
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 طلـوع بهداشت                                                                                                                                       

 پژوهشی دانشکده بهداشت یزد  -دوماهنامه علمی                                                                                                                                   
  4931/ خردادکار یمنیا و بهداشت یسراسر شیهما سال چهاردهم/ویژه نامه                                                                                                       

      4511-7415شماره استاندارد بین المللی:                                                                                                                                           

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد صاحب امتیاز و ناشر:

 دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد ر:مدیرمسئول و سر دبی

 هیأت تحریریه بر اساس حرف الفبا:

)استادگروه مهندسی  دكتر محمد حسن احرام پوش)دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (  دكتر جمشید آیت اللهي

)استاد گروه خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  باقیاني مقدمدكتر محمد حسین بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(

)دانشیار گروه پریو دكتر احمد حائریان ) دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد( دكتر ابوالفضل برخوردارییزد(

)استاد دكتر محمدرضا شجاع )استاد گروه خدمات  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران(زاده دكتر داوود شجاعي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(

دكتر فروغ ) دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد( دكتر عباسعلي جعفری  گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(

دكتر مهرداد )استاد گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(  دكتر غالمرضا شریفي رادتهران( بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی  )استادشفیعي

دكتر ) دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(دكتر حسین فالح زاده )استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی یزد(،شكیبا

)استادیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دكتر محمد حسین كاوهاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد()استسید مهدی كالنتر

) استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم دكتر سید سعید مظلومي  )استاد گروه مهندسی  بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران(دكتر فریده گل بابایي شیراز(

) استاد گروه تغذیه دانشگاه  دكتر حسن مظفری)استادیار گروه  مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تهران( دكتر امیر حسین محوی  ی شهید صدوقی یزد(پزشک

 ) دانشیار گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد( دكتر محمدعلي مروتي علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(

 دکتر حسین فالح زاده: مشاور آماری

 فرخ لقا ثروت مدیر اجرایي:

 اکرم السادات حسینی كارشناس مجله:

 محمدرضا مزین ویراستار انگلیسي:

 مریم فالحتی عقدا ویراستار فارسي و صفحه آرایي:

 4931 خرداد تاریخ انتشار:

اعضای هیأت علمی، محققان و دانشجویان سراسرر کشرور برا دسرتاوردهای     فصلنامه طلوع بهداشت به منظور باالبردن سطح علمی و آگاهی حیطه علمي فعالیت: 

 حاصل از تحقیقات جدید در زمینه های علوم بهداشتی و آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت منتشر می گردد. 

 ت، دارای مجوز انتشار گردیده است.هیأت نظارت بر مطبوعا 8816/411: این مجله طبق موافقت نامه شماره شماره و تاریخ مجوز انتشار از وزارت ارشاد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و انجمن آموزش بهداشت موسسه حامي علمي نشریه:

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد موسسه تأمین كننده اعتبارات مالي: 

 این شماره:داوران 
آزاده -مریم بلوریان -جالل صادقی زاده -زیبا لوک زاده -محمد امین بهرامی-پریسا خانی-علی یاسینی -بهادر حاجی محمدی -محمودوکیلی-مجتبی افشارنیا

 انیمرضیه سلط -فردوس کرد مصطفی پور -محمد افخمی عقدا -مهدی مختاری -محمد حسین باقیانی مقدم -محمدعلی مروتی -نجارزاده

 « طلوع بهداشت» دفتر مجله  -دانشکده بهداشت –دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  -وار دانشجو بل –یزد  نشاني پستي:

 http://www. Tbj.ssu.ac.ir :آدرس وب سایت 6974 -8191777:  نمابر  8191778 تلفن : 13487 -115 صندوق پستي

                 ,Tbj@ssu.ac.ir Tolooebehdasht@yahoo.com؛كترونیكپست ال                     

 این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود: 
*EMRO(www.emro.who.int/HIS/VHSL/index.htm)       *MAGIRAN(www.magiran.com) 

*Iran Medex                  *Sid(www.sid.ir)               *Google Scholar       *WWW.ISC.gov.ir    *Cite Factor 
 
 

mailto:Tbj@ssu.ac.ir
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 کار یمنیا و بهداشت یسراسر شیهمامقاالت 

 یزد-2931خردادماه  02و  02

 :برگزارکنندگان

 

 

 حمایت کنندگان:

 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی

 خانه معدن

 عیاسازمان تامین اجتم

 کابل شهید قندی

 فوالد یزد

 مجمع نمایندگان کارگران

 آسفالت طوس یزد تشرک

 اتاق بازرگانی استان یزد

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
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 همایشپیام رئیس 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مفتخر است که میزبان اولین کنگره کشوری بهداشت و ایمنی کار در 
سال میزبان نهمین همایش کشوری بهداشت و ایمنی کار است.  15بوده و اکنون نیز پس از  4985سال 

و تاکنون بیش از هزار نفر از  دانشگاهی که با دست سومین شهید محراب حضرت آیت اهلل صدوقی بنیانگذاری
ای در مراکز علمی، ای این دانشگاه مشغول ارائه خدمات بهداشت حرفهآموختگان رشته بهداشت حرفهدانش

گیری از آخرین ها بتوانند با بهرهاندرکاران این رشتهباشند. امید است دستپژوهشی و صنفی استان و کشور می
های شغلی مؤثرتری در پیشگیری از وقوع حوادث و ایجاد عوارض و بیماریهای علمی و تبادل نظر نقش یافته

 ناشی از عوامل زیان آور محیط کار ایفا نمایند. 

دهندگان خدمات بهداشتی و ایمنی، پیشاپیش از نظران، اساتید، دانشجویان و ارائهضمن خیر مقدم به کلیه صاحب
شود، با واریم هر اندیشه جدیدی که در این همایش ارائه میتشریف فرمایی شما تشکر و قدردانی نموده و امید

 های سازنده در آینده تبدیل شود.یاری خداوند به جلوه

 

 دكتر محمد رضا میرجلیلي                                                                             

 ید صدوقی یزدرئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شه
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 پیام دبیر علمی همایش
 

 

خدای منان را شاکریم که توفیق برگزاری دو همایش کشوری بهداشت و ایمنی کار نصیب این دانشگاه شده است 
گذاریم که با استقبال گرم اساتید و محققین و دانشجویان و اکنون در حالی فراخوان نهمین همایش را پشت سر می

مقاله علمی به دبیرخانه همایش واصل و پس از داوری توسط حداقل دو داور علمی از  566روبرو شده و حدود 
مقاله بصورت سخنرانی و  31طریق سامانه طراحی شده توسط واحد فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه، تعداد 

 ند شد. مقاله بصورت پوستر پذیرفته شد. این مقاالت طی دو روز برگزاری همایش ارائه خواه 114

کنندگان عزیز است، خواهیم ما را در برگزاری این همایش آنگونه که شایسته و بایسته شرکتاز خداوند منان می
 یاری فرماید تا بتوانیم گامی هرچند ناچیز در ارتقا و توسعه علمی و پژوهشی این رشته برداریم.

 

 

 دكتر ابوالفضل برخورداری                                                                                        

 ای و دبیر علمی همایشمدیر گروه بهداشت حرفه                                                                        
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 پیام دبیر اجرایی همایش

 

ملت و  "اشت و ایمنی کار را در سالی که به نام خداوند را شاکریم که توفیق برگزاری نهمین همایش کشوری بهد
 مزین شده است، نصیب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شده است.  "دولت، همدلی و همزبانی

دهندگان خدمات بهداشت چه سعادتی که شهر دارالعلم و دارالعباده میزبان اساتید، محققین، دانشجویان و ارائه
ماه مبارک شعبان است تا انشااهلل با ایجاد فضای مناسب، زمینه تبادل نظر علمی فراهم ای و ایمنی کشور در حرفه

 شناسی شغلی مطلع گردند.ای، ایمنی، ارگونومی و سمهای بهداشت حرفههای علمی در زمینهو از آخرین یافته

اهم نماییم. پیشاپیش از داریم و امیدواریم ایام خوب و با نشاطی را برای شما فرمقدم همه شما را گرامی می
 طلبیم.های احتمالی پوزش میکاستی

 

 پوشدكتر محمد حسن احرام                                                                                        

 رئیس دانشکده بهداشت و دبیر اجرایی همایش
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 اعضای کمیته علمی همایش

 

 (زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده استیر و یعلم اتیه عضو)حسن حمدم -احرامپوش دکتر
 (اهواز یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) معصومه -زاده احمدی دکتر

 (           زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) محمدرضا -پور ینیام مهندس
 (زنجان یپزشک علوم انشگاهد یعلم أتیه عضو) شیرازه -ارقامی دکتر

 (                    یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) یمرتض - زاده لیاسماع مهندس
 (  مدرس تیترب یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) حسن -اصیلیان دکتر
               (        هیاروم یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) تیمور -اللهیاری دکتر
 (                          رانیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) شهناز -باکند دکتر
 (زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)  ابوالفضل - برخورداری دکتر
 (                   رشت یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جهانگیر -بلورچیان دکتر

 (هرمزگان یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) یمهد -یتبهج مهندس
 (همدان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) عبدالرحمن -بهرامی دکتر
 (                  زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) اهلل فتح -یبوذرجمهر دکتر
 (                تهران یپزشک لومع دانشگاه یعلم أتیه عضو) غالمرضا-یعقوب پور دکتر
 (                         اراک یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) رضا -کیتاج دکتر
 (                              بابل یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) آرام -تیرگر دکتر
 (                  یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جواد محمد -جعفری دکتر
 (رانیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) احمد -جنیدی دکتر
 (                      رازیشی پزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) یمهد -یریجهانگ دکتر
 (                        رازیش یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) علیرضا -چوبینه دکتر
 (                      اصفهان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) اهلل احسان -حبیبی دکتر
 (                      لیاردب یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)  صادق -حضرتی دکتر

 (رجندیب یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) حامد- حسینی مهندس
 (       یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه ضوع) یرجبعل -یآباد حکم مهندس
 (  سبزوار یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو)رضا -شعار حکمت مهندس
 (                  زدی یپزشک علوم دانشگاه اریاستاد و یعلم أتیه عضو)غالمحسین - حلوانی مهندس

  رضا -جزنی خانی دکتر
 (                  مدرس تیترب یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) علی - خوانین دکتر
 (             تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)  ابوالفضل سید -ذاکریان دکتر
 (                           آباد خرم یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) رجب -رشیدی دکتر
 (یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)منصور - آذری زاده رضا دکتر
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 (زیتبر یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) ییحی -زاده رسول دکتر
 (هرمزگان یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو)  یمهد -زارع دکتر
 (     زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جواد محمد -یدیسخو زارع دکتر
 (رازیش یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه وعض) زهرا -زمانیان دکتر
 (کرمانشاه  یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) مهدی محمد -سرمدی دکتر
 (سالمت مرکز کار طب و یا حرفه بهداشت یفن معاون و کار طب متخصص)یمهد محمد - یسهراب دکتر
 (  هرانت یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) الدین جمال سید -طاهری شاه دکتر
 (کاشان یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) رضا دیحم -یصابر دکتر
 (تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو و بهداشت وزارت کار طیمح و سالمت مرکز سیرئ) خسرو -تین صادق دکتر
 (                   وصنعت علم  دانشگاه یعلم أتیه عضو) حسن -نائینی صادقی دکتر
 (تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)علیرضا - دیقیص دکتر
 (                     رانیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)ایرج -علیمحمدی دکتر
 (                      بهداشت وزارت خاص مشاغل و یا حرفه بهداشت خدمات اداره سیرئ) رضا -انیعزت دکتر
 (رانیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه ضوع) اصغر علی -فرشاد دکتر

 (                    گناباد یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جواد محمد - فانی مهندس
 (کرمان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) یعل -یهیفق دکتر

 (  زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه یا حرفه بهداشت گروه عضو) نیحس -فالح مهندس
 (تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)  مهدی -خانی قاسم دکتر

 (   نیقزو یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) مهران -ینوع قلعه مهندس
 (همدان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) فرشید -شهنا قربانی دکتر
 (نکرما یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) محمدرضا -یقطب دکتر

 (زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه یا حرفه بهداشت گروه عضو) فاطمه - کارگر مهندس
 (                         رازیش یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) یعل - یمیکر دکتر
 (                   قم یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) علیرضا- کوهپایی دکتر
 (                      تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) فریده -یگلبابای دکتر
 (همدان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) رستم -گلمحمدی دکتر
 (تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) یعل محمد -یلحم دکتر
 (زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) بایز -زاده لوک دکتر
 (            تهران یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) نیحس ریام -نیمت سمهند
 (                          هیاروم یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) ایرج -محبی دکتر
 (                   همدان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو)  ایرج -فام محمد دکتر
 (یسار یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) محمود -یانمحمد دکتر
 (زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) مهرداد -یمسئغاث دکتر
 (                   زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) نیحس محمد -مصدق دکتر
 (                مدرس تیترب یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) باقر سید -مرتضوی دکتر

 (  زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه یا حرفه بهداشت گروه عضو) یمرتض -یمرتضو مهندس
 (                     کاشان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) مسعود -مطلبی دکتر
 (               تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) عادل -مظلومی دکتر
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 (                   همدان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) مجید -زاده معتمد تردک
 (تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) رضا محمد -منظم دکتر

 (البرز یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) آذر دهیس -فرد یموسو مهندس
 (                              قم یپزشک علوم نشگاهدا یا حرفه بهداشت گروه عضو) محسن -این یمهد مهندس

 (              زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) رهوشنگیام -مهرپرور دکتر
 (تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) رامین -مهرداد دکتر
        (              زاهدان یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو) ییرزایم دکتر
 (            زدی یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جلیل سید -میرمحمدی دکتر
 (             تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جبرائیل -سراجی نسل دکتر
 (                    تهران یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیعضوه) پروین -نصیری دکتر
 (                        زیتبر یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) جلیل -نظری دکتر
 (رازیش یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) مسعود -نقاب دکتر
 (              زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه یعلم اتیه عضو) ابولفضل -فرجام کین دکتر
 (                       نیقزو یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) احمد -پی نیک دکتر
 (  کرمان یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) ناصر -نژاد هاشمی دکتر
 (  رانیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه عضو) رسول -احمدی یار دکتر

 

 اعضای کمیته اجرایی همایش

 حسن -احرامپوشدکتر 
 ابولفضل -یبرخوردار دکتر

 نیحس -فالح مهندس
 نیغالمحس -یحلوان دسمهن

 سعید  -مهندس قانع
 جواد محمد -زارع دکتر

 یمرتض -یمرتضو مهندس

 خسرو -تین صادق دکتر
 رضا -انیعزت دکتر
 یمهد محمد -یسهراب دکتر

 زهرا یب یب -یمتق مهندس
 دهیحم -نظر کین مهندس
 هیرض -یسلطان مهندس
 فاطمه -کارگر مهندس
 مهیفه -یاحمد مهندس
 دهیحم -پور هنیم مهندس

 دیحم -یجعفر مهندس
 یلیل -خوشبخت یمیرح
 یغن ریم -صومه دیس

 ابولفضل -انیذاکر دکتر
 ناصر -یریند مهندس
 میمر -ییمصطفا مهندس
 اردوان -ییرضا مهندس

 یعل -مقدم یریام
 یعل -یثواب مهندس
 دیمج-فر فرهنگ مهندس

 احمدرضا -یمتاله دکتر
 ابولفضل -بناپور

 دیمج -انیریقد
 مانیا -نسب ینیمع
 نیحس محمد -کوکارانین

 رضا محمد -یموحد دکتر

 دیسع دیس -یمظلوم دکتر
 بهادر -یمحمد حاج دکتر
 رضایعل -یاسالم دکتر

 علی  -مهندس شیخی

 رضا -دکتر مشاهیری

 محمد تقی  -دکتر قانعیان

 محمد رضا -حاچی رحیمی

 حسین -حاجی رضایی

 علی -دکتر دهقانی

 رضا -مهندس جعفری

 مرضیه -مهندس نورانی

 بتول -قانع

 فضل اهلل  -کریمی

ابولفضل -بناپور
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 با تشکر و سپاس از :

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ریاست محترم دانشگاه

 نهاد محترم نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه

 معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

 ي دانشگاهمعاونت محترم توسعه مدیریت و منایع نیروی انسان

 معاونت محترم بهداشتي دانشگاه

 معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه

 معاونت محترم درمان دانشگاه

 معاونت محترم آموزشي دانشگاه

 معاونت محترم دانشجویي و فرهنگي دانشگاه

 ریاست محترم دانشكده بهداشت

 دفتر آموزش مداوم

 مركز فناوری و اطالعات دانشگاه

 حراست دانشگاه

 ابط عموميرو

 پردیس بین الملل دانشگاه

 ریاست محترم بیمارستان شهید صدوقي یزد

 استاندار محترم استان یزد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي

 بسیج جامعه پزشكي

 دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ای ایرانانجمن بهداشت حرفه

 گونومي و مهندسي عوامل انساني ایرانانجمن ار

 ای و مشاغل خاص وزارت بهداشتاداره خدمات بهداشت حرفه

 ، درمان و آموزش پزشكيبهداشت وزارت كار طیمح و سالمت مركز

 مركز یزد -صدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران

 فرودگاه شهید صدوقي یزد

 دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری

 ای صنعتي استان یزدهشركت شهرک

 سازمان تأمین اجتماعي استان یزد

 ای و كار و دانش اداره كل آموزش و پرورش استان یزذهای فني و حرفهاداره آموزش
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 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان یزد

 كمیته سالمت میراث فرهنگي استان یزد

 اداره محیط زیست استان یزد

 هید قندی یزدهای مخابراتي ششركت كابل

 خانه صنعت و معدن استان یزد

 پارک علم و فناوری استان یزد

 شركت فوالد یزد

 شركت كاشي مسعود

 شركت فوالد آلیاژی 

 شركت فوالد یزد

 شركت یزد باف

 شركت آسفالت طوس یزد

 مجمع نمایندگان كارگران استان یزد

 اتاق بازرگاني استان یزد

 زدسازمان صنعت، معدن و تجارت استان ی

 

 اندو سایر عزیزاني كه در این همایش همكاری داشته
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 مقاالت پذیرفته شده جهت ارائه به صورت سخنرانی
 عنوان مقاله کد مقاله

 مواجهه شغلی با میدان مغناطیسی پایا و تاثیر آن بر شاخص هاي خونی کارگران بخش  الکترولیز مجتمع مس سرچشمه کرمان 4

 اي حرفه بهداشت مهندسی رشته کارشناسی مقطع دانشجویان ویژه -صنعت  در آموزي کار جامع برنامه اجراي و طراحی 71

71 
طراحی و اجراي کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی  جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی 

 بهداشت حرفه اي

 مومی شاغلین مزارع باديبررسی اثر صداي توربین هاي بادي بر سالمت ع 44

 بررسی میزان مواجهه  با پرتو فرابنفش در جوشکاري قوس الکتریکی در شرایط مختلف کاري 41

 بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت هاي پزشکی استان خراسان شمالی 44

 7444ي منتخب کالنشهر تهران در سال بررسی اندازه گیري پرتوهاي ایکس و گاما در بیمارستان ها 44

 بررسی میزان مواجهه با صدا در جبهه عملیاتی و پشتیبانی یکی از دکل هاي حفاري خشکی نفت اهواز 44

34 
طراحی الگ بوک )کتابچه ي ثبت  فعالیت ها ي کارآموزي( بهداشت حرفه اي به منظور ارزشیابی فعالیت ها ي کارآموزي در 

 ته بهداشت حرفه ايعرصه دانشجویان رش

 ( به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنزManganese-Iron Ratio: MIRنسبت منگنز به آهن خون ) 31

 ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص هاي حادثه 17

 ( در بهبود عملکرد ایمنی و بهداشتIMSنقش سیستم هاي مدیریت یکپارچه) 14

11 
( کارگران ایرانی مشاغل روباز  به منظور تدوین استاندارد هاي IOEHIارائه شاخص تجربی استرس گرمایی محیط هاي روباز ) 

 گرمایی ملی

 ارزیابی ظرفیت ریوي کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی 44

 FTIRیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و جهت شمارش ال 731شماره  OSHAبهینه سازي روش  711

 ارزیابی اثر نانو لوله هاي کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهاي نانولیفی بی بافت 711

 اثرات مواجهه توام با صدا، گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی 777

 هاي لواش شهر کرمانشاه در فصول سرد در نانوایی WBGTارزیابی شاخص استرس گرمایی  771

 روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پالستیک از طریق اندازه گیري مونومر وینیل کلراید در هواي بازدم  774

711 
بررسی انطباق محتواي سرفصل هاي آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه اي  با جنبه هاي عملکردي مورد انتظار دانش 

 7444ن  شاغل درمنطقه کاشان،آموختگا

 Yجذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت  711

 ارزیابی مقایسه ي رویکرد باورپذیري مفاهیم منطق فازي و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندي ریسک 714

 رمالدئید از طریق بازدمامکان سنجی پایش بیولوژیکی شاغلین سالن تشریح در مواجهه با ف 744

 برون سپاري آزمایشگاه هاي بهداشت حرفه اي  گامی در جهت ارتقاي کیفیت خدمات و توسعه تحقیقات دانشکده هاي بهداشت 744

 ( و تاثیر آن بر توان هوازي دندانپزشکانFHPوضعیت سرجلوآمده ) 741

 یش آالینده هاي ریز مقدار شغلی )با تاکید برآفت کشها(سنتز پلیمرهاي قالب ملکولی: فناوري نوین جهانی براي پا 747

 یش سراسری بهداشت و ایمنی کارنهمین هما
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 ( درکارگران مواجهه یافته با فرمالدئید در چند کارگاه مالمین سازيADH4) 4تعیین پلی مورفیسم آنزیم الکل دهیدروژناز  731

 1174ان سازي ایران در سال ساختاري براي محاسبه هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث و کاربرد آن در حوادث صنعت ساختم 711

741 
در راستاي کاهش حوادث با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه HSE-MSارزیابی اقتصادي پروژه پیاده سازي سیستم مدیریت 

 داخلی تحت محیط فازي

741 
یط آب و هوایی گرم و یخ بر روي شاخص هاي فیزیولوژي در شرا-بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوي بسته هاي ژل

 خشک در اتاقک شرایط جوي

 ارزیابی مواجهه شغلی راهبران متروي تهران با میدان هاي مغناطیسی در فرکانس بی نهایت کم 114

 بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روي تغییرات شاخصهاي اسپرموگرام و مرفولوژي اسپرم موش سوري 111

 ی داخلی و محوطه اي در  پتروشیمی پلی نارارزیابی روشنایی مصنوع 171

 ارزیابی فاکتورهاي خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب مالمین سازي شهر تهران 111

 بررسی اثر سیمواستاتین  برسمیت  کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی 111

 ( براي سیستم هاي تهویه موضعی در صنایعطراحی یک ابزار پایش سریع و کاربردي)ماتریکس 114

 ISO 1347-7ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهاي تکراري  بر سالمت مسافرین مترو بر اساس استاندارد  147

 ارزیابی فردي و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهاي استان قم 141

 پوشش داده شده بر روي زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون TiO1فعالیت نانوذرات  141

 گامی در جهت ارتقاي تولید  )مطالعه موردي پاالیشگاه دوم مجتمع گازي پارس جنوبی( HSEفرهنگ و آموزش  144

144 
جتمع گاز پارس م -پاالیشگاه دوم HSEشناسایی و الویت بندي عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش )مطالعه موردي واحد  

 جنوبی(

 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب 711کاربرد جاذب کرموزورب  143

 مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم براي حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوري 111

 FT-IRوش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور براي آئروسل هاي کوارتز با استفاده از طیف سنجی ارائه یک ر 111

 (LPGدر یک تاسیسات گاز مایع) BLEVEمدلسازي ریسک و آنالیز پیامد حریق و  111

 و انفجارطراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژي جریان القایی به منظور پیشگیري از وقوع آتش سوزي  111

 هاي معدنی قرمز جهت آنالیز روغن سنجی تبدیل فوریه مادون اعتباربخشی یک روش جدید طیف 414

414 
( در چند  comet assayبررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی )

 کارگاه مالمین سازي

 (روي تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهاي تعدیلیMTBEتیل ترشیاري بوتیل اتر )بررسی اثرات  م 441

 تشخیص خواب آلودگی رانندگان براساس مدل ترکیبی تغییرات آنتروپومتري دینامیک چهره 447

434 
ر یکی از شرکت هاي خودروسازي تحلیل نسبت هزینه هاي زمان تلف شده به هزینه هاي مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار د

 ایران

 ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ورودي تونل هاي جاده اي 434

 اندازه گیري گاماي ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور 411

 PDMSبا جاذب  Needle Trapاستخراج ایزومرهاي گزیلن از نمونه هاي آب و ادرار به روش  414

 7444ضعیت عملکرد ایمنی صنعت فوالد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک در سال ارزیابی و 411

 گاز واقع دراهواز-در یک دکل خشکی حفاري نفتWBGTوTWLارزیابی گرما با شاخص هاي استرس حرارتی 411

 شرکت صنعتی ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ماشین سنگین با ارتعاش تمام بدن در یک 414

 هاي مختلف تصویربرداري در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی پراکنده در حالت Xبررسی میزان پرتو  471

 بررسی کارایی عملکرد جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع در کاهش زمان بازآوایی یک محیط بسته 474

 س هاي بین شهري با استفاده از تغییرات باندهاي فرکانسی الکتروآنسفالوگرافیردیابی خستگی ذهنی رانندگان اتوبو 417



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 ارزیابی مواجهه پرتوي آئروسل هاي رادیواکتیو توسط متدهاي رادیوشیمیایی و اسپکترومتري در راکتور تحقیقاتی تهران 414

 قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی 444

 تأثیر اتاق آکوستیک در کاهش صداي منتقل شده از دستگاه پمپ هوا )بلوئر( بررسی 443

 ارزیابی اثرات خونی،کبدي و کلیوي ناشی از مواجهه شغلی با فیوم هاي آسفالت 441

441 
به پرداخت مردم برآورد هزینه ناشی از صداي ترافیکی وارد بر سالمتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیري  غیر مستقیم میزان تمایل  

(WTP ) 

 آنالیز بیومارکرهاي مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هواي بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس 414

 ویژگی هاي آکوستیکی و مکانیکی عایق صوتی ساخته شده از یک نانوکامپوزیت پلیمري 414

 خش اداري یک شرکت تولیدي شیمیاییارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان ب 414

 مقایسه نیروهاي چنگش قدرتی و ظریف بزرگساالن در پنج شهر ایران 471

411 
طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد سیستم تلفیقی مرطوب سازي و تهویه صنعتی جهت کنترل ذرات منتشره در واحد سنگ شکن یک 

 شرکت معدنی

 ا ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفتارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی ب 447

441 
در اتاق  FJASبررسی تناسب نمره فراخناي حافظه آزمون حافظه کاري وکسلر با نتیجه حاصل از آنالیز شناختی وظیفه به روش 

 هاي کنترل یک مجتمع پتروشیمی

 پمپ بنزین هاي شهر قزوین(طراحی ذاتا ایمن در ساخت پمپ بنزین هاي شهري )مطالعه موردي  444

431 
بررسی تاثیر مشترک صداي محیط کار و استعمال سیگار بر نقص شنوایی ) معلولیت شنوایی هر دو گوش ( در شاغلین یکی از 

 کارخانجات صنایع غذایی

 مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده 434

 و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیري در سازمان ها  Just Cultureپرسشنامه  معرفی 414

 (7441-7441در کارخانجات ریخته گري استان آذربایجانشرقی سال) SCATبررسی علل ریشه اي حوادث به روش  441

 ه با آنبررسی اثرات سوء سروصداي بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهاي پیشگیري و مقابل 374

 gisبررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه هاي صوتی در  344

 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سموم آفت کش 344

 هاي تهویه صنعتی ستمنرم افزار جدیدي براي طراحی سی 344

 ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب هاي کربنی براي تجزیه آالینده هاي محیط کار 341

 تراز صداي  محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهاي اتاق کنترل یک پاالیشگاه 344

333 
رائه خدمات درمانی براي مصدومین ناشی از حوادث ارائه الگوي مناسب جهت تصمیم گیري در انتخاب مکان درمان و نوع ا

 GISشغلی با استفاده از 

 هزینه( دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی-مطالعه ارزش گذاري )سود 311

 هاي فیزیولوژیک و ذهنی¬بررسی تأثیر سطوح بار کار فکري بر پاسخ 314

 بر مدیریت جو ایمنی در یک  شرکت پتروشیمیSTOPاي   بررسی اثر روش مداخله 344

 ارزیابی کاربردپذیري بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازي 171

 در کارخانه کاشی یزد TWLو  WBGTارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس حرارتی  114

 با غبارجهت ارزیابی تماس استنشاقی   COSHHاعتبارسنجی مدل کیفی   111

 طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت کاربران لپ تاپ و نمایشگرهاي صفحه لمسی 141

 تعیین ارتباط عوامل فردي ، شغلی  و مواجهات فیزیکی بر غیبت از کار ناشی از بیماري در کارگران خودروسازي 147

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 

 پوستر مقاالت پذیرفته شده جهت ارائه به صورت

 عنوان مقاله کد مقاله

 7441بررسی رابطه بین میزان رضایتمندي و مشخصات فردي شاغلین در یک صنعت تولیدي شهرستان بهشهر در سال  4

1 
( در یک کارخانه رنگ سازي در سال QECارزیابی عوامل خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی با روش ارزیابی سریع مواجهه )

 در شهرستان رشت 7447

4 
( در میان کارگران OCRAبه اختالالت اسکلتی عضالنی اندام فوقانی به روش فعالیت هاي تکراري شغلی) ارزیابی خطر ابتال

 7444صنعت لبنیات شهرستان رشت در سال 

 7441بررسی مسمومیت هاي دارویی و شیمیایی شهر سبزوار در سال  71

74 
آوري و حمل ونقل و دفع موادزائد جامد شرکت  بررسی شاخص هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي کارگران شاغل درفرآیندجمع

 7441پسماند شهرداري سبزواردر سال

 RULAبررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین هاي الکتریکی سنگین به روش    74

 7444بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط در کارگران کارخانه هاي ریسندگی و فرش کاشان در سال  17

 ASHRAEش صداي ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد کاه 11

 7414بررسی شیوع و عوامل مرتبط با درد زانو در رانندگان بین شهري شاهرود در سال 11

 ریزي درصنعت بتون NIOSHتعیین حدود مجاز بار بر اساس معادله کمپلکس حمل دستی   14

 در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان FRAMEابی ریسک حریق به روش ارزی 44

 بررسی اثر آزردگی صوتی بر اختالل خواب درکارکنان نیروگاه بادي منجیل 43

 عضالنی پرسنل خدماتی بیمارستانهاي شهرستان گناباد -بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختالالت موقت اسکلتی 41

 نفر شهرک هاي صنعتی منطقه آذرشهر استان آذربایجان شرقی 11عیت ایمنی و بهداشت کارگاه هاي زیربررسی وض 44

 ارزشیابی درک ریسک کارگران از صداي صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی 47

 بررسی برخی از پارامترهاي اسپیرومتریک در آرایشگران زن شهر همدان 44

 7441یان آور موجود در کارگاه هاي کوچک در شهرستان نکا در سال بررسی عوامل فیزیکی ز 44

 7441مقایسه تاثیر ایرماف و صدا شکن بر میزان بهزیستی روان شناختی در کارگران کارگاه هاي سنگبري  گناباد در سال  41

 7441بررسی میزان اضطراب و افسردگی در کارگران کارگاه هاي سنگبري  گناباد در سال  47

 ( و کار با رایانه در بین دانشجویانInsomnia Severity Index: ISIبررسی ارتباط بین شاخص شدت بی خوابی ) 41

 ساعت رانندگی در روز 4در رانندگان با بیش از  RULAعضالنی با استفاده از روش   -ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی 43

 زار دهندگی آن در کارخانه قندبررسی میزان مواجهه با صدا و شدت آ 41

 ( بر کیفیت زندگی کارگران مبتال به کمردرد مزمن در صنعتback schoolتاثیر برنامه آموزش سالمت کمر) 31

 7441بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان هاي دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز در سال  31

 7444ثه شغلی با هوش هیجانی و سالمت عمومی میان کارکنان یک شرکت صنعتی در سال بررسی ارتباط حاد 34

 استفاده از مطالعه زمان جهت ارزیابی ارگونومیکی شرایط کاري: مطالعه موردي در یک شرکت خودروسازي در ایران 33

 در کارخانه سیمان اردبیل FMEAتدوین جداول بومی شده  31

 ضایت شغلی و بار کاري اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیرازبررسی ارتباط بین ر 34

11 
بررسی پیش بینی کنندگی سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل 

 بیمارستان هاي آموزشی درمانی رشت

 هاي شغلی کادر پرستاري ري و تعیین آسیبهاي پرستا ارزیابی ارگونومیک ایستگاه 11

 نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 در اتاق کنترل صنعت سیمان  CREAMمطالعه خطاي انسانی با استفاده از تکنیک  14

 طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کامالً مجهز: نکاتی ارزنده براي دانشجویان و محققین 11

 تجزیه و تحلیل حوادث  در یک شرکت نفتی 11

 4444ش ابزارهاي دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش، بر اساس استاندارد ایزو ارزیابی شتاب ارتعا 14

 بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس شهید باهنر کرمان 17

 بررسی ارتباط بین افت شنوایی و فشار خون ناشی از سر و صدا در رانندگان اتوبوسرانی 14

 ن دانش  و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عملبررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل  بر میزا 14

 بررسی نقش متغیرهاي دموگرافیک، رانندگی و خطاهاي انسانی در وقوع حوادث غیر مرگبار رانندگان 11

 شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها در مجتمع مس شهید باهنر 14

 ی موضعی در دندانپزشکان مراکز دولتی و خصوصیبررسی ارتباط بین استرس شغلی با اثرات صدا و روشنای 41

44 FMEA ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهاي بخش اورژانسبیمارستان الزهراي کرمان با استفاده از تکتیک 

 7444بررسی رفتارهاي ناایمن کارگران دریکی از صنایع ذوب و تولید مس درکاشان، سال 44

 و اثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک 41

 بررسی سالمت شغلی زنان: مطالعه موردي در استان قم 714

 بررسی وضعیت سالمت جسمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 714

 در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاري تونل البرز HSEنقش سیستم مدیریت  711

 در بین کارکنان بانک هاي دولتی شهر همدانارزیابی سطح آسایش صوتی  714

 بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان هاي شهر شیراز 771

 بهینه سازي صوتی با استفاده از اقدامات فنی مهندسی در واحد جوشکاري یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران 774

 زاهدانارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی درجایگاههاي سوخت شهر  773

 بررسی میزان رضایتمندي شاغلین کارگاههاي کوچک شهري ازمعاینات درمراکزبهداشتی و درمانی 771

 در یک صنعت کاشی ARTارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراري کارگران به روش   771

 7444ال ارزیابی فرهنگ ایمنی و نگرش کارگران صنعت معدن گل گهر سیرجان نسبت به مسائل ایمنی در س 714

 ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد شیمیایی در جاده هاي شهر شیراز 711

 بررسی اثر مواجهه صدا بر پارامترهاي اسپرم )تعداد، تحرک و زنده ماندن( موش سوري 714

 رابطه استرس شغلی و سابقه حوادث ترافیکی با نوبت کاري در رانندگان آژانس هاي درون شهري یزد 741

 رابطه بیوریتم افراد و حوادث شغلی در کارگران صنایع فلزي شهر اصفهان بررسی 747

 بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر ساالنه ناشی از آن  در یک معدن زیرزمینی اورانیوم 741

 ساله 1ارزیابی حوادث ناشی از کار و عوامل مرتبط با آن در یک دوره ي  741

 7447الت تنفسی و برخی عوامل مرتبط با آن در کارگران صنایع چوب شهرستان گناباد در سال بررسی شیوع مشک 744

 مروري بر اصول ارگونومیکی در طراحی پله و تاثیرآن بر کاهش حوادث سقوط 741

 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک هاي ایمنی  بازار همدان 744

 CREAMو  SHERPAب مروارید چشم با روش فیکو، با استفاده از تکنیک  ارزیابی خطاهاي انسانی در فرایند جراحی آ 744

 ISO 1347-7،4ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن رانندگان لودرهاي چرخدار متوسط  با استانداردهاي  744

 بومی سازي کدهاي بین المللی اخالق در بهداشت حرفه اي مبتنی بر آموزه هاي دینی: یک دیدگاه 741

 بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههاي نجاري 741

 ( در منازل مسکونی شهر قم111Rnبررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزاي رادون ) 741

 هیات علمی شناسایی و بررسی عوامل فردي، شغلی و سازمانی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی: مطالعه موردي بر روي اعضاي 744

 رهیافتهاي اقتصادي، ضرورتی انکارناپذیر براي تحول و توسعه ایمنی و بهداشت شغلی: الگوي مشارکت کارفرمایان 744



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 آنالیز ایمنی داربست بندي در یک پاالیشگاه و اثر بخشی راههاي کنترلی 744

 از روش آنتروپی ارزیابی اهمیت فاکتورهاي جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی با استفاده 741

 ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آورشیمیایی دریک صنعت تولید سموم و آفت کش 744

 در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو PHA-Proبکارگیري نرم افزار  737

 عضالنی آرایشگران شهر رشت -لتیارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر براختالالت اسک 734

 7441نشانی شهر شیراز در سال  بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان آتش 734

 ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي 734

 OHSASو  HSEضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم هاي مدیریتی 711

717 
و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان  PNCندگی با کمیت هاي تراز فشار صوت، شاخص تعیین روابط بین حساسیت و آزار ده

 هاي شهر بهبهان

 تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش هاي کنترل صدا در بیمارستان هاي شهر بهبهان 711

 بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صداي شغلی و کیفیت خواب افراد 714

 نی شاغلینبهداشت روا 714

 بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در میان کارکنان نانوایی هاي شهر سنندج 714

 عضالنی در میان کشاورزان-بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز عوارض اسکلتی 713

 7441در سال در سیستم حرارت مرکزي بیمارستان شهید بهشتی کاشان  ETBAشناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش  711

 سنجش مولفه هاي بهداشت، ایمنی و محیط محله: یک مطالعه موردي مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران 711

 عضالنی  -و تعیین ارتباط آن با  اختالالت اسکلتی REBAارزیابی ریسک ارگونومیک به روش  714

 7447در کارگران آرماتوربند ساختمان سازي گنبد کاووس در سال  تعیین اثر آموزش ارگونومی بر میزان ریسک ارگونومی 714

 7447مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران ومشاوران  شاغل در شهرستان گناباد در سال  713

 مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با اعمال ناایمن درکارکنان واحد تعمیرات یک مجتمع پتروشیمی 711

711 
 –روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطاي انسانی کارگران شرکت کناف تهران  بررسی تناسبی میزان

 7441سال 

 مطالعه موردي: کارخانه هاي آجر ماشینی شاهرود ، ایران –در ارزیابی شغلی استرس حرارتی UTCIبررسی امکان کاربرد شاخص  714

 7441سال  –ایی کارگران شرکت کناف تهران ارزیابی و بررسی صداي محیط کار بر شنو 747

 بررسی میزان کاهندگی صدا در یک نانو کامپوزیت پلیمري در راستاي ساخت ایرپالگ 741

 نفر غسال زن 71بررسی عوامل زیان آور محیط کار غسالخانه و بررسی تاثیرات ناشی از این عوامل بر روي  744

 عضالنی در کارگاههاي کوچک_رهاي اختالالت اسکلتی بررسی  وضعیت هاي کار و ریسک فاکتو 741

 بررسی اثر  مواجهه توأم سروصدا و گرما بر روي فشارخون مردان در اتاقک شرایط جوي 744

111 
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی  بر اساس اندازه گیري  پرتوهاي مادون قرمز جهت برآورد شاخص دماي تر گویسان  در 

 مان در شرایط آب و هوایی اصفهانمحیط خارج از ساخت

 هاي نمره استرین گرمایی و  استرین فیزیولوژیکی در شرایط گرم آزمایشگاهی بررسی  ارتباط شاخص  استرین ادراکی با شاخص 114

 بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی و اثر آن بر خواب آنان 113

 رتباط آن با آسیب هاي اندام فوقانی در رانندگان خودرو هاي سنگین معدنمواجهه با ارتعاش و ا 111

 ( در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوینWAIبررسی شاخص توانایی انجام کار ) 114

 RULAعضالنی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک  -ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختالالت اسکلتی 171

 یابی پارامترهاي مرتبط با اسپیرو متري در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکانارز 177

 تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش پرسشنامه اي جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان در محیط کار 174

تحت شرایط جوي کنترل شده   بررسی ارتباط بین پارامترهاي محیطی با دماي دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسالمی 173
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 آزمایشگاهی

 هاي ارگونومیکی کارمندان اداري شرکت مخابرات با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداري بررسی تنش 171

 بررسی حوادث سالیانه کشاورزان حادثه دیده مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی 174

 موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداري بیمارستان شفابررسی میزان  فرسودگی شغلی و عوامل  117

 SHERPAشناسایی خطاهاي انسانی در آتش باري معدن سنگ آهن بااستفاده از روش   111

 بررسی میزان مواجهه فردي و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پالستیک 114

 7444در باغداران شهرستان نیشابور در سال   QECعضالنی به روش –الت اسکلتی ارزیابی ارگونومیک اختال 114

113 
در یک مجتمع صنعتی واقع در خراسان شمالی در سال  Surferبررسی وضعیت توزیع ترازهاي صوتی و پهنه بندي آن با نرم افزار 

7444 

 ا سن درکارگران صنعت نجاري استان قمبررسی ارتباط افت شنوایی ودرصد معلولیت شنوایی ناشی ازکار ب 111

 بررسی نقش مواد نانوآکوستیک در کنترل آلودگی صوتی 141

 بررسی غلظت منواکسید کربن در هواي آزاد شهري و هواي داخل ساختمان هاي مسکونی شهر اردبیل 141

 ور کنترل عفونتارزیابی مطلوبیت سیستمهاي تهویه اتاقهاي عمل بیمارستانهاي منتخب کشور به منظ 144

 عضالنی و عوامل مؤثر بر آن دربین پرستاران بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی قم-بررسی اختالالت اسکلتی 144

144 
پایش و اندازه گیري همزمان ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هواي اطراف ایستگاه هاي سوخت وسایل نقلیه: مطالعه 

 CNGایستگاه هاي پمپ بنزین و  انتشارات ناشی از

 بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان مقطع راهنمایی 143

 مخاطرات شغلی سوپروایزر پرستاري : مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوي استقرایی 141

 ه بندي در زاهدانتاثیر آموزش ارگونومی بر تغییرمیزان آگاهی،نگرش و عملکرد و فراوانی درد کارگران بست 141

 اعتبارسنجی پرسشنامه ي تخلفات رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهري 144

147 
میزان مواجهه با بنزن ، تولوئن، زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازي در پمپ بنزین هاي 

 شهر یزد

 حی الپاراسکوپیارگوسکوپی: ارگونومی در جرا 143

 بررسی وضعیت مواجهه با صدا و آلودگی صوتی در شاغلین مجاورخیابانها و میادین پرترافیک شهر قم 141

 ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبري هاي منتخب استان قم 141

 مبررسی مقایسه اي مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی هاي مدرن و قدیمی شهر ق 147

 بررسی میزان تأثیر نانوذره ي اکسید روي بر پارامترهاي اسپرم انسانی 141

 HAZOPو  ETBAمقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش هاي   141

 بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روي بهره وري کارمندان بانک 144

137 
( با استفاده از TBSهاي تقلیل فشار گاز شهري )¬تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاهبکارگیري یک متدلوژي جامع براي 

 FMEA, FuHA, TESEO, Bow tieترکیب روشهاي 

134 
( گرمایی براي ارزیابی استرس گرمایی در شرایط subjectivejudgment scalesاعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی) 

 آزمایشگاهی

 ( در کارکنان یک شرکت لبنیWAIامل شغلی و فردي بر شاخص توانایی کار )بررسی تأثیر عو 134

134 
ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دماي تر گویسان ، شاخص نمره استرین گرمایی و دماي دهانی در شاغلین  قنادي شهر 

 اصفهان

133 
در مواجهه با  آب و هواي گرم در شرایط کنترل شده ارتباط  بین اضافه وزن  و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاري و 

 آزمایشگاهی

 هاي سرد سال سوز خانگی در ماه هاي خروجی از دودکش بخاري گاز بررسی تغییر آالینده 131
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 بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دماي دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت 131

 شغلی و عوامل فردي و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت بررسی استرس 134

 ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماري آسم 111

 فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت 117

 مانیتعیین بار کاري کارگران مونتاژکار و رابطه آن با اختالالت اسکلتی عضالنی و تعهد ساز 111

 بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص هاي استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک 114

 بررسی علل استفاده و عدم استفاده از کاله ایمنی در بین موتورسوراران شهر اصفهان 114

 ضرورت اجراي مداخالت تلفیقی در صنایع مونتاژ 113

 چوبی بررسی خواص جذب صوت در فراورده هاي 111

 ( در یکی از صنایعMFA) Muscle FatigueAssessmentارزیابی خستگی عضله به روش  117

 41بررسی تاثیر سیستم تهویه خودرو، سوخت و استعمال دخانیات درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروي تندر  111

 ین اجتماعیبررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون هاي پزشکی تام 114

 بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه اي در شرکت هاي منتخب 114

 7441بررسی وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان هاي منتخب در سال  114

 مقایسه کف شهاي طبی با شاخ صهاي ارگونومی و بررسی تأثیر این کف شها بر عملکرد و کاهش دردهاي عضالنی 113

 یی پرتوکاران و بیماران بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهرانارزیابی ایمنی پرتو 141

 بررسی اپیدمیولوژي حوادث ناشی از کار در شاغلین پروژه هاي عمرانی 147

 ژل -ساخته شده با روش سل Ni-TiO1/Clinoptiloliteاز هوا بوسیله بستر ثابت    MEKحذف فتوکاتالیستی   144

 در شناسایی خطاي انسانی)مطالعه موردي در شرکت آرد اهواز( Human Hazopعنوان:کاربرد تکنیک  143

 ( در تحلیل قابلیت اطمینان انسانی در صنعت پتروشیمی THERPکاربرد تکنیک پیش بینی میزان خطاي انسانی) 141

 7414-7414هاي  ر طی سالبررسی حوادث شغلی رخداده در یکی از معادن اورانیوم منطقه مرکزي کشو 141

 بررسی افت شنوایی در کارگران یک کارخانه نورد فوالد در استان گیالن 144

 (CGSتجزیه و تحلیل پیامدهاي حوادث و حریم هاي ایمنی در ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز ) 411

 7444تجزیه و تحلیل ایمنی گودبرداري در شهرهاي تهران و کرمانشاه در سال  417

 7411تا  7411هاي  بررسی حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین طی سال 411

 HSEمروري بر روش هاي ارزیابی عملکرد مدیریت  414

 ارزیابی مواجهه کارگران قهوه خانه ها با مونوکسید کربن 411

 تولوئن در هواي بازدم کارگران تایرسازيامکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و  411

 7444بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر روي پارامترهاي فیزیولوژیکی کارگران یک صنعت نساجی در استان قم در سال  414

471 
کلتی عضالنی استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی براي ارزیابی ریسک خطر ابتال به  اختالالت اس

 در کادر بیمارستانی

477 
( در کاربران RULA( و ارزیابی سریع اندام فوقانی)ROSAارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداري)

 پایانه تصویري  شرکت مخابرات

 ت خودروارتباط بین بارکاري، عملکرد شغلی  و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعا 471

 هاي فلورسنت فشرده متداول و التهابی در شرایط عملیاتی مقایسه شدت روشنایی، شار نوري و ضریب بهره نوري المپ 474

474 
( و اختالالت خواب در کارکنان بانک شهر VDTبررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه هاي نمایشگرهاي دیداري )

 7441سنندج در سال 

 در شهر تبریز 771عضالنی در میان اپراتورهاي مرکز تلفن -ارض اسکلتیعو 474

 عضالنی و رابطه آن با پوسچر کاري در بافندگان فرش دستباف شهر سنندج-شیوع اختالالت اسکلتی 473
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 REBAارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش  471

 REBAزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش  ار 411

 مدیریت پسمانهاي پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر 411

 DREAMارزیابی مواجهه پوستی در تعمیرکاران خودرو: کاربرد روش  414

 انارزیابی شدت روشنایی مصنوعی خوابگاه هاي پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهد 414

413 
تخمین نیروي فشاري وارد بر مهره چهارم و پنجم کمر با استفاده از تکنیک الکترومیوگرافی سطحی نرمال شده در کارگران 

 صنایع غذایی

 ( GHSآنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه اي نسبت به برچسب هاي نگهداري مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی ) 411

 فرهنگ ایمنی 447

 CAHPآنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه اي آزمایشگاهها به روش  444

 بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین  444

 ROSAبررسی وضعیت ابتال به ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی  در کارکنان اداري شهرستان پیشوا به روش  444

 تالالت اسکلتی عضالنی در کارکنان شاغل در دو واحد بهداشتی ، درمانی تامین اجتماعی مازندرانارزیابی اخ 443

 بررسی تاثیر الیه هوا در تغییرات ضریب جذب صوتی برخی از مواد آکوستیکی 441

 در آرایشگران زن شهر یزد RULAارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی به روش  441

 در آرایشگران مرد و زن RULAبی ارگونومیک خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی به روش ارزیا 444

 FAIDبررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاري با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل  444

 درشهر یزد RULAارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش  444

 ار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت هاي ویژهاثر نوبتکاري و ب 441

 بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن و سطح تحصیالت در حوادث ناشی از کار 441

 عضالنی در وظایف مختلف -به منظور ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی REBAو  QECبررسی همبستگی نتایج دو روش  444

 ز پرتودرمانی مجهزبه سیستم مولدینگرعایت نکات ایمنی در مراک 444

 SHERPAطبقه بندي و ارزیابی ریسک خطاهاي پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک  441

 بررسی وضعیت سالمت و بیماري در بهره برداران بخش کشاورزي شهرستان دامغان 444

 ایت کننده کمر در بین کارمندان  دانشگاه علوم پزشکی قزوینبررسی و ارزیابی میزان راحتی و آسایش بالشتک حم 431

 استرس شغلی و رابطه ي آن با سالمت روان 437

 7444در سال  4بررسی ارتباط بین اعتیاد به سیگار با آسیب تنفسی درکارگران شاغل در کارگاه سد کارون  431

 تان خوزستانبررسی اعمال نایمن در بین کارگران یک صنعت فوالد در اس 431

 FMEAارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی در یک شرکت تولیدي به روش  411

 PHAارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش  411

 RULAارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش  414

 7441تا 7411شایع در یک کارخانه صنعتی در شهر رشت از سال بررسی بیماریهاي  414

 تحلیل ارتباط بین خصوصیات دموگرافی افراد با میزان رفتارهاي ناایمن 411

 نگاهی به عوامل موثر بر بهداشت روانی شاغلین در محیط کار 417

 بررسی شیوع درماتیت دست درکارگران ساختمانی 414

414 
طاي انسانی در کارکنان بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاههاي تشخیص طبی و ارائه راهکارهاي بررسی نوع و میزان خ

 پیشگیرانه

 بررسی فراوانی اعتیاد به مواد مخدر و علل مصرف آن درکارگران شهرک جوشکاري شهر زاهدان 414

 ی رانندگانبه کارگیري الگوریتم هاي مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهن 413



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 ارزیابی تراز فشار صدا، میزان آگاهی و نگرش کارکنان بخش هاي مختلف در یکی از بیمارستان هاي آموزشی زاهدان  411

 ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه اي با امنیت شغلی کارکنان در سازمان ها 414

 نیبررسی اهمیت نقش مصالح ساختمانی به عنوان جاذب صدا در منازل مسکو 441

 عملکرد شناختی رانندگان در مواجهه با صداي ترافیک : برونگرایی 447

 7444بررسی عالئم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان شاغل در ساختمان ستادي یک شرکت نفتی در سال  441

 HSEپرسشنامه شغلی  با استفاده از 7444بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در سال  444

 عضالنی در پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستون -هاي اسکلتی بررسی میزان آسیب 444

 ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته گري به روش آنالیز ایمنی مشاغل 443

 ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه گازرسانی به روش ویلیام فاین  441

 رس شغلی و برخی مشخصه هاي دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان هاي نظامی تهرانبررسی ارتباط بین است 441

 ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه 444

 توسعه مدل محاسباتی هزینه هاي غیرمستقیم در محیط کار  417

 لیت هاي در ارتباط با میزان پیچیدگی و  ارگونومی مونتاژ در مونتاژ دستینقص هاي مونتاژ و هزینه ي فعا  411

 بررسی میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی در اتاق کنترل نیروگاه برق یک شرکت صنعتی 414

 یارزیابی پرتوهاي غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاري با آرگون و جوشکاري با قوس الکتریک 414

 ارزیابی میزان مواجهه با فیوم هاي ناشی از جوشکاري با آرگون و جوشکاري با قوس الکتریکی 413

 در پایش آزردگی صوتی ناشی از کارخانه ي اُلفین مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر، ایران  GIS کاربرد  411

 ت آلودگی صوتیآزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرا 411

 بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاري جوشکاران یکی از کارخانجات کشتی سازي انزلی 471

 اجتماعی و رابطه آن با میزان استرس در کارکنان صنعت مس-سنجش فاکتورهاي روانی 477

 ابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهبررسیکیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی هاي دموگرافیک دانشجویان خو 471

 هاي مسافربري برون شهري در پایانه  جنوب تهران¬بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سالمت عمومی در رانندگان اتوبوس 474

 ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت تولید مخزن مواد با استفاده از روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق 474

 بیان یک تجربه  –موزش بهداشت حرفه اي طراحی برنامه آ 473

471 
ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت کارگري، گزینه هایی مناسب و مؤثر در بهبود وضعیت بهداشت حرفه اي کارگاههاي فعال در 

 زندانهاي کشور

 بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدا و پرخاشگري در افراد شاغل در صنعت 411

 مدیریت و فرهنگ ایمنی در سازمانها چشم اندازي بر 414

 بررسی ایمنی سیستم اتصال به زمین  ) ارتینگ ( در واحدهاي صنعتی استان آذربایجان شرقی 411

 اي¬تعیین کارایی فیلترهاي هموژنوس و هتروژنوس به منظور حذف ذرات رادیواکتیو در صنایع هسته 411

 کودکان تبریز و ارائه راه کارهاي اصالحیهاي بیمارستان ¬بررسی میزان روشنایی بخش 441

 بررسی رفتارهاي ارگونومیک  و اختالالت اسکلتی عضالنی در یک شرکت نساجی 441

447 
بررسی مخاطرات سالمتی کودکان بازیافت زباله، در محلهاي دفن بازیافت زباله، از دیدگاه بهداشت شغلی در یکی از شهرستانهاي 

 7447استان سمنان، 

 رزیابی مواجهه با صدا و استرس گرمایی کارگران یک صنعت ذوب فلزي در استان البرزا 444

 بررسی استرس شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان رفسنجان 444

 درمانی شهرستان همدان –بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  443

 عضالنی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاري کارکنان بیمارستان مدرس –سترس شغلی و اختالالت اسکلتی ارتباط بین میزان ا 441

 بررسی میزان استرس شغلی در پرسنل فوریت هاي پزشکی استان همدان 441



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 بررسی رابطه بین استرس شغلی با رضایت شغلی در پرسنل فوریت هاي پزشکی استان همدان 444

 ترس شغلی کارکنان یک شرکت پخش فرآورده هاي نفتیبررسی میزان اس 441

 ارزیابی وضعیت کاري کارگران یک شرکت ریخته گري 447

 ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ایمنی در یک شرکت خودروسازي 441

 مقایسه کاربرد ضریب جذب با افت انتقال واقعی درکاهش صدا توسط عایق هاي صوتی 444

 GISی از طریق آنالیز فرکانس صوت با استفاده از نرم افزاربررسی آلودگی صوت 444

 PHAارزیابی ریسک ادوات و ابزاراالت علف خرد کن به روش 443

 سال اخیر 4بررسی اسپیرومتري معاینات ادواري در  441

 بررسی خستگی شغلی در پرسنل یک نیروگاه حرارتی 444

 7441و7447یکی از شهرک هاي صنعتی شمالغرب کشور در سال بررسی شایع ترین حوادث شغلی رخ داده  در  431

 7447بررسی حوادث ناشی از کار منجر به فوت آتش نشانان  شاغل دریک مجتمع پتروشیمی  در سال 431

 تعیین شیوع عالئم تنفسی و اختالالت اسپیرومتریک در کارگران صنایع شوینده استان قزوین 434

 ادیولوژي مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتوارزیابی شرایط بخشهاي ر 431

 در یک صنعت فلزي  SHERPAشناسایی وارزیابی خطاهاي انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش  434

411 
عضالنی در کارگران چاي چین شهر الهیجان با استفاده از -ارزیابی پوسچرهاي کاري و بررسی شیوع اختالالت اسکلتی

 Body mapو پرسشنامه RULAروش

 بررسی ارتباط مواجهه شغلی با صدا و فشار خون در کارکنان کارخانه سیمان اردبیل 414

411 
( در یک ARTکاهش ریسک ارگونومیک با استفاده از بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و ارزیابی وظایف کاري تکراري)

 صنعت داروسازي

 7441 -7441ث شغلی در یکی از بیمارستان هاي تهران در طی سال هاي بررسی میزان بروز حواد 414

 بررسی سرطان هاي شغلی مرتبط با کار در محیط هاي صنعتی 411

 بررسی جنبه هاي ارگونومیک اپرون هاي مورد استفاده در بخش هاي رادیولوژي 414

 ساله اصفهانی 1 -71بررسی ابعاد آنتروپومتریک دختران وپسران  414

 ( مطالعه موردي گاز سولفید هیدروژنLOPAمدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و تحلیل الیه هاي حفاظتی ) 411

 بکارگیري شبکه هاي بیزي در ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و فرآیند هاي کاري 411

414 
زمایشگاهی،رادیولوژي بیمارستانهاي بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی با اختالالت اسکلتی عضالنی کارکنان واحدهاي آ

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

 اي¬بررسی میزان عالقمندي و نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه 441

 7441تا 7414بررسی حوادث ناشی از کاردرکارگران شاغل در شرکت هاي خدمات شهري شهرستان کاشان در سالهاي  444

 بررسی میزان نارحتی هاي اسکلتی عضالنی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی 444

 بررسی ارتباط میان پارامترهاي موثر در فرهنگ ایمنی با حوادث شغلی: مطالعه موردي پروژه عمرانی 444

 آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران 441

 تاثیر مدل ویژگی هاي شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازي 444

 (J.S.Aشناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل) 417

411 
لیز ایمنی شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی کارخانه اکستروژن مجتمع مس شهید باهنر کرمان  با استفاده از روش آنا

 (J.S.Aشغل)

 بررسی عملکرد حفاظتی چهار نوع دستکش چرمی، تفلونی، نیم تفلونی و هوبانت بر روي جوشکاران 414

 بررسی تاثیر الگوهاي بیورتیم بر روي حوادث شغلی 413

از صنایع نساجی بررسی ارتباط بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی و شغلی با آسیب هاي ناشی از حوادث شغلی در یکی  411



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد-2931خردادماه  02و  02

 

 7414-7441استان یزد در طی سال هاي 

 44بررسی شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه هاي میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران در سال  471

 ینبررسی ارتباط میان فرهنگ ایمنی و رفتارهاي ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع غذایی استان قزو 477

 7447ارزیابی روشنایی مصنوعی محیط کار در کارگاههاي  داراي نوبت کار در شهرستان تاکستان  در سال  474

 تجزیه و تحلیل حوادث کار در معادن سنگ اهن مرکزي بافق یزد 473

 هر قزوینزاي مرتبط با کار بین کارکنان شاغل در صنایع ریسندگی ش بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس 471

 7441بررسی علل حوادث ناشی از کار در صنایع دخانی شمال ایران در سال  474

 بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هواي اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست 411

 بهینه سازي فرایند جذب فنانترن برروي نانوتیوب کربنی چنددیواره 414

 و همبستگی آن با احساس درد HSEبررسی اختالالت اندام هاي فوقانی در مونتاژ کاران با روش  414

 حومه شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و   یک و پنج  ارزیابی اثرات نوبت کاري بر روي سالمتی خطوط 413

  گروه ملی فوالد ایران )اهواز( نقش پارامترهاي جوي در ارتباط با میزان ذرات معلق هوا در مجتمع 414

441 
در کارگران شاغل در SI  ,ACGIH HAL TLV    ,ISO 77111-4مقایسه میزان همبستگی روش هاي ارزیابی پوسچر 

 بازارهاي میوه و تره بار سازمان میادین شهرداري تهران

 ایمنی بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر شاخص هاي پایش عملکرد 444

 در ارزیابی استرس محیطی از طریق ارتباط آن با شاخص هاي دماي دهانی و دماي تمپان TWLبررسی اعتبار شاخص  444

 تاثیر اخالق حرفه اي  در ارتقاء محیط کار 444

 ( در ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از دماي عمقی بدنTWLاعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار ) 443

 در یک صنعت تولید قطعات خودرو REBAعضالنی و ارزیابی  ریسک ارگونومیک به روش -سی اختالالت اسکلتیبرر 441

 بررسی مهمترین مولفه اي تاثیرگذار در بروز کمردرد بین کادر پرستاري جاجایی کننده بیمار 441

 دینامیک چهره رانندگان بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی وتفسیري و ارتباط آن با تغییرات آنتروپومتري 441

 استفاده از پردازش تصویر در کاهش تصادفات رانندگی در اثر خواب آلودگی 447

 بررسی عوامل مرتبط و عوارض  ناشی از میزان استرس شغلی در رانندگان 441

 ه گازيمدلسازي انتشار صدا در میدان آزاد و اعتبار سنجی آن در محوطه خارج از توربین هال یک نیروگا 444

 ( بر عوامل زیست محیطی در یکی از کارخانجات کاشی کشورIMSبررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه) 443

 ( بر عوامل زیان آور محیط کار در یکی از کارخانجات کاشی کشورIMSبررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه) 441

 ه رشد در ایرانحوادث شیمیایی صنعتی: خطر رو ب 441

 HSEبررسی وضعیت ایمنی ساختمان هاي یکی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور هنگام زلزله با رویکرد  441

444 
عضالنی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه هاي بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم  -بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی

 7447پزشکی قزوین در سال 

 7441بررسی میزان شیوع اعتیاد به  اینترنت در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  444

 44تا  11طراحی چارت کنترلی براي حوادث یک کارخانه کاغذ سازي از سال  441

 طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در  یک شرکت تولید قطعات اتومبیل 441

 ر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی )مطالعه موردي تأسیسات فرآوري نفت(جایگاه طراحی ذاتا ایمن د 444

 ریسک سرطان پستان در زنان نوبت کار) مروري سیستماتیک( 431
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 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 یرتأث و ایپا يسیمغناط دانیم با يشغل مواجهه

ش بخ كارگران يخون یها شاخص رب آن

 كرمان سرچشمه مس مجتمع زیالكترول
، یبرخوردارل ابوالفض، یراوند یقطبا محمدرض, *یمرد نیحس

 یخانجان نرگس
 یپزشک علومد، زی یپزشک علومن، کرما یپزشک علوم, *کرمان یپزشک علوم

 کرمان

 بعلت ایپا یسیمغناط های یدانم با یشغل و یعموم مواجهه: مقدمه

 بر انباریز اثرات جادیا امکان و یکیالکتر لیوسا رشد به رو وندر
 این از هدف. باشد یم برخوردار ییباال اریبس تیاهم از افراد سالمت
 با یشغل مواجهه از یناش کیهماتولوژ اثرات یبررس مطالعه،

 .باشد یم مس زیالکترول یواحدها در ایپا یسیمغناط های یدانم

 زیالکترول قسمت کارکنان مطالعه مورد تیجمع: روش بررسي

 مواجهه در که کارگر نفر 36 تعداد که بودند سرچشمه مس شگاهیپاال
 36 تعداد وه مواجه گروه عنوان به بودند ایپا یسیمغناط دانیم با

 مشابهت که ظیتغل واحد کارگران نیب از نداشتند، مواجهه که کارگر
( یسیمغناط دانیم با ههمواج از ریغ به) گرفته نظر در طیشرا با یادیز

بر  ابتدا. شدند مطالعه وارد افتهین مواجهه گروه عنوان به داشتند،
 HI-9776 دستگاه از استفاده با و IEEE C37,8 استاندارداساس 

 در مغناطیسی میدان شدت( کایامر متحده االتیا یهالد ساخت)
 برآیند میزان و گیری اندازه جهت سه در کارگاه، محیط سطح تمامی
 یپارامترها شاتیآزما گروه دو هر یبرا. شد برآورد میدان شدت

 نرم از اطالعات لیتحل و هیتجز یبرا تینها در. شد گرفته یخون
 یتنیو من یاستنباط یآمار یها آزمون و SPSS ver 43 افراز

(Mann-Whitney U)،ANOVA One Way-، اسکوئر یکا 

(Chi-square) ونیرگرس و (Regression) شد هاستفاد. 

 در ایپا یسیمغناط دانیم شدت نیانگیم مطالعه یندر ا: یافته ها

 پس که داد نشان مطالعه نیا جینتا. بود تسال یلیم 7/1 مواجهه گروه
 در افراد یخون یفاکتورها کننده مخدوش عوامل یبرا لیتعد از

 یها گلبول یها ردهدچار کاهش  ایپا یسیمغناط دانیم با مواجهه
 باعث و نداشته یاثر قرمز گلبول یرو شده، ها لیفنوترو بجز دیسف
 .است شدهها  پالکت حجم و تعداد شیافرا

 یسیمغناط های یدانم با مواجهه که رسد یم نظر به: نتیجه گیری

 لزوم؛ لذا شود کیهماتولوژ اثرات باعث تواند ی( مایپا) کیاستات
 نیا با مواجهه معرض در کارگران یمنیا بهبود جهت شتریب قاتیتحق

 .شود یم هیتوص دانیم

 ،یشغل مواجهه ،(ایپا) کیاستات یسیمغناط دانیم: واژه های كلیدی

 .یخون یها شاخص

 ياسكلت اختالالت به ابتال خطر عوامل يابیارز

 (QEC) مواجهه عیسر يابیارز روش با يعضالن

 در 1931 سال در یساز رنگ كارخانه كی در

 رشت شهرستان
 سعید، یمؤمن جمیله، یپوربخش یاسمن *,بلورچیان جهانگیر مهدی

 امیدی
 گیالن پزشکی علوم دانشگاهن، همدا پزشکی علوم*, گیالن پزشکی علوم دانشگاه

 -یاسکلت اختالالت افته،ی توسعه هایکشور در مقدمه:

-یم محسوب کار از بتیغ عیشا علل از یکی (MSDSs)عضالنی
 دخالت هک است یعیصنا جزو سازی رنگ صنعت جا که،آن از. شود
 که رسد یم نظر به است ریناپذ اجتناب دیتول ندیفرا در کارگر میمستق
 کنترل رو نای از باشد، باال صنعت نیار د اختالالت نیا به ابتال خطر

 یامر کار طیمح در اختالالت نیا از یریشگیپ و خطر عوامل
 .است یضرور

 مواجهه عیسر یابیارز روش از پژوهش نیا در: روش بررسي

 نیا. شد استفاده کینورد پرسشنامه از نیهمچن و(QEC) یشغل
 به ابتال خطر نییتع هدف با یمقطع نوع از یلیتحل-یفیتوص مطالعه

 رنگ کارخانه کی در QEC روش با عضالنی-یاسکلت اختالالت
 هیکل شامل قیتحق نیا در مطالعه مورد جامعه. شد انجام سازی

 تنها و است کارگر 34 یرادا کارخانه نیا. در مجموع بودند کارکنان
 3 یدارا کارخانه نیا. پردازند یم فهیوظ انجام به یکار فتیش کی در

 دو به قیتحق نیا در اطالعات یآور جمع ابزار. است یکار واحد
 روش) ای مشاهدهک( و ینورد ک،یدموگراف) ای پرسشنامه صورت

(QEC) افزار  نرم ازها  داده زیآنال یبرا. بودSPSS دش استفاده. 

 از یکی در حداقل افراد از درصد 95,7 جینتا اساس بر: یافته ها

 یاسکلت اختالالت وعیش نیشتریب. بودند مشکل دچار بدن ینواح
 و سن نیب ی داریمعن اختالف. شد دهید کمر و پشت در یعضالن
 وعیش ها یافته به توجه با .(p<6,67)داشت وجود عالئم گزارش

 تیجمع از باالتر مطالعه مورد تیمعج در عضالنی-یاسکلت اختالالت
 سطح یدارا موارد از درصد 11 در کمر. است کشور یعموم

 .باالست اریبس ی مواجهه

-یاسکلت اختالالت که داد نشان مطالعه نیا: نتیجه گیری

 جمله از. است مطالعه مورد تیجمع در ییباال نرخ یدارا یعضالن
 از شیب خمش دش مشاهده صنعت نیا در که یکیارگونوم مشکالت

 یدست ابزار و یکار ستگاهیا و ثابت یبدن تیوضع مفاصل، حد
 اقدام و شتریب مطالعات انجام به ازین موارد درصد 76 در. بود نامناسب

 .دارد وجود یاصالح
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 روش کارگران، ،عضالنی-یاسکلت اختالالت: واژه های كلیدی

QEC، سازی رنگ کارخانه. 
 

 يعضالن ياسكلت تاختالال به ابتال خطر يابیارز

 یتكرار های یتفعال روش به يفوقان اندام

 اتیلبن صنعت كارگران انیم در (OCRA)يشغل

 1939 سال در رشت شهرستان
 بصیری مرضیه، یپوربخش یاسمن*, بلورچیان جهانگیر مهدی

 ن.همدا پزشکی علوم دانشگاه*, گیالن پزشکی علوم دانشگاه

 دلیل به فوقانی اندام یعضالن یاسکلت اختالالت بروز مقدمه:

 بودن درگیر دلیل به وها  اندام این بیشتر پذیری آسیب و ظرافت
 این. باشد یم تحتانی اندام به نسبت کار، انجام حینها  آن بیشتر

 یافتهگسترش  صنعتی کشورهای در گذشته سال 97 در اختالالت
. است یتکرار حرکت کاهش آن از یریشگیپ های راه از یکی. است
 رانیا در اختالالت این مطالعهکه  ییآنجا از و مهم این بهجه با تو

 اختالالت به ابتال خطر یبررس باهدف ای مطالعه است، اندک
 صنعت یک در ،OCRA روش به یفوقان اندام یعضالن یاسکلت
 .گرفت انجام رشت شهرستان در لبنی

 دو در اطالعات ،یلیتحل یفیتوص ی مطالعه نیا در روش بررسي:

 و هیتجز و فیوظا و سازمان لیتحل و هیتجز: آمد دست به مرحله
 زه،یپاستور) واحد 1 یدارا کارخانه دیتول بخش. یکار ستگاهیا لیتحل

 (نگیریش و یسبد شور ،UF ریپن ،یدنینوش پک،یپر ماست، ل،یاستر

 توسط خطر، یابیارز ی شده شنهادیپ روش ستلی چک نیا. بود
 ی چرخه از فهیوظ هر زیآنال یابر. است 9-44161 زویا استاندارد

 چک اعتبار. شد هیته( فرونتال و تالیساژ سمت دو ازم )لیف یکار
 شغل 18 در آن شاخص گرفتن نظر در با OCRA ستلی

(R1=6,31, p<6,6664) افزار نرم با آمده بدست اطالعات. بود 

NexGen Ergonomics شد زیآنال. 

 در باالیی سکیر سطح که کن خامه جمع شغل از ریغ به یافته ها:

 دست دو هر در متوسط سکیر سطح دارای یمابق دارد، راست دست
 سطح. دارند متوسط سکیر سطح شغل 3 شغل، 46 از یعنی. هستند

. بر اساس بود متوسط مشاغل ی¬هیکل در چپ دست یبرا خطر
 نیشتریب دارای بدن تیوضع و بدن فرکانس یپارامترها ست،یل چک
 خامه کن جمع شغل با رابطه در که است یصورت در نیا. بودند نمره

 .بود توجه قابل ازیامت یدارا زین روین اعمال پارامتر لیاستر واحد در

 یعضالن یاسکلت اختالالت خطر عوامل با مواجهه نتیجه گیری:

 صورت به کارها از یاریبس. است باال صنعت این در یفوقان اندام
. باشد یم کمرنگ مشاغل نیا در ونیاتوماس و شود یم انجام یدست

 تیفعال مکرر و مدت یطوالن صورت به فرد شده باعث طیشرا نیا
 توسط یکار های ستگاهیا تر یقدق یبررس ضرورت بنابراین،. کند

 قالب در ماتیتصم اتخاذ آن تبع به که دارد وجود OCRA شاخص
 .بگیرد صورت کالن و خرد یارگونوم

، یفوقان اندام یضالنع یاسکلت اختالالت: واژه های كلیدی

OCRA، ،اتیلبن صنعت کارگران 

 

 شهر یيایمیش و یيدارو های یتمسموم يبررس

 1931 سال در سبزوار
 *شعار حکمت رضا
 *سبزوار یپزشک علوم

دچار  مختلف مواد بانفر در اثر تماس  ها یلیونم ساالنه: مقدمه

 عوارضبر اثر شدت  بسیاری میان ینکه در ا شوند یم یتمسموم
 به اقدامبه دنبال  توانند یم ها یتمسموم نید. اکنن یم فوت صلهحا

و مواد  داروها هیرو یب مصرف تصادفی،به صورت  خودکشی،
 های یتمسموم نییتع منظور به یبررس نید. اشون جادیا ییایمیش

 است شده انجام سبزوار شهر در یمیاییو ش ییدارو

 به مربوط اطالعات طرح نیا انجام یبرا: روش بررسي

 یمارستانا از برشهر سبزوار  یمیاییو ش ییدارو های یتمسموم
و  هیتجز به مطالعه اهداف بهبا توجه  و کرده یآور جمع یواسع
 آزمون از رهایمتغ نیب رابطه یبررس یبرا. میپرداختها  داده یلتحل
 شد استفاده 67/6 یدار یمعن سطح در اسکوئر یکا

 یها علت نیب یمعنادار تالفاخ که دهد یم نشان جینتا: یافته ها

و جنس  سال فصول با( یخودکش ای و یاتفاق تیمسمومت )یمسموم
 بهار فصل در که یابیمدر م مطالعه جینتا به. با توجه دارد وجود

ن یشتریب زییپا فصل%( و در 77,4) یخودکش به اقدام زانیم نیشتریب
 زانیم نیمچنت. هاس داده رخ %(71,1) یاتفاق تیمسموم زانیم

 یول%(86) است شتریب مردان به نسبت زنان در یخودکش به اقدام
 یول%(. 89,1ت )اسبوده  یشترب مردان در یاتفاق های یتمسموم
 در%(.79,4د )ده یم رخ شتریبروستاها  در یاتفاق های یتمسموم
 یشترینب 76تا  14 نیسن در که است یا گونه به جینتا سن با رابطه
 %(77,3ت )اس داده رخ یخودکش به اقدام موارد

 یباال یرو مرگ و م یتمسموم یادز وعیش لیدل به: نتیجه گیری

. یردقرار بگ یجدمورد توجه  دیبا موضوع نیاها  با حشره کش آن
و به  سال یس ازتر  یینپا نیسن در ترامادول با تیمسموم نیشتریب

 شیافزادر جهت  تالش تیاهم؛ لذا افتد یم اتفاق یخودکش منظور
 در تیمحدود جادیا و ترامادول مصرف مورد در جوانان یهآگا سطح

 ریانکارناپذ نییپا نیسن در خصوص به ترامادول عیتوز و یدسترس
 .است
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 .ییایمیش مواد ارو،، دتیمسموم: واژه های كلیدی

 

 یا حرفه بهداشت و يمنیا یها شاخص يبررس

ونقل  حمل و یآورجمع  ینددر فرآ شاغل كارگران

 یشهردار پسماند شركت جامد مواد زائد دفع و

 1931سبزوار در سال 
 *شعار حکمت رضا
 *سبزوار یپزشک علوم

 سطح توسعه، حال در کشورهای در مهم مشکالت از یکی: مقدمه

 مختلف های یطمح در شاغل پرسنل بهداشت و ایمنی امکانات نییپا
 نسبی درجه خصوص در شاخصی عنوان به ایمنی. باشد می یکار
 جهت مفاهیمی عنوان به ای حرفه بهداشت همچنین و خطر از فرار

 متعدد و مختلف های آالینده با شاغلین تماس میزان ارزیابی
 شده انجام طالعهد. مهستن اهمیتی حائز موارد جمله از کار های محیط

 شاغل کارگران بهداشت و یمنیا با مرتبط یپارامترها نییتع هدف با
شهر سبزوار در سال  جامدد زائد و دفع موا حمل یآور جمع ندیفرآ در

 است شده انجام 4931

 آماری جامعه و مقطعی - توصیفی نوع از پژوهش: روش بررسي

 با مصاحبهها بر اساس  . دادهبود شهرداری در شاغل کارگر نفر 795
 تکمیل و مسئولین و پسماند سازمان در فعالاز پرسنل  نفر 481

 توسط ها داده لیتحل و هیتجز و آمد بدست لیستو چک  پرسشنامه
 شد انجام اسکواری کاو آزمون  SPSS14 افزار نرم

 یآمار نمونهنفر  481ها از کل  داده لیتحل و هیتجز در: یافته ها

بودند  دارربرخو بهداشت و یمنیا یها از شاخص نیشاغل %19,1 تنها
 ه، کبودند بهداشت و یمنیا یها شاخص فاقد نیشاغل %58,1و 
 برخوردار یبهداشت و یمنیا یطاز شرا یمطلوبسطح از  گفت توان یم
 اندام در درد و سن نیب ،یبررس مورد یپارامترها نیبد؛ و از ستنین

 یمعنادار ارتباط P Value 6/6667 بان کارگرا بدن مختلف
 دیگرد مشاهده

 حرفه بهداشت و یمنیا یها شاخص به توجه لزوم: نتیجه گیری

 حفظ یراستا در نیشاغل از ه گرو نیا های یتفعال پروسه در یا
 .باشد یم یانسان یروین یعنی کشور یها هیسرما ترین یاصل

 ی،ارگونوم ی،ا حرفه بهداشت ی،منیا ،ندیفرآ: واژه های كلیدی

 .زائد مواد
 
 

 یعاز صنا يكی كارگران يبدن تیوضع يبررس

   روش به نیسنگ يكیالكتر های ینماش دیتول

RULA 
 *شعار حکمت رضا
 *سبزوار یکپزش علوم

 یپزشک مراجعات علت نیاول یعضالن – یاسکلتاختالالت : مقدمه

 در یافتادگ کار از علل جمله از ور کا از یناش عوارض ترین یعشا از و
 یپوسچرها .آید یم حساب به یصنعت یها مجموعه کارکنان نیب

به  یبدن حرکات تکرار، یشغل های یتفعال نیح درن بد نامناسب
 سکیر جمله ازو ...  مداوم طور به کینامید و کیاستات یها صورت

. باشد یم اختالالت گونه نیا دیتشد ررای و بروز در موثر یفاکتورها
 دیتول خطوط در کار نیح در کارکنان پوسچر یبررسا راست همین در
، نیسنگ یکیالکتر های ینماش کننده دیتول یصنعت شرکت از یکی

 بیآس عوامل با مواجهه خطر که آنجا زت. اگرف قرار یبررس مورد
 یابیارز یمتعدد یها روش با یعضالن – یاسکلت ستمیس به رسان

 شود یم

 منظور به وRULA  روش از مطالعه نیا در: روش بررسي

  کینورد پرسشنامه از اختالالت نیا وعیش از یآگاه

NORDICدیگرد استفاده. 

%  1/47 که داد نشان یکار یپوسچرها یبررس جینتا: یافته ها

 و 8 نمره% 1/47 و 7 نمره% 3/5 و 1 نمره%  1/49و  9 نمره افراد
 کینورد تست از حاصله جینتا و اند نموده کسب را 5 نمره% 1/15

 ریسا از شتریب گردن و انو، زکمر قسمت در کارگران داد نشان
 شده انجام های یابیارز نیهمچن کنند یم یناراحت احساسها  قسمت
 ) دارد وجود یدار یمعن رابطه وزن و روال ازیامت نیب که داد نشان

p=6,665) شیافزا زین روال ازیامت وزن شیافزا با که گونه نیبد 
 یپوسچرها در گرفتن قرار وزن شیافزا گفت توان یو م است افتهی

 در RULA ازیامت نکهیا ضمن، کند یم دیتشد را( غلطص )خا
 =p-value) رتسا دار یمعن ارتباط نیا و افتهی شیافزا ینمتأهل

 توجه و ادیز یفکر مشغله به توان یرا م آن لیدال از یکی که (6,617
 د.دا نسبتمتأهل  کارگران در خود یبدن تیوضع به کمتر

 شود استفاده هایی یصندل از دیبا امکان صورت در نتیجه گیری:

ر کارگ تا باشد شدهو ساخته  طراحی ارگونومی اصول به توجه با که
 یکار پست .کند میتنظ راها  آن خود پوسچر و کار نوع با متناسب
 اسکلتی اختالالت بهابتال  تا ضیتعو بار یک وقت هرچند کارگران
 حرکات انجام به نسبت .کند پیدا کاهش ممکن حداقل به عضالنی
 Back جمله از تخصصی های نورم اسسا بر روز طول در ورزشی

School گردد اقدام. 
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، یعضالن یاسکلت ختالالتا ،RULA: واژه های كلیدی

 .نیسنگ عیصنا، کینورد
 

 كمپلكس معادله اساس بر بار مجاز حدود تعیین

 یزیر بتوندر صنعت  NIOSH يدست حمل
 *پور موفق محبوبه

 *اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 حمل علت به یساز ساختمان و یزیر بتون صنعت کارگران: مقدمه

 باال، یکیزیف توان به ازین ف،یوظا بودن یتکرار بار، یدست نقل و
 -یاسکلت های یبآس معرض در یتکرار و سخت یپوسچرها

 نیا از هدف. است شده گزارش مداومبه طور  که دارند قرار یعضالن
 با بار یدست حمل در بار وزن مجاز حدود نییتع یبررس قیتحق

 یها بلوک نقل و حمل کارگران در NIOSHمعادله  از استفاده
 .بود یوارید

 استفاده با. دیگرد انجام 4936 سال در مطالعه نیا: وش بررسير

 مورد یساز بلوک صنعت در NIOSH بار یدست حمل معادله از
 نیا در بار یدست حمل ستمیس نکهیا به توجه با. گرفت قرار یابیارز

 صورت به بار کردن بلند شاخص لذا بود، کمپلکس صورت به ستگاهیا
 هیتوص اساس بر شاخص نیا سپس و دیگرد محاسبه کمپلکس

NIOSH گرفت قرار یبررس مورد. 

