شاغل در این         باالیی  صوتی  آلودگی  شوندکه  می  محسوب  بیشترازحد استاندارد تولید می نمایندوبه همین دلیل جزء صنایعی        

 حاضربا هدف   صنایع بسیار بیشتر از حدود مجاز ملی است و به همین دلیل این افراد در معرض خطرات ناشی از مواجهه با صدا قرار دارند. مطالعه                              
 گردید. انجام سوادکوه شهرستان نساجی صنایع شاغلین اثرصدا بر خواب بررسی

توصیفی    موادوروشها عه  ن مطال نفراز کارگران شاغل در صنایع نساجی شهرستان سوادکوه صورت گرفت. اطالعات                60در میان     تحلیلی–: ای
میزان   یینمربوط به خواب افراد با استفاذه از پرسشنامه اختالل خواب ایپورث که روایی و پایایی آن تایید شده است گرداوري گردید. همچنین جهت تع                        

اندازه گیري شد. جهت      9612و بر اساس استاندارد ایزو       EST -1355ساعته افراد با استفاده از صداسنج مدل          8مواجهه صوتی کارکنان, تراز معادل      
از   ادهتعیین مشخصات طیف فرکانسی صدا، آنالیز فرکانس صوت در یک اوکتاو باند انجام گردید.جهت دستیابی به اهداف این مطالعه داده ها با استف                         

 ویتنی، کروسکال والیس، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.-و انجام آزمون هاي من SPSSنرم افزار 
ب                  ها  یافته رتی ر بت سابقه کا سن و  ت،  صو عادل  ز م را ت ر  ا عی حراف م ن و ان انگی عه می ن مطال در ای بدست   10±6/2و    7/6±35،  4/1±94: 

ن هاي سنی و سابقه کاري بطور معنی داري متفاوت بود. همچنی             آمد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که میانگین اختالل خواب در بین گروه               
 هاي خواب آور، استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی و وضعیت تأهل بطور              ویتنی نشان داد که اختالل خواب با سابقه مصرف داروي          -نتایج آزمون من  

هاي خواب آور و استفاده از         معنی داري رابطه داشت. براساس نتایج رگرسیون گام به گام، سن، مواجهه صوتی، وضعیت تاهل، سابقه مصرف داروي                     
 درصد از تغییرات اختالل خواب را بطور معنی داري توجیه کنند. 87تجهیزات حفاظت شنوایی توانستند 

ش مهمتري                      گیري  نتیجه صوتی نق جهه  ن، موا غلی شا ب  خوا ر  ر ب ذا رگ ث فاکتورهاي ا ن  ز میا د که ا د می کن یی ا ت عه  ن مطال ج اب : نتای
 یابد. گونه اي که با افزایش مواجهه صوتی، میزان اختالل خواب افراد نیز افزایش می دارد به

 

جههکلیدي کلمات  .خواب نساجی، اختالل باصدا، صنایع :  موا

 



278  

 

A-10-233-1 

 ، کورتیزول و وزن بدن موش سوري نرتغییرات سطح گلوکزبردسی بل  90 صدايبررسی اثرات  
 

  1، زهرا نقوي گلچین5، مریم کاوسیان1، عمران احمدي* 4، سید باقر مرتضوي3، شهرام وثوقی2، علی خوانین1ابراهیم تابان

 دانشجوي دکتري، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 1

 دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 2

 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران 3

 (نویسنده مسؤول) استاد، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 4

 دانشجوي ارشد، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 5
 

 چکیده 
 صدا یکی از مهم ترین عوامل زیان آور محیط صنعتی به شمار می آید. اثرات مهم صدا بر سالمتی : زمینه و هدف

شنوایی، اثرات بر روي اندام بینایی، اثرات عصبی و روانی، سیستم هورمونی، اثرات فیزیولوژیکی و اثرات ذهنی                   می توان به آسیب دستگاه    
اشاره کرد. بدلیل اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف بررسی اثرات مواجهه با صدا بر تغییرات سطح سرمی گلوکز و کورتیزول و وزن 

 بدن موش سوري نر بالغ  انجام گرفت. 
بل در گستره فرکانسی      دسی  90موش سوري نر بالغ بصورت تصادفی به سه گروه تجربی (گروه مواجهه با صداي                30:  مواد و روش ها   

دسی بل در گستره      90مواجهه با صداي      )    mg/kg60استرپتوزوتوسین به میزان (   هرتز، گروه دیابتی (تزریق داروي        700  -  5700
 5700بل در گستره فرکانسی   دسی90هرتز، گروه با تجویز سیر خوراکی با جیره حاوي یک درصد و مواجهه با صدا 700تا  5700فرکانسی  

به Cool Edit  هرتز) و دو گروه کنترل( کنترل و شاهد با مصرف حاوي یک درصد سیر) تقسیم شدند. صدا توسط نرم افزار                          700  -
ساعت پس از مواجهه با صدا در         24هاي هر گروه      ساعت انجام گرفت. در پایان دوره مواجهه، موش          8روز و هر روز به مدت         30مدت  

 گیري شد. ها اندازه بدن آن  حالت ناشتا میزان هورمون کورتیزول و سطح قند خون و وزن
هاي غیر دیابتی و دیابتی تحت مواجهه صدا در مقایسه با نمونه هاي شاهد                  این تحقیق نشان داد که سطح گلوکز در نمونه         :  یافته ها 

هاي غیر دیابتی و دیابتی  تحت مواجهه صدا در مقایسه با                ) داشتند. همچنین سطح کورتیزول در نمونه       p>0/002اختالف  معناداري (   
هاي کورتیزول و قند خون در طی این          پودر سیر در کاهش میزان هورمون       .) )  نشان داد    p>0/002نمونه هاي شاهد اختالف معناداري (     

 ) p>0/001داري داشت ( دوره مواجهه اثري نداشت، اما بر میزان وزن تأثیر معنی

هرتز می تواند افزایش سطح سرمی گلوکز و کورتیزول را            700-5700دسی بل در گستره فرکانسی        90مواجهه با صداي     : نتیجه گیري 
 تقویت نماید. 

 پودرسیر، کورتیزول، گلوکز، سروصدا، موش سوري :کلمات کلیدي
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A-10-236-1 

 تأثیرصداتوربین هاي بادي بر آزردگی صوتی کارگران مزرعه بادمنجیل

 

 4، معصومه کایدانی3، ابوالفضل ذاکریان2*، محمدرضامنظم1میالد عباسی

 دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران1

 (نویسنده مسئول)استادمهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران2

 دانشیار مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران3

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفهاي، گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 4

 

 چکیده

ز                      زمینه و هدف   شی ا ر نا ا زیان ب ت  را ث د ا فاق پاك که  هاي  رژی ر به ان شت ز بی ختلف و نیا ع م صنای زون  ف روز ا ش  ستر : گ
سوخت هاي فسیلی باشد موجب توسعه و گسترش نیروگاه هاي بادي و استفاده از توربین هاي بادي بعنوان یکی از منابع حائز اهمیت                            
انرژي پاك شده است. در کنار مزایاي مزارع بادي، این منابع وسیع انرژي داراي اثرات زیان بار جانبی براي سالمت انسان و محیط زیست                        
می باشند. از جمله ریسک فاکتورهاي مهم سالمتی مرتبط با توربین هاي بادي میتوان به صداي ناشی از آنها اشاره کرد. مطالعات زیادي                        
به بررسی اثرات صداي توربین ها بر سالمت و خواب ساکنان نزدیک مزارع بادي صورت گرفته است اما تاکنون مطالعه در سطح دنیا                            
شاغلین این نیروگاه ها را که در معرض صداي بیشتري هستند را مورد بررسی قرار نداده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر صدا ناشی 

 از توربین هاي بادي بر میزان آزردگی صوتی، سالمت عمومی و خواب شاغلین نیروگاه بادي منجیل انجام شد.
روه                         مواد و روش ها     سه گ ی، به  غل ش س نوع وظایف  سا را ه ب روگا در نی شاغل  د  را ف عه ا ن مطال م ای جا جهت ان  :

تعمیرکاران، نگهبانان و کارکنان اداري تقسیم شدند و تراز معادل صوت بطور مجزا براي هر گروه بدست آمد. جهت گردآردي داده ها از                          
سوالی و پرسشنامه اختالل خواب ایپورث استفاده گردید.در نهایت با استفاده از نرم                28مقیاس زردگی صوتی، پرسشنامه سالمت عمومی       

اطالعات جمع آوري شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی اهداف مطالعه از آزمونهاي آنالیز وایانس چند متغیره                          Rافزار  
(MANOVA).آزمون اثر پیالي، آزمون شفه و آنالیز رگرسیون چندمتغیره استفاده شد ، 

ب) یافته ها خوا ختالل  عمومی و ا ت  سالم ی،  ت صو زردگی  (آ سخ  پا رهاي  غی سط مت د که متو دا شان  پیالي ن زمون  ج آ : نتای
درصد از واریانس متغیرهاي پاسخ را توجیه         59در بین سه گروه شغلی از اختالف معناداري برخوردار بودندو مواجهه صوتی توانست حدود                

کند. همچنین سن تأثیر چند متغیره معناداري بر سه متغیر پاسخ داشت اما سابقه کاري از اختالف معناداري نسبت به سه متغیر پاسخ                             
 درصد از تغییرات سالمت عمومی را تبیین کنند. 61/2برخوردار نبود. اختالل خواب و مواجهه صوتی توانستند 

ر می                  نتیجه گیري  ث ن ا شاغلی ب  خوا عمومی و  سالمت  ی،  ت صو زردگی  ر آ ستقیم ب ن هاي بادي بطور م توربی صداي  :�
 گذارد. همچنین اختالل خواب و آزردگی بعنوان واسطه جهت اثرات غیرمستقیم صدا بر سالمت افراد عمل می کند.

 
 هاي بادي، آزردگی صوتی، سالمت عمومی، اختالل خواب شاغلین مزارع بادي، صداي توربینکلمات کلیدي: 
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A-10-240-1 

 کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پرده هاي آکوستیک در یک مجتمع مسکونی شهر قزوین
 

 سعید احمدي، معصومه قربانیده1*، علی صفري واریانی2

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي  دانشگاه علوم پزشکی قزوین:دکتر سعید احمدي-1
 معصومه قر بانی ده :دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی قزوین )نویسنده مسئول( -2

mghorbani1400@yahoo.com 
 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی قزوین:دکتر علی صفري واریانی 3

 

 

 چکیده:
هاي مسکونی استفاده از پمپ هاي آب به یک ضرورت تبدیل شده              �به منظور تأمین فشار آب مورد نیاز در ساختمان         :  زمینه و هدف  

آب در یک   لذا هدف مطالعه حاضر کنترل آلودگی صوتی پمپ         است؛کهعمدتًا با ایجاد آلودگی صوتی و آزار ساکنین ساختمان همراه است.            
 باشد.-مجتمع مسکونی با استفاده از پرده هاي آکوستیک طراحی شده می

صورت گرفت.  Cell-450 Type 2Cassellaاندازه گیري تراز فشارصوت در اطراف پمپ با استفاده از صداسنج            مواد و روش ها:     
در گام دوم طراحی و ساخت محفظه آکوستیک با تعیین مشخصات پرده آکوستیک (ابعاد و جنس) با توجه به میزان کاهش صداي موردنیاز 

بل در شب)صورت     دسی  45در فرکانس غالب، جهت مطابقت با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست براي صداي منازل مسکونی (                  
درجه سانتی گراد) انتخاب و نصب سیستم تهویه بر           40گرفت. در مرحله آخر به منظور کنترل دماي داخل محفظه در حد مطلوب (کمتر از     

 اساس قوانین بقاء انرژي و جرم صورت گرفت.

و تراز فشار صوت درفرکانس غالب پمپ         dBA46و    dBA 67میانگین تراز فشار صوت قبل و بعد از کنترل در اطراف پمپ           یافته ها:   
) مورد نیاز در فرکانس غالب به حدود مجاز          Insertion Lossاندازه گیري شد. میزان افت تعبیه شده (          dBA71هرتز )   2000آب (   

دسی بل در نظر گرفته شد و براساس آن دانسیته سطحی موردنیاز براي ساخت پرده آکوستیک به عنوان دیواره                     26سازمان محیط زیست    
گیري �دسی بل برآورد گردید که با مقدار واقعی اندازه 47محفظه آکوستیک محاسبه گردید. تراز فشار صوت پیش بینی شده بعد از کنترل 

 1/2درجه سانتی گراد      40دسی بل) تقریبأ مطابقت داشت. دبی مورد نیاز براي حفظ دماي داخل محفظه در حد                     46شده بعد از کنترل(   
 درجه سانتی گراد اندازه گیري شد. 38مترمکعب بر دقیقه محاسبه شد. دماي داخل محفظه بعد از نصب محفظه آکوستیک 

رو                    گیري:    نتیجه شت سرعت نصب بی ر،  زینه و وزن کمت ا ه ستیک ب رده هاي آکو پ ز  ده ا ستفا ا ا صوتی ب رل آلودگی  کنت
 .عنوان جایگزینی براي پانل هاي فلزي با نتایج کنترلی تقریباً مشابه در نظر گرفته شود درزگیري راحت تر می تواند به

 

 هاي آکوستیک محفظه آکوستیک، پرده آلودگی صوتی، پمپ آب،: کلمات کلیدي
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A-10-246-1 

 وري کارگران مشاغل روباز بررسی اثر استرس گرمایی بر افت بهره
 
 

 6، آرش اکبر زاده5*، فریده گلبابایی4، محمد حسین بهشتی3، احمد مهري 2، سمیه فرهنگ دهقان1روح اله حاجی زاده

 دانشجویدکتري مهندسی بهداشت حرفه اي،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده پزشکی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران 1

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران2 

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران 3
 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 4

 fgolbabaei@sina.tums.ac.ir* استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران 5
 کارشناسی ارشد آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 6

 

 چکیده
حتیزمینه و هدف را ا د ن جا ی ا ر  عالوه ب ر  در محیط هاي کا رمایی  س گ ستر و  : ا رتی  را ح ش  سای ش آ د کاه دد مانن ع هاي مت

هاي گرمایی می تواند عملکرد و بهره وري کارگران را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر استرس گرمایی بر                      ایجاد تنش 
 وري کارگران مشاغل روباز در یک اقلیم گرم و خشک می باشد. روي افت بهره

توصیفی       مواد و روش ها    ت  صور عه به  ن مطال در یکی از      1392تحلیلی در چهار ماه، خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال              –: ای
هاي کشور با اقلیم گرم و خشک انجام شد.پارامترهاي محیطی مانند دماي خشک، دماي سطح خاك، تابش خورشید، سرعت جریان                      استان

بار اندازه گیري شد.      8598بعد از ظهر در ایستگاه هاي هواشناسی و در مجموع           7صبح تا  7دقیقه از ساعت  10هوا و رطوبت نسبی در هر  
ارائه شده توسط     WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)افت بهره وري بر اساس نمودار مبتنی بر شاخص استرس گرمایی 

 تجزیه و تحلیل آماري صورت گرفت. SPSS16افزار  سازمان هواشناسی استرالیا محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از نرم
ن   ها  یافته  C°(   WBGT) بود. بیشترین مقدار   2/57گراد (انحراف معیار=      درجه سانتی   27در چهار ماه بررسی        WBGT: میانگی

 500وات و     400وات،    300وات،    200بدست آمد. میانگین افت بهره وري در مشاغل با توان              16تا    15) در فاصله زمانی ساعت      28/59
)2/5% (انحراف معیار=    29/1)و  2/68% (انحراف معیار=    19/65)،  1/94%(انحراف معیار=   9/6)،  0/43% (انحراف معیار=    1/6وات به ترتیب    

 محاسبه گردید. رابطه بین درصد افت بهره وري و شاخص دماي تر گوي سان از نظر آماري معنی دار بود.
قابل مالحظهنتیجه گیري هره وري  ت ب ستان اف اب ت فصل  در  شک  خ م و  ر قلیم گ ا ز  ا روب شاغل  ن م را رگ اي دارند که می  : کا

 تواند بر اقتصاد و سالمت نیروي کار تاثیر زیادي داشته باشد.
 

 ، افت بهره وريWBGTمشاغل روباز، استرس گرمایی ، شاخص  کلمات کلیدي:
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A-10-246-2 

 ثیر میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر هورمون هاي تیروئیدي تأ
 

 6، ، آرش اکبر زاده5، احمد مهري4، محمد حسین بهشتی*3، علیرضا کوهپایی 2، سمیه فرهنگ دهقان1روح اله حاجی زاده

 دانشجویدکتري مهندسی بهداشت حرفه اي،مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران 1

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران  2

 .koohpaei19@yahoo.comدانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم،ایران (نویسنده مسئول) 3*

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 4

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران 5

 کارشناسی ارشد آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 6

 

 چکیده 
هرتز باتوجه به شدت میدان و مدت زمان مواجهـه بـا     1–  300پایین   نهایت  بی  هاي مواجهه با میدان هاي الکترومغناطیسی در فرکانس:  زمینه وهدف 

ی تواند از طریق تأثیر بر پارامترهاي زیستی باعث ایجاد بروزعوارض قطعی و محتمل بر سالمت افراد مانند افسردگی، خواب آلودگی و خسـتـگـ                      آن می 
روئـیـد   هاي تی مزمن گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان مواجهه و تأثیر میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر میزان ترشح برخی هورمون            

 .باشد مرتبط بابروز عالئم خستگی بر روي جوشکاران قوس الکتریکی می
نفر افـراد   35نفر جوشکار قوس الکتریکی به عنوان مورد و  35شاهدي در یک شرکت قالب سازي بر روي  –این مطالعه به صورت مورد: مواد و روش 

) در ناحیه ي دست، گردن، تنه و سر جوشـکـار و      ELF-EMFغیر جوشکار به عنوان شاهد انجام گرفت. میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم ( 
اندازه گیري شد. میزان ترشح هورمونهاي تري یدوتیرونـیـن (      NIOSHمتري از دستگاه جوشکاري طبق راهنماي  2و  1،   0/5همچنین در فواصل      

T3) تیروکسین ،(T4)و محرك تیروئید (TSH              برروي دوگروه موردوشاهدمورد بررسی قـرارگـرفـت. پـرسـشـنـامـه(Samn-Perelli fatigue 

scale براي گروه مورد و شاهد تکمیل شد.  سپس داده هاي جمع آوري شده به کمک نرم افزارSPSS16 .مورد آنالیز قرار گرفت 

) میلـی   112/2متري (  2) میلی گوس بیشترین و  2683/8در این پژوهش، شدت میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین در ناحیه ي دست (نتایج: 
در دو گروه مورد و شاهد در نواحی و فـواصـل مـورد         ELFگوس کمترین مقدار بدست آمد. اختالف میانگین معنی داري بین شدت میدان مغناطیسی  

اختالف میانگین هورمـون هـاي      .هاي تیروئیدي در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بدست آمد میزان ترشح هورمون)  p>0/0001(بررسی وجود داشت  
T4  وTSH   0/05( بین دو گروه مورد و شاهد  از لحاظ آماري معنادار بود <p  .(    همچنین اختالالت هورمون هاي ارزیابی شده و میزان خستگـی در

 گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بدست آمد.
و  T4تواند باعث اختالل در سطح ترشح هورمونهاي تیروئـیـدي مـانـنـد           مواجهه با میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین می  : نتیجه گیري 

TSH .و باعث افزایش خستگی افراد در معرض شود. باید تدابیر بهداشتی براي کاهش مواجهه با این میدان را پیش از پیش در نظر گرفت 
 

 هاي تیروئیدي، جوشکاري قوس الکتریکی، خستگی مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین، هورمون میدان: کلمات کلیدي
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A-10-249-1 

 بررسی تغییرات دماي بافت مغز ناشی از گرماي القایی امواج تلفن همراه
 

 3*، حسین ابراهیمی 2، سیامک پورعبدیان 1فرهاد فروهرمجد

 استادیار گروهبهداشتحرفهاي،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیاصفهان، اصفهان، ایران. 1

 دانشیار گروهبهداشتحرفهاي،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیاصفهان، اصفهان، ایران. 2

  hebrahimi@hlth.mui.ac.ir.(نویسنده مسئول) کارشناسارشدبهداشتحرفهاي،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیاصفهان،اصفهان،ایران 3
 

 چکیده
ز     زمینه و هدف:      ا م  رد ن م در بی ا  ر سی نگرانی هایی  رکان ف دیو  را ج  اموا ر  شا انت ت  عل ه به  را ن هم تلف ز  ا ده  ستفا ش ا زای ف ا

نظر بیماري زایی، ایجاد کرده است. یکی از اثرت امواج رادیو فرکانسی ناشی از موبایل حرارت این امواج در هنگام مکالمه اسـت. مطالعـه          
 حاضر با هدف بررسی تاثیر امواج رادیوفرکانسی تلفن همراه بر بافت مغز صورت گرفت.

ح        مواد و روش ها:     ــ ذب ز  ا د  ــ ع ز ب غ ت م شد. باف م  جا ان ز گاو  غ ت م روي باف ر  جربی بود که ب ت عه  یک مطال ضر  حا عه  مطال
 mm  ،12 2شد و در یک اتاقک از محیط ازمایشگاه جدا شد. بعد از هم دما شدن بافت و اتاقک در سه عمق  حیوان به آزمایشگاه برده می

mm    22و mm  مدل(لوتروندما با استفاده از دماسنج(MT-917 و پروب عمقیPT100  15اندازه گیري شد به این صورت که طی 
ن دقیقه بافت در مواجهه با امواج رادیوفرکانسی موبایل قرار گرفت همانند زمانی که فر با تلفن همراه در حال مکالمه است بعد از ایـن زمـا    

بـه کامپیوتـر      USBافزار مخصوص خود دماسنج لوترون که با کابـل        دقیقه بدون مواجهه دماي بافت اندازه گیري شد که توسط نرم      15
 وصل بود دماها ثبت شد.

عمق    یافته ها:     در   22و    mm 12درجه سانتی گرادي را داشـت در عمـق         0.53دقیقه مواجهه افزایش  15بعد از اتمام  mm 2دما 
mm  درجه سانتی گراد افزایش نشان داد. 0/92و  0/99افزایش دما بافت به ترتیب 

ت    نتیجه گیري:   ــ اف ــاي ب دم ش  زای ــ ف ا ره باعث  ه هموا را ن هم تلف سی  رکان ف دیو  را ج  اموا ا  جهه ب د که موا دا شان  ج ن نتای
و mm 12شود. که در هر سه عمق این افزایش دما مشخص بود و نسبت به دما اولیه دما بعد از مواجهه افزایش داشت. دما در عمـق            می

22 mm  2مغز نسبت به عمق mm        افزایش بیشتري داشت که نشان دهنده تاثیر الیه هاي بافت مغز بر روي تعـادل دمـایی در عمـق
 هاي مختلف است. این نتایج نشان داد که هرچه الیه هاي بافت مغز بیشتر باشد دماي تجمعی بیشتر است.

 

 همراه، امواج الکترومغناطیسی، امواج رادیوفرکانسی، بافت مغز، دما تلفن: کلمات کلیدي
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A-10-256-1 

 افت انتقال صداي مواد عایق توسط لوله امپدانس و روش تابع انتقال
 

، *2، زهرا محمدي1فرهاد فروهرمجد
 

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1

 (نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 2

z_mohammadi@hlth.mui.ac.ir  

 

  چکیده
ز مهم       زمینه و هدف   یکی ا ت انتقال  ت           :  اف ز نظر اهمی ستیک ماده بوده که ا ص آکو خوا ن  ری در کنترل صوت، با ضریب جذب برابري          ت

ایرانی موجود نیست و همین مساله باعث می گردد که نتیجه بهینه از                عایق) براي مواد    STLکند. متاسفانه اطالعات دقیقی از افت انتقال صوت (           می
تابع وش  کنترل صدا با استفاده از عایق هاي صوتی حاصل نشود. یکی از راه هاي اندازه گیري خصوصیات آکوستیکی مواد استفاده از لوله امپدانس و ر                          

میلی متر    50و    25و پشم شیشه در دو ضخامت         فوم پلی اورتان  انتقال می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی افت انتقال صوت نمونه هاي                
 انجام شد.

دامواد و روش ها   به منظور امکان سنجی استفاده و کالیبراسیون لوله امپدانس طراحی شده با چهار میکروفن، از مقایسه نمـودار فـوم مرجـع بـا              : ابت
میلـی مـتر توسـط        50و  25نمودار اندازه گیري شده توسط لوله استفاده گردید. سپس افت انتقال دو نمونه فوم پلی اورتان و پشم شیشه در دو ضخامت    

 تهیه گردید. Matlabلوله و نرم افزار مربوطه اندازه گیري شد و در نهایت نمودار نتایج اندازه گیري شده توسط نرم افزار 

ستگی       یافته ها  ــ ب همب ضری ا  شگاهی ب زمای ع و آ رج ه م ت انتقال نمون ر اف د که نمودا دا ن  شا ه ن ول ز ل ستفاده ا سنجی ا ن  ج امکا : نتای
92/0  )0/001<p  ( 2=0/85وRبراي نمونه فوم پلی اورتان در همه فرکانس هاي مورد مطالعه با افزایش ضخامت مـیزان     باشند. داراي رابطه مستقیم می

دسی بـل بـود کـه         40/9هرتز و برابر   1600میلی متر در فرکانس  50افت انتقال صوت نیز افزایش یافت. همچنین حداکثر افت انتقال صدا براي نمونه   
دسی بل کاهش یافت. همچنین براي نمونه پشم شیشه نیز افزایش ضخامت سبب افزایش افـت      20/06میلی متر به عدد  25این میزان براي ضخامت      

   انتقال در کلیه فرکانس ها شد. به طور کلی فوم پلی اورتان میزان افت انتقال باالتري را نسبت به نمونه پشم شیشه نشان داد. 

ــل         نتیجه گیري  عوام سی  رر د و ب ستیکی موا ت آکو خصوصیا دقیق  شناخت  ز به  ا ت و محیط نی ع صن در  صدا  رل  م کنت جا : به منظور ان
توان افت انتقال صوت کلیه مواد و مـصالح داخـل کـشور را بـا           باشد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می میهر ماده تأثیرگذار مهم مانند ضخامت   

از   وبـی باالترین دقت و ضریب اطمینان و صرف کمترین هزینه توسط لوله امپدانس طراحی و ساخته شده با چهار میکروفن تعیین نمود تا به نتـایج مطل        
 کنترل صوت توسط سایلنسرها و موانع صوتی دست یافت.

 

 افت انتقال صوت، لوله امپدانس، تابع انتقال: کلمات کلیدي
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A-10-260-1 

 بندي میزان پرتو هاي فرابنفش و مادون قرمز در محیط کار شاغلین در یک مجتمع صنعت فوالد بررسی و پهنه
 

 4، حسین ابراهیمیان3نیا ، علی الهی2، معصومه قرائی1آبادي ، رجبعلی حکم، * 1اسماعیل شجاع

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.-*1

 shoja.esmaeil@gmail.com(نویسنده مسئول): 

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران-2

 محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت-3

 رشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.کا-4

  چکیده
ها در    استفاده گسترده از نیروي الکتریسیته و سطوح باالي انرژي جهت پیشبرد فرآیندهاي صنعتی و همچنین وجود انواع مختلف کوره                    :زمینه و هدف    

 ترلمحیط هاي صنعتی سبب رهاسازي بخشی از انرژي در فرم اشعه در محیط شده که می تواند بر سالمت نیروي کار حاضر در محیط تأثیر بگذارد. کن                       
فوالد که  هاي ناشی از صدمات وارد بر نیروي کار خواهد شد. باتوجه به موارد ذکر شده و اهمیت صنایع                  ها در حد استاندارد باعث کاهش هزینه این تابش 

برخوردار می باشند؛ این مطالعه با هدف بررسی و پهنه بندي اشعه ماوراءبنفش و مادون قرمز و مقایسه آن با استانداردها در                           UVو  IRاز منابع مولد    
 مجتمع صنعتی اسفراین صورت پذیرفت. 

ها در مرکز هر      ین مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی بوده، که با توجه به مساحت محل مورد نظر شبکه بندي شده و اندازه گیري                       اها :     مواد و روش  
 IRو براي اندازه گیري پرتو        EC1مدل    UVاز دستگاه رادیومتر دیجیتالی سنجش        UVبخش انجام پذیرفت. در این بررسی براي اندازه گیري پرتو           

افزار کامپیوتري    استفاده شد. به منظور پهنه بندي پرتوهاي فرابنفش و مادون قرمز نیز از نرم                    EC1نیز از دستگاه فتومتر دیجیتالی هاگنر مدل           
SURFER      هاي مختلف    ها در رنگ    هاي مختلف شدت پرتو ها بر روي نقشه کارگاه          عیار را در محدوده     افزار قادر است نقاط هم      استفاده شد که این نرم
 ترسیم نماید.

نتایج حاصل از اندازه گیري در بخشهاي مختلف کارگاهی کارخانه مجتمع فوالد اسفراین نشان داد بیشترین مقادیر اشعه فرابنفش در واحد                       :  ها    یافته
) می باشد. نتایج حاصل از مقایسه        2mw/cm  9/23(  LF) و همچنین بیشترین مقادیر اشعه فروسرخ درمحدوده کوره           2mw/cm  0/32(جوشکاري  

گیري پرتوهاي فرابنفش و مادون قرمز با استانداردها نشان داد که کلیه مقادیر اندازه گیري شده در محدوده استاندارد قرار                        مقادیر بدست آمده از اندازه    
 .می گیرند

موجود در واحدهاي مختلف      IR-Aو    UV-Aبا توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان نتیجه گرفت طیف پرتوهاي                   :    نتیجه گیري 
د ه ح کارگاهی در همه ایستگاه هاي مورد سنجش، در حد مجاز از لحاظ مواجهه شغلی می باشند. ذکر این نکته بایسته می باشد که مقادیر توصیه شد                            

ز، نباید به عنوان مرز قابل قبول مواجهه در نظر گرفته شوند بلکه تا جاي ممکن، مواجهه با پرتوهاي مذکور علیرغم قرارگیري در محدوده مجا                             مجاز
می   کمکبایدکاهش پیدا کند. بنابراین نقشه هاي ترسیم شده حاصل از اندازه گیري هاي این مطالعه به متولیان ایمنی و بهداشت صنعت مورد مطالعه                         

ا (ب  کنند تا با مشخص کردن محدوده هاي ایمن، احتیاط و خطر از لحاظ تابش پرتوها، برنامه هاي دقیق تري را براي کاهش مواجهه با این پرتوها                              
 استفاده از تجهیزات حفاظت فردي، کاهش زمان مواجهه و...) تدوین نمایند.

 

 . Surferپهنه بندي، فرابنفش، مادون قرمز، صنعت فوالد، : کلمات کلیدي
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A-10-265-1 

 تأثیرات متقابل ساختار آکوستیکی کانال گوش و میزان حفاظت شنوایی
 

 ، *3، نیلوفرضیایی 2، سیامک پورعبدیان1فرهاد فروهرمجد

 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی اصفهان 1

 دانشیار، مهندسی بهداشت حرفه اي ، بهداشت ، علوم پزشکی اصفهان 2

 (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه اي ، بهداشت ، علوم پزشکی اصفهان 3
 

 چکیده

ز مهم     زمینه و هدف   یکی ا شنوایی  ش  در محیط     : کاه عضالت  ن م ری شبیه          ت ا  عه ب ن مطال در ای ن  رای اب ست. بن عتی ا صن سازي   هاي 
اي از کانال گوش و بررسی میزان کاهش صدا در فواصل مختلف بین ایرپالگ در دوجنس مختلف تفلون وچدن  ،فرکانس هاي  موثربر کاهش                            نمونه

 شنوایی تعیین شد .
مدلی از کانال گوش در دوحالت قابل تغییراز جنس تفلون وفلزچدن طراحی گردید. میکروفن یک چهارم اینچی در موقعیت                           :مواد و روش ها   

استفاده شد.   Lab viewافزار    وصل شد. براي ترسیم منحنی آنالیز فرکانس از نرم        )DAQ(گوش جایگذاري شد. میکروفن ها به کارت پردازشگر صدا          
منحنی آنالیز فرکانس در دو مرحله با و بدون نصب گوشی در تراز فشار                  است.  )    REAT(اساس کارطبق استاندارد کاهش گوش واقعی در آستانه          

کاهش صدا در فواصل مختلف   بین           صوت و در فرکانس اکتاو ترسیم گردید و با تقاضل نتایج دو مرحله میزان کاهش صداي گوشی بدست آمد .                      
)  mm  25/5و ترکیب تفلون وچدن در فاصله      mm22/8، درچدن در فاصله   mm25/5وmm17/5وmm12/8میکروفن وایرپالگ (تفلون درفواصل      

 محاسبه گردید.
د                        یافته ها  رون یک  ز  ت هاي مختلف  نی حال در  صدا  ش   ن کاه زا س، می رکان ف ن  زا ش می زای ف ا ا د که ب دا ن  شا صدا ن ش  ج کاه : نتای

هرتز 4000در فرکانس هاي مختلف کاهش وافزایش داشت ودر فرکانس حدود              mm   25.5میزان تراز صدا در تفلون در فاصله        افزایشی داشته است.  
 mmوترکیب فلز وتفلون     mm  25/5، تفلون، تفلون     mm  22/8هرتز، در فلزدر فاصله       4000به بیشترین میزان  رسید. این پیک فرکانس             

 mmمیزان تراز صدادرکانال تفلونی در فاصله        هاي ثابت پیک هاي حاصل از همه ي حالت ها بر هم منطبق شد                  در فرکانس حاصل گردید   25/5
 هرتز) نسبت به فواصل دیگر مقادیر بیشتري بود.125و63و31/5و16(هاي پایین  در فرکانس25/5

صله         نتیجه گیري  فا در  تفلون  در  صدا  ز  را ت ن  زا ترین فاصله به طول کانال واقعی گوش انسان می باشد در فرکانس              که نزدیک   mm25/5: می
ي صداهرتز به بیشترین میزان خود رسید.از آنجایی که اندام کرتی که وظیفه ي انتقال امواج صوتی به مغز را بر عهده دارد ودرمواجهه با تراز                             4000

کند، بنابر این باید به منظور حفظ سالمتی سیستم            کیلوهرتز شروع به آسیب دیدن می        3-6باال، سلول هاي مویی این اندام  در محدوده فرکانس             
 شنوایی کارگرانی که در مواجهه با تراز صداي باال هستند  اقدامات الزم واساسی صورت پذیرد .

 

  ساختارآکوستیکی، کانال گوش، حفاظت شنوایی :کلمات کلیدي
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A-10-269-2 

 ارزیابی استرس و استرین گرمایی و بکارگیري اقدامات حفاظتی درکارگران مشاغل روباز
 

.الناز  5*. مریم رستمی اقدم شندي4. محسن یزدانی اول  3. ملیحه کالهدوزي2، محمدرضا منظم 1فریده گلبابایی 
 6مالزاده ایگدیر

 

 استاد، گروه بهداشت حرفه اي ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران1

 استاد، گروه بهداشت حرفه اي ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد3

 دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت حرفه اي ، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان  4

 m_rostami_68@yahoo.com(نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 5
  دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه بهداشت حرفه اي،  6  

 چکیده      
استرس گرمایی بعنوان یک تهدید جدي در بسیاري از صنایع و به خصوص در محیط هاي روباز  مطرح است. این مطالعه : زمینه و هدف

 –سان بمنظور ارزیابی استرسهاي حرارتی، سنجش پاسخهاي فیزیولوژیکی ، بررسی اقدامات تطابقی             با هدف ارزیابی شاخص دماي ترگوي     
 حفاظتی در برابر گرما در کارگران مشاغل روباز انجام شده است .

در شهرستان شبستر انجام شده است. در این        1395پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در تابستان            مواد و روش ها:     
و نیز    بـعنوان شاخص ارزیابی استرس حرارتی مورد استفاده قرار گرفت          ISO7243تحقیق شاخص دماي ترگویسان بر اساس استاندارد      

گروه شغلی شامل کارگران شهرداري       9نفرکارگرشامل ضربان قلب،فشارخون، دماي دهانی،دماي پوستی در           53هاي فیزیولوژیکی �پاسخ
وبتن سازي، باربران،کارگران راهسازي ، ساختمانی و سنگبري،کشاورزان،مامورین راهنمایی رانندگی و دستفروشان که درمحیط                        
روبازمشغول به فعالیت بودند مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه عالوه بر پارامترهاي جوي و فیزیولوژیکی، پارامترهایی از قبیل                         
بارکاري ، وجود  محل استراحت و آبخوري در نزدیکی محل کار ، استفاده از وسایل حفاظت فردي و اقدامات انجام شده توسط کارگران                          

 استفاده شد. spss18افزار  براي سازش یا حفاظت از گرما مورد توجه قرار گرفت. براي آنالیز داده ها از نرم
در تعدادي از مشاغل مورد مطالعه مانند کارگران             WBGTهاي این مطالعه نشان داد که میانگین وزنی شاخص               یافته:  یافته ها 

راهسازي، بتن سازي، ساختمانی، کشاورزان و باربران باالتر از حد آستانه مجاز بود از طرفی دسترسی کارگران به خدمات رفاهی و نیز                          
و پارامترهاي فیزیولوژیکی سنجیده      WBGTاقدامات تطابقی و حفاظتی در برابر گرما در میزان کم و نامناسبی قرار داشت.  بین شاخص         

 شده ارتباط معناداري مشاهده شد.  

فته  نتیجه گیري:  ا د و                      ی رن دا ر  را ق رتی  حرا س  ستر عرض ا در م ز  ا روب شاغل  ت م ری د که اکث دا شان  عه ن ن مطال هاي ای
لزوم اتخاذ تدابیر کنترلی از سوي مسئولین ،بهبود خدمات رفاهی و تطابقی براي کارگران و طراحی دوره هاي آموزشی براي افزایش آگاهی 

  آنها الزم و بایسته است. 
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A-10-273-1 

 رهاي انعقادي خون در اپراتورهاي چکش پنوماتیک ناشی از مواجهه با ارتعاش تغییرات فاکتو
 

 *3، مهرداد یادگاري2، سیامک پورعبدیان1فرهاد فروهر مجد

 استادیار، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1

 دانشیار، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان2

  m.yadegari@hlth.mui.ac.irکارشناسی ارشد ، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،  3
 

 چکیده

ر                      زمینه و هدف   دی ا مقا جهه ب ست که موا ر ا زیکی محیط کا فی عوامل  ن  ری همت ز م یکی ا زو  ا ست ب د ز نوع  ش ا عا ت ر : ا
هاي پنوماتیک از     تواند آثار مخربی را بر سالمت کارکنان مشاغل مختلف در پی داشته باشد. . چکش                 باالتر از حد استاندارد مجاز آن می      

گیرند و شتاب ارتعاشی باالیی را به کارگران منتقل            هاي عمرانی و صنعتی مورد استفاده قرار می           جمله ابزارهایی هستند که در پروژه      
کنند. این پژوهش به بررسی اثرات احتمالی ارتعاشات دست بازو بر عملکرد انعقادي خون کارگرانی که از این ابزار استفاده کرده و با                            می

 است.  اند، پرداخته شتاب ارتعاشی باالیی مواجه بوده
د      مواد و روش   دا ع ت ش  ژوه پ ن  ای در  کار و فاقد سابقه کار با چکش هاي پنوماتیکی براي مطالعه انتخاب شدند. از                 نفر کارگر تازه    5: 

گیري مذکور در دو مرحله       گرفته شد. نمونه    INRو    PTTو    PTاین کارگران قبل از شروع به کار یک نمونه خون جهت آنالیز مقادیر               
گیري اجرا شد، که در این دو مرحله کارگران از تجربه کار با چکش هاي پنوماتیک                    دیگر در فواصل زمانی دو ماهه از زمان اولین نمونه          

(با استناد به استاندارد          با چکش   کارگر  تماس  برخوردار شده بودند. اندازه گیري میزان ارتعاش چکش پنوماتیکی در ناحیه                  

2001(5349ISO   .انجام گرفت 
ز نمونه          ها  یافته الی ت و آن شا زمای ز آ حاصل ا ج  توجه به نتای ا  ن        : ب زا رحله اول، می خون م ثانیه و میزان     12.5معادل    PTهاي 
PTT   ثانیه به دست آمد. با توجه به باال بودن شدت شتاب ارتعاش نسبت به مقادیر استاندارد مجاز، مقدار            44.4تا  36.1در گسترهPT    و
PTT اند. در طول زمان مواجهه با ارتعاش دست بازو دستگاه هاي پنوماتیک روند افزایشی داشته 

د که می                   نتیجه گیري  دن دا شان  خود ن ز  ع ا رج زمان م ت به  سب شتري ن خون بی عقاد  زمان ان ن   : نمونه هاي مورد نظر  توا
باشد. به این ترتیب مقادیر فراتر از استاندارد مجاز ارتعاش            می  x  ، y  ،zاستنباط کرد دلیل اصلی آن برآیند شتاب در سه جهت مختصاتی            

هاي خونی تاثیر گذاشته که از این بین پارامترهاي انعقادي مورد بررسی در این پژوهش،                   ساعته، بر پارامتر    8دست بازو در شیفت هاي      
 تري را از خود نشان دادند.   تغییر محسوس

 

عقادي ،  کلمات کلیدي ر ان رامت ا پ خون ،  زو ،  ا ست ب د ش  عا ت ر ا  :PT & PTT 
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A-10-278-1 

 مروري بر مواجهه شغلی زنان با صدا : افت شنوایی، استرس فیزیولوژیک، بارداري
 

 2 *، رستم گل محمدي 1شیوا سوري

 دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان  1
  -golmohamadi@umsha.ac.ir(نویسنده مسئول)، استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان،  2

 
 چکیده

سد زمینه و هدف ر ه نظر می  رد ب دا ن وجود  ردا زنان و م در  زیکی، هورمونی و ... که  هاي فی ت فاو ت ه  توجه ب ا  : ب
د. هدف از این مطالعه، مروري بر اثرات        نهاي فیزیولوژیک زنان نسبت به عوامل زیان آور محیط کار نیز متفاوت باش    که پاسخ 

 مختلف مواجهه شغلی زنان با صدا بوده است. 
رايمواد و روش ها:       طریق  از  دسترس،  در  الکترونیکی  اطالعاتی  و بانکهاي   منابع  از  نیاز  مورد  داده هاي   جمع آوري   ب

المللی مانند    بین  اطالعاتی  پایگاههاي  جستجوي کلید واژه هاي مواجهه شغلی، زنان، اثرات صدا و تفاوت هاي جنسیتی در                
Science Direct ،Scopus ،Pubmed  شامل  و داخلیIranmedex  ،  Magiran و SID  .انجام گردید 

صداهاي محیطی    یافته ها  به عنوان یک منبع استرس زا می تواند باعث تغییر در عادات               حتی زیر حد مجاز مواجهه       : 
فیزیولوژیک، مشکالت خواب، عدم تمرکز، افسردگی و پرخاشگري در زنان شود. میزان بروز افت شنوایی، وزوز گوش، سطح                    
هورمون کورتیزول بزاقی، مشکالت قلب و عروق، افزایش فشار خون ناشی از مواجهه با صدا، در زنان بیشتر از مردان است. از                      
سوي دیگر اکثر زنان شاغل در سنین موثر باروري به سر می برند و مواجهه با صدا می تواند عوارض بارداري مانند سقط                            

 جنین، زایمان زودرس، افت شنوایی در نوزاد، اختالل در رشد نوزاد را افزایش دهد.  
ا                   نتیجه گیري:  جهه ب ر موا ثی ا ت خصوص  در  ري  شت شگاهی بی زمای ا آ ی ت و  ت کوهور عا سد مطال ر ه نظر می  ب

ها مانند تاهل، تعداد      صدا بر پارامترهاي فیزیولوژیک و سالمت زنان، زنان باردار و جنین باید انجام شود و نیز اثر مداخله کننده                   
فرزندان، تحصیالت، موقعیت اجتماعی، سطح درآمد و... به عنوان عوامل استرسور مدنظر قرار گیرند. لذا با توجه به این شرایط                    
پیشنهاد می شود دستورالعمل هاي ارزیابی ریسک ویژه زنان شاغل تدوین گردد و همچنین حد مجاز مواجهه شغلی با صدا                        

  براي این قشر آسیب پذیر با احتیاط بیشتري تعیین گردد.
 

 : مواجهه شغلی ، زنان، اثرات صدا، تفاوت هاي جنسیتیکلمات کلیدي
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A-10-278-2 

 کننده با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی انتخاب مواد تغییر فاز دهنده جلیقه خنک
 

 2آبادي*  ، محسن علی 1شیوا سوري
 اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه 1

   mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان،  (نویسنده مسئول)، استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه 2

 
   

 چکیده
گیري   هاي تصمیم   هستیم. یکی از کارآمدترین تکنیک      رو  روبه  مختلفی  معیاره  چند  هاي  گیري  تصمیم  با  روزمره  زندگی  درزمینه و هدف:    

هاي زوجی بنا نهاده شده و        ) است؛ که بر اساس مقایسه     Analytical Hierarchy process-AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی (    
مواد تغییر فاز دهنده    دهد. هدف از این مطالعه معرفی روشی کاربردي براي انتخاب بهینه               امکان بررسی سناریوهاي مختلف را به ما می        

 باشد. میکننده فردي  هاي خنک جلیقه
دا مهم       ها:    مواد و روش   ش، ابت رو ن  جراي ای ستاي ا را ده         در  ب ما خا انت راي  رها ب عیا ن م ری تغییر فاز دهنده بکار رفته در       ت

شده و سپس با انجام مقایسات زوجی، معیارها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی وزن                   با استفاده از مطالعات گذشته شناسایی      جلیقه،  
تایی) امتیازدهی شده و      اي با طیف لیکرت (مقیاس نه        شوند. مواد تغییر فاز دهنده با توجه به این معیارها بر مبناي پرسشنامه                 دهی می 

 بهره گرفت. Expert Choice افزاري توان از برنامه نرم ها می گردند. براي انجام محاسبات و تحلیل داده بندي می درنهایت، رتبه
ش                      ها  یافته شغل آت راي  ست که ب ده ا دا شان  تبی ن را سله م سل حلیل  ت ش  رو ز  ده ا ستفا ا ا ت ب عا ج مطال شانی   : نتای ن

 باشد. ترین معیارها گرماي نهان ذوب، ضریب هدایت گرمایی و دماي تغییر فاز می پراهمیت
معیارهاي متعددي مانند دماي تغییر فاز، هدایت حرارتی، چگالی و ... در انتخاب مواد تغییر فاز دهنده مؤثر هستند و یک                          :گیري  نتیجه

منظور گزینش و انتخاب مناسب تجهیزات  تواند منجر به افت کارایی تجهیزات حفاظتی براي یک شغل خاص گردد. به انتخاب نامناسب می
 اي و ایمنی کمک بسزایی نماید. تواند به کارشناسان بهداشت حرفه حفاظت فردي، فرایند تحلیل سلسله مراتبی می

 
 فرایند تحلیل سلسله مراتبیمواد تغییر فاز دهنده، جلیقه خنک کننده فردي،  :کلمات کلیدي
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A-10-278-3 

 سازي مصرف انرژي با مواد تغییر فاز دهنده آسایش حرارتی و بهینه
 

2 *آبادي ، محسن علی 1شیوا سوري
 

 اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه 1
    mohsen.aliabadi@umsha.ac.irاي، بهداشت، علوم پزشکی همدان،  (نویسنده مسئول)، استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه 2

  

 چکیده
ه         زمینه و هدف:     را ختمان  سا ء  زا ج در ا ده  دهن ز  ا ف ر  غیی ت د  ز موا فاده ا ست سازي   تواند به بهینه    است که می    نوینیحل    ا

ها   هاي بسته کمک کند. در این پژوهش، پس از معرفی مواد تغییر فاز دهنده، چگونگی کاربرد آن                      مصرف انرژي در محیط   
 گردد. عنوان مصالح مکمل ساختمان، کارایی آن در کاهش مصرف انرژي و تأمین آسایش حرارتی ساکنین تشریح می به

عها:    مواد و روش   هاي مواد تغییر فاز      جستجوي کلیدواژه   طریق  از  موردنیاز جهت انجام این پژوهش       هاي  داده  آوري  جم
 Science Direct،Scopusالمللی مانند      اطالعاتی معتبر بین     هاي  پایگاه  دهنده، ذخیره انرژي و آسایش حرارتی در         

،Pubmed   شامل    سازهاي داخلی   و نمایهIranmedex،    Magiran و SID         صورت گرفت و نتایج آن مورد تحلیل قرار
 گرفت.
دیوارها، سقف، کف، مخازن ذخیره کننده انرژي         در  دهنده  فاز  تغییر  مواد  از  که استفاده   دهد  می  نشان  تحقیقات  نتایج  ها:  یافته

 براي.  شود  می  انرژي  مصرف  هاي ساختمان عالوه بر تأمین آسایش حرارتی در فصول سرد و گرم، موجب کاهش                  و کرکره 

 انتخاب گردد.   متناسب با دماي محیط مورداستفاده       ذوب  بایست خصوصیات فیزیکی مواد ازجمله نقطه        می  اثربخشی  افزایش

سازي انرژي درون     در تابستان و زمستان کاهش داده و با ذخیره          را  ساختمان  بار حرارتی   میزان  دهنده  فاز  تغییر  مواد  از  ادهاستف
روز   دارند و از نوسانات دمایی شدید در طول شبانه           زمان طوالنی دماي محیط اطراف خود را ثابت نگاه           خود قادرند براي مدت   

 جلوگیري نمایند.
دمایی منطقه، می                  گیري:  نتیجه ت  را غیی ت م منطقه و  قلی س ا سا ر ا د ب ن موا ح ای صحی ب  خا ت انت صور ن   در  وا ت

عنوان مصالح مکمل ساختمان، عالوه بر        هاي فیزیکی این مواد به      بدون استفاده از تأسیسات مکانیکی و تنها با استفاده از قابلیت          
 ها ایجاد نمود. توجهی در انرژي مصرفی ساختمان تأمین آسایش حرارتی، کاهش قابل

 
 مواد تغییر فاز دهنده، ذخیره انرژي، آسایش حرارتی :کلیدي کلمات
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A-10-279-1 

 ارزیابی اثرات سالمتی مرتبط با ارتعاش دست و بازو در کارگران سنگ بري هاي شهر همدان

 
  *3، محسن علی آبادي 2، رستم گلمحمدي1رویا بیات

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. دانشجوي کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه -1

 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران -2

ایران ، (نویسنده مسئول) استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان -*3
Mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir 

 

 چکیده
 بري  شود. در صنعت سنگ     آور فیزیکی محیط کار محسوب می       عنوان عامل زیان    ارتعاش دست و بازو یکی از معضالت دنیاي صنعتی حال حاضر بوده و به        : زمینه وهدف 

ی مرتبط با ارتعاش    حاضر تعیین اثرات سالمت       باشند. هدف مطالعه    کنند در معرض ارتعاش دست و بازو می         هاي برش عرضی و برش طولی کار می         کارگرانی که با دستگاه   
 باشد. هاي شهر همدان می بري دست و بازو در کارگران در مواجهه با ابزار مرتعش در سنگ

حلیلی        ها:  مواد و روش   ت توصیفی  عه  ن مطال کردند، موردبررسی قرار     کار می   هاي برش سنگ    هاي شهر همدان که با دستگاه       بري  نفر از کارگران سنگ     40در ای
انجام گرفت. میزان صدمات وارده به دست در اثر ارتعاش دست و بازو با استفاده               5349ISOگرفتند. اندازه گیري مواجهه با ارتعاش دست و بازو مطابق با روش استاندارد    

از آزمون استاندارد تحریک سرما و براي تعیین سطح اختالالت حسی از آزمون حسی مونوفیالمان                 هاي عینی تشخیصی انجام شد. براي تعیین اختالالت عروقی  از آزمون 
یکی تعیین و   عضالنی مانند قدرت گرفتن دست و قدرت انگشتان هر دودست با نیروسنج هیدرول             -هاي اختالالت اسکلتی    در نقاط مختلف کف دست استفاده شد. آزمون       

مورد تحلیل قرار    SPSS18فزار  ا  هاي مربوط به اثرات ارتعاش دست و بازو با استفاده از نرم           گیري ارتعاش و آزمون آمده از اندازه دست در دو گروه مقایسه شد. اطالعات به 
 گرفت.

عادل  یافته ها  ب م شتا د  دا ن  شا ج ن متر بر مجذور ثانیه و باالتر از حد مجاز مواجهه            8/2±6/1ساعته مواجهه با ارتعاش دست و بازو کارگران سنگبري برابر             8: نتای
دقیقه و در گروه شاهد        16±3/3مدت زمان برگشت دماي دست غالب پس از آزمون تحریک سرما در گروه مورد                  )  p>0/05(متر برمجذور ثانیه) است        2کشوري(  

مدت زمان بازگشت دماي دست  در افراد داراي عالمت سپید انگشتی و افراد                )  p>0/001(دقیقه تعیین گردید که از لحاظ آماري اختالف معناداري داشت            9/1±7/8
کاهش   )  p>0/001(. قدرت گرفتن و قدرت انگشتان در گروه مورد در هر دو دست کمتر از گروه شاهد بود.                    )  p>0/01(بدون عالمت اختالف معناداري وجود داشت     

عضالنی در دست راست بیشتر     -عصبی و اسکلتی  -بري مشاهده شد. اختالالت عروقی و حسی        از کارگران سنگ    15% و از بین رفتن درك حسی در%         20درك حسی در    
 از دست چپ بوده است. 

د                     گیري:  نتیجه دا ع ت ري و قابل مالحظه بودن  سنگ ب ه هاي  رگا در کا زو  ا ست وب د ه  ه ب ش منتقل عا ت ر ا ا غلی ب ش جهه  سطح موا ه باال بودن  توجه ب ا  ب
هاي بهداشتی،    م مراقبت نجاکارگران شاغل در این بخش در سطح کشور،  انجام معاینات غربالگري با استفاده از نمونه آزمون هاي عینی استفاده شده در این مطالعه ، ا                            

 تواند بر کاهش ریسک بروز اثرات بهداشتی مؤثر باشد. استفاده از دستکش ضد ارتعاش و برنامه هاي چرخش کاري می
 
 

 بري، اثرات بهداشتی، مواجهه شغلی ارتعاش دست و بازو، کارگران سنگ :کلمات کلیدي
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A-10-280-2 

ارزیابی اثرات مواجهه همزمان با صدا و تغییر بار کاري فیزیکی بر تعداد خطا و سرعت انجام کار با استفاده از 
 آزمون عملکرد پیوسته

 4. محمد فرارویی3. آرش مانی2*. زهرا زمانیان1حسین موالیی فر
 اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1

 zamanianz@sums.ac.irاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران.   . دانشیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه2

 . استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.4

 . دانشیار، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.3

 چکیده
د                     در محیط   زمینه و هدف:   وانن ت ستقل می  یک به طور م زیکی هر  فی ر کاري  ا ت ب را غیی ت صدا و  ا  جهه ب هاي کاري، موا

وري نیروي    ها فردي شوند. با توجه به اهمیت عوامل مؤثر بر کارآیی و بهره               باعث تغییراتی در دقت، سرعت عمل و توانایی اجراي مهارت         
انسانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجهه توام با صدا و تغییر بار کاري فیزیکی بر میزان خطا و سرعت انجام کار در شرایط                                  

 آزمایشگاهی کنترل شده انجام گردد. 

روي       مواد و روش ها:      ر  خله اي ب دا عه م ن مطال نفر دانشجوي مرد، فاقد پیشینه هر گونه بیماري روانی یا جسمانی خصوصا               35ای
هرتز) و تغییر     100دسی بل در فرکانس       95و    65عدم سابقه اختالل اسکلتی عضالنی سالمت سیستم بینایی و شنوایی در مواجه با صدا (              

)، در اتاقک عایق صدا دانشکده بهداشت انجام شد. آزمون عملکرد پیوسته            14شیب  3/4و سرعت     10شیب    1/7بار کاري فیزیکی (سرعت    
 Repeated  حالت ترکیبی مختلف به صورت رندوم و تصادفی با حاالت مختلف انجام شد. از آزمون                       4در شرایط کامال آرام در       

measure ANCOVA وPaired t test  در نرم افزارSPSS.vol19 .براي تحلیل داده ها، استفاده شد 
ت         ها:   یافته سب زیکی ن فی ر کاري  ا ر ب غیی ت صدا و  ا  جهه ب ز موا ا د  ع قبل و ب خطا  د  دا ع ت ت  را غیی ت ن  حاالت میانگی تمامی  در 

به حالت مرجع افزایش و سرعت انجام کار کاهش پیدا کرده است. و این تغییرات در ارتباط با تعداد خطا در همـه مـوارد داراي اختـالف               
) و سرعت انجام کار به غیر از حالتی که تغییر بار کاري انجام گرفته در بقیـه مـوارد داراي اختـالف معنـاداري بـود (                  p>0/05معنادار (  

0/05<p ( 

زیان          نتیجه گیري:  ح  سطو ا  جهه همزمان ب د موا دا شان  عه ن ج مطال د           نتای دا ع ت ر  زیکی ب فی ر کاري  ا ت ب را غیی ت صدا، و  ر  ا ب
خطا و سرعت انجام کار، اثر سوء داشته (به ترتیب افزایش و کاهش)، و با بدتر شدن این حاالت و مواجهه همزمان با هر دو عامل محیطی 

 موجود مقدار این اثر سوء تقویت و افزایش پیدا کرده است.
 

م کارکلمات کلیدي جا سرعت ان خطا،  د  دا ع ت ر کاري،  ا ر ب غیی ت صدا،   : 
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A-10-280-3 

ارزیابی اثرات مواجهه توام با صدا، گرما و تغییر بار کاري فیزیکی بر دماي بدن: مطالعه آزمایشگاهی تحت 
 کنترل

 

 4. محمد فرارویی3. آرش مانی2*. زهرا زمانیان1حسین موالیی فر
 اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1

 zamanianz@sums.ac.ir اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. پست الکترونیک: . دانشیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه2

 . استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.4

 . دانشیار، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.3

 چکیده
در محیط  زمینه و هدف:    روزه  ــطــی      ام ــی ح ــ ــل م وام ــ ع ن  ا ای م ب توا جهه  رد که که موا دا ختلفی وجود  ن آور م زیا عوامل  هاي کاري 

ما و   گر مخاطره زا، ریسک بروز استرس و جراحات جزئی را در محیط کار افزایش می دهند. این مطالعه به منظور بررسی اثرات مواجهه همزمان با صدا،                 
 تغییر بار کار فیزیکی بر روي دماي بدن در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام گرفت.

روي       ها:    مواد و روش   ر  ال، ب فاکتوری حی  ا طرا خله اي ب دا ت م صور عه طولی به  ن مطال  1/4نفر از دانشجویان مرد با نمایه توده بـدنـی   35ای
آلمان در حالت اسـتـراحـت(    ساخت کشور Polygreenکیلوگرم بر مجذور متر انجام شد. دماي بدن(دماي تمپان)، با استفاده از دماسنج مدل  23/4 ± 

، 10و شـیـب          1/7دسی بل)، و تغییر بار کاري (سرعت      95و  65درجه سانتی گراد)، تراز هاي فشار صوت (    32و  22دقیقه)، در مواجهه گرماي(     10
 Repeated  حالت مختلف تحت شرایط کنترل شده جوي به صورت رندوم و تصادفی اندازه گیري شـد. از آزمـون           5) در   14و شیب     3/4سرعت  

measure ANOVA  وPaired t test  در نرم افزارSPSS.vol19 .براي تحلیل داده ها، استفاده شد 
ت        ها:  یافته ــ ال ــ ح ه  ــ ت ب سب ر کاري ن ا ر ب غیی ت رما و  صدا، گ ا  جهه ب ز موا د ا ع قبل و ب دن  دماي ب ت  را غیی ت ن  انگی حاالت می تمامی  در 

)، در بقیه موارد داراي اختـالف   14و شیب  3/4، (تغییر بار کاري با سرعت   بار)  مرجع افزایش پیدا کرده است و این تغییرات به غیر از حالتی که (صدا زیان           
 ) .p>0/05معناداري بوده است (

دن می              نتیجه گیري:   دماي ب ش  زای ف زیکی باعث ا فی ر کاري  ا ت ب را غیی ت رما و  صدا، گ م  توأ جهه  د که موا دا ن  شا عه ن ن مطال ج ای نتای
بار بیش تر از حد مـجـاز دمـاي         شود. که این روند افزایشی به هنگام مواجهه با گرما و همراه شدن آن با صد و تغییر بار کاري فیزیکی، و گرماي زیان               

) صـدق     14و شیب    4/3بار و تغییر بار کاري فیزیکی(سرعت   درجه سانتی گراد بوده است. در حالی که این مورد در ارتباط با  صدا زیان       37طبیعی بدن   
 نمی کند.

 

 مواجهه توأم، صدا، گرما، تغییرات بار کاري فیزیکی، دماي بدن :کلمات کلیدي

 

 



295  

 

A-10-284-3 

 بررسی مواجهه با صدا و ریسک ابتال به دیابت نوع دو ؛یک مطالعه مروري

 

*2، رستم گل محمدي  1محسن یزدانی اول
 

 دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان  1

 golmohamadi@umsha.ac.ir(نویسنده مسئول)، استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی همدان،  2
  

 چکیده
ز                       زمینه و هدف   ش ا ساالنه بی شد که  ز می با ری درون  دد  غ ختالالت  ن ا ری ت ع  شای ز  یکی ا س  ا ملیتو ی دو  ت نوع  دیاب  :

میلیون نفر را مبتال می کند و هفتمین علت شناخته شده مرگ در جهان است. عالوه بر عوامل فردي، شرایط و مواجهات محیطی                            100
 ابتمانند صدا و آلودگی هوا در ابتال به دیابت نوع دو موثرند. هدف از این مطالعه مروري، بررسی بیشتر مواجهه فردي با صدا و ابتال به دی                           

 بوده است. 
نمواد و روش ها:  باشد.  ارتباط مواجهه با صدا و ابتال به دیابت نوع دو می زمینه در موجود تحقیقات نتایج بر تأکید با مروري، مطالعه ای

 طریق  از  مطالعات  گردید. مرور بر    استفاده  دسترس،  در  الکترونیکی  اطالعاتی  و بانکهاي   منابع  از  نیاز  مورد  داده هاي   جمع آوري   براي

 معتبر  پایگاههاي  المللی و   بین  اطالعاتی  پایگاههاي  جستجوي کلید واژه هاي مواجهه با صدا، دیابت نوع دو ، اثرات صدا و گلوکز ناشتا در                

 انجام گردید.  Magiran ،SID و  Iranmedexشامل  و داخلی  Science Direct ،Scopus ،Pubmedمانند 
صدا می تواند به عنوان یک فاکتور استرس زاي فیزیکی مورد توجه باشد و پاسخ هاي                    بر اساس نتایج مطالعات مرور شده          :یافته ها 

هورمونی –تواند مسیرهاي عصبی استرسی مختلفی را در بدن فرد موجب  شود. صدا بعنوان یکی از عوامل استرس زاي شغلی و محیطی می
را فعال سازد. اثرات مربوط به استرس صدا می تواند شامل تغییر در عملکرد سیستم عصبی مرکزي باشد که در نتیجه آن افزایش ضربان                         

نتایج این مطالعه مروري نشان داد که مطالعات محدودي در زمینه              قلب، افزایش فشارخون، تغییر در عملکرد دم و بازدم و ... ایجاد گردد.             
 مواجهه شغلی با صدا و ابتال به دیابت انجام شده است و بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه مربوط به صداي وسایل نقلیه ،هواپیما و                           

دسی بل نسبت به بیشتر از آن براي ابتال به            85در مطالعات انجام شده در محیط هاي شغلی با صداي کمتر از               صداي ترافیک بوده است.   
 ارتباط معنی داري مشاهده نشده بود. 2دیابت نوع 

ت نوع          نتیجه گیري:  دیاب صدا و ابتال به  ا  جهه ب ت موا را ث خصوص ا در  تی  عا د مطال انجام شده است، ولی نتایج چنین        2هرچن
. رد  مطالعاتی نشان دهنده ارتباط نزدیک مواجهه با صدا، با بیماریهاي قلبی و غدد درون ریز بوده است و باید با احتیاط مورد تفسیر قرار گی                         

با توجه به اینکه میزان مواجهه با صدا در مشاغل مختلف متفاوت است، انجام مطالعات کوهورت یا آزمایشگاهی بیشتر به منظور ارزیابی                        
 جامع عوامل شغلی مرتبط با ابتال به دیابت ضروري است.

 

 مواجهه شغلی ، اثرات صدا، محیط کار، دیابت نوع دو  :کلمات کلیدي

 



296  

 

A-10-286-1 

مدلسازي انتشار صدا در میدان محدود با استفاده از مدل سابین و اعتبار سنجی آن در توربین هال 
 یک نیروگاه گازي

 

 4، نبی اهللا منصوري3،محمدرضا منظم2، پروین نصیري1*هانیه اخالص
 ) ، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران(نویسنده مسئوول)HSEکارشناس ارشد مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست ( 1

Hanieh.ekhlas@gmail.com 

 ،استاد گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پرشکی تهران، تهران، ایران2

 ،استاد گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پرشکی تهران، تهران، ایران3

 آلودگی هوا ،دانشکده محیط زیست و انرژي ، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران –دانشیار گروه مهندسی محیط زیست 4

 

 چکیده
ه    زمینه وهدف:   روگا رق و نی ت ب ع صن شد.  ع می با صنای در  ر  زیان آور محیط کا عوامل  ز  ا یکی  عی     صدا  صــنای جمله  ز  ا ها 

می باشند که بایستی در آن مسئله آلودگی صوتی مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق با هدف ارائه و اعتبار سنجی مدل ریاضی انتشار مـوج       
 صوتی در محیط بسته جهت مدیریت کاهش ریسک صدا انجام گرفته است.  

تئوري ها:  مواد و روش   ز نوع  ا حقیق  ت ن  مگـاوات    648در یک نیروگاه گازي  با ظرفیت اسمی       1390تجربی بوده که در سال  –ای
مگاوات انجام گرفته است.جهت ارائه مدل ریاضی از روابط میدان محدود و ارتباط بین تراز     162واحد توربین گاز با ظرفیت نامی    4شامل  

توان و تراز فشار صوتی در محیط هاي بسته استفاده شده و اعتبار سنجی نتایج بدست آمده از این روش بصورت میـدانی  بـا اسـتفاده از               
 در داخل توربین هال  انجام شد . ISO9612روش  استاندارد 

ر   ها:   یافته سط کمت د متو ح در  رآورد  ختالف ب ن ا زا د. می دا شان ن ا ن ر داري  عنی  ختالف م دانی ا تئوري و می ج   سه نتای مقای
دسی بل بود که این خود نشان از صحت و دقت قابل قبول مدل ارائه شده جهت برآورد صداي کارگاه با توجه بـه شـرایط واقعـی          5/0از  

 باشد.  کارکرد منابع می

ــی         نتیجه گیري:   ن م را دی ــ ا به م ر ن امکان  وده و ای ردي ب رب راحت و کا ر  سیا دل ب ن م سته         ای ــ ط ب ــ حی در م ــه  د ک ــ ده
هاي کاهش آلودگی صوتی را قبل از هرگونه هزینه هنگفت مدلسازي نموده و نتایج را با یکدیگر مقایسه نمایند. این روش نسبت به   سناریو
 باشد و دقت آن نیز در حد قابل قبول است. هاي مدلسازي عددي، بسیار سریعتر می روش

 

 نیروگاه، صدا، صنعت برق، اعتبار سنجی  کلمات کلیدي :
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A-10-299-2 

 ارزیابی و طراحی شدت روشنایی در یکی از شرکت هاي فوالد اهواز

 

 4، فریبا خان میرزا3، محسن منجزي علی صالحی2، پیام رشنودي، *1حسینعلی رنگ کوي
 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی 2

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی 3

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی 4

 چکیده:

زیکی محیط        زمینه و هدف:   فی عوامل  ز  ا یکی  شنایی  ن،              رو غلی شا حتی  را ی،  سالمت بینای راي  عامل ب ن  ست. ای ر ا کا
بروز حوادث و غیره یک ریسک فاکتور شغلی مهم است که  باید مطابق با استاندارد باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان شدت                            

 روشنایی و طراحی مجدد واحد هاي شرکت فوالد کاویان انجام شده است.

توصیفی کار: مواد و روش عه  ن مطال ای واحد شرکت فوالد کاویان با استفاده از روش شبکه اي توسط  3مقطعی شدت روشنایی  -در 
ها باتوجه به ابعادشان به شبکه هاي مربعی تقسیم شده و سپس با استفاده از                   اندازه گیري شد. واحد     1339TESدستگاه لوکس متر    

-oneهاي جمع آوري شده  بر اساس آزمون آماري            انجام شده و داده     2016روش لومن طراحی مجدد انجام گرفت. این مطالعه در سال           

sample Test .آنالیز شدند 

ره             یافته ها:  شما ن  سال در  شنایی  رو شدت  ن  ، کارگاه تراش غلطک و کارگاه ساخت و نوسازي به ترتیب                  25میانگی
344.43±166.42Lx  ،621.35±240.04Lx  65.62±262.05وLx              بدست آمد. نتایج نشان می دهند که تفاوت معنا داري

 با توجه به خارج) p≥0/5() وجود دارد 500Lxبین میانگین روشنایی دراین واحدها با مقادیر استاندارد (
بودن میانگین شدت روشنایی نسبت مقدار استاندارد، نیازمندي به یک طراحی مجدد می باشد. لذا بعد از طراحی مجدد براي سالن شماره                       

تایی و    12ردیف    7در    w400المپ جیوه اي   84تایی، کارگاه تراش غلطک  21ردیف  4در  w160المپ جیوه اي پرفشار  82به  25ي  
 تایی بدست آمد. 5ردیف  3در  w160المپ جیوه اي  15کارگاه ساخت و نوسازي 

ن                        نتیجه گیري:  تامی راي  ح ب یک طر جراي  وده و ا امطلوب ب شنایی ن رو شدت  ع  توزی ن  زا ج، می ن نتای ا ای مطابق ب
روشنایی مطلوب در حد استاندارد براي کار شاغلین ضرورت دارد. لذا پیشنهاد می شود طراحی مجدد انجام شده به روش استاندارد توسط                       

 محققین این مطالعه  براي تامین سیستم روشنایی مطلوب در شرکت به اجرا در آید.

 کلید واژگان: روشنایی، شدت روشنایی، روش لومن، صنعت فوالد
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A-10-299-3 

 هاي فوالد اهواز ارزیابی افت شنوایی ناشی از صدا در یکی از شرکت
 

 4، سیمین باروط کوب3، پیام رشنودي 2، بهزاد فوالدي دهقی ، *1حسینعلی رنگ کویی

 rangkooy@gmail.com استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز1

 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز2

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی 3

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی 4
 چکیده

ت  زمینه و هدف:   که امروزه از جمله ي ده بیماري عمده           است  پیشگیري  قابل  حرفهاي  بهداشت  مشکل  یک)  NIHL(ازصدا    ناشی  شنوایی  اف
مطالعه کند.    شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، آلودگی صوتی در سراسر دنیا روزانه چهار میلیون دالر خسارت وارد می                مربوط به کار محسوب می 

 هاي تأثیر گذار در تعدادي از کارگران انجام شد.  حاضر با هدف تعیین افت شنوایی ناشی از صدا، با در نظر گرفتن پارامتر

توصیفی      موادوروش ها:  عه  ن مطال هاي شرکت فوالد     نفر کارگر مرد در تعدادي از کارگاه          34تحلیلی از نوع مقطعی، وضعیت شنوایی           –در ای
گروه شغلی؛    3ه  کاویان از طریق استخراج فاکتورهاي شنوایی از برگه ادیوگرام پرونده هاي پزشکی افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه افراد ب                       

نفر جوشکار و برشکار تقسیم بندي شدند و به منظور تعیین دقیق تراز مواجهه صوتی بر اساس روش                       14نفر تراشکار و فرزکار و         12نفر مکانیک،     8
هاي   انجام شده و داده     2016براي هر گروه شغلی انجام گرفت. این مطالعه در سال             TES 1358شبکه اي، دزیمتري  با استفاده از دستگاه صدا سنج           

 آنالیز شدند.  Indepent Samples T- Testو  ANOVAو آزمون هاي آماري  SPSS16افزار آماري  جمع آوري شده با استفاده از نرم
ب             یافته ها:  رتی ت سی به  رر عه مورد ب جام ر  سابقه کا سن و  ن  انگی سال محاسبه شد. میانگین افت شنوایی در         11/11±6/8،    36/58±7/48می

دسی بل بدست آمدند. بین متغیرهاي تراز فشار صوت و             11/19±3/85و افت شنوایی کلی       12/24±4/34، در گوش چپ     11/98±6/51گوش راست   
هرتز در    6000و    4000،    3000) . ولی بین کاهش آستانه شنوایی فرکانس هاي         p>0/05سابقه کار با میزان افت شنوایی رابطه معنا داري بدست نیامد ( 

رابطه بین سن با افت شنوایی ناشی از        ).  همچنین    p>0/05هرتز در گوش راست با سابقه کار رابطه معنا داري بدست آمد(              8000گوش چپ و فرکانس   
 ).p>0/05(معنا دار بود )،NIHL(کار 

س ها )                      نتیجه گیري:  رکان ف رخی  در ب شنوایی( ت  ا اف د ب را ف سابقه کاري ا سن و  ن  ر میا دا ا عن رابطه م توجه به  ا  و عدم ارتباط میان      ب
حدود مجاز    تر از     افت شنوایی با تراز صدا و مواجهه با سطوح پایین تر از حدود مجاز، می توان نتیجه گرفت که حتی در شرایطی که افراد با سطوح پایین                           

الزم است اقداماتی     NIHLاستاندارد مواجهه دارند، ممکن است افزایش سابقه کار و سن باعث بروز افت شنوایی شود. بنابراین به منظور کاهش بروز                       
 جهت کاهش میزان مواجهه افراد با سروصدا صورت گیرد.

  

 ، صدا، تراز فشار صوت، افت شنوایی، صنعت فوالدNIHL کلمات کلیدي:
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A-10-299-4 

 بررسی ارتباط بین صدا و فشار خون در شرکت فوالد کاویان اهواز
 

 4، محمد جواد بختی3، پیام رشنودي2، بهزاد فوالدي دهقی،*1حسینعلی رنک کویی

 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1

 استادیار، مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی 2

 کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز 3

 چکیده:

سخ زمینه و هدف :     پا روز  د موجب ب صداي بلن ا  جهه ب ستم   موا ــ سی عملکرد  روي  ر  ر ب ثی أ ت ن  رفتاري و همچنی روانی و  زیکی،  فی هاي 
شود. طبق بر آورد سازمان جهانی بهداشت، سروصدا در سراسر دنیا روزانه چهار میلیـون دالر    عروقی و سیستم تنفسی در انسان ها و حیوانات می    –قلبی  

 خسارت وارد می کند. این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با صدا بر میزان فشار خون در شرکت فوالد کاویان انجام گرفت.

توصیفی     روش بررسی :   عه  ن مطال هاي مختلف محیط کار ابتدا به اندازه گیري شدت            مقطعی براي سنجش میزان سطوح صداي بخش         –در ای
نفر از کارکنان     20صدا پرداخته شد و سپس بخش هایی که در محدوده خطر صداي بیش از حد استاندارد بودند مشخص گردید. در ابتداي مطالعه تعداد                         

دسی بل قرار گرفتند و میزان فشار خون این افراد قبل             85دقیقه در معرض صداي بیش از         10بخش اداري که گروه شاهد را تشکیل می دهند به مدت            
نفر از کارگران     20مورد سنجش قرار گرفتند. سپس میزان فشار خون           BC16مدل   Beurerو بعد از مواجهه با صدا با استفاده از دستگاه فشار سنج  

نفر از کارکنان بخش اداري       20دسی بل بودند اندازه گیري شد و با فشار خون             85خط تولید که در معرض مواجهه طوالنی مدت با تراز صداي بیش از              
و    Pair-t-test ،Independentمقایسه، و ارتباط سنجی شدند و در نهایت نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري                                    

 تجزیه و تحلیل شدند.  SPSS16افزار در محیط نرم  Pearsonهمبستگی

ن می       یافته ها :   شا عه ن ن مطال ج ای د اما                     نتای شتن دا داري ن عنی  ختالف م صدا ا ا  جهه ب ز موا د ا ع قبل و ب ن،  خو ر  شا ف ن  انگی دهد می
ی دار  معنمیزان فشار خون سیستولیک در کارگران در معرض صدا نسبت به حالت قبل از مواجهه افزایش داشت با این وجود، این تغییرات از نظر  آماري                       

درصد موارد در     8/28همچنین با مقایسه فشار خون کارگران خط تولید با گروه شاهد مشخص شد فشار خون دیاستولی در                      ).   p>0/05(نمی باشد   
درصد موارد بین این دو محدوده قرار داشت. اختالف میانگین فشار خون سیستولی دو               21/1درصد موارد در محدوده باال و در          50/1محدوده طبیعی، در    

معنی دار بود با وجود این بین  فشار خون دیاستولی این دو گروه اختالف معنا دار وجود نداشت. آزمون همبستگی                       )  p>0/01(گروه مورد نظر در سطح      
 ).p  ،0/28 =r=  0/001نشانگر رابطه مستقیم و ضعیفی بین فشار خون سیستولی و صدا بود (

ر           نتیجه گیري :    شا ــ ف ن  زا ــی عه م ن مطال فته هاي ای ا ی توجه به  ا  ن بوده و ب شی پی ت  عا ج مطال ر نتای دي ب اکی ت ضر  حا ي  عه  جه مطال نتی
دسی بل هیچگونه تغییر قابل مالحظه اي نداشت. ولی مواجهه طوالنی مدت با صدا در محیـط کـار در          85خون در اثر مواجهه حاد با تراز فشار بیش از   

 باال رفتن فشار خون نقش دارد.

 کارگران، صنایع فوالد صدا، فشار خون،:  کلمات کلیدي
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A-10-303-1 

 هاي شهر بهبهان بررسی میزان آلودگی صدا و اثرات آزار دهندگی آن در بیمارستان
 2، مسعود سالمی چهاربرج 1*زهرا هاشمی

 -تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران -ایران. دانشجوي دکتري بهداشت حرفه اي بهبهان، بهبهان، پزشکی علوم دانشکده حرفه اي بهداشت مهندسی گروه مربی، .1
 ایران

Z_hashemi26@yahoo.com  

 ایران  بهبهان، بهبهان، پزشکی علوم دانشکده حرفه اي بهداشت مهندسی گروه.  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي،  2
 

 چکیده
بیمارستان بعنوان محلی براي ارائه خدمات درمانی می تواند تحت تاثیر منابع آلودگی صدا قرار گیرد و آرامش                  زمینه و هدف:    

بررسی بررسی میزان آلودگی صدا و اثرات آزار دهندگی این مطالعه  هدفقرار دهد.  منفی تأثیر بیماران و رفاه کارکنان راتحت  
 آن در بیمارستان هاي شهر بهبان می باشد. 

عه    مواد و روش ها:      ن مطال شیفت کاري مورد     3کلیه بخش هاي بیمارستان هاي شهر بهبهان در          الودگی صدا در    در ای
انجام شد. همچنین تراز معادل صوتی با           ISO 9612مطالعه قرار گرفت. در ایستگاه هاي تعیین شده صدا سنجی مطابق             

 158حساسیت و آزار صوتی توسط      بمنظور ارزیابی   پرسش نامه استاندارد شده     همزمان  .  دقیقه اندازه گیري شد     30رعایت زمان   
و   SPSS-16بوسیله نرم افزارهاي      نفر از کارکنان تکمیل شد. و در نهایت روابط بین میزان صدا، حساسیت و آزاردهندگی                

EXCEL  .بدست آمد 

د که     یافته ها:    دا شان  ج ن ) همچنین  p>0/05ارتباط  معنی داري بین حساسیت، آزار با تراز معادل صدا نشان دادند (              نتای
 ) p>0/001آزمونهاي آماري حاکی از ارتباط معنا دار بین دو شاخص حساسیت و آزار صوتی دارد(

و این امر موجب    .  به نتایج، سطوح صدا در بعضی بیمارستان ها باالتر از مقادیر استاندارد کشوري است               توجه  بانتیجه گیري:   
 باال بردن صداي مکالمه و به تبع آزار ناشی از صدا در پرسنل می شود. 

 

  تراز معادل صدا، حساسیت، آزار صوتی کلمات کلیدي:
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A-10-307-1 

 هاي بادپاش  طراحی و ساخت نازل جت چند گانه به منظور کنترل صداي ناشی از تفنگ
 

* 4، عاطفه السادات بهشتی 3، علی صفري واریانی2 ، فاطمه حیدري عبدالهی1سعید احمدي
 5سجاد زارع، 

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی قزوین 1

 دانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی قزوین 2

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی قزوین 3

  Atefebeheshty74@gmail.comدانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی قزوین  *4

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی کرمان 5
 

  چکیده

در                          زمینه و هدف:   دادن و ...  ن، انتقال  رد ز ک تمی ا هدف  شکاف که ب تک  م  سو ر ازل هاي م ا ن ی ز  ا ه هاي ب ول ز ل شرده ا ف ج هواي  خرو
 صنعت استفاده می شود یکی از صدا هاي آیرودینامیک شایع در صنایع است. هدف از این مطالعه طراحی و ساخت نازل هاي جت چندگانه به عنوان                             

 باشد. جایگزینی براي نازل هاي تک شکاف تفنگ هاي بادپاش با هدف کنترل صدا می

ولیه                      مواد و روش ها    ح ا شد. طر ب  خا ع انت رج ن م عنوا شکاف، به  یک  ا  زلی ب ا ش مجهز به ن ادپا تفنگ هاي ب ن  ری جت ی را ز  یکی ا  :
نازل جت چندگانه با در نظر گرفتن سطح مقطع شکاف نازل تفنگ باد پاش و تئوري هاي موجود تهیه شد. طراحی سه بعدي نازل جت چند گانه با                                 

و ساخت آن با استفاده از پرینتر سه بعدي صورت گرفت. اندازه گیري و آنالیز فرکانس صوتی با استفاده از                       Solid Works 2016استفاده از نرم افزار     
هاي ایجاد شده در محیط از فوم هاي جاذب صدا در               انجام شد. به منظور کاهش بازتاب        Cassella Cell 450 Type2,UKیک صداسنج مدل    

 ها اندازه گیري شد. سانتی متري از نازل 30اطراف محل اندازه گیري استفاده شد. نیروي اعمال شده با استفاده از ترازوي دیجیتال در فاصله 

یاي            یافته ها  زوا در  دگانه  چن جت  ازل  صوت ن ر  شا ف ز  را ت سط   76و    76،  75بار به ترتیب      6و    4،  2درجه و فشار هاي       135و    90،  30: متو
dBA                   86/3و  83/3،  78اندازه گیري شد که در مقایسه با نازل مرسوم تفنگ باد پاش با میزان تراز فشار صوت  dBA      .کاهش قابل توجهی رانشان داد

اندازه گیري شد.    dBA  72/4و    83/4درجه به ترتیب      30بار و زاویه      6و    4،  2متوسط تراز فشار صوت نازل مرسوم و نازل جت چند گانه در فشار               
هرتز بسیار قابل توجه بود. تراز فشار صوت ناشی از نازل مرسوم و نازل جت                   500کاهش صداي نازل هاي جت چند گانه در فرکانس هاي باالتر از               

در  dBA  27-42و    28-47هرتز و     8000الی    500در فرکانس هاي     dBA  49-76و    57-90درجه به ترتیب      90بار و زاویه      6چندگانه در فشار    
بار به ترتیب     6و    4،    2هرتز اندازه گیري شد. متوسط نیروي اعمال شده توسط نازل مرسوم و نازل جت چندگانه در فشار                      500فرکانس هاي کمتر از     

 نیوتن اندازه گیري شد. 1/19و  1/34

ا                           نتیجه گیري  ر ب راب ن ب ریب تق شده  عمال  روي ا ر و نی صوت کمت ر  شا ف ز  را ت ا  عه ب ن مطال در ای شده  حی  د گانه طرا چن جت  ازل  : ن
 تواند به عنوان یک جایگزین مناسب براي کاهش صدا در تفنگ هاي باد پاش در نظر گرفته شود. نازل تک شکاف می

 

   صداي جت ، نازل جت چند گانه ، نازل تک شکاف، تفنگ بادپاش: کلمات کلیدي
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A-10-309-1 

رابطه بین شاخص نمره استرین گرمایی  با شاخص هاي استرین فیزیولوژیکی و محیطی در زنان در  بررسی 
 اتاقک شرایط جوي

 

3*، حبیب اله دهقان2، کبري مقصودي1شیوا رضایی
 

 کارشناس بهداشت حرفه اي  شرکت  سقز سازي کردستان، سنندج، ایران -1

 اي ،دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفهدانشجوي کارشناسی ارشد -2 

 ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir اي ،دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران (نویسنده مسئول) ، گروه مهندسی بهداشت حرفه -3

 

 چکیده  
استرس ناشی از مواجهه با گرما به عنوان یکی از عوامل زیان آور در صنعت  جهت کنترل مؤثر آن ضروري می باشد.                            نیاز به ارزیابی    : .زمینه و هدف  

هاي استرین فیزیولوژیکی و محیطی  در اتاقک           ) با شاخص  HSSIهدف از انجام این مطالعه بررسی تعیین رابطه بین شاخص نمره استرین گرمایی (                
 شرایط جوي بود. 

