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 (سازمان بین المللی استانداردسازی) ISO سازمان بین المللی

است و یک سازمان  International Organization for Standardization برگرفته شده از عبارت ISO واژه

سازمان استاندارد از کشورهای مختلف دنیا می باشد. سازمان جهانی  ۳۶۱مستقل، غیر دولتی و بین المللی با عضویت 

کارشناسان را در کنار یکدیگر جمع کرده تا اطالعات را به اشتراک گذاشته و با گسترش  (ISO) اندارد سازیاست

 .استانداردسازی به فراهم کردن راه حل هایی برای چالش های جهانی می پردازد

 .لمللی ایزو بر اساس مقررات و قوانین ژنو در کشور سوئیس می باشددبیرخانه مرکزی سازمان بین ا

 

 استاندارد های بین المللی ایزو چیستند؟

استاندارد های بین المللی باعث انجام کارها می شوند. آنها برای حصول اطمینان نسبت به کیفیت به جهان طبقه بندی 

می نمایند. همچنین آنها ابزار های آسان کننده برای تجارت  خاصی از کاالها و محصوالت ، خدمات و سیستم ها ارائه

استاندارد بین المللی را منتشر و به روزآوری کرده است که تقریبا   ۰۳۲۲۲بین المللی محسوب می شوند. ایزو بیش از 

ی م      در بر  همه صنایع را از تکنولوژی و فن آوری گرفته تا سالمت غذایی محصوالت کشاوری و مرتبط با بهداشت و را

 .و در هر جا اثر می گذارد همه روی  گیرد . استاندار های بین المللی ایزو بر

 

 داستان و تاریخچه تاسیس سازمان جهانی ایزو

کشور در موسسه مهندسان راه و ساختمان، در شهر لندن  ۰۲زمانی که نمایندگان  .اغاز شد ۳۴۹۶تاریخچه ایزو از سال 

ند و تصمیم گرفتند که سازمان بین المللی جدیدی را برای تسهیل همکاری های بین المللی و یکدیگر را مالقات کرد

اتحاد یکپارچگی استانداردهای صنعتی تاسیس نمایند و سر انجام این سازمان جدید به نام ایزو در بیست و سوم سال 

 .به طور رسمی شروع به کار کرد ۳۴۹۱

استاندارد بین المللی را منتشر کرد که تقریبا همه  ۰۳۲۲۲دسازی )ایزو( بیش از از آن به بعد، سازمان جهانی استاندار

 .جنبه های تکنولوژی و محصوالت تولیدی را تحت پوشش قرار می دهد

عضو فنی برای حفظ ، نگهداری و توسعه استانداردها فعال می  ۱۱۶۳کشور و  ۳۶۱امروزه اعضای این سازمان مشتمل بر 

 .ندمی کننفر به صورت تمام وقت برای دبیر خانه مرکزی سازمان ایزو در شهر ژنو کشور سوئیس کار  ۳۱۲باشند. بالغ بر 

 

 برای سازمان جهانی استانداردسازی ISO فلسفه نام گذاری

 IOS ) از آنجایی که ایزو یا همان سازمان استاندارد سازی بین المللی مخفف های متنفاوتی در زبان های مختلف دارد

 .را بدهند ISO در فرانسه( موسسان تصمیم گرفتند به آن فرم مخفف و کوتاه شده  OINانگلیسی، در

به معنی تساوی نشأت می گیرد. زیان هر چه باشد و کشور هر کجا باشد این سازمان  ISOS از واژه یونانی (ISO) ایزو

 .است ISO و گواهینامه همیشه نامش
 

http://www.iso.org/iso/home.html
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 چیست؟ ISO مزایای استانداردهای بین المللی

استانداردهای بین المللی ایزو اطمینان می دهند که کاالها و خدمات مطمئن ، معتبر و با کیفیت هستند. برای شرکت 

ها این استانداردها ابزار های استراتژیکی هستند که هزینه ها را با کم کردن تلفات و اشتباهات و افزایش تولید، کاهش 

ها کمک می کنند که بازارهای جدید دسترسی داشته باشند و حوزه کاریشان را  می دهد. استانداردهای ایزو به شرکت

 .با کشورهای در حال توسعه هم سطح کرده و تجارت جهانی را تسهیل نمایند

 کدام استانداردهای ایزو پرمخاطب ترند؟

لیدات و صنایع تدوین و استاندارد برای تمامی تو ۰۳۲۲۲همانطور که گفته شد سازمان جهانی استانداردسازی بیش از 

منتشر کرده اما در این بین برخی از استانداردهای مدیریتی آن بیش از سایر استانداردهای مورد اقبال گرفته و اکثر 

استاندارد  ازسازمان ها و شرکت ها نسبت به اجرا و دریافت گواهینامه های آن اقدام می کنند که از این دست می توان 