 نظر در با  (LI)ساده صورت به بار کردن بلند شاخص: یافته ها

از عدد  کمتر( دوم طبقه) دو فهیوظ در فقط بار حمل فرکانس گرفتن
. شد 4 از شتریبت( طبقا ریسا) فیوظا ریسا در و آمد بدست یک

 .شد نییتع  51/7 (CLI) کمپلکس بار کردن بلند شاخص

 مقدار کار ایستگاه مجدد طراحی با شود یم شنهادیپ: نتیجه گیری

CLI کاهش آن، کاهش یراهکارها از. رساند یک عدد از کمتر به را 
 کارگر، بدن چرخش هیزاو رساندن حداقل ،7 به 1 از طبقات تعداد
 .باشند یم بار کردن بلند فرکانس کاهش و پالت ارتفاع شیافزا

 بار، کردن بلند شاخص بار، یدست نقل و حمل: ی كلیدیواژه ها

 .یزیر بتون صنعت کمپلکس، شاخص

 

 در فرابنفش پرتو باه مواجه زانیم يبررس

 مختلف طیشرا در يكیالكتر قوس یجوشكار

 یكار
 مسعودر، پو لیاسماع منظم رضا محمد, *یدگلیب یدهقان قهیصد

 یدگلیب یصباح محمد، یکاشان یمطلب
 یپزشک علومن، کاشا یپزشک علومن، تهرا یپزشک علوم*, کاشان یپزشک علوم

 کاشان

 را فرابنفش پرتو از ییباال ریمقاد یجوشکار یها قوس: مقدمه

 به کار طیمح در یحاد های یبآس جادیا باعث اغلب که کرده تابش
 زانیم دانستن لیدل نیا بهد. شون یم تیویفتوکراتوکنژنکت ژهیو

 به مختلف طیشرا در یجوشکار یها قوس از شده تابش فرابنفش
 بکار و یجوشکار های یطمح در آن بالقوه خطرات یابیارز منظور
 برخوردار یا ژهیو تیاهم از آن برابر در یحفاظت اقدامات گرفتن
 زانیم یرو یکار مختلف طیشرا اثر نییتع هدف با مطالعه نیا. است

 شهرستان یزفل عیصنا از یکی در فرابنفش پرتو با کارگران مواجهه
 .گرفت انجام کاشان

 یبرا فرابنفش پرتو یتابندگ مطالعه نیا در :روش بررسي

 جوشکاران از یگروه یرو یدست الکترود-یکیالکتر قوس یجوشکار
 Universal S9. هدستگا لهیوس به یکار مختلف طیشرا در

photometer / radiometer شد انجام 

 76در فاصله  کارگران همواجه نیشتریب مطالعه نیا در: یافته ها

 17/9 قطر با الکترود از استفاده و یجوشکار قوس از یمتر یسانت
 در کارگران مواجهه نیکمتر و آمپر 496 انیجر شدت و متر یلیم

 با الکترود از استفاده و یجوشکار قوس از یمتر یسانت 36 فاصله
 .شد یابیارز آمپر 57 انیجر شدت و متر یلیم 7/1قطر 

 پرتو با مواجهه که شد مشخص مطالعه نیا در: نتیجه گیری

 شدت و الکترود قطر شیافزا، قوس از فاصله کاهش با فرابنفش
 .یابد یم شیافزا باالتر انیجر

، فرابنفش پرتو، یکیالکتر قوس یجوشکار: واژه های كلیدی

 .یتابندگ

 

 يصنعت یصدا از كارگران سكیر درک يابیارزش

 یياشنو حفاظت لیوسا از استفاده و
 یبهزاد یعل*, یدهق یفوالد بهزاد

 اهواز شاپور یجند یپزشک علوم*, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 های یطمح یفاکتورها سکیر ینتر مهم از یکیو صدا  سر: مقدمه

 بهدر جهان  یسالمت یها کننده دیتهد ینتر مهم از یکی و یشغل
 ،یروان ،یکیولوژیزیف عوارض. آید یم حساب به نیشاغل در ژهیو

سرو صدا  یامدهایپ از ییشنوا کاهشتر  مهم همه از و یاجتماع
د. نمودن گزارش راها  آن ریاخ دهه دو در یادیز مطالعات که باشند یم

 آگاه اثرات نیا از یبهداشت و یمنیا ینهادها وها  سازمان نیبنابرا
 وجود نیا با اما. ندینما یریجلوگها  آن از چگونه که دانند یم و هستند

 قرارسرو صدا  یباال یترازها معرض در که یادیز کارگران
. گیرند یم دهیناد را آن از یناش یامدهایپ و عوارض اغلب ،گیرند یم
 سکیر درک زیآنال ،یشغل یسرو صدا نهیزم در ادیز مطالعات وجود با
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 لیوسا از استفاده لیقب از کارگران منیا رفتار در آن یرتأث و یفرد
 .است گرفته قرار بحث مورد رکمت ییشنوا حفاظت

 کارگران از ینفر 916 نمونه کی در حاضر مطالعه: روش بررسي

 قرار صوت فشار یباال یترازها با مواجهه در که یدیتول صنعت چند
 لیوسا از استفاده و یفرد سکیر درک نیب ارتباط هدف با و دارند

 یراب پرسشنامه دو از منظور نیا یبرا. گرفت صورت ییشنوا حفاظت
 .شد استفاده اطالعات یآور جمع

  دشبا یم ال و 18 افراد سن نیانگیم: یافته ها

 یفرد سکیر درک که دهد یم نشان مطالعه جینتا: نتیجه گیری

 شیپ در یدار یمعن نقش تواند یم که مهم فاکتور کی عنوان به
 د،ینما فایا ییشنوا حفاظت لیوسا از استفاده یبرا کارگران رفتار ینیب
 نظر در ییشنوا حفاظت یها برنامه یاجرا و یطراح هرگونه در دیبا

 .شود گرفته

 حفاظت لیوسا ،سرو صدا ،یفرد سکیر درک: واژه های كلیدی

 .ییشنوا
 

 در كیرومتریاسپ یپارامترها از يبرخ يبررس

 همدان شهر زن شگرانیآرا
 یصبر هیرق، یعصارد جوا محمد, *ریجوانش الهام

 همدان یپزشک علومن، همدا یپزشک ومعل, *زیتبر یپزشک علوم

 شدنتر  متنوع جهینت در و یشیآرا مواد افزون روز شیافزا با: مقدمه

 ساخت در مختلف ییایمیش مواد از استفاده بعالطب مواد، نیا باتیترک
 شتریب یشیآرا مواد نیا که خصوص به. است شده شتریب هم مواد نیا

 در شتریب زن شگرانیاآر جهینت درد. شو یم استفاده زنان توسط
 ادیز مصرف به توجه با. بود خواهند باتیترک نیا با تماس معرض

 سرفه، مانند یعالئم بروز جهینت در و ها یشگاهآرا در یشیآرا مواد
 آن بر شگریآرا زنان نیب در آسم عالئم و نفس یتنگ و خس، خس
 بروز و یشگریآرا شغل نیب ارتباط مطالعه نیا انجام با تا میشد

 م.یکن یبررس را یتنفس اختالالت الئمع

 مورد گروه کی یشاهد و مورد مطالعه کی در: روش بررسي

 زن 94 شامل شاهد گروه کی و همدان شهر شگریآرا زن 11 شامل
 استاندارد پرسشنامه کردن پر از بعد و شدند انتخاب دار خانه

 .شد انجامها  آن یرو بر یرومتریاسپ ،یتنفس های یماریب

 )،FVC، FEV4، FEF17-57) یتنفس یپارامترها نیب: ایافته ه

FEV/FEC یدار یمعن اختالف شاهد با سهیمقا در مورد گروه 
 .نداشت وجود

 به یرومتریاسپ تست کاربرد که داد نشان جینتا: نتیجه گیری

 های یماریب از یریشگیپ و یسالمت شیپا برنامه در یغربالگر منظور
 انجام؛ لذا ستین یکاف یتنهائ به زنانه یها شگاهیآرا در نیشاغل

 یحفاظت لیوسا از حیصح استفاده روش آموزش و کیولوژیب شیپا
 با مواجهه کنترل منظور به مطالعه نیا که است یها هیتوص مناسب

 .دارد دیتاک آن بر یشیآرا مواد

 .هیر یانسداد یماریب ،یرومتریاسپ شگر،یآرا: واژه های كلیدی

 

 كارگاه در موجود آور نایز يكیزیف عوامل يبررس

 1931 سال در نكا شهرستان در كوچك یها
 یشهر کهنه یحلم مهردادن، یپورحسن مهرا, *انیمحمدد محمو
 علوم دانشگاهن، مازندرا یپزشک علوم دانشگاه, *مازندران یپزشک علوم دانشگاه

 مازندران یپزشک

 از شیب در کار یروین نفر ونیلیم 41 از متجاوز ما کشور در مقدمه:

 هستند تیفعال مشغول بزرگ و کوچک یکارگاه واحد ونیلیم 7
 کارگاه را کشور سطح یکارگاه یها واحد کل از درصد 37 حدود

 کشور کار یروین درصد 16 از شیب و دهند یم لیتشک کوچک یها
 د.کارن به مشغولواحدها  گونه نیا در

 یبررس جهت یمقطع یفیتوص مطالعه یندر ا: روش بررسي

 از نکا شهرستان کوچک یها کارگاه در آور انیز یکیزیف عوامل
 آن در مطالعه مورد تیجمع است، شده استفاده یسرشمار روش
، باشد یم نکا شهرستان کوچک یها کارگاه در شاغل کارگر 9111

 توسطها  د. دادهمشغولن بکار شهرستان نیا کارگاه 166 در که
 ت.اس گرفته ارقر لیتحل و هیتجز مورد و یآور جمع پرسشنامه

 نشان پرسشنامه از آمده بدست اطالعات لیتحل هیتجز یافته ها:

 کارگاه در آور انیز یکیزیف عوامل انیم از متوسطبه طور  که داد
%، 8,1ز سا یون ریغ و ساز یون یها پرتو نکا شهرستان کوچک یها

 در را کارگران% 6,4 ییروشنا کمبود و% 4 ارتعاش%، 1,9 صدا
 رطوبت و گرما، سرما مانند عوامل ریسا و دهد یم رقرا خطر معرض

 .ستندین آور انیز حدود درها  کارگاه نوع نیا در

 انجام یها برآورد اساس بر که داد نشان مطالعه نیا نتیجه گیری:

 از نکا شهرستان در موجودک کوچ یها کارگاه از یکم تعداد شده
 قرار یمساعد ان طیشرا در یکیزیف آور انیز عوامل وجود نظر نقطه
 و سرما، مجاز حد از شیب یگرما چون یعوامل کهی به طور دارند

 صدا همچون عوامل ریسا و است نشده مشاهدهها  آن در ادیز رطوبت
 .است شده مشاهدهها  کارگاه نیا از یکم تعداد در ارتعاش و

، یکیزیف عوامل ،کوچک یها کارگاه- واژه های كلیدی:

 .نکا شهرستان
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 كیاست دلین بر موثر عوامل و عویش يبررس

 استان يپزشك های یتفور كاركنان در شدن

 يشمال خراسان
 شجاع محسن، یمیرحه یسم*, رزازان سایپر

 یپزشک علوم دانشکده*, رانیا بجنورد، ،یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه
 رانیا ن،یاسفرا ن،یاسفرا یپزشک علوم دانشکدهن، رایا ن،یاسفرا ن،یاسفرا

 های یتمأمور انجام لیدل به یپزشک های یتفور پرسنل ه:مقدم

 گرید از شیب است ممکن اریبس یروان یفشارها تحمل و اورژانس
 یطرف از؛ و باشند شدن کیاست دلین معرض در یدرمان پرسنل

 به تواند یم آن یخطرزا عوامل و شدن کیاست دلین وعیش از یآگاه
 یحوادث نیچن از یریشگیپ جهت یبهداشت های یاستراتژ گسترش

 عوامل و شدن کیاست دلین وعیش یبررس به مطالعه نیا؛ لذا انجامدیب
 یشمال خراسان استان یپزشک های یتفور کارکنان در آن بر موثر

 .پردازد یم

 و بوده یلیتحل یفیتوص یمقطع نوع از مطالعه روش بررسي:

 مرکز در شاغل کارکنان از نفر 466 تعداد مطالعه مورد تیجمع
 که بودند یشمال خراسان استان یا جاده امداد و یپزشک های یتورف

 جمع جهت. شدند انتخاب یا خوشه یتصادف یریگ نمونه صورت به
 ییروا که شد استفاده یا ساخته محقق ی پرسشنامه ازها  داده یآور

 و یعفون های یماریب نیمتخصص توسط آن یمحتوا و یصور
 مطالعه ابزار یایپا یبررس جهت و هگرفت قرار دتأیی مورد یولوژیدمیاپ
 یها داده یتاً. نهاشد استفاده آزمون پس آزمون شیپ روش از زین

 یفیتوص آمار یها روش و SPSS41 یآمار افزار نرم توسط مطالعه
 شامل یلیتحل یها روش و یپراکندگ و یمرکز یها شاخص لیقب از

 .تندگرف قرار لیتحل هیتجز مورد دو یکا و تست یت یها آزمون

 نیانگیم و سال 94 پرسنل یسن نیانگیم مجموع در یافته ها:

 یلیتحص مدرک یدارا پرسنل درصد 58. بود سال 5 یکار سابقه
 ساعت 71 هفته در افراد یکار ساعات متوسط و بوده یپزشک تیفور
. دیگرد برآورد درصد 11 پرسنل کل در شدن کیاست دلین وعیش. بود

 1/6)پرسنل یکار سابقه و =p) 1/6ن )س با شدن کیاست دلین نیب
(p= 69/6) هفته در یکار ساعات نیب اما. نشد مشاهده یا رابطه 
(p=، یکار استرس )64/6 (p=61/6ی )کار فتیش و (p= دلین با 
 شدن کیاست دلین علت نیشتریب. شدمشاهده  رابطه شدن کیاست

 و شد گزارشدرصد(  11ر )مایب یقرار یب ودرصد(  84)یاطیاحت یب
 فرد طرف از یصیتشخ و یدرمان اقدام گونه چیه موارد درصد 14 در
 .بود نگرفته صورت شده کیاست دلین

 در رسد یم نظر به مطالعه نیا یها افتهی به توجه با نتیجه گیری:

 و یپزشک های یتفور پرسنل یکار فتیش و ساعات خصوص
 کار بودن اورژانس به توجه با افراد نیا در استرس تیریمد نیهمچن

در خصوص  الزم یها آموزش و ردیگ صورت یاقدام دیباها  آن
 با برخورد در شتریب اطیاحت و انجام شده کیاست دلین موارد یریگیپ
 .بکاهد کیاست دلین موارد یباال وعیش از تا گرفته صورت مارانیب

 ،یپزشک تیفور پرسنل شدن، کیاست دلین: واژه های كلیدی

 .یشمال خراسان

 

 در گاما و كسیا یپرتوها یریگ هانداز يبررس

 سال در تهرانشهر  كالن منتخب های یمارستانب

1939 
 یفیشر آرزو*, یکاش یتیگ

 یپزشک و طیمح بهداشت یمهندس دانشکده ط،یمح بهداشت یمهندس گروه
 ط،یمح بهداشت یمهندس گروه*,،  یپزشک علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ینیبال

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ینیبال یپزشک و طیحم بهداشت یمهندس دانشکده
 یپزشک علوم

 منجر شدن زهیونی به مواد داخل به نفوذ از پس زانیونی پرتو: مقدمه

 اشعه دستگاه یلاز قب یادولتاژ ز وسائل و داریناپا یها . اتمشود یم
 ،%(7ا )فض .شوند یم محسوب زانیونی پرتو دیتول منابع ازجمله کسیا

 هسته یداروها ،یتوموگراف شامل یپزشک ،%(9ک )خا ،%(7) یداخل
 تورون و رادون ،(>% 1/6) یشغل-یصنعت ،%(11) یفلوروسکوپ و یا
 ازجمله%(1) دود شناساگر یلاز قب یمصرف یها فرآورده و %(95)

 اثرات. شوند یم محسوب فرد ساخت انسان و یعیطب مواجهه منابع
 مرگ) حاد یاجبار اثرات هگرو دو به پرتوها با مواجهه یبهداشتسوء 
. شوند یم میتقس( یتوارث و میبدخ) مزمن یاتفاق اثرات و( یسلول

 و (X) کسیا یپرتوها یریگ اندازه بررسی تحقیق این در هدف
 یآموزش یرغ و یآموزش منتخب های یمارستانب در (γ) گاما

 ها یمارستانب یمکان تیموقع یرهایمتغ یرتأث یینتع تهران،شهر  کالن
 .باشد یم پرتو مقدار یرو

 7 در یلیتحل-یفیتوص نوع از قیتحق نیا: روش بررسي

 واقع تهرانشهر  کالن یآموزشیرغ و یآموزش منتخب های یمارستانب
 یزمان بازه در تهرانشهر  کالن مختلف ییایجغراف یها جهت در
 یبرا هوا از یبردار نمونه. گرفت انجام 4/3/4939 یال 4/1/4939

 شمارنده توسط آزاد و داخل یهوا در γ و X یرتوهاپ مقدار ارزیابی
. گرفت انجام (Sv 46 تا mSv 4 گستره) یکیالکتر میمستق قرائت

-INRA-RP-RE-411) یمل استاندارد با آمده بدست جینتا هیکل

46/8-4-Mor) چک پرسشنامه آوری جمع ابزار. دیگرد سهیمقا 
 که بود یکپزش یربرداریتصو مرکز یحفاظت-یبهداشت تیوضع ستیل

 مقیاس از همچنین. شد تکمیل مارستانیب به مراجعه باتحقق  توسط
 .گردید استفاده لیکرت یا گزینه چهار
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 یواحدها داخل هوابرد γ و X یپرتوها مقدار نیانگیم: یافته ها

 آزاد یهوا از (μSv/h 48/6) ها یمارستانب یپرتوها پراکنش مختلف

(μSv/h 41/6) یپرتوها مقدار نیانگیم یشینه. باست تر یشب X و 
γ یآموزش های یمارستانب در داخل هوابرد (μSv/h 47/6) از شیب 

 ترین یش. بآمد بدست (μSv/h 47/6) یرآموزشیغ های یمارستانب
 اسکن یت یس بخش در داخل هوابرد γ و X یپرتوها نیانگیم
 نیانگیم یشینه. بآمد بدست (μSv/h 41/6) بهمن مارستانیب

 مارستانیب یا هسته یپزشک بخش در داخل هوابرد γ و X یپرتوها
 ستیل چک نمره میانگین. آمد بدست (μSv/h 97/6) بهمن
 مارستانیب 7 یپزشک یربرداریتصو مرکز یحفاظت-یبهداشت تیوضع
 .بود خوب حد در 56±67/46ه شد یبررس

 یپرتوها مقدار نیانگیم نیب که دادند نشان ها یافته: نتیجه گیری

X و γ مثبت یهمبستگ یخارج یهوا با یداخل هوابرد (67/6 > P) 

 .دارد وجود

 گاما، و کسیا یپرتوها مارستان،یب ،یریگ اندازه: واژه های كلیدی

 .تهرانشهر  کالن

 

 كارگران در يافسردگ و اضطراب زانیم يبررس

 1931 سال در گناباد یبر سنگ یها كارگاه
 * یبهالگرده بهار
 *گناباد یپزشک علوم دانشگاه

 از اضطراب و افسردگی از دوری و اطمینان و آرامش کسب: مقدمه

 با اما. است محوله فیوظا انجام یبرا انسان نیازهای ترین یاساس
 اضطراب و افسردگی نظیر اختالالتی تکنولوژیک، های یشرفتپ وجود

 مطالعه نیا هدف. هستند مطرح قرن شایع های یماریب عنوان به
 گناباد های یبر سنگ کارگران در یفسردگا و اضطراب یفراوان نییتع

 .بود

 یط که است( یلیتحل) یمقطع نوع از حاضر مطالعه: روش بررسي

 سالگناباد در  شهرستان در واقع یبر سنگ کارگران از نفر 86 آن
 یبرا. گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب یتصادفبه صورت  ،4931
 و لتونیهام اضطراب پرسشنامه از یافسردگ و اضطراب یبررس

 برهیکال صداسنج دستگاه از استفاده با و شد استفاده بک یافسردگ
. گرفت قرار یبررس مورد کارگاه مختلف یها قسمت در صدا شده
 استفاده با و شده وارد 16Spssافزار  نرم در یآور جمع از پسها  داده

 مورد اسکوئر یکا و لکاکسونیو تست، یت یآمار یها آزمون از
 .گرفتند قرار لیحلت و هیتجز

 بیترت به یبررس مورد کارگران کار سابقه و سن: یافته ها

 مدرک یدارا افراد% 99/19 و بود 96/8±35/1 و 73/8±88/99

% 88/54. بود بل یدس 31/38±18/9 صدا نیانگیم. بودند کلیس
 افراد% 88/8 و متوسط اضطراب افراد% 88/14 ف،یخف اضطراب افراد

 یافسردگ افراد% 88/44 ،یافسردگ نظر از .داشتند دیشد اضطراب
% 88/8 و متوسط% 99/1 ،یمرز% 16 ف،یخف% 99/79 نرمال،
 زانیم با التیتحص و کار سابقه سن، نیب. داشتند دیشد یافسردگ

 .نشد مشاهده یدار یمعن یآمار ارتباط یافسردگ و اضطراب

 گرفت جهینت توان یم پژوهش، یها افتهی به توجه با: نتیجه گیری

 حد از شیب یصدا همچون یشغل یزا تنش عوامل وجود که
 همچون یاختالالت بروز احتمال ،یطیمح عوامل و استاندارد
 انجام با شود یم شنهادیپ. دهد یم شیافزا را اضطراب و یافسردگ
 در ،یفرد حفاظت لیوسا از استفاده آموزش و یطیمح یها کنترل
 .شود اقدام اختالالت نیا کاهش جهت

 گناباد، ،یبر سنگ ،یافسردگ اضطراب،: ای كلیدیواژه ه

 .یشناخت روان اختالالت

 

 يخواب يب شدت شاخص نیب ارتباط يبررس

(Insomnia Severity Index: ISI) در انهیرا با كار و 

 انیدانشجو نیب
 پور یمرتض رضایعل*, یحسن دیحم

 تهران پزشکی علوم دانشگاه*, تهران پزشکی علوم دانشگاه

 و حفظ یبرا که است انسان یاساس یها ازین از یکی ابخو: مقدمه

 نیهمچن. است الزم یجسم رفاه و یظاهر تیوضع ،یانرژ ینگهدار
 زمان در ،یریادگی ندیفرآو  حافظه تیتقو مجدد، یسازمانده م،یترم

 قابل رشد انهیرا از استفاده ر،یاخ یها سال طول در. دهد یم رخ خواب
 زین را هایی یناراحت و مشکالت یربرکا گسترش نیا و داشته یتوجه

 یبررس مطالعه، نیا از هدف. است داشته همراه به کاربران یبرا
 Insomnia Severity) یخواب یب شدت شاخص نیب ارتباط

Index: ISI) است بوده انیدانشجو نیب در انهیرا با کار و. 

 انیدانشجو از نفر 941 یمقطع مطالعه نیا در: روش بررسي

 از استفاده با اطالعات. داشتند شرکت تهران یپزشک لومع دانشگاه
 پرسشنامه کی و (ISI) یخواب یب شدت شاخص استاندارد پرسشنامه

 ،یفیتوص آمار یها . آزموندیگرد یآور جمع انهیرا با کار به مربوط
 نرم از استفاده با دو -یکا آزمون و انسیوار زیآنال ،ها یانگینم سهیمقا

 .رفتندگ انجام SPSS افزار

 یدانشجو 411 و%( 8/71) پسر یدانشجو 481 تعداد: یافته ها

. داشتند شرکت مطالعه در سال 96 تا 45 یسن رنج با%( 1/15) دختر
 پسر گروه دو (ISI) یخواب یب شدت شاخص یینها ازیامت نیانگیم
-P>نداشت یدار یمعن تفاوت( 78/3±58/1) دختر و( 14/7±15/3)
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V)(67/6 .(یخواب یب شدت صشاخ مجموع، در (ISI) 84 حدود 
 جینتا؟؟؟؟ .=<ISI) 1 (آمد بدست نامطلوب انیدانشجو از درصد

 با بامداد 1 تا 11 ساعات در که یانیدانشجو داد، نشان انسیوار زیآنال
 مدت یطوالن صورت به که ییآنها نیهمچن و کنند یم کار انهیرا
 به نسبت کنند یم استفاده انهیرا از( روز شبانه در ساعت 8 از شیب)

 ارتباط نیهمچن. داشتند یباالتر یخواب یب شدت شاخص افراد ریسا
 آمد بدست دار یمعن انهیرا با کار از یناش سردرد و ISI نیب

)667/6(P-V=. 

 یب شدت شاخص انیدانشجو از یتوجه قابل درصد: نتیجه گیری

 صورت به که یافراد در مشکالت وعیش. داشتند نامطلوب یخواب
 استفاده انهیرا از بامداد و شب یانیپا ساعات در و مدت یطوالن

 ،یخواب یب شدت بر یرگذارتأث عوامل از یکی. بود شتریب کردند یم
 .باشد یم انهیرا با کار از یناش سردرد

 سردرد، انه،یرا ،(ISI) یخواب یب شدت شاخص  واژه های كلیدی:

 .انیدانشجو

 

 و ياتیلعم جبهه در صدا با مواجهه زانیم يبررس

 نفت يخشك یحفار یها دكل از يكی يبانیپشت

 اهواز
 یکاوس امکیس، یمیابراه الیل*, یفوالد بهزاد

 ز.اهوا واحد یاسالم آزاد*, اهواز یپزشک علوم

 از یکار های یطمح از یاریبس در یصوت یآلودگ با مواجهه مقدمه:

 ریناپذ اجتناب و معمول یامر آن با مرتبط یعو صنا نفت عیصنا جمله
 فیط در توان یم را آنء سو اثرات که ینحو به. است شده لیتبد
 انسان بدن در یداریشن ریغ و یداریشن یخوردها باز از یعیوس

 .نمود مشاهده

 در صدا مولد منابع ابتدا یمقطع مطالعه نیا در: روش بررسي:

 یحفار دستگاه منطقهر د بیترت به یبانیپشت و یاتیعمل یها بخش
 استراحت کاروان و 18 شماره یحفار ردوگاها ،18 شماره خشک
 و یطیمح یسنج صدا سپس. دندیگرد ییشناسا یحفار دستگاه

 Occupational Noise Measurement استاندارد طبق یفرد

Standard ANSI S41-43مدل سنج صدا دستگاه از استفاده با و 

SL-911 متریدوز و CEL916 در صوت فشار تراز و گرفت انجام 
 مطالعه مورد منطقه یصوت نقشه و یریگ اندازه مختلف یاواحده

 .دیگرد هیته

 مولد دستگاه: شامل یاتیعمل بخش در صدا مولد منابع: یافته ها

 دامنه که باشند یم رهیغ و یحفار الیس کسریم دراوکس، رو،ین
 از. شد ثبت بخش یندر ا dB-A 446- 71 با برابر یصدا راتییتغ

 کاروان بخش در شده یریگ اندازه یصدا راتییتغ دامنه یسو
 نیا دامنه و dB-A 87-17 با برابر یحفار دستگاه استراحت

 ثبت dB-A 461- 71 با برابر یحفار اردوگاه منطقه در راتییتغ
 9 دهنده نشان یفرد یمتریدز از حاصل جینتا نیچن هم. دیگرد

 .بودند مواجهه% 466 یباال دز درصد با یکار ستگاهیا

 مولد دستگاه صدا منبع نیبارزتر که دادند نشان جینتا :نتیجه گیری

 نحو به توجه با که باشد یم بل یدس 446 یصدا فشار تراز با روین
 مواجهه جادیا به منجر دکل یاتیعمل طیمح در مولد نیا یریگ قرار

 به امر نیا که است شده طیمح نیا در نیشاغل تمام یبرا صدا با
 و سکو ،یحفار یکار ستگاهیا 9 رگرانکا مواجهه زانیم در بارز طور

 حد از صدا افتیدر شیب بهو منجر  گذاشته میمستق اثر موتورخانه
 نیچن در صدا کاهش یراستا در نیبنابرا. است گشته مجاز

 و استقرار نحو یکاربرد یکردهایرو از یکی یخاص های یطمح
 یطیمح نشر یالگو در قیطر نیا تا. باشد یم روین مولد منابع نشیچ

 نیشاغل در را صدا با مواجهه زانیم تینها در و گردد جادیا رییتغ صدا
 .دهد کاهش

 .نفت یحفار دکل ،یمتریدوز صدا، با مواجهه: واژه های كلیدی

 

  (Back School)كمر سالمت آموزش برنامه یرتأث

 مزمن كمردرد به مبتال كارگران يزندگ تیفیك بر

 صنعت در
 یبهزاد یعلش، رو کین اصغر، یمیراهاب الیل*, یدهق یفوالد بهزاد
 علومل، یالتحص ز، فارغاهوا واحد آزاد دانشگاه*, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 اهواز شاپور یجند یپزشک

 آموزشی برنامه داد نشان پژوهشگران قبلی بررسی گرچه: مقدمه

 به مبتال افراد زندگی کیفیت ارتقاء باعث تواند یم کمر، سالمت مدون
 ییکار آزما صورت به شتریب برنامه نیاعمدتاً  و گردد مزمن کمردرد

 افراد یرو بر و صنعت در برنامه این یرتأث اما است شده انجام ینیبال
 همین به. است گرفته قرار یبررس مورد کمتر مزمن کمردرد به مبتال

 کمر سالمت آموزشی برنامه یرتأث یینتع هدف با مطالعه ینمنظور ا
 کی زمانی فاصله در مزمن کمردرد به مبتال افراد زندگی کیفیت بر

 .شد اجرا و طراحی صنعت در ماه

 کمردرد به مبتال کارگر 76 تعداد مطالعه این در: روش بررسي

به  شدند، ییشناسا کارخانه در مصاحبه قیطر از که مکانیکی مزمن
 مورد ماه کی تا و تقسیم مداخله و کنترل گروه دو به تصادفیطور 

 قرار یا مداخله چیه تحت (نفر 17)  کنترل روهد. گگرفتن قرار بررسی
 یآموزش برنامه تحتر( نف 17)  مداخله گروهکه  یحال در نگرفتند
 برنامه)  Back School مطالعه این رد. دگرفتن قرار کمر سالمت
 چند و منظوره چند تیمی آموزش برنامه یک( کمر سالمت آموزشی
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 پنج طی در را الزم یها آموزش بیمار ردف که بود محور بیمار و بعدی
ها  داده پژوهش این در. گیرد یم فرا آموزشی جلسه 7 در متوالی روز
ز ا استفاده با مداخله از بعد ماه کی و مداخله، از قبل زمان دو در

 با واریانس آنالیز یها د. آزمونش آوری جمع SF- 98 پرسشنامه
 بین زندگی کیفیت ایسهمق جهت   Post.hoc و تکراری های اندازه

 .شد انجام متفاوت یها زمان در ودو گروه 

 کیفیت جسمانی جزء که داد نشان مطالعه این نتایج: یافته ها

 یها زمان و ( P < 6,61) دو گروه بین در تنهایی به گروه هر زندگی
 جزء همچنیند. دار وجود دار معنی تفاوت (P < 6/664)  مختلف

 P < 6,69) دو گروه بین در تنهایی به روهگ هر زندگی کیفیت روانی

 .شود یم دیده دار معنی تفاوت (P < 6/664)  مختلف یها زمان و (

 گرفت نتیجه توان یم پژوهش این های یافته طبق: نتیجه گیری

 زندگی کیفیت ارتقاء باعث تواند یم کمر سالمت آموزشی برنامه
 روانی و انیجسم بعد دو هر در مزمن کمردرد به مبتال کارگران

 .گردد

 کمر، سالمت آموزشی برنامه مزمن، کمردرد: واژه های كلیدی

SF-98زندگی یفیت، ک 

 

 و يجانیه هوش با يشغل حادثه ارتباط يبررس

 شركت كی كاركنان انیم يعموم سالمت

 1939 سال در يصنعت
 حانهیرت، آزادبخه معصوم، ییکوهپا رضایعل*, خندان محمد

 انیشاطر
 قم زشکیپ لومعم، ق زشکیپ لومعم، ق  زشکیپ لومع*, قم زشکیپ لومع

 قابلبه طور  اجتماعی، و فردی مسائل در فرد کارآمدی: مقدمه

 با انطباق و مواجهه نحوه و هیجانی هایتجربه توسط ایمالحظه
 کمتر دارند، یبهتر سالمت سطح که یافراد. شودمی تعیین رویدادها

-قابلیت با کارکنان که هاییسازمان ن،یهمچن .شوندیم صدمه دچار

 دست از حوادث اثر در را یکمتر زمان دارند، یباالتر هیجانی های
 و یجانیه هوش ارتباط یبررس طرح نیا یاجرا از هدف. دهندیم

 .است بوده یدیتول شرکت کی در کارکنان یعموم سالمت

 تمام نیب یلیتحل-یفیتوص و ،یمقطع مطالعه نیا: روش بررسي

 در قم، شهر در یکیالکتر قطعات دیتول شرکت کی (n=31) کارکنان
 یابیارز یبرا وزیگر و یبرادبر پرسشنامه از. گشت اجرا 4939 سال

 گلدبرگ عمومی سالمت سؤالی 11 پرسشنامه و ،یجانیه هوش
 قیطر از زین کارکنان کیدموگراف یفاکتورها بعالوه،. شد استفاده

 سالمت ،یجانیه هوش نمره نییتع از پس. شد آوریجمع پرسشنامه
 توسط هاداده نمونه، یاعضا از کی هر یبرا یشغل حوادث و یعموم

 و T-test رسون،یپ یهمبستگ هایآزمون و SPSS 11 افزارنرم
ANOVA گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد. 

 هوش پرسشنامه ییایپا. باشدیم% 71/78 بازگشت زانیم: یافته ها

 و 15/6 بیترت به کرونباخ یآلفا توسط یعموم سالمت و یجانیه
 یعموم سالمت و 89/15 یجانیه هوش نیانگیم. آمد بدست 18/6
 و یجانیه هوش ارتباط. گشت حاصل 14/11 نمره متوسط با

 دو نیا ارتباطکه  یحال در ،(>67/6p)بوده داریمعن یعموم سالمت
 .(p>6/67)باشد ینم داریمعن یشغل حوادث با ریمتغ

 نوع یرتأث و روان سالمت موضوع تیاهم به توجه با: نتیجه گیری

 قاتیتحق توسعه آنان، عملکرد نحوه بر کارگران یآگاه و نشیب، تفکر
 یشناخت روان نهیزم با یارگونوم و یمنیا ،ایحرفه بهداشت یقیتلف
 .گردد یتلق کشور در کار طیمح یبهساز در یعطف نقطه تواندیم

 ،یشغل حادثه ،یعموم سالمت ،یجانیه هوش: واژه های كلیدی

 .یاجتماع یآگاه
 

 يابیارز جهت زمان مطالعه از استفاده

 كی در یمورد مطالعه: یكار طیشرا يكیارگونوم

 رانیا در یخودروساز شركت
 ارباب درضایحم، ییکوهپا رضایعل*, خندان محمد

 قم زشکیپ لومعم، ق  زشکیپ لومع*, قم زشکیپ لومع

 که است یخودروساز صنعت کشور، مهم عیصنا از یکی: مقدمه

 فراهم. دهندمی انجام را یمختلف یکیزیف های فعالیت آن کارکنان
 و سو کی از کارکنان هاییژگیو با متناسب و منیا یطیمح ساختن
 ینکات ینتر مهم از گر،ید یسو از کشور اقتصاد در صنعت نیا اهمیت
. ازدسیم یضرور را کار انجام طیشرا و چگونگی به توجه که هستند

 زوایای از که دارند وجود ارگونومی مانند فنونی و علوم راستا این در
 مورد را آنان ییکار آ همچنین و شاغلین بهداشت و سالمت مختلف
 .دهندمی قرار بررسی

 روش با و 4939 سال در یمقطع مطالعه نیا روش بررسي:

 فیوظا زیآنال قیطر از هیاول هایلیتحل ،«مخاطره/ اطیاحت منطقه»
 یارگونوم یفاکتورها سکیر یابیارزبه منظور  زمان، مطالعه و ،یشغل

 .شد انجام رانیا در یخودروساز شرکت کی دیتول خط مشاغل

 مشخص حاضر، پژوهش از حاصل هایداده لیتحل از پس: یافته ها

 و کم تغییرات با یکسان حرکات دادن انجام (4) فاکتور سه گشت
 دست ادیز یروین (1) مشاغل، %16 در گرید خطر فاکتور بدون

 17 از شیب) گردن پوسچر (9) و مشاغل% 99/59 در تکراری حرکات
 یلیتکم مطالعات. بودند اطیاحت طیشرا در مشاغل% 85/18 در( درجه

 مشاغل درصد 85/8 در اول فاکتور دو از کی هر که ساخت انینما
 .باشند یم خطر طیشرا در
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 سکیر اگرچه که رفتگ جهینت نیچن توانیم: نتیجه گیری

 تعدادبه لحاظ  یابیارز مورد مشاغل انیم در یکیارگونوم یفاکتورها
 یدارا مشاغل، از درصد 99/39 نکهیا به توجه با اما است، نییپا

 مشکالت شیافزا احتمال اند، اطیاحت طیشرا در فاکتور کی حداقل
 یتسیبا رو،نیا از. هستند مستمر شیپا ازمندین جهینت در و باالست

 .ردیپذ صورت ترعیسر چه هر اصالحات ساختن یاتیعمل

 مخاطره،/ اطیاحت منطقه روش زمان، مطالعه: واژه های كلیدی

 .یخودروساز ،یتکرار حرکات

 

 Manganese-Iron) خون آهن به منگنز نسبت

Ratio: MIR) يابیارز در وماركریب كی عنوان به 

 منگنز با يشغل مواجهه
 رخانلویش دیحم، ییاباگلب دهیفر*, یحسن دیحم

 تهرانن، تهرا پزشکی علوم*, تهران پزشکی علوم

 شیافزا خون منگنز زانیم منگنز با افراد یشغل مواجهه در: مقدمه

 دارد، وجود خون در آهن و منگنز نیب که یتقابل به توجه با. یابد یم
 به نسبت یکیولوژیب پاسخ کی عنوان به توان یم را آهن کاهش
 در عنصر دو نیا نسبت، رو ینا از. گرفت نظر در نزمنگ با مواجهه

 مطالعه. ردیگ قرار توجه مورد ومارکریب کی عنوان به تواند یم خون
-Manganese) خون آهن به منگنز نسبت یابیارز هدف با حاضر

Iron Ratio: MIR) یابیارز در بالقوه ومارکریب کی عنوان به 
 .است شده انجام منگنز با یشغل مواجهه

 ذوب کارکنان یرو بر حاضر یشاهد -مورد مطالعه: ش بررسيرو

 نیب از مورد گروه. گرفت انجام خودرو قطعات دیتول صنعت کی
 و( نفر 94) منگنز با مواجهه معرض در ذوب یصنعت ندیفرآ کارکنان

( نفر 96) افتهی رمواجههیغ یادار کارکنان نیب از زین شاهد گروه
 روش اساس بر منگنز با کنانکار مواجهه زانیم. شدند انتخاب

NIOSH 5966 روش به خون یها نمونه یساز آماده. شد سنجش 
 Mutiwave) ویکرویما دستگاه از استفاده با و ییگرما -یدیاس

 دستگاه از استفاده با خون منگنز زانیم سپس و گرفت انجام (9666
 یریگ اندازه. شد سنجش (GF-AAS) یتیگراف کوره -یاتم جذب
 انجام Iron- Ferrozine LS روش از استفاده با مسر در آهن

 و ها یانگینم سهیمقا آزمون ،یفیتوص یآمار یها . آزمونگرفت
 انجام 45 نسخه   SPSS افزار نرم از استفاده با یهمبستگ آزمون
 .( P-V<6/67) یدار یمعن سطح با گرفتند

 هوا منگنز با ذوب کارکنان مواجهه غلظت نیانگیم: یافته ها

6/667 86/661 mg/m9  ذوب گروه خون منگنز زانیم. بود 

(µg/L 1/888 45/99) منگنز زانیم از شتریب یدار یمعن طور به 

 .(P-V<6/67) بود (µg/L 1/56 ± 3/95) شاهد گروه خون

 طور به زین مورد گروه (MIR) خون آهن به منگنز نسبت نیانگیم
-P) آمد بدست شاهد گروه در آن نیانگیم از شتریب یدار یمعن

V<6/67). نیب یآمار دار یمعن ارتباط یهمبستگ آزمون جینتا 
 داد نشان (MIR) خون آهن به منگنز نسبت و هوا منگنز

(r=6/118, P-V<6/67). 

 آهن به منگنز نسبت که داد نشان حاضر مطالعه: نتیجه گیری

 کارکنان زیتما یبرا ومارکریب کی عنوان به تواند یم (MIR) خون
 یگروه سطح در افتهی مواجهه ریغ کارکنان از منگنز با تهافی مواجهه

 .ردیگ قرار استفاده مورد

 نسبت منگنز، ومارکر،یب ،یشغل مواجهه یابیارز: واژه های كلیدی

 .(MIR) خون آهن به منگنز
 

 كارخانه در FMEA شده بومي جداول تدوین

 لیاردب مانیس
 *زاده اله لطف اصغر

 *اسالمی آزاد

 یکبا تکن ریسک ارزیابی برای سنتی یها FMEA در: مقدمه

FMEA و آمریکایی، اروپایی یها شرکت به مربوط جداول از ...
 جهته شد یبوم جداول نیتدو مطالعه نیا هدف. شود یم استفاده
 روش به مانده یباق های یسکر بندی اولویت و ریسک ارزیابی

FMEA بود. 

 اخط FMEA شده یبوم جداول نیتدو جهت: روش بررسي

 HSE واحد و PM واحد از یانسان حوادث و آالت نیماش یها

 آن از پس دیگرد EXCEL افزار نرم وارد و یآور جمع شرکت
 صورت بهو محاسبات  لتریف آالت نیماش یو برق یکیمکان یخطاها
 اطالعات سپس آمد بدستدر ساعت  توقفدر روز و مدت  خطا تعداد

 در افزار نرم توسط وادثح کل یبرااز کار  یناش حوادث یا نهیهز
در  دیگرد محاسبه میمستق یرو غ میمستق یها نهیهز بخش دو
 نهیهز و شرکت هارپ واحد یا نهیهز اطالعات به توجه با یتنها
 .دیگرد نیتدو FMEAه شد بومی جدول یانسان حوادث یها

 واحد در یسکر 419 گرفته انجام یابیو ارز مطالعه یندر ا: یافته ها

شد که  ثبت FMEA یکار یهاو در برگه  ییساشنا شکن سنگ
 مجاز ریغدر منطقه  سکیر 93 تنها یاصالح اقدامات انجام از پس
 .بودنوار نقاله  درام یشکستگ نقص، نقص ینتر مهم و ماند یباق

 جداول از استفاده داد نشان اوالً مطالعه نیا یتدر نها: نتیجه گیری

 جدید روش یک نوانع به خطرات یابیارز برای FMEA شده بومی
 بروزباعث  خود نقص کی جادیا اًیثان باشد سودمند اریبس تواند یم
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 نیا توان یم FMEA زیآنال قیطرو از  شود یم گرید یها نقص
 .نمود اقدام و ییرا شناسا صینقا

 ارزیابی سیمان،، شده بومی جداول ، FMEA: واژه های كلیدی

 .ریسک

 

: مجهز كامالً يوبیت رآكتور ساخت و يطراح

 نیمحقق و انیدانشجو یبرا ارزنده ينكات
ن، ایکاظم نیحسن، ایلیاص حسن، یمرتضو دباقریس*, برزگر اکبر

 چابکسوار ایناد، یجوشقان محمد
 یغرب یویانتار دانشگاهس، مدر تیتربس، مدر تیترب*, کرمانشاه یپزشک علوم

 کرمانشاه یپزشک علوم ی،رازا، کاناد

 یبرا که هستند یزاتیتجه جمله از یوبیت یرآکتورها مقدمه:

 اسیمق در هاستیکاتال انواع و جاذب یبسترها ییکارآ یابیارز
 به یستیبا ل،یقب نیا از یمطالعات در و دارند کاربرد یشگاهیآزما

 در ینکات مطالعه نیا در. پرداخت ییرآکتورها نیچن ساخت و یطراح
 ههمرا به لیاست تمام یوبیت رآکتور ساخت و یطراح خصوص

 استفاده موردقطعاً  که است شده پرداخته ییدما کنترل هایستمیس
 قرار دارند را یمطالعات نیچن انجام قصد که ینیمحقق و انیدانشجو
 .گرفت خواهد

 یدارا گردد یم یمعرف مطالعه نیا در که یرآکتور روش بررسي:

 ساخته 48 لیاست از که بوده عرض متریسانت 4 و طول متریسانت 86
 قسمت در که بوده متریسانت 46 آن یاصل قسمت طول. تاس شده
 زیسا به توجه با رآکتور زیسا انتخاب. است دهیگرد یطراح آن یوسط
 نیتأم یبرا. باشدیم رآکتور یطراح در مهم نکات از یکی ذرات

 و آن اطراف در ایاستوانه صورت به که هاییالمنت از آن در حرارت
 از زین دما کنترل جهت و شده ادهاستف است گرفته قرار فاصله با
 یورود قسمت. است دهیگرد استفاده کنتاکتور و PID هایستمیس

-کپسول به لیاست هایلوله و اتصاالت رآالت،یش از استفاده با رآکتور

 هاستمیس از استفاده با. است شده متصل تروژنین و ژنیاکس های
 ستمیس ره ایخأل و  خرطوم نجر،یمپیا ،یسرنگ پمپ مثل مختلف

 دستگاه کی از. دارد را مختلف هایندهیآال بخار دیتول تیقابل یگرید
 از که یستیکاتال مطالعات بتوان تا است دهیگرد استفاده زین ازن مولد
 جمله از. ردیپذ انجام شودیم استفاده ستیکاتال عنوان به ازن

 که است نیا است شده گرفته نظر در ستمیس نیا در که یامکانات
 دتکتور به مجهز گازکروماتوگراف دستگاه به رآکتور از بعد و قبل

FID و Gas Sampling Valve امکان تا است دهیگرد متصل 
 .باشد داشته وجود نیآنال صورت به نظر مورد ندهیآال غلظت یبررس

 از یاریبس تواند یم یستمیس نیچن از استفاده نتیجه گیری:

 ییکارآ یبررس به ربوطم یشگاهیآزما مطالعات در موجود یخطاها

 ممکن حداقل به ای و حذف را جاذب یبسترها ای ستیکاتال یبسترها
 طیشرا در غلظت یبررس به باال اریبس دقت با حال نیع در و برساند

 .پرداخت مختلف

 ازن جاذب، بستر ست،یکاتال بستر ،یوبیت رآکتور: واژه های كلیدی

 

 ينفت شركت كی درث حواد یلو تحل هیتجز
 ییرزایم رمضانر، دواتگ یمهدم، مقد یانصار رضایعل*, لعل وندیفر

آزاد  دانشگاهن، زاهدا یپزشک علوم دانشگاه*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه
 زاهدان یپزشک علوم دانشگاهن، زاهدا

 و یناتوان دچار یشغل حوادث اثر در نفر ها یلیونم انهیسال: مقدمه

 ساعت ها یلیونم رفتن رهد و فعال یانسان یروین بیآس ت،یمعلول
ث حواد یلو تحل هیتجز هدف با مطالعه نیا لذا گردد یم یکار دیمف
 در یکنترل اقدامات ارائه با را نهیزم دارددر نظر  ،ینفت شرکت کی در

 .دینما فراهم ها یبآس کاهش جهت

 باشد یم یلیتحل-یفیتوص پژوهش کی مطالعه نیا: روش بررسي

 شرکت در 4936 تا 4911 یها سال یط دهید حادثه افراد یرو بر که
 ساعت مطالعه نیا در. است گرفته انجام ینفت مواد شیپاال و پخش

 شدت بیضر تکرار، بیضر ،یکار رفته دست از یروزها ،یکار
 گرید و ILO سازمان استاندارد اساس بر دادیرو نرخ بیضر و حادثه

 یابیزار نیهمچن. گرفت قرار یابیارز مورد کیدموگراف یرهایمتغ
 ،یجو طیشرا وقوع، محل وقوع، زمان نوع، به نسبت حوادث یفراوان

. شد انجام دگانید حادثه کیدموگراف یرهایمتغ و یا شهیر عوامل
 نرم از استفاده با حوادث لیتحل و هیتجز اطالعات استخراج از پس

 .دیگرد انجام SPSS43افزار 

 حادثه مورد 461 تعداد ،(4911-36ه )سال سه یابیارز در: یافته ها

 13,4 ها یدهد حادثه یسن نیانگیم ،ینفت یشو پاال پخش شرکت کی
 مانع با برخورد. آمد بدست سال 73تا  16ها  آن یسن دامنه و سال

. دادند اختصاص خود به را حوادث از% 14,8 ارتفاع از سقوط و %94,1
 یکش لوله های یتفعال در بیترت به حوادث یفراوان نیشتریب
 از. بود%( 47,5ل )یویس اتیعمل و%( 19,7ن )مخاز ساخت ،%(11,7)

ن ) مخاز محدوده در حوادث زانیم نیشتریب یمکان و ییایجغراف نظر
 سال در% 19 ،4913 سال در حوادث% 15. بود داده رخ%( 95,1
 وقوع بیضر. بود داده رخ 4911 سال در حوادث% 46 و 4936

ن ویلیم کی یازا به 6,47حوادث  شدت بیضر و 11,4 حوادث
 و حادثه نوع نیب ارتباط یکا مربع یآمار آزمون. بود یکار ساعت

 یآمار آزمون در .(p<6,641)داد نشان دار یمعن راتأهل  تیوضع
 دار یمعن زین علل و حادثه نوع نیب ارتباط یکا مربع
 .(p<6,697)شد
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 و بهداشت ،یمنیا اصول نمودن لحاظ با انیکارفرما: نتیجه گیری

 نظارت امور، نیا یاجرا بهها  پرداخت نمودنو مشروط  تسیز طیمح
 در توانند یم یآموزش یها برنامه و ها یتفعال بر مطمئن و مداوم

 .باشند موثر بیضرا بهبود و حوادثکاهش 

 حوادث، علل شدت، بیضر تکرار، بیضر: واژه های كلیدی

 نفت صنعت
 

 نقش و يدست یابزارها ارتعاش شتاب يابیارز

 زویا استاندارد اساس بر ارتعاش، ضد دستكش

9933 
 یاکبر جعفرن، آزمو وایه، یسور وایش*, مجد فروهر فرهاد

 علومن، اصفها یپزشک علومن، اصفها یپزشک علوم*, اصفهان یپزشک علوم
 اصفهان یپزشک

 در بازو دست ارتعاش با جهان سرتاسر در کارگر ها یلیونم مقدمه:

 به منتقله ارتعاش توانند یم ارتعاش ضد یها د. دستکشهستن تماس
 دستکش (BS EN ISO 46143) استاندارد. دهند کاهش را دست

 گونه یچه و کند یم یابیارز شده کنترل یروین کی با را ارتعاش ضد
. دهد ینم ارائه یواقع طیشرا در ییرایم زانیم مورد در یاطالعات

 در دستکش از منتقله ارتعاش زانیم نییتع مطالعه نیا از هدف
 .باشد یم یواقع طیشرا

 مدل B&Kج سن ارتعاش دستگاه از مطالعه نیا در روش بررسي:

 مبدل. شد استفاده دستکش نوع سه و 1711 مدل زوریآنال و 1194
 دستگاه دسته یرو ISO 7913:4-1 استاندارد با مطابق سنج شتاب
 .دیگرد نصبها  دستکش داخل بعد مرحله در و لیدر و یدست سنگ

 بدون که یافراد ISO 7913-4 ،46% استاندارد بقط یافته ها:

% 46 زین و سال 5 حدود از بعد کنند یم کار برش دستگاه با دستکش
 تا 44 از بعد کنند یم کار لیدر دستگاه با دستکش بدون که یافراد
 از استفاده. شد خواهند مبتال یانگشت دیسف یماریب به سال 41

 یرتأث A دستکش و داد کاهش را دست به منتقله ارتعاش دستکش
 .است داشته ارتعاش شتاب کاهش در یشتریب

 تست که دهد یم نشان قیتحق نیا جینتا نتیجه گیری:

 با سهیمقا در یشگاهیآزما طیشرا در ارتعاش ضد یها دستکش
 شنهادیپ انیکارفرما به و است متفاوت اریبس کار، یواقع طیشرا

 سپس و یابیارز کار یواقع طیمح در را ارتعاش ضد دستکش شود یم
 .دهند قرار کارگر اریاخت در

 ارتعاش، ارتعاش ضد دستکش، ISO 7913: واژه های كلیدی

 .ISO 46143، بازو دست

 

 دیشه مس عیصنا مجتمع يصوت يآلودگ بررسي

 كرمان باهنر
 *یمالنجان نوراهلل

 *زاهدان قاتیتحق و علوم

 یصوت یدگآلو یصنعت های یطمح در مخاطرات نیا از یکی مقدمه:

 به منجر گرفتن، قرار معرض در زمان مدت به بسته که باشد یم
. شود یم کارکنان در مدت یطوالن و مدت کوتاه عوارض جادیا

 موارد ،باشد یم ییشنوا اختالل و ییشنوا کاهش صدا اثر نیبارزتر
 کار، انیپا از پس تیحساس ،یدائم یخستگ همچون یگرید

 شیافزا حواس، تمرکز عدم ه،جیسرگ سردرد، اضطراب، ،یآشفتگ
 یروان و یعصب های یناراحت و قلب ضربان تعداد در رییتغ خون، فشار

 .باشد یم صدا یداریرشنیغ اثرات گرید از

 مجتمع یها قسمت تمام از یکل دیبازد کی ابتدا روش بررسي:

 مجتمع یها قسمت اکثر در که دیگرد مشخص و گرفت صورت
 از یریگ اندازه جهت سپس و رنددا وجود صدا مولد یها دستگاه

 نیا در استفاده مورد دستگاه. دیگرد استفاده یبند ستگاهیا روش
 کشور ساخت Casella-Cell 176 مدل صداسنج دستگاه قیتحق

 تراز زانیم صوت، فشار تراز یریگ اندازه جهت که باشد یم انگلستان
 دهیگرد یطراح صوت فشار تراز ممینیم و ممیماکز و یصوت تماس
 SPSS افزار نرم از استفاده با قیتحق نیا از آمده بدست جینتا. است

 .گرفت قرار یآمار هیتجز مورد

 نشان مجتمع یها کارخانه تمام در یطیمح بررسی نتایج یافته ها:

 بل، یدس 59 صوت فشار تراز متوسط با نورد کارخانه که دهد یم
 کارخانه ل،ب یدس 53 صوت فشار تراز متوسط با اکستروژن کارخانه

 کارخانه و 8/55 صوت فشار تراز متوسط با یگر ختهیر و ذوب
 یکار ساعت 1 یبرا بل، یدس 11 صوت فشار متوسط با مطلس

 تراز نیانگیم وجود با. باشند یم قبول قابل صوت فشار تراز یدارا
 ختهیر و ذوب اکستروژن، نورد، یها کارخانه قبول قابل صوت فشار

 نورد، کارخانه در 3 و 1 ،7 شماره یها ستگاهیا مطلس، و یگر
 و 1 یها ستگاهیا و اکستروژن کارخانه در 1 و 7 ،1 ،4 یها ستگاهیا

 .باشند یم مجاز حد از باالتر یصدا یدارا مطلس کارخانه در 7

 پذیرد یم صورت صدا کنترل منظور به که یاقدامات نتیجه گیری:

 و منبع در صدا لکنتر -الف: باشد ریز یها راه قیطر از تواند یم
 ،ها دستگاه استهالک صورت در -بها.  دستگاه حیصح نصب

 و دیجد یها دستگاه با ینیگزیجا ای و ردیگ صورتبه موقع  راتیتعم
 از صدا کاهش و کنترل یها طرح یاجرا -ج. شود انجام صدا کم
 از منظم و حیصح استفاده -د. یشنوائ از حفاظت یها برنامه قیطر
 آموزش دادن یها ستگاهیا نیهمچن. مناسب یفرد حفاظت لیوسا
 استفاده نحوه و خود گوش از حفاظت جهت درکارگران  به الزم
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 کاهش در لیوسا داشتن نگه زیتم و یفرد حفاظت لیوسا از حیصح
 .باشد یم موثر صدا

 یآلودگ کرمان، باهنر دیشه مس عیصنا مجتمع واژه های كلیدی:

 مجاز ریمقاد صوت، فشار تراز ،یصوت

 

 خون فشار و يشنوای افت نیب ارتباط يبررس

 ياتوبوسران رانندگان درسرو صدا  از يناش
 دیدحمیس، یاحمد یمرتض، یفالح فرهادآزاد،  سایپر*, انیزمان زهرا

 کوهنورد بهرام، ییطباطبا رضا

 و یدائم ییشنوا اختالل کی صدا از یناش ییشنوا افت: مقدمه

 در حال نیع در. صداست با ینطوال مواجهه اثر در دوطرفهمعموالً 
 یپرفشار وعیش شیافزا عوامل از یکی عنوان به صدا مطالعات، یبرخ

 این؛ لذا ندارد وجود نظر اتفاق مورد نیا در گرچه شده یمعرف خون
 وضعیت با رابطه در زمینه اطالعات آوردن بدست هدف با مطالعه

 شنوایی فتا ارزیابی و تعیین و شیراز شهر شهری محیط در صدا سرو
 خون فشار با آن ارتباط و شیراز واحد خط یها اتوبوس های راننده
 .شد انجام

به  راننده نفر 89 مطالعه، مورد تیجمع نفر 4667 از: روش بررسي

 گروهبه عنوان  نیز نفر 89 نیهمچن. شدند انتخاب تصادفیطور 
 مورد داشتند مشابهت اول گروه با مشخصات کلیه نظر از که شاهد

 گرفته قرار یکیزیف نهیمعا مورد افراد نیا یتمام. گرفتند قرار یابیارز
 تست و شد یریگ اندازه استراحت حالت درها  آن خوان فشار و
 انجام منظور به. گرفت صورت ییشنوا سنجش یبرا یومتریاد

 آرام و ترافیک پر مناطق اساس بر شهر، سطح در صدا دوزیمتری
 یکا و تست تی یآمار یها آزمون از استفاده باها  . دادهشد انجام

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد اسکور

 شهری یها اتوبوس رانندگان بین در شنوایی افت شیوع: یافته ها

 افت به ابتال ریسک که شد معلوم همچنین. آمد بدست% 1/11 یرازش
 شهری یها اتوبوس رانندگان بین در کار سابقه افزایش با یشنوای
 و طبیعی شنوایی نظر از افراد% 8/77. است یافته افزایش شیراز

ها  آن ازدرصد  3/11 همچنین. داشتند جزیی شنوایی کم% 1/11
 که داد نشان مطالعه این. برند یم رنج گوش وزوز از که داشتند اظهار

 ارتباط و کند یم پیدا افزایش خون فشار صدا، با مواجهه افزایش با
 .( p>6,664) شد مشاهدهها  آن بین معناداری

 اختالالت شیوع میزان که داد نشان مطالعات این: نتیجه گیری

 و است باال شیراز شهر رانی اتوبوس شرکت های راننده در شنوایی
 گوش از شلوغ های پایانه در رانندگان بیشتر آمده بدست نتایج طبق
 و داشتند شکایت خون فشار افزایش و عصبی های سردرد و درد

 خیلی کار شرایط بهبود جهت اصالحی اقدامات انجام بنابراین
 .است ضروری

 عمومی، نقل و حمل صدا، از ناشی شنوایی افت: واژه های كلیدی

 خون فشار افزایش صوتی، آلودگی

 

 بخش یندهایفرآ سكیر تیریمد و يابیارز

 از استفاده با كرمان یالزهرا مارستانیب اورژانس

 FMEA  كنیتك
 نژاد یهاشم  ناصر*,  دستاران سامان

 کرمان یپزشک علوم*, کرمان یپزشک علوم

 هر اورژانس بخش در یپزشک یخطاها وقوع احتمال  مقدمه:

 را آن لیدل نیهم به و است شتریب آن یها بخش ریسا از مارستانیب
 و هیتجز کیتکن. نمایند یم محسوب باال سکیر با یها بخش جزو
 یبرا که است یروش (FMEA)خطا اثرات و حاالت لیتحل

 و ها یستمس در بالقوه یخطاها کنترل و یابیارز ،ییشناسا
 نیا لذا. گیرد یم قرار استفاده مورد خدمات دهنده ارائه یها سازمان

 بخش در یاصل ندیفرآ 8 سکیر تیریمد و یابیارز هدف با قیتحق
 .شد انجام کرمان یالزهرا مارستانیب اورژانس

 باال سکیر با یندهایفرآ ابتدا پژوهش، نیا در  روش بررسي:

 حاالت یبند فهرست از پس ، دیگرد رسمها  آن نمودار  و ییشناسا
 شدت، پارامتر سه ضرب حاصل از سکیر تیاولو عدد خطا ی بالقوه

ا ه آن یکنترل تیاولو و محاسبه خطاها کشف تیقابل و وقوع احتمال
 کاهش یبرا یاصالح شنهاداتیپ تینها در. دیگرد مشخص

 .دیگرد ارائه قبول قابل ریغ های یسکر

 در بالقوه یخطا حالت FMEA ، 19 روش از استفاده با  یافته ها:

 گرفتن نظر در با. دیگرد یابیارز و ییشناسا ، اورژانس یاصل ندیفرآ 8
 در بالقوه یخطا حالت 49 مجموع در ،٪37 نانیاطم تیقابل
 ) قبول رقابلیغ سکیر با یخطاها عنوان به یاصل یندهایفرآ

RPN>416 ) شدند ییشناسا. 

 از ٪75 پژوهش، نیا در آمده بدست جینتا اساس بر  نتیجه گیری:

 ریغ سکیر با ییخطاها اورژانس، بخش در محتمل یخطاها کل
 ارائه شنهاداتیپ اساس بر است الزم نیبنابرا ،باشند یم قبول قابل
 .گردد یاتیعمل و انجام یاصالح اقدامات شده

 یندهایفرآ ،FMEA کیتکن سک،یر تیریمد  واژه های كلیدی:

 .اورژانس بخش ،یاورژانس مراقبت
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 دارو دیتول شركت كاركنان یویر تیظرف يابیارز

 یيایمیش باتیترك با يشغل مواجهه اثر در
 ییذکا یمجتب,  یفالحت محسن,  پور صالح سوسن*,  یدهقان یعل

, یهشتب دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 به دیفرمالدئ و تولوئن بنزن، همچون ییایمیش باتیترک  مقدمه:

 که شوند،یم برد کار به مشاغل و عیصنا از یاریبس در حالل عنوان
 و اختالالت جادیا زین وها  آن یکنندگ کیتحر اثرات به توجه با
 وعیش یبررس هدف با حاضر پژوهش مزمن، یتنفس های یماریب

 غلظت با مواجهه اثر در کارکنان مزمن و حاد یاحتمال یتنفس اثرات
 .گرفت انجام آنان یویر عملکرد بر یرتأث وها  حالل بخارات نییپا

 بر که بود یلیتحل -یمقطع نوع از حاضر پژوهش  روش بررسي:

 شرکت در اجههمو فاقد کارگر 96 و افتهی مواجهه کارگر 76 یرو
 بخارات با نیشاغل مواجهه زانیم نییتع. دیگرد انجام دارو دیتول

 صورت کارخانه مختلف ینواح در مواد غلظت یریگ اندازه باها  حالل
 شد، یگردآور یتنفس میعال و کیدموگراف اطالعات ابتدا. گرفت
 و یاجبار یاتیح تیظرف)یویر عملکرد یپارامترها سپس
 نسبت ،(FEV4)اول هیثان در یاجبار یازدمب حجم ،(FVC)پرفشار
 و یاجبار یاتیح تیظرف به اول هیثان در یاجبار یبازدم حجم

 با ((PEF)یبازدم انیجر حداکثر و  (FEV4/FVC)پرفشار
 یریگ اندازه هفته اول فتیش از بعد و قبل رومتریاسپ از استفاده

 .دیگرد

 مواجهه مجاز حد از شیب نیانگیمبه طور  بخارات غلظت یافته ها:

 و (FVCهیر عملکرد یپارامترها از یتعداد. دیگرد برآورد یشغل

(FEV4 از پس هم و تیفعال زمان در هم افتهی مواجهه افراد در 
. بود کنترل گروه از کمتر (P) 67/6<یدار یمعنبه طور  استراحت

 ینسب یبهبود ه،یر عملکرد در استراحت روز چند از پس که چند هر
 در گلو سوزش ،ینیب زشیآبر خلط، سرفه، نیهمچن .دیگرد مشاهده

 .بود شتریب افتهی مواجهه گروه

 مواجهه دهد یم نشان  پژوهش نیا از حاصل جینتا نتیجه گیری:

 زین و یویر اختالالت و عالئم بروز به منجر تواند یم یآل باتیترک با
 گرید و یفن مداخله یها برنامه که گردد، یتنفس یها یماریب

 .دیگرد شنهادیپ اثرات کنترل یبرا ییاجرا یاکردهیرو

 مواجهه ،یآل باتیترک ،یویر عملکرد اختالالت  واژه های كلیدی:

 .یشغل

 

 

 در یمورد مطالعه: زنان يشغل سالمت يبررس

 قم استان
 ییکوهپا رضایعل*,  خندان محمد
 قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

. دهندیم لیتشک زنان ار کار یروین از ییباال درصد امروزه مقدمه:

 زانیم مختلف، هایسازمان در زن کارکنان یباال آمار به توجه با
 زین را کار نامناسب طیشرا از یناش دگانید بیآس از یتوجه قابل

 و خانواده یاصل ارکان از زنان که آنجا از. شوندیم شامل بانوان
-یم شان،یا یشغل سالمت گوناگون ابعاد به توجه لزوم اندجامعه

 سالمت یبررس به پژوهش نیا در. باشد ژهیو یگاهیجا یدارا ستبای
 در قم استان مختلف هایسازمان در شاغل زنان یروان و یکیزیف

 .است شده پرداخته 4939 سال

 زنان از نفر 475 انیم یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا روش بررسي:

-پرسشنامه هاستفاد مورد ابزار. دیگرد اجرا یسازمان گروه نه در شاغل

. است بوده یسؤال 11گلدبرگ یعموم سالمت و کیدموگراف های
 و ANOVA و T-test هایآزمون قیطر از زین یآمار هایلیتحل
 .رفتیپذ صورت SPSS V.16 افزار نرم کمک به

 45-73 گستره در قیتحق نیا در کننده مشارکت افراد یافته ها:

. به بودند مجرد افراد ریسا و متأهل زنان از% 7/79. باشندیم سال
 از% 99 باًیتقر یادار امور در شاغل کارکنان زین سازمان نوعلحاظ 
 که بود یدر حال نیا دادند؛ اختصاص خود به را نمونه یاعضا

 و 47 حدود با بیترت به ییغذا و مونتاژ عیصنا در شاغل کارکنان
 سالمت پرسشنامه لیتحل جینتا. دارند قرار بعد هایرتبه در% 46

 و نیباالتر یدارا یاجتماع عملکرد که نستیا از یحاک یعموم
 یعموم سالمت نمره ضمن، در. باشندیم نمره نیکمتر یافسردگ

 اختالف بودن داریمعن عدم رغمیعل. است 49/14±19/44 زنان
 ،(p>6/67) مختلف تأهل تیوضع با افراد نیب یعموم سالمت نمره

 است بوده داریمعن ناگونگو هایسازمان کارکنان انیم اختالف

(p<6/67). 

 و ترحساس اتیروح یدارا بانوان نکهیا وجود با نتیجه گیری:

 همچون یروان یفاکتورها نظر از قیتحق نیا در هستند، تریعاطف
 عملکردبه لحاظ  اما. دارند قرار یمناسب تیوضع در یافسردگ
 با نشایا تتعامال گر،ید عبارت به. است متفاوت طیشرا ،یاجتماع
 یکار هایموقعیت در شکوفایی و فعالیت ناییاتو و دخو محیط

 نامطلوب عملکرد از یناش تواندیم نیا. است خطر معرض در شانیا
 زنان یبرا طیشرا ساختن فراهم خصوص در هاسازمان رانگیمیتصم

 در و حاصل جینتا. است شانهایییتوانا پرورش و بروز جهت شاغل
 لیتما یدارا و گرابرون یافراد غالباً بانوان که مهم نیا داشتن نظر
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 مورد هشدار کیبه عنوان  تواندیم اند،یگروه تعامالت به شتریب
 .ردیگ قرار توجه

 زنان ،یعموم سالمت ،یاجتماع عملکرد  واژه های كلیدی:

 .شاغل

 

 شهر های یمارستانب در يصوت يآلودگ يبررس

 رازیش
 جاللوند عرفانه,  یجعفر طمهفا,  انیزمان زهرا*,  یریام  فاطمه

 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم
 رازیش

. است جیرا یطیمح و یشغل خطر کی ادیز یصدا مقدمه:

 و یبهداشت خدمات دهنده ارائه طیمح عنوان به زین ها یمارستانب
 از هدف  ن،یبنابرا. دارند قرار صدا دیتول منابع یرتحت تأث یدرمان

 رازیش شهر ها یمارستانب یصوت یآلودگ یبررس حاضر مطالعه
 .باشد یم

 و مختلف یها در بخش یمقطع صورت به مطالعه روش بررسي:

 رازیش شهر یآموزش ریغ و یآموزش مارستانیب 1 اطراف محوطه
 معادل تراز یها شاخص ها یمارستانب یتمام یبرا. دیگرد انجام

 سه در مکالمه با تداخل تراز و حداقل تراز ،حداکثر تراز ، مواجهه
 اندازه TES4971 صداسنج دستگاه توسط شب و عصر صبح، فتیش
 نسخه SPSS افزار نرم توسطها  داده لیتحل و هیتجز. شد یریگ

 و ییدانشجو یت طرفه، کی انسیوار لیتحل یآمار یها آزمون و48
 .شد انجام یتکرار یها اندازه

 معادل تراز) شده یریگ اندازه یارامترهاپ نیانگیم  یافته ها:

 نیشتریب و نیکمتر مکالمه، با تداخل تراز خارج، و داخل در مواجهه
 مختلف های یفتش در و ها یمارستانب یتمام در(  شده ضبط یصدا
 در مواجهه معادل تراز نیانگیم. بود یکشور مجاز حدود از فراتر
 در بل یدس 17 ات 87 و 86 تا 79 نیب بیترت به خارج و داخل

 در بل یدس 54 تا 11 و 71 تا 13 و یآموزش های یمارستانب
 در پارامترها یتمام نیانگیم. بود ریمتغ یآموزش ریغ های یمارستانب
 ریغ های یمارستانب از شتریب یمعناداربه طور  یآموزش های یمارستانب

 .بود یآموزش

 در یحت روز شبانه از یها زمان وها  مکان یتمام در نتیجه گیری:

 ها یمارستانب یتمام در یجد مشکل کی یصوت یآلودگ شب فتیش
 از ها یمارستانب کارکنان و نیمسئول یآگاه شیافزا رو ینا از. باشد یم
 زاتیتجه و طیمح یبهساز امر در را آنان تواند یم موضوع نیا
 .دینما کمک ها یمارستانب

 مواجهه، معادل تراز مارستان،یب ،یصوت یآلودگ  واژه های كلیدی:

 .مکالمه با تداخل تراز

 بر یيروشنا و گرما صدا، باتوأم  مواجهه اثرات

 يشناخت عملكرد
 زاده حسن جعفر, یمان, آرش انیزمان زهرا*, یریام فاطمه

 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم
 رازیش

 زا مخاطره یکیزیف عوامل نیچند با همزمان مواجهه مقدمه:

 سالمت تیاهم به توجه با. بگذارد سوء یرعملکرد تأث بر تواند یم
 تاکنون نکهیا و یور بهره و ییکارا شیافزا بر آن یرتأث و کار یروین

 عملکرد بر همزمان مواجهه اثرات یبررس به یاندک مطالعات
 با همزمان مواجهه اثرات یبررس هدف با مطالعه نیااند.  پرداخته

 یشناخت عملکرد بر ییروشنا و گرما صدا، انیز یب وبار  یانز حسطو
 .شد انجام

 بوده لیفاکتور یطراح با یا مداخله حاضر مطالعه روش بررسي:

 انیدانشجو انیم از سال 41-11 نیسننفر در  411 آن در که. است
 مردان و زنان از ینفر 48 گروه 1 در رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 مواد و دارو مصرف و یجسمان و یروان یماریب رگونهه ی یشینهپ فاقد
 پژوهش نیا در یشناخت عملکرد یبررس ابزار. کردند شرکت مخدر
 .است بوده پاسات آزمون

 شدن بدتر با که داد نشان تمرکز و توجه آزمون جینتا یافته ها:

 که یابد یم کاهش یکار حافظه و توجه نمره نیانگیم یبیترک طیشرا
 نیانگیم(. pvalue) 67/6<بود معنادارها  تفاوت نیا یآمار نظر از

 گروه با سهیمقا در مختلف یطدر شرا توجه و یکار حافظه نمره
 به طیشرا یتمام در که بود، کمتر ان،یز یب سطوح با افتهی مواجهه

 نشان یمعنادار تفاوت یآمار لحاظ از فیضع ییروشنا با مواجهه جزء
 .)pvalue) 665/6<شد داده

 و گرما صدا،بار  یانز سطوح با همزمان مواجهه گیری: نتیجه

 اثرات( توجه و یکار حافظه)یشناخت عملکرد یپارامترها بر ییروشنا
 سطوح در عامل سه با تماس و طیشرا شدن بدتر با و داشته سوء

 .یابد یم شیافزا سوء اثرات خود زا مخاطره

 عملکرد ،ییروشنا گرما، صدا، ،توأم مواجهه واژه های كلیدی:

 .یشناخت

 

 در WBGT یيگرما استرس شاخص يابیارز

 سرد فصول در كرمانشاه شهر لواش هاییينانوا
 چابکسوار ایناد,  یساک دیام,  یعباس تیهدا*,  برزگر اکبر

 علوم, کرمانشاه یپزشک علوم, کردستان یپزشک علوم*, کرمانشاه یپزشک علوم
 کرمانشاه یپزشک

 عوامل رده در ایحرفه بهداشت در کار طیمح یجو طیشرا مقدمه:

 و یطیمح ،یفرد شیپا و شودیم بندیمیتقس آورانیز یکیزیف
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 ینآئ و مقرراتبر اساس  کار های یطمح در آورانیز عامل نیا کنترل
 نیا در لذا. است دهیگرد الزام المللینیب و یمل یبهداشت یها نامه

 در ییگرما تنش زانیم و گرما با کارگران مواجهه یچگونگ مطالعه
 ماه ید و آذر در را کرمانشاه شهر ینیماش و یسنت هاییینانوا

 .مایداده قرار یبررس مورد4931

 و یسنت لواش یینانوا 149 انیم از مطالعه، نیا در روش بررسي:

 به شاغل نفر 448 با یینانوا 89تعداد کرمانشاه، شهر سطح ینیماش
 درWBGT ییگرما استرس شاخص و دیگرد انتخاب یتصادف طور
 WBGT دستگاه از استفاده باها  آن در شاطر به کینزد و کمر هیناح

meter مدل Casella، پرسشنامه از نیهمچن. شد یرگی اندازه 
 یناش یانتزاع عوارض یبررس جهت ،ییگرما تنش یمقدمات یابیارز
 استفاده مطالعه مورد های یینانوا در شاغل افراد هیکل یبرا گرما از

 .ستا شده

 شاخص نیانگیم که داد نشان ها یریگ اندازه جینتا یافته ها:

WBGT درجه 89/17±53/1 ینیماش لواش های یینانوا در 
 یسنت لواش های یینانوا در WBGT شاخص نیانگیم و گراد یسانت
 شاخص یمعنادار صورت به که بود، گراد یسانت درجه 11/1±77/11

 های یینانوا از شتریب یسنت لواش های یینانوا در WBGT ییگرما
 عوارض استخراج در نیهمچن ).(p )67/6<باشد یم ینیماش لواش
 پرسشنامه،بر اساس  ها یینانوا طیمح در کار از یناش یانتزاع

 گروه هردو در مطالعه مورد نیشاغل از درصد 8/81 د،یگرد مشخص
 .برند یم رنج یعضالن یدردها از ینیماش و یسنت لواش

 شاخص ز،ین زمستان فصل در داد نشان پژوهش نیا نتیجه گیری:

 حد از شتریب یسنت لواش های یینانوا در WBGT ییگرما استرس
 شهر یسنت های¬یینانوا در کارگران سالمت نظر نیا از و بوده مجاز

 شتریب داد نشان مطالعه نیا نیهمچن. است کننده نگران کرمانشاه
 یعضالن یدردها از کرمانشاه شهر های یینانوا در شاغل کارگران

 جهت مناسب راهکار ارائه یبرا شتریب قاتیتحق لذا برند، یم رنج
 هیتوص ها یینانوا در شاغل کارگران یعضالن یاسکلت عوارض کاهش

 .گردد یم

 .کرمانشاه ،یینانوا ،WBGT ،ییگرما استرس واژه های كلیدی:

 

 میمفاه یریباورپذ كردیرو ی یسهمقا يابیارز

 و يابیارز در يمراتب سلسله لیتحل و یفاز منطق

 سكیر یبند رتبه
 مرزبان یمصطف,  یکاظم الهه*,  پور یعسکر طالب

 شاهرود واحد یاسالم آزاد, سمنان یپزشک علوم*, سمنان یپزشک علوم

 یها روش از حاصل جینتا سهیمقا هدف با مطالعه نیا مقدمه:

 در یمنیا خطرات سکیر یبند رتبه جهت AHP و یفاز منطق
 .است شده انجام یبیترک کلیس روگاهین کی

 مرور از خطرات، ییشناسا جهت پژوهش، نیا در روش بررسي:

 وها  نامه نیآئ و نیشیپ حوادث گزارش آمارها، شامل مستندات
 نیمهندس از یگروه تجربه و دانش و موجود یمنیا یها دستورالعمل

 های یسکر تینها در. شد استفاده یا حرفه بهداشت و یمنیا
 یفاز منطق در یریباورپذ زانیم روش دو از استفاده با شده ییاساشن
 .دندیگرد سهیمقا و یبند رتبه ،یمراتب سلسله لیتحل و

 مورد44از داد، نشان کسانی صورت به روش دو هر جینتا یافته ها:

 یدگیترک و گاز نیتورب یسوز آتش و انفجار خطر شده، یابیارز خطر
 ،ها تانک در سقوط و تیاهم اول رتبه در فشار، تحت بخار یها لوله

 یناسازگار نرخ نیهمچن. گرفتند قرار دوم رتبه درها  کانال و مخازن
 از کمتر ،یمراتب سلسله لیتحل روش در استفاده مورد های یسماتر

 .آمد دست به دهم کی

 ک،یستماتیس و یعلم روش دو از مطالعه نیا در نتیجه گیری:

. شد استفاده یبیترک کلیس روگاهین کی در سکیر یبند رتبه جهت
 یها داده نییتع در رانیگ میتصم که یصورت در داد نشان جینتا

 صورت به روش دو نیا از استفاده باشند، داشته نظر اتفاق سازگار،
. داشت خواهد یپ در سکیر یبند رتبه در کسانی جینتا مستقل،

 کنار در یفاز منطق روش از استفاده شد، مشخص نیهمچن
 تواند یم ، AHPجمله از ارهیمع چند یریگ میتصم یها روش

 ارائه یکنترل های یتاولو نییتع جهت مکمل، و مناسب یکردیرو
 .دینما

 باور کردیرو سک،یر یابیارز یها روش سهیمقا  واژه های كلیدی:

 .روگاهین ،یمراتب سلسله لیتحل ،یفاز منطق در یریپذ

 

 در يشغل حوادث و افراد تمیوریب رابطه يبررس

 اصفهان شهر یفلز عیصنا كارگران
 محمد,  سرتنگ یقنبر وبیا,  یمحمد زهرا*,  یبیحب اهلل احسان

 ینیالد نیز
 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک

 یذهن ارگونومی زمینه در مباحث جدیدترین از یکی بیوریتم مقدمه:

 تواند یم افراد یذهن و یعاطف جسمی، های جنبه شناخت با که است
 از بسیاری بروز از و باشد ثرؤم شغلی رضایت میزان بردن باال در

 نیا از هدف ب،یترت نیبد. نماید جلوگیری کار محیط در حوادث
 حوادث وقوع لیپتانس و یستیز یها چرخه نیب ارتباط نییتع مطالعه

 .بود اصفهان شهر یفلز عیصنا در
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 حادثه 416 به مربوط اطالعات حاضر مطالعه در روش بررسي:

 است، داشته یرتأث حادثه جادیا در افراد عملکرد ینوع به که یشغل
 خیتار افراد، تولد قیدق خیتار: شامل اطالعات نیا. شد یآور جمع
 و دهید یبعضو آس صدمه، نوع حادثه، وقوع ساعت حادثه، وقوع

 یها پرونده از که بود حادثه اثر در رفته دست از یکار یروزها ادتعد
 Easy افزار نرم استفاده با سپس. دیگرد استخراجها  آن یپزشک

Biorhythm Calculator یها چرخه از یکهر  با حادثه ارتباط 
 .دیگرد نییتع نظر مورد افراد یبحران یروزها و تمیوریب

 یروزها حوادث یفراوان که داد ننشا مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 یها چرخه از شیب( کالیزیف)یجسمان چرخه یمنف بخش و یبحران
 وقوع در گرید یستیز یها چرخه که ی. به طورباشد یم گرید یستیز

 در نیهمچن. داشتند یجسمان چرخه به نسبت یکمتر یرتأث حادثه
 بخش به نسبت یشتریب حوادث تعداد چرخه سه هر یمنف بخش
 تمیوریب چرخه بودن یمنف که دهد یم نشان و است داده رخ مثبت

 .دارد یشتریب یرتأث حادثه وقوع در فرد

 یکار های یتفعال اغلب یکیزیف تیماه به توجه با  نتیجه گیری:

 در حادثه وقوع یفراوان که کرد انیب توان یم یفلز عیصنا یصنعت
 یآمادگ یجسمان نظر از فرد که یکیزیف چرخه یبحران و یمنف بخش
. است بودهها  چرخه ریسا از شتریب ندارد نیسنگ یکارها یبرا را الزم

 وقوع علل ینتر مهم از یکى انسانى خطاهاى که این به توجه با
 بررسى و تمیوریب هینظر از استفاده با توانند یم مدیران هستند، حوادث

 کنار در خود پرسنل روحى و جسمى فکرى، هاى جنبه شناخت و
 کاهش در کار، محیط در مدیریتى و مهندسى یها کنترل از استفاده
 واقع مؤثر بسیارها  آن از ناشى هاى پیامد و کار از ناشى حوادث

 .شوند

 ،یشغل حوادث  ،یستیز یها چرخه تم،یوریب  واژه های كلیدی:

 .یفلز عیصنا

 

 دز و رادون گاز غلظت بر هیتهو ریتأث يبررس

 ينیرزمیز معدن كی در  آن از يناش ساالنه موثر

 ومیاوران
 پور بساط احسان*, یشهرستان زکاریپره الناز

 هیتهو ریتأث که است شده یسع آن بر تنها مقاله نیا در  مقدمه:

 رادون گاز غلظت بر ومیاوران ینیرزمیز معدن کی در موجود دمنده
 وها  صخره در که است یگاز رادون گاز. ردیگ قرار یبررس مورد

 خرد ندیفرآ یط و است محبوس یعیطب طور به یمعدن یها سنگ
 کار جبهه یآتشبار از پس تر یاختصاص طور به و شکستن و کردن
 و رادون. گردد یم آزاد یادیز زانیم به ،یمعدن ماده استخراج جهت

 ینقش دارند، وجود منازل یحت و معادن یهوا در که آن دختران
 معادن در ونراد گاز. کنند یم  فایا هیر سرطان جادیا در یاساس
 .است ییباال غلظت یدارا ومیاوران

 دستگاه از رادون گاز غلظت یرگی اندازه یبرا  روش بررسي:

 استفاده (ALPHA Guard) آلفاگارد رادون گاز شیپا حمل قابل
 انجام از پس قهیدق 96 حدود رادون گاز یرگی اندازه. است شده

 به هیهوت کانال که یهنگام درست است؛ گرفته صورت یآتشبار
 گردد؛ یم خارج کار جبهه از ،یآتشبار ندیفرآ در مزاحمت جادیا علت

 در کار طیمح هیتهو از قبل رادون گاز غلظت عنوان به غلظت نیا
 صبر قهیدق 36 حدود ه،یتهو کانال مجدد نصب با. شود یم گرفته نظر

 اندازه رادون گاز غلظت سپس و شود هیتهو کار طیمح تا کنیم یم
 جبهه هیتهو از پس گاز غلظت عنوان به غلظت نیا. رددگ یم یرگی

 ط،یمح هیتهو از بعد و قبل یها غلظت سهیمقا با. شود یم قلمداد کار
 آن از یناش ساالنه موثر دز و رادون گاز غلظت بر موجود هیتهو ریتأث
 .شود یم یابیارز

 درجه 94 تا 15 محدوده در دما ،یرگی اندازه هنگام  یافته ها:

 136 تا 111 نیب فشار و درصد 55 تا 93 ینسب رطوبت گراد، یسانت
 1465 تا 381 از رادون گاز ریمقاد هیتهو از شیپ. است بوده ی بارلیم

 نیا هیتهو از پس. باشد یم 1795,7 نیانگیم با مکعب متر بر بکرل
. است 156 نیانگیم با مکعب متر بر بکرل 4798 تا 161 از مقدار

 نیانگیم با ورتی سیلیم 95,7 تا 1,3 از موثر دز هیتهو از شیپ متعاقباً
 1,57 نیانگیم با ورتیس یلیم 5 تا 1,7 از هیتهو از پس و 16,1

 .است افتهی یتوجه قابل کاهش که باشد یم

 در رادون گاز یبرا اقدام آستانه نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 و بمکع متر بر بکرل 4666 برابر BSS استاندارد طبق کار، محل
ی لیم 8 برابر رادون گاز از یناش ساالنه موثر دز مجاز حد نیهمچن

 که کرد ادعا توان یم آمده بدست اعداد طبق نیبنابرا است، ورتسی
 هیتهو وم،یاوران ینیرزمیز معادن در رادون گاز کنترل ابزار ینمؤثرتر
 .است

 ،RS-G-4,8 ساالنه، موثر دز رادون، گاز  واژه های كلیدی:

 .ومیاوران ریکا معدن

 

 آن با مرتبط عوامل و كار از يناش حوادث يابیارز

 ساله 8 ی دوره كی در
 یحلوان نیغالمحس,  یبرخوردار ابوالفضل*,  لعل دونیفر

 علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه
 زاهدان یپزشک

 افتهی توسعه یکشورها مشکالت ینتر مهم از یشغل حوادث مقدمه:

 حوادث، نیا یرتأث ینتر . مهمگردد یم محسوب توسعه حال در و
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 یبررس با تا دارد نظر در مطالعه نیا لذا. باشد یها م آن یانسان نهیهز
 به ،ها آن به مربوط اطالعات یآور جمع و کار از یناش حوادث
 وقوع از یریجلوگ جهت مناسب یراهکارها و مدون ییها برنامه
 .دینما فراهم سکیر یابیارز جهت را نهیزم و ابدی دستا ه آن مجدد

 بوده یلیتحل-یفیتوص پژوهش کی حاضر مطالعه  روش بررسي:

 پژوهش، نیا در. دهد یم قرار یبررس مورد را یشغل حوادث روند که
 کیتکن و پرسشنامه از استفاده با اطالعات یآور جمع از پس

 spss  افزار نرم واردها  داده ،(Incident Recall)  واقعه یادآوری

 .گیرد یم قرار لیتحل و هیتجز مورد و دهیگرد

 کلیس روگاهین در شاغل پرسنل 4413 از مجموع در  یافته ها:

