
برگزار می کند



دوره آموزشی تجهیزات حفاظت فردي



نگاهی اجمالی به آمار حوادث



نقش تجهیزات حفاظت فردي در کاهش حوادث



، ضامن سالمت قهرمانان زندگیتجهیزات حفاظت فردي 
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مروري بر آیین نامه تجهیزات حفاظت فردي

وظایف کارفرماوظایف کارفرما



مروري بر آیین نامه تجهیزات حفاظت فردي

شناسایی و ارزیابی 

ریسک خطرات

تهیه و تحویل به تعداد 

PPE کافی

ثبت و نگهداري 

مستندات

نگهداري در شرایط 

مطلوب و در دسترس

معدوم کردن وسایل 

معیوب، مستهلک و 

منقضی شده 

نظارت کافی بر 

استفاده صحیح



مروري بر آیین نامه تجهیزات حفاظت فردي

وظایف کارگر
با توجه به آموزش ها از 

PPE  مراقبت،نظافت و

استفاده کنداستفاده کند

اطالع رسانی به سرپرست 

در صورت بروز هرگونه 

PPEنقص در 



)نسخه کارشناسان( OSHA 3151مروري بر راهنماي 



)نسخه پرسنل( OSHA 3151مروري بر راهنماي 

:آموزش به پرسنل شامل

استفاده کنند ؟ PPEچه زمان باید از 

باید استفاده کنند؟ PPEاز چه 

و تشخیص سالمت تجهیز  PPEنحوه بازرسی از  و تشخیص سالمت تجهیز  PPEنحوه بازرسی از 

به نحو صحیح استفاده کنند PPEچطور باید از 

را بشناسند PPEمحدودیت هاي 

را بدانند PPEنحوه نگهداري 



)نسخه پرسنل( OSHA 3151مروري بر راهنماي 

توانایی ارائه راه حل



ارائه راه حل ؟؟

اگر
 محل یا آالت ماشین کار شرایط در بتوانید
 تماس سطح که کنید ایجاد تغییري کارتان