شاخص دماي تر     22-32نفر از دانشجویان دختر سالم در شرایط جوي کنترل شده در گستره                  36تجربی، بر روي    این مطالعه     :مواد و روش ها     
ساعت انجام گرفت. پارامتر هاي  دماي دهانی و ضربان قلب جهت محاسبه شاخص استرین فیزیولوژیک (                   2گویسان و در حالت نشسته در مدت زمان         

PSI         وشاخص نمره استرین گرمایی توسط پرسشنامه (HSSI      دقیقه  اندازه گیري شدند. داده ها با اماره هاي توصیفی و ازمون هاي                   5به فاصله هر
 تحلیل شدند.  SPSS-18رگرسیون و همبستگی نرم افزار 

 87/91و در مواجهه با گرما        C  35  /36°ضربه در دقیقه و     83/06به ترتیب برابر با       میانگین ضربان قلب و دماي دهانی در زمان استراحت           یافته ها: 
حداقل و  ،  بود  C32/1°و      C  25/49°به ترتیب     )WBGTسان (   شاخص دماي تر گوي     حداقل و حداکثر  بدست آمد. مقدار      C  36/89°ضربه در دقیقه و   

نتایج نشان  به دست آمد. هم چنین        C   36/7  ،°C37/01°دماي دهانی حداقل و حداکثر    ضربه در دقیقه و       90/97و    83/01مقدار ضربان قلب      حداکثر  
 با  شاخص هاي   HSSIداد که شاخص  

WBGT )0.97 =2R ، (PSI )0.96 =2R(  ، دماي دهانی)2= 0.96R (قلب و ضربان )2= 0.62R رابطه مستقیم و معناداري دارد (. 
با قدرت تبیین باال نیز افزایش       HSSIنتایج این مطالعه نشان داد که همزمان با افزایش  شاخص هاي معتبر استرس گرمایی،  شاخص                      نتیجه گیري: 

ایی گرمیافته است. بنا براین بر اساس نتایج این مطالعه  می توان چنین استنتاج کرد که در مواقعی که دسترسی به سایر روش هاي ارزیابی استرس                                
 براي برآورد استرین گرمایی زنان به عنوان یک ابزار ساده و سریع و ارزان قیمت استفاده کرد.   HSSIوجود ندارد می توان از شاخص 

 

رمایی. کلمات کلیدي: ش گ تن وژیکی،  زیول فی ن  ری ست ص ا شاخ دراکی،  رمایی ا ن گ ری ست  ا
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A-10-311-1 

 بررسی اثرات مواجهه با سرو صدا بر میزان فشار خون کارگران یکی از صنایع فوالد

 

 4،زهره جعفرزاده، *3، الهام حیدري 2، سید محمود لطیفی 1داوود افشاري

 .  استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، ایران1

 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، ایران. استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، 2

  e.heidary95@gmail.comانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران . (نویسنده مسؤول) د3

 انشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران. د4

 

 چکیده
ج  زمینه و هدف   ی را ز  یکی ا صدا  سر و  ع :   شای ن و  ری سوب می ت ا مح دنی در  ر  ن آور محیط کا زیا عوامل  ن  ری مـشکالت ناشـی از     شود.   ت

بیش از حد، دو برابر بیشتر از افراد معمولـی مـشکالت خـانوادگی دارنـد،            مواجهه با صدا تنها به بروز افت شنوائی ختم نمی شود. افراد در معرض صداي  
این مطالعه بـا     رد.همچنین مواجه با صدا تغییرات فیزیولوژیکی مانند افزایش فشار خون، تغییرات در دیواره شریانی و احتمال حمله قلبی را نیز به همراه دا    

 .هدف تعیین اثرات مواجهه با سر وصدا بر میزان فشار خون در صنعت فوالد انجام شد
سال مواد و روش ها  در  توصیفی مقطعی  عه  ن مطال  شهر اهواز انجـام شـده اسـت.          فوالد  یکی ازصنایع     شاغلین از نفر 544 بر  روي1395: ای

در دو نوبـت انـدازه گـیري شـد و           دیاستولیک و سیستولیک کارگران  اطالعات دموگرافیک و شغلی افراد با استفاده از پرسشنامه گردآوري شد. فشارخون     
، تعیین گردید. افراد مـورد مطالعـه براسـاس مـیزان مواجهـه بـا                  CEL-1440گردید. فشارصوت با استفاده از دستگاه دوزیمتر صدا میانگین آنها ثبت  

دسی بل   85  ≥دسی بل مواجهه داشتند و گروه دوم افرادي که با سرو صداي  85  <سروصدا به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول افرادي که با سروصداي     
 انجام شد.  oddsو آزمون کاي اسکور و شاخص   SPSSمواجهه داشتند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار

خون          یافته ها  ر  شا ف شیوع  د که  دا ن  شا عه ن ن مطال دسی بل    85  ≥کارگران در مواجهه با صداي        ٪22/2بود و     ٪20/8  % ، مصرف سیگار   11: ای
دسی بل مواجهه داشتند فشار خون دیاستولیک و           85<افرادي که با صداي        مواجهه داشتند، نسبت به     دسی بل     85 ≥بودند. افرادي که با صداي       

مواجهه   دسی بل   85 ≥  ) شانس ابتال به فشار خون باال در افرادي که با صداي                p>0/001سیتولیک باالتري داشتند که این تفاوت معنی دار بود (           
اقایان فشار خون     )،٪2/9برابر بود. در مقایسه با خانم ها (          9/95    (CI %95)دسی بل مواجهه داشتند     85  <داشتند، نسبت به افرادي که با صداي         

 ) داشتند.٪11/6باالتري(

ــون    نتیجه گیري  خ ر  شا ــ ف ن  زا ز و می جا حد م ز  ر ا شت سروصداي بی ا  جهه ب ن موا ن بوده و بی شی پی ت  عا ج مطال د نتای عه مؤی ن مطال : ای
 شود.ري باال رابطه معنا داري مشاهده شد. بنابراین پیشنهاد می نمائیم که با پایش مـداوم فـشارخون کـارگران از بروز عوارض ناشی از آن جلوگی

ن فوالد کلمات کلیدي:  رکنا اال، کا خون ب ر  شا صدا، ف  سرو 
 



304  

 

A-10-312-2 

Evaluation of Intensive Care Unit Background Noise by Noise Criterion and 
Preferred Noise Criterion Curves 

Fasih-Ramandi F1, Nadri F2, Nadri H3* 

1-MS.c Student of Occupational Health Engineering, Dept of Occupational Health, Student Research Committee, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2-PhD Student of Occupational Health Engineering, Dept of Occupational Health, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat 
Modares, Tehran, Iran 

3-MSc. of Occupational Health Engineering, Dept of Occupational Health, School of Public Health, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

*Corresponding author: nadri.hamed@yahoo.com 

 

Abstract: 

Introduction: The genesis of Noise Cr iter ion (NC) and Prefer red Noise Cr iter ion 
Curves (PNC) were development of a method for evaluating of continuous indoor back-
ground noise in order to control goals. The aim of this study was to evaluate background 
noise to which patients in Intensive Care Unit (ICU) are typically exposed, by NC and PNC 
Curves.  

Methods: This cross-sectional study was conducted at ICU in a governmental hospital in 
Iran in 2015    . In order to evaluate background noise by noise criterion curves (PNC and 
NC), background noise exposure levels in patients auditory zone in ICU were studied over 
24 hours period. Sound level meter (Cel 450) was used for frequency analysis. Data was ana-
lyzed by Excel and SPSS .16 software. 

Results: The average equivalent sound level (Leq) during the morning, afternoon and even-
ing shifts were 62.5, 60.5 and 59.1 (dBA) respectively. There is no significance relationship 
between Leq in three shifts, but between Lmax and Lmin was found a significance relationship 
in morning, afternoon and night shifts. PNC and NC curves for equivalent sound level during 
measurement period were greater than PNC=60 and NC=55 respectively.   

Discussion and Conclusion: According to results, sound level, PNC and NC curves in 
ICU were exceeded all national and international recommended standards for hospital envi-
ronments. Result revealed that the low frequencies (≤63 Hz) had high sound level, whereas 
high frequencies (>1000 Hz) had low sound level and frequencies between 63 and 1000 Hz 
had medium sound level in ICU. To reduce the noise level in ICU, financial and applicable 
measures had been recommended. 

Keywords: Noise frequency Analysis, Preferred Noise Criterion, Noise Criterion, Hospital, ICU  
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A-10-312-4 

 هاي مویی گوش خوکچه هندي در معرض صدا و زایلن بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک سلول
 

 5، اکرم پوربخت4، علی انیسیان3، محمد رنجبریان2، علی خوانین1*حامد ندري
 

 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

nadri¬_h@yahoo.com 
 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس -2

 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -3
 استادیار، گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر -4

 استادیار، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران -5
 

 چکیده              
سر و صدا و عوامل اتوتوکسیک از قبیل زایلن از سري ریسک فاکتورهاي اختالل در عملکـرد سیـستم شـنوایی در صـنایع            :زمینه و هدف  

هاي مویی (درونی و بیرونـی)      روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مواجهه توام صدا و زایلن بر تغییرات هیستوپاتولوژیک سلول بشمار می 
 در گوش خوکچه انجام پذیرفت.

د  مواد و روش ها:  دا ع ت جربی  ت عه  ن مطال گروه کنـترل، مواجهـه بـا تـراز           4) در قالب Guinea pigsسر خوکچه هندي ( 20در ای
پـی پـی ام و مواجهـه تـوام بـا               400هرتز، مواجهه تنفسی با بخارات زایلن در غلظت    500-8000دسی بل در گستره فرکانسی  95صداي  

روز در    5سـاعت در روز،       6طبقه بندي شدند. کلیه مواجهه ها به صـورت     ppm 400دسی بل و بخارات زایلن در غلظت  95صداي سفید  
روزه بعد از اتمام مواجهه و بیهوشـی    14هفته انجام شد. بررسی هیستوپاتولوژیکی ارگان کورتی در پایان دوره ریکاوري  2هفته و براي مدت    

درصـد    2عمیق و داخل صفاقی با مخلوط کتامین و زایالزین و کشته شدن حیوانات انجام شد. استخوان تمپورال استخراج، بافر پارافرمالدئید     
موالر بعد از باز کردن دریچه هاي بیضی و گرد در فضاي پري لنف به منظـور فیکـس کـردن بافـت تزریـق شـد. مراحـل                 0/1در فسفات   

هاي تهیه شده بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ نـوري و اسـکنر               دیکسیفیه کردن، قالب گیري و رنگ آمیزي هماتوکسیلین ائوزین انجام و الم     
 دیجیتال پانورامیک براي بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آنالیز شدند. 

سلول       یافته ها:    در  سیون  سیون و واکوئال را دژن دروپیک  ت هی را غیی ت ن  یل زا صدا و  ا  اً ب صرف جهه  روه موا دو گ هاي مویی    در 
هـاي مویـی      هاي صدا و زایلـن سـلول        م از شدت بیشتري برخوردار بود. در گروه أبیرونی مشاهده شد اما تغییرات مذکور در گروه مواجهه تو      

درونی دچار پیکنوتیک متوسط شده بودند در حالیکه در گروه مواجهه توام پیکنوتیک سلولهاي مویی درونی شدیدتري مشاهده شد. همچنیـن    
 هاي صدا و زایلن از شدت بیشتري برخوردار بود. ضخیم شدگی غشاء پایه و تکتوریال در گروه مواجهه توأم در مقایسه با گروه

ز              نتیجه گیري:   شــی ا ا ت ن را ــی غی ت ه  ــ ت ب سب ن ن یل زا صدا و  م  توأ جهه  جه موا در نتی تولوژیکی  ا پ ستو ت هی را غیی ت د  شدی ت
هـاي تـوام مـی باشـد. بنابرایـن             مواجهه منفرد صدا و زایلن، نشان دهنده تقویت اثرات مخرب بر سیستم شنوایی این دو عامل در مواجهـه       

هاي کاري در جهت تدوین حدود مجاز مواجهه شـغلی، برنامـه          هاي اتوتوکسیک و صدا در محیط ضرورت توجه به همزمانی مواجهه حالل 
 هاي غربالگري و پایش سالمت افراد به چشم می خورد.  

 هاي مویی، زایلن، صدا، خوکچه سلول کلمات کلیدي:
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A-10-313-1 

 بررسی میزان آلودگی صداي شغلی در ایستگاه تقلیل فشار گاز شهري همدان

 

 3محسن علی آبادي ،،*2رستم گلمحمدي، 1نسترن خائفی

 همدان،دانشگاه علوم پزشکی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت وعضو مرکز پژوهش هاي دانشجویی مهندسیگروه  دانشجو کارشناسی ارشد1-

همدان ،دانشگاه علوم پزشکی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مهندسی(نویسنده مسئول ) عضو هیئت علمی گروه -2
golmohamadi@umsha.ac.ir 

 همدان،دانشگاه علوم پزشکی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مهندسی عضو هیئت علمی گروه-3
 چکیده

مهمترین   و یکی از      شود  هاي کاري محسوب می     خطر شغلی رایج، در گستره وسیعی از محیط        آلودگى صدا     ،: بارشد روز افزون صنایع    زمینه و هدف  
 میلیون کارگر در جهان در معرض صداي ناشی از محیط کار قرار دارند.              600تهدید کننده هاي سالمتی در جهان به شمار می آید. به گونه اي که تقریبًا                

انرژي خصوصًا گاز طبیعی شده است  که افزایش غیر قابل پیش بینی در تقاضاي               همچنین  توسعه صنعت و افزایش جمعیت باعث در خواست روز افزون          
ز درون  گا  انرژي باعث تحت الشعاع قرار دادن تاسیسات وابسته به گاز طبیعی گردیده است. یکی از این منابع  تولید آلودگی صدا تاسیسات تقلیل فشار                          

باشد .کاهش فشار گاز در ایستگاههاي تقلیل فشار ،کاهش چگالی و افزایش سرعت جریان را به همراه دارد که افزایش مصرف گاز                          ) می TBSشهري ( 
، بررسی میزان آلودگی    و کشش بار بیش از ظرفیت این ایستگاههاي تقلیل فشار گاز سبب ایجاد صدا شده است. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف                          

 . شهري همدان انجام گرفتهاي تقلیل فشار گاز  ایستگاهصداي شغلی در یکی از 
توصیفی    ها:  روشمواد و    ش  ژوه پ ن  هدف کلی تعیین میزان آلودگی صداوآنالیز فرکانس در  یکی از ایستگاه  هاي                تحلیلی به روش مقطعی با      -ای

و   ISO  9612)1997(متد استاندارد   بندي منظم طبق      ارزیابی محیطی صدابه روش شبکه بندي و ایستگاه        . در ابتدا    انجام گردید   تخت تقلیل فشار  
 .و دزیمتري انجام گرفت    Slowدر حالت    Linو   Aدر شبکه    71SVENTEK 9توسط دستگاه تراز سنج صوت کالیبره شده با مدل       تجزیه فرکانسی 

  استفاده گردید. Surfer10افزار  پس از انجام اندازه گیري نتایج در غالب نقشه خطوط هم تراز آماده و جهت رسم منحنی هاي ایزوسونیک از نرم

و فرکانس  dB(A  95/5  ،dB(A)   92،  97/5dB(A)میانگین تراز معادل ، حداقل و حداکثر فشار صوت در این ایستگاه به ترتیب برابر با (     :  یافته ها 
 39/  35٪دقیقه یازدید از این ایستگاه         20میزان دز صداي دریافتی گازبان در مدت زمان             وگردید  ) تعیین (Linدر شبکه خطی   2000Hzغالب آن   

نتایج اندازه گیرى محیطى صدا نشان داد که تراز فشار صوت در کلیه واحدها در رده بندى محدوده خطر بوده است و پس                             برآورد گردیدو همچنین    
به ویژه خطوط لوله در سرویس در زمان اندازه گیري به              تاسیسات گاز رسان  ازتعیین محدوده هاى همتراز در ایستگاه تقلیل فشار قسمت شیر خروجی             

 عنوان منبع اصلى صدا شناسایى شد.
ا              نتیجه گیري:  سه ب ده و مقای ست آم د زه گیري به  دا ج ان ا نتای توجه ب ا  اقدامات کنترلی به منظور کاهش     حدود مجاز استاندارد صداي کشور،    ب

 تراز فشار صوت منتشره در این ایستگاه هاي تقلیل فشار ، امرى ضرورى به نظر می رسد.
  

نکلمات کلیدي:  سا ر ز  خطوط گا ی،  ت صو شه  صدا، نق شهري،آلودگی  ز  ر گا شا ف تقلیل  ه  ستگا ی  ا
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A-10-319-1 

و ضربان قلب رزرو در تعیین رژیم کار و استراحت در مناطق حاره اي :یک  WBGTمقایسه دو شاخص استرس حرارتی 
 مطالعه موردي

 

 *3امل ساکی املحی ، داوود افشاري2لیال جودکی نیا،1
 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،

 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز استادیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي

 afshari@ajums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز نویسنده مسئول :استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي

 چکیده

ه                         زمینه و هدف  جمل ز  ره اي ا حا ره اي و نیمه  حا در مناطق  غلی  ش شت  هدا شکل ب ن م ری زرگت ر و ب زیکی محیط کا فی ن آور  زیا عوامل  ز  یکی ا ا  رم : گ
ارض گرما تعیین   دهد. یکی از راهکارهاي مدیریتی در پیشگیري از عو           جنوب وجنوب غرب ایران است که عملکرد کارگران را در سیستم هاي کاري تحت تاثیر قرار می                  

در کارگران    و ضربان قلب رزرو در تعیین رژیم کار و استراحت          WBGT رژیم کار و استراحت می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه پاسخهاي فیزیولوژیکی دو شاخص              
 باشد. نانوایی شهر اهواز می

توصیفی     ها  مواد و روش   ش  رو ه  عه ب ن مطال نوع نانوایی سنتی در شهر اهواز انتخاب شد و پایش             4انجام شد. بطور کلی       1394تحلیلی و در تابستان سال      -: ای
ساعته انجام شد. به      3کارگر براي هر نوع از نانوایان که در نزدیکی تنور مشغول به کار بودند (شاطر)، در طی یک دوره                         5استرس حراراتی و ضربان قلب رزرو براي         

داکثر زمان کار و    د ح منظور پایش پیوسته ضربان قلب از یک عدد ترانسمیتر بی سیم با حافظه داخلی (پالر )استفاده شد. بر مبناي ضربان قلب رزرو و روابط موجو                               
، رژیم کار و استراحت بر مبناي متابولیسم         ACGIHاستفاده شد و بر اساس استاندارد          WBGTاستراحت تعیین شد.بمنظور اندازه گیري استرس گرمایی از دستگاه           

 ون کاپا استفاده شد.هاي مختلف نانوایی از آزم ها بین گروه منظور مقایسه زمان کار و استراحت با استفاده از شاخص کاري و شاخص استرس حرارتی تعیین گردید. به

رتی       ها:  یافته را ح س  ستر شاخص ا ن  انگی درصد   75درصد کار و      25تعیین شد و رژیم کار و استراحت براي کارگران            34/75براي چهار نوع نانوایی       WBGTمی
درصد از کارشان استراحت نمایند و بقیه کارگران           40استراحت تعیین گردید. در حالیکه بر اساس شاخص ضربان قلب رزرو تنها کارگران نانوایی تنوري مجاز بودند که                      

استراحت   -جهت تعیین زمان کار     WBGTساعت فعالیت کنند. آزمون کاپا نشان داد که بین دو شاخص فیزیولوژیکی ضربان قلب رزرو و شاخص                        8مجاز بودند تا    
 کارگران توافقی وجود ندارد.

تی              گیري  بحث و نتیجه   را را ح س  ستر شاخص ا ز  ستفاده ا د که ا دا ن  شا ضر ن حا عه  ج مطال اي   هایی با شرایط آب و هواي حاره        در محیط   WBGT: نتای
یزیولوژیکی افراد با   نظر می رسد یکی از دالیل اصلی مربوط به تطابق شرایط ف             ممکن است به عنوان یک شاخص کاربردي براي تعیین رژیم کار استراحت استفاده شود به    

 حت استفاده شود.هاي مناسبی جهت تعیین رژیم کار استرا شرایط آب و هواي حاره اي می باشد. بنابراین نیاز است با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه از شاخص

 ضربان قلب رزرو، مناطق حاره اي،  WBGT:کلمات کلیدي
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A-10-327-1 

 کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی
 

 *1علی آصفی سمیرمی

  Aliasefi66@gmail.comدانش آموخته کارشناسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی  کرمان،

 
  چکیده

فیزیکی زیانآور محیط کار است. در صورت عدم کنترل استرسهاي گرمایی عوامل : تنشهاي حرارتی یکی از زمینه و هدف
کارکنان به دلیل تعریق فراوان و از دست         طیف گستردهاي از  به وجود آمده در کارکنان مناطق شرجی در فصول گرم سال،              

از اختالالت خفیف مثل ،  عوارض و بیماريهادادن آب بدن از یک سو و عدم خنک شدن بدن آنها به دلیل عدم تبخیر عرق                   
تحقیق این  از  هدف  شود.  ایجاد  است  ممکن  گرمایی  شوك  نظیر  مرگآور  شرایط  تا  ، ارائه روش خنک نمودن بدن       سوزش 

 باشد. کارکنان این مناطق با استفاده از روش جابجایی موضعی می
د مواد و روش ها  دا ع ت حقیق  ت ن  م ای جا ه منظور ان نفر از افراد سازش یافته براي کار در مناطق شرجی به صورت             20: ب

تصادفی انتخاب گردید. سپس با استفاده از دماسنج جیوه اي، دماي زیر بغلی و دهانی بدن قبل و بعد از استفاده از سیستم                            
مورد تجزیه و تحلیل    spss  افزار    خنک کننده موضعی بدن در شرایط دمایی ثابت محیطی و شرایط کاري ثابت،  در محیط نرم          

 استفاده شد. WBGTقرار گرفت. در این مطالعه به منظور ثابت نگه داشتن دماي محیط  از شاخص 
: نتایج نشان داد که  بر اساس آنالیز داده ها، دماي بدن کارکنان مورد بررسی در شرایط یکسان کاري و شرایط دمایی  یافته ها

 درجه سانتی گراد کاهش می یابد. 6برابر بعد از استفاده از روش خنک کنندگی موضعی به میزان 
: با الگو سازي و تجاري سازي تولید خنک کننده هاي موضعی می توان به کاهش استرس هاي حرارتی بدن                      نتیجهگیري 

 هاي حرارتی و گرمازدگی کارکنان دست یافت. کارکنان مناطق شرجی، کاهش استرس
 

شاخص کلمات کلیدي ی،  رمای س گ ستر دن، ا ریق ب ع ت  :WBGT دماسنج جیوه اي ، 
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A-10-346-1 
 تحلیل آکوستیکی و ارائه راهکارکنترلی در یک کارخانه تولید لوازم خانگی در شهر تهران

 
  3محسن علی آبادي  ،*2 ، رستم گلمحمدي1آذر سلطانی 

 دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 1

  golmohamadi@umsha.ac.ir قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي /دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران اي/ حرفه بهداشت مهندسی (نویسنده مسؤول) استاد گروه 2

 قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي /دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران اي/ حرفه بهداشت مهندسی گروه استادیار 3

 
 

 چکیده  
ب زمینه و هدف   تا ز ا ز مهم          : ب یکی ا زي  فل ع  صنای در  صدا  ز             هاي  ستفاده ا ردد. ا سوب می گ صدا مح د آلودگی  شدی ت ع  اب ن من ری ت

گردد. هدف این مطالعه تحلیل آکوستیکی به منظور ارائه              هاي صوتی محسوب می      هاي مؤثر کاهش بازتاب      مواد جاذب در سطوح یکی از روش        
 راهکارهاي کنترلی صدا در واحد تولید اولیه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی در شهر تهران بود.

ه             مواد و روش ها    ستگا ی ا ش محیطی ( رو عه به  ن مطال در ای صدا  زه گیري  دا ردهاي       : ان دا ان ست ا ا دي) مطابق ب  و  ISO 9612بن
ISO11200 (The European Standard EN ISO 11200., 1995)  در شبکهA        هاي توقف    و اندازه گیري موضعی در موقعیت

بعد از کالیبراسیون     TES 1358هاي یک سوم اکتاو باند توسط صداسنج مدل             در فرکانس   )(Linنقطه رفرنس در شبکه  خطی          3کارگران و   
مورد تحلیل    ISO 11690-3  انجام شد. ویژگی سطوح در این صنعت بر مبناي جذب براساس استاندارد                TES 1356  توسط کالیبراتور مدل    

درصد پوشانده شده در      60آکوستیکی قرار گرفت. استفاده از تایل آکوستیک مناسب از نوع گچی سوراخدار در سقف و پشم شیشه که با ورق پانچ                          
 قسمت هایی از دیوارها پیشنهاد شد و میزان تاثیر مداخالت براساس سطح موثر جذبی و زمان بازآوایی صوتی برآورد گردید.

ت               یافته ها  ع صن ن  در ای شده  زه گیري  دا شارصوت ان ف عادل  ز م را ت ن  ری ن و کمت ری شت (به ترتیب)      dB(A) 69و    dB(A) 112/2: بی
 dB  90،dB 90،dB 87مرحله به طور میانگین     3نقطه رفرنس در طی       3و تراز کلی فشار صوت در         Aدر شبکه   Hz 250 بود. فرکانس غالب آن   

 0/05) تعیین شد. سطح موثر جذبی سطوح داخلی و زمان بازآوایی صوتی در واحد تولید اولیه در این کارخانه قبل از مداخالت                         Linدر شبکه خطی (   
ثانیه (به ترتیب) برآورد گردید که در نتیجه آن میزان کاهش              2/6سابین مترمربع و      0/2ثانیه (به ترتیب) و بعد از مداخالت           10/8سابین مترمربع و    

 پیش بینی گردید.  dB9 تراز فشار صوت این واحد در صورت اجراي راهکارهاي کنترلی بر مبناي جاذب صوت 

ح                      نتیجه گیري  سطو س  عکا ز ان شی ا صدا نا شکل آلودگی  ز م ده اي ا عم ش  د که بخ دا ن  شا ت ن ع صن ن  در ای ستیکی  حلیل آکو ت  :
 می باشد و با استفاده از مواد جاذب مناسب می توان سطح موثر جذبی و زمان بازآوایی صوتی را به مقدار قابل مالحظه اي بهبود داد.

 
صدا کلمات کلیدي: جاذب  ی،  ی زآوا ا ن ب زما ستیکی،  حلیل آکو  ت
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A-10-364-1 

 و شیوع شانه درد در یک صنعت MFAبررسی خستگی عضالنی به روش 
 

 و * 2حدیث خوش نواز، 2ده ، معصومه قربانی2، سمیرا کاظمی1سکینه ورمزیار

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایران1
 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین،ایران2

 h.khoshnavaz12@yahoo.com*( نویسنده مسئول)
 

 چکیده

سکلتی زمینه و هدف:     ختالالت ا عضالنی مرتبط با کار که از شایع ترین و پرهزینه ترین صدمات شغلی محسوب می                  –ا
در صنایع انجام یک سري از فعالیت       یکی از مهم ترین عوامل کاهش توانایی افراد و از کار افتادگی شاغلین می باشند.                 گردند،  

تواند شیوع باالي شانه درد را به      �چون کار در سطوح باالتر از ارتفاع بازوها، می�ها در خارج از منطقه ي دسترسی مناسب، هم 
و ارتباط آن با شیوع اختالالت اسکلتی          MFAدنبال داشته باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی خستگی عضالنی به روش                

 غضالنی در ناحیه شانه می باشد.
توصیفیموادوروش ها:  عه  ن مطال تولید لوازم  نفر از کارکنان یک صنعت 150در بین 1395تحلیلی و مقطعی در سال  -ای

هاي مربوط به شیوع اختالالت در       �خانگی در شهر قزوین که به صورت سرشماري وارد مطالعه شده اند، انجام گردید. داده                 
 جمع آوري گردید.  MFAي شانه توسط پرسشنامه ي استاندارد نوردیک و خستگی عضالنی با استفاده از کاربرگ �ناحیه
سکلتی            ها:  یافته ختالالت ا شیوع ا ده  ست آم د ج ب ه نتای توجه ب ا  % 19/3عضالنی در ناحیه ي شانه کارکنان           –ب

گزارش گردید. تجزیه و تحلیل آماري انجام شده ارتباط معناداري بین خستگی عضالنی و شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در          
 ناحیه شانه را نشان نداد.

ي                     نتیجه گیري  ه  جرب ت دن، باعث  ز ب دور ا ا  ی زوها  ا سی ب ر ست د حد  ز  ر ا االت ع کاري ب تفا ر در ا م وظایف  جا : ان
یک پنجمی کارکنان از درد شانه گردید، به منظور کاهش شیوع اختالالت در ناحیه شانه اصالح فرآیندهاي کاري هم چون قرار   

 دادن قطعات در حد دسترسی نرمال و در ارتفاع مناسب در راستاي بازوها، می تواند از بروز این مشکل پیشگیري نماید. 
 

شنامه کلیدي: کلمات س ر پ ی،  عضالن ستگی  خ ی،  عضالن سکلتی  ختالالت ا  ي نوردیک، شانه درد�ا
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A-10-365-3 

 بررسی عوامل فیزیکی (صدا و روشنایی) در یکی از مراکز آموزشی و درمانی استان گیالن
 

3، سارا ندري2*، فاطمه خوش پسند1سید محمدجواد گل حسینی
 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن مربی، مهندسی بهداشت حرفه-1 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن دانشجوي کارشناسی پیوسته، مهندسی بهداشت حرفه-2 

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن دانشجوي کارشناسی ناپیوسته، مهندسی بهداشت حرفه-3 

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  فاطمه خوش پسند (نویسنده مسئول)، دانشجوي کارشناسی پیوسته، مهندسی بهداشت حرفه
khoshpasandf@yahoo.com 

 

 چکیده
م                     زمینه و هدف:   سال ن  روا سم و  ج ن  شت دا د  زمن ا م نی سال دگی  زن ست و  ده نی شی پو سی  ر ک م ب سال دگی  زن ن  شت دا ت  روزه اهمی ام

انکار   هاي کار و تأثیر آن بر سالمت جسمی و روانی و همچنین عملکرد و آسایش افراد غیرقابل                     باشد. اهمیت بررسی عوامل فیزیکی در محیط         می
سی اي برخوردار بوده و این مطالعه نیز باهدف برر           عنوان یکی از مراکز پراسترس از اهمیت ویژه          هاي درمانی، به    است. بررسی این موضوع در محیط     

باشند، در یکی از مراکز آموزشی و          ترین عوامل موردتوجه در بهداشت شغلی می         میزان شدت روشنایی و همچنین میزان تراز فشار صدا که از مهم             
 درمانی استان گیالن انجام پذیرفته است.

ش             ها:  مواد و روش   تمامی بخ در  شنایی  رو صدا و  ر  شا ف ز  را ت ن  زا ش می ژوه پ ن  ژر،          در ای حد لن د وا الینی همانن ر ب غی الینی و  هاي ب
ري، مقادیر  گی  ي اصول مهم اندازه     ها ترسیم و ایستگاه بندي شده و با رعایت کلیه           گیري و آنالیز قرار گرفت. پالن تمامی بخش         اداري و ... مورد اندازه    
در دو نوبت صبح و شب مورد سنجش و بررسی قرار               CEL 450و صداسنج پیشرفته      EC 1سنج هانگر     هاي روشنایی   این عوامل با دستگاه   

افزار   استفاده گردید. درنهایت با استفاده از نرم         CEL 320گرفتند. همچنین براي سنجش میزان مواجهه فردي پرسنل نیز از دستگاه دزیمتري                
ArcGIS هاي صوتی و روشنایی ترسیم گردید. نقشه 

ش ها:    یافته صوت              در بخ ر  شا ف ز  را ت ریتمی  ن لگا انگی ا می سوختگی ب حی  جرا ش  ی، بخ الین بیشترین و درمانگاه با      76/3  ±4/75هاي ب
 90/88±2/69هاي غیر بالینی آشپزخانه با میانگین تراز فشار صوت            کمترین میزان تراز فشار صدا و در بخش         71/5±1/04میانگین تراز فشار صوت     

هاي بالینی نیز     براي یکی از خدمات به دست آمد. نتایج نورسنجی در بخش             %2ساعته    4بیشترین میزان تراز فشار صدا را دارا بودند؛ و دوز دریافتی             
و کمترین میزان روشنایی در بخش جراحی سوختگی با میانگین             382/75±147با میانگین     VIPگویاي بیشترین میزان شدت روشنایی در بخش         

هاي غیر بالینی، واحد لنژر با میانگین         و بخش   181/156±37گیري روشنایی در شب، بخش اورژانس با میانگین روشنایی            اندازه بود.  77/35±137/9
 کمترین مقدار به دست آمدند. 59/29±15/33روشنایی 
زه       گیري:  نتیجه دا ج ان توجه به نتای ا  شده                   گیري  ب ئه  را ردهاي ا دا ان ست ا ا سه ب شنایی و مقای رو صوت و  ر  شا ف ز  را ت ر  هاي مقادی

کشوري، این مرکز آموزشی و درمانی داراي شرایط نامطلوبی بوده که با توجه به اهمیت وظایف پرسنل شاغل در چنین مراکز خدماتی، تالش در                             
 جهت بهبود شرایط شغلی جزء الویت هاي نظام سالمت و درمان کشور باید باشد.

 

 صدا، روشنایی، مرکز درمانی.کلمات کلیدي: 
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A-10-371-1 

 روندهاي جدید در زمینه جاذبهاي صوتی متخلخل
 

 3 محمد رضا منظم، 2 محمد جواد جعفري، ، *1 مرضیه کاظم پور

، ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،* دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت حرفه اي1
Marzieh.kazempour@gmail.com  

 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2
 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 

 چکیده
شته                زمینه و هدف:    ر ز  رکیبی ا ت ري  د فیب د. موا ستن س ه ستر د در  ري  صورت فیب خلخل ب هاي مت جاذب د  ب موا غل سته   ا پیو د که هوا      هاي  ستن اي ه

یمیایی مصنوعی، اغلب از منابع     ي مواد ش    ي فرآیندهاي استخراج در دماي باال و فرآیندهاي صنعتی بر پایه             افتد. اگرچه، از آنجاییکه آنها در نتیجه        در بین آنها به دام می     
واقع شده است. فیبرهاي      وجهپتروشیمی، ردپا یا اثر کربن آنها کامال مشخص و معنادار است. اخیرا استفاده از فیبرهاي مصنوعی در تولید جاذبهاي صنعتی بیشتر مورد ت                       

ز نظر اقتصادي نیز    پذیرتر با محیط زیست شده و ا        هاي تکنیکی و اقتصادي سبب شده است که فیبرهاي طبیعی سازش     پذیرند و توسعه طبیعی از نظر زیستی کامال تجزیه 
 ه است.تر باشند. این مسئله سبب افزایش تمایل براي تولید فیبرهاي با کیفیت باال در مقام مقایسه قیمت با دیگر محصوالت صنعتی شد مقرون به صرفه

 راربیش از چهل مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی داخل و خارج از کشور در زمینه رویکردهاي جدید در زمینه جاذبهاي متخلخل مورد بررسی ق                            مواد و روشها:  
 گرفت.

کنند اگرچه که آنها جاذبهاي صوتی کارآمدي مانند فومهاي            هرتز را به خوبی جذب می       5تا    1بطور کلی فومهاي فلزي رول شده فرکانسهاي صوتی بین             یافته ها: 
ب از دیوار سخت قرار     ي مناس   دهد که فوم فلزي را در فاصله         اورتان و مالمین نیستند و براي شرایط دمایی باال و شرایط خشن مفیدند. شرایط بهتر زمانی رخ می                     پلی

بها یا کانالهاي کوچکی    تیودهیم. فومهاي فلزي جاذب مناسبی براي ضربه و ارتعاش نیستند. مطالعات اخیر در مورد مواد جدید مورد استفاده مانند سازه مشبک که حاوي          
لی براي دماهاي باال    شود. فومهاي سرامیکی نیز جایگزینهاي عا       است گزارش شده است. میکرو نمونه اصلی این کانالها در هواپیماها به عنوان جاذب صوتی استفاده می                 

توان فومهاي دیگري با      البته می   ي سیلیکونی هستند.    شوند. آنها معموال با پایه      اورتان با سلولهاي باز تولید می       هستند. این فومها می توانند با یک روش مشابه با فوم پلی          
را تحمل کنند. فومهاي      C °1,500توانند تا دماي      % است و می   90تا    80هاي فلزي از جمله زیرکونیوم، تیتانیوم و برم نیز یافت. تخلخل فومهاي سرامیکی                   هسته

% هستند. امروزه فومهاي سرامیکی بصورت انحصاري در صنایع هوافضا مثال براي اجزاي نازل راکت، پنلهاي                    94سرامیکی جدید با اکسید آلومینیوم داراي تخلخل         
اي   کاربردهاي پیچیده شوند. آئروژلها شکل دیگري از مواد میکرو متخلخل هستند که در               کامپوزیتی، شیلدهاي حرارتی و خطوط هوایی در مافلرهاي هواپیما استفاده می          

برابر نسبت به     40اند که     شوند و به عنوان بهترین ایزوالتورهاي حرارتی شناخته شده           ) شناخته می  frozen smokeاي(  زده  شوند. آئروژلها بصورت دود یخ      استفاده می 
 ایزوالتور فایبرگالس مفیدند.

ده  نتیجه گیري:    ین در آ حتماال  زینه         ا ش ه ا کاه دور ب ن  دا چن ه  ستفاده    اي ن ها ا روژل ئ رده   ي آ ست ر می       ي گ ها انتظا ز آن ري ا د     ت ولی ت ن  رود. همچنی
ینی دارند و استفاده از انها      گردد. در حالیکه این مواد استحکام باال و وزن پای            فومهاي فلزي، فومهاي سرامیکی و ائروژلها سبب انتشار گازهاي سبز و قابلیت بازیافت می              

 شود. ي انرژي باالتري می سازي سبب کاهش مصرف سوخت و ذخیره در صنایع هوا فضا و اتومبیل

 

صوتیکلمات کلیدي:  سهاي  رکان خل، ف خل ت، مت صو  جاذب 
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A-10-371-2 

 وضعیت فعلی دانش در مورد اثرات استرس گرمایی روي عملکردهاي شناختی مغز
 

 3مرضیه صادقیان، 2 محمد جواد جعفري، ، *1 مرضیه کاظم پور

، ،* دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1
Marzieh.kazempour@gmail.com  

 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

 دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3

 

 چکیده
ختی                     زمینه و هدف:    شنا عملکرد  ز  الی ست آن شده ا زي  ری ه  ای پ تی  حقیقا ت داخالت  ت روي  ده  عم صورت  سانی ب خطاي ان ز  ري ا شگی پی جاییکه  ز آن ا

مطالعات   باشد.  می  گذراند داراي اهمیت خاصی     در شرایط استرس در ارتباط با طراحی پارامترهاي محیط کار که کارگر بخش زیادي از زمان خود را در این محیطها می                       
اند. این    یر موضع داده  تر که تک بعدي بودند مانند در نظر گرفتن دماي بدن، انگیزش یا حواس پرتی تغی                  اخیر در مورد استرس دمایی و کارایی نسبت به مطالعات قدیمی          

در اه مدت است.    تري مانند دماي استاتیک یا دینامیک و پروفیل تأثیر دما با در نظر گرفتن هوشیاري، سرعت، صحت و حافظه کوت                         تغییر جهت به سمت مفاهیم تازه      
 مواردیکه تنها یک خطا می تواند کشنده باشد مسلما توجه به مسائل شناختی قبل از ارزیابیهاي فیزیولوژیکی باید در اولویت قرار گیرد.

ام بیش از پنجاه مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی داخل و خارج از کشور در زمینه اثرات استرس گرمایی و عوامل مخدوش کننده در حین انج                              مواد و روشها:  
 کار مورد بررسی قرار گرفت.

ی یابد اما   ش م بطور کلی هر چه مشاغل دستی پیچیده تر باشد به نظر می رسد که بیشتر توسط گرما یا سرما آسیب می بیند. زمان واکنش ساده با گرما افزای                              یافته ها: 
سد که مشاغل   ی ر با سرما کمتر متأثر می شود. زمان واکنش پیچیده در حضور گرما بصورت آهسته کاهش می یابد و در سرما خطاهاي آن افزایش می یابد. بنظر م                              

 Tracking tasksدارند. مشاغل ردیابی      to 32°C ET 27بیشترین محدوده کارایی خود را در گستره           Vigilance tasks and dual tasks  هوشیاري  

دارند در    C°21نیز بیشترین میزان خود را در ناحیه آسایش در حدود دماي                Learning tasksرسد در این محدوده آسیب ببیند. مشاغل یادگیري            نیز به نظر می   
 creative tasks  حالیکه مشاغلی که در آنها فرد موظف است تا پاسخهاي صحیح را که شامل پیدا کردن موارد غیر مشابه یا غیر معمول است را پیدا کند مانند                                

نیز مانند عصبانیت به نظر نمی        Social behaviorsدارند که سطح انگیزش پایین تر است. رفتارهاي اجتماعی یا             C°27بیشترین کارایی خود را در محدوده دمایی        
 رسد که تاثیر مستقیمی روي استرس گرمایی داشته باشد. این اثرات با سن، عصبانیت و احساس اثرات منفی مرتبط هستند.

ش                          نتیجه گیري:  سای دماي آ در محدوده  خته گري  ری ع  ای صن ت و  جا خان ر د کا ولی ت ش  در بخ ن  اایم رفتارهاي کاري ن   C˚  23-17  بطور کلی 
WBGT  به حداقل خود میرسد اما رفتارهاي ناایمن بطور معناداري در دماهاي باالتر تا حدودC˚ 35  WBGT .افزایش خواهد یافت 

در هر ساعت مواجهه  داللت بر کاهش آستانه هاي عملکرد به ترتیب در مشاغل                  ˚  C    1/33و    0/055،  0/22،  0/88به صورت خاص، نرخ افزایش دماي عمقی بدن         
بدن در طول زمان      در  هوشیاري، دستی، ردیابی و عملکرد ساده ذهنی دارد. این افزایشهاي دینامیک بوسیله مواجهه با استرس گرمایی رخ می دهد که سبب تجمع گرما                       

 به هم خوردن تعادل دمایی می شوند و بنابراین آنها منعکس کننده تغییراتی هستند که جبران نخواهند شد.

 

 استرس گرمایی، عملکرد شناختی، رفتارهاي ناایمن: کلمات کلیدي
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A-10-374-1 

 عنوان راهکار کنترلی ارزیابی آلودگی صدا و بررسی عملکرد مانع به

 

 3، محسن علی آبادي ، *2، رستم گلمحمدي1 فروغ معزز

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران 1

 * (نویسنده مسؤول) استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران2

 استادیار،، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران  3 

golmohamadi@umsha.ac.ir 

 

 چکیده

لید تایر وجود دارند که     باشد. تعداد زیادي منابع صدادر فرایند تو        هاي کاري می    صدا یکی از شایع ترین مخاطرات صنعتی و فراگیرترین عامل فیزیکی زیان آور در محیط               :  زمینه و هدف       

تولید تایر و همچنین بررسی عملکرد مانع شوند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی انتشار صدا و چگونگی مواجهه در واحدهاي مختلف در یک شرکت  باعث مواجهه با صداي ناخواسته و زیان آور می
 باشد. ناقص بعنوان راهکار کنترلیب راي واحد با الویت کنترل صداي باالتر می

پارامتر امکان سنجی واحدها از       3صداسنجی در واحدهاي مختلف خط تولید تایر براي ارزیابی محیطی به روش شبکه بندي منظم انجام گرفت. سپس با در نظر گرفتن                         مواد و روش ها:     

ظر جذب صوتی، تهیه نقشه صوتی، دزیمتري       بندي واحد پخت تایر تعیین گردید. مطالعه بیشتر از جمله تحلیل آکوستیکی بنا از ن                 نظر کنترل صدا بررسی شد و واحد مورد نظر از نظر الویت            
و به صورت تئوریکی میزان افت ناشی از مانع         یه  براي ارزیابی مواجهه کارگر، اندازه گیري محیطی صدا براي دستگاه پرس پخت انجام گرفت و در نهایت مانع ناقص بعنوان راهکار کنترلی ارا        

 ناقص برآورد شد.

می باشد. براي واحد مذکورنقشه صوتی براي تعیین  A) (dB 85درصد از ایستگاههاي اندازه گیري در واحد پخت تراز فشار صوت باالتر از 76طی ارزیابی محیطی صورت گرفته   :یافته ها

سابین بر متر مربع به دست آمد. با توجه به            478/471و    0/018تهیه گردید. میانگین ضریب جذب و سطح موثر جذبیواحد پخت به ترتیب             surferچگونگی توزیع تراز فشار صدا با نرم افزار         
هرتز در    4000بدست آمد و فرکانس غالب        A(dB  94/4-85/5 (کارکرد دستگاه پرس پخت، اندازه گیري محیطی صدا براي تعدادي از منابع پرس پخت انجام گرفت که نتایج در محدوده      

 5دستگاه در     84درصد بدست آمد. در نهایت از جمله راهکار کنترلی ارایه شده استفاده از مانع ناقص در مابین دستگاههاي پرس پخت (                        634/2برآورد گردید. نتایج دوزیمتري       Linشبکه  
 محاسبه شد. dB 24.5دستگاه کناري  2الین) مطرح گردید. که افت عبور ناشی از مانع ما بین 

یکی از موثـرین روشـهاي     ور با توجه به اینکه منبع اصلی آلودگی صدا نشتی شیرآالت در پشت دستگاههاي پخت می باشد، ایجاد مانع صوتی بین منبع آلودگی صوتی و اپرات:  نتیجه گیري 

رد ناحیه سایه مانع، پیـش بیـنی مـیزان         هاي ناقص و کاهش عملک هاي محصور بر عملکرد مانع کنترلی مطرح گردید. که در نهایت با در نظر گرفتن تأثیر انعکاسات ناشی از سطوح در فضاي 
 محاسبه گردید. dB 9/62کاهش ناشی از مانع ناقص 

 

سازيکلمات کلیدي ر تای ص،  ع ناق ، مان صدا رل   : کنت
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A-10-375-1 

 وضعیت کیفیت خواب کارکنان در معرض میدان هاي مغناطیسی یک شرکت گاز بررسی
 

 *2، آرش سلحشور1محمد رضا منظم اسماعیل پور

 esmaeelm@tums.ac.irاستاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران-1

 (نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران-2*

Arshak.Salahshour@gmail.com  

 
 چکیده

جریان      زمینه و هدف:    حامل  ت  زا جهی ت رونیکی،  ریکی و الکت الکت ت  زا جهی ت ز  ا شی  سی نا غناطی ن هاي م دا ا می جهه ب موا
الکتریکی از قبیل خطوط برق هوایی و یا زمینی، سیم کشی ساختمان ها، تجهیزات پزشکی و ... ایجاد اثرات زیان بار بر سالمت افراد می           
نماید. لذا بررسی میزان مواجهه شغلی و اثرات بهداشـتی احتمـالی کـاربران رایانـه هـا و دسـتگاه هـاي الکترونیکـی بـا میـدان هـاي                                  

 الکترومغناطیسی ضروري به نظر رسیده تا بتوان از نتایج حاصل تصویر روشنی از ریسک هاي بهداشتی ارائه گردد.
ــان        مواد و روش ها:   رکن ط کا ســ تو شنامه  س ر پ ر کردن  پ سی و  غناطی ن م دا زه گیري می دا ان رحله  دو م در  ش  ژوه پ ن  ای

شاهدي می باشـد. انـدازه     -مقطعی بوده و در بحث اختالل خواب به صورت مورد -انجام شد که در بحث اندازه گیري به صورت توصیفی 
که داراي سه سنسور براي نمایش میدان در سه جهـت و همچنیـن نمایـش        TES-1394گیري میدان مغناطیسی با استفاده از دستگاه  

) بین کارکنان توزیع گردید. میـانگین نمـره      PSIQبرایند آنها می باشد، انجام شد و همزمان پرسشنامه بررسی کیفیت خواب پیترزبورگ (   
 ) مقایسه شد.Mann-Whitneyوضعیت خواب در دو گروه مواجهه یافته و نیافته با آزمون ناپارامتري من ویتنی (

میکرو تسال که مربـوط بـه تـابلو بـرق و            21/53بیشترین مقدار اندازه گیري میدان هاي مفناطیسی با فرکانس بی نهایت کم،  :یافته ها 
میکرو تسال بوده که مربوط به میدان مغناطیسی ناشی از رایانه می باشد. در خصوص میانگین نمره به دست آمده  0/119کمترین مقدار آن 

 ). p>0/001می باشد ( )7/50بیشتر از میانگین گروه مواجهه نیافته (  )10/30(گروه مواجهه یافته 

ســالمت         نتیجه گیري  ز  رک غلی م ش جهه  دود موا ح ا  سه آن ب زه گیري ها و مقای دا ان ز  ده ا ست آم د ج به  توجه به نتای ا  : ب
میلی تسال می باشد می توان به این نتیجه رسید که علیرغم اینکه تمامی مقادیر انـدازه    1هرتز  60محیط و کار که میزان آن در فرکانس    

گیري شده پایین تر از حد استاندارد مواجهه می باشد ولی تفاوت معنی داري از لحاظ کیفیت خواب در بین گـروه هـاي مواجهـه یافتـه و           
هاي مغناطیسی به صورت تجمعی، چه به صـورت شـغلی و      مواجهه نیافته وجود داشت و این بدان معنی است که احتمال مواجهه با میدان    

چه غیر شغلی از یک طرف و از طرف دیگر عدم خوابیدن به موقع و عدم استراحت کافی و همچنین شرایط و نحوه زندگی تک تک افـراد       
 می تواند به صورت کل بر کیفیت خواب تاثیر گذار باشد.

 

بکلمات کلیدي:  خوا ختالل  شنامه، ا س ر پ ه،  ان ب ا ر ن  را رب سی، کا غناطی ن م دا  می
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A-10-382-1 

 هاي باروري و نقش حفاظتی عصاره دارچین بررسی تأثیر صداي صنعتی بر شاخص

 

 3، زهره مظاهري تیرانی2*، علی خوانین1فرشاد ندري

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه -1

 اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول) دانشیار مهندسی بهداشت حرفه -2

Khavanin@modares.ac.ir 

 استادیار علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -3

 

 چکیده
گردد. مطالعات مختلف تأثیر قطعی       عنوان یکی از مشکالت عمده سالمت جامعه محسوب می           یکم مواجهه با صدا به      و  در قرن بیست    :زمینه و هدف  

صدا بر اختالالتی همانند کاهش شنوایی، افزایش فشار خون، کاهش کیفیت خواب و کاهش عملکرد را تعیین نموده است اما در حوزه تأثیر بر                                   
ش هاي باروري جنس نر و متعاقب آن نق         پارامترهاي باروري جنس نر مستندات محکمی وجود ندارد لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر صدا بر شاخص                 

 طراحی و انجام پذیرفت. 2016حفاظتی عصاره دارچین در سال 

جربی        ها:  مواد و روش   ت عه  ن مطال گرم)   180-310گروه یکسان (گستره وزنی        4سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در قالب               32در ای
لیتر آب مقطر (کنترل) و       میلی  2روز پیاپی (معادل سیکل کامل اسپرماتوژنز رت) به ترتیب روزانه              53هاي اول و دوم به مدت          بندي شدند. گروه    تقسیم

ساعته با تراز     8هاي سوم و چهارم نیز قبل از مواجهه            گرم بر کیلوگرم وزن بدن رت) از طریق گاواژ دریافت نمودند. گروه              میلی  75عصاره دارچین (دوز    
گرم بر کیلوگرم) دریافت      میلی  75لیتر آب مقطر و عصاره دارچین (دوز          میلی  2هرتز) به ترتیب روزانه       700-5700بل (گستره فرکانسی      دسی  100صداي  

روز از کلیه     53نمودند. شرایط نرمال زندگی موش صحرایی همانند دما، رطوبت و تهویه در کلیه مراحل آزمایش یکسان مدنظر قرار گرفت. بعد از                            
 هاي حیوان براي تعیین پارامترهاي کیفی اسپرم و تغییرات هیستولوژیک بافت             هاي جنسی گرفته شد و بیضه       ها نمونه خون جهت تعیین هورمون       گروه

 Image Jافزار    هاي زایا) با استفاده از نرم     -هاي مختلف سلول    و تغییرات بافت بیضه (رده      21نسخه    SPSSافزار    ها با نرم    بیضه استخراج گردید. داده   

 موردبررسی قرار گرفت.

روه           ها:  یافته در گ ضه  دن و وزن بی ر وزن ب غی ن مت عنی     بی ت م تفاو عنی      هاي مختلف  ت م تفاو شد.  ت ن یاف رهاي     داري  غی ن مت داري بی
ت شد.  هاي دوم و چهارم و نهایتًا سوم و چهارم یاف             هاي اول و دوم، گروه سوم و اول، گروه            مانی اسپرم به ترتیب در بین گروه         تعداد، تحرك و زنده   

دار بود.  تري برخور   شناسی اسپرم در گروه چهارم نسبت به گروه سوم با توجه به دریافت عصاره دارچین (ماده مؤثره سینامالدئید) از وضعیت مناسب                       ریخت
 هاي مختلف نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. هاي سلولی اسپرماتوگونی، اسپرماتید و اسپرماتوسیت در بافت بیضه گروه تفاوت معناداري بین رده

ش    گیري:  نتیجه شاغل بخ ن م را رگ حمل    کا د  د              هایی همانن رن دا ر  را ق صداي باالیی  ز  را ت عرض  در م عدن  شاورزي و م ت، ک ع صن ونقل، 
هاي اکسیداتیو بافت بیضه را به دنبال دارد. تجویز عصاره              ) را افزایش و درنتیجه آسیب      ROSهاي فعال اکسیژن (     آور تولید گونه    که این عامل زیان   

ایفا هاي باروري جنس نر       هاي اکسیداتیو بر بافت بیضه و شاخص         تواند نقشی حفاظتی در برابر استرس       اکسیدانی باال می    دارچین با داشتن خواص آنتی    
 نماید.

 

صدا، آنتی کلمات کلیدي: ن،  رچی دا ره  صا ع ضه،  ن. بی دا سی  اک
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A-10-389-2 

 هاي اسپرم موش �بررسی اثر مواجهه همزمان با ارتعاش و صدا بر شاخص
  

 ، *3، محمد باقر عبدالهی2، شهرام وثوقی1 علی خوانین

 دانشیار، بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، تربیت مدرس 1

 استادیار، علوم بهداشتی، دانشکده سالمت ایمنی و محیط زیست، علوم پزشکی شهید بهشتی 2

  abdollahimb@gmail.com(نویسنده مسؤول) کارشناسی ارشد، بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی شهید بهشتی،  3

  

  چکیده
حتی                        زمینه و هدف   فته و  یا عه  س تو شورهاي  در ک د که  شن زیکی می با فی زیان آور  عوامل  جمله  ز  صدا ا ش و  عا ت ر : ا

کشورهاي در حال توسعه صنعتی وجود دارند. ارتعاش قادر به ایجاد مشکالت فیزیکی فراوانی می گردد. همچنین صدا با ایجاد اثرات منفی 
روي تعداد ، تحرك و درصد زنده ماندن اسپرم ها می تواند به عنوان عامل موثري در تولید مثل محسوب گردد. بنابراین با توجه به اینکه                           
طیف وسیعی از مردان در محیط کار در معرض مواجهه با ارتعاش تمام بدن وصدا می باشند و همچنین نبود مطالعات کافی در خصوص                          

 تاثیر همزمان ایندو عامل زیان آور بر شاخص هاي اسپرمرگرام و مرفولوژي بیضه، جاي خالی انجام پژوهش کامالً محسوس می باشد.

جربی مواد و روش ها ت عه  ن مطال ای در  گروه شاهد)  1گروه مورد و  3گروه ( 4) در قالب NMRIسر موش سوري نر (نژاد  32: 
 500-8000و صداي مرکب با پهناي باند   r.m.s 2m/s 1 هرتز و شتاب مؤثر 6مورد استفاده قرار گرفتند. ارتعاش تمام بدن با فرکانس 

روز پس از پایان مواجهه  35روز طی دو هفته متوالی ایجاد گردید. سپس 10به مدت  dBA  SPL2 ±100 هرتز با تراز شدت صوت 
 حیوانات کشته شدند و بیضه آنها براي آزمایش آنالیز اسپرم برداشته شد.

سی                      یافته ها  رر رهاي مورد ب رامت ا پ تمامی  در  صدا  ش و  عا ت ر ا ا جهه همزمان ب د که موا دا شان  ش ن ژوه پ ن  ج ای : نتای
هرچند درصد اسپرم هاي پیشرونده، اسپرم هاي نامتحرك و مرفولوژي ). p>0/05(باشد  داري نسبت به گروه کنترل می-داراي تاثیر معنی

ولی )p>0/05(گروه هاي مواجهه یافته با ارتعاش تمام بدن و صدا به صورت مجزا بطور معنی داري نسبت به گروه کنترل کاهش یافته                         
 )p>0/05(ها تفاوت معنی داري نداشت  این مقدار براي تعداد اسپرم، اسپرم هاي غیرپیشرونده و قابلیت زنده ماندن اسپرم

م و                           نتیجه گیري  را رموگ سپ شاخص هاي ا ر  ر منفی ب ث راي ا دا صدا  دن و  م ب تما ش  عا ت ر ا ا جهه همزمان ب : موا
 مرفولوژي اسپرم دارد هرچند نیاز به مطالعات بیشتري احساس می گردد. 

   

 ارتعاش تمام بدن، صدا، شاخص هاي اسپرموگرام، مرفولوژي اسپرم، موش سوري :کلمات کلیدي 
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A-10-391-1 

 در ایران 405کنترل ارتعاش تمام بدن: ارائه فشار بهینه باد الستیک تاکسی پژو 
 

 3، سید مصطفی حسینی، *2، محمدرضا منظم اسماعیل پور1میالد درخشان جزري

 مربی، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1
 (نویسنده مسؤول) استاد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 esmaeelm@sina.tums.ac.ir 
 استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  3

 

 چکیده
دن (         زمینه و هدف   م ب تما ش  عا ت ر ا ا ه ب روزان سی  تاک ن  دگا رانن  :WBV    ترین اثرات آن کمر درد و اختالالت گوارشی           ) مواجهه دارند که شایع

باشد. بنابراین، هدف از این مطالعه کاهش ارتعاش وارده بر تمام بدن با ارائه فشار بهینه باد                   بسیار متأثر از فشار باد الستیک می        WBVباشد. مقادیر     می
 هاي فنی ثابت باشد. با مشخصه 405الستیک پژو 

ژو               ها  مواد و روش   پ سی  تاک ه  ستگا د یک  روي  ر  جربی ب ت عه  ن مطال در ای   ISOبراساس استاندارد     WBVانجام گرفت. مقادیر      405: 

در ترکیب با حالت هاي متغیر        psi 25, 30, 35در سه فشار باد الستیک      IRو دماي الستیک با دماسنج        SVAN  958با ارتعاش سنج      2631-1
مرتبه اندازه گیري     3هاي مستقل مانند: سرعت، وضعیت وجود تیوپ ، گاز درون الستیک، زبري جاده، تعداد سرنشین ها، محور خودرو، شیب جاده،                          

ها، فشار    در کل اندازه گیري     WBVهاي وابسته و مستقل ارائه گردید و بر اساس مدل و میانگین مقادیر                 گردید. سپس مدل رگرسیون بر اساس متغیر      
و دماي الستیک در این فشار با استفاده از نرم افزار                  WBVعنوان فرضیه انتخاب گردید و مجددا مشخصه هاي               بهpsi  28/5باد الستیک    
SPSS16       .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

ر         یافته ها  ستیک، مقادی اد ال ر ب شا ف ش  ا کاه بطور میانگین بیشترین دماي الستیک       psi 25). در فشار    p>0/05کاهش می یابد (     WBV: ب
گیري شده در همین فشار، اختالف معناداري          فرضی با مقادیر واقعی اندازه      psi  28.5در فشار     WBVگزارش گردید. میانگین مقادیر مشخصه هاي        

می باشد، اما اختالف معناداري بین میانگین دماي          psi  30% کمتر از    19حدود    psi 28.5در فشار     WBV). مقادیر مشخصه هاي     p>0/05ندارد ( 
 ).p>0/05الستیک در این دو فشار مشاهده نگردید (

ستیک           نتیجه گیري  اد ال ر ب شا ف عه،  ن مطال ج ای توجه نتای ا  و استهالك تایر معرفی      WBVعنوان فشار بهینه از نظر مقادیر          بهpsi  28/5: ب
 psi  30ها در هر دو محور جلو و عقب با فشار باد الستیک                بخصوص تاکسی   405هاي پژو     می گردد و پیشنهاد می گردد که این فشار در تایر خودرو            

 که مورد تایید خودرو سازان است، جایگزین گردد.
 

ژو  کلمات کلیدي: پ سی،  تاک ن،  د م ب تما ش  عا ت ر  ، فشار باد الستیک405ا
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A-10-400-1 

 ایمنی شغلی و پرستاران در معرض خطر خشونت
 

 2، عزت پاریاد*1مرضیه جهانی صیاد نویري

 jahanimzh@gmail.comایران،، همداندانشجوي دکتري پرستاري،دانشگاه علوم پزشکی -1

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت،ایران مربی،عضو هیئت علمی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،-2
 

 چکیده
خشونت در محیط کار در سراسر دنیا عامل خطر مهمی تلقی می شود وکارکنان با انواع خشونت در محیط کار روبرو هستند. پرستاران                           زمینه و هدف:  

سنل ها حتی بیش از سایر رده هاي پر          به دلیل حضور و فعالیت بیشتر در اورژانس و ارتباط مستقیم با بیماران و بعلت در معرض بودن با انواع تنش                         
 رانپزشکی در معرض خشونت قرار دارند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران و عوامل مرتبط با آن  در پرستا                              

ار را  ط ک شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت بوده است. با توجه به آن که مطالعات گسترده اي در مورد عواملی که می تواند بروز خشونت در محی                 
ستان و  ن ا تسهیل نماید، انجام نشده است این مطالعه سعی دارد تا با فراهم آوري اطالعات مقدماتی به چاره اندیشی براي مقابله با این مشکل در ای                            

 سراسر کشور کمک کرده باشد.
ن                مواد و روش ها:      ه هاي آ د نمون دا ع ت ست و حلیلی ا ت توصیفی  ز نوع  عه مقطعی ا یک مطال عه  ن مطال نفر از پرستاران شاغل در       442ای

ماه سابقه کار بودند که با نمونه گیري به شیوه طبقه اي سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار نمونه گیري                        6مراکز آموزشی درمانی شهر رشت با حداقل         
و با استفاده از      مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت       19نسخه    Spssبرگرفته از ابزار ناکرینگر و اوشا ورحمانی بود. یافته هاي این مطالعه تحت نرم افزار                  

مهمترین عوامل مرتبط و شدت ارتباط هر کدام در مورد بروز خشونت نسبت به پرستاران، از نظر                    نشیوه آنالیز عاملی اکتشافی و تأییدي نسبت به تعیی        
نسبت   8پس از تعیین مهمترین عوامل بر اساس آنالیز عاملی اکتشافی، جهت تایید از آنالیز عاملی تاییدي تحت نرم افزار لیزرل نسخه                         آنان اقدام گردید.  

 به تأیید مهمترین عوامل مرتبط با بروز خشونت اقدام شد.
ماه گذشته  خشونت کالمی و سپس از خشونت            6هاي اعمال شده علیه آنان در          ها نشان داد که از دیدگاه پرستاران بیشترین خشونت           یافته  یافته ها: 

درصد افرادي  6/47وقوع پیوسته است و از        فیزیکی بوده است و خشونت کالمی اغلب از سوي همراهان بیمار و خشونت فیزیکی اکثرا از سوي بیمار به                    
ها نشان داد     %) علت آن را بی فایده بودن گزارش  قلمداد نموده اند. در قسمت عوامل مرتبط با بروز خشونت یافته                    3/55که این امر را گزارش نداده اند (       

عامل مرتبط    عامل احساس امنیت در بعد سازمانی،     هاي    که این پنج عامل به نام     عامل بیشترین توان پیشگویی کنندگی خشونت را در مدل داشتند             5که  
 نامگذاري گردید.عامل توانمندي پرستار جهت مقابله با خشونت، عامل رضایتمندي بیمار، عامل مشخصات فردي همراه بیمار با بستري بیمار، 

در                      نتیجه گیري  شت  ر درمانی  شی  ز آموز راک در م شاغل  ن  را ا ست ر پ در  زیکی  فی ت کالمی و  شون خ دهد که  ن می شا عه ن ج مطال : نتای
 مواردي وجود داشته و با توجه به عوامل مرتبط شناسایی شده براي مقابله با آن اقدامات متفاوتی نیاز می باشد. 

 

یکلمات کلیدي:  شغل یمنی  ت، ا شون خ ن،  ستا ر ن بیما را ا ست ر  پ
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A-10-403-1 

هاي شغلی  محیط  گرمایی استرس ارزیابی در Humidex شاخص اعتبارسنجی
 صنعتی

 
 3، امیرحسین هاشمیان* 2، علی امیدیانی دوست1اکبر برزگر 

 پزشکی کرمانشاه علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي، حرفه بهداشت استادیار ،گروه
  aomidian89@gmail.comنویسنده مسئول :کارشناس ارشد ، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  *

 دانشیار ، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 

 چکیده
 

 لذا  ،  خود را دارند    مربوط  هاي  محدودیت  اند که هر کدام       متعددي توسعه یافته    گرمایی  هاي  تاکنون شاخص   زمینه و هدف :   
 استاندارد  شاخص  مقایسه با     در  (Humidex)رطوبت  _دما  شاخص  سنجی  اعتبار  و  هدف از این مطالعه تعین کاربردپذیري     

 .است بوده (WBGT) سان گوي تر دماي
 59تعداد    کارخانه تولید کاشی بیستون کرمانشاه انجام شد.         در 1395 درتابستان  مقطعی  به صورت   مطالعه  این  روش کار: 

 ابتدا پارامترهاي   هاي کاري مختلف و در فواصل زمانی صبح، ظهر و بعدازظهر ثبت گردید.                  مورد اندازه گیري در ایستگاه     
، SPSS.16افزار    نرم  از  استفاده  گردیدند. با   تعیین مقدار   استرس حرارتی   شاخصهاي  و سپس   محیطی اندازه گیري شدند   

 .گرفت انجام آماري داده ها تحلیل و ، تجزیهKappa   توافق و ضریب خطی همبستگی  نمودارهاي
شاخص       یافته ها:  دو  ن  ستگی بی در برآورد استرس حرارتی در کارخانه تولید کاشی بسیار           WBGTو    Humidexهمب

توافق  دو شاخص     ، ضریب     Kappaبر اساس ضریب توافق بدست آمده           ).  p    ،0/912=R  >0/001باال بدست آمد (    
Humidex و WBGT  0/001(بدست آمد .  0/298برابر=p   ،0/298 =Kappa( 

درونی (             نتیجه گیري :   شرایط محیطی  در  د که  دا شان  عه ن ن مطال ج ای ) اگر یکی یا هر دو پارامتر        Indoorنتای
دارد. در نتیجه شاخص       WBGTکارایی بهتري از شاخص        Humidexدماي خشک هوا و رطوبت باال باشد  ، شاخص              

Humidex   شاخص  میتواند بعنوان جایگزینی مناسب و با کارایی بهتر نسبت به WBGT هاي شغلی مورد استفاده      در محیط
 قرار گیرد .

 
 

 استرس حرارتی،  کارخانه کاشی  اعتبار سنجی،  ، WBGT،Humidex  کلمات کلیدي :
 



321  

 

A-10-403-3 

 بررسی مواجهه با صدا و افت شنوایی در کارگران یک کارخانه سیمان
 

*4، علی امیدیانی دوست3نصوري مرتضی ،2، ساسان گراوندي1فریده گلبابایی 
 

 پزشکی تهران علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي، حرفه بهداشت استاد ،گروه-1

 پزشک طب کار، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-2

 کارشناس، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-3

 *نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،-4

aomidian89@gmail.com   

 

 چکیده 

صدا بهزمینه و هدف  جنبه    :  ز  ا یکی  ن  سوب می        عنوا سالمتی مح خطر  سیل  پتان راي  دا یک نگرانی       هاي  ن  عنوا شود و ب
 در جهان مطرح است. هدف از این مطالعه تهیه اطالعاتی در خصوص شیوع افت شنوایی در بین کارگران کارخانجات سیمان است.

توصیفی     مواد و روشها:   عه  ن مطال ای نفر از کارگران واحدهاي مختلف تولید  به صورت تصادفی انتخاب             283تحلیلی ، تعداد      –در 
با دستگاه  (SPL)و تراز فشار صوت      Casella CEL-320با استفاده از یک دستگاه دزیمتر صدا مدل           (Leq)  شدند. تراز معادل صوت   

هاي شنوایی سنجی با استفاده از یک دستگاه             مورد اندازه گیري قرار گرفت. تست       )  TES-1358)sn:090717269صداسنج مدل    
هاي مختلف براي هر دو گوش محاسبه         در فرکانس   (HTLs)انجام گرفت. میانگین تراز آستانه شنوایی       AVA C88  ادیومتري مدل   
 هاي آماري انجام گرفت.  و آزمون SPSS.16 افزار هاي گردآوري شده توسط نرم گردید. آنالیز داده

دود    یافته ها :    بین میانگین      دچار افت شنوایی بودند.     هرتز  4000  -8000درصد از افراد تحت مطالعه در محدوده فرکانس             55ح

HTLs       ها تفاوت معنی داري وجود داشت.  بیشترین  و کمترین مقدار                 گوش چپ و راست در اغلب فرکانسLeq      به ترتیب مربوط به
 واحد سنگ شکن و واحد آسیاب مواد خام بود.

جهت            نتیجه گیري:    ذا  رد. ل دا ا  ر سیمان  ت  جا خان ر ن کا را رگ در کا شنوایی  ت  جاد اف ی سیل ا پتان صدا  ا  غلی ب ش جهه  موا
 پیشگیري از شیوع افت شنوایی در واحدهایی که ریسک مواجهه با صدا باال است ضروریست اقدامات مؤثر صورت گیرد.

 

 
 

دیومتريکلمات کلیدي:  ی، ا ی شنوا ستانه  ز آ را ت صدا،  ن،  سیما رخانه  ی، کا ی شنوا ت   اف
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A-10-403-4 

 ها ي خودرو کرمانشاه ارزیابی مواجهه با صدا و افت شنوایی در شاغلین صافکاري
 

،  عبادهللا 5، مهدي جباري 4، نصراهللا قهوه ئی3، امیر حسین هاشمیان  *2،  علی امیدیانی دوست1مسعود قنبري کاکاوندي 
 6باوندپور

 استادیار، گروه بهداشتحرفهاي،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکی کرمانشاه-1

 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )*(نویسنده مسئول-2

aomidian89@gmail.com  
 دانشیار،گروه آمار و اپیدمیولوژي،دانشکدهبهداشت،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-3

 کارشناس ارشد، مرکزبهداشت استان کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-4

 کارشناس، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-5

 کارشناس، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-6

 

 چکیده

رده   زمینه و هدف:     ست ن گ عنوا در محیط      صدا به  ده موجود  ن آالین ری ن            ت زا ن می عیی ت عه  ن مطال ز ای شود. هدف ا سوب می هاي کاري مح
 هاي صافکاري بوده است . مواجهه با صدا و تاثیر آن در  گسترش افت شنوایی در بینکارگران کارگاه

توصیفی     مواد و روشها:   عه  ن مطال ) Leq(نفر از صافکاران خودرو به صورت تصادفی انتخاب شدند . تراز معادل مواجهه                 61تحلیلی تعداد     –در ای

انجام گرفت.   AC40هاي شنوایی سنجی با استفاده از دستگاه ادیومتري مدل            و تست   Casella CEL-320کارگران با استفاده از دزیمتر صدا مدل        
با استفاده از     SPSS.16هاي بدست آمده توسط نرم افزار       اي مختلف محاسبه گردید. نتایج و داده        میانگین افت شنوایی براي هر دو گوش در فرکانسه         

 هاي آماري محاسبه گردید . آزمون

جهه   ها:   یافته عادل موا ز م را ت ن  انگی دسی بل می باشد      19/2و گوش چپ      17/6بود.  میانگین افت شنوایی در گوش راست           Leq  (4/7  ±  92/3(می
درصد افت شنوایی     23/3درصد از افراد تحت مطالعه تراز آستانه شنوایی طبیعی ،              p  .(73/8>0/001(  که ارتباط معنی داري بین هر دو گوش بدست آمد          

 درصد افت شنوایی شدید داشتند .  3/3خفیف و 

حفاظت                           نتیجه گیري:    سایل  ز و ستفاده ا م ا د ع صدا و  ا  جهه ب عادل موا ز م را ت ر ، باال بودن  شروع بکا سن  ن  انگی ن بودن می یی ا پ
 شنوایی ، این شغل را جزو مشاغل داراي ریسک باالي مواجهه با صدا و به تبع آن شیوع افت شنوایی قرار داده است.  

 

 هاي کوچک ، صافکاري خودرو. افت شنوایی ، صدا ، کارگاه کلمات کلیدي :
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A-10-404-1 
 هاي الکتریکی سنگین شاغلین خطوط مونتاژ یک شرکت تولیدي ماشین NIHLبررسی 

 93لغایت  89طی سال هاي  
 

،  4مریم کریمی  ،4اعظم منصوري ، 3، اکبر احمدي آسور2، شهرزاد خرم نژادیان1*رضا حکمت شعار
 5راضیه هوشمند

 مربی, گروه مهندسی بهداشت حرفه اي, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, سبزوار, ایران و دانشجوي دکتري آلودگی محیط زیست *1
 rezahekmatshoar@yahoo.comي مسؤل ¬نویسنده

 استادیار و مدیرگروه آلودگی محیط زیست واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی دماوند,  ایران 2
 مربی, گروه مهندسی بهداشت حرفهاي, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, سبزوار, ایران 3

 اي, دانشکدهی بهداشت,دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, سبزوار, ایران¬دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه 4
 کارشناس ارشد آمار زیستی ,دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , سبزوار , ایران 5

 چکیده    
ر                       زمینه و هدف:     دا ژک سلول هاي م م کورتی و  سا ج ر ا رگانیک ب ب ا سی ن باعث آ ا آ پیاپی ب س مکرر و  تما ا  ی اد  زی صداي  ا  س ب تما

ها منتهی خواهد شد که در نتیجه به کري            می شود که در صورت تداوم با این تماس در دراز مدت ، به تخریب کامل و غیر قابل برگشت این سلول                        
)در کارگاه هاي یک کارخانه تولید       NIHLدائمی منتهی می گردد. با توجه به این مطلب هدف از این تحقیق، بررسی میزان افت شنوایی کارگران (                      

 بوده است. 93تا  89هاي الکتریکی سنگین از سال  ماشین
کارگاه (پرس کاري، جوشکاري، تراشکاري و ریخته گري) یک کارخانه تولید              4مقطعی به صورت گذشه نگر در          -ها: این مطالعه تحلیلی     مواد و روش  

 هاي الکتریکی سنگین انجام شد. در طی این پژوهش ابتدا میزان صداي این کارگاه ها به روش محیطی اندازه گیري شد سپس براي تعیین افت                           ماشین
 شنوایی ناشی از صدا، ادیوگرام  

د افت  رونکارگران بررسی و برخی از متغییرهاي مهم مانند : سن و سابقه کار نیز دخالت داده شد در آخر با توجه به بررسی هاي انجام شده میزان و                                 
هاي آماري کلموگروف،     و آزمون   SAS9.2و    SPSS20هاي مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار           شنوایی کل، افت گوش راست و گوش چپ در سال         

 تعیین گردید. GEEاسمپرنوف، فریدمن، ویلکاکسون و مدل بندي 
صوت        ها:    یافته ر  شا ف ز  را ت ن  انگی د می دا ن  شا ج ن سال می    11/4و    38/7و میانگین سن و سابقه کار افراد مورد بررسی به ترتیب              86/12dbنتای

) مشاهده شد . میزان افت شنوایی در سال         13/87db) و سال پنجم (    9/73dbباشد. همچنین یک روند افزایشی بین میزان افت دائم شنوایی سال اول ( 
در طی  )  p>0/03(واحد افزایش معناداري داشته است        2/7واحد افزایش داشته است و در گوش چپ با            2/6پنجم نسبت به سال اول، در گوش راست         

 )  p>0/05(پنج سال گذشته ارتباط معنی داري بین میزان افت شنوایی و متغییرهاي شدت صدا، سن و سابقه کار وجود دارد. 
فته نتیجه گیري  ا ی سن ،                            :  ر و  سابقه کا ن  سر وصدا و همچنی ا  س ب تما ن  زا ش می زای ف ا ا دهد ب ن می  شا ضر ن حا ش  ژوه پ هاي 

هاي حفاظت    هاي آینده ، الزم است برنامه       ) نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین به منظور کاهش بروز افت شنوایی در سال              NIHLمیزان افت شنوایی (   
 شنوایی در کارگاه هاي شرکت تولید ماشین هاي الکتریکی به اجرا گزارده شود.

 
 

 صدا، افت شنوایی، سن، سابقه کار، ماشین هاي الکتریکی. کلیدي: کلمات
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A-10-408-1 

 هاي صنعتی تبریز�طراحی دیوار عایق صوت جهت کاهش اثر آلودگی صوتی در یکی از شرکت
 

 3، ایرج علیمحمدي2، یحیی رسول زاده1*داوود محمودي

ریز، تب(نویسنده مسؤول) دانشجو ي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  1
d.mahmudi123@gmail.com 

 دانشیار مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2

 دانشیار مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران 3

 

  چکیده 
آید و بسیاري از کارگران بویژه کارگران بخش صنعت در          -زیان آور شغلی و صنعتی بشمار می      عوامل    سر و صدا یکی از      زمینه و هدف:  

معرض مواجهه با این عامل زیان آور قرار دارند. یکی از روش هاي فنی کنترل صدا، طراحی دیوار عایق صوت ما بین فرد و منبع تولید                            
هاي صنعتی شهر   �کاهش اثرات آلودگی صوتی در یکی از شرکت        طراحی دیوار عایق صوت جهت      صدا می باشد. این مطالعه با هدف         

 تبریز انجام پذیرفت.

مطالعه مقطعی حاضر در یک شرکت صنعتی اجرا گردید. پس از بررسی کامل شرایط کارگاهی، اطالعاتی در مورد ابعاد : مواد و روش ها
با میزان    Clobگیري توسط دستگاه صداسنج     �کارگاه، منابع مولد صدا، مدت زمان روشن بودن منابع، میزان صداي تولیدي منابع (اندازه      

)، ضرایب انعکاس سطوح، تعداد افراد شاغل در واحد مورد نظر و همچنین مدت زمان مواجهه آنها با صدا گردآوري                      دسی بل   0.5خطاي  
 شد و بعد از انجام آنالیز فرکانس براي ترازهاي صدا در منبع و دریافت کننده، طراحی مورد نظر مطابق با محاسبات مربوطه صورت گرفت.

هرتز بود و بنابراین طراحی براي این فرکانس          1000نتایج مطالعه بیانگر آن بود که بیشترین ترازهاي صدا مربوط به فرکانس               یافته ها: 
دسی بل بوده و در       20برابر    NRصورت گرفت. در این فرکانس با توجه به اختالف مقادیر تراز صدا در منبع و دریافت کننده، میزان                      

، TLدسی بل شد، که براي این میزان          28محاسبه شده برابر      TLکننده میزان   -نهایت با توجه به انعکاسی بودن محیط منبع و دریافت          
 )nfفرکانس طبیعی دیوار (     انتخاب گردید. همچنین،    2lb/ft  2اینچ و چگالی سطحی       0.75دیوار از جنس تخته چند الیی با ضخامت          

 ) متفاوت می باشد، پس بنابراین پدیده تشدید اتفاق نمی افتد.Hz 1000هرتز برآورد شد که با فرکانس صوت منبع ( 1/4معادل 
کنترلی موثر    هاي صوتی منبع و کارگاه مورد مطالعه ، استفاده از دیوار عایق صوت را به عنوان  اقدام                      ارزیابی مشخصه   نتیجه گیري:  

به میزان قابل توجهی      هاي مذکور می تواند   �نشان داد. با توجه به نتایج محاسبات و طراحی ها، استفاده از تخته چند الیی با مشخصه                  
  میزان انتقال صوت را کاهش دهد.

  NR ،TLدیوار عایق صوت، آلودگی صوتی، سر و صدا،  :کلمات کلیدي
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A-10-408-3 

) در یک شرکت صنعتی در شهر RCRطراحی روشنایی مصنوعی داخلی به روش نسبت فضاي اتاق (
 تبریز

 

  3، محمد دشتی2*، جلیل نظري1داوود محمودي

 d.mahmudi123@gmail.comدانشجو ي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  1

 (نویسنده مسؤول) دانشیار مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2

 کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3

 

  چکیده 
تواند بر عملکرد کاري افراد شاغل اثر گذاشته و باعث بروز             -آور می -روشنایی نامناسب به عنوان عامل فیزیکی زیان       :  زمینه و هدف  

) در یک شرکت صنعتی      (RCRمطالعه به منظور طراحی روشنایی مصنوعی داخلی به روش نسبت فضاي اتاق             حوادث شغلی گردد. این   
 .انجام شد در شهر تبریز

در محل شرکت صنعتی مذکور اجرا گردید، ابتدا           1395مطالعه حاضر که بصورت مقطعی و به مدت دو ماه در سال              :  مواد و روش ها   
شرایط کارگاه را بطور کامل بررسی نموده و اطالعاتی در مورد ابعاد کارگاه، شدت روشنایی مورد نیاز روي میزهاي کاري، ضرایب انعکاس   

و ارتفاع چراغ ها و میزهاي کار جمع آوري گردید. سپس با در نظر گرفتن بعضی پیش فرض هاي                         جداره ها، وضعیت آلودگی کارگاه    
 مطابق محاسبات استاندارد صورت پذیرفت. RCRطراحی، طراحی روشنایی مصنوعی داخلی به روش 

عاد                     یافته ها:  ا اب شرکت ب ن  ای د  ولی ت خط  ن  سال راي  د که ب دا شان  ش ن ژوه پ فته هاي  یا سی  رر و با متوسط     6×30×70ب
می باشد. همچنین در      0/714محاسبه شده برابر     RCRبترتیب براي سقف، کف و دیوارها مقدار           0/3و    0/5،    0/5ضرایب انعکاس   

ردیف   8چراغ با المپ جیوه اي پرفشار بدست آمد، که این تعداد چراغ بصورت               134نهایت تعداد چراغ برآورد شده براي واحد مذکور برابر  
 تایی از چراغ ها می باشد. 18

د می          نتیجه گیري:  ها شن پی ده  ست آم د ج ب توجه به نتای ا  نگهداري مناسب    و  با استفاده از طراحی صحیح و نصب       که  گردد  -ب
 توان سطح روشنایی سالن خط تولید فوق را تا حد مطلوب بهبود بخشید.-می

 

  ، روشناییRCRطراحی روشنایی مصنوعی داخلی، نسبت فضاي اتاق،  هاي کلیدي: واژه
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 ، *2، مرتضی کهن سال1محمدعلی میرزایی

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1

 کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی، کارشناس بهداشت حرفه اي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر 2

mori_aban5@yahoo.com 

  چکیده   
سانی و             زمینه و هدف   ــ ی، ان ون ان ــ ق ت  ــا زام ال ز  ه ها ا رگا در کلیه کا ر  شت محیط کا دا ه یمنی و ب سایل ا ت م رعای  :

گردد. کارگاه هاي کوچک به مراتب در معرض مخاطرات بیشتري قرار داشته و مراقبت هاي کمتري براي   سرمایه اي محسوب می   
ها را، کارگـاه      % این کارگاه96کارگاه شناسایی شده وجود دارد که تقریبا  15560در استان گلستان   کارگران آنان صورت می گیرد.   