 ساله 1 ی دوره کی در یشغل ی حادثه مورد 115 زد،ی یبیترک
 با سن نیب که دهد یم نشان جینتا. بود دهیرس ثبت به( 4936-4919)

-p)بود دار یمعن ارتباطتأهل  تیوضع و یکار ی سابقه

value<6,67)  .و تروما بیترت به آن علت و حادثه نوع نیشتریب 
 فتیش یابتدا در زمستان، فصل در حوادث شتریب. بود منیناا اعمال

 جینتا اساس بر. بود داده رخ ینگهدار و راتیتعم واحد در و روز
 حادثه کرارت شاخص انه،یماه درآمد زانیم شیافزا با ،یخط ونیرگرس

 زین پرسنل سواد سطح شیافزا با و  (P-value=6,664)کاهش
  (P-value=6,66)کاهش حوادث تکرار-شدت و تکرار یها شاخص

 .یابند یم

 یبند تیاولو منظور به امروزه نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 سکیر های یابیارز و ها یکتکن جینتا از ،یاصالح اقدامات و خطرات
 یاطالعات بانک در تواند یم حوادث به مربوط جینتا ،گردد یم استفاده

 با یها استفاده سکیر های یابیارز کردن یکم جهت در و جامع
 .گردد حاصل آن از یارزش

 روگاهین حوادث، علل کار، از یناش حوادث  واژه های كلیدی:

 

 عوامل يبرخ و يتنفس مشكالت وعیش يبررس

 شهرستان چوب عیصنا كارگران در آن با مرتبط

 1931 سال در گناباد
 * یساالر  سمانه

 * رجندیب یپزشک علوم دانشگاه

در  شاغل نفر ونیلیم 1 حداقل که شود یم زده نیتخم  مقدمه:

 با مواجهه یکل طور به. باشند یم  چوب غبار و گرد معرض درجهان 
 یتنفس های یماریب وعیش ،یتنفس عملکرد اختالل چوب غبار و گرد

 در یا مطالعه رانیا در. متأسفانه دهد یم شیافزا زین را هیر سرطان و
 میتصم رو نیا از است نشده انجام چوب غبار و گرد با مواجهه مورد

 گرفته اندازه ینجار یها کارگاه در را چوب غبار و گرد زانیم میگرفت
 .میکن یبررس یویر عملکرد بر را آن ارتباط و

 که یمقطع-یلیلتح-یفیتوص مطالعه یندر ا  روش بررسي:

 نمونه پمپ از استفاده با غبار و گرد زانیم. بودند نفر 467ها نمونه
 و شده یبردار نمونه یمتر یلیم PVC 95 لتریف و یفرد یبردار
 664/6 دقت با sartriose ترازوی یک از استفاده با یسنج وزن
 نیمتخصص انجمن یتنفس استاندارد پرسشنامه سپس. بود گرم میلی

 نیهمچن. دیگرد استفاده یتنفس مشکالت نییتع یبرا اکیآمر هیر
. دیگرد نییتع رومتریاسپ ی یلهوس به ینجار کارگران یویر عملکرد

 .شد انجام لیتحل و هیتجز SPSS افزار نرم از استفاده باها  داده

  یهوا در چوب غبار گردو زانیم که داد نشان جینتا  یافته ها:

 حد از تر یشب که بود مکعب متر بر گرم یلیم 75,1 کارگاه طیمح
 مطالعهافراد مورد  قد متوسط باشد یم یندهآال نیا یشغل مجازآستانه 

 افرادو سن  بود  51,1 ± 4,1افراد وزن متوسط و459,9 ± 1,14
   49,1  ±4,1 افراد کار سابقه متوسط و, بود  97 ±  4,9مطالعه مورد
 و رومتریاسپ با شده یریگ اندازه یویر  یها حجم نیب سهیمقا.  بود

 در یدار معنا  کاهش که داد نشان استاندارد یها  یها حجم
 نشان تواند یم که دارد وجود مطالعه مورد افراد یویر یها حجم
 وعیش نیهمچن و باشد افراد یتنفس ستمیس در یبآس جادیا دهنده

گردو غبار  با مواجهه افراد در نهیس خس خس و خلط و سرفه یباال
 شد دهید

 جهینت توان یم پژوهش، یها افتهی به توجه با  تیجه گیری:ن

 یها ندهیآال حذف جهت یمهندس یها کنترل از استفاده که گرفت
 یها کنترل به یدسترس عدم. در صورت باشد یم یالزام کار طیمح

 از اعم یفرد حفاظت لیوسا ای و یعموم هیتهو از توان یم ،یمهندس
 .نمود استفاده مناسب دار لتریف ماسک

 ،یویر عملکرد یها تست چوب، غبار و گرد  واژه های كلیدی:

 .چوب عیصنا کارگران

 

 و پله يطراح در يكیارگونوم اصول بر یمرور

 سقوط حوادث كاهش بر آن ریثأت
 *راد فردوس نهضت
 *زیتبر یپزشک علوم

 های یطمح یاساس مشکالت از یکی سقوط از یناش حوادث  مقدمه:

 سقوط حوادث علل ترین یعشا از یکی پله. است یزندگ و یکار
کار بردن  به و نهیزم نیا در یبررس و قیتحق لذا. باشد یم

 و بوده موثر پله کارآمد یطراح در تواند یم  یکیارگونوم یاستانداردها
 .باشد داشته ییسزا به سهم پله از سقوط حوادث کاهش در
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 کیستماتیس یمرور مطالعه کی حاضر مطالعه  روش بررسي:

(Systematic Review) یها گاهیپا در جستجو با ،کهباشد یم 
 .دیگرد انجام یسیانگل یها واژه دیکل از استفاده با یخارج یاطالعات

 و جراحات ،دیدگی یبآس مشترک علت کی پله از سقوط  یافته ها:

 قاتیتحق. بر اساس باشد یم پله از کنندگان استفاده در ریم و مرگ
 شرایط ،ینگهدار و ریتعم پله، از کننده فادهاست رفتار شده انجام

 ادیز پله، ابعاد یطراح در حیصح اصول از یرویپ عدم و محیطی
 یطراح. باشد یها م پله به مربوط حوادث وقوع علل از پله ارتفاع بودن

 فرد که شود یم نیا به منجر انسان بدن یآنتروپومتر اساس بر پله
 شتریب پله ارتفاع با پله کی یرو بر کوتاه یها گام و ستدیبا راست

 که باشد یطور یستیبا یکیارگونوم های پله کف یپهنا و ردیبگ
 پنجه بر فشار کاهش به امر نیا د،ینما یبانیپشت را پاها پاشنه تمام

 .یابد یم کاهش یخستگ زانیم و کند یم کمک

 ارتفاع ،یکیارگونوم های هیتوص به توجه با نیبنابرا  نتیجه گیری:

 96 -97    نیب مناسب عرض و یمترسانت 7/47 -7/48 پله مناسب
 اصول تیرعا و پله ابعاد مناسب یطراح. است شده هیتوص یمترسانت

 مهم اریبسها  پله به مربوط حوادث از یریشگیپ یبرا یکیارگونوم
 جهت درها  پله یطراح در یارگونوم اصول یریکارگ به لذا. باشد یم

 باشد یم موثر پله از سقوط حوادث کاهش

 .سقوط ،یکیارگونوم یطراح پله،  واژه های كلیدی:

 

 يمنیا های یسكر يابیارز و خطرات یيشناسا

 همدان بازار
 زهره, فام محمد رجیا,  یگلمحمد رستم*,  راد فردوس نهضت

 قجاوند
 یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 همدان

 مرکز در اغلب که هستند معامله و سوداگری ماکنا بازارها  مقدمه:

 قدیمی شهرهای اغلب بازار مانند همدان بازاراند.  گرفته قرار شهرها
 معماری اصول ،باشد یم زیادی قدمت دارای چون و بوده مسقف

 و کیفیت تنوع ایمنی، امکانات نارسایی. شود ینم دیده آن در نوین
 رسانی، برق های شبکه بودن نامناسب و موجود خطرناک مواد کمیت

 شده، باعث معابر و اماکن غیراصولی طراحی همچنین و یگاز رسان
 لذا. شود تبدیل خطر به مستعد های حوزه از یکی به همدان بازار

  یمنیا های یسکر یابیارز و خطرات ییشناسا هدف با حاضر مطالعه
 .گردید اجرا و طراحی همدان بازار

 است مقطعی -یتوصیف مطالعه کی پژوهش نیا  روش بررسي:

 وها  نقشه ، اسناد بررسی عینی، مشاهده اطالعات آوری جمع ابزار و
 از مطالعه نیا در. باشد یم مربوط کارشناسان با مصاحبه

 و ییشناسا یبرا (MI– STD111) آمریکا نظامی استانداردهای
 شناسی، آسیب پارامترهای اساس بر. دیگرد استفاده سکیر یابیارز
 ضریب و شاغلین تعداد ساختمان، عمر مشاغل، غالب، ادمو

 و حساس نقاط و نییتع کلی ریسک نمره پارامتر هر برای اختصاصی
 آزمون و SPSS افزار نرم از استفاده باها  . دادهشد مشخص خطرناک

 .دیگرد لیتحل و یهتجز همبستگی آماری

 سک،یر یهد ازیامت و یابیارز روش یالگو از استفاده با  یافته ها:

 متوسط ریسک نمره یدارا بازار اماکن از%  1/94 داد نشان جینتا
 ترتیب به بازار ریسک افزایش در موثر عوامل ینتر مهم و بوده( 86)

 عمر و غالب مواد شاغلین، تعداد مشاغل، ابنیه، شناسی یبآس
 .باشد یم ساختمان

 ار،باز در حوادث بروز از یریشگیپ تیاهم به نظر  نتیجه گیری:

معابر جهت  نمودن سطح هم بازار، مختلف اماکن یبازساز و اصالح
 یساتتأس یساختار اصالح ،یامدادرسان هنگام به تر یعسر یدسترس

 ینتر مهم حریق اعالن های یستمس نصب و طراحی ،ییربنایز
 .بود مطالعه نیا در یکنترل شنهاداتیپ

 .ریسک همدان، بازار  ایمنی،  واژه های كلیدی:

 

 رانندگان بدن تمام ارتعاش با مواجهه يابیارز

 ISO یاستانداردها با  متوسطچرخ دار  یلودرها

1391-1،9 
 یفان  جواد محمد, یصفر زهرا, یفیشر  رضایعل*,  ازره کاوسیک

,  آموخته دانش و محقق, تهران استان کار یبازرس اداره*, گناباد یپزشک علوم
 گناباد یپزشک علوم

 سالمت بر که است یعوامل از یکی بدن تمام ارتعاش مقدمه:

 یمنف یراتتأث مشاغل از یاریبس در یعمران آالت نیماش رانندگان
 یرو بر بدن تمام ارتعاش یاحتمال یراتتأث مطالعه نیا در. گذارد یم

 قرار یبررس مورد متوسطچرخ دار  یلودرها رانندگان سالمت
 بدن تمام رتعاشا با مواجهه یابیارز یرو بر یمحدود مطالعات.گرفت
 (CWLs) کوچکچرخ دار  یلودرها اپراتوران توسط شده تجربه

 زین یا مطالعه چیه.  است شده انجام ISO 1894-4 با مطابق
 صورت آالت ینماش از دسته نیا یرو بر ISO 1894-7 با مطابق
 نیا با بدن تمام ارتعاش یابیارز مطالعه نیا در نیبنابرا. است نگرفته

 شده سهیمقا هم باها  آن از حاصله جینتا و گرفته انجام استاندارد دو
 .است

 بیترت به محاسبات انجام و یریگ اندازه انجام در روش بررسي:

 ریمقاد. دیگرد استفاده Excel افزار نرم و SVAN 371 دستگاه از
 زیسا یلودرها در یصندل و اپراتور تماس محل در محوره سه شتاب

 یندهایفرا در ارتعاش یریگ ندازها. شدند یریگ اندازه متوسط
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 یا جاده سطوح یرو بر یرانندگ و V ی چرخه لیقباز  یمختلف
 شود فراهم لودرها روزانه کار طیشرا نکهیا یبرا. شد انجام مختلف

 برنامه تجربه با رانندگان از یتعداد مشورت با یعمل ویسنار هفت
 سطوح یور بر یرانندگ و V ی چرخه شامل وهایسنار نیا. شد یزیر
 بودند مختلف فواصل با

 مدت که داد نشان ISO 1894-4 با مطابق یابیارز جینتا یافته ها:

 روش از استفاده با ویسنار 8 در مجاز روزانه مواجهه شده برآورد زمان
 ی چرخه یبرا. نکرد تجاوز ساعت 1 از (VDV) ارتعاش دوز مقدار
V  ی چرخه بیترک وV شده برآورد زمان مدت ، آهسته یرانندگ و 

 و Vی چرخه بیترک یبرا اما. بود تر کوتاه مجاز روزانه مواجهه
 با مطابق مجاز روزانه مواجهه شده برآورد زمان مدت ، عیسر یرانندگ

ISO 1894-4 برآورد مجاز روزانه مواجهه زمان مدت از تر یطوالن 
 .بود ISO 1894-7 با مطابق شده

چرخ  یلودرها بدن تمام شارتعا اثر مطالعه نیا در نتیجه گیری:

 و ISO 1894-4 با مطابق را انسان سالمت یرو برها  دار متوسط
ISO 1894-7 یمرزها که داد نشان یابیارز جینتا. شد یابیارز 

 ISO 1894-4 در ،HGCZ، یبهداشت هشدار یراهنما ی یهناح

 در ،HGCZ، یبهداشت هشدار یراهنما ی یهناح یمرزها از باالتر

ISO 1894-7ریمقاد. تندهس VDV در عمدتاً  شده یریگ اندازه 
 .بودند غالب  z محور

 متوسط،چرخ دار  یلودرها بدن، تمام ارتعاش واژه های كلیدی:

 .یبهداشت هشدار یراهنما ارتعاش، دوز مقدار

 

 در اخالق المللي نیب یكدها ي سازیبوم

: ينید های آموزه بر يمبتن ای حرفه بهداشت

 دگاهید كی
 رضایعل,  یمیابراه یعل,  بناب یسمع ومرثیک*,  ییهپاکو رضایعل

 یمشکور
 قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*,  قم یپزشک علوم

 دهه دو از شیب در ای حرفه بهداشت در اخالق یکدها  مقدمه:

. است شده ارائه ای حرفه بهداشت المللی ینب ونیسیکم توسط قبل
. است نشده مقوله نیا به ستهیشا و درخور توجه ما کشور درمتأسفانه 

 یقانون یروندها بودن دهیچیپ رشته، در یچند بخش تعامالت لزوم
 یبرا یجد تعارضات وها  چالش بروز کارفرما، و کارگر حقوق احقاق

 وجود ف،یوظا انجام هنگام یمنیا و ای حرفه بهداشت کارشناسان
 ی سازیبوم ی،مکتب میتعال نیهمچن و نیسنگ یصنعت یها رقابت

 تا است آن بر مطالعه نیا. سازد یم رناپذی اجتناب را یاخالق یاکده
 بهداشت یمل یکدها یکل های طهیح خبرگان، نظرات از استفاده با

 .دینما الگو ارائه و نییتع را ای حرفه

 روش و یطراح یفیک مطالعات نوع از قیتحق نیا  روش بررسي:

 یکدها بتداا مبنا نیا بر. شد نییتع هدف بر یمبتن یرگی نمونه
 خصوص در زین الؤس یتعداد و شده برگردان یفارس به المللی ینب

 نیهمچن و مهم یها سرفصل و کدها نیا یوجود ضرورت
. شد یطراح ،4939 و 4931 یها سال خالل در اجرا یها چالش
 از( اشباع مرحله تا) نفر 41 با مصاحبه یطسؤاالت  نیا پاسخ سپس
 آن متعاقب و اخذ ،یپزشک علوم های دانشگاه یعلم یئته یاعضا
 از پس و ندیفرآ ادامه در. شد گذاشته بحث به زین المللی ینب یکدها

 دیاسات از تن دو نظرات ،طبقات یرز و ها یهما درون نییتع و یکدگذار
 به محتوا لیتحل و هیتجز و آوری جمع زین معارف و پزشکی اخالق
 .شد انجام نگیریما روش

 کد 171 دیتول به منجر حاصل، های داده لیلتح و هیتجز  یافته ها:

 دست به همای درون ده ،ها داده بندی طبقه از پس که دیگرد هیاول
 به تعهد ،یمعتبر شغل های داده استخراج شامل ها یهما درون نیا. آمد

 نگرش از زیپره و ینید دیتق کارگران، یسالمت سطح یارتقا و حفظ
 استقالل ،یهچند سو یرازدار ،یا حرفه مشاوره سازنده، تعامل ،یماد

 در مناسب یرسان اطالع مستمر، یفرد توسعه و تالش ،ای حرفه
 یبرا عادالنه و عیسر واکنش تینها در و ربط یذ های حوزه تمام

 .آمد حاصل خطرات، کنترل

 از استفاده با که داد نشان قیتحق جینتا  نتیجه گیری:

 ،ییاجرا یها مانتض جادیا و کشور یفرهنگ و ینید های یرساختز
 در اخالق یبوم یکدها شدن نهینهاد یبرا الزم طیشرا توان یم

 نهیشیب یارتقا نهیزم آن تبع به تا آورد فراهم را ای حرفه بهداشت
 .دیآ فراهم شیپ از شیب بوم و مرز نیا کارگران یسالمت سطح

 آموزه ،یا حرفه بهداشت ،یا حرفه اخالق  واژه های كلیدی:

 .یفیک قیقتح ،ینید یها

 

 چوب غبار و گرد با يشغل مواجهه زانیم يبررس

 ینجار یها كارگاه در
 یطوس ییرزایم رایسم, کشاورز نیام*,  یدهدشت رضایعل

 رازیش یپزشک علوم,   سمنان یپزشک علوم*, سمنان یپزشک علوم

 طبقه انسان برای ژن  کارسینو عنوان به چوب غبار گردو  مقدمه:

 سرطان با اپیدمیولوژیک مطالعات از زیادی تعداد در و شده بندی
به  ضرر یب انسان برای چوب با تماس باز دیر از. است مرتبط نازال

 تولید غبار و گردمخصوصاً  که شده ثابت امروزه اما ،رسید ینظر م
 تواند یم زیاد یها غلظت در چوب با مرتبط فرآیندهای در شده

 ،ینجار یها کارگاه انکارگر یاساس مشکالت از یکی. باشد خطرناک
 یبررس مطالعه نیا از هدف. است  کارگاه یفضا در غبار و گرد وجود

 .باشد یم  ینجار یها کارگاه در چوب غبار و گرد با یشغل مواجهه
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 نجاری کارگاه 41 در مقطعی ی مطالعه این  روش بررسي:

 نمونه کل تعداد. شد انجام یسرشمار روش به دامغان شهرستان
 فردی های نمونه به عدد 11 که بود عدد 11 شده وریآ جمع های
. شد یم مربوط کل فردی های نمونه به عدد 11 و تنفس قابل

 سیکلون شده، کالیبره فردی بردار نمونه پمپ از استفاده باها  نمونه
گردو غبار  برای بسته دهان کاست و تنفس قابل غبار و گرد برای
 یآمار روش به و مقدار ینتعی گراویمتری روش به و آوری جمع کل

 .شدند زیآنال ساده

 یحساب نیانگیم که داد نشان یریگ اندازه از حاصل جینتا  یافته ها:

 کسانی مواجهه با یها گروه در کل غبار و گرد یبرا اریمع انحراف و
 با 81/44±14/4 ، 39/7 یهندس نیانگیم با 45/8±8/4 بیترت به
 بیترت به تنفس قابل غبار و گرد یبرا و 16و75/44 یهندس نیانگیم
 یهندس نیانگیم با 17/9±5/6 ،71/4 یهندس نیانگیم با 1/6±7/4

 دیتول زمان در تنفس قابل یجرم کسر درصد و بود7/45 و 14/1
 مقدار از کمتر( زاتیتجه تیفعال به مربوط یآلودگ)هیاول های یآلودگ

 .بود هیثانو های یآلودگ در آن

 قابل و کل غبار و گرد زانیم که ادد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 یشغل مواجهه مجاز حدود از باالتر مطالعه مورد یها کارگاه در تنفس
 آموزش نظر از موجود تیوضع به توجه. باشد یم (4mg/m9) رانیا

 .است یضرور یطیمح یابیارز منبع، در کنترل کارکنان،

 ،غبار کل و گرد تنفس، قابلو غبار  گرد  واژه های كلیدی:

 .ینجار کارگاه ،یشغل مواجهه

 

 حرفه ای، بهداشت های یشگاهآزما سپاری برون

 توسعه و خدمات تیفیك یارتقا جهت در يگام

 بهداشت های دانشكده قاتیتحق
 یسمع ومرثیک, ییکوهپا رضایعل, یمشکور رضایعل*, راهبر احمد

 یقیحق پرور چمن نینوش,  بناب
 رازیش یپزشک علوم, قم یزشکپ علوم, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

 برون سیاست ساله، پنج برنامه اولین آغاز با ما کشور در  مقدمه:

 کارایی ارتقاء هدف با یدولت خدمات ارائه از یبخش ای تمام سپاری
 مقوله با کشور اقتصادی مدیران ناآشنایی. شد مطرح ها یتفعال

 معد و گذشته سال 46 از بیش طی سپاری برون و سازی خصوصی
-برون به بینی بد نوعی زمینه، این در ها کشور سایر تجارب از استفاده

 به تا است الزم که است آورده وجود به عمومی افکار در سپاری
 از استفاده با تا است آن بر مطالعه نیا.  گردد ریتدب ستهیشا صورت
 قات،یتحق توسعه و آموزش تیفیک یارتقا منظور به و موجود تجارب

 ارائه بهداشت های¬دانشکده یشگاهیآزما بخش در نهیبه ییالگو
 .دینما

 اساس بر و یفیک قیتحق کی شکل به مطالعه نیا  روش بررسي:

 اقتصاد، حوزه نخبگان از نفر 11 باساختارمند  یمهن یانفراد مصاحبه
بهداشت  نیمتخصص و پژوهش تیریمد آموزش، تیریمد ت،یریمد

 یباالدست اسناد بر یمبتنت . سؤاالشد اجرا 4939 سال در یا حرفه
بهداشت  رشته یآموزش مقررات و نیقوان ،سپاریبرون به مربوط
 علم یها پارک سیتاس نامه نییآ کشور، یعلم جامع نقشه ،یا حرفه

 سالمت، تحول سند ان،بنیدانش یها شرکت و رشد مراکز ،یفناور و
 هایدهدانشک در موجود های یتفعال روند با مرتبط اتیتجرب همراه به

 .شدند لیتحل و هیتجز محتوا لیتحل کردیرو با و یطراح بهداشت،

 موجود طیشرا یها چالش و ضعف نقاط قیتحق نیا در  یافته ها:

 یها بخش در یاعتبار منابع کمبود بر مشتمل خدمات، ارائه
 جامع نامه نییآ وجود عدم ،یپژوهش و یآموزش مواد و زاتیتجه

 یآموزش های یتظرف کیتفک عدم ،یشآموز های یتفعال سپاریبرون
 وجود عدم و متخصص یانسان یروین کمبود شگاه،یآزما یپژوهش و

 یارتقا شامل سپاریبرون قوت نقاط نیهمچن و استخدام، مجوز
 با ارتباط ییشکوفا پژوهش، تیفیک و تیکم شیافزا ،یوربهره

 عنوان به یئت علمی،ه یاعضا در یشغل تیرضا جادیا و صنعت
 .شدند ییشناسا یاصل یه هایام درون

-تعریف چارچوب در سپاریبرون اگر رسد یم نظر به  نتیجه گیری:

 کار به ستهیشابه نحو  موجود امکانات و ابزارها و شود هدایت ای شده
 نظام برای مطلوبی دستاوردهای تواند می روند نیا شوند، گرفته
 داشته همراه به یا حرفه بهداشت حوزه در یقاتیتحق و یآموزش
 .باشد

 ،ایحرفه بهداشت ،یسپار برون شگاه،یآزما  واژه های كلیدی:

 .یفیک قیتحق

 

 نوین یفناور: يمولكول قالب یپلیمرها سنتز

 يشغل مقدار ریز هایآالینده شیپا یبرا يجهان

 ها( كش آفت بر كیدأت با)
 ییگلبابا دهیفر,  یطاهر شاه نیالد جمال دیس*,  ییکوهپا رضایعل

 تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*, قم یشکپز علوم

 جاذب عنوان به بیولوژیک هایگیرندهها  سال برای  مقدمه:

 درها  جاذب این. اندشدهکار گرفته  به ،یشیمیای مواد یاختصاص
 و نبوده برخوردار یمطلوب ییکار آ از نامطلوب محیطی شرایط

 یها مولکول که ،یمحیط و صنعتی هایآالینده یبرا کاربردشان
در  مشکل این بر غلبه برای. ایستپیچیده فرآیند هستند، کوچکی
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 یمولکول قالب یپلیمرها یفناور کاربرد اخیر سال چندخالل 

(MIPs)، وسیع یکاربردها سو گرید از. است شده پیشنهاد 
 در عمیق های ینگران ایجاد باعث گذشته دهه دو درها  کش آفت

 افراد سایر و کشاورزان سالمتی ویر برها  آن سوء اثرات خصوص
 با مطالعه نیا در. است شده مواد این کاربرد و توزیع تولید، در درگیر
 قالب مریپل ،ینیازیتر مقدار کم یها کش علف یاختصاص جذب هدف

 یاستخراجفاز  کی عنوان به و شده یساز نهیبه و سنتز یمولکول
 .است گرفته ارقر یمعتبرساز و شیآزما مورد (MISPE) نینو جامد

 قالب یمرهایپل ،یشگاهیآزما یمطالعه نیا در  روش بررسي:

 ،یمرکز یبیترک یطراح دمانیچ روش با نیآمتر و نیآتراز یمولکول
مولکول  ،یعامل منومر مقدار نظر از شاهد هاینمونه همراه به و سنتز
 مورد ونیزاسیمریپل یدما و حالل آغازگر، ،جانبیدهندهاتصال الگو،

 هدف با و انتخاب مناسب جیکارتر سپس. گرفت قرار لیتحل و هیزتج
 جاذب، مقدار وها  کش آفت افتیباز راندمان نیب ارتباط یبرقرار
 از نمونه، pH و نمونه انیجر سرعت نمونه، حجم نمونه، غلظت

 و ظیتغل فاکتور تینها در. شد استفاده پاسخ سطح یمتدولوژ
 .گرفت قرار آزمون دمور زین جیکارتر مصرف یریتکرارپذ

 دما، بیترت به نیآتراز و نیآمتر یبرا ج،ینتا اساس بر  یافته ها:

 دهندهاتصال تر،لییلیم 69/7 و 14/8 حالل ،گراد یسانت درجه 18/16
 منومر مول،یلیم 15/1 و 69/1آغازگر ،91/14 و 656/15 یجانب
 مولیلیم 144/6 و 161/4 الگومولکول  مول، یلیم 59/1 و 14/7

 زین نیآتراز و نیآمتر جامد فاز استخراج سازینهیبه جینتا. آمد حاصل
 افتیباز امکان شده، یسازنهیبه پروتکل از استفاده با که داد نشان

 .دارد وجود ادرار و یدنیآشام آب هاینمونه یبرا درصد 36 یباال

 روش که دیگرد مشخص حاصله جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 و زمان در جوییصرفه با که است یروش ،یمرکز یبیترک یطراح
 و سنتز یبرا یعموم ابزار کی عنوان به تواندیم باال دقت با و نهیهز
 کار به یمولکول قالب جامد فاز استخراج پروتکل و مریپل سازینهیبه

 توانندیم خود یعال عملکرد به توجه با هم مرهایپل نیا. شود برده
 .رندیگ عهده بر رکا طیمح شیپا در یمهم نقش

-علف جامد، فاز استخراج ،یمولکول قالب مریپل  واژه های كلیدی:

 .نیآمتر ن،یآتراز کش،

 

 گاز با دارخانه زنان مواجهه زانیم يبررس

 يمسكون منازل درRn) 111 (رادون یزا سرطان

 قم شهر
 رضایعل,  یمشکور رضایعل,  زهرا اردانه*,  این یمیفه محمد

 ییکوهپا
 قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, قم یکپزش علوم

 در موجود ومیراد از که بوده ویواکتیراد یگاز رادون  مقدمه:

 یها مکان در که دارد لیتما و گرفته سرچشمهها  خاک وها  سنگ
 رادون. کند دایپ تجمع هاخانه ای و ینیرزمیز معادن همچون بسته
 در هیر سرطان عامل نیدوم عنوان به دخانیات استعمال از پس

 یطوالن حضور لیدل به دار خانه زنان. رود می شمار به یبشر جوامع
 را ییبهایآس و شده مواجه شده متصاعد رادون گاز با منازل در مدت

 نیا زانیم خصوص در یجامع مطالعه که آنجا از. ی شوندم متحمل
 رادون زانیم تا شد مقرر مطالعه نیا در نبود، موجود قم شهر در گاز

 ییرهایمتغ ریتاث و گرفته قرار سنجش مورد قم شهر منازل در یداخل
 مصالح گسل، به یکینزد ای یدور ساختمان، قدمت طبقه، چون

 .ردیگ قرار یبررس مورد رادون غلظت بر هیتهو و یساختمان

 منزل 419 ،یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و شدند انتخاب یتصادفرت به صو یرگی نمونه جهت یمسکون
 از ییها نامه پرسش قیطر از ساختمان طیشرا مورد در یاطالعات

-Crرفعالیغ آشکارساز 414 سپس و دیگرد آوری جمع دار خانه زنان

 داده قرار قم شهر یمسکون منازل در روز شبانه 36 مدت یبرا  93
 جمع رادون غلظت صیتشخ جهت آشکارسازها ماه 9 از بعد. شد

 از استفاده با سپس. شدند منتقل مرجع شگاهیآزما به و دندیگرد آوری
 ،(T-Test)  تست یت: رینظ یآمار یها آزمون از SPSS افزار نرم

ANOVA  یتوک و (Tukey) استفادهها  داده لیتحل جهت 
 .دیگرد

 رادون غلظت نیانگیم و نهیشیب آمده، بدست جینتا طبق  یافته ها:

. دیگرد گزارش بر مترمکعب بکرل 19/37 و 137 بیترت به منازل در
به  دوم و اول همکف، ن،یرزمیز طبقات در رادون غلظت نیانگیم

 مترمکعب بر بکرل 83/16 و 51/89 ،31/15 ،19/419 برابر یبترت
 مقدار گسل از متر 766 از کمتر فواصل در نیهمچن. آمد بدست
مکعب بر متر بکرل 15/491 منازل نیرزمیز در رادون نیانگیم غلظت
 روند هیتهو به توجه با و باالتر طبقات در مقدار نیا که شد گزارش

 گاز از یباالتر ریمقاد تر یمیقد یها ساختمان نیهمچن. دارد یکاهش
 .دادند نشان را رادون

 ،بر مترمکعب بکرل 466 مجاز سطح به توجه با  نتیجه گیری:

 هستند مجاز حد از باالتر غلظت یدارا منازل از درصد 16 از شیب
 یکینزد و هیتهو زانیم و ساختمان قدمت همچون یطیشرا البته که
 در زنان شتریب تیحساس به توجه با. یرگذارندتأث مقدار نیا بر گسل به

 طبقات در سکونت ه،یتهو مناسب، پنجره از استفاده پرتو، با مواجهه
 .شود یم هیتوص ،یساز ساختمان استاندارد اصول یریکارگ به و باالتر

 دار، خانه زنان ،یمسکون منازل رادون، سطح  اژه های كلیدی:و

 .قم شهر ،یسالمت
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 و يشغل ،یفرد عوامل يبررس و یيشناسا

: يشغل يفرسودگ كننده ينبیشیپ يسازمان

 يعلم یئته یاعضا یرو بر یمورد مطالعه
 ومرثیک,  ییکوهپا رضایعل,  یمشکور رضایعل*,  زاده یدیحم یعل

 بناب یسمع
  قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, تهرانعلوم پزشکی  دانشگاه

 مهم یچالشها از یکی عنوان به ریاخ یسالها در یفرسودگ  مقدمه:

 ،یفرد سطح در یشغل یفرسودگ. است شده مطرح مشاغل در موجود
 به منجر یسازمان سطح در و  یروح و یجسم مشکالت به منجر

 مطالب به توجه با. شودیم یشغل تیرضا و یسازمان تعهد کاهش
 یبررس و ییشناسا با تا است شده تالش پژوهش نیا در شگفت،یپ

 دانشگاه یعلم اتیه یاعضا در یفرسودگ کننده ینبیشیپ عوامل
 .گردد ارائه آن کاهش جهت ییراهکارها قم، یپزشک علوم

 ،یشیمایپ و یفیتوص قیتحق نیا در یآمار جامعه  روش بررسي:

 به. شدند انتخاب قم یپزشک علوم انشگاهد یعلم یئته یاعضا هیکل
-کتابخانه یها روش شامل یمتعدد یابزارها از قیتحق یاجرا منظور

 ک،یدموگراف پرسشنامه. شد استفاده پرسشنامه شکل به یدانیم و ای
-پرسشنامه ،یفرسودگ به مربوط مسلچ معتبر و استاندارد پرسشنامه

 و یکار تراکم نقش، در ابهام نقش، در تعارض معتبر و استاندارد های
 های یژگیو مورد در ساخته محققسؤاالت  نیهمچن و یشغل تیرضا

 ییایپا نیهمچن و محتوا ییروا. گرفتند قرار استفاده مورد یسازمان
 مورد( ی کرونباخآلفا وکردن  یمهن دو روش دو باها ) پرسشنامه

 یها آزمون ازها  داده یلو تحل هیتجز. به منظور گرفتند قرار یبررس
 لیتحل و ای نمونه کی نیانگیم آزمون چندگانه، یخط ونیرگرس

 افزار نرم در مستقل گروه دو نیانگیم آزمون و طرفه یک انسیوار

SPSS  شد استفاده48 شیرایو. 

 یشغل یفرسودگ نمره نیانگیم جینتا اساس بر  یافته ها:

 در چندگانه یخط ونیرگرس به توجه با. شد محاسبه 84/6±11/1
 تراکم سن، یرهایمتغ ،(419/1 نیانگیم با) یعاطف یفرسودگ مدل
( 114/4 نیانگیم با) یشخص یابیکام مدل در ،یشغل تیرضا و یکار
 های یژگیو از ی شدنته مدل در و یشغل تیرضا وتأهل  یرهایمتغ

 عنوان به نقش در تعارض ریمتغ( 559/1 نیانگیم با) یتیشخص
درصد  یک یخطا سطح در یشغل یفرسودگ کننده ینبی شیپ عوامل
 یشغل تیرضا نقش، در تعارض یرهایمتغ تینها دراند.  شده معنادار

 .شدند مشخص یفرسودگ کننده ینبی شیپ عنوان به یکار تراکم و

 یئته عضو عنوان به یدانشگاه حوزه در تیفعال  نتیجه گیری:

 به توجه بدون و بوده نیسنگ و پرتنش مشاغل از یکی یعلم
 افت و یفرسودگ سمت به افراد ،یکار طیشرا ودبهب یکردهایرو
 ییشناسا از پس یدانشگاه رانیمد. کرد خواهند حرکت یکار تیفیک

 برنامه در را عوامل نیا دیبا ،یفرسودگ کننده ینبی¬شیپ عوامل
 .ندینما اصالح سازمان در راها  آن و نموده لحاظ خود های

 ،یمعل یئته یاعضا ،یشغل یفرسودگ  واژه های كلیدی:

 .یکار تراکم ،یشغل تیرضا ،یسازمان های یژگیو

 

 یبرا ریانكارناپذ يضرورت ،یاقتصاد های یافتره

 یالگو: يشغل بهداشت و يمنیا توسعه و تحول

 انیكارفرما مشاركت
 یسمع ومرثیک,  خندان محمد,  راهبر احمد*,  ییکوهپا رضایعل

 بناب
 --- ,قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

ها  آن از نهیبه استفاده و منابع به یابیدست های راه یبررس  مقدمه:

 همواره آن، با مرتبط مشکالت رفع و یاقتصاد شرفتیپ به دنیرس و
 کانون در را یاقتصاد مسائل و فراخوانده ریفراگ یچالش به را انسان
 های برنامه زآمی تیموفق یاجرا. است داده قرار یامروز انسان توجه
 میمفاه. است یقیتلف و یچندبعد یندیفرآ ای حرفه اشتبهد

 عنوان به ،یاقتصاد یها روش و ها یلتحل نمودن لحاظ و یاقتصاد
 نیا از هدف. شود یم فیتعر یچندبعد ندیفرآ نیا های یانبن از یکی

 جادیا در عیصنا صاحبان مشارکت یچگونگ نییتب مقاله
 یاقتصاد میمفاه قالب در یشغل یمنیا و بهداشت های یرساختز

 .است

 در قیتحق نوع از و یفیک شکل به  مطالعه نیا  روش بررسي:

 معتبر، یعلم متون به توجه با مبنا نیا بر. شد فیتعر سالمت خدمات
 یمنیا الزامات و ازهاین ،یاقتصاد یابیارز یها روش یکارآمد لیتحل

 از نفر 48 نظرات کشور، اقتصاد بر حاکم طیشرا و یشغل بهداشت و
 و بهداشت نیمتخصص و انیکارفرما سالمت، و اقتصاد نخبگان

 و چندگانه قیتلف از پس و اخذ 4931 سال در قم استان یشغل یمنیا
 مشارکت یاصل های هیما درون محتوا، لیتحل از استفاده با

 بهداشت و یمنیا مطلوب های یرساختز جادیا یبرا انیکارفرما
 مجدد نظر و یرا معرض رد نخبگان پنل شکل به و استخراج یشغل
 خطوط وطبقات  یرز همراه به نهیبه یالگو تینها در. گرفت قرار

 و یمنیا ماتیتصم یکارآمد یارتقا شده یباز مهندس یراهنما
 .شد ارائه ،یشغل بهداشت

 عنوان بهها  مشوق و مقررات موجود، های افتهی اساس بر  یافته ها:

 همچون یعوامل با تعامالت و شده مشخص یاصل های یهما درون
 ریمقاد ،یمهحق ب ها، یمهجر مواد، ینیگزیجا و حذف یقانون الزامات
 یها مشارکت و دستمزدها انتظار سطح در اختالف ات،یمال مجاز،

. شد نیمع الگوطبقات  یرز عنوان به ها سمن و نفعانیذ یاجتماع
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 به یاقتصاد لیتحل یها روش ییشناسا یواحد دو درس افزودن
 از زین ،ای حرفه بهداشت یمهندس رشته یکارشناس وسدر مجموعه

 .باشد یم یشنهادیپ یراهنما خطوط جمله

 جهت لزوم و کشور در موجود یاقتصاد طیشرا  نتیجه گیری:

 و انعطاف ،ییهمسو ،یمقاومت اقتصاد سمت به عیصنا تمام یرگی
 را یشغل بهداشت و یمنیا کالن های یخط مش هوشمندانه تحول

 بهداشت و یمنیا متخصصان هیکل مبنا نیا بر. نماید یم ریناپذ اجتناب
 و شوند مجهز یاقتصاد لیتحل و تفکر یابزارها به یستیبا ای حرفه

 ارائه و هیته آن اساس بر را خود یاتیعمل و یراهبرد های برنامه هیکل
 .ندینما

 یمنیا ،ای حرفه بهداشت ،یاقتصاد لیتحل  واژه های كلیدی:

 .مشوق ان،یفرماکار مشارکت ،یشغل

 

 و شگاهیپاال كی در بندی داربست ایمني آنالیز

 كنترلي یها راه بخشي اثر
 *کوهی فریبا
 *بهشتی شهید

 ،یصنعت و یکار یها طیمح در کارکنان یسالمت و یمنیا مقدمه:

 نیا. باشد ها مجموعه نیا رانیمد و طراحان اول تیاولو یستیبا
 یها ستمیس یتمام ییغا اهداف که شود یم یناش آنجا از تیاولو

 مخاطرات مقاله، این در. گردد یم بر او رفاه و انسان به شده ساخته
 ایمنی آنالیز روش از استفاده با پاالیشگاه یک در بندیداربست 

 ریسک کاهش در کنترلی یها راه اثربخشی و شده ارزیابی شغلی
 روی بر توصیفی مطالعه این. است گرفته قرار مطالعه مورد مخاطرات

 کی در بندی داربست عملیات ای مرحله 7 مجموع از مخاطره  14
 .شد انجام پاالیشگاه

 از پس شغلی ایمنی آنالیز روش اجرای منظور به  روش بررسي:

 1 از استفاده با  بندی داربست عملیات مراحل مطالعه تیم لیتشک
 مخاطرات سپس. گردید تعیین شاغلین با مصاحبه و مشاهده روش

 ستیل چک کردن پر مصاحبه، مشاهده، روش از استفاده با همرحل هر
 در تحقیق و گذشته یها سال حوادث آمار بررسی ، یشغل یمنیا زیآنال

 در و موجود شرایط برای ریسک ارزیابی. شد ییشناسا  مشابه صنایع
 کارشناسی تیم توسط شده توصیه کنترلی راهکارهای اعمال صورت
 ارزیابی آماری یها آزمون طریق از نترلیک یها راه بخشی اثر و انجام
 .گردید

 مخاطرات از% 15,84 که داد نشان آمده بدست نتایج  یافته ها:

 دارای% 1,58 و 9 ریسک عدد دارای% 15,84 ،1 ریسک عدد دارای
 این در شده مطالعه مخاطرات از یک یچ. هباشد می 1 ریسک عدد

 از بعد. است دهنبو 7و 4 ریسک عدد دارای موجود شرایط در شغل

 برای آمده بدست ریسک عدد بیشترین  کنترلی راهکارهای ی ارائه
 است معنی بدین نیا و است 9 فراوانی میزان با 9 بندی داربست شغل

 و باالست مواقع% 41,13 در متوسطبه طور  سکیر ممیماکز که
 ندارد وجود ”باال”  و "باال اریبس" سکیر تیوضع

 صورت در که داد نشان نتایج آماری های آزمون  نتیجه گیری:

 شدت وقوع، احتمال های کمیت میانگین کنترلی، راهکارهای اجرای
 یابند می کاهش داری معنی صورت به ریسک اولویت عدد و پیامد

(PValue<6,64). 

 .حادثه شغلی، ایمنی آنالیز خطر،  واژه های كلیدی:

 

 كی در يمنیا جو یفاكتورها تیاهم يابیارز

 يآنتروپ روش از استفاده با يمیروشپت شركت
 دیعبدالمج,  پور یمقصود میمر,  یوثوق شهرام*,  خندان محمد

 پارساراد
  یتوانبخش و یستیبهز علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

 در یشغل بهداشت و یمنیا منظر از کار طیمح طیشرا  مقدمه:

 یلبه دل یمیپتروش و گاز نفت، حوزه در یژهبه و یندیفرا عیصنا
 تیاهم یدارا یستیبا دارند، کشور اقتصاد در که یا ژهیو یگاهیجا

 تواند یم یاجتماع-یروان عوامل طهیح در توجه نیا لزوم. باشد فراوان
 فیوظا انجام یبرا تر آماده یجسم یحت و یروان نظر از را کارکنان
 یعامل به عنوان یمنیا جو یابیارز مطالعه نیا هدف. دینما محوطه

 از یکی در آن یفاکتورها تیاهم نیتخم و یاجتماع-یروان
 .است بوده رانیا جنوب در یمیپتروش یها شرکت

 یلیتحل-یفیتوص و یمقطع پژوهش نیا در  روش بررسي:

 یریگ میتصم مدل و کومار توسط شده ارائه یمنیا جو پرسشنامه
 های ادهد. شدند گرفته بکار یآنتروپ روش خاص طورهب و اریمع چند

 روش و SPSS V.48 افزار نرم کمک بهها  پرسشنامه از حاصل
 کارکنان، نیب شده عیتوز پرسشنامه 474 تعداد از. شدند زیآنال آنتروپی

 نرخ گر،ید عبارت به شدند، استفاده یینها یبررس در پرسشنامه 491
 .بود% 51/11 بازگشت

. آمد بدست 311/6 کرونباخ یآلفا از استفاده با پرسشنامه  یافته ها:

 جو نمره متوسط که داد نشانها  داده لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا
 در. اند مثبت یمنیا جو یدارا کارکنان% 5/81 و بوده 11/471 یمنیا

 کار طیمح یمنیا که بود نیا یآنتروپ روش یریکارگ به حاصل ضمن،
 و نیشتریب 411/6 و 435/6 با بیترت به یاضطرار طیشرا یآمادگ و

 .داشتند را وزن نیکمتر

 و یروان یفاکتورها که یریتأث گرفتن نظر در با  نتیجه گیری:

 یامدهایپ و باشند داشته توانند یم یکار های یطمح در یاجتماع
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 نگرش توسعه تیاهم جینتا ع،یصنا لیقب نیا در خطاها دیشد اریبس
 .سازد یم مشخص را سازمان در یمنیا با مرتبط مثبت

 طیشرا یآمادگ کار، طیمح یمنیا ،یمنیا جو  دی:واژه های كلی

 .یمیپتروش ،یآنتروپ ،یاضطرار

 

 عوامل با يشغل مواجهه يبهداشت سكیر يابیارز

 و سموم دیتول صنعت كیدر یمیایيآور ش انیز

 كش آفت
 یمرتضو فاطمه دهیس,  یمرتضو زهرا دهیس*, یهرمز میمر

 زاهدان یپزشک علوم, نزاهدا یپزشک علوم*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه

 با کارکنان ییایمیش عیصنا یندیفرا یواحدها یشتردر ب مقدمه:

 و یمنیا اصول تیرعا عدم که انددر تماس  یمختلف ییایمیش عوامل
 یرا برا یمتنوع سوء عوارضها  در هنگام کار با آن یشغل بهداشت

در مورد اقدامات  یریگ میتصم یبرا. داشت خواهد یدرپها  آن
 سکیر است الزم قبول قابل سطح به سکیر سطحو کاهش  یکنترل

 ندهایفرا یندر ا ییایمیشبا عوامل  یشغلاز مواجهه  یناش یبهداشت
قرار  یابیمورد ارز  یشغلمخاطرات  یگرد به نسبت یاختصاص به طور

از مواجهه  یناش یبهداشت سکیر یابیارز مطالعه یناز ا هدف. یردگ
 آفت و سموم دیتول صنعت کیدر یایییمآور ش انیزبا عوامل  یشغل

 .باشد یم4939 سال در زاهدان شهر کش

از مواجهه  یناش یبهداشت سکیر یابیارز جهت روش بررسي:

 یا حرفه بهداشت دپارتمان متد از ،یمیاییآور ش انیز عوامل با یشغل
 و یشغل فیوظا ابتدا کار، نیا یبرا. دیگرد استفاده سنگاپور

 قیدق ییشناسا به نسبت سپس و نییتع انکارکن یکار یندهایفرا
 ، خطر درجه و اقدام یشغل یفاز وظا یکدر هر  ییایمیش عوامل
 عوامل با کارکنان یفیو ک یکم سکیر بیضرا و مواجهه درجه

با  مواجهه یبهداشت سکیر سطح یتدر نها و شد محاسبه ییایمیش
 .دیگرد نییتع یشغل یفاز وظا یکدر هر  ییایمیشعوامل 

 مورد یواحدها کارکنان داد نشان مطالعه نیا جینتا ها: یافته

 بنزن، ییایمیش یها ندهیآال  با خود یکار تیفعال طول در یبررس
 ، دیاکس ید تروژنین ، دکربنیمونوکس بنزن، لیات ، لنیزا ، تولوئن

 نیا نیب از. دارند مواجهه دیسولف دروژنیه ید تروژن،ین دیمونوکس
 در کربن دیمونوکس و بنزن با مواجهه کسیر رتبه ،ییایمیش مواد

 یپرکن) عیما کش حشره ، یپودر کش حشره یواحدها
 شگاهیآزما و روغن و SC سموم ونیفرموالس ،( ونیوفرموالس

 واحدها، نیا در تروژنیت دیمونوکس با مواجهه و مقدار نیشتریب
 .دهند یم اختصاص خود به را مقدار نیکمتر

 بیترت به کربن دیمونوکس و بنزن کهنیا به توجه با نتیجه گیری:

 1/9 و 1 یکم سکیر بیضر و 1 و 7 مخاطره بیضر یدارا
 ، دهند یم اختصاص خود به را  1 سکیر سطح تینها در و باشند یم
 وزا  سرطان ییایمیش مواد نیادر مورد  یاصالح اقدامات یستیبا

 .گردد انجام زودتر هرچه زیآم مخاطره

 آفت ، یشغل مواجهه ،یبهداشت سکیر یابیارز  واژه های كلیدی:

 کش

 

 يمنیا يابیارز در PHA-Pro افزار نرم یریكارگ به

 خودرو قطعات دیتول شركت كی يشغل
 ینو قلعه مهران,  یشکر ثنا*,  یشکر ثنا

 نیقزو, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 و مواد یکاربر و یتکنولوژ رییتغ ، دیتول افزون روز رشد مقدمه:

 شده یادیز هایریم و مرگ و صدمات موجب دیجد آالت نیماش
 کار به مشغول جهان سطح در نفر اردیلیم 1,1 حاضر حال در. است

 57. شود یم افزودهها  آن تعداد بر نفر ونیلیم16 ساالنه و هستند
 کار به مشغول توسعه حال در هایکشور در کار یروین نیا از درصد
 اعمال ای کار طیمح منیناا طیشرا ثرا بر حوادث لیقب نیا. هستند

 یبرا امروزه. آیند یم دیپدها  آن بیترک زین یگاه و افراد منیناا
 از یریشگیپ و بهداشت و یمنیا مختلف های جنبه ارتقا و یابیارز

. باشد یم دسترس در یکاربرد و یعلم روشصد  یک از شیب حوادث
 همراه به خطر یابیارز یافزارها نرم یریکارگ به ها روش نیا از یکی

 .باشد یم  (JSA) ای شغل یمنیا زیآنال کیتکن

  PHA-PRO افزار نرم کمک با مطالعه نیا در روش بررسي:

 زیآنال مطالعات یساز مستند یبرا که  Dyadem شرکت محصول
 برده کار به خطرات ییشناسا یها روش  ریسا و یشغل یمنیا
 فهیوظ 49   و شغل  46   یبرا یشغل یمنیا یابیارز کیتکن شود، یم

 .شد انجام یاصل

 نوع به توجه با و ییشناسا خطر کانون 18 مجموع در  یافته ها:

 مورد صنعت یاقتصاد و یفن های ییتوانا ، شده ییشناسا خطرات
 .دیگرد ارائه مناسب یکنترل یراهکارها نظر

 خطرات شناسایی جهت افزار نرم این از استفاده  نتیجه گیری:

 مستند شناسایی در یموثر نقش و مفید کار اجرای مراحل در موجود
 یها دستورالعمل تهیه و پرسنل یمنیا آموزش ، ناایمن اعمال یساز

 .دارد کار منیا

 .JSA،یمنیخطر،ا ییشناسا ،PHA-Pro  واژه های كلیدی:
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 عوامل و كار انجام تیوضع يكیارگونوم يابیارز

 رانشگیآرا يعضالن -ياسكلتبر اختالالت  موثر

 رشت شهر
 یدیام دیسع,  ینیحس گل جواد محمد دیس*,  یدریح الدیم

 النیگ یپزشک علوم, النیگ یپزشک علوم*, النیگ یپزشک علوم

 ترین یعشا از کار از یناش یعضالن یاسکلت اختالالت مقدمه:

 یشغل یفاکتورها سکیر با مواجهه اثر بر که بوده یشغل اختالالت
 نیا. شود یم بدن یها اندام در درد ای بیآس ،یناراحت جادیا سبب

 و یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش یبررس منظور به مطالعه
 انیم در اختالالت، با یشغل یفاکتورها سکیر انیم ارتباط نیهمچن
 .است گرفته صورت یشگریآرا حرفه نیشاغل

 نفر 97 تعداد یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا اساس بر روش بررسي:

 یابیارز جهت و انتخاب یتصادفبه طور  رشت شهر مرد شگرنیآرا از
 یبررس مورد یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش نییتع و کیارگونوم

 چک ک،ینورد پرسشنامه از مطالعه نیا انجام یبرا. گرفتند قرار
 یآمار افزار نرم ازها  داده لیتحل جهت نیهمچن و ربا ستیل

SPSS14 دیگرد استفاده. 

 قد ،97,61 ± 3,61 سن نیانگیم یدارا مطالعه مورد افراد یافته ها:

 و کار سابقه نیانگیم. بودند 53,1 ± 5,83  وزن و457,45 ± 7,79
 بدست ساعت 5,3 و سال41,8 بیترت به زین روز در کار زمان مدت
 نیکمتر و% 55,4 پا ساق هیناح در ها یناراحت وعیش نیشتریب. آمد

 درد کمر انیم ارتباط. دیگرد ثبت% 17,5 دست مچ هیناح در یناراحت
 در .(p=6,1)بود معنادار مطالعه مورد افراد در روزانه کار ساعت با

 سطح یدارا افراد% 71,9 زین ربا ستیل چک از آمده بدست جینتا
 .باشد یم یاصالح اقدام ضرورت انگریب که بودند متوسط خطر

 گردن و پا ینواح در ها یناراحت تمرکز به توجه با نتیجه گیری:

 و مداوم کار و نامناسب یبدن های یتوضع که گفت توان یم
 یعضالن یاسکلت اختالالت به ابتال لیدال عمده از ادیز های یستادنا

 .است یضرور یاصالح اقدامات انجام لذا. باشد یم شگرانیآرا در

 فاکتور، سکیر ،یعضالن یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .رشت ،یشگریآرا

 

 سازمان كاركنان يغلش استرس يبررس

 1931 سال در رازیش شهر ينشان آتش
 جواد,  انییصفا آزاده,  پودنک بش دشت سودابه,  یریجهانگ یمهد

 یرجب میعبدالحل,  انیمیرح فهیطا
 یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 رانیا یپزشک معلو دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش

 در سمیارگان کی از یاختصاص ریغ یواکنش استرس  مقدمه:

 دهد یم رخ یزمان و است یکیزیف تیوضع در رییتغ ای ازین با ییارویرو
 فرد یها خواسته و ها تیقابل ها، ییتوانا با یشغل یازهاین نیب که

 تماس ،یذات یها استرس لیدل به ینشان آتش حرفه. نباشد یهماهنگ
 پر مشاغل جزء باال، یشغل یها یازمندین و آور انیز عوامل با میمستق

 کنند، یم کار مشاغل نیا در که یافراد. شود یم یبند طبقه استرس
 و یروان اختالالت به ابتال معرض در و فراوان استرس یدارا

 استرس ابعاد و سطح یبررس مطالعه نیا از هدف. هستند اضطراب
 .بود رازیش شهر نشانان آتش نیب در یشغل

 از نفر 411 یرو بر یفیتوص -یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 یتصادف صورت به که رازیش شهر فعال ستگاهیا 8 نشانان آتش
 از استفاده با ازین مورد اطالعات. شد انجام دند،یگرد انتخاب

 با و یگردآور (Osipow) پویاس یشغل استرس استاندارد پرسشنامه
. گرفت قرار لیتحل مورد 43 شیرایو SPSS افزار نرم از استفاده

 .شد گرفته نظر در >P 67/6 دار یمعن سطح

 بیترت به یبررس مورد افراد کار سابقه و یسن نیانگیم  یافته ها:

 مطالعه مورد افراد شتریب. بود سال 11/46 ± 44/8 و 69/97 5±/ 88
 و%( 7/15) مرد ،%(1/53) کار نوبت ،%(4/55) یاتیعمل شغل یدارا

 جنس استرس یکل نمره نیانگیم. بودند%( 3/14) متأهل
 بر%( 8/39) نشانان آتش اغلب. دیگرد محاسبه 91/14±79/485

 دوم طبقه در پویاس پرسشنامه در استرس سطوح یبند طبقه اساس
 .شد برآورد( یعیطب استرس سطح)

 شغل در استرس ریناپذ اجتناب عوامل به توجه با  نتیجه گیری:

 تیریمد جهت در زا استرس عوامل قیدق و جامع یررسب ینشان آتش
 .است یضرور نشان آتش در استرس

 .پویاس پرسشنامه ،یشغل استرس نشان، آتش  واژه های كلیدی:

 

 و ایمني یها آموزش و ایمني فرهنگ ارتباط

 یا بهداشت حرفه
,  وصلی سمیه, میرزایی رمضان, نظری  جلیل*,  محمداوغلی ابراهیم

 اسدی زر ماه
 دانشگاه, کار اداره, زاهدان پزشکی علوم دانشگاه,  *تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 تبریز پزشکی علوم

 کنون، تا که است تکامل روبه روند یک ایمنی  مقدمه:

 تجربه ین. نخستاست گذاشته سر پشت را گوناگون های یدگرگون
 اصول به توجه باعث صنایع، در نوزده ی سده اوایل در ایمنی های

 آموزشی، یها )کالس کارکنان آموزش ،ها حفاظ طراحی و هندسیم
 فرهنگ. شد اجرا به التزام و... (  و ایمنی پوسترهای فردی، آموزش
 از اعم کارکنان کلیه آن موجب به که است عاملی بهداشت و ایمنی
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 و خود ایمنی در ای عمده سهم که شوند یم متعهد کارگران تا مدیر
 ارتباط بررسی حاضر مطالعه از هدف.ندباش داشتههمکارانشان 

 کارگران در ای حرفه بهداشت و ایمنی یها آموزش و ایمنی فرهنگ
 .باشد یم تولیدی واحد یک

 که بود نفر 966 حاضر پژوهش یها نمونه تعداد  روش بررسي:

 به و شدند انتخاب یگر ختهیر عیصنا از یکی در یتصادف طور به
 انتخاب( نفر 476) شاهد و( نفر 476) مورد گروه دو به یتصادف طور

 به ایمنی فرهنگ برها  آموزش یرتأث یزانم یبررس یبرا. شدند
 .شدند یبررس ای مشاهده صورت

 یخطا ریمتغ حاضر مطالعه های داده جینتا اساس بر  یافته ها:

 از و منیناا یرفتارها از یکی که یکار ستگاهیا مورد یب ترک یانسان
 شاهد و مورد گروه دو در شود یم محسوب هحادث کننده جادیا علل

آموزش  گرید. به عبارت داد نشان را  (p < 6,664) یآمار تفاوت
 داشته یکار ستگاهیا مورد یب ترک کاهش در یدار یمعن  یرتأث

 .است

 گردد یم شنهادیپ مداخالت مثبت یربه تأث توجه با  نتیجه گیری:

 ییالگوها پایدار، ایمنی فرهنگ و یدائم رفتار رییتغ به دنیرس یبرا
 و یاجتماع علوم ،یروانشناس مختلف های یتئور ازها  آن در که

 یرفتارها و رندیگ قرار مدنظر است شده استفاده بهداشت آموزش
 مورد مناسب لیوسا و ابزار از استفاده با یستماتیکطور س به کارگران

 .ردیگ قرار شیپا

 بهداشت و ایمنی یها آموزش ایمنی، فرهنگ  واژه های كلیدی:

 .انسانی خطای ای، حرفه

 

 های یستمس در حادثه شدت و تكرار ضرایب

 OHSAS و HSEمدیریتي
, وصلی سمیه, میرزایی رمضان, نظری  جلیل*,  محمداوغلی ابراهیم

 شادباد ستوده ناصر
 کار اداره, کار اداره, زاهدان پزشکی علوم دانشگاه  ,*-تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 ای، سامانه هر در بهداشت و ایمنی کارکرد ارزیابی برای  مقدمه:

 در هستند بهداشت و ایمنی با ارتباط در که ای ویژه متغیرهایی باید
 و عملیات کنترل. شوند مقایسه یکدیگر با و شده گرفته نظر
 مدیریت یها کنترل اعمال به نیاز خطرات، با مرتبط های یتفعال

 در کهی آنجائ از. دارد وجود ای حرفه بهداشت و ایمنی های یسکر
 با مرتبط بندهای OHSAS 41666 و  HSEمدیریتی های یستمس

 ییها شاخص توسط موارد این رعایت که دارد وجود عملیات کنترل
 و دقیق اعمال. گیرند یم انجام حادثه شدت و تکرار ضرایب مانند

 مقایسه در تواند یم مذکور های یستمس درها  شاخص این کنترل
 هدفحاضر با  مطالعه.باشد موثر اقدامات اثربخشی و سیستم ملکردع

 های یستمس در حادثه شدت و تکرار ضرایب اثربخشی بررسی
 .دیگرد اجرا و یطراح OHSASو  HSEمدیریتی

 جامعه و بوده ای مداخله نوع از حاضر پژوهش  روش بررسي:

 یها شرکت از یکی دیتول خط کارگران از نفر 966 مطالعه مورد
 به مربوط شده ثبت حوادث آمار اطالعات ابتدا.باشد یم گری ختهیر

 با شده یآور جمع اطالعات و استخراج 4913-4936 یها سال
 سپس و شد داده مطابقت یپرسنل های پرونده در مندرج اطالعات

 یها شاخص انه،یرا در شده یآور جمع اطالعات نمودن وارد از بعد
 و یشغل های گروه کیتفک به دثهحا شدت و تکرار بیضرا یلیتحل

 و هیتجز مورد مطالعه مورد افراد در حوادث تواتر ارتباط یچگونگ
 .قرار گرفت لیتحل

ماهه اول  شش جینتا پژوهش های افتهیبر اساس   یافته ها:

  7/1  و 11/1 بیترت به حادثه تکرار بیضرا 4936 و 4913 یها سال
 .آمد دست به 6/61 و6/13 بیترت به حادثه شدت یبو ضرا

 در اقدامات اثربخشی پذیرفته انجام بررسی در  نتیجه گیری:

 و ایمنی عملکرد ارزیابی و حادثه شدت و تکرار ضرایب کاهش
 چند و بیشتر عملکرد ارزیابی جهت. باشند یم دار معنی بهداشت

 ایمنی برداری نمونه ایمنی، ممیزی ایمنی، بازرسی از توان یم بعدی
 .نمود استفاده زینها  روش سایر و

 های یستمس حادثه، شدت و تکرار ضرایب  واژه های كلیدی:

 .بهداشت و ایمنی عملکرد ارزیابی ، OHSASو  HSE مدیریت

 

 عوارض بروز با مرتبط عوامل و وعیش يبررس

 كشاورزان انیم در يعضالن-ياسكلت
 انتید مانیا, سنگده یفیشر  یمهست*, یسرمست نینسر

 زیتبر یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم,  *زیتبر یپزشک علوم

 تیوضع یبررس منظور به یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا  مقدمه:

 سکیر و( یکار برنج و جات یفیص بخش در) کشاورزان یکار
 .گرفت انجام 4939 سال در آن با مرتبط یکیارگونوم یفاکتورها

 به پرسشنامه لیتکم قیطر ازها  داده یآور جمع  روش بررسي:

 انجام یا مشاهده روش و مطالعه مورد افراد با مصاحبه ورتص
 در کارگر 476 شامل که بود نفر 151 شامل نمونه حجم. گرفت
. سؤاالت بود جات یفیص بخش در کارگر 411 و یکار برنج بخش
 یشغل عوامل افراد، کیدموگراف اطالعات شامل پرسشنامه در موجود

 پرسشنامه از تفادهاس با) یعضالن-یاسکلت عوارض نیهمچن و
 انجام نیح در( پوسچر) افراد یبدن تیوضع نییتع یبرا. بود( کینورد
 .دیگرد استفاده RULA یا مشاهده روش از کار

 بروز از%( 35) مطالعه مورد افراد اکثر که داد نشان جینتا  یافته ها:

 تیشکا خود بدن عضو چند ای کی در عضالنی–یاسکلت عوارض
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 در بیترت به گذشته ماه 41 یط در ها یراحتنا نیشتریب. داشتند
ها  شانه ،%(51) پشت و گردن ،%(16) زانوها ،%(15) کمر یها اندام

 ریسا در میعال بروز که هرچند بود،%( 15) دستها مچ/دستها و%( 79)
 نمره نیانگیم. بود باال یا مالحظه قابل طرز به زین یبدن یها اندام
 یبدن های یتوضع دهنده نشان که بود  8,5 با برابر  RULAیینها
 ونیرگرس جینتا. باشد یم مطالعه مورد افراد نیب در نامطلوب اریبس

 و جنس و سن لیقب از کیدموگراف عوامل که داد نشان زین یکلجست
 پوسچر و روز در کار ساعات کار، سابقه رینظ یشغل عوامل نیهمچن
 عوارض زبرو با مرتبط یفاکتورها سکیر ینتر مهم جمله از بدن

 .بود مختلف یها اندام در یعضالن-یاسکلت

 توجه و نامطلوب یکار تیوضع انگریب مطالعه جینتا  نتیجه گیری:

 .باشد یم جامعه افراد از قشر نیا یکار طیشرا به شتریب

 .RULA ک،ینورد پرسشنامه کشاورزان،  واژه های كلیدی:

 

 اعمال با آن ارتباط و يشغل استرس مطالعه

 مجتمع كی راتیتعم واحدكاركنان  در منیناا

 يمیپتروش
 یصفر  یعل*,  پور یموسو  شراره

 نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, زاهدان آزاد دانشگاه

 گاز و نفت میعظ منابع وجود لیدل به یمیپتروش یها شرکت مقدمه:

 اساس بر. باشند یم کشورمان در مهم عیصنا جمله از ران،یا در
 از موجب ساله همه آن از یناش عوارض و استرس منتشره، یآمارها

بر اساس  که یطور به است شده یکار ساعات صدها رفتن نیب
 نیا هدف لذا. دارد وجود ارتباط یشغل حوادث و استرس نیب ها یافته

 کارکنان در منیناا اعمال با یشغل استرس نیب ارتباط نییتع مطالعه
 .باشد یم یمیپتروش مجتمع کی راتیتعم واحد

 یلیتحل -یفیتوص پژوهش نوع از حاضر مطالعه ررسي:روش ب

 منطقه یمیپتروش مجتمع کی کارکنان از نفر 485 نیب در که است
 ی پرسشنامه ازها  داده آوری جمع منظور به. است شده انجام ماهشهر
 استفاده منیناا اعمال ستیل  چک و پویآس یشغل استرس استاندارد

 ها، یتفعال میمستق مشاهده قیطر از منیناا اعمال ستیل  چک. شد
. شد هیته حوادث گزارش و اسناد ،یکار های دستورالعمل یبررس
 افزار نرم از مربوطه های¬آزمون و ها¬داده لیتحل و هیتجز جهت

 .شد استفاده  SPSS یآمار

 یشغل استرس زانیم نیانگیم مطالعه نیا جینتا اساس بر  یافته ها:

 97/16ها  آن منیناا اعمال زانیم نیانگیم و 79/435 کارکنان
 در% 47/16 با یشغل استرس نیانگیم نمره نیشتریب. دیگرد یابیارز
. داشت تعلق کیمکان راتیتعم گروه به کار یکیزیف طیمح بُعد

 در بیترت به من،یناا اعمال نیانگیم ی نمره نیشتریب نیهمچن
 یراتیتعم های یسسرو ،%(11/11) کیمکان راتیتعم یها بخش

 ها، یافته اساس بر. شد گزارش%( 99/43) آالت نیماش و ،(57/19%)
 نیماش ک،یمکان یها بخش در منیناا اعمال و یشغل استرس نیب

 وجود ی داریمعن و میمستق ارتباط یراتیتعم های یسسرو و آالت
  .(p <6,7)دارد

 و یاطی احتیب شامل مذکور یها بخش در منیناا اعمال ینتر فراوان
 و یمنیا نکیع و صورت حفاظ از استفاده عدم ،انگاری سهل
 .است بوده یکار اتیعمل انجام در یمنیا اصول تیرعا عدم نیهمچن

 شیافزا در یمهم ریتأث ،یشغل استرس شیافزا  نتیجه گیری:

 تیریمد جامع برنامه کی یاجرا .دارد کارکنان منیناا اعمال
 از یلشغ تیامن و یارتباط یها مهارت ،یکار طیشرا بهبود استرس،

. باشند یم کارکنان نیب در یشغل استرس کاهش یراهکارها جمله
 استخدام، بدو در رفتار بر یمبتن یمنیا اصول اساس بر آموزش
 برنامه ارائه ،یمنیا مقررات یاجرا بر HSE نیمسئول قیدق نظارت

 کارهای ماهیت و یجو طیشرا به توجه با مناسب بندی زمان
 دستگاه یاز سو کار اتمام در یزدگ شتاب و عجله از پرهیز و تعمیراتی

 یمنیا بهبود جهت کارکنان مشارکت شیافزا ارشد، تیریمد و نظارت
 در زین مناسب تیفیک با فردی حفاظت لیوسا عیتوز و هیته کار،

 .گردند-یم شنهادیپ منیناا اعمال کاهش جهت

 شرکت من،یناا اعمال ،یشغل استرس واژه های كلیدی:

 .یمیپتروش

 

 و كار طیمح یيروشنا زانیم يتناسب يبررس

 یخطا كاهش و عملكرد بهبود بر آن اثرات

 سال – تهران كناف شركت كارگران يانسان

1931 
 ینجات نینسر,  رنجبران محمدرضا*, آباد میرح رخواهیخ کاوه
 علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 تهران یپزشک

 پایدار تولید صنایع، مدیران اهداف ینتر مهم از یکی همواره  مقدمه:

 شناخت بدون البتهکه  باشد یم حوادث بروز میزان کمترین با همراه
 صورت تحقیقات. بود خواهد ممکن غیرعمالً  حادثه بروز دالیل
 نیروی یخطا دهد یم نشان مختلف کشورهای صنایع در گرفته
 صنعت در سوانح و حوادث این وزبر علل ینتر مهم از یکی انسانی

 اصول از یکی کار محیط برای مناسب روشنایی ین. تأماست بوده
 این انجام از هدف. باشد یم یشغل بهداشت ینتأم مدیریت اولیه
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 مختلف یواحدها عمومی روشنایی ارزیابی و گیری اندازه تحقیق،
 .باشد یم تهران کناف شرکت

 کار، های یستگاها در) ییاروشن گیری اندازه جهت  روش بررسي:

 روش از( زیم وسط مرجع نقطه و کار یزهایم ارتفاع ،یافق سطوح
 گرفته نظر در 44 ،ها یستگاها ابعاد آن در که گردید استفاده ای شبکه

 بین شده توزیع های پرسشنامه لیتکم از استفاده با ادامه در شد،
 عواملی با انسانی خطاهای رابطه کناف، شرکت سطح در نفر 466
 و بررسی ،یجار ایمنی فرهنگ و افراد دموگرافیک خصوصیات چون
 نتایج. است گردیده تحلیل و هیتجز 45 ورژن افزار نرم با آن نتایج

 عنوان متغیرهای بین معنادار رابطه وجود بیانگر آماری یها آزمون
 .است انسانی خطاهای میزان با شده

 شدت میانگین که است ینا دهنده نشان ها یریگ اندازه  یافته ها:

 معیار انحراف با لوکس 436 حدود در یک بخش برای روشنایی
 11/436 معیار انحراف با لوکس 4618 حدود دو بخش در و 11/53

 در چیزی استاندارد روشنایی شدت که است یدر حال این. باشد یم
کار  محیط روشنایی ارزیابی از بعد. باشد یم لوکس 166-966 حدود

 و شد سنجیده کار محیط در انسان های یتبر عملکرد فعال آنیر تأث
 و روشنایی سیستم یور بهره افزایش منظور به راهکارهایی یتدر نها

 .گردید ارائه انسانی نیروی عملکرد بهبود نیز

به  یساتتأس وها  دستگاه روشن یها یزیآم رنگ با  نتیجه گیری:

 یموضع صورت بهها  المپ نصب و انعکاس بیضر شیافزامنظور 
 یانسان یخطاها توان یم ییروشنا حداقل از تر یینپا یها مکان در

 .داد لیتقل یادیز حد تا را ییروشنا نهیزم در کار از یناش

 .کار یها ستگاهیا ،یانسان یخطا روشنایی،  واژه های كلیدی:

 

 یيشنوا بر كار طیمح یصدا يبررس و يابیارز

 1931 سال – تهران كناف شركت كارگران
 ینجات نینسر,  رنجبران محمدرضا*,  آباد میرح رخواهیخ کاوه
 علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 تهران یپزشک

 در موجود فیزیکی عوامل ترین یعشا از یکی صدا و سر  مقدمه:

 وجود صنایع تمام در یباًتقر مختلف یها شدت با که است کار محیط
 آلودگی نظر از که یافت توان ینم را صنعتی هیچ کلیبه طور  دارد؛

 و شدن صنعتی سوی به بشری جوامع پیشرفت با. باشد ایمن صوتی
 در ای مالحظه قابل افزایش صنعتی، مواد و تولیدات به روزافزون نیاز
 و ینتر . مهماست شده ایجاد کاری های یطمح صدای و سر
 از ناشی شنوایی کاهش. است نواییش افت صدا، اثر ترین یقطع

 :Noise Induced Hearing Loss) کار محیط صدای

NIHL) هاست  قرن که بوده شغلی های یماریب ترین یمیقد از یکی

 روی بر مقطعی روش به مطالعه این. است شده شناخته بشریت برای
 شدت با صدای سرو معرض در که تهران کناف شرکت کارگر 416
 .شد انجام بودند، بل دسی 17 از بیش

 با TES-4971 براتوریکال توسطها  صداسنج دقت  روش بررسي:

 میتنظ  HZ4666 فرکانس در dB= 441 صوت فشار تراز زانیم
 شنوایی آزمون پرسشنامه، تکمیل و معاینه از پس انتها در شد،

 .شد انجام فرد  یبرا ادیولوژیست توسط سنجی

 و تجزیه مورد 45 ورژن SPSS رافزا نرم توسطها  داده  یافته ها:

 به بررسی مورد افراد کار سابقه و سن میانگین. گرفت قرار تحلیل
 در شنوایی آستانه میانگین. بود سال 1/7±1/1 و 44/9±9/3 ترتیب

. بودها  فرکانس سایر از بیشتر گوش هر در هرتز 1666 فرکانس
 هب نسبت شنوایی آستانه میانگین زیر یها فرکانس در همچنین
 شنوایی آستانه کار سابقه و سن افزایش با. بود بیشتر بم یها فرکانس
 .بود یافته افزایش داری معنیبه طور 

 معرض در کارگران پژوهش، این نتایج به توجه با  نتیجه گیری:

 به منظور به بنابراین. هستند صدا و سر از ناشی شنوایی کاهش جدی
 الزم اقدامات است یضرور شنوایی، کاهش بروز رساندن حداقل
 صورت شنوایی، حفاظت برنامه مناسب اجرای و صدا کنترل جهت
 .گیرد

 آستانه صدا، و سر شنوایی، کاهش ،یشغل واژه های كلیدی:

 .شنوایی

 

 بر  يطیمح استرس شاخص يسنج اعتبار

 جهت قرمز مادون یپرتوها  یریگ اندازه اساس

 طیمح در  سانیگو تر یدما شاخص برآورد

 یيهوا و آب طیشرا در ساختمان از خارج

 اصفهان
 *دهقان اهلل بیحب
 *اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 فصل در خصوص به کار، های یطمح از یاریبس در  مقدمه:

 امکان پژوهش نیا. است یضرور یحرارت استرس یابیارز تابستان،
 شدت یجا به را(IR)  قرمز مادون یپرتوها شدت کاربرد ینیگزیجا

 مورد یطیمح استرس شاخص معادله در (SR)یدیخورش پرتو
  و (WBGT)سانیگو تر یدما شاخص نیب ارتباط و داد قرار یابیارز

 .گرفت قرار لیتحل مورد ) (ESI یطیمح استرس شاخص

 مهر ر،یت خرداد، یها ماه در  مقطعی ی مطالعه این  روش بررسي:

 شهر ییهوا و آب یطدر شرا 4931 سال در 45 تا  1 ساعت از آبان و
 یدما و خشک یدما  تر، یدما یپارامترها. شد انجام اصفهان
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 دماسنج  جهت 8 در (IR) قرمز مادون پرتو شدت و سانیگو
 سپس. شد یریگ اندازه( بار 1166) همزمانبه طور   سانیگو

 یجا به IR  پرتو شدتبر اساس  ESI شاخص و WBGT شاخص
  یهمبستگ یآمار یها . از آزمونشد محاسبه یدیخورش پرتو

 .شد استفاده داده لیتحل یبرا  ونیرگرس و رسونیپ

 آمده بدست ESI  شاخص نیب که داد نشان مطالعه نیا  یافته ها:

 8 هر در  WBGT شاخص و (  IR پرتو تابش شدت  اساس بر) 
 بیضر مقدار .(  p<6,6 64)دارد وجود ییباال یهمبستگ جهت

 معادله و389/6بربرا  جهت 8 هر یبرا شاخص دو نیب یهمبستگ
 تابش شدت  اساس بر ESI  شاخص از WBGT شاخصآورد بر

  WBGT= 6,387×ESI+6,611 ی رابطه از    IR پرتو

(39/6=1R)آمد بدست. 

 ESI شاخص ، ساختمان از خارج های یطمح در  نتیجه گیری:

 در نیبنابرا  است WBGT    شاخص  یبرا یخوب کنندهآورد بر
 شاخص یریگ اندازه امکان که یمواقع در و مدت کوتاه یها مواجهه

 WBGT  یبرا شاخص نیا از توان یم  ندارد  وجود علت هر به 
 کرد استفاده .WBGT شاخصبرآورد 

 استرس ، WBGT شاخص ، ESI شاخص  واژه های كلیدی:

 .یحرارت

 

 با يحرارت روگاهین كی كاركنان مواجهه يبررس

 آنان خواب بر آن اثر و يسیمغناط دانیم
 یمجتب,  انیذاکر ابوالفضل دیس,  ینجف کامران*, منظم رضا محمد

 انیلیجل حامد,  یامکان
 یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*,  تهران یپزشک علوم

 رازیش یپزشک علوم, کرمان

 که باشد یم خواب اختالالت ترین یعشا جمله از خوابی یب  مقدمه:

 زود، صبح شدن داریب یا خوابتداوم  یا شروع در اشکال صورت به
 با که است مسایلی جمله از یآلودگ خواب نیهمچن و شود یم مطرح

 بین مشکالت و کارآیی شغلی،کاهش حوادث رانندگی، تصادفات
 یب شدت یبررس هدف با حاضر مطالعه. است همراه متعددی فردی

 که تهران شهر یحرارت روگاهین کی کارکنان یآلودگ خواب و یخواب
 بودند، کم تینهایب فرکانس در یسیمغناط های یدانم با مواجهه در

 .شد یطراح

 به. دیگرد یطراح شاهد-مورد صورت به مطالعه  روش بررسي:

 دانیم شار یچگال یندآبر گروه، دو نیا مواجهه یبررس منظور
 در TES-4391 دستگاه توسط کم تینها یب فرکانس با یسیمغناط

 پرسشنامه از. شد یریگ اندازه کارکنان تردد محل و یکار طیمح

 اپورث یآلودگ خواب پرسشنامه و (ISI) یخواب یب شدت استاندارد

(ESS) شد استفاده نیشاغل تیوضع یبررس جهت. 