  یا حذف را خطر پتانسیل نتیجه در و

بنابراین

  اقدام یک بوسیله را خطر شما
اید کرده کنترل مهندسی

ارجحیت دارند PPEکلیه این اقدامات به استفاده از 

  یا حذف را خطر پتانسیل نتیجه در و
دهید کاهش

اید کرده کنترل مهندسی

 در تغییر بوسیله را خطر پتانسیل بتوانید
دهید کاهش یا حذف کار انجام نحوه

  اقدام یک بوسیله را خطر شما
اید کرده کنترل مدیریتی



ارائه راه حل ؟؟

ارجحیت دارند PPEکلیه این اقدامات به استفاده از 



اول فصل

صورت و ها چشم از حفاظت



صورت و ها چشم از حفاظت

چه زمان باید از چشم ها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

پران ذرات و غبارات



صورت و ها چشم از حفاظت

چه زمان باید از چشم ها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

پران ذرات و غبارات

شیمیایی گازهاي و بخارات



صورت و ها چشم از حفاظت

چه زمان باید از چشم ها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

پران ذرات و غبارات

شیمیایی گازهاي و بخارات

فلزات مذاب ذرات و جرقه فلزات مذاب ذرات و جرقه



صورت و ها چشم از حفاظت

چه زمان باید از چشم ها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

پران ذرات و غبارات

شیمیایی گازهاي و بخارات

فلزات مذاب ذرات و جرقه فلزات مذاب ذرات و جرقه

آلوده و عفونی مواد و خون



صورت و ها چشم از حفاظت

چه زمان باید از چشم ها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

پران ذرات و غبارات

شیمیایی گازهاي و بخارات

فلزات مذاب ذرات و جرقه فلزات مذاب ذرات و جرقه

آلوده و عفونی مواد و خون
شدید نور



صورت و ها چشم از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

محافظ در برابر ضربه



صورت و ها چشم از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

محافظ در برابر مایعات و بخارات



صورت و ها چشم از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

محافظ صورت



صورت و ها چشم از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

محافظ در برابر نور



صورت و ها چشم از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟



صورت و ها چشم از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟

6،  5،  4تراشکاري



صورت و ها چشم از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟

10و         6،  5،  4کار با هیلتی



صورت و ها چشم از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟

10و        3،  2،  1کار در آزمایشگاه



صورت و ها چشم از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟

10و         9،  8،  7 ریخته گري



صورت و ها چشم از حفاظت

:نکات مهم

وجود چند خطر هم زمان



صورت و ها چشم از حفاظت

:نکات مهم

وجود چند خطر هم زمان

کدورت محافظ
استفاده همزمان عینک طبی و حفاظتی

محافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنندمحافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنند

همه افراد مجاور خطر نیاز به محافظت دارند



صورت و ها چشم از حفاظت

:نکات مهم

وجود چند خطر هم زمان

کدورت محافظ
استفاده همزمان عینک طبی و حفاظتی

محافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنندمحافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنند

همه افراد مجاور خطر نیاز به محافظت دارند



صورت و ها چشم از حفاظت

:نکات مهم

وجود چند خطر هم زمان

کدورت محافظ
استفاده همزمان عینک طبی و حفاظتی



صورت و ها چشم از حفاظت

:نکات مهم

وجود چند خطر هم زمان

کدورت محافظ
استفاده همزمان عینک طبی و حفاظتی

محافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنندمحافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنند



صورت و ها چشم از حفاظت

:نکات مهم

وجود چند خطر هم زمان

کدورت محافظ
استفاده همزمان عینک طبی و حفاظتی

محافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنندمحافظ هاي تیره الزاماً انرژي تابشی را جذب نمی کنند

همه افراد مجاور خطر نیاز به محافظت دارند



دوم فصل

سر از حفاظت



سر از حفاظت

چه زمان باید از سر محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از اجسام سقوط احتمال



سر از حفاظت

چه زمان باید از سر محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از اجسام سقوط احتمال

  سطوح با سر برخورد احتمال  سطوح با سر برخورد احتمال



سر از حفاظت

چه زمان باید از سر محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از اجسام سقوط احتمال

  سطوح با سر برخورد احتمال  سطوح با سر برخورد احتمال

برقدار تجهیزات با سر برخورد احتمال



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Aمحافظ گروه 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Aمحافظ گروه 

Bمحافظ گروه 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Aمحافظ گروه 

Bمحافظ گروه 

Cمحافظ گروه 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Iمحافظ نوع 

)G(گروه محافظ عمومی 

)C(گروه محافظ رسانا 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Iمحافظ نوع 

IIمحافظ نوع 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Iمحافظ نوع 

)E(گروه محافظ الکتریکی 

IIمحافظ نوع 

)G(گروه محافظ عمومی 

)C(گروه محافظ رسانا 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Iمحافظ نوع 

)E(گروه محافظ الکتریکی 

IIمحافظ نوع 

)G(گروه محافظ عمومی 

)C(گروه محافظ رسانا 



سر از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

Iمحافظ نوع 

)E(گروه محافظ الکتریکی 

IIمحافظ نوع 

)G(گروه محافظ عمومی 

)C(گروه محافظ رسانا 



سر از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟

Bگروه 



سر از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟

IIنوع 

Eگروه 



سر از حفاظت

نکات مهم



سر از حفاظت

نکات مهم



سر از حفاظت

نکات مهم

:بازدید و از رده خارج کردن کاله در صورت وجود 

ترك خوردگی-
شکستگی و پارگی-شکستگی و پارگی-
فرسودگی-
آثار مواد شیمیایی-
حرارت دیدن کاله-
از دست رفتن درخشندگی سطح-
حکاکی روي کاله-