) مـشغول بـه کـار         >20% کل شاغلین استان نیز در این گـروه (  57هاي زیر بیست نفر شاغل تشکیل می دهند و حدوداً بیش از     
ها از جنبه مواجهات شغلی با عوامل زیان آور ( فیزیکی، شـیمیایی،     هستند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت این دسته از کارگاه     

 باشد. بیولوژیکی و ارگونومیکی ) می

از بین کارگاه هاي شناسایی شـده در اسـتان،      1394این مطالعه به روش سرشماري انجام شده است. در سال   :مواد و روش ها   
% کارگاه ها توسط بازرسان بهداشت حرفه اي، با استفاده از چک لیست بازرسی (فرمت مصوب وزارت بهداشـت) مـورد          89حدوداَ  

بازدید قرار گرفتند. تمامی اطالعات مربوط به بازرسی ها در سامانه جامع بازرسی ثبت گردیده است. جهت گـرد آوري داده هـا از             
ها نیز به کمک     گزارشات و آمار هاي بازرسان بهداشت حرفه اي و همچنین سامانه جامع بازرسی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده 

 انجام شد. Spssو  Excelنرم افزارهاي 
% از شـاغلین در معـرض        4/2% شاغلین در معرض سروصداي باالتر از حد مجاز قـرار داشـتند.          34بر اساس یافته ها، :یافته ها 
% در مواجهه با گرمـا  UV ،(4/7وIR  % در معرض پرتوهاي زیان آور (11% در معرض روشنایی نامناسب محیط کار، 6/5ارتعاش،  

% نیز در معرض تماس پوستی با عوامل شیمیایی محیط کـار بـوده انـد.          22/5% در مواجهه با سرماي محیط کار و 4/5و رطوبت،  
% داراي وضعیت نامناسب بدنی حین انجام کـار،  37/5% از شاغلین در معرض عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار، 3/8همچنین  

   % نیز حمل بار بیش از حد مجاز داشته اند.1/6% استفاده از ابزار کار نامناسب و 4/7

ه  نتیجه گیري  رگا سهیالت        : کا ــ ت ت و  سا ــ سی أ ت ز نظر  ا زرگ  ع ب صنای ا  سه ب در مقای صنفی  شاغل  هاي کوچک و م
هاي قانونی در پیگیري جهت رفع نقص در    بهداشتی و مخاطرات عوامل زیان آور محیط کار شرایط نامناسب تري دارند. وجود خأل      

ها بر مشکالت افزوده است. بر همین اساس، برنامه ریزي جهت توانمندسازي ایـن قـشر از طریـق برقـراري شـرایط                  این کارگاه 
هاي کارگاهی و کارگاه هاي کوچک،  آموزشی، مشاوره اي، تسهیالت محیط کار، برقراري امکانات ارایه خدمات بهداشتی در مجتمع

بایـست بـصورت جـدي        راه اندازي آموزشگاه هاي اصناف جهت ارائه خدمات آموزشی به شاغلین صنوف و... مواردي است که می      
 نسبت به انجام و تقویت آنها در اسرع وقت اقدام نمود.
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 چکیده

می باشند که بدلیل جابجایی       در واحدهاي صنعتی امروزه یکی از اصلی ترین منابع تولید صدا انواع فن هاي سانتریفیوژ                :زمینه وهدف 
 بسیار  صنعت  در  حجم زیادي از هوا کاربرد زیادي در برخی از تجهیزات صنعتی مانند بویلرها، بلوایر وبلوآف ... می باشند این فن ها                        

 شوند. می محسوب آنها صداي کاهش هاي راه جمله از سایلنسرها با توجه به نوع صداي  این فنها،  و شوند می استفاده

 3000، دبی هواي عبوري     2980سانتی متر با مشخصات فنی شامل دور فن           55فن مورد مطالعه داراي قطر معادل         :  ها  مواد و روش  
و در سمت مکش قرار گرفته است. طول سایلنسر،         ، نحوه کوبلینگ الکتروموتور مستقیم       18kwمترمکعب بر ساعت، قدرت الکترومتور      

سانتی مترمی باشد. علت این انتخاب مؤثر بودن طول سایلنسر نسبت به کاهش صدا بوده و با توجه به                       110دو برابر قطر یعنی حدود      
محدودیت مکانی و وزنی سایلنسر و همچنین  ظاهر آن امکان در نظر گرفتن طولی بزرگتر از این نبودجنس دیواره سایلنسر از آهن                            

منظور اندازه گیري صدا و مشخص نمودن عملکرد سایلنسر مورد طراحی از دستگاه                  به باشد.  میلی متر می    3گالوانیزه و با ضخامت      
 متغیرهایی  از  تعدادي  بررسی  به  مطالعه  این  همراه با آنالیزور استفاده گردید. در       B&k  با میکروفون مدل        B&k  2231صداسج مدل   

 شده  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سایلنسر  صوت  فشار  تراز  کاهش  در  ها  آن  وتأثیر  پرداخته  است  مؤثر  کانال  در  جذبی  سایلنسر  عملکرد  بر  که
 .است

رها: یافته داکث  این در .است آمده دست به ، شده طراحی جذبی سایلنسر توسط پایین هاي فرکانس در صوت فشار کاهش بل دسی 12ح
و با    دیده  هاي مختلف   در حالت   صوت  فشار  تراز  میزان کاهش   جذبی  سایلنسر  جاذب  ماده  در  و چگالی     ضخامت  میزان  افزایش  با  مطالعه

 شد. دیده می  فشارصوت تراز کاهش میزان افزایشافزایش قطر و چگالی جاذب نتایج بهتري در  گردید. با یکدیگر مقایسه

توان   می  کاهش صداي فن هاي سانتریفیوژ          در خصوص   مذکور،  مطالعه  از  حاصل  هاي  داده  بررسی  به  توجه  با  گیري:  نتیجه
 در  صوت  فشار  کاهش  در3kg/m     40دانسیته  با  متر و   سانتی  10  ضخامت  باسایلنسرهاي جذبی با مشخصات جاذب پشم شیشه         از

 .کرد استفاده مؤثر اي وسیله عنوان به هاي مختلف فرکانس
 

ضخامتکلمات کلیدي ه،  سیت ت، دان صو ر  شا ز ف را ت ش  ی، کاه ذب ج سر  یلن سا ن،   : ف
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Abstract 

Background: Heat stress as a physical harmful agent can increase the r isk of health and safety 
problems in different workplaces such as mining. Although there are different indices to assess the 
heat stress imposed on workers, choosing the best index for a specific workplace is so important. 
Since various criteria affect index applicability, extracting the most effective ones and determining 
their weights help to prioritize the existing indices and select the optimal index. 

Materials & Methods: In order  to achieve this aim, pr esent study compared some heat stress 
indices using effective methods. The viewpoints of occupational health experts and the qualitative 
Delphi methods were used to extract the most important criteria. Then, the weights of 11 selected 
criteria were determined by Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). Finally, fuzzy TOPSIS tech-
nique was applied for choosing the most suitable heat stress index. 

Results: According to result, simplicity, reliability, being low cost, and comprehensiveness were 
the most determinative criteria for a heat stress index. Based on these criteria and their weights, the 
existing indices were prioritized. Eventually, wet bulb glob temperature (WBGT) appropriated the 
first priority and it was proposed as an applicable index for evaluating the heat stress at outdoor hot 
environments such as surface mines . 

 Conclusion: The use of these strong methods allows introducing the most simple, precise, and 
applicable tool for evaluation the heat stress in hot environments. It seems that WBGT acts as an ap-
propriate index for assessing the heat stress in mining activities at outdoors. 

 

Key Words: Heat Stress, Surface Mining, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS  
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Abstract 

Background: Worker s who work in hot environments may be at r isk for  heat stress. Exposure to heat can 
result in occupational illnesses, including heat stroke, heat cramps, and heat exhaustion. The risk of exposure to 
heat depends on individual, environmental, and occupational risk factors. Individual risk factors may decrease 
the individual's tolerance to heat stress. Sensitivity as an intrinsic factor may predispose a person to heat stress. 
This study was aimed to determine the criteria for sensitivity parameter, specify their weights using the fuzzy 
Delphi-analytical hierarchy, and finally providing a model to estimate sensitivity. The significant of the study is 
presenting a model to estimate the sensitivity to heat stress. 

Materials & Methods: The exper t' s opinions were used to extract the cr iter ia in Delphi method. According 
to experts’ viewpoints and considering some exclusion, 10 of 36 criteria were selected. After determining the 
weight of each criterion, Fuzzy analytic hierarchy Process (FAHP), by mathematical principles matrix and trian-
gular fuzzy numbers, was applied for the prioritization of criteria . 

Results: Among 10 selected cr iter ia, age had the highest percentage of responses (90% ) and its relative 
weight was 0.063. After age, the highest percentages of response were assigned to the factors of pre-existing 
disease (66.6%), body mass index (56.6%), work experience (53.3%), and clothing (40%), respectively. Other 
effective criteria on sensitivity were metabolic rate, daily water consumption,  

smoking habits, drugs that interfere with the thermoregulatory processes, and exposure to other harmful agents. 
Eventually, based on the criteria, a model for estimation of the workers’ sensitivity to heat stress was presented 
for the first time, by which the sensitivity is estimated in percent. 

Conclusion: In this study, a model for  estimation of the workers’ sensitivity to heat str ess was recom-
mended for first time. For this purpose, at first 10 criteria influencing the sensitivity parameter were selected 
using the Delphi technique, then the weight of each criterion was determined by fuzzy hierarchical analysis, and 
finally a model to estimate the sensitivity (in percent) was developed. The amount of sensitivity will be between 
0-100 percent. 

 

Key Words: Heat stress, Sensitivity, Personal Factors, Fuzzy AHP 
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Abstract 

Background: Environmental ergonomics deals with the effect of environmental factors on human health, 
comfort and performance. This interaction affects performance and productivity of workers in various industries. 
Heat, cold, noise, illumination, humidity, chemical pollutants, and vibration are some of the significant factors 
that affect worker productivity. Out of all these, noise pollution and effect of noise on human productivity is be-
coming a major concern. This research is based on the study of the interactive effect of industrial noise type, level 
and frequency characteristics on the occupational skills with the help of Steadiness test. 

Materials & Methods: Ten par ticipants were used to carry out the exper iments. Three different type of 
noise: continuous, intermittent and fluctuating, three noise levels: of 75 dB, 85 dB and 95 dB, and two frequency 
characteristics: roar and hiss were used to do the test . 

The participants were made to perform the Steadiness test, it was used to evaluate the ability and professional 
skills of the participants, while sound with the desired characteristics is generated by software and is spread by 
two speakers that were placed 1 meter to the left and right of the participant. In total, 18 tests were done under the 
different noise attributes and 1 test was performed when noise generator was off. There will be a rest period of 
three minutes between tests. The speed of performance and error respond were measured in the experiment of 
Steadiness test. 

Results: Results indicate that the speed is highest for  the tr eatment combination with hiss noise, fluctuating 
noise type and 95 dBA noise intensity and the speed is the lowest for the treatment combination with fluctuating 
noise type, roar noise and 95 dBA noise intensity. The ANOVA analysis shows that speed is only influenced by 
frequency characteristics. T-test showed hiss noise has stronger effect on speed response than roar. It means that 
hiss noise decrease speed of performance. The speed response is mainly affected by intermittent noise type and 
85 dB noise intensity. According to our findings, the error is highest for continuous noise type, hiss noise and 
85dB noise intensity and the error observed is the least for fluctuating noise type, roar noise and 75 dB noise 
intensity. Error response is also affected by frequency characteristics and hiss noise is more significant factor than 
roar noise. There was no significant interaction in the case of speed and error response between doing test under 
normal circumstances and spreading noise. 

Conclusion: In general, speeds response for  Steadiness test has been most affected by intermittent noise 
type, 85 dBA noise intensity and hiss noise. Error response has been most affected by fluctuating noise type, 95 
dBA noise intensity and hiss noise .It can be concluded that the frequency characteristics is more significant fac-
tor than others . 

 

Keywords: Industrial noise, Occupational skills, Steadiness Test 
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  چکیده  

ده  زمینه و هدف: ستفا رد که ا دا ددي  ع روانی مت عوارض  ن  را رگ غلی کا ش در محیط  سور  ر ست ا یک  ن  عنوا صدا به  سر و 
کارگران از ابزارهاي محافظتی شنیداري براي پیشگیري از آن ضروري است. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر دو گوشی محافظ ایرماف      

 و صداشکن بر  بهزیستی روانشناختی کارگران کارخانه هاي سنگبري انجام شده است.  
زمون،  مواد و روش ها:     س آ پ زمون و  ش آ پی روهه  دوگ ح  ا طر ی، ب جرب ت عه نیمه  ن مطال ای کارگر مرد سالم از تمامی    60در 

کارخانه هاي سنگبري شهرستان گناباد با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا، شدت صوت و بهزیـستی روانـشناختی      
) اندازه گیري شد، سپس نمونه 1989و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف،  Sound Level Meterکارگران به ترتیب  با دستگاه 

نفري استفاده از گوشی محافظ ایرماف و گوشی صداشکن به تصادف در مدت یک ماه قرار گرفتنـد. در انتهـا           30ها در یکی از دو گروه     
مجدداً وضعیت بهزیستی روانشناختی هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون هاي آمـاري تـی      

 ) صورت گرفت.p>0/05در سطح معنی داري آماري ( 19نسخه  SPSSزوجی و مستقل با نرم افزار آنالیز آماري 
د (              یافته ها:   ــتن ش دا داري ن ــنی  ع ــالف م خت خله ا دا ز م قبل ا رافیک  دموگ ت  شخصا ز نظر م روه ا ) مینیمـم،   p>0/05دو گ

تعیین شد. مـیزان      dB (A) 96/94±3/86و  107/40، 88/00هاي سنگبري گناباد به ترتیب  ماکزیمم و میانگین تراز صوت در کارخانه 
بهزیستی روانشناختی در گروه  استفاده کننده از گوشی صداشکن به طور معنی داري نسبت به قبل از استفاده افزایش یافته، اما در گـروه      

) همچنین تنها استفاده از گوشی صداشکن سبب افزایش معنی دار مؤلفه هـاي ارتبـاط مثبـت بـا        p>0/05گوشی ایرماف کاهش یافت (   
 ) p>0/05دیگران، هدفمندي در زندگی، رشد شخصی و تسلط بر محیط شد (

ن           نتیجه گیري:   را رگ ا ــ در ک ختی  شنا روان ستی  هزی تقاي ب ر ب ا سب رماف  ی حافظ ا شی م ز گو ر ا شت شکن بی صدا شی  گو
    شود. هاي صداشکن در کارخانه هایی که آلودگی صوتی دارند توصیه می شود. لذا استفاده از گوشی سنگبري می

 

 بهزیستی روانشناختی، آلودگی صوتی، گوشی محافظ ایرماف، گوشی صداشکن، کارگران سنگبري :کلمات کلیدي
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A-10-465-2 

 تأثیر استفاده از ابزارهاي محافظتی شنیداري بر اضطراب و افسردگی کارگران سنگبري
 

 3، بهاره بهالگردي3، جالل الدین تمدن یلمه،*2، مجتبی کیان مهر1جهانشیر توکلی زاده

 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1

  kianmehr.m@gmail.com(نویسنده مسؤول) دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  2

 کارشناس، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3

 

   چکیده

ــاي          زمینه و هدف:    ره زا ز اب ن ا را رگ ستفاده کا رد که ا دا ددي  ع روانی مت سمی و  ج عوارض  ن  را رگ شغلی کا در محیط  صوتی  آلودگی 
شـی  گو  محافظتی شنیداري به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه ضروري است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر استفاده از این ابزار محافظتی و مقایـسه دو           

 محافظ ایرماف و صداشکن بر اضطراب و افسردگی کارگران کارخانه هاي سنگبري انجام شده است.  

رل مواد و روش ها:     ح کنت ا طر جربی ب ت عه نیمه  ن مطال کارگر مرد ازکارخانه هاي سنگبري شهرستان گنابـاد بـا نمونـه       60پیش آزمون،  -در ای
نفري استفاده از گوشی محافظ ایرماف و گوشی صداشکن به تصادف در مدت یک ماه قرار گرفتنـد.    30گیري تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه       

ها با  نرم     ادهاضطراب و افسردگی کارگران به ترتیب با پرسشنامه هاي، بک و هامیلتون در قبل و بعد از استفاده از دو گوشی یاد شده اندازه گیري شد. د  
 و آزمون هاي آماري تی زوجی و مستقل تجزیه و تحلیل شد. SPSS-19افزار آماري 
د                یافته ها:   ــتن ش دا داري ن ــنی  ع ختالف م خله ا دا ز م قبل ا سردگی  ف ب و ا ضطرا ن ا زا رافیک و می دموگ ت  شخصا ز نظر م روه ا (دو گ

0/05<p  (       96/94±3/86و    107/40،  88/00مینیمم، ماکزیمم و میانگین تراز صدا در کارخانه هاي سنگبري گناباد به ترتیـب  dB (A)      .تعییـن شـد
ش کاهـ میزان اضطراب پس از استفاده گوشی هاي محافظ ایرماف و صداشکن در کل نمونه ها و نیز در هر یک از دو گروه نسبت به قبل از استفاده آن        

) p>0/01(هرچند میزان اضطراب در گروه گوشی صداشکن به طور معنی داري کمتر از گـروه  گوشـی ایرمـاف بـود                )  p>0/01(معنی داري داشت   
 اشتهمچنین میزان افسردگی پس از استفاده گوشی هاي محافظ ایرماف و صداشکن در کل نمونه ها تفاوت معنی داري نسبت به قبل از استفاده آن ند        

 )0/05<p(       در حالی که تنها در گروه استفاده از گوشی صداشکن، میزان افسردگی پس از بکارگیري نسبت به قبل از آن به طـور معـنی داري کاهـش ،
 ).p>0/01(یافت 

ذا       نتیجه گیري:   ــ دهد. ل ش می  ر کاه شت ا بی ر سنگبري  ن  را رگ سردگی کا ف ب و ا ضطرا رماف ا ی شی ا ه گو ت ب سب شکن ن صدا شی  گو
     شود. ها در کارخانه هایی که آلودگی صوتی دارند توصیه می استفاده از این گوشی

 

ري کلمات کلیدي: سنگب ن  را رگ ظ، کا حاف شی م ی، گو ت صو ب، آلودگی  ضطرا سردگی، ا  اف
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A-10-471-2 

 مواجهه نوازندگان موسیقی با سر و صداي موسیقی و مقایسه شنوایی آنها  با افراد غیر نوازنده
 

 *2،  فیروز ولی پور1حسن رضا علی پور عبدلی
 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) -1

  firouzvalipour@gmail.comاستادیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)  ( * نویسنده مسول)  - 2
 

 چکیده
عامل                      زمینه و هدف:   یک  ن  عنوا عتی به  صن در محیط هاي  رد  دا ان ست حد ا ز  ش ا صداي بی سر و  عرض  در م رگیري  را ق

خطر براي کاهش شنوایی از دیر باز شناخته شده است اما اخیرا پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند عالوه بر صنعتگران افراد غیر صنعتگر  
نظیر نوازندگان موسیقی در معرض خطرات شنوایی حاصل از آالت موسیقی قرار دارند. این مطالعه با هدف تعیین  مواجهه نوازندگان                          

 موسیقی با سر و صداي موسیقی و مقایسه شنوایی آنها  با افراد غیر نوازنده انجام شد.
روي      مواد و روش ها:    عه  ن مطال نفر و همگی از      36ساعت در روز نوازندگی و  افراد غیر نوازنده به تعداد               3/5نفر نوازنده  با       70ای

جنس مذکر بدون اختالف معنادار از نظر مشخصات دموگرافیک انجام شد. ابزار گرد آوري در این مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات                          
 16نقطه از سالن و شنوایی سنجی  18و دستگاه ادیومتر بود.  اندازه گیري صدا در    NA – 26دموگرافیک، صداسنج کالیبره شده  مدل 

با استفاده   SPSS 16ساعت بعد از مواجهه با صداي موسیقی در  شرایط استاندارد انجام شد.  داده هاي گرد آوري شده توسط نرم افزار                       
از آزمون هاي آماري استنباطی ( میانگین و انحراف معیار) و آزمون هاي تحلیلی ( تی مستقل، کاي اسکوئور یا فیشر) در سطح معناداري                         

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 0/05
ن مینیمم و                            یافته ها:  ا میانگی ن ب تمری م  در هنگا سیقی  ز آالت مو حاصل ا صداي  سر و  د  دا شان  عه ن ج مطال نتای

بیش از حد استاندارد  پذیرفته شده کشوري بود. همچنین نتایج وضعیت شنوایی در                     104و    99/6ماکزیمم تراز فشار صوت به ترتیب        
درصد گروه    6/80نفر یا     29درصد نوازنده ها  و       1/27نفر یا  19نشان داد میانگین شنوایی گوش راست   500 -100 -200فرکانس هاي  

گروه غیر نوازنده در حد طبیعی بود. نتایج دیگر مطالعه            75نفر یا     27درصد  گروه نوازنده و        1/27نفر یا     19غیر نوازنده براي گوش چپ        
) و در بقیه مشخصات دموگرافیک ارتباط معناداري وجود p>0/05نشان داد بین سابقه نوازندگی  و افت شنوایی گوش چپ ارتباط معنادار (

 نداشت.

ز  نتیجه گیري: ا ر  شت ا بی ی رد  دا ان ست ا د  ح ز  ا ش  سر وصداي بی عرض  در م ده ها  زن وا د ن دا شان  عه ن ج مطال دسی بل   85نتای
درصد از آنها  داراي اختالالت شنوایی از خفیف تا مالیم  می باشند بنابراین توصیه می شود از وسایل حفاظت                  72قرار دارند و همچنین    

شنوایی مناسب استفاده گردد و آموزش هاي الزم در خصوص خطرات و عالیم شنوایی ناشی از مواجهه با سر و صداي بیش از حد                              
 استاندارد ارایه گردد. 

  موسیقی، نوازندگان، شنوایی کلمات کلیدي:
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A-10-473-1 

آباد، با رویکرد ایمنی  هاي شهرستان پارس ارزیابی روشنایی کابین عقب آمبوالنس
 بیمار

 2، سودا عبادي1*زاده امیرعلی عالش

 )aleshzadeh444@yahoo.comي بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( اي دانشکده کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه 1

 اي دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارشناس بهداشت حرفه 2
 چکیده

رحله زمینه و هدف   ش   : م پی ز مهم     ي  یکی ا ستانی  ر ه    بیما ئ را حل ا را ن م ری ن       ت را راي بیما درمانی ب ت  دما خ ي 
ها در زمان شب یکی       باشد. روشنایی کابین عقب آمبوالنس      می  …ها و     ها، خونریزي   اورژانسی مخصوصاً تصادفات، شکستگی   

هاي فوریت پزشکی و ارتقاء ایمنی بیمار         ي خدمات توسط تکنیسین     باشد که بر کیفیت ارائه     ترین پارامترهاي محیطی می از مهم 
 تأثیر زیادي دارد.

د ها مواد و روش  دا ع ت حقیق  ت ن  در ای آباد را شناسایی کرده و شدت روشنایی را در   دستگاه آمبوالنس شهرستان پارس 10: 
ها در پنج نقطه قرارگیري سر، سینه، کمر، زانو و پاها؛ توسط نورسنج مدل                      زمان شب بر روي تخت معاینه آمبوالنس         

HAGNER EC1 گیري نمودیم. اندازه 
زه  ها  یافته دا ر ان دی در                   : مقا درمان  شت و  دا ه ت ب غلی وزار ش جهه  ز موا جا دود م ح ا  سه ب ی در مقا شده  ري  گی
 تر از حداقل روشنایی موردنیاز براي مشاغل بهداشتی درمانی بود. % موارد بسیار پایین100

ده                  گیري  نتیجه شاه ن م شب و همچنی زمان  در  سی  ن و مصدومان اورژان را ت بیما رل وضعی راي کنت ي   : ب
ها الزم است شدت روشنایی متوسط به میزانی باشد تا وضعیت حیاتی بیمار را کنترل نمود؛ بنابراین، طراحی  عالئم روي دستگاه

 رسد. ها جهت افزایش روشنایی عمومی و موضعی ضروري به نظر می ي روشنایی کابین آمبوالنس دوباره
 

ر کلمات کلیدي: س، بیما ی، آمبوالن شنای  رو
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A-10-478-1 

 باز طراحی سیستم روشنایی عمومی جهت بهبود کیفیت محصول و ارتقا سطح سالمتی
 

 1،  امید اکبرزاده 1، نفیسه نصیرزاده  ، *2، جلیل نظري 1مهران نظرپرور نوشادي

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.1

 nazari_j@yahoo.com(نویسنده مسئول) دکتري ارگونومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.  2

 

 چکیده
ش                     زمینه و هدف   در کاه سزایی  ش ب دي نق تولی ه هاي  رگا در کا رگونومیک  شنایی مطلوب و ا رو ن  تامی حی و  : طرا

عوارض، خستگی بینایی، بهبود عملکرد و بهره وري پرسنل دارد.این مطالعه باهدف اصالح طراحی روشنایی یکی از کارگاه هاي تولیدي                      
 شکالت در شهر تبریز صورت گرفته است.

توصیفی   مواد و روش ها :       عه  ن مطال ای در یک کارگاه تولیدي شکالت در شهر تبریز انجام شد،             1395تحلیلی که در سال       -در 
اندازه گیري شد.با توجه به ماهیت        1339TESروشنایی مصنوعی عمومی در تمام قسمت هاي کارخانه توسط دستگاه لوکس متر مدل              

) RCRتري نسبت به وضعیت فعلی بوده است از روش نسبت فضاي اتاق (                بندي که نیازمند تأمین روشنایی مطلوب        کاري واحد بسته  
جهت طراحی روشنایی استفاده گردید و مقدار متوسط شدت روشنایی مورد نیاز با میزان توصیه شده کتابچه حدود مجاز شغلی وزارت                          

 بهداشت ایران مقایسه گردید و در نهایت تعداد چراغ مورد نیاز که بتواند روشنایی مورد نیاز را تأمین کند، برآورد شد.
سمت ها                    یافته ها:  ق تمامی  خل  دا عمومی  شنایی مصنوعی  رو شدت  سط  د متو دا شان  عه ن ج مطال  8/106±3/35نتای

باشد. بنابراین پیشنهاد گردید با طراحی یک سیستم روشنایی که بتواند شدت              لوکس بوده است که از میزان توصیه شده کشوري کمتر می          
توان به حدود مجاز توصیه شده کشوري دست پیدا کرد به این ترتیب با تامین  بندي تامین نماید، می لوکس را در سالن بسته 400روشنایی 

 می توان به این نتیجه رسید. 3000عدد المپ فلوئوسنت  2عدد چراغ داراي  96
ن                     نتیجه گیري:    دي  ای سته بن ن ب سال در  عمومی  شنایی مصنوعی  رو شدت  سط  عه متو ن مطال ج ای س نتای سا ر ا ب

 لوکس را تأمین کند. 400کارخانه کمتر از حد توصیه شده کشوري است و این طراحی می تواند مقدار متوسط شدت روشنایی 
 

 ، تولید شکالت، روشنایی در محیط کار، تبریزRCRروشنایی،  کلمات کلیدي:
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A-10-480-1 

Effects of various frequency noise exposure on ambulatory blood pressure in control 
room operators 

1 Iraj mohammad fam, 2 Jamshid Rahimi, 3 Alireza Soltanian, 4 Rostam Golmohammadi * 

 

1 Department of Occupational Hygiene, University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

mohammadfam@umsha.ac.ir 

2  Phd student of occupational health, occupational health department, school of heath, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

Jr1978Y@yahoo.com 

3  Department of Biostatistics and Epidemiology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran soltanian@umsha.ac.ir 

(correspond):4 Department of Occupational Hygiene, University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

golmohamadi@umsha.ac.ir 

 

Abstract 

Context: Noise is a potential source of stress for  people and can cause non-auditory effects. The 
aim of this study is to find the effect of the quality, independent of quantity, of any type of noise on 
blood pressure and to investigate some of its non-auditory effects. 

Settings and Design: This experimental study was carried out on 60 staff of petrochemical control 
rooms. Each subject, filled a GHQ screening questionnaire. The experiment was carried out in a 
measuring room that conformity by OSHA 1910.95 App D. Eight types of noises were used: white, 
blue, pink noise and noise in 125, 500, 1000, 2000, 4000 Hz frequency with flat-frequency character. 

Methods and Materials: The level of sound pressure in A-weighted of both noises was below 75 
dB. Subjects completed noise sensitivity questionnaire. Blood pressure was measured by a digital 
blood pressure-meter before and after noise exposure. 

Statistical analysis used: Then the statistical analyses were per formed using the SPSS software. 

Results: Result showed that there was a significant difference in systolic blood pressure by the 
exposure to base noise and all of 8 noise types (p<0.005), except for white noise. Noise exposure had 
the most noticeable effect on systolic and diastolic blood pressures by SPL 65-75 dB(A) in leader 
frequency 1,2 kHz. Noise annoyance in 1, 2 kHz was more than other types of noise exposures. 

Conclusion: These results imply that blood pressure and noise annoyance are more sensitive to 
some types of noises, as noise exposure by SPL 65-75 dB(A) in leader frequency 1,2 kHz. 

 

Keywords: frequency, noise, blood pressure, operators 
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A-10-481-1 

 CETسازي بیستون با استفاده از شاخص  بررسی تنش حرارتی در کارخانه کاشی
 

 3، علی امیدیانی، * 2، نگار آزادي2، محسن طاهري1اکبر برزگر

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه1

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجوي کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه 2

 azadi.mnegar3456@gmail.comاي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه*2

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه 3

 

 چکیده:
حرارتی در محیط کار      باشد. از طرفی وجود تنش      تنش حرارتی یکی از پارامترهاي بسیار مهم در سالمت شاغلین می             زمینه و هدف:  

باشد. این مطالعه     می  CETتنش حرارتی بر اساس شاخص        تواند بر راندمان و ایمنی تأثیرگذار باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی               می
 هاي کاشی انجام گرفت. در یکی از کارخانه 1395در سال 

ت                    گیري:  روش اندازه  د هف دا ع ت تورها،  را پ رگیري ا را ق ختلف و محل  حدهاي م سایی وا شنا ز  د ا ع ش ب ژوه پ ن  در ای
هاي مختلف کاري انجام گرفت. براي به دست آوردن شاخص            گیري در زمان مورداندازه 75کلیدي انتخاب شد و سپس تعداد  واحد کاري 

CETسان، دماي تر و سرعت جریان هوا استفاده شد. گیري دماي گوي سان، دماسنج تر و کاتا ترمومتر براي اندازه ، از دماسنج گوي 
شاخص  ها: یافته ر  دی براي واحدهاي مختلف کارخانه کاشی شامل کوره بیسکویت، کوره لعاب، خط لعاب، سورت، پرس،  CETمقا

c°)4/98(±17/48،c°)2/78(±20/42 ،c°)2/49(±7/72،c°)0/53(±20/56 ،c°)1/57(±18/41،c°)تهیه لعاب و اسپري به ترتیب 
به ترتیب مربوط به  CETآمده براي شاخص  دست به دست آمد. بیشترین و کمترین میانگین به 1/36(±11/75(°cو  ±10/45)0/93

 شده براي این شاخص باشد. طبق حدود توصیه می 2/49(±7/72(°cو واحد خط لعاب با میانگین  ±20/56)c°)0/53واحد سورت 
 گیرند. منطقه خنثی و واحد خط لعاب در منطقه سرد قرار می در حد استاندارد و آسایش حرارتی در واحدهاي کوره لعاب و سورت

رتی                       گیري:  نتیجه حرا ش  سای ز نظر آ ستان ا زم فصل  در  ب  عا خط ل حد  د که وا دا شان  عه ن ن مطال ز ای حاصل ا ج  نتای
 داراي شرایط مساعدي نیست و بایستی تدابیري براي گرمایش واحد اندیشیده شود.

 

 ارتی، کاشی بیستونحر ، تنش CETکلمات کلیدي:
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A-10-482-1 

 در ارزیابی استرس حرارتی WBGTدر مقایسه با شاخص  CETکاربردپذیري شاخص
 

 3، علی امیدیانی ، *2، محسن طاهري2، نگارآزادي1اکبر برزگر

 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1

 دانشجوي کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2

  mohsen.thr71@gmail.com* (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، 2

 کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3
 

 چکیده
شزمینه و هدف:      روه تن در گ شد که  زیان آور می با عوامل  ز  ا یکی  رتی  را ح زیان باري      هاي  ت  را ث ختلف ا غلی م ش هاي 

هاي حرارتی نیاز به تعیین یک شاخص کاربرد پذیر دارد، لذا هدف از ایـن مطالعـه بررسـی       گذارد. کنترل استرس   را بر سالمت شاغلین می    
 باشد. می WBGTدر مقایسه با استاندارد  CETکاربرد شاخص 

سال  مواد و روش ها:     در  عه  ن مطال سازي انجام گرفـت. در ایـن پـژوهش بعـد از شناسـایی               در یکی از کارخانجات کاشی 1395ای
مورد اندازه گیري در زمانهـاي     75واحدهاي مختلف و محل قرارگیري اپراتورها، تعداد هفت واحد کاري کلیدي انتخاب شد و سپس تعداد      

استفاده شـد. و همچنیـن        Cassellaمدل  WBGTازدستگاه سنجش     WBGTمختلف کاري انجام گرفت.  جهت تعیین شاخص  
مورد تجزیه و تحلیـل قـرار       spss.16هاي به دست آمده با نرم  افزار  سرعت جریان هوا با استفاده از دماسنج کاتا اندازه گیري شد. داده 

گرفت و ضریب همبستگی، میانگین و انحراف معیار براي هر دو شاخص مورد محاسبه قرار گرفت.میزان همبستگی بیـن دو شـاخص بـا              
 استفاده از آزمون آماري پیرسون به دست آمد.

ن    یافته ها:   بدسـت آمـد. ضـریب       C °(06/5)±57/15برابـر    CEو میـانگین     C °(92/4)±59/14برابـر  WBGTمیانگی
 بدست آمد.   )p  ،0/987 =p= 000(همبستگی معنی داري بین دو شاخص

شاخص   نتیجه گیري:   د که  دا شان  عه ن ن مطال ای ز  ا حاصل  ج  از اعتبار قابل قبولی برخوردار است و این شاخص براي  CETنتای
 ارزیابی تنش حرارتی در محیط هایی چون کاشی سازي کارایی مناسبی دارد.

 

 WBGT، استرس حرارتی،  CETکلمات کلیدي: 
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A-10-482-3 

 هاي عمل بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان کرمانشاه بررسی روشنایی اتاق
 

 *2، محسن طاهري2، رسول آقایی جودکی1مسعود قنبري
 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمانشاه استادیار و مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه 1
 اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمانشاه دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه 2

 ، mohsen.thr71@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  *(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه
 

 چکیده
باشند که باید از هر لحاظ در شرایط مطلوبی قرار گیرند. روشنایی  ها در حوزه درمان از اهمیت خاصی برخوردار می زمینه و هدف: بیمارستان

در اتاق عمل یکی از پارامترهاي مهم و تأثیرگذار در کار پرسنل بوده که در صورت نامطلوب بودن تأثیرات و پیامدهاي خاص خود را از                            
منظور ارزیابی شدت     قبیل خستگی بینایی، اثرات روحی، روانی و همچنین خطاهاي جراحی را در پی خواهد داشت. مطالعه حاضر به                       

 هاي عمل بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان کرمانشاه انجام گرفته است. روشنایی مصنوعی موضعی و عمومی در اتاق

اتاق عمل بیمارستان امام رضا (ع) مورد ارزیابی قرار گرفت.             18ها: در این مطالعه روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی در              مواد و روش  
شده توسط انجمن مهندسین روشنایی آمریکا (        هاي ارائه   ابتدا نوع و چیدمان منابع روشنایی در محیط شناسایی شد و سپس مطابق روش               IESNA        هاي عمل با استفاده از دستگاه نورسنج          ) میزان شدت روشنایی عمومی و موضعی در اتاقINS DX-200 گیري گردید؛    اندازه

آمده با استفاده از      دست  هاي به   گیري شد. داده    هاي جراحی نیز اندازه     هاي سیالیتیک بر روي تخت      و همچنین میزان شدت روشنایی چراغ     
 وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه spss 16افزار  نرم

تاق       ها:  یافته خل ا دا عمومی  شنایی  رو شدت  سط  عمل     متو و همچنین متوسط شدت روشنایی       Lx(59/93)88±/264هاي 
شده کشوري کمتر هست. متوسط شدت          به دست آمد که از میزان توصیه          Lx(37/93)42±/306هاي عمل     موضعی داخل اتاق  
باشد که بیشتر از حداقل       می  Lx(32/7323)4±/27294هاي جراحی)     هاي سیالیتیک (چراغ    آمده براي چراغ    دست  روشنایی موضعی به  

 شده بود. هاي عمل کمتر از حد توصیه % روشنایی عمومی و موضعی داخل اتاق100باشد.  شده حد کشوري می روشنایی توصیه
ج به      گیري:  نتیجه توجه به نتای ا  ست  ب تاق            د در ا عمومی  شنایی مصنوعی موضعی و  رو شدت  سط  ده متو عمل    آم هاي 

هاي روشنایی و طراحی مجدد در دستور         شود اصالح سیستم    باشد لذا پیشنهاد می     بیمارستان امام رضا (ع) کمتر از حد توصیه کشوري می          
 کار قرار گیرد.

 

 IESNAاتاق عمل، روشنایی،  کلمات کلیدي:
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A-10-485-1 

بررسی میزان مواجهه با صدا و استرس در پرستاران بیمارستان شهرمشهد

، *3پور ، داوود صمدي2، بهرام کوهنورد1سمیه بلقن آبادي

 مربی،  مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1
 کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، شهید صدوقی یزد 2

(نویسنده مسؤول) دانشجو کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار  3

 davood.samadipour@yahoo.com 

 چکیده
دهزمینه و هدف   ــ ش ه  ــ ئ را ت ا خدما ها و نوع  در آن ت  عالی ف ت  د که ماهی ستن عمومی ه ت  خدما تی  حیا ز مهم و  راک ز م ن ها ا ستا ر :  بیما

ـ             راتایجاب می کند تا محیطی آرام، بی صدا و ساکت داشته باشند. همچنین صدا به عوان یک استرسور محیطی عالوه بر مشکالت جسمانی سبب بروز اث
 شود. این مطالعه بـا هـدف ارزیابـی         سوء بر سالمت روان خواهد شد که خود باعث افزایش خستگی و بروز حوادث و کاهش بهره وري پرسنل پرستاري می  

میزان مواجهه صدا و اثر روي سطح استرس در پرستاران  بیمارستان شهر مشهد انجام شد.
نفر از پرسنل پرستاري مشهد که به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار     85تحلیلی از نوع مقطعی در بین –:  این مطالعه توصیفی  امواد و روش ه   

) جهت ارزیابی استرس شغلی که روایی و پایایی آن نیز اثبات شده اسـت و بـهOsipowسوالی اسیپو ( 60گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه استاندارد  
هـاي    استفاده شد. تجزیه و تحلیـل داده هـا بوسـیله آزمـون           SV102منظور ارزیابی میزان مواجهه پرستاران با صدا از دستگاه دوزیمتر کالیبره شده مدل      

 صورت گرفت. 16نسخه  spssمستقل با استفاده از نرم افزار  T-testآماري ضریب همبستگی پیرسون و 
ر       یافته ها  شا ف ز  را ت عفونی  ن و  یما زا ن و  زنا س،  ش هاي اورژان در بخ ز بود.  جا حد م ز  ر ا االت صدا ب ا  جهه ب ن موا زا عه، می ن مطال در ای  :

بـه    84/3±0/52،  89/4±0/46،  84/76±0/62صوت به طور معنی داري نسبت به سایر بخش ها بیشتر بود. تراز فشار صوت در این بخش ها بـه ترتیـب          
در حد متوسط تا شدید بود. بین صداي محیط کار و استرس شغلی با یکدیگر ارتباط مستقیم یافت شد کـه    164دست آمد. نمره استرس شغلی در پرستاران    

 )>p 0/05).  همچنین ارتباط سن و سابقه کار با استرس شغلی به صورت معکوس معنی دار بود ( >p 0/001این ارتباط از لحاظ آماري معنی دار بود( 

ننتیجه گیري  ــ ت همچنی ســ ز بوده ا جا حد م ز  ر ا االت ن، ب ستا ر ش هاي مختلف بیما در بخ صدا  ر  د مقادی دا ن  شا عه ن ن مطال ج ای : نتای
ودگـی  آل  سطح استرس هم متوسط به باال بود، لذا می توان طی یک بررسی با تجزیه و تحلیل علل و الگوي تولید صدا، برنامه مداخله اي کنترل و کـاهش     

 صوتی در بیمارستان ها را به صورت اولویت بندي شده پیاده نمود تا میزان عوارض استرس شغلی کاهش و کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد.

ن کلمات کلیدي: ستا ر سیپو، بیما شنامه ا س ر پ ی،  غل ش س  ستر ن، ا را ا ست ر پ صدا، 

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششممممشمشمشششمشمشمشمشمشمششششمشممشمشمشمشمشمشمشمشمششمممممشممشمشمشششمشمشممشمشمشمشمشمشششششمشمشمشمشمشمشمشمشمشمشمششمشمشممشمشمشمشهههههههههههههههههههههههههدهدههههههههدهدهههههههههههدهدهدهدهدهدههدهدهدهدهدهدهدهدهدههههدهههدهههدهههههد ررهر ش

3* ،



341  

 

A-10-491-1 

هاي زنانه  بررسی میزان اشعه ماوراي بنفش ساطع شده از المپ هاي کم مصرف  و فلورسنت در آرایشگاه
 سطح شهر سبزوار

 
 5،  میر غنی سید صومعه 4حسن رخشانی  ، *3،  اکبر احمدي آسور 2،  فاطمه نوازي 1معصومه حسامی نیا 

 کارشناس، بهداشت حرفه اي ،  دانشکده بهداشت ، علوم پزشکی سبزوار  1

 کارشناس، بهداشت حرفه اي ،  دانشکده بهداشت ، علوم پزشکی سبزوار 2

  asour50@yahoo.com،  مربی، بهداشت حرفه اي ،  دانشکده بهداشت ، علوم پزشکی سبزوار(نویسنده مسؤول)  3

 مربی، بهداشت حرفه اي ،  دانشکده بهداشت ، علوم پزشکی سبزوار= 4

 کارشناس ارشد ، بهداشت حرفه اي ،  دانشکده بهداشت ، علوم پزشکی تهران= 5
 چکیده

ولی . باشد-می هاي فلورسنت و کم مصرف   -المپ با التهابی هاي-المپ جایگزینی انرژي مصرف سازي بهینه هاي-روش از یکی:  زمینه و هدف 
توانـد اثـرات جـبران ناپـذیر بـه همـراه داشـته باشـد                 -ها بر افراد در معـرض تمـاس در دراز مـدت مـی          -اشعه ماوراي بنفش تولید شده از این المپ     

ساعت بـدلیل عـدم وجـود نـور طبیعـی مجبـور بهـه اسـتفاده از                    8 بررسی میزان مواجهه آرایشگران زن که روزانه بیش از    هدف با حاضر مطالعه لذا
 هاي فلورسنت یا کم مصرف هستند، بوده است.-المپ

جهـت ارزیـابی مـیزان مواجهـه آرایـشگران زن بـا پرتوهـاي مـاورایی بنفـش سـاطع شـده از اسـاس روش نمونـه بـرداري                                   :  مواد و روش هـا    
بعنوان متداولترین پرتو سـاطع      UV A آرایشگاه انتخاب شدند. با استفاده از دستگاه نور سنج مدل هاگنر نسبت بهه اندازه گیري پرتوهاي    75 تصادفی

ماوراي بنفش بصورت توام و بصورت جداگانه (با خاموش کـردن هـر          محل استقرار آرایشگران و مشتریان اقدام شد. میزان تابش پرتو در  از المپ ها  
 تجزیه و تحلیل گردیدند. 20 نسخهSPSS  افزار آماري ها با استفاده از نرم-گرفته است و داده- ها) انجام-یک از المپ

و مشتریان بر روي صـندلی آرایـش         استقرار آرایشگران در محل هاي کم مصرف، فلورسنت و ترکیبی ساطع شده از المپUVA  میانگین:  یافته ها 
 /w  2/29در محـل مـشتریان در صـف انتظـار بـه ترتیـب                  سـاعته   2و  8که بـا اسـتاندارد       4/292w/m ، 5/04 2w/m ، 8/64 2w/m به ترتیب 

2m، 3/43 2w/m ، 4/87  2w/m  ساعته مورد مقایسه قرار گرفتند. 5استادندارد  که با ./ 

هاي کم مصرف علیرغم تبلیغات گسترده در استفاده از آنها بیش از استاندارد بوده که در                   شده از المپ    عساط  میزان پرتو ماوراي بنفش   :  نتیجه گیري 
ی اي م   دراز مدت می تواند اثرات جبران ناپذیري بر شاغلین بخصوص آرایشگران زن با توجه به شرایط کاري خاص داشته باشد و نیازمند توجه ویژه                           

 باشد.
 

ش  کلمات کلیدي: عه ماوراي بنف ش ا ت ،  سن ه، المپ کم مصرف، فلور ان زن ه  شگا رای  آ
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A-10-510-1 

 بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی با صدا و تمایل به ترك شغل 

 

 *5، معصومه شمسی4جنگ�، شهرام ارسنگ3زرین�، سکینه عبدي3، محدثه حاجی علی گل2، علیرضا کوهپایی1علیرضا مشکوري

 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم 1

 دانشیار، گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم 2

 کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم 3

 مربی، گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم 4

 (نویسنده مسؤول) کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم،  5

 m.shamsi619@yahoo.com  

  

 چکیده     
در محیط    زمینه و هدف   را  سیاري  د ب را ف وده و ا شغلی ب ت  جها ن موا ری ت ع  شای ز  ر یکی ا در محیط کا صدا  ا  جهه ب -هاي کاري تحت تاثیر قرار می -: موا

روانی شود و همچنیـن طبـق مطالعـات انجـام        -هاي عصبی و روحی  تواند باعث بروز بیماري کار می دهد. باتوجه به این موضوع که صداي بیش از حد مجاز در محیط 
ل شاغلین به ترك شغل و    مایگرفته بین فشارهاي روانی محیط کار با تمایل به ترك شغل شاغلین نیز ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و از آنجا که بررسی عوامل مؤثر بر ت      

مواجهه شغلی با صـدا و   ین محیط کار به منظور پیشگیري از بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت و تولید ضروري و بایسته می باشد، مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه ب 
 انجام گرفت. 1395تمایل به ترك شغل در کارگران صنایع منتخب نساجی استان قم در سال 

توصیفیمواد و روش ها   ز نوع  عه ا ن مطال انجام گرفت. براي انتخـاب نمونـه هـا از روش نمونـه              1395تحلیلی بوده که بصورت مقطعی در فصل بهار سال -: ای
کارخانه در یک طبقه قرار گرفت و افراد داخل هر کارخانـه      5گیري طبقه بندي شده استفاده شد. با توجه به تفاوت مشاهده شده در بین صنعت مورد بررسی، هر کدام از      

و ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه تمایل به ترك شـغل        نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوري داده 212به صورت تصادفی انتخاب شدند. درنهایت       
جهت سنجش میزان مواجهه افراد با صدا بود. براي توصیف اطالعـات جمـع آوري شـده از آمـاره هـاي                  CASELLA CEL-320همچنین دستگاه دزیمتر صدا  

درصـد    5عـنی داري    ح م توصیفی و نمودارها بر حسب نوع متغیرها استفاده شد. براي تحلیل عوامل مرتبط با فاکتورهاي مربوطه از تحلیل واریانس چند متغـیره در سـط         
 انجام گردید. 20نسخه   SPSSاستفاده شد و تحلیلهاي فوق توسط نرم افزار

افته   یافته ها  ی د      : طبق  را ــ ف صورت که ا ین ه ا د ب ردی ده گ شاه داري م عنی  ط آماري م تبا ر افتی ا دری دوز  شغل و  رك  ت ه  تمایل ب ن  ه، بی ع ن مطال هاي ای
((اسـتفاده   -تی مـورد  فـاظ با دوز دریافتی باالتر، تمایل بیشتري به ترك شغل داشتند. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نیز، ارتباط معناداري بین متغیرهـاي نـوع گوشـی ح         

0/001<p(و رفتارهاي محیط کار با تمایل به ترك شغل نشان داد )0/05<p( 

ــل               نتیجه گیري  تمای روي  ر  ــ د ب ــ وان ت ــی  ر، م ا ــ در محیط ک ز  جا حد م ز  ش ا صداي بی ا  جهه ب ه، موا ع ن مطال ز ای ده ا ست آم د ج ب : طبق نتای
ترل و  کنـ   شاغلین به ترك شغل و محیط کار مؤثر بوده و اثرات مخربی بر روي مالحظات اقتصادي و بازدهی نیروي انسانی در محیط هاي کـاري بگـذارد لـذا           

ترك شغل    به کاهش مواجهه شغلی با صدا بایستی در محیط هاي کاري در اولویت اقدام قرار گیرد. همچنین نوع گوشی حفاظتی نیز در افزایش یا کاهش تمایل 
 می تواند تأثیر گذار بوده و بایستی در انتخاب آنها دقت بیشتري اعمال گردد.

 

م کلیدي: کلمات جی، ق سا ن، ن را رگ غل، کا ش رك  ت ه  تمایل ب  صدا، 
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ABSTRACT 

Background: Infrared radiation has adverse effects on human visual system. Consider ing the 
fact that in baking industry exposure to this radiation is inevitable, the present study was conducted to 
determine factors affecting exposure to infrared radiation and its adverse effects on human visual sys-
tem in the selected traditional and automatic bakeries in Qom, Iran. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was done in the spring and summer of 2015, on 
306 workers in 102 traditional and automatic bakeries in Qom. Demographic data were collected, 
using a demographic questionnaire. IR radiation measurement was done in different stations, using 
the Hagner digital radiometer model EC1-IR, at the eye height and in the first and last hours of the 
day. Data were analyzed, using SPSS software V.20, statistical tests of Chi-square, Fisher's exact, one
-way ANOVA and Independent t-test.  

Results: The results indicated that 16.1%  of the work stations had a high level of exposure to IR 
radiation, and 20.3% of the workers were suffering from cataract. They also showed that there was a 
significant correlation between the extent of exposure and kind of the work station as well as kind of 
bakery and working hours (P<0.05). Also, a correlation was found between being affected by cataract 
and the extent of exposure, kind of the work station, age and job experience (P<0.05). But there was 
no statistically significant relationship between kind of the bakery and being affected by cataract (P = 
0.59).  

Conclusion: Due to the prolonged exposure of bakery workers to IR radiation, planning 
and implementing efficient control measures in bakeries are necessary. 

 

Keywords: Infrared, Cataracts, Bakery workers, Occupational exposure, Iran  
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 (نویسنده مسؤول) کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم،  5

 m.shamsi619@yahoo.com 

 چکیده  
دا و                    زمینه و هدف   صــ س  ــان رک ف دت و  شــ ن،  رفت ــ ر گ را ــ ق ــرض  ع در م ن  زما سته به  ساجی ب ت ن ع صن در  صدا  ا  شغلی ب جهه  : موا

تواند باعث کاهش موقت یا دائم آستانه شنوایی و اختالالت جسمی و روانی در کارکنان در معرض از جمله خستگی شغلی گردد کـه    حساسیت فردي می 
کنـد،  هم  قابل تأمل است. باتوجه به اینکه خستگی شغلی می تواند عالوه بر کاهش راندمان کار شاغلین، زمینه بروز حوادث را در محیط هاي کاري فـرا        

انجـام    1395مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه بین مواجهه شغلی با صدا و خستگی شغلی دربین کارگران صنایع منتخب نساجی اسـتان قـم در سـال               
 گرفت.

هـا از روش     انجام گرفت. براي انتخاب نمونه 1395صورت مقطعی در فصل بهار سال  تحلیلی بوده که به-این مطالعه از نوع توصیفی  :مواد و روش ها   
کارخانه در یک طبقه قرار گرفـت و         5نمونه گیري طبقه بندي شده استفاده شد. با توجه به تفاوت مشاهده شده در بین صنعت مورد بررسی، هر کدام از     

هـا شـامل پرسـشنامه        نفر انتخاب و وارد مطالعـه شـدند. ابـزار گـرد آوري داده             212افراد داخل هر کارخانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. درنهایت    
جهت سنجش میزان مواجهه     CASELLA CEL-320و همچنین دستگاه دزیمتر صدا   )SOFI(دموگرافیک و پرسشنامه خستگی شغلی سوئدي   

مرتبـط    هاي توصیفی و نمودارها بر حسب نوع متغیرها استفاده شد. براي تحلیل عوامـل  افراد با صدا بود. براي توصیف اطالعات جمع آوري شده از آماره    
 20نـسخه      SPSSدرصد استفاده شد و تحلیلهاي فوق توسـط نـرم افـزار          5با فاکتورهاي مربوطه از تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معنی داري      

 انجام گردید.
ت (     یافته ها  شیف رهاي طول  غی ن مت اداري بی عن تباط م ر ز نظر آماري ا ه، ا دگان چن خطی  سیون  رگر ج  توجه به نتای ا نظـام    ،)p=  0/093: ب

) با متغیر خستگی شغلی مشاهده گردید. میانگین خستگی شغلی    p>0/001) و رفتارهاي محیط کار (p>0/001)، نوع وسیله حفاظتی (p=0/055کاري (  
کردند. همبستگی بین رفتارهـاي محیـط کـار بـا خـستگی            کردند، کمتر از افرادي بود که ایرپالگ استفاده می در افرادي که از گوشی قالبی استفاده می 

 ) مشاهده گردید. p>0/001و ( 0/222) بود. بین طول شیفت و خستگی شغلی، همبستگی p>0/0001و ( 0/345شغلی، مثبت و برابر 
طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه، مواجهه با صداي بیش از حد مجاز در محیط کار، می تواند در ایجاد یا افـزایش خـستگی شـغلی          :  نتیجه گیري 

گوشـی   نوعشاغلین تأثیر بسزایی داشته باشد لذا کنترل و کاهش مواجهه شغلی با صدا بایستی در محیط هاي کاري در اولویت اقدام قرار گیرد. همچنین       
 تواند تأثیرگذار بوده و بایستی در انتخاب آنها دقت بیشتري اعمال گردد. حفاظتی نیز در افزایش یا کاهش خستگی شغلی می

 صدا، خستگی شغلی، کارگران، نساجی، قم :کلیدي کلمات
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1-165-10-A  
 کاهش استرین گرمایی در ساخت جلیقه خنک کننده و ارزیابی کارایی آن 

 

 ، *2، حبیب اله دهقان1سعید یزدانی راد

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران حرفه بهداشت مهندسی دانشجو دکترا، گروه-1

  ha_dehghan@hlth.mui.ac.irآدرس پست الکترونیک :  اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  حرفه بهداشت مهندسی دانشیار، گروه-2

 

 چکیده:
پارافین و آب مواد تغییر فاز شناخته شده اي براي کاربرد در جلیقه هاي خنک کننده هستند. هدف از انجام این مطالعه طراحی و سـاخت     زمینه و هدف :   

 .بودجلیقه خنک کننده با استفاده از ترکیبات پارافین تجاري و یخ  و تعیین اثر آن بر روي پارامترهاي استرین گرمایی تحت شرایط دمایی گرم 
ر            مواد و روش ها      ــ یکدیگ ا  ــ ت) ب ســ پو ــاي  دم زدیک  سب (ن ب منا ذو ا نقطه  رکیبی ب ت هیه  ت راي  جاري ب ت ن  فی را ا پ د نوع  چن دا  درابت  :

گـرم    65گرم آب و      72بسته آلومینیومی طراحی و ساخته شد و هر بسته آلومینیومی با  17جلیقه خنک کننده از پارچه پلی استر با ترکیب شدند. در نهایت   
و رطوبـت     c040نفر از دانشجویان در اتاقک شـرایط جـوي تحـت شـرایط گـرم (دمـاي خـشک                   10پارافین تهیه شده از ترکیبات تجاري پر شد. سپس       

کیلومـتر در     8/4کیلومـتر در سـاعت) و متوسـط (           8/2) آزمون را با جلیقه خنک کننده و بدون جلیقه خنک کننده در دو شدت فعالیت سبک (   %40نسبی
دقیقه بود. در طول انجام آزمون ضربان قلب، دماي دهانی و دماي پوست انـدازه        30ساعت) بر روي تردمیل انجام دادند. مدت فعالیت بر روي تردمیل نیز   

 .استفاده گردید p valueبراي تعیین   SPSS 16در نرم افزار  repeated measurement ANOVAگیري شد. آزمون  
درجه سانتی گراد بود. میانگین و انحراف معیار پارامترهاي ضـربان   30و پیک نقطه ذوب آن  Kj/Kg  227گرماي نهان بسته هاي آماده شده :  یافته ها   

درجـه      64/36  ±  31/0ضربان در دقیقه،        1/101 ± 2/12قلب، دماي دهانی و دماي پوست در طول شدت فعالیت سبک با جلیقه خنک کننده به ترتیب  
 28/0ضربان در دقیقه،     5/109  ±  8/13درجه سانتی گراد و در طول شدت فعالیت سبک بدون جلیقه خنک کننده به ترتیب  85/29  ±  5/3 و   سانتی گراد 

درجه سانتی گراد بود. پارامترهاي ضربان قلب، دماي دهانی و دماي پوست نیز در طـول شـدت فعالیـت             60/35  ± 98/0 و   درجه سانتی گراد  87/36 ± 
درجه سـانتی گـراد و        50/28  ±  35/2  و    درجه سانتی گراد  53/36  ±  27/0ضربان در دقیقه،   88/105  ± 74/12متوسط با جلیقه خنک کننده به ترتیب  

 37/1  و      درجه سانتی گـراد   96/36 ± 22/0ضربان در دقیقه،   71/117 ± 76/14در طول شدت فعالیت متوسط بدون جلیقه خنک کننده به ترتیب         
درجه سانتی گراد بود. اختالف میانگین پارامتر هاي ضربان قلب، دماي دهانی، دماي پوست افراد در هنگام فعالیـت بـا جلیقـه خنـک کننـده و              64/35 ± 

 )p>0/05فعالیت بدون جلیقه خنک کننده در هر دو شدت فعالیت معنی دار بود (
ش      نتیجه گیري :      ــق کاهــ ز طری ا ا ر رتی  را ح ن  ری ست د ا توان خ می  ی ن و  فی را ا پ ده محتوي  خنک کنن جلیقه  د که  دا ن  شا ج ن به طور نتای

گرماي نهان بسته هاي خنک کننده تهیه شده از یـخ و پـارافین ارزان       ،دادن ضربان قلب، دماي دهانی، دماي پوست کاهش دهد. به عالوه براساس نتایج      
ي قیمت نزدیک به گرماي نهان ترکیبات خالص پارافین گران قیمت نظیر ان هگزان بود. همچنین بسته هاي خنک کننده با نقطه ذوب نزدیـک بـه دمـا             

 پوست انسان باعث تحریک پوستی از طریق ایجاد سرماي شدید نمی شوند. 
 

مواژگان کلیدي:  ر دمایی گ ط  شرای ی،  ت ر را ح ن  ری ست ز ، ا ا ف ر  غیی ت د  ده، موا خنک کنن  جلیقه 
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A-10-249-2 

 ارزیابی تاثیر فاصله بر تغییرات دماي بافت مغز ناشی از گرماي القایی امواج تلفن همراه
 

 3*، حسین ابراهیمی 2، سیامک پورعبدیان 1فرهاد فروهرمجد
 . استادیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران1

 . دانشیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2

 . (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران3

 hebrahimi@hlth.mui.ac.ir  
 چکیده

ج              زمینه و هدف:    وا ــ ت ام را ــ ث ن، ا یی ا ــ پ ن  ــنی س در  حتی  جهان  سر  سرا در  ه  را ن هم تلف ز  ده ا ستفا ش ا زای ف ا خاطر  به 
رادیوفرکانسی ساطع شده از موبایل بر روي ارگان هاي زنده وسالمت انسان به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است. به علت اینکـه           
آنتن گوشی نزدیک سر قرار می گیرد نگرانی هایی درباره تاثیرات منفی امواج رادیوفرکانسی موبایل وجود دارد. مطالعه حاضر بـا بررسـی           

 تاثیر فاصله بر دماب بافت مغز ، ناشی از حرارت امواج رادیوفرکانسی، صورت گرفت.
ح       مواد و روش ها:    ــ ذب ز  ا د  ع ز ب غ ت م شد. باف م  جا ز گاو ان غ ت م روي باف ر  جربی بود که ب ت عه  یک مطال ضر  حا عه  مطال

 4و   mm 4حیوان به آزمایشگاه برده میشد و در یک اتاقک از محیط ازمایشگاه جدا شد. بعد از هم دما شدن بافت و اتاقک، در دو فاصله 
cm  2و در سه عمق mm  ،12 mm   22و  mm  مدل (، دما با استفاده از دماسنج لوترونMT-917            و پروب عمقـی(PT100 

دقیقه بافت در مواجهه با امواج رادیوفرکانسی موبایل قرار گرفت همانند زمانی که فرد با تلفن    15اندازه گیري شد به این صورت که طی     
دقیقه بدون مواجهه دماي بافت اندازه گیري شد که توسط نـرم افـزار مخـصوص خـود            15همراه در حال مکالمه است بعد از این زمان      

 به کامپیوتر وصل بود دماها ثبت شد. USBدماسنج لوترون که با کابل 
 15  )مورد ارزیابی قرار گرفت که در مدت  cm 4و mm 4میلی متري) و دو فاصله (  2،12،22بافت در سه عمق ( دماي   یافته ها: 

 باالتر بود.  cm 4دما نسبت به  mm 4دقیقه مواجهه هر سه عمق در فاصله 
ت           نتیجه گیري  ــ اف ــاي ب دم ش  زای ف ا ره باعث  ه هموا را ن هم تلف سی  رکان ف دیو  را ج  اموا ا  جهه ب د که موا دا شان  ج ن : نتای

میشود. بطوریکه هرچه تلفن همراه به سر نزدیک تر باشد این افزایش دما بیشتر است در مواجهه بافت مغز با تلفن همراه دماي بافـت در    
   mmافزایش بیشتري داشت. به عنوان نمونه در عمـق         cm  4نسبت به فاصله  mm 4در فاصله   22و  mm  ،12 2هر سه عمق  

نه تنهـا     mm  4درجه  سانتیگراد افزایش دما مشاهده شد. در فاصله    0/05و  0/31به ترتیب   cm  4و   mm 4بافت مغز در فاصله 12
 نیز بیشتر بود.  mm 4بود بلکه شیب افزایش دما در فاصله   cm 4دماي بافت مغز بیشتر از فاصله 

 

صله واژه هاي کلیدي: فا دما، ز،  غ ت م سی، باف رکان دیوف را ج  اموا سی،  غناطی روم ج الکت اموا ه،  را ن هم  تلف
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 A-10-303-3 

بررسی میزان آلودگی صدا و اثرات آزار دهندگی آن در بیمارستان هاي شهر 
 بهبهان

 

 2، مسعود سالمی چهاربرج 1*زهرا هاشمی
 Z_hashemi26@yahoo.com. مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران. 1

  -ایران -تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشجوي دکتري بهداشت حرفه اي 
 .  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي،  گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران2

 

 چکیده
صدا                زمینه و هدف:  ودگی  ع آل اب ر من ثی ا ت تحت  د  وان ت درمانی می  ت  دما خ ه  ئ را راي ا ن محلی ب عنوا ستان ب بیمار

قرار گیرد و آرامش بیماران و رفاه کارکنان راتحت  تأثیر منفی قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی بررسی میزان آلودگی صدا و                    
 اثرات آزار دهندگی آن در بیمارستان هاي شهر بهبان می باشد. 

در                  مواد و روش ها:    هان  هب شهر ب ستان هاي  ش هاي بیمار در کلیه بخ صدا  ودگی  عه ال ن مطال شیفت   3در ای
انجام شد. همچنین تراز معادل       ISO 9612کاري مورد مطالعه قرار گرفت. در ایستگاه هاي تعیین شده صدا سنجی مطابق              

دقیقه اندازه گیري شد. همزمان پرسش نامه استاندارد شده بمنظور ارزیابی حساسیت و آزار صوتی                   30صوتی با رعایت زمان     
نفر از کارکنان تکمیل شد. و در نهایت روابط بین میزان صدا، حساسیت و آزاردهندگی بوسیله نرم افزارهاي                          158توسط  

SPSS-16  وEXCEL  .بدست آمد 
د                         یافته ها:  دن دا شان  صدا ن عادل  ز م را ت ا  ر ب زا ت، آ سی سا ح ن  داري بی عنی  تباط  م ر د که ا دا شان  ج ن (نتای

0/05=p (همچنین آزمونهاي آماري حاکی از ارتباط معنا دار بین دو شاخص حساسیت و آزار صوتی دارد)0/001<p( 
شوري                    نتیجه گیري:  رد ک دا ان ست ر ا دی ز مقا ر ا االت ستان ها ب عضی بیمار در ب صدا  ح  سطو ج،  ی ا ه نت توجه ب ا  ب

 است. و این امر موجب باال بردن صداي مکالمه و به تبع آزار ناشی از صدا در پرسنل می شود. 
 

 تراز معادل صدا، حساسیت، آزار صوتی  کلیدي: واژه هاي
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A-10-1-1 

مگنتیت  و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی بنزن از هواي  -تولید نانوکامپوزیت مغناطیسی گوش ماهی
 آزاد در حضور نور ماوراء بنفش : تعیین محصوالت جانبی

 

 و*4و3، مهدي شیرزاد سیبنی2،  حسین ابراهیمی1محمود حیدري
 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران -1

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -2

مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست،  دانشجوي دکتري، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران/ -4و3
   mshirzadsiboni@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران(نویسنده مسئول)

 چکیده:
ترکیبات آلی فرار به عنوان برخی از مهم ترین آالینده هاي تولید شده توسط انسان در مناطق شهري و صنعتی در نظر گرفته شده اند.                            زمینه و هدف:  

سمی، سرطانزا،  جهش زا و        VOCها می تواند باعث ایجاد مه دود فتوشیمیایی، تخریب الیه ازن و اثرات گلخانه اي گردد. بسیاري از                       VOCانتشار  
تراتوژنیک می باشند. روشهاي مرسوم جهت پاالیش ترکیبات آلی فرار شامل سوزاندن، میعان، جذب و جذب سطحی می باشد. هیچ کدام از روشهاي                           

یت پوزمذکور براي جریان گاز با غلظت کم تا متوسط آلودگی و تعداد زیاد ترکیبات مقرون به صرفه نیستند. لذا هدف از این تحقیق تولید نانوکام                                 
 مگنتیت  و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی بنزن از هواي آزاد در حضور نور ماوراء بنفش می باشد.  -مغناطیسی گوش ماهی

ش ماهی              روش تحقیق:  ت گو انوکامپوزی س  ن سپ ت،  رف ت گ صور راکتور  ساخت  دا طراحی و  مگنتیت با استفاده از روش همرسوبی        -ابت
نانوکامپوزیت استفاده گردید.        جهت تعیین مشخصات   VSMو    FTIR  ،XRD  ،  SEM  ،EDXو هیدروترمال در شرایط خأل سنتز گردید. آز آنالیز       

گرم بر لیتر به دست آمد. سپس با ثابت نگه داشتن مقدار نانوکامپوزیت، تاثیر زمان تماس،                   2با      بعد از ساخت راکتور، مقدار بهینه دوز نانوکامپوزیت برابر        
نانومتر به عنوان منبع نوري استفاده گردید. براي قرائت نمونه ها              247وات با طول موج       UV  10غلظت اولیه بنزن، دما مورد بررسی گردید. از المپ           

 استفاده گردید.  ) Varian 3800GC-MS(و تعیین محصوالت جانبی از دستگاه  ) Varian 3800GC(بعد از انجام واکنش  از دستگاه 
ز        یافته ها:  الی ز  آن حاصل ا ج  مگنتیت  را تایید کرد. همچنین کارایی حذف برابر با            -هیبریداسیون نانوکامپوزیت گوش ماهی     XRDو    FTIRنتای

دقیقه زمان واکنش مشاهده گردید.       120بعد از     C  25°% و دماي    5میلی گرم بر لیتر در حضورت رطوبت نسبی            20% از بنزن با غلظت حجمی       99/99
بنزو کویین، اسید استیک و اسید فرمیک تعیین           1و4به ترتیب برابر با فنل، هیدرو کوین،           GC-MSبیشترین محصوالت جانبی  با استفاده از دستگاه          

 گردید. معادالت سینتیکی درجه صفر، یک و دو جهت کارایی حذف استفاده گردید. نتایج نشادن داد 
 .دادکه کارایی حذف بنزن از سینتیک درجه یک بهتر پیروي می کند. آزمایشات بازیافتی کارایی حذف برابر با سیکل اول بعد از سیکل پنجم نشان 

%)، 28%) بیشتر از فرآیند هاي مختلف جذب (         UV/  )99/99مگنتیت  -نتایج نشان داد که کارایی حذف بنزن در فرآیند گوش ماهی              نتیجه گیري: 
4O3UV/Fe  )35  گوش ماهی ،(%UV/  )22            مگنتیت  -%) به تنهایی بود. به طور کلی می توان از فرآیند گوش ماهیUV/       ،به عنوان یک روش ارزان

 ساده، کارایی باال و سهولت جداسازي جهت تجزیه بنزن از جریان هواي آزاد استفاده کرد.

 مگنتیت، بنزن،  تجزیه فتوکاتالیستی، جریان هواي آزاد، محصوالت جانبی -سنتز، گوش ماهی کلمات کلیدي:
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A-10-41-1 

 بررسی مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد
 

 یوسف محمدیان1، اسماعیل جوادي2*

 دکتراي تخصصی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -1

 انر(نویسنده مسئول) دانشجوي دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علومپزشکی مازندران، ساري، ای -2
 

 چکیده
ده      زمینه و هدف:    ــ ن آالین ری ــت ز مهم یکی ا د که  ستن س ه تما در  ددي  ع ن آور مت زیا عوامل  ا  شاورزي ب عرصه ک ن  را رگ هـا در ایـن     �کا

اشـند کـه    ی ب صنعت، ذرات معلق هوابرد می باشد. از بین تمامی شاغلین این صنعت، رانندگان تراکتور و کمباین دائما در تماس با آالینده هاي ذره اي م       
 موجب بیماري هاي متعددي از قبیل بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان و همچنین افزایش میزان مرگ و میر می گردد. هدف از مطالعه حاضـر بررسـی         

 میزان مواجهه شغلی رانندگان با ذرات قابل استنشاق هوابرد می باشد.
توصیفی  مواد و روش ها:     عه  ن مطال راننده کمباین از مزارع اطراف شهرستان شاهیندژ وارد مطالعه شدند. نمونه بـرداري از         44تحلیلی تعداد -در ای

 2.5PMبـراي سـنجش ذرات        Grimmنایوش صورت گرفت. همچنین از دستگاه قرائـت مـستقیم       0600هواي استنشاقی منطقه تنفسی طبق متد       

بـه همـراه      16نـسخه     SPSSاستفاده شد. جهت آنالیز آماري داده هـا نـرم افـزار        1PMمیکرون) و  2/5(ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کوچکتر از       
 استیودنت و همبستگی جزئی مورد استفاده قرار گرفت.-آزمونهاي تی

علق یافته ها:   ت م ذرا ن  انگی (جمع آوري شده توسط فیلتر موجود در سیکلون) در منطقه تنفسی فرد و محیط اطراف مزارع به ترتیـب برابـر        4PMمی
درصد بیـشتر از ماشـین        63در ناحیه تنفسی رانندگان کمباین هاي بدون کابین  4PMمیکروگرم بر مترمکعب بود. غلظت ذرات معلق  521/8و  22680

و   4PM  ،2.5PMدرصد بود. ارتبـاط معـنی دار میـان             37/7و   63/5به ترتیب برابر  1PMو   2.5PM هاي کابین دار بود که این شاخص براي ذرات  
1PM   .با یکدیگر مشاهده شد. همچنین همبستگی باالیی  میان ذرات مذکور با دما و سرعت جریان هوا وجود داشت 

ز نتیجه گیري:     جا حدم ز  ر ا االت علق ب ت م ذرا ا  ن ب دگا رانن س  بوده است و بیانگر این است که شرایط موجود نیازمنـد مـداخالت         ACGIHتما
شاره کـرد   ا ا بهداشتی می باشد. بعنوان یک راهبرد کنترلی می توان به بهبود کابین هاي ماشین ها و تعبیه سیستم هاي تهویه اي در دیواره این کابین ه        
دسـتیابی  بـل   که یک مداخله بسیار موثر می باشد. بر اساس یافته ها، در دماهاي پایین، عالوه بر آسایش حرارتی رانندگان، کاهش آلودگی نیز تا حدي قا   

کـه  ود  است. با استفاده از کابین هاي هوابندي شده، ممکن است غلظت ذرات معلق به زیر حد مجاز نیز برسد. جهت انجام تحقیقات بیشتر توصیه می شـ  
ـ               ی در مطالعات آینده، محققین اهداف مطالعه خود را معطوف به تعیین مشخصات شیمیایی ذرات و بررسی میزان مواجهه شـغلی کـارگران در مـدت زمان

 ساعت کار روزانه مشغول فعالیت می باشند. 8واقعی تماس با االینده ها بکنند چرا که رانندگان صنعت کشاورزي بیش از 
 

شاورزيواژه هاي کلیدي:  ر ک ا ردوغب ی، گ غل ش جهه  ن، موا ای ن کمب دگا رانن ق،  شا ستن ت قابل ا  ذرا
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A-10-49-1 

Investigating the impacts of improving ventilation system on performance and 
efficiency of production in a Autoconer generation unit in the spinning industry 

 

Hamidreza Haydari1, Razieh Zoghi*,2, Hoda Rahimi Fard1 

1Qom University of medical science, Faculty of health, Research center of environmental pollutants 

 2Qom University of medical science, Faculty of health, Health professionals (Corresponding author)  

Zoghi.rz@gmail.com 

 

Abstract 

Background and purpose: one of the most important factors impacting the performance and efficiency of 
production is ventilation that plays this crucial role with reduction the pollution and heat. The purpose of the 
present article was to determine the impacts of improving the ventilation systems on performance and efficiency 
of production through controlling the physical parameters including temperature and moisture and also with 
controlling the chemical factors of workplace in Autoconer unit of a spinning company.   

Research method: research data have been assessed using dry thermometer, wet thermometer and digital 
humidity thermometer measuring environmental parameters. These parameters have been used to evaluate the 
thermal discomfort indicators (DI). Using Gravimetric analysis method through a scale with an accuracy of 
0.0001 gr data related to concentration of the polyester and cotton pollutant dusts, respirable dust, have been 
assessed. Obtained data from measuring the concentration of pollutants have been used to estimate the 
effectiveness of ventilation systems. The amount of the production has been assessed by measuring the reel 
samples and determining the number of reels or spring-enabled device to ascertain the efficiency of production. 
All of the investigations and comparisons have been conducted in three conditional situations including without 
suitable ventilation system, improved and adjusted ventilation system and finally designing and installing the 
new ventilation system; and three generating stations of an Autoconor unit including stations A,B and C. 

Results: results from the study indicated that the amounts of DI in three investigated saloons didn’t have 
significant differences and all of them were close to thermal comfort (P=0.45); and despite of exert small 
changes, it has not been observed significant differences between thermal discomfort indicator (DI) with process 
of improving air conditioning (P=0.42). On the other hand, it has been determined that improving the ventilation 
system by reduction the pollutants, increased the production and efficiency of the work (P< 0.05). 

Conclusion: the present study showed that improving ventilation system system through controlling the 
chemical parameters and physical parameters, with lower impacts, including temperature and moisture will have 
an important role in increasing the operation and efficiency of production in spinning industry. 

 

Keywords: ventilation system, production, performance, thermal discomfort indicator (DI) 
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A-10-51-1 

تعیین مقادیر جزیی مالتونین بزاقی با استفاده از روش آماده سازي میکرو استخراج مایع مایع پخشی و کروماتوگرافی 
 مایع با عملکرد باال

 

 5، هما ملک خانی4، مهرداد حلمی کهنه شهري3، عادل مظلومی*2، مهران پورحسین1سید جمال الدین شاه طاهري

 استاد، پژوهشکده محیط زیست ، دانشکده بهداشت،، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتري تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  2

mehr5632@gmail.com  

 گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشیار،  3

 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  4

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 5

  

   چکیده

ن  زمینه و هدف:  عیی  است.  بوده  ها  آنالیست  براي  جدي  چالش  یک مایعات بدن، در ترکیبات مشابه سایر وجود بعالوه و آن پایین غلظت علت به مالتونین مقدار ت
مطالعه حاضر بهینه سازي،      هدف  باشد.  ناپذیر می   اجتناب  امر  یک  مختلف  هاي  نمونه  در  مالتونین  مقدار  براي تعیین   دستگاهی  آنالیز  از انجام   قبل  نمونه  سازي  آماده

 براي تعیین مقادیر مالتونین بزاقی می باشد. (DLLME)مایع پخشی-مایع استخراج میکرو اعتبار بخشی و استفاده از روش

همواد و روش ها:      رحل با   شده  سازي  بهینه  روش  سنجی  مایع پخشی بود. اعتبار   -مایع  استخراج  روش میکرو   بر  موثر  عامل  هشت  بررسی  شامل  سازي  بهینه  م
 انجام  استاندارد  غلظت  سه  براي  ضریب تغییرات   محاسبه  و  روز  یک  در  پی) و شش بار     در  پی  روز  شش  مدت  روز(به  به  روز  افزودن غلظت هاي استاندارد، بصورت    

نفر روزکار تهیه شدند. در نهایت از روش بهینه سازي شده و اعتبار سنجی شده                   15فرد نوبت کار و قبل از ظهر از            15گردید. نمونه هاي واقعی بزاق در نیمه شب از           
 کتور فلورسنت استفاده گردید.   دت  براي آماده سازي نمونه هاي واقعی بزاق استفاده شد. براي تعیین مقدار مالتونین از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال مجهز به                      

 یک طرفه انجام شد. ANOVAو با استفاده از روش  18نسخه  SPSSافزار  نرم از استفاده با ها داده آماري آنالیز

تغییرات بازیافت روش بهینه سازي شده براي          آمد. براي اعتبار سنجی روش، ضریب        موثر بر روش استخراج بدست      عوامل  از  هرکدام  براي  بهینه  مقادیر  ها:  یافته
پی)    در  پی  روز  شش  مدت  روز(به  به  روز  بصورت  نامبرده  هاي  غلظت  لیتر محاسبه شد. ضریب تغییرات براي       میلی  بر  پیکوگرم  250و    100،  50غلظت هاي استاندارد    

درصد محاسبه شد. مقادیر مالتونین بزاقی در حداکثر مقدار (نیمه            1/83و    2/68،    4/49ترتیب  به روز یک در درصد و  بصورت شش بار 1/82و  2/39،  6/29به ترتیب  
 شب) و در حداقل مقدار ( قبل از ظهر) بر حسب پیکوگرم بر میلی لیتر مکعب بزاق تعیین شد.

است. همچنین تفاوت معنی داري بین        بوده  برخوردار  مناسب  و دقت   صحت  از  شده  سازي  بهینه  روش  آمده،  بدست  تغییرات  ضریب  مقادیر  به توجه با :گیري  نتیجه
مایع -مایع  استخراج  روش میکرو   به  بزاقی  مالتونین  نمونه  سازي  آماده  ).p  >  0/0001میانگین مالتونین اندازه گیري شده براي روزکاران و نوبت کاران وجود داشت (             

 از  معمولی، استفاده   هاي  آزمایشگاه  در  بودن  انجام  و قابل   سادگی  قبیل  از  فراوانی  هاي  مزیت  داراي  گرید،  بخشی  و اعتبار   سازي  بهینه  حاضر  پخشی که در مطالعه   
 می  بودن  قیمت  ارزان  در نهایت   و  مختلف  تجزیه  هاي  با روش   سازگاري  نمونه،  سازي  آماده  هاي  تکنیک  سایر  با  کم، سازگاري   زمان  به  نیاز  ها،  حالل  کم  حجم
 .باشد

 

 عالی عملکرد با مایع کروماتوگرافی بزاق، پخشی، مایع-مایع میکرواستخراج مالتونین، ي: کلید کلمات
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A-10-59-1 

 ارزیابی ریسک مواجهه با  مواد شیمیایی در یک ازمایشگاه تحقیقاتی شیمی
 

 3، مریم یزدي2، سمیرا برکات1*ساراکریمی زوردگانی
 دکتري بهداشت حرفه اي، استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 1

S_karimi@hlth.mui.ac.ir 
 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2 

 دانشجوي دکتري آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 3
 

 چکیده
ش                 زمینه و هدف   زای ف ا ختلف  شیمیایی م د  ز موا ده ا ستفا عتی ا صن ختلف  سه هاي م رو پ جاد  ی تکنولوژي و ا ت  شرف پی ا  : ب

یافته که می تواند منجر به بروز اثرات مضر بر افراد درگیر شود.  عالوه بر محیط هاي کاري، امکان مواجهه با مواد شیمیایی و سمی در                             
محیط هاي آموزشی مانند آزمایشگاه هاي شیمی نیز براي اپراتورها، دانشجویان و سایر افراد وجود دارد. به منظور کنترل این گونه                            
مواجهات در گام نخست نیاز به انجام یک برنامه جامع ارزیابی ریسک می باشد تا بر اساس سطوح ریسک به دست امده اقدامات کنترلی                         
انجام پذیرد. در این راستا روش هاي مختلف ارزیابی ریسک تعریف شده که در این تحقیق  ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی سمی                 

 انجام گرفت. UOWو  SQRAدر یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی با روش 
در                      مواد و روش ها:    ت.   م گرف جا شیمی ان تی  حقیقا ت ه  شگا زمای یک آ در  وده و  حلیلی ب ت توصیفی  ز نوع   عه ا ن مطال ای

مرحله اول کلیه مواد شیمیاي موجود در ازمایشگاه به تفکیک فرم فیزیکی جمع آوري گردید و اطالعات کامل در خصوص سمیت آن ها،                        
 UOW) و SQRAشرایط مواجهه و شرایط کنترلی موجود در آزمایشگاه تهیه شد. جهت ارزیابی ریسک از روش ارزیابی ریسک نیمه کمی(

 استفاده گردید و  سطوح ریسک از سطح ریسک ناچیز تا بسیار  زیاد تعیین شد و نهایتا نتایج به دست امده مقایسه گردید. 
ش                یافته ها:  رو سک به  ری رزیابی  ا خصوص  در  ود که  ن ب ز ای حاکی ا ج  بیشترین فراوانی ریسک مربوط به سطح        SQRAنتای

مربوط به    SQRA ، سطح ریسک متوسط بیشترین فراوانی را داشته است. کمترین فراوانی در روش              UOWریسک کم بوده و در روش        
 مربوط به سطح ریسک کم بوده است. UOWسطح ریسک خیلی کم و در روش 

ش نتیجه گیري رو دو  د  دا شان  ح ن تا حدودي ارزیابی ریسک مشابهی را در این آزمایشگاه تحقیقاتی داشته و  UOWو  SQRA: نتای
در عین حال  هر دو روش ساده بوده و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و در آزمایشگاه هاي شیمی و محیط هاي شغلی به خوبی قابل اجرا                             

 بوده و پاسخ مناسبی را ایحاد می کند.
 ، ارزیابی ریسک، مواد شیمیاییSQRA ،UOW: کلید واژه ها
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A-10-59-2 

 بررسی تاثیر سموم ارگانوفسفره بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین  استراز پالسماي کشاورزان 

 

 3، مسعود ریسمانچیان2*، مهدي میررضایی 1سارا کریمی زوردگانی

 دکتري بهداشت حرفه اي، استادیار دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران     1

 اصفهان، اصفهان، ایران  کیدانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي،    دانشگاه علوم پزش 2 

mehdimirrezaei458@gmail.com     

 دکتري بهداشت حرفه اي، استادیار دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران       3

 

 چکیده

باشند. ترکیبات    می  آفات  دفع  سموم  با  تماس  کشاورزي  در حرفه   که بیشترین نوع مواجهه     دهد  می  نشان  : تحقیقات زمینه و هدف  
ارگانوفسفره طبقات مختلفی از آفت کش ها با کاربردهاي شناخته شده به عنوان حشره کش و به میزان کمتر به عنوان علف کش در شغل 
کشاورزي بوده که مسمومیت با این گروه از سموم یک مشکل بزرگ در سراسر جهان به ویژه در کشورهاي در حال توسعه با موارد مرگ                          

 متعدد در سال می باشد. در این مطالعه  هدف بررسی تاثیر سموم ارگانوفسفره بر انزیم کولین استراز پالسماي کشاورزان می باشد.

این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی بوده و به کمک پرسشنامه اي که بدین منظور تهیه شده بود از بین کشاورزان                        مواد و روش ها:   
ماه گذشته با سموم ارگانوفسفره مواجهه نداشته بودند انتخاب شدند. گروه دیگري از افراد به  6تا 3مرد تعدادي کشاورزان سم پاش که طی 

عنوان گروه شاهد از میان افرادي که کشاورز نبودند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از  اجراي عملیات سم پاشی یک نمونه خون از دو گروه 
 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.  DGKCجمع آوري شده و فعالیت کولین استراز پالسما آنها به روش 

ج  یافته ها:  و در گروه کشاورزان      13655.8حاکی از این بود که بعد از سم پاشی، میانگین آنزیم کولین استراز پالسما در گروه شاهد   نتای
 بود که اختالف معنی داري را نشان داده است.  8516.3مواجهه یافته با سموم ارگانوفسفره 

مسمومیت با سموم ارگانوفسفره درکشور ما به عنوان یکی از اصلی ترین علت مسمومیت در بین کشاورزان می باشد.                       :  نتیجه گیري 
بنابراین، باتوجه به نتایج تحقیق و اهمیت ارزیابی تماس کشاورزان با سموم ارگانوفسفره و تاثیرگذاري بر سطح آنزیم کولین استراز می                        
توان گفت آموزش کشاورزان در جهت تولید محصوالت ارگانیک به منظور استفاده هرچه کمتر از سموم و جلوگیري از مسمومیت هاي                        

 ناشی از سم پاشی در این قشر ضروري به نظر می رسد.