    بیترت به کنترل و آزمون گروه در مواجهه حداکثر  یافته ها:

 یسیمغناط دانیم با مواجهه نظر از گروه دو نیب. بود 45/6   و 37/1
 داشت وجود یآمار دار معنا اختالف کم تینها یب فرکانس در

(664/6p<). نیب یآمار دار معنا تفاوت یخواب یب شدت نظر از 
 خواب لحاظ از اما (p=647/6) داشت وجود آزمون و کنترل گروه
 .نشد مشاهده یاختالف یآلودگ

 از یشغل مختلف یها گروه در مواجهه زانیم هرچند  نتیجه گیری:

 کارکنان در یخواب یب شدت از یدرجات اما نبود، باالتر استاندارد دحدو
 نیا یاحتمال نقش تواند یم امر نیا و دیگرد مشاهده معرض در
 وها  نمونه تعداد شیافزا. دهد نشان خواب اختالالت در را ها یدانم

  جینتا یایگو تواند یم یشگاهیآزما و ینیع مطالعات انجام نیهمچن
 .باشد اثرات نیا ازتر  روشن

 فرکانس با یسیمغناط دانیم ،یشغل مواجهه  واژه های كلیدی:

 .یآلودگ خواب ،یخواب یب کم، تینها یب

 

 های یبآس با آن ارتباط و ارتعاش با مواجهه

 نیسنگ یها خودرو رانندگان در يفوقان اندام

 معدن
 فرزانه,  یبرخوردار  ابوالفضل,  انیلیجل حامد*,  نژاد یهاشم ناصر

 یامکان یمجتب,  یذوالعل
 یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه*, کرمان یپزشک علوم دانشگاه

 کرمان یپزشک علوم دانشگاه, کرمان یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه

 در یکیزیف آور انیز عوامل از یکی عنوان به ارتعاش  مقدمه:

 تمام ارتعاش با مواجهه. دارد وجود مشاغل از یعیوسنسبتاً  محدوده
 در یعضالن -یاسکلت اختالالت عامل عنوان به یعیوس طور به بدن،

 نامطلوب اثرات با اغلب که ،یا حرفه رانندگان انیم در فقرات، ستون
 تیرسم به ،اند شده گزارش ،یا مهره نیب سکید فتق و درد کمر

 ارتعاش یابیارز هدف با مطالعه نیا علت نیهم به. است شده شناخته
 های خودرو رانندگان در یعضالن -یاسکلت اختالالت با آن رابطه و

 .شد انجام آهن سنگ معدن کی بخش نیسنگ

 که رانندگان یتمام) راننده 148 مطالعه نیا در  روش بررسي:

 از نفر 148 و مورد گروه عنوان به( داشتند را مطالعه به ورود طیشرا
 از استفاده با و شدند انتخاب شاهد گروه عنوان به یدفتر کارمندان
ها  آن در یعضالن-یاسکلت اختالالت وعیش ک،ینورد پرسشنامه

 ارتعاش دستگاه از ،( مدل 3) معدن نیسنگ خودرو 38 در. شد یبررس
 محور، سه بدن تمام یا صفحه حسگر و SVAN 371 مدل سنج
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-ISO 1894-4 استاندارد به توجه با نیهمچن و SV 93 A/L مدل

 .گرفت قرار یابیارز مورد بدن تمام ارتعاش ،(4335)

 بدن تمام ارتعاش معادل شتاب نیانگیم حداقل و حداکثر  یافته ها:

 که داد نشان جینتا. بود m/s1 153/6 و m/s1 453/1 بیترت به
 و بود مراقبت حد از شیبخودروها  تمام در بدن تمام ارتعاش زانیم

 اختالالت. بود جههموا حد از شیب زانیم نیا خودرو مدل 7 در
 در ت،یفعال انجام در تیمحدود با گذشته ماه 41 در یعضالن یاسکلت

 مچ/دست ،(=664/6p) گردن ینواح در شاهد و مورد گروه دو
 نظر از  (=613/6p) کمر و (=64/6p) پشت ،(=61/6p) ها دست

 اختالالت وعیش زانیم نیشتریباند.  داشته یمعنادار تفاوت یآمار
 گروه در%   1/16  زانیم به و گذشته ماه 41 در ینعضال-یاسکلت
 .شد گزارش مورد

 ینواح در یعضالن -یاسکلت اختالالت وعیش  نتیجه گیری:

. بود باال کنند یم کارخودروها  نیا با که یافراد در بدن مختلف
 قیدقکامالً  شکل به مدت کوتاه های یبررس در اختالالت وعیش
 اختالالت نیا بروز شانس کار، سابقه شیافزا با یول ،شود ینم دهید

 .کرد خواهد دایپ شیافزا

 ،یشغل مواجهه معدن، نیسنگ یها خودرو  واژه های كلیدی:

 .یعضالن-یاسکلت اختالالت ارتعاش،

 

 نیب در (WAI)كار انجام یيتوانا شاخص يبررس

 نیقزو يپزشك علوم دانشگاه كارمندان
 اثوندیغ بخش لها نبیز,  یاریبخت مایش*,  اریورمز نهیسک

 نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*,  نیقزو یپزشک علوم

 یسالمت از ای درجه (WAI) کار انجام ییتوانا شاخص  مقدمه:

 یازهاین با را خود است قادر فرد آن در که است یذهن و یکیزیف
 نیشاغل ییتوانا نییتع مطالعه نیا از هدف. دینما سازگار یشغل

 .بود کار انجام ییتوانا شاخص از ادهاستف با دانشگاه

 از نفر  11 نیب در یمقطع -یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 صورت به که شد، انجام نیقزو یپزشک علوم دانشگاه کارمندان
 از استفاده با کار انجام توانایی شاخص. شدند انتخاب ساده یتصادف

 یکیزیف یها نهیزم در را بُعد هفت که شد نییتع WAI نامه پرسش
 هر به شده داده اختصاص ی نمره فیط. گرفت یم بر در یذهن و

 انجام توانایی گروه چهار در که بود، خواهد متغیر 13 تا 5 از کارگر
 توانایی ،(11-98) متوسط کار انجام توانایی ،(5-15) ضعیف کار

 طبقه( 11-13) یکار عال انجام توانایی و( 95-19) خوب کار انجام
 افزار نرم از استفاده با مطالعه از حاصل های داده. ندشو یم بندی

SPSS 48 گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

 مطالعه مورد افراد در کار انجام ییتوانا شاخص نیانگیم  یافته ها:

 کار انجام ییتوانا نیب که است آن انگریب که آمد بدست 4/16 ± 8/1
 یعبارت به. دارد ودوج تعادلها  آن یکار یازهاین و کارمندان در
 برخوردار یعال و خوب کار انجام ییتوانا از افراد از درصد 85/16

 معرض در افراد از درصد 99/43 که داد نشان جینتا نیهمچن. بودند
 .دارند قرار( 95 از کمتر نمره) متوسط-فیضع کار ییتوانا سکیر

 پنجم کی باًیتقر شده انجام مطالعه اساس بر  نتیجه گیری:

 تواند-یم که دارند قرار کار از یناش یناتوان خطر معرض در ندانکارم
 باشد، فراغت اوقات از مناسب یور بهره و تیرضا عدم از یناش

 طبق یجانب های یتفعال و مناسب یآموزش های برنامه نیبنابرا
 اوقات از تیرضا در یمؤثر نقش تواند یم کارمندان از یازسنجین

 سطح به دنیرس یبرا توازن یقراربر و کارکنان ییکارآ فراغت،
 .باشد داشته کار انجام ییتوانا مناسب

 .دانشگاه کارمند، کار، انجام ییتوانا شاخص  واژه های كلیدی:

 

 یادار كارمندان يكیارگونوم یها تنش يبررس

 يابیارز روش از استفاده با مخابرات شركت

 یادار تنش عیسر
,  یرحمت  رضایعل,  یجالل  یمهد*,  کال نجار یموسو یعل دیس

 محمدپور حسن,  یکنگاور یمهد
, یبهشت دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم, *همدان یپزشک علوم

 یبهشت دیشه یپزشک علوم

 دست از عامل ینتر عمده عضالنی -اسکلتی یها یناراحت  مقدمه:

 به کار نیروی انسانی های آسیب و ها ینههز افزایش کار، زمان رفتن
 یکیارگونوم یها تنش یابیارز منظور به حاضر مطالعه. آیند یم شمار

 یادار کارمندان در آن از یناش عضالنی -اسکلتی یها یناراحت و
 .دیگرد اجرا و یطراح مخابرات شرکت

 روی بر یلیتحل -توصیفی مقطعی مطالعه این  روش بررسي:

 یسرشمار صورت به که مخابرات شرکت یادار کارمندان از نفر 196
 وعیش نییتع منظور به ابتدا. دیگرد انجام بود شده انتخاب

 و شد استفاده کینورد پرسشنامه از یعضالن -یاسکلت های یناراحت
 استفاده یکیارگونوم تنش یابیارز جهت ROSA روش از سپس

 .دیگرد

% 97 که داد نشان تنش شاخص از حاصل جینتا  یافته ها:

 از شتریب ازیامت)کیارگونوم خلهمدا انجام ضرورت هیناح در کارمندان
 از% 16 و( 7 تا 9 ازیامت)هشدار هیناح در کارمندان از% 17 ،( 7

 از حاصل جینتا ،(9 از کمتر ازیامت) نییپا سکیر سطح در کارمندان
 نیتر شیب ریاخ سال کی یط که داد نشان زین کینورد پرسشنامه



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

32 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 پشت ،(1/56)% کمر یها اندام در بیترت  به ها یناراحت وعیش
 .باشد یم( 4/95)% شانه و( 3/96)% دست مچ و دست ،( 4/79)%

 نیا در کیارگونوم مشکالت عمده نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 کار ستگاهیا نامناسب یطراح و نامطلوب پوسچر یادار کار طیمح
 متمرکز موارد نیا بر دیبا یاصالح اقدام هرگونه نیبنابرا ،باشد یم

 و توریمان گرفتن قرار محل و کار زیم ارتفاع دنبو نامناسب. شود
 ریغ یصندل و تلفن یریقرارگ محل بودن نامناسب د،یکل صفحه
 ستگاهیا اصالح در بایست یم که هستند ییها فاکتور از کیارگونوم

 .ردیگ قرار توجه مورد افراد نیا کار

 ،یادار ، عضالنی -اسکلتی یها یناراحت  واژه های كلیدی:

 .یکیارگونوم تنش شاخص

 

 با يشغل مواجهه در يخون یفاكتورها يابیارز

 نیمالم منتخب كارگران دیفرمالدئ بخارات

 تهران شهر یساز
 یفضل  زهره,  مهربان یموسو اصغر یعل*,  دل زنده رضوان

 دیشه یپزشک علوم, رانیا یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم
 یبهشت

 با و باال یدیتول حجم در ییایمیش ماده کی دیفرمالدئ مقدمه:

 در دیفرمالدئ نیمالم نیرز. است استفاده موارد از یعیوس گستره
. شود یم مصرف ینیمالم قطعات و ظروف دیتول مانند مختلف عیصنا

ها  انسان برای قطعی یزا به عنوان سرطان IARC  توسط دیفرمالده
 یوانیح مطالعات در نیهمچن.است شده یبند دسته 4 گروه در و

 که یدرحال است دهیگرد مشخص یخون یفاکتورها بر دیفرمالدئ یرتأث
 نشده گزارش چندانها  انسان در یخون یها سلول تیوضع یبررس
 کارگران در یخون یها سلول یبررس ˛مطالعه نیا از هدف. است
 یساز نیمالم منتخب صنعت نیچند در دیفرمالدئ با مواجهه تحت
 .باشد یم تهران شهر

 39 سال زییپا در یشاهد – مورد مطالعه نیا  بررسي:روش 

 تهران در سازی مالمین کارگاه دواز کارگران  نفر  16، شد انجام
 و آور انیز عوامل با تماس در که  یکارگران از نفر 18. شدند یبررس

 گروه با کار سابقه و جنس و سن لحاظ از نبودند یخاص ییایمیموادش
 (،(قرمز گلبول تعداد)WBC .شدند همسان افتهی مواجهه

RBCدیسف گلبول تعداد)، PLT (پالکت تعداد)،LYM %( درصد
 یپهنا)RDW،(تیهماتوکر) HCT،(نیهموگلوب)،HGB(یتلنفوس
 اندازهها  نمونه یتمام در...و( پالکت یپهنا)PDW،(قرمز گلبول

 و( 48 شیرایو)SPSS افزار نرم از استفاده باها  .دادهشد یریگ
 یهمبستگ بیضر و مستقل تست ی،تیتنیو من یآمار یها آزمون

 .شدند لیتحل و هیتجز( >P 6,67)یدار یمعن سطح در رمنیاسپ

 و افتهی مواجهه افراد در کار ی سابقه و سن مطالعه نیا در یافته ها:

 مواجهه افراد دراند .  نداشته یدار یمعن ارتباط هم با کنترل گروه
 تعدادRBC((قرمز گلبول تعداد)WBC زانیم کنترل گروه و افتهی

 گلبول یپهنا)RDW  (تیلنفوس صد در)% LYM(دیسف گلبول
 یمعن ارتباط پارامترها ریسا در یول دیگرد یدار یمعن ارتباط(  قرمز

 سن نیب افتهی مواجهه افراد نیب در نیهمچن. نشد افتی یدار
 مشاهده یدار یمعن ی رابطه یخون یفاکتورها با کار ی سابقه،جنس،

 .دینگرد

 در یدار یمعن کاهش دیفرمالدئ با افتهی تماس افراد نتیجه گیری:

 به نسبت( پالکت و قرمز د،یسف یگلبولها) یخون یها گلبول تعداد
 تطابق یوانیح مطالعات با قیتحق نیا جینتااند.  داشته کنترل گروه

 اثرگذار یخون یفاکتورها بر دیفرمالدئ دهد یم نشان و است داشته
 افراد در یخون یفاکتورها مداوم شیپا تیاهم موضوع نیا.است

 .سازدیم روشن را دئیفرمالد با افتهی مواجهه

 یها سلول د،یفرمالدئ: کلیدی کلمات  واژه های كلیدی:

 .یساز نی،مالمیخون

 

 بر موثر عوامل و يشغل يفرسودگ  زانیم يبررس

 شفا مارستانیب یادار و يدرمان كاركنان در آن
 یفیشر مولود,  فالح  سودا*,  انیمهراب نیفرد

 رانیا یپزشک علوم,  رانیا یپزشک علوم دانشگاه*, النیگ یپزشک علوم

 یسالمت با میمستق ارتباط لیدل به درمان و بهداشت بخش مقدمه:

 شمار به داریپا توسعه  یابیدست یها حوزه ینتر مهم از یکیها  انسان
 زهیانگ با و ابشاد سالم، کارکنان ازمندین امر نیا تحقق. رود یم

 به مربوط عوارض ازجمله یشغل یفرسودگ. باشد یم باال یکار
 های یستمدر تمام س عیشا مشکل یکدر حال حاضر  و کاراست
 و بازده کاهش در تواند یم یشغل یفرسودگ باشد یم ی،درمانیبهداشت

 نییتع منظور به پژوهش نیا. باشد گذار اثر ستمیس کی راندمان
 یوادار یدرمان یها بخش کارکنان در یشغل یفرسودگ زانیم
 .شد انجام 4931در سال  شفا یپزشک روان مارستانیب

 یمقطع و  یفیتوص مطالعات دسته از پژوهش  روش بررسي:

 یدرمان و یموزشآ مرکز یادار و یدرمان کارکنان از  نفر 431.است
 شرکت مطالعه در یتصادف ،یا طبقه یریگ نمونه روش به  شفا

 اطالعات) یشناخت تیجمع پرسشنامه شامل پژوهش ارابز. کردند
بر   و مازالخ یشغل یفرسودگ یسؤال 11 پرسشنامه و( کیدموگراف
 ،(صفر)هرگز شامل ینمرات با و کرتیل یانهیگز 5 اسیمقاساس 

 یلیخ و( 7) اغلب(1) متوسط ،(9) یگاه ،(1)،کم(4)کم یلیخ
ز نرم افزار ها با استفاده ا داده یز. آنالشد دهیسنج(8)ادیز

 .شد انجام یفیتوص یآمار یها و شاخصspss41یوتریکامپ



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

33 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 مورد تیجمع کل در یشغل یفرسودگ نمره نیانگیم  یافته ها:

 کارکنان در یشغل یفرسودگ. باشد یم فیخف حد در و 68/13 مطالعه
 است داده اختصاص خود به را یباالتر نمره ،یادار نسبت به یدرمان

 نیب اختالف. بود دار یمعن یآمار نظر از P=6/665 با اختالف نیا و
 در مارستانیب یادار و یدرمان کارمندان نیب مزالخ نمره نیانگیم

 یآمار نظر از یشخص تیکفا احساس و یجانیه یخستگ یها نهیزم
 یمعن ارتباط تیشخص مسخ نهیزم در یول ، (P<6/67) بود دار یمعن
 هیکل در تینسج با یشغل یفرسودگ (P=6/4).نداشت وجود یدار

 هفته در یدرمان کارکنان کار ساعات و (P=6/61) کارکنان

(P=6/669) تأهل  تیوضع و سن با یول دار یمعن ارتباط یدارا
 (P>6/67) .بود دار یمعن ارتباط فاقد کارکنان

 در یا مالحظه قابل نحو به فیخف یشغل یفرسودگ  نتیجه گیری:

 کارکنان در یفرسودگ نیا. دارد وجود شفا یپزشک روان مرکز کارکنان
 علل ییشناسا با. گردد یم مشاهده تری یجد شکل به یدرمان واحد

 شیافزا نهیزم توان یم  علل نیا کاهش ایو حذف  یشغل یفرسودگ
 نمود فراهم را یشغل یزهو انگ ییکارا و یور بهره

 کارکنان مزالخ، پرسشنامه ،یشغل یفرسودگ  واژه های كلیدی:

 .یادار کارکنان ،یدرمان

 

 پهنه و يصوت یترازها عیتوز تیوضع يبررس

 مجتمع كی در Surfer افزار نرم با آن یبند

 1939 سال در يشمال خراسان در واقع يصنعت
 یقرائ  معصومه,   انیمیابراه نیحس,  شجاع  لیاسماع

,  یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه, یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه
 رانیا یزشکپ علوم دانشگاه

 های یطمح در افراد از یمیعظ بخش امروزه دیترد بدون  مقدمه:

 صدا گیری اندازهاند.  مخاطره درسرو صدا  از یناش یامدهایپ از یکار
 و باشد کنترلی های شیوه یبند اولویت برای یا مقدمه تواند یم

 شرایط توان یم افراد مواجهه نحوه از یاطالعات داشتن با نیهمچن
 نیا از هدف. نمود ارزیابی را آن اثر و بینی پیش را صوتی آلودگی

 یترازها یمکان عیتوز یالگو نییتع و یابیارز ،یریگ اندازه پژوهش،
 .باشد یم Surfer افزار نرم از استفاده با یصوت

 از پس که بوده یمقطع یفیتوص نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 صداسنج دستگاه زا نظر مورد یکار های یطمح یبند ستگاهیا

TES4973 صوت معادل تراز یریگ اندازه جهت (Leq) شبکه در 
 داده. دیگرد انجام یشمال خراسان استان عیصنا از یکیدر  A نیتوز
 و دهیگرد وارد Surfer 44 افزار نرم در یریگ اندازه از حاصل یها

 از یکهر  در آن یبند پهنه و یصوت یترازها عیتوز یالگو

 میرفریوا و یصوت کانتور یها نقشه قالب در یبررس مورد های یطمح
 .دیگرد ارائه

 شده یریگ اندازه ستگاهیا 14از کل  که داد نشان جینتا  یافته ها:

 در ستگاهیا صفر و%1/11 ،%8/54بیترت به یبررس مورد سالن دو در
 نقشه در زین موضوع نیا و داشتند قرار منیا و اطیاحت خطر، ینواح

 .شد داده نشان یبه درست استفاده مورد افزار منر از حاصل یها

 عیتوز از یمناسب یالگو آوردن بدست با است یهیبد  نتیجه گیری:

 قیدق نییتع ضمن مرتبط، یافزارها نرم استفاده با یصوت یترازها
 یترازها یمکان های یتموقع به یکل نگاه داشتن با یبحران نقاط
 تیموقع هر با منطبق و مناسب یکنترل یراهکارها توان یم یصوت
 .نمود ارائه را یمکان

 خراسان ،یصوت یترازها عیتوز ،یبند پهنه  واژه های كلیدی:

 .Surfer ،یشمال
 

 شش كروم  تیسم بر  نیمواستاتیس اثر يبررس

 يصحرائ موش هیكل در يتیظرف
 زاده یاحمد  معصومه,  یکرم لیاسماع*,  یگودرز زهرا

 یپزشک علوم دانشگاه, دامغان یپزشک علوم انشگاهد*, اهواز یپزشک علوم دانشگاه
 اهواز

 استفاده عیصنا از یاریبس در گسترده طور به کروم باتیترک مقدمه:

 در اختالل موجب(  VIکرومی )تیظرف شش کروم. شوند یم
 یآنت بیترک عنوان به نیمواستاتیس. شود یم بدن مختلف یها ارگان

 مطالعه نیا از هدف. ددار ینیبال مصرف التهاب ضد و دانیاکس
 یتیظرف شش کروم از حاصله های یبآس در نیمواستاتیس اثر یبررس

 .باشد یم یصحرائ موش در

 نر صحرایی موش سر 11 تجربی، مطالعه این در روش بررسي:

 تقسیم تایی شش گروه هشت به تصادفی صورت به ستاریو نژاد
 گروه ند،کرد افتیدر mg/kg/day 16نیمواستاتیس اول گروه. شدند
 کروم مختلف یدوزها 9 و 7 ،5 یها گروه کنترل، گروه دوم

mg/kg/day)48، 41،1 ) یبرا یصفاق داخل قیتزر صورت به 
 روز هشت یبرا 1 و 8 ،1 یها گروه کردند، افتیدر یمتوال روز هشت
 نیمواستاتیس و مختلف یدوزها در میسد کرومات ید یمتوال

mg/kg/day16 در سپس کردند، افتیدر یلمتوا روز دوازده یبرا 
 و شدند کشته تالیپنتوبارب میسد دوز اور با واناتیح دوازدهم روز

 و دیآلده ید مالون و ونیگلوتات سطح نییتع یبرا هیکل یها بافت
 .گرفتند قرار استفاده مورد یستوپاتولوژیه شاتیآزما

 مالون سطح دوز به وابسته طور به میسد کرومات ید  یافته ها:

 را ونیگلوتات سطح و شیافزا یدار یمعن  طور به  را هیکل دیهآلد ید
 کاهش باعث نیمواستاتیس. داد کاهش کنترل گروه با سهیمقا در



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

34 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 در یداری معن شیافزا و هیکل دیآلده ید مالون سطح در یدار یمعن
 مختلف یدوزها کننده افتیدر یها گروه در هیکل ونیگلوتات سطح

 داد نشان ژیستوپاتولویه العاتمط. است شده میسد کرومات ید
 هایسلول در بیآس موجب دوز به وابسته صورت به(VI)  کروم

 هایبیآس مقابل در یحفاظت نقش نیمواستاتیس. است دهیگرد هیکل
 .است داشته (VI) کروم از حاصله

 کروم ،نماید یم شنهادیپ مطالعه نیا از حاصل جینتا نتیجه گیری:

(VI) سطح کاهش و دیآلده ید الونم سطح شیافزا قیطر از 
 در بیآس موجب و شده استرس ویداتیاکس جادیا باعث ونیگلوتات
 یآنت بیترک عنوان به نیمواستاتیس و است دهیگرد هیکل بافت
 کروم از یناش یسم آثار مقابل درها  سلول محافظت موجب دانیاکس

(VI) کروم از یناش های یبآس و شده  (VI) است داده کاهش را. 

 ید مالون م،یسد کرومات ید ن،یمواستاتیس ه های كلیدی:واژ

 .یصحرائ موش ون،یگلوتات د،یآلده

 

 تیمعلولو درصد  شنوایي افت ارتباط بررسي

 صنعتدر كارگران  سن بااز كار  ناشي یيشنوا

 قم استان ینجار
 یدمهدیس دمحمدیس, یرسول نبیز*, زاده حسن ساجده

 و ایمنی*, تهران ،یبهشت دیشه پزشکی علوم  دانشگاه ست،یز طیمح و ایمنی
 ست،یز طیمح و ایمنی, تهران ،یبهشت دیشه پزشکی علوم  دانشگاه ست،یز طیمح

 تهران ،یبهشت دیشه پزشکی علوم  دانشگاه

 به افزون روز یازو ن شدن یصنعت یسو به جوامع یشرویپ  مقدمه:

 سرو در یا مالحظه قابل شیافزا به منجر یصنعتو مواد  داتیتول
در  رسان انیز عامل ترین یعشا صدا سرو.است شده کار طیمح یصدا
 وجود عیصنادر تمام  یباًتقر مختلف یها شدت با و است کار یطمح

 به. شود یم محسوب یشغل های یبآس از یکی صدا از یناش دارد،افت
 تیاهم از صداپر سرو  یهادر کارگاه  کارگران محافظت که یطور
 .است برخوردار یخاص

 روی بر یمقطع صورت به یلیتحل مطالعه نیا  بررسي: روش

 96 در شاغل( سال 97 1یسن نیانگیم) داوطلب کارگر نفر 416
 بل یدس 17 از شیببا شدت  ییصدادر معرض  که ینجار کارگاه
 منظور نیبد که یا پرسشنامه لیتکم از پس.دیگرد انجام بودند،
بر  رگذاریتأث های یماریب سابقه که یافرادو حذف  بود شده یطراح

 یبرا ستیولوژیاد توسط یسنج ییشنوا داشتند،آزمون ییشنوا یزانم
 SPSS افزار نرم با و t-test  روش بهها  .داده رفتیپذ انجام فرد هر

 قرار گرفتند. زیآنال مورد 46

 یآمار آزمون انجام از حاصل جینتا یلو تحل یهبا تجز  یافته ها:

tو ییشنوا افت نیانگیم نیب یمعنادار رابطه طرفه کی مستقل 

 به نسبت سال 97 یباالدر افراد  سن بادو گوش  هر تیمعلول درصد
 .شد مشاهده%7 نانیاطمدر سطح  سال 97ریز افراد

در  که یدر کارگران یعصب_یحس ییشنوا افت  نتیجه گیری:

 افت بهبا توجه  .است عیشا کنند یم کار صدا وپر سر  های یطمح
 یها روش اعمال لزوم یمورد پژوهش یندر ا شده مشاهده ییشنوا

 دوره ناتیمعاو انجام  یو دستگاه یانسان مناسب یو کنترل رانهیشگیپ
 یشبا افزا ،تاشود یم هیتوص ماهه8مطمئن ییشنوا یا یسهو مقا یا

 .نشود دیتشد ای جادیا ییشنوا ،افتو سابقه  سن

 ییشنوا ،آزمون ییشنوا صدا،افت سرو  واژه های كلیدی:

 .یعصب_یحس یی،شنواینجس

 یها اتاق هیتهو های یستمس تیمطلوب يابیارز

 منظور به كشور منتخب های یمارستانب عمل

 عفونت كنترل
,  یمشکور رضایعل,  یمشکات محمدرضا*,  بناب یسمع ومرثیک

 ییکوهپا رضایعل
 قم یپزشک علوم, *قم یپزشک علوم

 ها یمارستانب یها قسمت نتریحساس از یکی دیترد بدون  مقدمه:

 در عفونت کنترل راه نیمؤثرتر. است عمل یها اتاق عفونت نظر از
. است مؤثر و کارا مطبوع هیتهو ستمیس کی داشتن عمل یهااتاق
 ای و بو ،گردو غبار از یعار دیبا عمل یها اتاق به یورود یهوا

 یبررس ضرورت و تیاهم به. با توجه باشد ییایمیش هاییآلودگ
 عفونت از یریشگیپ یبرا اقدام جهت خصوصاً عمل یها اتاق یهوا
 مطبوع هیتهو ستمیس یابیارز هدف با مطالعه نیا عمل، از پس
 .دیگرد انجام کشور منتخب های یمارستانب عمل یها اتاق

 یمقطعبه صورت  ،یلیتحل و یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 جهت. دش انجام کشور استان 41 از مارستانیب 14 عمل اتاق 416در
 استاندارد الزامات از عمل یها اتاق هیتهو ستمیس یابیارز

ASHRAE 1661 وآئروسلیب تهیکم و ACGIH دیگرد استفاده .
 عوامل بردارینمونه ستگاهیا شامل یرگیاندازه هایستگاهیا
 و ینسب رطوبت و تر و خشک یدما یرگیاندازه ستگاهیا ک،یولوژیب

 تعداد. بود فشار و هوا انیجر عتسر یرگیاندازه ستگاهیا نیهمچن
. دیگرد نییتع زین هوا ضیتعو تعداد و دمش و مکش هایچهیدر

 مپکتور،یا با همراه اندرسون پمپ شامل یرگیاندازه زاتیتجه
 و ایپره بادسنج بالدآگار، کشت هایطیمح پمپ، براتوریکال
 و 45 شیرایو SPSS افزارنرم از جینتا زیآنال جهت. بود کروترمیم

 بیضر با (ودنتیاست (t جامعه کی نیانگیم یآمار فرض آزمون
 .شد استفاده درصد 37 نانیاطم

 استاندارد الزامات طبق که داد نشان مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 با هوا فشاراز نظر  نکهیا وجود با یبررس مورد عمل یها اتاق مربوطه،
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 درصد 11)ینسب رطوبت و( مناسب درصد 51) مجاور یفضاها
 درصد 83) دمااز نظر  یول دارند قرار یمطلوب طیشرا در( مناسب

 عوامل تعداد و( نامناسب درصد 85) هوا ضیتعو تعداد ،(نامناسب
. باشندینم برخوردار یمناسب طیشرا از( نامناسب درصد 96) کیولوژیب

 بر مثبت یرتأث دمش و مکش هایچهیدر تعداد شیافزا نیهمچن
 >p). 67/6 (داشت عفونت کنترل

 تیاهم نیهمچن و آمده بدست جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 در است یضرور ،ها آن سازیسالم و عمل یها اتاق یهوا شیپا
 شامل عمل یها اتاق در موجود طیشرا اصالح به نسبت فرصت نیاول

 در بار 16نسبت به عمل یها اتاق در هوا راتییتغ تعداد شیافزا
 کاهش و گرادیسانت درجه 11 تا 14 نیبها  قاتا یدما میتنظ ساعت،

 یبرا مترمکعب در یکلن کی حداکثر به کیولوژیب عوامل تعداد
 یبرا مترمکعب در یکلن 57 حداکثر و پاتوژن کیولوژیب عوامل
 .نمود اشاره رپاتوژنیغ کیولوژیب عوامل

 هیتهو ستمیس عمل، یاتاقها مارستان،یب  واژه های كلیدی:

 .رانیا ونت،عف کنترل مطبوع،

 

 مؤثر عوامل و يعضالن-ياسكلت اختالالت يبررس

 دانشگاه های یمارستانب پرستاران یندر ب آن بر

 قم يپزشك علوم
 ییکوهپا رضایعل,  پور یقارل اله حیذب*, یمشکور  رضایعل

 قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

-نهیپرهز و نریتعیشا از یکی یعضالن -یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 یمشاغل نیب در یپرستار. شوندیم محسوب یشغل های یبآس نتری
-یم اختالالت نوع نیا به ابتالء سکیر نیباالتر یدارا که دارد قرار
 دارند قرار تریمطلوب یشغل وضع در که یپرستاران دیترد بدون. باشد

 دخواهن ماریب همراهان و مارانیب به تریمناسب خدمات ارائه امکان
 یاجرا به کمک ضمن تواندیم خود مهم نیا که داشت

 به منجر سالمت، ارتقاء و یمارستانیب یاعتباربخش یاستانداردها
با توجه  رو نیا از. گردد جامعه سالمت یفیک و یکمّ سطح شیافزا
 یبررس هدف با مطالعه نیا پرستاران، سالمت یبررس تیاهم به

 پرستاران یندر ب آن بر رمؤث عوامل و یعضالن -یاسکلت اختالالت
 .گرفت انجام 4931 سال در قم یپزشک علوم دانشگاه های یمارستانب

 یمقطع نوع از و یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 یک حداقل داشتن شرط به شاغل، پرستاران از نفر 181 و شد فیتعر
 یبررس جهت. شدند مطالعه وارد یتصادف صورت به کار سابقهسال 

 کینورد پرسشنامه از ،عضالنی-یاسکلت اختالالت وعیش انزیم
 و 41 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده زیآنال. دیگرد استفاده

 انجام یتنویمن و دویکا مستقل،  tیها آزمون از استفاده با نیهمچن
 .گرفت

 مورد افراد کل نیب از که داد نشان مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 یط در درصد 1/98 و گذشتهسال  یک یط در درصد 7/15 ه،مطالع
 واند  بوده یعضالن یاسکلت اختالالت دچار قیتحق از قبلهفته  یک
 کار از بتیغ سابقه اختالالت نیا یلبه دل زین افراد از درصد 11/49

 افراد عضالنی-یاسکلت اختالالت زانیم نیشتریب نیهمچن. داشتند
 که داد نشان جینتا. بود گردن هیناح آن زا پس و کمر هیناح به مربوط

 و وزن ،یکار های یفتش تعداد و عضالنی-یاسکلت اختالالت نیب
 .(p<6,67)دارد وجود دارییمعن یآمار ارتباط بدن توده شاخص

 نیب در یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش زانیم  نتیجه گیری:

. دارد وجود قتو اسرع در یاصالح اقدام به ازین و بوده ادیز پرستاران
 اختالالت، گونه ینا بروز بر مؤثر عوامل بهبا توجه  مورد، نیا در

 و کمر هیناح تیحما: جمله از یفرد و یتیریمد اقدامات یبرخ یاجرا
 نیهمچن و یکار یا یفتهش مدت طول کاهش کار، انجام نیح گردن

 توجهقابل و مؤثر کاهش به منجر تواندیم بدن توده شاخص کاهش
 .گردد مذکور اختالالت وعیش ای و بروز

 فتیش پرستاران، ،یعضالن-یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .قم شهر ک،ینورد پرسشنامه ،یکار
 

 شغلي استرس با هیجاني هوش رابطه بررسي

 راهنمایي مقطع معلمان
 نصیریانی خدیجه,   زاده یرانیا  جالل*,  نصیریانی میمر

 دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم اهدانشگ, نور امیپ*, نور امیپ

 . زدی یصدوق

 ندهیآ و یکل تیوضع در که حساس و مهم مشاغل از  مقدمه:

 یزا استرس عوامل یدارا خود که باشد یم  یمعلم دارد ریتأث جامعه
 استرس برابر در مقابله و مقاومت یها راه جمله از است یا ژهیو

 و ها ییتوانا دسته کی یجانیه هوش. است یجانیه هوش
 در را ها انسان تیموفق ییتوانا که است یرشناختیغ یها مهارت
 موجب یجانیه هوش. دهد یم شیافزا یطیمح یفشارها با مقابله

 یزندگ در یسازگار و یریپذ انعطاف ها، جانیه میتنظ در ییتوانا
 که است ریپذ انعطاف مهارت کی و. شود یم یاجتماع و یجانیه
 – یاجتماع تبادالت بیترت نیبد و داد توسعه و بهبود ار آن توان یم

 بر یجانیه هوش نقش به توجه با. نمود اداره حیصح را یشغل
 یجانیه هوش نیب رابطه نییتع هدف با پژوهش نیا ،یشغل استرس

 .شد انجام راهنمایی مقطع معلمان یشغل استرس با

 آن در که. باشد یم یهمبستگ نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 روش با و داشته شرکت مرد نفر 76 و زن نفر 76 نیمعلم از نفر 466
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 یآور جمع ابزار. شدند انتخاب یا خوشه یتصادف یریگ نمونه
 و فورنهام پترایذرو یجانیه هوش پرسشنامه شامل اطالعات
 یده گزارش خود روش به که دبو پویاس یشغل استرس پرسشنامه

 با ال،ؤس 76 شامل پویاس یشغل استرس پرسشنامه. شد لیتکم
 حداقل بود «شهیهم باًیتقر» تا «هرگز» از یا درجه 7 کرتیل اسیمق

 از حاضر پژوهش در استفاده مورد فرم باشد یم 166 حداکثر و 6 نمره
 هفت اسیمق کی در سؤال هر به که است شده لیتشک ماده 96

-یم داده هنمر(  4)  مخالفم کامالً تا(  5)  موافقم کامالً از ایدرجه
 لیتشک ماده 96 از فورنهام پترایذرو یجانیه هوش پرسشنامه. شود
 کامالً از ایدرجه هفت اسیمق کی در سؤال هر به که است شده

 ییایپا و ییروا شودیم داده نمره(  4)  مخالفم کامالً تا(  5)  موافقم
 استفاده با ها داده لیتحل و هیتجز.  است شده دییتا پرسشنامه دو هر
 تی یاستنباط و یفیتوص آمار یریکارگ به و SPSS یآمار افزار نرم از

 . شد انجام یهمبستگ بیضر و مستقل

 نیمعلم یجانیه هوش نمره نیانگیم جینتابر اساس   یافته ها:

 نیمعلم یشغل استرس نمره نیانگیم و است 84/14±51/461
 بیضر از متغیر دو رابطه بررسی منظور به. است 78/11±1/75

 یدار یمعن ارتباط که شد استفاده پیرسون یهمبستگ
 یجانیه هوش نمرات یفراوان نیشتریب نیهمچن .(P<6,666)بود

 و یفراوان% 96 با 469-449 طبقه به مربوط زن معلمان نیب
 با طبقه همان به مربوط مرد معلمان نیب نمرات نیا یفراوان نیشتریب

 مرد معلمان و زن مانمعل یجانیه هوش نیب و باشد یم یفراوان% 91
 نیب یشغل استرس نمرات یفراوان  نیشتریب. وجود یدار یمعن تفاوت

 در نیشتریب و یفراوان% 91 با 11-81 طبقه به مربوط زن معلمان
 با طبقه همان به مربوط مرد معلمان نیب نمرات نیا یفراوان صد
 مرد معلمان و زن معلمان یشغل استرس نیب و باشد یم یفراوان% 18

 .(P<6,666)داشت وجود یدار یمعن تفاوت

 معلمان در یجانیه هوش هرچه ها یافتهبر اساس   نتیجه گیری:

 استرس و یابد یم کاهش شتریبها  آن یشغل استرس باشد شتریب
 خود که.  بود مردان از شتریب یا توجه قابل طور به زنان در یشغل

 یبرا یجانیه هوش یهامؤلفه  به معلمان یتوانمندساز ضرورت
 را زن معلمان خصوص به یکار طیمح یها استرس با تطابق

 و مهارتبه عنوان  هیجانی هوش نقش اهمیت نیبنابرا. رساند یم
زا  استرس و روانی فشاردر کاهش  یادگیری و آموزش قابل صالحیت

 باشد یم ضروری و الزم معلمان در روزمره زندگی و کاری محیطدر 
 تیتقو آموزش به استرس تیریمد یآموزش یها دوره در دیبا و

 . شود پرداخته یجانیه هوش

 ، معلمان ، شغلی استرس ، هیجانی هوش  واژه های كلیدی:

 .راهنمایی مقطع

 مطالعه:  یپرستار زریسوپروا يشغل مخاطرات

 استقرایي محتوی تحلیل شیوه به كیفي
 نصیریانی فاطمه*,  نصیریانی خدیجه

 دانشگاه.*,  زدی یصدوق دیشه یدرمان یداشتبه خدمات و یپزشک علوم دانشگاه

 . زدی یصدوق دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم

 فیط با که کنند یم کار هایی یطمح در اغلب پرستاران  مقدمه:

 ، ییایمیش ، یولوژیزیف از اعم یشغل مخاطرات از یا گسترده
 هک است پرستاری زر،یسوپروا هستند روبرو یکیزیف و یولوژیب

 را واحدها ریسا و پرستاری خدمات ارائه بر میمستق نظارت تیمسئول
 به توجه با و دارد عهده بر مختلف های یفتش در ها یمارستانب در

 مواجه یا ژهیو یشغل مخاطرات با یکار تیماه و یشغل تیموقع
 یک یشغل مخاطرات نیتبی هدف با حاضر پژوهش نیبنابرا.  است

 .شد انجام پرستاری زریسوپروا

 ییاستقرا محتوا زیآنال نوع از و یفیک پژوهش این  روش بررسي:

 روش به که بودند یپرستار زریسوپروا نفر 41 کنندگان شرکت. است
 مصاحبه از استفاده باها  داده گردآوری.  شدند انتخاب هدف بر مبتنی

 ها داده لیتحل و هیتجز. بود متون و اسناد بررسی و افتهی ساختار مهین
 . گرفت صورت یقرارداد وهیش به محتوا زیآنال روش از ستفادها با

 اصلی طبقه چهار در را خود یشغل مخاطرات زرانیسوپروا  یافته ها:

 احساس»  طبقات ریز رندهیبرگ در یکار تیماه یها : استرس
 اراتیاخت کمبود ، باالتر نیمسئول انتظارات ، اندازه از شیب تیمسئول
 در مافوق مسئوالن یبانیپشت عدم ، محوله تیمسئول یدشوار الزم،
»  طبقات ریز رندهیبرگ در  یفرد یها استرس ،«  مشکالت رفع

 جهت اطالعات کمبود ، حیصح یریگ میتصم ییتوانا عدم احساس
 در انیمددجو به مربوط یها استرس ،« ها یتمسئول و فیوظا انجام

 ریم و مرگ ، مارانیب یسالمت تیمسئول»  طبقات ریز رندهیبرگ
 ،« نیمراجع توسط مقررات و نیقوان تیرعا عدم ، مارانیب

 با مشکالت»  طبقات ریز رندهیبرگ در یسازمان درون  یها استرس
 ، یرفاه و یمال نظر از کارکنان تیرضا ،عدم پرستاران و پزشکان

 و نیقوان تیرعا ،عدم کار کم و نظارت تحت کارکنان استفاده سوء
 های یآلودگ ، زاتیتجه و امکانات مبود،ک کارکنان توسط مقررات

 . نمودند انیب «هوا و صدا لیقب از یطیمح

 در یمهم نقش یپرستار سوپروایزران کهیآنجائ از  نتیجه گیری:

 جهت آنان یشغل مخاطرات کاهش لزوم دارند یدرمان خدمات تیفیک
 با شود یم شنهادیپ نیبنابرا باشد یم یسازمان ارتقاء و یفرد یسالمت

 مهارت و دانش ارتقاء ، ینظارت های یرساختز یساز آماده و ینتأم
 رفع جهت در رهیغ  و یسازمان اتیضرور ینتأم و  زرانیسوپروا

 .نمود تالشها  آن یشغل مخاطرات
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 ، یپرستار ، زریسوپروا ، یشغل مخاطرات  واژه های كلیدی:

 .یفیک مطالعه ، ییاستقرا یمحتو لیتحل

 

 یزانم ییرتغ رب يارگونوم آموزش یرتأث

 كارگران درد يعملكرد و فراوان و ،نگرشيآگاه

 زاهدان در یبند بسته
 یشهرک مهناز, یخسرو ایرو, ییرزایم رمضان*,  بخش شه نرگس

 پور
 یپزشک علوم, زاهدان یپزشک علوم, زاهدان یپزشک علوم*, زاهدان یپزشک علوم

 زاهدان

 سطح زانیم در یبدن های یتوضع گرفتن قرار اثر به توجه با مقدمه:

 هدف با مطالعه نیا بدن، مختلف یاعضا در درد یفراوان و سکیر
 درد یفراوان و سکیر سطح رییتغ بر یارگونوم آموزش یرتأث یابیارز

 کینورد پرسشنامه و RULA یابیارز روش به یبند بسته کارگران
 .شد انجام یبند بسته صنعت کی در

 یشاهد – مورد یا مداخله ،یمقطع  مطالعه نیا روش بررسي:

 در(  مورد نفر 18 و شاهد نفر 18) یبند بسته کارگر نفر 451 یرو بر
 نییتع جهت کینورد پرسشنامه از استفاده با. شد انجام زاهدان شهر

 و مشاهده ، یفوقان یها اندام یعضالن– یاسکلت اختالالت  وعیش
 جادیا خطر لیپتانس یابیارز جهت  (RULA) روش و مصاحبه
 و یفوقان یها اندام یانتها یها قسمت یعضالن– یاسکلت تاختالال
 اعتماد و ییروا نییتع از پس ساخته محقق پرسشنامه نیهمچن

 انجام کارکنان عملکرد و نگرش ،یآگاه زانیم  نییتع یبرا یریپذ
و  هیتجز و شد   spssیآمار افزار نرم واردها  داده سپس. گرفت

 .شد انجام الزم یلتحل

 نفر 18) یبند بسته کارگر نفر 451 یرو بر مطالعه نیا یافته ها:

 از  حاصل جینتا.شد انجام زاهدان شهر در(  مورد نفر 18 و شاهد
 هیناح در درد نداشتن و داشتن نیب که داد نشان کینورد پرسشنامه

 وجود یدار معنا رابطه مداخله از بعد گذشته ماه 9 در  کمر، و گردن
 دست مچ ، آرنج ، شانه شامل بدن گرید ینواح در و (P<6,67)دارد

 گروه سکیر سطح نیهمچن و. ندارد وجود یدار معنا رابطه پشت ،
 وجود یدار معنا ارتباط آموزش از بعد و قبل شاهد و مورد
 عملکرد و نگرش ، یآگاه نامه پرسش از حاصل جینتا نیهمچن.ندارد
 . دارد وجود یدار معنا ارتباط مداخله از بعد و قبل

 ، یآگاه زانیم آموزش که داد نشان یبررس جینتا ه گیری:نتیج

 باعث نیهمچن و است داده شیافزا را کارکنان عملکرد و نگرش
 به یول  است شده آموزش از قبل درد پر ینواح یبعض در درد کاهش

 یهمکار نیهمچن و کار سرعت ، کار طیمح نادرست یطراح لیدل

 سکیر سطح کار زیم یحطرا در مداخله جادیا در کارفرما نکردن
 .نداد نشان یرییتغ

 نگرش، ،ی،آگاهیعضالن– یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .عملکرد

 

 اتیل تولوئن، بنزن، با مواجهه میزان بررسي

استخراج  یكروم روش به(BTEX) گزیلن و بنزن

 پمپ در گازی كروماتوگرافي و جامد فاز از

 یزد شهر های ینبنز
 یطهماسب مینس*,  جردیمهر مصدق محمدحسین

 زدی یپزشک علوم دانشگاه*, زدی یپزشک علوم دانشگاه

 جمله از (BTEX) گزیلن بنزن، اتیل تولوئن، بنزن، مقدمه:

 مشابه شیمیایی و فیزیکی خصوصیات که باشند یم فرار آلی ترکیبات
 از بنزین تبخیر اثر در مصرفی بنزین در موجود BTEX  .دارند

 و شود یم شهرها هوای وارد نفتی های راوردهف توزیع های جایگاه
 جدید روش. گیرند یم قرار آن با مواجهه در بنزین پمپ کارکنان
 فاز از استخراج میکرو روش وسیله به فرار آلی ترکیبات استخراج

 سازی بهینه مطالعه این انجام از هدف. باشد می (SPME) جامد
 و SPME لهوسی به هوا های نمونه از BTEX استخراج شرایط
 .باشد یم یزد شهر های ینبنز پمپ آلودگی میزان گیری اندازه

 نمونه کیسه توسط هوا های نمونه مطالعه این در روش بررسي:

 به SPME فیبر توسط سپس و شدند آوری جمع تدالر برداری
 .شدند تجزیه FID دتکتور با یگاز کروماتوگراف دستگاه وسیله

 بیشترین PDMS/CAR فیبر که ددا نشان حاصل نتایج یافته ها:

 اختصاص خود به دیگر فیبر نوع دو با مقایسه در را منحنی زیر سطح
 و 9 ترتیب به فیبر از نمونه بازیافت و استخراج زمان مدت نیز و داده

 گزیلن و بنزن اتیل تولوئن، بنزن، غلظت میانگین. شد تعیین دقیقه 4
 916±148 و 411±13 ،885±167 ،4391±165 ترتیب به

 .بود مکعب متر در میکروگرم

 پیشنهاد مجاز حد از باالتر هوا بنزن غلظت میانگین نتیجه گیری:

 (PPM6/7 ) کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته توسط شده

 حد از کمتر گزیلن و بنزن اتیل تولوئن، غلظت که حالی در. باشد یم
 .باشد یم مجاز

 و بازیافت مانز مدت فرار، آلی ترکیبات  واژه های كلیدی:

 .بنزین پمپ جامد، فاز از استخراج میکرو استخراج،
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 ارزیابي منظور به 111 كرموزورب جاذب كاربرد

 نیكل سمي فلزات با كارگران مواجهه بیولوژیكي

 سرب و
,  ییگلبابا دهیفر,  طاهری شاه  الدین جمال سید*,  خادم رهیمن

 دبدیفر شفرنو,  گنجعلی  رضا محمد,  یفروشان یمیرح عباس
 یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 تهران دانشگاه, تهران دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران

 یها نمونه در هاتیآنال نییپا اریبس یگاه و نییپا غلظت مقدمه:

 جادایها  آن مقدار نییتع در را یمشکالت ،یطیمح و یکیولوژیب
 جهت ریپذ نشیگز و حساس های یکتکن نیبنابرا. نماید یم

 یها نمونه در مقدار کم سطوح در ها تیآنال مقدار نییتع و صیتشخ
 و تغلیظ مطالعه این از هدف. رسند یم نظر به یضرور مذکور

 فاز استخراج روش از استفاده با ناخن و مو ادرار، های نمونه تخلیص
 ی مواجهه ارزیابی منظور به 461 کرموزورب جاذب توسط جامد

 .باشد یم سرب و کلین با فلزی صنعت یک کارگران

 توسط جامد فاز استفاده با استخراج مطالعه این در  روش بررسي:

 های نمونه تخلیص و تغلیظ سازی، آماده جهت 461 کرموزورب
 استفاده فلزی صنایع در شاغل کارگران ناخن و مو ادرار، بیولوژیکی

 عبور یدب نمونه، pH شامل روش پاسخ بر مؤثر های تغیرم. گردید
 ن،یرز مقدار گاند،یل غلظت ش،یشو حالل حجم جاذب، یرو از نمونه
 سپس. شدند سازی بهینه شیشو حالل دبی و نوع و نمونه حجم
 با آن روز یک طول در و روز به روز پذیری تکرار و صحت دقت،

 مورد فلزات باالی و توسطم پایین، غلظت با ییها نمونه از استفاده
 واقعی های نمونه از کلین و سرب استخراج از پس. گردید تأیید نظر

 .شد تعیین یولتامتر روش توسطها  آن غلظت کارگران، به مربوط

 روش بر( فاکتور 3) مؤثر فاکتورهای مطالعه، نیا یط  یافته ها:

 با مطلوب مقادیر و شده سازی بهینه جامد فاز از استفاده با استخراج
 با کلین و سرب ،یساز بهینه دنبال به. آمد بدست باال کارایی

 بازیافت 461 کرموزورب جاذب روی از درصد 31 از بیشتر راندمان
 حد زیر مو های نمونه در سرب و کلین غلظت اگرچه. شدند

 ناخن و ادرار های نمونه درها  آن میزان بود، آنالیزی روش تشخیص
 .دیگرد نییتع مربوطه مجاز حدود از باالتر

 شیپ برای ساده و عیسر روشی جامد فاز استخراج  نتیجه گیری:

 توجه با و بوده بیولوژیکی های نمونه از ها تیآنال یجداساز و ظیتغل
 این در موجود ی کننده مداخله عوامل وجود و آنالیت پایین غلظت به

 این. گردد واقع مؤثرها  آن یساز آماده در تواند یم ،ها نمونه گونه
 ی مواجهه تعیین و شغلی های یابیارز در مذکور روش کاربرد مطالعه

 .داد قرار تأیید مورد را کارگران

 فلزات نمونه، سازی آماده جامد، فاز استخراج  واژه های كلیدی:

 .ناخن مو، ادرار، ن،یسنگ

 

 به ينفت مخازن سكیر يابیارز جینتا سهیمقا

 HAZOP و ETBA  یها روش
 یفتح بابک, ییرزایم یمصطف, یمنصور  اهلل ینب*, فام مدمح رجیا

 زورآب
 علوم,  همدان یپزشک علوم,  تهران قاتیتحق علوم*,  همدان یپزشک علوم

 تهران قاتیتحق

 یها روش با مخازن سکیر یابیارز منظور به مطالعه نیا  مقدمه:

 به خطر و اتیعمل مطالعه وها  حفاظ لیتحل و هیتجز و یانرژ یابیرد
 انجام به 39 سال در گریکدی با روش دو نیا جینتا سهیمقا منظور

 .است دهیرس

 که باشد یم یمورد نوع از مطالعه کی قیتحق نیا  روش بررسي:

 کشور یها شگاهیپاال از یکی مخازن ینتر مهم  از مورد دو یبر رو
( خام نفت شناور سقف مخزن کی و عیما گاز یکرو مخزن کی)

 از  خصوص نیا در الزم اطالعات وها  داده .است رفتهیپذ صورت
 و اسناد یبررس کارشناسان، با مصاحبه م،یمستق مشاهدات طریق
 ابتدا در مذکور های داده. گردید آوری جمع...  و یاتیعمل یها نقشه

 سپس و هاحفاظ لیتحل و هیتجز و یانرژ یابیرد روش از استفاده با
 .گردید تحلیل و یهتجزخطر  و اتیعمل مطالعه از یریگ بهره با

 خروجی از ریسک نوع 71 مطالعه این در مجموع در  یافته ها:

 از که آمد دست به ها حفاظ لیتحل و هیتجز و یانرژ یابیرد ارزیابی
 ریسک مورد 99 از همچنین و بوده قبول قابل غیر مورد 8 تعداد این

 قبول قابل غیر مورد 7 خطر، و اتیعمل مطالعه در شده شناسایی
 .باشند یم

 یابیرد روش به سکیر یابیارز و خطر ییشناسا  نتیجه گیری:

 در که بوده قیدق و یفن مطالعه کی ها حفاظ لیتحل و هیتجز و یانرژ
 یها روش نیتریکاربرد و نیتریاهیپا از یکی یندیفرآ عیصنا

 روش نیهمچن. باشد یم یبردار بهره فاز در مخاطرات ییشناسا
بر  و یکارگروه تیمحور با مطالعه یکر خط و اتیعمل مطالعه
 شتر،یب یاثربخش منظور به لذا. باشد یم یذهن طوفان دهیپداساس 
. باشد یم یالزام متفاوت یها تخصص و یتصالح با افراد حضور
 شده شامل را یندیفرآ مخاطرات یشترخطر ب و اتیعمل مطالعه روش

 یطراح فاز در مخاطرات ییشناسا یها روش ینتر مهم از یکی و
 گردد یم پیشنهاد آمده، دست به جینتا به توجه با مجموع در. باشد یم
 و اتیعمل مطالعه و ها حفاظ لیتحل و هیتجز و یانرژ یابیرد روش از

 در اولیه ارزیابی منظور به جامع روش یک عنوانخطر به 
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 مکمل روش یک عنوان به امکان صورت در و فرایندی های یستمس
 .گردد استفاده نگر جزئی و پیچیده یها روش سایر با همراه

 .ETBA, HAZOP .مخازن, سکیر یابیارز  واژه های كلیدی:

 

 شاخص بر یفرد و يشغل عوامل ریتأث يبررس

 يلبن شركت كی كاركنان در (WAI) كار یيتوانا
 ییرزایم یمحمدعل*,  کلته دیام یحاج

 مازندران یپزشک علوم دانشگاه*, مدرس تیترب دانشگاه

 ابزارها ینتر گسترده از یکی (WAI) کار ییتوانا شاخص  ه:مقدم

 استفاده مطالعات از یاریبس در که باشد یم کار یریگ اندازه یبرا
 و یفرد یفاکتورها یرتأث یبررس هدف با حاضر مطالعه. است شده
 یلبن محصوالت دیتول کارخانه کی در افراد ییتوانا راتییتغ بر یشغل

 .است شده انجام

 کارکنان از نفر 445 نیب در یمقطع مطالعه نیا  رسي:روش بر

 از کار، ییتوانا به مربوط اطالعات یآور جمع یبرا. گرفت انجام
 از استفاده با. شد استفاده کار ییتوانا شاخص پرسشنامه یفارس نسخه

.  شدند یابیارز یشغل و یفرد عوامل ساخته، محقق پرسشنامه کی
 افزار نرم 14 نسخه از استفاده با یآمار یها لیتحل و هیتجز همه

SPSS شدند انجام. 

 و 91,91 ±9,5 کننده شرکتسن افراد  نیانگیم  :  یافته ها:

 طبقه با مطابق. بود 11,31± 7,78 کار ییتوانا شاخص نمره نیانگیم
 به مطالعه مورد افراد از درصد 79,9 ، 97,8 ، 46,3  نمره یبند
 و هیتجز یج. نتابودند یعال و وبخ متوسط، کار ییتوانا یدارا بیترت
 P=697/6) خواب تیفیک با  WAI نیانگیم داد نشان یآمار لیتحل

 .دارد یدار یمعن ارتباط (P< 6,67 ) یاستخدام تیوضع و ورزش ، (

 برنامه ،یبررس مورد کارکنان کار ییتوانا بهبود یبرا  نتیجه گیری:

 زانیم و خواب تیفیک تیوضع بهبود بر شتریب دیبا یا مداخله یها
 شیافزا گردد یم شنهادیپ نیهمچن. شوند متمرکز یورزش تیفعال
 یا مداخله اقدامات ینتر مهم از یکی عنوان به و افتهی یشغل تیامن
 .ردیگ قرار نظر مد کارکنان کار ییتوانا یارتقا یبرا

 تیامن خواب، تیفیک کار، ییتوانا شاخص  واژه های كلیدی:

 .یشغل

 

 یدما شاخص كاربرد با یيگرما استرس يابیارز

 و یيگرما نیاستر نمره شاخص ، سانیگو تر

 اصفهان شهر یقناد  نیشاغل در يدهان یدما
 یمیرح اسری, راد یزدانی دیسع*, دهقان اهلل بیحب

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

  یتوجه قابل تعداد که است یمشاغل جمله از یقناد شغل  مقدمه:

 هدف. دارند قرار گرما بادر مواجهه  و دارند اشتغال آن در کارگران از
 تر یدما شاخص کاربرد با ییگرما استرس یابیارز مطالعه نیا از

 شهر یقناد کارگران در ییگرما نیاستر نمره شاخص و سانیگو
 .بود اصفهان

 و مرداد یها ماه در یفیتوص -یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 از نفر 986 یرو بر 41 یال 46 ساعات نیب 4934 سال وریشهر
 ییگرما استرس نییتع یبرا.  شد انجام اصفهان شهر یقناد کارگران

 زانیم یریگ اندازه یبرا ، (WBGT) سانیگو تر یدما شاخص از
 شاخص پرسشنامه  از کارگران توسط شده درک ییگرما نیاستر
 از یدهان یدما یریگ اندازه جهت و (HSSI) ییگرما نیاستر نمره

 یفضا رینظ یعوامل مطالعه نیا در. دیگرد استفاده یتالیجید دماسنج
 یبررس مورد زین هیتهو ستمیس تیوضع و پخت یتکنولوژ کارگاه،

 .شدند لیتحل SPSS-48 افزار نرم باها  . داده گرفت قرار

 کارگران نیا کار طیمح WBGT شاخص نیانگیم  یافته ها:

 یبرا (C94 6)مجاز حد  و (C11 6) مراقبت حد ریز که بود 35/11
 تحت افراد درصد HSSI ،  7/55  شاخص اساس بر. بود سبک کار

 نیاستر یدارا احتماالً افراد درصد 3/43 ،ییگرما نیاستر فاقد مطالعه
 .بودند ییگرما نیاستر یدارا افراد درصد 8/7 و ییگرما

 کارگران از یکم درصد مطالعه نیا جینتااساس  بر  نتیجه گیری:

 وجود لیدل به  تواند یم که بودند ییگرما نیاستر خطر معرض در
 استقرار و  مناسب یکارگاه مساحت ، پخت مناسب  یتکنولوژ

 .باشد گرما کنترل یراهکارها گرید و مناسب ی یهتهو های یستمس

 نیاستر نمره شاخص ، ییگرما استرس ،یقناد  واژه های كلیدی:

 .ییگرما استرس یابیارز سان،یگو تر یدما شاخص ،ییگرما

 

 در افراد قلب ضربان و  وزن اضافه نیب  ارتباط

 یهوا و آب  با مواجهه در و یكار بار سطح دو

 يشگاهیآزما شده كنترل طیشرا در گرم
 یمیرح اسری,  نیندیز محمد,  دهقان  اهلل بیحب*,  راد یزدانی دیسع

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک لومع دانشگاه
 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک

و  بزرگساالن در یو چاق وزن اضافه باالی شیوع به توجه با  مقدمه:

 در باال رطوبت و گرما بااز کارگران  یبعض مواجهه و کارگریجامعه 
 بروز هنگام در قلب ضربان رییتغ نیهمچن و کار های یطمح

  ارتباط نییتع هدف با مطالعه نیا.  کند یم رییتغ ییگرما اختالالت
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 و آب طیشرا در قلبو ضربان  (BMI) یبدن توده هینما شاخص نیب
 .گرفت انجام یشگاهیآزما طیشرا تحت گرم ییهوا

 انیدانشجو از نفر 97  یتجرب مطالعه نیا در  روش بررسي:

 شرکت نرمال وزن یدارا انیدانشجو از نفر 97 و وزن اضافه یدارا
 یبدن توده هینما نییتع یبرا افراد قد و وزن زین مراجعه روز در. کردند
 با قهیدق 86 مدت به استراحت از پس فرد سپس. شد یریگ اندازه
 در لیتردم یرو بر هیثان بر متر 1/1 سرعت با سبک تیفعال شدت

 در. گرفت قرار ادگر یسانت درجه WBGT 96 طیشرا با مواجهه
 سرعت با متوسط تیفعال شدت با قهیدق 86 مدت به فرد ، بعد مرحله

  WBGT طیشرا با مواجهه در لیتردم یرو بر هیثان بر متر 1/1

 قلب ضربان  زین تست طول در. گرفت قرار گراد یسانت جه در 15/7
 .شد یریگ اندازه  قهیدق 1 هر فاصله به

 طیشرا در قلبضربان  یارمع انحراف و نیانگیم  یافته ها:

WBGT 15/7 یبرا وسیسلس درجه BMI 9/91 ،17 ریز ± 
 نیانگیم. بود 461/85 ± 9/15 ،17 یباال  BMI  یبرا  و 469/11

 وسیسلس درجه WBGT96 طیشرا در قلبضربان  یارمع انحراف و
 17 یباال  BMI  یبرا و 38/49 ± 1/91 ، 17 ریز BMI یبرا زین
 .ودب467/11 ± 9/54 ،

در مواجهه  افراد قلب ضربان نیانگیم مطالعه یندر ا  نتیجه گیری:

 یرو بر 1/1 سرعت با وسیسلس  WBGT  15/7 شرایط دو با
 یبر رو 1/1  سرعت با وسیسلس درجه WBGT  96 و  لیتردم
از  یشترب یدار یمعن طور بهو چاق  وزن اضافه دارایدر افراد  لیتردم
 .بود نرمال وزن با افراد

 یهوا و آب ،یبدن توده هینما قلب، ضربان  ژه های كلیدی:وا

 .گرم
 

 در يدهان یدما با يبدن توده هینما ارتباط يبررس

 سطح دو در يشگاهیآزما گرم طیشرا با مواجهه

 تیفعال
 نیندیز محمد,  یمیرح اسری,  راد یزدانی دیسع*,  دهقان  اهلل بیحب

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک

 عیوس اریبس ایدن مختلف یکشورها در یچاق ندهیافزا روند  مقدمه:

 یچاق و وزن اضافه یریگ اندازه ساده یها روش از یکی. است
  ارتباط نییتع هدف با مطالعه نیا. باشد یم بدنی توده هینما شاخص

 آب طیشرا در یدهان یدما و (BMI) یبدن توده هینما شاخص نیب
 .گرفت انجام یشگاهیآزما طیشرا تحت گرم ییهوا و

 انیدانشجو از نفر 97 یرو بر  یتجرب مطالعه نیا  روش بررسي:

 یدارا انیدانشجو از نفر 97 و 17 از کمتر بدن توده هینما یدارا

در اتاقک  گرم ییهوا و آب طیشرا در 17 از شتریب بدن توده هینما
 یریگ اندازه افراد قد و وزن مراجعه روز در. گرفت انجام یجو طیشرا
 تیفعال شدت با قهیدق 86 مدت به استراحت از پس فرد سپس. شد

 طیشرا بادر مواجهه  لیتردم یرو بر هیثان بر متر 1/1 سرعت با سبک
WBGT 96 به فرد بعد، مرحله در. گرفت قرار گراد یسانت درجه 

 بر هیثان بر متر 1/1 سرعت با متوسط تیفعال شدت با قهیدق 86 مدت
 گراد یسانت جه در WBGT  7/15 طیشرا با مواجهه در لیتردم یرو

 بار یک قهیدق 1 هر فرد یدهان یدما زین تست طول در.  گرفت قرار
 .شد یریگ اندازه  دماسنج ی یلهبه وس

  طیشرا در یدهان یدما اریمع انحراف و نیانگیم  یافته ها:

WBGT 15/7  یبرا وسیسلس درجه BMI 6/18  ،17 ریز ± 
 ریمقاد. بود 98/11 ± 6/18  ،17 یباال  BMI  یبرا و 98/59

 درجه WBGT96 طیشرا در یدهان یدما اریمع انحراف و نیانگیم
 BMI  یبرا و 98/39 ± 6/46  ، 17 ریز BMI یبرا زین وسیسلس

 .بود 98/15 ± 6/47  ، 17 یباال 

 طیشرا بادر مواجهه  که داد نشان مطالعه نیا جینتا  ری:نتیجه گی

 افراد یدهان یدما نیانگیم متوسط تیفعال شدت و متوسط گرم
 نرمال وزن با افراد یدهان یدما نیانگیم از باالتر وزن اضافه یدارا

 تیفعال شدت و باال گرم  طیشرا بادر مواجهه  که یحال در است
 نیانگیم از باالتر نرمال وزن یدارا افراد یدهان یدما نیانگیم سبک

 طیشرا از کی چیه در اما است وزن اضافه یدارا افراد یدهان یدما
 .نبود دار یمعن اختالف نیا باال

 گرم طیشرا ،یبدن توده هینما ،یدهان یدما  واژه های كلیدی:

 .یشگاهیآزما

 

 و يكیزیف كار انجام تیظرف شاخص نیب ارتباط

 آسم یماریب
 پور یول میابراه,  راد یزدانی دیسع*,  یبیحب احسان

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

 یبرا (PWC) کار انجام یکیزیف تیظرف یریگ اندازه مقدمه:

 کار یولوژیزیف مبحث در کارگر و کار نیب کیولوژیزیف تناسب جادیا
 آسم جمله از هیر یانسداد های یماریب نکهیا هب. با توجه دارد تیاهم

 اول هیثان یاجبار بازدم زمان حجم کاهش قیطر از تواند یم

(FEV4) یمصرف ژنیاکس حداکثر یرو بر (VO1max) به و 
 نیا انجام از هدف باشد موثر کار انجام یکیزیف تیظرف آن دنبال

 با ( PWC ) فیزیکی کار انجام توانایی شاخص ارتباط نییتع مطالعه
 آسم یماریب مختلف درجات با اصفهان کارگران در آسم یماریب
 . باشد یم
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 کارگران از نفر 11 یرو بر  مقطعی مطالعه نیا  روش بررسي:

 شد انجام آسم یماریب بدون کارگران از نفر 11 و آسم یماریب یدارا
 ، قد ، سن یها پارامتر یریگ اندازه و پرسشنامه قیطر از سپس. 

 سابقه و یورزش تیفعال زانیم ، گاریس مصرف زانیم ، وزن
 مطالعه نیا در هوازی ظرفیت بیشترین.  شد نییتع یقلب های یماریب
  &  shahnavaz روش اساس بر پله تست استفاده با

Tuxworth  از پس فرد روش نیا. بر اساس  شد  گیری اندازه 
 پله 17 نرخ با متری سانتی 16 پله یک از دقیقه 7 مدت به استراحت

 و نشسته یصندل یرو بر آن از بعد و رفته پایین و باال دقیقه در
 ازها  داده لیتحل و هیتجز جهت. شود یم یریگ اندازه آن قلب ضربان

 کنترل جهت و مستقل – t یآمار آزمون و SPSS افزار نرم
 . دیگرد استفاده یانسکووار زیآنال آزمون ازها  کننده مخدوش

 بر  (PWC) یکیزیف کار انجام تیظرف حداکثر نیگانیم  یافته ها:

 یبرا  و  1/53  آسم یدارا افراد یبرا قهیدق در یلوکالریک حسب
 نشان یآمار لیتحل و هیتجز جینتا. بود 7/41 آسم یماریب بدون افراد
 یماریب یدارا گروه دو در یکیزیف کار انجام تیظرف حداکثر که داد

 > P ) است یدار یمعن ختالفا یدارا آسم یماریب بدون و آسم

6,67). 
 تیظرف حداکثر یرو بر موثر عوامل از  آسم یماریب  نتیجه گیری:

 مختلف درجات و PWC نیب و است  (PWC) یکیزیف کار انجام
 . دارد وجود رابطه آسم یماریب

 توان حداکثر کار، انجام یکیزیف تیظرف  واژه های كلیدی:

 .آسم یماریب ،یهواز

 

 پوشش فعال كربن و فعال كربن كردعمل سهیمقا

 از تولوئن حذف یبرا منیزیم تراتین با شده داده

 كاتالیزوری زني ازن فرایند در هوا
 انیالماس محمد, ینیگود حاتم, یدیرش رجب*, یدیرش رجب
 علوم دانشگاه, لرستان یپزشک علوم دانشگاه*, لرستان یپزشک علوم دانشگاه

 لرستان یشکپز علوم دانشگاه, لرستان یپزشک

 اثرات آن دنبال به و انسان زندگی در تولوئن وسیع کاربرد مقدمه:

 روی بر آن مزمن عوارض ویژه به و سالمتی بر ماده این آور زیان
 در زیادی مطالعات که است گردیده باعث مرکزی، اعصاب سیستم
 از هدف. گیرد صورت هوا از تولوئن بخارات کاهش و کنترل جهت

 حذف در کاتالیزوری زنی ازن فرایند کارایی یبررس پژوهش این
 .است هوا جریان از تولوئن

 مقیاس در و تجربی نوع از حاضر پژوهش  روش بررسي:

 تزریق پمپ هوا، پمپ شامل آزمایش سیستم. است آزمایشگاهی

 روتامتر اختالط، محفظه رطوبت، تولید سیستم ازن، ژنراتور سرنگی،
 سانتی 1 داخلی قطر و متر انتیس 17 طول به ای شیشه راکتور و

 به توجه با مداوم صورت به تولوئن مشخص یها . غلظتبود متر
 ازن فرایند معرض در رطوبت مختلف مقادیر و ازن دوز ماند، زمان
 با شده داده پوشش فعال کربن و فعال کربن با کاتالیزوری زنی

 لقب تولوئن غلظت میزان سنجش از پس .گرفت قرار میزیمن تراتین
 و SPSS win 48 افزار نرم از استفاده باها  دادهراکتور، از بعد و

  three-way آزمون توسط و استنباطی و توصیفی آمار یریکارگ به

ANOVA گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

 در تولوئن حذف ظرفیت که بود آن از حاکی ها یافته یافته ها:

 داده پوشش فعال کربن زا استفاده هنگام کاتالیزوری زنی ازن یندآفر
. است تنهایی به فعال کربن از بیشتر مراتب به منیزیم نیترات با شده

 فعال کربن برای راکتور خروجی در تولوئن ظهور زمان که طوری به
 منیزیم نیترات با شده داده پوشش فعال کربن برای و ساعت 76

 ند،ما زمان متغیرهای که داد نشان نتایج همچنین. بود ساعت 447
 به بوده، فرایند در گذاریرتأث یپارامترها نسبی رطوبت و ازن دوز

 .گردید سیستم ءارتقا سبب مذکور متغیر سه افزایش که طوری

 در تولوئن حذف راندمان توجه قابل ارتقاء به توجه با  نتیجه گیری:

 زنی ازن فرایند در منیزیم تراتین و فعال کربن ازتوأم  استفاده هنگام
 فعال کربن از استفاده که کرد گیری نتیجه توان یم ری،کاتالیزو
 برای مناسب روش یک تواند یم منیزیم نیترات با شده داده پوشش
 .باشد هوا جریان از تولوئن  حذف

 یزن ازن ، منیزیم نیترات فعال، کربن تولوئن،  واژه های كلیدی:

 .یزوریکاتال

 

 یها وردهآفر در صوت جذب خواص يبررس

 يچوب
 یجبال یعل, یبرخوردار ابوالفضل, کوهنورد بهرام*, یعباس هیآس

 زدی یپزشک علوم, زدی یپزشک علوم, زدی یپزشک علوم*, زدی یپزشک علوم دانشگاه

 روز تیاهم از یچوب یها ساختمان یطراح در صدا کنترل  مقدمه:

 مختلف انواع امروزه  است برخوردار یامروز جوامع در یافزون
 کننده کنترل صوت، عایق عنوان به یگنوسلولزیل و چوبی یها پانل

 قرار استفاده موردها  ساختمان در کننده، منعکس و صدا جذب
 از یکی  که مواد، صوت جذب یژگیو نییتع آن یپ در و گیرند یم

 تخته در( کیآکوست) صوت جذب یژگیو یریگ اندازه مهم اهداف
 و وجهت مورد ها یقعا نیا ساخت در یستیبا است، یقیعا یها

 .ردیبگ قرار یبررس

 یجستجو یموتورها از ،یمرور ی مطالعه این در  روش بررسي:
Magiran, Sid,Google Scholr,  sciencedirect.com, 
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Scopus, Pubmed.com و یمعمول یراهکارها. شد استفاده 
 یزمان بازه در شده چاپ مقاالت در صدا کنترل یبرا فناورانه

 .گرفت قرار یبررس دمور 1641 تا 4331 یها سال

 صوت شدت کاهش و جذب مانند کیآکوست های یژگیو  یافته ها:

 یها فراورده و چوب که شده سبب صوت برابر در بودن قیعا و
 سقف و وارهید یکار قیعا در بیرق یب ماده تنهابه عنوان  یچوب

 رهیزنج یها فروشگاه ،ها هتل طبقه، نیچند یمسکون یها ساختمان
 های یشنپارت ،یصوت یها ویاستود تئاتر، یآمف یها نسال بزرگ، یها

 مادة چون. ردیگ قرار استفاده مورد رهیغ و یسخنران یها تاالر ،یادار
 ،باشد ینم صنعت بخش نیازهای جوابگوی موجود یها جنگل چوبی

 کشور لیگنوسلولزی منابع ترین یاصل و ینتر عمده آتی یها سال در
 ها، صنوبرکاری از برداری بهره کشور، شمال یها جنگل بر عالوه

 ،یفراوان. بود خواهد کشاورزی گیاهان پسماند و ها یکار اکالیپتوس
 مثبت خصوصیات و برداشت دوره بودن کوتاه مت،یق ینسب یارزان
 برای مناسبی اولیه ماده حرارت، و صوت جذب در لیگنوسلولزی مواد
 .است ساخته حرارت و صوت عایق های تخته تهیه

 به( آکوستیکی) یصوت های فرآورده ایران در امروزه  گیری:نتیجه 

 مشکالتی که شوند یم ساخته معدنی و پالستیکی مواد از عموم طور
 زا سرطان و مناسب کیفیت بدون باال، هزینه اولیه، ماده کمبود مانند
 این ساخت معدنی، پشم و آزبست مانند شیمیایی مواد بودن

 کشورهای در امروزه که حالی در ،ردب یم سؤال زیر راها  فرآورده
 پسماندهای مانند) لیگنوسلولزی و یمواد چوب از استفاده پیشرفته
 توسعه حال در ییگرما و یصوت های یقعا ساخت یبرا( یکشاورز

 .باشد یم

 .نگوسلولزیل صوت، جذب ،یچوب یها فراورده  واژه های كلیدی:

 

 به شغل رییتغ نیمراجع علل يبررس

 ياجتماع ینتأم يپزشك های یسیونكم
 *یمشکات رضا محمد دیس

 *تهران یپزشک علوم دانشگاه

 ،یروح یجسم ییتوانا عدم شغل یتینارضا علل جمله از مقدمه:

 کار، قانون اساس بر. است...ت،یریمد همکاران، کار، طیمح ،یماریب
 مکلف مربوطه مسوولین و کارفرما پزشکی ونیسیکم نظر صورت در

 دیگری مناسب قسمت در السعی، حق کاهش بدون را او کار هستند
 یآگاه منظور به یبررس نیا موضوع، تیاهم به توجه با. نمایند تعیین

 های یسیونکم به شغل رییتغ یمتقاض شدگان مهیب مراجعه علت از
 نیمراجع علل یبررس طرح، هدف .شد انجام یاجتماع ینتأم یپزشک

 ینتأم یپزشک یها یسیونکم به شغل رییتغ یمتقاض شده مهیب
 درصد، 34 بودنمتأهل  به توان یم جینتا اهم از .است یاجتماع

 نیشتریب ،(درصد 17) اعصاب یجراح ونیسیکم به مراجعه نیباالتر
 یدارا درصد 94 درصد، 97 با سال 46 تا 8 مهیب حق پرداخت سابقه
 کارشناس و یپزشک ونیسیکم یدرصد 13 و 71 موافقت ،یقبل شغل

  .نمود اشاره موقت شغل رییتغ به یا حرفه بهداشت

 جامعه و است یلیتحل یفیتوص نوع از مطالعه روش بررسي:

 در منتخب شغل رییتغ یمتقاض یاجتماع ینتأم شدگان مهیب یآمار
 انتخاب یتصادف صورت به که است 4931 سال در کشور سطح

 چک نیتدو و هیته ،یدانیم مطالعه شامل کار انجام روش .اند یدهگرد
 توسط لیتکم واحدها، به آن ارسال ه،یتوج و یهماهنگ ت،سیل

 و لیتحل هیتجز ،ها داده یآور جمع و یا حرفه بهداشت کارشناسان
 نرم یها برنامه در حاصل جینتا .است جینتا هیارا و اطالعات پردازش

 و لیتحل ه،یتجز موردSPSS و EXCEL، ACCESS یافزار
 .گرفت قرار پردازش

 تیفعال کد: شامل موارد نیباالتر ،ها یافته اساس بر یافته ها:

 ،یقبل شغل سال، 46 تا 8 مهیب حق پرداخت خدمات، یاقتصاد
 یجراح ونیسیکم به نیمراجع ،11 تا 16 و 91 تا 96 سن  ،ینمتأهل

 و یپزشک ونیسیکم یدرصد 13 و 71 موافقت رانندگان، اعصاب،
 .است موقت شغل رییتغ به یا حرفه بهداشت کارشناس

 اغلب: که نمود انیب توان یم ها یافته یبررس با جه گیری:نتی

 با افراد به موارد نیباالتر است، بوده همراه موافق نظر باها  درخواست
 اعصاب با مرتبط های یناراحت متوسط، سن و سال 46 ریز سابقه

 با یپزشک ونیسیکم یینها نظر نیب دار یمعن ارتباط .دارد اختصاص
 .دارد وجود استان و یا حرفه بهداشت کارشناس نظر

 .یاجتماع ینتأم ،یپزشک ونیسیکم شغل، رییتغ  واژه های كلیدی:

 

 های یمارستانب در قیحر يمنیا تیوضع يبررس

 1931 سال در منتخب
 *یمشکات دمحمدرضایس

 *تهران یپزشک علوم دانشگاه

 نفر هزار 41 از بیش نابودی سبب ساالنه سوزی آتش مقدمه:

 داده رخ اول بار برای ها یقحر ینتر بزرگ از صددر 16. گردد یم
 را فجایع جلوی گیری پیش با توان یم موارد درصد 57 در. است

 از حساس بسیار موضوعی بیمارستان، در حریق ایمنی .نمود مسدود
 حریق اثر در کارکنان یا بیماران اگر. است قانونی و اخالقی نظر

 سیستم مدیریت کیفیت از مستقیمی انعکاس ببینند، صدمه
 در حریق ایمنی اهداف. است درمانی بهداشتی یها مراقبت

 دهی سرویس و خدمات حفظ اموال، و جان از حفاظت بیمارستان،
 از یآگاه منظور به یبررس نیا موضوع، تیاهم به توجه با .است
 .پردازد یم منتخب های یمارستانب در قیحر یمنیا  تیوضع
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 جامعه و است یلیتحل یفیتوص نوع از مطالعه روش بررسي:

 .است 4931 سال در کشور یاجتماع ینتأم مارستانیب 16 یآمار
 ارسال ه،یتوج و یهماهنگ ،یدانیم مطالعه شامل کار انجام روش
 لیتکم واحدها، به( قیحر از یریگ شیپ نامه نییآ) ستیل چک

 هیتجز ،ها داده یآور جمع و یا حرفه بهداشت کارشناسان توسط
 برنامه در حاصل جینتا .است جینتا هیارا و اطالعات ازشپرد و لیتحل
 و لیتحل ه،یتجز مورد EXCEL، ACCESS یافزار نرم یها

 .گرفت قرار پردازش

 48 و 18 ،41 ماده 9 و نیباالتر درصد 466 با موضوع 15 یافته ها:

 اختصاص خود به را ازیامت ترین یینپا درصد 99,9 و 99,9 ،16 با
 و 14,1 و 11,5 ،11,5 ها یمارستانب ازیامت درصد نیباالتر  اند. داده

 اریمع انحراف و نیانگیم .است درصد 56,8 و 83,1 ،81,1 ترین یینپا
 .است 1,11 و 58,7 ازیامت

 در و 81 از قیحر یمنیا یتوضع ها یمارستانب کل در نتیجه گیری:

 از شتریب درصد 87 ،سؤال 31 از. است باالتر درصد 16 از درصد 16
 از کمتر ازیامت با موارد. است کمتر درصد 76 از درصد 5صرفاً  و57
 است ءارتقا قابل کم نهیهز با و یراحت به که است یموارد درصد، 76

... وها  دودکش  اتصال -  حقیقی  شرایط با تخلیه  به  مربوط   تمرین)
 -بزرگ  فلزی  اجسام  زمین اتصال -ساختمان گیر  برق  به  مرتفع
  جهت   شکن  صاعقه -شیرها  صوتی خودکار  کتریکیال  اسباب

 و ورود  محل در مخصوص  تابلوی  روی  آگهی -هوایی  های سیم
  (.ابنیه  داخل

 .مارستانیب ق،یحر ،یمنیا  واژه های كلیدی:

 

 ارگونومي یها شاخص با طبي یها كفش مقایسه

 كاهش و عملكرد برها  كفش این تأثیر بررسي و

 عضالني دردهای
 یاشراق نایس,  یجز وزیگرس معصومه*,  یبیحب اهلل حسانا

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

 عملکردهای و ساختمان درمان برای ییها راه طبی کفش  مقدمه:

 به نیازی سالم پای با اشخاص. کند یم ارایه را پا مشکالت به مربوط
 هستند متفاوتی ارتفاعات وها  طرح دارایها  . کفشندارند بیط کفش

 تصحیحات طراحی ماهیت به بسته متفاوتی مواد با است ممکن و
 مخصوص دارو مانند طبی کفش یک سفارش. گیرد صورت نیاز مورد

 زیادی یها شرکت امروزه حال این با. است شخص هر ویژه و
 افراد و رسانند یم شفرو به طبی کفش عنوان به را خود محصوالت

 این از پزشک نظر بدون و بدشکلی و بیماری نوع از آگاهی بدون
 مطالعه از هدف. کنند یم استفاده درمانی ابزار عنوان بهها  کفش

 و ارگونومی یها شاخص با طبی یها کفش تطابق بررسی حاضر،
 .بود زانو و کمر پا، کف قسمت در فرد عملکرد برها  آن تأثیر

 در موجود یها کفش از نوع 1 ابتدا بررسی این در  :روش بررسي

 با و انتخاب شود یم عرضه طبی کفش عنوان به که بازار
 این تأثیر دوم مرحله در و گردید مقایسه کیفی ارگونومیی ها شاخص

 در فرد عملکرد افزایش و عضالنی دردهای تسکین برها  کفش
 .شد بررسی زانو و کمر پا، کف قسمت

 با کامل طور به انتخابی یها کفش از کدام هیچ  یافته ها:

ها  کفش این تأثیر همچنین. نداشتند تطابق ارگونومی استانداردهای
 دار معنی پا کف قسمت در فقط عملکرد افزایش و درد تسکین بر

 .بود

 عرضه یها کفش که شد مشخص مطالعه این در  نتیجه گیری:

 مربوط عمومی یها شاخص با کامل طور به حتی طبی عنوان به شده
 درمانی ابزار عنوان بهها  آن از استفاده و ندارند تطابق هم کفش به

تواند  یم رابطه این در جامعه افراد کردن آگاه نتیجه در. نیست مناسب
 تولید بر کافی نظارت و استاندارد تدوین لزوم همچنین. باشد مفید

 انجام. رسد یم نظر به ضروری امری طبی، یها کفش ویژه به کفش
 این پیرامون بیشتر اطالعات آوری جمع برای مشابه مطالعات

 .شود یم پیشنهادها  کفش

 عملکرد، ارگونومی، شاخص طبی، کفش  واژه های كلیدی:

 .عضالنی دردهای

 

 بیماران و پرتوكاران پرتویي ایمني ارزیابي

 علوم دانشگاه پوشش تحت هایبیمارستان

 تهران بهشتي، شهید پزشكي
 بهزاد  مهسا,   جعفری جواد محمد*,  هقانید علی

, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه*, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
 تهران اتمی انرژی سازمان

 با مرتبط خطرات و پرتویی ایمنی مورد در دانش و آگاهی  مقدمه:

 حفاظت منظور به  ای هسته پزشکی و ژی رادیولو یبردار عکس
 وضعیت ارزیابی هدف با حاضر مطالعه. باشد یم یاتیح بسیارها  انسان
 تحت بیمارستان 41 در بیماران و کارکنان آگاهی میزان و ایمنی

 .گرفت انجام تهران بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پوشش

 و کارکنان روی بر حاضر توصیفی-مقطعی مطالعه  روش بررسي:

 قرار بررسی مورد زنی مراکز ایمنی وضعیت همچنین شد، اجر بیماران
. به کردند شرکت مطالعه در کارکنان از نفر 456 و بیمار 141. گرفت

 دو ترتیب به بیماران و کارکنان یآگاه سطح ارزیابیمنظور 
: کرونباخ)آلفا  گرفت قرار استفاده مورد یسؤال 8 و 41 پرسشنامه
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 ایمنی وضعیت بررسی برای یسؤال 41 سیاحه بعالوه،(. 6/544
 ازها  داده آنالیز برای همچنین. گرفت قرار استفاده مورد راکزم پرتویی

 .گردید استفاده SPSS-48 افزار نرم

 در کارکنان از% 54 آگاهی سطح که داد نشان نتایج  یافته ها:

 کارکنان یآگاه ینب معناداری ارتباط اما. داشت قرار خوبی وضعیت
 کاری هسابق و سن تحصیلی، رشته جنسیت، تحصیالت، میزان با

. داشتند خوبی یآگاه میزان بیماران% 8 فقط مقابل در. نشد یافت
 با بیماران آگاهی سطح بین آماری داری معنی ارتباط بعالوه،

 (P<6,661)تحصیلی سطح و  (P<6,666) شغل ، (P<6,645)سن

 و ای هسته پزشکی مرکز 7 ایمنی میزان این، بر عالوه.  بودها  آن 
 .بود%  51 و% 56 ترتیب به مطالعه دمور رادیولوژی مرکز 41

 به و کارکنان بین پرتویی ایمنی دانشمتأسفانه   نتیجه گیری:

 پیشنهاد یاًقو رو این از. باشد یم یناکاف یاربس بیماران خصوص
 کاربردی آموزشی های دوره بایستیکنندگان  مراجعه که گردد یم

 .نمایند دریافت آموزشی های بسته و نیاز با متناسب

 و رادیولوژی مراکز آگاهی، پرتویی، ایمنی  اژه های كلیدی:و

 .ای هسته پزشکی

 

 در كار از يناش حوادث یولوژیدمیاپ يبررس

 عمراني های پروژه نیشاغل
 محسن, نظرزاده عبدالرحیم, جعفری جواد محمد*, دهقانی علی

 فالحتی
, ----, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه*, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 با عیصنا جزء حوادث، یباال نرخ لیدل به یرساختیز عیصنا  مقدمه:

 در حوادث لیتحل به مربوط یها افتهی. رود یم شمار به باال خطر
 یا عمده نقش رانهیشگیپ یها برنامه و یمنیا یارتقا خطر، تیریمد

 یناش حوادث یولوژیدمیاپ یبررس حاضر مطالعه از هدف. کند یم فایا
  ده،ید حادثه عضو ،یفرد یبر اساس فاکتورها عمرانی کارگاه 5 از

 .است منیا نا طیشرا و اعمال

 یرساختیز عیصنا در یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 سال کی در شده ثبت حوادث. گرفت انجام 4939 سال در رانیا در
 افتیدرها  کارگاه زیست محیط و بهداشت ،یمنیا واحد از گذشته

 استخراج مطالعه یطراحبر اساس  نظر مورد اطالعات سپس و دیگرد
 با مرتبط یفاکتورها انیمارتباط  یبررس وها  داده لیتحل یبرا. دیگرد
 یکا و مستقل یت آزمون ،یفیتوص یها آزمون از حوادث عیتوز

 .دیگرد استفاده افزار نرم اسکوئر

 سقوط،. دیگرد ثبت حادثه 57عاً جم 4931 سال طول در  یافته ها:

 لیدال از زاتیتجه انیم افتادن ریگ و اءیاش با برخورد تصادفات،

 شغل به مربوط حوادثتعداد  نیشتریب. بود حادثه جادیا یاصل
. بود جوشکاری و آهنگری به مربوط حوادث نیکمتر و بود رانندگی

اند.  شده حادثه رخداد باعث منیناا طیشرا از شیب منیناا اعمال
 .اند داشته عضو نقص در حادثه یفراوان نیشتریب سر و دست بعالوه،

 بهداشت و یمنیااصول  تیرعا نظر ازها  کارگاه  نتیجه گیری:

 در  حوادث یباال یفراوان لیدل به و و نداشته یخوب تیوضع یشغل
 .گیرد یم قرار باال خطر با عیصنا طبقه

 پروژه پیدمیولوژی،ا کار، از ناشی حوادث  واژه های كلیدی:

 .عمرانی

 

 یخطا یيشناسا در Human Hazop كیتكن كاربرد

 (اهواز آرد شركت در یمورد مطالعه)يانسان
 انیموسو نبیز هیعلو, یعباس  معصومه*, ینیالد نظام السادات نبیز

 اصل
 شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه*, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه

 اهواز شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه,   اهواز

 آن، یمنیا و یکار ستمیس در انسان یاتیح نقش به توجه با مقدمه:

 سطح ارتقاء منظور به یانسان یخطا احتمال نییتع و ییشناسا
 یضرور یامر حوادث، کاهش و محصول و کارکنان یمنیا و سالمت

 یخطا ییشناسا هدف با پژوهش نیا لیدل نیهم به. رسد یم نظر به
 و اتیعمل مطالعه" کیتکن از استفاده با آرد دیتول پروسه در یانسان
 .است شده انجام "خطر

 حوادث یها برگه قیطر از اطالعات یآور جمع روش بررسي:

 حوادث در یا گونه به که یکارگران با مصاحبه و شرکت در موجود
 و است گرفته صورت دهید بیآس کارگران نیهمچن واند  بوده لیدخ

 ارائه یکنترل یها راه و لیتحل ،ینیب شیپ افراد یاحتمال یخطاها
 .است شده

 نشان Human Hazop کار یها برگه لیتحل و هیتجز یافته ها:

 یشغل فیوظا در شده ییشناسا یانسان یخطاها کل تعداد که داده
 نوع از خطاها از% 57 تعداد نیا از که باشد یم مورد 411 بحث، مورد
 نشان خطا علل یرو یبررس از حاصل جینتا. است حذف یخطا

 9/99  با یخستگ عامل به مربوط خطا علت نیباالتر که دهد یم
 .باشد ی%م

 خطر و اتیعمل مطالعه کیتکن قیدق کاربرد با نتیجه گیری:

 را آن از یناش یها امدیپ و اپراتور یاحتمال یخطاها انواع توان یم
 یانسان یخطا هشکا منظور به یکنترل یها راه و کرده ییشناسا
 حوادث تعداد از و شده جادیا تری یمنا طیمح تینها در که داد ارائه

 .شود یم کاسته
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 صنعت ، Human Hazop،یانسان یخطا  واژه های كلیدی:

 .آرد دیتول

 

 یخطا زانیم ينیب شیپ كیتكن كاربرد

 نانیاطم تیقابل لیتحل در ( THERP)يانسان

 يمیپتروش صنعت در يانسان
 زاده یحاج یمهد, ینصرآباد مهناز *,ییرزایم رمضان

 و ستانیس یاسالم آزاد, بلوچستان و ستانیس یاسالم آزاد*, زاهدان یپزشک علوم
 بلوچستان

 یکی (THERP)یانسان یخطا زانیم ینیب شیپ کیتکن مقدمه:

 که باشد یم یانسان اعتماد تیقابل یابیارز یها روش ینتر کامل از
 زیآنال به مربوط اطالعات وها  روش جادیا یبرا کامل یکردیرو
 یانسان یخطا احتمال ینیب شیپ امکان و یانسان یخطا کیستماتیس
 .آورد یم فراهم را نیماش -انسان ستمیس تنزل یابیارز و

 خچهیتار یبررس ضمن ابتدا پژوهش نیا در روش بررسي:

 معروف های یکتکن ،یانسان نانیاطم تیقابل یابیارز مطالعات
 روش ادامه در و یبررس یانسان نانیاطم تیقابل یابیارز و ییشناسا

THERP یکم یابیارز یها روش ینتر مهم از یکی عنوان به 
 .گردد یم حیتشر و یمعرف یانسان نانیاطم تیقابل

 مطالعه یبرا روش 166 از شیب دهد یم نشان ها یبررس یافته ها:

 یوانشناسر هیپا برها  آن اکثر که. دارد وجود یانسان یفاکتورها
 طیشرا از کهاند  گرفته شکل یتجرب یها مدل از و بوده یرفتار
 -یسازمان عوامل ،یشغل یدگیچیپ رینظ خطا بر اثرگذار یطیمح
-کنترل شگرها،ینما مانند اپراتور عملکرد بر موثر عوامل و یتیریمد

 از است ازین لذا. دهند ینم یاطالعات زا استرس عوامل و گرها
 یساز یکم جهت یانسان نانیاطم تیقابل کننده یابیارز یها روش

 .گردد استفاده

 ساختار و شفاف اریبس ندیفرآ کی THERP روش  نتیجه گیری:

 سکیر یابیارز در را یمنطق یبررس روند کی که باشد یم افتهی
 دهد یم اجازه محقق به موضوع نیا. سازد یم فراهم یانسان عوامل

 قیتحق اتیفرض و داده قرار یبررس مورد ساده یا وهیش به را جینتا تا
به فرد  منحصر یمتدولوژ کی THERP .شوند دهیکش چالش به

 برجسته کاملبه طور  را یانسان یخطا یابیباز یها راه که است
 روش نیا که نمود استنباط را جهینت نیا توان یم یت. در نهاسازد یم

 توان یم وشر نیا از استفاده با و بوده اجرا قابل یمیپتروش عیصنا در
 یریشگیپ جهت شده انجام اقدامات و یانسان یخطاها نیب یوابستگ

 .نمود مشخص زین راها  آن کاهش ای

 ، THERP ،یانسان نانیاطم تیقابل واژه های كلیدی:

 .یانسان یفاکتورها ،یانسان یخطا ،یمیپتروش

 

 معادن از يكی دررخ داده  يشغل حوادث يبررس

 یها سال يط كشور یمركز منطقه ومیاوران

1983-1989 
 *زاده میابراه مهرزاد

 *کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 ژهیو خطرات و ینیرزمیز معادن در کار روزافزون شیافزا با مقدمه:

 منظور به ایمنی هماهنگ نظام یک استقرار معادن، گونه نیا
 باالیی اهمیت از یاحتمال حوادث و خطرات وقوع از یریشگیپ

 یآمار لیتحل و هیتجز و یبررس به مطالعه نیا در الذ. است برخوردار
 پرداخته رانیا کشور یمرکز منطقه ومیاوران معادن از یکی در حوادث

 .است شده

 در شده ثبت حوادث مقطعی، مطالعه نیا در روش بررسي:

 17 یها سال یط دررخ داده  حوادث گزارش و یپرسنل یها پرونده
 قرار یبررس مورد کشور یزمرک منطقه معادن از یکی در 13 یال

 صدمات نوع حادثه، وقوع محل و علل با حوادث نیب ارتباط و گرفته
 یروزها افراد، یسن گروه کارگران، کار سابقه ده،ید بیآس یعضوها و

 سپس د،یگرد مشخصها  آن یکار یها فتیش و سال یها ماه هفته،
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد 48SPSS افزار نرم توسط

 کار سابقه و 99/15±74/1 دهید حادثه افراد یسن نیانگیم فته ها:یا

( درصد 17/11) اءیاش سقوط حادثه نوع نیشتریب بود، سال 4-9 نیب
 حوادث علت نیتر عیشا و( درصد 3/16) متحرک جسم با برخورد و

 نیهمچن بود، یاطیاحت یب و کار طیمح یکنترل ریتداب به توجه عدم
 و( درصد1/91) یدگید ضرب و یکوفتگ املش حوادث امدیپ نیشتریب

 .بود( درصد8/11) یشکستگ آن از بعد

 13 سال در حادثه وعیش و شدت تکرار، یها شاخص نتیجه گیری:

 خطرات با کارگران شتریب مواجهه و یمعدن اتیعمل توسعه لیدل به
 ستمیس کی یساز ادهیپ لذا است، داشته را مقدار نیباالتر موجود

 منظور به یمنیا نیقوان با ییآشنا جهت پرسنل آموزش و یمنیا
 یها نهیهز کاهش و یمنیا فرهنگ بهبود و حوادث از یریشگیپ

 .است یضرور یامر حادثه

 ،ینیرزمیز معدن ،یمنیا فرهنگ حوادث،  واژه های كلیدی:

 .یمنیا یکم شاخص
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 های یمحر و حوادث یامدهایپ لیتحل و هیتجز

 (CGS) گاز ارفش لیتقل یها ستگاهیا در يمنیا
 یدیسع رضا,  زاده رسول ییحی*,  این غالم رضا

 علوم دانشگاه, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 یبهشت دیشه یپزشک

 حجم ،یگستردگ به توجه با گاز فشار لیتقل یها ستگاهیا  مقدمه:

 نظر از ثحواد یبرا ییباال لیپتانس حاد یاتیعمل طیشرا و گاز ادیز
 یها شعاع حداکثر از یآگاه لذا. دارند یزاتیتجه و یانسان تلفات بعد

 با مقابله یبرا ییسزا به نقش تواند یگازم نشر و انفجار آتش،
 محتمل، فرآیندی حوادث ییشناسا مطالعه از هدف. کند یباز حوادث
 .باشد مجاورمی یساتتأس از منیا میحر نییتع و اثر ارزیابی

 از یمنیا میحر نییتع و امدیپ لیتحل و هیتجز یبرا  روش بررسي:

 است یافزار نرم برنامه نیا. دیگرد استفاده Phast یافزار نرم برنامه
 یتوال یرو مطالعه بلکه دهد یم بدست را یجامع یها مدل تنها نه که

 ریپذ امکان را یسم مواد پراکنش ای و انفجار تا یرهاساز از حوادث
 .کند یم

 که داد نشان انفجار و یفوران آتش یویسنار یها داده  یافته ها:

 به یفوران آتش سوم و دوم اول، بیآس سطح مورد در منیا فاصله
 و دوم اول، بیآس سطح در انفجار و متر 16 و 419 ، 171 بیترت

. در مورد آتش دیگرد محاسبه متر 97 و 17 ، 87 بیترت به سوم
 .کند یم پیشروی متر 476 فاصله تا اشتعال قابل گاز غلظت ناگهانی

 است شتریب اول سطح در بیآس و یانرژ گسترش  نتیجه گیری:

 در مجاور های یتسا بودن امان در یبرا یشتریب منیا فاصله دیبا لذا
 تا باشند آگاه مخاطره فاصله زانیم از دیبا اپراتورها. شود گرفته نظر

 از منیا فاصله میحر. دهند شنهادیپ را منیا یها فاصله بتوانند
 .شد نییتع متر 171 موجود طیشرا به توجه با CGS ستگاهیا

 افزار نرم امد،یپ لیتحل و هیتجز انفجار، سک،یر  واژه های كلیدی:

Phast. 
 