سر از حفاظت

نکات مهم

بستن و مهار موهاي بلند -



سوم فصل

شنوایی از حفاظت



شنوایی از حفاظت

چه زمان باید از حس شنوایی محافظت کرد ؟

دارد وجود بلند صداي کار محیط در



شنوایی از حفاظت

چه زمان باید از حس شنوایی محافظت کرد ؟

دارد وجود بلند صداي کار محیط در

بلند صداي با مواجهه مجاز زمان مدت بلند صداي با مواجهه مجاز زمان مدت



شنوایی از حفاظت

چه زمان باید از حس شنوایی محافظت کرد ؟

دارد وجود بلند صداي کار محیط در

بلند صداي با مواجهه مجاز زمان مدت بلند صداي با مواجهه مجاز زمان مدت

آمدند و رفت در پرصدا هاي محل در پرسنل



شنوایی از حفاظت

چه زمان باید از حس شنوایی محافظت کرد ؟

دارد وجود بلند صداي کار محیط در

بلند صداي با مواجهه مجاز زمان مدت بلند صداي با مواجهه مجاز زمان مدت

آمدند و رفت در پرصدا هاي محل در پرسنل

باشد حد از بیش صوت شدت برآیند



شنوایی از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟

Earplug

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

Earmuff

Earplug



شنوایی از حفاظت

از چه محاظی استفاده کنیم ؟

Earplug

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

Earmuff

Earplug



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت

میزان تماس



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت

میزان تماس

صداي کوبه اي و متوالیصداي کوبه اي و متوالی



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت

میزان تماس

صداي کوبه اي و متوالیصداي کوبه اي و متوالی

صداهاي همزمان



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت

میزان تماس

صداي کوبه اي و متوالیصداي کوبه اي و متوالی

صداهاي همزمان

Earplugمحدودیت 



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت

میزان تماس

صداي کوبه اي و متوالیصداي کوبه اي و متوالی

صداهاي همزمان

Earplugمحدودیت 

Earmuffمحدودیت 



شنوایی از حفاظت

نکات مهم

شدت صوت

میزان تماس

صداي کوبه اي و متوالیصداي کوبه اي و متوالی

صداهاي همزمان

Earplugمحدودیت 

Earmuffمحدودیت 

Noise Reduction Rating



شنوایی از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟

دسی بل 110

EarMuff  با EarMuff  با
NRR   حداقل

25



چهارم فصل

پاها از حفاظت



پاها از حفاظت

چه زمان باید از پاها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از سنگین اجسام سقوط احتمال



پاها از حفاظت

چه زمان باید از پاها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از سنگین اجسام سقوط احتمال

زمین کف برنده و تیز اجسام زمین کف برنده و تیز اجسام



پاها از حفاظت

چه زمان باید از پاها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از سنگین اجسام سقوط احتمال

زمین کف برنده و تیز اجسام زمین کف برنده و تیز اجسام

فلزات هاي گدازه



پاها از حفاظت

چه زمان باید از پاها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از سنگین اجسام سقوط احتمال

زمین کف برنده و تیز اجسام زمین کف برنده و تیز اجسام

فلزات هاي گدازه

داغ یا مرطوب محیط



پاها از حفاظت

چه زمان باید از پاها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از سنگین اجسام سقوط احتمال