استاندارد مدیریت و ایمنی مواد  ، (ISO14001) استاندارد مدیریت زیست محیطی ، (ISO9001) مدیریت کیفیت

 .می باشندISO TS16949  استاندارد ویژه صنایع خودروسازی و قطعه سازی خودرو ،ISO 22000 غذایی

 

 :سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 استاندارد

را به  ISO 9000 سری استانداردهای (ISO/TC 176 ) سازمان بین المللی ایزو 711کمیته فنی  7891در سال 

 ازی و استقرارجهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری استاندارد، بوجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده س

به یک  ISO سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. استاندارد

محصول خاص داده نمی شود، بلکه فرآیند تولید کاال یا خدمات را در یک واحد تجاری )تولیدی( مورد ارزیابی قرار می 

 .دهد

 

 :ی مدیریت زیست محیطیسیستم ها ISO 14000 استاندارد

شامل استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی می باشد.  ISO 14000 استانداردهای خانواده

سازمان ایزو بوجود آمدند. یک سیستم مدیریت زیست  701میالدی توسط کمیته فنی  7881این استانداردها در سال 

 .یستم های جامع مدریت به حساب آیدمحیطی می تواند به عنوان بخشی از س

این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرح ریزی، تعریف مسئولیت ها، تعیین روش ها و فرآیندها و همچینین 

 .در اختیارگیری منابع الزم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است

می شود که برنامه های عملی برای کمک به پاکیزه ماندن  ISO 14001 اهینامهدر واقع سازمانی موفق به دریافت گو

 .محیط زیست داشته باشد و این برنامه ها مرتبا مورد پایش و اندازه گیری قرار گیرد

 

 

 

http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-14001/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-22000/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-22000/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-22000/
http://isosystem.ir/certificate/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-ts-16949/
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ANSI 

زمااانی کااه پاانن انجماان مهندساای و سااه آژانااس دولتاای کمیتااه اسااتانداردهای مهندساای           ۳۴۳۳ در سااال 

باااه انجمااان مهندسااای   ۳۴۰۳ در ساااال.  AESCکیل دادناااد بناااا گذاشاااته شاااد را تشااا (AESC) آمریکاااا

بااا تیییاار ساااختار خااود تباادیل بااه موسسااه اسااتانداردهای    ASA ۳۴۶۶ تباادیل شااد. در سااال  (ASA) آمریکااا

 .نام فعلی بکار گرفته شده است ۳۴۶۴ شد. از سال (USASI) ایاالت متحده آمریکا

 اعضا

المللاای، و افااراد هااا و موسسااات بااینهااا، دانشااگاههااا، شاارکتسااازمانهااای دولتاای، شااامل آژانااس ANSI اعضااای

 باشد.ای میمیلیون فرد حرفه ۱٫۲ شرکت و 000111حافظ منافع  ANSI است. در مجموع

  

 ANSI روند

کنااد امااا بااا تاییااد اعتبااار رونااد موسسااات استانداردسااازی  خااود اسااتاندارد ایجاااد نماای ANSI بااا وجااود ایاان کااه

نمایااد تااا بررسای ماای  ANSI نمایاد. تاییااد اعتبااار ( را تسااهیل ماایANSاندارهای ملای آمریکااا ) بوجاود آمااده اساات 

را در مااورد صااراحت، تعااادل، جامعیاات، و رونااد     ANSI هااایرونااد تعیااین اسااتاندارد در موسسااات نیازمناادی   

 مناسب تامین کنند.

  

همچناین نحاوه بهباود آنهاا را بارای      گاردد و  استانداردهای جامع اختیاری موجاب پاذیرش ساریع آنهاا در باازار مای      

اسااتاندارد در آمریکااا وجااود دارنااد کااه      ۳۲۲۲۲ سااازد. حاادود کننااده مشااخ  ماای  تااامین امنیاات مصاارف  

 بر آنها قرار دارد. ANSI نام

 روند استانداردهای ملی آمریکا شامل موارد زیر است:

 اجماع توسط گروهی که شامل تمام افراد ذینفع است.

 می استانداردهانظرخواهی و مرور عمو

 دادن به نظریات پاسخ در نظر گرفتن و

 ایجاد تیییراتی که از لحاظ جامعیت در همان حد استاندارد باشد

 امکان بررسی شکایت هر یک از طرفین که معتقد است این اصول رعایت نشده است

http://www.asemankafinet.ir/
http://www.asemankafinet.ir/
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 المللیها در استانداردهای بینیتبهبود فعال

نمایاد ایان موسساه در تاالش اسات تاا اساتانداردهای        اساتانداردهای آمریکاا را تعیاین مای     ANSI عالوه بر این کاه 

المللاای را کااه مااورد نیاااز آمریکااا در جامعااه جهااانی مااورد پااذیرش قاارار دهااد و در صااورت نیاااز اسااتانداردهای بااین

 است در آمریکا به کار برد.