 یشهرها در یگودبردار يمنیا لیتحل و هیتجز

 1939 سال در كرمانشاه و تهران
 یفلک  دیحم دیس,  مرزاله یاحمد  الدیم*,  این غالم رضا

, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم نشگاهدا
 زنجان یپزشک علوم دانشگاه

 با یذاتبه طور  که ایپو است یندیفرآ ساز و ساخت  مقدمه:

 های یتفعال شامل یگودبردار اتیعمل. باشد یم همراه بالقوه یخطرات
 و آب یمجار چاه، یحفار ،یکن یپ ،یبردار خاک لیقب از یساختمان

. است یکیمکان آالت نیماش و یدست لیوسا با یکن یپ فاضالب،
 ساز و ساخت اتیعمل های یتفعال ینتر خطرناک از یکی یگودبردار

 مختلف یها رسانه در یا برجسته گاهیجا یخیتار لحاظ از و باشد یم
 در ها یگودبردار یمنیا لیتحل و هیتجز مقاله نیا از هدف. دارد

 .است یشهر مناطق

 یمنیا لیتحل و هیتجز منظور به مطالعه نیا  ش بررسي:رو

 سال در( کرمانشاه و تهران)  بزرگ شهر دو در یگودبردار اتیعمل
 یسؤال 33 پرسشنامه از مطالعه نیا انجام یبرا. گرفت انجام 4939

 و. دیگرد استفاده OSHA و NIOSH های یستل چک اساس بر
 لیتکم شهر مختلف اطنق در پرسشنامه 44 شهرها از کدام هر در

 43SPSS افزار نرم از استفاده باها  داده لیتحل و هیتجز و دیگرد

 .شدند میتقس گروه 5 به تمیآ 33 یتاً. نهاشد انجام

 در یگودبردار یمنیا وضع که داد نشان مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 منیا طیشرا و تیمطلوب سطح بیترت به کرمانشاه و تهران شهر
 است، یمطلوب تیوضع در تهران و است بوده درصد 13,3 و 83,1

. گردد ینم تیرعا چندان یمنیا نکات و موارد کرمانشاه شهر در یول
 در یدیکل عامل ،یمنیا مسائل به نسبت آموزش و یآگاه نیهمچن

 شهر برخالف تهران، شهر در یگودبردار از یناش حوادث کاهش
 .است کرمانشاه

 یها نامه نییآ وها  دستورالعمل ن،یقوان از یآگاه  نتیجه گیری:

  در ییاجرا یها روش شناخت همراه به یگودبردار موضوع با مرتبط
 های یتسا تا شد خواهد موجب ها یگودبردار یساز منیا امر

 آن تبع به و شوند، برخوردار یباالتر یمنیا سطح از یگودبردار
 ناطقم لیقب نیا در یا مالحظه قابل حد تاها  آن شدت و حوادث

 با ییاجرا عوامل از کی هر ییآشنا گر،ید یسو از. ابدی کاهش یکار
 باعث تواند یم زین شیخو یقانون و یحقوق های یتمسئول و فیتکال
 شتریب چه هر شدن منیا به ،ها یتمسئول و فیتکال نیا تیرعا تا شود
 .دینما کمک یگودبردار های یتسا

 .کرمانشاه ن،تهرا ،یگودبردار ،یمنیا  واژه های كلیدی:

 

 به شده گزارش كار از يناش حوادث يبررس

 يط نیقزو استان ياجتماع امور و كار كل اداره

 1988 تا 1981 یها سال
 یحمد الیل, پوریعل محمود, یانیوار یصفر یعل*, یفرخ نیحس ریام

 یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم
 نیقزو

 مختلف یکار یها طیمح ریناپذ ییجدا جزء یشغل ادثحو  مقدمه:

 یها دوره بروز سبب حوادث نیا. باشد یم یصنعت مشاغل ژهیو به
 یها یافتادگ کار از ای و عضو نقص  مدت، یطوالن کار از بتیغ
 قابل ریتأث تینها در و شود یم مجرب کارگران در بعضاً و شمار یب

 منظور به مطالعه نیا. گذارند یم صنعت در یور بهره بر یتوجه
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 از گیری یشپ یراهکارها ارائه جهت حوادث بروز موثر علل ییشناسا
 .است گرفته انجام ها آن وقوع تکرار

. باشد یم نگر گذشته و یفیتوص مطالعه نیا روش  روش بررسي:

 یط شده ثبت و لیتکم حادثه فرم 7457 یبررس حاصل مطالعه نیا
 و کار کل اداره یبازرس واحد شگزار مطابق 4911 –4911 یها سال
 .است بوده نیقزو استان یاجتماع امور

 یط حادثه موارد کل انیم در پژوهش جینتا اساس بر  یافته ها:

 و ن،یمجرد از شتریب دهید حادثه نیمتأهل تعداد مذکور یها سال
 فرزند کی یدارا و فرزند بدون نیمتأهل نیب در شتریب حادثه یفراوان

-11 یسن گروه در حوادث یفراوان نیباالتر. شود یم مشاهده ثبت به
 برخوردار حادثه یفراوان نیباالتر از صبح یکار نوبت و بوده سال 13

 موارد به مربوط یفراوان نیشتریب یلیتحص گروه نظر از. است بوده
 یفراوان نیشتریب یشغل یها رسته نظر از و. باشد یم پلمید از تر نییپا
 یکیالکتر ریغ و یکیالکتر یها نیماش و فلزات با کار یصنعت گروه در
 در حوادث یفراوان ضمن در. است بوده یساختمان گروه دوم، رده در و
 داشته را زانیم نیباالتر سال کی ریز یکار سوابق با کارگران نیب

 .است

 آموزش ق،یتحق نیا از حاصل یها افتهی به توجه با  نتیجه گیری:

 کارگران کار به شروع با یمنیا نکات تیرعا و یفن یها مهارت
 و یفلز عیصنا در ژهیو به زین و کمتر التیتحص با اقشار در خصوصاً
 توجه نیهمچن. باشد یم برخوردار یا العاده فوق تیاهم از یساختمان

 تیوضع استحکام نظر از کار به ورود یابتدا در جوان قشر به خاص
 و یروح تیوضع دبهبو جهت کارفرما و کارگر مابین یف یقراردادها

 و یاقتصاد تیوضع بهبود زین و کار نیح یروان یها استرس کاهش
 مثبت ریتأث حوادث بروز کاهش در کارگران یمال یها دغدغه کاهش
 .داشت خواهد

 .حوادث علل کار، از یناش حوادث  واژه های كلیدی:

 

 یرو بر ارتعاش و صدا يبیترك اثرات يبررس

 صنعت كی رانكارگ يكیولوژیزیف یپارامترها

 1939 سال در قم استان در ينساج
  بهرام,  یلطف دیسع,  زاده محمد یمهد*,  یفرخ  لیاسماع

 افانسب یمهد,  فرد یمحمد ریام,  کوهنورد

 کارگران در خاص یشغل خطرات کننده ارائه ارتعاش و صدا  مقدمه:

 بر  ارتعاش و صدا یبیترک  اثرات یبررس پژوهش، نیا از هدف. است
 نیا با مواجهه معرض در کارکنان یکیولوژیزیف یپارامترها یرو

 .باشد یم کار طیمح خطرات

 47 یبر رو مقطعی و یفیتوصبه صورت  مطالعه  روش بررسي:

 ارتعاش و صدا با کار طیمح در که مطالعه مورد جمعیت از نفر
 انتخاب تصادفی صورت بهها  . نمونهرفتیپذ صورت داشتند مواجهه

 رفتهیپذ روش عنوان به یتاگوچ روش از استفاده با رکا نیا. شدند
 یکیولوژیزیف  یپارامترها. شد استفاده یتجرب یها پژوهش یبرا شده
 -t) تست یت آزمون یآمار یها آزمون از استفاده با یآور جمع از بعد

test) افزار نرم SPSS افزار نرم و 16 نسخه Excel و هیتجز مورد 
 .گرفتند قرار  لیتحل

 و صدا با مواجه زمان مدت شدن شتریب و زمان گذشت با  ه ها:یافت

 زانیم نیشتریب. کرد دایپ شیافزا خون فشار نیانگیم زانیم ارتعاش
 زمان مدت البته بود، یصوت فشار تراز نمودار به مربوط ییشنوا افت

 اندازه به یرتأث ینا یول داشتند یرهم تأث بازو دست ارتعاش و مواجهه
 ارتعاش و صدا با کار سابقه شیافزا با. نبود صوت شارف تراز زانیم

  افتی شیافزا زین خون فشار راتییتغ نیانگیم استاندارد، حد از باالتر

 ارتعاش و صدا یبیترک اثرات یبررس به قیتحق نیا  نتیجه گیری:

و  صدا. است پرداخته  کارگران یکیولوژیزیف یپارامترها یرو بر
 یرتأث (TTS, MAP) یرو بر که اندییها ارتعاش استرس

  یرو بر گذار یرعوامل تأث یبیترک اثرات سهیمقا.گذارند یم
 یشتریب مطالعات به و است دهیچیپ اریبس یکیولوژیزیف یپارامترها

 .است ازین

 صنعت ،یکیولوژیزیف یپارامترها، ارتعاش ،صدا  واژه های كلیدی:

 .ینساج

 

 پایانه با روزانه كار زمان مدت بین رابطه يبررس

 اختالالت و (VDT) یدیدار ینمایشگرها یها

 سال در سنندج شهر بانك كاركنان در خواب

1931 
 *زاده میابراه مهرزاد

 *کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 تجهیزات ،(VDT) یدیدار ینمایشگرها یها پایانه مقدمه:

ها  آن از استفاده که باشند یم یادار دفاتر از یبسیار در استاندارد
 سیستم ،یبینای با مرتبط ناگوار شرایط خطر افزایش باعث تواند یم

 در ما. گردد یخواب یب جمله از یروان بهداشت و یعضالن -یاسکلت
 یها پایانه با روزانه کار زمان مدت بین رابطه مطالعه این

 بانک کارکنان در خواب مشکالت و ( VDT) یدیدار ینمایشگرها
 .کردیم یبررس را، سنندج شهر

 تعداد ،(یمقطع) یتحلیل -یتوصیف مطالعه این در ش بررسي:رو

 که سنندج شهر یها بانک کارمندان از یتصادفبه صورت  نفر 911



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

48 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 بودند، مطالعه به ورود یمعیارها یدارا و کردند یم کار رایانه با
 یلهبه وس استرس و خواب کیفیت دموگرافیک، اطالعات و انتخاب

 افزار نرم باها  .دادهگردید یآور جمع یاختصاص یها پرسشنامه
 "مستقل یت" و "دو یکا یآمار یها آزمون "و SPSS 47 یآمار

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 کار زمان مدت مطالعه این از آمده بدست نتایج طبق یافته ها:

 یمعنادار یرتأث (VDT) یدیدار ینمایشگرها یها پایانه با روزانه
 ها یانهپا این با روز در ساعت 8 از بیش که یکارکنان خواب کیفیت بر

 .)pv) 664/6< است داشته ،کنند یم کار

 با کار نامطلوب اثرات از کارکنان حفاظت به منظور نتیجه گیری:

VDT ساعت 8 از کمتر به روز در کار زمان مدت شود یم توصیه 
 یبین پیش یکار شیفت در استراحت-کار یها زمان و یابد کاهش

 .شود

 یها پایانه بانک، کارکنان خواب، اختالالت كلیدی: واژه های

 .VDT ،یدیدار ینمایشگرها

 

 یاپراتورها انیم در يعضالن-ياسكلت عوارض

 زیتبر شهر در 118 تلفن مركز
 مایفه عماد*,  انتید مانیا

 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه*, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه

 یلیتحل-یفیتوص و یوعش یبررس منظور به مطالعه نیا  مقدمه:

 یاپراتورها انیم در یعضالن-یاسکلت عوارض بروز با مرتبط عوامل
 .گرفت انجام 4939 سال در زیتبر شهر در 441 تلفن مرکز

 پرسشنامه لیتکم قیطر ازها  داده یآور جمع  روش بررسي:

 و یشغل و یفرد اطالعات بخش دو شامل پرسشنامه. گرفت انجام
 پرسشنامه از استفاده با) یعضالن-یاسکلت عوارض بروز نیهمچن
 441 تلفن مرکز یاپراتورها یتمام شامل نمونه حجم. بود( کینورد

 .بودند زن یهمگ که بود زیتبر شهر در( نفر 16)

 عوارض بروز از مطالعه مورد افراد% 36 که داد نشان جینتا یافته ها:

. داشتند تیشکا خود بدن عضو چند ای کی در عضالنی–یاسکلت
 یها اندام در بیترت به گذشته ماه 41 یط در ها یناراحت نیترشیب

 گردن و%( 77) زانوها ،%(75,7) کمر ،%(84,9) دست مچ و دست
 طرز به زین یبدن یها اندام ریسا در میعال بروز که هرچند ،%(74,9)

 ون،یرگرس یکلجست جینتا اساس بر. بود باال یا مالحظه قابل
 مدت یطوالن نشستن ،یطوالن ارک سابقه لیقب از یشغل عوامل

 کردن کار عیسر به اجبار  و یکار فشار ،(استراحت یها وقفه بدون)
 در یعضالن-یاسکلت عوارض بروز با مرتبط عوامل ینتر مهم جمله از

 .بود اپراتورها یبدن مختلف یها اندام

 نیا نیب در نامطلوب یکار طیشرا انگریب جینتا نیا  نتیجه گیری:

 سطح ارتقاء منظور به شتریب توجه نیهمچن و شاغل دافرا از قشر
 نیا نیب در یعضالن-یاسکلت عوارض بروز از یریشگیپ و سالمت

 .دارد افراد

 پرسشنامه ،441 یتلفن اطالعات تلفن، اپراتور  واژه های كلیدی:

 .کینورد

 

 با آن رابطه و يعضالن-ياسكلت اختالالت شیوع

 شهر فدستبا فرش بافندگان در یكار پوسچر

 سنندج
 *زاده میابراه مهرزاد

 *کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 که است ایران در پرخطر و مهم مشاغل از ییک یباف یقال مقدمه:

-یاسکلت اختالالت بروز ساز زمینه یمختلف یارگونومیک عوامل
 شیوع تعیین مطالعه این از هدف. شود یم محسوب آن در یعضالن

 انجام پوسچر یارزیاب و نوردیک روش به یعضالن یاسکلت اختالالت
 است بوده سنندج شهرفرش باف  زنان در QEC روش به کار

 176 حاضر( یمقطع) یتحلیل-یتوصیف مطالعه در روش بررسي:

 مورد و انتخاب ساده یتصادف بطور سنندج شهر زن بافندگان از نفر
 -یاسکلت اختالالت شیوع تعیین منظور به. گرفتند قرار مصاحبه

 پوسچر یارزیاب و (NMQ) نوردیک استاندارد پرسشنامه از ینعضال
 باها  . دادهشد استفاده (QEC) مواجهه سریع یارزیاب روش از یکار

 و دو یکا تست یها آزمون و SPSS IBM 16 افزار نرم از استفاده
 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد مستقل یت

 مورد فندگانبا در یعضالن -یاسکلت اختالالت شیوع یافته ها:

 8/13 و 71 با شانه و کمر یببه ترت که ، بود درصد 1/16 مطالعه
 درصد 18 و 16 با پاها و آرنج و بیشترین اختالل، گزارش درصد

 ناحیه در اختالالت شیوع میزان بین. داشتند را شیوع کمترین
 یمعنادار یآمار رابطه QEC امتیاز و گردن و دست/مچ بازو،/شانه

 کار مدت و کار سابقه میانگین همچنین (.p<6,67) شد مشاهده
 یعضالن -یاسکلت اختالل بدون و اختالل یدارا گروه دو در روزانه

 (.p>6,67) بود معنادار یآمار نظر از

 و روزانه کار یباال نسبتاً زمان مدت رسد یم به نظر نتیجه گیری:

 ایشافز با گاهیمننش ارتفاع تنظیم در تعلل نیز و کار بودن یتکرار
 یاسکلت اختالالت یباال شیوع در یرگذارتأث عوامل از بافته قسمت
 تصحیح. است آن موید نیز پوسچر یارزیاب نتایج که باشد، یعضالن

 رعایت و تنظیم قابل نشستنگاه یطراح با نشستنگاه ارتفاع موقع به
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 راهگشا شیوع کاهش در تواند یم ها کارگاه در یارگونومیک اصول
 .باشد

 ،یباف یقال ،یعضالن -یاسکلت اختالالت  كلیدی: واژه های

 ..QEC پوسچر، یارزیاب ،یارگونوم

 

 افتهی مواجهه كارگران در يكیژنت بیآس يبررس

 الكتروفورز ژل روش از استفاده با دئیفرمالد با

 نیمالم كارگاه چند در ( comet assay) يسلول تك

 یساز
 شکرلو یوهاب معصومه*, دل زنده رضوان

 تهران یدبهشتیشه یپزشک علوم*, تهران یدبهشتیشه یشکپز علوم

 – فنل د،یفرمالده – اوره همچون یدئیفرمالد یهانیرز مقدمه:

 لوازم دیتول یبرا هیاول مواد عنوان به دیفرمالده – نیمالم د،یفرمالده
 ظروف و یمصنوع افیال ، کیپالست ،یکاغذ محصوالت ،یچوب

 ییایمیش واسطه کیبه عنوان  دییفرمالد. شوند یم مصرف ینیمالم
 دیفرمالده. شود یم دیتول هانیرز نیا کننده مصرف یعدر صنا

(HCHO) که است تند یبو با و ریپذ واکنش ، رنگ یب یگاز 
به عنوان  IARC  سرطان بر قیتحق المللی ینب سازمان توسط

 بیآس یمحدود مطالعات. است شده شناخته یانسان یزاسرطان
 نیا از هدفاند.  نموده گزارش را  یشغل مواجهه در دییفرمالد یکیژنت

 نیمالم کارگاه چند کارگران در یتنفس مواجهه زانیم یبررس قیتحق
 .باشد یم افراد نیا در DNA یها مولکول به بیآس یبررس و یساز

  کارگران از نفر 71 یرو بر شاهد -مورد مطالعه نیا روش بررسي:

 انجام تهران شهر غرب منطقه در نیمالم ظروف سازنده کارگاه 1
 منطقه همان در گرید عیصنا کارگران از نفر 91 کنترل گروه.رفتیپذ
 مصرف و  کار سابقه و سن لحاظ از افتهی تماس افراد با شده جور و
 انیز عوامل ای و دیفرمالده با یشغل مواجهه که شدند انتخاب گاریس

 خون یها تیلنفوس در DNA بیآس یبررس جهت.نداشتند آور
 زانیم.شد استفاده یسلول تک الکتروفورز ژل روش از یطیمح

 با یتنفس یهوا در دیفرمالده غلظت یریگ اندازه با یشغل مواجهه
 یآمار یلو تحل  هیتجز. شد انجام NOISH 9766 روش از استفاده

 .رفتیپذ انجام 48 نسخه SPSSافزار نرم از استفاده با جینتا

 ی سازنده یها کارخانه در دیلدهفرما غلظت نیانگیم یافته ها:

 طول نیانگیم. آمد بدست ppm 6,6886,667  نیمالم ظروف
 آمد بدست( کرومتریم 1,11±97,18)  مواجهه گروه در ( TL) کامت

 شکل به(   کرومتریم 1,83±11,49) کنترل گروه با سهیمقا در که
  بیآس نیهمچن. است داشته شیافزا ( P< 6,664) یمعنادار

DNA بسته ،یزن ،سنگی)پرس کار مختلف یشغل یها روگ در 
 .است نداشته یدار یمعن اختالف( یآبکار و یبند

 مواجهه زانیم دهد یم نشان آمده بدست جینتا نتیجه گیری:

 مجاز حدود از تر یینپا شده یبررس یها ستگاهیا یتمام در یتنفس
 گروه در  DNA بیآس یول باشد یم رانیا در) ppm) 6,68 سقف
 بیآس گفت توان یم تینها در. است گروهباالتر از  افتهی ههمواج

 رانیا در شده دییتا  مجاز حدود از تر یینپا یها غلظت در یکیژنت
 کنترل اقدامات دهد یم نشان آمده بدست جینتا. شود یم مشاهده
 مورد شده مطالعه افراد در ییزا سرطان سکیر کاهش جهت یبهداشت

 .است ازین

 ،یتنفس مواجهه ،یکیژنت بیآس د،یفرمالده  واژه های كلیدی:

 .یساز نیمالم

 

 یها خوابگاه يمصنوع یيروشنا شدت يابیارز

 زاهدان يپزشك علوم دانشگاه سیپرد
,  زارع نیحس, ییرزایم رمضان,  یمیرح فاطمه*,  یهاشم راحله

 آزاد یوبیا هیسم
 یپزشک لومع, زاهدان یپزشک علوم, زاهدان یپزشک علوم*, زاهدان یپزشک علوم

 زاهدان یپزشک علوم, زاهدان

 زمان مدت یبرا انیدانشجومعموالً  که است یمحل خوابگاه مقدمه:

 ،پردازند ی( ممطالعه سالن ای اتاق در)مطالعه و استراحت به یطوالن
 هایی یطمح نیچن در آن نهیبه عیتوز و مناسب ییروشنا وجود

 یرتأخ به را گیحوصل یب و دقت کاهش و چشم یخستگ بروز تواند یم
 گردد یانرژ نهیبه مصرف سبب و انداخته

 اندازه هدف با یفیتوص _ یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 علوم دانشگاه سیپرد یها خوابگاه یمصنوع ییروشنا شدت یریگ
 در ستگاه،یا 8116در ها یریگ اندازه. دیگرد انجام زاهدان یپزشک
 شده انجام هگنر ترم لوکس توسط و( یا شبکه) لومن روش با شب

 با و شده زیآنال Arc Map و SPSS یها افراز نرم با جینتا و
 مورد یهوا تن. دیگرد سهیمقا IESNA و یکشور یها استاندارد

 زین ساعت در ییروشنا منابع از یناش یگرما یساز یخنث یبرا یازن
 .شد محاسبه

 یها اتاق کل از%  81 یمصنوع یعموم ییروشنا شدت  یافته ها:

 یکشور استاندارد از کمتر%  74و IESNA  استاندارد از کمتر خواب
 در باال یها تخت از یمین شده یریگ اندازهها  تخت کل از و بوده

  IESNA استاندارد از کمتر%  81 و یکشور استاندارد محدوده

 مورد یها اتاق کف کل از%  86و نییپا یها تخت از%  11. باشد یم
 های یمنحن اساس بر.باشد یم  IESNA دارداستان از کمتر یابیارز

 استاندارد محدوده در یباًتقر مطالعه یها سالن مرکز زولوکس،یا
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 کل نیچن هماند  بوده IESNA استاندارد از کمتر%  466و یکشور
 منابع از یناش  یساز یخنث یبرا ازین مورد یهوا تن و یمصرف وات

 ساعت در نت 71/11و وات 18434 بیترت به یمصنوع ییروشنا
 .آمد بدست

 ، یآموزش یور بهره شیافزا و یسالمت حفظ یبرا  نتیجه گیری:

 یآگاه سطح یارتقا ،ها خوابگاه در ییروشنا ستمیس مناسب یطراح
 باها  تخت مناسب دمانیچ و مطالعه یرفتارها بهبود در انیدانشجو

 هم دارد ضرورت یمصنوع ییروشنا منابع گاهیجا گرفتن نظر در
 کاهش و ییروشنا منابع از یناش ییگرما بار کاهش جهت در نیچن

 راهروها مثل ییها مکان ییروشنا شدت که است الزم یمصرف یانرژ
 منابع تعداد از و گرفته قرار استاندارد محدوده در  آشپزخانه و

 .شود کاسته الزم ریغ ییروشنا

 استاندارد خوابگاه، ، یمصنوع ییروشنا  واژه های كلیدی:

 .IESNA استاندارد ،یکشور

 

 نسبت یا حرفه بهداشت انیدانشجو درک زیآنال

 ستمیس یيایمیش مواد ینگهدار یها برچسب به

 ( GHS) يجهان هماهنگ
 یدرخشان لیکائیم, ینظر دیسع, یلیدل یعل*, یمحمودداوود 
 علوم دانشگاه, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه*, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه

 لیاردب یپزشک علوم نشگاهدا, لیاردب یپزشک

 را رهیغ و انفجار ،یخورندگ لیقب از یخطرات ییایمیش مواد مقدمه:

 منیناا اعمال کاهش یرو بر یمنیا میعال نکهیا به توجه با و دارند
 در ییها دستورالعمل المللی ینب یها سازمان از یبرخ و باشد یم ثرؤم

 با مطالعه نیا لذاد ان نموده ارائه خطرات گونه نیا با برخورد نهیزم
 نسبت یا حرفه بهداشت رشته انیدانشجو درک زانیم یبررس هدف

 انجام 4939 سال در GHS ییایمیش مواد ینگهدار یها برچسب به
 .شد

 از نفر 15 نیب در یمقطع ر یلیتحل مطالعه نیا  روش بررسي:

 دانشگاه بهداشت دانشکده یا حرفه بهداشت کالس دو انیدانشجو
 قیطر از اطالعات یگردآور که رفتیپذ صورت لیاردب یپزشک علوم

 ستمیس طبق پاسخ یها نهیگز ارائه بدون و ارائه با پرسشنامه دو

GHS  نرم قیطر از آمده بدست یها-داده سپس و رفتیپذ انجام 
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد  Excel 1646 افزار

 زانیم نیشتریب که داد نشانها  داده لیتحل و هیتجز  یافته ها:

 میعال به مربوط پاسخ یها نهیگز هیارا بدون پرسشنامه در درک
 گاز میعال به مربوط زانیم نیا نیکمتر و یخورندگ ، ییزا اشتعال
 نیشتریب مقابل نقطه در و بود شونده دیاکس و محرک فشار، تحت
 تیسم میعال را پاسخ یها نهیگز هیارا با پرسشنامه در یآگاه درصد

 به محرک عالمت را آن نیکمتر و شونده منفجر و یدگخورن ،یآب
 .دادند اختصاص خود

 و بود میعال از یبرخ ازیامت بودن نییپا یایگو جینتا  نتیجه گیری:

 به ازین بدون دیبا یا حرفه بهداشت انیدانشجو نکهیا به توجه با
 لذا باشند، میعال نیا به ییپاسخگو به قادر یتخصص یها آموزش

 .دارد ضرورت میعال از یبرخ یطراح رد نظر دیتجد

 درک زیآنال ،ییایمیش مواد برچسب ،GHS  واژه های كلیدی:

 .میعال

 

 يمنیا فرهنگ
 نیا شریف  مرتضی*,   سبزی اصغر علی

 شیراز پزشکی علوم*,  ایوانکی عالی آموزش موسسسه

 فرهنگ سطح ارتقاء یها روش و ایمنی فرهنگ با آشنایی  مقدمه:

 اتمی های وگاهنیر در ایمنی

 یمنیا فرهنگ آژانس، یاستانداردها از استفاده با  روش بررسي:

 یاتم روگاهین در یمنیا فرهنگ یابیارز دوره وShell شرکت در
 بوشهر

 حادثه وقوع علت نیشتریب شده انجام های یبررس طبق  یافته ها:

 و علم شرفتیپ به توجه با و شود یم لیتشک یانسان یخطا از
 بر دیبا پس. نمود کنترل را حوادث یتمام توان ینم موارهه یابزارها

 یبرا .ردینگ انجام یمنیناا کار تا شود انجام یشتریب کار انسان یرو
 اهدافها  سازمان هیکل در کار انجام از قبل دیبا یمنیا بهتر درک

 و بهداشت ایمنی، مدیریت سیستم طبق)نمود انیب را یمنیا از حاصله
 نیب در و( نمود تالش اهداف به دنیرس یستارا در و زیست محیط

 تجربه کرد، جادیا را داریپا یمنیا فرهنگ کی الزم زشیانگ افراد
 در یریگ چشم یرتأث تواند یم یمنیا فرهنگ جادیا که داده نشان

 مثل حساس عیصنا در خصوص به باشد، داشته را حوادث کاهش
 ابتدا. باشد یم ییباال تیاهم حائز یمنیا فرهنگ ،یاتم یها روگاهین
 یابیارز میت کی لهیوس به یسازمان هر در یفرهنگ ضعف نقاط دیبا

 ای و فرهنگ نردبان طبق یمنیا فرهنگ سطح)گردد یبررس مناسب
 فرهنگ ارتقاء جهت در سپس و( شود مشخص گرید یها روش به

 .میینما تالش

 کی در فرهنگ کردن اجرا یبرا روش نیبهتر  نتیجه گیری:

 لهیوس به دیبا رفتار رییتغ نیا که باشد یم افراد رفتار در رییتغ سازمان
. باشد زور و یاجبار ابزار با نه گردد اجرا افراد تیذهن در زشیانگ

 . ... و بنر ،یمنیا یها دستورالعمل از استفاده با مثال

 .مدیریت آژانس، ،یمنیا فرهنگ،  واژه های كلیدی:
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 یا حرفه بهداشت و يمنیا تیوضع زیآنال

 CAHP روش به ها یشگاهآزما
,  ینظر معصوم, یلیدل یعل, یدرخشان لیکائیم*, ینظر دیسع

 یقنبر نینورالد
 علوم دانشگاه, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه*, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه

 اصفهان دانشگاه, زیتبر دانشگاه, لیاردب یپزشک

 مخاطرات ،یرکا های یطمح از یکی عنوان به ها یشگاهآزما  مقدمه:

 مخاطرات کنترل و یابیارز ،ییشناسا که دارد را خود به مخصوص
 و یمنیا تیوضع یابیارز هدف با پژوهش نیا. دارد ضرورتها  آن

 علوم دانشگاه یها دانشکده های یشگاهآزما یا حرفه بهداشت
 چک (AHP) مراتب سلسله زیآنال ندیفرا روش به لیاردب یپزشک

 .است گرفته صورت ستیل

 8 در که بوده یمقطع ر یفیتوص نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 مورد MATLAB  1641افزار نرم درCAHP روش به شگاهیآزما
 آموزش شامل) ارهایمع یوزن درصد ابتدا. گرفت قرار یبررس

 ،ییایمیش مخاطرات زات،یتجه ر یکیزیف مخاطرات مستندات،
 د،یزا مواد زائد مواد الانتق ر رهیذخ ر یآور جمع ر دفع ه،یتهو ستمیس

 بهداشت ر یمنیا ه،یاول یها کمک  ر یاضطرار طیشرا ،یقاطفاء حر
 بهداشت و یمنیا نیمتخصص توسط( یفرد حفاظت لیوسا و یعموم
 هر ازیامت سپس. شدند- یریگ نیانگیم آن جینتا و لیتکم یا حرفه

 طبق بر ستیل چک اساس بر ها یشگاهآزما در ارهایمع نیا از کی
ها  آن یینها یوزن درصد تینها در. شدند محاسبه یشنهادیپ طهراب
 ییروا دیتائ یبرا و. آمد بدست ارهایمع و نیمتخصص نمره احتساب با

 زین Expert Choice افزار نرم از ،MATLAB افزار نرم تمیالگور
 .شد استفاده

 مخاطرات که است آن انگریب متخصصان دگاهید جینتا  یافته ها:

 با زاتیتجه و یکیزیف مخاطرات و ،ترین یشب 44/17 با ییایمیش
 درصد نیهمچن. دارند ارهایمع نیب در را یوزن درصد نیکمتر 78/1
 قاتیتحق ط،یمح بهداشت ،یمیوشیب های یشگاهآزما یینها یوزن

 برابر بیترت به یداروساز و یتولوژیپارازا ،یمنولوژیا ،یفارماکولوژ
 کهیبطور. بودند  11/77 و19/1 ،63/1 ،11/11 ،67/5 ،11/46
 درصد نیکمتر یمنولوژیا شگاهیآزما و نیشتریب یداروساز شگاهیآزما
 .داشتند را یوزن

 تیاولو حاصل، جینتا  لیتحل و هیتجزبر اساس   نتیجه گیری:

 بهداشت ،یتولوژیپارازا ،ینولوژیمیا شگاهیآزما در بیترت به کنترل
 شنهادیپ یوسازدار و یفارماکولوژ قاتیتحق ،یمیوشیب ط،یمح

 هیتوص یفن حفاظت و یمنیا تهیکم لیتشک نیهمچن و شود یم
 .گردد یم

 ،AHP ست،یل چک شگاه،یآزما ،یمنیا یابیارز  واژه های كلیدی:

 .یپزشک علوم دانشگاه
 

 بهداشت شگاهیآزما در صدا كنترل و يبررس

 نیقزو يپزشك علوم دانشگاه بهداشت دانشكده
 نسا ماه,  یانیوار یصفر یعل,  پور یفمصط فروغ*,  دانشوند سمانه

 احمدلو خیش یمیرح
 یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 نیقزو

 به بیآس مسبب کار طیمح خطرات از یکی عنوان به صدا  مقدمه:

 خصوص در یادیز مطالعات.باشد یم یور بهره کاهش و کار یروین
 یگو باز که است شده انجام رانیا عیاصن در صدا ییزا بیآس

 نیچن هم. است صدا با کارگران درصد 17 حد از شیب ی مواجهه
ها  کالس در صدا که دهد یم نشان یآموزش های یطمح در ها یبررس

 هدف با مطالعه نیا(.بل یدس96)است یشنهادیپ محدوده از شیب
 انجام نیقزو دانشگاه یصدا شگاهیآزما در آن کنترل و صدا یبررس

 کینزد که هیتهو دستگاه یصدا یبررس نیا در.است گرفته
 شگاهیآزما نیا در صوت فشار تراز شیافزا سبب دارد قرار شگاهیآزما
 است شده

 را صدا یاصل منبع یدانیم های یبررس با مطابق  روش بررسي:

 تراز شیافزاو سبب  است گذار یرصوت تأث فشار تراز یرو بر که
. شد داده صیتشخ شگاهیآزما کینزد ی یهتهو دستگاه ،شود یم صوت
 در صداسنج دستگاه با هیتهو دستگاه توسط شده جادیا یصدا سپس

 بودند بازها  پنجره که یهنگام محوطه از رونیب و یآموزش طیمح
 با یآجر واریشگاه،دیآزما در صوت تراز کاهش یبرا.شد یریگ اندازه
 سپس.شد ساخته مانیس و آجر با متر یسانت 97 عرض و متر9 ارتفاع

 روش با بودند بازها  پنجره که یزمان شگاهیآزما درون صدا تراز
 داخل در صوت فشار تراز نیانگیم و شد یریگ اندازه یبند ستگاهیا

 شد محاسبه ها یشگاهآزما

 فشار تراز نیانگیم خصوص در محاسبات و یریگ اندازه  یافته ها:

 ریز جینتا یآجر وارید اختس از بعد و قبل ها یشگاهآزما درون صوت
 :کند یم بازگو را

 83,61: کی کیپرات اتاق(: بازها  )پنجره یآجر وارید ساخت از قبل
 89,13: سه کیپرات اتاق ،بل یدس 75,11: دو کیپرات اتاق ،بل یدس
 شگاهیآزما، بل یدس 83,1: یکیزیف عوامل شگاهیآزما ،بل یدس

 .بل یدس 54,35: ییایمیش عوامل
 89,91: کی کیپرات اتاق(: بازها  )پنجرهیآجر وارید تساخ از پس
 86,11: سه کیپرات اتاق ،بل یدس 78,79: دو کیپرات اتاق، بل یدس
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 شگاهیآزما، بل یدس 87,98: یکیزیف عوامل شگاهیآزما، بل یدس
 .بل یدس 85,41: ییایمیش عوامل

 تراز .بود بل یدس 34,74 هیتهو دستگاه صوت فشار تراز نیانگیم
 تراز از شیب وارید ساخت از بعد و قبل ها یشگاهآزما یهمه یصدا

 یتمام صوت فشار تراز کاهش سبب وارید اما بود صوت استاندارد
 .شد هاشگاهیآزما

 فشار تراز که است مطلب نیا یبازگو دستاوردها  نتیجه گیری:

 یکاف بهبود نیا اما ، افتهی کاهش ها یشگاهآزما یهمه در صوت
 یکنترل یها روش بایست یم یشنهادیپ تراز به دنیرس یبرا.  ستین
 ردیگ صورت یشتریب

 .کنترلی،ریگ اندازه، صدا  واژه های كلیدی:

 

 ياسكلت های يناراحت به ابتال تیوضع يبررس

 به شوایپ شهرستان یادار كاركنان در يعضالن

 ROSA روش
 *زاد میابراه نبیز
 *یبهشت دیشه یپزشک علوم

 و یادار یکار های یطمح در ها یانهرا افزون زروبا ورود   مقدمه:

 انه،یرا کاربران نیب در یعضالن یاسکلت های یماریب مشاهده
 با کار نیح در افراد نامناسب های یتوضع ییشناسا به ازین و ضرورت

 اصالح با یعضالن یاسکلت های یماریب به ابتال از یریشگیپ و انهیرا
 .شود یم احساس شتریب روز به روز انهیرا با کار یها ستگاهیا

 73)نفر 466 یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 کارمندان نیب از یتصادف روش به که کردند شرکت( زن 14مرد،
 وعیش زانیم یابیارز یبرا. بودند شده انتخاب شوایپ شهرستان ادارات

 یعضالن یاسکلت یناراحت پرسشنامه از یعضالن یاسکلت های یماریب
 ستگاهیا در یارگونوم یفاکتورها سکیر سنجش یو برا کینورد

 (ROSA)یادار تنش عیسر یابیارز روش از انهیراکار با  یها

 .شد استفاده

 ROSA  98% روش به سکیر سطح یبند طبقه بر بنا  یافته ها:

( نفر 81%  )  81و(7کمتر از  ازیامت) خطر کم ی یهناح در(  نفر 98)  
 قرار(7 از شتریب ازیامت)یارگونوم مداخله مانجا ضرورت ی یهناح در

 ی یهناح در( نفر99%) 99، شانه و گردن هیناح در( نفر51% )51.داشتند
 در( نفر 73%)73و ران ریز و زانو هیناح در( نفر 84% )84، دست مچ
 یرهایمتغ نیب.شدند یم متحمل را وارده یها تنش کمر هیناح

 ازیامت بر دار معنا یرتأث یراکار دا سابقه و ،یبدن توده ت،شاخصیجنس
 .بودند ROSA  یینها

به  یادار تنش عیسر یابیارز روش از استفاده با  نتیجه گیری:

 کار های یستگاها یکیارگونوم مشکالت توان یم کارآمد یابزارعنوان 
 نیبد و برآمد آن  طیشرا بهبود درصدد و کرد ییشناسا را انهیرا با

 .نمود یریشگیپ یالنعض یاسکلت های یماریب از شکل

 ک،ینورد یعضالن یاسکلت یناراحت پرسشنامه  واژه های كلیدی:

 .یادار تنش عیسر یابیارز روش انه،یرا با کار ستگاهیا
 

 كاركنان در يعضالن ياسكلت اختالالت يابیارز

 ینتأم يدرمان ، يبهداشت واحد دو در شاغل

 مازندران ياجتماع
 یشهر یمهد*,  نژاد یعالئ محمدرضا

 شده پرداخت یشغل یها غرامت از%  16 حدوداً صنعت در مقدمه:

 کار با مرتبط یعضالن یاسکلت اختالالت به مربوط کارگران به
گزارش  ترین یعشا درد کمر اختالالت دسته نیا یاناز م که باشد یم

 یاسکلت اختالالت یابیارز و یبررس به مطالعه نیا. است شده
 و یبهداشت مرکز دو در شاغل یرماند و یادار کارکنان در یعضالن

 یابیارز یبرا یاریبس یها روش تاکنون.پردازد یم مازندران یدرمان
 یمبنا بر یکهر  کهاند  شده یمعرف یارگونوم یفاکتورها سکیر

 و یکیاستات یروین مانند یعوامل و یعیطب  پوسچر از بدن انحراف
 عوامل ریسا و زمان مدت تکرار، بدن، به شده وارد یکینامید

 مورد تیموقع یارگونوم یینها ازیامت یفرد و یسازمان ،یطیمح
 .کنند یم نییتع را مداخله شاخص و کرده محاسبه را یبررس

( زن نفر 47 و مرد نفر 47)نفر 96 حاضر مطالعه در روش بررسي:

 رشیپذ ،ها داده یفرابر ، یمال ،یادار یها بخش در شاغل پرسنل از
 بابلسر شفا مارستانیب و آمل یاجتماع ینتأم یتخصص کینیکل یپل

 به ،کنند یم استفاده کار طیمح در انهیرا از خود کار انجام یبرا که
 با فوق مطالعه. گرفتند قرار یبررس مورد ، مطالعه تحت نمونه عنوان

 و (CMDQ)کرنل یعضالن یاسکلت یناراحت پرسشنامه از استفاده
 آماره از یریگ رهبه و (ROSA) یادار تنش عیسر یابیارز روش

 SPSS43 افزار نرم از استفاده با دو یکا آزمون و یفیتوص یها

 .است شده انجام

 نشان CMDQ پرسشنامه از آمده بدست هیاول جینتا یافته ها:

 و یاسکلت اختالالت نظر از افراد تیشکا نیشتریب که دهد یم
 یفوقان قسمت و% ( 59,9)  گردن ،%( 58,5) کمر به مربوط یعضالن
 ها یناراحت نیشتریب گرید عبارت به ای ،باشد ی%( م 88,5) پشت

 که است نیا نشانگر جینتا نیهمچن. است یفوقان اندام با مرتبط
 ROSA یبرا( 1,55+6,81)  نیانگیم هشدار سطح در افراد تیاکثر

طور  ین. همدارند قرار CMDQ ازاتیامت در متوسط تنش سطح و 
 و بوردیک تلفن، تور،یمان یریگ قرار تیموقع نیب یدار یمعن رابطه



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

53 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 یاسکلت اختالالت بروز زانیم و انهیرا اپراتور شخص با ماوس
 .دارد وجود آنان در یتحتان و یفوقان اندام در یعضالن

 پرسشنامه همراه به یادار تنش عیسر یابیارز روش نتیجه گیری:

 یابیارز یبرا موثر روش کرنل، یعضالن یاسکلت های یناراحت
 با مرتبط یفاکتورها سکیر که باشد یم یادار یکار یها گاهیستا

 وجود به توجه با نیهمچن.  سنجد یم را کار طیمح در یناراحت
 نظر دیتجد به ازین وتریکامپ کاربران در یعضالن یاسکلت اختالالت

 مشهودکامالً  افراد از گروه نیا یبرا یکار یها یستگاها یطراح در
 .است

 ، کمردرد ،یادار تنش پرسشنامه، ،یرگونوما  واژه های كلیدی:

 .پوسچر
 

 يعضالن ياسكلت اختالالت به ابتال خطر يابیارز

 زدی شهر زن شگرانیآرا در RULA روش به
 عصمت,  پور باقر اعظم,  یبرخوردار  ابوالفضل*,   یاحمد  مهیفه

 کارگر فاطمه,  فالح  نیحس,  زاده یعیشف  هیمهد,  ییبکا  السادات
 دیشه یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم*, یصدوق دیشه یشکپز علوم
 یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق

 یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق دیشه

 دالیل از (MSDs) عضالنی اسکلتی اختالالت امروزه مقدمه:

 کاهش و تیپرداخ یها غرامت افزایش کارکنان، ناتوانی بروز عمده
 گردد یم محسوب توسعه حال در و صنعتی کشورهای در یور بهره

 در شتریب کار، بودن یدست تیماه علت به شگرانیآرا انیم نیا در
 هدف با مطالعه نیا نیبنابرا باشند یم اختالالت نوع نیا معرض

 زن شگرانیآرا در یعضالن یاسکلت اختالالت به ابتال خطر یابیارز
 .دیگرد انجام زدی شهر

 به و یلیتحل -یفیتوص مطالعه نوع کی مطالعه نیا روش بررسي:

 زدی شهر زن یشگرانآرا یبررس مورد جامعه که بوده یمقطع روش
 ساده یریگ نمونه روش به شگریآرا471 تعداد منظور نیبد ،باشند یم

 از یعضالن یاسکلت اختالالت یبررس جهت. دندیگرد انتخاب
 از اختالالت نوع نیا به ابتال خطر یابیزار جهت و کینورد پرسشنامه

شد  گرفته بهره (RULA) یفوقان اندام مواجهه عیسر یابیارز روش
 و هیتجز مورد  SPSS افزار نرم از استفاده باها  داده انیپا درو 

 .گرفت قرار لیتحل

 یسن نیانگیم که داد نشان ها داده لیتحل و هیتجز یافته ها:

 شگرانیآرا نیا کار سابقه و 1/99 ±1/3یبررس مورد زن شگرانیآرا
 بدست جینتا نیهمچن. باشد یم سال 7/46 ±8/1 متوسط طور به

 از درصد 5/54 حدود که داد نشان کینورد پرسشنامه از آمده
 و داشته یعضالن یاسکلت اختالالت از یناراحت ابراز زن شگرانیآرا

. است اشتهد را اختالالت نیا وعیش نیشتریب درصد 4/58 با پا هیناح
 یبررس مورد افراد شتریب که داد نشان RULA روش با یابیارز جینتا
 .(درصد 1/18)رندیگ یم قرار 9 و 1 سطح در

 ینتر مهم از یکی یعضالن یاسکلت اختالالت نتیجه گیری:

 آن یاصل علت که شود یم محسوب یشگریآرا حرفه مشکالت
 باشد یم مواقع شتریب در بودن ستادهیا نیهمچن و بودن یدست تیماه

 شود یم هیتوص شغل نیا در یساز زهیمکان یها تیمحدود به توجه با
 دوره گرفتن نظر در و میتنظ قابل یصندل از استفاده لیقب از یاقدامات

 در اختالالت نیا زانیم کاهش جهت کار نیح در یاستراحت یها
 .شود گرفته نظر

 ،زن گرانشیآرا ی،عضالن یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .RULA روش
 

 اختالالت به ابتال خطر كیارگونوم يابیارز

 شگرانیآرا در RULA روش به يعضالن ياسكلت

 زن و مرد
 ابوالفضل,  پور باقر اعظم,  ییبکا السادات عصمت*,  یاحمد مهیفه

 یمتق زهرا یب یب,  یحلوان  نیحس غالم,  یبرخوردار
 دیشه یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم*, یصدوق دیشه یپزشک علوم
 یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق

 یصدوق دیشه

 اختالالت از پیشگیری کشورها از بسیاری در امروزه مقدمه:

 اولویت و ضرورت یک صورت به کار با مرتبط عضالنی-اسکلتی
 کریس از یکی نامناسب کاری های پوسچر. است آمده در ملی

 ارزیابی، که باشند می اختالالت نوع نیا بروز در اصلی های فاکتور
 هدف با مطالعه نیا لذا باشد می اهمیت حایز آن سازی سالم و بهینه

 RULA روش به یعضالن یاسکلت اختالالت یکیارگونوم یابیارز
 .دیگرد انجام زدی شهر زن و مرد شگرانیآرا در

 که بوده یلیتحل-یفیوصت مطالعه کی مطالعه نیا روش بررسي:

 در که باشند یم زدی شهر زن و مرد شگرانیآرا یبررس مورد جامعه
 ساده یتصادف یریگ نمونه صورت به شگریآرا 186 تعداد انیم نیا

 اختالالت یبررس جهت مطالعه نیا در دندیگرد انتخاب یبررس جهت
 کیارگونوم یابیارز جهت و NMQ پرسشنامه از یعضالن یاسکلت
 بهره  RULA روش از یعضالن یاسکلت اختالالت به تالاب خطر

 افزار نرم و یآمار یها آزمون از استفاده با ها داده سپس شد گرفته

SPSS  گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد. 

 مورد شگرانیآرا یسن نیانگیم که داد نشان جینتا یافته ها:

 نینگایم طور به افراد نیا و بوده 73/91 ±1/3( زن و مرد)یبررس
سابقه  نیانگیم نیهمچن داشتند تیفعال ساعت 3/8 ±69/9 روزانه
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 پرسشنامه از حاصل جینتا. باشد یم سال 15/44 ±3/1ها  آن یکار

NMQ یناراحت یبررس مورد افراد درصد 1/58 حدود که داد نشان 
 نیهمچن و اند داشته ابراز یعضالن یاسکلت اختالالت از را خود

 جینتا ضمناً. باشد یم پا اندام به مربوط اختالالت وعیش نیشتریب
 در یبررس مورد افراد شتریب که داد نشان RULA روش با یابیارز

 .(درصد 57)رندیگ یم قرار 9 سکیر سطح

 یعضالن یاسکلت اختالالت که است نیا انگریب جینتا نتیجه گیری:

 لذا است برخوردار ییباال وعیش از شگرانیآرا در پا هیناح در ژهیو به
 یاستراحت یها دوره گرفتن نظر در لیقب از یاقدامات شود یم هیتوص

 انجام امکان که مخصوص یها یصندل از استفاده ای و کار نیح در
 کاهش جهت سازند، یم فراهم شگریآرا یبرا را نشستهبه صورت  کار

 .شود گرفته نظر در اختالالت نیا

، RULA روشی، عضالن یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .شگرانیآرا ، NMQ پرسشنامه

 

 يخستگ با ینوبت كار برنامه نوع ارتباط يبررس

 FAID مدل از استفاده با آن از يناش
 انیزمان زهرا*,  یطوس ییرزایم رایسم

 رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 یها مدل کار از یناش یخستگ بهتر تیریمد منظور به  مقدمه:

 ،یکار برنامه یزیمم منظور به کار از یناش یخستگ یابیارز ،یکم
 انواع رانیا در نکهیا به توجه با. آیند یم حساب به سودمند ییابزارها
 مختلف یکار های یطمح در ینوبت کار یها برنامه از یمتنوع

 یبررس اهداف با حاضر مطالعه شود یم استفاده ها یمارستانخصوصاً ب
 یخستگ نیب ارتباط یررسب و پرستاران یخستگ بر یکار برنامه اثر

 .رفتیپذ صورت ینیع و یذهن

 در شاغل پرستار 978از مطالعه نیا اطالعات  روش بررسي:

 اطالعات یآور جمع ابزار. دیگرد یآور جمع رازیش های یمارستانب
 تیفیک پرسشنامه ،(Samn-Perelli) یذهن یخستگ اسیمق شامل
 FAID نینتردایا یکار برنامه یزیمم افزار نرم و پتزبورگ خواب

(Fatigue Audite InterDyne) یکار برنامه یابیارز جهت 
 .است بوده افراد

 معنادار ارتباط مختلف های یفتش با یذهن یخستگ زانیم  یافته ها:

% 1/38(. 6/61±8/5)بود شتریب شب فتیش در و (P<6/664) داشت
 یخستگ و خواب تیفیک نیب. داشتند نامطلوب خواب تیفیک افراد
 در با .(r =6/15, P< 6/664) داشت وجود یمعنادار ارتباط یذهن
 نیانگیم ،یخستگ تحمل آستانه عنوان به 16 عدد گرفتن نظر

 تعداد با و بود آستانه حد از کمتر ،یکار برنامه از یناش یخستگ
 به) داشت معنادار ارتباط یکار اضافه ساعات و یمتوال یکار شب

 از حاصل جینتا.(r = 6/9, P< 6/664و r =6/7, P< 6/664 بیترت
 کار سابقه و خواب تیفیک دوم، شغل که داد نشان یخط ونیرگرس
 .بودند یذهن یخستگ بر یرگذارتأث عوامل ینتر مهم

 که داد نشان یکار برنامه از حاصل زیآنال اگرچه  نتیجه گیری:

 اریمع حد از کمتر موارد% 37 در یکار نوبت از یناش یخستگ زانیم
 خواب تیفیک با یذهن یخستگ زانیم نیب ارتباطات حال نیا با بود

. به نظر است داشته یرتأث یخستگ بر یکار نوبت برنامه که داد نشان
 افراد، نیرکادیس نوع گرفتن نظر در عدم به مربوط اثر نیا رسد یم

 و نشده یزیر برنامه های یکار شب و کار برنامه نامناسب یطراح
 .باشد یم ادیز

 .مارستانیب پرستار، ،یخستگ ،FAIDمدل  دی:واژه های كلی

 

 نیح در مرد شگرانیآرا يبدن پوسچر يابیارز

 زدی شهر در RULA روش به كار
 عصمت,  پور باقر اعظم,  یبرخوردار ابوالفضل*,  یاحمد مهیفه

 نظر کین  دهیحم,  فالح نیحس,  ییبکا السادات
 دیشه یپزشک لومع, یصدوق دیشه یپزشک علوم*, یصدوق دیشه یپزشک علوم
 یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق دیشه یپزشک علوم, یصدوق

 یصدوق دیشه

 عوامل از یکی کار از یناش یعضالن اسکلتی اختالالت مقدمه:

 اساس بر. گردد یم محسوب ناتوانی و شغلی های یبآس شایع
 ی،فراوان اهمیت، نظر از را رتبه دومین اختالالت نوع نیا گزارشات

 دارا کار با مرتبط های یماریب میان در پیشروی احتمال و شدت
 و یعضالن یاسکلت اختالالت یبررس هدف با مطالعه نیا. باشد یم

 .گرفت صورت مرد یشگرانآرا یکار پوسچر یابیارز نیهمچن

 به و یلیتحل -یفیتوص مطالعه نوع کی مطالعه نیا روش بررسي:

 از نفر 466 را مطالعه دمور افراد که است بوده یمقطع روش
 یریگ نمونه روش به که دهند یم لیتشک زدی شهر مرد شگرانیآرا

 یبررس جهت کینورد پرسشنامه پژوهش ابزار. دندیگرد انتخاب ساده
 دییتا مورد زین آن ییایپا و ییروا که بود یعضالن یاسکلت اختالالت

 از ارک نیح در یبدن پوسچر یابیارز یبرا نیهمچن است گرفته قرار
 افزار نرم از استفاده باها  داده سپس دیگرد استفاده RULA روش

SPSS-44,7  گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد 

 مورد شگرانیآرا یسن نیانگیم که داد نشانها  داده زیآنال یافته ها:

 متوسط طور به شگرانیآرا نیا کار سابقه و بوده 5/96 ±7/1 یبررس
 پرسشنامه از آمده بدست جینتا نیهمچن. باشد یم سال 1/41 1/3±

 از را خود یناراحت افراد نیا درصد 19 حدود که داد نشان کینورد
 1/31 با پا هیناح درد واند  داشته ابراز یعضالن یاسکلت اختالالت

 روش با یابیارز جینتاضمناً  است داشته را وعیش نیشتریب درصد
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RULA 9 سکیر حسط در یبررس مورد افراد شتریب که داد نشان 
 .(درصد 5/88)گیرند یم قرار

 وعیش زانیم که است این بیانگر تحقیق این نتایج نتیجه گیری:

 جینتا نیا که بوده باال مرد شگرانیآرا در یعضالن یاسکلت اختالالت
 هیتوص لذا دارد یخوان هم زین RULA روش به یابیارز جینتا با
 م،یتنظ قابل های یلصند از استفاده لیقب از یاصالح اقدامات شود یم

 نیا کاهش جهت رهیغ و تیفعال نیب در یاستراحت یها دوره
 .شود گرفته نظر در اختالالت

 ی،عضالن یاسکلت اختالالت ،مرد شگرانیآرا  واژه های كلیدی:

 .کینورد پرسشنامه

 

 يخستگ بر كار يذهن بار و ینوبتكار اثر

 ژهیو یها مراقبت بخش پرستاران
 انیزمان زهرا*, یطوس ییرزایم رایسم

 رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 و بهداشت بخش در ژهیو به ینوبت کار یبررس تیاهم  مقدمه:

 نسبت آن به که است یریناپذ جبران و بار انیز یامدهایپ در درمان
متعاقباً  و یخستگ به منجر یکار شب ژهیو به ینوبتکار. شود یم داده

 یاندک مطالعات. شود یم عملکرد و یرایهوش ،یسالمت بر سوء اثرات
 پرستاران یخستگ بر کار یذهن بار و ینوبت کار اثر با ارتباط در

 انجام  هدف نیا با حاضرپژوهش  شد، انجام ژهیو مراقبت یها بخش
 .رفتیپذ

 ژهیو مراقبت یها بخش پرستار411 در مطالعه نیا  روش بررسي:

. شد انجام رازیش مارستانیب سه در1/1±13 یسن نیانگیم با
 به ناسا کار یذهن بار و Samn-Perelli یذهن یخستگ های یاسمق

. شدند یگذار نرخ یکار فتیش هر یانتها و ابتدا در هفته 1مدت
 CIS(Checklist یفرد ییتوانا یابیارز ستیل چک نیهمچن

Individual Strength) یابیارز جهت دوم هفته یانتها در 
 شد لیتکم گذشته هفته دو یط یخستگ

 کار یذهن بار و یذهن یخستگ زانیم که داد نشان جینتا  یافته ها:

 نیانگیم .(P<6/664)داشتند معنادار ارتباط یکار های یفتش نوع با
 CIS، 83/1849 پرسشنامه اساس بر( یکل یخستگ) یخستگ ازیامت

 یمعنادار ارتباط یکل یخستگ با فتیش هر از یناش یخستگ نیب. بود
 یذهن بار و یکل یخستگ نیب .(r =6/17, P< 6/664) داشت وجود

 .(P<6/67, r = 6/11)داشت وجود فیضع اما معنادارارتباط  کار

 یذهن بار که داد نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 مراقبت یها بخش پرستاران یخستگ بر ینوبت کار برنامه و کار
 بر زین یگرید یعوامل که رسد یم نظر به اما. باشد یم یرگذارتأث ژهیو

 در یشتریب مطالعات الزمست. است گذار یرپرستاران تأث یخستگ

 قرار توجه مورد رابطه نیا بر کیکولوژیسا و یفرد عوامل اثر مورد
 ردیگ

 .ینوبت کار ،یخستگ پرستار، ژه،یو مراقبت  واژه های كلیدی:

 

 REBA و QEC روش دو جینتا يهمبستگ يبررس

 -ياسكلت اختالالت سكیر يابیارز منظور به

 مختلف فیوظا در يعضالن
 معصومه, انیمیابراه نیحس,  یآباد حکم یرجبعل*, شجاع لیاسماع

 یقرائ
,  یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه*, یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه

 اختالالت از یریشگیپ کشورها از یاریبس در امروزه  مقدمه:

. دو باشد یم مهم ضرورت کی ،با کار مرتبط یعضالن - یاسکلت
 به که هستند ییها روش ینتر مهم از REBA و QEC روش
. روند یم کار به کیارگونوم مطالعات در بدن تیوضع یابیارز منظور

 و QEC روش دو نیب یهمبستگ نییتع باهدف پژوهش نیا

REBA قند و  دیتول صنعت یبند بسته واحد مختلف فیاوظ در
 .است دهیگرد انجامشکر 

 که بوده یلیتحل - یفیتوص نوع از پژوهش نیا  روش بررسي:

 فةیوظ چهارده در مطالعه به ورود یارهایمع واجد افراد یبدن تیوضع
 روش دو با و کار انجام نیح لمیف و عکس هیته از پس مختلف

QEC و REBA یآور جمع یها داده. گرفت قرار یابیارز مورد 
 یهمبستگ بیضر از استفاده با و SPSS v41افزار نرم توسط شده
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد رمنیاسپ

 از استفاده با بدن های یتوضع یابیارز از حاصل جینتا  یافته ها:

 مطالعه مورد یکار فیوظا از% 47/75 که داد نشان QEC روش
 یدارا فیوظا از% 17/11 و چهار یاصالح اقدام تیاولو سطح یدارا

 نشان REBA روش از حاصل جینتا نیهمچن. باشند یم سه سطح
 یدارا یکار فیوظا از% 19/14 و% 14/54 ،%48/5 بیترت به که داد

 نیهمچن. باشند یو سه م چهار پنج، یاصالح اقدام تیاولو سطح
 روش دو از صلحا یینها ازاتیامت نیب توجه قابل یهمبستگ ج،ینتا

(r= 6,51 , P=6,669) یاصالح اقدام تیاولو سطوح نیب زین و 
 .داد نشان را (r= 6,84 , P=6,614) روش دو از حاصل

 از، نشان روش دو از حاصل جینتا یهمبستگ یبررس  نتیجه گیری:

 یبرا روش دو یریکارگ به از آمده دست به جینتا بودن کینزد
 جینتا ادیز یهمبستگ که یبه طور دباش یم یکار یپوسچرها یابیارز

 روش دو هر از استفاده امکان REBA و QEC روش دو از حاصل
 یعضالن - یاسکلت اختالالت یفاکتورها سکیر یابیارز یبرا را
 .نماید یم سریم
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 پوسچر، یابیارز ،یعضالن – یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

QEC،REBA. 

 

 هرهب در مارییب و سالمت تیوضع يبررس

 دامغان شهرستان كشاورزی بخش برداران
  فاطمه,  یکرمان یعل, یریشع  مونا, یررکنیم  دیوح*,  یجندقجعفر 

 یمؤذن میمر,  نژاد سلمان
 پزشکی علوم  دانشگاه*, سمنان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه

 یاشتبهد خدمات و یپزشک علوم دانشگاه,  سمنان یدرمان یبهداشت خدمات و
 دانشگاه, سمنان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه, سمنان یدرمان

 سمنان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم

 شرفتیپ مهم اصول از یکی کشاورزی بخش رشد مقدمه:

 بهره سالمت انیم نیا در. گردد یم یتلق توسعه حال در کشورهای
 بخش توسعه ارکان از یکی عنوان به کشاورزی بخش برداران

 مطالعه نیا. نماید یم جلوه مهم کشور، ییخودکفا تحقق و کشاورزی
 برداران بهره در مختلف های یماریب وعیش زانیم یبررس هدف با

 .گرفت انجام کشاورزی، بخش

 از نفر 4711 ،یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا در روش بررسي:

 ناتیمعا عملدستورال و فرم اساس بر یکشاورز بخش برداران بهره
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب و دییتا مورد یا دوره

 و اطالعات و شده نهیمعا کار طب دهید دوره پزشکان توسط یپزشک
 مربوطه جینتا و دیگرد ثبت مذکور یها فرم در انان سالمت تیوضع

 و 48 نسخه   SPSS آماری افزار نرم توسط و استخراجها  آن از
 و لیتحل و هیتجز ، دو کای رسون،یپ یهمبستگ آماری یها آزمون
 .گرفتند قرار یبررس مورد

 با زن 15 و مرد 4195 ، مطالعه مورد فرد 4711 تعداد از  یافته ها:

 افراد در .بودند سال 1/11 کار سابقه با و سال 1/79 یسن نیانگیم
 ادراری عروق، و قلب ،یتنفس های یماریب وعیش زانیم مطالعه، مورد

 یینایب افت و یگوارش روان، و اعصاب ،یعضالن - یاسکلت ،یلتناس و
 گزارش درصد 9/41 ،4/4 ،7/1 ،7/49 ،1/1 ،5/1 ،1/1 بیترت به

 – یاسکلتهای  یماریب وعیش زانیم که گردد یم مالحظه. دیگرد
 یشتریب وعیش یدارا موارد ریسا به نسبت یینایب افت و یعضالن

 .است

 سالمت حفظ در یپزشک ناتیامع تیاهم به نظر نتیجه گیری:

 های یتقابل و لیپتانس از استفاده ضمن گردد یم هیتوص کشاورزان،
 جزء کشاورزان ناتیمعا انجام خانواده، پزشک برنامه جمله از موجود،
 با و قرارگرفته کشاورزان سالمت یاصل یها برنامه یاصل عناصر
 طیمح یبهساز آموزش، لیقب از مناسب، یبهداشت مداخالت انجام

 نیشاغل سالمت سطح ارتقاء و حفظ شاهد...  و موقع به درمان کار،
 .میباش کشاورزی بخش

 .ناتیمعا ماری،یب کشاورزی، برداران، بهره واژه های كلیدی:

 

 بیآس با گاریس به ادیاعت نیب ارتباط بررسي

 كارون سد كارگاه در شاغلدر كارگران  يتنفس

 1939 سال در 3
 *ینیام خداکرم

 *شهرکرد یپزشک علوم

 آسیب با گاریس به ادیاعت ارتباط بررسی:  طرح اصلی اهداف مقدمه:

 سال در چهار کارون روگاهین و سد طرح در شاغلدر کارگران  تنفسی
4939  

 هیکل  یتخصص و(  انهیسال)  یا دوره ناتیمعا"  طرح فرعی اهداف
 و(  کار از یناش یهایماریب) یشغل یهایماریب کنترل و درمان، نیشاغل
، نیشاغل  یغربالگر و یابیماریب، آنها بموقع و رس زود صیتشخ
 سطوح به یتنفس مشکل یدارا و شده یغربالگر مارانیب ارجاع
 یزیگ اندازه ی،ریگیپ ازمندین مارانیب درمان و یریشگیپ، باالتر

، کار طیمح یروان  و یکیولوژیب- یکیزیف – ییایمیش مضر عوامل
 ی.گاریس افراد  ییشناسا

 سال یابتدا در مطالعه " ی اجرا روش خالصه  روش بررسي:

 روگاهین و سد کارگاه نیشاغل مطالعه مورد جامعه و شد شروع 4939
 از استفاده با باشدکه یم یاریبخت و چهارمحال استان در 1 کارون

 خالصه از استفاده و نیشاغل یتخصص و انهیسال ای یا دوره ناتیمعا
 نیشاغل. است بوده  یگاریس افراد ستیل یبررس و  یپزشک پرونده

 با است گرفته انجام گرفته صورت کننده نهیمعا شرکت توسط که
 با  گاریس ادبهیاعت ارتباط اثبات جهت کی شماره جدول از استفاده

 شامل یکار واحد سه و گانه 3 یسن یگروهها به افراد یتنفس بیآس
 قیتزر و یحفار یها تونل)  شامل  ییاجرا  یها واحد نیشاغل  - 4
 نیا یهمگ که(  رهیغ و ماسه و شن یکارگاهها –یزیر بتون –

 از یناش غبار گردو معرض در میمستق ریغ ای و میمستق بطور نیشاغل
 نیشاغل -1  باشند یم رهیوغ سیلیس غبار گردو و فوق یتهایفعال

 غبار گردو نوع نیا معرض در که یخدمات و یمال یادار  یها واحد
 یفن ، نظارت واحد - 9دارند قرار معرض در کم اریبس ای و ستندین

 ودر متناوب  و کوتاه یزمانها در و یمورد بصورت که یمهندس
 اند شده یبند میتقس  هستند معرض در ها یسرکش و نظارتها

 دو نیشاغل و نمونه و یاصل گروه عنوان به کی واحد نیشاغل
 جدول به توجه با. دیگرد انتخاب شاهد گروه عنوان به گریواحدد
 در  یتنفس بیآس به مبتال  افراد تعداد دکهیآ یم بر نیچن(  4) شماره
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 و(  ییاجرا و یاتیعم یها واحد)   شامل نمونه گروه کارگران نیب
 یدارا نفر 58   مقابل در و است برابر بایتقر یگاریس افراد تعداد

 گروه دو  در  یول  دارد وچود یگاریس  نفر  54   یتنفس مشکل
 یدارا نفر 14 مقابل در(      یمال ،یادار یها واحد)    شامل شاهد

 و واحدنظارت در و دارد وجود یگاریس افراد نفر 11 یتنفس مشکل
 افراد نفر 1 یتنفس مشکل یدارا نفر 7 مقابل در یمهندس یفن
 .دارد وجود یگاریس

 اب گرفته صورت کننده نهیمعا شرکت توسط که نیشاغل  یافته ها:

 با  گاریس ادبهیاعت ارتباط اثبات جهت کی شماره جدول از استفاده
 شامل یکار واحد سه و گانه 3 یسن یگروهها به افراد یتنفس بیآس
 قیتزر و یحفار یها تونل)  شامل  ییاجرا  یها واحد نیشاغل  - 4
 نیا یهمگ که(  رهیغ و ماسه و شن یکارگاهها –یزیر بتون –

 از یناش غبار گردو معرض در میمستق ریغ ای و میمستق بطور نیشاغل
 نیشاغل -1  باشند یم رهیوغ سیلیس غبار گردو و فوق یتهایفعال

 غبار گردو نوع نیا معرض در که یخدمات و یمال یادار  یها واحد
 یفن ، نظارت واحد - 9دارند قرار معرض در کم اریبس ای و ستندین

 ودر متناوب  و اهکوت یزمانها در و یمورد بصورت که یمهندس
 اند شده یبند میتقس  هستند معرض در ها یسرکش و نظارتها

 دو نیشاغل و نمونه و یاصل گروه عنوان به کی واحد نیشاغل
 جدول به توجه با. دیگرد انتخاب شاهد گروه عنوان به گریواحدد
 در  یتنفس بیآس به مبتال  افراد تعداد دکهیآ یم بر نیچن(  4) شماره

 و(  ییاجرا و یاتیعم یها واحد)   شامل نمونه گروه انکارگر نیب
 یدارا نفر 58   مقابل در و است برابر بایتقر یگاریس افراد تعداد

 گروه دو  در  یول  دارد وچود یگاریس  نفر  54   یتنفس مشکل
 یدارا نفر 14 مقابل در(      یمال ،یادار یها واحد)    شامل شاهد

 و واحدنظارت در و دارد وجود یگاریس افراد نفر 11 یتنفس مشکل
 افراد نفر 1 یتنفس مشکل یدارا نفر 7 مقابل در یمهندس یفن
 بودن یگاریس نیب یا رابطه چیه نیبرا بنا و  دارد وجود یگاریس

 نانیاطم حصول یبرا که  ندارد وجود آنها یتنفس بیآس و افراد
 .است شده استفاده دو یکا آزمون از شتریب

 یغربالگر و یتخصص و یا دوره یشغل ناتیمعا  نتیجه گیری:

 یگروهها به واحدها و نیشاغل یبند میتقس و ناتیمعا زیآنال آنها
 گروه و نمونه و یاصل گروه شامل  یکار واحد سه و گانه 3 یسن

 مورد یپارامترها سهیمقا با و موجود جداول به باتوجه که شاهد
 به ادیاعت زانیم نیب یارتباط شاهد و نمونه یها گروه در یبررس

 آزمون از بهتر جهینت یبرا یول ندارد وجود یتنفس بیآس و گاریس
 .است شده استفاده نظر مورد شغل با عارضه نیا اثبات یبرا دو یکا

 .ادیاعت کارگران، گار،یس ، تنفسی آسیب  واژه های كلیدی:

 

 به شده تلف زمان های هزینه نسبت لیتحل

 كار از يناش حوادث هب مربوط میمستق هاینهیهز

 رانیا یخودروساز هایشركت از يكی در
 قلعه مهران, انیباغبان عبدالوهاب, انیک ایپو یمصطف*, یکرمان داوود

 ینو
 دیشه دانشگاه*, بلوچستان و سیستان -  یقاتو تحق علوم تکمیلی تحصیالت

 نیقزو یپزشک علوم دانشگاه, بلوچستان و ستانیس یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت

 از یناش حوادث میمستق به میمستق ریغ هاینهیهز نسبت  مقدمه:

 از عیصنا یریپذبیآس زانیم ینیب شیپ یبرا یشاخص عنوان به کار
 مطالعات که نیا وجود با. ردگییم قرار استفاده مورد یشغل حوادث
 یطوالن نهیشیپ از مختلف یکشورها در نسبت نیا نییتع به مربوط

 وجود کشور در نهیزم نیا در یچندان مطالعات یول است، برخوردار
 در کار از یناش حوادث لیتحل ،یمقطع مطالعه نیا از هدف. ندارد
 با 4936 و 4913 یها سال در یخودروساز  یها شرکت از یکی

 .بود  شده تلف  زمان نهیهز و میمستق نهیهز یها شاخص از استفاده

 از داده آوریعجم و یمحاسبات مدل انتخاب از پس روش بررسي:

 و میمستق هاینهیهز شرکت، سطح در مختلف داده هایبانک
 و 13 سال دو در شده ثبت حوادث یتمام شده تلف زمان هاینهیهز
 نسبت سپس و محاسبه کارخانه مختلف هایتیریمد سطح در 36
 نیا دیگرد نییتع میمستق های¬نهیهز به شده تلف زمان هاینهیهز

 شنهادیپ یها بازه در شده تلف یروزها یبند میتقس اساس بر نسبت
 تیریمد و یدیتول یها سالن کیتفک به اروپا، هیاتحاد توسط شده

 .دیگرد محاسبه

 حادثه عضو هر یازا به متوسط نهیهز محاسبه از پس یافته ها:

 از شده، تلف یروزها و تعداد کاهش به توجه با ت،یریمد هر و دهید
 نهیهز نسبت. دیگرد مشاهده یشیافزا روند 4936 به 4913 سال
 سال در و 18 با برابر 13 سال در  میمستق نهیهز به شده تلف زمان

 برابر یمتوال سال دو یبرا و شده محاسبه نیانگیم و 95 با برابر 36
 یروزها تعداد کاهش رغم یعل که داد نشان جینتا. است بوده 94 با

 به شده فتل  یروزها یها نهیهز نسبت ،36 سال در شده تلف
. است بوده قبل سال از شتریب سال نیا در مستقیم های هزینه

 های هزینه به شده تلف روزهای های-نهیهز نسبت یآمار سهیمقا
 انیم را دارییمعن تفاوت مختلف هایتیریمد سطح در مستقیم

 .نداد نشانها  آن

 به شده تلف زمان نهیهز نسبت شاخص از استفاده نتیجه گیری:

 منظور به یتیریمد یریگ میتصم یبرا یمناسب ابزار م،یقمست نهیهز
. بود خواهد حوادث بروز از یریشگیپ یبرا بودجه اختصاص و هیتوج

 آن از یمنیا یعملکرد یها شاخص ریسا کنار در توان یم  نیهمچن
 .کرد استفاده صنعت مختلف یها بخش سهیمقا منظور به



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

58 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 نسبت، شده، تلف نزما نهیهز م،یمستق نهیهز  واژه های كلیدی:

 .کار از یناش حوادث

 

 كی كارگران نیب در یمنناا اعمال يبررس

 خوزستان استان در فوالد صنعت
 پورزنگنه بهناز,  یدیتوح  نایمب*,  نیالد نظام السادات نبیز
 یپزشک علوم, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم*,  اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 اهواز شاپور یجند

 به یصنعت حوادث از یاریبس درصد که دهد یم نشان آمار  مقدمه:

 یها نهیهز یشغل حوادث که آنجا از. دهند یم رخ منیناا رفتار علت
 نرخ بودن باال علت به نیهمچن و کنند یم وارد جامعه به را یادیز

 به بردن یپ هدف با پژوهش نیا پژوهش، مورددر صنعت  حوادث
 درها  آن آورنده وجود به علل لیحلت و هیتجز و افراد منیناا اعمال

 در یسع و گرفته صورت خوزستان استان فوالد عیصنا از یکی
 .دارد یشغل حوادث از یریشگیپ و یاضاف یها نهیهز کاهش

 یرفتارها زانیم نییتع یبرا پژوهش نیا در  روش بررسي:

 کیمکان یواحدها در صنعت کارگران از نفر 71 افراد منیناا
 قرار مطالعه مورد برق و یتراشکار ،ینوساز و ساخت ،یبانیپشت

 از منیناا اعمال ستیل چک هیته وها  داده یآور جمع جهت. گرفتند
 فیتعر از پس. شد استفاده اسناد یبررس و مصاحبه مشاهده، روش

 یخطا گرفتن نظر در با مناسب، ستیل چک هیته و منیناا یرفتارها
 ازین مورد نمونه حجم% 37 نانیاطم حدود و% 7 معادل یریگ نمونه
 ازها  داده زیآنال جهت نیهمچن. دیگرد نییتع مشاهده، 4613 معادل

 .شد استفاده ونیرگرس جدول و SPSS افزار نرم

 نوع از کارگران یرفتارها از% 81 که داد نشان جینتا  یافته ها:

 از استفاده عدم من،یناا رفتار نیشتریب رفتارها نیا انیم از و منیناا

PPE در منیناا رفتار نیشتریب نیهمچن. باشد ی%  م96 نسبت اب 
 سابقه با سال 17-96 یسن گروه در و یساز نو و ساخت کارگاه

 .اند داده رخ سال 46 ریز یکار

 اعمال انکار قابل ریغ و یدیکل نقش به توجه با  نتیجه گیری:

 منیناا اعمال یباال نسبت گرفتن نظر در با و حوادث وقوع بر منیناا
بالطبع  و رفتارها نوع نیا کاهش منظور به ،یبررس مورد صنعت در

 یآموزش یها دوره یبرگزار ،یور بهره شیافزا و حوادث نرخ کاهش
 شنهادیپ یسازمان و یمنیا فرهنگ جادیا جهت در تالش و مناسب

 .گردد یم

 .فوالد صنعت ،یشغل حوادث من،یناا اعمال  واژه های كلیدی:

 

 با افراد يدموگراف اتیصوصخ نیب ارتباط لیتحل

 منیناا یرفتارها زانیم
 پورزنگنه بهناز,  یدیتوح نایمب*,  ینیالد نظام السادات نبیز
 یپزشک علوم, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم*, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 اهواز شاپور یجند

 یخطاها علت ینتر عمده یا حادثه هر در نکهیا لیدل به  مقدمه:

 و انیکارفرما بر را یادیز یها نهیهز یشغل حوادث و ستا یشخص
 در حوادث نرخ بودن باال علت به نیهمچن و کنند یم وارد جامعه

 و افراد منیناا اعمال به بردن یپ هدف با پژوهش نیا فوالد عیصنا
 نهیهز کاهش در یسعها  آن آورنده وجود به علل لیتحل و هیتجز

 .دارد یشغل حوادث از یریشگیپ و یاضاف یها

 یرفتارها زانیم نییتع یبرا پژوهش نیا در  روش بررسي:

 قرار مطالعه مورد نیاکس فوالد صنعت کارگران از نفر 71 افراد منیناا
 از منیناا اعمال ستیل چک هیته وها  داده یآور جمع جهت. گرفتند
 فیتعر از پس که شد استفاده نامه پرسش و مصاحبه ، مشاهده روش
 و% 7 معادل یریگ نمونه یخطا گرفتن نظر در با و نمیناا رفتار
 مشاهده، 4613 معادل ازین مورد نمونه حجم% 37 نانیاطم حدود

 و SPSS افزار نرم ازها  داده زیآنال جهت نیهمچن. دیگرد نییتع
 .شد استفاده ونیرگرس جدول

 نوع از کارگران یرفتارها از% 81 که داد نشان جینتا  یافته ها:

 عدم منیناا رفتار نیشتریب رفتارها نیا انیم از و باشد یم منیناا
 یمنرفتار ناا نیشتریب نیهمچن بود،% 96 نسبت با PPE از استفاده

 در و سال 17-96 یسن گروه در و یساز نو و ساخت کارگاه در
 رخ بودند،متأهل  و داشته سال 46 ریز یکار سابقه که یافراد
 .اند داده

 با کارگران یمنناا اعمال نیب که شد مشخص  نتیجه گیری:

 تیوضع سن، ،یکار سابقه مثل افراد یدموگراف اتیخصوص از یبعض
 کاهش منظور به لذا. دارد وجود رابطهها  آن التیتحص زانیم وتأهل 

 و یآموزش یها دوره یاجرا ، کارگران مداوم شیپا رفتارها نوع نیا
 نیا از حاصل جینتا عالوه به ،گردد یم شنهادیپ یمنیا فرهنگ جادیا

 .باشد دیمف تواند یم یشغل حوادث کاهش در پژوهش

 .کارگران ،یشغل حوادث من،یناا یرفتارها  واژه های كلیدی:

 

در كارگران  دست تیدرمات وعیش يبررس

 يساختمان
 یجاریب تایب, ینیحس حامد*, خراشاد یصادق محمود

 رجندیب یپزشک علوم,  رجندیب یپزشک علوم*, رجندیب یپزشک علوم
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 از مصالح انواع با مواجهه  یلبه دل یساختمان کارگران  مقدمه:

 تیدرمات به ابتال معرض در یمانو س آهک جمله از یساختمان جمله
 میعال وعیش زانیم یبررس مطالعه نیا از هدف .باشند یم دست
 کارگران در آن با مرتبط عوامل از یبعض و یپوست تیدرمات

 .است یساختمان

 نفر 466 یبر رو یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 شهر مختلف نقاط در بودند مردها  آن همه که یساختمان کارگر
 یلهبه وس اطالعات یآور جمع .شد انجام بودند کار مشغول رجندیب

 محل در کارگران با مصاحبه و کینورد یپوست یناراحت پرسشنامه
 یآمار یها و آزمون spss 43 افزار نرم کمک با سپس.شدکار انجام 

 .گرفت صورت اطالعات یآمار لیتحل هیتجز یتنیو من دو، یکا

 گروه در%(87) کارگران اکثر داد نشان مطالعه یهاافتهی یافته ها:

 یها تیدرمات وعیش یکل.به طور داشتند قرار سال 97 تا 16 یسن
 نیشتریب.شد مشاهده% 97 یساختمان کارگران دستان در یپوست

 نوع تفاوت یر.تأثشد دهید%( 18)کار یمانس گرانکار در وعیش
 ) ی آمار نظر از تیدرمات یوعدر ش سن و کار،سابقه

p.v<6,67)بود داریمعن. 