زمین کف برنده و تیز اجسام زمین کف برنده و تیز اجسام

فلزات هاي گدازه

داغ یا مرطوب محیط

شیمیایی مواد داراي محیط



پاها از حفاظت

چه زمان باید از پاها محافظت کرد ؟

اگر هیچ یک از اقدامات دیگر انجام پذیر نبود

ارتفاع از سنگین اجسام سقوط احتمال

زمین کف برنده و تیز اجسام زمین کف برنده و تیز اجسام

فلزات هاي گدازه

داغ یا مرطوب محیط

شیمیایی مواد داراي محیط

برقی تجهیزات روي کار



پاها از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

کفش پنجه پوالدي



پاها از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

کفش پنجه پوالدي

کفش کار با مذاب و محیط داغ



پاها از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

کفش پنجه پوالدي

کفش کار با مذاب و محیط داغ

محافظ محیط مرطوب و مواد شیمیایی



پاها از حفاظت

استفاده کنیم ؟چه محافظی از 

کفش پنجه پوالدي

کفش کار با مذاب و محیط داغ

محافظ محیط مرطوب و مواد شیمیایی

کفش محافظ الکتریکی



پاها از حفاظت

نکات مهم

مشخصات کفش هاي پنجه فوالدي استاندارد -



پاها از حفاظت

نکات مهم

مشخصات کفش هاي پنجه فوالدي استاندارد -

مشخصات محافظ هاي مواد شیمیایی -



پاها از حفاظت

نکات مهم

مشخصات کفش هاي پنجه فوالدي استاندارد -

مشخصات محافظ هاي مواد شیمیایی -

مشخصات کفش هاي رسانا -



پاها از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟

مقاومت کف 
کفش در  

برابر مواد  
شیمیایی ، شیمیایی ، 

پنجه  
فوالدي



پاها از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟
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پنجم فصل

ها دست از حفاظت
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مکانیکی خطرات
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ها دست از حفاظت
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مکانیکی خطرات

شیمیایی خطرات شیمیایی خطرات

حرارت

برودت

برق جریان



ها دست از حفاظت
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ها دست از حفاظت
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دستکش محافظ مکانیکی
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ها دست از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟

نقش دستکش
محافظت در برابر -

مواد رنگی

محافظت در برابر حالل  -
ها

محافظت در برابر -
تخلیه الکتریسته



ها دست از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟

مشخصات دستکش
متناسب با نوع ماده -

شیمیایی و حالل

آنتی استاتیک -

حتی المقدور بدون -
برجستگی براي راحتی در  

شستشو

راحتی-



ها دست از حفاظت

از چه محافظی استفاده کنیم؟
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سقوط برابر در حفاظت
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انواع محافظ سیستم تنفس

هفتم فصل



برای تعیین تجھیزات حفاظت تنفسی 
چند سوال مطرح استچند سوال مطرح است
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مقدار آالینده؟ - ٢
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مقدار آالینده؟ - ٢

خطرات سالمتی و جانی به صورت فوري



مقدار آالینده؟ - ٢

IDLHوقوع 
Immediately Dangerous for Life and Health

IDLHوجود آالینده با غلظت 

نامشخصوجود آالینده با غلظت 

نامشخصبا غلظت  ناشناسوجود آالینده 

تست نشدهفضای محصور 

اکسیژن کمفضای دارای 



مقدار اکسیژن محیط ؟ - ٣

محیط هاي با احتمال کمبود اکسیژن محیط هاي با احتمال کمبود اکسیژن 
)درصد 19/5کمتر از (