  

المللاای )کمیساایون بااین IEC المللااییاان موسسااه نماینااده اصاالی آمریکااا در دو موسسااه باازرن اسااتاندارد بااین  ا

( USNCالمللاای اسااتانداردهای جهااانی( از طریااق کمیتااه ملاای آمریکااا )      )سااازمان بااین  ISO الکترونیااک( و

هاای بسایار مهماای را   روههاا و زیرگاا قارار دارد و کمیتاه   ISO و IEC باشاد. ایان موسسااه تقریباات در تماام رونااد    مای 

باارده  ISO و IEC بااه ANSI یااا USNC نمایااد. در بیشااتر مواقااع اسااتانداردهای آمریکااا از طریااق ماادیریت ماای

 دهند.ای از جهان مورد پذیرش قرار میشده و آنها را به عنوان استانداردی در تمام یا گوشه

  

 ANSI چتر های استانداردسازی زیرای از فعالیتنمونه

 مدیریت پنن بخش را به عهده دارد: موسسه

  

 (ANSI-BSPیا ) ANSI بخش استانداردهای سوخت زیستی

 آوری اطالعات در بخش سالمتبخش استانداردهای فن

 ANSI بخش استانداردهای امنیت داخلی

 ANSI بخش استانداردهای نانوتکنولوژی

 بخش جلوگیری از دزدی هویت و مدیریت استانداردهای تشخی  هویت

 ها را هماهنگ، شناسایی، و منظم نماید.ر بخش در تالش است تا استانداردهای اختیاری در این زمینهه
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OSHA   چیست ؟ 

اجاارای بازرساای هااای  OSHA ، بهداشاات وایمناای شاایلی0791باار اساااس قااانون بهداشاات وایمناای شاایلی از سااال 

اج شااده کااه توسااط سااازمان جهاات ایمناای  کارخانااه هااا وبررساای اینکااه آیااا کارفرمایااان از اسااتانداردهای اسااتخر  

کااار را اعمااال  5(a()0) همچنااین قساامت OSHA وبهداشاات محلهااای کاااری تصااویب شااده را بکااار ماای برنااد.   

همانناد )مااده عماومی کاار( مای داناد کاه بارای هار کاارگر) زن یاا مارد( بایاد شارایط کاار ایمان و                  کرده اسات و 

 بهداشتی فراهم شود.

کااه بصااورت تخصصاای در   OSHA ات کارخانجااات توسااط کارکنااان بهداشاات وایمناای تااابع  تحقیقاابازرساای هااا و

رشته ایمنای وبهداشات شایلی آماوزش دیاده اناد اجارا مای شاود. مراحال اجارای برناماه بهداشات وایمنای شایلی                

کاار بایاد بار طباق اساتانداردها اتخااذ کارده والزاماات          01( b )شان را از میان طرحهاای تاییاد شاده تحات بخاش      

مرحلااه وزمینااه  62را اعمااال کننااد کااه از نظاار مااوثر بااودن حااداقل در حااد الزامااات فاادرال باشااد. در حااال حا اار 

مرحلاه ماوارد اختصاصای وعماومی را      62وجاود دارد .کاه    OSHA هایی باا طرحهاای بهداشات وایمنای تاییاد شاده      

مرحلاه فقاط ماوارد عماومی را پوشاش مای دهاد .مراحال طرحهاا           2 نتارل مراحال وموا اع( و   پوشش می دهد ) ک

 ماه از صدور آن نگذشته باشد انتخاب کرد .2را باید با استانداردهای قابل مقایسه با استانداردهای فدرال که 

بازرسای مشاابه    با وجاود ایان بیشاتر مراحال انتخااب اساتانداردها شابیه اساتانداردهای فادرال اسات و شایوه هاای            

اگاار در هاار مرحلااه از   اساات ) کااه شااامل اسااتنادات وجرایماای متناسااب بااا کااارگر وکارفرمااا ومساائولیتها اساات(   

الزامااات بهداشاات وایمناای شاایلی اختالفااات یااا ا ااافاتی باشااد شااما بایااد مسااتقیما بااا مراحاال نقشااه سااازمانی کااه 

ون تاذکر وتاکیاد اجارا مای شاود ولای الزاماات        . بازرسای هاا هماواره باد      تعیین کننده اسات ارتبااد داشاته باشاید    

وجااود دارد کااه کااه در صااورت وجااود شاارایط ومااوارد معیناای کارفرمااا را مو ااف بااه    OSHA خاصاای تحاات نظاار

 ساعت انجام شوند. 62تصحیحات و اقدامات اصالحی می کند که باید حداکثر  رف مدت   انجام

 این شرایط شامل مراحل زیر است :