 در دست یپوست یهاتیدرمات وعیش داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 و کارگران آموزش یریشگیپ یبرا .باشد یم باال یساختمان کارگران
 و یساختمان یکارگران مهیبپوشش  و مناسب دستکش از استفاده

و معالجه  زودرس صیتشخ یبرا هیاول یبهداشت خدمات ینتأم
 .گردد یم شنهادیپ مناسب

 .وعیش ساختمان، کارگران، دست، تیدرمات  واژه های كلیدی:

 

 كاركنان در يانسان یخطا زانیم و نوع يبررس

 های یشگاهآزما يجواب ده و رشیپذ بخش

 رانهیشگیپ یاهكارهار ارائه و يطب صیتشخ
 یآباد جعفر یاصغر محمد,  زاده رسول ییحی*,  یغفار دیفر

 زیتبر یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 بدست جینتا و یطب صیتشخ های یشگاهآزما کار تیاهم  مقدمه:

 با میمستق ارتباط گیرد یم انجام آن در که هایی یشآزما از آمده
 وقوع زانیم و نوع نییتع هدف با قیتحق نیا. ددار جامعه سالمت

 Post-Analytical و Pre-Analytical مرحله در یانسان یخطا

 یطب صیتشخ های یشگاهآزما یجوابده و رشیپذ قسمت کارکنان در
 .دیگرد انجام کشور ینظام و یخصوص ،یدولت های یمارستانب

 یفیتوص شکل به و یمقطع نوع از حاضر مطالعه  روش بررسي:

 های یشگاهآزما کارکنان از نفر 419 تعداد آن یط که بوده یلیتحل
 یشهرها ینظام و یخصوص ،یدولت های یمارستانب یطب صیتشخ

 قیطر ازها  داده یآور جمع. دندیگرد مطالعه وارد زیتبر و تهران
 یخطا داوطلبانه گزارش فرم)  اطالعات یآور جمع فرم لیتکم
 با اطالعات زیآنال. گرفت ورتص یاظهار خود روش به( یانسان

 انجام دو یکا یآمار آزمون وSPSS  45یآمار افزار نرم از استفاده
 .شد

 یتیجمع مطالعه مورد گروه آمده، بدست جینتا به توجه با یافته ها:

 نییپا نسبتاً کار سابقه با(  سال ±99,18 8,31 یسن نیانگیم) جوان
 گزارش یها فرم از حاصل یها افتهی. هستند( سال 5,57 ± 8,51)

 خطا مورد کی حداقل مطالعه مورد پرسنل از% 39 که داد نشان خطا
 در خطا 4436 تعداد مجموع در و کردند گزارش قیتحق یزمان بازه در

 شده، گزارش یخطا نوع نیشتریب. شد گزارش نظر مورد یزمان بازه
)  یوتریکامپ رشیپذ ستمیس به ماریب به مربوط اطالعات اشتباه ورود

 نیب شده گزارش یخطا نیانگیم نیهمچن. بود( 41,8%  نرخ با
 . آمد بدست دار یمعن ینظام و یخصوص ،یدولت های یمارستانب

(pvalu<6/667) 

 و شده گزارش یخطاها یباال تنوع به توجه با  نتیجه گیری:

 را خطا مورد کی حداقل مطالعهمورد  پرسنل% 36 از شیب نکهیا
 در یشگاهیآزما یخطا موضوع تیاهم لیدل به ،اند کرده گزارش

 تمام در یانسان یخطا است الزم درمان، و صیتشخ مراحل گرید
 حداقل به یراستا در و شده ثبت دقت به یشگاهیآزما زیآنال مراحل

 .شوند تیتقو رانهیشگیپ و یاصالح اقدامات آن رساندن

 رشیپذ قسمت ،یانسان یخطا ،یپزشک یخطا  واژه های كلیدی:

-Pre-Analytical، Post ،یطب صیتشخ شگاهیآزما یبدهجوا و

Analytical، CTA. 

 

 نگرش و يآگاه زانیم صدا، فشار تراز يابیارز

 از يكی در مختلف یها بخش كاركنان

 زاهدان يآموزش های یمارستانب
,  یشهرک  مهناز,  یوبیا  هیسم,  یسلطان  تایآز*,  ییرزایم رمضان

 یمیرح  فاطمه
 علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه*, زاهدان یزشکپ علوم دانشگاه

 زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک

 های یطمح در مضر و ناخواسته عوامل از یکی صدا  مقدمه:

فشار  تراز یریگ اندازه  هدف با قیتحق نیا.  آید یم بشمار مارستانیب
 یآموزش مارستانیب کی مختلف یها بخش یخلدا های یطمح درصدا 

 .شد انجام آن به نسبت کارکنانو نگرش  یآگاه زانیم  یابیارز و

 و یآگاه زانی،میلتحلی–یفیتوص قیتحق یندر ا  روش بررسي:

 مورد خدمه 17 و یادارکارمند  71 ، پرستار 89 ، پزشک 13  نگرش
 و شد یحطرا موضوع خصوص در یا پرسشنامه.  گرفت قرار یبررس
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 یریپذ اعتماد و مربوطه نیمتخصص یلهبه وس ییروا نییتع از پس
 سپس. شد عیتوز کارکنان نیب ساده یتصادف طور بهها  پرسشنامه آن،
 ارتفاع در  انگلستان،  cell176 سنج صدا از استفاده با صدا فشار تراز

 .شد یریگ اندازه یمهندس اصول مطابق  متریسانت 476

 صدا از یآگاه نمره و یشغل رده نیب که داد نشان جینتا  یافته ها:

 نمره و یشغل رده نیب یول (p<6,67)باشد یم دار یمعن ارتباط
 زیآنال از بعد ها یریگاندازه جینتا. نشد دار یمعن ارتباط صدا از نگرش

 وها  بخش همه در مداخله تراز و صدا فشار تراز که داد نشانها  داده
 در شده هیتوص حدود از باالتر دهش یریگ اندازه یها مکان

 در مارستانیب یصدا فشار تراز نیانگیم  و باشد یم ها یمارستانب
 نگرش ارتقاء اثرات، از یآگاه. بود بل یدس 78,9 مختلف یها بخش

 موثر کار طیمح سالمت بهبود در تواند یم مقررات تیرعا و کارکنان
 .باشد

 وها  بخش همه در همداخل تراز و صدا فشار تراز  نتیجه گیری:

 لذا باشد یم شده هیتوص حدود از باالتر شده یریگ اندازه یها مکان
 و ها یمارستانب در مارانیب یروح و یکیزیف آرامش حفظ یبرا

  و  یبستر های یطمح در صدا  یکنترل اقدامات یدرمان یها بخش
 سالمتو حفظ  مارانیب بهبود  در تواند یم  ژهیو مقررات یاجرا

 .باشد ثرؤم نکارکنا

 .مارستانیب نگرش، ،یصدا،آگاه  واژه های كلیدی:

 

 تیامن با یا حرفه بهداشت و يمنیا ارتباط

 ها سازمان در كاركنان يشغل
 مقدم یجرجان زهره*, دربند یشخص حامد

 مشهد آزاد دانشگاه*, کرمان یپزشک علوم

 هر انسانی یها هیسرما مدیریت ارکان ینتر مهم از یکی مقدمه:

 به کافی توجه بدون که باشد می کارکنان نگهداری و حفظ مانساز
 نگهداری و حفظ. بود نخواهد سازمان انتظار در یمثبت نتایج آن

 توان ارتقاء و حفظ بخش دو به یکل صورت به توان یم را کارکنان
 تیریمد ستمیس جادیا قیطر از که نمود میتقس یروح و یجسم

 خدمات ، بیمه ،یورزش های برنامه ، یا حرفه بهداشت و یمنیا
 سازمان در شغلی امنیت و تیرضا توان یم پرسنلی و بازنشستگی

 .نمود ایجاد

 مهم عوامل از یکی بررسی به مقاله این در روش بررسي:

 ای حرفه بهداشت و ایمنی یعنی سازمان هر کارکنان نگهداری
 و مرتبط قوانین ، اقدام و بررسی های روش ، مفاهیم. میپرداز می

 بررسی ها سیستم و افزار سخت فرهنگ، کلیدی عامل 9 همچنین
 و تحلیل رفتار و مشوق مبنای بر ایمنی های برنامه. گردند یم

 ارائه یا حرفه بهداشت و ایمنی عملکرد ارزیابی منظور به ییراهنما
 .شود می

 بایست یم سازمان در رقابتی مزیت حفظ و ایجاد برای  یافته ها:

 سازمان برای تا باشند برخوردار باالیی رضایتمندی سطح ازکارکنان 
 و شغلی امنیت رضایتمندی ایجاد عوامل از یکی. نمایند ارزش ایجاد
 یا حرفه بهداشت و ایمنی ینتأم ، شغلی امنیت جادیا ارکان از یکی

 .باشد می سازمان در

 ایمنی شده بیان مقاله این در که مطالبی به توجه با  نتیجه گیری:

 قرار یبررس مورد جنبه دو از باید سازمان در یا حرفه شتبهدا و
 لحاظ از باید کار محیط منظر این در که فیزیکی جنبه از اول.ردیگ

 کار، نوع به توجه با و گرفته قرار بررسی مورد فیزیکی یها شاخص
 و یمهندس یها روش از استفاده با ها یتمحدود و اهداف کارکنان،

 در که روانی جنبه از دوم. نمود فراهم لمسا و منیا یطیمح یتیریمد
 و کاهش بر تمرکز عمده و گرفته قرار توجه مورد کارکنان منظر این

 توجه قابل نکته. است کارکنان در استرس و روانی فشار حذف
 نیا درها  سازمان و کشورها ریسا مطالعات و اتیتجرب یریکارگ به

...  و کاری ماعی،اجت فرهنگی، عوامل مبنای بر آن لیتعد و خصوص
 .باشد یم سازمان هر و رانیا کشور

 ، شغلی امنیت ، ای حرفه بهداشت و ایمنی  واژه های كلیدی:

 .ایمنی های برنامه ، ستمیس و افزار سخت ، فرهنگ

 

 یصدا با مواجهه در رانندگان يشناخت عملكرد

 یيبرونگرا:  كیتراف
 محسن,  انیصادق هیمرض,  یآباد نیحس قهیصد*,  ییذکا یمجتب

 یدهقان اصغر,  یفالحت
 دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم

 یبهشت دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم, یبهشت

 یآلودگ منابع ینتر مهم از یکی عنوان به کیتراف یصدا  مقدمه:

 زا یا گسترده فیط یدارا که ،شود یم محسوب شهرها در یصوت
 بیتخر به توان یم اثرات نیا جمله از. باشد یم انسان بر اثرات

 از یکی عنوان بهالعمل  عکس زمان. کرد اشاره یشناخت عملکرد
 یصدا یرتحت تأث مطالعه نیا در یشناخت عملکرد یپارامترها

 مورد کنندگان شرکت یتیشخص پیت دادن قرار مدنظر با کیتراف
 .گرفت قرار آزمون

 ابانیخ 46 در کیتراف یصدا تراز مطالعه، نیا رد  روش بررسي:

 ضبط و یریگ اندازه CORTN پروتکل اساس بر تهران شهر یاصل
 در کنندگان شرکت یبرا شده ضبط کیتراف یصدا سپس. دیگرد
 و مورد نفر 16)نفر 16 کنندگان شرکت. شد پخش کیآکوست اتاق
 نییتع از پس. بودند ساله 11 تا 16 نیب انیدانشجو از( شاهد نفر 16
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 از پس و قبل مورد گروه  نک،یزیآ پرسشنامه توسط یتیشخص پیت
 .کردند اجرا را  RT یافزار نرم تست صدا با مواجهه

 یصدا با مواجهه از بعد و قبل دهد یم نشان جینتا  یافته ها:

. ندارد وجود یدار معنا تفاوت برونگرا ودرون گرا  افراد نیب کیتراف
 از بعدالعمل  عکس زماندرون گرا  و رونگراب گروه دو هر در اما

 شیافزا. افتی شیافزا یمعناداربه طور  کیتراف یصدا با مواجهه
 و یانگرا درون در کیتراف با مواجهه از پسالعمل  عکس زمان

 .بود هیثان یلیم 83 و 93 بیترت به انیبرونگرا

 شرکت یشناخت عملکرد بیتخر مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 نکهیا به توجه با. دهد یم نشان کیتراف یصدا با مواجهه در گانکنند
 حوادث در تصادفات در مهم یفاکتورها از یبکالعمل  عکس زمان
 یآلودگ شیافزا رسد یم نظر به. باشد یم یشهر داخل یکیتراف
 تصادفات شیافزا به منجر تواند یم یآزردگ بر عالوهشهرها  یصوت

 .شد خواهد زین

 یصدا ،العمل عکس زمان ،یشناخت عملکرد  ی:واژه های كلید

 .کیتراف

 

 كاركنان در بیمار ساختمان سندرم عالئم بررسي

 در ينفت شركت كی یستاد ساختمان در شاغل

 1939 سال
 یدواریام منوچهر*,  یاحسن  میمر

 کیمکان و عیصنا یمهندس دانشکده*, قاتیتحق علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه
 نیقزو واحد ،یالماس آزاد دانشگاه

 از عالیم از ای مجموعه شامل  بیمار ساختمان سندرم  مقدمه:

 که است پوست خارش و خشکی معمول، غیر خستگی سردرد، جمله
  در. دارند ارتباط خاص ساختمان یک در حضور با زمانی نظر از

 زین یادار یکار های یطمح عنوان به ساختمان داخل های یطمح
 و هوا تیفیک کاهش سبب ندهیآال از یتوجه قابل بیترک و غلظت

 شد خواهند مذکور سندرم بروز

 قیطر از سندرم عالئم بررسی مطالعه این در  روش بررسي:

 از نفر  54  توسط   Indoor Air Quality پرسشنامه لیتکم
 اطالعات و گرفت صورت ینفت شرکت کی در شاغل یادار کارکنان

 قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS.V47 افزار نرم از استفاده با
 .گرفت

% 85 مطالعه مورد ساختمان کارکنان در SBS یفراوان  یافته ها:

 یتینارضا ابراز خود کار محل یطیمح طیشرا از کارکنان% 16 و بود
 به شوندگان پرسش سوی از شده ذکر عالمت ترین یع. شاکردند یم

 در لاختال و چشم سوزش سردرد، ،یآلودگ خواب و خستگی ترتیب

 ب،یترت به یطیمح طیشرا از تیشکا ترین یعشا و بود حواس تمرکز
 ییروشنا هوا، یخفگ و ینیسنگ هوا، انیجر کمبود هوا، ادیز یگرما
 .شد عنوان کار محل یهوا یخشک و طیمح کم

 جادیا افراد در مربوطه یبهداشت میعال که یهنگام  نتیجه گیری:

. ردیگ قرار یبررس مورد نساختما یداخل یهوا تیفیک دیبا شود یم
 از یکم تعداد اگر یحت ندارند یکسانی تیحساس افراد همه نیهمچن
 دهیناد را مشکل احتمال دینبا باشند گرفته قرار ریتأث تحت افراد

 .گرفت

 ،یداخل یهوا تیفیک مار،یب ساختمان سندرم  واژه های كلیدی:

 .مطبوع هیتهو

 

 یگر ختهیر صنعت كی خطرات سكیر يابیارز

 مشاغل يمنیا زیآنال روش به
 این یمهد محسن*,  یصادق عبّاس

 قم یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 و دهیچیپ یکار تیماه لیدل به یگر ختهیر عیصنا  مقدمه:

 و گیرند یم قرار آور انیز و سخت مشاغل ی زمره در غالباً پرمخاطره
 عیصنا نیا در یاریبس یشغل های یبآس و حوادث رخداد شاهد روزانه
 نیا در یشغل بهداشت و یمنیا مسائل به توجه لزوم لذا. میهست
 تیریمد ستمیس هر بخش ینتر . مهمیابد یم مضاعف یتیاهم عیصنا

 هر با مرتبط سکیر یابیارز و خطرات ییشناسا بهداشت، و یمنیا
 زانیم و خطرات مورد در مؤثر و یاصول صورت به بتوان تا است خطر

 خطرات سکیر مطالعه، نیا در. نمود یریگ میتصمها  آن سکیر
 از یریگ بهره با کشور یگر ختهیر عیصنا از یکی یاتیعمل مشاغل

 .است گرفته قرار یابیارز مورد (JSA) مشاغل یمنیا زیآنال یکتکن

 مشاغل یمنیا زیآنال کیتکن یاجرا منظور به  روش بررسي:

(JSA)، مورد صنعت یاتیملع های یتفعال و مشاغل از لیستی 
 فیوظا و مراحل به مشاغل از کی هر سپس. دیگرد هیته مطالعه

 یشغل فیوظا از کی هر خطرات و شدند میتقس دهنده لیتشک
 احتمال و شدت یها پارامتر مربوطه، جداول کمک به و ییشناسا
 از استفاده با آن با مرتبط سکیر عدد و نییتع مخاطره هر یبرا وقوع
 تاًینها. شد نییتع (MIL-STD111E) ستانداردا یشنهادیپ روش

 نییتع مخاطره هر سکیر سطح مدنظر، استاندارد اریمع اساس بر
 یراهکارها آمده بدست سکیر سطح اساس بر زین انیپا در. دیگرد

 .دیگرد شنهادیپ یکنترل

 مورد 466 انیم از گرفته، صورت سکیر یابیارز مطابق  یافته ها:

 مورد، 91  قبول، قابل ریغ مورد، 47 سکیر شده، ییشناسا خطر
 7 سکیر و نظر دیتجد ازمندین یول قبول قابل ، مورد 11 نامطلوب،

 بر مذاب مواد پاشش ان،یم نیا از. دیگرد ییشناسا یجزئ خطر، مورد
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 ی درجه نیباالتر لنیاست و ژنیاکس یها کپسول انفجار و اپراتور یرو
 و کنترل منظور هب نیهمچن. دادند اختصاص خود به را سکیر

 شنهادیپ یکنترل اقدام مورد 33 تعداد مخاطرات، سکیر کاهش
 .دیگرد

 یمنیا زیآنال کیتکن داد نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 دهنده لیتشک فیوظا و مراحل به شغل هر کیتفک لیدل به مشاغل
 با مرتبط خطرات لیتحل و هیتجز و ییشناسا در یمطلوب تیقابل از

 نیتدو منظور به کیتکن نیا نیهمچن. است برخوردار مشاغل
 یسنج ازین و یآموزش یازسنجین ،یبهداشت و یمنیا یها دستورالعمل

 .گرفت قرار استفاده مورد پرسنل یازمورد ن یفرد حفاظت لیوسا

 ختهیر سک،یر یابیارز مشاغل، یمنیا زیآنال  واژه های كلیدی:

 .یگر

 

 يگاز رسان پروژه یك در مشاغل سكیر يابیارز

 نیفا امیلیو روش به
 این یمهد محسن*,  یصادق عبّاس

 قم یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 های پروژه و گاز انتقال زمینه در متعدد های پروژه وجود با  مقدمه:

 خطرات ییشناسا تیاهم ،ها آن با مرتبط خطرات و ایران در مشابه
 شیافزا و حوادث های نهیهز کاهش در یکنترل اقدامات ارائه و یشغل

 و ها روش. است ریانکارناپذ امری کاری حوزه این در وری بهره
 یکار یها طیمح در خطرات ییشناسا یبرا یمختلف یها کیتکن

 نیا  از یکی. اند یافته توسعه یمتماد انیسال یط که دارد وجود
 نیا. است  (William Fine)نیفا امیلیو کیتکن ،ها یکتکن
 درباره یریگ میتصم جهت دیتائ مورد و یعلم روش کی کینتک

 هر یاجرا لزوم نیهمچن و خطر حذف یها نهیهز هیتوج و ضرورت
 .است کار طیمح خطرات کنترل یها برنامه تر یعسر چه

 ویلیام» ریسک ارزیابی روش از مطالعه این در  روش بررسي:

 شناسایی در خطر ارزیابی مند نظام و منسجم های روش از که «فاین
 قبول قابل سطح تا آن کاهش و خطر سطح برآورد و بالقوه خطرات

 در کاری وظایف و مشاغل لیست ابتدا هدف این با. شد استفاده است
 فهیوظ ای شغل هر خطرات ییشناسا و تهیه مطالعه مورد سایت

 زانیم ،(P)احتمال یبند طبقهبر اساس  سپس. شد انجام ،یکار
 بندی طبقه و ارزیابی کار روش، در شده ذکر (C) شدت و (E)تماس

 .شد انجام خطرات

 شغلی عنوان 41 در ها فعالیت مطالعه، مورد ی پروژه در  یافته ها:

 بیشترین.  شد شناساییها  آن با مرتبط خطر عنوان 97  و گرفت قرار
 گاما زانیونی پرتو با مواجهه به مربوط ترتیب به ریسک ضریب

 و( 986)فرز سنگ دستگاه سنگ شدن ستهشک ای رفتن در ،(191)

 به مربوط ریسک ضریب کمترین. بود کانال درون به افراد سقوط
 دست شدن یزخم ،(3)هیتخل هنگام به لگردهایم سقوط

 زده رونیب یلگردهایم یرو بر افراد سقوط ای افتادن و( 16)آرماتوربند
 خطر شدت بیشترین مختلف خطرات بین از. بود( 11)آرماتور شبکه از

 عملیات در( 46)انفجار و سوزی آتش و و گاز نشت به مربوط
 زمان در ها میلگرد سقوط به مربوط آن کمترین و لوله جوشکاری

 .بود رودخانه بستر ریزی بتن در( 4)تخلیه

 و کاهش برنامه سازی بهینه برای نتایج، به توجه با  نتیجه گیری:

 کاهش برای ریزی برنامه بر عالوه گاز انتقال پروژه در خطرات کنترل
 افراد سقوط رینظ خطراتی روی بر باید شده شناسایی بحرانی ریسک

 و حفاری از ناشی خطرات فرز، سنگ دستگاه خطرات تجهیزات، و
 ای، جاده تصادفات و سنگین بارهای جابجایی آن، تجهیزات

 .نمود ریزی برنامه

 .گاز نتقالا فاین، ویلیام خطر، ریسک، ارزیابی  واژه های كلیدی:

 

 يبرخ و يشغل استرس نیب ارتباط يبررس

 يكی پرستاران نیب در كیدموگراف یها مشخصه

 تهران ينظام های یمارستانب از
 یغفار دیفر,  زاده رسول ییحی*,  کوهنورد بهرام

 زیتبر یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 از و است یامروز جوامع مشکالت زا ییک یشغل استرس  مقدمه:

 عوارض ایجاد وها  سازمان در یور بهره کاهش در یاساس عوامل
 پرستاران یشغل استرس آنجائیکه از. است پرسنل در یروان و یجسم

 بر زیاد اثر یدارا یبهداشت یدرمان سیستم مهم جزء یکبه عنوان 
 رابطه یرسبر منظور به مطالعه این لذا است، یبالین مراقبت کیفیت

 از یکی در پرستاران کیدموگراف یرهایمتغ یبرخ با یشغل استرس
 .گرفت انجام تهران شهر ینظام های یمارستانب

 سال در یلیتحل – یفیتوصبه صورت  مطالعه نیا  روش بررسي:

 از یکی در شاغل پرستاران از نفر 411 یرو بر و 4931
 یندر ا پژوهش رابزا. شد انجام تهران شهر ینظام های یمارستانب

 یرهایمتغ پرسشنامه و یشغل استرس استاندارد پرسشنامه مطالعه
 از نرمال، عیتوز بودن برقرار لیدل به مطالعه نیا در. بود کیدموگراف
 .دیگرد استفاده کیپارامتر یها آزمون

. بودند زن% 1/73 و مرد مطالعه نیا در افراد %1/16  یافته ها:

% 1/11 ،یکارشناس مدرک یدارا% 55 ،متأهل افراد درصد% 8/19
 گردش در فتیش یدارا% 1/81 و یقرارداد یاستخدام تیوضع یدارا

 اما مردان، به نسبت زنان استرس نیانگیم بودن باالتر وجود با. بودند
 نیانگیم.  =P )51/6) نبود یمعنادار یآمار نظر از اختالف نیا
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)متأهل  بود شتریب مجرد افراد به نسبتمتأهل  افراد در استرس
 از ها یانگینم اختالف نیا که46/97±16/94) مجرد -19/1±41/4
 در افراد استرس نیانگیم.  =P )615/6) است دار یمعن یآمار نظر

 =P )61/6) داشت وجود یمعنادار اختالف یکار مختلف یها بخش

 سن، یها مشخصه نیب یمعنادار اختالف مطالعه نیا در نیهمچن. 
 .نشد افتی فرزندان تعداد و استخدام تیوضع ،یرکا نوبت کار، سابقه

 معضالت از یکی پرستاران انیم در یشغل استرس  نتیجه گیری:

 توجه مورد یا گستردهدر مطالعات  تاکنون که باشد یم یعیشا و مهم
 باعث و آمده وجود به یکار فشار اثر درعمدتاً  و است گرفته قرار
 متعدد عوامل شناخت ذال. دیگرد خواهد خدمات یو کم یفیک افت

 حذف ،یشغل یساز یغن ،ها آن کردن برطرف و یشغل یزا استرس
 به منجر تواند یم متناسب پاداش دادن و یکار نامطلوب طیشرا

 .شود استرس کاهش

 مشخصه ،ینظام پرستاران ،یشغل استرس  واژه های كلیدی:

 .کیدموگراف یها

 

 باطارت در های یتفعال ی ینههز و مونتاژ یها نقص

 مونتاژ در مونتاژ يارگونوم و يدگیچیپ زانیم با

 يدست
 ترکمن یمه,  فهمعزز  فروغ*,  یعسکر الهام

 همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, اراک یپزشک علوم

  زانیم در یدست مونتاژ انیم ییقو روابط نیشیپ مطالعات  مقدمه:

 باها  نقص تیفیک شیافزا  زانیم واند  داده نشان ادیز یکیزیف بار
 . است شده سهیمقا نییپا یکیزیف بار زانیم در مونتاژ

 است یمرورمطالعه   روش بررسي:

 نشان جینتا واند  گرفته قرار زیآنال مورد خودرو 15666  یافته ها:

 یدگیچیپ مونتاژ، یارگونوم نیب دار یمعن ارتباط نیچند کهاند  داده
 .دارد وجود ،عمل نیا یها ینههز و نقوص ، مونتاژ زمان ، مونتاژ

 ی باره در قیتحق ی یجهنت در مطالعه نیا هدف  نتیجه گیری:

 انیم ارتباط و  ؛ کم و ادیز یدگیچیپ یدارا ضوابط تیاهم و مفهوم
 ی یلهبه وس نقوص  تیفیک و  مونتاژ یدگیچیپ ، مونتاژ یارگونوم

 باشد یم یساز خودرو صنعت در فیوظا ی یانهسال زیآنال

 .یارگونوم ،یکار بار مونتاژ،  كلیدی:واژه های 

 

 در يسیمغناط و يكیالكتر های یدانم يبررس

 يصنعت شركت كی برق روگاهین كنترل اتاق
 زاده رسول ییحی*,  راد فردوس نهضت
 زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 سات،یتأس و زاتیتجه امکانات، گسترش واسطه به و امروزه مقدمه:

 های یدانم با افزون روز مواجهه معرض در افراد ،یکیالکتر
 قرار شیافزا یشغل و یعموم مواجههبه صورت  الکترومغناطیسی

 آور انیز مهم عوامل از یسیمغناط و یکیالکتر های یداناند. م گرفته
 و سالمت یرو مزمن و حاد هایتماس در که بودهکار  یطمح

 یبررس فهد با مطالعه نیا. دارند یمضر اثرات انسان بهداشت
 کی برق روگاهین کنترل اتاق در یسیمغناط و یکیالکتر یهادانیم

 .است گرفته انجام یصنعت شرکت

 کارکنان تماس زانیم یبررس جهت مطالعه نیا در روش بررسي:

 یلیم) یسیمغناط وبر متر(  ولت)یکیالکتر های یدانم کنترل، اتاق
 feldmeter اهدستگ با کارکنان کار محل در یا نقطه( به طور تسال

 .دیگرد مقایسه مجاز حدود با سپس و یریگ اندازه

 یسیمغناط و یکیالکتر های¬دانیم یرگی¬اندازه جینتا یافته ها:

 در یسیمغناط دانیم و یکیالکتر دانیم شدت نیشتریب که داد نشان
 و متر ولت 45,1 بیترت به کنترل اتاق برد از یمتر یسانت 96 فاصله
 هیکل در حاضر مطالعه جینتا. بر اساس است بوده تسال یلیم6,19
 از کمتر یسیمغناط دانیم و یکیالکتر دانیم شدت یبررس مورد نقاط
 . باشد¬یم یشغل مجاز حد

 میدان از ناشی آور زیان اثرات به توجه با نتیجه گیری:

 خطوط به کنترل اتاق نزدیکی نیز و افراد روی بر الکترومغناطیسی
 انیز عامل نیا با کنترل اتاق کارکنان واجههم به توجه ، برق انتقال

 .رسد یم نظر به یضرور آور

 ،یسیمغناط های یدانم ، یکیالکتر هایدانیم  واژه های كلیدی:

 .کنترل اتاق

 

 نیسنگ نیماش رانندگان مواجهه زانیم يابیارز

 يصنعت شركت كی در بدن تمام ارتعاش با
 زاده رسول ییحی*,  راد فردوس نهضت
 زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یشکپز علوم

 دائم طور به یرانندگ طول در نیسنگ آالت نیماش رانندگان مقدمه:

 به منجر تواند یم امر نیا که دارند قرار بدن تمام ارتعاش معرض در
 گردش و یمرکز یعصب ،یعضالن یاسکلت هایستمیس اختالالت

 جادیا ار ارتعاش با مواجهه از یناش یشغل های یماریب و شده خون
 در بدن تمام ارتعاشات یابیارز هدف با حاضر مطالعه نیبنابرا. دینما

 .دیگرد انجام یصنعت شرکت کی در نیسنگ نیماش رانندگان

 یلیتحل – یفیتوص مطالعه کی حاضر، مطالعه روش بررسي:

 یصندل سطح در m/s1 حسب بر ارتعاش شتاب ریمقاد که باشد یم
 هیکل در (X,Y,Z) جهت سه در  ELشاخصبر اساس  راننده

( لیجرثق و باالبر لودر، فتراک،یل)  نوع 1 در نیسنگ نیماش رانندگان
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 یرگی¬اندازه  HAGNERمدل سنج ارتعاش دستگاه از استفاده با
 با مختلف نیسنگ های ینماش یبرا آمده بدست جینتا و دیگرد

 .شد سهیمقا  ISO-1894استاندارد

 ارتعاش با مواجهه زانیم که داد نشان مطالعه نیا جینتا یافته ها:

 و (m/s1 55/6)لودر ، (m/s1 53/6)لیجرثق در بدن تمام
. باشد یم روزانه مواجهه مجاز مقدار از شیب (m/s1 83/6)باالبر
 m/s1) فتراکیل و نیشتریب(  53/6) لیجرثق بیترت به نیهمچن

 خود به را ارتعاش یکل معادل شتاب ندیبرآ مقدار نیکمتر (93/6
 .دادند صاصاخت

 بالقوه خطرات جادیا امکان آمده بدست جینتا مطابق نتیجه گیری:

 مورد یصنعت شرکت در باالبر و لودر ل،یجرثق رانندگان در یبهداشت
 یناش عوارض به مدت دراز در افراد است ممکن و دارد وجود مطالعه

 یها کنترل شود یم هیتوص نیبنابرا. شوند دچار مواجهه نیا از
 در استراحت زمان شیافزا و یکار ساعت کاهش جمله از یتیریمد

 .ردیگ قرار نظر مد رانندگان یبرنامه کار

 .نیسنگ نیماش بدن، تمام ارتعاش رانندگان،  واژه های كلیدی:

 

 و قرمز مادون زانیونی ریغ یپرتوها يابیارز

 و آرگون با یجوشكار از يناش بنفش ماوراء

 يكیالكتر قوس با یجوشكار
 زاده رسول ییحی*,  راد دوسفر نهضت
 زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 مادون و جوش نقطه از ناشی (UV) بنفش ماوراء اشعه مقدمه:

 تابش. دارند بیشتری خطر گداخته فلز التهاب از ناشی (IR) قرمز
 الکتریکی جوش یها به خصوص دستگاه جوشکاری از حاصل اشعه

 و خارش اشک، ریزش سرخی، ئمعال با چشم ناراحتی سبب چشم بر
 مطالعه نیا. گردد یم مروارید آب و خیرگی ملتحمه، ورم نور، از ترس

 و قرمز مادون زانیونیریغ یپرتوها با مواجهه زانیم یابیارز هدف با
 قوس با یجوشکار و آرگون با یجوشکار از یناش بنفش ماوراء
 .گرفت انجام یصنعت شرکت کی در یکیالکتر

 با  پرتوها شدت ، یمقطع یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و CHY 591  مارک بنفشماوراء  پرتو سنجش دستگاه از استفاده
 در HAGNER EC4 مارک قرمز مادون پرتو سنجش دستگاه

 مورد( نوع 8) مختلف یفلز قطعات و الکترودها با یجوشکار اتیعمل
 در اشعه سنجش سنسور منظور نیا یبرا. گرفت قرار یریگ اندازه
 منطقه از متریسانت چهل یبیتقر فاصله در جوشکار فرد چشم یراستا

 مادون  و بنفشماوراء  اشعه سنجش فیط.  گرفت قرار یجوشکار
 تا576 و نانومتر 166 تا916 نیب بیترت به  مطالعه نیا در قرمز

 .باشدیم نانومتر 4476

 در زانیونیریغ یپرتوها شدت داد نشان مطالعه نیا جینتا یافته ها:

 قوس با یجوشکار و آرگون با یجوشکار از یناش مختلف قطعات
. باشد یم شده هیتوص مجاز آستانه حدود ریمقاد از شتریب یکیالکتر

 مادون یپرتوها شدت نیشتریب آرگون با یجوشکار در نیهمچن
 قطعه در (mw/cm17/47 )بنفش ماوراء و (mw/cm1136)قرمز
 پرتو شدت نیشتریب یکیالکتر قوس یجوشکار در و لیاست کربن کار
 mw/cm141)بنفش ماوراء و (mw/cm1916)قرمز مادون یها

 .باشد¬یم آهن کار قطعه در(

 زانیونیریغ یپرتوها مجاز آستانه حد از شیب ریمقاد نتیجه گیری:

 هیقرن یداخل های یهال به بیآس و صدمه جادیا باعث تواند یم
 صورت حفاظتی سپرهای یا و ها ینکع از استفاده لذا. شود جوشکاران

 به بیآس هرگونه از تواند یم که یجوشکار موقع در یدائمبه طور 
 .شود یم هیتوص کند، یریجلوگ هیقرن هیال

 قرمز، مادون ، بنفش ماوراء اشعه  ،یجوشکار  واژه های كلیدی:

 .یشغل مواجهه

 

 از يناش یهاومیف با مواجهه زانیم يابیارز

 قوس با یجوشكار و آرگون با یجوشكار

 يكیالكتر
 زاده رسول ییحی*,  راد فردوس نهضت
 زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 گرم خود جوش نقطه باالی تا فلز یک جوشکاری ندیفرآ در مقدمه:

 شده متراکم جامد ریز خیلی ذرات شکل به آن بخارات سپس و شده
 فلزی، سیدهایاک ترکیبات از مخلوطی که شود یم تولید هاییفیوم و
 دیتول یجوشکار یندهایفرا هیکل باشد یم فلوروئیدها و ها یلیکاتس
 یجوشکار ندیفرا نوع توجه با آن زانیم و بیترک اما کنند یم ومیف

 یجوشکار از یناش هایومیف یابیارز مطالعه نیا هدف. است متفاوت
 .است یکیالکتر قوس با یجوشکار و آرگون با

 یها ومیف  ،یمقطع یفیتوص عهمطال نیا در روش بررسي:

 قوس با یجوشکار و آرگون با یجوشکار از یناش شده متصاعد
-NIOSH استاندارد روش با مطابق یبرنج قطعه یرو بر یکیالکتر

 روش دو با و  شده یبردار نمونه کارگران یتنفس منطقه از و  5966
 آماده ICP-AES-5611 و (NIOSH-5966)یا شعله یاتمجذب 

 .گرفت انجامها  نمونه هیزتج و یساز

 در شده ییشناسا عنصر 49 از مطالعه نیا جینتا بر اساس یافته ها:

 mg/m9  مس غلظت نیانگیم تنها یکیالکتر قوس با یجوشکار

 در شده ییشناسا عنصر 44 از و بود مجاز حد از شیب 3,613
 یرو ، mg/m9 6,57 کیآرسن غلظت نیانگیم آرگون با یجوشکار



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

65 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

mg/m9 48,653، مس  mg/m9 1,87 کلین و mg/m9) 6,493 

 .باشد یم مجاز حد از شیب)

 یها ومیف مجاز آستانه حد از شیب ریمقاد به توجه با نتیجه گیری:

 یضرور جوشکاران یبرا یکنترل یها راه اتخاذ ، یجوشکار از یناش
 یها برنامه یاجرا آموزش ،یمهندس یفن یها کنترل نیبنابرا. است

 اقدامات گرید و مناسب یموضع هود از ستفادها ،یتنفس حفاظت
 .شود یم هیتوص یکنترل

 یجوشکار وم،یف ،یکیالکتر قوس یجوشکار  واژه های كلیدی:

 .یشغل مواجهه آرگون،

 

 از يناش يصوت يآزردگ شیپا در  GIS  كاربرد

 بندر يمیپتروش مجتمع نیاُلف ی كارخانه

 رانیا ماهشهر،
 یطهران مهسا,  یقنبر  سایپر,  تکدستان نیافش*,  یعیرف مسعود

, شاپور یجند یپزشک علوم, شاپور یجند یپزشک علوم*, رانیا یپزشک علوم
 مدرس تیترب

 در که   بوده   صنعتی   ی جامعه   اساسی   معضالت   از   یکی صدا  مقدمه:

   .باشد داشتهبه همراه  ییشنوا ریغ اثرات تواند یم نییپا یبسامدها
 در یصوت شیآسا یها شاخص یبررس و نییتع رحاض پژوهش  هدف 

 پرسشنامه اول، بخش در. بود ماهشهر ریرکبیام یمیپتروش مجتمع
 نیب در ،ییایپا بیضر نییتع از بعد یا شده استاندارد یصوت یآزردگ 

 قرار لیتحل  هیتجز مورد  و  دیگر عیتوز مجتمع کارگران از نفر 949
 اندازه واحد مختلف یها یستگاها در صوت فشار تراز سپس. گرفت

 اندازه به توجه  با نیالف واحد تراز هم خطوط و یصوت نقشه و یریگ
 در. دیگرد میترس واحد نیا ی شده یرقوم ی نقشه و ها یریگ
( بل یدس 17)   مجاز حد از باالتر صوت فشار تراز که هایی یستگاها

 .گرفت انجام کارگران یبرا صدا و سر یمتریدوز محاسبات بود،
 از و کارگران یآزردگ  زانیم نیب که داد نشان پرسشنامه زیآنال جینتا

 با برخورد در حوصلگی یب خواب، در اختالل آرامش، دادن دست
. دارد وجود یدار یمعن رابطه  گوش وزوز و یخستگ احساس گران،ید

 ن،یالف واحد تراز هم خطوط و یصوت نقشه و ها یریگ اندازه طبق
  1164 و 1764 نیتورب وها  کوره  کمپرسورها، اصد مولد یاصل منابع

  .شد نییتع

 منابع استقرار محل ،ها نقشه شامل پایه اطالعات روش بررسي:

 تولید، خط فرآیند شرح ، گذشته یها سال گیری اندازه نتایج صوتی،
. گردید یآور جمع مجتمع در موجود شنوایی حفاظت برنامه  نوع و

ساعات  یزن و مواجهه معرض در افراد استقرار محل و تعداد همچنین
 میضما و   -CEL 176  صداسنج دستگاه. شد مشخصها  آن مواجهه 

. شد  استفاده انگلستان کشور ساخت ،یمتریدز دستگاه و زوریآنال

 در صدا تراز و( 4335) 3841 زویا استاندارد متد طبق یصداسنج
 949   تعداد.. شد یریگ اندازه ستگاهیا 1111 در و( A) شبکه

 انتخاب صبح فتیش کارگر 4566 انیم یتصادف صورت به پرسشنامه
 SPSS 43  افزار  نرم ی یلهوس به ها یلتحل و هیتجز و. دیگرد عیتوز و

  .گرفت انجام   

 بندی ناحیه نقشه قالب در نتایج ، خطر نواحی شناسایی منظور به
 از استفاده  با بعد مرحله در. گردید آماده همتراز خطوط نقشه و صوتی

 مطابق رنگ سه با صوت فشار تراز نقشه ArcGIS 46افزار نرم
  .شد ترسیم استاندارد 

 درها  آن لیتحل و شده یآور جمع اطالعات به توجه با  یافته ها:

 موجب صدا به که یافراد  :آمد حاصل ریز جینتا SPSS 43  افزار نرم
 محل یصدا که یافراد به نسبت است شده شانیا حد از یشآزار ب

 شتریب یدار یمعنبه طور  است،  نشده شان یناراحت موجبکار اصالً 
. نمود کنترل را کار محل یصدا توان یم یحدود تا که هستند معتقد

(6,67> P  ) یصدا از یناش یآزردگ زانیم انیم یدار یمعن ارتباط 
 مقدار به که یافراد. داشت وجود آرامش دادن دست از و کار محل

 محل یصدا که یافراد به نسبت است شده آزارشان موجب  اصد ادیز
 شتریب یدار یمعنبه طور  ، است نشده شانیناراحت موجبکار اصالً 

 آرامش دادن دست از باعث کار محل یصدا که هستند معتقد 
 اختالل و یآزردگ زانیم نیب یدار یمعن ارتباط (  P =6,666. )شود یم

 نیب یدار یمعن ارتباط (  P >67/6. ) دندار وجود گرانید با مکالمه در
(  P  >67/6. ) ندارد وجود تمرکز دادن دست از و افراد یآزردگ زانیم
 وجود خواب در اختالل و صدا از یآزردگ زانیم انیم یمعن ارتباط 

 و افراد یآزردگ زانیم انیم یدار یمعن ارتباط(  P <6,67. )دارد
 در صدا از یآزردگ زانیم نیب (  P <6,67. )دارد وجود یخستگ احساس

 ارتباط کارشان محل یصدا زانیم مورد در افراد نظر و گذشته سال
 محل یصدا از که یافراد از درصد  5/79. داشت وجود یدار یمعن
 را کارشان محل یصدا بودند، شده آزرده اریبس گذشته سال در کار
 که یادافر از درصد7/41 نیهمچن و بودند،  کرده گزارش ادیز اریبس
 محل یصدا بودند، نشده آزرده گذشته سال در کار محل یصدا از

  ( P =666/6. )بودند کرده گزارش ادیز  اریبس را کارشان

 کار طیمح یصدا از یناش یداریشن ریغ اثرات جینتا  نتیجه گیری:

 بر صدا یداریشن ریغ اثر نیشتریب آرامش دادن دست از که داد نشان
 ییشنوا شیآزما از حاصل جینتا طبق بر. تاس بوده کارکنان  یرو

 حالت در افراد درصد 5/85 بودند، داده انجام قبالً کارکنان که یسنج
 تنها  و ادیز درصد 1/1 متوسط، درصد47 کم، درصد1/49 نرمال، 

 قرار  ییشنوا کاهش زانیم لحاظ از ادیز یلیخ تیوضع در درصد 8/4
 با تداخل تراز شاخص یریگ زهاندا از حاصل جینتا به توجه با. داشتند
 باال محاوره،  با تداخل زانیم که دیگرد مشخص و آمد بدست مکالمه

 ی فاصله در یحت فرد است الزم ارتباط جادیا منظور به کهیبطور بوده
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 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 که داد نشان جینتا نیهمچن . دینما صحبت ادیفر حالت با یمتر کی
 مخاطب با وانت ینم هم ادیفر یصدا با یحتها  قسمت از یبعض در

 حادثه شیافزا کننده انیب تواند یم  خود که نمود جادیا یکالم ارتباط
 بعالوه. باشد عیصنا از گروه نیا در یا محاوره مشکالت و یریپذ

 تیحساس و یرفتار یها تست و  صدا کنترل به است یضرور
 .شود یجد توجه نیالف واحد در کارگران

 یی،ایجغراف اطالعات تمسیس ی،صوت یآزردگ  واژه های كلیدی:

 .یمیپتروش

 

 شهر ساكنین دیدگاه و صوت از يناش يآزردگ

 صوتي آلودگي اثرات با ارتباط در بیرجند
 یب یب,  پور لیاسماع منظم محمدرضا*,  نژاد ابوالحسن  دهیوح

 یمعاشر نرگس
 رجندیب یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*, رجندیب یپزشک علوم

 دنیای وها  انسان بین ارتباط ایجاد راه ینتر مهم صوت  مقدمه:

 در ضروری عاملی عنوان به صوتی امواج چند هر. باشد یم اطراف
 این شنیدن شرایط یبرخ در اما ،آیند یم حساب به انسان زندگی
 از یناش یآزردگ نییتع هدف با پژوهش نیا. نیست خوشایند امواج
 آلودگی راتاث با ارتباط در بیرجند شهر ساکنین دیدگاه و صوت
 .گرفت انجام صوتی

 977 روی بر که تحلیلی توصیفی مطالعه این در  روش بررسي:

 یحاو پرسشنامه شد، انجام شهر مختلف مناطق ساکنین از نفر
 اساس بر  آزردگی بندی درجه اسیمق ک،یدموگراف مشخصات

 در ساکنین دیدگاه خصوص درسؤال  48 و ISO 47888 استاندارد
 افزار نرم از استفاده باها  داده و عیتوز صوتی، آلودگی اثرات با ارتباط

SPSS گرفت قرار بررسی مورد 48 ورژن. 

 15 ، مرد پژوهش مورد ساکنین% 4/56 نتایج، اساس بر  یافته ها:

 تحصیالت دارای% 9/13 و% متأهل 83 سال، 96 ریز سن با افراد% 
 صوتی دگیآلو دهندگان، پاسخ از% 9/81 نظر از. بودند  دانشگاهی

 اثرات بر اعتقاد%  5/11 داشته، جسمی سالمت بر منفی اثرات
 بر صوتی آلودگی سوء یر% بر تأث1/81 و صدا روانی روحی بار یانز

 برقراری خواهان افراد% 1/57. نمودند دیتاک افراد اجتماعی روابط
 آرامش و سکوت% 9/78 و بودند خود زندگی محل اطراف در سکوت

 کای آماری آزمون. دادند یم ترجیح آن زیبایی بر را سکونت محل در
 یصداها به نسبت شتریب دیجد بافت نیساکن داد نشان اسکوئر
 و (p=6,618) کنند یم یناراحت اظهار گانیهمسا طرف از مزاحم

 یدار یمعن طور به شهر میقد بافت در صدا از نیساکن یآزردگ زانیم
 شتریبمتأهل  افراد نیهمچن .(p=6,641) است دیجد بافت از شتریب

 تحصیالت با افراد و (p<6,664)بودند صدا از یناش یآشفتگ دچار

 روانی سالمت یرو صوتی آلودگییر بر تأث یشتریب اعتقاد یدانشگاه

(p=6,67) اجتماعی روابط و (p=6,615) داشتند. 

 آمدهای و رفت در ساکنین مناسب عملکرد آموزش  نتیجه گیری:

 با نقلیه وسایل حیصح ینگهدار و ناسبم استفاده و شهری درون
 میقد بافت در یژهبه و رانندگی و راهنمایی قوانین تیرعا بر دیتاک

 صوتی آلودگی کاهش به تواند یم اثرات از یآگاه شیافزا زین و شهر
 کمک ساکنین اجتماعی و روحی جسمی، سالمت سطح ارتقاء و

 .دینما

 ساکنین، گاهدید صوت، از یناش یآزردگ  واژه های كلیدی:

 .یصوت یآلودگ

 

 تیفیك و يزندگ تیفیك نیب ارتباط يبررس

 كارخانجات از يكی جوشكاران یكار يزندگ

 يانزل یساز يكشت
 رایسم, یپوربخش اسمنی,  انیبلورچ ریجهانگ یمهد*,  یمؤمن لهیجم

 یائیحی الهام, یاسیال
 یپزشک معلو,  همدان یپزشک علوم, النیگ یپزشک علوم*, النیگ یپزشک علوم

 النیگ یپزشک علوم, النیگ

 با سازمان هیسرما ینارزشمندتر عنوان به یانسان یروین  مقدمه:

 ها یبررس که ییآنجا از. است مواجهه یا دهیعد مشکالت و مسائل
 ،یشخص یزندگ و یکار یزندگ ی یدهپد دو که است داده نشان
 تیاهم به توجه با. دارند گریکدی بر یا دکنندهیتشد و متقابل اثرات
 از قشر نیا یسالمت نهیزم در یمطالعاتو نبود  یجوشکار شغل

 و یزندگ تیفیک نیب ارتباط یبررس به میشدبر آن  ما کارگران
 یساز یکشت کارخانجات از یکی جوشکاران یکار یزندگ تیفیک

 .میبپرداز یانزل بندر

 نوع از یلیتحل-یفیتوص ی مطالعه کی پژوهش نیا روش بررسي:

 یکشت صنعت یمانیپ جوشکاران از نفر461 ها . نمونهباشد یم یمقطع
  کیستماتیس روش به که هستند31 -39 سال در  یانزل بندر یساز

ها  .دادهآمد بدست کوکران فرمول توسط نمونه حجم .شدند انتخاب
 نییتعها  آن  ییایپا و ییروا که استاندارد یها نامه پرسش توسط
 ک،یدموگراف اطالعات بخش، سه شامل که شدند یگردآور شده،

 یزندگ تیفیک پرسشنامه ،SF-98ی زندگ تیفیک نامه پرسش
 یها آزمون توسط و SPSS41 افزار نرم با دادها .بود( 4357)والتون

 .شد لیتحل چندگانه ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیضر یآمار

 خود یزندگ یفیتاز ک یمانیپ جوشکاران از درصد11  یافته ها:

. بودند یراض خود یکار یزندگ یفیتاز ک درصد  86 و یراض یلیخ
 یکار یزندگ یفیتو ک یزندگ تیفیک نیب یآمار دار یمعن ی رابطه

 یکار یزندگ تیفیک یها ریمتغ نیب از یول. است داشته وجودها   آن
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 رابطه یزندگ تیفیک نمره راتییتغ با یزندگ یکل یفضا ریمتغ تنها
 سن، لیقب از کیدموگراف تاطالعا نیب .است داشته یدار یمعن

 تیفیک نیهمچن و  یزندگ تیفیک و کار سابقه الت،یتحص سطح
 دوم شغل نداشتن  فقط نشد مشاهده یدار یمعن رابطه یکار یزندگ

 رابطه یکار یزندگ تیفیک نیهمچن و یزندگ تیفیک از تیرضا با
 .داشت

 و ینتر مهم یانسان منابع نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 در سازمان تیموفق و شود یم محسوب سازمان هر عنصر ترین یاصل
و  یزندگ تیفیک است یضرور لذا است، مطلوب یانسان منابع گرو

 یارتقا یبرا ییراهکارها و شود یابیارز کارکنان یکار یزندگ یفیتک
 .شود گرفته نظر درها  آن

 .یجوشکار ،یکار یزندگ تیفی،کیزندگ تیفیک واژه های كلیدی:

 

 آن رابطه و ياجتماع-يروان یاكتورهاف سنجش

 مس صنعت كاركنان در استرس زانیم با
 ینظر  لیجل*,  پور بهرام  رایسم
 زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 شخص هر یزندگ در عوامل نیتر زااسترس جزو مشاغل مقدمه:

 در استرس ،یتکنولوژ شرفتیپ با کهییآنجا از. گردند یم محسوب
 روزافزون  شکل به یصنعت های یطبه خصوص مح یرکا های یطمح
در مشاغل  یشغل استرس زانیم یبررس ،باشد یم گسترش حال در

  شده یسع مطالعه نیا در. است برخوردار ییباال تیاهم از مختلف
 قیطر از مس صنعت کارکنان انیم در موجود استرس زانیم است

 ابزار. ودش یبررس کار طیمح یاجتماع -یروان یفاکتورها سنجش
 سنجش پرسشنامه که است یمخصوص ی پرسشنامه آن سنجش

 اثر مطالعه نیا هدف. دارد نام  NIOSH  یشغل استرس یعموم
 های یفتش نوع و تأهل تیوضع سن، جنس، ،یکار ساعات کار، نوع
 بار ،یعموم سالمت رینظ یاجتماع -یروان عوامل بر کارگران یکار
 ،یشغل تیرضا ،یاجتماع تیاحم ،یکار های یتمسئول کار، یذهن

 .باشد ی... م و یشغل ندهیآ و یکار یها فرصت

 نیب 4934 سال در یمقطع - یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 یشغل استرس پرسشنامه. دیگرد انجام مس صنعت مرد کارگر 411
NIOSH 49 سنجش یبرا بخش 49 قالب در سؤال 161 یدارا 

 نیاول یبرا مطالعه نیا در و دهیگرد یطراح یاجتماع -یروان فاکتور
 نیا. است گرفته قرار استفاده مورد کاملبه طور  رانیا در بار

 کار، یرو کنترل ،یکار یها گروه انیم تضاد: از عبارتند فاکتورها
به  اعتماد ،یعموم سالمت یکل تیوضع نده،یآ در یشغل یها فرصت

 تیحما ،یکیزیف طیمح کار، یذهن بار ،یشغل تیرضا ،نفس
. یشغل ندهیآ ،یکار طهیح کار، یذهن بار کار، یکیزیف بار ،یاجتماع

 دهیسنج یشغل مشخصات و کیدموگراف یفاکتورها باشان  رابطه که
 .است شده

 فاکتورهای از یکهر  به که نمراتی میانگین به توجه با  یافته ها:

 اذعان توان یم گرفت تعلق پرسشنامه در موجود اجتماعی – روانی
 کنترل وجود عدم کاری، یها گروه میان موجود تضاد عوامل که نمود
 حد باالی کار ذهنی بار کار، فیزیکی بار و مسئولیت کار، روی کافی

 ابعاد و اجتماعی حمایت فرد، عمومی سالمت فاکتورهای و میانگین
 میزان. شد گزارش میانگین حد از تر یینپا در افراد کاری حیطه

 انجام به در افراد نفس به اعتماد زانمی و فیزیکی محیط مطلوبیت
 که است یمعن بدان نیا. است بوده قبول قابل وظایفشان رساندن

 عدم: از عبارتندها  نمونه یکار طیمح یزا استرس عوامل عمده
 بار ،یکاف یکیزیف و یجسم سالمت نبود ،یکاف یاجتماع تیحما
 مورد کار یرو کنترل وجود عدم و کار انجام یکیزیف بار کار، یذهن
 .نظر

 انجام بار گسترش و کاری های یتمسئول افزایش  نتیجه گیری:

 کنترل و کاری یها گروه بین تضادهای کاهش به منتج وظایف
 روانی و جسمانی سالمت کاهش در فاکتور این افزایش. گردید شغلی

 برای راها  آن تمایل زمان مرور به و داشته بسزایی نقش کارگران
 اعتماد کاهش. دهد یم افزایش جدید شغل یافتن یا و شغل تعویض

 نتایج دیگر از شغلی آینده برای انگیزه و کاری حیطه نفس، به
 از ناشی های یتمسئول و کاری بار اجتماعی -روانی فاکتور افزایش

 .است آن

 در افراد مسئولیت میزان افزایش باعث افراد کاری حیطه گسترش
 شغلی رضایت نفس، به اعتماد کاهش که باشد یم خود وظایف انجام

 تضاد وها  گروه برخورد افزایش با.داردبه همراه  را عمومی سالمت و
 جانب از دریافتی اجتماعی حمایت و شغلی کنترل معیارها  آن میان

 در و  یافته کاهش شدت به گروه یک در همکاران و سرپرستان
 در شغلی یها فرصت یافتن برای بیشتری رغبت کارگران نتیجه
 داشتند خود کار روی کمتری کنترل که افرادی. داشت خواهند آینده

 اقرار نیز کلی اجتماعی حمایت کاهش و شغلی رضایت کاهش به
 .نمودند
 تمایل وظایف، انجام در نفس به اعتماد کاری، یها گروه میان تضاد

 و فیزیکی محیط مطلوبیت میزان شغلی، رضایت شغل، تعویض به
 در یشغل کنترل. شود یم دیده بیشتر مجرد افراد میان در شغلی آینده
 ،یکار یها گروه انیم تضاد سن شیافزا با .است شتریب متأهل افراد

 و کار یذهن بار ،یشغل تیرضا نفس، به اعتماد ،یشغل یها فرصت
 کار، یرو کنترل یفاکتورها و افتهی کاهش یکیزیف طیمح تیمطلوب

 شناخت ،یکار های یتمسئول ،یاجتماع تیحما ،یعموم سالمت
 .افتندی شیافزا شاهد یشغل ندهیآ و یکار طهیح
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 ،یشغل استرس ،یاجتماع -یروان عوامل واژه های كلیدی:

 .یصنعت کارگران

 

 های یژگيو با آن ارتباط و خواب یفیتك يبررس

 علوم دانشگاه خوابگاهي انیدانشجو كیدموگراف

 كرمانشاه پزشكي
 نظری زینب,یارمحمدی سودابه, ییارمحمد حامد*, گوزلو قره فرامرز

 علوم دانشگاه, کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه*, کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه
 کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک

 کیفیت. است انسان اساسی نیازهای از یکی مناسب خواب مقدمه:

 درس کالس در دانشجویان تمرکز کاهش دلیل به نامطلوب خواب
 هدف با حاضر مطالعه. شود تحصیلی عملکرد تضعیف موجب واندت یم

 در یا ینهزم یرهایمتغ با آن ارتباط و خواب تیفیک بررسی
 .شد انجام کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه خوابگاهی انیدانشجو

 447 تعداد مقطعی،-توصیفی مطالعه این در  روش بررسي:

 در و فیتصاد صورت به پسر دانشجوی 17 و دختر دانشجوی
 علوم دانشگاه یها خوابگاه ساکن دانشجویان میان از دسترس
 از پس اطالعات یجمع آور برای. شدند انتخاب کرمانشاه پزشکی
 و فردی مشخصات پرسشنامه از دانشجویان رضایتمندی کسب

بهره  باها  .داده گردید استفاده ((PSQIپیتزبرگ استاندارد پرسشنامه
 آماری یها روش کمک به و48 سخهن SPSS افزار نرم از یریگ

 یخ آزمون) استنباطی و( معیار انحراف میانگین، فراوانی،)  توصیفی
 .شدند تحلیل و تجزیه ،p<6/67  معناداری سطح در( دو

 7/75 و مرد نمونه افراد از درصد7/11 مطالعه این در یافته ها:

 از درصد 7/75. بود سال 11±9/1 انیدانشجو سن بودند، زن درصد
 و 9/75 یببه ترت که بودند نامطلوب خواب کیفیت دارای دانشجویان

 تیفیک نیب. دادند یم لیتشک را مردان و زنان جمعیت درصد 8/75
 مصرف با خواب کیفیت. نشد یافت معناداری رابطه جنس و خواب

  صبح هنگام سرحالی احساس ،P=6,64)) دار ینکافئ های یدنینوش
(p=6,669)، تنرف خواب به سختی  (p=6,664)، آرامش احساس 

 (p=6,664) روز طول در خستگی احساس و (p=6,664) صبح در

 .داشت معنادار یآمار ارتباط

 به توان یم خواب نامطلوب تیفیک عمده عواقب از نتیجه گیری:

. کرد اشاره بدخلقی و عملکرد در اختالل روز، طول در یآلودگ خواب
 آنان تحصیلی افت و اندانشجوی تمرکز کاهش باعث عوامل این

 و خواب بهداشتدر مورد  دانشجویان آگاهی سطح افزودن. شود یم
 در مفید کارهایراه از تواند یم نامطلوب، خواب کیفیت سوء عوارض

فراهم کردن  با همچنین. باشد دانشجویان خواب کیفیت بردن باال

باال بردن  در مؤثری گام توان یم رفاهی و آموزشی مناسب شرایط
 .برداشت دانشجویان خواب فیتکی

 خواب، اختالالت دانشجویان، خواب، کیفیت  واژه های كلیدی:

 .دموگرافیک های یژگیو

 

 در عمومي سالمت و كار يذهن بار ارتباط يبررس

 شهری برون مسافربری یها اتوبوس رانندگان

 تهران جنوب  پایانه در
 خدادادی اله روح,  حنانی میترا*,  سرسنگی ولی

علوم  دانشگاه, کاشان پزشکیعلوم  دانشگاه*, کاشان پزشکیعلوم  گاهدانش
 کاشان پزشکی

 های یهسرما و منابع ینتر بزرگ از یکی انسانی نیروی  مقدمه:

 یور بهره افزایش درها  آن سالمت که شود یم محسوب سازمان
 ذهن که است یتالش زانیم کار یذهن بار. دارد یا کننده ینیتع نقش

 یرو تواند یم که است یعامل ی. بار کارکند یم فهیوظ امانج نیح در
 ارتباط یبررس مطالعه این انجام از هدف. بگذارد اثر یعموم سالمت

 مسافربری یها اتوبوس رانندگان در عمومی سالمت و کار یذهن بار
 .بود 39 سال در تهران جنوب پایانه در شهری برون

 که راننده 476 نیب یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

شهر  در 39  سال در شدند، انتخاب یتصادف یریگ نمونه از استفاده با
ها  راننده یعموم سالمت و کار ذهنی بار زانیم. گرفت صورتتهران 

 (NASA-TLX) ناسا کار ذهنی بار مقیاس از استفاده با بیترت به

. گرفت قرار بررسی مورد  (GHQ)یعموم سالمت پرسشنامه و
 هایآزمون و spssv48افزار نرم از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز
 یهمبستگ بیضر و مستقل تی ،طرفه یک واریانس آنالیز یآمار

 .شد انجام رسونیپ

 سالمت و( 84/71±11/5) کار ذهنی بار میزان  یافته ها:

 ذهنی بار بین داری معنی ارتباط. شد( برآورد 34/11±57/7)عمومی
 همچنین. نداشت وجود شخصی فاکتورهای با عمومی سالمت و کار

 نشد یافت کار ذهنی بار و عمومی سالمت بین داری معنی ارتباط

 شده انجام های یبررس از حاصل جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

. احتماالً ندارد وجود سالمت و  کار یذهن بار  نیب یدار یمعن ارتباط
 اثر یعموم سالمت یرو دتوانیم میمستق ریغ طور به کار یبار ذهن
 ندارد وجوددو عامل  نیا نیب یمعنادار رابطه یآمار نظر از اما بگذارد

 رانندگان، عمومی، سالمت کار، ذهنی بار  واژه های كلیدی:

 .پرسشنامه
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 تولید شركت یك در قیحر سكیر يابیارز

 ارزیابي مهندسي روش از استفاده با مواد مخزن

 حریق ریسك
 *سرسنگی ولی

 *کاشان پزشکیعلوم  شگاهدان

 یبرا بزرگ هایچالش از یکی به قیحر یمنیا  امروزه  مقدمه:

 دهدیم نشان آمارها. است شده تبدیل کارخانجات ،کاربران طراحان
 عالئم و یآگه شیپ بدون و بار نیاول یبرامعموالً  بزرگ یهاقیحر

 نای انجام از هدف. است داده رخ نیشاغل و نیساکن یبرا یملموس
 رانیتقط شرکت مختلف واحدهای در حریق ریسک ارزیابی مطالعه
 حریق ریسک مهندسی ارزیابی روش از استفاده با کاشان

(FRAME) باشدمی . 

 واحد 7 در 4931 سال در توصیفی مطالعه این  روش بررسي:

 یآور جمع مطالعه نیا در. شد انجام رانیتقط یساز نیماش شرکت
 روش و ستیل چک از استفاده با ترتیب به ریسک ارزیابی و اطالعات

FRAME نرم از استفاده با محاسبات انجام و اطالعات یزو آنال 
 .شد انجام Excel افزار

 8/ 94مقدار با انباردر بخش  (R4) افراد قیحر سکیر  یافته ها:

 را زانیم نیکمتر 1/1مقدار با یفرزکاردر سالن  و زانیم نیباالتر
 35/1مقدار بادر انبار  ( R1) ها یتفعال قیحر سکیر نیهمچن.داشت

 زانیم نیکمتر 11/6مقدار با یکار نیماشدر سالن  و زانیم نیشتریب
 54/1مقدار با انبار در (R) ساختمان قیحر سکیر.  داشت را

 دارا را زانیم نیکمتر 4مقدار با یفرزکار بخشو در  زانیم نیباالتر
 .بود

 هایقسمت در ساختمان و افراد برای حریق ریسک  نتیجه گیری:

 خسارات تواند یم حریق وقوع. است قبول قابل غیر کارخانه مختلف
 در کنترلی اقدامات است الزم  لذا. آورد بار به را ناپذیری جبران
 . شود انجام ریسک سطح کاهش جهت

 ،FRAME حریق، سکیر یابیارز ، قیحر واژه های كلیدی:

 مخزن تولید شرکت

 

  – یا حرفه بهداشت زشآمو برنامه يطراح

 تجربه كی انیب
 دیس,  ی,  معصومه  احمدآزادگان میابراه*,  یلمید یاعتماد رضایعل

,  یغفار معصومه,  یصوف شبنم,  سعادتمند نویم,  یروحان درضایحم
 گلپرست یاسال

, النیگ یپزشک علوم دانشگاه, النیگ یپزشک علوم دانشگاه*, النیگ یپزشک علوم
 النیگ, النیگ, النیگ, النیگ, النیگ

 یامر جامع، برنامه کی در آموزش نقش تیاولو و تیاهم  مقدمه:

 آموزش یبرا بایست یم موفق برنامه هر در. است ریناپذ انکار
 برنامه کی در. شود گرفته نظر در مستمر و یاساس و هیاول یگاهیجا

 یها گروه آموزش، نقش است الزم هم یا حرفه بهداشت جامع
 ها یوهش در تنوع و امیپ انتقال یها روش ،یآموزش تموضوعا هدف،
 .ردیگ قرار یجد توجه مورد

 یها برنامه یطراح یالگو کی مقاله، نیا در  روش بررسي:

 4939 سال در برنامه نیا. است شده هیارا شهرستان کی در یآموزش
 از یتعداد مشارکت با و رشت شهرستان بهداشت مرکز توسط

 و نیتدو یخصوص و یدولت یها بخش یا حرفه بهداشت کارشناسان
 یا حرفه بهداشت آموزش تهیکم برنامه، نیا در. دیگرد اجرا

 بهداشت کارشناسان از یتعداد آن در که شد لیتشک رشت شهرستان
 یها شرکت کارشناسان و کارخانجات و بهداشت مرکز یا حرفه

 تهیکم ریدب. داشتند تیعضو یا حرفه بهداشت یمهندس خدمات
 لیتشک ماهانه صورت به تهیکم جلسات و بوده بهداشت مرکز

 .گردید یم

 8 قالب در یآموزش یها برنامه هدف یها گروه ابتدا در  یافته ها:

 بهداشت کاردانان و کارشناسان -4:  شدند نییتع شرح نیا به گروه
-9. کارخانجات یانیم رانیمد و سرپرستان -1. کارخانجات یا حرفه

 و یفن حفاظت یها تهیکم یاعضا -1. اتکارخانج ارشد رانیمد
 کارگران-8. مرتبط ادارات رانیمد-7. کارخانجات کار بهداشت

 .کارخانجات

 کیتفک به هدف یها گروه از کی هر یآموزش یازهاین بعد مرحله در
 8 دوم گروه عنوان، 41 اول گروه یبرا بیترت به که دیگرد نییتع

 4 پنجم گروه عنوان، 1 چهارم گروه عنوان، 7 سوم گروه عنوان،
 یسنج ازین با همزمان.شد نییتع عنوان 41 ششم گروه و عنوان
 سطح  در موجود یروهاین یسنج مهارت به نسبت یآموزش

 شناسنامه لیتکم و یطراح با امر نیا که دیگرد اقدام زین شهرستان
 یآموزش مشخصات آن در که شد انجام کارشناسان یآموزش

 سیتدر که را ییها دوره و کرده یط که را ییها دوره شامل کارشناس
 یآمادگ هدف یها گروه از کی هر یبرا که را ییها دوره و کرده
 .دیگرد استخراج داشته سیتدر
 یخاص یالگو و یبررس درس طرح هیته مختلف یالگوها ادامه در

 و درس طرح یآموزش نیعناو از یتعداد یبرا جیتدر به و انتخاب
 نخست گام در که دیگرد میتنظ تهیکم  یاعضا توسط یآموزش متن
 ییآشنا) عنوان 1 کارخانجات کاردان و کارشناسان هدف گروه یبرا
 یابیارز کارخانه در کار یاجرا یها وهیش و یکارشناس فیوظا با

 1 کار بهداشت و یفن حفاظت تهیکم یاعضا گروه یبرا ،(خطر
 یبرا ،(مسأله حل های یکتکن -سکیر یابیارز با ییآشنا) عنوان
 از یناش های یماریب و یشغل ناتیمعا هیتوج) عنوان 1 کارگران گروه
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 -یارگونوم -یا حرفه بهداشت و یمنیا اتیکل و اصول -کار
 .دیگرد نییتع( ییغذا مواد بهداشت

 شیپ مدرسان یآموزش های ییتوانا تیتقو جهت شد مقرر نیهمچن
 ارتباط ات،جلس اداره روش ان،یب فن مهارت تیتقو جهت در ییازهاین

 .شود گرفته نظر در زین....  مؤثر،

 با ییآشنا و تهیکم یاعضا یقیتلف بیترک به توجه با  نتیجه گیری:

 نیا در شده اجرا طرح منابع، به یدسترس و هدف یها گروه یازهاین
 با ییها شهرستان در اجرا یبرا ییالگو عنوان به تواند یم شهرستان

 .ردیگ ارقر استفاده مورد مشابه اتیخصوص

 آموزش تهیکم ، یا حرفه بهداشت آموزش  واژه های كلیدی:

 .یآموزش یسنج ازین ، یا حرفه بهداشت

 

 ،یكارگر بهداشت ۀخان و بهگر ستگاهیا

 تیوضع بهبود در مؤثر و مناسب هایي ینهگز

 در فعال یها كارگاه یا حرفه بهداشت

 كشور یها زندان
 *یجالل یعل

 یها زندان سازمان یتیترب و اصالح های یاستس از یکی  مقدمه:

 از یمند بهره با راستا، نیا در که است انیزندان یکاردرمان کشور،
 راه به موفق "انیزندان عیصنا تعاون ادیبن"یدولت مهین نهاد خدمات

 حال در کهیبطور شده کشور یها زندان در کارگاه هزار بر بالغ یانداز
 اشتغال آن در طیشرا واجد یزندان نفر هزار 17 از شیب حاضر
 بایست یم زینها  آن سالمت از انتیص جهت که است یهیبد. اند یافته
 بنا امر نیا که گرفت نظر در را ازین مورد یبهداشت و یمنیا داتیتمه
 چالش دچار همواره ،ها زندان درها  کارگاه تیریمد خاص طیشرا به

 در هک کاربرد قابل و نهیهز کم یراهکارها از یکی. است بوده
 حرفه بهداشت و یمنیا تیوضع به یسامانده جهت ریاخ یها سال

 راه است، درآمده اجرا به کشور یها زندان یها کارگاه از یبرخ در یا
 در که باشد یم بهگر یها یستگاها و کار بهداشت یها خانه یانداز

 .است شده پرداخته آن به حاضر مطالعه

 بر یمبتن یفیتوص یا مطالعه که پژوهش نیا در  روش بررسي:

به  ،4911سال دادن قرار اریمع با است، مشاهدات و اسناد یبررس
 در یا حرفه بهداشت و یمنیا یها برنامه ادغام یابتدا سالعنوان 

 یبررس با کشور، یها زندان سازمان درمان و بهداشت کل اداره
 نمودن لحاظ و (JSA)یشغل یمنیا زیآنال فرم ریاخ و یقبل مستندات
 یفیک یبند رتبه ضمن ،یشغل حوادث نرخ رینظ ییها شاخص

 حاضر حال تیوضع نیب یا سهیمقا یِبررس ،ها کارگاه یمنیا تیوضع

 هیکل یها زندان در فعال یها کارگاه یا حرفه بهداشت و یمنیا
 .رفتیپذ صورت یزمان مقطع آن با کشور یها استان

 حرفه تبهداش و یمنیا یفیک تیوضع یدرصد 96 بهبود  یافته ها:

 86 حدود به( 11 سال)درصد 96 از کشور یها زندان یها کارگاه یا
 کار بهداشت و یمنیا یها تهیکم یساز فعال شیافزا ؛(39سال)درصد

 38,5 به( 11سال)درصد 9,9 از کشور یها زندان کل ادارات در
 بهداشت خانه و کار بهگر ستگاهیا یانداز راه شیافزا ؛(39سال)درصد

 .(39 سال)درصد 48,4 به( 11سال) ددرص 9,9 از کار

 در موجود یتنگناها و منابع کمبود به توجه با  نتیجه گیری:

 یها یستگاها و یکارگر بهداشت یها خانه توسعه کشور، یها زندان
 و یمنیا تیوضع بهبود در ییبسزا نقش تواند یها م زندان در بهگر

 .باشد داشته شاغل انیزندان یا حرفه بهداشت

 ،یا حرفه بهداشت ،یکارگر بهداشت خانه  كلیدی: واژه های

 .ها زندان

 

 در يمنیا فرهنگ و تیریمد بر یانداز چشم

 ها سازمان
 یدشت دیسع,  یمیعبدالکر یمهد*,  پور یزارع یمرادعل

 یپزشک علوم, زدی یصدوق یدشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق یدشه یپزشک علوم
 زدی یصدوق یدشه

ها  ارزش ،ها نگرش رفتارها، دهنده بازتاب که ایمنی فرهنگ  مقدمه:

 امروزه است، گروهی و فردی انسانی جوامع در مشترک هنجارهای و
 کارکرد بهبود و مدیریت اعمال برای امر ترین یاتیح مثابه به

 آمده در پذیر آسیب و پرخطر یها سازمان ویژه به نوین یها سازمان
 ویژه به مسایلی و التمشک با را خود انسانی نیرویها  سازمان است

 تشکیل. بیند یم مواجه زیست محیط و بهداشت ایمنی، های حوزه در
 این در نسبی های یتموفق به دستیابی و HSE عنوان تحت سازمان

 تواند یم زمانی موفق مدیر. است مدیریتی دریافت و درک زمینه
 بر حاکم فرهنگ ابتدا که دهد تغییر را خطرساز عادات و ها یتموقع

 مدیریت سازمان در را ایمنی فرهنگ و کند درک را خود جموعهم
 .کند

 ایمنی، فرهنگ یها واژه دیکل از استفاده با  روش بررسي:

 ، pubmed، SID یعلم یها گاهیپا یجستجو به  HSE مدیریت،
science direct ، schopus ، google scholar میپرداخت 

 به نهایت در تواند یم که ای مفقوده حلقه رسد یم نظر به  یافته ها:

 فرهنگ مهندسی بیانجامد،ها  سازمان در مطلوب ایمنی فرهنگ
 جایگاه نماید یم ضرورت که است زیست محیط و بهداشت ایمنی،

 یساز سالم مانند یساز فرهنگ گوناگون یها روش طریق از را خود
 از گیری بهره و انگیزشی -روانی آور زیان عوامل تقلیل کار، محیط
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 تابلوهای موسیقی، فیلم، همچون شنیداری و دیداری هنرهای اعانو
 نهها  سازمان در ایمنی فرهنگ یراتتأث بازیابد... نور رنگ، هنری،

 و اقتصادی منافع دارای بلکه داده کاهش را حوادث بروز احتمال تنها
 سازمان به مدت دراز در سرمایه بازگشت دهنده نشان و مالی

 باشد یم

 اگر.  باشندقائل  تیاهم خود یمنیا یبرا دیبا افراد  نتیجه گیری:

 حفظ یعتاًطب است یاله نعمت نیباالتر یسالمت و اتیح که میریبپذ
 یامر دیبا گرانید یبرا هم و خود یبرا هم نعمت نیا از مراقبت و

 ایمنی مسئول ،ها سازمان مسئوالن و. خود افراد باشد واال و ارزشمند
 دیگر اهداف کنار در را آن به توجه است الزم و بوده خود کارکنان
 در ایمنی ایجاد مسئول خود نوبه به نیزها  . دولتنمایند دنبال سازمان

 ایمنی فرهنگ ارتقای در الزم گذاری سرمایه طریق از کار محل
 باشند یم

 .HSE مدیریت، ایمنی، فرهنگ  واژه های كلیدی:

 

( نگیارت)  نیزم به اتصال ستمیس يمنیا يبررس

 يشرق جانیآذربا استان يصنعت یواحدها رد
,  رامپوریبا نیریش,  یوصل هیسم,  یافق یمهد*,  یعباس رضایعل

 یرضاخان دیام
 زیتبر آزاد, زیتبر یتراکتورساز یکاربرد و یعلم, زیتبر, زیتبر آزاد*, زیتبر آزاد

 اتصال از است عبارت نگیارت ای نیزم به اتصال ستمیس مقدمه:

 جرم به یکیالکتر لوازم یهاد یها بدنه و ستمیس از ییها قسمت
 که کم اریبس یکیالکتر مقاومت با یریمس جادیا قیطر از نیزم یکل
 افراد یمنیا و سالمت حفظ( الف:  نماید یم دنبال را مهم هدف دو
 از انیجر عبور ضمن ، یاتصال مواقع در. ستمیس سالمت حفظ( ب
 یمنیا بیترت نیبد و شده قطع سرعت به وبیمع مدار ، ارت میس

 های یستمس زاتیتجه با تماس در یشغل فهیوظ به بنا که یافراد
 یبررس عنوان با پژوهش نیا. گردد یم ینتأم ، باشند یم یکیالکتر

 استان یصنعت یها واحد در( نگیارت) نیزم به اتصال ستمیس یمنیا
 است گرفته صورت یشرق جانیآذربا

 در نیزم به اتصال ستمیس یبررس و یریگ اندازه روش بررسي:

 و 9474مدل  سنج ارت دستگاه توسط و استان سطح در کارخانه 11
 نامه نییآ ،(نگیارت)نیزم به اتصال ستمیس یمنیا نامه نییآ اساس بر

 .است دهیگرد انجامها   کارگاه در یکیالکتر یساتتأس یحفاظت

 رتا چاه حلقه 11 مستقل یکیالکتر مقاومت یریگ اندازه  یافته ها:

 ، مجاز حد در چاه حلقه 3 تعداد نیا از که داد نشان کارخانجات نیا
 مستقل مقاومت یریگ اندازه و بوده مجاز حد از خارج چاه حلقه 98
 کل یکیالکتر مقاومت یریگ اندازه جینتا. دینگرد مقدور چاه حلقه 95
 در کارخانه 44 که نمود مشخص کارخانه 11 نیزم به اتصال ستمیس

 کل مقاومت یریگ اندازه و مجاز حد از خارج کارخانه 8 ، مجاز حد
 .است دهینگرد مقدور کارخانه 5 نیزم به اتصال ستمیس

 نیزم به اتصال ستمیس یمنیا نامه نییآ اساس بر  نتیجه گیری:

 ،ها  کارگاه در یکیالکتر یساتتأس یحفاظت نامه نییآ و( نگیارت)
 مورد کارخانجات از مکدا چیه نیزم به اتصال ستمیس یمنیا تیوضع

 و موجود نواقص اصالح با گردد یم شنهادیپ لذا. باشد ینم دیتائ
 افراد یمنیا نیتأم موجب ، استاندارد نیزم به اتصال ستمیس یبرقرار

 .میباش یصنعت یها واحد در ستمیس سالمت حفظ و

 .یشرق جانیآذربا استان ، نگیارت ، برق یمنیا  واژه های كلیدی:

 

 مارستانیب هایبخش یيروشنا نزایم يبررس

 ياصالح یكارها راه ارائه و زیتبر كودكان
,  صدوق یقار نیثم,  یزیتبر پور نیحس ساحل*,  ینظر  جلیل

 پور انیمحمد یخاتم دایآ,  یقاسم نیسم
 زیتبر, زیتبر, زیتبر, زیتبر*, زیتبر

 کار طیمح کی در ییروشنا زانیم ارزیابی منظور به  مقدمه:

 و یتیریمد یها روش یابیارز مانند یمختلف یها روش از توان یم
 اندازه حاضر مطالعه هدف که. گرفت بهره مربوطه های یریگ اندازه

 راه ارائه و زیتبر کودکان مارستانیب یها بخش ییروشنا زانیم یریگ
 .باشد یم یاصالح یکارها

 ییروشنا یریگ اندازه حاضر مطالعه محل  روش بررسي:

 و زولهیا اتاق غدد، اتاق ،یجراح یها اتاق ،یخلدا خون، یها بخش
 نیا یبرا. باشد یم زیتبر کودکان مارستانیب یپرستار های یستگاها

 رسم و یساختمان یها نقشه نییتع با شده ذکر یها محل در کار
 متر لوکس دستگاه یلهبه وس یریگ اندازه اتیعمل ییروشنا یالگوها
 .گرفت انجام TES 4998A مدل

 شده یریگ اندازه یواحدها در رفته بکار یها المپ  :یافته ها

 یا لولهبا حباب  فلوئورسنت یها المپ نوع از یهمگ مارستانیب
 ییروشنا زانیم دامنه آمده بدست جینتا اساس بر. باشد یم شکل
 به مربوط بیترت به که 1/51 تا 89/137 ی بازه در شده یریگ اندازه
 گرید های یریگ اندازه در. است خون بخش سالن یجراح یها اتاق