زکلید واژه ها را ست ا ن  م کولی زی ن، آن شاورزا ره، ک سف رگانوف ا م  سمو   :  
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A-10-65-1 

 دفــراسیروکس سم زدایی آب از آهن تــوسط نانو فیلترپلیمري حاوي
 

  *فاطمه عضدي

  کارشناس ارشد سم شناسی پزشکی

fatemehazodi@gmail.com 

 چکیده
همانطور که کمبود آهن در بدن باعث مشکالت سالمتی میشود، افزایش  آن نیز باعث ایجاد بیماریهایی میشود. مثال در بیماران کلیوي                        :زمینه وهدف 

که در اثر فرایند دیالیز دچار شکست هموگلوبین و ازاد شدن اهن موجود در گلبولهاي قرمزمیشوند، افزایش غلظت اهن در بدن باعث بیماري                                   
 وس هموکروماتوز میشود. یکی از راههاي ورود آهن به بدن آب میباشد. روشهاي رایج آهن زدایی از اب شامل اکسیداسیون، تبادل یونی، اسمز معک                            

ت حذف   جه  میباشد. هر یک از این روشها نیازمند زمان وهم هزینه باال میباشند. همچنین استفاده از موادي مثل کلر پرمنگنات درفرایند اکسیداسیون                         
هش کا  مواد الی و آهن باعث ایجاد  الودگی ثانویه در حین تصفیه میشود. دفراسیروکس داروي شالته کننده آهن و سایر فلزات سنگین میباشد که در                           

رات نانو  اث  غلظت آهن و سایر فلزات در موارد مسمومیت و یا در بیماران تاالسمی کاربرد دارد.  باتوجه به کاربردهاي فناوري نانو در این پایاننامه                               
 فیلترهاي پلی مري حاوي داروي دفراسیروکس (بعنوان داروي شالته کننده اهن) در  جذب آهن از اب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نانوفیلترهاي پلیمري حاوي داروي دفراسیروکس به روش الکتروریسندگی تهیه شد. ساختار میکروسکوپی الیاف با استفاده از                        :مواد و روش ها      
بررسی شد و میانگین قطر فیبرها در فرمولهاي مختلف بررسی و               )(Scanning Electron Microscopy  SEMمیکروسکوپ الکترونیکی 

میکروسکوپی نانو فیلترهاي پلی کاپروالکتون به همراه و بدون دفراسیروکس قبل وبعد از انجام فرایند جذب آهن مورد                      ¬مقایسه شد. همچنین ساختار   
جهت بررسی گروههاي عاملی    )  FTIR) Fourier transform infrared spectroscopyمشاهده قرار گرفت. طیف سنجی مادون قرمز         

دقیقه بررسی شد. شناسایی  کمی دفراسیروکس با استفاده از اسپکتروفوتومتر صورت               90پلمیر و دفراسیروکس استفاده شد.  میزان جذب اهن در طی             
) p  >  0/05صورت گرفت و (    T-testصورت گرفت ومقایسه بین دو گروه با        GraphPad prism 6.0ها با استفاده از نرم افزار       ¬گرفت. آنالیز داده  

 معنی دار در نظر گرفته شد.
سط                    یافته ها :   تو س  روک سی را دف حاوي  روالکتون  پ پلی کا رهاي  فیلت انو  زیکی ن فی شیمیایی و  ر  ا خت سا داري  ی ا پ سی  رر   FTIRب

 بود که  این  شفت در پیکها نشان          1243/  1294/    1367/  1726/  2864صورت گرفت. نتایج نشانگر  تغییر در شدت پیکها در طول موجهاي              

ود. ا ب دهنده پیوند بین دفراسیروکس و گروه استري پلی کاپروالکتون میباشد. نتایج میکروسکوپ الکترونیکی نشانگر تغییر مختصر در ساختار فیبره                        
 میزان جذب پلی سیترات آهن از محلول توسط نانوفیلترهاي حاوي دفراسیروکس و بدون دفراسیروکس بررسی و مقایسه شده. نتایج نشانگر افزایش                        

  ).p > 0/05معنی دار در میزان جذب آهن توسط فیلترهاي  حاوي دفراسیروکس بود (
حاوي                            نتیجه گیري  پلی مري  رهاي  فیلت انو  جه گیري نمود که ن ن نتی عه میتوا ن مطال ز ای ده ا ست ام د ده هاي به  دا توجه به  ا :  ب

ی تواند  و م داروي دفراسیروکس میتواند نقش مهمی در شالته کردن و جدا نمودن آهن از محلولها شود. این مطالعه براي اولین بار در دنیا صورت گرفته                          
 نشانگر کارایی باالي این فیلتر نسبت به نانوفیبر پلیمري بدون دارو باشد.

ن  واژه هاي کلیدي: سطحی، آه س ،جذب  روک سی را دف رو الکتون  ، پ پلی کا ر ،  انو فیلت  ن
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A-10-94-1 

 بررسی مواجهه کارگران با فرمالدئید در کارگاه تولیدات فرآورده هاي چوبی (آریادکور)
 

  2، سپهر کهن زاده، *1گیتی کاشی

 g.kashi@yahoo.com(نویسنده مسؤول) استادیار، گروه آموزشی مهندسی بهداشت محط، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران،  1

 تهران  کیدانشجوي کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط، گروه آموزشی، مهندسی بهداشت محط، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزش 2

 

   چکیده
ت                        زمینه و هدف     ز اهمی عمومی ا شت  هدا ت ب عا در مطال چوبی  چوب و محصوالت  ت  ع صن ن  رکنا ت کا سالم ر  ن ب ر آ ثی ا ت خل و  دا ت هواي  : کیفی

شود. تجزیه لیگنین گیاهی،      می  درنظر گرفته   اتمسفري  اکسیداسیون  ظرفیت  زیادي برخوردار هستند. فرمالدئید، بعنوان ترکیبات آلی فرار و آالینده درجه اول، براي تعیین      
زجمله منابع  ه ا آتش سوزي جنگل و واکنش هاي اتمسفري ازجمله منابع طبیعی تماس انسان با فرمالدئید محسوب می شوند. وسایط نقلیه، کف پوش و تخته چندالی                           

سرطان فرمالدئید را به عنوان عامل ایجادکننده سرطان خون معرفی نمود.              تحقیقات  المللی  بین  انسان ساخت تماس انسان با فرمالدئید، ، محسوب می شوند. سازمان           
پیشنهاد می    3mg/m  0/03پیشنهاد می شود. بیشینه مواجهه مجاز با آالینده فرمالدئید در هواي آزاد                <  ppb  0/1راهنماي مواجهه با آالینده فرمالدئید در هواي آزاد         

ت فرآورده هاي چوبی    یداشود. بنابراین هدف دراین تحقیق توصیفی تحلیلی بررسی غلظت فرمالدئید در ادار کارگران و بخش هاي مختلف هواي داخلی و آزاد کارگاه تول                       
 است که ازطریق نمونه برداري انجام می شود. 1395(آریادکور) در سال 

تحلیلی، براساس سرشماري است. بهترین روش جهت ارزشیابی محیطی گازها نمونه برداري در منطقه               -روش نمونه گیري در این پژوهش توصیفی      ;مواد و روش ها     
ایستگاه نمونه برداري در بخش هاي رنگ، برش زنی، اتاق             4ایستگاه نمونه برداري هواي آزاد و          1%)،  100کارگر (   4تنفسی می باشد. جامعه آماري این پژوهش را          

صبح   10-12% ایستگاه هاي نمونه برداري) تولیدات فرآورده هاي چوبی (آریادکور) تشکیل می دهند. نمونه برداري در ساعت                    100استراحت کارگران و اداري کارگاه (     
انجام گرفت. نمونه برداري از هوا براي ارزیابی غلظت فرمالدئید در هواي داخل سایت توسط روش نمونه برداري مستقیم فعال                       1395/9/30الی    1395/9/1دربازه زمانی   

لیتر   2/2با شدت جریان عبور هواي معین (        Protable 10-30l، ساخت آمریکا) با پمپ نمونه برداري    SKC(مدل  Quick take 30انجام شد که توسط دستگاه  
متري از سطح زمین انجام گرفت. نتایج بدست آمده با استاندارد مقایسه و سطح                 5/1دقیقه در ارتفاع      30در دقیقه تصحیح شده با دما، رطوبت و فشار محیط) به مدت              

) براي آنالیز متغیرها استفاده شد. تهیه نقشه کیفیت هوا با سامانه               18نسخه   SPSSو کاي دو (      T-testآلودگی هر ایستگاه مشخص گردید. آزمون هاي آماري           
 ) تعیین گردید. GIS) (Arc GIS, 10.1اطالعات جغرافیایی (

سب            یافته ها    رح ز ب یی ا پ در فصل  د  زا ه و آ رگا خل کا دا د هواي  دئی رمال ف غلظت  ن  انگی -1/1(  0/42±0/7) و   1/761-4/736(  2/6±0/5به ترتیب    ppm: می
) بدست آمد. میانگین غلظت فرمالدئید هواي       0/092  –0/035(ppm 0/059±0/2) بدست آمد. میانگین غلظت فرمالدئید در ادرار کارگران در فصل پاییز برحسب  0/091

بت نسبی، دما و غلظت     رطوداخل و آزاد کارگاه در فصل پاییز از سطح استاندارد فراتر رفته است. مقدار همبستگی معنی داري بین غلظت فرمالدئید ادرار کارگران با                             
 بدست آمد.  0/75×10-6% براي بیشینه غلظت فرمالدئید 90خطر سرطان افزایشی طی عمر به ازاي احتمال  ).p > 0/05فرمالدئید هواي داخلی کارگاه بدست آمد (

ه                              نتیجه گیري  رگا خلی کا دا در هواي  د  دئی رمال ف غلظت  ن  انگی ري نمود که می جه گی ن نتی توا ده می  ست آم د ج ب س نتای سا را برابر   0/23: ب
 آلودگی هوا در کارگاه ضرورت دارد.   برابر هواي آزاد است. کنترل  6استانداردهاي جهانی است. میانگین غلظت فرمالدئید در هواي داخلی کارگاه حدود 

 

 خطر سرطان، فرآورده هاي چوبی، فرمالدئید، هواي آزاد، هواي داخلی  :هاي کلیدي واژه
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A-10-120-1 

Survey of airborne particles Airborne Particulate Matters and indoor air 
quality index in Bu-Ali Sina hospital Qazvin (2015) 

 

Sana Shokri1 , Ahmad Nikpey2*, Ali Safari Varyani2 

1- M.Sc. Student of Occupational Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 

2- Associate Professor of Occupational Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin,  

nikpey@gmail.com  

 

Abstract 

Background: poor air quality and airborne particulate matters in hospital wards could ad-
versely affect health of patients and hospital personnel. To assess the effect of air quality 
and airborne particulate matters in different Bu-Ali Sina hospital Qazvin wards  

Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted from October to Decem-
ber in Bu-Ali Sina hospital Qazvin 2015. Air sampling conducted twice a week by Micro 
Duct Pro, HP3275-05 (Casella Co.) equipped with PM2.5 and PM10 particle probe by flow 
rate 3.5 L/min for 10 minutes. To make a qualitative assessment of air using the Air Quality 
Index (AQI) and T-test and Pearson correlation were used to compare particulate matter 
concentration in different hospital wards 
Results: The highest 24-hour average concentration of PM2.5 and PM10 were obtained in 
men cardiology ward equal to 46.38 and 13.49 Micrograms per cubic meter. Significant pos-
itive correlation was shown between indoor and outdoor PM2.5 concentrations in hospi-
(r=0.93) 
Conclusion: A high ratio of indoor  air  quality to outdoor  air  quality showed a poor  
ventilation, direct relationship between indoor air with outdoor air of hospital and Internal 
sources of emissions on air quality. Facilitate the spread and transmission of infectious not 
only endangering the health of staff, but also can increase the time of hospitalization and 
maybe it would readily transmitted of infectious agents to outside of the hospital.  
 

Keywords: Air Quality, Airborne Particulate Matter, Hospital 
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A-10-120-2 

 سیستم هاي تهویه موضعی در برخی از صنایع شهر قزوین ارزیابی
 

 5،حبیب اهللا چگینی 4، علی جعفري3، ثنا شکري2، علی صفري واریانی*1احمد نیک پی

 (نویسنده مسئول) nikpey@gmail.comدانشیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران،-1
 دانشیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران - 2
 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین، ایران- 3

 کارشناس بهداشت حرفه اي، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران - 4
 کارشناس بهداشت حرفه اي، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران - 5

 

  چکیده
ی، به                     زمینه و هدف   هویه موضع ت امه  رن ن ب ای در  شود و  جاد می  ی سازي ا ه امه ب رن جراي ب سایه ا در  م  سال : محیط کاري 

عنوان یک روش کنترل در منبع از جایگاه برجسته اي برخوردار است. بر این اساس این مطالعه به ارزیابی عملکرد سیستم هاي تهویه                            
 موضعی در برخی از صنایع شهر قزوین می پردازد.

عه مقطعی  مواد و روش ها:      ن مطال ، بر روي سیستم هاي تهویه موضعی برخی از صنایع شهر قزوین             1394توصیفی در زمستان      -ای
 انجام شد.  (ACGIH)انجام شد. ارزیابی هاي کیفی و کمی بر اساس روش هاي استاندارد انجمن بهداشت حرفه اي آمریکا

در       یافته ها:  هویه  موضعی  ت ستم هاي  شرکت مورد بررسی فاقد ویژگی هاي کمی و کیفی قابل اندازه گیري               23شرکت از     12سی
بودند. طراحی و اجراي سیستم هاي تهویه در سایر شرکت ها بی توجه به ویژگی هاي منابع انتشار و اصول طراحی سیستم هاي تهویه                            
موضعی انجام شده بود. عیوب ظاهري و نشتی در سیستم هاي مورد مطالعه امري بدیهی بود و مقدار نشتی با توجه به عمر و فشار کاري و                          

% بود. از نظر مصرف انرژي تطابقی میان نیازهاي واقعی سیستم و توان الکتروموتور و هواکش انتخاب شده وجود             20کیفیت ساخت در حدود 
 نداشت. 

سیستم هاي تهویه موضعی در شرکت هاي مورد بررسی در وضعیت مطلوبی نبودند. بهبود کیفیت سیستم هـاي       نتیجه گیري:  
اصالح قوانین و بویژه قانون سخت و زیـان آور، بهبـود           تهویه موضعی نیازمند بازنگري جدي در حوزه آموزش هاي دانشگاهی،     

تعامل سازمان هاي مسئول در زمینه بهداشت حرفه اي، محیط زیست و ایمنی و ایجـاد مکـانیزم هـاي قـانونی جهـت الـزام                        
 .کارفرمایان به استفاده از کارشناسان در زمینه سیستم هاي تهویه موضعی است

 

 تهویه موضعی، بهسازي محیط، کیفیت هوا :هاي کلیدي واژه
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A-10-120-3 

 تأثیرکیفیت آب دستگاه هاي تهویه مطبوع بر کیفیت هواي اتاق هاي پاك
 

 3، ثنا شکري2،علی صفري واریانی ، *1احمد نیک پی

 (نویسنده مسئول) nikpey@gmail.comدانشیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران،-1
 دانشیار گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران -2
 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین، ایران- 3

 
 چکیده 

ــی        زمینه و هدف:      سوب م پاك مح تاق هاي  دي ا ابی و طبقه بن رزی شاخص هاي ا ن  ری همت ز م رد ا ت هواب ذرا
شوند که تعداد آنها می تواند متاثر از نوع سیستم تهویه مطبوع باشد. هدف این مطالعه بررسی ثاثیر کیفیت آب دسـتگاه هـاي             

 بود. سازنده محصوالت التکسی  یک شرکت بهداشتی 7-هواساز  تبخیري بر کیفیت هوا در اتاق هاي پاك کالس

توصیفیمواد و روش    عه  ن مطال مقطعی در یکی از شرکت هاي بهداشتی حومه قزوین انجام شد. ارزیابی کیفیت هوا     -ای
میکرومتر انجام شـد.    2/5و  0/5در کانال هاي   Dylos DC1100و همچنین مطالعات آزمایشگاهی توسط شمارنده لیزري  

سانتی متر   60× 120× 60تاثیر کیفیت آب(آب مقطر، آب شیر) بر تعداد ذرات معلق هوابرد در محفظه تست شیشه اي به ابعاد 
تاثیر کیفیت آب بر تعداد ذرات معلق هوابرد توسط آزمـون  و با استفاده از یک دستگاه تولید بخار اولتراسونیک انجام شد.بررسی  

 با استفاده از آزمون تی تست انجام شد.  ISO14644آماري رگرسیون و مقایسه با استاندارد 
ت  یافته ها    ذرا د  دا ع ت سط  بسیار فراتـر از الزامـات اتـاق هـاي پـاك               میکرومتر در اتاق هاي پاك شرکت، 2/5و  0/5متو

بود. بر مبناي بررسی انجام شده در شرایط کنترل شده، ارتباط معنی داري بین تعداد ذرات معلق در هر دو سـایز بـا         7-کالس
ذره و    5000ذره به کمتر از  30000میکرومتر از  2/5ذرات کیفیت آب مشاهده شد، به طوري که با استفاده از آب مقطر  تعداد        

 ذره در متر مکعب هوا رسید. 10000ذره  به کمتر از  60000میکرومتر از  0/5تعداد ذرات 
ود و                  نتیجه گیري:   ــ وع موج ــ ه مطب ــ هوی ت ه  ستگا د سازي  ه شگاهی، ب زمای عه آ ز مطال حاصل ا ج  ر مبناي نتای ب

در کانال هاي ورود هوا، کیفیت هـوا در اتـاق هـاي مـورد               F7تغذیه آن با آب مقطر و همچنین استفاده از فیلترهاي کالس       
 بهبود یافت. 6بررسی تا سطح کیفی اتاق هاي کالس 

 اتاق پاك، تهویه مطبوع، کیفیت آب، ذرات هوابرد :هاي کلیدي واژه 
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A-10-121-1 

 ارزیابی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در آبکاران کروم سخت منتخب از شهر تهران 

 
 2سهیال خداکریم،1، رضوان زنده دل1*زهره فضلی

 گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

  Zohreh.Fazli@outlook.comنویسنده مسئول: 
 گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی2

  چکیده

کروم یکی از فرایندهاي مهم صنعتی است،که با تولید میست کروم شش ظرفیتی در کارگاههاي کروم                     :  آبکاري  زمینه و هدف    
باشد. کروم شش ظرفیتی از سوي سازمان بین المللی تحقیق بر سرطان در گروه سرطان زاي انسانی طبقه بندي                      �سخت همراه می  

بعنوان یک بیومارکر مناسب در پایش تماس با مواد           را  در چند سال اخیر مطالعات مختلف بررسی فعالیت هاي آنزیمی             .شده است   
شیمیایی مطرح کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در کارگران چند صنعت آبکاري کروم سخت                        

 انجام گردید.

عه مواد و روش ها  ن مطال ای در  کارگر از صنایع مواد غذایی و بسته بندي   35کارگاه کروم سخت مطالعه شده اند.  10آبکار از  32: 
بدون تماس با عوامل زیان آور بعنوان گروه مواجهه نیافته درنظر گرفته شد و از لحاظ مصرف سیگار وسن و سابقه کار با افراد مواجهه                          

انجام یافت.    .NIOSH method No.7600یافته همسان سازي گردید. تماس شغلی با کروم شش ظرفیتی براساس روش                 
 فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در خون تمامی افراد مطالعه شده با روش المن ارزیابی گردید.

 3mg/m  تا    3mg/m  0/033)3mg/m  0/021مواجهه شغلی با کروم شش ظرفیتی در کارگاه هاي کروم سخت            :  میانه   یافته ها  

ارزیابی شد.     U/L  27/6و در افراد مواجهه نیافته         U/L  39/6فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در آبکاران       ) ارزیابی شد.    0/097
. )p≥  0/05فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در افراد مواجهه یافته به شکل معنی داري کمتر از گروه مواجهه نیافته  تعیین گردید (                        

  . برابر  گروه کنترل تخمین زده شد 3/357تعداد افراد با فعالیت انزیمی غیر نرمال در آبکاران کروم سخت 

درصد از آبکاران کروم سخت داراي مواجهه باالتر از حداستاندارد پیشنهاد شده در  31/4نتایج این مطالعه نشان می دهد  :نتیجه گیري
تماس شغلی با کروم شش ظرفیتی حتی در غلظت هایی پایین تر از حدود                 ایران می باشند. در یک نتیجه گیري کلی می توان گفت           

 مجاز شغلی سبب کاهش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز می گردد. 
 

 ، فعالیت آنزیم استیل کولین استراز، صنعت آبکاري کروم سختVIکروم  کلمات کلیدي:
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A-10-146-3 

 مایع پخشی: با تاکید بر آنالیز مواد خطرناك موجود در محیط کار-میکرواستخراج مایع
 

 ،*3مسعود ریسمانچیان ، 2کریم ابراهیم ،1زهرا اردودري

 م پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانعلو. دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته ي تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه 1

 . استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 2

    rismanchian@hlth.mui.ac.ir. (نویسنده مسئول) استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 3
 چکیده 

ع   زمینه و هدف:    ج مای خرا ست ) روش میکرواستخراجی است که براي اولین بار توسـط اسـدي و        DLLMEمایع پخشی (   -میکروا
مطرح گردید و از جمله تکنیکهاي آماده سازي بسیار مطلوب و بی خطر نمونه محسوب میشود. سریع و مـقـرون     2006همکاران در سال  

بصرفه بودن، کاربري آسان، حجم پایین حاللها، فاکتور تغلیظ باال و زمان استخراج کوتاه از مزایاي این تکنیک محسوب میگردد. استخراج            
و پیش تغلیظ همزمان آنالیت در حالل استخراج کننده  بر پایه ي سیستم حاللهاي سه گانه صورت میگیرد. در این مطالعـه مـروري بـه             

در   DLLME، توضیح پارامترهاي تاثیرگذار بر فرایند مذکور و نهایتا به بررسی کاربـرد روش       DLLMEمعرفی اصول بنیادي روش 
 استخراج مواد خطرناك موجود در محیط کار خواهیم پرداخت.

 ,Science Direct, Google Scholar, ISI, Scopus جستجوي موتورهاي مروري، از ي مطالعه این در مواد و روش ها:

Pub med بـا روش     2017 تـا  2006 هـاي   سـال   زمـانـی    بـازه   شد. مواد خطرناکی که در محیط کار وجود داشـت و در        استفاده
DLLME شامل     شدند  جستجو  مقاالت  آن  براساس  که  واژهایی  استخراج گردید، مورد بررسی قرار گرفت. کلید  DLLME    آمـاده ،

 . محیط کار بودو  سازي نمونه، مواد خطرناك
د یافته ها :   ده، موا ش شر  مضر و خطرناك بسیاري مطالعه شده بود که در محیط کـار مـوجـود بـوده و بـا روش                  در مقاالت منت

DLLME                 استخراج و پیش تغلیظ شده بود. لذا دسته بندي در این زمینه صورت گرفت و موادي که بیشترین اهمیت  را داشتند در گروه
 هاي فلزات، آفت کشها، علفکشها، قارچ کشها و سایر مواد دسته بندي و بررسی و روش کار آنها شرح داده شد.

ا  نتیجه گیري:    سایر روشهاي استخراجی و مزایاي فوق العاده روش مذکور، میتوان بـراي اسـتـخـراج مـواد                     متعدد  معایب  به  توجه  ب
 استفاده کرد و این روش را براي سایر مواد توسعه داد. DLLMEخطرناکی که در محیط کار وجود دارد از روش 

   

 ، آماده سازي نمونه، مواد خطرناك، محیط کار، مروريDLLME کلمات کلیدي: 
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A-10-157-1 

 ارزیابی مقایسه اي مواجهه جوشکاران با فیوم هاي جوشکاري براساس تراکم جرمی و عددي

 
 و*6، فریده گلبابایی5، علی کریمی4، سمیه فرهنگ دهقان3، کمال اعظم2، امیرحسین کوکبی1جواد ساجدي فر

 .دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایرانمربی، کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت،  1

 استاد، گروه متالورژي، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران. 2

 دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.  3

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، ایران.استادیار  4

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی تهران، ایران.  5

  fgolbabaei@sina.tums.ac.ir(نویسنده مسئول) استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی تهران، ایران.   6

  چکیده         
پرمصرف ترین نوع جوشکاري در میان جوشکاري هاي قوس الکتریکی می باشد.  در                  SMAWامروزه جوشکاري با الکترود دستی پوشش دار یا          :   زمینه و هدف  

ترین این    شوندکه از دیدگاه بهداشت شغلی، مهم       گرما، صدا و پرتو فرابنفش تولید می        آور مختلفی از قبیل فیوم ها، گازها،           طول عملیات جوشکاري معموالً عوامل زیان     
مشخص کند    SMAWباشند. مطالعه حاضر سعی دارد تا با مقایسه تراکم عددي و جرمی فیوم هاي منتشره در فرایندهاي جوشکاري                      عوامل فیوم هاي جوشکاري می    

 یک از تراکم هاي عددي یا جرمی شاخص بهتري از مواجهه با فیوم ها را در فرایندهاي جوشکاري نشان می دهد. که کدام

بر روي    SAMWبراي ارزیابی تراکم عددي و جرمی فیوم هاي جوشکاري           1.106مدل  GRIMM در مطالعه حاضر، دستگاه پایشگر گردوغبار :مواد و روش ها 
سانتی متري که نماینده ناحیه تنفسی        41میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. نمونه برداري از هوا به منظور پایش ذرات در فاصله                    4/0با ضخامت     304استیل زنگ نزن    

ولت و قطبیت الکترود بصورت جریان مستقیم الکترود          25اپراتور جوشکار می باشد، انجام شد. سنجش تراکم عددي و جرمی فیوم ها در شرایطی صورت گرفت که ولتاژ               
 بود.  DCEPمثبت یا 

است. بیشترین    3μg/m  1631/11ذره بر لیتر و       1140451میزان تراکم عددي و جرمی کلی فیوم هاي جوشکاري در ناحیه تنفسی اپراتور جوشکار به ترتیب    :  یافته ها 
میکرومتر   5/6تا    5ذره بر لیتر و کمترین آن مربوط به ذرات در ردیف اندازه                938976با  )  NC1(میکرومتر    0/5تا    0/35تراکم عددي مربوط به ذرات در ردیف اندازه           

(NC7)  میکرومتر    5/6ذرات بزرگتر از      و(NC8)      ذره بر لیتر بود. همچنین، باالترین میزان تراکم جرمی مربوط به ذرات در ردیف اندازه                     463و    288به ترتیب با
 می باشد. 3μg/m 355و  450به ترتیب با میزان  )(MC8میکرومتر  6/5و ذرات بزرگتر از  )(MC1میکرومتر  5/0تا  35/0

در محدوده سایزي تطابق وجود ندارد و با کوچکتر شدن             نتایج این پژوهش نشان داد که بین تراکم عددي و جرمی به عنوان دو شاخص ارزیابی ذرات                  :  نتیجه گیري 
ي اعمال اثرات   براسایز ذرات این عدم تطابق مشهودتر است. از آنجایی که ذرات کوچکتر به قسمت هاي تحتانی دستگاه تنفسی نفوذ می کنند و پتانسیل باالتري                               
صرفا در نظر     شودنامطلوب بهداشتی را دارند، لزوم سنجش و ارزیابی ذرات در ردیف اندازه هاي مختلف و بخصوص کسر ریزتر ذرات احساس می شود. لذا تصور می                             

صحیح و درستی از    بی  گرفتن  تراکم جرمی و عدم توجه به تراکم عددي در ارزیابی مواجهه با ذرات در محیط هاي کار صنعتی و به خصوص در فرآیند جوشکاري، ارزیا                            
 اثرات بهداشتی فیوم هاي جوشکاري به عنوان سم سیستمیک ارگان هاي بدن منعکس نخواهد کرد. 

 
سیواژه هاي کلیدي:  تنف جهه  ر، موا دا ش  ش پو ستی  د رود  ا الکت شکاري ب جو جرمی،  راکم  ت ددي،  ع راکم  ت شکاري،   جو
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A-10-157-2 

ارزیابی نقش پارامترهاي مختلف فرایندي بر میزان انتشار فیوم هاي ناشی از جوشکاري با الکترود دستی 
 پوشش دار

 

 و*6، فریده گلبابایی5، علی کریمی4، سمیه فرهنگ دهقان3، کمال اعظم2، امیرحسین کوکبی1جواد ساجدي فر

 .دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایرانمربی، کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، 1

 استاد، گروه متالورژي، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران. 2

 دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.  3

 ، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، ایران.استادیار  4

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی تهران، ایران.  5

  fgolbabaei@sina.tums.ac.ir(نویسنده مسئول) استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی تهران، ایران.  6

 

  چکیده  
حال، فیوم    گیرد. بااین   جوشکاري قوس الکتریکی به صورت گسترده براي ساختارهاي فلزي در سراسر جهان مورد استفاده قرار می                 :   زمینه و هدف  

بر تواند تولید کند و سالمت کارگران را تهدید کند. فیوم ها یکی از محصوالت ناخواسته در فرایندهاي مختلف جوشکاري بوده که                         هاي خطرناکی می  
 باشند. بنابراین هدف مطالعه حاضر تأثیر پارامترهاي عملیاتی فرایند جوشکاري بر روي               حسب ترکیب خود داراي عوارض متعددي بر روي انسان می          

 است. SMAW(Shielded Metal Arc Welding)انتشار فیوم هاي جوشکاري 
براي ارزیابی تراکم عددي و جرمی فیوم هاي جوشکاري            1.106مدل    GRIMM در مطالعه حاضر، دستگاه پایش گردوغبار     :  مواد و روش ها   

SMAW       مورد استفاده قرار گرفت. سنجش ها در پارامترهاي مختلف عملیاتی شامل: شدت جریان، سرعت تراورس،                  304بر روي استیل ضدزنگ
Heat Input (HI)  سانتی متري (منطقه تنفسی جوشکار) از محل جوشکاري انجام شد.   41(ورودي هود تهویه) و  23و در فواصل 

ذره بر لیتر است. با        2733845و    3827707/83سانتی متري به ترتیب        41و    23تراکم عددي کلی فیوم هاي جوشکاري در فاصله           :   یافته ها 
و   6598/32سانتی متري به ترتیب       41و    23ها کاهش یافت. همچنین تراکم جرمی کلی فیوم ها در فواصل                افزایش قطر ذرات، تراکم عددي آن      

 MC8 (Larger than 6.5 μm)و    MC1 (0.35-0.5 μm)میلی گرم بر متر مکعب می باشد. بیشترین تراکم جرمی مربوط به         3803/82

و کاهش سرعت     Heat Inputبود. با افزایش فاصله از محل جوشکاري تراکم فیوم هاي جوشکاري کاهش یافت. بعالوه با افزایش شدت جریان و                  
 تراورس جوشکاري تراکم عددي و جرمی ذرات افزایش پیدا کرد.

تر   شود که اپراتورهاي جوشکاري با در نظر گرفتن کیفیت جوش، از ولتاژ و شدت جریان پایین                 براساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می     :  نتیجه گیري 
و سرعت تراورس باالتر در طی عملیات جوشکاري استفاده کنند. همچنین از آنجایی که ذرات کوچکتر به قسمت هاي تحتانی دستگاه تنفسی نفوذ                          

ص می کنند و پتانسیل باالتري براي اعمال اثرات نامطلوب بهداشتی را دارند، لزوم سنجش و ارزیابی ذرات در ردیف اندازه هاي مختلف و بخصو                            
کسر ریزتر ذرات احساس می شود. تصور می شود صرفا در نظر گرفتن  تراکم جرمی و عدم توجه به تراکم عددي در ارزیابی مواجهه با ذرات در                                  
محیط هاي کار صنعتی و به خصوص در فرآیند جوشکاري، ارزیابی صحیح و درستی از اثرات نامطلوب بهداشتی را بر روي ارگان هاي بدن منعکس                           

 نخواهد شد.

 Heat Inputجوشکاري با الکترود دستی چوشش دار، تراکم عددي، تراکم جرمی، شاخص کلمات کلیدي: 
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A-10-164-1 

 در جذب بخارات تولوئن MZeو  Y ،ZSM-5بررسی کارایی زئولیت هاي 
 

 *، 4، حسین شجاعی فرح آبادي3، سمیه آرزومندان3، مهدي عباس زاده2، حسن ایروانی1مجتبی نخعی پور

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران-1    

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  -2

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،  تهران، ایران -3

  Hosein.shojaee@modares.ac.irکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،  تهران، ایران (نویسنده مسؤول)  -4
 

  چکیده
، تولوئن بوده اتترکیبات آلی فرار، ترکیبات کربنه اي بوده که در بسیاري از فعالیت هاي صنعتی و شیمیایی کاربرد دارد. یکی از پرمصرفت ترین این ترکیب :زمینه و هدف 

ن زا بودن آن رطاکه به دلیل فراریت باال، با قرار گرفتن در معرض تنفس، منجر به عوارض تنفسی، عصبی، لرزش، خواب آلودگی و کما شده و عدم جهش زایی و س
نظیر جذب سطحی، یی هنوز ثابت نشده است. همچنین با نشت به محیط زیست، واگنش هاي فتوشیمیایی و تخریب الیه ازن را در پی دارد. امروزه به کارگیري روش ها

می خورد. هدف از این  چشمکاتالیستی، فتوکاتالیسی و پالسما جهت کاهش غلظت این آالینده ها در مکان هایی که اصالح فرایند و تجهیزات امکان پذیر نبوده زیاد به 
 در جذب بخارات تولوئن می باشد. MZeو  Y ،ZSM-5تحقیق، بررسی کارایی زئولیت هاي 

تهیه شد. بعد از اصالح زئولیت طبیعی با اسید و تري متیل  40-20بصورت طبیعی در مش  MZeبه صورت صنعتی و  ZSM-5و  Yزئولیت هاي  :مواد و روش ها 
گرفته و با استفاده از سیستم دینامیک غلظت ساز، میزان کارایی آنها در جذب  XRDو  BET ،BJH ،SEMکلروسیالن، همراه با زئولیت هاي صنعتی، تست هاي 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. ppm300، و ppm50و غلظت هاي  27±2%، دما:40، رطوبت:l/m1بخارات تولوئن در شرایط: دبی 
 Y:g /2mنشان داد که بستر هاي زئولیت داراي سطحی متخلخل می باشند. سطح ویژه بستر زئولیت   XRDو  BET،  BJH ،SEMیافته ها: نتایج آنالیز 

538، 5-ZSM :g/2m 365/4  وMZe  ،برابر افزایش یافته و  2/54بعد از اصالحg/2m 143.8  بود. نتایج جذب نشان داد که میزان ظرفیت جذب هر سه بستر با
عالرغم کاهش یافتن زمان نقطه شکست و اشباع، افزایش می یابد. در نهایت بیشترین میزان ظرفیت جذب در  دو غلظت  ppm 300به  ppm50افزایش غلظت از 

برابر  5.2و  5.9به ترتیب  ppm 300و  ppm50در دو غلظت  Yبدست آمد بطوري که ظرفیت جذب زئولیت  MZeو کمترین آن براي  Yتعریف شده، براي زئولیت 
 محاسبه گردید. MZeزئولیت 

ولوئن از خود نشان ت تنتیجه گیري: در بین بستر هاي مصنوعی و طبیعی زئولیت، بسترهاي مصنوعی به دلیل دارا بودن سطح ویژه بیشتر، کارایی بهتري در جذب بخارا
برابري سطح ویژه آن شده ولی جهت رقابت با بستر ها و زئولیت هاي مصنوعی از عملکرد خوبی برخوردار نبود.  2/54موجب افزایش  MZeدادند، اگرچه اصالح زئولیت 

 استفاده گردد.  Yلذا توصیه می شود در صنایعی که با حجم باالیی از آالینده ها سرکار دارند، جهت جذب از زئولیت 

  
 ، زئولیت طبیعی، جذب، تولوئن Y ،ZSM-5زئولیت هاي کلیدي:  واژه
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A-10-168-1 

کاربرد پلیمر قالب یونی مغناطیسی به منظور توسعه پایش زیست شناختی نیکل در کارگران یک صنعت ریخته گري در 
 ایران

  
 4، حمیرا ابراهیم زاده3، نیلوفر جلیلیان2، علی اکبر اصغري نژاد1*زهرا پنجعلی 

 دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران.  1

 ) panjali@sbmu.ac.ir(نویسنده مسئول؛ 

 دکتري تخصصی شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده شیمی، تهران، ایران. 2

 دکتري تخصصی شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده شیمی، تهران، ایران. 3

 دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده شیمی، تهران، ایران. 4

 

 چکیده  
چـون  هم  نیکل از جمله ترکیبات معدنی پر کاربرد در صنعت می باشد. نیکل به عنوان یک آلیاژ فلزي در فلزات وجود داشـته و در بـسیاري از فرآینـدها         زمینه و هدف:    

و اثـرات تحریـک کننـده        تیتآبکاري، باتري سازي، صنایع غذایی و غیره به کار گرفته می شود. برخی ترکیبات نیکل سرطان زا بوده و فلز نیکل نیز می تواند باعث درما    
ـ  گردد. پایش و بررسی اثرات مواد خطرناك در محیط کار از وضایف متخصصان بهداشت صنعتی می باشد. به این منظور دسترسی به روش دقیق و کار     سیار مهـم مـی     ا ب

 باشد.  مطالعه حاضر با توسعه یک روش آزمایشگاهی اقدام به آنالیز و تعیین مقدار نیکل در مقادیر جزئی نموده است.

) به عنوان روشی براي پیش تغلیظ نیکل از ادرار کارگران مواجهه داشـته بـا فلـزات       MIIPدر مطالعه حاضر، تکنیک پلیمر قالب ملکولی مغناطیسی (مواد و روش ها:      
بنکن (   -ه روش باکس ش بسنگین در صنعت (ریخته گري و ذوب فلزات) به کار گرفته شد. به منظور بهینه سازي فاکتورهاي موثر در فرآیند پیش تغلیظ، از طراحی آزمای 

BBD استفاده شد. فاکتورهاي بهینه سازي شده در این مطالعه شامل (pH        زمان جذب و واجذب و میزان پلیمر به کار گرفته شده می باشد. تمـامی نمونـه هـا توسـط ،
 ) مورد تعیین قرار گرفتند.FAASدستگاه جذب اتمی شعله اي (

 5مـوالر بـا حجـم         0/9، محلول شویش اسـیدکلریدریک   8برابر  pHبر اساس طراحی آزمایش فاکتورها بهینه شد، به این صورت که مقادیر بهینه به صورت یافته ها:  
و   mg g  49/3-1دقیقه به دست آمدند. همچنین ظرفیت جذب جاذب باتوجه به مدل النگ مویر برابر    5میلی گرم و در نهایت زمان استخراج  7میلی لیتر و مقدار جاذب      

1-L mg  0/205  1بدست آمد. همچنین حد تشخیص روش براي تعیین نیکل در ادرار کارگران در شرایط بهینه برابر-μg L  25/0      تعیین گردید. در نهایت جـاذب بـراي
 تفاوت معناداري بین نتایج آزمون و مقادیر مرجع نشان نداد. tتعیین مقدار مواد مرجع استفاده شد. نتایج آزمون 

ادیر مق  مطالعه حاضر روش انتخاب پذیر و حساس براي تعیین نیکل در ادرار کارگران فراهم آورد. در این روش با صرف زمان کم و دقت بیشتر می توان                              نتیجه گیري: 
امکان پایش بیولوژیکی انتخاب پذیر و        MIIPجزئی نیکل را در ادرار بدون نیاز به مراحل هضم اسیدي و سایر آماده سازي ها اندازه گیري کرد. در مطالعه حاضر تکنیک               

 ) را فراهم آورده است.FAASبا حساسیت باال و با تجهیزات موجود (
 

 نیکل؛ پایش زیست شناختی؛ ریخته گري؛ توسعه واژگان کلیدي:
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A-10-172-1 

survey the level of students Knowledge about chemical hazard labels in chemis-
try lab 

 

Younes Mehrifar1*, Mostafa Mostazadeh2 

1-MSc Student in Occupational Health Engineering, Student Research Committee , School of Health Sciences, Isfahan 
University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.( Correspondence Author: ymehrifar@yahoo.com) 

 - 2 MSc Student in Nursing, School of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.  

 

 

Abstract 

Background: Laboratory activities must be planned and organized carefully because of 
the danger they may cause. The purpose of this study was to assess students’ awareness and 
comprehension of chemical hazard warning signs at the Departments of Chemistry of Razi 
University, Kermanshah, Iran.  

Materials and Methods: This descr iptive study was car r ied out to assess students’ 
awareness and comprehension of chemical hazard warning signs. Data were collected from 
175 students enrolled in Chemistry Laboratory Classes during the second semester of the 
year 2012-2013. The participants were selected randomly. The collected data was entered 
into SPSS software and analyzed using descriptive statistical methods. 

Results: The results of the study revealed that the major ity of the respondents (81% ; n 
= 143) were familiar with hazard signs of laboratory chemicals. After obtaining information 
on their level of awareness about potential hazards of laboratory chemicals, the respondents 
were also requested to match chemical properties with the corresponding labels or picto-
grams. 

Conclusions : The results indicated that the students had a high level of familiarity and 
understanding of hazard warning signs. The study also surveyed the preferred labeling tech-
nique and revealed that the majority favored the use of both colors and signs.   

Keywords: Chemical Hazard, Awareness, Comprehension, Chemistry, Students. 
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Assessment of Occupational Exposure to Benzyne in among Employees Petrol 
Stations  

Zahra Zamanian1,Younes Mehrifar2*  

1-Associate Prof., Research Center for Health Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

2-(Corresponding author):MSc Student in Occupational Health Engineer ing, Student Research Committee , 
School of Health Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran. 

ymehrifar@yahoo.com 

 

Abstract 

Background: Petrol is an integral ingredient in industr ial wor ld. According to the US 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), there are typically more than 
150 chemicals in petrol, including small amounts of benzene, toluene, xylene, ethyl benzene 
and trace amounts of some contaminants, such as lead.The aim of this study was to measure 
the possible deleterious effect of long term exposure to petrol on blood markers and liver 
function.  

Materials and Methods: This is a cross-sectional study conducted on 160 participants. 
Among them 80 participants worked in a petrol station for at least 4 years and 80 participants 
appeared with no history of occupational exposure to petrol. Blood sample was taken at the 
time of admonition to the tardive office at each station at 10 A.m to measure the association 
of number of total and differential leucocyte and liver function.  

Results: Based on the results significant reduction in the total leucocyte and lympho-
cyte numbers was found.  However, there was a significant increase in Neutrophil and Eosin-
ophil (p<0.001). Significant association was found in Liver enzymes among both groups 
(p<0.001). 

Conclusion: This study introduced that Long term exposure to petrol fumes has delete-
rious effect on WBCs. A significant reduction in the number of total and differential lym-
phocyte seems to be attributed to the toxic effect of petrol ingredients on bone marrow. This 
situation needs to be tackled; otherwise, its unfavorable effects will be inevitable.  

 

Keywords:  Occupational Exposure, Petrol stations, blood markers, liver function 
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A-10-174-1 

 ثرمؤبررسی غلظت بنزن و تولوئن آرایشگاه هاي شهر سنندج و عوامل 
 

 3، فاتح محمدي 2،  افشین ملکی ، *1، حمزه صالح زاده 1حاجی میرزایی سحر

 کارشناسی ارشد، بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. 1

 ، بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.PHD* (انویسنده مسئول): 2

Hamzeh.salehzadeh@gmail.com   

 کارشناسی، بهداشت حرفه اي، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. 3

 

 چکیده
ن زمینه و هدف:  هاي مختلف هـوا از       ها و .... با آالینده  ها، رنگ  زیبایی، به دلیل استفاده از انواع محصوالت شیمیایی نظیر اسپري   هاي آرایش سال

هاي آزاد می تواند بیشتر باشد. از اجزاي مهم ترکیبات آلی فرار می تـوان بـه        جمله ترکیبات آلی فرار مواجه اند، که سطح غلظت آن در مقایسه با محیط  
در مواجهه شغلی می باشند. مواجهه با این ترکیبـات      20ppmو   ppm0.5بنزن و تولوئن اشاره کرد. بنزن و تولوئن به ترتیب داراي استانداردي برابر   

ت یکـا بسته به غلظت و نوع ترکیب، می تواند اثرات گوناگون کوتاه مدت و بلند مدت، جزئی یا خطرناك بر سالمت و بهداشت ایجاد کنـد از جملـه تحر            
هاي باال. هدف از انجام این مطالعه تعیین غلظت بنزن و تولوئن در آرایـشگاه هـاي سـطح           هاي کم و متوسط و اثرات سمی در غلظت  حسی در غلظت  

 ها است.   شهر سنندج و تعیین عوامل موثر بر این آالینده
ــاط        مواد و روش ها:     تب ر ن ا ــوئ ول ت زن و  ــن غلظت ب زه گیري  دا ز ان د ا ع ن ب در آ حلیلی بود که  ت توصیفی  ز نوع  رفته ا م گ جا عه ان مطال

آرایشگاه مردانه به روش تصادفی ساده از سطح شهر سـنندج      5آرایشگاه زنانه و  5عوامل موثر بر غلظت این ترکیبات مشخص شد. در این مطالعه تعداد       
اندازه گـیري شـد.      PID، ساخت کشور انگلستان، مجهز به المپ  tigerمدل   phocheckانتخاب شد و غلظت بنزن و تولوئن با استفاده از دستگاه    

  anovaو    t-testو آزمون هـاي آمـاري        spss v.18همچنین عوامل موثر بر غلظت تولوئن و بنزن اندازه گیري شد. سپس با استفاده از نرم افزار  

 تجزیه و تحلیل آماري انجام شد و رابطه بین غلظت بنزن و متغییرهاي مذکور تعیین شد. 
ن     یافته ها:   انگی ا می ن ب تولوئ ه  ربوط ب غلظت م ن  ری شت سی بی رر ه هاي مورد ب شگا ی را ن آ ز بی بود و کمترین غلظت مربوط     ppm  0/3387ا

بود. غلظت بنزن و تولوئن در تمامی آرایشگاه ها پایین تر از حد مجاز مواجهه شغلی بود. بین غلظت بنزن و تولوئـن      ppm 0/0763  به بنزن با میانگین 
با عوامل موثر بر آنها ارتباط معنی داري وجود داشت. بطوریکه افزایش دما و افـزایش رطوبـت باعـث افـزایش غلظـت مـی شـدند. همچنیـن از بیـن                        

تهویه طبیعـی     . ومحصوالت، اسپري بیشترین تولید بنزن و تولوئن را داشت. غلظت در فصل تابستان بیشتر از پاییز، در آرایشگاه زنانه بیشتر از مردانه بود 
 نسبت به مصنوعی در کاهش غلظت کارامدتر بود.

در            نتیجه گیري:   ت  شــ دا ه ن ب ــی س زر ا شود ب ــ توصــیه می شگاهها  ی را داخل آ ده هاي  ش آالین در کاه عی  هویه طبی ت ر  ثی ا ت توجه به  ا  ب
 بررسیهاي خود این متغیر را مدنظر داشته باشند.

 

ج، آلودگی هوا واژه هاي کلیدي: د سنن ه،  شگا ی را ن، آ وئ تول ن،  ز  بن
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Biological monitoring of formaldehyde and acrolein using a novel needle trap device 
containing nanoporous silica aerogel sorbent  

 

Abdullah Barkhordari1, Mansour Azari2*, Rezvan Zendehdel3, Mahmoud Heidari4  

1- Department of Occupational Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

2- Department of Occupational Health, School of Public Health, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

*Corresponding Author: mrazari@sbmu.ac.ir 

 

Abstract  

Background : needle trap device (NTD) is a new thriving technique for active sampling 
and analysis of volatile organic compounds from air and the headspace of aqueous sam-
ples. Due to the importance of environmental contamination to public health and new 
scientific developments in biological monitoring of aldehyde, the aim of this study was 
to develop and validate a novel NTD for sampling and analysis of formaldehyde and 
acrolein compounds in aqueous samples.      

Materials & Methods: In this study a 21-gauge stainless needles were packed for 1.5 
cm with both nanoporous silica aerogel and Carboxen 1000. After packing and prepara-
tion of NTD samplers, they were used for sampling for aldehyde compounds in the head-
space of aqueous and urine samples. The method of sampling was optimized by adding 
salt to aqueous samples and also finding proper thermal desorption conditions and de-
sorption time for analysis of aldehyde compounds. After the optimization of the method 
for the aqueous samples, a certain amount of analytes spiked in urine and extraction was 
performed from the headspace of this samples. 

 Results: Validating parameters such as LOD, LOQ and RSD were 0.01-0.03 μgL-1, 
0.03-0.1 μgL-1 and 2.8-7.3%, respectively for NTD-silica aerogel and were 0.03-0.1 μgL-

1, 0.1 -0.35 μgL-1 and 4-10%, respectively for NTD-Carboxen1000. 

Conclusion: The validating parameters of this study using nanoporous silica aerogel 
NTD were superior to carboxen 1000. According to the performance of nanoporous sili-
ca aerogel NTD for sampling aldehyde compounds in aqueous and urine samples, this 
sampler could be very beneficial for monitoring environmental contamination and bio-
logical monitoring. 

Key words: Needle trap device, nanoporous silica aerogel, Formaldehyde, Acrolein, 
Aqueous samples  
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 از ادرار  )Cd+2(جهت  استخراج مقادیر جزیی کادمیم تهیه فازجامد

  

  2، مریم مالمیر 2، هما خیري1 ,*رضوان زنده دل

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران .(نویسنده مسؤول)گروه مهندسی بهداشت حرفه1

Zendehdel76@sbmu.ac.ir 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه اي ، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران2

  چکیده
بسیاري از تماس هاي شغلی همچون جوشکاران و باتري سازان مطرح می            در  کادمیم بعنوان یک ریسک براي سالمتی    : زمینه و هدف  

پایش بیولوژیک این فلز در  نمونه هاي ادراري بعنوان یک روش مناسب براي ممانعت از بروز عوارض ناخواسته عنوان می                             باشد.  
و با فراهم        Yبسیار کم این فلز در نمونه ادرار به عنوان یک مشکل مطرح می باشد.در این مطالعه با بکارگیري نانو زئولیت                 گردد.مقادیر

 نمودن تغییراتی درساختار حفره هاي این جاذب فاز جامدي براي استخراج کادمیم پیشنهاد شده است.
ریتون        مواد و روش ها      ت ت و  اما رب تیوکا دي  ن  دی رولی پی قرار داده شدبطوریکه        Yدرون حفرات نانو زئولیت       X-100: آمونیم 

.شرایط آمونیم پیرولیدین دي تیوکاربامات درون حفرات جاذب کمک می نماید            با تشکیل میسلهایی به قرار گرفتن           X-100تریتون  
تعیین گردید. شرایط فازجامد      PHو      X-100آمونیم پیرولیدین دي تیوکاربامات و تریتون       مناسب براي تهیه فاز جامد همچون غلظت        

میزان نمونه ادرار و مقدار گرم فاز جامد براي استخراج فلز کادمیم بهینه سازي                ،  نوع حالل شستشو    ،  از لحاظ میزان دبی خروج نمونه        
 گردید.فاز جامد بهینه شده براي استخراج مقادیر جزیی از کادمیم بهینه شد.

حلول             یافته ها :     ا م شده ب هیه  ت د  جام ز  فا در  ز کادمیم  ج ا خرا ست ا ن  ری شت درصد از آمونیم پیرولیدین دي تیوکاربامات        0/05بی
 3/49تعیین گردید.در شرایط بهینه شده براي فاز جامد میزان ضریب تغییرات درون روز                 PH  =  3در    X-100تریتون    گرم برلیتر   250و

 1/65میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص کیفی           5/4درصد ارزیابی شد.حد تشخیص کمی         7/47درصد و میزان ضریب تغییرات برون روز       
 درصد مشخص شد. 95/05میکروگرم بر لیتر تعیین گردید.میزان بازیافت فلز از نمونه ادرار 

ج                  نتیجه گیري   خرا ست ا جهت  سب  ر منا عتبا ا ا  ج  ب خرا ست ا ستون  یک  عه  ن مطال در ای فلز کادمیم در نمونه هاي ادرار را       : 
 پیشنهاد شده است.

 

 ادرار،فازاستخراج جامد ،)Cd+2(کادمیم کلمات کلیدي:
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دي  -حذف تولوئن از هوا به وسیله خاصیت فتوکاتالیستی نانواکسیدهاي کوپل شده اکسید روي
 ) تثبیت شده بر روي کربن فعال 2ZnO/SnOاکسید قلع (

 

 2و3، حسینعلی رنگ کوي*1فاطمه تنها
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 ایران مرکز تحقیقات فن آوري هاي زیست محیطی ، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز، 2

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز،  اهواز، ایران 3

 

 چکیده
تولوئن یکی از آالینده هاي مهم هوا در محیط هاي صنعتی و محصور می باشد. یکی از فن آوري هاي موجود براي                           زمینه و هدف:  

 فتوکاتالیستی  بر حذف AC/2SnO-ZnO کارایی کاتالیست     تعیینحذف تولوئن، تجزیه فتوکاتالیستی است. هدف از این مطالعه              
 .می باشد تولوئن بخارات

) تهیه گردید.   percipitation-coبه روش هم رسوبی(     2ZnO/SnOدر این مطالعه، نانو اکسیدهاي کوپل شده          :مواد و روش ها   
) تعیین گردید. کارایی تجزیه  SEMو تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی( BETویژگی کاتالیست با تعیین مساحت سطحی به روش  

تحت شرایط جریان مداوم مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر             AC2SnO-UV/ ZnO/و  UV/AC  گاز تولوئن با استفاده از فرآیند      
 بر تجزیه گاز تولوئن نیز بررسی گردید. UVغلظت اولیه تولوئن و شدت تابش اشعه 

�دهنده انباشتگی نانو اکسیدهاي کوپل شده اکسید �، نشانSEMو تصاویر  BETروش  با ویژه سطح نتایج بدست آمده از :یافته ها  
 هاي کوپل شده  �قلع در منافذ ساختار سطح کربن فعال است. نتایج داللت بر این داشت که ترکیب نانو اکسید                    �اکسید�دي  -روي

2ZnO/SnO                        با جاذب کربن فعال اثر افزایشی بر میزان تجزیه فتوکاتالیستی تولوئن دارد. همچنین نتایج نشان داد با افزایش غلظت
درصد کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که کارایی  4/5به  38/5، کارایی سیستم از 15003mg/mبه  75اولیه تولوئن ورودي از  

 رابطه مستقیم دارد.  UVتجزیه با شدت تابش اشعه
بر روي ماده جاذب کربن فعال روشی            2SnO-ZnOنتایج این مطالعه نشان داد تثبیت نانو اکسیدهاي کوپل شده               :    نتیجه گیري 

 کاربردي و امیدوارکننده جهت حذف آالینده تولوئن از هوا می باشد.
نواژگان کلیدي:  تولوئ ی،  ست الی ت فتوکا جزیه   ، کربن فعال 2SnO-ZnO ، ت
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A-10-195-3 
زئولیت  نانو ذرات نقره تثبیت شده بر پایهحذف بخارات تولوئن از جریان هوا با استفاده از تلفیق 

USY 
 

 ، محمد شریف حسینی3علی خوانین، 2*، حسن اصیلیان1یحیائی الهام 
 بهداشت حرفه اي،دانشکده علوم پزشکی، تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه دانشجوي کارشناسی ارشد،  1

 ،گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده علوم پزشکی، تربیت مدرس، تهران، ایراندانشیار 3

 مربی،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی قزوین، ایران4

 asilia_h@modares.ac.ir،گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده علوم پزشکی، تربیت مدرس،تهران،ایران دانشیار(نویسنده مسؤول)  2

 

  چکیده
تولوئن بعنوان یکی از مهم ترین آالینده ها در صنایع مختلفی مانند پتروشیمی و رنگ مطرح می باشد. عوارض زیان آور : زمینه و هدف

بخارات تولوئن بر سالمتی انسان بیانگر اهمیت حذف آن از هوا محیط کار می باشد. جذب حالل ها بر روي بستر مناسب یک روش کنترل 
، با استفاده از تلفیق هاVOCهدف این مطالعه، حذف تولوئن از هوا، به عنوان بارزترین آالینده در بین . موثر براي ترکیبات فرار می باشد

 بود.  USYنانوذره نقره تثبیت شده بر پایه زئولیت 

بمواد و روش ها  رکی ت درصد وزنی تهیه گردید و از هر کدام از درصدهاي        10و  5، 2روش اشباع با  از استفاده با Ag/USYکاتالیست : 
میلی متر می باشد قرار       10سانتی متر و قطر داخلی      25گرم در داخل راکتور استوانه اي از جنس شیشه کوارتز که به طول 1وزنی به مقدار  

داده و به منظور اینکه جریانی از بخارات تولوئن به شکل دینامیک درون راکتور وجود داشته باشد از روش اشباع سازي استفاده شد.                              
اندازهگیري غلظت تولوئن در ورودي و خروجی با استفاده از دستگاه قرائت مستقیم انجام شد.کارائی جاذب بر اساس نقطه شکست و                          

 ظرفیت جذب تعیین شد.
غلظت      یافته ها  ا  ن ب تولوئ دینامیک  ت  خارا درصد   10که     Ag/USYگرم ترکیب 1توسط    L/min  0/5و دبی هوا        ppm  45: ب

به تدریج میزان جذب      نقطه شکست رخ داد و      گردید، پس از آن     دقیقه به طور کامل جذب      896نانوذرات نقره نشانده شده بود در مدت         
دقیقه ) و غلظت بخارات تولوئن در خروجی راکتور با  1223دقیقه اشباع گردید (زمان کل فرآیند  327کاهش یافت بطوریکه در مدت زمان 

استفاده شد. میزان جذب       adsorbentQ)/g×bkT×inBC=(C    از رابطه USY/Ag  به منظور محاسبه ظرفیت جذب    مقدار اولیه برابر شد.     
 بود. mg/g  75/97درصد نقره برابر با 10براي ترکیبی با 
جاذب      نتیجه گیري:    د،  دا شان  حقیق ن ت ج  درصد نانوذارات نقره می باشد، در مقایسه با درصدهاي            10که شامل     Ag/USYنتای

 داراي زمان شکست و میزان جذب باالتري بود. 5و  2وزنی 
 

ت هاي کلیدي: �واژه ولی  ، نانوذره نقره، تولوئن، تصفیه هواUSYزئ
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A-10-200-1 

ارزیابی میزان مواجهه جوشکاران با فیوم هاي جوشکاري و طراحی  سیستم تهویه موضعی در صنعت مس 
 سرچشمه
 

 2، معصومه کرمی3، مخلص باطنی2، حسین علی حکیمی*2،  یاسر صحرا نورد1سجاد زارع

 پزشکی کرمان، کرمان، ایران علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده حرفه اي، بهداشت مهندسی استادیار، گروه1

 *( نویسنده مسئول) کارشناس واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست،  معدن مس سر سرچشمه، رفسنجان، کرمان، ایران2

yaser.sahranavard@yahoo.com 

 پزشکی کرمان، کرمان، ایران علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،3
 

 

 چکیده  
تواند باعث بروز بیماري هاي شغلی شود. این مطالعه با هدف سنجش میزان مواجهه                   مواجهه کارگران با فیوم هاي جوشکاري می         :زمینه و هدف  

 جوشکاران تعمیرگاه معدن مس سرچشمه با فیوم هاي ناشی از جوشکاري و طراحی سیستم تهویه موضعی انجام شد. 

بر روي چهار ایستگاه جوشکاري واقع در قسمت            1394کاربردي می باشد که در تابستان         -مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی       :مواد و روش ها   
 ضعیتعمیرگاه مس سرچشمه و در سه مرحله ارزیابی تماس جوشکاران قبل از طراحی و اجرا با فیوم جوشکاري ، طراحی، اجرا و نصب سیستم تهویه مو                          

و ارزیابی تماس جوشکاران با فیوم جوشکاري بعد از اجرا، انجام گرفت. نمونه برداري فردي از جوشکاران مطابق باروش توصیه شده سازمان                                 
NIOSH  انجام شد.  7300با متد شماره 
بر اساس نتایج بدست آمده از اندازه گیري ها، میزان تماس تکنسین جوشکار با فیوم مس، استادکار جوشکار با فیوم منگنز، جوشکار                                یافته ها: 

میلی   0/04و    6/9،  2/16  ،0/3یک با فیوم آهن و تکنسین جوشکار با فیوم کروم قبل از طراحی و نصب سیستم تهویه موضعی به ترتیب برابر با                           درجه
گیري بعد از طراحی و نصب سیستم تهویه، میزان تماس تکنسین جوشکار با فیوم مس،                    گرم بر متر مکعب بود و این در حالی است که نتایج اندازه               

میلی   0/015و    4/3  ،0/86،  0/17یک با فیوم آهن و تکنسین جوشکار با فیوم کروم را به ترتیب برابر با                   استادکار جوشکار با فیوم منگنز، جوشکار درجه      
 گرم بر متر مکعب نشان داد. 

بررسی و مقایسه حدود مجاز مواجهه مرتبط با فیوم هاي جوشکاري و نتایج حاصل از اندازه گیري غلظت آنها در ایستگاه هاي نمونه                            نتیجه گیري: 
 برداري، قبل و بعد از طراحی سیستم تهویه موضعی، حاکی از کارایی باالي اقدامات کنترلی در تعمیرگاه معدن مس سرچشمه بود.

 فیوم جوشکاري، سیستم تهویه موضعی، مس سرچشمه واژه هاي کلیدي:
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A-10-201-1 

Biological monitoring of occupational exposure to Cyclophosphamide at the on-
cology wards of two hospitals in the Tehran  

 
Davood Panahi 1*, Mansour Azari 2, Mohammad Esmaeil Akbari3, Rezvan Zendehdel1, Yadollah Mehrabi4, 

Hamid Reza Mirzaei5, Hamid Reza Rezvani6, 
 

1-Assistant professor, Occupational health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 

davodpanahi@sbmu.ac.ir 
2-Professor, Occupational health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
3-Professor, Oncology Surgery, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 

4-Professor, Statistics, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
5-Associate Professor, Radiation Oncology, Cancer Research Center, Shohadae Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences 
6-Associate Professor Hematology and Oncology, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 

 
 

Abstract 
Background: Considering the importance of safeguarding oncology personnel against 
antineoplastic drugs, the aim of this study was to validate a method for analysing Cyclophos-
phamide in urine samples as the biomarker of the exposure of oncology personnel of two 
hospitals in Tehran.  
Materials & Methods: Standard urine samples were obtained from a healthy man without 
having any exposure to Cyclophosphamide drug. The standards urine samples of Cyclophos-
phamide within the concentration range of 0.02–50 μg/l were prepared by diluting the urine 
stock solution. Ifosphamide was added as an internal standard at a concentration of 20 μg/l. 
Cyclophosphamide and Ifosfamide analysis by GC-ECD in this study was confirmed by GC-
MS for verification of their peak retention times and MS signature at 95% confidence.  
Result: Urinary Cyclophosphamide concentrations as the biomarker of the exposure of the 
oncology personnel were detected within the range of 0.52–21.4 μg/l.  
Conclusions: In general, biological monitor ing of oncology personnel could be a useful 
tool for assessing occupational exposure through all routes and efficacy of the current safety 
measures. Owing to higher values of urinary Cyclophophamide in this study compared to the 
studies of their colleagues abroad stringent control measures were deemed necessary. 
 

Keywords: Biological monitor ing, Cyclophosphamide, Occupational Exposure, Oncology per -
sonnel 
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A-10-224-1 

 بررسی مواجهه شاغلین داروسازي با گردوغبار پنی سیلین و مقاومت دارویی درآنها
 

 4، شهناز باکند* 3، روح انگیز جمشیدي اورك2، مجتبی انفرادي 1علی اصغر فرشاد
 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران-1

 استادیار دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران-2

 مشهد دانشگاه علوم پزشکی -کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي -3
 enferadim1@mums.ac.ir 

   
 ایراندانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی -4

 
 چکیده

علیرغم وجود مواجهات شغلی با مواد شیمیایی مختلف در صنایع داروسازي اطالعات کمی در مورد خطرات موجود در دسترس است.                        زمینه و هدف:  
 سیلین انجام گرفت. سیلین و مقاومت دارویی در شاغلین یک کارخانه ساخت پنی این مطالعه با هدف بررسی مواجهه شغلی با گرد وغبار پنی

زمون           مواد و روش:     ز نوع آ ز نوع مقطعی و ا عه ا ن مطال نفر از شاغلین یک صنعت داروسازي         60باشد. در این مطالعه تعداد         کنترل می   -ای
نفر از شاغلین یک صنعت غذایی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پس از                 60سیلین، به عنوان گروه آزمون و تعداد          غبار پنی   و  داراي مواجهه با  گرد    

آن با مقادیر   گیري و مقایسه      سیلین در محیط کار گروه آزمون، میزان مقاومت دارویی در دو گروه آزمون و کنترل اندازه                  غبار کل پنی    و  ارزیابی میزان گرد  
 ) انجام شد.3mg/m5 استاندارد (

) و براي تعیین مقاومت دارویی در افراد هر دو گروه از تست                (NIOSH 0500سیلین از روش گراویمتري     به منظور سنجش گرد وغبار حاوي پنی       
 آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن استفاده شد.

ن می    ها:    یافته شا عه ن ج مطال پنی              نتای حاوي  ر کلی  ا رد وغب راکم گ ت ن  انگی ت          دهد که می ع صن دیم  ق فیلینگ  ن  سال در  ن  سیلی
نفر و این تعداد      21باشد. تعداد افراد داراي مقاومت دارویی در گروه آزمون            می3mg/m  5/10 و در سالن جدید     3mg/m  7/66 داروسازي مورد مطالعه  

سیلین در سالنهاي قدیم و جدید فیلینگ در صنعت داروسازي مورد مطالعه نشان               گیري گردوغبار کل پنی     نفر بود. مقایسه نتایج اندازه     15در گروه کنترل  
 ).p> 0/05باشد ( داري از مقادیر اعالم شده در برخی از استانداردهاي مواجهه شغلی بیشتر می سیلین بطور معنی میدهد که میزان گردوغبار کل پنی

سیلین در افراد دو گروه نشان داد که میزان مقاومت دارویی در بین افراد در معرض گردو غبار حاوي                       انجام تست مقاومت دارویی نسبت به پنی      
 ).p> 0/05باشد ( داري بیش از این میزان در افراد گروه کنترل می سیلین به صورت معنی پنی

ن می     گیري:  نتیجه شا سی ن رر ج ب پنی        نتای ر  ا ردوغب ا گ جهه ب ن موا زا ز          دهد که می ش ا عه بی سازي مورد مطال رو دا ت  ع صن در  ن  سیلی
تواند سبب افزایش مقاومت دارویی در شاغلین بخش پرکن کارخانه داروسازي مورد                 مقادیر تعیین شده به عنوان متوسط زمانی مواجهه بوده و می            

 اي باید در دستور کار قرار گیرد.   مطالعه گردد. بر این اساس کاهش مواجهه و پایشهاي دوره
رکلی پنیکلید واژه ها:  ردوغبا سازي، گ رو دا ت  ع صن ی،  غل ش جهه  ی، موا روی دا ت  ن، مقاوم  سیلی
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A-10-227-1 

 در تهران بررسی میزان پاتوژن هاي باکتریایی درهواي بخش هاي منتخب از یک بیمارستان
 

 1،رضوان زنده دل 3، کوروش اعتماد  2، ندا سلیمانی*1مرضیه منتظر

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران .گروه مهندسی بهداشت حرفه1

 .گروه میکروبیولوژي،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی(ره)،تهران،ایران2

 .گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 3

marziehmontazer@yahoo.com 

 چکیده 
 

غلی     زمینه و هدف     ش جهه  هاي بیماریزا، یکی از مهمترین        در بیمارستان ها به علت حضور بیماران و کانون            با پاتوژن ها  : موا
باکتري هاي  هدف از این مطالعه بررسی      عفونت مسیر تنفسی یکی از مهمترین مشکالت پرسنل درمانی است.  مشکالت بهداشتی است.  

 در یک بیمارستان دولتی بعنوان یک روش مناسب براي پیشگیري از مخاطرات شغلی است. هوا برد
در   مواد و روش ها      عه مقطعی  ن مطال ای بخش یک بیمارستان دولتی با درجه بهداشتی یک انجام شد. نمونه               6ایستگاه  از      3:
توسط دستگاه باکتري سمپلر بر روي محیط کشت مناسب انجام شد . نمونه ها توسط روشهاي                  NIOSH0800برداري طبق روش    

آگار و  مانیتول سالت   رنگ آمیزي گرم شناسایی شد. آلودگی باکتریایی بخش ها به استافیلوکوکوس اورئوس با کمک محیط کشت                     
 باکتري هاي گرم منفی با استفاده از مک کانگی آگار  مشخص گردید.

دي                یافته ها :   توپ ر ش هاي ا دربخ د کل کلنی ها  دا ع ت د  ده شان می  ج ن ،جراحی دهان وفک   516، زنان وزایمان  495نتای
)می باشد..بررسی ها    /3m  CFUکلنی برمترمکعب هوا(      163و اورژانس     322،غدددرون ریززنان 269،جراحی عمومی 389وصورت  

د و اي کالي در هواي بخش هاي ارتوپدي          ننشان می دهد تمامی بخشهاي مطالعه شده آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس می باش             
 مشاهده گردید.دهان  وجراحی

تنتیجه گیري  عفون سک ابتال به  ری س و اي کوالي  س اورئو فیلوکوکو ستا ا اکتري هاي  حضور ب توجه به  ا  در مسیر  : ب
تنفسی براي پرسنل درمانی وجود دارد..به نظر می رسد گندزدایی صحیح ومناسبی در بیمارستان مطالعه شده انجام نمی یابد و روش                        

 هاي کنترل مهندسی مناسبی در آن بیمارستان وجود ندارد. 
 

 پاتوژن هاي باکتریایی ، ارزیابی هوا، پرسنل بیمارستانی: کلمات کلیدي
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A-10-276-1 

 ارزیابی برخی از پارامترهاي اسپرومتریک در آرایشگران زن شهر همدان
 

  و*،2، الهام جوانشیر 1محمد جواد عصاري

 استادیار ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی همدان دکتراي بهداشت حرفه اي،-1

ازي (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز / کارشناس بهداشت حرفه اي شرکت خودروس -و*2
 javanshirs@yahoo.comآذهایتکس 

 : چکیده

ز        زمینه:    فاده ا ــت س ع ا د، بتب ن موا ت ای رکیبا ت شدن  ر  ت جه متنوع  در نتی شی و  ی را د آ زون موا روز اف ش  زای ف ا ا ب
مواد شیمیایی مختلف در ساخت این مواد هم بیشتر شده است. به خصوص که این مواد آرایشی بیشتر توسط زنان استفاده می       
شود . و در نتیجه آرایشگران زن بیشتر در معرض تماس با این ترکیبات خواهند بود. با توجه به مصرف زیاد مـواد آرایـشی در            
آرایشگاهها و در نتیجه بروز عالئمی مانند سرفه، خس خس، و تنگی نفس و عالئم آسم در بین زنان آرایشگر بر آن شدیم تا با 

 انجام این مطالعه ارتباط بین شغل آرایشگري و بروز عالئم اختالالت تنفسی را بررسی کنیم . 
شامل مواد و روش ها:   روه مورد  یک گ شاهدي  عه مورد و  یک مطال زن آرایشگر شهر همدان و یـک گـروه       42در 

زن خانه دار انتخاب شدند و بعد از پر کردن پرسشنامه استاندارد بیماري هاي تنفسی، اسپیرومتري بر روي آنها   31شاهد شامل   
  انجام شد.

سی   یافته ها:     تنف رهاي  رامت ا پ ن  گروه مـورد در مقایـسه بـا شـاهد             FVC ،FEV1، FEF25-75،( FEV/FEC(بی
  اختالف معنی داري وجود نداشت.

ســالمتی   نتیجه گیري:     ش  پای امه  رن در ب الگري  رب غ ه منظور  ري ب رومت سپی ست ا ت رد  رب د که کا دا شان  ج ن نتای
و پیشگیري از بیماریهاي شاغلین در آرایشگاه هاي زنانه به تنهائی کافی نیست. لذا انجام پـایش بیولوژیـک و آمـوزش روش               
استفاده صحیح از وسایل حفاظتی مناسب توصیه هاي است که این مطالعه به منظور کنترل مواجهه با مواد آرایشی بر آن تاکید     

 .دارد

 آرایشگر، اسپیرومتري، بیماري انسدادي ریهواژه هاي کلیدي:
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A-10-278-4 

 مروري بر کاربرد بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو در پایش بیولوژیکی مواجهه شغلی با نانوذرات
 

 *2، محمد جواد عصاري  1شیوا سوري

 دانشجوي دکتراي تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان  1

  Asari@umsha.ac.ir(نویسنده مسئول)، دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 2
  

 چکیده
ت زمینه و هدف   انوذرا  سالمتی  براي  اي بینی نشده   پیش  خطرات  توانند  فرد، می   به  منحصر  فیزیکوشیمیایی  خصوصیات  علت  به  : ن

مواجهه با نانوذرات مورد توجه محققین قرار گرفته است. لذا          پایش بیولوژیک   باشند. اخیرا اثر آسیب استرس اکسیداتیو جهت          داشته  انسان
می در مواجهات شغلی      نانوذراتپایش بیولوژیکی   هدف از انجام این مطالعه مروري، بررسی کاربرد بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو در               

 باشد.
جستجوي کتابخانه اي توسط کلید واژه هاي نانوذرات، استرس            طریق  نیاز از   مورد  در این تحقیق، ابتدا داده هاي      مواد و روش ها:     

 Science Direct،Scopusالمللی مانند     اطالعاتی معتبر بین    پایگاه هاي   در  مواجهه شغلی اکسیداتیو، بیومارکر، پایش بیولوژیک و       
،Pubmed  شامل و نمایه سازهاي داخلیIranmedex ،  Magiran  و SID گردید و سپس نتایج به دست آمده مورد  آوري جمع

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
د       یافته ها  دا شان  سی ن رر ن ب ای ج  بین خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات مانند اندازه و         in vitroو    in vivoکه در مطالعات    : نتای

شکل ذرات و القاي استرس اکسیداتیو همبستگی قابل مالحظه اي وجود داشته و بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو مانند گونه هاي فعال                      
، محصوالت پراکسیداسیون لیپیدي و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (            )(DNAاسید    ریبونوکلئیک    )، آسیب دئوکسی     ROSاکسیژن ( 

TAC .از بیشترین کاربرد در پایش بیولوژیک مواجهه با نانوذرات برخوردار می باشند ( 
م                      نتیجه گیري:  جا ذا ان ت، ل س ش ا ستر حال گ در  ره  روزم دگی  زن ت و  ع صن در  س  انومقیا د ن رد موا رب جایی که کا ز آن  ا

مطالعات بیشتر در این زمینه، به عنوان موضوعات تحقیقاتی در آینده می تواند در شناخت و توسعه شاخص هاي بیولوژیکی مناسب و                          
 معتبر جهت پایش مواجهه شغلی با نانوذرات مفید و موثر واقع گردد. 

 

 : نانوذرات، استرس اکسیداتیو، بیومارکر، پایش بیولوژیک، مواجهه شغلیکلید واژه
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A-10-280-1 

 ارزیابی ریسک عوارض پوستی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی در یک صنعت رنگ کاري

 

 1. تورج خضرایی3. عبدالمطلب احمدي نسب2*. علی کریمی1حسین موالیی فر
 .. دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران1

 alikarimi57@gmail.com.  استادیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،شیراز،ایران. (نویسنده مسئول) 2
 . دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.3

 

 چکیده
شده  زمینه و هدف: خته  شنا غلی  ش ستی  پو ب هاي  سی ت آ عل ن  ری ت ت  راهمی پ ن و  ری زرگت روز ب ا به ام ت شیمیایی  عوامل 

اند. با توجه به شیوع عوارض پوستی در صنایع شیمیایی، این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی و عوارض پوستی                         
 .ناشی از آن  دریک صنعت رنگ کاري انجام شده است

توصیفی         مواد و روش ها:      ت   صور عه مقطعی که به  ن مطال که توسط    RISK OF DERMتحلیلی از جعبه ابزار       -در ای
یک مدل پیشگویانه اي می باشد که          RISKOF DERMاروپا ارائه شده است استفاده شده است. روش            QLKکمیت تحقیقاتی   

براي ارزیابی ریسک خطر پوستی کارگران مورد استفاده قرار می گیرد. در این مدل ابتدا اطالعات مورد نیاز ارزیابی ریسک پوستی مواد                        
) و درجه ي مواجهه می باشد براي هر ماده به طورجداگانه استخراج می گردد سپس                   R phraseشیمیایی که شامل درجه ي خطر(      

اطالعات مرحله قبل در جدول ماتریس ریسک که ازتلفیق درجه ي خطر و درجه مواجهه ي موضعی تشکیل می گردد، قرارداده شده                          
 وسطح ریسک هر ماده به دست می آید.

ز          یافته ها:   رفته ا ت گ صور سی هاي  رر توجه ب ا  واحد ( تولید، رنگ کاري، جوشکاري، آبکاري و مونتاژ)  کارخانه رنگ کاري                5ب
واحد رنگ کاري و آبکاري داراي مواد شیمیایی هستند. در این دو واحد ، مشاغل کروم                     2وسایل و قطعات، مشخص گردید که فقط         

داراي   5ماده شیمیایی ، که         53کاري، نیکل کاري، اسید شویی، رنگ کاري و کار با  کروماته مشکی وجود دارد که در مجموع افراد با                      
 داراي اثر موضعی در تماس که می توانند بر روي پوست اثر سوء داشته باشند.47اثر سیستمیک و 

ه هاي                           نتیجه گیري:  رگا در کا شیمیایی  د  ا موا ر ب ز کا شی ا ستی نا پو سک  ری رزیابی  ا ز  حاصل ا ج  توجه به نتای ا  ب
آبکاري و رنگ کاري، برخی از وظایف شغلی در این کارخانه خطر ابتال به آسیب هاي پوستی ناشی از مواد شیمیایی را به همراه دارند که              
باید اقدامات کنترلی الزم، از جمله جایگزینی (در صورت امکان) موادي که داراي باالترین سطح ریسک می باشند، اصالح فرآیند، ایجاد                      
تهویه موضعی، خود کار یا نیمه خودکار کردن فرآیند، جداسازي مواد با کارگر، تدوین برنامه برنامه چرخشی براي کاهش سطح ریسک،و                      

 استفاده از وسایل حفاظت فردي از جمله دستکش، روپوش، کفش ایمنی مناسب جهت کاهش ریسک محاسبه شده انجام داد.

ستیکلمات کلیدي پو عوارض  ی،  شیمیای د  سک، موا ری رزیابی  ا  : 
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A-10-282-1 

 در بخش هاي مختلف دانشکده دندانپزشکی شیراز PMبررسی تراکم ذرات 
 

 ، * 2، حمیدرضا جمشیدي سلوکلویی1علی کریمی

 دکتراي مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 1
 (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 2

jamshidi.hr1@gmail.com 

 :چکیده
شد.                 زمینه و هدف   ا شکی می ب ز دانپ دن در  شکالت موجود  ن م ری همت ز م یکی ا سی  تنف شامل بیماري هاي    :

هدف این مطالعه بررسی غلظت ذرات میکرونی در بخش هاي مختلف دانشکده دندانپزشکی می باشد و مقایسه با                             
 استانداردهاي محیطی می باشد.

ه               مواد و روش ها      شکی ب ز دانپ دن ده  شک دان ش هاي  ی، بخ ت میکرون ذرا غلظت  ري  زه گی دا ه منظور ان  403: ب
 Mass(متر مربع تقسیم بندي شد. سپس با استفاده از دستگاه قرائت مستقیم                      4ایستگاه نمونه برداري با مساحت        

Monitor (GT-331      غلظت ذرات اندازه گیري شد و به وسیله استاندارد تعدیل شدهIDPH       مورد مقایسه و قضاوت قرار
 گرفت.

ت      یافته ها  ذرا غلظت  خالصه  و بعد    3mg/m  58/7و    21/5میکرونی در بخش ارتودنسی عمومی به ترتیب با           10و    7:  
) بیشتر از   3mg/m  6/08میکرونی با غلظت (     10و ذرات     3mg/m5/11 میکرون    7از آن ارتودنسی تخصصی (غلظت ذرات       

میکرون (   1) و ذرات    3mg/m  1/34میکرون در بخش ارتودنسی تخصصی(      2/5سایر بخش ها بود. همچنین غلظت ذرات         
3mg/m  0/21                میکرون در تمامی بخش      10و    7،  2/5) در بخش پریو بیشتر از سایر بخش ها اندازه گیري شد. تراکم ذرات

به ترتیب پایین تر از حد  TSPمیکرون و  1بودند. در حالی که ذرات کمتر از  IDPHهاي دندانپزشکی باالتر از حد استاندارد 
 می باشند. ACGIHو  IDPHاستاندارد 

ز      نتیجه گیري  ر ا ت کمت ذرا غلظت  میکرون در سه بخش ارتودنسی عمومی، ارتودنسی تخصصی و درمان جامع به               10: 
دلیل استفاده از مواد پودري سیمان چنفیل، آلرژنات و موم زرد، انواع گالس آنیوسرها و منابع آلودگی همانند بخارات جیوه،                        

 بزاق دهان و تراش دندان بیشتر از سایر بخش هاي دانشکده دندانپزشکی بود.

 .IDPHذرات میکرونی، دندانپزشکی، استاندارد  هاي کلیدي: واژه
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A-10-282-3 
 

 ارزیابی ریسک ذرات میکرونی با استفاده از سیستم استنتاج فازي در یک مرکز دندانپزشکی
 

 ، * 2، حمیدرضا جمشیدي سلوکلویی1علی کریمی

 دکتراي مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 1

 (نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 2

jamshidi.hr1@gmail.com  

 :چکیده
ســی              زمینه و هدف     رر ن ب رای اب ــ ت. بن ســ ر ا ا ــ در محیط ک شغلی  ربوط به بیماري هاي  ت م ن موضوعا ری جمله مهمت ز  آلودگی هوا ا

جـود  مو  اثرات آلودگی ها بر سالمتی افراد در معرض، امر مهمی است. هدف این مطالعه ارائه مدلی به منظور بررسی کیفیت هوا براساس ذرات میکرونـی     
 در یک مرکز دندانپزشکی می باشد.

ز منطــق              مواد و روش ها      شــکی ا ز دانپ دن ز  ــ رک ش هاي مختلف م در بخ ت میکرونی  ذرا سک  ری رزیابی  عه به منظور ا ن مطال در ای
به عنوان متغیر ورودي و سطح ریسک سالمتی به عنوان متغییر خروجی در سیستم اسـتنتاج فـازي         TSPو  2.5PM ،10PMفازي استفاده شد. ذرات     

م از  کـدا استفاده شد. توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه اي براي متغیرهاي کالمی شامل بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد ایجاد شد. همچنیـن هـر           
 تعیین گردید. 0/1برابر  TSPو  0/4میکرون برابر 10ذرات کمتر از  ،0/5برابر 2.5PM متغیرها براساس نظریه خبرگان وزن دهی شد که وزن 

ت   یافته ها  ذرا غلظت   :10PM  وTSP  3 و  7/6در بخش ارتودنسی عمومی به ترتیب باmg/m  15/9           و بعد از آن ارتودنـسی تخصـصی (غلظـت
بیشتر از سایر بخش ها بود. نتایج نشان داد که در مدل ارائه شده خروجی مـدل      3mg/m13/5 و ذرات کلی با غلظت  3mg/m7/1 میکرون 10ذرات  

 نشان داد.TSP و 2.5PM ، 10PMطبق ترکیبی از ورودي ها به دست می آید.  همچنین منحنی هاي عملکرد رابطه معنی داري را بین ذرات 

ــرض                  نتیجه گیري  ع در م د  را ــ ف ــالمتی ا س سک  ری سطح  ش بینی  پی دي به منظور  جدی رویکرد  ن  عنوا فازي به  ج  ستنتا ستم ا سی  :
نهـا  ه تذرات میکرونی در بخش هاي مختلف مرکز دندانپزشکی به کار برده شد. این رویکرد داراي حساسیت بیشتر و ایمن تري نسبت به استاندارهایی ک   

 مرز خطر و دارند، می باشد. زیرا منطق فازي افزایش ریسک سالمتی را براساس افزایش تدریجی ذرات میکرونی  

 بیان می کند. همچنین این مدل می تواند در بیمارستان ها و درمانگاه ها نیز استفاده شود.
 

 ارزیابی ریسک، ذرات میکرونی، سیستم استنتاج فازي، دندانپزشکی.  هاي کلیدي: واژه
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 ZSM-5ارزیابی حذف بخارات استایرن از جریان هوا با استفاده از زئولیت 
 

، مهدي 4، ملیحه کالهدوزي3، مریم رستمی اقدم شندي 2، حسن اصیلیان مهابادي1سید باقر مرتضوي 
 6*، محسن یزدانی اول5ساالري

 . استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.1
 . استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.2

 . کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي ، گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران3
 . کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي ، گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد ، ایران4

 ) بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان ، ایرانphd. دانشجوي دکتراي تخصصی (5
) بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان ، ایران . phd.(نویسنده مسئول) دانشجوي دکتراي تخصصی (6

yazdani.aval@gmail.com 
 

 چکیده
ز مهم    زمینه و هدف:    ا رده  یکی  ست ن و گ ری ده ت ن آالین ری ( ت ر  را ف ت آلی  رکیبا ت ) است. با توجـه بـه اینکـه      VOCsهاي هوا، 

هـا از     باشند، کنترل انتـشار آن    ها مضر می زیست و سالمتی انسان هاي بسیار کم براي محیط انتشار بخارهاي این ترکیبات حتی در غلظت   
-ZSMباشد. هدف این مطالعه حذف بخارات استایرن از جریان هوا با استفاده از زئولیت  زیستی صنایع می ترین الزامات قانونی محیط مهم

 در یک راکتور جریان پیوسته بوده است. 5
رن  مواد و روش ها:  ستای ا ت  خارا دینامیک ب سازي  غلظت  راي  عه مقطعی ، ب ن مطال ای از روش اشباع  ppm 300و 200در 

-40با مش  ZSM-5شد. براي حذف بخارت استایرن از زئولیت  بخار و راکتور نوع جریان پیوسته مکعبی (کانوپی) از جنس نسوز استفاده
) قرار داشت، استفاده شد. بررسی کارایی حذف، توسط دو متغیر زمان و غلظت 40که بر روي یک صفحه مسطح از جنس استیل (مش  20

اسـتفاده    EDXو    SEM  ،XRD  ،BETآمـده از      دسـت   اولیه آالینده موردمطالعه قرار گرفت. جهت بررسی سطح و کیفیت جاذب به  
 گردید.