 وع که نیاز به تصحیح فی الفور دارد .شرایط خطر قریب الوق 

 .بررسی حوادثی که کارفرما یه سازمان راجع به مرن وسانحه گزارش داده است 

 .بازرسی هایی که باید بعد ازساعات کار روزانه یا آماده سازی ها وانجام تدارکات خاص موردنیاز اجرا شود 

  یا دیگر پرسنل حا ررا در برابر خطر حفظ کنند.مواردی که نیاز به تذکر است که نماینده کارگر وکارفرما 

  روز کاری به تاخیر بیفتد. 5درمواردی که هدف و دلیل منطقی وجود دارد که بازرسی بیش از 

    شارایطی کاه ماادیر ناحیاه ای OSHA       تااذکر کاافی را باارآورد کناد کاه بازرساای ماوثر وکاااملتری را ایجااد خواهااد

 کرد.

 

http://www.asemankafinet.ir/
http://www.asemankafinet.ir/
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 (OSHA) اشت شغلىاستانداردهاى سازمان ایمنى و بهد

 OSHA تاریخچه ، دالیل ایجاد و اهمیت سازمان

مخفف  OSHA .را تأسیس کرد OSHA بر اساس قانون ایمنى و بهداشت شیلى سازمان ۳۴۱۲کنگره آمریکا در سال 

است. هدف از ایجاد این ساختار اطمینان از  Occupational Safety and Health Administration عبارت

یمن و سالمتى براى کارکنان زن و مرد از طریق اعمال استانداردهاى اجبارى و فراهم نمودن آموزش، مشاوره، شرایط کار ا

تحصیل و توسعه بود. سازمان ایمنى و بهداشت شیلى بخشى از دپارتمان کار ایاالت متحده آمریکاست و مدیر سازمان به 

 ام و یفه مى کند. عنوان مشاور وزیر کار در خصوص ایمنى و بهداشت شیلى انج

این سازمان داراى یک دفتر ملى، دفاتر منطقه اى، دفاتر برنامه ریزى ایالتى و دفاتر مشاوره اى بوده و در واقع به عنوان 

قانون کار ایاالت متحده آمریکاست. این سازمان همچنین مسئولیت امنیت و قوانین محیط کار را بر عهده دارد و در جهت 

د شرایط امن براى زنان و مردان یکسرى آموزش ها، اطالعات و دوره هاى ایمنى و بهداشت برگزار مى بهداشت کار و ایجا

کارگر در اثر  ۳۲کند. دالیل ایجاد و اهمیت سازمان ایمنى و بهداشت شیلى به شرح زیر است: به طور متوسط در هر روز 

آمریکایى در اثر آسیب هاى شیلى کشته  ۲۶۲۲از  آسیب هاى شیلى جان خود را از دست مى دهند. به طور سالیانه بیش

 .میلیون حادثه شامل آسیب و بیمارى گزارش مى شود ۹مى شوند. در سال بیش از 

 

 OSHA مأموریت ها و فعالیت هاى سازمان

 :مأموریت هاى این سازمان عبارتند از

 فراهم کردن برنامه هاى آموزشى به منظور افزایش دانش ایمنى و بهداشت شیلى 

  نجات جان انسان ها، جلوگیرى از آسیب ها و محافظت از بهداشت کارگران از طریق توسعه استانداردهاى ایمنى و

 بهداشتى و بازرسى محیط هاى کارى به منظور اطمینان از اجراى درست قوانین

 :فعالیت هاى سازمان ایمنى و بهداشت شیلى به شرح زیر است

  کارگرانمراقبت و ارزیابى ایمنى و بهداشت 

  ایجاد ایمنى و بهداشت کارگران آمریکایى به وسیله تنظیم و اجراى استانداردها، فراهم کردن تعلیم و تحصیالت، تأسیس

شرکت ها و تشویق کردن به پیشگیرى هاى مداوم و پیوسته در کارگاه براى ایمنى و بهداشت این سازمان قوانین کارگران 

 ا از طریق دفاتر ایالتىو کارفرمایان کار و امور اجتماعى ر

  برنامه ریزى و اجرا می کند. برنامه هاى ایالتى باید استانداردهاى سازمان ایمنى و بهداشت شیلى براى مکان هاى ایمن

 .و بهداشتى را پوشش دهند
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 OSHA استانداردهاى سازمان

. در مواردى که استاندارد انواع مختلف مخاطرات محیط هاى کارى را پوشش می دهند OSHA استانداردهاى سازمان

     تدوین شده ای موجود نباشد باید از استانداردهاى عمومى پیروى کرد. این استانداردها در چهار بخش دسته بندى

 :می شوند

 صنایع عمومى )تولیدی( با عالمت اختصارى D 

 مان و سازه ها با عالمت در خصوص حفا ت فردى ، محافظت از آسیب هاى وارده به ابزار و ماشین آالت صنعت ساخت