 B یداخل بخش سالن ، A  38/41 یداخل بخش سالن

 بخش غدد اتاق ،57/411 با  149 شماره یجراح ،اتاق819/171
 .آمد بدست 57/116 یجراح بخش زولهیا اتاق و 57/491 یجراح

  عمل اتاق یبرا ییروشنا مجاز استانداردها،حد طبق  نتیجه گیری:

  لذا. است 466 تا 76 مارستانیب و یعموم مانگاهدر ، 766 تا 966 نیب
 در مارستانیب یعموم بخش ییروشنا آمده بدست جینتا اساس بر

 در شده یریگ اندازه یها بخش یالباق و مجاز حد ی محدوده
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 یها راهکار دنبال به دیبا که باشد یم استاندارد ریغ یمحدوده
 .بود یاصالح

 .مارستانیب بخش، ،ییروشنا  واژه های كلیدی:

 

 اختالالت و  كیارگونوم یرفتارها يبررس

 ينساج شركت كی در يعضالن ياسكلت
,  ینیونگ افشار  هیسم,  محمدلو کیب پروانه*,  ینو قلعه مهران

 یجالل رضایعل
 علوم, نیقزو یپزشک علوم, رانیا یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه

 نیقزو یپزشک

 عوامل ینتر مهم از یکی یعضالن یاسکلت های یناراحت  مقدمه:

 حال در و افتهی توسعه یکشورها عیصنا در یناتوان و یشغل بیآس
 عیصنا بر یاقتصاد ادیز یها نهیهز اعمال باعث که باشد یم توسعه

 های یناراحت کاهش و کنترل حاضر، حال در. گردد یم کشورها نیا
 شکالتم ینتر مهم از یکی کار یروین نیب در یعضالن -یاسکلت

 و کنترل تیاهم. باشد یم جهان سراسر در یارگونوم نیمتخصص
 کشورها، از یاریبس که است یقدر به ها یناراحت نیا کاهش

 انیم در را کار از یناش یعضالن - یاسکلت های یناراحت از یریشگیپ
اند.  داده قرار توجه مورد یمل های یتاولو از یکی عنوان به کار یروین

 ارائه مستندات و بهداشت سازمان توسط گرفته انجام یبررس طبق
  ،یشغل های یماریب نیب در 1649 سال در یجهان سازمان نیا از شده

 های یماریاز ب پس کار از یناش یعضالن -یاسکلت های یناراحت
 .دارد قرار دوم رتبه در یشغل یتنفس

 و کیارگونوم یرفتارها یابیارز یها روش از یکی  روش بررسي:

 نیا در. باشد یم رفتارها از یبردار نمونه کیتکن کیونومارگ ریغ
 یرفتارها یفراوان و نوع مشاهده روش از یریگ بهره با مطالعه
 یدیتول سالن سه در کیارگونوم ریغ و کیارگونوم

DTY،TFO،POY برآورد یبرا ابتدا در. گرفت قرار مطالعه مورد 
 حجم نییعت از پس.دیگرد انجام لوتیپا مشاهدهها  نمونه حجم

 ییشناسا شماره سالن سه هر در  نظر مورد پرسنل به کل مشاهدات
 در یکار ساعات  و تیفعال محل  همراه به فرد هر شماره و شد داده

 زمان ،یتصادف بصورت و دیگرد یآور جمع اکسل یافزار نرم لیفا
 نییتع رد،یگ قرار مشاهده مورد یستیبا که یفرد و یبردار نمونه
 با لحظه هر در افراد اعمال است ممکن نکهیا به جهتو با. دیگرد

 کوتاه امکان حد تا دیبا مشاهده زمان لذا باشد، متفاوت گرید لحظه
 مطالعه از حاصله اتیتجرب اساس بر مشاهده هر زمان نیبنابرا. باشد

 یریگ میتصم فرصت آوردن فراهم منظور به یقبل مطالعات و لوتیپا
 نسخه توسط یینها جینتا. دیگرد نییتع هیثان 9 گر مشاهده یبرا
 .دیگرد لیتحل  SPSSافزار نرم48

% 13,99 که داد نشان لوتیپا مشاهده یها افتهی  یافته ها:

 مشاهدات جینتا. باشند یم کیارگونوم ریغ شده مشاهده یرفتارها
 ریغ نوع از مطالعه مورد کارکنان رفتار% 91,1 که داد نشان کل

 صاف، یزانو با شدن خم) نامناسب چرپوس که باشد یم کیارگونوم
 پوسچر و مورد 185 با گردن پوسچر مورد، 935 با...( و زدن چمباتمه

 به را کیارگونوم ریغ یرفتارها نوع نیشتریب مورد 89 با دست مچ
 .اند داده اختصاص خود

 اصالح به ازین مطالعه مورد افراد یکار های یتوضع نتیجه گیری:

 شده مشاهده کیارگونوم ریغ رفتار نیشتریب نکهیا به توجه با. دارد
 ،باشد ی( مدهیخم کمر و صاف یزانو با شدن خم) نامناسب پوسچر
 انجام حیصح یها روش و کیومکانیب خطر عوامل شناخت آموزش

 .است یضرور یعضالن یاسکلت اختالالت بروز کاهش یبرا زین کار

 ،یانسان یفاکتورها یمهندس ،یارگونوم واژه های كلیدی:

 .،کرنل یابیارز یها روش

 

 پرستاران در آن ابعاد و يشغل استرس يبررس

 رفسنجان مارستانیب در شاغل
 یدشت دیسع,  پور یزارع یمرادعل*,  یمیعبدالکر یمهد

 یپزشک علوم, زدی یصدوق یدشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق یدشه یپزشک علوم
 زدی یصدوق یدشه

 با پرستاران و است ترساس پر تینها یب یشغل پرستاری مقدمه:

 استرس هستند مواجه یسازمان و یارتباط فردی، یها استرس انواع
 جسمی مشکالت ایجاد با و زده هم بر را افراد روانی و جسمی تعادل

 تحقیق این دهد یم کاهش مختلف ابعاد در را افراد ئیآ،کار روانی و
 شاغل نپرستارا در آن ابعاد و شغلی استرس میزان تعیین منظور به
 .گرفت انجام رفسنجان شهر مارستانیب در

 از نفر447 یلیتحل – یفیتوص یا مطالعه یندر ا  روش بررسي:

 نمونه روش به رفسنجان یدولت مارستانیب در شاغل یپرستار کادر
 شامل ،ها داده گردآوری ابزار. شدند مطالعه وارد ساده یریگ

 یشغل رساست استاندارد پرسشنامه و کیدموگراف پرسشنامه
 افزار نرم باها  . دادهبود( یشغل استرس بعد 46 شامل) مارستانیب

 انسیوار زیآنال و دو یکا یآمار یها آزمون با و  spss-48 آماری
 شد لیتحل هیتجز

 کردند شرکت مطالعه نیا در که ینفر 447از مجموع   یافته ها:

. بودند زن(درصد%8/83)   نفر 16و مرد%(1/96  درصد) نفر 97
 حد در استرس% 3/99 ن،ییپا یشغل استرس افراد صد در1/41

 زا استرس بعد نیشتریب داشتند ادیز حد در استرس% 9/74 و متوسط
 آن نیکمتر و 1/1نمره نیانگیم)یبار کار نقش مارستانیب طیمح در

 استرس نیکمتر است بوده 1/1نمره نیانگیم)ییایمیش عوامل بعد
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 فتیش در شاغل پرستاران آن نیشتریب و ارانیبه به مربوط یشغل
 التیتحص زانیم ،BMI ت،یجنس با یشغل استرس  بودند یکار

 .)P) 67/6>نداد نشان یآمار معنادار ارتباط

 از یمین که داد نشان پژوهش نیا های افتهی  نتیجه گیری:

 بار انیز اثرات به توجه بااند  داشته باال یشغل استرس پرستاران
 کاهش برایمسئوالن  ،گردد یم شنهادیپ پرستاران در یشغل استرس
 ،ها نقش بودن مبهم اد،یز کار حجم:  مانند زا استرس عوامل
 .ندینما اقدام... تیحما فقدان و قفوما با روابطها  نقش یدوگانگ

 .پرستار ، بیمارستان شغلی، استرس  واژه های كلیدی:

 

 كی كاركنان يشغل استرس زانیم يبررس

 ينفت یها فرآورده پخش شركت
 بهناز, ایمحمدن هیراض, یپورمنصور مهرنوش*, یمحمد عباس

 پورزنگنه
 یپزشک علومشاپور اهواز,  یجند یپزشک علومشاپور اهواز*,  یجند یپزشک علوم

 شاپور اهواز یجند یپزشک علومشاپور اهواز,  یجند

 که گذرانند یم کار طیمح در را خود وقت شتریب افراد اغلب  مقدمه:

. شوند مواجه ییها استرس وها  تنش باآن  در است ممکن
 یرافراد تأث یفرد یزندگ بر نکهیا بر عالوه یشغل یها استرس

 هم یشغل حوادث جادیا و یکار های یطمح در یور بهره بر گذارند یم
 و یشغل یها استرس ییشناسا جهت مطالعه نیا. باشند یم موثر

 ینفت یها اوردهفر پخش شرکت هینظام انبار در آن با مرتبط عوامل
 حوادث کاهش به منجر تواند یم آن جینتا که است شده انجام اهواز

 .شود سازمان کی ده برون شیافزا و کار طیمح در

 کارکنان از نفر 463 را مطالعه نیا یآمار جامعه  روش بررسي:

 و ساده یریگ نمونه روش به  یریگ نمونهاند.  داده لیتشک نفت انبار
 اطالعات یگردآور ابزار. گرفت صورت کوکران ولفرم از استفاده با

 نرم از استفاده با اطالعات که بود تزیودکوئ پارکر پرسشنامه
 پارکر پرسشنامه. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد   SPSSافزار

 تحت احساس به مربوط آن ماده 1 که است ماده 49 شامل تزیودکوئ
 یناش اضطراب احساس به مربوط ماده 7 و زمان از یناش بودن فشار

 .باشد یم شغل از

 11/11 نیانگیم با ینمتأهل در یشغل استرس زانیم  یافته ها:

 سطح با افراد نیهمچن. بود 16/39 نیانگیم با نیمجرد از شتریب
 از حاصل جینتا. دارند یشتریب یشغل استرس تر یینپا التیتحص

 ترساس وتأهل  تیوضع نیب معنادار رابطه انگریب دو یخ آزمون
 اما( 6/664 ═ یمعنادار سطح و 17/9 ═ دو یخ) باشد یم یشغل
 استرس انیم که دهد یم نشان رمنیاسپ یهمبستگ آزمون جینتا

 ═رمنیاسپ) ندارد وجود یمعنادار رابطه التیتحص سطح و یشغل

در  یشغل استرس نیانگیم(. 6/411 ═یمعنادار سطح و -6/418
 .6/613 یمعنادار سطح اب بود مجردها از شتریبکارکنان متأهل 

 احساس زانیم برتأهل  تیوضع یرنشانگر تأث جینتا  نتیجه گیری:

 استرس بر التیتحص زانیم یرمؤلفه تأث یول باشد یم یشغل استرس
 افزون روز شیافزا به توجه با. نبود دار یمعن یآمار نظر از یشغل

 گونه نیا کنترل یها روش کارکنان، نیب در یشغل یها استرس
 تیرضا شیافزا و یشغل حوادث احتمال کاهش یبراها  رساست
 .است یضرور یشغل

 یها فرآورده پخش کار، طیمح ،یشغل استرس  واژه های كلیدی:

 .ینفت

 

 شركت كی كارگران یكار تیوضع يابیارز

 یگر ختهیر
 یرزائیم دیوح,  رسولزاده ییحی*,  یاحمد عمران

 زیتبر یپزشک علوم, زیتبر ی*, علوم پزشکمدرس تیترب

 از یا عمده بخش یعضالن –یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 ختهیر صنعت. دهد یم اختصاص خود به  را کار از یناش های یماریب
 دیتول ندیفرآ در کارگر میمستق دخالت که باشد یم یعیصنا جزء یگر
 کردن بلند مانند یجسمان های یتفعال و است ریناپذ اجتناب یامر

 پا، کی یرو وزن انداختن اد،یز یها شدن خم و نیسنگ  اجسام
 از. شود یم دهید دفعات به رهیغ و یتکرار کار انجام کمر، چرخش

 راه تواند یم ،یکار های یتوضع یابیارز از حاصل جینتا رو نیا
 داشته نامناسب یکار های یتوضع اصالح جهت یادیز یها حل

 .باشد

 یا مشاهده -یمقطع صورت به مطالعه نیا  روش بررسي:

 شهر یگر ختهیر یها شرکت از یکی در 31 سال در که باشد یم
 از نفر 99 یتصادف صورت به کار نیا یبرا. گرفت انجام زیتبر

 ییشناسا از بعد. شدند انتخاب پوسچر ی مشاهده جهت کارگران
 کار نیح در قهیدق 16 مدت به اپراتورها نظر مورد یکار ستگاهیا

و پاها  بازو تنه، پوسچر کد قهیقد کی هر مدت نیا در. شدند مشاهده
 به را قهیدق هر اول هیثان 96 که بود گونه نیبد کدها ثبت. شد ثبت

ها  داده سپس. شدند ثبت کدها دوم هیثان 96در و کرده نگاه اپراتور
 .شد لیتحل SPSS افزار نرم توسط

 شده، مشاهده پوسچر 886 از که داد نشان جینتا  یافته ها:

 48,1، 1 اقدامات سطح در درصد 91 ،4 اماتاقد سطح در درصد95
 قرار 1 اقدامات سطح در درصد 8,1 و 9 اقدامات سطح در درصد
 نامطلوب تیوضع در کمر ،یکار یها پست اکثر در نیهمچن. داشتند

 .(درصد 71)داشت قرار
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 اقدامات تر یعسر هرچه دیبا جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 تیوضع یرو تیاولو شتریب و ردیگ صورت شرکت نیا در یاصالح
 از کارگران ی همه در کمر پوسچر جمله از بدن یاجزا تک به تک

 ،کنند یم کار دهیخم صورت به که جوشکاران و کاران برش در جمله
 در بار کردن بلند و ییجابجا مورد در کارگران آموزش. شود متمرکز

 یها یتوضع کاهش در یادیز کمک تواند یم یکار یها پست اکثر
 .کند کمک نامناسب یکار

 مرتبط یعضالن یاسکلت اختالالت ،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 .OWASکار، با

 

 يواقع انتقال افت با جذب بیضر كاربرد سهیمقا

 يصوت های یقعا توسط صدادر كاهش 
 یبیمص مسعود,  یمحمد زهرا,  فروهرمجد فرهاد*,  انیصالح جعفر

 علوم, اصفهان یپزشک علوم, اصفهان یپزشک علوم*, اصفهان یپزشک علوم
 اصفهان یپزشک

 زات،یتجه وها  دستگاه از منتقله یصدا کاهش یراستا در مقدمه:

 یمختلف یها . راهاست آمده بعمل یصوت موانع از یا گسترده استفاده
 ییها روش از یکی.دارد وجود مناسب یصوت قیعا ماده انتخاب جهت

 حوزه در متخصص ریغ فرادا توسط مختلف مشاغل و عیصنا در که
.  باشد یم جذب بیضر به استناد است، دهیگرد مرسوم کیآکوست
 ماده نوع 1از عملکرد  آمده بعمل جینتا سهیمقا قیتحق نیا از هدف

 .باشد یم مربوطه صوت جذب بیضرا با آن سهیمقا و صدا کاهش در

 یپل یها نام با ماده نوع 1 صوت جذب بیضرا روش بررسي:

 نصب با. آمد بدست امپدانس لوله از استفاده با اورتان، یلپ و لنیات
 زوریآنال دستگاه از استفاده با ک،یآکوست اتاقک درون مذکور مواد
 سهیمقا هم با جینتا و گرفته قرار یابیارز مورد مواد یاثربخش صدا،
 .شد

 جذب بیضر یدارا لنیات یپل ،ها فرکانس یتمام در  یافته ها:

 اختالف ،ها فرکانس از یبعض در و بوده اورتان یلپ به نسبت یباالتر
 ک،یآکوست اتاقک از حاصل یعمل جینتا اما ،رسد یم زین برابر 1-9 به

 یحت و ماده دو در صدا کاهش کینزد اریبس فاصلهدهنده  نشان
ها  فرکانس از یبعض در صدا کاهش در اورتان یپل ییکارا بودن باالتر
 .است بوده

 کاهش ماده انتخاب جهت جذب، بیضر به استناد  نتیجه گیری:

 انتخاب ،یاصل هدف بایست یم که چرا ،باشد ینم یکاف صدا دهنده
 قیعا مواد کاتالوگ در نکهیا به توجه با لذا. باشد انتقال افت بیضر

 حوزه در رمتخصصیغ افراد است، شده لحاظ جذب بیضر صوت،
 . آورند ینم به عمل یدرست انتخاب و افتند یم اشتباه به کیآکوست

 ک،یآکوست انتقال، افت بیضر جذب، بیضر واژه های كلیدی:

 .صوت قیعا صوت، مانع

 

فركانس  یزآنال یقاز طر يصوت يآلودگ يبررس

 GISافزاراز نرم  استفاده با صوت
 یینو قلعه  مهران, یوبیا  نرجس*, النسب حیصح  السادات نسترن

 نیقزو یپزشک لومع,  نیقزو یپزشک علوم*,   نیقزو یپزشک علوم

 ناشی صدمات و حد از بیش یسرو صدا با کارگران مواجهه  مقدمه:

 به مطالعه این و باشد یم کشور صنعت عمده مشکالت از یکی آن از
 و یصوت زیآنال ، کارگران در شنواییو افت  آستانه تعیین منظور
 و طراحی ن،یقزو چوب رانیا شرکت یصوت نقشه آوردن بدست
 .شد انجام

 چوب رانیا کارخانه کارگر 86روی بر مطالعه این  بررسي: روش

 زوریآنال دستگاه توسط صوت زیآنال.شد اجرا 4939 زمستان و پاییز در
 نرم توسط و زده نیتخم یصوت ستگاهیا 51 در(cel176) مدل صوت
 یفرد اطالعات کارگران از کی هر یبرا. شد لیتحل GIS3,9 افزار

 برنامه در زینها  آن ریاخ سال سه یا دوره ناتیمعا یومتریاد و

excel برنامه با و شده ثبت spss ver48 گرفتند قرار یبررس مورد 

. 
 فشار تراز نیانگیم یدارا که ستگاهیا 51 از ستگاهیا 19  یافته ها:

 از کی هر در و شده ییشناسا بودند(17db) مجاز حد از شتریب صوت
 در تا آمده ستبد صوت یاصل یها فرکانس، یدیتول یها واحد

 و یفرد مشخصات نیب.  رندیبگ قرار توجه مورد صدا کنترل برنامه
 علت که یامدهن بدست یدار یمعن ارتباط افراد یومتریاد مشخصات

 تیاکثر بودن جوان و یبررس مورد یها نمونه کم تعداد تواند یم آن
 .باشدها  آن

 بلقا ییشنوا افت دچار کارگران از یکم تعداد  نتیجه گیری:

 نیا کار یروین بودن جوان زین آن یاصل علت کهاند  شده یتوجه
 پس که است مزمن های یماریب جزء ییشنوا افت رایز است شرکت

 حد از شیب یصدا به توجه با اما.  دهد یم نشان را خود سال چند از
 از یریجلوگ جهت ییشنوا حفاظت برنامه ، کارخانه از یمین مجاز
 . یابد یم ،ضرورت کارگران در ییشنوا افت

 .یا دوره ناتیمعا ، GIS برنامه ، صوت زیآنال  واژه های كلیدی:
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 كن خرد علفابزارآالت  و ادوات سكیر يابیارز

 PHAروش به
 رسولزاده ییحی*,  یاحمد عمران

 زیتبر یپزشک علوم*, مدرس تیترب

 یکشاورز به شرفتهیپ جوامع در افراد درصد 89در حدود   مقدمه:

 محسوبها  شغل ینتر خطرناک از حال نیع در و دارند اشتغال
 کار به علف کردن خرد یبرا که یآالت ابزار و ها ین. ماششود یم
 .باشد یم باال حوادث سکیر لیپتانس با یها بخش از یکی روند یم

 از یلیتحل – یفیتوص مطالعه کی پژوهش نیا  روش بررسي:

 نییتع و  بالقوه اتخطر ییشناسا هدف با که باشد یم یمقطع نوع
 در علف کردن خرد یبرا استفاده مورد ادوات و ابزارها  سکیر سطح
 ابتدا خطرات ییشناسا یبرا. است گرفته انجام 4931 سال

 کار به علف کردن خرد یبرا که ییابزارها مختلف یها قسمت
 نیا با کار نیح در که هایی یانرژ و اعمال نیهمچن و ،روند یم

 کار برگه کی تمیآ هر یبرا سپس. دیگرد مشخص رندیدرگابزارها 
 .شد هیته معمول مخاطرات ستیل چک وPHL،  PHAجداگانه

 در شده ییشناسا خطرات از%  96,58داد که  نشان جینتا  یافته ها:

 خطرات کل  انیم از که. باشند یم قبول قابل ریغکوب  خرمن
 به مربوط خطرات% 84,71کوب   خرمن یبرا شده ییشناسا

% 14,88 یبرق کن خرد علف نیماش در. باشد یم یانرژ و زاتیجهت
 خطرات% 99,99 و نامطلوب خطرات% 17 قبول، قابل ریغ خطرات

  کن خرد علف نیماش در. بودند نظر دیتجد به ازین یول قبول قابل
 خطرات% از کل 11 و بودند قبول قابل ریغ خطرات% 11 یدست

 .باشد یم زاتیتجه به مربوط اتخطر%  81 و اپراتور اعمال به مربوط

 سپر از استفاده کوب خرمن  های یسکر مورد در  نتیجه گیری:

 علف یبرا. دارد قرار تیاولو در (P.T.O) اتصال محور اطراف  دوار
 ییبازو نوع از یدست یحفاظت های یستمس از استفاده یبرق کن خرد

 استفاده نیهمچن و یاتیعمل ی یهناح به دست ورود از یریجلوگ جهت
 علف مورد در. گردد یم شنهادیپ دستگاه، هیتغذ جهت یدستابزارها  از

 و علف دادن قرار یبرا مناسب محل یطراح یدست یها کن خرد
 یاتیعمل منطقه به دست خوردن سر از که دستگاه مناسب هیتغذ

 مناسب  یحفاظت یها دستکش از استفاده نیهمچن و کند یریجلوگ
 .گردد یم شنهادیپ

 .خطر کن، خرد علف سک،یر یابیارز ،PAH  های كلیدی: واژه

 

 

 

 

 سال 3 در یادوار ناتیمعا یرومتریاسپ يبررس

 ریاخ
 یینو قلعه مهران,  یوبیا  نرجس*,  النسب حیصح السادات نسترن

 نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 انجام لینیکىپاراک یها تست ترین یجرا از اسپیرومترى  مقدمه:

 یکى عنوان به و. باشد یم اىبدو استخدام و دوره  معاینات در شونده
. دارد فراوانى کاربرد شغلى ریوى های یماریب غربالگرى یها روش از

 عوامل با مواجهه در غربالگرى اسپیرومترى انجام از اصلى هدف
 پدیدار از قبل ریه عملکرد افت هنگام زود تشخیص شغلى، آور زیان

 .باشد یم کنترل قابل و اولیه مراحل در بالینى عالئم دنش

 رانیا شرکت در 4939 زمستان در قیتحق نیا  روش بررسي:

 و یفرد مشخصات نیب ارتباط یبررس هدف با نیقزو چوب
 یجدول Excel برنامه در ابتدا.  است شده انجام یویر یها شاخص

 FVC) یویر مشخصات و  یفرد مشخصات شامل که شد یطراح

,FEV4 ,PEF ,FEF17-57%) جینتا.  باشد ریاخ سال 1 در 
 سپس شده، ثبت جدول نیهم در کارگر 86 یبرا یرومتریاسپ

 آزمون تحت آن جینتا و  شد وارد spss برنامه در شده ثبت اطالعات
 . دیگرد ارائه پراکنش نمودار و رسونیپ

 و یقو یا رابطه یویر یها شاخص و سن ریمتغ نیب  یافته ها:

 سه نیا مقدار افراد، سن شیافزا با یعبارت به و دارد وجود معکوس
 یها و شاخص BMI ریمتغ نیب.  است کرده دایپ کاهش شاخص

 رابطهها  آن پراکنش ینمودارها  اما.  ندارد وجود یا رابطه یویر
 نشان یویر یها شاخص نیا و BMI ریمتغ نیب را ینامشخص

 یبررس مورد افراد تعداد دیبا و تاس شتریب یبررس به ازین که دهد یم
 گاریس سابقه ریمتغ نیب.  میبرس یقطع جهینت به تا باشند شتریب

 و فیضع رابطه FVC ,FEV  یویر یها شاخص و دنیکش
 PEF ,FEF یها شاخص و ریمتغ نیا نیب اما دارد وجود یمعکوس

 .ندارد وجود یا رابطه

 گاریس سابقه و کار سابقه و BMI و سن ریمتغ نیب  نتیجه گیری:

 که.  دارد وجود یقو یهمبستگ یویر یها شاخص و افراد دنیکش
 استفاده یویر های یماریب از یریشگیپ درها  آن جینتا از توان یم

 . نمود

 .نورسیپ آزمون ،یا دوره ناتیمعا ،یرومتریاسپ  واژه های كلیدی:
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 روگاهین كی پرسنل در يشغل يخستگ يبررس

 يحرارت
 یاریاخت یمجتب,  بیخط  یمهد*, ینیحس ونسی دیس

 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم دانشگاه*,  یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 کرمانشاه

 قابل درصد که است عمومی یشکایت یشغل خستگی مقدمه:

 نیا. کنند یم تجربه را آن دائم یابه صورت موقت  کارکنان از توجهی
 افزایش را منفی عواطف و داده کاهش را مثبت عواطف ده،یپد
 و شغلی عملکرد و وری بهره ت،یرضا کاهش موجب و دهد یم

 به توجه با. گردد یم کارکنان در شغلی حوادث شیافزا نیهمچن
 آن تأثیر و صنعتی های یطمح در یشغل خستگی روزافزون گسترش

 در دهیپد نیا یبررس هدف با حاضر پژوهش ،ها سازمان و کارکنان بر
 .دیگرد انجام یحرارت وگاهرین کی پرسنل

 ران،یمد از نفر 181 شامل یبررس مورد جامعه  روش بررسي:

 یبررس منظور به. است بوده یحرارت روگاهین کارکنان و کارشناسان
. دیگرد استفاده یشغل یخستگ استاندارد پرسشنامه از یشغل یخستگ

 افزار نرم در و شده یکدگذارها  داده ،ها پرسشنامه لیتکم از پس

spss انحراف میانگین، مانند توصیفی آمار یها روش از استفاده با 
 بیضر ون،یرگرس استنباطی آمار یها آزمون و واریانس و معیار

 .شدند لیتحل و هیتجز مستقل یت و رسونیپ یهمبستگ

 فتیش درصد 1/76 و روزکار افراد از درصد 8/13 حدود  یافته ها:

 برابر بیترت به کار سابقه و سن معیار انحراف و نیانگیم. بودند کار
 افراد در یشغل یخستگ. است بوده 41/ 11±79/7 و 38/7±44/93
 به متعلق نمرات نیباالتر هرچند دارد، وجود روزکار وکار  یفتش

. باشد یم هیشب اریبس گروه دو نمرات یپراکندگ است، روزکار گروه
. است ودهب 65/1±87/6 برابر یشغل یخستگ معیار انحراف و نیانگیم

 باال درصد 71/99 در باال، اریبس افراد از درصد 5/7 در یشغل یخستگ
 یهمبستگ. است بوده نییپا ای و یمرز سطح در درصد 51/86 در و
 و اضطراب ،یشغل استرس ،یسازمان ودیق با یشغل یخستگ نیب

 که است 85/6 و 7/6 ،71/6 ،17/6 با برابر بیترت به یافسردگ
 .باشد یم دار یمعن 67/6 سطح در بیضرا نیا یتمام یهمبستگ

 4-5 فیط کی در یشغل یخستگ نمره که آنجا از  نتیجه گیری:

 مورد افراد یخستگ نرخ که گرفت جهینت توان یم ،شود یم ریتفس
 اضطراب ،یشغل استرس ،یافسردگ. باشد یم نیانگیم از باالتر یبررس

 یشغل یخستگ جادیا در را نقش بیشترین ترتیب، به یسازمان ودیق و
 صرف به میتصم و یزریبرنامه صورت در بیترت نیبد ،اند داشته

 عوامل تیاولو به دیبا موجود تیوضع بهبود یبرا یانرژ و نهیهز
 .نمود توجه یشغل یخستگ بر رگذاریتأث

 .یحرارت روگاهین کارکنان، ،یشغل یخستگ  واژه های كلیدی:

 اختالالت و يتنفس عالئم وعیش نییتع

 استان ندهیشو عیصنا كارگران در كیمتررویاسپ

 نیقزو
 انیصفائ  عبدالرضا*,  یغفار دیفر

 زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 کارگران بین در شایع مشکالت جمله از تنفسی اختالالت  مقدمه:

 و تنفسی عالئم شیوع افزایش باعث شوینده صنایع در اشتغال. است
 عوامل با یتنفس مواجهه یدارا نکارگرا در کیاسپرومتر اختالالت

 در یتنفس عوارض یابیارز مقوله نیا از. شود یم کار طیمح ییایمیش
 ییایمیش عوامل یریکارگ به واسطه به نده،یشو عوامل دیتول عیصنا
( ینیآم و ییایقل و یدیاس مواد ،ها یم)آنزدیتول پروسه در متعدد اریبس

 پروسه یبرخ مشاهده و آن در کارگران از یتوجه قابل حجم ،اشتغال
 نیا از هدف. است برخوردار یخاص تیاهم از آلودهکامالً  یها

 در کیرومتریاسپ اختالالت و یتنفس عالئم وعیش نییتع مطالعه
 جهت در آن جینتا با تا باشد یم نیقزو استان ندهیشو عیصنا کارگران

 .شود اقدام یریشگیپ

 شتهگذ یگروه هم صورت به مطالعه نیا روش بررسي:

 عیصنا کارگران از نفر 716 نیب در (historical cohort)نگر
( نفر 156 شاهد گروه و نفر 156 سهیمقا گروه)نیقزو استان ندهیشو
 یتنفس عالئم و یرومتریاسپ تیوضع و شده انجام 4936 سال در

 قیطر ازاند  بوده ندهیشو یپودرها معرض در که یکارگران
 مورد یرومتریاسپ تست و یفستن های یناراحت مصاحبه،پرسشنامه

 یها اریمع به آشنا فرد توسط یرومتریاسپ تست. گرفتند قرار یابیارز
ATS و شد ذخیره اطالعاتی بانک در پژوهش های یافته.شد انجام 
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد SPSS 48 افزار نرم توسط

 لحاظ از شاهد و مورد گروه دو بین داری معنی اختالف  یافته ها:

 عالئم فراوانی. نشد مشاهده سیگار مصرف شیوع و وزن قد، سن،
 مکرر های سرفه سینه، قفسه در فشار احساس نفس، تنگی تنفسی

 در کارگران در کار هنگام سینه خس خس و سینه خلط کار، حین
 دار معنی گروه دو اختالف و بوده بیشتر تنفسی های آالینده معرض

 ظرفیت میانگین اختالف اسپیرومتری لحاظ از .>pvalu)67/6) بود
 اول ثانیه در بازدمی هوای حجم و (FVC) فشار با حیاتی

(FEV4)  نسبت مورد در ولی بود دار معنی گروه دو بین FEV4 / 

FVC کارگران از% 7/11 و شاهد گروه افراد از% 1. نبود دار معنی 
 .داشتند تحدیدی الگوی یافته مواجهه

 ابتال تیوضع مورد در یدیمف اطالعات عهمطال نیا  نتیجه گیری:

 عیصنا کارگران در کیرومتریاسپ اختالالت و یتنفس های یناراحت به
 هیتهو های یستمس است الزم یریشگیپ یبرا. داد نشان ندهیشو
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 لزوم صورت در و شده هیتعب دیتول یها سالن داخل در مناسب
 .کنند استفاده استاندارد یتنفس محافظ یها ماسک از کارگران

 مواد کارگران، ،یتنفس عالئم ،یرومتریاسپ  واژه های كلیدی:

 .ندهیشو

 

 مراكز یولوژیراد یها بخش طیشرا يابیارز

 پرتو بهداشت نظر از زدی استان يدرمان
 یمرتض دیس,  انیچاپار یعل,  عاطفه پور یمتق*,  دواریام  فرشته

 سپهرجوان
 یصدوق دیشه دانشگاه, زدی یقصدو دیشه دانشگاه*, زدی یصدوق دیشه دانشگاه

 زدی یصدوق دیشه دانشگاه, زدی

 کسیا یپرتوها یتصادف اثرات از یناش خطرات لیدل به مقدمه:

 یدرمان مراکز در پرتوها بهداشت عوامل کشورها اکثر در ،یصیتشخ
 مورد یادورهبه طور  مارانیب وپرتو کار  پرسنل یبرا یصیتشخ و

 کنترل و تیفیک کنترل یادوره امانج با. گیرد یم قرار یابیارز
 مارانیب و پرسنل یافتیدر دز کاهش شاهد مراکز نیا نانیاطم

 .بود میخواه

 یابیارز منظورسؤال به  49 شامل یا پرسشنامه روش بررسي:

 کیزیف مسئوالن اریاخت در و هیته یولوژیراد یها اتاق طیشرا
 ارسال.تگرف قرار زدی استان یدولت ریغ و یدولت مراکز بهداشت

 بهداشت امور و درمان معاونت یادار ونیاتوماس قیطر ازسؤاالت 
 قیدق پاسخ به موظف مراکز یپرتو بهداشتو مسئوالن  انجام پرتوها

 یعبور اشعه یریگ اندازه ازمندینسؤاالت  از یتعداد پاسخ. دندیگرد
 انجام مراکز، در موجود  Ecotest گریگا دستگاه از استفاده با که بود
 .شد

 انتظار منطقه و کنترل منطقه در یعبور اشعه زانیم یافته ها:

 تیاکثر یساختمان مصالح. داشت قرار نهیزم تابش حد در مارانیب
 ابعاد متوسط. بود سرب متر یلیم 1 روکش و آجر یولوژیراد یها اتاق
 وبیت ونیلتراسیف رینظ یعواملمتر بود.  8*7 یولوژیراد یها اتاق
 مطلوبها نسبتاً  اتاق در یها رهیدستگ و ستکا پاس و یولوژیراد
 .بود

 از زدی استان مراکز تیاکثر ، شده انجام مطالعه طبق نتیجه گیری:

 قبول قابل ریغ موارد. داشت قرار مناسب طیشرا در پرتو بهداشت نظر
 .گرفت انجام یرسان اطالع که بود محدود

 . گریگا ،پرتو بهداشت ی،ولوژیراد ،کسیا اشعه  واژه های كلیدی:

 

 اتاق اپراتور يانسان یخطاها یابيو ارز یيشناسا

 كی در SHERPA با روش كشش واحد كنترل

 یفلز صنعت
 یریوز نیحس, کشاورز سمانه*,  ینیالد نظام  السادات نبیز
 یپزشک علوم, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم*, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 اهواز شاپور یجند

 به کار طیمح حوادث از ییباال درصد که دهد یم شانن آمار  مقدمه:

 رشد به رو به توجه با. پیوندند یبه وقوع م یانسان یخطاها علت
 در یانسان یخطا وقوع احتمال ع،یصنا  شدن تر یچیدهو پ بودن

 خطرات معرض در افراد همواره لذا و یابد یم شیافزا زین ها یستمس
 و رفع جهت در خطرات نیا ییشناسا که گیرند یم قرار یدیجد

 ییشناسا نیب نیا در.  باشد یم یجد و مسلم ازین کیها  آن کاهش
 ،یتجربگ کم جمله از یلیدال به است ممکن که یانسان یخطاها
 دهند، رخ ها یستمس بودن ناکارآمد و یمیقد ای و انگیزگی یب ،یخستگ

 کی در منظور نیهم به  زین حاضر مطالعه. باشد یم تیاهم حائز
 .است شده انجام  یفلز  نعتص

 در که است یکاربرد پژوهش کی حاضر مطالعه  روش بررسي:

 شده انجام خوزستان استان در یفلز صنعت کی در 4934 سال
 خطاها زیآنال جهت SHERPA روش از پژوهش نیا در. است

 کار یها برگه لیتکم به منجر تینها در که شد استفاده

SHERPA و مستندات یبررس و اتورهااپر با مصاحبه قیطر از 
 سکیر سطح و یشغل فهیوظ هر در داده رخ یخطا نوع آمدن بدست

 .شد خطا هر

 تعداد مجموع در شده انجام های یلتحل و هیتجز از پس  یافته ها:

 یخطا و%  51زانیم با یعملکرد یخطاشد که  ییشناسا خطا 91
 اختصاص خود به را دوم و اول یها رتبه%   43 زانیم با دیبازد

 یساتتأس یانداز راه فهیوظ زین یشغل فیوظا نیب در. دادند
 نیشتریب و خطا احتمال نیشتریب یدارا زین یروانکار کیدرولیه
 .بود یاقتصاد امدیپ

 یحوادث کاهش در گام ینتر مهم نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 و  خطاها نیا ییشناسا ،دهند یم رخ یانسان یخطاهابه دنبال  که
 کیتکن آنهاست، وقوع یامدهایپ و علل لیتحل و هیزتج

SHERPA یخطاها ییشناسا جهت یمناسب روش عنوان به 
ها  آن یامدهایپ و خطاها نیا کاهش یبرا تالش جهینت در و یانسان
 ، مناسب یآموزش یها دوره  یبرگزار نیهمچن. گردد یم هیتوص

 العملدستور نیتدو و یمیقد های یستمس مجدد یطراح ای رییتغ
در  راهکارها ینتر مهم عنوان به ،ها آن یاجرا بر نظارت و مناسب
 شنهادیپ پژوهش مورد صنعت در خطاها گونه ینا وقوع کاهش جهت

 .گردد یم
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 .SHERPA ،یفلز عیصنا ،یانسان یخطا  واژه های كلیدی:

 

 فشار و صدا با يشغل مواجهه ارتباط بررسي

 اردبیل سیمان كارخانه كاركنان در خون
 نینسر,  راستگو الیل,  زاده اله لطف اصغر*,  زاده رسول  ییحی

 یضیاب
 , آزادلیاردب یپزشک علوم, لیاردب یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 معرض درها  دستگاه از حاصل یصدابه واسطه  کارگران  مقدمه:

 ییشنوا ریغ و ییشنوا اثرات بروز به منجر که هستند ییندهاآیفر
 یرتأث و صوت فشار یکل تراز زانیم نییتع جهت ژوهشپ نیا. شود یم

 لیاردب مانیس کارخانه در کارگران خون فشار زانیم بر آن یاحتمال
 .افتی انجام 39 سال در

 کارخانه کارکنان از نفر 418 تعداد مطالعه نیا در روش بررسي:

. شدند انتخاب مطالعه مورد گروه عنوان به تصادفی صورت به مانیس
 و  A شبکه در صداسنج دستگاه از استفاده باها  سالن ایصد میزان

. در گرفت قرار سنجش مورد سنج فشار از استفاده با افراد فشارخون
 excel افزار نرم وارد تحلیل و تجزیه جهت هیاول های داده یتنها

 .شد   spss48و

 خون فشار یدارا افراد% 13,5 که داد نشان ها یافته  یافته ها:

 یصدا معرض در افراد از% 76,5 و بوده وهیج متر یلیم 416 از باالتر
 جهت رمنیاسپ همبستگی آزمون. دارند قرار بل یدس 17 از باالتر

 بین همبستگی اساس، نیا بر. شد استفاده متغیرها نیب ارتباط بررسی
 یبرخ بین ولی (r=.69) نداشته وجود صوتی تراز و فشارخون
 و کارگران بدنی توده شاخص رینظ کیدموگراف یها مشخصه
  (r=.91).داشت وجود متوسط همبستگی خون فشار افزایش

 یدار یمعن ارتباط پژوهش نیا یها افتهی اساس بر نتیجه گیری:

مشاهده  باال صوتی فشار ترازهای با مواجهه و فشارخون متغیر بین
 لیدل به احتماالً ریمتغ دو نیا نیب ارتباط وجود عدم علت. دینگرد
 استاندارد فردی حفاظت وسایل از کارکنان صحیح تفادهاس الزام

 توسط مجاز حدکمتر از  صوتی تراز دریافت به منجر که باشد یم
 .شود یم شنوایی سیستم

 .یشغل مواجهه سیمان، ،سرو صدا فشارخون،  واژه های كلیدی:

 

 

 

 

 بررسي از استفاده با كیارگونوم سكیر كاهش

 يابیارز و عضالني اسكلتي اختالالت وعیش

 صنعت كی در (ART)یتكرار یكار فیوظا

 یداروساز
 کشتکار  قهیصد,  ینقل  فاطمه*,  گو کم هیسم

 تهران یپزشک  علوم

 جزء آرنج و بازو نامناسب پوسچر مچ، دست، یتکرار حرکت مقدمه:

 محسوب مونتاژ و یبند بسته یکار ستگاهیا کی در نفکیال
 لیتحم باعث یکرارت حرکات یدارا یکار های یط. محشوند یم

 تاًینها ،کهگردد یم  کارکنان بر یعضالن یاسکلت اختالالت و ها یبآس
 ینو همچن رفته دست از یروزها شیافزا و کار از بتیغ به منجر

. شوند یم متحمل را انیکارفرما یسو از نیسنگ یها غرامت پرداخت
 صنعت کی در یتکرار حرکات سکیر یابیارز حاضر مطالعه از هدف

 های یسکر سطح کاهش جهت یکنترل یها روش ارائه و یوسازدار
 .باشد یم باال

 حرکات با یکار یها ستگاهیا در حاضر مطالعه  روش بررسي:

 به که قیتحق نیا. است گرفته صورت( یکار ستگاهیا 16) یتکرار
 با میمستق مشاهده روش به کار طیمح ، باشد یم یفیتوص صورت
 کینورد پرسشنامه قیطر از یزارشخود گ و ART روش از استفاده

 از استفاده با یفیتوص آمار روش بهها  داده و گرفت قرار یابیارز مورد
 .است آمده دست به SPSS48  افزار نرم

 نشان کینورد پرسشنامه لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا یافته ها:

 حداقل گذشته ماه 41 در مطالعه مورد افراد از درصد 7/84 دهد یم
 وعیش نیشتریب کهاند  کرده درد اظهار خود یفوقان اندام از یکی در

 هیناح و درصد 1/79کمر و منینش هیناح در  بیترت به اختالالت
 76 یکار فیوظا مواجهه ازیامت و باشد یم درصد 7/91 شانه و گردن
 7 و متوسط سکیر سطح درصد 17، نییپا سکیر سطح درصد
 سکیر ینتر . مهم باشند یم ییباال سکیر سطح یدارا درصد

 .باشد یم مچ و بازو حرکات به مربوطفاکتورها 

 ستگاهیا 16 در ART روش به پوسچر یابیارز جینتا نتیجه گیری:

 سکیر ازیامت نیباالتر که دهد یم نشان یتکرار یکار فیوظا با
 یارگونوم مداخالت لذا. باشد یم هیثانو یبند بسته ستگاهیا به مربوط

بر  ستگاهیا مجدد یطراح منظور به هیثانو یبند بسته قسمت در
 سطوح با ییفاکتورها سکیر گرفتن نظر در با مواجهه ازیامتاساس 

 .است گرفته صورت  اصالح از بعد و قبل یابیارز ازیامت سهیمقا و باال

 ، یفوقان اندام عضالنی اسکلتی اختالالت  واژه های كلیدی:

ART یکتورهافا سکیر ، یتکرار یکار فیوظا یابیارز 
 .یکیارگونوم
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و پسران  دختران كیآنتروپومتر ابعاد يبررس

 ياصفهان ساله 7 -11
 یبیحب احسان*,  یاسعد زهرا

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, مشهد یپزشک علوم

 مدارس یآموزش یهاو فضا کار های یستگاها یطراح در  مقدمه:

و  یآور جمع لذا است یضرور کاربران کیآنتروپومتر اطالعات وجود
 یدارا کاربران با متناسب کیآنتروپومتر شده روز به اطالعاتکاربرد 

 کیآنتروپومتر ابعاد  یساز استاندارد مطالعه  نیا هدف. است تیاهم
 آموزان دانش توسط استفادهمورد  زاتیتجه یطراح یبرا کیاستات

 .باشد یم اصفهان مدارس در ساله 5-41

 311.باشد یم یفیو توص یطعمق نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 1/13)دختر نفر 113و( درصد 1/76)پسر نفر 139 شامل آموز دانش
 هیناح 7 از که اصفهان شهر ساله 5 -41یسن محدوده( درصد

 روش به هیناح هر یتیجمع اطالعات به توجه باو پرورش  آموزش
 اندازه کیآنتروپومتر  بعد 48 و شدند انتخاب یا خوشه یریگ نمونه

 سال ورژن LMS  chart maker افزار نرم توسط سپس.شد یریگ
 به که یها اندازه نییتع در کاربرد تیقابل که لندن دانشگاه 1667
  دارد را... و زمان سن، رینظ یرهایمتغ وابسته و یرتحت تأث شدت
 .دیگرد استخراج کیآنتروپومتر ابعاد صدک هفت

 و باشد یم یکسان یباًتقر مطالعه تحت افراد یجنس عیتوز  یافته ها:

 با  جنس دو نیب کیآنتروپومتر ابعاد که داد نشان مطالعه جینتا
 5 پسران یرکب ارتفاع مثال یبرا است، متفاوت کسانی یها سن
 برابر ام 37 ام، 7 لیسنتا ن،یانگی،م حداقل،حداکثر یبرا بیترت ساله

 و SD81/7 با متر یسانت 3/97 و 3/18 ،1/17،7/16،9/94 با
 با متر یسانت  5/99و 9/18 ،1/96 ، 1/95 ، 7/11 دختران

11/1SD± باشد یم. 

 سن، با آموزان دانش نیب کیآنتروپومتر اختالفات  نتیجه گیری:

و  زیم یطراح یبرا.دارد وجود مختلف یقوم یها و گروه جنس
 وجود کاربران با متناسب رانیا مدارس در زاتیتجه یرو سا یمکتن

 یها گروه همه شامل که استاندارد یالعاتاط بانک نیتدو لذا ندارد،
 است یضرور یو نژاد یقوم

 .مدرسه یمکت،و ن زیمی، آنترپومتری، ارگونوم  واژه های كلیدی:

 

 هیال لیتحل و هیتجز كردیرو با سكیر تیریمد

 دیسولف گاز یمورد مطالعه (LOPA) يحفاظت یها

 دروژنیه
 *یزدی محمد

 *نفت صنعت

 ای یوهش به باید مجموعه دریک ایمنی های یستمس  مقدمه:

 سازمان نظر مورد اهداف به رسیدن جهت در پایدار و قوی مستحکم،
 مجتمع در H1S گاز باالی بسیار غلظت به توجه با. شوند گرفته بکار
 تزریق باالی بسیار فشار همچنین و (PPM 496666) گاز و نفت
 سالمت حفظ در ایمنی های یستمس نقش و جایگاه ،(بار 146) گاز

 شهرت و سرمایه از صیانت و زیست محیط از حفاظت پرسنل،
 های یستمس صحیح عملکرد.شود یم آشکار پیش از بیش سازمان
 دارد بستگی  سیستم آن شکست احتمال و اطمینان قابلیت به ایمنی

 راستا همین در.نماید یم تعیین را سیستم ایمنی یکپارچه سطح که
 گاز ریسک مدیریت در Bow-tie  مدل کاربرد " مورد در پژوهش
 " حفاظتی های الیه یلو تحل تجزیه بر تکیه با هیدروژن سولفید

 عنوان به گاز یقو تزر نفت یورآفر مجتمع و رسیده نظر به ضروری
 .گردید تعیین مطالعه مورد محل

 واحدهای در خطرناک منطق بندی طبقه ابتدا در  روش بررسي:

 تجهیزات تفکیک به و H1S گاز تنش منابع به توجه با گاز و نفت
 H1S گاز ریسک ارزیابی ادامه در و شد انجام واحدها آن در مستقر

 مدل این به توجه با که پذیرفت صورت Bow-tie مدل از استفاده با
 و حوادث گسترش عوامل جبران، ابزار موانع، تهدیدها، تمامی
 کریس و گاز نشت پیامدهای ، H1S گاز نشت در آن یها کنترل

 ایمنی هوشمند های یستمس بعدی مرحله در. گردید تعیین پیامدها

(FGS/SSS)  بررسی مورد حفاظتی های الیه از یکیبه عنوان 
 تعیین ایمنی هوشمند های یستمس اجزاء راستا این در که  گرفتند قرار
 بلوکی های یاگرامد شده، تعریف افزاری نرم منطق به توجه با و شد
 .گردید مشخصها  آن

 نیاز صورت در شکست احتمال محاسبه از استفاده با  یافته ها:

(PFD)، ایمنی یکپارچه سطح  (SIL)از استفاده وبا آمده بدست 
 اجزاء PFD، SIL بندی طبقه اساس بر SIL تعیین جدول

 از استفاده با ادامه در. شد محاسبه  ایمنی هوشمند های یستمس

RELIABILITY BLOCK DIAGRAM (RBD) و 
 های یاگرامد RELIABILITY ; PFD و PFD بین بطروا

 آمد دست به آن با متناظر SIL و شده محاسبه بلوکی

 یا و اجزاء از یک هر برای پایین SIL اخذ نتیجه در نتیجه گیری:

 جهت که شده قلمداد ضعف نقاط معنای به بلوکی های یاگرامد
 گردید ئهارا اجرایی راهکارهای موجود SIL ارتقاء و سوء اثر کاهش

 .یابد ارتقاء گاز و نفت مجتمع ایمنی سیستم تا

 دیسولف گاز ،یونیپاپ مدل سک،یر تیریمد  واژه های كلیدی:

 .محافظ یها هیال دروژن،یه
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 با يارگونوم علم از يآگاه نیب رابطه يبررس

 یواحدها كاركنان يعضالن ياسكلت اختالالت

 دانشگاه های یمارستانب یولوژیراد ،يشگاهیآزما

 يشمال خراسان يپزشك علوم
 شجاع محسن*,  یهاد  یمهد

 علوم دانشکده*, نیاسفرا یدرمان یبهداشت خدمات و  یپزشک علوم دانشکده
 نیاسفرا یدرمان یبهداشت خدمات و  یپزشک

 یها چالش با یدرمان و یبهداشت یها سازمان امروزه  مقدمه:

 یروین یماندر ،یبهداشت یها مراقبت امر در هستند مواجهه یدیجد
 یاسکلت اختالالت دارد تر یدیکل نقش عوامل گرید به نسبت یانسان

 یصنعت یکشورها در یشغل های یبآس عیشا عوامل از یکی یعضالن
 کار دهد یم نشان شده انجام های یبررس .است توسعه حال در و

 صدمات زانیم نیباالتر یدارا که است یمشاغل جمله از یدرمان
 .باشد یم یعضالن -یاسکلت

 ی . جامعهبود یلیتحل -یفیتوص حاضر، ی مطالعه  روش بررسي:

 خراسان استان های یمارستانب یکینیپاراکل یها واحد آن پژوهش
 لیتشک یولوژیراد و شگاهیآزما کارکناننفر از  469 شامل یشمال

 گردآوری ابزار شدند، مطالعه وارد سرشماری روش به که  دادند یم
 با که کینورد پرسشنامه وی سنج یآگاه مهپرسشنا کی شامل داده

 موردChi–  square  آزمون و SPSS41 افزار نرم   از استفاده
 .گرفت قرار لیتحل

 ماه 41 یط درکه  یافراد از% 16 داد نشان یبررس  یافته ها:

 گردن،شانه،مچ یها اندام در یدرد،ناراحت مانند یمشکل گذشته
 آموزشاند  کرده احساس اهاپ و ران،زانوها – دست،پشت،کمر،باسن

 انجام نیح در بدن حیصح تیوضع و یارگونوم اصول نهیزم در یکاف
 یکاف آموزش افراد از ٪466که داد نشان پژوهش نیا و اند یدهند کار
 کار انجام نیح در بدن حیصح تیوضع و یارگونوم اصول نهیزم در
 اصول خصوص در آموزشبه  یازن احساس( ٪39,9) و اند یدهند
 نیا در.بودندکار نموده  انجام نیح در بدن تیوضع و یرگونوما

 اصول از یآگاه با شده ذکر یها اندام در یناراحت نیب  مطالعه
 یمعن ارتباط کار انجام نیح در بدن حیصح تیوضع و یارگونوم

 p<.67 نشد دایپ یدار

 یاسکلت اختالالت وعیش داد نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 و یارگونوم اصول از یآگاه سطح و باال کارکنان یعضالن –
 در یکاف آموزش و یینپا کار انجام نیح در بدن حیصح تیوضع

 کار انجام نیح در بدن حیصح تیوضع ،یارگونوم اصول نهیزم
 .اند یدهند

 ،یارگونوم ،یعضالن- یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .یکینیپاراکل یواحدها

 به نسبت نگرش و یعالقمند زانیم يبررس

 يمهندس رشته انیدانشجو در يشغل ندهیآ

 ایحرفه بهداشت
 نظافت  حامد*, یحنان ترایم

 کاشان یپزشک علوم*, کاشان یپزشک علوم دانشگاه

 رشته انتخاب در گذاریرتأث یها عامل از یکی یشغل ندهیآ مقدمه:

 یعالقمند زانیم یبررس مطالعه نیا انجام از هدف. است یلیتحص
 در یلیتحص ی یندهآ و یشغل ندهیآ به نسبت نگرش و لیتحص نیح

 .بود یا حرفه بهداشت یمهندس رشته انیدانشجو

به صورت  4931 سال در یفیتوص پژوهش نیا روش بررسي:

 در یا حرفه بهداشت یمهندس رشته انیدانشجو نیب در یسرشمار
 اطالعات یگردآور ابزار. شد انجام کاشان پزشکی علوم دانشگاه

 ک،یدموگراف اطالعات هایپرسشنامه شامل یقسمت چهار پرسشنامه
. یلیتحص ندهیآ و یشغل ندهیآ ،یلیتحص رشته به یمند عالقه

ی ت یآمار یها آزمون و spssv48افزار نرم از استفاده با اطالعات
 .گرفت قرار یبررس مورد انسیوار زیآنال و دویکا تست،

 نیح در خود رشته به انینشجودا از 9/89 مطالعه نیا در یافته ها:

 را کار بازار و یشغل ندهیآ درصد 1/84 و بودندمند  عالقه لیتحص
 در لیتحص ادامه بهمند  عالقه افراد از% 1/79. دانند یم گذار یرتأث

 بودند یا حرفه بهداشت رشته

 با انیدانشجو که داد نشان شده انجام های یبررس  نتیجه گیری:

 عالقه زانیم اما شوند یم رشته نیا وارد کم هعالق و شناخت با نکهیا
 لیتحص نیح در یا حرفه بهداشت یمهندس رشته به انیدانشجو

 .بودند دواریام خود یشغل ندهیآ به و خوب

 ،یمند عالقه ،یا حرفه بهداشت انیدانشجو  واژه های كلیدی:

 .یشغل ندهیآ

 

 شاغلكار در كارگران  از يناش حوادث يبررس

 كاشان شهرستان یشهر دماتخ یها شركت در

 1931تا 1983 یها سال در
 یملک  حانهیر*,  یحنان ترایم

 کاشان یپزشک علوم دانشگاه*, کاشان یپزشک علوم دانشگاه

سراسر  در را نفر ها یلیونم جان ساالنه کار از یناش حوادث  مقدمه:

 تبعات فعال یانسان یروین رفتن دست از بر عالوه که گیرند یم یادن
 با.دارد دنبال به زین را یاقتصاد و یبهداشت ،یشناخت روان، یاعاجتم
 یو فضا یشهر خدمات یها شرکت در شاغل افراد نکهیا به توجه

 و سالمتدر ارتقاء  یموثر یاربس نقش کاشانسبز شهرستان 
 و مخاطرات دچار خود راه نیا در اما کنند یم فایا جامعه بهداشت
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 تا میشد آن بر مطالعه نیا ،در وندش یم یاریکار بس از یناش حوادث
 .میکن یبررس را کش زحمت قشر نیا حوادثتعداد و علل 

 بر که است یفیتوص یا مطالعه رو شیپ مطالعه  روش بررسي:

 در 4931 تا 4913 یها سال نیب افتهی بروز یشغل  حوادث یرو
 سبز یو فضا یشهر خدمات یها شرکت در کاشان شهرستان

بر  یستیل چکها  داده یآور جمع یبرا است هگرفت انجام یشهردار
 اطالعات یحاو  که دیگرد  یطراح  پژوهش اهدافاساس 
 بخش زیون التیتحص سن، ،تأهل تیوضع: لیقب از کیدموگراف

 بیآس عضو ، حادثه امدیپ و علت کار، سابقه: لیقب از ژهیوسؤاالت 
 از نامه یمعرفاز اخذ  پس. باشد یم حادثه رخداد فصل و فتیش ، دهید

 و مذکور مراکز به مراجعه با پژوهش، انجام جهت بهداشت دانشکده
 انهیرا واردو سپس  شده یآور جمع اطالعات ها یستل چک لیتکم
 قرار  لیتحل و هیتجز مورد spss افزار نرم از استفاده با و دیگرد

 .گرفت

  است  شدهنفر گزارش  13 دهید حادثه افرادتعداد کل   یافته ها:

 زانیم به زباله یآور جمع  کارگران در جراحات زانیم اکثرحد که
از  یناش یها مرگ یتمام  که است ذکر یانو شا است بوده% 9/85

 به پا یکوفتگ نیشتریب باشد یم تیفعال نوع نیا به مربوطحوادث 
در هنگام  دست یدگیبر یشترینو ب زباله حمل یناز ماش سقوط لیدل

 بوده تصادفات لیدل به افراد یمغزو مرگ  داده رخها  زباله ییجا جابه
 .است

 در شاغل کارگرانکار در  از یناش حوادث  نتیجه گیری:

 توجه قابل یشهردار سبز یو فضا یشهر خدمات یها شرکت
 داشته همراهبه  یزن را مرگ حوادث نیاکه   یطور به باشد یم

 یاه و اقدام حوادث نیا ی ینهزم در مطالعه به ازین نیبنابرا.است
 .شود یاحساس م یشترب یکنترل

 یشهر خدمات کارگران کار، از یناش حوادث  واژه های كلیدی:

 .سبز یفضا ،کارگران

 

 در يعضالن ياسكلت های يناراحت زانیم يبررس

 يشرق جانیآذربا پگاه زهیپاستور ریش شركت
 * یمیرح  مانیسل

 *زیتبر یپزشک علوم

 مرتبط عوامل و وعیش یسبرر منظور به یفیتوص مطالعه نیا مقدمه:

 ریش شرکت کارکنان انیم در یعضالن یاسکلت عوارض بروز با
 .گرفت انجام 4939سال در یشرق جانیآذربا پگاه زهیپاستور

 انجام پرسشنامه لیتکم قیطر ازها  داده یآور جمع روش بررسي:

 نیهمچن و یشغل و یفرد اطالعات بخش دو شاملها   . دادهگرفت
. بود( کینورد پرسشنامه از استفاده با) یعضالن یتاسکل عوارض بروز

 نیتکنس و اپراتور و کارگر پرسنل از مرد نفر 417 شامل نمونه حجم
 .بودند یادار و شگریآزما ،کار برق د،یتول

-434) متریسانت 451  ینفر 417 جامعه قد نیانگیم یافته ها:

 بقهسا نیانگیم ،(79-441) لوگرمیک 55/13  وزن نیانگیم ،(466
( 43-75)سال 97/79 افراد یسن نیانگیم و( 4-17)سال 1/54 یکار
 عوارض بروز از مطالعه مورد افراد% 81/1 که داد نشان جینتا. بود

. داشتند تیشکا خود بدن عضو چند ای کی در یعضالن یاسکلت
 یها اندام در بیترت به گذشته ماه 41 یط در ها یناراحت نیشتریب

 ریسا در و بود% ( 15/1)  گردن و% ( 11/1)  کمر ،% (95/8) زانوها
 ران وها  آرنج پاها، قوزک کمر، یباال و شانه ،ها دست مانندها  اندام

 کارگر و اپراتور نمونه جامعه% 89/1. بود% 11 از کمتر یناراحت زانیم
 و شگریآزما وکار  برق هیبق و بودند دیتول نیتکنس هم% 41 د،یتول

 .بودند یادار کارمند

 اپراتورها و کارگران نیب از که نمونه جامعه% 57/1  جه گیری:نتی

 اختالالت آمار نیشتریب بودند شده انتخاب دیتول های ینتکنس و
 نشان گردن و کمر و زانوها ینواح در ژهیو به را یعضالن یاسکلت
 نیزم و بلند و ییجابجا فیوظا انجامبه علت  تواند یم که دادند

 و دیتول خطوط در محصوالت شیپا صوالت،مح و هیاول مواد گذاشتن
 محصول و هیاول مواد کنترل وها  دستگاه نگیتوریمون ای و یبند بسته

 نیبنابرا. باشد بدن از مذکور ینواح یرو فشار جادیا جهینت در و
 یفن زاتیتجه یریکارگ به با یکیارگونوم اصالحات نیشتریب یستیبا

 اصالح های یکتکن دراند  شده یطراح کیارگونومبه صورت  که
 افراد گردن و زانوها کمر، یرو یکار بار کاهش و یکار پوسچر
 .ردیگ صورت

 ستیل چک ،یعضالن یاسکلت اختالالت واژه های كلیدی:

 .کیارگونوم یطراح ،یکیارگونوم اصالحات ک،ینورد

 

 فرهنگ در ثرؤم پارامترهای میان ارتباط بررسي

 روژهپ موردی مطالعه: شغلي حوادث با يمنیا

 عمراني
 مهسا,  نظرزاده عبدالرحیم,  جعفری جواد محمد*,  دهقانی علی

 فالحتی محسن,  بهزاد
, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه*, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه, تهران اتمی انرژی سازمان, شمال تهران واحد آزاد دانشگاه
 تهران

 از اعم کارکنان، هیکل آن، موجب به که ،یمنیا فرهنگ  مقدمه:

 در یا عمده سهم که شوند یم متعهد ساده، کارگر تا ارشد ریمد
 بسزایی نقش حوادث کنترل در باشند داشته همکاران و خود یمنیا
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 شغلی حوادث میان ارتباط بررسی حاضر مطالعه از هدف. باشد یم دارا
 .باشد یم ایمنی فرهنگ در ثرؤم فاکتورهای و

 های پروژه شغلی حوادث روی بر حاضر مطالعه  ررسي:روش ب

 حوادث. است گرفته انجام 4936-4939 یها سال طول در عمرانی
 زیست محیط و بهداشت ،یمنیا واحد از گذشته سال 1 در شده ثبت

بر  نظر مورد اطالعات سپس و دیگرد افتیدر یعمران یها کارگاه
 وها  داده لیتحل و هیزتج یبرا. دیگرد استخراج مطالعه یطراحاساس 

 Excel یافزار نرم بسته از مختلف یفاکتورها انیم ارتباط یبررس

 .دیگرد استفاده

 ثبت یشغل حادثه 151 تعداد یبررس مورد سال 1 در  یافته ها:

. دیگرد ثبت یانسان بیآس به منجر حوادث از مورد 181 که دیگرد
 زیر تحصیلی رکمد دیده آسیب افراد از نفر 418 که است توجه قابل
. بودند دانشگاهی مدرک دارای نفر 17 تنهاکه  یحال در دارند، دیپلم

 کار سابقه با افراد که دهد یم نشان  نیز کار سابقه میزان همچنین
 اختصاص خود به را شغلی حوادث بیشتر( مورد 53سال ) یک از کمتر
. باشد یم مورد 43 سال، 46 باالی سابقه با افرادکه  یحال در ،اند داده

 نیازهای با نامتناسب مطالعه مورد یها سال در آموزش میزان بعالوه،
 .است بوده  آموزشی

 در موثری نقش ایمنی فرهنگ که این به توجه با  نتیجه گیری:

 در پایه علل شناسایی به نسبت است الزم دارد، شغلی حوادث کنترل
 یبیشتر اهتمام کاری های یطمح شغلی حوادث شیوع و بروز کنترل
 .شود ورزیده

 .یعمران پروژه ،یشغل حوادث ،یمنیا فرهنگ  واژه های كلیدی:

 

 دستكش نوع چهار يحفاظت عملكرد يبررس

 یرو بر هوبانت و يتفلون مین ،يتفلون ،يچرم

 جوشكاران
 *انیصالح جعفر

 *اصفهان یپزشک علوم

 یبرا یآور انیز اثرات امور، ریسا رینظ یجوشکار ندیفرآ مقدمه:

 لذا. باشد یم دست ب،یآس متحمل که ییاعضا از یکی. دارد کنانکار
 شده استفاده اپراتور انتیص جهت یچرم یها دستکش ،باز یرد از

 یدستکش نوع چهار عملکرد یبررس ق،یتحق نیا از هدف. است
 ندیفرآ نیا در یریکارگ به جهت و داشته وجود بازار در که باشد یم

 .گردد یم هیتوص

 مین ،یتفلون ،یچرم دستکش نمونه 1 هیته از پس روش بررسي:

 پرتو یریگ اندازه دستگاه ییجانما با  کدام هر هوبانت، و یتفلون
 یرکت جوش دستگاه ادامه در. گرفت قرار یابیارز مورد ،ها آن درون

 با تا دیگرد آماده CO1 جوش دستگاه زین و 117 آمپر تحت ریفا
 ،یریگ اندازه از پس.شود جامان یریگ اندازه ،یجوشکار ندیفرآ انجام
 چنگش زانیم و یراحت خصوص در تا شد داده اپراتور به یستیل چک

 .دینما لیتکم جوش، جرقه و قیحر برابر در مقاومت دستکش، عمر ،

. است بوده هوبانت به مربوط IR پرتو عبور نیکمتر یافته ها:

 جینتا. است بوده هوبانت به مربوط UV پرتو عبور نیکمتر
 نیبهتر اپراتور نظر از. بود هم به هیشب  CO1 و برق یارجوشک

 هوبانت، به مربوط یحرارت قیعا نیبهتر ،یتفلون به مربوط چنگش
 مربوط متیق نیکمتر و تفلون و هوبانت به مربوط عمر طول نیبهتر

 .است بوده یچرم و تفلون به

 نباشد، ازین داغ قطعات ییجابجا که یصورت در نتیجه گیری:

 مهم ییجابجا اگر یول باشد یم یتفلون دستکش دستکش، نیبهتر
 .باشد یم هوبانت دستکش دستکش، نیبهتر باشد،

 

 تیجمع یرهایمتغ يبرخ نیب ارتباط يبررس

 حوادث از ناشي های یبآس با يشغل و يشناخت

 در زدی استان ينساج عیصنا از يكی در شغلي

 1983-1931 یها سال يط
 کوهنورد بهرام,  فالح نیحس*,  نیار یمجتب

 دنیا سراسر در را کارگر هزاران ساالنه کار از ناشی حوادث  مقدمه:

 از آن نتیجه که سازد یم درگیر توسعه حال در کشورهای ویژه به و
 به سنگین های هزینه و تحمیل نهایت در و کار نیروی کارافتادگی

 های یبآس یبررس مطالعه نیا از هدف. باشد یم کشور آن صنعت
 یشغل و کیدموگراف یرهایمتغ با آن ارتباط و شغلی حوادث از ناشی

 .باشد یم ینساج صنعت کی در

 به مربوط اطالعات نگر گذشته مطالعه یک در  روش بررسي:

 سال یابتدا از ینساج صنعت نیا کارگران در کار از ناشی حوادث
. گردید استخراج کارگران پرونده از 4931 سال پایان تا 4911

 حادثه، ساعت حادثه، محل حادثه، سال شامل حادثه های یژگیو
 سن نیز و دیده آسیب عضو حادثه، علت رفته، دست از یروزها تعداد

 .شدند بندی دسته ییها گروه زیر در دیدگان حادثه کار سابقه و

 نیانگیم و 17/9±14/4دیده حادثه افراد سن میانگین  یافته ها:

 در حادثه محل نیترشیب. بود 61/1±93/4ها  آن کار سابقه
 حادثه ساعت نیشتریب. بود%( 4/41)یبافندگ و یسندگیر یها بخش

 یمعن ارتباط یبررس نیا در. بود عصر فتیش لیاوا و صبح لیاوا در
 یکار فتیش و سال 16-96 یسن گروه و حوادث بروز نیب داری

 سال به مربوط حوادث تعداد نیشتریب .(P<6/67)شد مشاهده
. افتی کاهش( مورد3) به 31 سال در حوادث نرخ نیا و( مورد 16)13
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 نیشتریب ماه آذر در که داد، نشان زین ماهبر اساس  حادثه وقوع آمار
 حادثه، علت نیشتریب. است داده رخها  سال نیا یط در حوادث تعداد

 به دهید بیآس عضو نیکمتر و نیشتریب. شد مشخص یافتادگ یرگ
 دست از یروزها تعداد نیشتریب. بود کمر و دست به مربوط بیترت

 .بود یکار روز 4 ز،ین یکار رفته

 حوادث از باالیی درصد مطالعه این نتایج به توجه با  نتیجه گیری:

 کارگران، آموزش به بیشتر توجه لذا ،دهند یم رخ تر یینپا نیسن در
 مناسب فردی حفاظت وسایل از استفاده و ایمنی نکات رعایت

 نشان بعد به 13 سال از حوادث تعداد شکاه یطرف از. است ضروری
 تیریمد خوب دگاهید و یمنیا یآموزش یها برنامه در تیموفق دهنده
 توجه شتریب مسائل نیا اگر که بوده کارخانه یمنیا مسائل به نسبت

 .دیگرد خواهد حوادث شتریب کاهش موجب رد،یگ قرار

 .حادثه شاخص ،ینساج صنعت شغلی، حوادث  واژه های كلیدی:

 

آهن  سنگ معادن در كار حوادث لیتحل و هیتجز

 زدی بافق یمركز
 ییطباطبا شهناز*,  یبافق رنجبر  هیمهد

 یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم

 و ثبت چاهون سه و چغارت معادن در داده رخ حوادث  مقدمه:

 در داده رخ حوادث که گرفت قرار یفیک-یآمار یبررس مورد سپس
 7 که شده ثبت کامل طور به یباًتقر 4939تاآذر 4934نیفرورد از آن

 گزارش حوادث یبند طبقه با.است شده گزارش فوت به منجر حادثه
 صورت به حوادث لیتحل بر یسع نمودارها، درها  آن ارائه و شده
 و رانیمد با افتهی ساختار مصاحبه انجام با آن از پس و داشته یکم

 با.شد داده ارائه یفیک لی،تحل کتشر در HSE طهیح کارشناسان
 ممکن حد ،تایفن دانش و متخصصان با مصاحبه نمودارها، بر هیتک

 ارائه با آن از پس و کرده انیب را داده رخ حوادث یها علت
 داشته شرکت در سالمت و یمنیا سطح ارتقاء بر یسع یشنهاداتیپ

 .است

 و یکار حوادث به مربوط اطالعات به مراجعه  روش بررسي:

 یآمار لیتحل و هیتجز سپس و افتهی ساختار مصاحبه میتنظ نیهمچن
 .اطالعات یفیک و

 رفته دست از روز 817 ،یفیک و یآمار جینتا به توجه با  یافته ها:

 به) حادثه 465گرفتن نظر در با که است شده گزارش حوادث از یناش
 متوسط طور به گفت توان یم شده ثبت( مرگ به منجر حوادث جز
 3,99 متوسط طور به هرماه و رفته دست از روز 7,1144 حادثه ره

 در یسع شده انجام مصاحبات و نمودارها یبررس است،با داشته حادثه
 یاجرا عدم به توان یم حوادث لیدال از که داشته حوادث یابی علت

 یفراموش به منجر که کارکنان یبرا یبازآموز یها برنامه

ها  آن یقبل HSE ای یغلش فیوظا با مرتبط یها آموزش
 عدم ،ینمسئول از ترس علت به حوادث شبه نشدن ،گزارششود یم

 حفاظت زاتیتجه از استفاده ،یمعنو و یماد پاداش ستمیس وجود
 حذف ای و کنترل جهت گرید داتیتمه از استفاده یجا به یفرد

 .کرد اشاره آور انیز عوامل

 به توجه با یمنیا سطح شیافزا بر یمبن یشنهاداتیپ  نتیجه گیری:

 توجه با سال از یمختلف یها ماه و فصول به توجه :شد ارائه ها یافته
 و دارند را حادثه بروز استعداد که ییهوا و آب طیشرا و دیتول حجم به

 کاهش در تواند یم اوقات نیا در افراد کار بر شتریب یبازرس و نظارت
 حادثه یاکندگپر نیشتریب نیهمچن باشد داشته ییبسزا نقش حوادث

 بر شتریب توجه نیبنابرا دهد یم رخ روز شبانه از یمشخص ساعت در
 چک لیتکم کند، یریشگیپ حوادث بروز از تواند یم ساعات نیا
 یمنیا ینمسئول توسط معدن مختلف یها قسمت یکنترل های یستل

 اقدامات انجام و خطرزا یها مکان و موارد ییشناسا منظور به
 .است بوده شنهاداتیپ گرید از زین رانهیشگیپ

 ثبت حوادث یحوادث،بررس لیتحل و هیتجز  واژه های كلیدی:

 اطالعات یفیک-یآمار لیشده،تحل

 

 فیظر و يقدرت چنگش یروهاین سهیمقا

 رانیا شهر پنج در بزرگساالن
 *انیمحمد یمصطف

 *رفتیج یپزشک علوم دانشگاه

 طبیعی دامنه با دست چنگش ینیرو سهیمقا و یریگ اندازه  مقدمه:

 متعدد های یبآس شدت تشخیص معتبر روش یک چنگش نیروی
 مناطق افراد چنگش یروین کردن سهیمقا نیهمچن.  است دست

 و یکیژنت یفاکتورها از یناش نهفته قیحقا یبرخ تواند یم مختلف
 سهیمقا هدف با حاضر مطالعه نیبنابرا.  سازد انینما را یطیمح

 ، Key, Tip) فیظر چنگش نوع سه و یقدرت چنگش نیروی
Palmar) دامنه نیتع زین و ران،یا شهر پنج در ساکن سالم افراد 

 . شد انجام شهرها نیا شهروندان چنگش یروهاین یعیطب

 نوع از و یکاربرد مطالعه یک حاضر پژوهش  روش بررسي:

 111 و مرد 718) نفر 4661  را مطالعه مورد جمعیت.  است یمقطع
 مشهد،) ایران شهر پنج فارس تیقومسال  بزرگ سالم افراد از( زن

 یریگ اندازه برای.  دادند تشکیل( یزد و کرمان شیراز، اصفهان،
 آمریکا دست درمانگران انجمن های توصیه از چنگش نیروی

(ASHT) چنگش یروهاین یریگ اندازه یبرا.  گردید پیروی 
 سیهان گیج پینچ از فیظر چنگش و جامار دینامومتر از یقدرت

 تن ابعاد و (BMI) بدن توده شاخص تأثیر همچنین.  شد استفاده
 . شد سنجیده چنگش نیروهای بر( وزن و قد دست، طول) سنجی
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 یروهاین نیب یدار یمعن اختالف حاضر مطالعه در  یافته ها:

 به یبررس مورد شهر پنجسال  بزرگ افراد فیظر و یقدرت چنگش
 مورد یشهرها در روهاین نیا یعیطب دامنه نیهمچن.  امدین دست
 مورد یپارامترها نیب از که داد نشان جینتا.  دیگرد نییتع یبررس
 . دارند چنگش یروهاین بر را ریتأث نیشتریب دست طول و قد ،یبررس

 کسان،ی تیقوم با های یتجمع که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 شچنگ یروین یدارا متفاوت، ییایجغراف مناطق در سکونت رغمیعل
 چنگش یروین یعیطب دامنه اطالعات نیهمچن.  هستند یبرابر

 برنامه سازی بهینه جهت ها ارگونومیست برای مطالعه، نیا از حاصل
 اهداف به رسیدن در درمانگران یبرا و ابزارها طراحی و کاری های

 صحّت تشخیص و یپزشک یها درمان به بدن پاسخ بررسی درمان،
 . دارند میتاه یفوقان یها اندام عملکرد

 ،فیظر چنگش یروین ،یقدرت چنگش یروین  واژه های كلیدی:

 .رانیا فارس تیقوم چنگش، یروین یعیطب دامنه

 

 عوامل و يشغل استرس تیوضع يبررس

 در شاغل كاركنان نیب كار با مرتبط یزا استرس

 نیقزو شهر يسندگیر عیصنا
,  یمدوار فالح  رضایعل,  یدرآبادیح ییبابا اکبر*,  محمدپور حسن

 یمدوار فالح اله روح,  یخان فر یموس محسن,  نیافش اسداله
 دیشه یپزشک علوم,  یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم
 تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق

 که است یا حرفه مسائل نیتر عمده از یکی یشغل استرس مقدمه:

 که یا گونه به کند یم لیتحم ها سازمان به را یتوجه قابل ی نهیهز
 شیافزا کار، از بتیغ شیافزا ،یبازده کار کاهش باعث کارکنان در
 آن دنبال به و یجسمان و یرفتار راتییتغ ،یبهداشت یها نهیهز

 یبررس هدف با حاضر مطالعه لذا. شود یم صنعت کارکنان یتینارضا
 شهر یسندگیر عیصنا از یکی در کنانکار یشغل استرس میزان

 شد انجام نیقزو

 یمقطعبه صورت  یلیتحل یفیتوص ی مطالعه نیا روش بررسي:

. شد انجام  یسندگیر عیصنا در شاغل کارکنان از نفر 111 یرو بر
 یشغل استرس استاندارد ی پرسشنامه از یشغل استرس نییتع جهت

 با ها داده لیتحل و هیتجز. دیگرد استفاده انگلستان HSE موسسه
 شد انجام 43 نسخه Spss افزار نرم از استفاده

 با یشغل استرس نیب یمعنادار ارتباط یآمار نظر از یافته ها:

 کهیبطور )p) 67/6<دیگرد مشاهده التیتحص و سن یرهایمتغ
 یکمتر یشغل استرس نیانگیم شتریب سن و التیتحص یدارا افراد

 مختلف یها تیموقع که داد نشان مطالعه نیا یها   افتهی. داشتند

 از درصد 7/83 یبرا اد،یز تنش از کارکنان درصد 1/13یبرا یشغل
. بود برخوردار کم تنش از درصد 9/4 یبرا تنها و متوسط تنش

 کارکنان، این در شغلی استرس کننده ایجاد عامل ینتر مهم همچنین
 رفتگ قرار اول اولویت در عوامل سایر به نسبت که بود ارتباط

 کارکنان در یشغل استرس بار یانز اثرات به توجه با  نتیجه گیری:

 قیطر از یشغل استرس کنترل و تیریمد با گردد یم شنهادیپ
 در استرس زانیم از یتوجه قابلبه طور  توان یم منابع ییشناسا

 .داد شیافزا را کار طیمح در یور بهره و کاست یشغل های یطمح

 عوامل روانی، سالمت ،یشغل استرس  واژه های كلیدی:

 .زا استرس

 

 عیصنا در كار از يناش حوادث علل يبررس

 1931 سال در رانیا شمال يدخان
 یصدرائ یشاد,  یپوربخش اسمنی*,  انیبورچ ریجهانگ یمهد

 یتراب غالمپور یکبر,  یکاشان
 یپزشک علوم, النیگ یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, النیگ یپزشک علوم

 النیگ

 دلیل به فوقانی اندام یعضالن یاسکلت اختالالت بروز  دمه:مق

 بیشتر بودن درگیر دلیل به وها  اندام این بیشتر پذیریآسیب و ظرافت
 اختالالت این. باشد یم تحتانی اندام به نسبت کار، انجام حینها  آن
 یکی. است یافتهگسترش  صنعتی کشورهای در گذشته سال 97 در
 به. با توجه است یتکرار حرکت کاهش آن از یریشگیپ یها راه از

 است، اندک رانیا در اختالالت این مطالعهکه  ییآنجا از و مهم این
 یعضالن یاسکلت اختالالت به ابتال خطر یبررس باهدف یا مطالعه

 شهرستان در لبنی صنعت یک در ،OCRA روش به یفوقان اندام
 .گرفت انجام رشت

 اطالعات مبنای بر یمقطع-یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 رفتهیپذ انجام یدخان صنعت کی در کار، از یناش حوادث شده ثبت
 کار از یناش حوادث موارد یتمام ،یبررس مورد آماری جامعه. است
 برای. است بوده 4931 سال یط در کارخانه نیا شدگان مهیب برای
 .شد استفاده یفیتوص آمار یها روش ازها  داده فیتوص و یبررس

 نیا یبند بسته و ساخت واحد در حادثه تعداد نیشتریب  یافته ها:

 شب و عصر فتیش از شتریب صبح فتیش در حوادث آمار. بود کارخانه
. باشد یم دست انگشت به مربوط دهید حادثه عضو نیشتریب. باشد یم
 یدگیکش و یدگید ضرب شده، داده رخ حوادث امدیپ نتریشیب
 داده اختصاص خود به را امدیپ زانیم نریتکم زین یسوختگ. باشد یم

 .است

 در حوادث یفراوان اختالف عمده لیدال از یکی  نتیجه گیری:

 یروهاین جذب ،ها بخش ریسا به نسبت یبند بسته و ساخت بخش
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 ییآشنا عدم و یتجربگ . کمباشد یم واحد نیا در کار تازه و دیجد
 حوادث با شتریب اجههمو در را گروه نیا ،ها دستگاه با دیجد اپراتور

 یشغل حوادث جادیا بر خواب تیوضع دیشد اختالالت. دهد یم قرار
 قند کاهش و ادیز یکار حجم. است ثرؤم مختلف های یفتش در

 یفراوان شیافزا در گرید عمده لیدال جمله از صبح فتیش در خون
 .باشد یم فتیش نیا در یشغل حوادث

 شمال کارگران،  ،یدخان عیصنا شغلی، حوادث  واژه های كلیدی:

 .رانیا

 

 حذف در بنفش ماوراء اشعه انواع يبررس

 با عمل اتاق یهوا در ياكلیاشرش كروبیم

 ستیفتوكاتال ندآیفر از استفاده
 زاده یغن قادر,  ییرضا عباس*,  نیرام میمر

 اهلل هیبق, مدرس تیترب*, مدرس تیترب

 بنفش اوراءم اشعه تابش اثر مطالعه هدف با تحقیق، این مقدمه:

(UVC) و (UVA) در یقو یستیفتوکاتال عامل کی عنوان به 
 خاکستر یرو بر شده تیتثب (ZnO) روی اکسید ذرات نانو کیتحر

 به  هوا در باکتری مدل یک عنوان به اشرشیاکلی حذف در استخوان
 .است شده انجام عمل اتاق هوای کیفیت ارتقاء منظور

 به زرینبوال کی توسط یکروبیم مختلف یها رقت روش بررسي:

 استفاده مورد مدل یاییباکتر عاملبه عنوان  و شده لیتبد وآئروسلیب
 نانو ذرات کروب،یم حذف راندمان شیافزا منظور به. گیرد یم قرار
 و شده تیتثب استخوان خاکستر یرو یحرارت روش به را یرو دیاکس
 یجخرو و یورود کی یدارا که شده هیته جاذب ستون داخلها  آن

 بنفش، ماوراء اشعه تحت سپس. شوند یم داده قرار هواست
 تا شوند یم داده عبور ستون نیا یرو از شده جادیا یوآئروسلهایب
 .شود حذفکامالً  کروبیم

 و% 33 وات 47 توان با UVA بنفش ماوراء اشعه  یافته ها :

UVC از بعد. داد نشان را باکتری حذف راندمان% 36 توان همان با 
 نوعماوراءبنفش  اشعه یریکارگ به و روی اکسید ذرات نانو تثبیت

UVA 116 تابش شدت با μW/cm1 راندمان دقیقه 46 از پس 
 .گردید حاصل% 33

 UVA تابش شتریب بخشی اثر بیانگر مطالعه نتایج  نتیجه گیری:

 روی اکسید ذرات نانو که دهد یم نشان و باشد یم UVC به نسبت
 در یریتأث UVC و باشند یم کیرتح قابل UVA موج طول در

 .ندارد ذرات یختگیبرانگ

 دیاکس ست،یفتوکاتال بنفش، ماوراء ،یاکلیاشرش  واژه های كلیدی:

 .استخوان خاکستر ،یرو

  يابیارز و يعضالن-ياسكلت اختالالت يبررس

 كی در REBA روش به كیارگونوم سكیر

 خودرو قطعات دیتول صنعت
  دیمج, یامرالله محمد,  ینجانخا  نرگس*,  یسمائ احسان دیس

 یآباد نیحس یباقر
 یپزشک علوم,   کرمان یپزشک علوم, کرمان یپزشک علوم*,  کرمان یپزشک علوم

 کرمان

 علت و عیشا یبهداشت مشکل یعضالن یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 ینتر مهم اختالالت نیا.است جهان سراسر در یشغل یناتوان عمده
 محیط در پزشکی های هزینه و کاری هرفت دست از روزهای عامل

 ابتال سکیر نییتع و شیوع بررسی هدف، با مطالعه نیا. هستند کار
 دیتول کارخانه کی کارگران نیب در یعضالن-یاسکلت اختالالت به

 .گرفت انجام خودرو قطعات

 کارگران از نفر 165یمقطع یلیتحل مطالعه یندر ا  روش بررسي:

 قرار یبررس مورد خودرو قطعات دیتول کارخانه کی دیتول ندیفرآ
 پرسشنامه ک،یدموگراف پرسشنامه توسط ها داده یآور جمع. گرفتند

 روش از استفاده با کارگران یبدن تیوضع یابیارز و کینورد استاندارد

REBA با شده یگردآور اطالعات لیتحل و هیتجز.گرفت صورت 
 ونیرگرس یآمار یها آزمون و SPSS 11 افزار نرم از استفاده

 .شد انجام یرهمتغ چند و یرهمتغ تک کیلجست

 وزن اضافه یدارا یبدن توده شاخص نظر از کارگران اکثر  یافته ها:

-یاسکلت اختالالت وعیش نیشتریب(. درصد 7/75)بودند یچاق و
 بیترت به کمر هیناح به مربوط ماه، 41 و روز 5 دوره دو در یعضالن

 REBA پوسچر یابیارز روش اساس بر. بود% 1/55 و% 1/51

 1/91)داشتند قرار متوسط خطر سطح در مطالعه مورد کارکنان شتریب
روز  5 یط در دست مچ و شانه درد نیب یدار یمعن رابطه(. درصد

 ماه 41 یط در شانه درد نیهمچن و REBA خطر سطح باگذشته 
 .شد مشاهده REBA خطر سطح با گذشته

 یعضالن-یاسکلت اختالالت باال وعیش به توجه با  نتیجه گیری:

 حمل حذف لیقب از یاصالح اقدامات انجام کارگران، کمر هیناح در
 و یکار یها ستگاهیا اصالح ،یتکرار حرکات کاهش بار، یدست

 در را اختالالت نیا بروز تواند یم یضرور حیصح پوسچر آموزش
 .دهد کاهش کمر هیناح

 پوسچر، یابیزار ،یعضالن-یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

REBA، خودرو قطعات دیتول. 