مقدار اکسیژن محیط ؟ - ٣

سیلوها مخازن چاله ها

فاضالب خطوط لوله



مقدار اکسیژن محیط ؟ - ٣

دالیل کمبود اکسیژن

واکنش با مواد دیگر

دالیل کمبود اکسیژن
سوختن زنگ زدن

فاسد شدن



مقدار اکسیژن محیط ؟ - ٣

واکنش با مواد دیگر

جایگزینی با گاز دیگر



قابلیت تشخیص؟ - ۴

نام ماده

کلروفرم

کلر

آستانه بویایی حد مجاز تماس وضعیت

205 2 هشدار

5 0/5 هشدار

IDLH

500

10



تاثیر بر روی چشم؟ - ۵



انواع ماسک

نیم صورت

نیم فیلتر ماسک



انواع ماسک

نیم صورت

نیم فیلتر ماسک



انواع ماسک

نیم صورت

تمام صورت



انواع ماسک

نیم صورت

تمام صورت

با هواي تنفسی 
مستقل



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر ذرات

آالینده هاي ذره اي

غبار و فیبر

قطرات ریز مایع

ذرات بسیار ریز جامد

آالینده هاي بیولوژیکی



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر ذرات

مقدار نشت داخل 
ماسک

توانایی جداسازي 
)لیتر بر دقیقه 95جریان (

کالساندازه ذرات

EN 149:2001

FFP1میکرون 5بزرگتر از 80 %22% 

FFP2میکرون 5تا  2بین 94 %8% 

 %2 %99
 2کوچکتر از 
میکرون

FFP3



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر ذرات

فاکتور حفاظت تعیین شده با 
ماسک تمام صورت

فاکتور حفاظت تعیین شده با 
ماسک نیم صورت

کالس

EN 149:2001

-4FFP1

1010FFP2

4020FFP3



انواع فیلتر
واحد چوب بري: مثال

mg/m3 ۶= غبارات معلق در محیط

  ۵/٠ mg/m3= حد مجاز تماس 

١٢  =۵ /٠ ÷۶

١٢APF >



انواع فیلتر
واحد چوب بري: مثال

mg/m3 ۶= غبارات معلق در محیط

فاکتور حفاظت تعیین شده با   ۵/٠ mg/m3= حد مجاز تماس 
ماسک تمام صورت صورت

فاکتور حفاظت تعیین شده با 
ماسک نیم صورت

کالس

١٢  =۵ /٠ ÷۶

١٢APF >

ماسک نیم صورت

-4FFP1

1010FFP2

4020FFP3



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر ذرات

مقدار بازدهی 
%99/97

مقدار بازدهی 
%99

مقدار بازدهی 
%95

در  محافظت
برابر ذرات با 

قطر کمتر از
کالسمفهوم

مقاومت   عدم

NIOSH‐Approved Particulate Filtering Facepiece Respirator

N100N99N950/3 میکرون
مقاومت   عدم

در برابر 
ذرات روغن

N

R100R99R95
میکرون 0/3

مقاومت در 
ذرات  برابر

روغن
R

P100P99P95
میکرون 0/3

Pضد روغن



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر گاز و بخار



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر گاز و بخار

رنگ نوع کاربرد کالس گاز غلظت استاندارد

قهوه اي A
و بخارات آلی  با نقطه  گازها

درجه 65جوش باالتر از 

1

2

3

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

EN 141

خاکستر

ي B
 COگازها و بخارات معدنی به جز

chlorinبه عنوان مثال 

, H2S, HCN, ...

1

2

3

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

EN 141

زرد E
دي اکسید سولفور و گازها و  

بخارات اسیدي

1

2

3

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

EN 141

سبز K آمونیاك و مشتقات آلی آن

1

2

3

1000 ml/m3

5000 ml/m3

10000 ml/m3

EN 141



انواع فیلتر
فیلترهاي محافظ در برابر گاز و بخار

رنگ نوع کاربرد کالس گاز غلظت استاندارد

اي قهوه AX
جوش   گازها و بخارات آلی با نقطه

درجه سانتی گراد65کمتر از 
یک بار استفاده EN 371

آبی NO
 , NOمثل  اکسیدهاي نیتروژن،

NO2 , NOx
دقیقه 20نهایتاً  EN 141آبی NO

NO2 , NOx
دقیقه 20نهایتاً  EN 141

قرمز Hg جیوه بخارات ساعت 50نهایتاً  EN 141

سیاه CO مونواکسید کربن یک بار استفاده DIN 3181

زرد
Reactor

P3
ید رادیواکتیو یک بار استفاده DIN 3181

سفید P ذرات
1
2
3

EN 149



نکات مھم

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -



نکات مھم

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها براي آالینده هاي خیلی سمی -



نکات مھم

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -
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نکات مھم

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -
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عدم استفاده در مورد آالینده ناشناس -



نکات مھم

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها براي آالینده هاي خیلی سمی -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت زیاد آالینده -

عدم استفاده در مورد آالینده ناشناس -
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نکات مھم

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها براي آالینده هاي خیلی سمی -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت زیاد آالینده -

عدم استفاده در مورد آالینده ناشناس -
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ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -
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توجه به آسیب هاي چشم -
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ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت اکسیژن نامناسب -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها براي آالینده هاي خیلی سمی -

ممنوعیت استفاده تصفیه کننده ها در غلظت زیاد آالینده -

عدم استفاده در مورد آالینده ناشناس -
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