 C  اختصارى

 در مورد حفا ت سقود از ارتفاع وحفا ت و پیش گیرى از آتش سوزى صنایع دریایى با عالمت اختصارى  M 

 استانداردهایى در خصوص حفا ت از افراد در دریا و ابزار و تجهیزات مرتبط با کشاورزى با عالمت اختصارى  A 

 OSHA  نداردهاى سازماننحوه شماره گذارى و خواندن استا

بخش و قسمت  CFR هر شماره استاندارد سازمان ایمنى و بهداشت شیلى شامل بخش هاى عنوان، کد قوانین فدرال

به استاندارد صنایع عمومی مشهور  ۳۴۳۲است. هر عنوان از قوانین به بخش هایی تقسیم می شود، به عنوان مثال بخش 

شامل استاندارد های صنایع  ۳۴۳۳و  ۳۴۳۱، ۳۴۳۲ن و سازه و بخش های استانداردهای ساختما ۳۴۰۶است. بخش 

شامل  ۳۴۳۲دریایی هستند. هر بخش از این استاندارد ها نیز به بخش های فرعی تقسیم می شوند؛ به عنوان مثال بخش 

 .نشان داده شده اند ۳بخش های فرعی است که در جدول 

شامل قسمت هایی است که در جدول  D می شود؛ مثال بخش فرعی همچنین هر بخش فرعی نیز به قسمت هایی تقسیم

است. در این  ۰۴CFR1910.26آورده شده اند. یک نمونه از کدهای استاندارد سازمان ایمنی و بهداشت شیلی  ۰

نشان دهنده  ۳۴۳۲است در ابتدا آمده و در قسمت بعد عدد  ۰۴استاندارد کد فدرال سازمان ایمنی و بهداشت شیلی که 

 .نیز مربود به نردبان های آهنی سیار است ۰۶استاندارد صنایع عمومی و عدد 
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 (OSHA) بخش های فرعی استاندارد صنایع عمومی سازمان ایمنی و بهداشت شیلی – ۳جدول 

 بخش فرعی مو وع

 Walking-working surfaces Subpart D محوطه های کاری

 Means of egress Subpart E روش های و سیستم های تخلیه

سکوهای تقویت شده، باالبرهای حمل کننده 

 افراد و تجهیزات نصب شده

Powered platforms, man lifts and vehicle mounted 
work platforms 

Subpart F 

 Occupational health and environmental control Subpart G کنترل محیط زیست و بهداشت شیلی

 Hazardous materials Subpart H مواد خطرناک

 Personal Protective Equipment Subpart I تجهیزات حفا ت فردی

 General environmental controls Subpart J کنترل های عمومی محیط زیست

 Medical and first aid subpart K پزشکی و کمک های اولیه

 Fire protection Subpart L حفا ت در مقابل آتش

 Compressed gas and compressed air equipment Subpart M تجهیزات گاز و هوای فشرده

 Materials handling and storage Subpart N حمل و ذخیره مواد

 Machinery and machine guarding Subpart O ماشین کاری و حفا ت ماشین

 Hand and portable powered tools Subpart P ابزارهای دستی و قابل حمل برقی

 Welding, cutting and brazing Subpart Q جوشکاری، برشکاری و برس کاری

 Special industries Subpart R صنایع مخصوص

 Electrical Subpart S الکتریسیته

 Toxic and hazardous substances Subpart Z جایگزین های سیم و خطرناک
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 (OSHA)  قسمت های بخش فرعی محوطه های کاری، بخش استاندارد صنایع عمومی سازمان ایمنی و بهداشت شیلی  – ۰جدول 

 قسمت مو وع

 definitions ۳۴۳۲۱۰۳ تعاریف

 General requirements ۳۴۳۲۱۰۰ نیازمندی های عمومی

 Guarding floor and wall openings and holes ۳۴۳۲۱۰۱ محافظت در کف و دیوارهای باز و گودال ها

 Fixed industrial stairs ۳۴۳۲۱۰۹ پله های صنعتی ثابت

 Portable wood ladders ۳۴۳۲۱۰۲ نردبان های چوبی سیار

 Portable metal ladders ۳۴۳۲۱۰۶ نردبان های آهنی سیار

 Fixed ladders ۳۴۳۲۱۰۱ نردبان های ثابت

 Fixed ladders ۳۴۳۲۱۰۳ هنیازمندی های ایمنی برای نردبان های ایستاد

 نردبان های ایستاده سیار دستی
Manually propelled mobile ladder stands and 

scaffolds(towers) 
۳۴۳۲۱۰۴ 

 Other working surfaces ۳۴۳۲۱۱۲ دیگر سطوح کاری

 

 