ز  یافته ها:  ا حاصل  ج  سنتز شده را نشان داد. و سطح ویژه   ZSM-5، سطح یکنواخت و خلوص باالي زئولیت  XRDو  SEMنتای
دقیقه و همچنین    385و  16به ترتیب  ppm 200به دست آمد. زمان نقطه شکست  و اشباع  براي غلظت )  g−1) 529.24 2mآن  

 دقیقه بود. 510و  ppm ،24 300زمان نقطه شکست و اشباع  براي غلظت 
ت گیري:   نتیجه ولی هاي بزرگ    توان از آن براي محیط  کارایی باالیی را در حذف بخارت استایرن از هواي آلوده دارد و می ZSM-5زئ

 صنعتی جهت حذف این آالینده بهره برد.
ر. هاي کلیدي: واژه را ف ت آلی  رکیبا ت ی،  ی را ب، کا جذ خل،  دا ت ، هواي  ولی زئ رن،  ستای  ا
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 پایش بیولوژیک مواجهه با نانوذرات: یک مطالعه مروري
 

 *3محمد جواد عصاري ،  2، محسن یزدانی اول 1سید محمد جواد گل حسینی

 دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان  1

 دانشجوي دکتراي تخصصی، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان   2                               

  asari@umsha.ac.ir(نویسنده مسئول)، استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،  3

 چکیده
ب                            زمینه و هدف   سب ن ها  سا روي ان ر  د ب ن موا دهاي منفی ای ام پی ا  رابطه ب در  رانی  ت، نگ ذرا انو  ز ن ستفاده ا د و ا ولی ت زون  روزاف شد  ر ه  توجه ب ا  : ب

ي در زمینه خطرات بالقوه نانو مواد انجام دهند. یکی از موضوعات مورد توجه، پایش بیومارکرهاي نانو مواد در بدن می باشد. آکادمی                        ا  شده تا محققان تحقیقات گسترده    
ا عملکردها که در یک سیستم      و ی ملی علوم (ایاالت متحده آمریکا)، نشانگر زیستی (بیومارکر) را به عنوان تغییر در ترکیبات سلولی و یا بیوشیمیایی، فرآیندها، ساختار                        

تشخیص در سطوح   یت  بیولوژیک و یا یک نمونه قابل اندازه گیري باشد، تعریف نموده است.تاکنون ویژگی هاي یک بیومارکر از جمله اختصاصی بودن، حساسیت، قابل                        
 در این زمینه می باشد.ده کم، قابلیت استفاده براي تمام راه هاي مواجهه، سادگی در مطالعات مد نظر قرار گرفته است، هدف از مطالعه حاضر بررسی مطالعات انجام ش

نمواد و روش ها:   جستجوي   طریق  براي بررسی نتایج بررسی هاي انجام شده بر روي بیومارکرهاي مواجهه با نانو ذرات از                مروري،  به صورت یک مطالعهپژوهش  ای

 ,ScienceDirectمانند     علمی  معتبر  اطالعاتی  پایگاههاي  در Biomarkers, Nanoparticle Exposure, Occupationalواژگان کلیدي    

Springer, Google scholar ،Scopus ،Pubmed, Iranmedex,  Magiran ،SID .انجام گردید 

ت هاي                        یافته ها  سی سا ح رهاي  رک ت و  بیوما را ث رهاي ا رک جهه، بیوما رهاي موا رک سته کلی بیوما د سه  در  ت  انوذرا رهاي ن رک ه طور کلی بیوما : ب

واي بازدمی مورد   و ه فردي تقسیم بندي می شود. مطالعات انجام شده، بیومارکرهاي مختلفی از نانوذرات را در ماتریکس هایی همچون خون، پالسما، ادرار، مدفوع                           
 بررسی قرار داده اند؛ همچنین بیومارکرهاي اثرات این مواد را در آنزیم هاي کبدي، کلیه، قلب، مغز، ژن گزارش نموده اند. 

اظر                                نتیجه گیري:  ن ن عنوا ه  د ب عمل  بتوان در  وده و  رها ب ا عی م م تما ه  سخگویی ب پا ه  ادر ب د که ق وموا ان ستی ن زی شانگرهاي  ضر، ن حا حال  در 

استفاده در برنامه   اي  بیولوژیکی شغلی به کار رود، در دسترس نیست. تعداد محدود مطالعات موجود و تفاوت روش شناختی خود مانع از شناسایی قطعی شاخص مناسب بر                        
شانگرهاي زود  ي ن هاي بیولوژیکی می باشد. پیچیدگی مساله وقتی بیشتر می شود که اکثر تحقیقات انجام شده بر روي بیومارکرهاي غیراختصاصی با تمرکز بر رو                            

 تشخیص می باشد که احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن از سایر عوامل غیرشغلی را امکانپذیر می سازد.

 : نانوذرات، پایش بیولوژیک، بیومارکرکلید واژه
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 کفش هاي تولید هگزان نرمال در کارگاه رنگ درمواجهه با  بررسی دید
 

  4سهیال خداکریم 1دل ، رضوان زنده3، محمد آقازاده امیري2،رویا صدقی  *1اکبر اسمعیلی طهنه

 esmaeili.akbar@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  گروه مهندسی بهداشت حرفه1

 ایران،تهران  ، دانشگاه شهید بهشتی،گروه شیمی، دانشکده شیمی 2

 گروه بینایی سنجی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران3

                        گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 4

 چکیده
د        زمینه و هدف    تولی ه،  شگا پاالی ختلفی همچون  ع م صنای در  رمال  ن ن ستیک   : هگزا پالستیک کاربرد دارد. تماس با هگزان نرمال       و    رنگ، ال

در   .سمیت بر سیستم عصبی است        دهد. یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی این ترکیب          زنی رخ می    در صنعت تولیدکفش بطور عمده در فرآیند چسب        
 اي زودرس براي تشخیص مواجهه مزمن با مواد شیمیایی موثر بر سیستم               رنگ را به عنوان نشانه      چند سال اخیر، مطالعات مختلف بررسی اختالل دید        

 کفش با هگزان نرمال انجام گردید. رنگ در مواجهه شغلی کارگران چند کارگاه تولید اند. این مطالعه با هدف ارزیابی دید عصبی مطرح کرده
عه    ها    مواد و روش   ن مطال درای کارگر به عنوان گروه کنترل از صنعت تولید پوشاك و              73کارگاه در شهر تهران مطالعه شد.          18کفاش از     73: 

عوامل کار با افراد مواجهه یافته انتخاب شدند بطوریکه هیچ گونه تماس شغلی با مواد شیمیایی یا با                       شده از لحاظ مصرف سیگار، سن و سابقه          همسان
و در دو نوبت فصل گرم         NIOSH method No.1500آور موثر بر سیستم عصبی نداشتند. مواجهه شغلی با ترکیب هگزان نرمال از روش                 زیان

 Lanthonyو    Ishihara color vision 38 plates(شهریور و مهر) و فصل سرد (دي و بهمن) اندازه گیري شد. تست دید رنگ با                        

desaturated panel D-15 .ارزیابی گردید 
ه       ها :     یافته در ما رمال  ن ن ا هگزا ردي ب ف جهه  عنی          موا شکل م سرد به  هاي گرم ارزیابی شد. میزان       بیشتر از ماه  ).  >p 0/001(داري    هاي 

ري در  دا  رنگ افزایش معنی      تر از میزان حد مجاز آستانه تماس شغلی ایران تعیین شد. میزان شاخص کمی نقص دید                 مواجهه فردي با هگزان نرمال پایین     
برابر بیشتر از افراد مواجهه       10/61رنگ در گروه مواجهه یافته        بطوریکه شانس داشتن نقص دید    )  >p 0/001(کفاشان نسبت به گروه کنترل داشته است        

هاي شغلی داراي مواجهه      تجمعی با هگزان نرمال در گروه       میزان مواجهه   و  رنگ    نیافته تعیین شد. آزمون اسپیرمن نشان داد بین شاخص کمی نقص دید           
 ). =p=0/46 r , 0/026داري وجود دارد ( مستقیم با چسب ارتباط معنی

ن   نتیجه گیري  شا توسط وزارت بهداشت ایران    مطالعه شده داراي تماس شغلی با هگزان نرمال در مقادیري کمتر از حدود مجاز پیشنهاد شده                    : کفا
 شود. در یک نتیجه گیري کلی پیشنهاد        رنگ می   ها در صنایع کفش بررسی شده سبب ایجاد نقص دید            باشند. مواجهه مزمن با هگزان نرمال و حالل         می
هاي چسب و جهت تشخیص اختالالت زودرس در سیستم عصبی بکار               براي پایش تماس شغلی با حالل       D-15رنگ        شود که آزمون نقص دید      می

 گرفته شود.
 

 کنندگان کفش، نوروتوکسیک، مواجهه شغلی رنگ، هگزان نرمال ،تولید اختالل دید هاي کلیدي: واژه
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A-10-295-1 

The Protective Effect of Vitamin E on Trichlorethylene-Induced Hepatotoxicity 
in Rat 

 

Mojgan Heydari1, Massumeh Ahmadizade2*
, mohamadsadegh loeloe3,zohreh jafarzadeh4 

 

1,4 MSc, Department of Occupational Health, Engineering, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Scienc-
es, Ahvaz, Iran 

(2 corresponding author) PHD,  Department of Occupational Health, Engineering, School of Health, Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

3 MSc, Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical 
Sciences, Ahvaz, Iran 

 

Abstract 

Background: As an organic solvent, Trichloroethylene (TCE) is used in dry cleaning and 
degreasing of metal surfaces. This substance affects environment and causes liver damage in 
workers exposed to it. Vitamin E is an antioxidant that can overcome oxidative stress.  The 
aim of the present study is to examine the role of vitamin E against destructive effects of 
TCE on rat liver. 

 Materials and methods: A total of 35 male Wistar  rats were randomly divided into 
seven groups of equal number in each. The rats in group I were the controls received vehicle 
only. Animals in groups III, V and VII received of corn oil. Rats in groups of II, IV, and VI 
were received vitamin E at a dose of 200 mg/kg; 30 minutes later, animals were received 
TCE (i.p) at doses of 1000 mg/kg (groups II and III), 1500 mg/kg (groups of IV and V), and 
2000 mg/kg (groups of VI and VII) respectively. The experiment repeated for 7 consecutive 
days. Twenty-four hours after last administration, animals were killed with overdose of sodi-
um pentobarbital. Blood samples were analyzed for Serum alanine aminotransferase (ALT), 
aspartate aminotransferase (AST), and alkaline phosphatase (ALP) enzyme activities. 

Results: TCE induced a dose-dependent increase in ALT, AST, ALP enzyme activities when 
compared to those in control rats. Vitamin E significantly decreased ALT, AST, ALP en-
zyme activities and protected liver damage in TCE treated animals. 

Conclusion: Results confirm the protective effect of vitamin E against liver  damage 
caused by trichloroethylene. 

Key word: Tr ichlorethylene, vitamin E, Serum alanine aminotransferase, aspar tate 
aminotransferase, alkaline phosphatase 
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A-10-298-2 

 درباره کار ایمن با مواد شیمیایی شهر زنجانبنیان  هاي تحقیقاتی و دانش سنجی کارکنان آزمایشگاه آگاهی
 

 5، کورش کمالی4، شبنم محمدقلیها3، منوچهر محبوبی2، شیرازه ارقامی*1فاطمه غیاثوند

 

 ghiasvand.f2@gmail.comاي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان  نویسنده مسئول: دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه 1
 .اي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه 2

 .سد و نیروگاه مشمپاHSSE  االنبیا، گروه مهندسی سپاسد، کارشناس واحد اي، قرارگاه سازندگی خاتم التحصیل کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه فارغ 3
 .اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه 4

 استادیار گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 5
 

  چکیده

ه                  ه و هدف:  زمین شگا زمای در آ دهایی که  ین را ف تمامی  ست.  ضروري ا ر  ا سی ر ب ز هر کا قبل ا یمنی  ردهاي ا دا ان ست ت ا م    رعای جا ها ان
ها با    هاي تحقیقاتی کاربرد ناایمن مواد شیمیایی است. در آزمایشگاه          یکی از مهمترین علل حوادث در آزمایشگاه        باشند.  پذیرند همراه با مخاطرات می      می

توان بسیاري از خطرات را درك نمود و به پیشگیري از حوادث شیمیایی پرداخت. هدف از این                       آموزش و رعایت اصول ایمنی و فضایی مناسب می          
 هاي تحقیقاتی درباره کار ایمن با مواد شیمیایی است. کارکنان آزمایشگاهمیزان آگاهی  مطالعه تعیین

توصیفیها:  مواد و روش  عه  ن مطال شد و جهت     انجام  1395هاي شهر زنجان در سال        هاي تحقیقاتی در دانشگاه  آزمایشگاهمقطعی بوده که در  -ای
نفر بعنوان نمونه محاسبه شدند. ابزار مورد         82اي و تعیین حجم نمونه از شیوه انتساب متناسب استفاده شد.              گیري طبقه   ها از روش نمونه     آوري داده   جمع

، با استفاده از    SPSS-16افزار    نرمها توسط     استفاده در مطالعه پرسشنامه روا و پایا سنجش آگاهی افراد از کاربرد ایمن مواد شیمیایی بود. تحلیل داده                   
 انجام شد. 0/05هاي آماري تی تست، آنالیز واریانس یکطرفه و کاي دو در سطح معناداري   آزمون

هاي شهر زنجان که بیشترین اعضاي نمونه را افرادي با تحصیالت               بنیان دانشگاه   آزمایشگاه تحقیقی و دانش     23که در     طی این مطالعه  ها:    یافته
درصد، در    44/12%)، صورت گرفت، مشخص شد که میزان آگاهی افراد در بخش نگهداري مواد شیمیایی                   58/5دادند (   کارشناسی ارشد تشکیل می   

درصد بوده است. همچنین طی       50/4درصد و در بخش سواالت کلی         26/3درصد، در بخش تجهیزات حفاظت فردي         48/29بخش کاربرد و استفاده     
یمیایی د ش آنالیز واریانس یکطرفه براي متغیرهاي سابقه کار و مقطع تحصیلی کاکنان مشخص شد که میان آنها با سطح آگاهی افراد از کاربرد ایمن موا                     

 وجود دارد.) >p 0/05(داري  ارتباط معنی

 براي.  گیرد  صورت  نباید  ایمنی  اصول  برخالف  عملی  گردند، هیچ   موظف  آن  رعایت  به  و  شده  آشنا  ایمنی  اصول  به  باید  کارکنان  کلیهگیري:    نتیجه

 خطرات  از  ایمنی  براي  شرایط  بهترین  و  تدوین  آزمایشگاهی  عملیات  اجراي  در  ایمن  شرایط  گردد. کلیه   اجرا  سیستمیک  هاي  آموزش  ایمنی  اعتالي

 است. کار اساسی اصول از جزئی و مهم بسیار مسئولیت احساس و ایمنی سفارش ،مقررات گردد. رعایت ارائه

 سنجی، آزمایشگاه تحقیقاتی، ایمنی مواد شیمیایی آگاهی واژگان کلیدي:
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A-10-302-1 

تاپسیس در افزایش عملکرد موانع صوتی موازي شفاف -رویکرد مدل ترکیبی کالسیک  

 

 ،*5، مهدیه نادرزاده4، حسین عرب علی بیک3اسماعیل قاسمی ،1و2 محمد رضا منظم

 استاد،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 استاد، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 استاد، پژوهشکده فرایند پلیمرها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 3

 استادیار، مرکز تحقیقات فناوري هاي بیومدیکال و رباتیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4

 mahdiyeh.naderzadeh@gmail.com دانشجوي دکتري، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران،*(نویسنده مسؤول) 5

 

 چکیده
روزهزمینه و هدف:     زیست محیطی شناخته شده است بطوریکه توجه بسیاري از طراحان علم آکوستیک را در               هاي    آلودگی صوتی بعنوان یکی از مهمترین آالینده        ام

فرمول   16انتخاب یک ماده مناسب از بین     هدف از این مقاله،       جهت کنترل آن با بکار بردن جنس بهینه نانوکامپوزیتها در ساختار موانع صوتی بخود جلب کرده است. لذا                 
با استفاده ازمدل ترکیبی      یوماز نانو کامپوزیت هاي بر پایه ماتریس  پلی کربنات و پلی متیل متاآکریات تقویت شده با دي اکسید سیلسیوم، اکسید روي، دي اکسید تیتان                         

 تاپسیس جهت کاربرد آن در طراحی موانع صوتی زیست محیطی می باشد. -کالسیک

در این مطالعه، از آنجاییکه عمده ترین شاخصهاي مؤثر بر انتخاب ماده مناسب در کاربري موانع صوتی زیست محیطی ضریب جذب، شفافیت،                             :مواد و روش ها   
همیت هر یک از    و ا مدول کششی، استحکام در نقطه تسلیم، ازدیاد طول تا پارگی، استحکام ضربه اي، مدول خمشی، سختی شر و هزینه می باشد لذا جهت تعیین وزن                    

نفر از افراد خبره در دو حوزه  تحقیقاتی اکوستیک            13مقایسات زوجی شاخص ها نسبت بیکدیگر توسط          (AHP)معیارهاي مربوطه با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی       
 (Topsis)آل  یدهو پلیمر  صورت گرفت. سپس ماده بهینه از وزن هاي بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی با کمک روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ا                             

محاسبه گردیده است و      (BEM)انتخاب شد. در نهایت با بکاربردن ماده انتخابی در ساختارمانع صوتی موازي میزان افت صدا با استفاده از روش عنصرمرزي دو بعدي                         
 مورد مقایسه قرار گرفته است. )tp(و مانع شفاف موازي ساده مدل  )ts(نتایج آن با عملکرد دو  مانع شفاف تکی ساده مدل

تاپسیس به عنوان گزینه برتر نسبت به گزینه هاي            -با استفاده از روش کالسیک      (PCSI3-R)نتایج واضح این مطالعه بیان کننده این مسئله است ماده             :  یافته ها 
رساختار مانع صوتی   ی د دیگر بیشترین امتیاز را در جهت استفاده در طراحی موانع صوتی شفاف زیست محیطی به خود اختصاص داد. در نهایت با بکاربردن ماده انتخاب                          

نسبت به مانع موازي ساده افزایش پیدا کرده است. بنابراین بهترین کارایی کلی به ترتیب مانع شفاف                      dB(A)  6/92افت صدابه میزان    )، tpcsi3r(موازي با عنوان  
گزارش شده    (tp)و در نهایت مانع شفاف موازي ساده          (tpcsi3r)درصد دي اکسید سیلسیوم       0/3، مانع شفاف موازي بهینه شده حاوي پلی کربنات با           (ts)تکی ساده   

 است.

 درصد وزنی دي اکسید سیلیسیوم در پلیمر پلی کربنات بهبود می یابد. 0/3عملکرد مانع هاي موازي شفاف در صورت بکارگیري   نتیجه گیري:
 ، روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آلفرآیند تحلیل سلسله مراتبیمانع صوتی زیست محیطی، روش عنصرمرزي دو بعدي، نانوکامپوزیت،  :هاي کلیدي واژه
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A-10-306-1 

 3O2/Fe3O2/Al2MnOپاالیش بخارات اتیل بنزن با استفاده از نانوکامپوزیت  
 

 3،عبدالرحمان بهرامی2,*،فرشید قربانی شهنا1مریم فیض عارفی

 اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی�اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، قطب علمی بهداشت حرفه�گروه مهندسی بهداشت حرفهدانشجوي کارشناسی ارشد،   1
 اي و مرکز تحقیقات �اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، قطب علمی بهداشت حرفه�گروه مهندسی بهداشت حرفه(نویسنده مسئول)  دانشیار،  2

 ، fghorbani@umsha.ac.ir،  علوم بهداشتی

 اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی�اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، قطب علمی بهداشت حرفه�گروه مهندسی بهداشت حرفهاستاد،   3
 

 چکیده

رنگ و                         زمینه و هدف:   ش،  ر ف سب  حالل ها،چ ز  ستفاده ا دلیل ا ن به  ا آ جهه ب ر بوده که موا را ف ت آلی  رکیبا ت جمله  ز  زن ا تیل بن ا
امپوزیت و ک صنایع شیمیایی و پتروشیمی و استعمال سیگار اتفاق می افتد. از جمله مهمترین اثرات مواجهه با اتیل بنزن اثرات سرطان زایی آن است.نان                

 3O2/Fe3O2/Al2MnO                  یک فتوکاتالیست جدید بوده است و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه اي مبنی براستفاده از این نانو کامپوزیت براي حذف
 می باشد.3O2/Fe3O2/Al2MnO  انوکامپوزیت نپاالیش بخارات اتیل بنزن با استفاده از  آالینده از هوا انجام نشده است هدف از مطالعه حاضر

تمواد و روش ها:    انوکامپوزی به منظور تعیین ویژگی هاي مورفولوژي این           به روش سل ژل سنتز شده است.          3O2/Fe3O2/Al2MnOن
استفاده شده است. نانوکامپوزیت سنتز شده به منظور بررسی وضعیت و میزان حذف              SEMو تصاویر  FTIR، طیف XRDنانوکامپوزیت از الگوي  

ي غلظت اولیه   کرداتیل بنزن در فاز گازي به وسیله فرآیند فتوکاتالیستی و با استفاده از تابش نور مرئی مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر پارامترهاي عمل                       
ور بهینه  منظ  منظور ارزیابی اثرات اصلی و اثرات متقابل و به           آالینده، رطوبت نسبی و زمان ماند بر عملکرد نانوکامپوزیت مورد مطالعه قرار گرفت به               

 طراحی شد.  Design Expert 9افزار  ها به وسیله نرم ها از روش سطح پاسخ و آزمایش نمودن تعداد آزمایش

ز                 یافته ها :   ر ا زه کمت ا در ب ت  ذرا زه  دا ده ان دا ن  شا ت ن انو کامپوزی ن ن ز ای شده ا هیه  ت ر  صاوی نانومتر  بوده است.شرایط بهینه حذف        82ت
% 53/98ثانیه  بدست امده است که در این شرایط باالترین بازده حذف اتیل بنزن گازي ،                  20% و زمان ماند     50، رطوبت نسبی    ppm  200غلظت    در

عمدتًا دي اکسید کربن (درصد) و مقادیر ناچیزي         است. محصوالت حاصل از واکنش اکسیداسیون فتوکاتالیستی اتیل بنزن به وسیله نانوکامپوزیت                
 تولوئن بوده است.

نانوکامپوزیت سنتز شده در شرایط مورد مطالعه داراي راندمان باالو مناسب جهت حذف اتیل بنزن در فاز گازي است. از جمله مزایاي                        نتیجه گیري: 
ست الیاین نانوکامپوزیت واکنش در دماي اتاق و راندمان باال و تحمل غلظت هاي باال باشد تولید محصوالت جانبی خطرناك کمتر نسبت به دیگر کات                

 ها و همچنین فعال شدن با استفاده از نور مرئی می باشد. راندمان حذف فتوکاتالیستی اتیل بنزن تحت تاثیر  درصد رطوبت و سرعت فضایی می                              
 باشد.افزایش رطوبت موجب افزایش اکسیداسیون فتوکاتالیستی اتیل بنزن می گردد و افزایش سرعت فضایی سبب کاهش راندمان حذف می گردد.

ش هوا واژه هاي کلیدي: پاالی زن ،  تیل بن ت، ا س الی ت فتوکا ت ،  انوکامپوزی  ن
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A-10-328-1 

 بررسی زئولیت اصالح شده آغشته به نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم در حذف بخارات استایرن
 

 ،*5، حسن ایروانی4، مهدي کنگاوري3، فرانک نجاریان2، مجتبی نخعی پور1حسین شجاعی فرح آبادي

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.-1

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران. -2

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. -3

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. -4

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول) -*5

irvanih91@gmail.com  

 چکیده
ــاي   زمینه و هدف:      ن ه رزی رن و  ای ست پلیمرهاي ا ن، کو ر ای ست پلی ا د  ولی ت راي  شیمیایی ب ع  ای صن در  ست که  ر ا را ف تیک  روما ب آ رکی ت رن یک  ای ست ا

گیرد. با توجه بـه   می پلی استر استفاده می شود در نتیجه در طیف وسیعی از محصوالت تجاري مانند پالستیک، رنگ، پوشش هاي طبیعی و مصنوعی مورد استفاده قرار      
درجه سانتی گراد) و کاربرد هاي وسیع آن،  استایرن به عنوان یک آالینده عمده هوا بـه شـمار مـی رود. گـسترش آلودگـی             20کیلوپاسکال در 0/6فراریت ( فشار بخار    

از جمله این    2TiO  بر زیست محیطی در مقیاس جهانی نیاز حیاتی به یک تکنولوژي جدید و دوستدار محیط زیست را افزایش داده است، فرایندهاي فتوکاتالیستی مبتنی  
شود. هدف    هاي آلی فرار  در نظر گرفته می    باشند که به کمک اشعه ماوراء بنفش به عنوان یک تکنولوژي جدید و امیدوارکننده براي کنترل بخارات حالل  فرایندها می 

 باشد. از این یررسی زئولیت اصالح شده آغشته به نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم در حذف بخارات استایرن می

ا قطر مواد و روش ها:   ر ب سا رم دن گ ع عی م ت طبی پتیلولی ز کلینو عه ا ن مطال میلیمتر استفاده شد. بستر دانه بندي شده پس از شستـشو بـا آب            1تا  0/5در ای
شستـشو    pH=7درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت اصالح گردید، و با آب مقطر داغ و سپس سرد تا رسیدن به  75موالر اسیدکلریدریک در دماي   2مقطر با محلول    

قرار داده    UVگرم از بستر در راکتور  مجهز به تابش   5بر روي آن تثبیت شد. پس از تهیه بستر، مقدار  ٪5با درصد وزنی   2TiOداده شد. بعد از اصالح بستر، نانو ذرات  
لیتر بر دقیقه به راکتور تزریق شد. در مرحله پایانی بـا    1پی پی ام استایرن تهیه و در دبی  300و  100، 20هاي  شد. سپس به کمک سیستم غلظت ساز دینامیک، غلظت    

 راندمان حذف فتوکاتالیستی بستر آماده شده مورد بررسی قرار گرفت. GC-FIDاندازه گیري غلظت ورودي و خروجی از راکتور توسط فوچک کالیبره شده با دستگاه 

س  یافته ها:   راف عک ه  ها و گ ستگا د ز  ده ا ست آم د نشان داد که نانو ذرات به خوبی بر روي سطح بیرونـی و خلـل و فـرج                SEM-EDAXو  XRDهاي ب
نشان می دهد که پس از اصالح اسیدي بستر، سطح ویژه آن نزدیک به دو برابر افزایش یافت. رانـدمان حـذف      BETاند، همچنین نتایج حاصل از آزمایش   بستر نشسته 

و   1/78،  1/03و ظرفیت جذب در نقطه شکست براي غلظت هاي یاد شده به ترتیب  ٪  6/6و  16، 38پی پی ام به ترتیب  300و  100، 20فتوکاتالیستی در غلظت هاي     
 میلی گرم استایرن بر گرم زئولیت محاسبه شد. 3/64

ت     نتیجه گیري:   شا زمای ز آ حاصل ا ج  نشان می دهد که اصالح اسیدي سبب بهبود ساختار، منافذ و همچنین افزایش سـطح ویـژه آن شـده          SEMو  BETنتای
ن دبـی و رطوبـت      یزااست. نتایج تست هاي عملکرد بستر نشان می دهد که بستر راندمان قابل قبولی مخصوصا در غلظت هاي باال نداشته و این می تواند به دلیـل مـ          

هاي راهبري پایین تـر سیـستم         هزینورودي به راکتور، درصد باگذاري نانو ذرات و میزان تابش فرابنفش باشد. لذا با توجه به فراونی و ارزانی این نوع زئولیت در ایران و ه      
  هاي هیبریدي نسبت به سایر روش هاي مرسوم حذف آالینده هاي هوا، توصیه می شود مطالعات کامل تري در این خصوص انجام شود.  

 کلینوپتیلولیت، دي اکسید تیتانیومحذف فتوکاتالیستی، استایرن،  :هاي کلیدي واژه
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A-10-330-1 

 در ذوب سرچشمه  کنترلیکاهش مواجهه تنفسی اپراتوران جرثقیل با طراحی سیستم 
 

 *4، یاسر صحرا نورد3،زهره کرمی2، سمیرا شاهرخی1معصومه کرمی

 ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1

 ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3

 sahranavard@nicico.com(نویسنده مسؤول) کارشناس بهداشت حرفه اي مس منطقه کرمان، سرچشمه، ایران،  4

 

   چکیده
در                               زمینه و هدف   س  ب م ذا زدایی م رد  ت گوگ عملیا ز  شی ا علق نا ت م ذرا د و  سی دي اک فور  سول ز  د آلودگی گا شدی ر  شا شت و انت دلیل ن ه  :ب

بسیار کوچکی معادل   اي  قسمتهاي مختلف کارخانه ذوب، کلیه کارکنان در معرض تماس با این گاز قرار دارند که در این بین اپراتورهاي جرثقیل هاي سقفی ذوب در فض                         
15 3m    هاي بسیار باالي اپراتورها با گاز سولفور دي اکسید عالوه بر کاهش بازدهی و                 بیشترین میزان دریافت آلودگی را بخود اختصاص می دهند. تماس با غلظت            از

اهش میزان تماس   ر ک تاثیر بر میزان تولید، باعث بروز مشکالتی نظیر احساس خستگی ناشی از استفاده مداوم از ماسک تنفسی، سوزش و اشک ریزش می شود. به منظو                        
ابین اپراتورها، مورد   ه ک تنفسی اپراتورها با سولفور دي اکسید، تامین هواي سالم و افزایش رضایت شغلی، طرح هاي مختلفی جهت تصفیه گاز سولفور دي اکسید ورودي ب                     

 مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

حلیلی  مواد و روش ها    ت ي  عه  ن مطال کاربردي بر روي اپراتورهاي جرثقیل هاي سقفی کارخانه ذوب مس سرچشمه و ارزیابی تماس اپراتورها با گاز سولفور دي    -: ای
جش پلی تکتور مـدل     سن اکسید در سه مرحله ي قبل از طراحی، طراحی و اجراي سیستم تصفیه چند منظوره انجام گرفت. نمونه برداري شغلی از اپراتورها توسط دستگاه   

G750 ـ  انجام شد. به منظور کاهش میزان تماس تنفسی اپراتورها با سولفور دي اکسید، تامین هواي سالم و افزایش رضایت شغلی، طرح هاي مختلفی جه صفیه گـاز   ت ت
که در آن گاز سـولفور دي      ورهسولفور دي اکسید ورودي به کابین اپراتورها، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. طراحی، ساخت و استفاده از سیستم تصفیه کننده چند منظ    

 اکسید و ذرات معلق توسط جاذب هاي سطحی و فیلتر حذف می گردند، بهترین روش کنترل آلودگی شناسایی گردید. 

ه              یافته ها  ــ ر گون ــ ز ه ــتفاده ا س دون ا ري، ب دا ر و نگه عمی ت ه  ز ب ا م نی د ع اال،  ر ب ا سی رآیی ب ر کا ددي نظی ع ایی مت ی زا را بودن م دا ن  ضم م  ست سی ن  : ای
اذب هاي کربن فعـال و   ز جاسپري یا جت آب و نیاز به فضاي بسیار کوچک قادر است گاز سولفور دي اکسید و سایر گازهاي آالینده و ذرات معلق را طی دو مرحله عبور ا   

را در شرایطی کـه کـابین ایزولـه باشـد بـه کمتـر               ppm  150آلومیناژل و دو مرحله فیلترهاي آغشته به کربن فعال و فیلتر هپا، حذف نماید و قادر است آلودگی فراتر از 
 برساند.   ppm  0/5از

ري    نتیجه گیري  زه گی دا ج ان درصـد و     9/99ها پس از راه اندازي سیستم تصفیه کننده چند منظوره هوا، بیانگر راندمان بسیار باالي سیستم تـصفیه بـه مـیزان         : نتای
درون کابین می باشد و اپراتورها بدون نیاز به استفاده از ماسک تنفسی درون کابین به راحتی قادر بـه انجـام وظیفـه مـی         ppm    0/5دستیابی به غلظت آلودگی کمتر از 

وزارت بهداشـت در      غلیباشند و میزان مواجهه تنفسی اپراتوران با ذرات معلق و گاز محرك سولفور دي اکسید در طول شیفت کاري در مقایسه با حدود تماس مواجهه ش        
 حد مجاز است.

 

 دي اکسید سولفور، سیستم تهویه، جرثقیل سقفی، کربن فعال :هاي کلیدي واژه
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A-10-330-2 

 در مس سرچشمه   مدل سازي ارزیابی عملکرد سیستم هاي کنترل آلودگی کوره هاي ذوب
 

 *4، یاسر صحرا نورد3،زهره کرمی2، سمیرا شاهرخی1معصومه کرمی

 ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1

 ارشد بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2

 گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3

  sahranavard@nicico.com(نویسنده مسؤول) کارشناس بهداشت حرفه اي مس منطقه کرمان، سرچشمه، ایران،  4
  چکیده

الو       زمینه و هدف   رومت پی س به طریقه  ستحصال م ش ا رو در  ي، پس از پرعیارسازي خاك معدن در کارخانه هاي مختلف و رساندن عیار مس               ژ: 
درصد می    99/7به وسیله سه نوع کوره با طی فرایندهایی عملیاتی متعدد، کنسانتره حاوي مس تبدیل به مس آندي با عیار قریب به                         درصد  34به حدود   

درجه ذوب می شود و بارز ترین آالینده هاي که به صورت گازي در هواي پیرامون انتشار                    1500تا    1400شود. کنسانتره مس در این کوره ها در دماي          
شی از  نا  می باشد، گاز دي اکسید سولفور است. دي اکسید گوگرد در اغلب مناطق صنعتی به عنوان آلوده کننده هوا شناخته می شود و بسیاري از خطرات                      

ت حضور این گاز در هوا مستقیمًا به نحوه واکنش آن با سایر مواد و ترکیبات مربوط می گردد و می تواند سبب آسیب هاي انسانی و صدمات زیس                                   
 کارایی  بررسی  مطالعه،  این  از  اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آن ضرورت دارد. هدف       به توجه محیطی شود. لذا کنترل و تهویه مناسب این آالینده گازي با 

 است. کامپیوتري مدل سازي از استفاده کاري با مختلف هاي وضعیت تهویه کوره هاي ذوب در سیستم

دا   مواد و روش ها:      ن منظور، ابت راي ای اندازه یکی از کوره ها در حالت         تهویه و   سیستم  ظاهري  مشخصات  قبیل  از  نیاز  پارامترهاي فیزیکی مورد    ب
مورد سنجش قرار گرفته و در گام         CSIROهاي مختلف عملیاتی براي ورود داده ها به مدل کامپیوتري دینامیک سیاالت طراحی شده توسط شرکت                    

 سیستم  کارایی  تعیین  نهایت،  در  و  خروجی  گازهاي  انتشار  و غلظت   حجم  محاسبه  رسم منحنی گاز دي اکسید سولفور،       دودکش، مکش بعدي به محاسبه 

 شد. پرداخته

ایافته ها:    عدد از کوره هابه صورت کامل و صد درصد باز است،              3الکتروفیلترهاي    دمپر  که  زمانی  مختلف،  هاي  حالت  در  متعدد  محاسبات  به  توجه  ب
میزان انتشار گاز دي اکسید سولفور محاسبه گردید.با توجه به            درصد برسد، باالترین    8میزان انتشار گاز و در زمانی که درصد باز بودن دمپرها به               کمترین

 درصد برآورد شد. 80الکتروفیلترها،  نتایج محاسبات، کارایی فعلی

ستفاده                      نتیجه گیري:    ا ا ی، ب ت ا عملی ا  ی فنی  ت  رخی محدودی ا وجود ب د که ب سی ر جه  ن نتی ن به ای توا خوبی می  ت، ب سبا حا ج م ز نتای ا
 از روش هاي مدل سازي می توان تا حدودي از بروز برخی معایب پیش از انجام اقدامات عملی برنامه هاي کنترلی و تهویه پیشگیري کرد و روش                                

 مناسبی براي تقویت اقدامات عملی خواهد بود. 

 دي اکسید سولفور، سیستم تهویه، مدل سازي :هاي کلیدي واژه
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A-10-334-1 

 هاي اعوجاجی صوتی گوش رت اثر مواجهه با دود سیگار بر گسیل
 

 5، مهدي محمدي4، رمضان میرزایی3، علی خوانین 2 ، سید باقر مرتضوي*1آبادي راحله هاشمی حبیب

 اي، بهداشت، علوم پزشکی زاهدان، مرکز ارتقاي سالمت زاهدان، میدان حسابی، پردیس علوم پزشکی زاهدان (نویسنده مسؤول) مربی، بهداشت حرفه 1

 اي، بهداشت، تربیت مدرس استاد، بهداشت حرفه 2

 اي، بهداشت، تربیت مدرس دانشیار، بهداشت حرفه 3

 اي، بهداشت، علوم پزشکی زاهدان، مرکز ارتقاي سالمت زاهدان استاد، بهداشت حرفه 4

 دانشیار، آمار حیاتی و اپیدمیولوژي، بهداشت، علوم پزشکی زاهدان، مرکز ارتقاي سالمت زاهدان 5
 چکیده

ر به      زمینه و هدف:   سیگا دود  ا  جهه ب جاد                   موا ی عصبی ا سی  ح ا  ی یتی و  دا شنوایی ه ت  ست اف قادر ا م،  ستقی رم غی ا  ی ستقیم و  طور م
 هاي صوتی اعوجاجی گوش رت  بوده است. نماید. هدف از انجام این مطالعه، تعیین اثر مواجهه با دود سیگار بر گسیل

عه    ها:  مواد و روش   ن مطال گروه مواجهه با دود سیگار. رت        -2گروه کنترل بدون مواجهه       -1رت از نژاد ویستار به دو گروه تقسیم شدند،             12در ای
ساعت در روز به      8گرم نیکوتین، به مدت       میلی  0/8  ±0/1گرم، تار و      میلی  9±1نخ سیگار داراي      20ها در اتاقک مخصوص از نوع تمام بدن  در معرض      

 FTC(federal trace puffingروز متوالی قرار گرفتند. دود جانبی و دود اصلی ناشی از سیگار مطابق با الگوي استاندارد                            10مدت  

commission)                        35ثانیه دود اصلی سیگار با فلوي          2با استفاده از ماشین اسموکر ساخت محقق، تولید و وارد چمبر مواجهه گردید در این الگو 
 4620  -9960) در رنج فرکانسی     DPOAEهاي اعوجاجی صوتی (     ثانیه دود جانبی تولید و وارد چمبر گردید. از تست گسیل             58لیتر در دقیقه و       میلی

و   ANOVA    ،T-testروز بعد مواجهه استفاده گردید و از روش                21و    1،  7هرتز جهت ارزیابی تغییرات شنوایی رت ها قبل مواجهه،                
 ها  استفاده گردید. جهت آنالیز داده18نسخه   SPSSافزار نرم

ز           ها:  یافته را ت ن  انگی ر، می سیگا دود  ا  جهه ب ز موا س ا پ روز  هاي   داري را نسبت به قبل مواجهه بخصوص در فرکانس          کاهش معنی   DPOAEا 
به قبل    DPOAEیافته و مقادیر تراز     روز پس از مواجهه تغییرات شنوایی کاهش        21تا    7و    7تا  1). در فاصله    >p 0/001هرتز نشان داد (     7500باالي  

(  نسبت به قبل از مواجهه مشاهده نشد        DPOAEهاي زمانی، تغییر محسوسی در مقادیر تراز          یک از بازه    از مواجهه بازگشت اما در گروه کنترل در هیچ    
0/05 p< .( 

ر به مدت           گیري:  نتیجه سیگا دود  ا  حاد ب تحت  س  روز منجر به تغییرات موقت شنوایی گردیده بنابراین اثرات مزمن یا تحت مزمن دود                 10تما
 سیگار بر تغییرات شنواي دائم بایستی در مطالعات حیوانی بیشتري موردبررسی قرارگیرد.   

 

سیلهاي کلیدي واژه ی، گ ی وا شن ت  را غیی ت ر،  سیگا دود  ت :  ر ت،  صو جی  عوجا  هاي ا
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Abstract 

Background: Simultaneously exposure to three compounds of Formaldehyde, Tr iethylamin and crystal-
line silica can increase restrictive lung disease with progressive fibrosis. This compounds are a major health 
hazard in coremaking unit of foundry factories. Present study was conducted with the aim to determine simulta-
neous inhalation exposure to three abovementioned compounds in core making workers of a foundry factory.  

Materials & Methods:  This cross - sectional study was conducted on all workers (55) in a core-making unit of 
a foundry factory to determine simultaneously airborne exposure to Formaldehyde, trriethylamin and crystalline 
silica in breathing zone. A calibrated direct-reading instrument (ION Co.) were used for measuring concentra-
tions of Formaldehyde and trriethylamin and also, improved NIOSH7602 method for crystalline silica aerosols. 
Data were reported as mean ± SD and analyzed by using one-way ANOVA and Spearman correlation with 
spss19. 

Results: All obtained samples were over  the OEL for  three measured compounds. Average of exposure for  
crystalline silica, Formaldehyde, triethylamin are 0.246±0.047 mg/m3, 2.91 ± 1.35 and 5.24 ± 1.69 ppm repec-
tively. Among of involved tasks in core making unit activitise, machinery operators and cleaning operators had 
maximum and minimum exposure, respectively. Anova test show no significant difference between concentra-
tions of compounds in various tasks(P>0.05).  There was found significant correlation between content of expo-
sure to crystalline silica and two other measured compounds (formaldehyde and trimethylamine) (P <0.05).  

Conclusion:Due to excessive exposures to crystalline silica, formaldehyde and tr iethylamine  and its effect 
in lower respiratory function parameters, some measures such as periodic medical check along with chest radiog-
raphy should consider for these workers in annual surveys. It is also advised that workers’ exposures to be con-
trolled by implementing standard engineering control measures.  

 

.Kywords: crystalin silics, For maldehyde, Tr i ethyl amin, core-making, foundry 
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A-10-342-1 

 فضاي فوقانی با مایکروویو  براي تعیین پاراکوات -بهینه سازي روش میکرواستخراج فاز جامد
 

 4، عباس رحیمی فروشانی3، مرضیه تراب بیگی.*2، ،سید جمال الدین شاه طاهري1فاطمه قویدل

 کارشناس بهداشت حرفه اي، بهداشتی، مرکز بهداشت شهرستان رشت/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 1

 ، Shahtaheri@tums.ac.irاستاد، مهندسی بهداشتحرفه اي، دانشکده بهداشت/دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 2

 کارشناس آزمایشگاه، بهداشتی، دانشکده سالمت ایمنی و محیط زیست/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 3

 استاد، آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 4
 چکیده

ارایی و ک: ترکیبات آفت کشها نقش مهمی را در فعالیتهاي کشاورزي ایفا می نمایند، گرچه تقاضا براي تولید و توزیع آفت کش که باعث بهبود کیفیت              زمینه و هدف    
بسیار پایین کـه بـراي        ندهکشاورزي می شود محرز است، ولی استفاده نابجا و غیرمعقول، بسیار زیاد می باشد. آفت کش پاراکوات از خانواده باي پیریدیلیوم با دز کش                  
ائز اهمیت مـی بـاشـد.        ی حتمام ارگانهاي بدن تهدید کننده است،  داراي مصرف باالیی در کشاورزي می باشد. از اینرو تعیین میزان پاراکوات در نمونه هاي بیولوژیک        

حساس، تکرارپذیر و  مل،روشهاي مختلفی براي تعیین پاراکوات در نمونه هاي بیولوژیکی استفاده می گردد، روش میکرواستخراج فاز جامد، روشی سریع، ارزان، قابل ح                 
نیز تکنیـک جـدیـدي       ویوتک مرحله اي با حداقل آماده سازي نمونه می باشد.  از اینرو روش مناسبی براي تعیین پاراکوات در نمونه هاي بیولوژیک می باشد. مایکرو                      

ي دو روش را براي انـدازه  تهااست که براي استخراج آالینده هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تلفیق مایکروویو و میکرواستخراج فاز جامد امکان استفاده از مزی                
 گیري می دهد. 

اسپکترومتري جرمی براي تعیین پاراکوات در نمونـه هـاي      -مایکروویو به همراه گاز کروماتوگرافی–: در این مطالعه،روش میکرواستخراج فاز جامد   مواد و روش ها     
 -نیکل کلراید براي فرایند میکرو استخراج فـاز چـامـد      –ادرار مورد استفاده قرار گرفت. محصول فرار حاصل از فرایند کاهش پاراکوات، با استفاده از سدیم بروهیدرات           

) در یک سرنگ مخصوص استفاده شـد. فـرایـنـد کـاهـش             PDMSمیکرومتري پلی دي متیل سیلوکسان (  100فضاي فوقانی آماده گردید، براي استخراج از فیبر         
بهینه سازي گردید، پارامترهاي موثر بر میکرواستخـراج فـاز      pHپاراکوات در نمونه با استفاده از پارامترهاي موثر بر آن شامل زمان کاهش، میزان سدیم بروهیدرات و            

میکرولیتر نمونه ادرار و حجم مناسبـی   500فضاي فوقانی شامل زمان و دماي استخراج نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از                -جامد
نانوگرم بر میلی لیتر انجام گرفت، این دو سطح غلظتی، بعنوان نمونه هاي اسپایک براي متغیر هاي بهینه سـازي     500و  100از محلول آفت کش در دو سطح غلظتی  

 مورد استفاده قرار گرفت. متد تحت شرایط بهینه اعتبارسنجی شد. 

و    100) براي غلظـت     inter-dayنانوگرم بر میلی لیتر بدست آمد. درتکرارپذیري در یک روز (   50-1000، رنج خطی  0.1برابر LOD) : حد تشخیص (یافته ها  
روز  6ت) دقت در  (روز متوالی 6دقت در  intra-day)% و تکرارپذیري روز به روز (  0/59% و 1/03برابر RSD%  و 99/82% و 99/33به ترتیب  میزان بازیافت  500

به ترتیـب، مـیـزان       500و  100براي غلظت  متوالی سنجی شدغیر هاي بهینه سازي مورد استفاده قرار گرفت حجم مناسبی از محلول آفت کش در دو سطح غلظتی           
 % بدست آمد.0/7% و 1/4برابر  RSD% و 99/04% و  98/88بازیافت 

اسپکترومتري جرمی براي ارزیابی کمی و کیفی پاراکوات روشی مناسب به نظر        –مایکروویو  به همراه گاز کروماتوگرافی         –: روش میکرواستخراج فاز جامد       نتیجه گیري 
پارامترهـاي مـوثـر بـر          که می رسد ، با توجه به اینکه این تکنیک در مقایسه با سایر روشها بسیار آسان،ساده و سریع می باشد.. براي انجام این تکنیک ، ضروري است                      
انجام گرفت. تکرارپـذیـري     راراستخراج آنالیت بهینه سازي گردد، که بهینه سازي انجام گرفت. در پایان اعتبار سنجی روش براي تهیین پاراکوات در نمونه هاي اسپایک اد  

 در یک روز،  تکرار پذیري روز به روز و انحراف استاندارد نسبی تعیین گردید.

تکلیدي واژه هاي درا روهی م ب سدی ت،  راکوا ا پ  اسپکترومتري جرمی-مایکروویو، گازکروماتوگرافی-فضاي فوقانی-نیکل بروماید، میکرواستخراج فاز جامد-: 
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A-10-345-1 

بررسی تاثیر توزیع اندازه ذرات بر کارایی سیستم تلفیقی مرطوب سازي و تهویه صنعتی در یک شرکت 
 فرآوري مواد معدنی

 

 * 3، فرشید قربانی شهنا  2، عبدالرحمن بهرامی 1مرتضی بابائی

 زشکی، همدان، ایران.اي، دانشگاه علوم پ اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی و آموزشی بهداشت حرفه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1

 ، همدان، ایران.اي، دانشگاه علوم پزشکی اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه 2

، دانشگاه علوم پزشکی، اي اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه * (نویسنده مسئول) دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه 3
 همدان، ایران.

 fghorbani@umsha.ac.ir 
 

 

 چکیده
ن  زمینه و هدف :   ــ ی رد. ا دا دنی  ع د م رآوري موا دهاي ف ین را در ف ت  ذرا ع آوري  جم رل و  م هاي کنت ست سی ن  عیی ت در  ش مهمی  ت نق ذرا زه  دا ع ان توزی

 گردید. ام مطالعه با هدف بررسی کارایی سیستم تلفیقی مرطوب سازي و پاالیشگر سیکلون با توجه به توزیع اندازه ذرات در محیط کار و محیط زیست انج

این مطالعه در دو واحد سنگ شکن یک شرکت فرآوري مواد معدنی صورت گرفت. به منظور جمع آوري غبار، سیستم تلفیقی مرطوب سـازي و سـه         :هامواد و روش    
تگاه شمارشـگر ذرات مـدل      گیري غبار در محیط کار و داخل کانال سیستم تهویه صنعتی از دسـ   پاالیشگر سیکلون مدل استایرمند بازده باال به کار برده شد و براي اندازه 

هاي متفاوت و همچنیـن   گیري جرم و تعداد ذرات در سایزبندي کشور آلمان استفاده شد. تنظیم دستگاه به صورتی انجام شد که قابلیت اندازه GRIMMکمپانی  1/108
 باشد.    را دارا 10PM و  1PM ،2.5PMدر سه گستره قطري ذرات شامل قابل تنفس، توراسیک و آلوئولی، و سه گستره 

ــی   ها :    یافته ول وئ سیک و آل تورا س،  تنف شامل قابل  ت  ذرا ره قطري  ست سه گ در  تلفیقی  م  ست سی جراي  ز ا ر قبل ا در محیط کا ر  ا غب غلظت  ن  انگی می
میلی گرم بر متر مکعـب بـود کـه پـس از اجـراي                  9/21و  17/2، 40/2میلی گرم بر متر مکعب و در خط دو به ترتیب  10/01و  18/75، 42/25در خط یک به ترتیب   

میلی گرم بر متر مکعـب شـد. همچنیـن        0/57و  0/84، 1/42میلی گرم بر متر مکعب و در خط دو به ترتیب  0/584و  0/94، 1/65سیستم تهویه در خط یک به ترتیب    
و   871/71،  698/49در خط یک به ترتیـب     10PMو   1PM ،2.5PMمیانگین غلظت غبار داخل کانال قبل از اجراي سیستم تلفیقی در سه گستره قطري ذرات شامل    

میلی گرم بر متر مکعب بود که پس از اجراي سیـستم تهویـه در خـط یـک بـه             1265/42و  712/61، 512/23میلی گرم بر متر مکعب و در خط دو به ترتیب  1343/9
 میلی گرم بر متر مکعب شد.      97/52و  59/38، 42/24میلی گرم بر متر مکعب و در خط دو به ترتیب  94/31و  58/61، 46/26ترتیب 

ده   گیري:   نتیجه عم ز  م                  یکی ا ست ــ سی ر  ــ ث ش مؤ ت، نقــ او ــ ف ــاي مت دي ه ــ ز بن ای ــ س در  ت  ذرا ت  غلظــ ش  ــاه در ک توجه  هبود قابل  دالیل ب ن  ری ت
یش انـرژي جنبـشی     وسیله سیستم مکنده موضعی به دام افتاده و نیروي وارد شده به ذرات منجر به افزا    سازي است. ذرات مرطوب موجود در هواي محیط کار به     مرطوب

شـود و بـازده       ده مـی  ه شـ  ذرات و متعاقباً افزایش برخورد ذرات مرطوب می گردد. افزایش برخورد به نوبه خود منجر به چسبندگی ذرات و افزایش وزن توده ذرات چسبید   
 دهد.   جمع آوري سیستم را افزایش می

 

 PMتهویه صنعتی، قابل تنفس، توراسیک، آلوئولی،  واژه هاي کلیدي :
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A-10-345-3 

 تعیین مواجهه با غبار قابل استنشاق کوارتز در دو واحد سنگ شکن یک شرکت معدنی
 

 *3، فرشید قربانی شهنا 2، عبدالرحمن بهرامی 1مرتضی بابائی 
زشکی، همدان، اي، دانشگاه علوم پ اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی و آموزشی بهداشت حرفه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1

 ایران.
 ، همدان، ایران.اي، دانشگاه علوم پزشکی اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه 2
، دانشگاه علوم اي اي، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه * (نویسنده مسئول) دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه 3

 پزشکی، همدان، ایران. 
fghorbani@umsha.ac.ir 

 

 چکیده      
غلی  زمینه و هدف :   ــ ش خطرناك  عوامل  ز  ا یکی  د  زا س آ سیلی ر  غبا شد و  دنی می با ع ت هاي م عملیا ر  تی اکث ذا جز  ر  غبا

در اکثر فرایند هاي معدنی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی مواجهه شغلی با غبار قابل استنشاق کوارتز در دو واحـد سـنگ              
 شکن یک شرکت معدنی بود.

شد.     مواد و روش ها:     م  جا روي ان سرب و  شرکت  یه  شکن  سنگ  د  ح دو وا در  شماري و  سر  ت  صور رداري به  نمونه ب
به منظور تعیین مواجهه فردي با غبار منتشره، قبل و بعد از اجراي سیستم تلفیقی مرطوب سازي و تهویـه صـنعتی بـا اقتبـاس از روش                     

NIOSH 7500  برداري فردي  و با استفاده از پمپ نمونهSKC   سیکلون پالستیکی و فیلتر ،PVC         .نمونه بـرداري صـورت گرفـت ،
 نمونه ها با روش پراکنش اشعه ایکس تعیین مقدار و با استاندارد مقایسه گردید.

ــه         ها :   یافته هوی ت ــازي و  س رطــوب  تلفیقی م ستم  سی جراي  ز ا قبل ا شکن  سنگ  یک  خط  در  ز  ت ر غلظت کوا ن  میانگی
بود، همچنین در خـط   NIOSHبرابر حد آستانه توصیه شده  317/4و  ACGIHو  OELبرابر حد آستانه توصیه شده   634/8صنعتی  

بود   NIOSHبرابر حد آستانه توصیه شده    280/4و   ACGIHو  OELبرابر حد آستانه توصیه شده  560/8دو سنگ شکن این غلظت    
برابر حـد آسـتانه توصـیه شـده           22/8که با اجراي سیستم تلفیقی مرطوب سازي و تهویه صنعتی این غلظت در خط یک سنگ شکن به        

OEL  وACGIH  برابر حد آستانه توصیه شده  11/4وNIOSH  برابر حد  19/2کاهش یافت و در خط دو سنگ شکن این غلظت به
 کاهش یافت.   NIOSHبرابر حد آستانه توصیه شده  9/6و  ACGIHو  OELآستانه توصیه شده 

رکت               گیري:   نتیجه شــ ن  ــ ی ــواي ا در ه ز  ت شاق کوا ستن قابل ا ر  غبا ش  در کاه ري  ش مؤث شده نق جرا تلفیقی ا ستم  سی
 فرآوري مواد معدنی داشته است با این حال با توجه به نتایج به دست آمده میزان مواجهه بیش از حد مجاز می باشد و الزم است با استفاده

 از روش هاي کنترلی مدیریتی و حفاظت فردي اقداماتی جهت کاهش یا حذف مواجهه کارگران صورت پذیرد.
 

عتی واژه هاي کلیدي : صن هویه  ت سازي،  ستم مرطوب  سی ی،  دن ع د هاي م ین را ف ز،  ت ر ق،  کوا شا ستن قابل ا ر    غبا
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A-10-351-1 

بررسی میزان آلودگی سطوح بخش هاي کموتراپی با داروي متوترکسایت در بیمارستان هاي 
 شهرستان همدان 

 

، دکتر مصطفی  4، دکتر سید محمد ذولحواریه3، دکتر عبدالرحمن بهرامی *2، دکتر محمدجواد عصاري1مهندس حمیده دلجو
 5میرزایی علی آبادي 

 دانشجو کارشناسی ارشد ، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1 

  asari@umsha.ac.ir، * ا(نویسنده مسؤول) استاد یار، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان2

 استاد، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 3

 استادیار، بیهوشی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4

 استاد یار، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان 5
 چکیده

داروي متوترکسایت یکی از پرکاربرد ترین داروهاي شیمی درمانی است . متوترکسایت  عملکرد اختصاصی در تشخیص                    زمینه و هدف :   
سلول هاي سرطانی نداشته و عالوه بر سمیت کبدي و ایجاد اثرات استنشاقی ترکیبی تراتوژن نیز می باشد  .  مطالعات حاکی از آن است                           
مواجهات شغلی شاغلین با این ترکیب از طریق استنشاق و تماس پوستی اتفاق می افتد . لذا این تحقیق با هدف ارزیابی مواجهه کارکنان                         
شاغل در بخش هاي کموتراپی با داروي متوترکسایت از طریق تعیین میزان آلودگی سطوح در بیمارستان هاي شهرستان همدان انجام                        

  شد .

جهت انجام این مطالعه توصیفی مقطعی ابتدا با استفاده از چک لیست برنامه تعمیر و نگهداشت سیستم هاي تهویه                       :  مواد و روش ها   
) استخراج گردید . در مرحله بعد  با         A,B,Cموضعی ،  برنامه نظافت روزانه و مقدار داروي مورد استفاده در سه بیمارستان مورد مطالعه  (                  

استفاده از پد پنبه اي اقدام به برداشت آلودگی از سطوح تعیین شده و  مشترك در سه مرکز انجام شد و پس از انتقال نمونه ها به                                    
 کلیه نمونه ها آنالیز گردیدند.  HPLC/UVآزمایشگاه با استفاده از استخراج فاز جامد آماده سازي و در نهایت با استفاده از دستگاه 

شده           یافته ها    رداري  ح نمونه ب سطو در  ن  آلودگی موجود  زا ن می برآورد گردید . بیشترین        2μg/cm   1/43    ±2/05: میانگی
میزان آلودگی اندازه گیري شده مربوط به سطوح موجود در زیر هود است . و کمترین میزان آلودگی مربوط به ایستگاه پرستاري و اتاق                            

 استراحت پرستاران تعیین گردید.

تحت                         نتیجه گیري  ن  را د بیما دا ع ت دنبال آن  ز و به  رک در هر م روها  دا ن مصرف  زا د که می دا شان  عه  ن ن مطال ج ای : نتای
درمان ، فاصله اتاق آماده سازي و محل تجویز دارو تا محل ایستگاه پرستاري و اتاق استراحت کارکنان ، برنامه نظافت روزانه و همچنین                          

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از عوامل تاثیر گزار بر پراکنده شدن متوترکسایت بر سطوح موجود در مراکز بهداشتی درمانی می باشد .

ستان  کلمات کلیدي : پی ، بیمار را ت ح ، کمو سطو ی، آلودگی  غل ش جهه  ت . موا سای رک ت  متو
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A-10-352-1 

 بررسی حذف فوتوکاتالیتیکی بخارات تولوئن از هوا توسط نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم
 

 ، * 2، سمیرا کاظمی2، حدیث خوشنواز1احمد نیک پی

 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران1

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران2

 *نویسنده مسئول:

samira.kazemi.t@gmail.com 

 

   چکیده
در                       زمینه و هدف     ر گیري  را ق شده و  شر  ختلف منت ع م ز مناب ع ا صنای در  ست که  ر ا را ف ت آلی  رکیبا ت ز  یکی ا ن  تولوئ   :

اکسیداسیون فوتوکاتالیتیکی از روش هاي نوین حذف ترکیبات آلی فرار است که         دارد. جهش زاییمانند سرطانزایی و  معرض آن عوارضی 
تولوئن   فوتوکاتالیتیکیمطالعه حاضر با هدف تعیین راندمان حذف          در طی آن، مولکول هاي آلی به آب و دي اکسید کربن تبدیل می شود.    

 توسط نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روي پشم شیشه انجام شد. 
ت     مواد و روش ها      ذرا انو  ش ن ژوه پ ن  ای در  درصد با روش غوطه ور سازي، بر پشم شیشه تثبیت            5با غلظت   دي اکسید تیتانیوم      : 

 شد و تحت تابش اشعه فرابنفش قرار گرفت و عملکرد آن در حذف بخارات تولوئن در سیستم دینامیک مورد بررسی قرار گرفت.
غلظت یافته ها در  ده،  ست آم د ج به  ر طبق نتای %، راندمان 4ثانیه و رطوبت نسبی12مترمکعب، با زمان ماند  گرم بر 0/9تا  0/14: ب

تا   %،70  نسبی به   رطوبت  افزایش  % رسید. با  55گرم بر مترمکعب راندمان به         2% بوده و با افزایش غلظت ورودي تا          88حذف تولوئن   
 % رسید.66گرم بر مترمکعب، راندمان حذف به  1/47% و با افزایش غلظت تا 86گرم بر مترمکعب، حذف تولوئن با راندمان  0/34غلظت 

ن          نتیجه گیري  ــ ابتی بی ــ رق جذب  ر  ثی ا ت تحت  ب  ر آ خا حضور ب در  الیتیکی  ت توکا فو سیون  دا سی د که اک دا شان  ج ن : نتای
مولکول هاي آب و تولوئن بوده و راندمان حذف کاهش می یابد و با توجه به محدودیت جایگاه هاي فعال در سـطح کاتالیـست، افزایـش        

 غلظت سبب کاهش راندمان حذف می شود.
 

 تولوئن، اکسیداسیون فوتوکاتالیتیکی، ترکیبات آلی فرار )2TiOم (دي اکسید تیتانیو هاي کلیدي: واژه



398  

 

A-10-367-1 

 در کارگران پتروشیمی و انبار نفت BTXsترکیبات  )HQ(و نسبت خطر  )LCR(ریسک سرطان طول عمر 
 

 *4، معصومه دهقان3حسن محمدپور، 2، رزاق رحیم پور1مهدي جاللی

 اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران�مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه 1

 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران  2

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران 3

 یرانا *(نویسنده مسئول): دانشجوي کارشناس ارشد، گروه مدیریت ایمنی، محیط زیست و سالمت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 4

sahardehghan7@yahoo.com    

   چکیده
ت زمینه و هدف  رکیبا ت ا  جهه ب در صنایع وابسته به نفت باال بوده و ممکن است باعث ایجاد اثرات جبران ناپذیري بر سالمتی شاغلین گردد. در ایـران     BTEX:  موا

در طـول عمـر (     یی  چندیدن مطالعه اخیرأ به بررسی غلظت این ترکیبات در شاغلین صنایع پتروشیمی و انبار نفت پرداختـه انـد. امـا مطالعـه اي کـه ریـسک سـرطانزا                   
Lifetime Cancer Risk) و غیرسرطانزایی (Hazard Quotient          این ترکیبات را مورد بررسی قرار داده باشد در شاغلین پتروشیمی اندك و در شـاغلین انبـار (

) و ریـسک    LCRو تخمین ریسک سـرطانزایی طـول عمـر (           BTXsنفت وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین مواجهه شاغلین پتروشیمی و انبار نفت با ترکیبات  
 ) طراحی و اجرا گردید.HQغیرسرطانزایی با استفاده از شاخص نسبت خطر (

بـصورت تـصادفی انتخـاب و مـورد            2016نفر) ایران در سال    51نفر) و انبار نفت ( 34نفر از شاغلین در صنایع پتروشیمی ( 85در این مطالعه مقطعی :  مواد و روش ها   
) در هواي استنشاقی کارگران، نمونه بـرداري فـردي در طـول شـیفت             BTXsبررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین غلظت بنزن، تولوئن، اورتو و متیل زایلن و پارازایلن (      

و ارزیـابی ریـسک       بـنزن )  LCRپس از تعیین غلظت ها در هواي استنشاقی شاغلین، ارزیابی ریسک سـرطانزایی (      انجام شد.   1501NIOSH  کاري براساس روش 
انجام گردیـد. داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار                   USEPA) بنزن، تولوئن، اورتو و متیل زایلن و پارازایلن با استفاده از معیارهاي ارائه شده توسط  HQغیرسرطانزایی (  

SPSS V-16   .تجزیه و تحلیل گردید 

). mg/mtwaOEL 1.67 =3میانگین غلظت بنزن در دو گروه از حد مجاز مواجهه شغلی ارائه شده توسط مرکز سالمت محیط و کـار ایـران بـاالتر بـود (                  : یافته ها 
). نتـایج انـدازه گـیري مواجهـه          p=0/162میانگین مواجهه با بنزن در شاغلین انبار نفت نسبت به شاغلین پتروشیمی باالتر بود اما این تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبود (  

ن تر از حـد مجـاز مواجهـه شـغلی          اییشاغلین پتروشیمی و انبار نفت با تولوئن و زایلن ها نشان داد میانگین غلظت تولوئن، اورتو و متیل زایلن و پارازایلن در هر دو گروه پ    
) باالتر بـود امـا ایـن        3mg/m  41/83±30/06) از غلظت تولوئن در شاغلین پتروشیمی(  3mg/m  46/81±22/43ایران می باشد. میانگین غلظت تولوئن در انبار نفت ( 

دهنده ریسک بـاالي شـاغلین در        �بطور کلی نشان BTXs). نتایج ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیرسرطانزایی ترکیبات p=  0/412تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبود(    
 BTXsترکیبـات    HQ). همچنین، میانگین LCR> 6-10×1بنزن در هر دو گروه باالتر از مقدار مرجع بود (مقدار مرجع:  LCRدو گروه مورد بررسی می باشد. میانگین  

بنزن و تولـوئن در شـاغلین انبـار نفـت بـاالتر از                  HQ). مقدار   HQ<1در هر دو گروه باالتر از مقدار مرجع بوده و باالترین مقدار مربوط به زایلن ها بود (مقدار مرجع:    
 شاغلین پتروشیمی بود.  

(     نتیجه گیري  ر  عم در طول  ن  سرطا سک  ری  :LCR( ) براي بنزن و نسبت خطرHQ در هر دو گروه شـاغلین مـورد        ) بنزن، تولوئن، اورتو و متیل زایلن و پارازایلن
هـاي کنترلـی بمنظـور کـاهش مواجهـه           �بررسی باالتر از مقدار مرجع و در برخی موارد در شاغلین انبار نفت باالتر از شاغلین پتروشیمی تعیین شد. استفاده از اسـتراتژي       

 ضروري بوده و بایستی در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد. BTXsشاغلین پتروشیمی و انبار نفت (بویژه انبار نفت) با ترکیبات 

عمر ( هاي کلیدي: واژه سرطان طول  سک   BTXs)، شاغلین انبار نفت، شاغلین پتروشیمی، ترکیبات HQ)، نسبت خطر (LCRری
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 بررسی تغییرات غلظت فرمالدئید در هواي آزاد منطقه میدان آزادي شهر تهران
 

 5، علیرضا بهشتی4، فاطمه اسالمی3، محسن یزدانی اول2، زهرا تارین*1مهدي ساالري

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی/،دانشگاه علوم پزشکی همدان،، * (نویسنده مسئول)دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت محیط1

Msalari_22@yahoo.com  

 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدانای دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،  قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه 2

 دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 3

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4

 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجانHSEدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی محیط زیست،گروه  5
 چکیده

ي فرمالدئید یکی از آالینده هاي مهم محیط هاي آزاد می باشد که می تواند بصورت مستقیم از وسایل نقلیه و بصورت غیر مستقیم از فرآیندها                                 زمینه و هدف:  
عامل تثبیتی و محافظت    یک  فتوشیمیایی در حضور هیدروکربن ها تشکیل شود. فرمالدئید کاربرد وسیعی در صنایع و آزمایشگاه هاي آناتومی و پاتولوژي دارد که بعنوان                       
جاد کارسینوم نازوفارنکس   ای  کننده در کالبدهاي تشریحی بکار می رود. این آالینده می تواند باعث اثرات بهداشتی حاد و مزمن بروي انسان شود، بطوریکه بدلیل احتمال         

یتروژن دي اکسید، ازن،    ، ن و سرطان خون در لیست آالینده هاي سرطانزا قرار گرفته است. بررسی غلظت فرمالدئید در هوا آزاد و ارتباط آن با تغییرات کربن منواکسید                          
 رطوبت، دما و فشار از اهداف این مطالعه است.

براي  ماه هاي دي، بهمن، اردیبهشت و خرداد در منطقه میدان              1393-1394مقطعی می باشد که در سال هاي        -این پژوهش یک مطالعه توصیفی      مواد و روش ها:   
ساعت گرفته شد که از روش کروموتروپیک اسید و از دستگاه اسپکتروفتومتري                  3نمونه با  مدت زمان نمونه برداري            40آزادي شهر تهران صورت گرفت. تعداد         

Perkin Elmber LAMBDA 25 UV/Vis         در ناحیه طول موجnm580                براي سنجش این آالینده استفاده گردید. پارامترهاي هواشناسی توسط
 از شرکت کنترل کیفی هوا تهران گرفته شد. 3Oو  CO ،2NOو غلظت گازهاي   PHB318  مدلHumidity/Barometer/Temp. Meter  دستگاه

بدست آمد. غلظت فرمالدئید در روزهاي        22/8)±6/4و براي دو ماه از فصل بهار ppm  )4/3±(18         )میانگین غلظت فرمالدئید براي دو ماه از فصل زمستان          یافته ها:   
همچنین غلظت  )  p>0/05(عادي و غیر تعطیل هفته در مقایسه با روزهاي جمعه داراي اختالف معناداري بود و میانگین غلظت باالتري را به خود اختصاص داد                              

در فصل زمستان براي تعیین ارتباط تغییرات غلظت دي اکسید نیتروژن،               2Rضرایب    ).  p>0/05(در فصل بهار با اختالف معناداري از زمستان بیشتر بود             فرمالدئید
بدست آمد. ضرایب کورولیشن در تعیین        0/68و    0/32،  0/51و براي فصل تابستان مقادیر        0/17و    0/83،  0/73منواکسیدکربن و ازن با تغییرات غلظت فرمالدئید مقادیر         

 بدست آمد. 0/285و  0/149، 0/463ارتباط غلظت فرمالدئید با دما، رطوبت و فشار به ترتیب مقادیر 

صلی  نتیجه گیري: ر ا سی دو م ن  عنوا ن ب ستا زم در فصل  قلیه  سایل ن ر و و ها در فصل ب شیمیایی  فتو دهاي  رآین شد که ف ده  شاه عه م ن مطال ای در 
، در فصل بهار ناشی از منبع مشابه در انتشار این آالینده ها می باشد3O در فصل زمستان و با 2NO و CO تولید فرمالدئید در هواي آزاد می باشند. ارتباط فرمالدئید با 

فرآیندهاي فتوشیمیایی می باشد. کاهش غلظت فرمالدئید در روزهاي جمعه نسبت به سایر روزهاي 3O ، وسایل نقلیه و منبع ایجاد 2NOو CO بطوریکه منبع انتشار 
بدلیل تاثیر مستقیم دما بر یز هفته نشان دهنده انتشار مستقیم فرمالدئید از وسایل نقلیه می باشد. ارتباط معنادار و مستقیم افزایش دما و تغییرات غلظت فرمالدئید ن

از وسایل نقلیه و کاهش  ندهافزایش شدت فرآیندهاي فتوشیمیایی می باشد. بطور کلی با توجه به غلظت هاي باالي فرمالدئید در برخی از روزها، کنترل انتشار این آالی
 هیدروکربن ها بعنوان پیش سازهاي تولید فرمالدئید در فرآیندهاي فتوشیمیایی ضروري بنظر می رسد.

 

 فرمالدئید، هیدروکربن ها، فرآیندهاي فتوشیمیایی، تهران هاي کلیدي: واژه
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A-10-378-1 

 ارزشیابی میزان مواجهه شغلی با فرم آلدئید در اتاق عمل هاي یک بیمارستان آموزشی در اهواز
 

 ، *3، لیال مرغزاري2، بهزاد فوالدي1حسینعلی رنگ کوي

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور/ اهواز/ ایران 1

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور / اهواز/ ایران 2

 لیال مرغزاري، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی جندي شاپور / اهواز/ ایران 3     

marghzari.l@ajums.ac.ir 

 چکیده
در محیط                   زمینه و هدف   م ها  ز رگانی رل میکروا جهت کنت ده  ضدعفونی کنن عامل  ن  عنوا ست که به  شیمیائی ا ت  رکیبا ت ز  د ا دئی رمال ف

این مطالعه  از  بیمارستانها و آزمایشگاهی کاربرد دارد، تماس با فرم آلدئید باعث اثرات آلرژیک تحریک بینی، گلو، چشم، بی خوابی و ... می گردد. هدف                         
وي تیتتعیین میزان مواجهه شغلی با فرمالدئید در بخش هاي مختلف اتاق هاي عمل بیمارستان و مقایسه با حد مجاز توصیه شده کوتاه مدت توسط انس                         

 بود.)  (NIOSHملی ایمنی و بهداشت حرفه اي

ره            مواد و روش ها    شما عمل  ستورال د ز  رداري ا ه ب استفاده شد. در     NIOSHانستیتوي ملی ایمنی و بهداشت حرفه اي           3500بمنظور نمون
بخش اتاق هاي عمل ، اتاق هاي استریل گرفته شد. جهت نمونه برداري از بطري گازشوي                   2نمونه محیطی ) از     17نمونه فردي و      17نمونه (     34کل  

دقیقه بود.نمونه ها پس از جمع آوري و انتقال به آزمایشگاه اماده سازي شده و                   30حاوي بی سولفیت سدیم استفاده گردید.مدت زمان نمونه برداري           
نانومتر انالیز و تعیین مقدار شدند. پرسشنامه استاندارد اختالالت تنفسی انجمن متخصصان                580در طول موج      VISتوسط دستگاه اسپکتروفتومتري    

نفر از پرسنل اداري  جهت بررسی شیوع عالیم تنفسی پر شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار                       30نفر از پرسنل اتاق عمل و         30ریه براي   
SPSS    به منظور مقایسه میزان غلظت گاز فرمالدئید با استاندارد، از آزمون               صورت گرفت.   23نسخهone sample t-test      و جهت بررسی شیوع

 عالئم تنفسی از آزمون کاي اسکوور استفاده شد.
ریل به                         یافته ها:  ست تاق هاي ا ا عمل ، تاق هاي  در ا د  دئی رمال ف غلظت محیطی   ن  انگی د که می دا ن  شا عه ن ن مطال ز ای حاصل ا ج  نتای

بین میانگین    .بود  0/25±0/06،  0/1±0/04و میانگین غلظت فردي در اتاق هاي عمل ،اتاق هاي استریل به ترتیب             0/04±0/26،  0/05±0/12ترتیب    
شیوع عالئم تنفسی شامل سرفه، خلط،        ).p=  0/609و محیطی اختالف معنی داري مشاهده نشد(        (منطقه تنفسی) غلظت فرمالدئید در دو نمونه ي فردي      

 ).  p>0/05(تنگی نفس و ... در افراد مواجهه یافته بطور معنی داري بیشتر از گروه مواجهه نیافته بود
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه تماس پرسنل در معرض بیش از حد مجاز توصیه شده کوتاه مدت توسط انستیتوي ملی ایمنی و                            :نتیجه گیري 

پی پی ام می باشد. جهت کاهش تماس شاغلین این بخش ها بکار بردن  سیستم تهویه با کارایی باال  و                  0/1به میزان  (NIOSH)بهداشت حرفه اي 
 نیز استفاده از سیستم تهویه مکشی در اتاق هاي استریل توصیه می شود.

 

سیهاي کلیدي:  واژه تنف م  عالئ عمل ،  تاق  ی، ا غل ش س  تما د ،  دئی م آل ر  ف
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A-10-403-2 

 بررسی مواجهه شغلی با گرد و غبار سیمان و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسی
 

 4*، مهدي قاسمخانی 3، منصور رضازاده آذري  2، ساسان گراوندي 1علی امیدیانی دوست

 کارشناس ارشد ، گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-1

 پزشک طب کار، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-2

 استاد ، گروه بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران -3

 پزشکی تهران، علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي، حرفه بهداشت (نویسنده مسئول(:دانشیار ،گروه -*4

ghasemkh@tums.ac.ir 

 چکیده
گردو غبار عمده ترین خطر و عامل زیان آور در فرایند تولید سیمان است . اثراتی که گردوغبار سیمان روي عملکرد                          :زمینه و هدف    

ریوي دارد آن را در زمره مهمترین عامل ایجاد بیماریهاي شغلی در این صنعت قرار داده است . این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گرد و                             
 غبار سیمان در کاهش پارامترهاي عملکرد ریوي کارگران در یکی از کارخانجات سیمان کرمانشاه انجام گرفت . 

د،            مواد و روش ها:    ش م  جا ت مقطعی ان صور عه که ب ن مطال نفر از کارگران در بخشهاي مختلف مورد بررسی قرار            328در ای
غلظت گردوغبار  گرفتند. تعداد پنجاه نمونه گرد و غبار قابل استنشاق از منطقه تنفسی کارگران در بخش هاي مختلف جمع آوري شد.                        

بصورت وزن سنجی انجام گرفت. تعیین غلظت سیلیس کریستالی بر اساس  روش                     و   NIOSH-0600قابل استنشاق طبق روش      
NIOSH -7601   با استفاده از  و Visible absorption spectrophotometry   . انجام گرفت 

د  یافته ها:  رهایی مانن رامت ا پ ر  دی در گروه مورد کاهش معنی داري را در        )  p>0/05(مقدار    FEF 25 ،/FVC1FEV  ،PEF-75%مقا
 –0/05و    1/6  –  12/1با گردو غبار قابل استنشاق و سیلیس کریستالی به ترتیب در رنج               مقایسه با گروه کنترل  نشان داد. میزان مواجهه        

 میلی گرم بر متر مکعب قرار داشت .  0/011

سیمان                     نتیجه گیري:  ر  غبا رد و  عرض گ در م ن  شت دا ر  را ق رضیه که  ف ن  د ای یی ا ت راي  شواهدي ب عه  ن مطال فته هاي ای یا
  می تواند  باعث ایجاد عارضه در عملکرد ریوي کارگران صنعت سیمان باشد فراهم کرده است.

 

 FVC, PEF، گردو غبار سیمان ، سیلیس کریستالی ، عملکرد ریوي  واژه هاي کلیدي:
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A-10-403-5 

 ارزیابی ریسک مواجهه با گردوغبار سیلیس کریستالی در کارگاههاي ریخته گري کوچک

 

 5، مسعود قنبري کاکاوندي4، منصوررضا زاده آذري* 3، علی امیدیانی دوست2، مهدي قاسم خانی1حسین کاکویی

 علوم پزشکی تهران استاد،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه-1

 علوم پزشکی تهران دانشیار،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه-2

  aomidian89@gmail.com   نویسنده مسئول:کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،-*3

 استاد گروه  بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-4

 استادیار، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-5

 
 چکیده :

ا آن باعث ابتال به                   زمینه و هدف :    غلی ب ش جهه  ست که موا ن ا زمی سته  پو در  ب  رکی ت ن  ری وانت را ف ستالی  ری س ک سیلی
سیلیکوزیس و سرطان ریه میشود . هدف از این مطالعه بررسی ریسک ابتال به بیماري سیلیکوزیس و سرطان ریه در بین کارگران شاغل                 

 نفر). 10در ریخته گریهاي کوچک بود(تعداد شاغل کمتر از 

. تعیین مقدار سیلیس کریستالی به      جمع آوري شد    نمونه فردي گردوغبار قابل استنشاق        80در این مطالعه ، تعداد      مواد و روشها :      
اداره کل انستیتوي ملی ایمنی و بهداشت حرفه اي آمریکا)  صورت گرفت. از                      7601روش اسپکتوفتومتري رنگ سنجی ( روش         

 تکنیکهاي ارزیابی ریسک براي پیشگویی سیلیکوزیس و سرطان ریه استفاده شد .

ج یافته ها :   رن در  ستالی  ری س ک سیلی ا  ن ب را رگ جهه کا سی موا د ن هن قرار داشت . میزان  3mg/m0/032 – 0/009  میانگی
نفر در یک هزار مواجهه قرار داشت . مواجهه            4  –16و      1  -13/7مرگ و میر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه به ترتیب  در رنج                   

 قرار داشت .  1/1000% از جمعیت در سطح قابل پذیرش 96تجمعی 

ش بینی                   نتیجه گیري:    پی غلی  ش روه  ن گ ای راي  زدیک ب ده اي ن ین در آ ریه  سرطان  س و  سیلیکوزی ز  ددي ا ع رد مت موا
 میشود  ، لذا پیشنهاد میشود روشهاي کنترلی مناسب براي این گروه شغلی در نظر گرفته شود .

 
 سیلیکوزیس ، سیلیس کریستالی ، سرطان ریه ، ارزیابی ریسک واژه هاي کلیدي : 

 

 



403  

 

A-10-415-1 

 حذف بنزن از جریان هواي آلوده توسط فرآیند ازناسیون کاتالیستی با کربوسیو 
 

 ، *4، سیدعلیرضا بابایی3، فرشید قربانی شهنا2، قربان عسگري1محمدرضا سمرقندي

 استاد، گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
 دانشیار، گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 2

 دانشیار، گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
 علمی کاربردي مهرام، قزوین  دانشگاه، )HSE((نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد، گروه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست  4

s.alireza_babaee@yahoo.com  

  

 

   چکیده    
وده و            زمینه و هدف   ــ ه ب ــ توج ورد  ــ ز م ا سته و ب ضاهاي ب ف در هواي  ن  ست که وجود آ ر ا را ف ت آلی  رکیبا ت ن  ری ز مهمت یکی ا زن  :  بن
هایی را در آلودگی هوا و سالمت به وجود آورده است بنابراین بایستی قبل از تخلیه به محیط زیست از جریان هواي آلوده تصفیه شـود.      � همواره نگرانی 

 این مطالعه با هدف حذف بخارات بنزن با استفاده از فرایند ازناسیون کاتالیستی با کربوسیو از جریان هواي آلوده انجام شده است.  
ن             مواد و روش ها    ــوا عن ه  ــ ــیو ب س ربو ز ک ــتفاده ا س ا ا زوري ب الی ت سیون کا ا زن د ا ین رآ ف ز  ن ا در آ جربی بود که  ت ز نوع  عه ا ن مطال : ای

یون ناسـ کاتالیزور جهت حذف بخارات بنزن از جریان هواي آلوده استفاده شد. آزمایشات مربوطه در یک راکتور با جریان مـداوم انجـام شـد و نتـایج از             
 NIOSH Manual Analytic 1501کاتالیستی با ازن زنی ساده و سیستم جاذب کربوسیو مقایسه گردید. نمونه برداري و آنالیز نمونه هـا بـا روش        

Method; NMAM  با استفاده از دستگاهGC  مجهز به آشکار سازFID .انجام شد 
ز              یافته ها:    زن ا ــن ت ب غلظــ ش  زای ف ا ا ب ب جاذ ر  ست رایی ب د کا دا ن  شا سی ن رر ج مورد ب در ورودي راکتـور      ppm  200بـه     ppm 20نتای

بـود. در فرآینـد ازناسـیون         %19هاي مورد مطالعه بـنزن بطـور متوسـط کمـتر از               �همچنین کارایی فرآیند ازن زنی ساده در غلظت یافت.-کاهش می 
 مشاهده گردید.  %45کاتالیستی نسبت به سیستم جاذب کربوسیو بطور میانگین در تمامی غلظت ها افزایش راندمان 

ساده        نتیجه گیري:   زنی  د ازن  ین رآ ف ا  سه ب در مقای زن  حذف بن ن  دما ران ش  زای ف ستی و ا الی ت سیون کا ا زن د ا ین رآ ف عملکرد  توجه به  ا  ب
 و سیستم جاذب کربوسیو کاربرد این فرآیند به عنوان روشی نوید بخش و جایگزین سیستمهاي رایج حذف ترکیبات آلی فرار پیشنهاد میگردد.   

 
 آلودگی هوا، ازناسیون کاتالیستی،  بنزن، کربوسیو هاي کلیدي: واژه
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A-10-428-1 

 با ریسک فاکتورهاي زیان آور  تعیین وضعیت سالمت شاغلین صنعت الستیک سازي  و ارتباط آن
 

 * 8نوریان ، نرگس7، سوسن تیموري6، مجید مودي5، مریم مالمیر4، محبوبه نجاریان3رضاعبدي،  2هما خیري، 1حسین مشفق آرانی

 کارشناس ارشد واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 2

 کارشناس ارشد ارگونومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 3

 کارشناس آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 4

 کارشناس آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 5

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی بنیاد جانبازان تهران. 6

 کارشناسی ارشد ریاضی و مشاور آمار . 7

 (نویسنده مسؤول) کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  8

noorian88hse@gmail.com 

   چکیده
 تریـن   گرما و ریـسک فاکتورهـاي ارگونومیکـی از مهـم            ها و عوامل فیزیکی نظیر صدا، هاي آلی، کربن و سایر آئروسول عوامل شیمیایی شامل حالل  : زمینه و هدف 

هاي شغلی زیادي را مانند سرطان مثانه، معـده و        بسیاري از تحقیقات اپیدمولوژي،  بیماري .کنند خطراتی هستند که سالمت شاغلین صنایع الستیک سازي را تهدید می  
لذا  در این مقاله هدف، بررسی وضعیت سالمت شـاغلین صـنعت       .ریه و سرطان خون و سایر سرطان ها را در بین کارگران تولید محصوالت الستیکی گزارش کرده اند      

 ها با ریسک فاکتورهاي زیان آور موجود در این صنعت می باشد.  الستیک سازي  و ارتباط وضعیت سالمت آن

نفـر انجـام شـده        988این مطالعه در محیط کار  یکی از صنایع بزرگ الستیک سازي منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با جمعیـت   :    مواد و روش ها   
ادیومتري و آزمایشات خون) و همچنیـن     بوده و با استفاده از اطالعات مربوط به سوابق معاینات شغلی (اسپیرومتري، Cross-sectional studyاست. مطالعه از نوع  

،  SPSS    20نـسخه   صدا سنجی، سنجش عوامل شیمیایی) انجام شده است. سپس با استفاده از نرم افـزار     آور محیط کار ( نتایج بررسی شرایط محیط کار و عوامل زیان      
مت شاغلین از نظـر     ریه و مشکالت خونی و کبدي و ارتباط بین میزان ریسک فاکتورها و وضعیت سال فراوانی مواجهات شغلی افراد  و شاغلین داراي مشکالت شنوایی،  

 ریه ، خون و کبد مورد بررسی قرار گرفته است.   شنوایی،

درصـد در معـرض گرمـا         20/9درصد در معرض صدا،  36/8درصد شاغلین صنایع الستیک در معرض عوامل شیمیایی،  50/1نتایج این مطالعه نشان داد که  :  یافته ها 
رض عوامـل شـیمیایی و      معـ   قرارداشتند. ارتباط معنی داري بین  نتایج اسپیرومتري و افراد در معرض عوامل شیمیایی وجود داشته است. ارتباط معنی دار بیـن افـراد در        

 SGPT  کبـدي       مشاهده نشد. ارتباط معنی دار بین افراد در معرض عوامل شیمیایی و آنـزیم      CBCو آلکالین فسفاتاز  و نیز پارامترهاي SGOT  هاي کبدي   آنزیم
درصد شاغلین در معرض آلودگی صوتی داراي شنوایی سنجی غیر طبیعی بودند. همچنین ارتباط معنی داري بین افت شـنوایی و مـیزان تـراز فـشار           38/8مشاهده شد.    