سازمان ملل  یکی از موسسات تخصصی  (International Labour Organization ) المللی کارسازمان بین

کنفرانس  هایو در نتیجه بحث ۳۴۳۴پردازد. این سازمان در سال می کارگران و کار است که به امور مربود به متحد

د و پس از تأسیس سازمان ملل متحد بو جامعه ملل المللی کار در آغاز وابسته بهتأسیس شد. سازمان بین صلح پاریس

 .تصویب شد ۳۴۹۹معروف است در سال  فیالدلفیا های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیهاز سازمان

 .شوداست. این سازمان هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار می سوئیس در کشور ژنو این سازمان در شهرمقر 

کااا   در زمااانی کااه کنفاارانس صاالح در جنااگ جهااانی اول پااس از پایااان ۳۴۳۴المللاای کااار در سااال سااازمان بااین

بااه وساایله دوتاان از   قاارن نااوزدهم  باار پااا بااود، شااکل گرفاات. نیاااز بااه پیاادایش چنااین سااازمانی در      ورسااای

و دانیال لگرانااد ماورد تأکیاد و پیگیااری قارار گرفتااه باود. پااس از       راباارت اوون یعنای  فرانسااوی و ولازی  صانعتگران 

در باساال  ۳۴۲۳للاای جهاات تاادوین قااانون کااارگران در سااال  المهااای بااینآنکااه طاارح مااذکور در خااالل همکاااری

المللااای در جهااات باااا هااادف تااادوین مقاااررات و قاااوانین باااین   ILOماااورد توجاااه قااارار گرفااات. ساااازمان 

در باین  ILO هاا متولاد شاد. قاانون    کاار و حصاول اطمیناان از بکاارگیری آن     المللای اساتانداردهای باین   ساازی بهینه

المللاای صاالح تاادوین شااد. ایاان   بااه وساایله کمیساایون کااار در کنفاارانس بااین   ۳۴۳۴هااای ژانویااه و آوریاال  ماااه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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، بریتانیااا ،لهساتان  ،ژاپان  ،ایتالیاا  ،فرانساه  ،چکسالواکی  ،کوبااا ،بلژیاک  کشاور  ۴ترکیبای باود از نماینادگان    کمیسایون  

 (AFL) رئایس فدراسایون کاارگری آمریکاا     کاه رهباری کمیسایون را سااموئل گاامپرس،      ایاالت متحاده آمریکاا   و

ساازمانی باود کاه نماینادگان      بر عهده داشات. نتیجاه ایان نشسات باروز ساازمان ساه جانباه گرایای باود کاه تنهاا            

فصال هشاتم معاهاده صالح ورساای       ILO داد. قاانون دولات، کارفرمایاان و کاارگران را در یاک نقطاه ساامان مای       

 .است

 شعار روز ایمنی و بهداشت شغلی

  المللی کاراردیبهشت( به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت شیلی شعاری توسط سازمان بین ۳آوریل ) ۰۳هر ساله 

(ILO)  گرددو الزامات مقاوله نامه های مصوب برای کشورهای عضو، به شرح ذیل اعالم می توسعه پایدار برای: 

 شعار سال

 سکوت را بشکن ۰۲۰۲

 آینده ایمن و سالم در مشاغل ۰۲۳۴

 های کاری سالم و ایمن برای جوانان و نسل آیندهایجاد محیط ۰۲۳۳

 (OSH) های ایمنی و سالمت شیلیآوری و استفاده از دادهبهبود جمع ۰۲۳۱

 (Workplace Stress: a collective challenge) استرس در محیط کار، یک چالش جمعی ۰۲۳۶

 ار شایسته با نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و سالمت کارتحقق ک ۰۲۳۲

 ایمنی و بهداشت در استفاده از مواد شیمیائی هنگام کار ۰۲۳۹

 پیشگیری از بیماری های شیلی ۰۲۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_-_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_-_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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  6160ر روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال شعا

 OHS  بینی، آمادگی و مقابله با بحران با سرمایه گذاری مقاوم در سیستم های پیش

The COVID-19 pandemic has led governments, employers, workers and the general 

population to face unprecedented challenges in relation to the virus and the many 

effects it has had on the world of work. The World Day for Safety and Health at Work 

will focus on strategies to strengthen national occupational safety and health (OSH) 

systems to build resilience, in order to face crises now and in the future, drawing on 

lessons learned and experiences from the world of work. 