غیرطبیعـی، ارتبـاط معـنی داري وجـود           CXRدرصد شاغلین سیگاري و داراي        28/5غیرطبیعی بودند. از بین CXR  درصد شاغلین داراي  6/5صوت وجود داشت.    
درصـد شـاغلین در       5/42ها مشاهده شـد. همچنیـن          غیر طبیعی بوده و ارتباط معنی داري بین آن CXR  درصد شاغلین در معرض عوامل شیمیایی داراي  61داشت.   

 ها مشاهد شد.  معرض عوامل شیمیایی داراي اسپیرومتري غیر طبیعی بوده و ارتباط معنی داري بین آن

هـاي    هاي پزشکی در جهت  تعیین روند وضعیت سالمت شاغلین و تـشخیص زودرس بیمـاري        هاي این تحقق، عالوه بر انجام مراقبت با توجه به یافته:  نتیجه گیري 
رلی و اصـالحی در محیـط      اي،  می بایست  به منظور پیشگیري از بروز مشکالت و اختالالت ناشی از شغل، ابتدا مداخله اقدامات کنت ناشی از کار از طریق معاینات دوره  

 کار انجام داد و سپس میزان اثربخشی مداخالت پس از انجام با تحقیق مشابه ارزیابی شود.
 الستیک سازي، ریسک فاکتورهاي زیان آور.   : سالمت شاغلین، هاي کلیدي واژه
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A-10-433-1 

 5-2برداري و استخراج  ) جهت نمونهCF-SPMEارزیابی کاربرد روش میکرو استخراج فاز جامد با فیبر سرد (
 هگزاندیون در ادرار

 

  6، مریم فرهادیان، 5، لیال تاجیک،4، محمدجواد عصاري، 3، فرشید قربانی شهنا,*2، عبدالرحمن بهرامی1یاسمن پوربخشی

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 1

 bahrami@umsha.ac.ir* (نویسنده مسؤول) استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، 2

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 3

 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 4

 دانشجوي دکتري، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 5

 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 6

 

 چکیده
ز     زمینه و هدف   د یکی ا جام ز  ا ف ا  ج میکرونی ب خرا ست ش ا رو ش :  ردي       رو ــ عملک ر  ا خت سا ن  ست. مبناي نظري و همچنی ج ا خرا ست در ا د  رآم هاي کا

SPME وتحلیل  باشد. در تجزیه کننده و ماتریس می بر اساس ایجاد تعادل میان فاز استخراجSPME    استفاده از درجه حرارت باال، انتشار آنالیت از ماتریس را افزایـش ،
مـازایی فراینـد    طورکلی گرمازا است. باهدف غلبـه بـر ویژگـی گر         تواند ضرایب توزیع را کاهش دهد. علت این امر این است که فرایند جذب به دهد، اما همچنین می  - می

اتریس به پوشـش فیبـر    توجهی در ضرایب توزیع م زمان دماي نمونه در سطوح باال حفظ می گردد. با این رویکرد، افزایش قابل طور هم جذب، فاز استخراج خنک شده و به    
 کاهش یابد. SPMEوتحلیل  دهد تا اثر گرمازایی در تجزیه ) نام دارد و اجازه میCF-SPMEگردد. این روش، میکرو استخراج فاز جامد با فیبر سرد (�مشاهده می

ه،  ها  مواد و روش   ع ن مطال در ای هاي ادرار با استفاده از روش میکـرو اسـتخراج فـاز جامـد در           عنوان متابولیت هگزان و متیل بوتیل کتون از نمونه هگزاندیون به  2-5: 
ي مجهـز بـه آشکارسـاز       سازي فیبر انجام گردید و با کروماتوگرافی گاز  کننده ترموالکتریک، خنک فضاي فوقانی با فیبر سرد استخراج گردید. در این روش بر اساس خنک 

-دمـاي اسـتخراج مـی      سازي حجم نمونه، زمان استخراج و وري روش شامل، بهینه ها صورت گرفت. پارامترهاي مهم براي بهبود بهره   وتحلیل  اي، تجزیه   یونیزاسیون شعله 

 سازي شد. ) بهینهCCDباشند. این پارامترها درنهایت با استفاده از یک طرح مرکب مرکزي (

ج ها  یافته خرا ست دماي ا ا  هینه ب شرایط ب دقیقه تعیین گردیـد،     5/17و زمان استخراج %)20لیتر بانمک سدیم سولفات ( میلی 5٫ي  گراد، حجم نمونه درجه سانتی 65: 
دقیقه قرار گرفت.     2گراد، به مدت   درجه سانتی 230گراد بود. فیبر جهت تجزیه، درون محل تزریق دستگاه گاز کروماتوگرافی در دماي  درجه سانتی 5که دماي فیبر   درحالی

گـرم   میلی 20/0-0/06درصد بود. کالیبراسیون روش در محدوده   4/8و   1/4گرم بر لیتر و انحراف معیار نسبی بین  میلی 0/019تحت شرایط مطلوب، حد تشخیص معادل     
 بر لیتر و خطی بود.

سه       گیري  نتیجه رد. مقای دا ر  درا ز ا را ا دیون  زان ج هگ خرا ست ایی ا وان ت سازي  سرد ا  د ب جام ز  ا ف ج  خرا ست ش میکرو ا رو د که  دا ن  شا ضر ن حا ش  ژوه پ  :
 ي عملکرد بهتر آن است. دهنده ي آن با همین روش بدون سردسازي، نشان-طور مقایسه هاي موجود و همین ي این روش با روش-

 

 هگزاندیون، فیبر سرد، میکرو استخراج فاز جامد، هگزان، متیل بوتیل کتون 5-2: ها کلیدواژه
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A-10-443-1 

 کاربرد نانو تکنولوژي در کنترل گرماي محیط کار و ذخیره انرژي

 

*2، سپهر ناصر شریف 1علیرضا اعتمادي دیلمی 
 

 Alirezaetemadi@yahoo.com، مرکز بهداشت شهرستان رشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن   HSEدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت -1

  sepehr.n.sh@gmail.comمهندس مکانیک طراحی جامدات ،کارشناس واحد کنترل کیفیت آزادراه تهران شمال شرکت آبادگران مارگون -2

 چکیده

ز زمینه و هدف:  رد که ا دا ا وا می  ر حرفه اي  شت  هدا ن ب ها ، متخصصا عرض آن در م ن  را رگ ر و کا ر محیط کا ن آو زیا عوامل  راوانی  ف
وزه ، حهمه روشها و تکنولوژي هاي ممکن براي سالم سازي محیط کار و حفظ و ارتقاي سالمت کارگران استفاده کنتد، در این میان تکنولوژي هاي نو 
ه نستجدیدي براي به کارگیري در جهت اهداف بهداشت حرفه اي می باشتد که در مواردي می توانتد جایگزین روشهاي سنتی گردند.تکنولوژي نانو توا

) نشان دهد. گرما و سرما در 10-9با غلبه خواص کوانتومی برخواص کالسیک مواد  ، خواص و کاربردهاي جدیدي از مواد و سیستم ها را در ابعاد نانو (
ه بر الومحیط کار از عواملی بوده که جمعیتهاي زیاد کارگري را در بسیاري از محیط هاي کار و شهرها و فصول سال تحت تأثیر خود قرار می دهد و ع

ی گردد . ز مبروز بیماریهاي شغلی ، توانایی کارگر را کاهش و آمادگی او را براي حوادث افزایش می دهد و عالوه بر این زمینه مصرف فراوان انرژي نی
 لذا هم از جهت بهداشت حرفه اي هم ایمنی و هم محیط زیست داراي اهمیت می باشد.

رنگ                      مواد و روش ها:      ست  رفته ا ر گ را ق عه  ر مورد مطال دماي محیط کا رل  در کنت انو  د ن شمن رنگهاي هو رد  رب سی ، کا رر ن ب در ای
با سه مکانیسم     که  نانو کامپوزیتی پیشرفته از مواد سرامیکی و پلیمري در ابعاد نانو هست که توانایی بازتابش بازه گسترده اي از امواج حرارتی را داراست                       

 بازتابش ،نشر حرارتی و هدایت حرارتی مانع از انتقال حرارت به سطوح زیرین می شود.

عایق مناسبی در برابر      W/MK  0/03% در ناحیه گرماي گلخانه و هدایت حرارتی         98% در ناحیه نور خورشید،نشر      95این رنگ با بازتابش     :  یافته ها 
% سبب برتري این رنگ به عنوان عایق همزمان حرارتی، رطوبتی و صوتی در مقایسه با                 3% فشار صوتی و جذب آب کمتر از          50حرارت است .کاهش    

را منعکس می کند و می تواند جوابگوي نیاز واحدهاي              UVو    VIS% انواع طول موج هاي       95عایق هاي سنتی می گردد.عالوه بر آنکه بیش از            
صنعتی و ساختمانی با هدف صرفه جویی در مصرف انرژي نیز گردد.به عنوان مثال در این بررسی ، میزان کاهش درجه حرارت گسیل شده از سطح                              

 دیگهاي بخار با پوشش رنگ نانو به میزان قابل توجه اي حتی تا رسیدن به دماي مطلوب محیط کار کاهش می یابد .
در                            نتایج:   سطوحی که  ع کوره ها، م ، انوا ر ب گ ه هاي آ ول ر ، ل خا دیگهاي ب دنه  روي ب ر  انو ب یه ن ا پ ر  عایق ب رنگهاي  ز  ستفاده ا ا ا ب

استه به  اخومعرض تابش شدید نور خورشید قرار دارند، خطوط انتقال سیال و هر منبع نگهداري و انتقال حرارت می توان تا حد زیادي از انتقال گرماي ن                          
 محیط کار کارگران کاست و از استرسهاي حرارتی جلوگیري به عمل آورد و همچنین حفاظت کاتدي از خطوط انتقال سیال به عمل آورد این محصول                          

از ري  با از بین بردن عمل کندانس کاهش هزینه هاي تعمیر ونگهداري  ناشی از زنگاره شدن فلزات را در پی خواهد داشت . ضمن آنکه به جهت جلوگی                      
اف الیهدر رفت انرژي ، می توان در مصرف انرژي نیز صرفه جویی قابل مالحظه اي انجام دهدو از اثرات زیان آور و خطرناك عایق هاي دیگري نظیر                             

 آزبست و پلی پورتان که در زمان اشتعال گاز سیانید تولید میکنند در امان ماند.

 کنترل گرماي محیط کار ، ذخیره انرژي ، نانو تکنولوژي ، رنگ عایق حرارت : واژگان کلیدي
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A-10-448-1 

 خالقانهکنترل بخارات بنزن در واحد رنگسازي شرکت سایپا، با طراحی سیستم تهویه 
 

 *3، مهدي آقایی2، کورش محمودي1آبادي مهدي زنگی

 . کارشناسی محیط زیست، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، رئیس اداره بهداشت صنعتی شرکت سایپا1

 . کارشناس بهداشت حرفه اي و کارشناس ارشد آلودگی هوا، مسئول بخش عوامل شیمیایی شرکت سایپا2

       moely_120@yahoo.comمدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار  ،. (نویسنده مسئول) کارشناس بهداشت حرفه اي، کارشناس متخصص تهویه و بهداشت صنعتی شرکت سایپا3

 

 چکیده
ت             زمینه و هدف :    خارا ن ب زا زه گیري می دا ج ان توجه به نتای ا  یا   PMRمیزان بنزن در سالن        89و    88و    87،  86در سالهاي     BTEXب

به دست آمد که با توجه به استاندارد           ppm  2/5الی    1/5سانترال رنگ (مرکز اصلی ساخت رنگهاي مصرفی در خودروسازي) بیش از حد مجاز و بین                  
0/5  ppm                           و عوارض بسیار خطرناك مواجهه با بنزن (سرطان خون) ، انجام اقدام کنترلی جهت کاهش میزان بخارات بنزن به زیر حد استاندارد بسیار

 به واحد مهندسی مربوطه ارسال گردید. PMRالزم مینمود. ازین رو درخواست طراحی سیستم تهویه مناسب براي سالن 
راهنماي                  ها  مواد و روش   ز  ستفاده ا ا ا ر ب ا سی ن ب زما صرف  ز  س ا پ سی  د حد مهن که   ACGIHکتاب تهویه صنعتی      VS-75-30: وا

)، طرحی را تهیه و ارائه نمود. لیکن با بررسی کارشناسان بهداشت حرفه اي اداره بهداشت صنعتی، به                     PMRمخصوص سالنهاي میکس رنگ است (     
این شرکت و نحوه چیدمان مخازن رنگ، احتمال اختالط هوا و عدم ایجاد جریان                   PMRدالیل ذیل طرح مذکور رد شد. با توجه به بزرگی سالن               

 هدایت کننده مناسب جهت هدایت آلودگی به سمت هودها در طرح تهیه شده توسط مهندسی بسیار باال مینمود .
یا تهویه مورد نیاز را با فرض اتوماتیک بودن کامل سیستم مربوطه و عدم حضور طوالنی مدت                      AIR CHANGمربوطه میزان     VS  یافته ها :  

به منظور کنترل بخارات جهت جلوگیري از احتمال حریق و انفجار ارائه کرده و این نکنه را همکاران مهندسی درك نکرده و در                    PMRپرسنل در سالن  
در ایران مجبور هستند روزانه مدت زیادي را در محوطه سالن               PMRنظر نمی گرفتند. در حالی که با توجه به شرایط و الزام تولید کارکنان واحد                    

 در نظرگرفته شده با روش در نظر گرفته شده جوابگوي کنترل بنزن تا حد بهداشتی نمیباشد. Air Changمشغول بازرسی باشند وازین رو میزان 
ن                         نتیجه گیري :   سا شنا ر سط کا تو شهاي موجود  رو در  رده  ست سی گ رر ر ب ت را ر و کا سبت ح منا هیه طر ت ب به منظور  رتی ت ن  دی ب

بهداشت صنعتی صورت پذیرفت و در نهایت با توجه به حجم سالن، پراکنش مخازن میکس رنگ، الزامات تولیدي، میزان حضور کارکنان و ... روش                            
ه جدیدي طراحی و تهیه شد که با استفاده از هوادهی هواي تازه توسط هواساز مناسب از یک سمت و مکش هواي آلوده توسط هودهاي مکنده ایستاد                            

لیه تخ  در سمت مقابل، به نظر میرسید باایجاد جریان مناسب و یکنواخت از یک سو به سوي دیگر،  توانایی هدایت آلودگی به سمت هودها و در نهایت                            
به آلودگی به طور مستمر را داشته باشد. سرانجام ریسک کار پذیرفته شد و طرحها و مشخصات فنی مورد نیاز توسط اداره بهداشت صنعتی تهیه و                                 

 2ي  مدیریت خدمات فنی جهت اجراي طرح ارائه گردید. پس از گذشت چندید ماه طرح پیشنهادي اجرا و راه اندازي شد.خوشبختانه در اندازه گیریها                          
 وکمتر رسید که بسیار کمتر از حد استاندارد میباشد. 0.07سال اخیر میزان بخارات بنزن به 

 PMR،ACGIHبنزن،اندازه گیري،تهویه صنعتی،واژه هاي کلیدي:  
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A-10-449-1 

 کشی سیستم تهویه مکنده روشی  براي بررسی مشکالت بالقوه و مدیریت تغییر در کانال
 

 5محسن زارعی،  4، سمیه حسینی 3، عبدالرحمن بهرامی2*، فرشید قربانی شهنا1مهدي جمشیدي راستانی

 

 اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهدي جمشیدي راستانی، دانشجوي دکتري گروه مهندسی بهداشت حرفه-1

 لوم پزشکی همداناي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه ع فرشید قربانی شهنا (نویسنده مسئول) ، دانشیار قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه-2

fghorbani@umsha.ac.ir. 

 اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان عبدالرحمن بهرامی، استاد  قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه-3

 اي شبکه بهداشت عظیما دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمیه حسینی،کارشناس مهندسی بهداشت حرفه-4

 اي، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی ایران بهداشت حرفهمهندسی کارشناسی ارشد -5
 چکیده

تواند فرایندي پیچیده باشد، لذا سیستم در اثر عدم آگاهی از اصول  کشی در سیستم تهویه مکنده موضعی می طراحی سیستم کانال: و هدف  زمینه
یی الزم تواند کارا هاي مربوطه توسط طراح، نصاب و عدم وجود تعامل بین آنها، به عبارتی عدم رعایت مدیریت تغییر، می طراحی، عدم رعایت استاندارد

قت هاي سیستمی که این فرایند براي آن لحاظ نشده است کاري مشکل و طا ها و مدیریت تغییر در نقشه را نداشته باشد. از طرفی به روز کردن نقشه
 باشد. لذا این مطالعه با هدف ارائه روشی کاربردي براي بررسی مشکالت بالقوه سیستم کانال کشی و وضعیت اجراي مدیریت تغییر در یک فرسا می

 سیستم تهویه مکنده موضعی صورت گرفت.

ها و معیارهاي توصیه شده که باید  این مطالعه در یک صنعت فوالد انجام شد. ابتدا منابع علمی معتبر مطالعه گردید. اصول، استاندارد :مواد و روش ها
) به منظور تهیه 1ها در دو بخش استفاده گردید.  کشی رعایت شوند، استخراج گردیدند. نتایج این بررسی هاي طراحی کانال کشی و اجراي کانال در نقشه
نوع   -ها، ب شکل و تعداد قطعات زانویی -لیست تصویري خود ساخته براي بررسی رعایت استانداردها و معیارهاي توصیه شده در خصوص الف یک چک

لیست خود ساخته سوالی در خصوص طراحی  ) به منظور تدوین چک2ترکیب آن با انشعابات)،  -نحوه تغییر سایز قطر کانال و د -و محل انشعابات، ج
آنالیز  SPSS 16ها و وضعیت موجود تکمیل، مقایسه و نتایج با استفاده از نرم افزار  کشی. سپس این دو چک لیست براي نقشه سایر پارامترهاي کانال

 شدند.

هاي طراحی رعایت  دهد که در برخی فاکتورهاي طراحی اشکاالتی وجود دارد. از لحاظ ساختاري در برخی از پارامترها حداقل نتایج نشان می :یافته ها
فرایند هاي تهویه رعایت گردیده است) که هر کدام اختصاصا مورد بحث قرار گرفتند.  هاي استاندارد ترین حالت (حداقل بینانه نگردیده است و در خوش

 ها از ابتدا تا به حال صورت نگرفته است.  مدیریت تغییر در اسناد و نقشه

هاي طراحی با  با توجه به نتایج در زمان تحویل و طول عمر سیستم، دانش کافی و افراد مجرب جهت مطالعه سیستم و انطباق داده :گیري نتیجه
ي کمک به تواند بعنوان ابزاري برا توان گفت که این مساله چندان اهمیتی نداشته و صورت نگرفته است. این روش می ها نبوده و یا حداقل می استاندارد

 روز رسانی مدیریت تغییر در اسناد (بصورت نظام مند) و همراه با برجسته کردن استانداردهاي رعایت نشده، بکار گرفته شود.
 کشی. مدیریت تغییر، چک لیست، سیستم تهویه مکنده موضعی، معیارهاي طراحی کانال: هاي کلیدي واژه
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A-10-490-2 

 طراحی تهویه موضعی جهت کنترل آالینده ها در واحد دایکاست یک شرکت تولیدي
 

 *3، رضا حکمت شعار2، مهدي هادي زاده1فاطمه طالبی

 دانشجوي کارشناسی، بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی سبزوار،کمیته تحقیقات دانشجویی1
 کارشناس، بهداشت حرفه اي، مسئول بهداشت حرفه اي شرکت2

 *(نویسنده مسئول):فوق لیسانس، بهداشت حرفه اي، بهداشت، علوم پزشکی سبزوار،کمیته تحقیقات دانشجویی، 3
  reza_hekmatshoar @ yahoo.com   

 

 چکیده
شد           زمینه و هدف:  ا ست می ب زی سان  و محیط  دگی ان زن ت  ر کیفی ر ب ذا رگ ثی أ ت ده هاي  دی پ ز  یکی ا ودگی هوا  آل

. لذا با      که استفاده از سیستم تهویه موضعی و پاالیشگرها  یکی از روشهاي جمع آوري و کنترل آالینده هاي هوا می باشد.                        
توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به طراحی سیستم تهویه موضعی و پاالیشگر در یک شرکت تولیدي پرداخته شده                       

 است.
دانی                      مواد و روش ها:    سی می رر ز ب س ا پ ست. که   ردي ا رب ز نوع کا حلیلی ا ت حقیق  ت یک  ش،  ژوه پ ن  ای

 Packed Towerdفرایندها و منابع آلودگی، سیستم تهویه موضعی طراحی شد. و به منظور تصفیه هوا یک اسکرابر                       

و بر اساس باالنس کردن     ACGIHمحاسبات سیستم تهویه طبق روش فشار سرعت کمیته تهویه صنعتی آمریکا طراحی شد. 
 شاخه ها  انجام شد.

م  یافته ها: جا ز ان س ا پ ست و   رد ا دا ان ست حد ا ز  ر ا االت ده ها موجود که ب غلظت آالین ج  ه نتای توجه ب ا   ب
تعیین گردید. توان هواکش مورد نیاز برابر         cfm  19000محاسبات و طراحی سامانه تهویه، حجم هوا گذر براي سامانه مکشی            

HP  70/8 است و به منظور پاالیش آالینده ها ، یک اسکرابر Packed Towerd .طراحی گردید 
ر                   نتیجه گیري  ثی أ ت د  وان هویه موضعی میت ت م  ست سی ح  صحی جراي  حی و ا د طرا دا شان  عه ن افته هاي مطال ی  :

 بسیار مطلوبی در کاهش آالینده ها محیط کار و حفظ سالمت پرسنل و مدیریت مصرف انرژي داشته باشد.

ر  واژه هاي کلیدي: راب سک  سیستم تهویه موضعی، آلودگی هوا ،Packed Towerdا
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A-10-496-1 

ارزیابی مواجهه شغلی با فرمالدئید در بخش پاتولوژي مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 همدان

 

 ،*4، محمد جواد عصاري3محمد ذوالحواریه ، 2، عبدالرحمن بهرامی1اعظم کرمی مسافر

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 2

 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 3
 * (نویسنده مسؤول) استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4

Asari@umsha.ac.ir 

 

  چکیده     
 1A) در گروه     IARCفرمالدئید ترکیبی بسیار محرك بوده و توسط آژانس بین المللی تحقیق بر روي سرطان (                    :زمینه و هدف    

(سرطانزاي انسانی) طبقه بندي شده است. فرمالدئید باعث ایجاد سرطان سینونازال، ریه، پانکراس، پروستات و روده بزرگ می شود.                         
هرچند خطرات بهداشتی بالقوه فرمالدئید سبب محدودیت هاي جهانی استفاده از این ترکیب در محیط هاي شغلی شده است، معذلک از                       
فرمالدئید کماکان به عنوان نگهدارنده نمونه هاي بیولوژیک و ثبیت کننده بافت در آزمایشگاه هاي آسیب شناسی و بافت شناسی استفاده                      
می شود. لذا مطالعه حاضر به منظور ارزیابی مواجهه شغلی با فرمالدئید در بخش پاتولوژي بیمارستان هاي شهر همدان جهت توجیه                           

 اقدامات کنترلی انجام گردید. 
توصیفی   مواد و روش ها    عه  ن مطال ای نفر شاغل در  بخش        28با روش سرشماري بر روي         1395مقطعی در نیمه دوم سال         -: 

با مواجهه  )  TWAزمانی (   –شهر همدان انجام شد. جهت تعیین میانگین وزنی             Dو    A  ،B  ،Cمرکز آموزشی درمانی      4پاتولوژي  
استفاده   SPSSها از نرم افزار       )، و براي تجزیه و تحلیل داده      NIOSHموسسه ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا (        3500فرمالدئید از روش    

 گردید. 
ن وزنییافته ها   ppm  1/54  ±  0/84شاغلین با فرمالدئید در بخش پاتولوژي بیمارستان هاي مورد  پژوهش    مواجهه  زمانی –: میانگی

 ppm(سازمان ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا) (         OSHA) و   NIOSH  )ppm  0/016به دست آمد که از حدود مجاز پیشنهادي           
 c) و کمترین غلظت در اتاق رنگ آمیزي بیمارستان          ppm  7/05(  b) بیشتر بود. بیشترین غلظت فرمالدئید در اتاق پاس بیمارستان           0/75

)ppm  0/70 گیري گردید. همچنین بین مواجهه شغلی شاغلین در فعالیت هاي مختلف بخش پاتولوژي بیمارستان با فرمالدئید                    ) اندازه
 ) مشاهده نگردید.p≥0/05اختالف آماري معنی دار (

شد.                  نتیجه گیري  شابه می با ت م عا در مطال شده  ش  زار ج گ ا نتای ضر ب حا عه  فته هاي مطال یا ز همخوانی  حاکی ا ج  : نتای
این مطالعه همچنین با توجه به خطر سرطانزایی فرمالدئید، بر ارزیابی ریسک سرطانزایی این آالینده در بخش پاتولوژي بیمارستان ها و                       

 اتخاذ برنامه ها و اقدامات الزم در راستاي کنترل ریسک هاي تعیین شده تاکید دارد. 
   بیمارستان ها، مواجهه شغلیپاتولوژي، فرمالدئید،  :هاي کلیدي واژه
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A-10-505-1 

 ارزیابی  میزان مواجهه و مقدار سرب خون کارگران صنعت سرب و روي
 

 5، غالمرضا تنهایی4، زهرا رحیمی 3، روح اهللا امینی*، 2، علیرضا دهدشتی1مریم  فرخ زاد

 ت علوم بهداشتیقادانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، قطب علمی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو مرکز تحقی 1

 بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات *(نویسنده مسئول)علیرضا دهدشتی، دکتري بهداشت حرفه اي، مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز 2
 سالمت 

 Dehdashti@semums.ac.ir 
 دانشگاه علوم پزشکی یزد کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه اي، 3

 ت علوم بهداشتیقادانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه،اي، قطب علمی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو مرکز تحقی 4

 کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه اي،  شرکت ملی سرب و روي ایران 5
   چکیده  

توجه به                           زمینه و هدف:   ا  د ب توان سرب می  شود.  ن  زم ت م سمومی د موجب م توان دن می  در ب ن  جذب آ سرب و  ا  شغلی ب جهه  موا
. نوع مواجهه در بخش هاي مختلف بدن تجمع یابد. اثرات بیولوژیکی سرب به سطح تماس، میزان جذب سرب در بدن و مدت زمان مواجهه بستگی دارد                
 سرب از عناصر اصلی در صنعت سرب و روي است. هدف از مطالعه پایش بیولوژیکی و بررسی مواجهه ي فردي با سرب در کارگرانی بوده است که به                              

 طور مستقیم در معرض سرب بوده اند.
ت  مقطعی         مواد و روش ها:    صور ضر به  حا عه  ح مطال نفر از کارگران یک صنعت سرب و          114زمانی  اجرا شده است. این مطالعه روي            -طر

ن مقدار  عییروي انجام شده است.  با استفاده از روش نمونه برداري فردي نمونه هاي هوا از ناحیه تنفسی جمع آوري و  با استفاده از روش جذب اتمی ت                              
 شده اند. میزان سرب جذب شده در خون کارگران در معرض با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی کوره اي تعیین مقدار گردیده است.

ر               یافته ها:   راب ب ب رتی ت ه  سرب ب ا  ردي ب ف جهه  ر موا داکث ح داقل و  ح ن،  انگی ش، می ژوه پ ج  س نتای سا ر ا میلی گرم    30/42و    0/03,  5/45ب
 درصد موارد باالتر از حد مجاز بوده است. میانگین، حداقل و حداکثر سرب خون نیز به ترتیب                  96/42بر متر مکعب می باشد. میانگین مواجهه با سرب در           

 برابر بیش از حد مجاز بوده است. 1/15درصد از افراد،  41/22میکرو گرم بر دسی لیتر میباشد. میانگین سرب خون در  70/68و 28/94،  47/34
ن                            نتیجه گیري:  انگی توجه به باال بودن می ا  رد. ب دا تباط وجود  ر خون ا در  ن  جذب آ سرب و  ا  جهه ب ن موا د بی دا ن  شا عه ن ن مطال ای

غلظت سرب در خون و هواي تنفسی توصیه می شود، فعالیت هاي غربالگري و حفاظتی افزایش یافته و معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت                              
 برنامه ریزي شده از کارگران صورت گیرد.

 
ن واژگان کلیدي: را رگ ردي، کا ف جهه  ن، موا خو  سرب 
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A-10-506-1 

 بررسی سمیت ترکیبی نانولوله هاي کربنی چند دیواره و بنزو آلفا پیرن در سلولهاي اپیتلیال ریه انسان
 
 *2، یوسف محمدیان1منصور رضا زاده آذري

 استاد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

 (نویسنده مسئول): دانشجوي دکتري بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2*

Mohammadian_yosef@sbmu.ac.ir 

 

 چکیده 
رد.            زمینه و هدف   دا ــف  ختل ع م صــنای در  ادي  ــ ی ز ردهاي  رب شد که کا ا انو می ب فناوري ن ز محصوالت  یکی ا ربنی  ه هاي ک ول انو ل :  ن

کربنـی    هـاي مواجهه با نانو لوله هاي کربنی در مراکز تولیدي و تحقیقاتی و هواي داخل شهرها( ناشی از خروجی اگزوز خودروها) وجود دارد. نانولولـه             
زیاد شده  ان چند دیواره از لحاظ ابعادي فیزیکی(فیبري بودن) و پایداري زیستی شبیه آزبست می باشد، به این دلیل نگرانی ها در مورد سمیت آن بر انس    

سمیت توام نانو لوله هاي کربنی و بنزو آلفـا پـیرن       ونانو لوله هاي کربنی چند دیواره دست نخورده و عامل دار   است. این مطالعه با هدف بررسی سمی 
 بر سلولهاي اپیتلیال ریه انسان و نقش عامل دار کردن نانولولهاي کربنی بر میزان سمیت انجام شد.

خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات از قبیل اندازه،  ناخالصی، عامل دار بودن و توزیع سایز نانوذرات در محیط کشت به ترتیـب بـا           :مواد و روش ها   
تحت مواجهه با غلظت هاي مختلف نانـو        )A549بررسی گردید. سلولهاي اپیتلیال ریه انسان( DLSو  TEM  ،ICP-MS   ،FTIRاستفاده از  

سلولی(زیـست    میتلوله کربنی چند دیواره ( دست نخوره و عامل دار)، بنزوآلفا پیرن، و توام نانو لوله کربنی چند دیواره و بنزو آلفا پیرن قرار گرفـت. سـ         
  بررسی گردید. MTTپذیري سلولها) با روش 

ري            یافته ها:       ذی ــ پ ست  ــ زی ردد.  سلول ها می گ در مورفولوژي  ر  غیی ت ت باعث  انوذرا ا ن ها ب سلول جهه  د موا دا ن  شا عه ن ج مطال نتای
زایـش  اف  سلولهاي ریه تحت مواجهه با نانولوله  هاي کربنی چند دیواره دست نخورده و عامل دار و بنزو آلفا پیرن وابسته به غلظـت مـی   باشـد و بـا            

میکرو گرم بـر میلـی لیـتر در           0/10غلظت زیست پذیري کاهش می یابد. در نانولوله  هاي کربنی چند دیواره دست نخورده و عامل دار  به جز غلظت       
). از لحاظ آماري تفاوت معنی داري بین میانگین زیـست     p= 0/001غلظت هاي باالتر نسبت به گروه کنترل کاهش زیست پذیري معنی دار می باشد ( 

) و نانولوله هاي کربنی دست نخورده سمی تر می باشند. تداخل    p=0/023پذیري نانولوله هاي کربنی چند دیواره دست نخورده و عامل دار وجود دارد (      
میکرو موالر) از نوع افزایـشی مـی          10میکروگرم بر میلی لیتر) و بنزوآلفاپیرن(  32مواجهه همزمان سلول هاي ریه با  نانولوله هاي کربنی چند دیواره (      

 باشد.

ز                 نتیجه گیري  یکــی ا ت  انوذرا ــ ر کردن ن دا عامل  د.   ستن سمی ه ن  سا ریه ان هاي  سلول روي  ر  ره ب دا ج د  چن ربنی  ه هاي ک ول ول ان : ن
یی راههاي کاهش سمیت آنها می باشد. با توجه به مواجهه با چندین آالینده به طور همزمان در محیط هاي شغلی بررسی سمیت ترکیبی مـواد شـیمیا          

راي ا ب جهت ارزیابی ریسک مواد شیمیاي در محیط هاي شغلی ضروري می باشد. استفاده روز افزون از نانو مواد در صنایع مختلف و سمیت ناشی از آنه      
 انسان رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار با نانو مواد را ضروي می باشد.

ریهکلمات کلیدي:  سلول  ی،  رکیب ت ت  سمی ن،  ر پی ا  ف زو آل ه، بن ر دیوا د  چن ربنی  ه هاي ک ول ول ان  ن
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A-10-512-3 

 ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در کارخانه الستیک سازي آرتاویل تایر به روش نیمه کمی 
 

 5، بهزاد موسی زاده4، عسگر رحیمی3،  لیال راستگو2، داوود کاه فروشان* 1پیمان مشکوري

 و رئیس اداره بازرسی کار HSE (نویسنده مسئول): اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل، کارشناس ارشد -1

p.mashkoori@gmail.com 

 دانشگاه ازاد اسالمی اهر، عضو هیئت علمی دانشگاه -2

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کارشناس  ارشد ارگونومی -3

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کارشناس  ارشد بهداشت حرفه اي -4

 کارخانه ارتاویل تایر، مهندس کامپیوتر و بهداشتیار کارخانه -5

 
 چکیده

خطرناك                   زمینه و هدف   شیمیایی  ده  ن نوع ما دی چن ز  ن ا در ا د که  ستن عی ه صنای ز  زییکی ا سا ستیک  ت ال جا خان ر :کا
 استفاده شده و شاغلین آن در معرض بیماریهاي ناشی از این مواد قرار دارند. 

توصیفی      مواد و روش ها    ز نوع  ا دانی  عه می ن مطال ای نفر شاغل    1200تحلیلی به شکل مقطع، در کارخانه ارتاویل تایر با تعداد            –: 
انجام و مواد شیمیایی مورد استفاده در این کارخانه با استفاده از روش ارائه شده توسط دپارتمان بهداشت حرفه اي سنگاپور بصورت نیمه                        

 کمی ارزیابی و رتبه بندي گردید.

% درصد از مواد شیمیایی شناسایی شده در شرکت مورد مطالعه در سطح اول تا چهارم                   84/21یافته ها نشان می دهد جمعا          :یافته ها 
% از این مواد شیمیایی در سطح پنجم ریسک قرار گرفتند. مواد شیمیایی شناسایی شده در سطح پنجم (بنزن، وینیل                        15/78ریسک و   

، در رده مواد بسیار خطرناك (سرطانزا) قرار گرفتند و اکثر مواد             5(ترکیبی از بنزن و تولوئن) با کسب ضریب ریسک             410کلراید و حالل    
 % ) داراي رتبه ریسک  متوسط هستند.44/73شیمیایی استفاده شده در این شرکت (

ت نتیجه گیري  ری دی ست م م ا خطرناك،  الز د  ا موا ن ب شاغلی جهه  سک باالي موا ری ده و  چآم ا ست  د ج ب توجه به نتای ا  : ب
 ریسک واقدامات اصالحی هر چه سریعتر آغاز گردد.

 مواد شیمیایی -وینیل کلراید–بنزن–الستیک سازي–ارزیابی نیمه کمیواژه هاي کلیدي:
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A-10-513-1 

 رویکردهاي نوین در روش ها ي نمونه برداري ازآالینده هاي شغلی ومحیط زیست
 

  4، فریبا امیري 3محمود حیدري ، 2، سید قوام الدین عطاري*1مهري صارمی

 (نویسنده مسئول): کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، هنرستان فنی حرفه اي دهخدا مالیر، همدان. ایران  * 1

mehrisarami@gmail.com 

 دکتري مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان . ایران2

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن. ایران 3
 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان. ایران 4

 

  چکیده
رویکرد هاي مبتنی بر سادگی، کارایی باال، هزینه پایین، خودکارسازي وکوچک سازي، از نکات برجسته در                     :زمینه و هدف  

تکامل روش ها و وسایل نمونه برداري از آالینده هاي محیط کار و محیط زیست می باشند. هدف ازاین مطالعه، بررسی روش                       
 هاي نوین آماده سازي وتجزیه آالینده ها برپایه نانوذرات کربنی است که در طی سال هاي اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. 

حقیق   مواد و روش ها    ت ن  به صورت مطالعه مروري و با هدف بررسی رویکردهاي نوین در  روش ها و وسایل نمونه                     :  ای
 برداري از آالینده هاي شغلی ومحیط زیست انجام شد.

ري،                یافته ها  ذی پ تطبیق  ت،  عملیا سادگی  ر  زیادي نظی ت  ت مثب خصوصیا ت ها و  زی ده، م ش م  جا ت ان عا : مطال
هزینه نسبتا پایین دستگاه ها، زمان کوتاه استخراج و جفت شدن ساده به سیستم هاي کروماتوگرافی را کامال مشخص نموده                      
اند. براساس مطالعات اخیر چاپ شده، یکی از رویکردهاي نوین مربوط به، کوچک سازي و خودکارسازي سیستم ها و ترکیب                      

 تکنیک هاي ریز استخراج با تکنیک هاي الکتروشیمیایی می باشد. 
ش                 نتیجه گیري  ه، باعث کاه جزی ت رداري و  حل اولیه نمونه ب را در م ج  خرا ست ز ا ری تکنیک هاي  ردهاي  رب : کا

خطاي مربوط به آماده سازي نمونه ومحدود سازي تاثیر منفی ومخرب بر محیط زیست وسالمت پرسنل آزمایشگاه می گردد.                     
بنابراین به عنوان یک روش نمونه برداري و تجزیه سبز نیز محسوب می گردند . همچنین تنوع نانوذرات، امکان عامل دارکردن 

 وکاربرد بالقوه آنها در روش هاي مختلف، پتانسیل با ارزش وخوبی را براي تحقیق بیشتر در توسعه روش ها نشان می دهد.   
 . آماده سازي نمونه، شیمی تجزیه سبز  نانولوله ذرات، کوچک سازي ،: کلیدواژه ها
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A-10-601-1 

 حذف بهینه ي کربن مونوکساید با استفاده از  تکنولوژي پالسماي سرد
 

 * 2، سمیه سلیمانی علیار1دکتر رسول یاراحمدي

 دانشیار، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران, عضو مرکز تحقیقات آلودگی هوا و سالمت کار 1

  somaieh_soleimani@yahoo.comدانشجو، گروه آموزشی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  2
  چکیده

دگی          زمینه و هدف:   زن ت  ت و کیفی روي کمی ر  ت منفی آن ب را ث وده و ا ر ب رقابل انکا غی ت  حقیق یک  ن  عنوا آلودگی هوا به 
انسان و محیط هاي کاري، محیط زیست و توسعه پایدار باعث گردیده است تا محققین در سرتاسر دنیا به دنبال تکنولوژي هاي موثر و                           
کارآ در راستاي کاهش و کنترل این چالش سالمت جهانی باشند. از طرفی در کنار راندمان، عمر مفید تکنولوژي ها و هزینه هاي                               
بکارگیري آن ها باعث رقابت در بین این فناوري ها شده است. تکنولوژي پالسماي سرد، به عنوان یکی از تکنولوژي هاي مفید و                               
سودبخش در زمینه هاي مختلف پزشکی، دارویی و به ویژه کاربردهاي زیست محیطی است. از این فناوري به عنوان یکی از راهکارهاي                       
کنترلی براي انتشارات منابع ساکن و متحرك استفاده می شود. طراحان راکتورهاي پالسما در کنار بهینه سازي راندمان تبدیل و حذف                        
آالینده پارامتر انرژي مصرفی آن ها را نیز از جنبه ي توجیه اقتصادي به عنوان یک اصل کلیدي در انتخاب، بکارگیري آن ها در نظر می                           

 گیرند.

ن مواد و روش ها:  ساک ع  ز مناب ا شره  ده منت ز گازهاي آالین ا یکی  ن  عنوا د به  سای ن مونوک ز کرب حذف گا عه،  ن مطال ای در 
و متحرك را با در نظر گرفتن مالحظات فنی و اقتصادي در طراحی راکتور مورد مطالعه قرار گرفت. از جمله پارامترهاي مورد بررسی در                          
 این مطالعه، تاثیر دما، زمان ماند و گازهاي احیاء کننده بر روي راندمان حذف بوده است. روش نمونه برداري بر اساس طراحی آزمایش بوده

  انجام گرفت. SPSS آنالیز داده ها و نتایج با استفاده از نرم افزار
ده            یافته ها:  ءکنن حیا ز ا دما و گا ر  ثی ا ت د که  دا شان  عه ن ج مطال با در نظر گرفتن میزان انرژي مصرفی بر روي راندمان حذف             نتای

 معنی دار می باشد.
د                  نتیجه گیري  وان ت دیل می  تب دمان  ران حفظ  ر  در کنا سما  پال راکتور  حی  صادي طرا قت فنی و ا ت  ن مالحظا رفت درنظر گ  :

 نتایج رضایت بخشی را در کنترل آالینده داشته باشد.
 
 : آلودگی هوا، کربن مونوکساید، پالسماي سرد، راکتور، انرژي مصرفی هاي کلیدي واژه 
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A-10-603-1 
 سنتز شده از شلتوك برنج MCM-41با استفاده از نانوسیلیکاي مزو متخلخل   بررسی کارایی حذف فرمالدئید

 

 *  5و4 ، محمد نعیمی جوبنی3، معصومه رحیمی امیرهنده2محمود حیدري، 1علی محمد خواه 

 دانشیار، گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. 1

 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. 2

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. کارمند، بیمارستان دکتر حشمت، 3

 ، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.2(نویسنده مسؤول) دانشجوي دکتري، گروه شیمی تجزیه، دانشکده پردیس 4

 دانشجوي دکتري، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. 5

mhnaiminior@yahoo.com 

  
 چکیده       

نانومتر می باشند. در این میان مواد مزوپور سیلیکا     50  -2مواد مزوپور دسته اي از مواد می باشند که داراي تخلخل منظم در محدوده :  زمینه و هدف   
در این تحقیق بـه منظـور بررسـی کارایـی              اي دارد. بیش از همه مورد توجه محققین بوده و بویژه در زمینه مواد جاذب و کاتالیست کاربردهاي گسترده     

 سنتز شده با سیلیکاي حاصل از شلتوك برنج به عنوان یک جاذب زیست سازگار استفاده گردید. MCM-41از کامپوزیت  فرمالدئیدجذب 
ز نوع بنیاديمواد و روش ها:     حقیق ا ت ن  از روش رسوبی و هیدروترمال اسـتفاده       MCM-41کاربردي بوده و به منظور سنتز نانوسیلیکاي  –  ای

لیه مـواد   . ک گردید بطوریکه از ستیل تري متیل آمونیوم برومید به عنوان یک قالب آلی استفاده گردید و از شلتوك برنج بعنوان منبع سیلیس استفاده شد       
از روش    MCM-41شیمیایی مورد استفاده در تحقیق از مارك تجاري مرك بود. به منظور مشخصه یابی و تعیین خصوصیت سـاختار مـزو متخلخـل           

از یک راکتور با سـتون پـر شـده از جـاذب               فرمالدئیداستفاده گردید. جهت تعیین کارایی ساختار حاصله در جذب  FTIRو   BET ،XRD ،SEMهاي
میلی لیتر بر دقیقـه بـه درون          15با دبی فرمالدئید  استفاده گردید و جهت فعال سازي ستون به مدت یکساعت گاز نیتروژن از ستون عبور داده شد و در       

 مورد بررسی قرار گرفت. NIOSH-3500 مطابق روش HACH(DR-5000)ستون هدایت گردید و خروجی ستون توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 
ژه       یافته ها:   سطح وی راي  دا دي  سی ر ا تیما ز  س ا پ ج  رن شلتوك ب ا  شده ب ز  سنت خلخل  زو مت سیلیکاي م انو د که ن دا ن  شا ج ن  1034نتای

دقیقه محاسبه گردید و راندمان حذف در مدت زمان     10دارد بطوریکه زمان شکست بهینه  فرمالدئیدمتر مربع بر گرم می باشد و توانایی باالیی در جذب     
درصد محاسبه گردید که رابطه زیادي با زمان واکنش و غلظت ورودي فرمالدئید داشت بطوریکه با افزایش زمان میزان جذب افـزایش یافـت         68بهینه  

 همچنین با افزایش غلظت راندمان کاهش نشان داد.

ر نتیجه گیري  ا خت سا در  ییکه  جا ز آن زیادي وجود دارد، قابلیت باالیی در جذب را دارا مـی باشـد و از طریـق                  Si-OHپیوند هاي  MCM-41: ا
 افزایش داد.  فرمالدئیدعامل دار نمودن این ساختار مزوپور با گروه هاي عاملی می توان توانایی آنرا در جذب 

 
 .فرمالدئید، حذف  MCM- 41نانو سیلیکاي مزومتخلخل،  :هاي کلیدي واژه
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 A-10-108-1 

 ارزیابی ترکیبات آلی فرار در هواي شهر خرم آباد و مقایسه آن با استانداردهاي موجود
 

 2، محمد الماسیان1*رجب رشیدي

  rashidi.r270@gmail.comاستادیارگروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران. -1

 مربی، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران. -2   

 چکیده

آالینده ها، اندازه گیري و تجزیه آنهااست. زیرا بدون آگاهی کامل ازکیفیت و کمیت آالینده    اولین گام در راستاي کنترل: زمینه و هدف 
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و تعیین مقدار ترکیبات            .ها امکان مقایسه با استاندارد هاي مربوطه و نهایتا کنترل آنها عملی نخواهد بود              

 آلی فرار در هواي شهر خرم آباد انجام شد.
نمونه هوا بطور تصادفی در طول سال       144این پژوهش یک مطالعه توصیفی میباشد. در کل از هواي شهر خرم آباد                :مواد و روش ها   

گرفته شد. نمونه برداري با استفاده پمپ نمونه بردار محیطی و لوله ها ي جاذب کربن فعال صورت گرفت. روش نمونه برداري بصورت                         
ساعت شبانه روز بوده است. آماده سازي نمونه و استخراج آالینده ها به وسیله حالل دي سولفید کربن انجام  24مداوم در طول  -تصادفی

تحلیل داده ها به      .گرفت و تجزیه نمونه ها توسط دستگاه گاز کرو ماتو گرافی طیف سنج جرمی مجهز به ستون هاي مویی انجام گردید                    
 انجام شد. Tو استفاده از آزمون آماري SPSS-17 کمک نرم افزار 

بوده که حدود    3μg/m 9/1140 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مجموع غلظت ترکیبات آلی فرّار در هواي شهر خرم آباد:   یافته ها 
همچنین یافته هاي تحقیق نشان داد که بطور کلی میانگین غلظت کلیه                .باشد  می  USEPAبرابر بیشتر از حداکثر غلظت مجاز          7

BTEX  در نقاط مختلف شهر خرم آباد بیشتر از حد مجاز استانداردEPA  براي هواي تنفسی است. در مقایسه میانگین غلظت ترکیبات
نشان دادکه بین غلظت بنزن و تولوئن و فصل سال             Tآلی فرار در هواي شهر خرم آباد در فصول گرم و سرد سال، نتایج آزمون آماري                  

). اما در خصوص سایر هیدرو کربن هاي شناسایی شده با وجود بیشتر بودن غلظت آنها در                     p>0/05رابطه  معنی داري  وجود دارد (        
 فصول گرم، رابطه معنی داري وجود نداشت.

با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر هفت برابر بودن غلظت ترکیبات آلی فرار در هواي شهر خرم آباد نسبت به استاندار                        :نتیجه گیري 
هاي جهانی، می توان نتیجه گرفت که پیشگیري از آلودگی هوا براي شهر خرم آباد ضروري است و نیازمند طراحی یک سیستم مدیریت                       

 مناسب، برنامه ریزي صحیح، سیستم پایش مداوم، و ارتقاي سطح آگاهی مردم می باشد. 
 

اد.کلمات کلیدي م آب خر ر، آلودگی هوا،  را ف ی  ت آل رکیبا ت  : 
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 A-10-352-3 

ب ر ر س ی   ح ذ ف   ف و ت و ک ا ت ا ل ی ت ی ک ی   ب خ ا ر ا ت   ت و ل و ئ ن   ا ز   ه و ا   ت و س ط   ن ا ن و   ذ ر ا ت   د ي   ا ک سـی د   
 ت ی ت ا ن ی و م 

 
 و   *   2،   س م ی ر ا   ک ا ظـم ی 2، ح د ی ث   خ و شـن و ا ز 1ا ح م د   ن ی ک   پ ی 

 د ا ن ش ی ا ر   گ ر و ه   مـهـنـدـسـی   بـهـد ا شـت   حـر فـه   ا ي ،   د ا نـشـکـد ه   بـهـد ا شــت ،   د ا نـشـگـا ه   عـلـو م   پـزـشـکـی   قـز و ی ن ،   قـز و ی ن ،   ا یـر ا ن 1
 د ا ن ش ج و ي   ک ا ر ش ن ا س ی   ا ر شـد   مـهـن دـسـی   بـهـد ا شـت   حـر فــه   ا ي ،   د ا نـشـکـد ه   بـهـد ا شــت ،   د ا نـشـگـا ه   عـلـو م   پـزـشـکـی   قــز و یــن ،   قــز و یــن ،   ا یـر ا ن 2

 * آ د ر س   نـو ی سـن د ه   مـسـئـو ل :   

samira.kazemi. t@gmail .com 

 چکیده
تولوئن یکی از ترکیبات آلی فرار است که در صنایع از منابع مختلف منتشر شده و قرار گیري مکرر در                          زمینه و هدف :   

اکسیداسیون فوتوکاتالیتیکی از     تاثیر سوء بر سیستم عصبی دارد.     و    جهش زایی سرطان زایی،   از قبیل     يمعرض آن تاثیرات  
 شود.�هاي آلی به آب و دي اکسید کربن تبدیل می         �هاي نوین حذف ترکیبات آلی فرار است که در طی آن، مولکول      �روش

تولوئن توسط نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روي               فوتوکاتالیتیکیمطالعه حاضر با هدف تعیین راندمان حذف         
 پشم شیشه انجام شد. 

درصد با روش غوطه ور سازي، بر روي پشم            5با غلظت   دي اکسید تیتانیوم      در این مطالعه نانو ذرات      :مواد و روش ها   
شیشه تثبیت شد و سپس تحت تابش اشعه فرابنفش قرار گرفت و عملکرد آن در حذف بخارات تولوئن در سیستم دینامیک                       

 مورد بررسی قرار گرفت.
غلظت            یافته ها:  در  ده،  ست آم د ه  ج ب ر طبق نتای ثانیه و رطوبت   12مترمکعب، با زمان ماند       گرم بر   9/0تا    14/0ب

شرایط   % رسید. در  55گرم بر مترمکعب راندمان به     2% بوده و با افزایش غلظت ورودي تا 88%، راندمان حذف تولوئن  4نسبی
% و با افزایش غلظت     86گرم بر مترمکعب، حذف تولوئن با راندمان          34/0تا غلظت     %،70  نسبی به   رطوبت  افزایش  با  مشابه

 % رسید. 66گرم بر مترمکعب، راندمان حذف به  47/1ورودي تا 

ر                   نتیجه گیري:  ثی ا ت تحت  ب  ر آ خا حضور ب در  الیتیکی  ت وکا ت سیون فو دا سی د اک ین رآ ف د که  دا شان  ج ن نتای
هاي فعال �هاي آب و تولوئن بوده و راندمان حذف کاهش می یابد و با توجه به محدودیت جایگاه�جذب رقابتی بین مولکول

 در سطح کاتالیست، افزایش غلظت سبب کاهش راندمان حذف می شود.

 ، تولوئن، اکسیداسیون فوتوکاتالیتیکی، ترکیبات آلی فرار)2TiO(دي اکسید تیتانیوم کلید واژه:
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A-10-23-4 

 Workshop Futureاي در کارخانجات با استفاده از تکنیک  ارتقاي جایگاه بهداشت حرفه
 

 *2، علیرضا اعتمادي دیلمی 1معصومه احمدي 

 اي  ، مرکز بهداشت شهرستان رشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن کارشناس بهداشت حرفه -1

 ، مرکز بهداشت شهرستان رشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن HSEدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت  -2

 
 چکیده

س ماده   زمینه و هدف:      سا را نفر کارگر باید داراي کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بوده  25هاي با تعداد بیشتر از        قانون کار کلیه کارگاه     93ب
اي اقدام نمایند. بدیهی است که الزام این قانون و حضور یک کارشـنـاس مـتـخـصـص           و نسبت به جذب و به کارگیري کارشناس بهداشت حرفه  

کند مگر این که حضور کارشناس صرفاً بـه   هاي سالمت کارگران داشته باشد، اما این امر تحقق پیدا نمی       بایست نقش مهمی در ارتقاي شاخص       می
هاي نظارتی نبوده و کارفرما واقعاً به اهمیت نـقـش      جهت رفع یک تکلیف قانونی توسط کارفرما و فرار از اقدامات حقوقی و قضایی توسط دستگاه              

شـت  اي داشته باشد. از آنجا که در حال حاضر خدمات بهدا  اي آگاه گردد و کارشناس نیز توانمندي الزم را براي ارایه خدمات مشاوره           بهداشت حرفه 
رداخـتـه   هاي ارتقاي آن پ   اي آن و راه     اي در کارخانجات از جایگاه واقعی خود برخوردار نبوده، در این مطالعه به بررسی این جایگاه، علل ریشه                   حرفه
 است. شده

ش ها: مواد و روش  رو ز  ش  یکی ا رو ن  عا ف ذي ن شارکت  ب م جل است که هدف آن بـه       )) Workshop  Futureکارگاه آینده ((هاي 
کار مـی بـاشـد. در ایـن             کارها و انتخاب بهترین راه کارگیري نقش کلیه افراد ذي نفع از طریق مشارکت دادن آنان در تشخیص مسأله ، ارایه راه  

چرا بهداشت حرفه اي از جایگاه مناسب خود در کـارخـانـه      ((  اي شاغل در کارخانجات موضوع   نفر کارشناس بهداشت حرفه     50مطالعه با همکاري    
 است. مورد ارزیابی قرار گرفته ))برخوردار نیست ؟

ها به ترتیب عبارتند از: نبود جرائـم    علت ارایه شده براي مشکل مورد نظر مهمترین علت 39از دیدگاه شرکت کنندگان در کارگاه، از بین         ها:   یافته
امتیاز)، توانایی کـم کـارشـنـاس در           20اي (  امتیاز)، ناآگاهی کارفرما از فواید حضور کارشناس بهداشت حرفه  25مناسب جهت تخلفات بهداشتی (    

گـروه :       4بندي علل بـه       امتیاز). بعد از دسته   14اي (  امتیاز)، و نبود صنف قوي بهداشت حرفه  16اي (    هاي بهداشت حرفه    توجیه اقتصادي برنامه  
هاي پاسخ به مشکل تعیین و در ماتریس مطلوبـیـت و          گروه، استراتژي   4ها ، اجرایی و تشکیالت و تقسیم کارشناسان در            اطالع رسانی، توانمندي  

اي در      هاي تـوسـعـه      ماتریس (با مطلوبیت و امکان پذیري باال) و استراتژي   2هاي فوري در بخش    امکان پذیري قرار داده شدند نهایتاٌ استراتژي      
 ماتریس (با مطلوبیت باال و امکان پذیري پایین) تعیین شدند. 4بخش 
ریزي به عمل آمد. دسته اول مواردي که توسط مرکز بهداشـت    ها برنامه هاي انتخابی در دو دسته تعیین و براي اجراي آن          استراتژي  گیري:   نتیجه

اي در حوزه نظارت و جایگزینی نظارت برنامه محور و مدیریت محـور بـه جـاي                  تر شدن انتظارات بهداشت حرفه      اجرا خواهد شد شامل تخصصی    
زمینه تخصصی: سنجش عوامل محیط کار، معاینات کارگري ، آموزش، ایمنی مواد شیمیایی ،تسهیالت بهداشتـی ،      9نظارت کارشناس محور ، در  

اي از      اي ، و دسته دوم مواردي که توسط کـمـیـتـه     هاي بهداشت حرفه   آور ، وسایل حفاظت فردي ، ارزیابی ریسک         ارگونومی ،کنترل عوامل زیان   
حوزه: آشنایی با قوانیـن، آمـوزش، کـارآمـوزي           7گردد با رویکرد اصلی افزایش توانمندي کارشناس در           کارشناسان کارخانجات طراحی و اجرا می     

بـا     اي ، آشنـایـی   المللی بهداشت حرفه هاي بین  ، آشنایی با سازمان     هاي ملی و بین المللی      اي، آشنایی با شاخص     کارشناسان جدید، بازدیدهاي دوره   
 از   تجربیات موفق کارشناسان. براي هریک از موارد فوق برنامه اجرایی تنظیم و اجرا گردید. بررسی نتایج این مطالعه کاربردي و عملیـاتـی بـعـد                

 .هاي مشابه استفاده گردد سال از شروع آن قابل ارزیابی بوده و این مدل می تواند به عنوان الگویی براي اجرا در سایر جمعیت گذشت حداقل یک
 

 Workshop  Futureاي ،  اي ، ارتقاي بهداشت حرفه جایگاه بهداشت حرفه: کلمات کلیدي
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A-10-24-1 

 بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن 
 (مطالعه موردي مجتمع تولید روي بندرعباس)

 

 4، سید محمد رضا انجوي*3، هادي ساالري 2، شانتیا قاسم زاده1علیرضا رضوي
 razavi@bzpc.irدانشجوي دکتراي مدیریت صنعتی ، مدیرعامل مجتمع تولید روي بندرعباس  -1

 shantia2182003@gmail.comمجتمع تولید روي بندرعباس   HSEکارشناس مهندسی شیمی، مدیر  -2

 hadisalari_hse@yahoo.comکارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، مسئول واحد بهداشت مجتمع تولید روي بندرعباس  -*3

 enjavi@bzpc.irکارشناس مهندسی شیمی، مدیر مجتمع تولید روي بندر عباس  -4

 چکیده :
ر                      زمینه و هدف :      در محیط کا ا  ر روز  شبانه  ز  ز نیمی ا ش ا ًا بی غالب شاغل  روي  ا نی ت شده  ب  سب ع  جوام شدن  عتی  صن

هاي موجود در محیط هاي کاري سبب پر رنگتر شدن نقش استرس می گردد. استرس                   سپري نمایند. چنین شرایطی به همراه پیچیدگی      
شغلی داراي عوارض و پیامدهاي مختلف جسمی، روانی و رفتاري است. لذا این مطالعه با هدف بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با                         

 است.  انجام گرفته 1395آن در کارکنان مجتمع تولید روي بندرعباس در سال 
عه،                    ها:  مواد و روش   عه مورد مطال جام ود.  ز نوع مقطعی ب حلیلی ا ت توصیفی  عه اي  ضر، مطال حا ش  ژوه نفر از    120پ

کارکنان مجتمع تولید روي بندر عباس بوده اند که به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته اند. ابزار گردآوري اطالعات در دو                         
) با HSEسوالی استرس شغلی موسسه سالمت و ایمنی انگلستان ( 35بخش سواالت جمعیت شناختی و زمینه اي، و  پرسشنامه استاندارد 

هاي توصیفی و     با کمک آزمون      SPSSهاي جمع آوري شده، به وسیله نرم افزار آماري            ) بود. داده    α=78/0روایی و پایایی معتبر (     
 تحلیلی مورد آزمون قرار گرفتند. 

فته  ها:  یافته ا غلی                     ی ش س  ستر ا ا حصیالت ب ت سطح  س و  جن غل،  ش رهاي نوع  غی ن مت د که بی دا شان  عه ن ن مطال هاي ای
داري مشاهده گردید و همچنین بین استرس شغلی و متغیرهاي سن، سابقه کار، سابقه حادثه و تأهل هیچ رابطه معناداري                           ارتباط معنا 

 مشاهده نگردید. 
عه      گیري:    نتیجه ج مطال س نتای سا ر ا اند و عوامل     درصد کارکنان مجتمع تولید روي بندر عباس استرس باالیی داشته              10/84ب

اند . از این رو، ضرورت دارد که با توجه به               ترین علل استرس خود اعالم داشته        اقتصادي، شرایط شغلی و محیط کار را به عنوان مهم           
سو و نیز قابل حل       گردد از یک    ربط و جامعه می     هاي متفاوت ناشی از آن که متوجه سازمان ذي          خطرات ناشی از استرش شغلی و خسارت      

بودن مسائل و مشکالت اقتصادي و امکان بهبود شرایط شغلی و محیط کار از سوي دیگر توجه مسئولین متوجه این موضوعات گردیده و                        
 ریزي الزم را جهت بهبود این شرایط و کاهش میزان استرس مبذول دارند. برنامه

 زا. استرس شغلی، تولید روي بندر عباس، عوامل استرس: کلمات کلیدي
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A-10-26-1 

هاي زیر  اي و تأثیر آن بر ارتقاء سالمت شغلی کارگران در کارگاه بررسی موانع اجراي هدفمند معاینات دوره
 نفر 20

 
 1، اعظم رمزي2، حمید نظري فر، *1مریم رفیعی امام

 )hse573@gmail.comرشت ( 9کارشناس بهداشت حرفه اي مرکز جامع سالمت شماره  1

 رشت 9رئیس مرکز جامع سالمت شماره  2

  چکیده

ه   زمینه و هدف:     دور  ت  عاینا م م جا ده                 ان س ما سا ر ا ست که ب غلی ا ش سالمت  ت  راقب م م ت نظا زاما ال ز  یکی ا غلی  ش اي 
اي با هدف     بار براي کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است . معاینات دوره                قانون کار انجام آن بصورت حداقل سالی یک          92

 شود.  هاي ناشی از کار انجام می ها و آسیب تشخیص، درمان و بازتوانی به موقع بیماري
توصیفی می        ها  مواد و روش   عه  یک مطال ش  ژوه پ ن  ای ت               :  عاینا جراي م ع ا ن موان یافت سی و  رر شد که به منظور ب با

نفر با تعداد مجموع      20کارگاه کوچک زیر      112است. حجم نمونه تعداد       نفر شهرستان رشت انجام گرفته      20هاي زیر     اي در کارگاه    دوره
 هاي مصاحبه و مشاهده میدانی نیز استفاده گردید.  باشد. همچنین در این تحقیق از ترکیب روش کارگر می 230
سی    ها  یافته رر توجه به ب ا  د             هاي به   : ب دا ع ت د که  ردی شخص گ حبه م صا ش م رو ز  ده ا ) مخالف  76نفر کارگر (%  174عمل آم

%) کارگران نظري در    3نفر کارگر(   7اي و تعداد      % ) کارگران موافق انجام معاینات دوره        21/3نفر کارگر (    49اي تعداد     انجام معاینات دوره  
 اي نداشتند.  خصوص انجام معاینات دوره

ج به گیري: نتیجه حلیل نتای ت ز  ا ده  ستفا ا ا ش ب ژوه پ ن  ای ده هم در  ست آم عی  د فته موان ا ی م  جا ان عه  توجه به مطال ا  ن ب چنی
عدم آگاهی کـارگران از نقـش معاینـات            -1اي شناسایی گردید. موانع موجود در پنج حیطه شامل:    در اجراي هدفمند انجام معاینات دوره     

اي جهت انجـام آزمایـشات تکمیلـی           عدم پوشش بیمه  -3اي،  اي جهت انجام معاینات دوره عدم پوشش بیمه -2اي در آینده شغلی،       دوره
 -5اي توسط کارگر،  عدم حمایت کارفرما جهت پرداخت هزینه انجام معاینات دوره -4هزینه (با توجه به نوع شغل و نظر پزشک طب کار)، 

گردند (در صورت بروز بیمـاري شـغلی )         اي با لفظ مشروط به کار معرفی می عدم حمایت قانونی براي کارگرانی که در نتایج معاینات دوره      
اي و بهسازي محیط کار دچار اشکال گردد. انجام صحیح  شوند روند انجام هدفمند معاینات دوره دسته بندي و شناسایی گردید که سبب می

تواند باعث رضایت شغلی باالتر، افزایش سطح آگـاهی و اعتمـاد جامعـه          اي با رفع موانع شناسایی شده می ، دقیق و هدفمند معاینات دوره   
 گردد. شوند، می هاي کوچک که جزء مهمی از صنعت کشور محسوب می وري در کارگاه کاري همچنین  افزایش بهره

  اي، کارگر، هزینه، سالمت شغلی، کارفرما معاینات دوره کلمات کلیدي:



422  

 

A-10-34-1 

 بررسی ارتباط سرب با فشارخون و مؤلفه هاي خونی کارگران معدن سرب 
 

   3، فاطمه دهقانی3نژاد، حامد معتمدي 3، علی عسکري4،  علی هراتی*3،فریده گلبابایی 2، بهرام هراتی1سلمان ترابی گودرزي
 5،رباب چنگ

 ایران. پزشکی اصفهان، اصفهان، علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده حرفه اي، بهداشت کارشناس مهندسی -1
 حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. بهداشت دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی -2

 )fgolbabaei@tums.ac.ir( .*( نویسنده مسئول) استاد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -3
 ایران. آزاد اسالمی واحد بروجرد، بروجرد، دانشگاه بهداشت، دانشکده حرفه اي، بهداشت دانشجوي کارشناسی مهندسی -4

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان،ایران – 5

 چکیده              
ت        زمینه و هدف:     در باف ري آن  ذی پ ع  جم ت ت  عل سرب به  ز  ر          فل چا د ا  ر دن  وژیکی ب زیول فی دهاي  ین رآ ف دن،  ختلف ب هاي م

هاي خونی، کارکنان یکی از معادن سرب          کند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میان مواجهه با سرب و فشارخون و مؤلفه                   اختالل می 
 است. اصفهان انجام شده

عه مورد   ها:    مواد و روش   یک مطال مورد   1394نفر از کارکنان شاغل در یکی از معادن سرب اصفهان در سال               187شاهدي،  -در 
، فشارخون BMIمطالعه قرار گرفتند. کارکنان به دوگروه مواجهه یافته با سرب و گروه کنترل تقسیم شدند. سن، سابقه کار، شیفت کاري، 

 NIOSH   7300گیري میزان مواجهه تنفسی کارگران از روش          هاي کاري ثبت شد. جهت اندازه        و مصرف سیگار دوگروه در برگه      
 CBCها از ویال      براساس دستورالعمل استاندارد، نمونه خون از کارکنان مورد و شاهد گرفته و جهت جلوگیري از انعقاد نمونه              استفاده شد. 

 گردد. استفاده می EDTAحاوي ماده ضد انعقادي 

روه مورد     ها:    یافته سنی گ ن  باشد. میانگین تراکم سرب در هواي        سال می   04/37±48/11سال و گروه شاهد       34/06±8/8میانگی
 mm/Hg1/3±  باشد. میانگین فشار خون سیستولیک در افراد مواجهه یافته می 3mg/m0/021±0/0094  منطقه تنفسی کارکنان برابر 

 mm/Hg0/71±چنین میانگین فشار خون دیاستولیک افراد مواجهه یافته       هم mm/Hg  31/1± 11/78و در افراد فاقد مواجهه  12/01
داري بین میزان فشار خون        هاي آماري اختالف معنی      باشد. نتایج آزمون    می  mm/Hg  0/54±  7/73و در افراد فاقد مواجهه       7/84

داري بین میانگین هموگلوبین و        ). همچنین نتایج آزمون هاي آماري اختالف معنی        p>0/05دهد (   سیستولیک و سن افراد را نشان می       
داري بین میزان     هاي آماري اختالف معنی     ). نتایج آزمون  p>0/05هماتوکریت در افراد مواجهه یافته با سرب و گروه کنترل را نشان داد (              

 ) را نشان نداد. p>0/05) و نیز میزان هماتوکریت گروه مورد و سن (p>0/05هموگلوبین گروه مورد و سن افراد (
رخی  گیري: نتیجه شارخون و ب ف در  ر  غیی ت د  جا ی ا ب  سب ست  سرب ممکن ا ز  فل ا  جهه ب ده موا ست آم د ج ب توجه به نتای ا  ب

ها و جلسات     اي و برگزاري کارگاه     توان با افزایش زمان استراحت کارکنان و نیز انجام معاینات دوره              هاي متابولیکی گردد. می     از ویژگی 
هاي پیشگیري و ارتقاء سالمت کارکنان را فراهم و نیز تا حدودي از ایجاد تغییرات در                  زا، زمینه   آموزش ایمنی، در چنین محیط هاي آسیب      

 پارامترهاي خونی پیشگیري نمود.
 هاي خونی معدن، سرب، فشارخون، مؤلفه واژه کلیدي:
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A-10-35-1 

 ارزیابی اقتصادي سه روش کنترل صدا در یک مطالعه موردي

 ، *2، احسان بساط پور1الناز پرهیزکار شهرستانی

 کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه اي، شرکت فرآوري و ساخت گیالن-1
 (نویسنده مسؤول) کارشناس ، مهندسی بهداشت حرفه اي ، شرکت روکش آریا پویا-2

 ehsanbasatpour@gmail.com 

 چکیده
شامل                زمینه و هدف   صدا  رل  سی کنت د هن ش هاي م رو سه  ه مقای عه موردي ب ن مطال در ای  :

محصورسازي و جداسازي نسبت به استفاده از لوازم حفاظت فردي از جنبه هزینه خرج شده و کارآمدي                      
دست آمده پرداخته شد؛ چراکه همواره دیدگاه هزینه بر بودن روش هاي مهندسی کنترل عوامل زیان آور                   به

با مدیران    بهداشت حرفه اي  نسبت به استفاده از لوازم حفاظت فردي یکی از چالش هاي مهم کارشناسان                 
صنایع بوده است؛ لذا ارزیابی اقتصادي این روش ها به صورت نظام مند می تواند در تغییر دیدگاه حاکم مؤثر 

 باشد.

ز هزینه ها مواد و روش الی ش آن رو ز  ستفاده ا ا ا کارآمدي در طول یک بازه زمانی می توان تعیین  -: ب
شوند از نظر هزینه به     �کرد که کدام یک از روش هاي کنترلی که در نهایت به یک هدف خاص منتهی می        

 صرفه تر است. 
دسی   85در نهایت مشخص گردید که کاهش تراز فشار صوت در یک ایستگاه کاري تا حد مجاز    :ها یافته  

میلیون ریال  1/2میلیون ریال، با استفاده از روش جداسازي به  1/15بل با استفاده از روش محصورسازي به 
 میلیون ریال در طول یک دوره زمانی سه ساله نیازمند هزینه است.  19و با استفاده از لوازم حفاظت فردي به 

ر                نتیجه گیري  سیا دگاه موجود ب دی رغم  علی سی  د هن ش هاي م رو ت،  د د م در بلن ن  رای اب : بن
   کارآمدتر و کم هزینه تر از کاربرد لوازم حفاظت فردي است.

صدا،  کلمات کلیدي: رل  سی کنت د هن ش هاي م  کارآمدي  -آنالیز هزینه رو
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A-10-35-2 

 ارزیابی شاخص توانایی انجام کار و رابطه آن با میزان خستگی  در یکی از صنایع چوب
 

 ، *2، احسان بساط پور1الناز پرهیزکار شهرستانی

 کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه اي، شرکت فرآوري و ساخت گیالن
 (نویسنده مسؤول) کارشناس ، مهندسی بهداشت حرفه اي ، شرکت روکش آریا پویا

 ehsanbasatpour@gmail.com 

 چکیده
ن زمینه و هدف  زا ا می تباط آن ب ر ر و ا م کا جا ایی ان ن وا ت شاخص  ن  عیی ت ه  ن مقال صلی ای : هدف ا

خستگی چند بعدي و برخی از ویژگی هاي آماري از قبیل سن و شاخص توده بدن در یکی از صنایع چوب                       
 است. 

هیه               ها  مواد و روش   ت رد  دا ان ست ش ا رو س  سا ر ا ر ب م کا جا ایی ان ن وا ت شاخص  ن منظور  دی : ب
شده توسط مؤسسه بهداشت شغلی فنالند و میزان خستگی بر اساس پرسشنامه خستگی چند بعدي محاسبه                 

 شد. 
درصد   24درصد ضعیف،     2در نهایت مشخص گردید که از مجموع نفرات، تونایی انجام کار                 :یافته ها 
 43درصد نفرات داراي خستگی عمومی،        86درصد عالی است. عالوه بر این         17درصد خوب و      57متوسط،  

 درصد داراي خستگی روحی هستند. 48درصد مبتال به کاهش انگیزه و  19درصد داراي خستگی فیزیکی، 
عنی       نتیجه گیري  رابطه م راي  دا ر  م کا جا ایی ان ن وا ت دار و از نوع منفی با خستگی می باشد. بدین            : 

معنی که با افزایش میزان خستگی، توانایی انجام کار فرد به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. اما در بین                      
افراد مورد مطالعه مشاهده شد که بین سن و شاخص توده بدن با توانایی انجام کار ارتباط معنی داري وجود                     

 ندارد. 
 توانایی انجام کار، خستگی، آزمون پیرسن کلمات کلیدي:
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A-10-40-1 

Evaluation of lung function and respiratory symptoms among workers in an automobile 
manufacturing factories, Iran 

 
Bahram Harati1, Seyed Jamaleddin Shahtaheri 2*, Ali Karimi1, Kamal Azam 3, Alireza Ahmadi 4, 

Maryam Afzali Rad 1, Ali Harati 5, Salman Torabi Godarzi6 

 
1-Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2-* Professor of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran.( shahtaheri@tums.ac.ir) 
3- Assistant Professor of Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sci-

ences, Tehran, Iran. 
4- M.S of Human Resources Management, Health Safety and Environment, Saipa automobile manufacturing, Tehran, Iran. 

5-Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran. 
6-Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Esfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran. 

 
Abstract  
Introduction: Exposure to volatile organic compound (VOCs), dust, and silica can effect 
on the airways, induced respiratory symptoms, as well as effecting on lung functions. The 
purpose of this study, was to estimate the prevalence of respiratory symptoms and respiratory 
disorders among workers exposed to pollutants in the automobile manufacturing factories in 
Tehran, Iran. 
Methods: This study was a case-control research performed in 2016. The subjects include 
40 workers exposed to different level of dust, BTEX, and silica. 40 unexposed individuals 
were considered as control group. Methods 1501 and 7602 presented by the National Institute 
of occupational safety and Health (NIOSH) were used for the sampling and analysis of com-
pounds in the air. In this study, Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) 
was used for analysis of compounds of interest. 6 silica samples were collected during the 
campaign. Silica analyses were performed by using visible absorption spectrophotometry sys-
tem. Lung functions were evaluated for each participant using spirometry system 
Results: The average amount of total dust and free silica measured in factory were 
7.3±1.04 mg.m-3 and 0.017±0.02 mg.m-3 respectively. Average benzene, toluene, ethyl-
benzene and xylene exposure levels in exposed subject’s median were 0.775±0.12, 1.2±2.08, 
45.8±8.5 and 42.5±23.9 ppm respectively. Statistical tests showed significant difference be-
tween pulmonary function tests (except PEF) of exposed and non-exposed individuals before 
and after employment. Workers exposed to pollutants presented lower levels of FVC, VC, and 
PEF than the control group except FEV1/FVC%, FEV1, FEF2575 and FEV1/VC%. 
Conclusion: This research demonstrated decline in lung volumes and respiratory symp-
toms, significant difference associated with the exposure to dust or gas, duration of exposure, 
and smoking habit. Therefore, based on the results obtained during this study, lung  
function tests should be performed before and after the employment to identify sensitive 
workers candidates. 
Key word: Lung function, respiratory symptoms, dust, silica, compound BTEX 
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A-10-118-1 

 هاي آرد شهرستان قزوین�بررسی اثرات ریوي حاد ناشی از غبار آرد در کارگران کارخانه
 

 4*، علی صفري واریانی 3، زهره یزدي2،  احمد نیک پی1هاجر دازي

 ، ایرانینکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،گروه بهداشت حرفه اي، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزو-1
 رانای دانشیار مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین،-2

 دانشیار طب کار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران-3
 ی قزوین، قزوین، ایرانک(نویسنده مسؤول) دانشیار مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزش -4

asvariani@qums.ac.ir 

  چکیده

رد.                         زمینه و هدف:   دا ریوي  جاد بیماري هاي  ی در ا ش مهمی  ا  نق ز رژي  ده و آل چی پی ذره آلی  یک  ن  عنوا م به  د رد گن آ
ي شغلی با این ذره آلرژن زا، زمینه ساز اختالل در شاخص هاي عملکرد ریوي، در بین افراد در معرض مواجهه، خواهد بود. این                         �مواجهه

هاي آرد شهرستان قزوین،    �مطالعه، با هدف بررسی اثرات ریوي حاد ناشی از مواجهه تنفسی با گردوغبار آرد در بین کارگران کارخانه                     
 طراحی و اجرا گردید.

ي مقطعی    ها  مواد و روش   عه  ن مطال ای در صنایع آرد شهرستان قزوین انجام پذیرفت. افراد          1394  -1395تحلیلی طی سال هاي       -: 
نفر شاهد) تشکیل شده بودند. مواجهه ي تنفسی کارگران با گردوغبار آرد به روش                   30نفر مواجهه یافته و       30نفر (   60مورد مطالعه از  

ارزیابی شد. سنجش شاخص هاي عملکرد ریوي، اطالعات دموگرافیک و شکایات تنفسی کارگران به ترتیب با             NIOSH600استاندارد  
و پرسشنامه استاندارد عالئم تنفسی انجمن متخصصان ریه آمریکا در طی دو مرحله، قبل از                     MIRLAB IIIاستفاده از اسپیرومتر    

شروع اولین روز کاري هفته (صبح شنبه) و هم چنین در پایان همان روز کاري(عصر شنبه) در هر دو گروه مورد مطالعه، اندازه گیري شد.                          
 تجزیه و تحلیل داده هاي مطالعه ، توسط آزمون هاي آماري مجذور کاي، تی زوجی و تی تست مستقل انجام گردید.

سیها یافته رر خانه هاي مورد ب ر در کا رد  س آ تنف قابل  ت  ذرا راکم کل  ت ر  عیا حراف م ان ن و  میلی گرم  11/24±7/30: میانگی
% و  20برمترمکعب و بیش از حد مجاز مواجهه ي شغلی بود. در میان شکایات تنفسی شیوع خلط و تنگی نفس به ترتیب با فراوانی                             

 FVC  ،FEV1% در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مرجع، بیش تر بود. نتایج این بررسی، نشان داد که شاخص هاي ریوي                       13/33
میانگین   در کارگران نوبت عصر در مقایسه با نوبت صبح کارگران، کاهش قابل توجه و معنی داري پیدا کرده بود و مقادیر                          MVVو

 بود. مرجع گروه از تر کم معنی داري طور به یافته مواجهه گروه در مواجهه، بعد از ریوي عملکردي هاي شاخص تمام درصد

شان                   گیري  نتیجه  ر، ن ا ردوغب ا گ ن ب را رگ جهه کا ز موا د ا ع قبل و ب ریوي  عملکرد  شاخص هاي  سه  ز مقای حاصل ا ج  : نتای
هاي ریوي در کارگران بود. لذا انجام کنترل هاي           دهنده تأثیر مواجهه تنفسی با گردوغبار آرد، بر شاخص هاي ریوي و شیوع سایر آسیب               

 مهندسی و مدیریتی جهت کاهش میزان مواجهه ي کارگران امري ضروري است.

 هاي ریوي آرد، مواجهه شغلی، اسپیرومتري، شاخص: هاي کلیدي واژه
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A-10-121-2 

 بررسی شیوع عوارض  مواجهه با سموم در کارگران سمپاش باغات پسته رفسنجان و زرند 
 

 5،محمدرضا بانشی ، *4،علی فقیهی زرندي3،زهره فضلی2،سونیا میکاییل پور2،طیبه برسم1اکرم سادات جعفري رودبندي
 

 دانشجوي دکتري تخصصی پژوهشی ارگونومی،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی گروه ارگونومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، ایران -1
 رانایکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،-2

 انیرکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم ،ا-3
کی ونی(نویسنده مسؤول) دکتري تخصصی بهداشت حرفه اي،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،ایران آدرس پست الکتر-4

alifaghihi60@yahoo.com 
 دکتري تخصصی آمار،گروه آمار و اپیدمیولوؤي،، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،ایران -5

  چکیده
ت زمینه و هدف   ش  : آف سته     ک س  ها ب تما ز طرفی مصرف             به مدت  د ا شون ن  زم حاد و م ت  را ث جاد ا ی د باعث ا وانن ت ، می 

گسترده بدلیل کنترل آفات محصوالت کشاورزي اجتناب ناپذیر می باشد. این مطالعه با تمرکز بر روي سموم مورد استفاده در باغات پسته 
ترین باغات پسته و فعالیت کشاورزي را دارند،          عوارض ناشی از این سموم بر کشاورزان و سمپاشان در دو شهرستان از کرمان که بیش                

 صورت گرفت.

ج مهم ها مواد و روش  خرا ست ا ا  عه ب ن مطال ای در  رمان             : شت ک دا ه ز ب رک شاورزي و م جهاد ک ز  م ا عال ست ا ا م ب سمو ن  ری ت
و استخراج عوارض ناشی از سموم از مقاالت مرتبط پرداخته شد و طراحی و تأئید پرسشنامه توسط اساتید اهل فن صورت گرفت. مطالعه        

اي نسبتی می باشد. بر اساس میزان مصرف سموم کشاورزي و مساحت زمین، سابقه                    بصورت طبقه  گیري  مقطعی و نمونه  -توصیفی
نفر از افراد شرکت      403صورت کیفی ارزیابی صورت گرفت.       به مراجعه به پزشک، سابقه بستري در اثر مواجهه با سموم سایر اطالعات،            

تست و سابقه بروز مسمومیت با بعضی از عوامل سبک زندگی             داشتند. بررسی ارتباط عوارض کوتاه مدت با عوامل دموگرافیک آزمون تی        
 با کمک تست کاي اسکوئر صورت گرفت.

ر(                ها  یافته در محل کا دا  غ صرف  قبیل  ز  دگی ا زن سبک  عوامل  ز  عضی ا ا ب ت ب سمومی روز م سابقه ب  :0/0001  p=  استفاده ،(
) ارتباط معناداري داشت. بین     =p  0/001) مصرف سیگار (   =p  0/018)، استحمام بعد از سمپاشی (     =p  0/006مجدد از ظروف سموم (    

 ) و تاري دید،   p=  0/021)، بروز سردرد و سرگیجه (     p=  0/001)، حالت تهوع و استفراغ (     p=  0/004وزن و احساس تنگی نفس و سرفه (       

. بین سابقه کار و عوارض کوتاه مدت از جمله نامنظم شدن ضربان               ) ارتباط معنادار یافت شد    p=  0/007سرخی، خارش و تورم چشم (     
) ارتباط معنادار   =p  0/034) و سرفه (  =p 0/009)، سرخی،خارش  وتورم پوست(=p 0/0001)، بروز سردرد و سرگیجه (=p 0/042قلب ( 

 دست آمد. به
تواند مسئولین را در برنامه ریزي و ارائه اقدامات مناسب براي پیشگیري از                 آگاهی از وضعیت آلودگی و مسمومیت، می       :  گیري  نتیجه

دست  هاي قلبی به ترین درصد در مورد عوارض بلندمدت مربوط به بیماري مسمومیت و کاهش عوارض یاري نماید. با توجه به اینکه بیش
)، عوارض قلبی در مواجهه با       =p  0/042مدت از جمله نامنظم شدن ضربان قلب (           چنین بین سابقه کار و عوارض کوتاه          آمد و هم  

دلیل اثرات    ها جدي می باشد. این سموم با تأثیر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز باعث بروز دیسریتمی هاي قلب شده که به                       کش  آفت
موسکارینی می باشد. بنابراین سنجش منظم سطح کولین استراز افرادي که با  این ترکیبات در تماس هستند، سبب پیشگیري از بروز                         

 عوارض شدید ناشی از مسمومیت گردد.
 سموم کشاورزي،سم پاشی،عوارض مسمومیت :هاي کلیدي واژه
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A-10-130-1 

HSE PAM مدلی جدید جهت ارزیابی و رتبه بندي عملکرد سالمت، ایمنی و محیط زیست :
 سازمانها

 3، امیرحسین متین2* ، رضا غالم نیا1صیاد پی سپار
 ، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانHSEدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت -1

 ستادیار، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -2
 مربی، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -3

 سالمت، ایمنی و محیط زیست. -نویسنده مسئول. آدرس مکاتبه: تهران، حکیمیه، بلوار نور، جنب پارك ساحل، دانشکده
gholamnia@sbmu.ac.ir 

  چکیده

ت  زمینه و هدف:   ری دی عملکرد م ابی  رزی هـا جهـت دوام، پیـشرفت و بالندگـی             یکی از الزامات موفقیت سازمان HSEا
، تمامی معیارها را مدنظر قرار نـداده انـد. از طرفـی،            HSEرسد مدل هاي داخلی و خارجی ارزیابی عملکرد     است. به نظر می    

کشور ایران از توانمندي باالیی برخوردار نیستند. ازاین   HSEهاي خارجی در توصیف، تبیین و ارزیابی مناسب موضوعات        مدل
 هاست. سازمان ها و رتبه بندي آن HSEرو، هدف این مطالعه، توسعه مدلی جدید جهت ارزیابی عملکرد 

عهدر مواد و روش ها:       س تو عه  ن مطال شناسایی و مفاهیم    HSEهاي ارزیابی عملکرد �ابتدا انواع مدلکاربردي،  -اي ای
ها استخراج گردید. سپس مصاحبه با خبرگان انجام و معیارهاي ارزیابی عملکـرد شناسـایی شـدند. بـراي           مشترك و متمایز آن   

هرکدام ازنتایج محیط زیست، فرآیندها، معیارهاي مدل، تعدادي زیرمعیار و براي هرکدام از زیرمعیارها، تعـدادي نکتـه راهنمـا                
 استخراج گردید. در پایان، وزن معیارها و زیرمعیارها با مقایسه زوجی و تحلیل سلسله مراتبی فازي تعیین شد.

عملکرد  ها:� یافته ابی  رزی دل ا گانه نتـایج ایمـنی، نتـایج سـالمت،  نتایـج             �) با معیارهاي نه   HSE )HSE PAMم
کارکنـان بـه ترتیـب        استراتژي، رهبري، شراکت ها و منابع سازمانی و مدیریت و مشیء اجتماعی، فرهنگی، خطی و  اقتصادي
 نکته راهنما شناسایی شد. 157زیرمعیار و  19وزن، با 

(     نتیجه گیري:   ج  ارهاي نتای عی %) کـسب نمودنـد. سـه معیـار           41%) وزن بیشتري نسبت به معیارهاي توانمندسـاز (    59م
% از وزن توانمندسازها را تشکیل دادند که فرآیندها بیشترین امتیـاز را بـه          70مشیء و استراتژي و رهبري حدود   فرآیندها، خط 

 باشد، تعلق یافت. % از وزن نتایج می28ترین امتیاز و درصد وزنی به نتایج ایمنی که حدود  خود اختصاص دادند. بیش
 ، ارزیابی، معیار، توانمندساز، نتایج، تحلیل سلسله مراتبی فازي، زیرمعیار.HSEعملکرد : کلمات کلیدي
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A-10-137-1 

سنجی پرسشنامه سواد سالمت در کارگران تحت پوشش دانشکده علوم  ارزیابی خصوصیات روان
 پزشکی ساوه

 *3، رضوان عابدینلو2، نعمت عزیزي1محمود کریمی
 دکتري آموزش بهداشت،دانشگاه  علوم پزشکی ساوه- 1

 دانشجوي دکتري سالمت دربالیاو فوریت ها،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایران- 2
 کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي- 3

R.ABEDINLOO@GMAIL.COM 

 چکیده 
ن مجموعه   زمینه و هدف:    عنوا ت به  سالم د  ت سوا هار ز م ا صمیم اي  ت حلیل،  ت جزیه و  ت دن،  شنی دن،  خوان گیري و    هاي 

گـردد.    هاي سالمتی است که لزوما به سال هاي تحصیل یا توانایی خواندن عمومی برنمـی     ها در موقعیت توانایی به کارگیري این مهارت 
تـر    تر، استفاده نامناسب از داروها، عدم پیروي از دستورهاي پزشک، کنترل ضـعیف   سواد سالمت ناکافی با وضعیت سالمت فردي ضعیف       

 تر از خدمات اورژانسی و بیمارستانی مرتبط است. هاي درمانی، و استفاده بیش گیري تر در تصمیم قند خون، مشارکت کم
سال  ها:  مواد و روش   در  ساوه  ستان  شهر  در  د بود که  دی ج ز  را اب ساخت  راي  عه ب یک مطال ضر  حا حقیق  انجـام    2016ت

اي بود که ضمن داشتن ابعاد اصلی تعریف سـالمت یعـنی دسترسـی، فهـم،         شد. رویکرد تیم تحقیق براي طراحی ابزار ، تولید پرسشنامه    
اي کاربردي آسان داشته و در شرایط گوناگون زمانی،  استفاده از اطالعات سالمت، مهارت خواندن و ارزیابی، با داشتن سئواالت چند گزینه

 شود. بتوان از آن سطح سواد سالمت را  در جمعیت کارگري بررسی نمود. این پژوهش در دو مرحله انجام می
انجام شد. از طریق آنالیز محتوا  2015سال   Augتا  Aprilساخت آیتم: یک مطالعه کیفی از نوع آنالیز محتواي هدایت شده بود که از  

سـنجی وارد     هاي اسـتخراج شـده در ایـن مرحلـه بـراي ادامـه روان               مصاحبه عمیق استخراج شد. گویه  39باورهاي کارگران بر اساس     
 فرآیندهایی نظیر بررسی روایی صوري و محتوایی شدند.

ن  ها: یافته ای شتی  دا ه د ب سوا ر نظري  ختا سا توجه به  ا  عامل بصورت ذیل نامگذاري شدند: عامل اول به نام عامل دسترسی ( 6ب
گویه). عامل پنجم    5گویه). عامل چهارم ارزیابی ( 6گویه). عامل سوم به نام عامل فهم و ادراك ( 4گویه). عامل دوم مهارت خواندن (      4

گویه). میانگین ضرایب آلفاي کرونباخ برابر با 4گویه). عامل ششم خود کارآمدي ( 7گیري و کاربرد اطالعات سالمت ( به نام عامل تصمیم
ها رضایت بخش بود. همچنین بررسی ثبات پرسشنامه با استفاده   بوده و ضرایب آلفاي کرونباخ بدست آمده براي تمام خرده مقیاس    0/91

گر ثبات خوب پرسشنامه  باشد که بیان می 0/88تا  0/79از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ضرایب کسب شده خرده مقیاسها بین  
 است.
ده می  گیري:   نتیجه ست آم د ج به  توجه به نتای ا  ا به   ب ر ن  را رگ غلی کا ش ت  سالم د  سوا شنامه  س ر پ ن  زاري    توا ــ ب ا ن  عنوا

 گیري و سنجش سواد سالمت شغلی پذیرفت. روا و پایا در اندازه
 کارگران سنجی،پرسشنامه، سوادسالمت، روانواژه هاي کلیدي:  
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A-10-151-1 

 هاي بهداشت و ایمنی کار تحلیل ساختاري چکیده مقاالت در همایش
 

 2، زهرا آقالري*1آرام تیرگر

 (نویسنده مسؤول) دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت - 1

 a.tirgar@mubabol.ac.ir 

 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد  -2

  چکیده

ش زمینه و هدف    ش            : همای رو ز  یکی ا ا  دنی سر  سرا در  علمی  و           هاي  ر ن فکا عرضه ا نتقال و  د ا رآم هاي کا
باشند. بدیهی است بخشی از تحقق اهداف در چنین رویدادهایی، به کیفیت مقاالت ارائه شده بستگی دارد. پژوهش حاضر با         می

 هاي ملی بهداشت و ایمنی کار انجام پذیرفت. هدف تحلیل ساختار چکیده مقاالت ارائه شده در چند همایش از سلسله همایش

ه   ها  مواد و روش   عه ب ن مطال ه        : ای شماري ب سر شیوه  ه  ت مقطعی و ب روي      صور ن نمونه  چکیده مقاله    1037عنوا
شود، طی سه دوره پیاپی در سال           بار برگزار می    هاي ملی بهداشت و ایمنی کار که هر دو سال یک               ارائه شده در همایش    

اي متناسب با اهداف پژوهش و منطبق با          آوري ویژه   ها از فرم جمع     انجام شد. جهت استخراج داده      1394و    1392،  1390هاي
 هاي آمار توصیفی صورت پذیرفت. ها با استفاده از شاخص اصول متعارف در علم سنجی، استفاده شد. پردازش داده

سی         ها:  یافته رر ده مقاالت مورد ب چکی ز مجموع  درصد   56/7صورت پوستر ارائه شدند. از نظر ساختاري        درصد به   83/1ا
گان کلیدي)،    گیري و واژه    ها، نتیجه   ها، یافته   ها فاقد انطباق کامل با ساختار پیشنهادي همایش (مقدمه، مواد و روش              از چکیده 

درصد چکیده مقاالت اقتباسی از یک         90/8گان کلیدي بودند.       درصد فاقد واژه    3/4کلیدواژه و حتی       3تر از     درصد کم 1/6
ترین سهم    درصد از چکیده مقاالت، نوع مطالعه اشاره نشده اما در میان موارد گزارش شده، بیش                50/4پژوهش اصیل بودند. در     

درصد از چکیده مقاالت، توضیحی پیرامون شیوه تحلیل آماري            70/6درصد) به مطالعات توصیفی اختصاص داشت. در          27/4(
 داده ارائه نشده بود. 

رو                نتیجه گیري  روب خود  ر  ا خت سا در  شکاالتی  ا ا ده مقاالت ب چکی ش اعظم  علمی مقاالت، بخ ت  ز کیفی فارغ ا  :
تر بر رعایت اصول تنظیم چنین اسناد علمی، امکان کسب سطوح باالتري از دستیابی                بودند. بنابراین الزم است تا با تأکید بیش       

 المللی فراهم گردد. ها و مبادله هر چه بهتر اطالعات و تجربیات علمی در سطح ملی و بین به اهداف همایش

 .چکیده مقاالت، همایش ها، ایمنی و بهداشت کار، علم سنجی، تحلیل ساختاري :کلمات کلیدي 
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A-10-172-1 

survey the level of students Knowledge about chemical hazard labels 
in chemistry lab 

Younes Mehrifar1*, Mostafa Mostazadeh2 

1- MSc Student in Occupational Health Engineering, Student Research Committee , School of Health Sci-
ences, Isfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.( Correspondence Author: 

ymehrifar@yahoo.com) 

  2- MSc Student in Nursing, School of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.  

Abstract 

Background: Laboratory activities must be planned and organized carefully 
because of the danger they may cause. The purpose of this study was to assess stu-
dents’ awareness and comprehension of chemical hazard warning signs at the De-
partments of Chemistry of Razi University, Kermanshah, Iran.  

Materials and Methods: This descr iptive study was carr ied out to assess stu-
dents’ awareness and comprehension of chemical hazard warning signs. Data were 
collected from 175 students enrolled in Chemistry Laboratory Classes during the 
second semester of the year 2012-2013. The participants were selected randomly. 
The collected data was entered into SPSS software and analyzed using descriptive 
statistical methods. 

Results: The results of the study revealed that the major ity of the respondents 
(81%; n = 143) were familiar with hazard signs of laboratory chemicals. After ob-
taining information on their level of awareness about potential hazards of laboratory 
chemicals, the respondents were also requested to match chemical properties with 
the corresponding labels or pictograms. 

Conclusions : The results indicated that the students had a high level of familiarity 
and understanding of hazard warning signs. The study also surveyed the preferred 
labeling technique and revealed that the majority favored the use of both colors and 
signs.   

Keywords: Chemical Hazard, Awareness, Comprehension, Chemistry, Students. 
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A-10-172-2 

Study Occupational Health and Safety Workplace Status in Small and Medium 
Scale Enterprises(OHSW-SMEs) 

Zahra Zamanian1, Younes Mehrifar2* 

1-Associate Prof., Research Center for Health Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

2-MSc Student in Occupational Health Engineering, Student Research Committee , School of Health Sciences, Isfahan Univer-
sity of Medical Sciences, Esfahan, Iran. 

*Corresponding author: ymehrifar@yahoo.com 

 

Abstract 

Background: Nowadays, the growth of major  industr ies depends on their  appropr iate 
interaction with small and medium enterprises (SMEs). In Iran, small and medium enterpris-
es have 49 or fewer employees. The present study was an attempt to present an overall view 
of the condition of professional health and safety in such industries in order to gain infor-
mation regarding the activities related to occupational health and safety.  

Method: This study was a descr iptive cross-sectional enquiry where 541 small and medi-
um companies in one Iranian city were selected through systematic sampling and question-
naires were mailed to these companies. The questionnaires were sent to the occupational 
health units of the health centers in order to investigate target industries.  

Results: Overall, the response of the SMEs was 59% . Approximately, 59.2%  of the en-
terprises monitored their workplace every 6 months in order to reduce and control risks. 44% 
of the target enterprises had written and regulated health and safety policies. With respect to 
safety, 64.7% of the enterprises had included health and safety training for all employees at 
all levels in their work plans. 72.3% trained their staff on how to use self-protection devices. 
69.7% of the target SMEs had safety and technical protection committees.  

Conclusion: Welfare facilities and health management in SMEs were relatively satisfac-
tory. With respect to safety management, it can be inferred from this study that the essential 
safety and health factors for SMEs include announcing , investigating accidents, and Educa-
tion safety, because 70% of the target enterprises did these activities. 

Keywords: occupational health and safety, small and medium enterpr ises (SMEs) 
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 پایش توزیع و روند تولیدات علمی حوزه سالمت کار در ایران
 

 ،*2 ، سید احسان سمائی1آرام تیرگر

 اي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. دانشیار مهندسی بهداشت حرفه -1
 اى، واحد توسعه تحقیقات بالینى، بیمارستان آیت اهللا روحانى، دانشگاه علوم پزشکى بابل، ایران. کارشناسى ارشد مهندسى بهداشت حرفه -2

 (نویسنده مسؤول)

samaeiehsan89@gmail.com     

  چکیده

حلقه زمینه و هدف   ز  ا یکی  اما  ست  شورها عه ک س تو شد و  ر جهت  د  رومن رهاي نی زا ز اب ا یکی  ش  ژوه پ ستیابی به  :  د هاي 
ها و ارائه بازخورد به مجریان، مسئوالن و سیاستگذاران اسـت. هـدف از      اهداف توسعه و برخورداري از منافع تحقیقات، ارزیابی و پایش آن     

 است این پژوهش پایش توزیع و روند تولیدات علمی حوزه سالمت کار در مجالت علمی پژوهشی کشور بوده
شیوه   ها  مواد و روش   ز  ا یکی  ) وا  حت حلیل م ت ش  رو شی مقطعی و به  ژوه پ ب  قال در  ضر  حا عه  ده      : مطال ــتفا س هاي مورد ا

هـا بـه کمـک        در علم سنجی) با بررسی یک دهه مقاالت منتشره در مجالت تخصصی حوزه بهداشت و طب کار به اجـرا در آمـد. داده            
 لیستی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و از طریق تمام شماري مقاالت گردآوري گردید. چک
سی      ها  یافته رر ز ب حاصل ا ج  اي ده سـاله      مقاله تخصـصی طـی دوره      900نشریه التین و استخراج بیش از  2نشریه فارسی و  3: نتای

آور، باالترین فراوانی پژوهش متعلق به عوامل    ترین تمرکز بر سالمت جسمی و از نظر عامل زیان نشان داد که از نظر توزیع موضعی، بیش     
و مجالت التیـن بـا        20است. از نظر روند تولیدات علمی نیز، به طور میانگین مجالت فارسی هر ساله با رشدي بیش از     ارگونومیکی بوده 
اي بسیار اندك و هیچ نشانی از نتایـج     هاي مداخله که سهم پژوهش درصد روبرو بودهاند. از دیگر نکات حائز اهمیت آن   10رشدي بیش از    

 گروهی مشاهده نشد. صورت هم تحقیق به
ر و          گیري  نتیجه ــ ث ذاري مؤ سرمایه گ ز  شته ا ذ دهه گ ن طی  را ی ا در  ر  سالمت کا حوزه  علمی  ت  دا ولی ت شد  ر رو به  د  رون  :

ها از نظر ابعاد مورد بررسی و عوامل مورد تحقیق، از نوعـی        گذاران حکایت داشته اما عدم توازن پژوهش    تالش موفق مسئوالن و سیاست    
هاي ملـی بـه منظـور توزیـع متعـادل              رو با توجه به وضعیت موجود، تعیین اولویت   عدم برنامه ریزي و یا عدم نظارت حکایت دارد. از این      
 رسد. پژوهش در زمینه سالمت نیروهاي کار الزم به نظر می

 .اي علم سنجی، تحلیل محتوا پایش، مقاالت، بهداشت حرفه :هاي کلیدي واژه
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The effect of aerobic exercise training on work ability of midwives 
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Torbat Heydariyeh, Iran  
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*Correspanding Authour: Zahra Abedian, Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, 
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Abedianz@mums.ac.ir 

 

Abstract: 
Background and aim: Nowadays, maintaining and improving the work ability is 
an important social goal and are challenges facing the health care and rehabilitation 
system, as well as employers. Physical and mental health status impact on work abil-
ity. The aim of this study is to determine the effect of aerobic training on work ability 
of midwives working in health care centers of Mashhad city in 2013. 

Method: In this randomized clinical trial, health care centers 1 and 3 selected ran-
domized, any center divided randomized to the intervention or control groups, then 
60 midwives working in health centers of Mashhad were selected through purposeful 
methods. The intervention group did aerobic training with intensity 30 to 60 percent 
of maximum oxygen consumption during 24 sessions. Participants performed the 
Bruce Test At the baseline and at the end of the study and completed questionnaire 
work ability index. The data were analyzed with SPSS 19 and tests Independent t-
student, Paired sample t-test, Mann-Whitney u and Chi squared test. p<0.05 was con-
sidered significant.  

Results: The mean score work ability in intervention group (40.5  ±4.9 (
significantly more than the control group (36.4  ±5.3) ( p=0.004). There are 
significant difference between two groups in two sub scales, Work ability compared 
with life time best (p<0.0001) and mental resources (p=0.036). 

Conclusion: According to the results of this study, aerobic exercise for  8 weeks 
affected on mean work ability of participants. It is proposed to managers for Promo-
tion work ability midwives to work in health care centers. 

Key words: Aerobic training, Work ability, Midwives, Physical Fitness 
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 تأثیر استعمال سیگار بر شدت کاهش شنوایی در کارگران یک صنعت فلزکاري
 

 *4 ، طاهره علی نیا3رضا گرجی ،2، مهتاب فیروزي1آتنا رفیعی پور

 اي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجوي دکتري تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه-1
 ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيHSEدانشجوي کارشناسی ارشد، گروه - 2

 ، شرکت آلومینیوم اراك(ایرالکو)HSE واحد، HSEافسر  -3
 (نویسنده مسؤول) دانشجوي دکتري تخصصی، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-4

alinia_t@yahoo.com 
 چکیده

تواند توسط صداي صنعتی و       ترین حواس انسان در برقراري روابط اجتماعی است که می            شنوایی یکی از مهم     زمینه و هدف:  
شنوایی و شدت آن بر       برخی عادات فردي تحت تأثیر قرار گیرد. در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر استعمال سیگار بر بروز کم                   

 روي کارگران در مواجهه با صداي صنعتی باالتر از حدود مجاز پرداخته شد. 
در یک مطالعه مقطعی به بررسی تراز فشار صوت در یک صنعت فلزکاري واقع در شهرستان اراك پرداخته                      ها:  مواد و روش  

کارگر مرد در معرض صداي صنعتی باالتر از حدود مجاز به شیوه سرشماري انتخاب شدند و به دو گروه   273شد. سپس تعداد  
سیگاري و غیرسیگاري تقسیم شدند. کلیه افراد پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه و پر کردن پرسشنامه محقق ساخته به                        
منظور دارا بودن معیارهاي ورود به مطالعه، در معاینه فیزیکی سیستم شنوایی و نیز آزمون شنوایی سنجی شرکت داده شدند.                     

 اي براي ارزیابی ارتباط سیگار با کم شنوایی استفاده شد. از آزمون رگرسیون لجستیک رتبه
 89±13بل تراز فشارصوت، صداي صنعتی از نوع پیوسته و تراز معادل آن در حدود                  دسی  15-5با توجه به تغییرات       ها:  یافته
 132کنندگان غیرسیگاري و      %) از شرکت  51/6نفر (   141بدست آمد.     34/9±7/6بل برآورد شد. میانگین سن افراد نمونه          دسی
% افراد نمونه تشخیص داده شد. در این          50شنوایی ناشی از مواجهه با صداي صنعتی در             %) سیگاري بودند. کم   48/4نفر ( 

برابر افزایش    3/915و  1/402،  0/109شنوایی خفیف، متوسط و شدید را به ترتیب            مطالعه استعمال سیگار شانس ابتال به کم      
 دار بود. داد که این ارتباط به لحاظ آماري معنی

تواند بر شدت کاهش شنوایی در کارگران یک صنعت فلزکاري مؤثر باشد.               مطالعه حاضر نشان داد که سیگار می        گیري:  نتیجه
 شود. تر توصیه می شنوایی در میان کارگران با سابقه کار بیش تري در زمینه بررسی تأثیر سیگار بر شدت کم مطالعات بیش

 شنوایی شغلی صنعت فلزکاري، سر و صدا، استعمال سیگار، کم :هاي کلیدي واژه
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 دهنده کریمه کنگو در شهرستان قم ها در مورد  بیماري تب خونریزي ارزیابی رفتارهاي پرخطر قصاب
 

 3، حمیدرضا حیدري2، علیرضا زهرایی رمضانی، *1عابدین ثقفی پور

 (نویسنده مسؤول) دکتري تخصصی حشره شناسی پزشکی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم -1
Abed.saghafi@yahoo.com   

 دکتري تخصصی حشره شناسی پزشکی، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -2
 دکتري تخصصی بهداشت حرفه اي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم 3-

  چکیده

خوار یا انسان  بیماري ویروسی است که توسط کنه بالغ ناقل به حیوان علف (CCHF)تب خونریزي دهنده کریمه کنگو   :زمینه و هدف
ها و همین طـور از       هاي حیوان در حال ذبح در کشتارگاه هاي انتقال این ویروس به انسان تماس با خون و بافت    شود . سایر راه      منتقل می 

ها در مورد  بـیـمـاري تـب              هاي بیمارستانی است. این مطالعه به منظور پایش و ارزیابی عملکرد و رفتارهاي پرخطر قصاب                 طریق تماس 
  صورت پذیرفت.1395دهنده کریمه کنگو در شهرستان قم طی سال  خونریزي 

در شهرستان قم  1395مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از اردیبهشت تا بهمن ماه  -در این مطالعه توصیفی :ها مواد و روش
طراحی  و اجـرا         CCHFنفر قصاب و کارگر کشتارگاه به منظور بررسی و ارزیابی رفتارهاي پرخطر آن ها در مورد بیماري         112بر روي   

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 05/0داري  هاي آماري مجذور کاي و رگرسیون دوتایی در سطح معنی ها با استفاده از آزمون گردید. داده

ها از جـنـس    درصد آن 5/93که  طوري هاي  شاغل در شهرستان قم وارد مطالعه شدند، به ها و کارگر کشتارگاه نفر از قصاب 181 :ها  یافته
 ,OR=4.31برابر زنان بود ( 78/4سال بود. رفتار پرخطر ذبح دام یا تماس با گوشت درمردان 8/39 ±2/12مذکر و میانگین سنی برابر با 

CI:95% 2.27-7.42 درصد از افراد تحت مطالعه  انجام رفتارهاي پرخطر از قبیل ذبح دام و تماس با خون آن، خوردن جگـر   64). در
). عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي در مـردان      >p 0/001کردن کنه از سطح دام با دست برهنه مشاهده گردید ( خام و جداسازي یا له 

 ,OR=8.60هاي سنی بود (    داري باالتر از سایر گروه ) به طور معنی OR=9.24, CI:95% 2.66-31.13سال (  50باالي سن  

CI:95% 3.72-33.13.( 

ــان       گیري  نتیجه ــت س ا جمله  ز  ا شو  ز مناطق ک ا سیاري  در ب ریمه کنگو  ده ک دهن زي  ری خون ب  ت ینکه بیماري  ا توجه به  ا  : ب
ها و دامداران در معرض خطر این بـیـمـاري     ها و کارگران کشتارگاه خصوص قصاب و افرادي که با دام سرو کار دارند به     قم آندمیک است  

احسـاس     CCHFها لذا ضرورت توجه خاص مسئولین بهداشتی و درمانی در باره  قرار دارند و فراوانی باالي رفتارهاي پرخطر در بین آن     
 شود. می

زيهاي کلیدي واژه ری خون ب  ت ریمه :  ده ک  کنگو، رفتارهاي شغلی پرخطر، کنه، قم، ایران  دهن
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 ارزیابی ریسک حریق در یک ساختمان اداري مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از استاندارد 
NFPA 

  4. حسین مهراب نژاد3. علیرضا نجومی 1فر حسین موالیی *.2. مهدي جهانگیري1فاضل رجبی
 اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1

  jahangiri_m@gmail.com.  دانشیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران. 2
 ، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران.HSE.  رئیس 3

 . رئیس بهداشت صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران4

 چکیده
ع و                     زمینه و هدف:   جوام ه  را ب توجهی  جانی و مالی قابل  ت  سارا خ ه  ان سالی ست که  دثی ا حوا ز  یکی ا حریق 

بر بودن تخلیه ي اضطراري       سازمان ها تحمیل می کند. این موضوع در ساختمان هاي بلند به دلیل وجود تعداد زیاد افراد، زمان 
هاي اداري    تري دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک حریق در یکی از ساختمان                و وجود تجهیزات گسترده اهمیت بیش      

 و به منظور ارتقاء وضعیت ساختمان مذکور از منظر ایمنی حریق انجام شد. مجتمع گاز پارس جنوبی
توصیفی    ها:    مواد و روش   ز نوع  عه ا ن مطال باشد که در یک ساختمان بلند واقع در مجتمع گاز            مقطعی و کاربردي می   -ای

پارس جنوبی انجام شد. نحوه انجام مطالعه بدین شرح است که ابتدا اطالعاتی که براي ارزیابی ریسک حریق بر طبق                            
استخراج و    CFSES) »اي ارزیابی ریسک حریق (       سامانه ي رایانه  «الزم است، از نرم افزار          NFPA101استاندارد  

لیست درآورده شد.  چک لیست مورد نظر از طریق بازدید از ساختمان و مراجعه به بخش مهندسی ساختمان                        صورت چک   به
منتقل   CFSES) »اي ارزیابی ایمنی حریق (      ي رایانه   سامانه«افزار    مجتمع گاز پارس جنوبی، تکمیل و اطالعات آن به نرم          

 شد و در نهایت ریسک حریق ساختمان از سه جنبه ي کنترل حریق، خروجی و ایمنی عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
زمینه اي                 ها:    یافته ت  س اطالعا سا ر ا ختمان ب سا ن  حریق ای یمنی  سک) ا ری ر  ا عی ز (م ا ز مورد نی ا داقل امتی ح

 6و    5،  5/7(ارتفاع، قدمت و تعداد طبقات ساختمان) در سه حیطه ي کنترل حریق، خروجی و ایمنی حریق عمومی به ترتیب                     
برآورد شد. بنابراین ریسک      26و    16/5،  18تعیین شد. عدد ریسک حریق این ساختمان نیز در سه حیطه ي مذکور به ترتیب                 

 حریق در این ساختمان در محدوده ي قابل قبول قرار می گیرد.
ز                      گیري:  نتیجه ا ا ست. ام قبول ا ده، قابل  ش ر  ذک ي  حیطه  سه  در  ختمان  سا ن  حریق ای سک  ری ه طور کلی  ب

ترین هدف انجام ارزیابی ریسک ارتقاي وضعیت کنونی می باشد، اتخاذ تدابیري نظیر ارتقاء وضعیت سامانه ي                         آنجا مهم 
آبفشان، افزایش تعداد برنامه ي واکنش در برابر شرایط اضطراري و در نظر گرفتن تدابیر کنترل دود در صورت وقوع حریق                        

 احتمالی، می تواند موجب بهبود وضعیت ایمنی حریق این ساختمان شود.
 NFPAکلمات کلیدي: ارزیابی ریسک، ساختمان، حریق، استاندارد 
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 زاي شغلی در کارکنان یک پاالیشگاه گازي شناسایی و اولویت بندي عوامل استرس
 

 6. ناصر محمدي 5.حسین مهراب نژاد  4. جعفر امیروداعی 3. محمد علی غالمی2. علیرضا نجومی، *1حسین موالیی فر

 اي ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. . دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه1
 molaeifar20@gmail.com 

 ، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران.HSE. رئیس 2
 ، پاالیشگاه گاز ، کنگان، بوشهر، ایران.HSE. رئیس 3

 . رئیس ایمنی و آتش نشانی، پاالیشگاه گاز، کنگان، بوشهر، ایران.4
 . رئیس بهداشت صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، بوشهر، ایران5

 ، پاالیشگاه گاز ، کنگان، بوشهر، ایران.HSE. سرپرست آموزش 6

 چکیده
ره         زمینه و هدف:   ه ش ب ردي که باعث کاه ز موا زینه       یکی ا ش ه زای ف حوادث و ا روز  در     وري، ب م  ستقی هاي م

باشد. بنابراین    کارکنان منطقه پارس جنوبی به عنوان قطب توسعه ملی و کشوري، بحث عوامل استرسی و فشارهاي روانی می                  
زاي شغلی در کارکنان مجتمع گاز یکی از پاالیشگاهاي منطقه            هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت بندي عوامل استرس         

 پارس جنوبی می باشد.
توصیفی  ها:    مواد و روش   عه  ن مطال هاي   نفر از کارکنان بخش     200گیري به روش سرشماري بر روي         تحلیلی با نمونه  -ای

زاي شغلی پس از مطالعه متون و تحقیقات و             ترین عوامل استرس    انجام شد. در ابتدا مهم       1395مختلف پاالیشگاه در سال      
زاي شغلی با استفاده      ترین عوامل استرس    گري دلفی شناسایی شدند. در نهایت مهم        همچنین مصاحبه با کارکنان و روش غربال      

 بستگی پیرسون و تحلیل واریانس تحلیل شدند. هاي هم و آزمون spssافزار  از نرم
ح ها:  یافته صحی ابی  شی رز م ا د ع دگی،  زن ر و  ن کا عادل بی ت م  د ع غل،  ش ده  ین ه آ ت ب سب ت ن ن امنی شت دا م و ن ها اب

ها، آلودگی هواي منطقه، عدم عدالت سازمانی و عدم وجود پیشرفت و ارتقاء شغلی به ترتیب                      کارکنان و تبعیض در پاداش     
 دار بود. )، معنی0/0001) و سابقه کار (0/0013زا بودند. ارتباط عوامل تنش زا با سن ( ترین عوامل استرس شایع

سده           گیري:  نتیجه در  س  ستر سئله ا شت که م دا توجه  د  ی ا زینه       ب شده ه ر باعث  خی راي     ي ا سنگینی ب هاي 
ها و از طرفی خطراتی در جهت سالمت نیروي کار ایجاد کند بنابراین الزم است که مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی                         سازمان

هاي امروزي مورد شناسایی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدامات الزم را                این پدیده را به عنوان یکی از مسائل جدي در سازمان 
 عمل آورند. به

دلفیکلمات کلیدي:  دي،  ت بن ی، اولوی ی سا شنا ی،  شغل س  ستر  ا
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A-10-207-1 

 هاي شغلی در حرفه پرستاري بررسی ارتباط سالمت روان با استرس
 

 *معصومه محمدپور کلده
 گر معاونت تحقیقات و فناوري ، کارشناسی ارشد ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران پژوهش

 rdm@bpums.ac.ir 
 
 چکیده

تزمینه و هدف  عی ق ش وا ذیر پ شناخت و  ز  ست ا عبارت ا ن  روا ت  سالم درت     :  ق عه و  جام هاي 
هاي پر استرس جامعه      ها در کنار برآوردن متعادل نیازهاي خود است. پرستاري یکی از حرفه             سازگاري با آن  

باشد، بنابراین بررسی سالمت روان پرستاران و استرس شغلی آنان بهبود کیفیت مراقبت آنان و ارتباط                     می
 اي برخوردار است. سازنده با سایر تیم درمان از اهمیت ویژه

ز نوع هم        ها  مواد و روش   توصیفی ا ش  ژوه پ یک  عه  ن مطال ستگی می   : ای عه آن      ب جام شد و  با
هاي آموزشی شهر رشت است. ابزار        شامل کارکنان پرستاري با مدرك تحصیلی لیسانس شاغل در بیمارستان  

آوري اطالعات در این مطالعه شامل پرسشنامه فردي، سالمت عمومی گلدبرگ و استرس شغلی آلتمایر            جمع
هاي عالیم جسمانی، اضطراب، اختالل عملکرد اجتماعی و افسردگی             است که سالمت روان را در حیطه       

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  Spssها با استفاده از نرم افزار کند. داده بررسی می
د که        ها  یافته دا شان  عه ن ز مطال حاصل ا ج  اند و    % پرستاران در معرض اختالالت روانی بوده      49/1: نتای

% خفیف گزارش شده است. نتایج حاصل از          2%  متوسط و      45/9% شدید،   52/1میزان استرس شغلی در      
  ) p>  0/05(دار بین سالمت روان و استرس شغلی پرستاران را نشان داد  مطالعه رابطه معنی

س      گیري  نتیجه ستر ش ا ه کاه توجه ب ت             :  ن وضعی أمی ت ستاري و  ر پ حرفه  در  غلی  ش هاي 
هاي پرستاري از موارد      سالمت روان پرستاران جهت ارتقاء سالمت دیگر افراد جامعه و بهبود کیفیت مراقبت            

 مهم حوزه سالمت است.
 

شغلیواژگان کلیدي س  ستر ت و ا راقب ت م ن، کیفی روا ت  سالم ر،  ا ست ر پ  : 
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A-10-215-1 

 اي در بهورزان  شهرستان نمین آزمون خود آزمایی بهداشت حرفه بررسی تأثیر
 

 ، *3، اصغر لطف اله زاده2، مریم قلی زاده1مهري صادق زاده

 اي شبکه بهداشت ودرمان نمین  کارشناس بهداشت حرفه- 1
 اي مرکز بهداشتی درمانی نمین کارشناس بهداشت حرفه- 2

 مدیریت سالمت وبالیا MPHو دانشجوي  HSE(نویسنده مسؤول) مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان نمین ،کارشناس ارشد - 3
Lo_asghar@yahoo.com 

 چکیده  
هاي شغلی  یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژي در جوامع بشري بروز حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشی از کار و بیماري :زمینه و هدف

ها شـغلی بـا اجـراي        هاي مؤثر ومشخصی براي کاهش میزان بیماري توانند گام المللی کار همه کشورها می باشد. به اعتقاد سازمان بین    می
ه برنامه هاي پیشگیرانه بردارند و دراین راستا درنظام شبکه درایران بهورزان به عنوان نیروهاي پایه وکلیدي درخط مقدم جبهه ارائه دهنـد     

خدمات بهداشتی قراردارند لذا جهت دستیابی به اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ وصیانت نیروي انسانی بهورزان می بایست مشارکت فعال و 
آگاهانه در طرح ها و آموزش جامعه تحت پوشش خود داشته باشند که این امر درابتدا نیازمند مطلع بودن بهورزان و ارتقاء دانش آنها مـی          

 باشد.
رآگاهــی           ها  مواد و روش   شت ب دا ه ش ب ر آموز ثی أ ت ن  زا ن می عیی ت ا هدف  ست که ب ردي ا رب عه کا یک مطال ش  ژوه پ ن  : ای

نفر از بهورزان  64است. در این مطالعه  اي انجام شده هاي بهداشت شهرستان نمین درخصوص امورات بهداشت حرفه بهورزان شاغل درخانه
هاي رابط درخصوص اجراء طرح به بهورزان فرصت یـک ماهـه جهـت           مشارکت داشتند در این طرح ضمن توجیح بهورزان توسط کاردان   

وتحلیـل   اقدام  و نتایج جهت تجزیه  open Bookآزمون به صورت  6هاي مرجع استانی داده شد وسپس نسبت به برگزاري مطالعه کتاب 
 گردید.   spssو   excelوارد نرم افزار

فته   ها  یافته  ا ی درصد زن  با میانگین سـنی      69و  6/7سال ومیانگین نمرات  43درصد از افراد مطالعه مرد با میانگین سنی  31ها  : طبق 
آگاهی بهورزان درقبل و بعد از    related sample-2باتوجه به نتایج آزمون نرمالیته  و آزمون   می باشد. 9/6سال  ومیانگین نمرات  40

بستگی اسپیرمن  نشان داد کـه  بیـن سـن        نتایج آزمون ضریب هم  چنین ) همp  >  0/001دار نشان داد ( طرح از نظر آماري اختالف معنی  
 بستگی منفی وجود دارد. بهورزان مورد بررسی و آگاهی آنان قبل و بعد از آموزش هم

دار آماري مـشاهده شـد و       بهورزان درقبل و بعد از آموزش اختالف معنی 94و 93زوجی بین آگاهی  سال  tبراساس آزمون   :گیري  نتیجه
تواند سبب ارتقاء آگاهی  بهورزان شبکه بهداشت نمیـن  شـود را تأییـد نمـود کـه               اي می این فرضیه که طرح خود آزمایی بهداشت حرفه       

درنتیجه ادامه طرح با برخی از اصالحات از جمله جداسازي سئواالت بهورزان زن ومرد، مشارکت بهورزان با نمرات باال در طراحی سئواالت 
 ادامه یافت. 95در سال 
حرفههاي کلیدي: واژه شت  دا ه ی، ب زمای هورز  خود آ ي، ب  ا
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A-10-215-2 

 درشهرك صنعتی HSEارائه  ساختارجدید بازرسی به منظور حل مشکالت 
 

 *3اصغر لطف اله زاده 2، علیرضا قادري1دکتر بابک گروسی

 پزشک عمومی ، مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نمین /دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-1
 فوق لیسانس حقوق ،دادستان شهرستان نمین /دادگستري استان اردبیل -2

 اردبیلسالمت دربالیا،مسئول بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی  MPHو دانشجوي  HSE(نویسنده مسؤول) کارشناس ارشد  -3
lo_asghar@yahoo.com 

 
  چکیده

ن      زمینه و هدف   زمان بی سا د  عتقا شورها می :  به ا ر همه ک م المللی کا د گا وانن ن    ت زا ــی ش م ــاه راي ک شخصی ب ر وم هاي مؤث
) بردارند. راي رسیدن به ایـن هـدف بـزرگ، ایجـاد            HSEهاي پیشگیرانه ایمنی وبهداشت ومحیط زیست (  ها شغلی با اجراي برنامه   بیماري

گذاري تا  ساختار جدید بازرسی در کشور با رویکرد توجه جمعی به ایمنی و سالمت کار و مشارکت بین بخشی از مرحله قانون گذاري و سیاست
 ریزي و اجرا در بخش دولتی و خصوصی امري ضروري است.�برنامه 

زنگري             ها  مواد و روش   ا ــ ــه ب ز ب ا ــ ن نی تی رو سی هاي  ازر در ب شکالت موجود  توجه به م ا  ن ب شت ودرمان نمی دا ه شبکه ب  :
کارخانجات صنعتی را دردسـتور    HSEهاي نظارت کننده بر ساختار  هاي جدید بازرسی با رویکرد مشارکت بین بخشی ارگان واستفاده از شیوه 

کار خود قرارداد. اعضاء این گروه متشکل از بازرسان ادارات بهداشت، کار ومحیط زیست و کارشناس مـسئول امـور اجتمـاعی فرمانـداري و                 
نفـر بازدیـد و       25سطح کارشناسی و سطح مدیران از کارخانجات باالي  2باشد که در مدیران ادارات مذکور، فرماندار و دادستان شهرستان می   

پس از انجام بازدیدها در پایان هر دوره کارگروه تخصصی سالمت شاغلین به ریاست دادستان شهرستان و به میزبانی شبکه بهداشت ودرمان         
هاي الزم جهـت ارتقـاء سـالمت شـاغلین مـصوب               گذاري  گیري و سیاست باشد تشکیل و تصمیم نمین که مدیر آن به عنوان دبیر کمیته می    

 .گردد می

ها نسبت  داري در وضعیت کارگاه عمل آمد که تغییرات  معنی نفر  بازدید به 25کارگاه باالي  91با استفاده از ساختار جدید بازرسی از  :ها یافته
درصـد،کمیته حفاظـت    55به    94درصد ودر پایان سال    37که در سال اول اجرا درصد معاینات  به بازدید با روش روتین مشاهده شد به طوري 

هاي لبنی    خانه اندازي تصفیه درصد ارتقاء یافت همچنین حذف پروسه سرطان زا آزبست، نصب سیستم بگ هاوس، راه 75درصد به   35فنی از   
و درنهایـت تـصویب سـاختار مـذکور در شـوراي              1هاي درجه  هاي بهسازي و فنی مهندسی در کارگاه  بدون معرفی به دادگاه، ارتقاء شاخص     

 ها جهت اجراء از موارد مهمی هستند که درنتیجه بازدید به شیوه جدید حاصل شد. سالمت استانداري و ابالغ آن به سایر شهرستان

ت                    گیري  نتیجه واقصا دگی به  ن سی ر ستانی  شهر تبه  ر عالی  ن  سئولی دانی م د می زی ا د و ب دی ج ر  ختا سا توجه به  ا  ایمنی،   : ب
ها به مراجع قضایی      هاي دوستانه بسیار کاراتر از ارجاع پرونده        بهداشت و محیط زیست درمحل کارخانه و درحضور کارفرمایان و طی نشست            

گردد و     می باشد که بعضاً با اطاله داوري وبه علت واخواهی مکرر درنهایت منجر به پرداخت مبالغ کم جریمه بدون رفع نواقص اعالم شده می                  
 شود. این امر بعضاً خود منجر به  پایین آمدن روحیه بازرسان در بازدیدهاي پیگیري می

 HSEبازرسی،صنایع، :هاي کلیدي واژه
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A-10-219-2 

 ناشی از کار ایران بررسی اثرات اقتصادي حوادث
 

 *سید محمدرضا مشکاتی

 فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه اي، سازمان تأمین اجتماعی 
Meshkati2000@yahoo.com  

 چکیده
 دهد. حوادث شغلی از ابعادانسانی، اجتمـاعـی    و به سبب آن براي بیمه شده رخ می  که درحین انجام وظیفه  است  زمینه وهدف:حوادث ناشی ازکار، حوادثی  

) …هـا و     حادثه شامل هزینه هاي مستقیم (وقفه درکار،انتقال مصدوم به مرکزدرمانی، هـزیـنـه غـرامـت                     واقتصادي حایزاهمیت است. ابعاداقتصادي    
 وکیفی محصول،آموزش وآماده سازي فرد جدید و...) است.   کمی وغیرمستقیم (وقفه درکارسایرین،هزینه ناشی ازافت

 دهد.   خطا (منجربه اتالف وقت،کاهش ساعات کار) رخ می300گرفتن خدمات سرپایی) و  حادثه کوچک (منجربه30درمقابل هرحادثه ثبت شده،
 جامعه دچارخسارت خواهدشد.   در هر حادثه فرد حادثه دیده، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت

خسارت بـه سـازمـان تـأمـیـن             احتیاطی ومیلیاردها تومان درصد علل حوادث بر اثر بی 65درصد در افراد متأهل،  79درصد حوادث درمردان،  97داد   رخ
 اجتماعی و... از منظر اقتصادي اجتماعی حایز اهمیت فراوانی است.

درجهت اتخاذ موازینی، جهت کاهش پرداختی هاي تأمـیـن     ریزي آگاهی از وضعیت حوادث شغلی و حادثه دیدگان به منظور برنامه           با توجه به موارد فوق    
 است. اجتماعی حایز اهمیت فراوانی

 است.   1393هاي اقتصادي حوادث ناشی از کار ایران در سازمان تأمین اجتماعی در سال  وتحلیل اثرات و هزینه هدف کلی این پژوهش، بررسی، تجزیه

د ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی تحلیلی است که در آن هزینه پرداختی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل حوادث ناشی از کـار، تـعـدا                    مواد و روش  
ورد هاي مشارکت اقـتـصـادي و... مـ            هاي از دست رفته کاري به دلیل درمان، هزینه انسانی منجر به فوت و از کار افتادگی کلی ناشی از کار، سال       سال

 گیرد. بررسی قرار می

 است. سال کاري از دست رفته به دلیل معالجه فرد حادثه دیده بوده 2725است.  رخ داده 1393حادثه شغلی در سال  18916ها:  یافته
 است. سال بوده 6121سال و  13168هاي مشارکت اقتصادي از دست رفته به علت فوت و از کار افتادگی کلی  هاي از دست رفته و سال سال

 است. میلیارد تومان مبلغ از دست رفته اشتغال و تعهدات سازمان تامین اجتماعی بوده 2560حدود 
 است. میلیون ریال (جز درمان) بوده 4000000هزینه حوادث شغلی در سال مذکور جهت تأمین اجتماعی حدود 

 است. درصد بوده 98هزینه پرداختی سازمان تأمین اجتماعی در قبال حوادث شغلی نسبت به کل مصارف، 
تـر از       اجتماعی دریک سال فقط درخصوص فوت و از کارافتادگان کلی و بیـش   بیش ازمیلیاردها تومان خسارت به سازمان تأمین  گیري: باتوجه به   نتیجه
درصد در افراد متأهل و حـدود   80درصد حوادث در افراد جوان و حدود  40داد حدود  سال کاري ازدست رفته به دلیل معالجه افراد حادثه دیده، رخ          2725

شود، به سـادگـی    کوچک و جزئی تقریبا تمامی حوادث ناشی از کار را شامل می  که حوادث  با توجه به این نکته  …درصد حوادث با معالجه سرپایی و       97
 گیري ازحوادث شغلی آگاهی از وضعیت حوادث شغـلـی   ریزي جهت اتخاذ موازین ایمنی و پیش نباید از رخداد هرحادثه حتی کوچک گذشت و براي برنامه  

 حایز اهمیت فراوانی است.
زینهواژگان کلیدي:  ی، ه غل ش حوادث  شده،   ها بیمه 
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A-10-220-1 

 بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی کاري با سالمت عمومی پرستاران 
 

 *3خدیجه اسدي ،2، معصومه جعفري اصل 1مریم نیکنامی
 گیالن پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده مامایی ،عضو هیئت علمی، ارشد کارشناس-1

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده عضو هیئت علمی ، کارشناس ارشد پرستاري، گروه اطفال،-2

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده جراحی ، -(نویسنده مسئول)کارشناس ارشد پرستاري ،گروه داخلی-3
sabaasadi5@gmail.com 

 چکیده
ز مهم     زمینه و هدف   یکی ا شغل  دگی               :  زن ز  ش مهمی ا ست و  بخ د ا را ف ت ا سالم ده  د کنن دی ه ت عوامل  ن  ری ت

گذرانند ،  آید. پرستاران قسمت اعظم و مهمی از زندگی خود را سر کار و در ارتباط تنگاتنگ با بیماران می             هر فرد به شمار می    
ها داشته باشد. این تحقیق به منظور تعیین ارتـبـاط       سزایی در سالمت آن    تواند تأثیر به    ها می   بنابرین کیفیت زندگی کاري آن    

 ابعاد کیفیت زندگی کاري و سالمت عمومی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت انجام شد.
در   ها  مواد و روش    شیوه  به  رشت  درمانی  آموزشی  مرکز  هشت  در  شاغل  پرستار 404بستگی،  توصیفی  هم   مطالعه  این  :  

اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی کاري پرسـتـاران      از پرسشنامه   استفاده  با  و  انتخاب  بندي شده   طبقه  تصادفی
در پایان اطالعـات    گرفتند.   قرار  ارزیابی  مورد (GHQ)و هیلر   گلدبرگ  عمومی  سالمت  ) و پرسشنامه QNWLبروکس ( 

هـاي     اسـپـیـرمـن و آزمـون          آزمون ، آماري توصیفی هاي  شاخ از استفاده با ها و داده شد 21نسخه  spss وارد نرم افزار  
ها در ایـن       داري آزمون گرفتند. سطح معنی   وتحلیل تجزیه  مورد  کاي اسکوئر و مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه  استنباطی

 در نظر گرفته شد. >p 0/05مطالعه 
(                ها  یافته ن  را ا ست ر پ ت  ری د که اکث دا شان  عه ن ن مطال ج ای %) کیفیت زندگی کاري مطلـوب داشـتـنـد.         55/4:  نتای
اختالل درسالمتی بودند. نتایج نشان داد که بین ابعاد کیفیت زندگی کـاري و         به  %) مشکوك  61/1چنین اکثریت آنان (   هم

نمره کل کیفیت زندگی کاري پرستاران با تک تک ابعاد سالمت عمومی و همچنین نمره کل سالمت عمومی یک ارتـبـاط                       
 ) . >0/001p ( معنی دار و معکوس وجود دارد

ا     گیري  نتیجه تـریـن     زندگی خانگی و سالمت عمومی  بیش      -به نتایج تحقیق که نشان داد بین بعد زندگی کاري           توجه  :  ب
نموده و از طـریـق       تري پرستاران توجه بیش  کاري  زندگی  باید به  این بعد از کیفیت  ارتباط وجود دارد، لذا مدیران پرستاري    

 تعادل بین زندگی کاري و زندگی خانوادگی پرستاران ، سالمت آنان را ارتقاء دهند.

ستیکلید واژه ها در تن شت و  دا ه ر، ب دگی، کا زن ت  ن، کیفی ستا ستاري بیمار ر پ در   : کا



444 

A-10-243-1 

Predicting Factors of Occupational Accidents' Severity using Artifi-
cial Neural Networks (ANN) 

Ahmad Soltanzadeh1, Iraj Mohammadfam2, Behrouz Alizadeh*3, Jamshid Rahimi 4 

1-Assistant Professor, Department of Occupational Hygiene Engineering, School of Public Health, Qom Universi-
ty of Medical Sciences, Iran. 

2-Professor, Department of Occupational Hygiene Engineering, School of Public Health and Research Center for 
Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.  

3-PhD Candidate, Medical Informatics Department, Allied medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sci-
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4-PhD Candidate, Department of Occupational Hygiene Engineering, School of Public Health and Research Cen-
ter for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
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Abstract: 

Background: The sever ity of accidents is an impor tant index for  occupational 
accident analysis and modeling. Accident severity rate (ASR) may be due to various 
factors. This study aimed to determine the factors of ASR and introduces a model to 
predict ASR for occupational accidents. 
 Materials & Methods: This study analyzed and modeled ASR of occupational 
accidents that occurred from 2009 to 2015. Pearson χ2 coefficient and artificial neural 
networks (ANN) were the models of choice for the study.  
Results: Findings of both models showed that some individual factors (IFs), or -
ganizational factors (OFs), HSE training factors (HTFs) and risk management system 
factors (RMSFs) could be predictive and related factors of ASR in the industry.  
Conclusion: The results indicated that Pearson coefficient and ANN are reliable 
tools which could be used for occupational accidents ASR factors' modeling in many 
industries.  
 Key words: Accident Sever ity rate (ASR), Accident Factors, Ar tificial Neural Network 
(ANN). 
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A-10-260-2 

بررسی اثر مواجهه مزمن با گرد و غبار سیمان بر عملکرد ریوي کارگران کارخانه سیمان زاوه تربت 
 حیدریه

 3نیا ، زهره حسن2، معصومه قرائی1آبادي ، رجبعلی حکم، * 1اسماعیل شجاع

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.-1
 کارشناس ارشد اپیدمیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران-2

 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.-3
 shoja.esmaeil@gmail.com*(نویسنده مسئول): 

  چکیده   

اي کـه یـکـی از         باشد به گونه گرد و غبار سیمان به دلیل وجود موادي مانند سیلیس در ترکیب آن، بسیار خطرناك می                 : زمینه و هدف  
مخاطرات مهم در صنعت سیمان اثرات مواجهه با گرد و غبار سیمان بر سیستم تنفسی است. صاحب نظران در مورد وجود یـک ارتـبـاط                           

 هدفقطعی  بین تماس با گرد و غبار سیمان و بروز عالیم تنفسی یا اختالالت عملکرد ریه با هم اتفاق نظر ندارند؛ بنابراین، این مطالعه با  
 هاي ریوي کارگران کارخانه سیمان زاوه تربت حیدریه انجام شد. بررسی دقیق تأثیرات مواجهه با گرد و غبار سیمان بر شاخص

نفر از کارگران صنعت سیمان زاوه تربت حیدریه در دو گـروه در         80نگر، تعداد     در این مطالعه از نوع کوهورت گذشته      :ها    مواد و روش  
نفـر) بـررسـی شـدنـد.            50نفر) و بدون مواجهه با گرد و غبار سیمان (گروه شاهد؛    30معرض مواجهه با گرد و غبار سیمان (گروه مورد؛           

چنین نتایج حاصل از اسپیرومتري مطابق با راهـنـمـاي       ) و هم ATSهاي پژوهش با استفاده از  تکمیل پرسشنامه استاندارد تنفسی (        داده
ATS/ERS آوري گردید. جمع 

و    7/32± 2/1طبق نتایج به دست آمده میانگین سنی افراد تحت مطالعه در دو گروه مواجهه و بدون مواجهـه بـه تـرتـیـب                          :ها  یافته
سال بود.  58/5± 29/0و  6± 3/0سال و همچنین میانگین سابقه کار این افراد در دو گروه مواجهه و بدون مواجهه به ترتیب  ±34/34 3/1

در گروه مواجهه به   FEV1/FVCو  FVC ،FEV1هاي ریوي  نتایج حاصل از اسپیرومتري در این مطالعه نشان داد میانگین شاخص 
بدست  0/83± 0/1و  3/26±0/29،  3/89±0/41و در گروه بدون مواجهه به ترتیب برابر  0/83±0/11و  3/14±0/32، 3/77±0/4ترتیب  

). و همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که p=  0/71دار نبود ( آمد که اختالف میانگین پارامترها در دو گروه به لحاظ آماري معنی
 عالمت تنگی نفس در گروه مواجهه بیشتر از گروه بدون مواجهه بود.

ر                        گیري  نتیجه ــ ــی ث ا ــ ت سته  سیمان نتوان ر  غبا رد و  ا گ جهه ب د موا ر می آی عه ب ن مطال ز ای حاصل ا ج  ز نتای : همانگونه که ا
داري بر روي پارامترهاي ریوي حاصل از اسپیروتري ایجاد نماید؛ ولیکن برخی عالئم مورد سنجش توسط پرسشنامه نشان از تأثـیـر                        معنی

اندك مواجه با گرد و غبار سیمان بر روي افراد در معرض مواجهه نسبت به افراد بدون مواجهه دارد. با این وجود اهمیت کنترل مواجهه بـا            
تر سالمت پرسنل شاغل در بخش هاي کارگاهی کارخانه سیمان همچنان قابـل تـوجـه       گرد و غبار سیمان به منظور تامین هرچه مناسب   

 است.
 غبار، عالیم تنفسی، اسپیرومتري، کارخانه سیمان گرد و: هاي کلیدي واژه 
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A-10-260-3 

 هاي پمپ بنزین تعیین تأثیر مواجهه شغلی با بخارات بنزین بر آنزیم هاي کبدي در کارگران ایستگاه

 

 2، معصومه قرائی2، محسن شجاع، * 1اسماعیل شجاع

 .کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.1
 . کارشناس ارشد اپیدمیولوژي، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران2

  shoja.esmaeil@gmail.com.*(نویسنده مسئول): بجنورد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 3

 چکیده
بنزین به علت فرار بودن، در هر زمان از چرخه تولید به خصوص در مخازن و ایستگاه هاي پمپ بنزین به راحتی در هوا                           :زمینه و هدف  

باشند که در     هاي پمپ بنزین مشغول به کار هستند از جمله افرادي می              ها و افرادي که در ایستگاه        پخش می شود. کارگران پاالیشگاه    
معرض خطرات ناشی از تماس مزمن با این ترکیب شیمیایی قرار دارند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مواجهه شغلی با بخارات بنزین بر                         

 انجام شد. 1394آنزیم هاي کبدي در کارگران ایستگاه هاي پمپ بنزین استان خراسان شمالی در سال 
شته       ها  مواد و روش   ذ ت گ ز نوع کوهور عه ا ن مطال در ای د     :  دا ع ت ر،  فرد شاغل در پمپ بنزین هاي استان خراسان شمالی با            46نگ

 5±عنوان گروه شاهد که همسان شده از نظر سن (           فرد بدون مواجهه با بخارات بنزین به        46مواجهه با بخارات بنزین بعنوان گروه مورد و         
مثبت) و همچنین سیگاري بودن افراد HBsهاي کبد ( سال) و جنس بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. سابقه زردي در افراد، ابتال به بیماري
هاي   سی سی خون وریدي گرفته شد و سطوح آنزیم          5معیارهاي خروج از مطالعه در نظر گرفته شد. از کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه                 

)، آسپارتات  Alkaline phosphatase)، آلکالین فسفاتاز (   Alanine Aminotransferaseکبدي شامل آالنین آمینو ترانسفراز (     
روبین مستقیم، پروتئین کل (       )، بیلی Total bilirubinروبین کل (    )، بیلی Aspartate Aminotransferaseآمینو ترانسفراز (  

Total protein) آلبومین َ،(Albuminافزار  ها با استفاده از نرم گیري قرار گرفت. داده ) مورد اندازهSPSS-v18 .آنالیز شد 
روه مورد ها یافته در گ عه  در مطال ده  شرکت کنن د  را ف سنی ا ن  بود. میانگین سابقه  37±9/9و در گروه کنترل  35/5±8/5: میانگی

بود. اختالف میانگین  25/8±3/5و  25/6±3/5و شاخص توده بدنی به ترتیب  11±7/9و  10/3±8/3کار در گروه مورد و کنترل به ترتیب 
) بین دو گروه مورد و کنترل از لحاظ آماري معنادار p= 0/749) و شاخص توده بدنی (p=  0/387)، سابقه کار (p= 0/465متغیرهاي سن ( 

). p=  0/189تر از گروه کنترل بوده ولی این اختالف از لحاظ آماري معنادار نمیباشد (              نبود. سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه مورد بیش        
( )، پروتئین کل  p=  0/098). آالنین آمینوترانسفراز (   p=  0/813). آسپارتات آمینوترانسفراز (   p=  0/236روبین کل (    سطح آنزیم هاي بیلی   

0/073=p   ) 0/876) و آلبومین  =p             تري بود ولی اختالف موجود از        ). در افراد مواجهه یافته نسبت به افراد مواجهه نیافته داراي میانگین کم
= 0/009داري وجود دارد ( بستگی نشان داد، بین سن و سطح آلبومین خون ارتباط معنی لحاظ آماري معنادار نبود. نتایج حاصل از آزمون هم 

p ي کاري افراد و سطح آلبومین خون ارتباط معنی داري      داري ندارد و همچنین بین سابقه ). ولی سن با سایر آنزیم هاي کبدي ارتباط معنی
  داري ندارد. هاي کبدي ارتباط معنی ). ولی سابقه کاري با سایر آنزیمp= 0/034وجود دارد (

ه           : به طور کلی می    نتیجه گیري  ستگا ی ا ن  را رگ راي کا ن ب زی ت بن خارا ا ب جهه ب ت موا ن گف ن می     توا زی پمپ بن د   هاي  وان ت
تواند ناشی از تفاوت در حجم نمونه، روش           هاي بین نتایج مطالعات مختلف می       هاي کبدي تأثیرگذار باشد و برخی اختالف        در سطح آنزیم  

 ها، شدت مواجهه و نیز تست هاي کبدي به کار گرفته شده باشد. مطالعه، نوع حالل
مهاي کلیدي:  واژه زی ن، آن زی ت بن خارا غلی ب ش جهه  ن، موا زی پمپ بن دي،   هاي کب
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A-10-260-5 

 اثر مواجهه با گردوغبار سیمان بر عملکرد ریوي کارگران کارخانه سیمان
 

 3نیا ، زهره حسن2، معصومه قرائی1آبادي ، رجبعلی حکم 1*اسماعیل شجاع

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.-1
 کارشناس ارشد اپیدمیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران-2

 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.-3
   shoja.esmaeil@gmail.com*(نویسنده مسئول): 

   چکیده

اي که یکی از مخاطرات مهم در    گونه گرد و غبار سیمان به دلیل وجود موادي مانند سیلیس در ترکیب آن، بسیار خطرناك می باشد به             : زمینه و هدف  
ر صنعت سیمان اثرات مواجهه با گرد و غبار سیمان بر سیستم تنفسی است. صاحب نظران در مورد وجود یک ارتباط قطعی  بین تماس با گـرد و غـبـا              

گرد و غـبـار    با سیمان و بروز عالیم تنفسی یا اختالالت عملکرد ریه با هم اتفاق نظر ندارند؛ بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی دقیق تأثیرات مواجهه                    
 هاي ریوي کارگران کارخانه سیمان زاوه تربت حیدریه انجام شد. سیمان بر شاخص

شته        ها  مواد و روش   ذ ت گ ز نوع کوهور عه ا ن مطال در ای د    :  دا ع ت ر،  نفر از کارگران صنعت سیمان زاوه تربت حیـدریـه در دو گـروه در             80نگ
هاي پژوهش بـا   نفر) بررسی شدند. داده   50نفر) و بدون مواجهه با گرد و غبار سیمان (گروه شاهد؛     30معرض مواجهه با گرد و غبار سیمان (گروه مورد؛           

 آوري گردید. جمع ATS/ERS) و همچنین نتایج حاصل از اسپیرومتري مطابق با راهنماي ATSاستفاده از  تکمیل پرسشنامه استاندارد تنفسی (

ب                      ها  یافته رتی ت جهه به  دون موا جهه و ب روه موا دو گ در  عه  تحت مطال د  را ف سنی ا ن  ده میانگی ست آم د ج به  و    32/7± 1/2: طبق نتای
سال بود. نتایج حاصـل    5/58± 0/29و  6± 0/3سال و همچنین میانگین سابقه کار این افراد در دو گروه مواجهه و بدون مواجهه به ترتیب  1/3±34/34

،    3/77± 0/4در گروه مواجهه به تـرتـیـب          FEV1/FVCو  FVC ،FEV1هاي ریوي  از اسپیرومتري در این مطالعه نشان داد میانگین شاخص 
بدست آمد که اخـتـالف مـیـانـگـیـن             0/83±0/1و  3/26±0/29،  3/89±0/41و در گروه بدون مواجهه به ترتیب برابر  0/83±0/11و  0/32±3/14

). و همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که عالمت تنگی نفس در گروه مواجـهـه     p=  0/71دار نبود (  پارامترها در دو گروه به لحاظ آماري معنی   
 بیشتر از گروه بدون مواجهه بود.

ن  گیري  نتیجه ر می           : هما عه ب ن مطال ز ای حاصل ا ج  ز نتای ه که ا عنی          گون ر م ثی أ ت سته  ن نتوان سیما ر  ا غب رد و  ا گ جهه ب د موا ی ر    آ ــ داري ب
ار غـبـ     روي پارامترهاي ریوي حاصل از اسپیروتري ایجاد نماید؛ ولیکن برخی عالئم مورد سنجش توسط پرسشنامه نشان از تأثیر اندك مواجه با گرد و      

مـیـن   تـأ    سیمان بر روي افراد در معرض مواجهه نسبت به افراد بدون مواجهه دارد. با این وجود اهمیت کنترل مواجهه با گرد و غبار سیمان به منـظـور               
 تر سالمت پرسنل شاغل در بخش هاي کارگاهی کارخانه سیمان همچنان قابل توجه است. هرچه مناسب

 گرد و غبار،  عالیم تنفسی، اسپیرومتري، کارخانه سیمان :هاي کلیدي واژه
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A-10-264-1 

 بهبود شاخص ارزش بهداشت و ایمنی کار نیروگاه با تکنیک مهندسی ارزش 

 
 3،  پریسا سیدي2،شهرام محمودي 1سیف اله غریب*

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران�(نویسنده مسئول) دانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت حرفه-1

seif.gharib@gmail.com 
 ، شرکت گروه مپنا،تهران، ایرانHSEمدیر  -2

 مدیر پروژه، شرکت مشاوره مدیریت مپنا،تهران، ایران -3

 چکیده:  
ز مهم  زمینه و هدف:     ا جنبه   یکی  ن  ری زینه           ت سازي ه هینه  ر ب یمنی کا شت و  ا دا ه ت ب ری دی در    هاي آن می    هاي م د،  ش ا ب

) به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد در حوزه کاهش هزینه و بهبود               Value Engineeringاین مطالعه از تکنیک مهندسی ارزش (       
است. هدف از انجام این مطالعه، بهبود سهم حوزه بهداشت و ایمنی کار در هزینه و درآمد طی عمر نیروگاه؛                            ها استفاده شده    فعالیت

هاي پیشگیرانه و کنترلی حوزه        برداري و افزایش اثربخش فعالیت       شناسایی فرصتهاي بهبود در فرایندهاي طراحی، تامین، اجرا و بهره           
 باشد. بهداشت و ایمنی کار در طول عمر نیروگاه از طریق اجراي تکنیک مهندسی ارزش می

ش (                      ها:    مواد و روش    سی ارز د هن امه کاري م رن در ب شده  ریف  ع ت فازهاي  ا  عه مطابق ب ن مطال  Valueدر ای

Engineering Job Plan  هاي مختلف درگروه مپنا از جمله         ) ابتدا تیمی متشکل از متخصصین حوزهHSE  ریزي،   ، مهندسی، برنامه
آوري اطالعات، خالقیت (ایده      قرارداد، بیمه، مالی و ... شناسایی گردید. سپس طی برگزاري کارگاه مهندسی ارزش به ترتیب فازهاي جمع       

 ها، توسعه و ارائه نتایج انجام شد. پردازي)، ارزیابی ایده
 نفعان اطالع رسانی و ابالغ گردید. صالح به ذي هاي نهایی توسط مراجع ذي پس از اجراي کارگاه، گزینه

د      ها:  یافته  دا ع ت عه،  ن مطال ای هاي خلق شده طی چندین مرحله         ایده توسط اعضاي تیم شناسایی و استخراج گردید. ایده            625در 
توصیه کاربردي به عنوان نتایج مهندسی        237گزینه نهایی و      15ایده به فاز توسعه راه یافت و در نهایت            51ها    پاالیش شده، از میان آن    

ها بر یکدیگر) به تفکیک       زمان گزینه  نظر از تأثیرات هم ها (صرف هاي حاصل از اجراي گزینه جوئی ارزش حاصل شد. و سپس میزان صرفه 
 برآورد گردید. 

زینه            گیري:    نتیجه ش، گ رز سی ا د هن تکنیک م ز  ده ا ستفا ا ا عه ب ن مطال سک       در ای ری ش  ر کاه ر ب ذا رگ ثی أ ت هاي   هاي 
ها برآورد گردید. اجراي گزینه       هاي ناشی از اجراي آن      ایمنی و بهداشت کار در طول عمر یک بلوك نیروگاهی، شناسایی و صرفه جوئی              

هاي اجرایی حوزه ایمنی و بهداشت کار         هاي استخراج شده تأثیر بسزایی در بهبود شاخص ارزش ایمنی و بهداشت کار و کاهش هزینه                 
 خواهد داشت. 

 ایمنی و بهداشت کار، مهندسی ارزش، شاخص ارزش، نیروگاه  واژگان کلیدي:
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A-10-268-1 

 تاثیر عوامل ژنتیکی در افت شنوائی ناشی از سروصدا 
 

 ، *1جالل کوچ مشگی

  jalal.kooch@gmail.comپزشک، پژوهشگر موسسه زندگی پژوه،  -1

 چکیده
از افـت حـسی عـصبی و          اسـت   ) عبـارت Noise-Induced Hearing Loss; NIHLافت شنوائی ناشی از سروصدا ( 

 NIHL،برگشت ناپذیر شنوائی به علت قرار گرفتن مستمر در معرض سروصداي شدید. به گزارش سازمان جهـانی بهداشـت    
کـاران،    % موارد معلولیت شنوائی در بزرگساالن اسـت. معـدن     16ترین علت قابل پیشگیري افت شنوائی در جهان و علت      مهم

تـر در معـرض      ، بیـش NIHLهاي در معرض خطر هستند. افراد دچار  کارگران ساختمانی، نظامیان و نوازندگان از جمله گروه       
یابد. در افراد مـسن دچـار افـت شـنوائی، احتمـال زوال عقـل (               حوادث ناشی از کار قرار دارند و کیفیت زندگشان کاهش می 

dementia.چند برابر می شود (NIHL  ) یک اختالل چندعاملیmultifactorial        ،است و همـراه بـا صـداي آزارنـده (
عوامل دیگري چون ارتعاش، حرارت باال، حضور حالل هـا و فلـزات سـنگین در محیـط، آسـیب شـنوائی قبلـی، داروهـاي                      
اوتوتوکسیک (مانند آمینوگلیکوزیدها)، سیگار کشیدن، سن باال، باال بودن چربی و فشار خون و دیابت در بروز و میزان آسـیب         

نیز به طور روزافزونی مورد توجه قرار دارد و برخـی از محققـان            NIHLنقش دارند. عالوه بر اینها نقش عوامل ژنتیکی در  
هـاي    % می دانند. در دو دهه گذشته بررسی هاي متعددي بـراي شناسـائی ژن     50را تا   NIHLسهم عوامل ژنتیکی در بروز  

هـاي مـسیر بازیافـت        هاي مرتبط با استرس اکسیداتیو، ژن   انجام شد. این مطالعات عمدتا بر روي ژن NIHLدرگیر در بروز    
پتاسیم در گوش داخلی و ژن هاي مرتبط با ناشنوائی ارثی متمرکز بودند. پیشرفت هاي تکنیکی اخیر امکان بررسی همزمـان        

 genome-wide associationصدها و هزاران ژن را به صورت همزمان را فراهم کرده اند و اینک بررسی سراسر ژنوم 

study (GWAS)  در زمینهNIHL   در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. برخورد باNIHL         در حـال حاضـر بـر
اجتناب از سروصدا، استفاده از گوشی محافظ و تجویز سمعک متمرکز است  ولی با پیشرفت هاي اخـیر درشـناخت مکانیـسم             

. امید میرود این داروها با مقابلـه     اند گرفتهو ژن هاي درگیر، اینک داروهاي مختلفی تحت بررسی قرار  NIHLهاي مولکولی   
 مؤثر باشند. -حداقل در مرحل اولیه آسیب -با استرس اکسیداتیو بتوانند در متوقف کردن سیر بیماري

 افت شنوائی ناشی از سروصدا، اختالل چندعاملی، بررسی سراسر ژنوم :هاي کلیدي واژه
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A-10-277-1 

 رویکردي جدید در پایش و ارتقاء سالمت شغلی کارگران
 

 3، ناهید خرم آبادي2تینا حبیب کاظمی ،، *1محمد کریمی مریدانی

  karimi.m@srbiau.ac.ir(نویسنده مسؤول)  استادیار، مهندسی پزشکی ، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران،  1
 کارشناسی، مهندسی پزشکی، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران 2
 کارشناسی، مهندسی پزشکی ، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران 3

   چکیده
ن می           زمینه و هدف:   را رگ اد کا زی ذهنی  سمی و  ج ت  عالی ز                ف تمرک در  ختالل  ب و ا ضطرا عضالت، ا در  ش  تن جاد  ی د باعث ا توان

مروزه تواند راندمان کاري کارگران را کاهش و تأثیر بسزایی بر روي میزان تولید و فروش محصوالت داشته باشد.  ا                      شود. این عوامل در محیط کار می      
هاي مطالعات پزشکان و فعاالن علوم اعصاب و روان است. یکی از اهداف این تحقیق بررسی تغییرات ضربان قلب افراد در                           مدیتیشن یکی از سوژه   

 طول مدیتیشن یا مراقبه و قبل از آن است. هدف دیگر اینکه مدیتیشن چه تأثیراتی می تواند بر روي بر قلب انسان داشته باشد.

تنظیم                   ها:  مواد و روش   در  ر  ا خت خودم ب  ه اعصا ستگا د ش  توصیف نق راي  دي ب شمن رز هاجمی ا رت غی ر  زا ب اب قل ن  ضربا سیگنال 
هاي ضربان قلب موجود در پایگاه        دستگاه گردش خون است. به منظور تحلیل وضعیت ضربان قلب در دو حالت قبل و در طول مدیتیشن، از سیگنال                     

فرد که عمل مدیتیشن توسط مدیتیتورهاي با تجربه یک تا سه ماه مدیتیشن               8فرد سالم که سابقه بیماري قلبی نداشتند و           10داده فیزیونت که شامل     
chi   است که مدت زمان هر کدام        هاي این افراد به صورت غیر ارادي در هنگام خواب ثبت شده              است. داده   است، استفاده شده    ها انجام شده    بر روي آن
مربوط به پنج خانم و سه آقا که هیچ گونه عارضه قلبی نداشته و درگروه سنی بین                    chiهاي مدیتیشن     ساعت به طول انجامیده است. داده       6ها    از آن 

ها موجود است. از نمونه ها خواسته شده           سال، بدست آمده و سیگنال هاي قلبی قبل و در طول تمرینات مدیتیشن آن                29سال با میانگین      35تا    26
هرتز و زمان شروع و       360است که آرام بنشینند و تمرینات مدیتیشن را انجام دهند که هر ثبت یک ساعت به طول انجامیده است. نرخ نمونه برداري                        

 است. در این تحقیق، میانگین و انحراف معیار ضربان قلب افراد در دو بازه قبل و در طول مدیتیشن مورد بررسی قرار                          پایان مدیتیشن مشخص شده   
استفاده شد که جزء گروه آزمون هاي پارامتریک قرار            گرفت. براي مقایسه و آنالیز وضعیت ضربان قلب در دو حالت از آزمون آماري مقایسه زوجی                  

 است.   در نظر گرفته شده ) p> 0/05دارد. مقدار (

عنی            ها:  یافته ري م ذی زپ ی تما د  دا ن  شا حقیق ن ت ن  در ای ده  ست آم د ج ب د            نتای را ف ب ا قل ن  ضربا ر  ا عی حراف م ن و ان انگی ن می داري بی
و   80/35±17/20قبل و در طول مدیتیشن وجود دارد. مقادیر میانگین و انحراف معیار ضربان قلب قبل و در طول مدیتیشن بترتیب برابر                                  

حاصل شد. بنابراین نتایج تحقیق انجام شده بیان کننده افزایش فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک و آرامش افراد در                  )  p>  0/001با مقدار (    11/69±66/32
 شود. کندکه مدیتیشن باعث افزایش تمرکز و کنترل ضربان قلب می حین انجام مدیتیشن است. این نتایج تأیید می

ب                             نتیجه گیري:  قل ن  ضربا ش  زای ف ش و ا ینکه کاه توجه به ا ا  زینه بوده و ب ساده و کم ه ش  رو یک  شن  دیتی جایی که م ز آن ا
ین تر  توان با اجراي تمرینات مدیتیشن در محیط کارگاه یکی از شایع             تواند براي کارگران در معرض تنش بسیار مشکل ساز و خطرآفرین باشد، می               می

هبود تواند با تأثیر بر روي ضربان قلب در کاهش استرس و اضطراب کارگران و در ب                  مشکالت بیماران را کاهش داد. در نتیجه استفاده از مدیتیشن می          
 کارایی آن ها نقش بسزایی داشته باشد.

 کاهش استرس و اضطرابسالمت شغلی، ضربان قلب، مدیتیشن،  هاي کلیدي: واژه
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A-10-318-2 

 اي ویژه تشکیالت بهداشتی مستقر در صنایع هاي بهداشت حرفه تدوین شاخص
 

 ، *1خیراله مهرعلیان

  alborz_hse@qums.ac.ir(نویسنده مسؤول) خیراله مهرعلیان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، 1

  چکیده

شاخص    زمینه و هدف   ضر  حا درحال  ر(      :  ا ــ شت ک دا ه یمنی و ب ا حدهاي  عملکرد وا جهت بیان  ده  ستفا ) HSEهاي مورد ا
شود و با توجه به روند تغییرات انجام شده در سطح تحصیالت نیروهاي شاغـل در بـخـش                       هاي ایمنی ارزیابی می     عمدتاً توسط شاخص  

هاي موجود جهت تبـیـیـن      اي در صنایع و عدم کفایت شاخص        کارگیري دانش آموختگان بهداشت حرفه      ها و به    تشکیالت بهداشتی کارگاه  
آور محیط کار، انجام مطالعه در این زمینه یک نیـاز اسـاسـی اسـت بـراي                       اقدامات انجام شده در زمینه شناسایی و کنترل عوامل زیان         

اي ویژه تشکیالت بهداشتی مستقر در صنـایـع انـجـام               هاي بهداشت حرفه    گویی به این نیاز مطالعه حاضر به منظور تدوین شاخص           پاسخ
 است. شده

شرکت            ها  مواد و روش   عملکرد  ت  ع آوري اطالعا جم جهت  د  رمن ختا سا شنامه نیمه  س ر پ یک  ز  شکیالت     : ا ت راي  دا هاي 
هاي موجود و  ها، شاخص بهداشتی استفاده شد و پس از ارسال پرسشنامه براي واحدهاي مشمول و جمع آوري و تجزیه و تحلیل پرسشنامه

هـاي بـهـداشـت         هاي مدون مرکز سالمت محیط و کار در زمینه شاخص           مورد استفاده شناسایی گردید و سپس با الگوبرداري از شاخص         
اي    اي ویژه تشکیالت بهداشت حرفـه  هاي بهداشت حرفه   اي مورد استفاده در سیستم شبکه بهداشتی و درمانی، پیش نویس شاخص             حرفه

اي شاغل در سیستم شبکه و صنایع شهرستان البرز به روش بارش افـکـار    تهیه و در جلسه مشترك با جمعی از کارشناسان بهداشت حرفه          
 مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن رفع گردید.

(        یافته ها    ر  شت کا دا ه یمنی و ب حدهاي ا ) مستقر در صنایع با شاخص هاي علمکرد در حوزه ایمنی آشنایی کافی دارند و   HSE: وا
آور محیط کار  ها براي تبیین عملکرد استفاده می کنند و جهت تبیین عملکرد در حوزه شناسایی و کنترل عوامل زیان            عموما از این شاخص   

هاي توصیفی، میـزان   اي شامل شاخص هاي بهداشت حرفه مورد شاخص 17دادند. در این مطالعه       شاخص مدونی را مورد استفاده قرار نمی      
آور ، میزان شاغلـیـنـی کـه        آور ، شاغلین آموزش دیده در زمینه عوامل زیان آور به تفکیک نوع عامل زیان شاغلین در معرض عوامل زیان  

 است به تفکیک نوع عامل تدوین گردید. ها کنترل شده آور محیط کار آن عوامل زیان
ن و به    نتیجه گیري  دوی ت شاخص   :  رگیري  حرفه    کا شت  دا ه ع           هاي ب ــ ی ا ــ صــن در ر  ــ ستق شتی م دا ه شکیالت ب ت ژه  اي وی

) درحوزه شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و تـعـیـیـن        HSEتواند جهت تبیین عملکرد واحدهاي ایمنی و بهداشت کار (            می
 اهداف استراتژیک و خرد مورد استفاده قرار گیرد.

 اي  اي صنایع ، دانش آموختگان بهداشت حرفه اي، تشکیالت بهداشت حرفه هاي بهداشت حرفه شاخص هاي کلیدي: واژه
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A-10-322-1 

1395بررسی نگرش و عملکرد ایمنی و بهداشتی آرایشگران زن شهر زاهدان درسال 

*3، رمضان میرزایی2، حسین انصاري1الهام خواجه

) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، ایران HSE.کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست(1
.استاد یاروعضو هیات علمی مرکز ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران2

 rammir277@gmail.comد، مشهد، ایران، مشه.* ( نویسنده مسئول   ) استاد گروه مهندسی بهداشت محیط وحرفه اي، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی 3

چکیده
بهداشت و سالمت اجتماع به بهداشت و تندرستی زنان بستگی دارد. زنان براساس آمارهاي بهداشتی درمقایسه با مردان آسیب پذیري  :  زمینه و هدف  

تر است و از نظر دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی درمانی  ها در میان آنان بیش     تري درمقابل بیماري دارند بطوري که شیوع برخی بیماري          بیش
هاي شغلی افزایش     شرایط نامساعدتري دارند. کار نیز جزء الینفک زندگی انسان است لیکن به موازات گسترش علوم و تکنولوژي عوارض و بیماري                       

از جمله    هاي زنانه   است. آرایشگري از مشاغلی است که افراد با آن ارتباط زیادي دارند و آرایشگاه                 تر نمایان شده    یافته و اهمیت ایمنی محل کار بیش       
اظران دقت ن   باشد. نظارت کم و بی      اماکن هستند که توجه به ایمنی، بهداشت و بهسازي آن در ارتقاء سطح سالمت جامعه و کنترل بیماري تأثیرگذار می                    

کرد تر رعایت شود. این مطالعه با هدف بررسی نگرش و عمل            ها کم   هاي دور افتاده باعث شده که موارد بهداشتی در آرایشگاه           بهداشت بخصوص در مکان   
انجام شد. 1395ایمنی و بهداشتی  آرایشگران زن شهر زاهدان در سال 

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان  .اي تصادفی انتخاب شد     صورت خوشه   ها به   در این تحقیق مقطعی نمونه      :ها  مواد و روش  
ها با مراجعه حضوري در میان آرایشگران زن توزیع شد. روایی پرسشنامه با کمک اساتید  دست آمد و پرسشنامه     نمونه به   200درصد)  5درصد (خطاي   95

 18نگرش با   ها، انجام شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون الفاي کرونباخ براي پرسشنامه                  و کارشناسان صاحب نظر و انجام تغییرات مورد نظر آن         
و آزمون مجذور کاي استفاده شد. SPSS16افزار  ها از نرم به دست آمد.  به منظور تحلیل داده  0/73و 0/78گویه به ترتیب  27گوبه و عملکرد 

است اکثر    سال بوده   62ترین    سال و بیش    19ترین سن     سال بود.  کم     11/95±7/8و    37/36±9/44میانگین سن و سابقه کار  افراد به ترتیب            :یافته ها 
است اکثر آرایشگران سطح سواد       سال بوده   33ترین سابقه کار نیز       اند. بیش   سال سابقه کار داشته     10سال سن و  کمتر از            40تا    30آرایشگران  بین    

نفر 178ترین تعداد آرایشگران  معادل         اند. بیش   تعداد زیادي از آرایشگران متأهل بوده        سوادي وجود نداشت.    متوسطه و یا دیپلمه داشتند و هیچ فرد بی         
اند. در این مطالعه ارتباط بین متغیرها با میزان نگرش و  و تعداد کثیري از آرایشگران در محل استیجاري مشغول به کار  بوده              داراي پروانه کسب  بودند.    

مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت آرایشگران نگرش متوسط و عملکرد ضعیفی نسبت به  05/0عملکرد با استفاده از آزمون مجذور کاي در سطح خطاي            
ولی بین عملکرد آرایشگران با هیچ        )  p>    0/05(دار بود     وضعیت بهداشت و ایمنی داشتند و رابطه نگرش با داشتن پروانه کسب، سن وسابقه کار، معنی                

ل دار وجود نداشت. به منظور ضد عفونی ورعایت اصول بهداشتی استفاده از وایتکس، پودر شستشو، محلو                    کدام از متغیرهاي مورد بررسی رابطه معنی       
ترین میزان را داشت. دکونکس و چراغ الکلی بیش

هاي   با توجه به عملکرد ضعیف آرایشگران در رعایت اصول بهداشتی و ایمنی نیاز به افزایش سطح عملکرد از طریق گسترش برنامه                        :  نتیجه گیري 
جهت کنترل این اماکن، بازدید       13آموزش بهداشت فردي، وایمنی و پیشگیري از رفتارهاي غیر ایمن و غیر بهداشتی و رعایت مقررات آیین نامه ماده                      

 رسد. هاي ضد عفونی توصیه شده ضروري به نظر می ها وترویج استفاده از محلول مداوم آرایشگاه

آرایشگران، نگرش، عملکرد، ایمنی، بهداشت : واژه هاي کلیدي 

و و ر پو س ی و ز

طططططط طریق گسترش برنامه                         ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاز رررررررررررررررررررکککرکککرکرکرکرککککرکرکرککرکرکرررککرکرککرکررکککرکرکرکرکرککرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرککرکرکرککرکککرکرکرکرکرکرکرککرکرککرکرکرکرددددددددددد لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمل     هاطح ع
امممممماامممماامامممامااااماماامامامااااااماااماماماماامااماااامااامااامامااماااااکاکااااکننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن، بازد  133333333333333333333333333333333ه ماده                                             ییییییییییییییییاایاایایییایاییاایایاایایایییایایااایایایاایاایایایایاایااایایایایایاایایایایاااایننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننکنککنکنککنکنککنککنکنکککنکنککنکککنکککککککنکنککککککککنکنکنکککککککککککککنککککککککککنکنکنکککککنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جهت 
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A-10-331-1 

 بررسی کیفیت زندگی کاري با میزان پرخاشگري، بمنظور ارزیابی بهداشت روان پرستاران 
 

 4، اکبر خسروي3، سعید امیدي، *2، محمود حیدري1مونا درزي

 درمانی پورسینا، رشت، ایران -کارشناس بهداشت حرفه اي بیمارستان آموزشی، پژوهشی 1
  heidari@gums.ac.ir* (نویسنده مسؤول) استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران  2

 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران 3
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال،کارشناسی ارشد پژوهشی علوم اجتماعی، خلخال، ایران 4

  چکیده

ره  زمینه و هدف:   ه ز مؤلفه             ب یکی ا ر  در محیط کا روانی مطلوب  ط  شرای ز  دي ا غلی و         من ش دگی  زن ت  در کیفی هاي مهم 
زاي روانی بر کیفیت زندگی شغلی پرستاران شاغل  شود. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر عوامل استرس ارائه اثربخش خدمات محسوب می

 است.  ریزي و به اجرا در آمده در دو بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی طرح

توصیفی    ها:    مواد و روش   عه  یک مطال ش  ژوه پ ن  ، با هدف تعیین ارتباط     1394تحلیلی از نوع مقطعی در بهار و تابستان سال           -ای
با پرخاشگري  آنان با استفاده از مدل کیفیت زندگی کاري والتون مورد بررسی قرار گرفت که جامعه                       کیفیت زندگی کاري در پرستاران    

نفر از پرستاران بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطالعات الزم با استفاده از دو پرسشنامه پرخاشگري باس و        117آماري تحقیق  
%) ابتدا گردآوري و سپس  با توجه به        95%) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاري مدل ریچارد والتون (با اعتبار روایی  81پري (با اعتبار روایی  

 تجزیه و تحلیل شد. spss19بستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار  هاي آماري هم ها از آزمون ماهیت فرضیه

رد  ها:   یافته دا رابطه وجود  شگري آنان  رخا پ ا  ن ب را ستا ر پ دگی کاري  زن ت  ن کیفی د که بی دا شان  سون ن ر پی زمون  ج آ نتای
و در رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاري پرستاران با پرخاشگري بین بعدهاي پرداخت منصفانه و کافی، فرصت رشد و امنیت مداوم،                           

ها رابطه منفی و معکوسی وجود. با توجه  به آزمون رگرسیون از               گرایی ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، فضاي کلی و پرخاشگري آن   قانون
 ابعاد کیفیت زندگی کاري پرستاران  بعد فضاي کلی بیشترین تأثیر را بر پرخاشگري پرستاران دارد.