آوریل )روز جهانی ایمنی و سالمت کار( شعار جهانی  61به رسم سال های گذشته، در مور   (ILO) سازمان جهانی کار

این روز را به صورت رسمی منتشر نمود. شعار امسال با توجه به بحران همه گیری ویروس کرونا و تحت تاثیر قرار دادن 

ریت ایمنی و سالمت کار در بسیاری از صنایع کشورهای دنیا، به این مو وع مهم اختصاص یافت. سیستم های مدی

منجر شده است تا دولت ها، کارفرمایان، شاغلین و عموم مردم با چالش های بی سابقه ای  07-پاندمی ویروس کووید

 .به همراه داشته است در ارتباد با این ویروس روبرو شوند که این امر تاثیراتی را در دنیای کار

شعار روز جهانی ایمنی و سالمت کار بر استراتژی های تقویت کننده سیستم های مدیریتی ایمنی و سالمت کار در 

کشورهای مختلف به منظور ایجاد تاب آوری و مقابله با بحران پاندمی کرونا ویروس در حال حا ر و آینده بر اساس 

 .اردتجارب گذشته در دنیای کار تمرکز د

Since emerging as a global crisis in early 2020, the COVID-19 pandemic has had 

profound impacts everywhere. The pandemic has touched nearly every aspect of the world 

of work, from the risk of transmission of the virus in workplaces, to occupational safety 

and health (OSH) risks that have emerged as a result of measures to mitigate the spread 

of the virus. Shifts to new forms of working arrangements, such as the widespread reliance 

on teleworking, have, for example, presented many opportunities for workers but also 

posed potential OSH risks, including psychosocial risks and violence in particular. 

تأثیرات عمیقی در همه جا داشته  COVID-07 ، بیماری همه گیر6161در اوایل سال از زمان  هور بحران جهانی 

است. همه گیری تقریبات همه جنبه های دنیای کار را تحت تأثیر قرار داده است، از خطر انتقال ویروس در محیط های 

ویروس انجام شده است. که در نتیجه اقداماتی برای کاهش انتشار  (OSH) کار، تا خطرات ایمنی و بهداشت شیلی

شیوه های جدید کار کردن، مانند اتکای گسترده به کار از راه دور، فرصت های زیادی را برای کارگران فراهم کرده 
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 به را خشونت ویژه به و اجتماعی –، از جمله خطرات روانی OSH است، اما این شیوه کار کردن همچنین خطرات بالقوه

 .است داشته همراه

در همه عرصه ها تاثیراتی را به  07-، پاندمی کووید6161وع بحران همه گیری ویروس کرونا در اوایل سال از زمان شر

تقریبا همه جنبه های دنیای کار را تحت تاثیر قرار داده است، اعم از انتقال و  07-همراه داشته است. ویروس کووید

ی کاهنده شیوع کرونا ویروس که در نتیجه مدیریت شیوع کرونا ویروس در محیط های کاری تا کلیه اقدامات کنترل

ریسک های ایمنی و سالمت شیلی اجرایی شده اند. همچنین کرونا ویروس باعث شده است که شکل  اهری مشاغل 

به طور کلی دستخوش تیییراتی همچون دورکاری یا کار در خانه شود و بعالوه، فرصت های شیلی بسیاری را در این 

کسب و کارهای اینترنتی(. اما از طرفی ریسک های ایمنی و سالمت شیلی بالقوه ای هم )اهم آورددوران پاندمی فر

 .ایجاد شد که از آن جمله می توان به ریسک های روانشناختی و ایجاد خشونت اشاره نمود

The World Day for Safety and Health at Work 2021 focuses on leveraging the elements 

of an OSH system as set out in the Promotional Framework for Occupational Safety and 

Health Convention, 2006 (No. 187). The world day report examines how the current crisis 

demonstrates the importance of strengthening these OSH systems, including occupational 

health services, at both the national and undertaking level. 

The ILO will take this opportunity to raise awareness and stimulate dialogue on the 

importance of creating and investing in resilient OSH systems, drawing on both regional 

and country examples in mitigating and preventing the Spread of COVID-19 at the 

workplace. 

بر استفاده ابزاری از عناصر سیستم های مدیریت ایمنی و سالمت  6160شعار روز جهانی ایمنی و سالمت کار در سال 

رد. گزارش های ( تمرکز دا019)شماره  6112کار در یک غالب تبلییاتی برای کنوانسیون ایمنی و سالمت شیلی سال 

جهانی نشان می دهند که چگونه بحران پاندمی کرونا ویروس، اهمیت و  رورت تقویت سیستم های ایمنی و سالمت 

 .کار، اعم از خدمات سالمت شیلی را تضعیف کرده است

ینه را سازمان جهانی کار از فرصت پیش آمده استفاده می کند تا آگاهی همگانی را در این زمینه بهبود بخشد و زم

جهت انجام گفتگوها من باب اهمیت و  رورت ایجاد و سرمایه گذاری در تاب آوری سیستم های مدیریت ایمنی و 

 .در محیط های کاری، ایجاد نماید 07-سالمت کار به منظور پیشگیری از شیوه ویروس کووید

 معرفی سایت های در حوزه ایمنی
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 انجمن دولتی بهداشت صنعتی امریکا