ت  نتیجه گیري:   راقب ستاري که م ر پ چون  تی  دما خ شاغل  در م ن  روا شت  دا ه فه اي ب ه مؤل د     توجه ب زمن ش نیا ربخ ث ا هاي 
 رد.ها و مراکز درمانی قرار گی باشد که الزم است مورد توجه دستگاه  باشد از اهمیت باال برخوردار می ارتباط صمیمانه بین پرستار و بیمار می

 کیفیت زندگی شغلی، بهداشت روان، پرخاشگري، پرستارانهاي کلیدي:  واژه
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A-10-337-2 

 بررسی عوامل مرتبط با شیوع استرس شغلی در کارکنان اداري
 

 4امیرسعدونی ،4، یوسف محمدي4، احمدآهنج*3، امیرحسین داودیان طلب2، رضا سفاري1مجیدنیکومرام
 بنادر و دیانوردي آبادان، مدیریت بنادر و دریانوردي آبادان،آبادان،ایران HSE. کارشناسی ارشد محمیط زیست، مدیر 1

 . کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، مدیر بنادر و دیانوردي آبادان، مدیریت بنادر و دریانوردي آبادان، آبادان،ایران2

 davudi.amir@gmail.com. (نویسنده مسؤول)کارشناسی ارشد ارگونومی،گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکی بهبهان.بهبهان، ایران3
 .کارشناس ایمنی صنعتی، مدیریت بنادر و دریانوردي آبادان، آبادان،ایران4

 چکیده
ژگی      زمینه و هدف   ت و وی خصوصیا در میان  ز مهم       :   ا س  ستر ن، ا سا ان روانی  روي       هاي  ر  ر ب ذا رگ ثی أ ت فاکتورهاي  ن  ری ت

دهد، احتمال وقوع حوادث ناشی از کار         گذارد، کیفیت زندگی را کاهش می       آید و استرس شغلی بر سالمت افراد تأثیر می      افراد به حساب می 
دهد و نقش مؤثري در بازنشستگی زودرس کارکنان دارد، هدف از این مطالعه تعیین شیوع استرس شغلی و بررسی عوامل                        را افزایش می  

 باشد. مرتبط با آن از جمله سطح تحصیالت، سن، سابقه کار، وضعیت تأهل و جنسیت در کارکنان اداري می
نفر از کارکنان اداري اداره بنادرو دریانوردي شهرستان           89باشد، نمونه در این مطالعه         این یک  مطالعه مقطعی می      :  مواد و روش ها   

چنین یک    و هم   HSEدهند . ابزار مطالعه پرسشنامه استرس شغلی           %را زنان تشکیل می   11%ن نمونه را مردان و      89باشدکه    آبادان می 
باشد که بر طبق شماره پرسنلی از جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند، و از  گیري تصادفی ساده می پرسشنامه باز پاسخ می باشد.روش نمونه

 و آزمون اماري کندال براي آنالیز آماري استفاده شد. SPSS23افزار  نرم
جایی  ها  یافته ز آن ا زه    :  دا ان س  سب طیف لیکرت می         که مقیا رح س ب ستر ن          گیري ا زا د که می دا شان  ج ن د، نتای ش با

)11/5)، ارتباط (84/5)، حمایت همکاران (71/6)، حمایت مسئوالن ( 62/5)، کنترل (28/4هاي تقاضا ( استرس در سطح باال در زیر مقیاس
طور رابطه    و همین   )  p>    0/05(  داري بین جنسیت و استرس شغلی       باشد، و آزمون کندال رابطه معنی      ) درصد می75)، تغییرات (77، نقش ( 

 داري پیدا نشد. ما با سایر فاکتورها رابطه معنی ) p>  0/05( داري بین وضعیت تأهل و استرس را نشان داد  معنی
س باال می          نتیجه گیري  ستر ن ا زا د که می دا شان  عه ن ن مطال ج ای دگی           : نتای زن ت  در کیفی س  ستر ر ا ث توجه به ا ا  د، ب ش با

باشند، توجه به این  که جنیست و و تأهل از فاکتورهاي تأثیرگذار بر استرس می کاري و خانوادگی، غیبت از کار و رضایت شغلی، و ازآنجایی 
 باشد. هاي شغلی و روانی در زمینه استرس ضروري می فاکتورها و ارائه مشاوره

داري. هاي کلیدي: واژه رکنان ا ی، کا غل ش س  ستر رگونومی ، ا  ا
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A-10-341-2 

 ارتباط بین سالمت معنوي،  تعهد سازمانی و تمایل به ترك شغل در صنایع نساجی 
 

 ، *4علی ابراهیمی 3، شهرام ارسنگ2، طاهره صفري1علیرضا کوهپایی

 دانشیار، گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار 1
 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم 2
 مربی، گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم 3

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم/ مرکز تحقیقات سالمت کار-مربی، مهندسی بهداشت حرفه 4
اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات سالمت کار، -*(نویسنده مسئول) مربی، مهندسی بهداشت حرفه

Ali.ebrahimi.ohe@gmail.com  
  چکیده

د          زمینه و هدف   ــ ع ر ب چها ز  یکی ا ن  عنوا جهانی به  شت  هدا سط ب تو شکی  ز پ د  جدی ش  دان در  ست که  صطالحی ا عنوي ا ت م سالم   :
زي دهـد. جداسـا     شود. تقویت سالمت معنوي، سازگاري با شرایط را افزایش مـی       سالمت همراه با ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی به رسمیت شناخته می   

ها جایگـاه بـاال و     -در دنیاي کنونی سازمان  شان، باعث کاهش روحیه کاري شده و عمالً این دو جدائی ناپذیرند.-زندگی کاري کارکنان از زندگی معنوي     
وري یک سازمان بوده و تعهد سازمانی منابع انـسانی   -اند و منابع انسانی از جمله عوامل دخیل در موفقیت و بهره-وسیعی در ساختار یک جامعه پیدا کرده   

تواند نتایج منفی را براي فرد و سـازمان بـه دنبـال        هاي مدیران سازمان ها است. عدم احساس تعهد و سطوح پایین تعهد می- ترین موارد دغدغه  - از مهم 
ـ               ز د ا داشته باشد. مواردي از این قبیل شامل ترك خدمت، غیبت زیاد، عدم اشتیاق ماندن در سازمان، کاهش اعتماد مشتریان و کـاهش درآمـد مـی توان

 تخـب جمله نتایج احتمالی آن باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سالمت معنوي، تعهد سازمانی و تمایل به ترك شغل در صنایع نساجی من       
 صورت گرفت. 95استان قم در سال 
گـیري   نفر از کارکنان صنایع منتخـب نـساجی اسـتان قـم بـه روش نمونـه                 220تحلیلی در بین  –این پژوهش به صورت توصیفی :مواد و روش ها 

 Spiritual Well-being Scale  (SWBS(ها از سه پرسشنامه جمعیت شناختی، سالمت معنوي  بندي انجام شد. جهت جمع آوري داده-طبقه

مایر که روایی و پایایی آنها مـورد     –آلن  Organizational Commitment Questionnaire(OCQ(پالوتزیان و تعهد سازمانی  –الیسون  
بستگی پیرسـون، آنالیـز      هاي آماري توصیفی و ضرایب هم-ها نیز با آزمون-است، استفاده گردید. سؤاالت به سبک لیکرت طراحی و داده     تأیید قرار گرفته  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ) p>  0/05و در سطح معنی دار ( 20ویراست  SPSSطرفه و کاي اسکوئر با استفاده از  واریانس یک
سنی (ها  یافته ز نظر  ش ا ژوه پ د مورد  را ف ن ا در بی ) تحصیالت دیپلـم   ٪80/2سال سابه کار، ( 10) بیش از ٪42/8سال، ( 30 – 40) بین 49/1٪: 

 ±  14/92) متأهل بودند. میانگین نمره سالمت معنوي، تعهد سازمانی و تمایل به ترك شغل در بیـن افـراد بـه ترتیـب برابـر بـا (              ٪91/2و پایین تر و (    
دست آمد. نتایج نشان داد بین هیچ کدام از متغیرهاي جمعیت شـناختی و سـالمت معنـوي و تعهـد                 ) به7/20  ±  4/75) و (±105/23 18/16)، (98/26

) ، همچنین که بین سالمت معنوي و تعهد سازمانی و همچنین سالمت معنوي و تمایل به تـرك     p>  0/05دار وجود ندارد ( سازمانی ارتباط آماري معنی 
 ).p>  0/05شغل ارتباط آماري معنی دار وجود دارد (

ه           نتیجه گیري  ــ ــل ب ی تما زمانی و  سا عهد  ت عنوي،   ت م سالم ز  سطح مطلوبی ا راي  دا ش  ژوه پ د مورد  را ف عه، ا ج مطال ا نتای : مطابق ب
تر -بوده و فعاالنه  تر  ترك بودند. لذا با توجه به ارتباط بین سالمت معنوي افراد و تعهد سازمانی و اینکه افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف سازمان پایبند  

کنند، لذا تقویت سالمت معنوي امري ضروري   هاي شغلی جدیدتر اقدام می-در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترك سازمان و یافتن فرصت      
 به نظر می رسد.

 
ساجیهاي کلیدي:  واژه ع ن صنای شغل،  ترك  تمایل به  ی،  زمان سا عهد  ت عنوي،  ت م  سالم
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A-10-343-1 

 بررسی رابطه بین استرس شغلی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در پرستاران 
 

 3، احسان اهللا حبیبی2، مهدي آشناگر1*ایوب قنبري

 هان، ایران.اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصف اي گروه مهندسی بهداشت حرفه (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه -*1
aioobghanbary@ymail.com 

 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی ، گروه روانشناسی صنعتی ، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت،شیراز, ایران-2

 اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. استاد, گروه مهندسی بهداشت حرفه -3

 چکیده
ست که میزمینه و هدف  سمانی ا ج روانی و  شکالت  ز م ا سیاري  ت ب عل غلی  ش س  ستر دگی و      : ا ــ زن ســبک  روي  د  وان ت

کنند. مطالعه حاضر باهدف بررسـی رابطـه بیـن        سالمتی افراد تأثیر بگذارد. پرستاران نیز استرس شغلی را به خاطر نوع کار خود تجربه می  
 استرس شغلی و سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در پرستاران انجام شد.

عه به   مواد و روش ها    ن مطال ای توصیفی :  ت  آوري   انجـام شـد. ابـزار جمـع         1394نفر در سال   88تحلیلی و مقطعی بر روي  -صور
 Healthها پرسشنامه استرس شغلی مؤسسه ایمـنی و سـالمت انگلـستان و پرسـشنامه سـبک زنـدگی ارتقادهنـده سـالمت (                               داده

Promotion Lifestyle questionnaire ها با  است. آنالیز داده ها در مطالعات پیشین تأیید شده ) بود.روایی و پایایی این پرسشنامه
 استفاده شد. Anovaبستگی پیرسون و  و از آزمون هم 20نسخه   SPSSافزار  استفاده از نرم

زمون هم یافته ها  (  : آ سالمت  ده  ءدهن قا ت ر دگی ا زن سبک  ز کلی  امتیا غلی و  ش س  ستر ن ا سون بی ر پی ستگی  )، r=    -0/67ب
پذیري در مورد سـالمت (    )، مسئولیتr=    -0/63)، خودشکوفایی در زندگی (r=   -0/58)، روابط بین فردي (r=  -0/71مدیریت استرس ( 

0/49-  =r) تغذیه ،(0/36-   =r) 0/29) و ورزش و فعالیت بدنی-    =rبستگی معکوسی را نشان داد. در نهایـت آزمـون         )، همAnova   
) و امتیاز کلی سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت رابطه معناداري   p=0/4) و وضعیت تأهل (p=0/5)، جنس (p=0/8نشان داد که بین سن (  

) رابطه معناداري مشاهده شد ولی بیـن اسـترس شـغلی بـا            p=0/03) و جنس (p=0/01وجود ندارد. همچنین بین استرس شغلی با سن (   
 )  رابطه معناداري مشاهده نشد.p=0/6وضعیت تأهل (

رد و               نتیجه گیري  دا ر  ثی أ ــ ت ســالمت  ده  قادهن ت ر دگی ا زن سبک  روي  غلی  ش س  ستر ست که ا د آن ا عه مؤی ج مطال : نتای
کارهاي حمایتی و مدیریت کنترل استرس در محیط کار را براي جلوگیري از تأثیرات درازمدت استرس شـغلی ایجـاد         ضروري است که راه   

 کنند.

 

 استرس شغلی,سبک زندگی ارتقادهنده سالمت,پرستاران :واژگان کلیدي



457  

 

A-10-356-1 

 تجربه دانشجویان پزشکی از پیامدهاي نوبت کاري
 

 *3، آرام تیرگر 2، مریم نیکپور*1فاطمه صمدي

 دانشجوي رشته پزشکی، دانشگده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 دانشجوي مقطع دکتري پژوهشی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  -2

 (نویسنده مسؤول) دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت -3
    a.tirgar@mubabol.ac.ir 

 چکیده      
ب می         زمینه و هدف:    جا ی درمانی ا شتی  دا ه ت ب دما خ روزي  ه  ان شب ت  شکی       ماهی ز پ شته  ر شجویان  دان ا  ت د  کن

تـر در خـارج از          ها و یا به عبارتی دقیق هاي خود را در شب اي از زمان تحصیل و کسب مهارت      به ناچار بخش قابل مالحظه    
ابعاد مختلف سالمت، هدف از مطالعه حاضـر بـررسـی      بر  ري نوبت کا آثار سوء ه ـبنظر  پنجره زمانی کار روزانه کسب نمایند. 

 پیامدهاي مرتبط با نوبت کاري در گروهی از دانشجویان مقطع کاروزي بوده است.
یک         ها:   مواد و روش   ز  ر ا ت را روهی ف روي گ ی،  عه مقطع ن مطال ه         ای ا ــ شگ دان شکی  ز پ شجویان  دان ز  ر ا ف صد  ن

علوم پزشکی بابل با سابقه بیش از شش ماه از آغاز مقطع کارورزي، به صورت سرشماري انجام پذیرفت. ابزار جـمـع آوري                          
بود. جهت پـردازش    Survey of Shift workers-SOS اطالعات، پرسش نامه استاندارد پیامدهاي ناشی از نوبت کار  

>   0/05( هاي آمار توصیفی و تحلیلی از جمله آزمون تی مستقل استفاده شد.     و از شاخص spss21ها از نرم افزار  آماري داده 

p( دار در نظر گرفته شد. معنی 
ده یافته ها:   دا ه  توجه ب ا  شجویان  ب دان سنی  ن  انگی % 18سال بود. هفتاد و پنج درصد دانشجویان دختر و   25± 1ها، می

%) و پیامدهاي فـردي و        70خوابی (  %)، بی  81ها حاکی از شیوع باالي مشکالت گوارشی (          متأهل بودند. پردازش آماري یافته     
ها، و انجام  % نمونه 78%) در آنان بود. ارزیابی میان نارضایتی دانشجویان از نوبت کاري حاکی از نارضایتی حدود               75اجتماعی (  

فردي دانشجـویـان و      -دار آماري بین اثرات نامطلوب نوبت کاري بر زندگی اجتماعی     آزمون آماري تی مستقل از ارتباط معنی      
 ).p>  0/05(نارضایتی آنان از نوبت کاري حکایت داشت

ز              نتیجه گیري:   رورزي)، و ا رنی(کا ینت ع ا شجویان مقط دان در  ت کاري  شکالت نوب شیوع باالي م ه  توجه ب ا  ب
هاي کاستن از مشکالت نوبت کـاري بـراي        سویی اجتناب ناپذیري این الگوي کار در آموزش  پزشکی، معرفی پیامدها و راه            

 دانشجویان پزشکی توصیه می شود.
ایل واژه هاي کلیدي: شکی ب ز پ م  علو ه  شگا دان شکی،  ز پ شجویان  دان ت کاري،   نوب
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A-10-359-1 

 ارزیابی استرس شغلی در پرستاران بیمارستانی در شهر الهیجان 
 

 2،معصومه کی منش1،تارانوري*1شقایق عیدانی
 مهندسی بهداشت حرفه اي/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1

sha2003@yahoo.com : (نویسنده مسئول) 
 مدرس دانشگاه فنی حرفه اي  2

 

 چکیده
زمان       زمینه و هدف:    سا در د  حا ر  سیا سایل ب زم ا شارعصبی  یاف س  ستر هاي امروزي است که سالمت جسمی وروانی نیروي کار          ا

هـاي شـغلی وشـرایط کـارکارکنان امـري اسـت کـه         سازد. توجه به محـیط   ها وارد می    را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمان         
گـردد     تر و بهتـر از طـول مدت سنوات کاري آنان مـی    جویی بیـش  موجب باالبردن کیفیت کار، حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و بهره          

ها باید عوامل مرتبط با رضایتمندي را یافته وجهـت   باتوجه به تأثیر استرس شغلی بر زندگی وکارکارکنان، دست اندرکاران اینگونه سیـستم           
زا  پیشرفت و ارتقاي سطح کارایی کارکنان مورد توجه قراردهند. لذا بررسی استرس شغلی در پرستاران، به منظور پیدا کردن عوامل استرس            

، و رفع این عوامل و مناسب کردن محیط کار براي افراد و افزایش انگیزه پرستاران براي اینکه به درستی بتوانند وظایف خود را انجام دهند     
 باشد.  بسیار ضروري می

توصیفی می      ها:     مواد و روش   ت  عا سته مطال د ز  ش ا ژوه پ ن  ش     ای ژوه پ شد و نمونه  نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان  30با
گیري تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، بخشـی از      باشند ،که به روش نمونه  شهر الهیجان استان گیالن می    

 .باشد پرسشنامه استرس شغلی تهیه شده توسط انستیتو طب پیشگیري میشیگان آمریکا می
س  ها:     یافته ستر سه ا راي مقای توصیفی و ب ر  ز آما ا شنامه  س ر پ د  عا ر اب عیا حراف م ان درصد و  ن،  سبه میانگی حا به منظور م

% از پرستاران معتقد هستند کـه     62شغلی با اطالعات دموگرافیک افراد از آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که از                   
% معتقد بودند که مسئول تعداد   73/3ها خطرهاي فیزیکی زیادي وجود دارد،  % معتقد بودند درمحل کار آن 86/6ها ناسالم است و  شغل آن 

دهد کمبود کـمـک      چه که آمار نشان می چنین آن کند. هم  زا می ها استرس  زیادي کارمند یا بیمار هستند که این امر محیط کار را براي آن            
ها تأثـیـر زیـادي       %معتقدند خستگی ناشی از کار بر زندگی خصوصی آن  82/8%ا زپرستاران به آن معتقدند.     60.7براي پرستاران است که     

ها در ارتـبـاط بـا           اي به اضافه کاري ندارند و نتایج حاکی از آن است که آن ها به علت سنگین بودن کار عالقه % ازآن  79/4گذارد و   می
 کنند. سرپرست خود احساس راحتی می

رابطه           گیري:   نتیجه ر  سابقه کا سن و  ا  ن ب را ستا ر پ در  غلی  ش س  ستر د              ا دا ر  را ــ ق ا نوع  غلی ب ش س  ستر رد ولی ا دا اي ن
تري را در محیـط   گذرانند استرس بیش ي مستقیم دارد و پرستارانی که طرح خود را می           ها یعنی رسمی و قراردادي و طرحی بودن رابطه          آن

ترین میزان استـرس در     چنین طبق پرسشنامه بیش ي کاري زیاد باشد. هم  تواند به دلیل نداشتن تجربه  کنند که علت آن می     کار تحمل می  
است. قابل ذکر است که خطـرهـاي     هاي مرتبط با ویژگی شغل و فشار روي کار بوده     هاي مرتبط با سالمت شغلی، نگرانی       هاي نگرانی   آیتم

فیزیکی موجود در محل کار و تأثیر خستگی ناشی از کار بر زندگی خصوصی پرستاران و نیز مسئولیت تعداد زیادي بیمار در محل کار بـه                         
 است. زاي ذکر شده توسط پرستاران بوده ترین عوامل استرس ترتیب جزء بیش

ر هاي کلیدي: واژه ط کا ن ، محی را ستا ر پ غلی ،  ش س  ستر  ا



459  

 

A-10-383-1 

هاي پیشرو  ارزیابی عملکرد بهداشت شغلی با استفاده از مدل پنیر  تدوین شاخص
 سوئیسی

 2*  علی کریمی ,1محسن فالحتی

1.Mohsen Falahati, International Campus, Department of Occupational Health, School of Public Health Tehran University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2.Assistant Professor Ali Karimi.  Department of Occupational Health, School of Public Health,Tehran University of Medical 
Sciences.Department of Occupational Health,School of Public Health,Tehran University of Medical Sciences  

a_karimi@sina.tums.ac.ir 

 چکیده
ه       زمینه و هدف   رابطــ در  م  ت الز هیه اطالعا ت ن،  زما سا یک  در  شت  دا ه یمنی و ب عملکرد ا ش  سنج ز   : هدف ا

با میزان پیشرفت استراتژي ها، فرآیند ها و فعالیت هایی می باشد که یک سازمان به منظور کنترل خطرات بهداشتی و ایمنـی       
هاي پیشرو  ارزیابی عملکرد در  حوزه بهداشـت       کند. هدف این مطالعه تدوین، وزن دهی و رتبه بندي شاخص برنامه ریزي می 

 باشد.  صنعتی می
شاخص     موادوروش ها  عه  ن مطال در ای در    :  شغلی  شت  دا ه عملکرد ب ابی  رزی دسته اصـلی شـامل عوامـل         5هاي ا

هاي پیشگیري از     زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک، بیولوژیکی و روحی/روانی طبقه بندي شدند و خطرات بالقوه و روش    
هاي پیشگیرانه    هاي ارزیابی عملکرد پیشرو براساس روش ها با استفاده از مدل پنیر سوئیسی شناسایی شدند. سپس  شاخص        آن

 بندي شدند.  دهی و رتبه وزن AHPتدوین و به کمک روش 
ز مجموع       ها  یافته د ا دا شان  عه ن ن مطال ج ای شاخص مربوط به حوزه اقدامات مدیریتی،     36شاخص تعیین شده  64: نتای

هـاي    شاخص مربوط به میزان عوارض و بیمـاري      3آور و  شاخص مربوط به وضعیت مواجهه شغلی کارکنان با عوامل زیان    25
تـرین اهمیـت و       %) بیـش  40مربوط به عوامل روحی/روانـی (          چنین از نظر اهمیت شاخص، شاخص هاي باشند. هم شغلی می 
 %) را به خود اختصاص  دادند. 59تري تعداد شاخص ( هاي عوامل فیزیکی از نظر تعداد بیش شاخص

شاخص     نتیجه گیري  ن  دوی ت د  رون ت    :   عالی ف ده  عم د که  دا شان  عه ن ن مطال در ای شت     ها  دا ه ه ب ران شگی پی هاي 
باشـد.    شغلی در صنایع نفت و گاز به  ترتیب بر سه حیطه عوامل فیزیکی، عوامل روحی روانی و عوامل شیمیایی متمرکـز مـی           

هاي عملکرد بهداشتی،     هاي شغلی و بهبود شاخص بنابراین به منظور حفاظت از کارکنان این صنعت در برابر بروز اغلب بیماري 
 بر این سه حیطه تمرکز خاص صورت گیرد. 

 هاي پیشرو، ارزیابی عملکرد بهداشت شغلی، صنایع نفت و گاز  شاخص: کلید واژگان
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 ب ر ر س ی   و ض ع ی ت   ا س ت ر س   ش غ ل ی   پ ر س ن ل   ی ک ی   ا ز   ب ی م ا ر س ت ا ن   ه ا ي   ش ه ر   یـز د 
 

 *4، رضا غالمزاده3، فاطمه بابادي عکاشه2، بهرام کوهنورد1حمیده میهن پور
 مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1

 اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد�کارشناس ارشد بهداشت حرفه 2
 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، بیمارستان امام جعفر صادق میبد 3

اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ، �*(نویسنده مسؤول) دانشجوي کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، گروه مهندسی بهداشت حرفه 4
reza.gh4529@gmail.com 

 چکیده   

هاي فرد و عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهاي شغلی، منتج  استرس شغلی از عدم تعادل بین نیازهاي شغلی و توانایی         :  زمینه و هدف  
باشد. همچنین تأثیر زیادي در بازدهی و   شود و یک عامل مهم در ایجاد نارضایتی از کار، افسردگی، خستگی، غیبت و تأخیر در کار می           می

مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت استرس شـغـلـی    باشد.   کیفیت ارائه خدمات دارد و امروزه در میان مشاغل بهداشتی درمانی شایع می   
 است. پرسنل یکی از بیمارستان هاي شهر یزد انجام شده

در    ها  مواد و روش   نفر از کلیه پرسنل بیمارستان و از تمامی مشاغل به صورت تصادفی ساده     253این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد      : 
بعدي شامل  6جمع آوري شدند. این پرسشنامه   OSIPOWانتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزیابی استرس شغلی   

مـورد     0/89است، پایایی آن توسط شریفیان با ضریب آلفا کرونباخ  گذاري شده درجه اي لیکرت نمره 5سؤال است که برمبناي طیف        60
بستگی جهت تعیین رابطه احتمالی بـیـن      هاي تی، کاي اسکوئر و هم و آزمون  SPSS 20افزار  ها توسط نرم  � تأیید قرار گرفته است. داده     

 درنظر گرفته شد.  05/0داري �و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی  ابعاد مختلف استرس شغلی مورد تجزیه
سال بودند. در بین ابعاد پرسشنامه بیشترین نمره متعلق   40تا  30کنندگان در این مطالعه زن با رنج سنی � درصد شرکت   4/70:  ها  یافته

بود. میانگین نمره کلی پرسشنامه    24/62± 5/81ترین مربوط به محیط فیزیکی با میانگین  و کم 30/11±4/1به بعد بارکاري با میانگین  
% افراد در این گروه استرسی قرار داشتند. نمره اسـتـرس     57/7به دست آمد که در محدوده استرس متوسط تا شدید بود،  20/07±168/6

 )p>  0/016داري مشاهده شد ( ) اما با سن ارتباط معنیp>  0/0669داري نداشت ( شغلی با سطح تحصیالت ارتباط معنی

حیطــه                 نتیجه گیري  ر همه  سن ب فته و  یا ش  غلی کاه ش س  ستر ر ا سابقه کا سن و  ش  زای ف ا ا  ج ب س نتای سا را ــاي    : ب ه
توان نتیجه گرفت که بارکاري و احساس بی کفایتی در شغل باعث افزایش اسـتـرس               استرس شغلی اثرگذار است. با توجه به یافته ها می          

چنین محـیـط فـیـزیـکـی            شوند بنابراین رضایت فرد از شغل خود یکی از فاکتورهاي مهم در کاهش استرس شغلی است. هم                   شغلی می 
هـا  � استاندارد حمایت مسئوالن و همکاران و رابطه صمیمی بین آن ها کاهش استرس شغلی را در پی دارد که باید در صدد بهـبـود آن                     

 باشیم. 
 ، استرس شغلی، پرسنل بیمارستانیOSIPOWپرسشنامه  :هاي کلیدي واژه
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ABSTRACT 

Background: Nowadays, the change and dynamism of organizations are the 
basic principles; therefore, managers should modify the goals, plans and work 
procedures so that they can be compatible with the environment condition. The 
management of HSE is not excepted from this principle. The aim of this study 
was to evaluate the processes affecting HSE. 

Methods: This study was a cross-sectional and applied study using the review of 
relevant documentation, interviews and brainstorming with experts, and the re-
views of Best Practice to identify the HSE's processes. 

Results: After  checking the HSE activities, the 5 processes of HSE training, 
managing the risks, events, emergencies and contractors and any changes in the 
other processes of the organization were also suggested. 

Conclusion: The results showed that a process approach in the form of an 
intervention program can be provided in order to have a better interaction be-
tween the HSE activities and organizations processes and workplace health pro-
motion for the HSE activities. 

 Key words: Process, HSE, Organizational Structure 
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 بررسی میزان  ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی در کارگران ساختمانی
 

 3، محمدرضا پیري2، یوسفعلی کریمی1*فریبا امیري

 *کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 1
faribaamiri9@gmail.com  

 مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران 2
 معاونت بهداشتی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران  3

  چکیده

هاي کاري را به خود اختصاص می         هاي شغلی محیط    اي از بیماري    تالالت اسکلتی عضالنی بخش عمده    اخ  :زمینه و هدف  
ها شیوع باالیی دارد. هدف از این مطالعه بررسی           دهد. اختالالت اسکلتی عضالنی در کارگران ساختمانی نسبت به سایر گروه           

 باشد. اختالالت اسکلتی عضالنی شایع در بین کارگران ساختمانی می

نفر کارگر ساختمانی در استان همدان انجام  50باشد که بر روي  مواد و روش ها: مطالعه فوق از نوع توصیفی مقطعی می
و آزمون  spssافزار  ها با استفاده از نرم است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه نوردیک است. در نهایت یافته شده
 است. دو مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفته کاي
ن              ها:    یافته را رگ سنی کا ن  انگی د که می ردی شخص گ صله م حا ج  ه نتای توجه ب ا  سال و میانگین سابقه کاري       34ب

ترین میزان    %) وکم 45%) و کمر (   58/8ترین اختالالت اسکلتی عضالنی و درد در ناحیه پشت (           باشد. بیش   سال می   12/8ها    آن
%) بود.اختالالت ناحیه گردن ،مچ دست و پشت و زانو با متغییرهاي سن و سابقه کاري اختالف                   2/2مربوط به  ناحیه مچ پا (      

 تر می شود. داري داشتند و با افزایش سن شانس ابتال به اختالالت ناحیه پشت و کمر بیش معنی
م      نتیجه گیري:   ی، الز ختمان ا ــ س ن  را رگ ا ــ ن ک در بی عضالنی  سکلتی  ختالالت ا توجه ا شیوع قابل  ه  توجه ب ا  ب

هاي بدنی مرتبط با کار ، طراحی ابزار و انجام حرکات نرمشی در فواصل   هاي ارگونومیک در اصالح وضعیت      است انجام مداخله  
اي براي کشاورزان مورد پیگـیري قـرار          هاي آموزشی بهداشت حرفه زمانی معین، ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان در قالب برنامه  

هاي الزم در خصوص رعایت اصول ایمنی در محیط کار جهت کاهش حوادث ناشی از کار مورد تاکیـد    چنین آموزش  گیرند. هم  
 قرار گیرد.

ی، واژه هاي کلیدي: ختمان سا ن  را رگ ی، کا عضالن سکلتی  ختالالت ا  پرسش نامه نوردیک، حادثه شغلی ا
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 شاهدي-ارزیابی اختالالت تنفسی در اثر مواجهه شغلی در بانوان آرایشگر؛ مطالعه مورد
 

 4، اصغر بخشی3، فهیمه حجار اسماعیلی2و محمد عباس تبار  1*علی دهقانی
 *کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران-1

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، مرکز بهداشت فیروزکوه، ایران-2
 ، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایرانHSEکارشناسی ارشد -3

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي، مرکز بهداشت شهریار، تهران، ایران-4
 dehghani.herfee@gmail.com     

  چکیده

اعوامل   زمینه و هدف   ا ب جهه ب باشد. هدف از انجام این تحقیق        تهدیدي مستقیم بر سالمتی بانوان آرایشگر می        آورشغلی،  زیان  : موا
 ارزیابی اختالالت تنفسی ناشی از کار در شغل آرایشگري زنانه است.

عه مورد    ها  مواد و روش   ن مطال ای در  نفر از کارکنان     80نفر از بانوان آرایشگر نواحی مختلف به عنوان گروه مورد و             80شاهدي،  -: 
خانم اداري به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرا گرفتند. عالئم و مشکالت تنفسی از طریق پرسشنامه استاندارد تنفسی و پارامترهاي                       

ها   هاي تی، کاي اسکور و رگرسیون لجستیک چند متغیره جهت آنالیز داده             گیري شد. آزمون  عملکرد ریه از طریق تست اسپیرومتري اندازه 
 استفاده گردید.  SPSS19افزار در نرم
س                    ها  یافته تنگی نف ه،  سین س  خ س  خ ط،  خل ع  دف سرفه،  ر  سی نظی تنف ختالالت  م ا عالئ د که  دا شان  عه ن ج مطال : نتای

به   1FEVو    VC  ،FVCعالوه    ). به p>    0/05داري در آرایشگران بیش از گروه مرجع بود (           فشردگی قفسه سینه به طور معنی         و
). نسبت شانس براي عالئم سرفه،      p>    0/001داري کاهش یافته بود (      عنوان پارامترهاي عملکرد ریه نیز در آرایشگران به شکل معنی          

،   9/01،    1/4،    1/7،  3/49خلط، سرفه توام با خلط، خس خس سینه و تنگی نفس در آرایشگران زنانه نسبت به گروه مرجع به ترتیب                       
و فشردگی قفسه سینه      2/7، تنگی نفس    3/13دست آمد. پس از کنترل عوامل مخدوش کننده، نسبت شانس براي سرفه               به  4/5و    2/94
 دست آمد. برابر گروه مرجع به 4/1

عنی  نتیجه گیري  ش م ر     : کاه دا ر مق هایی است    دلیل مواجهه با آالینده     در آرایشگران زنانه نسبت به گروه مرجع احتماال به          FVCدا
در گروه افراد مورد بررسی نسبت به گروه          1FEVچنین کاهش قابل توجه مقدار        گردند. هم   که منجر به ضایعات محدود کننده ریوي می       
در دو گروه مورد و شاهد نیز مشهود  FVC 1FEV/باشد که این نوع ضایعه در مقایسه مقدار  شاهد حاکی از وجود ضایعات انسدادي می

مطالعه حاضر به وضوح شواهدي مبنی بر شیوع باالي عالئم تنفسی و ضایعات محدود کننده و انسدادي ریه در بانوان آرایشگر را                         است.
 دهد. نشان می

رومتري  هاي کلیدي: واژه سپی ن و ا شگرا ی را ی، آ غل ش جهه  سی، موا تنف ختالالت   ا
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Abstract 

Background: To learn, students need to feel safe and suppor ted. People spend a 
considerable part of their childhood time in the schools. This study aimed to assess 
safety and health in educational environments in 7 Free zones, Iran. 
Materials and Methods: This study is a descr iptive study conducted in 1200 
schools (both state and private schools) from 7 Free zones in Iran. Sampling was 
performed by census and data were collected using the standard questionnaire by 
direct interview. Data were analyzed by Excel and SPSS19 using independent nu-
merical T2 testing. 
Results: Just less than 20%  of schools were under  Health Promoting Schools 
(HPS). No significant relationship was observed between the kind of schools (P = 
0.640) and their locations (P = 0.700), however the health, safety and environment 
(HSE) ratings among boys only versus girls only schools were similar (P = 0.170). 
Conclusion: The differential and higher HSE ratings in schools run by Private or-
ganizations and new ones (the latest 3 years) could be due to manager's awareness 
and implementation of recommended HSE standards. Schools neglecting and over-
looking these standards had lower HSE ratings. It is necessary that schools with 
lower HSE ratings are made aware of the guidelines and necessary infrastructures 
allocated to improve their HSE ratings. 
 
Keywords: HSE, HPS, schools, free zones 
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A-10-404-2 

 مدیریت جامع  HSSEQMS ها و تهدیدها   ونظام تجارت جهانی (گات)فرصت
 

 3مسعود صادقی -2شهرزاد خرم نژادیان -1*رضا حکمت شعار
رئیس سابق بخش ایمنی و بهداشت  و ایران و دانشجوي دکتري آلودگی محیط زیست ,سبزوار ,دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ,اي�گروه مهندسی بهداشت حرفه ,* عضو هیأت علمی1

 نیروگاه اتمی بوشهر
 ایران  ,استادیار و مدیرگروه آلودگی محیط زیست واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی دماوند ,عضو هیأت علمی 2

 کارشناس سابق دپارتمان ایمنی و حفاظت نیروگاه اتمی بوشهر 3
 چکیده :

لم و تندرست به    ــازمینه و هدف: روند شتابان توسعه صنعتی در کشورهاي مختلف دنیا و بخصوص کشورهاي در حال توسعه و نیاز روزافزون به نیروي انسانی ســــ                           
ه این مهم می توان زمان      ترین سرمایه و محور توسعه برکسی پوشیده نیست ، زیرا در مسیر گذر از جامعه سنتی به جامعه هاي مدرن و صنعتی تنها با اتکاء ب                            عنوان اصلی 

ریتی مختلفی در   هاي مدی   طی این مسیر را به حداقل رساند و آنچه در جهان امروز بیش از پیش خودنمایی مینماید توجه بـه حفظ سالمت شاغلین تحت عنوان سیستم                          
 باشد. و ... میSSEMS  ،HSEQMS  ،HSEMSدنیا از جمله  

ها در کشورهاي در حال توسعه در مسیر آزمون و خطا               جا که هریک از این سیستم        مقطعی میدانی بوده و از آن        –مواد و روش ها : این تحقیق یک مطالعه تحلیلی             
یک کشور توسعه  یافته     را به عنوان یک استراتژي و راهبرد در رسیدن به             هاي صنعتی کشورهاي مذکور، آن   ها و همچنین مدیران ارشد در مجموعه باشد، چرا که دولت  می

رکارشناسانه و هزینه   هاي اقتصادي خرد و کالن خود به دلیل نگاه غی           باور نکرده و هر لحظه در حال فرصت سوزي و از دست دادن زمان و نیروي انسانی و دیگر سرمایه                    
ها در    ان و فرصت  باشند. در حالی که کشورهایی چون ایران در حال از دست دادن زم                هاي اجتماعی و صنعتی می      ها در چرخه فعالیت     بر به بحث سالمت وایمنی انسان     

ه و ارتقاء درآمد    باشد بسیاري از کشورهاي د رحال توسعه در حال ربودن گوي سبقت از ما در رساندن کشورشان به یک کشور توسعه یافت                          نهادینه نمودن این مهم می    
هاي پیوستن به سازمان تجارت جهانی (گات) یعنی حفظ           ترین شاخص   باشند، چرخه فراموش شده ما در این راه از یاد بردن یکی از مهم                می  GNP)ناخالص ملی خود(    

 باشد. می HSSEQبهداشت، ایمنی و محیط زیست یا به عبارتی همان نگاه نهادینه به مبحث 
یک جایگاه فراموش شده در مرحله ساخت         HSEبینیم که جایگاه مدیریت     ها و صنایع حیاتی کشور از جمله نیروگاه اتمی بوشهر  می          ها: در بررسی بسیاري از پروژه  یافته 

اعم از کارفرما، مشاور،      است ، چرا که مجموعه نیروهاي در حال فعالیت در یک پروژه              در بین پیمانکار اصلی از کشور روسیه و هم در بین پیمانکاران فرعی ایرانی بوده                
در بسیاري از مراحل    است ،     اي نداشته   پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی به وجود مدیریت ایمنی و بهداشت به عنوان یکی از بازوهاي مهم کار در زمان ساخت توجه                         

چنان حمایتی از     کردند و چون مجموعه مذکور آن        را براي خود هموار می       HSEساخت اکثر پیمانکاران با سیاسی کردن پروژه راه فرار از اجراي قوانین و مقررات                   
این نگاه را دارند بقیه صنایع         HSEگردید، حال که صنایع حیاتی ما به مجموعه             هاي زیادي بر منابع کشور تحمیل می         هاي دیگر را بدنبال نداشت خسارت        مدیریت

در کشور نیاز     HSEادینه شدن   هاي ما در صنایع بزرگ از جمله نیروگاه اتمی بوشهر، ما را به این باور رساند که به منظور نه                     غیرحیاتی ما دیگر در کجا هستند، اما تجربه       
 ها از جمله مجموعه هاي امنیتی و تضمین کیفیت داریم . هاي سایر مدیریت به حمایت

ها ثابت    دیگر عمل کرد . زیرا که تجربه در تمامی عرصه            در یک   SSEMS  ،HSEQMS  ،HSEMSنتیجه گیري :لذا الزم است نسبت به ادغام سیستمهاي           
براي خود قائل   دهد و همیشه خط قرمزي را         کرده که هیچ مدیري به خود اجازه ورود و دست اندازي به عرصه هاي امنیتی و عمل بر اساس و میل شخصی خود را نمی                          

براساس راهبردهاي  کشور باید از این راهبرد به عنوان یک فرصت به منظور نهادینه کردن خود در کشور استفاده نمائیم.                       HSEهستند و ما نیز به عنوان متخصصین         
با توجه به    هاي انسانی و اقتصادي     هاي تولید و حفظ سرمایه      گذاري در کاهش هزینه     یک سرمایه   HSSEQMSو باور کردن این مهم که نگاه به مقوله           1404ایران  

ترین   آن، منتهی به حفظ اصلی        به   است و انتخاب راهبردهایی تخصصی نگر        GNP)و افزایش درآمد ناخالص ملی (        Coast Beneficeمعادالت سود هزینه یا   
خواهد گشت، لذا باید      WTO(World Trade Organization)چنین مهیا کردن بستر ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (گات)              ها و منابع کشور و هم       سرمایه

 و زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوري اقدام شود. نسبت به ایجاد یک سازمان 
 

 راهبرد  -توسعه یافته  –گات  –معادالت سود هزینه  –کلمات کلیدي : سیستم 
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A-10-421-1 

 تأثیر برنامه هاي آموزشی کارآفرینی در افزایش مهارت هاي کسب وکار دانشجویان
 

 5، سمیه بنی نعیمه 4،  مهناز صلحی 3،علی اصغر فرشاد 2،منصور ظهیري 1*نام مسعود رفیعی 

ه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شکدعضو هیات علمی باز نشسته گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز،  و دانشجوي کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی دان 1
 rafiei_2001@yahoo.comشیراز، 

 عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز   2
 عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی ایران 3

 عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران،  4
 کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست 5

  چکیده

در        زمینه و هدف:      ــی  زرگ حــوالت ب ت شأ  ن، من رینا ف رآ ن کا عنوا وآور و مبتکر به  خالق، ن د  را ف ی، ا جهان عرضه  در  اکنون 
هاي توسعه همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت     شود. چرخ عنوان قهرمانان ملی یاد می که از آنان به اند ههاي تولیدي و خدماتی شد   زمینه

انـدازي    دانشجویان به عنوان قشر جوان و آینده ساز جامعه با فراگیري مهارت هاي کارآفرینی قادر خواهنـد بـود از طریـق راه           آید.     در می 
  هاي مختلف جامعه باشند. ساز توسعه در بخش مشاغل و کسب و کارهاي جدید، زمینه

ش به  ها:     مواد و روش   ژوه پ ن  خله   ای دا ت م امه صور رن ر ب ثی أ ت ن  عیی ت ا هدف  در     اي و مقطعی ب رینی  ف رآ ا ــ شی ک هاي آموز
اي دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جامعه پژوهش را کلیـه دانـشجویان      هاي کسب و کار دانشجویان بهداشت حرفه   افزایش مهارت 

اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران (سابق) که حداقل دو نیمسال تا فارغ التحصیل شدن فرصت داشتند   رشته بهداشت حرفه  
 ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارك جمع آوري شد. اند. داده تشکیل داده

خله   ها:     یافته دا ز م ا قبل  ش  ژوه پ شجویان مورد  دان در  ردي  ف رینی  ف رآ ن کا زا عه می ن مطال ای % و بعد از مداخلـه و        47/6در 
% ارزیابی شد. در خصوص ابعاد کارآفرینی فردي ( قبل از مداخله) نتایج زیر به دست آمـد: مـیزان      59/9هاي متنوع کارگاهی    ارائه آموزش 

% و میزان عزم و اراده    45/4%، میزان مخاطره پذیري 43/7%، میزان تمایل به خالقیت 8/32% میزان نیاز به استقالل 5/60نیاز به توفیق    
%، میزان نیاز به    60/25گانه کارآفرینی در جامعه پژوهش عبارت بودند از: میزان نیاز به توفیق  هاي ابعاد پنج %. پس از مداخله، میزان54/7

هاي  %. با توجه به ارزیابی طرح69/5%و میزان عزم و اراده 66/7%، میزان مخاطره پذیري 61/5%، میزان تمایل به خالقیت 41/7استقالل 
است، مشخص گردید توانایی دانـشجویان مـذکور در          هاي دانشجویی مورد پژوهش بعد از مداخله ارائه شده کسب و کار که از طرف گروه     

 باشد. درصد می 60تا  50بین  Business Plan ارائه طرح کسب و کار 

است که با مداخله (کوتـاه   هاي مختلف است در جامعه مورد مطالعه در حد پایین بوده روحیه کارآفرینی که ترکیبی از مؤلفهنتیجه گیري:   
هـاي    تري در رابطـه بـا مهـارت          تر و متنوع   هاي آموزشی مفصل چه برنامه مدت و فشرده) تغییر کرده و تا حدودي ارتقاء یافته است. چنان  

تـري را در جهـت کـسب           توان تأثیرات بیش    هاي مختلف در طول دوران تحصیل تدارك دیده شود می    کارآفرینی براي دانشجویان رشته   
 توانایی کارآفرین شده در ایشان مشاهده کرد.

 

 کارآفرینی، دانشجویان، بهداشت حرفه اي، خالقیت، مخاطره پذیري :هاي کلیدي واژه
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A-10-425-1 

 هاي خون با سطح استرس شغلی در محیط صنعتی بررسی تأثیرپذیري و ارتباط میزان چربی
 3، مریم شهدوست 2، وحیده ابوالحسن نژاد ، *1فرشته مقدادي

 (نویسنده مسؤول) : کارشناس بهداشت حرفه اي و مسئول ایمنی و بهداشت کارخانه توس چینی  1*
Venos_mn@yahoo.com 

هداشت، دانشگاه علوم پزشکی اي، دانشکده ب اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشجوي دکتري تخصصی مهندسی بهداشت حرفه مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه 2
 همدان 

 دانشجوي دکتري تخصصی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان 3

  چکیده    

شد همزمینه و هدف ر حال  در  ع  جوام در  روزه  ام د  :  دی ه ت ن  عنوا تحت  عواملی  شدن،  عتی  صن د  ین رآ ف حوالت و  ت ا  م ب گا
هاي قلـبی در     هاي انجام شده نشان دادند که برخی عوامل روانی با آسیب شناسی بیماري اند. بررسی ها شناخته شده کننده سالمتی انسان  

هاي فرد و     اي برخوردار است که به علت فقدان هماهنگی میان توانایی  باشند. در بین این عوامل، استرس شغلی از اهمیت ویژه ارتباط می 
هاي خون به عنوان یکی از ریسک فاکتورهاي بیماري قلـبی بـا       شود. در این مطالعه ارتباط افزایش میزان چربی  نیازهاي شغلی ایجاد می   

هاي خون با سـطح اسـترس شـغلی       سطح استرس مورد بررسی قرار گرفته و این تحقیق با هدف تعیین تأثیرپذیري و ارتباط میزان چربی       
 افراد در یک محیط صنعتی انجام شد. 

روي   ها  مواد و روش   ر  حلیلی مقطعی که ب ت عه  ن مطال ای در  گـیري    نفر از پرسنل یک مجتمع صـنعتی بـه صـورت نمونـه        180: 
آوري گردید و براي سنجش میزان اسـترس   کارگیري پرسشنامه محقق ساخته جمع تصادفی انجام گرفت، اطالعات دموگرافیک افراد با به   

هاي بیولوژیک گرفته شد. در  هاي خون افراد نیز جهت بررسی استفاده شد . نمونه HSEها از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی  شغلی آن
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  16نسخه  spssهاي حاصله توسط نرم افزار  نهایت داده

سی  ها  یافته رر د مورد ب را ف سنی ا ن  بـود.    110/7   ±  11/4استرس شغلی  نمره کل و میانگین و انحراف معیار  30/6  ±3/5: میانگی
هاي ارتباط (شامل: افزایش خصوصیات مثبت در ارتباطات جمعی و کاهش کشمکش و درگیري در محیط کـار ) و تقاضـا (شـامل             مؤلفه

ترین نمره را در بین هفت فاکتور این پرسشنامه  به خود     ترین و بیش موضوعاتی مانند بار کاري ، خصوصیات و محیط کار ) به ترتیب کم  
گلیـسرید و کلـسترول و اسـترس شـغلی ارتبـاط               بین متغیرهاي تري  05/0بستگی در سطح معناداري   اختصاص دادند . نتایج آزمون هم      

گلیسرید، کلسترول و    همچنین برازش یک مدل رگرسیون نیز ارتباط معناداري را بین متغیرهاي تري).  p>   0/65(معناداري را نشان نداد  
 نشان نداد. 0/05استرس شغلی در سطح معناداري 

علی  نتیجه گیري  ري    :  ت ن  زا ا می ر آن ب دا عنا تباط م ر ی، ا غل ش س  ستر ا باالي ا سبت ح ن سطو رول      رغم  ست ــ د و کل سری ــ گلی
که اثرات نهفتـه      خون در افراد تحت بررسی مشاهده نگردید که حصول این نتیجه احتماال به دلیل سن نسبتا کم این افراد بوده به طوري 

استرس شغلی فرصت بروز نداشته است. سایر عوامل از قبیل شرایط جسمی و شغلی افراد، خصوصیات سایکولوژیک و متغیرهاي اثرگـذار        
 باشد.   تر می اجتماعی فرهنگی نیز در تبیین رابطه علیتی مورد بحث بوده و لذا، نیازمند مطالعات وسیع

 استرس شغلی، چربی خون، محیط صنعتی هاي کلیدي: واژه
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A-10-438-1 

 اخیر سال 5در  در رشت صنعتی کارخانه دریک شغلی هاي بیماري بررسی
 

 ,*4, مهدي جهانگیر بلورچیان  3, رضا کرمانپور 2, سعید امیدي1, سپبده حسن پور1فاطمه محمد نژاد

 مهندس , بهداشت حرفه اي, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی گیالن-1

 عضو هئیت علمی , بهداشت حرفه اي, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی گیالن-2

 پزشک طب کار, , کارخانه صنعتی رشت-3

 -(نویسنده مسئول) عضو هئیت علمی , بهداشت حرفه اي, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی گیالن-4

 رشت دانشکد عضو هئیت علمی , بهداشت حرفه اي, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی گیالن–مرکز تحقیقات علوم بهداشتی 
mblourchian@yahoo.com 

 چکیده
صاد   زمینه وهدف:     قت د و ا ولی ت چرخه  درآوردن  حرکت  ه  م ب ن اهر ری ت صلی  ر ا روي کا ی، نی عت صن ع  جوام در  روز  ام

هاي پیشگیري از بروز بیماري ها و حوادث ناشـی ازکـار در                 ترین برنامه   رود. یکی از مهم ترین و اساسی         یک کشور به شمار می    
المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل می بـاشـد.                   هرکشوري که به عضویت سازمان بین     

 است. هاي شغلی کارگران انجام شده این مطالعه با هدف بررسی بیماري

عه،    ها:     موادو روش  ن مطال هاي شغلی مـورد بـررسـی قـرار              نفر از کارگران یک کارخانه صنعتی از نظر بیماري          170در ای
برداري، تکمیل پرسشنامه تنفسی  هاي این پژوهش از طریق پرسشنامه، ادیومتري، اسپیرومتري، معاینه بدنی، عکس اند. داده گرفته

 است. و آزمایش خون و ادرار استخراج شده
درصد از    8سال بود.   6/1   ها و میانگین سنوات کاري آن 33/3سال اخیر  5میانگین سنی افراد شاغل مورد بررسی در  :ها  یافته

% 17/6درصد از کارگران دچار بیماري دیابت،    2/3درصد از کارگران دچار چربی باال،  11/7کارگران دچارکاهش شنوایی خفیف،     
 بیماري ریوي بودند. درصد از کارگران دچار 2درصد از کارگران دچار بیماري چشمی و 

ترین نوع بیماري در بین کارگران، بیماري چشمی است. علت وقوع این  دهد که بیش هاي پژوهش نشان می یافته :نتیجه گیري 
بیماري، مواجهه کارگران بخش مونتاژ، پرس و گارد به دلیل تمرکز و درگیري باالي چشم در انجام وظیفه است. دیگر بـیـمـاري      

ها نشستن یا ایستادن در محل انجام کار بـه             ها است که به دلیل عدم تحرك و ساعت          عمده این کارگران، چربی خون باالي آن      
ها و غیر قابل درمان بودن آن در صورت چشم پـوشـی، بـه مـدیـران و                        وقوع می پیوندد. دلیل عوارض شدید این نوع بیماري         

 ها تدوین گردد. هاي جدي براي پیشگیري کارگران از این بیماري گردد تا برنامه سرپرستان مربوطه پیشنهاد می

 صنعتی، اسیرومتري، ادیومتري  شغلی، کارخانه هاي : بیماريواژهاي کلیدي
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A-10-438-2 

 1395ارزیابی اختالالت اسکلتی عضالنی در کارمندان بانک شهرستان آستارا در سال 
 

 ،*4،مهدي جهانگیر بلورچیان3،جواد وطنی  2، سعیدامیدي1، فاطمه فیضی1فرناز میرزانژاد

 دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه اي ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1
 هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 2
 هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 3
 * هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن4

  mblourchian@yahoo.com-دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -رشت

 چکیده
ز بیماريزمینه و هدف:      ا عضالنی می یکی  سکلتی  ختالالت ا در محیط کاري ا ع  شای ه         هاي  ــ ینک ا ه  ــ ه ب ــ توج ا  شد. ب با

ها باال است لذا این مطالعه با هدف ارزیابی اختـالالت    مشاغل اداري از جمله مشاغلی هستند که شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در آن       
 اسکلتی عضالنی در میان کارمندان بانک انجام گرفت.

توصیفی   ها:   مواد و روش   عه  ن مطال ای نفـر از     92باشـد کـه       تحلیلی، جمعیت آماري کلیه کارکنان بانک شهرستان آستارا می  –در 
اسـتفاده    16نـسخه     spssافزار   ها از نرم طریق پرسشنامه اختالالت اسکلتی عضالنی نوردیک مورد بررسی قرار گرفتند. براي آنالیز داده  

 شد.
ن   ها:  یافته دا رمن سن کا ن  د که میانگی دا شان  ضر ن حا عه  ج مطال  ±  5/7هـا     سال و میانگین سـابقه کـار آن     39/ 4 ± 3/7نتای
%  29/3نفر) در طی یک سال گذشته کمردردي را تجربه کرده بودند که بیش از یک روز طول کشیده بود و  32% ( 34/8سال بود.  15/3

%   2/2% درد در آرنج راست،       4/3ي درد مشترك کمر و پاها تا زیر زانو تجربه کرده بودند. در خصوص درد آرنج،  ها سابقه نفر) از آن  27( 
ترین میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی  ترین و کم % درد در هر دو آرنج را گزارش کردند. که به ترتیب بیش 6/5درد در آرنج چپ و 

ي دردي را در هیـچ اندامـی           نفر) در این بررسی هیچگونه سـابقه  30% (32/6در بین کارکنان بانک مربوط به کمرد درد و درد آرنج بود.  
ي درد گزارش کردند. در این مطالعه مشخص شد که میانگین سن  ها سابقه نفر) حداقل در یکی از اندام 62% (67/4گزارش نکرده بودند و 

چنیـن    ، هـم  )p<0/409(داري وجود نداشـت       کارکنانی که درد را گزارش کردند باکارکنانی که درد را گزارش نکردند تفاوت آماري معنی    
 )p<0/363(داري وجود نداشت  ي کار این دو گروه نیز تفاوت آماري معنی درسابقه

ــه            نتیجه گیري:   ام رن ن بانک ب دا رمن در میان کا عضالنی  سکلتی  ختالالت ا شیوع ا ز  جلوگیري ا ــل      جهت  قبی ز  ا ایی  ــ ه
آموزش کارمندان براي انجام کار با وضعیت بدنی متناسب با اصول ارگونومی و در نظر گرفتن زمان مناسب براي استراحت و رفع خستگی      

 رسد. ضروري به نظر می
 اختالالت اسکلتی عضالنی، کارمندان بانک، شهرستان آستارا واژه هاي کلیدي:
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A-10-438-3 

 بررسی استرس شغلی کارکنان  یک بیمارستان آموزشی و درمانی در شهر رشت
 

 .*5,مهدي جهانگیر بلورچیان3,محمود حیدري2, رباب رحمن پور1, سارا نوري 1فاطمه خوش پسند
 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن -دانشجوي مهندسی بهداشت حرفه اي1

 شهریور دانشگاه علوم پزشکی گیالن 17بیمارستان -کارشناس پرستاري 2

 عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه اي, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن3

 .*عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه اي, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن4

   mblourchian@yahoo.com-دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -رشت

 چکیده
م ح ی ط   ک ا ر   م ی     مقدمه: د ر    ا    و د   ر  خ  د    ق ت   م ف ی  و  ر    ط   م ح ی ط   ک ا ر     ت  ا ی  ر  ش  ی لــ   ل  د  ی ن    ن ن د   ب ه   ه م  ا  گ ذ ر 

ر س     ا ه م ی ت   ب س ی ا ر ي   د ر   ت أ م ی ن   س ال م ت   ج س م ا ن ی   و   ر و ا ن ی   آ ن  ی ج ا د   ا س ت  ا  ا د ي   د ر    ز ی  ی ر    ت أ ث  ع و ا م ل   ک ه    ا ز    ب ر خ ی    ا خ ت صــا ر    ه    ب  ا ر د   و    ا   د  ه 
ن ا ش ی   ا ز   ک ا ر   د ا ر ن د   ک ه   ش ا م ل   م و ا ر د   ف و ق   ا س ت :   ش ر ا ی ط   ک ا ر ي ،   ت ر ا ک م   ک ا ر ي ،   ا ب ه ا م   ن ق ش ،   ت ع ا ر ض   ش غ ل ی ،   م س ئ و ل ی ت ،   ر و ا ب ط   ب ا   م ا ف و ق ،   

 ر و ا ب ط   ب ا   ز ی ر د س ت ا ن ،   ر و ا ب ط   ب ا ه م ک ا ر ا ن ،   ع د م   ا م ن ی ت   ش غ لـی . 
توصیفی       روش بررسی:  ز نوع  عه ا نفر از کارکنان یک بیمارستان آموزشی و درمانی در رشت            141تحلیلی  روي      –مطال

مورد   SPSSها با استفاده از نرم افزار         ها از پرسشنامه استرس شغلی استفاده شده و داده  جهت جمع آوري داده صورت گرفت. 
 ) در نظر گرفته شد. p>  0/05دار ( بررسی قرار گرفت و سطح معنی

درصد افراد همواره از انتظاراتی که در         62.7هایشان آگاهی دارند.      درصد از افراد همواره به وظایف و مسئولیت         73/7ها:    یافته
درصد   42درصد افراد اغلب به اهداف و دیدگاه هاي محیط کار خود واقف هستند.                 42/1ها دارند آگاه هستند.       محل کار از آن   

درصد افراد    35درصد از افراد همواره باید با سرعت زیاد کار کنند.              35/5افراد بعضی اوقات وقت کافی براي استراحت ندارند.         
درصد افراد بعضی اوقات در روابط در محل کارشان دچار تنش                33/1تحت فشار قرار دارند که ساعات طوالنی کار کنند.            

 شوند. درصد افراد بعضی اوقات در محل کار توسط سرپرست تشویق می 29/3هستند. 
شان می    نتیجه: ج ن ن باعث                نتای رکنان و همچنی ر کا ت کا در کیفی زیادي  ر  ا سی ر ب ثی أ ت شغلی  س  ستر د که ا ده

هاي اصالح محیط کار در کاهش استرس شغلی در محیط             فرسودگی شغلی زودرس کارکنان خواهد شد. لذا استفاده از روش          
 کار بسیار اهمیت داشته و نقش بسیار مهمی در افزایش بازدهی کار دارد.

 استرس شغلی, کارکنان بیمارستان, فرسودگی شغلی واژه هاي کلیدي:
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A-10-462-1 

 وري کارکنان پتروشیمی تأثیر شاخص هاي سالمت (طب صنعتی)بر بهره
 

 3،محمد کرباسی 2مصطفی اسدي ، 1محمدحسین محمد قیماسی

 کارشناس ارشد،شرکت پتروشیمی بیستون1
 کارشناس،شرکت پتروشیمی بیستون2

 m.karbasi@bispc.net(نویسنده مسئول)کارشناس ارشد،شرکت پتروشیمی بیستون،3*

 چکیده
ت محیط          زمینه و هدف:     سالم یمنی و  ن ا أمی ت ینکه  ه ا توجه ب ا در           ب االیی  ت ب ت واهمی وی ز اول هاي کاري ا

هاي ناشی از آن برخوردار است. نیاز است به فکر ایمنی و سالمت شاغلین در صنایع خود باشیم         توسعه اقتصادي وکاهش هزینه 
بایست صرف    هاي است که می      هایی که بابت از کارافتادگی و تعطیلی محیط کار به مراتب بیشتر از هزینه                   چرا که هزینه  

وري و سالمت و ایمنی در بین کارکنان پتروشیمی بیستون              هدف کلی این تحقیق مطالعه بین بهره         .بهداشت و ایمنی شود   
 .وري کارکنان پتروشیمی بیستون است اهداف مهم این تحقیق تعیین وشناسایی عوامل مؤثر بر بهره .است

راي           ها:  مواد وروش  د ب غلن شا ستون  شیمی بی رو پت شرکت  در  د که  ستن رادي ه ف حقیق ا ت ن  ي آماري ای عه  جام
است. وبراي تعیین حجم نمونه از فرمول         بندي شده استفاده شده     گیري احتمالی طبقه  آوري اطالعات از روش از روش نمونه  جمع

ابزار گردآوري اسناد و مدارك گذشته، متون و منابع علمی، اینترنت و پرسشنامه است. روش تجزیه                  .است  کوکران استفاده شده  
هاي جامعه آماري وسپس به آزمون فرضیات وترسیم دیاگرام             ها با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی            و تحلیل داده  

وآزمون ضریب   spssافزار    ایم. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته با استفاده از نرم                     تحلیل پرداخته 
 است. بستگی پیرسون استفاده شده هم

ره        ها:  یافته ه ا ب عمومی ب ت  سالم ن  ح و                  بی سوان ش  ن کاه رد، بی دا داري وجود  ا عن ت و م رابطه مثب وري 
وري رابطه مثبت و معناداري وجود        وري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. وبین کیفیت زندگی کاري و بهره               ها با بهره    بیماري

 دارد.
ره    نتیجه گیري:    ه عمومی وب ت  سالم ن  ب هم      بی ضری ا  ستگی    وري ب اطمینان و سطح معناداري     0/99و با   0/75ب

 است. 0/58وري  رابطه معناداري وجود دارد در تحلیل مسیر مدل مشخص شده که میزان تأثیر سالمت عمومی بر بهره 0/000
رهکلمات کلیدي:  ه ش بیماري ب ی،کاه غل ش ت  سالم  ها وري، 
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A-10-483-1 

 بررسی ابعاد استعداد حادثه پذیري درکارگران
 

 3، شهرام واحدي* 2، سیدشمس الدین علیزاده1امیرعباس علوي پور
)، دانشکده بهداشت، HSE)، گروه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست (HSEدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست ( 1

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 ss.alizadeh2013@gmail.comاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  (نویسنده مسؤول) استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه 2*

 شناسی،  دانشگاه تبریز دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان 3

 چکیده 
خ می            زمینه و هدف:   ر یمن  اا شرایط ن یمن و  اا عمال ن ر ا ث در ا ن         حوادث  در ای یمن  اا عمال ن ش ا د که نق دهن
باشد و یکی از      گیر است. استعداد حادثه پذیري به عنوان شاخصی فعال و پیشگیرانه براي حوادث شغلی می                 میان بسیار چشم  

باشد. میزان استعداد حادثه پذیري افراد از سنجیده عمل کردن یا ناگهانی و بدون                 ایمن می   اي در انجام اعمال نا      عوامل زمینه 
برداري از این شاخص      شود. شناسایی ابعاد استعداد حادثه پذیري براي بهره         فکر عمل کردن این افراد در هنگام کار ناشی می         

 باشد. این مطالعه با هدف تعیین ابعاد استعداد حادثه پذیري کارگران انجام شد. حائز اهمیت می
سی     ها:  مواد و روش   رر ز ب ستفاده ا ا ا ه   ب خان اب دثه          هاي کت حا د  دا ع ست ش ا سنج رهاي  زا ر و اب عتب اي، مقاالت م

 پذیري ابعاد استعداد حادثه پذیري مورد بررسی قرارگرفت. با نظر متخصصان ابعاد مورد نظر انتخاب شد. 
حوزه        ها:  یافته سه  در  ري  ذی پ دثه  حا د  دا ع ست عاد ا ب عوامل           ا شخصیتی و  ا  ی ردي  عوامل ف ی،  سمان ج عوامل  ي 

هاي  توان به سابقه کار، سابقه حادثه، محدویت ترین عوامل جسمانی می اي قرارگرفت. از مهم محیطی (محیط زندگی) یا زمینه
ي  ترین ابعاد در حوزه اهمیت حسی وحرکتی و استعمال سیگار اشاره کرد. وجدان، توجه، مسئولیت و نگرش مثبت به ایمنی از با

اي از    ي عوامل محیطی یا زمینه    چنین شرایط اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی در حوزه باشند. هم عوامل فردي یا شخصیتی می 
 اهمیت برخودار بودند.

ش نتیجه گیري: د که بی دا شان  ري ن ذی پ دثه  حا د  دا ع ست عاد ا ب سی ا رر تر این ابعاد مربوط به عوامل تغییر ناپذیر در  ب
توان استعداد حادثه پذیري      ها و شخصیت افراد نهفته است. با شناسایی این ابعاد در کارگران می               افراد می باشد که در ویژگی     

توان به عنوان یکی از پیشگویی کنندگان حادثه استفاده کرد و با               این افراد را نیز مشخص کرد. از استعداد حادثه پذیري می           
 توان سهمی در پیشگیري ازحادثه داشت. برداري از این  شاخص می بهره
                            دیدگی، افراد مستعدحادثه  هاي شخصیتی، حادثه ویژگی  هاي کلیدي: واژه
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A-10-489-1 

تأثیر مداخله آموزشی مبتنی برالگوي اعتقاد بهداشتی بر ارتقاي رفتارهاي پیشگیري کننده از هپاتیت ب در 
 شاغلین پر خطر

 .4. مریم رحیمی3ر3. دکتر ربیع اله فرمانبر2. دکتر زهرا جلیلی1مژگان رحیمی  گیل چاالن
 ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشناس مرکز بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران. دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت-1

 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، ایران.-2
بهداشت، دانشگاه ه دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکد-3

 Farmanbar@gums.ac.irعلوم پزشکی گیالن، رشت، ایران
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ، سازمان آموزش و پرورش ، رشت ، ایران.-4

 
 

 چکیده:

ج          مقدمه :    ی را ز  جهانی و ا شتی  دا ه ده ب عم شکل  یک م ب  ت  تی خطر مرگ              هپا عرض  در م ا  ر د  را ف ست که ا شغلی ا ن بیماري  ری ت
رها، چنان عدم رعایت این رفتا      هاي همگانی، هم    رغم مزایاي پیشگیري از هپاتیت ب و رعایت احتیاط           دهد. علی     ناشی از سیروز و سرطان کبد قرار می       

باشد. هدف از تحقیق تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوي اعتقاد بهداشتی در               �عنوان یکی از مشکالت بهداشتی در بین شاغلین پرخطر می           به
 باشد. ارتقاء رفتارهاي پیشگیري کننده از هپاتیت ب در شاغلین پرخطر می

صادفی         ها  مواد و روش   ت ر  دا شاهد  زمایی  رآ ز نوع کا عه ا ن مطال در ای نفر شاغلین پر خطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر             110: 
بخشی روایی وپایایی شده مبتنی بر         5ها به وسیله پرسشنامه      �رشت به روش تصادفی سیستماتیک در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. داده                

جلسه مداخله آموزشی متناسب با الگوي اعتقاد بهداشتی صورت گرفت، یک ماه بعد از                4آوري و پس از تجزیه وتحلیل آن،     الگوي اعتقاد بهداشتی جمع 
 تجزیه و تحلیل شد. SPSS19مداخله اطالعات جمع آوري و  با 

عنی یافته ها:  ت آماري م زه  تفاو سا ز نظر روه، ا دو گ ن  هاي الگوي اعتقاد بهداشتی و رفتارهاي پیشگیري کننده از هپاتیت ب در قبل             �داري بی
داري با رفتارهاي پیشگیري کننده       ها، منافع درك شده و راهنما براي عمل ارتباط معنی          �چنین در بین سازه     هم)p<0/0001(و بعد از مداخله دیده شد       

 داشتند.

شت.                نتایج دا ب  ت  تی ز هپا ده ا شگیري کنن پی رفتارهاي  ر  ر مثبتی ب ثی أ ت ضر  حا خله  دا توان براي ارتقاء رفتارهاي پیشگیري      -لذا می   : م
 هاي منافع درك شده و راهنما براي عمل استفاده کرد.   �کننده از هپاتیت ب از الگوي اعتقاد بهداشتی با تأکید بر سازه

شتی هاي کلیدي:�واژه دا ه عتقاد ب ر،  الگوي ا خط ر  پ ن  غلی شا ب ،  ت  تی ا  هپ
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A-10-490-1 

 شناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت نفت بررسی سالمت روان
 *4زهرا شریفی   -  3علی محمد نظام دوست  – 2فاطمه طالبی -1الهام سادات قریشی

 دانشجوي کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشگاه سبزوار/کمیته تحقیقات دانشجویی1
 دانشجوي کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت، دانشگاه سبزوار/کمیته تحقیقات دانشجویی 2

 کارشناس ، مهندسی بهداشت حرفه ا ي، کارشناس شرکت نفت سبزوار 3
 sharifi_12_ohs@yahoo.comکارشناس ارشد، ارگونومی، بهداشت، دانشگاه سبزوار/کمیته تحقیقات دانشجویی،4

 چکیده
ده زمینه و هدف:  عم ست.  ختی ا شنا ن  روا شانگان  یک ن شغلی  سودگی  ر ده ف دی شامل    پ دهاي آن  ام پی ن  ری ت

تواند در بروز حوادث شغلی نـیز تأثیـر           باشد که می غیبت، تعارضات بین فردي با همکاران، مشکالت جسمی و روحی و ... می 
سزایی داشته باشد. لذا این پژوهش به منظور تعیین رابطه سالمت روان شناختی و هوش هیجانی بـا فرسـودگی شـغلی در            به

 کارکنان شرکت نفت شهر سبزوار انجام گرفت.
توصیفی   ها:   مواد و روش   ز نوع  حقق ا ت ن  یـابی بـه هـدف پژوهـشی، بـه صـورت               بستگی بود. بـراي دسـت       هم  -ای

از کارکنان شرکت نفت شهر سبزوار که هیچ مشکل جسمانی یا روانی خاصـی نداشـتند و همگـی مـرد             71سرشماري، تعداد   
 General Healthیـا    Goldberg  (GHQ)انتخاب شده، به سـه آزمـون سـالمت عمومـی             1394بودند، در سال    

Questionnaire فرسودگی شغلی ،Maslach (MBI)  یاBurnout Inventory Maslach      و هـوش هیجانـی
Bradberry -Greaves  بـستگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون           ها به وسیله آزمون آماري ضریب هـم    پاسخ گفتند. داده

 چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
ب  ها:   یافته رتی ت ه  ش ب ژوه پ در  دگان  شرکت کنن سابقه کاري  سنی و  ن  انگی ها  بود. یافته 9±  1/4و  26  ±  2/8می

بینی تغییرات فرسودگی شغلی کارکنـان      داري در پش نشان داد که متغیرهاي سالمت روانشناختی و هوش هیجانی نقش معنی   
بینی کرد. بین هـوش هیجـانی و سـالمت            درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را پیش 25/4شرکت نفت داشت، این دو متغیر       

 تري دارند. بستگی وجود داشت.  نتایج نشان داد که افراد با هوش هیجانی باال مشکالت جسمانی و روانی کم روانی نیز هم
رگان     نتیجه گیري:   جمله ا ز  ت ا ه     شرکت نف ــ ع جام ــک  ی صاد  ــ قت ت و ا شرف پی در  ش مهمی  ست که نق هایی ا

بار آورد. لذا توجه فزاینده به فرسودگی شـغلی پرسـنل شـرکت          تواند خسارات جبران ناپذیري به دارد و بروز حادثه در آن می 
 شود. نفت از طریق آموزش هوش هیجانی و توجه به سالمت روانی آنان، امري ضروري تلقی می

 : فرسودگی شغلی، هوش هیجانی، سالمت روانی، کارکنان شرکت نفتواژه هاي کلیدي
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A-10-501-1 

 بررسی عملکرد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در یک شرکت بانکرینگ سوخت
 4*، ونوس گودرزي3، حامد اخوان2، هادي امینی1چی سعید گیوه

 عضو هییت علمی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران 1
 ، دانشگاه تهران پردیس کیشHSEدانشجوي کارشناسی ارشد  2

 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 3
  venus.goodarzi@ut.ac.irکیش،، دانشگاه تهران پردیس HSE(نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد  4*

 
 چکیده

ده     زمینه و هدف:   س ما سا را قانون کار، به منظور تأمین مشارکت کارکنان و مدیران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت                   93ب
ها و همچنین پیشگیري از حوادث و بیماري هاي ناشی از کار،               فنی و بهداشت کار، صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور در کارگاه             

هاي حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج              حفظ و ارتقا سالمت کارگران و سالم سازي محیط کار، تشکیل کمیته           
هاي   باشد. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد کمیته           الزامی می   11/4/1374در آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب             

 اي می باشد. حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور کارشناس بهداشت حرفه
ت ها: مواد و روش صور در  ج  در ت من سی مصوبا رر ا ب توصیفی ب ت  صور عه به  ن مطال ت کمیته ای سا فنی  جل حفاظت  هاي 

به مدت یکسال     1395تا دي ماه  1394و بهداشت کار و همچنین نقش اعضا در تشکیل جلسات و تحقق مصوبات مطرح شده، از دي ماه  
 شمسی در یک شرکت بانکرینک سوخت انجام گردید. 

فته  ها:  یافته ا شان می     ی ش ن ژوه پ حرفه          هاي  شت  دا ه س ب شنا جذب کار ز  س ا پ د که  ي،    ده جلسه کمیته به صورت    12ا
ها در جلسات اجباري بوده و جلسات با حضور           سال برگزار گردیده است. حضور کلیه اعضا یا نمایندگان تام االختیار آن         ماهیانه در طول یک 

اي و    جلسه و کارشناس بهداشت حرفه      2االختیار ایشان در      جلسه و نماینده تام     10است. مدیر شرکت در       تمام اعضا اصلی تشکیل گردیده    
تا از آنها محقق گردید  60ها مطرح شد که  مصوبه در کمیته 61اند. در مجموع  جلسه) حضور داشته 12کارشناس حفاظت در تمام جلسات (

مصوبه   11%) و     4/9مصوبه محیط زیستی (     3%)   24/5مصوبه بهداشتی ( 15%)،  52/4مصوبه ایمنی ( 32درصد ). از این مصوبات   98/3(
 است. %) بوده 18آموزشی (
شده می          گیري:  نتیجه حصال  ست ا ج  ت به نتای عنای ا  حرفه       ب شت  دا ه س ب شنا حضور کار ن  در        توا عامل مهمی  ا  ر اي 

در سازمان و     HSEبرگزاري منظم جلسات برشمرد. از طرفی درصدد تحقق باالي مصوبات مطرح شده نشان از تعهد مدیریت و اهمیت                    
تواند به عنوان بخشی از بیالن کاري و ارزیابی عملکرد              باشد. مصوبات جلسات کمیته می      همچنین همکاري و پیگیري اعضا کمیته می       

HSE                          ،سازمان نیز مورد استفاده قرار گیرد. بیش از نیمی از مصوبات در بخش ایمنی و آتش نشانی و سپس به ترتیب مصوبات بهداشتی
 تواند قابل توجیه باشد.  اند که با توجه به نوع کار شرکت می هاي بعدي بوده آموزشی و محیط زیستی داراي رتبه

 HSEکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کارشناس بهداشت حرفه اي،عملکرد  کلمات کلیدي:



476  

 

A-10-569-1 

 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از بیمارستانهاي شهر رشت
 

 ،*2، محمود حیدري1محمد جعفري دیزج 

 دانشجو، بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1

  heidari@gums.ac.ir،استادیار، بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 2

 

 چکیده
ن می باشد        اـشدخوشغل    نسبتبه  آنان    مثبتیامنفی  شنگرههندن د   نشاکارکنان    ضایتشغلی  ان ر   میز:  زمینه و هدف      

یعنی احساس خرسندي و خشنودي که فرد از کار خود می کند . باتوجه به اینکه                         «رضایت شغلی    »د .    میگیرارقرريملبسیااهتحتتأثیرعوـک
 بیمارستانیکی از مهمترین و شاید مهمترین بخش خدمات دهی به جامعه می باشد که با جان و سالمتی مردم سر وکار دارد لزوم توجه به شرایط                                 

ن درآمحیطی و روحی کارکنان بیمارستان بسیار قابل توجه می باشد . این تحقیق جهت بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان و عوامل موثر                          
 انجام شده است .

 : ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ بود . مواد و روش ها

درصد ، در     51/67درصد ، در بعد امنیت شغلی           65/25: بررسی نتایج در هشت بعد نشان داد که رضایت شغلی افراد در بعد جایگاه شخصیتی                   یافته ها 
درصد ، در بعد نظارت و        53/17درصد ، در بعد سیاست گذاري مدیریتی          49/03درصد ، در بعد وضعیت و شرایط محیط کار             41/53بعد حقوق و مزایا       

 54/128درصد بود . میانگین کلی امتیاز بدست آمده           53/33درصد و در بعد ارتباط با زندگی شخصی        68/33درصد ، ارتباط با همکاران 59/64سرپرستی  
درصد افراد داراي     20/83بود که نشان دهنده سطح متوسط از رضایت شغلی در بیمارستان می باشد .                       29/13درصد ) با انحراف معیار          57/13(

وسط بوده  مت  رضایتمندي باال و بقیه داراي رضایت مندي متوسط بوده اند . در بعد ارتباط با همکاران رضایت باال بوده و در سایر بعدها رضایت در سطح                          
 ارياست . ارتباط معناداري بین جنسیت ، سن ، سابقه با میزان رضایت شغلی وجود ندارد .  بین سطح تحصیالت و میزان رضایت شغلی رابطه معناد                               

 بود .
: با توجه به میزان متوسط رضایت مندي کارکنان بیمارستان باید براي افزایش رضایت شغلی عوامل موثر دراین امر شناسایی شده و بهبود          نتیجه گیري 

رفاهی و  ات  یابند تا در نهایت منجر به سالمتی کل جامعه گردد . راهکارهایی مانند افزایش پرسنل ، افزایش مزایا ، کاهش ساعات کاري ، افزایشامکان                         
ر برنامه هاي ورزشی ، افزایش تشویق ، حمایت از تحصیالت عالیه و ... می تواند به بهبود سطح رضایت شغلی کارکنان زحمت کش بیمارستان منج                             

 گردد.
 

 رضایت شغلی ، روان شناسی شغلی ، بیمارستان:هاي کلیدي واژه
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A-10-258-1 

Incidence, associated factors and underreporting of needle stick injuries among health care 
workers in one of Sabzevar hospital 

 

Reza Hekmatshoar1, Majid Fallahi2, , Fatemeh Abareshi3* , Rahim Akrami4 

1MSc, Department of Occupational health engineering, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical, Sciences, Sabzevar, Iran 

2PhD, Department of Occupational health engineering, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical, Sciences, Sabzevar, Iran  

3MSc,(Corresponding author) Department of Occupational health engineering, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical, Sciences, Sabzevar, Iran 

4MSc, Department of Occupational health engineering, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical, Sciences, Sabzevar, Iran  

  

 

Abstract 

Background: Needle sticks and other sharps-related injuries which expose workers to blood borne pathogens 
continue to be a significant hazard for hospital employees. The present study aimed to determine the prevalence 
and related factors of NSIs and to assess rate of NSIs underreporting and reasons for it among HCWs in one of the 
hospitals of Sabzevar University of medical sciences 

Materials& Methods: This cross sectional study was conducted from October  2015 to December  2015 
among random sample of 223 HCWs working in different wards in one of the hospitals of Sabzevar University of 
Medical Sciences. The study inclusion criteria were only employees who were at risk of NSIs with at least one 
year job experience. An anonymous questionnaire was used to obtain data on the prevalence, related factors and 
underreporting of NSIs. The content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) was calculated 0.9 and 
0.75 respectively. Data were analyzed using STATA software. 

Result: A total 223 HCW complete the questionnaire. The propor tion of female and male was 65.2%  and 
34.8%, respectively. A total of 33% of the studied HCW experienced NSI in 12 months before study and over half 
of them (58.18%) reported at least one NSI   at the same time. Syringe needles and angiocath were the most com-
mon devices involved in injuries. 42 (75%) cases of NSI which occurred were induced by these devices The ma-
jority of NSI occurred in patient room (35.7%) and most common practice leading to NSI was recapping needles 
(33.3%). 

Conclusion: This study showed that HCWs were exposed to a high r isk of NSIs. Based on the study findings 
the rate of NSIs underreporting is high in this hospital. So for the effective prevention of NSIs incidence among 
the studied HCWs, the following supportive measures are recommended 

Direct effort towards training and educating HCWs 

Stress the importance of reporting NSIs as a means of maximally reducing the risk of blood born infec-
tion 

Training should be provided to newly employed HCWs and update throughout their time of engagement 

Facilitating the reporting process, notably the time taken to report a NSIs  

 

Keywords: Associated factors, Under repor ting, Needle stick injur ies, Health Care Workers 
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 A-10-421-2

هاي کسب و کار دانشجویان بهداشت حرفه اي  مطالعه تأثیر برنامه هاي آموزشی کارآفرینی در افزایش مهارت
 دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 چکیده
ــايزمینه و هدف:      ه ه ــ زمین در  ــی  زرگ حــوالت ب ت شا  ن، من رینا ف رآ ن کا عنوا وآور و مبتکر به  خالق، ن د  را ف ی، ا جهان عرضه  در  اکنون 

دانـشجویان بـه    که از آنان بعنوان قهرمانان ملی یاد می شود. چرخ هاي توسعه همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید.    ه اند تولیدي و خدماتی شد   
ینـه سـاز    زم  عنوان قشر جوان و آینده ساز جامعه با فراگیري مهارت هاي کارآفرینی قادر خواهند بود از طریق راه اندازي مشاغل و کسب و کارهاي جدیـد،       

  توسعه در بخش هاي مختلف جامعه باشند.

تاثیر برنامه هاي آموزشی کارآفرینی در افزایش مهـارت هـاي کـسب و کـارمداخله اي و مقطعی با هدف تعیین این پژوهش بصورت  مواد و روش ها:      
انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان رشته بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانـشگاه   دانشجویان بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی ایران       

لعـه  مطاعلوم پزشکی ایران(سابق) که حداقل دو نیمسال تا فارغ التحصیل شدن فرصت داشتند تشکیل داده اند. داده ها از طریـق پرسـشنامه، مـصاحبه و             
 اسناد و مدارك جمع آوري شد.

% و بعد از مداخله و ارائه آموزش هاي متنـوع کارگاهـی6/47میزان کارآفرینی فردي در دانشجویان مورد پژوهش قبل از مداخله در این مطالعه   یافته ها:    
%، 8/32% میزان نیـاز بـه اسـتقالل        5/60میزان نیاز به توفیق در خصوص ابعاد کارآفرینی فردي( قبل از مداخله)نتایج زیر به دست آمد: % ارزیابی شد. 9/59

%. پس از مداخله، میزان هاي ابعاد پنج گانـه کـارآفرینی در جامعـه7/54% و میزان عزم و اراده4/45%، میزان مخاطره پذیري7/43میزان تمایل به خالقیت 
% و  7/66%، مـیزان مخـاطره پـذیري      5/61%، میزان تمایل به خالقیـت      7/41%، میزان نیاز به استقالل25/60پژوهش عبارت بودند از: میزان نیاز به توفیق    

ارائـه شـده اسـت،        ارزیابی طرح هاي کسب و کار که از طرف گروه هاي دانشجویی مـورد پـژوهش بعـد از مداخلـه          با توجه به  %.5/69میزان عزم و اراده  
درصد می باشد. 60تا  50بین  Business Plan مشخص گردید توانایی دانشجویان مذکور در ارائه طرح کسب و کار 

روحیه کارآفرینی که ترکیبی از مولفه هاي مختلف است در جامعه مورد مطالعه در حد پایین بوده است که با مداخله( کوتاه مدت و فـشرده)نتیجه گیري:    
ان رشـته   جویتغییر کرده و تا حدودي ارتقا یافته است. چنانچه برنامه هاي آموزشی مفصل تر و متنوع تري در رابطه با مهارت هاي کـارآفرینی بـراي دانـش       

 هاي مختلف در طول دوران تحصیل تدارك دیده شود می توان تاثیرات بیشتري را در جهت کسب توانایی کارآفرین شده در ایشان مشاهده کرد.

، خالقیت، مخاطره پذیري، دانشجویان، بهداشت حرفه ايکارآفرینی :هاي کلیدي واژه

ست که با مداخله( کوتاه مدت و فـشرد
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