American Conference of Govermental Industerial HygieistsACGIH:  
http://www.acgih.org/home.htm 

حد آستانه   ACGIHباشد. استانداردهایمی  ACGIHهای مهم در توسعه استانداردهای مواجهه شیلییکی از سازمان

 .که در تمام کشورها قابل قبول است دهدرا نشان می  TLVمجاز

 .می باشد  BELS & TLVSمهمترین مطالب یافت شده در این سایت مقادیر مربود به

 
 

  (TLV:Threshold limit values)حد آستانه مجاز شغلی 

TLV وبی لباشد، بطوریکه تماس مستمر با این غلظت باعث ایجاد عار ه نامطبیان کننده غلظتی از ماده شیمیایی می

 .نگردد

 

  (BEL:Biological Exposuer level)شاخص تماس بیولوژیک

شاخ  تماس بیولوژیک ابزاری است برای ارزیابی میزان تماس افراد با مواد شیمیایی. در نتیجه پایش بیولوژیک، تماس 

های بیولوژیک در ونهگیری شناساگرهای مناسب در نمکلی افراد با مواد شیمیایی موجود در محیط کار از طریق اندازه

 .شودهای مشخ  حاصل میزمان

 

 اداره ایمنی و بهداشت صنعتی امریکا

OSHA: Occupational Safety & Health Administration 
http://www.osha.gov 

 

OSHA رتمان بهداشت و خدمات انسانی( با مراجعه شود. )دپاها ناشی از کار شناخته میبه عنوان مرکز کنترل بیماری

های ایمنی مشاغل مختلف،اطالعاتی پیرامون شناسایی مخاطرات شیلی و روشهای نمونه نامهتوان آیینبه این سایت می

 .دست آوردبرداری و آنالیز مواد شیمیایی در محیط کار را به

 

 

 

 

 

 

http://www.acgih.org/home.htm
http://www.osha.gov/
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 موسسه ملی بهداشت و ایمنی آمریکا

 
Institute for Occupational Safety and HealthNIOSH: The National  

http://www.cdc.gov/niosh 

 

باشد، در تحقیق درمورد عوامل ایجاد بیماریهای شیلی و منابعی است که منجر به افزایش آنها می NIOSHتوجه ویژه

های ه برداری و آنالیز مواد شیمیایی و همچنین اطالعات مربود به برگهاین سایت نیز امکان دستیابی به روشهای نمون

 .باشددر دسترس می ( (MSDSایمنی مواد شیمیایی

 

 مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ها و از برنامه این سایت به معرفی جایگاه مرکز سالمت محیط و کار در نظام سالمت کشور ، آخرین اخبار و اطالعات

 .پردازدفعالیتهای مرکز سالمت می

http://www.markazsalamat.ir 
 

 

 آژانس حفاظت از محیط زیست

EPA: Environmental Protection Agency 
ov/epahome/aboutepa.htmhttp://www.epa.g 

های باشد.در این سایت اطالعات مربود به پژوهشها میحفا ت از منابع محیط زیست و سالمت انسان  EPAرسالت

 .شودها یافت میمحیط زیستی، روشهای نمونه برداری محیطی و سایر موارد مرتبط با محیط زیست و سالمت انسان

 

 

 

 

 سازمان بهداشت جهانی

 
orld Health OrganizationWHO: W 

http://www.who.int/about/en 

WHO سازی، تهیه برنامه طور مسئول بهینهمسئولیت سرپرستی و سازماندهی بهداشت جهان را به عهده دارد. همین

روز کردن آمار و استانداردها جهانی و المت، بهمدیریت سالمت جهانی، تنظیم تقویم و اسناد مربود به بهداشت و س

 .باشدهای فنی برای همه کشورها میتهیه و تنظیم پشتیبانی

 

 

http://www.cdc.gov/niosh
http://www.markazsalamat.ir/
http://www.epa.gov/epahome/aboutepa.htm
http://www.who.int/about/en
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 موسسه بین المللی بهداشت

NIH: National Institutes of Health 
http://www.nih.gov/about/index.html 

NIH  ها میر انسان های مهم پزشکی که باعث ارتقاء سطح سالمت و جلوگیری از مرن وها و برنامهمینه پژوهشدر ز

کند. تحقیقات این موسسه بیشتر در زمینه بهداشت کودکان و جوانان، بهداشت سالمندان و شود، فعالیت میمی

 .باشدهای بهبود زندگی آنها می بهداشت زنان و راه

 

 هاترل بیماریمرکز پیشگیری و کن

Center for Disease Contol and Prevention CDC: 
http://www.cdc.gov 

 .کندها فعالیت میاین مرکز در زمینه شناسایی، پیشگیری و کنترل بیماری

http://www.nih.gov/about/index.html
http://www.cdc.gov/