 

 بروز در یرگذارتأث یامؤلفه  ینتر مهم يبررس

 ماریب كنندهجابجا  یپرستار كادر نیب كمردرد
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 یذوالعل فرزانه, نژاد یهاشم ناصر*, یسمائ  احسان دیس
 کرمان یپزشک علوم,  کرمان یپزشک علوم*,  کرمان یپزشک علوم

 در شاغل قشر پذیرترین یبآس و ینتر بزرگ یپرستار کادر  مقدمه:

 توجه که باشند یم یعضالن-یاسکلت اختالالت به ابتال خطر معرض
 و تیفیک با خدمات ارتقا به منجرها  آن یروح و یجسم سالمت به

 کاهش و رفته دست از یکار یروزها شیافزا به منجر آن عدم
 عویش یبررس هدف با مطالعه نیا. شود یها م آن یکار راندمان

 موثر یفاکتورها سکیر و کمر هیناح در یعضالن-یاسکلت اختالالت
 .گرفت انجام یپرستار کادر نیب در آن بر

 4939 سال یزمان مقطع در حاضر یلیتحل مطالعه  روش بررسي:

 یگردآور ابزار. گرفت انجام مارستان،یب سه یپرستار کادر یرو بر
 ،سؤال( 41) کمر هیناح به مربوط کینورد پرسشنامه اطالعات
 ستیل چک وسؤال(  3)افراد کیدموگراف اطالعات پرسشنامه

MAPO و PTAI افزار نرم از استفاده با اطالعات لیتحل. بود 

SPSS.11 شد انجام ونیرگرس یلیتحل یآمارها و. 

 درصد 15,1 کمردرد وعیش مطالعه، مورد کارکنان نیب در  یافته ها:

 شاخص ،یکار سابقه سن، ک،یلجست نیورگرس زیآنال اساس بر. بود
-یاسکلت اختالالت به ابتال سکیر سطوح و یکار فتیش ،یبدن توده

 عوامل ینتر مهم  از PTAI و MAPO یها شاخص یعضالن
. بودند کمر هیناح در یعضالن-یاسکلت اختالالت وعیش بر یرگذارتأث

 یمیمستق رابطه کیلجست ونیرگرس آزمون جینتابر اساس  نیهمچن
 MAPO یها شاخص سکیر سطوح شیافزا و کمردرد نیب

 .شد گزارش   PTAIو

 به یپرستار گروه در کمردرد وعیش ج،ینتا اساس بر  نتیجه گیری:

 های یتفعال انجام خصوص بهها  آن فیوظا ینیسنگ و تیماه علت
 توجه لذا. باالست نامناسب یبدن تیوضع نیهمچن و ماریب ییجابجا

 )ماریب انتقال به مربوط سکیر یابیارز یها روش از حاصل جینتا به

 کاهش کار، یکیزیف طیمح بهبود کنار در (PTAI و MAPO مانند
 یبدن تیوضع و یارگونوم اصول آموزش  و یطیمح یها تنش

 بروز کاهش در ییبسزا نقش تواند یم ماران،یب ییجابجا در مناسب
 .باشد داشته یپرستار کادر نیب در کمردرد

  درد، کمر ،یعضالن-یاسکلتاختالالت  واژه های كلیدی:

 .MAPO ، PTAI ،کینورد پرسشنامه

 

 میزان از يناش  عوارض و مرتبط عوامل يبررس

 رانندگان در شغلي استرس
 *یکارچان محسن

 *تهران یپزشک علوم

 در و یصنعت جوامع در ژهیو به جهان، نقاط اکثر در امروزه  مقدمه:

 مختل را یعاد یزندگ ،یاقتصاد و یاجتماع یآشفتگ که یجوامع
 یگرید زمان هر از شیب ،یاجتماع یزا استرس عوامل است، کرده

 عنوان به را استرس یکنون عصر در که یطور به ، اند یدهگرد عیشا
 یروان مزمن اختالل ینوع ،یشغل استرس. شناسند یم اهیس طاعون

 عملکرد یرو و آید یم وجود به یکار سخت طیشرا اثر در که است
 .گذارد یم یرافراد تأث یذهن و یجسم سالمت و یفرد

 صورت به که بود یلیتحل -یفیتوص مطالعه نوع  روش بررسي:

 و یشهر رانندگان از که بود  نفر 176 نمونه حجم. شد انجام یمقطع
 مراجعه از پس که گرفتند قرار یبررس مورد مختلف یشهر نیب

 یریگ اندازه و حال شرح اخذ از پس کار طب کلینیک به رانندگان
 پرسشنامه ازها  داده یآور جمع جهت ،شدند یم حاضر خون فشار

... و حوادث آمار ک،یدموگراف اطالعات ، osipowیشغل  استرس
 spss افزار نرم از استفاده باها  داده یلو تحل هیتجز. دیگرد استفاده

 گرفت انجام 11

 91/1 مطالعه نیا در یبررس مورد رانندگان یسن نیانگیم  یافته ها:

. داشتند قرار سال 78 تا 17 یسن رده در که بود سال1/13 ±
 در. است بوده ساعت91/41± 81/1 رانندگان یکار ساعات نیانگیم
 های یماریب  به ابتال زانیم استرس شدت شیافزا با مطالعه نیا

. است افتهی شیافزا خواب اختالالت و یگوارش های یماریب ،یقلب
 باال استرس با افراد در یانندگرو سوانح  حوادث زانیم نیهمچن

 زین یشغل تیرضا کاهش و یافسردگ یرو زین و است بوده شتریب
 است بوده موثر

 عامل کی استرس شدت که داد نشان حاضر مطالعه  نتیجه گیری:

 .باشد یم رانندگان در نامطلوب عوارض جادیا در مهم

 ضانسانی،عوار عامل رانندگان، شغلی، استرس واژه های كلیدی:

 .استرس

 

 يعضالن -ياسكلت اختالالت وعیش زانیم يبررس

 یها شگاهیآزما در شاغل پرسنل نیب در

 يپزشك علوم دانشگاه به وابسته های یمارستانب

 1931 سال در نیقزو
 محمد, یاشرف یعل امکیس, یاسد فالح دایآ*, یاری دیسع

 ینورمحمد
 علوم دانشگاه, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 تهران یپزشک علوم دانشگاه, نیقزو یپزشک

 های یبآس ترین یعشا از یکی یعضالن یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 که.است توسعه حال در و یصنعت یها کشور در یناتوان و یشغل
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 نوبت ،یتکرار کار بار، حمل ،یکار نامناسب یپوسچرها از یناش
 بروز موجب و است... و یوانر یها فشار ،یشغل استرس ،یکار

 انجام از هدف شود یم دیشد های یتمعلول تا کمر  فیخف یدردها
 در یعضالن -یاسکلت اختالالت وعیش زانیم نییتع زین مطالعه نیا
 به وابسته های یمارستانب یها شگاهیآزما در شاغل پرسنل نیب

 .باشد یم 4934 سال در نیقزو یپزشک علوم دانشگاه

 4934 سال در که یمقطع یفیتوص طرح نیا در  روش بررسي:

 به وابسته های یمارستانب یها شگاهیآزما در شاغل پرسنل نیب در
  پرسشنامه از استفاده با شد، انجام نیقزو یپزشک علوم دانشگاه

NORDIC صورت به نفر 75 یعضالن یاسکلت اختالالت زانیم 
 صورت به که پرسشنامه از حاصل یها داده. شد دهیسنج یسرشمار
 نسخه  spss و Excel یها افزار نرم وارد شد یآور جمع مصاحبه

 لیتحل و هیتجز مورد دو یکا آزمون از استفاده با سپس و شده 41
 .گرفت قرار

 هیناح در% 11  گردن، هیناح در افراد از% 71 مجموع در  یافته ها:

 از% 18 در  که یطور به داشتند درد  کمر هیناح در% 81 و شانه
 در و شانه هیناح یدردها افراد، از% 14 در گردن، هیناح یدردها فراد،ا

 کاهش ای کار در تیمحدود باعث  کمر هیناح یدردها افراد، از% 18
 نوع وزن، قد، سن، نیب. بود شده گذشتهسال  یک درها  آن تیفعال

. داشت دار یمعن رابطه کمر هیناح در درد با استخدام نوع و شغل
 و پشت شانه، گردن، یها هیناح در درد با یکار دتعا نیب نیهمچن

 و پشت شانه، گردن، یها هیناح در درد با یکار عادت نیب و کمر
 .بود معنادار رابطه زین کمر

 با کار و ستادهیا شگاهیآزما پرسنل کار که ییآنجا از  نتیجه گیری:

 یفوقان ینواح در یعضالن یاسکلت اختالالت باشد یم کروسکوپیم
 در درد با یکار عادت نیب معنادار ارتباط که استتر  حتملم بدن
 .نماید یم دییتا را مطلب نیا کمر و پشت شانه، گردن، یها هیناح

 علوم ،یعضالن و یاسکلت اختالالت ،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 .یشگاهیآزما

 

 و گاز نفت، عیصنا در منیاذاتاً  يطراح گاهیجا

 یفرآور ساتیتأس یمورد مطالعه) يمیپتروش

 (نفت
 *یزدی محمد

 *نفت صنعت

 تیریمد مباحث در  رانهیشگیپ کردیرو کی یذات یمنیا  مقدمه:

 چه و ندیفرا کی یطراح زمان در چه مخاطرات، تیریمد و سکیر
 .باشد یم آن تیفعال  نیح در

 در  یاقتصاد و نینو یکردیرو منیاذاتاً  یطراح  روش بررسي:

 که نیشیپ یراهکارها برخالف آن در که است یمنیا یمهندس نهیزم
 کاهش جهت یدفاع یها هیال از استفاده با مخاطرات کنترل به

 تیماه و ذات  حذف به شد، یم پرداخته مخاطرات امدیپ و احتمال
 .شود یم پرداخته مخاطرات

 منیاذاتاً  یطراح که یاقتصاد یایمزا همه وجود با  یافته ها:

 از که یمختلف لیدال به اما ،دارد سکیر تیریمد بحث به نسبت
 یبرا مند نظام روش کی نبود و یآگاه عدم به توان یم نشانیتر مهم

 تیریمد یها روش ریسا مانند کردیرو نیا نمود، اشاره آن از استفاده
 قرار استفاده مورد گسترده طور به QRA و HAZOP مانند سکیر

 .ردیگ ینم

 مختلف عیصنا انیم ردفرا ساحل  صنعت که نجاآ از  نتیجه گیری:

 منیاذاتاً  یطراح ، شود، یم محسوب عیصنا نتریپرمخاطره از یکی
 شمار به یندیفرا یواحدها نیا در سکیر تیریمد روش نیبهتر

 منیاذاتاً  یطراح اصول یمعرف به میدار یسع مقاله نیا در. دیآ یم
 و نفت یسکوها یطراح در یذات یمنیا یبررس به ادامه در و پرداخته

 کاهش ای و حذف جهت در راهکار چند به انتها در و میبپرداز گاز
 .مینما اشاره سکوها مخاطرات

ذاتاً  یطراح ،یفرا ساحل عیصنا ،یذات یمنیا  واژه های كلیدی:

 .سکیر من،یا

 

 و كار طیمح یصدا مشترک یرتأث يبررس

 تیمعلول)  یيشنوا نقص بر گاریس استعمال

 از يكی نیشاغل در(  گوش دو هر یيشنوا

 یيغذا عیصنا كارخانجات
 یمحمدیعل رجیا*,  دانش فاطمه

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه*, رانیا یپزشک علوم دانشگاه

 ستیز مهم مشکالت از یکی شهرها در یصوت یآلودگ مقدمه:

 تراکم شیافزا رینظ مختلف لیدال به آن زانیم که است یطیمح
 شیافزا ،یموتور هینقل لیوسا تعداد شیافزا شهرها، در تیجمع
 همه ،یساز ساختمان های یتفعال زین و شهرها مجاورت در عیصنا
 مشترک یرتأث یابیمقاله،ارز نیا از هدف.است شیافزا به رو روزه
 تیمعلول) ییشنوا نقص بر گاریس استعمال و کار طیمح یصدا
 ییغذا عیصنا کارخانجات از یکی در نیشاغل( گوش دو هر ییشنوا

 .باشد یم

 ،جامعه نگر گذشته – یمقطع مطالعه نیا در  بررسي:روش 

 ییغذا عیصنا کارخانجات از یکی آرد بخش کارگران از نفر 35 هدف،
 گروه عنوان به نفر 15 و مورد گروه عنوان به نفر 76 تعداد که بود
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 مورد پژوهش، اهداف با متناسب یا پرسشنامه. شدند انتخاب شاهد
 مورد زمان مدت. شد لیتکم و هیته کار، طب و آمار متخصص دیتائ

 7 کننده شرکت افراد هیکل کار سابقه لیدل به که است ساله 7 مطالعه
 سال1اطالعات به یابیدست یبرا. است شده گرفته نظر در سال

 بدو از افراد یومتریاد تست و یپزشک پرونده گذشته،از
 توسط پنجم سال به مربوط د،اطالعاتیگرد استخدام،استفاده

 از استفاده با کار طیمح یصدا. شد یریگ اندازه انیمجر
 آن یصوت نقشه و یریگ اندازه  3841ISOو  4333ISOپروتکل
 یآور جمع یها داده.شد میترس arc view GIS افزار نرم توسط

 سطح و شدند زیآنال41 ورژن Spss افزار نرم از استفاده با شده
 .شد گرفته نظر در Pvalue≤6,67 یمعنادار

توأماً  گاریس و کار طیمح یصدا داد نشان حاصل جینتا  یافته ها:

 گوش دو هر در ییشنوا تیمعلول)  ییشنوا نقص زانیم شیافزا سبب
 معنادار اختالف نیا یآمار لحاظ از که است شده سال 7 طول در( 
 .(p<6,67) باشد یم

 مطالعه نیا از آمده دست به جینتا گرفتن نظر در با  نتیجه گیری:

 در یگاریس افراد که گرفت جهینت توان یم راستا، هم العاتمط ریسا و
 به نسبت بل یدس 17 از شیب یطیمح یصدا با یکار های یطمح

 ییشنوا نقص جادیا احتمال و بوده پذیرتر یبآس یگاریس ریغ افراد
 .باشد یم نیریسا از شتریب آنان

 نقص ، گاریس استعمال ، کار طیمح یصدا  واژه های كلیدی:

 .گوش دو هر ییشنوا تیمعلول ، ییشنوا

 

 به سكیر يابیارز كد بر آموزش ریتأث يبررس

 در شده يكم يشغل يمنیا لیتحل و هیتجز روش

 مانیس دیتول شركت یواحدها از يكی
,  یغالم صالح,  شجاع لیاسماع, یحلوان نیغالمحس*,  رادپور جواد

 فهیخل ییحی
 یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, یشمال خراسان

 به و دیجد آالت نیماش و مواد یکاربر و یتکنولوژ رییتغ با  مقدمه:

 لزوم مختلف، عیصنا در یشغل جراحات و حوادث شیافزا آن تبع
 یها دستورالعمل و ها آموزش ارائه با همراه ،یشغل یمنیا زیآنال انجام
 آموزش یرتأث یبررس ق،یتحق نیا از هدف. شود یم مشخص ییاجرا

 با مانیس دیتول شرکتخانه  یربارگ واحد در سکیر یابیارز کد بر
 .باشد یم شده یکم یشغل یمنیا زیآنال کیتکن از گرفتن بهره

 46 یرو بر یا مداخله نوع از یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 از پس. گرفت صورت مانیس دیتول شرکت رخانهیبارگ واحد در شغل
 یمنیا زیآنال یلهبه وس خطرات یبند دسته و مشاغل نمودن مشخص

 مخصوص جداول از سکیر احتمال و شدت ،  (JSA) یشغل
 کد و استخراج ،( پنجم شیرایو) MIL-STD-E111 استاندارد

 جداول به توجه با. شد محاسبه (RAC4) هیاول سکیر یابیارز

JSA ، همراه به یآموزش برنامه و انجام مشاغل یآموزش یازسنجین 
 کد سپس شد، ارائه مشاغلصاحبان  یبرا کار، منیا دستورالعمل

 .دیگرد محاسبه (RAC1) هیثانو سکیر یابیارز

 443 بررسی، مورد شغل 46 مجموع در کلی به طور یافته ها:

 لقاب ریسک محدوده در درصد 99/79 که شد شناسایی ریسک
 قابل سکیر حدود ترین یینپا محدوده در درصد 7/11 قبول،
 قرار قبول قابل ریغ محدوده در درصد 45/11 و (ALARP)قبول

 محدوده در درصد 83 به مداخله انجام از بعد ها یسکر نیا. گرفتند
 سکیر حدود ترین یینپا محدوده در درصد 94 و قبول قابل سکیر

 .افتی رییتغ قبول قابل

 یشغل بهداشت و یمنیا انیمتصد رود یم انتظار  ی:نتیجه گیر

 کار انجام یبرا پرسنل آموزش و یبازآموز یها دوره یبرگزار ضمن
 گام  خطرات کنترل و حوادث زانیم کاهش جهت در ، منیا روش به

 .بردارند

 کد ،(JSA)یشغل یمنیا زیآنال ریسک، یارزیاب  واژه های كلیدی:

 .یمنیا آموزش ،(RAC) سکیر یابیارز

 

 بر يفیك كنترل هایستگاهیا يكیارگونوم لیتحل

 یفكر -يكیزیف هایتیفعال كردیرو اساس

 همزمان
 یرضو دهیحم*,  فعال دیفر

 مشهد یفردوس*, مشهد یفردوس

 در کارکنان، یکار تیوضع یبررس به پژوهش، نیا  مقدمه:

-تیفعال گونه ینا در. پردازدیم یکیزیف و یفکر همزمان هایتیفعال
 کار کی یرو دیبا ،یکیزیف کار دادن انجام بر عالوه شخص ها

 نیبنابرا. کند تمرکز( کردن سهیمقا ای خواندن مثال طور به) یفکر
 که شودیم زین یفکر یخستگ متحمل ،یکیزیف یخستگ بر عالوه

 کاهش جهینت در و فرد دقت کاهش باعث یفکر یخستگ نیا
 .شودیم فرد ییکارا

 یسن نیانگیم با مرد نفر 46 یرو وهشپژ نیا  روش بررسي:

 این. است شده انجام متفاوت یبدن تیوضع 11 در سال، 7/11
 تولید برای ابعادی کنترل های یتفعال اساس بر بدنی های یتوضع

 شده تعریف سازی لولهکارخانجات  در فوالدی قطور سیلندرهای
 است



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

89 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 اسبهمح یکار کلیس کی در یکیزیف و یفکر کار زمان  یافته ها:

 عرض شامل که نیداوطلب یکیآنتروپومتر عوامل نیب ارتباط و شده
 لیقب از یطیمح عواملو  باشد یم بازو دور و قد شانه، ارتفاع شانه،

 ن،یزم سطح از هادست ارتفاع و هادست نیب یفاصله ابزار، نوع
 در آن اساس بر.  گرفت قرار لیتحل مورد یآمار هایروش توسط

 971/6 یهمبستگ بیضر با شانه عرض ،یکیپومترآنترو عوامل نیب
 593/6 یهمبستگ بیضر با ابزار نوع ،یطیمح عوامل نیب در و
 کار زمان. داشتند یکیزیف کار انجام زمان یرو را یرتأث نیشتریب

 یرتأث و دهدیم لیتشک را یکیزیف کار زمان% 76 تا 16 زین یفکر
 کار زمان شیافزا با کهیطور به دارد، یکیزیف کار زمان یرو یادیز

 .ابدییم شیافزا زین یکیزیف کار زمان ،یفکر

 یزانم مطالعه، نیا از آمده بدست جینتا به توجه به  نتیجه گیری:

 یفکر کار نیهمچن و یطیمح و یکیآنتروپومتر عوامل یگزار یرتأث
 ییشناسا با توان یم نیبنابرا. شد مشخص فرد یکیزیف کار یرو

 متناسب یطیمح عوامل کنترل و فرد یکیترآنتروپوم طیشرا حیصح
 یخستگ از یریجلوگ یبرا استراحت مناسب زمان صیتخص و آن با

 .داد بهبود یکار کلیس در را فرد یکیزیف دیمف کار زمان ،یفکر

 .همزمان های یتفعال ت،یفیک کنترل ،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 

 يآلودگ يبررس در GISافزار نرم یریكارگ به

 صوتفركانس  یزآنال یقز طرا يصوت
 یوبیا نرجس,  یینو قلعه مهران*,   النسب حیصح السادات نسترن

 نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 صدمات و حد از بیش صدای و سر با کارگران مواجهه  مقدمه:

 این و باشد یم کشور صنعت عمده مشکالت از یکی آن از ناشی
 زیآنال کارگران، در شنواییو افت  آستانه تعیین نظورم به مطالعه

 ن،یقزو چوب رانیا شرکت یصوت نقشه آوردن بدست و یصوت
 .شد انجام و طراحی

 چوب رانیا کارخانه کارگر 86روی بر مطالعه این  روش بررسي:

 زوریآنال دستگاه توسط صوت زیآنال.شد اجرا 4939 زمستان و پاییز در
 نرم توسط و آمده بدست یصوت ستگاهیا 51 در(cel176) مدل صوت
 کارگران از کی هر یبرا. دیگرد یساز مدل و لیتحل GIS3,9 افزار

 زینها  آن ریاخ سال سه یا دوره ناتیمعا یومتریاد و یفرد اطالعات
 لیتحل مورد spss ver48 برنامه با و شده ثبت excel برنامه در

 .گرفت قرار

 فشار تراز نیانگیم یدارا که ستگاهیا 51 از ستگاهیا 19 یافته ها:

 کی هر در و شده ییشناسا بودند) dB) 17 مجاز حد از شتریب صوت
 در تا آمده بدست صوت یاصل یها فرکانس ،یدیتول یها واحد از

 و یفرد مشخصات نیب.  رندیبگ قرار توجه مورد صدا کنترل برنامه

 علت که امدهین بدست یدار یمعن ارتباط افراد یومتریاد مشخصات
 تیاکثر بودن جوان و یبررس مورد یها نمونه کم تعداد تواند یم آن
 .باشدها  آن

 قابل ییشنوا افت دچار کارگران از یکم تعداد  نتیجه گیری:

 نیا کار یروین بودن جوان زین آن یاصل علت کهاند  شده یتوجه
 پس که است مزمن های یماریب جزء ییشنوا افت رایز است شرکت

 حد از شیب یصدا به توجه با اما. دهد یم نشان را خود الس چند از
 از یریجلوگ جهت ییشنوا حفاظت برنامه ، کارخانه از یمین مجاز
 . یابد یم ،ضرورت کارگران در ییشنوا افت

 .یا دوره ناتیمعا ، GIS برنامه ، صوت زیآنال  واژه های كلیدی:

 

 اختالالت به ابتال سكیر ارگونومیك ارزیابي

 QEC روش به عضالني -تياسكل
 معصومه,  شجاع محسن,  یآباد حکم یرجبعل*,  شجاع لیاسماع

 یقرائ
 علوم دانشکده, یشمال خراسان یپزشک علوم*, یشمال خراسان یپزشک علوم

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, نیاسفرا یپزشک

 انواع از یکی (MSDs)یعضالن -یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 از مهم علل از یکی و باال وعیش یدارا که هستند یشغل های یبآس
 نیا. باشند یم توسعه حال در و یصنعت یکشورها در یافتادگ کار

 اختالالت به ابتال سکیر یابیارز و وعیش یبررس هدف با مطالعه
 عیصنا از یکی کار طیمح در QEC روش توسط یعضالن -یاسکلت

 .است گرفته انجام رانیا افیال

 11 تعداد یلیتحل -یفیتوص یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 صورت به که تهران افیال عیصنا کشش بخش کارگران از نفر
 باها  . دادهگرفتند قرار یبررس مورد بودند شده انتخاب یسرشمار
 QEC افزار نرم و پرسشنامه و کینورد یها پرسشنامه از استفاده

 مورد SPSS41 یآمار افزار نرم از استفاده با و شدند یآور جمع
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز

 ماهه 41 وعیش زانیم نیباالتر که داد نشان جینتا  یافته ها:

 بیترت به آن از بعد و بوده%( 3/15) کمر هیناح در MSDsگذشته
 و%( 3/11) شانه ،%(1/15) مچ و دست به مربوط وعیش نیشتریب

 در سن، و MSDs به ابتال نیب ارتباط. است بوده%( 7/41) گردن
 نیهمچن و >p )67/6( است دار یمعن شانه و گردن یها اندام

 یها اندام در BMI و یعضالن - یاسکلت اختالالت نیب ارتباط
 باشد یم دار یمعن زین(  =61/6p( کمر و(  =661/6p (مچ و دست

 در یعضالن - یاسکلت اختالالت وجود و افراد کار سابقه نیب یول
 16 حدود. نشد افتی یدار یمعن ارتباط نبد یها اندام از کدام یچه

 54 ، بازو و شانه هیناح در درصد 13 ، کمر هیناح در افراد درصد
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 هیناح در زین افراد درصد 7/15 و دست مچ و دست هیناح در درصد
 .دارند قرار یعضالن -یاسکلت اختالالت یباال خطر معرض در گردن

 یپوسچرها ودوج لیدل به داد نشان ها یابیارز نتیجه گیری:

 زین وها  دستگاه کار با متناسب افراد، کار یباال سرعت و نامطلوب
 -یاسکلت اختالالت یفراوان پوسچرها، نیا در ها یتفعال ادیز تکرار

 کارگران مختلف یها اندام درها  آن به ابتال سکیر و یعضالن
 نمرات به توجه با QEC روش از حاصله های یابیارز جینتا. باالست

 در را یاصالح اقدامات انجام لزوم بدن، کل یبرا آمده ستد به
 اقدام درنگ یب انجام-  (Action Level)اقدامات یباال سطوح
 .داد نشان صنعت نیا در موجود مشاغل یبرخ یبرا -یاصالح

 ،(MSDs)یعضالن -یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .افیلا عیصنا ک،ینورد پرسشنامه ،QEC ک،یارگونوم یابیارز

 

 اثرات جادیا و منگنز با يشغل مواجهه مطالعه

 فرو كارخانه كی در آن از يناش يشناخت روان

 اژیآل
 یهمقاوند رنجبر حهیمل*,  یزمان احمدرضا

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه*, کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 یول است بدن ازین مورد یضرور عناصر از یکی منگنز مقدمه:

 با مواجهه. دارد ییزا تیسم لیپتانس آن با مجاز حد از شیب مواجهه
 ،یشغل مواجهه مجاز حد از باالتر که یموارد دربه خصوص  منگنز

 سد از یمرکز اعصاب یستمدر س یتنفس ستمیس از جذب از پس
 موجود یتیظرف دو های یون با رقابت بر عالوه و کرده عبور مغز خون

 جادیا کارگران درحتماالً ا گذاشته اثر نیدوپام ترشح بر اعصاب، در
 جادیا احتمال مطالعه نیا در. کند یم نامطلوب یشناخت روان اثرات
 مورد منگنز با یشغل مواجهه زانیم با ان ارتباط و یشناخت روان اثرات
 .است گرفته  قرار یبررس

گردو  در موجود منگنز زانیم اوالً قیتحق نیا در  روش بررسي:

 ابزوربشن کیاتم دستگاه از هاستفاد با تنفس قابلغبار  
 منگنز با یشغل مواجهه مجاز حد با آن سهیمقا جهت  اسپکتروفتومتر

 یبررس یبرا که بک پرسشنامه. شد یریگ اندازههر شغل  یبرا
 مشخصات و شده لیتکم کارگران یبرا شده یطراح یافسردگ وعیش

 رافزا نرم کمک با تاًینها. دیگرد یآور جمع زینها  آن کیدموگراف
 Anova و یا نمونه کی t یآمار یها و آزمون  spss 47یآمار

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز موردها  داده

و   91,5 ±8,17یسن نیانگیم با مرد کارگران از نفر 84 یافته ها:

 t آزمون انجام.کردند شرکت مطالعه نیا در 1 ± 4,7 یشغلسابقه 
 مواجهه زانیم >6,6664Pvalue با که دهد یم نشان یا نمونه کی

. از باشد یم مترمکعب بر گرم یلیم 6,1 استاندارد حد از شیب پرسنل
 افسرده نسبت به% 9,9 افسرده، یکم% 41 ،یعیطب% 55ها  آن یانم
 در Anova آزمون انجام با. داشتند دیشد یافسردگها  % آن4,8 و
 مطالعه نیا در یافسردگ زانیم حسب بر که مختلف یها گروه نیب

 انجام که آمد دست به >6,6664Pvalueاند   شده میتقس هدست 1 به
 یدار یمعن درها  گروه یتمام بودن ثرؤم دهنده نشان shefe آزمون

 .باشد یم بک پرسشنامه نمرات نیانگیم در شده جادیا اختالف

 دهد یم نشان آمده دست به جینتا لیتحل و هیتجز نتیجه گیری:

 1 ± 4,7) کم یکار سابقه با و موجود طیشرا در منگنز با مواجهه که
 در. گردد گران کار نیب در یافسردگ جادیا سبب تواند ی( مسال

 عالوه کارگران مواجهه کنترل عدم و موجود طیشرا استمرار صورت
 با مرتبط های یماریب ریسا بروز احتمال  یافسردگ تیوضع دیتشد بر

 .دارد وجود سمیمنگان مانند منگنز با مواجهه

 بک، پرسشنامه منگنز، ، یشناخت روان اثرات  لیدی:واژه های ك

 .یشغل مواجهه
 

 فوقاني اندام يعضالن ياسكلت اختالالت يابیارز

 در يشغل یتكرار های یتفعال شاخص روش با

 كرمان جراحان
,  یشکر  احمدرضا,  یهمقاوند رنجبر حهیمل*,  یزمان احمدرضا

 زاده یرجب اکرم,  نژاد میابراه پدرام,  تاجور دیعبدالحم
 پزشکی علوم دانشگاه, کرمان پزشکی علوم دانشگاه*, کرمان یپزشک علوم
 یپزشک علوم, کرمان پزشکی علوم دانشگاه, کرمان پزشکی علوم دانشگاه, کرمان

 کرمان

 های یتوضع داشتن مستلزم یجراح اتیعمل انجام  مقدمه:

 یتکرار و عیسر حرکات انجام و یعضالن یاسکلت مداوم و نامطلوب
 یخاص یزا استرس طیشرا ینبر ا عالوه. باشد یم انگشتان وها   دست

 جادیا احتمال که شود یم لیتحم جراحان کمک و جراحان به
 یانسان یخطاها بروز احتمال و شانیا در یعضالن یاسکلت اختالالت

 یابیارز هدف با حاضر قیتحق. کند یم دیتشد را یجراح در حوادث و
 و جراحان کمک و جراحان  فوقانی اندام یعضالن یاسکلت اختالالت

 یها هیتوص ارائه و خطرناک یکیارگونوم های یتوضع صیتشخ
 .است شده انجام موجود طیشرا بهبود جهت یکنترل

 روش از اطالعات یآور جمع جهت قیتحق نیا در  روش بررسي:

 استاندارد پرسشنامه لیتکم و مصاحبه ،برداری یلمف م،یمستق مشاهده
 های یتفعال شاخص یابیارزش محاسبات انجام جهت و کینورد

 شده استفاده  Ergo intelligent ocra افزار نرم از  یشغل یتکرار
 در کرمان پور یافضل مارستانیب جنرال بخش جراحان هیکل. است

 یاسکلت مشکالت هرگونه یداراکه  یکسان و شدند وارد مطالعه
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 مطالعات جهت. دشدن حذف مطالعه از بودند یشغل ریغ یعضالن
 آزمون ،یتنیو من ،یکا مربع س،یوال کروسکال یها آزمون یآمار
 نرم با  اریمع انحراف و نیانگیم رمن،آزمونیاسپ یهمبستگ بیضر

 .شد استفاده SPSS47 افزار

% 17,1 و مرد%  71,1 مطالعه نیا در کننده شرکت افراد  یافته ها:

. بود سال 3 و 91,17ا ه آن کار سابقه و سن نیانگیم که بودند، زن
 سال کی در جراحان از% 88,8 که داد نشان کینورد پرسشنامه جینتا

 یها اندام از یکی در حداقل یعضالن یاسکلت اختالالت یدارا گذشته
 وعیش با کمر هیناح در شانیا تیشکا نیشتریب. بودند خود یفوقان

 ،گردن در تیکم بیترت به بدن گانه 3 ینواح ریسا در و% 14,85
 ، پشت زانو، دو هر ای کی پا، غوزک هردو ای کی دست، مچ شانه،
 ، 41,7 ،41,7 ، 48,85 ، 16,1 ، 16,1 ، 17 آرنج و باسن وها  ران

 جینتا نیب سیوال کروسکال آزمون. باشد یم صد در 1,45 و 1,99
OCRA  با راست و چپ دست pvalue< 6,678   دهنده نشان 

 یتنیو من آزمون انجام با. باشد یم وهگر دو نیا های یانگینم یبرابر
 مرد و زن گروه دو یبرا راست دست یاکرا یها داده یبرا

pvalue< 6,643   یاکرا نمرات یبرا آزمون نیهم نجاما با و 
 دهنده نشان که آید یم دست به  pvalue< 6,664 با چپ دست

 یبایارز جینتا. باشد یم گروه دو نیا نیب نیانگیم اختالف یدار یمعن
و  41,1 شاخص نیا مقدار نیشتریب که داد نشان  OCRA شاخص

 محاسبه سکیر سطح یکل طور به و باشد یم 9,31 آن مقدار ینکمتر
 .دارد قرار خطر ای قرمز هیناح در  جراحان یتمام یبرا شده

 یاسکلت خطرات بروز سکیر سطح نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 لذا دارد قرار خطر ای قرمز هیحنا در جراحان یتمام یبرا یعضالن
 یاصالح اقدامات گرفتن نظر در با تر یعسر هرچه که است الزم

 نهیزم در جراحان آموزش نیهمچن.داد بهبود را موجود طیشرا مناسب
 انجام حیصح و یاصول یها روش و یکیارگونوم خطر عوامل شناخت

 .است یضرور کار

  ،یعضالن-یاسکلت اختالالت جراحان،  واژه های كلیدی:

OCRAشاخص. 

 

 عدم نرخ بر بدن تمام ارتعاش اثر يبررس

 درالعمل  عكس زمان و قلب ضربان ش،یآسا

 سال 91 تا 11 مردان
 ابوالفضل دیس,  شجاع لیاسماع*,  پور لیاسماع منظم محمدرضا

 یقرائ معصومه,  یفروشان یمیرح عباس,  انیذاکر
 دانشگاه, یشمال خراسان یزشکپ علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم

 که است یکیزیف مهماز عوامل  یکی بدن تمام ارتعاش مقدمه:

 لیوسا در ای و یصنعت های یطمح در انسان یناراحت موجب تواند یم
 یها واکنش واندت یم بدن تمام ارتعاش مختلف یها . شتابشود هینقل

 با مطالعه نیا. کند جادیادر انسان  را کیولوژیزیف و یذهن مختلف
 و قلب ضربان ،یناراحت زانیم بر بدن تمام ارتعاش اثر یبررس هدف
 یشگاهیآزما طیمح کی در سال 96 تا 16 مردانالعمل  عکس زمان
 .است شده انجام

 دانشگاه پسر انیدانشجو از نفر 11 پژوهش نیا در  روش بررسي:

 شرکت سال 1/17 ±3/4 یسن نیانگیم با تهران یپزشک علوم
 به هرکدام شیآزما مرحله1در کنندگان شرکت از یک. هر داشتند
 ، x محور سه در ارتعاش شتاب حالت چهار یبرا قهیدق ستیب مدت

y و z  ارتعاش شتاب یها حالت شامل هرتز 5 تا 9با فرکانس   و 
 شتاب ،(کم ارتعاش) m/s 6,78عاشارت شتاب ،(ارتعاش بدون)صفر

  m/s1 ارتعاش شتاب و( متوسط ارتعاش)m/s1 3/6 ارتعاش

 کی مرحله هر در. گرفتند قرار مطالعه تحت( ادیز ارتعاش)17/4
 زمان و شد گرفته افراد از یوتریکامپ یبصرالعمل  عکس زمان تست

 زینها  آن قلب ضربان و شده ثبت تست انجام یبراها  العمل آن عکس
 هر انیپا در نیهمچن. شد ثبت متریاکس پالس دستگاه از استفاده با

 زانیم مدت نیا درشد که  داده افراد به استراحت قهیدق 47 مرحله
 نرخ بورگ اسیمق از استفاده با شیآزما طیشرا ازها  آن یراحت عدم
 .شد یگذار

 نیهمچن و بدن تمام ارتعاش وجود که داد نشان جینتا  یافته ها:

 زانیم (>664/6P) دار یمعن شیافزا باعث ارتعاش، شتاب شیافزا
 ارتباط زین مطالعه تحت افراد قلب ضربان. شد افراد یناراحت
 شیافزا با و داشته بدن تمام ارتعاش شتاب شیافزا با یمیمستق
 زمان نیهمچن. کرد دایپ شیافزا زین قلب ضربان ارتعاش، شتاب
 664/6ی )دار یمعن طور به شارتعا شتاب شیافزا با زینالعمل  عکس
P<  )کرد دایپ شیافزا. 

 موثر یفاکتور بدن تمام ارتعاش ، جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 کنترل رو ینا از. باشد یم انسان کیولوژیزیف و یذهن یعملکردها بر
 یمهم نقش مرتعش، های یطمح در فرد به شده وارد ارتعاش زانیم

العمل  عکس زمان کاهش نیهمچن و انسان یناراحت زانیم کاهش در
 شیافزا باعثبالطبع  و دارد انسان عیسر و حساس های یتفعال در

 .شد خواهد فرد یور بهره

العمل  عکس زمان ، بدن تمام ارتعاش ، یناراحت  واژه های كلیدی:

 .قلب ضربان ،
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 های یتفعال در مشاركت شیافزا یكارها راه

 و یرزكشاو علوم دانشگاه در كار نیح يبدن

 گرگان يعیطب منابع
 *ینیحس یحاج  سمانه

 *گرگان یعیطب منابع و یکشاورز علوم

 از یاریبس به ابتال از یریشگیپ بر عالوه یبدن تیفعال  مقدمه:

 موانع از یکی. باشد یم کارکنان ییکارا شیافزا ساز نهیزم ،ها یماریب
 ودکمب یدانشگاه جامعه نیب در یبدن تیفعال در مشارکت عدم مهم
 از هدف  لذا. باشد یم روزانه یبدن تیفعال به اختصاص جهت زمان

 یاعضا یبدن تیفعال توسعه بر مؤثر عوامل شناخت حاضر پژوهش
 یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه کارکنان و یعلم ئتیه

 .باشد یم یکار زمان در گرگان

 یهمبستگ نوع از و یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا  روش بررسي:

 تمام شامل یآمار جامعه. است شده انجام یدانیم صورت به که تاس
 منابع و یکشاورز علوم دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا و کارکنان

 عضو نفر 86شامل)  نفر 413 یتصادف طور به بود گرگان یعیطب
 پرسشنامه یآمار نمونه عنوان به( کارمند نفر 413 و یعلم ئتیه

 یمهد) رانیا یها دانشگاه در یهمگان ورزش توسعه یراهکارها
 دو یکا یها آزمون از استفاده با. نمودند لیتکم را( 4931 اندام زاده،

 و هیتجز مورد SPSS 43 افزار نرم درها  داده کیلجست ونیرگرس و
 .گرفتند قرار لیتحل

 دادند یم انجام یبدن تیفعال کار طیمح در که یافراد  یافته ها:

 بر یدار یمعن طور به را یاعاجتم تیحما و یفرد درون عوامل
 که یافراد ییسو از. دانستند یم مؤثر یبدن های یتفعال در مشارکت

 و یسازمان زین و یطیمح عوامل بودند تحرک یب کار طیمح در
 P<پنداشتند ) یم بازدارنده عنوان به یدار یمعن طور به را یتیریمد
 ماکنا یدور عوامل خرده با کار طیمح در یبدن تیفعال(  67/6

 زین و ینیتمر برنامه از یبرخوردار با و داشته معکوس رابطه یورزش
 یطور به داشت میمستق دار یمعن رابطه دوستان با یگروه ورزش

 در کننده شرکت افراد یبدن تیفعال در مشارکت شانس که
 یانفراد یها ورزش دهندگان حیترج به نسبت یگروه یها ورزش

 .بود شتریب

 یبدن تیفعال زانیم شیافزا جهت گردد یم ادشنهیپ  نتیجه گیری:

 یها گروه یریگ شکل جهت یورزش یها انجمن تیتقو کار نیح در
 مشاوره و یتندرست مراکز تیتقو زین و سو کی از همکاران یورزش
 کار دستور در یفرد ینیتمر یها برنامه ارائه و یابیارز جهت یورزش
 .ردیگ قرار ربط یذ نیمسئول

 یاعضا و کارکنان کار، نیح یبدن تیفعال  واژه های كلیدی:

 .کار راه ارائه ،یعلم ئتیه

 حالل ينیگزیجا یرتأث و خطرات سكیر يبررس

 روش به سكیر يابیارز كد بر اشتعال قابل ریغ

 یساز كیپالست كارخانه در نیفا امیلیو
,  فهیخل ییحی,   یحلوان  نیغالمحس,  رادپور جواد*,  یغالم صالح

 یدریح  دیسع
 علوم, زدی یپزشک علوم, زدی یپزشک علوم, زدی یپزشک علوم*, زدی یپزشک لومع

 زدی یپزشک

 خطرات معرض در خود تیماه خاطر به یصنعت های یطمح  مقدمه:

 ،یتکنولوژ روزافزون رشد تناسب به و دارند قرار یجد های یبآس و
 هدف هستند، گسترش به رو بالقوه صورت به ها یبآس و خطرات نیا
 عیصنا کارگران معرض در های یسکر و خطرات یبررس مطالعه نیا

 ینیگزیجا از پس سکیر یبررس و ینیگزیجا یرتأث و یساز کیپالست
 انجام سکیر حذف اقتصادی هیتوج جهت یروش و ریسک کد در

 .است شده

 و خطرات یا مداخله نوع از یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 نفر 476 با)یساز کیپالست کتشر کی یواحدها هیکل در ها یسکر
 Whilliam Fine روش به و شناسایی JSA روش به( کارگر

 کی در مداخله و زیآنال ،یبررس   (HSE)یکارشناس گروه توسط
 نرم از استفاده با و محاسبهRAC4&1  و( ینیگزیجا) انجام مورد
 میانگین درصد، فراوانی، شامل توصیفی آمار 48 نسخه SPSS افزار

 .شد محاسبه معیار انحراف و

 شرکت  یاصل(  فهیوظ) شغل 3 کل در خطر 53 تعداد یافته ها:

 آتش به مربوط سکیر کد نیشتریب دیگرد ییشناسا یساز کیپالست
 بین دست افتادن گیر آن از بعد و 966 سکیر کد با حالل یسوز

 واحد کارگران مطالعه نیا در باشد یم 416 ریسک عدد باها  غلتک
 با بودن تماس معرض در لیدل به مصرف کباری سفره چاپ و دیتول
 نسبت یشتریب خطرات معرض در شده یابیارز مختلف های یسکر

 .دارند قرار کارخانه کارگران ریسا به

 یمهندس اقدام که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 و باشد یم سکیر حذف درها  روش ترین یاساس از یکی ینیگزیجا
 روش و   یشغل مخاطرات یشغل زیآنال جهت را JSA  روش

whilliam fine سکیر یابیارز جهت یکاربرد یروش عنوان به را 
 .نماید یم یمعرف مربوطه یها نهیهز هیتوج و

 ن،یفا امیلیو ،یساز کیپالست سک،یر یابیارز  واژه های كلیدی:

 JSA.ی نیگزیجا روش
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 در يشغل یخطا يده گزارش زانیم يبررس

 های یمارستانب یبستر یها بخش انپرستار

 لیاردب شهر
 محمد,  یحضرت  صادق,   زاده نیریش اسالم*,  زاده رسول  ییحی

 یجعفرآباد یاصغر
 یپزشک علوم, لیاردب یپزشک علوم,  لیاردب یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 زیتبر

 از یناش یجانب عوارض یباال زانیم و یپزشک یخطاها مقدمه:

 صدمات از متفاوت یها شدت با و مارانیب بیآس عمده لیدلها  آن
 نیا تیاهم به توجه با لذا. باشد یم مرگ به منجر یامدهایپ تا یجزئ

 وها  آن بروز علل خطاها، نوع یبررس هدف با حاضر مطالعه موضوع
 لیاردب شهر های یمارستانب یبستر یها بخش در حاصل یامدهایپ

 .گرفت انجام

 یم یمقطع یلیتحل-یفیتوص نوعاضر از ح مطالعه روش بررسي:

شهر  های یمارستانب یبستر یها بخش پرستاران یخطاهاباشد که 
 قیطر از ازین مورد اطالعات.است کرده یبررس4931در سال را یلاردب
 زرهایپرستاران،سوپروا توسط خطاها یدهاستاندارد گزارش  یها فرم

. دیگرد یآور جمعو سپس  لیتکم یبستر یها بخش نیمسئول و
و  هیتجز مورد SPSS48 افزار نرم توسط استخراج از پسها  داده
 .قرار گرفت یلتحل

 یدار یمعن رابطه که دهند یم نشان پژوهش یها یافته  یافته ها:

 با که یبه طور دارد وجود خطا بروز یزانو م یکار ةسابق نیب
 نیشتریب نیهمچن.یابد یخطا کاهش م زانیم یکار ةسابق شیافزا

 ،%(8/47)شب یکار های یفتش در بیترت بهبروز خطا  نزایم
داد  نشان جینتا.است افتاده اتفاق%(9/3)ی%( و بعد عصر کار41)روز
 آن نیکمتر و%( 3/11)مارانیب به صدمه خطاها امدیپ نیشتریبکه 

 لحاظ از.است بوده%( 9/4)زاتیتجه به صدمه شکل به یمال خسارت
 و%( 5/16) یداروئ یطاهاخ به مربوط خطاها نیشتریب خطا نوع

 زین یداروئ یخطاها نیب در که بوده%( 7/5)یمراقبت یخطاها
 به آن ین% و کمتر1/8 با اشتباه یدارو دادن شکل به خطا نیشتریب

 .است بوده% 1/6 با دارو شکل دادن در خطا صورت،

 در یمهم نقش یکار تجربه رسد یم نظر به  نتیجه گیری:

 لیدل به نیهمچن باشد داشته رستارانپ یشغل یخطاها از یریشگیپ
 یکار اضافهبه صورت  فشرده یکار های یفتش ،یخواب یب ،یخستگ

 بروز موارد صبح فتیش در ادیز نیمراجع زین و شب فتیش در یژهبه و
در آن  که حاضر مطالعه جینتا در دقت با .باشد ادیز پرستاران در خطا

 نیمسئول استزم ال باشد یم ییباال درصد یدارا یداروئ یخطاها
 یبرا یبازآموز یهاامر آموزش و دوره  به نسبت یمارستانیب

 .باشند داشته ژهیو توجهات پرستاران

 ، JUST CULTURE ،یانسان یخطا  واژه های كلیدی:

 .ماریب یمنی،ا یارگونوم مارستان،یب

 

 یتراكتورها با مرتبط یكشاورز حوادث يبررس

 سال در سقز شهرستان در 189فرگوسن يمس

1939 
 یضیف وفا*,  نژاد یهاشم ناصر

 کرمان یپزشک علوم*, کرمان یپزشک علوم

 یامدهایپ از یریشگیپ جهت در حوادث یبررس تیاهم  مقدمه:

 زاتیتجه اموال، انسان، به تواند یم ها آن هیناح از که است یبار انیز
 تراکتورها، با مرتبط حوادث نرخ شیافزا. شود یم وارد ستیز طیمح و

 و سالمت یبرا یجد یدیتهد و یزندگ تیفیک کاهش صورت به
 یکشاورز حوادث شتریب نکهیا به توجه با. شود یم انینما افراد یمنیا

 یبررس باهدف مطالعه نیا لذا. شود یم تراکتورها به مربوط ینحو به
 عوامل و فرگوسن یمس یتراکتورها با مرتبط یکشاورز حوادث

 .شد انجام سقز هرستانش در ها آن بروز در رگذاریتأث

 با وستهیپ وقوع به حوادث زانیم یبررس منظور به  روش بررسي:

 را استفاده نیشتریب که MF117 مدل فرگوسن یمس یتراکتورها
 راننده نفر 76 یرو بر یمقطعبه صورت  یا مطالعه دارند، کشور داخل

 صورت یتصادفبه صورت  سقز شهر یروستا 7 در تراکتور نوع نیا
 SPSS 48 افزار نرم از استفاده با شده یآور جمع یها داده و گرفت

 .شدند لیتحل

 سقوط، و سرخوردن شده،  ثبت حادثه 461 مجموع از یافته ها:

 گرید با تصادف تراکتور، نیکاب بدنه به برخورد متفرقه، حوادث گرید
 خود به را حوادث نیشتریب بیترت به دستگاه یواژگون و لیوسا

 شتریب سابقه، با و مسن افراد به نسبتجوان تر  فرادا. دادند اختصاص
 یفراوان با افراد یرانندگ سابقه زانیم نیب. بودند شده حادثه دچار

 .شد مشاهده (p<6,67) دار یمعن ارتباط یرانندگ حوادث

 یفراوان بر یمبن پژوهش یها افتهی به توجه با نتیجه گیری:

 با توان یم افراد، یرانندگ سابقه و سن با آن ارتباط و حوادث
 تیرعا به ها آن قیتشو و رانندگان آموزش ،یساز فرهنگ

 یحدود تا یفرد حفاظت لیوسا از استفاده و یمنیا یها دستورالعمل
 .کاست ها آن یامدهایپ شدت از و یریشگیپ حوادث وقوع از

 حوادث ،MF117 فرگوسن یمس تراکتور  واژه های كلیدی:

 .زسق شهرستان ،یمنیا ،یکشاورز
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 كاربران در يعضالن ياسكلت اختالالت يابیارز

 یادار تنش عیسر يابیارز روش با وتریكامپ
(ROSA) 

 گل دمحمدجوادیس,  یخدابخش محجوبه*,  پورکوچک یبا آمنه
 ینیحس

 علوم دانشگاه, النیگ یپزشک علوم دانشگاه*, النیگ یپزشک علوم دانشگاه
 النیگ یپزشک

 یسالمت مشکل ترین یعشا ،یعضالن یاسکلت اختالالت مقدمه:

 کاهش و ادیز یها نهیهز صرف باعث که است یشغل شده گزارش
 یابیارز پژوهش نیا انجام از هدف. گردد یم نیشاغل در یور بهره

( وتریکامپ کاربران) یادار کارکنان در یعضالن یاسکلت اختالالت
 .بود

 دانشکده یادار کارمندان کل از مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و داشتند شرکت النیگ یپزشک علوم دانشگاه یپرستار و بهداشت
 پرسشنامه از یعضالن یاسکلت های یناراحت وعیش زانیم یابیارز یبرا

 عیسر یابیارز روش از و Body map یعضالن یاسکلت های یناراحت
 یارگونوم یفاکتورها سکیر سنجش یبرا (ROSA) یادار تنش

 .شد استفاده یکار یها ستگاهیا در

 یاسکلت اختالالت یرهایمتغ نیب پژوهش نیا در  یافته ها:

. داشت وجود (P< 6,67 ) دار یمعن رابطه افراد کار سابقه و یعضالن
 معنادار رابطه زین یعضالن یاسکلت اختالالت و افراد تیجنس نیب

(P< 6,67) نیا معرض در شتریب زن کارمندان و داشته وجود 
 یاسکلت اختالالت نیب یمعنادار هرابط نیهمچن. بودند اختالالت

 و ROSA نمره نیب. دارد وجود زین افراد قد و وزن با یعضالن
 .شد مشاهده یمعنادار ارتباط زین افراد قد و تیجنس یپارامترها

 یبرا خطر پر مشاغل از یکی عنوان به انهیرا با کار  نتیجه گیری:

 وعیش صهخال طور به. است مطرح یعضالن یاسکلت اختالالت جادیا
 به تر یشب یبررس و بوده تر یشب زن کارمندان انیم در اختالالت نیا

 افراد نیا در یکار کیارگونوم ریغ نقاط و ها یتوضع نییتع منظور
 .شود یم هیتوص

 یابیارز پرسشنامه ،یعضالن یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .یادار تنش عیسر یابیارز روش بدن، یناراحت

 

 بر یكار بار و يشغل استرس تیوضع يبررس

 مجتمع ياتیعمل بخش كاركنان در يشغل تیرضا

 سرچشمه مس
 *کرمی زهره

 * رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 محل در را روز از یادیز ساعات معمول طور به شاغل افراد  مقدمه:

 در افراد که یزمان مدت طول موارد یبرخ در. برند یم سر به کار
 همراه که است یزمان مدت از شیب رندب یم سر به خود کار محل

 اتیح کرد، ادعا بتوان که شود یم موجب امر نیا. هستند خود خانواده
 مطالعه. دهد یم لیتشک را افراد یاجتماع اتیح از یمهم بخش یکار

 تیرضا بر یکار بار و یشغل استرس تیوضع یبررس هدف با حاضر
. شد انجام سرچشمه مس مجتمع یاتیعمل بخش کارکنان در یشغل

 کارکنان از نفر 466 روی  که باشد یم یلیتحل یفیتوص نوع از مطالعه
 .گرفت صورت سرچشمه مس مجتمع

 رضایت پرسشنامه ازها  داده یآور جمع جهت  روش بررسي:

 شد استفاده یشغل استرس پرسشنامه و کاری بار  پرسشنامه شغلی،
 .گرفتند قرار بررسی مورد spss افزار نرم از استفاده باها  داده

 داد نشان صد در 37 اطمینان سطح در رگرسیون نتایج  یافته ها:

 وجود یمعنادار ارتباط یشغل تیرضا و یشغل استرس ریمتغ نیب
 بار و یشغل تیرضا ریمتغ نیب یمعنادار سطح .(P=6/669) داشت

 .(P=6/87)نشد مشاهده یکار

 تواند یم یشغل استرس است نیا از یحاک جینتا  نتیجه گیری:

 در یشغل استرس کاهش و دهد قرار ریتأث تحت را یشغل تیرضا
 استرس بر یکار بار تیوضع یبررس جهت. دارد تیاهم کار طیمح
 باشد یم الزم یشتریب مطالعات یشغل

 شغلی،مس کاری،رضایت شغلی،بار استرس  واژه های كلیدی:

 .سرچشمه

 

 اضافه نام به یدیجد خطر و یكشاورز صنعت

 وزن
 یاحمد یحاج محمود,  یصدر  مهران, یمیقد  رضا*, رگریت آرام

 یپزشک علوم دانشگاه, بابل یپزشک علوم دانشگاه*,  بابل یپزشک علوم دانشگاه
 بابل یپزشک علوم دانشگاه, بابل

 آور انیز عوامل تنوع یلبه دل که ستیا حرفه یکشاورز مقدمه:

 نیا صاحبان .شود یم قلمداد پرمخاطره مشاغل از یکی آن در موجود
 یطیمح و یشغل عوامل از یگروهبه واسطه  ریاخ یها سال در حرفه

 ازاند.  گرفته قرار یچاق و وزن اضافه نام به یدیجد خطر معرض در
 از یکی کشاورزان در یچاق و وزن اضافه وعیش نییتع رو ینا

 حاضر پژوهش موضوع کشور در حرفه نیا شده شناخته یها قطب
 .است بوده

 حجم برآورد از پس و 4931 سال یط مطالعه نیا  ي:روش بررس

 روش از استفاده با وزن، اضافه یا منطقه وعیش با متناسب نمونه
 یکی کشاورزان از تن 966 انیم در یا خوشه یتصادف یریگ نمونه

 انتخاب از پس. رفتیپذ انجام خزر یایدر یساحل خطه شهرها از
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 قد، ، وزن شامل کیترنتروپومآ یها شاخص یریگ اندازهها  نمونه
 و انجام استانداردها به روش  نمونه باسن و کمر دور اندازه

 یمرکز یچاق تیوضع و ندکسیا یتیسیکان ،یبدن توده یها شاخص
 یشغل ،یفرد مشخصات بر مشتمل اطالعات ریسا. دیگرد محاسبه

 جمع پژوهش اهداف با متناسب ساخته محقق یفرم از استفاده با
 .دیگرد یآور

 و مردان از درصد 1/11 و 7/14 بیترت به مطالعه نیا در ته ها:یاف

 یچاق دچار کمتر، ینسبت با یگروه و وزن، اضافه به مبتال زنان
 یمرکز یچاق خطر نیب ارتباط وجود از دو یکا یآمار آزمون. بودند

 دور نسبت کمر، دور یها شاخص اساس بر تیجنس با کشاورزان در
 در. داشت تیحکا (P=6,69) ندکسیا یتیسیکان و باسن به کمر

 ن،یزم مساحت ،یزراع نیزم تملک نوع مانند ییرهایمتغ نیب مقابل
 یدار یمعن یرابطه وزن اضافه با یکشاورز آالت نیماش از استفاده
 .نشد مشاهده

 اضافه مشکل به کشاورزان از یمین از شیب ابتالء نتیجه گیری:

 در یمرکز یچاق به ءابتال باالتر نسبت نیهمچن و ،یچاق و وزن
 به تر گسترده یها پژوهش انجام ضرورت زنان، و مسن کشاورزان

 اطالع البته ،نماید یم گوشزد را موثر عوامل قیدق ییشناسا منظور
 و یعموم یآگاه ارتقاء هدف با یآموزش یها برنامه تدارک و یرسان

 نظر به یضرور ییروستا جامعه در یژهبه و یزندگ سبک اصالح
 .درس یم

 .یچاق وزن، اضافه ،یکشاورز  واژه های كلیدی:

 

 شهر های یرستاندب در یيروشنا شدت يابیارز

 1931سال در باریجو
 یزدانی دیجمش,  یافشان گل یوسفی  صغرا فاطمه*,  زادهیعل احمد

 یچرات
 مازندران یپزشک علوم, مازندران یپزشک علوم*, مازندران یپزشک علوم

 حفظ به و   باشد یم الزم یبصر اعمال انجام یبرا نور  مقدمه:

 و تر یقدق فرد یشغل فیوظا اندازه هر.کند یم کمک  دقت رتبه
 تر یاتیح وتر  مهم کار طیمح ییروشنا زانیم به توجه ، باشد تر یفظر

 مانند یگوناگون های یناراحت موجب تواند یم نور ادیازد ای کمبود. است
  و یجسم یخستگ ، یرگیخ ، یینایب نقص ، سردرد ، چشم یخستگ

 بر نور مثبت ریتأث نشانگر قات،یتحق از یاریبس  شود یروان اثرات زین
 .باشد یم کار محل و ادارات در کارکنان یروان و یجسم سالمت

 برابر رانیا در درس کالس زیم یرو بر ییروشنا شدت استاندارد
 و 966 اهیس تخته یرو بر و لوکس 766 یشنهادیو پ 166 حداقل

 ساختمان داخل در شده فراهم ییروشناباشد  یم 766 ینهادشیپ

 شد خواهد موجب و نموده جبران را دیخورش یعیطب نور تیمحدود
 .باشند مشغول تیفعال به روز شبانه مختلف یها زمان در افراد که

 به یلیتحل - یفیتوص نوع از پژوهش نیا  روش بررسي:

 و باریجو شهر یها یرستاندب ییروشنا شدت یبررس جهت IESروش
 نمونه روش. است بوده بهداشت وزارت یابیارز یها فرم از استفاده با
 با که بوده ها یرستاندب  کل شامل یسرشمار صورت به یریگ

 وانیتا کشور ساخت  DX-166مدل متر لوکس دستگاه از استفاده
 یریگ اندازه ، EISNA هیتوص با مطابق و برهیکال روزانهبه طور  که

  افزار نرم  از استفاده با یآور جمع از پس اطالعات. تگرف صورت

SPSS  دیگرد سهیمقا استاندارد با و زیآنال. 

 استاندارد حد در کالس درصد 81 که داد نشان جینتا  یافته ها:

. است بوده استاندارد حد از تر یینپا درصد 91 و( لوکس 176)
 74 و اندارداست حد درها  کالس تخته از درصد 13  یموضع ییروشنا
 یخصوص مدارس درصد 466. باشد یم استاندارد حد از تر یینپا درصد

 حد در یدولت مدارس درصد 11 و استاندارد حد از تر یینپا ییروشنا از
 .بودند برخوردار  استاندارد

به  یضها و تعو چراغ یا دوره یریگردگ و نظافت  نتیجه گیری:

ها  و  المپ دیمف عمر ولط گرفتن نظربا در  سوخته یها موقع چراغ
 صینقا استاندارد،اصالح حد در ییروشنا ینتأم عدم صورتدر 

 سقف یروها  چراغ دمانیچ مجدد یطراح ای و ییروشنا های یستمس
 یالمپها مانند کنواختی نور عیتوز با مناسب یها المپ از استفاده و

 .گردد یم شنهادیپ استاندارد حد به ییروشنا رساندن یبرا فلورسنت

 .باری،جو لوکس ، ییروشنا ، درس کالس  واژه های كلیدی:

 

 بر بالگرد یسرو صدا سوء اثرات يبررس

 مقابله و یریشگیپ یراهكارها و خلبانان یيشنوا

 آن با
 *مقدم یکاظم پژمان

 * (ع) یعل امام

 با دارند ییباال شدت که ییصداها با مدت یطوالن مواجهه مقدمه:

 مشکالت به منجر تواند یم شگو یحلزون یها سلول بیتخر
 کوتاه، یصداها به نسبت گوش تیحساس کاهش جمله از یداریشن

 یصداها به نسبت یناراحت احساس و صداها بسامد صیتشخ کاهش
 یصداها معرض در گرفتن قرار علت به بالگرد خلبانان .شود بلند

 با یصداها با مدت یطوالن مواجهه و ینظام یها رزم در یناگهان
 آن از یناش یجد خطرات معرض در db466  از باالتر یتصو شدت

 داشتن در حرفه نیا در ییشنوا گر،حسید یسو از .هستند
 بیآس.  است برخوردار یا ژهیو تیاهم از قیدق ییویراد یها تماس
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 ازها  آن واضح درک عدم به منجر تواند یم خلبانان ییشنوا حس به
 گروه از آنان شدن خارج  به منجر تینهاو در  شود ییویراد مکالمات

 جامعه بر را یادیز یاقتصاد و یدرمان یها نهیهز و شده یپرواز
 مواجهه تیاهم تا میشد آن بر مقاله نیا در رو نیا از.کند یم لیتحم

 مورد را آن با مقابله یراهبردهاباال و  یصوت شدت با یصداها با
 .میده قرار یبررس

 مقاالت.  باشد یم یمرور صورت به مقاله نیا  روش بررسي:

 science و  pubmed یها گاهیپا از موضوع نیا با مرتبط

direct  مورد و انتخاب یشغل ییشنوا حوزه با مرتبط یها کتاب و 
 .اند گرفته قرار یبررس

 برنامه ارائه که دهد یم نشان مختلف یها پژوهش جینتا  یافته ها:

 یصوت یها تشد با مواجهه کاهش یراستا در یراهبرد های یزیر
 از یکنترل استفاده و هفته در یکار ساعات میتنظ قیطر از ادیز

 در تواند یم  رپالگیا و یگوش جمله از یفرد حفاظت لیوسا
 .باشد مؤثرسرو صدا  از یناش ییشنوا های یبآس از یریشگیپ

 ارائه و ییشنوا تیوضع از یا دوره های یابیارز  نتیجه گیری:

 در تواند یم خلبانان ییشنوا ستمیس زا یمراقبت خود یها آموزش
 .باشد داشته یا ژهیو تیاهم یداریشن مشکالت از یریشگیپ

 ، خاص مشاغل ، یصوت شدت ، ییشنوا بیآس  واژه های كلیدی:

 .یصوت طیمح

 

 از یریشگیپ در یمنيكمربند ا از استفاده ضرورت

 رانندگان یمغز ضربات
 یمراد نینگ  ,یدختیب ینیحس معصومه*,  فر یمیرح پروانه

 یپزشک علوم, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم*, اهواز شاپور یجند یپزشک علوم
 اهواز شاپور یجند

 و افراد های یتفعال نفکیال جزء خودروها از استفاده امروزه مقدمه:

 یمنیا به توجه رو نیا از.باشد یم جامعه در مختلف یها ارگان
 و رانندگان سالمت حفظ در یمنیا کمربند از استفاده و خودروها

 جبران و بار انیز اثرات کاهش در یا ژهیو تیاهم خودرو نانیسرنش
 مختلف  جوامع در یآمار های ی. بررسدارد یا جاده حوادث ریناپذ

 نبستن دنبال به دیشد یمغز های یبآس و ضربات وعیش انگریب
 ضربات. باشد یم خودرو نانیسرنش و رانندگان در یمنیا کمربند

 دادن قرار یرتحت تأث با تواند یم یرانندگ حوادث از یناش یمغز
 یبرا یریناپذ جبران های یبآس  ، مغز در یزبان و یگفتار ینواح

 نکهیا به توجه با. باشند داشته دنبال به نانیسرنش و رانندگان
 یها گروه نداشتن یآگاه ،یمنیا کمربند نبستن علت ینتر مهم

 یسو از و است آن به مربوط اتخطر از رانندگان و مردم مختلف
 انیز یها نهیهز از یریشگیپ در ییبسزا نقش یمنیا کمربند گرید

 میشدبر آن  مقاله نیا در دارد جامعه و فرد بر تصادفات از یناش بار
 یمغز ضربات از یناش  یزبان و یگفتار مشکالت یبررس به تا

 راهکار ارائه با و میبپردازخودروها  در یمنیا کمربند نبستن به مربوط
 و یدولت ، یشخص یها خودرو نانیسرنش یساز آگاه یها

 یریشگیپ جهت در یگام یا جاده نقل و حمل مختلف یها سازمان
 .میبردار یرانندگ حوادث از یناش یجان ،یمال یها خسارت از

 در شده منتشر تحقیقات  یبررس با حاضر مقاله روش بررسي:

 ،  ,Science Direct, Pubmed)اطالعاتی های پایگاه
scopus, google scholar,  )  منابع در جستجو همچنین و 

 .است شده هیته یگفتار اختالالت مورد در ای کتابخانه

 از یکی که افتیدر توان یم دسترس در مقاالت یبررس با یافته ها:

 یمغز فلج ،یکودک دوران یاکتساب یشیپر زبان بروز  عوامل
 ، یشناخت اختالالت یبزرگسال اندور یشیپر زبان  ، یاکتساب

 .باشد یم تصادفات در یمنیا کمربند نبستن  یصوت اختالالت

 در یمنیا کمربند نقش از جامعه یساز آگاه نتیجه گیری:

 تیاهم حائز یمغز ضربات از یناش یاحتمال خطرات از یریشگیپ
 .باشد یم یا ژهیو

 دوران یاکتساب یشیپر زبان ،یمنیا کمربند واژه های كلیدی:

 ،یبزرگسال دوران یشیپر زبان ،یاکتساب یمغز فلج ،یکودک
 .یصوت اختالالت

 

 یها پاسخ و يمنیا فرهنگ نیب ارتباط يبررس

 یداروساز شركتدر كاركنان  یا مقابله

 حانیابور
 انیلکز کاظم,  نیگرز عبدالرضا*,  ییطباطبا شهناز

 یپزشک علوم نشگاهدا,  یبهشت دیشه یپزشک علوم*,  یبهشت دیشه یپزشک علوم
 یبهشت دیشه

منظور ارتقاء  به جهان، شرفتهیپ یعاز صنا یاریبس امروزه  مقدمه:

از تمام  نهیبه یبردار بهره نیهمچن و دیتول سطوح یو کم یفیک
 در یاریبس اقدامات دسترس، در و موجود یانسان ریغ و یانسان منابع

 انجام ودخ کارکنان یروان و یجسمان سالمت حفظ و ینتأم نهیزم
 را کارکنان شده، انجام قاتیتحق طبق که یعوامل جمله از. دهند یم
 سطح داشت خواهد نگه دور کار طیمح های یماریب و حوادث از

 به توجه با. باشد یم یشغل استرس نبود و یمنیا فرهنگ یباال
در  استرس به کارکنان یا مقابله یها پاسخ و یمنیا فرهنگ تیاهم
 و یمنیا فرهنگ نیب ارتباط " عنوان با یپژوهش کار، یطمح

 انجام " حانیابور یداروساز شرکتدر کارکنان  یا مقابله یها پاسخ
 .شد
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 و بوده یهمبستگ – یفیتوص نوع از پژوهش این  روش بررسي:

 اول ماهه( در شش نفر166)کارکنان یتمام شامل یآمار جامعه
 از و بود رنف 497 شامل تحقیق نیا نمونه گروه. باشد یم4934سال
 یریگ نمونه روش. دیگرد انتخاب یطور تصادف به یآمار جامعه کل

 پرسشنامه لیتکم قیطر از نظر مورد اطالعات و بود ساده یتصادف
 یا مقابله یها پاسخ و یمنیا فرهنگ ،یشغل -یفرد اطالعات یها

 پرسشنامه و یمنیا فرهنگ پرسشنامه اعتبار بیضر. آمد بدست
 توسط پرسشنامه دو هر ییروا و آمده بدست یا مقابله یها پاسخ
بکار گرفته  یآمار یها .  روشیدگرد ییدتا متخصصان از تن چند
( درصد و فراوانی جداول نمایش جهت) یفی:  آمار توصاز عبارتند شده

 بیضر مستقل، یها گروه t ،یگروه تکt  آزمون) یآمار استنباط و
 .(یریمتغ تک ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ

 باالتر کارکنان در ایمنی فرهنگ داد نشان قیتحق جینتا  ته ها:یاف

 دو یمنیا فرهنگ سطح نیانگیم نیب است، متوسط حد از
 ،شود یم مشاهده یمعنادار تفاوت( مدار جانیه و مدار)مسئله گروه

 یا مقابله پاسخ قیطر از یمنیا فرهنگ سطح ینیب شیپ امکان
 قیطر از یمنیا فرهنگ حسط ینیب شیپ و ندارد وجود مدار جانیه

 .دارد وجود مدارمسئله  یا مقابله پاسخ

 یمنیا فرهنگ نیب که کرد یریگ جهینت توان یم  نتیجه گیری:

 نیا از. دارد وجود یمعنادار تفاوت مدار جانیه و مدارکارکنان مسئله 
 جهت رانیمد به یرسان اطالع هدف با ییها پژوهش نیچن انجام رو،

)خصوصاً  استرس انواع با مقابله یچگونگ با تبطمر یها آموزش ارائه
 داده شیافزا را کارکنان یمنیا فرهنگ توان ی( میشغل یها استرس

 .ابدی کاهش زین یشغل حوادث آن تبع به تا

 یها پاسخ ،یشغل استرس ،یمنیا فرهنگ  واژه های كلیدی:

 .حانیابور یداروساز شرکت ،یا مقابله

 

 كی ازبا استفاده  یيدارواز اشتباهات  یریجلوگ

 دارو اتاق در لنز
 وفا یهاد فرزانه,  هایائیض معصومه*,  یبهشت اکرم

 علوم دانشگاه, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه
 نیقزو یپزشک

 خدمات هیارا یها نظام در یاصل لیمسا از یکی ماریب یمنیا  مقدمه:

 خطرناک بالقوه عیشا دادرخ کی ییدارو اشتباهات و است یمراقبت
 از یکی عنوان به درمان ستمیس در تواند یم که است ماریب یبرا
 یها . مشابهتردیگ قرار استفاده مورد ماریب یمنیا سنجش یارهایمع

 علل ترین یعشا از یکی داروها برچسب بودن ناخوانا زین و ییدارو
 هدف. گردد یم ذکر یانسان یخطاها جزء که است ییدارو اشتباهات

 در لنز کی ازبا استفاده  ییدارواز اشتباهات  یریجلوگ پژوهش نیا
 .بود دارو اتاق

 شهر نایس یبوعل مارستانیب مختلف یها بخش در روش بررسي:

 خواندن جهت دارو اتاق در برابر 1-7 یینما بزرگ با لنز کی نیقزو
 و پرستاران یتمندیرضا زانیم. شد نصبداورها  زیر یها برچسب
 ، متوسط ، فیضع کرتیل یقسمت چهار اسیمق اساس بر یاندانشجو

 .شد دهیسنج یعال و خوب

 نمره نیانگیم دانشجو،  و پرستار نفر 97از یسنج نظر در  یافته ها:

 .بود( یعال) 11/9 لنز از استفاده یتمندیرضا زانیم

 اتاق در برابر 1-7 یینما بزرگ با لنز از استفاده با  نتیجه گیری:

 اریبس کار کی. شد یم خوانده داروها یرو برچسب یحترا به دارو
 .سازد مرتفع را یانسان یخطا مشکل یادیز حد تا تواند یم ساده

 .یانسان یخطا ، لنز ،ییدارو اشتباهات  واژه های كلیدی:

 

  يمنیا و يبهداشت های یسكر تیریمد و يابیارز

 نیفا امیلیو روش به یساز قطعه شركت در
 حکم یرجبعل,  یکواک زاده لیاسماع یمرتض *, یپهلوان الیسه

 یآباد
 بجنورد یپزشک علوم, بجنورد یپزشک علوم*, بجنورد یپزشک علوم

 بزرگ، و پایه صنایع جمله از خودرو یساز قطعه صنعت مقدمه:

  و رنگ مونتاژ، ، تولید، خطوط نظیر کاری مختلف واحدهای شامل
 ها یتفعال ماهیت به هتوج با.  باشد یم رهیغ یریگ قالب و یزن سنگ

 محیط بر سوء آثار  ایجاد پتانسیل از ،ها یندهآال انتشار واسطه به نیز و
 باشند یم برخوردار انسانی محیط و زیست

 مطالعه میدانی، بازدیدهای به توجه با ابتدا روش بررسي:

 منطقه در موجود های یسکر کارخانه، به مربوط پایه اطالعات
 استفاده فاین ویلیام روش از خطر ارزیابی ورمنظ به. گردید شناسایی

 رتبه و خطر وقوع احتمال بندی رتبه اثر، شدت بندی رتبه تا  شد
 با مطابق آن های جنبه و ها یتفعال از یک هر تماس میزان بندی

 روش، این اهداف از. گردد استخراج مزبور روش مربوطه جداول
 خطر حذف های هزینه  بودن موجه و ضرورت درباره گیری تصمیم

. باشد یم خطرات کنترل های برنامه موقع به  اجرای لزوم همچنین و
 انواع ارزیابی  برای ساده روشی ارائه روش، این مزایای ینتر مهم از

 است گیری تصمیم و بررسی جهتها  کنترل و خطرات

  یزن سنگ و یتراشکار  های یتفعال  فوق جداول به بنا  یافته ها:

پرس  مانند هایی یتفعال و خطر سطح نیشتریب واجد 156  ی نمره با
 باشد یم خطر سطح نیکمتر یدارا 4,17 ازیامت  با(  یشدگ ) له یکار
 به  یزن سنگ و یتراشکار واحد در  یها امدیپ نیچن وقوع  علت. 
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 یفرد حفاظت زاتیتجه ازاستفاده  عدم و مناسب حفاظ نبود علت
 باشد یم  مناسب

 بحرانی حد در مجموع در خطر میزان تانهخوشبخ نتیجه گیری:

 بندی زمان و منابع تخصیص با بایستی چند هر. شود ینم برآورد
 باال خطر میزان  با فرآیندهای و تجهیزات کاهش به نسبت مناسب،

 نمود اقدام کارخانه این در

 مدیریت ارزیابی، ،  خودرو یساز قطعه صنعت  واژه های كلیدی:

 .فاین لیاموی روش بهداشتی، ریسک

 

 در (MSDS) يعضالن-ياسكلت اختالالت يبررس

 نیقزو شهر یها رستوران كارگران
 اریورمز  نهیسک, ینیام هیعط*, سازنده زهرا

 نیقزو یپزشک علوم,  نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

-عمده جمله از کار با مرتبط یعضالن-یاسکلت هایبیآس  مقدمه:

 حال در و یصنعت یکشورها در یشغل بهداشت مشکالت نتری
 نقش یعضالن – یاسکلت اختالالت وعیش از یآگاه. است توسعه

 به و  کار طیمح کیارگونوم یفاکتورها سکیر ییشناسا در یمهم
 نیا هدف لذا. داشت خواهد اختالالت نیا کنترل و یریشگیپ آن تبع

 کارگران نیب در یعضالن -یاسکلت اختالالت وعیش نییتع مطالعه
 .باشدیم نیقزو شهر هایستورانر

 از نفر 13 نیب در یمقطع -یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

-نمونه روش که است شده انجام نیقزو شهر هایرستوران کارگران

 یآور جمع جهت مطالعه نیا در. باشدیم یسرشمار وهیش به برداری
 از مختلف هایاندام در یناراحت وعیش سطح نییتع و هاداده

 هاداده فیتوص منظور به. شد استفاده کینورد استاندارد یرسشنامهپ
 .شد استفاده SPSS 48 افزار نرم از زین

 وعیش زانیم نیشتریب ،آمده بعمل های یبررس اساس بر  یافته ها:

  ،%(7/11)کمر ینواح در بیترت به یعضالن –یاسکلت اختالالت
 دستان و شانه ،(%9/41)گردن ،%(1/41) پا کف و مچ ،%(1/41)زانو

 یرهایمتغ نیب که داد نشان جینتا نیهمچن. اندشده گزارش%( 1/41)
 ارتباط یعضالن – یاسکلت اختالالت وعیش زانیم و کیدموگراف

 .ندارد وجود داری یمعن

 درد کمر از کارکنان چهارم کی نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 چند یدست یخه اچر از استفاده که رسد یم نظر به  برند، یم رنج
 در یمهم نقش نهسی قفسه تا زانو ارتفاع حد در غذا حمل طبقه

 ارائه نیهمچن. کند یم فایا اندام نیا در ها یناراحت وعیش کاهش
 نیا کاهش روند در ییبسزا یرتأث زین کارکنان به یآموزش یها برنامه

 .داشت خواهد اختالالت

 رستوران، ،یعضالن – یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .کارگران

 

 عالئم وعیش و یرومتریاسپ یپارامترها يبررس

 دامدار و مرغدار كشاورزان نیب در يتنفس
 یشورک کارگر فاطمه*,  یحلوان  نیغالمحس
 رازیش یپزشک علوم*, زدی یپزشک علوم دانشگاه

 ،ها یباکتر ،یآل یغبارها و گرد با ههمواج کشاورزان در مقدمه:

 مانند خطرناک یگازها نیهمچن و ،ها قارچ وها  هکن ها، نیآندوتوکس
 باعث تواند یم تروژنین یدهایو اکس دروژنیه یدهایسولف اک،یآمون

 یآل یسم غبار گردو سندرم و تینیک،ریآلرژ ریغ ک،یآلرژ آسم جادیا
 وعیش و یرومتریاسپ یپارامترها نییتع هدف با مطالعه نیا. شود

 شده انجام دامدار و مرغدار زانکشاور گروه دو نیب در یتنفس عالئم
 .است

 در یلیتحل -یفیتوص نوع از و یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 یسرشمار روش به کشاورز 966  مجموع در .شد انجام زدی شهر
 سابقه سن،)ی فرد اطالعات شامل یا پرسشنامه .شدند مطالعه وارد
 در یتنفس عالئم و یکشاورز تیفعال نوع( گاریس مصرف کار،

 در کشاورزان همه ز ا هیر عملکرد تست. شد لیتکم کشاورزان
 یها . شاخصآمدبه عمل  واناتیح هیتغذ از بعد و نشسته تیوضع

FVC ,FEV4 ,FEV4/FVC ,PEF17-57 شدند یریگ اندازه .
 کیلجست ونیرگرس زیآنال و t-student آزمون از هاداده زیآنال جهت

 .شد استفاده

 کشاورزان گروه در یتنفس های یتظرف که ددا نشان جینتا یافته ها:

 وعیش سرفه، یاستثنا به. باشد یم کمتر دامدار کشاورزان از مرغدار
 در ینیب التهاب و خس خس نفس، یتنگ خلط، مانند یتنفس عالئم

 گرید در آن وعیش از شیب یدار یمعنبه طور  مرغدار کشاورزان
 نیشتریب ینیب یلرژآ مرغداران در یتنفس عالئم نیب در.بودها  گروه

 .بود داده اختصاص خود به را وعیش
. افتی شیافزا سن شیافزا با یتنفس عالئم ینیب یآلرژ یاستثنا به

 برابر 7/1 شیافزا و سرفه برابر 9/9 شیافزا یسن یها گروه سهیمقا
 16-91 یسن گروه به نسبت سال 77 -57 یسن گروه در را خلط
 .داد نشان سال

 کشاورزان در یتنفس عالئم یباال وعیش به هتوج با نتیجه گیری:

 یبهداشت یآگاه سطحو ارتقا  یکشاورز یها روش ونیزاسیمکان
به نظر  یضرور یآموزش مناسب یها برنامه یاجرا با کشاورزان

 .رسد یم

 .یتنفس عالئم ، یرومتریاسپ کشاورزان،  واژه های كلیدی:
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 عالئم وعیش و یرومتریاسپ یها شاخص يبررس

 زدی استان كشاورزان در يتنفس های یماریب
 یحلوان نیغالمحس*, یشورک کارگر فاطمه

 زدی یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 باشد یم کشاورزان در عیشا مشکل کی یتنفس اختالالت مقدمه:

 با مطالعه نیا. است داده اختصاص خود به را یادیز ریم و مرگ که
 ریغ و کشاورز گروه در یتنفس یپارامترها سهیمقا و نییتع هدف

 و کشاورز در یسن گروه 9 در یتنفس عالئم وعیش نیهمچن و کشاورز
 .است شده انجام کشاورز ریغ

 و کشاورز 966در شاهدی مورد صورت به مطالعه روش بررسي:

کنندگان  شرکت همه جهت. شد انجام زدی شهر در کشاورز ریغ 966
 یماریب عالئم همچنین و دموگرافیک اطالعات شامل  یا پرسشنامه

 زیآنال جهت. آمدبه عمل  هیر عملکرد های یشآزما و گردید تکمیل
 قیدق آزمون ای یکا مجذور آزمون و t-student آزمون ازها  داده

 .شد استفاده شریف

 را یتنفس های یتظرف دار معنا کاهش یرومتریاسپ جینتا یافته ها:

 عالئم وعیش. داد نشان کشاورز ریغ با سهیمقا در کشاورز گروه در
 گروه درها  آن وعیش از شیب کشاورزان در یسن گروه 9 هر در یتنفس

 در. افتی یشافزا یزن عالئم وعیش سن شیافزا با و بود کشاورز ریغ
 خس و نفس یتنگ سرفه،خلط، سکیر سال 77 یباال یسن گروه
 که بود کشاورز ریغ برابر 84/8 و 51/71،46/9 ،45 بیترت به خس

(. P value< .67 /6)بودند دار یمعن% 37 نانیاطم دودح بهبا توجه 
 وعیش ترین یینپا نفس یتنگ و نیباالتر سرفه یتنفس عالئم نیب در
 .داشتند را

 کشاورزان در یتنفس عالئم یباال وعیش به توجه با نتیجه گیری:

 یبهداشت یآگاه سطحو ارتقا  یکشاورز یها روش ونیزاسیمکان
به نظر  یضرور یآموزش مناسب یها برنامه یاجرا با کشاورزان

 .رسد یم

 .یتنفس عالئم ، یرومتریاسپ کشاورزان،  واژه های كلیدی:

 

 مراكز محوطه و اورژانس يصوت يآلودگ يبررس

 یها نقشه هیته و ینشهر قزو يدرمان يآموزش

 GIS در يصوت

 یپ کین احمد,  یقائم رضا*,  یصفر یعل
, قاتیتحق و علوم واحد تهران یاسالمآزاد  دانشگاه*, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه

 نیقزو یپزشک علوم دانشگاه

 دانشگاهی درمانی آموزشی مرکز شش دارای ینشهر قزو مقدمه:

 مجاورت در و شهر یو جنوب مرکزی مناطق در اغلب که است

 خودروها تردد واند  ها قرارگرفته تقاطع و میادین یا اصلی های یابانخ
 ها یمارستانب پیرامونی محوطه در صدا مولد خارجی منبع ترین یاصل
 در آمد و رفت محل ها یمارستانب اورژانس اینکه دلیل به و بوده

 مشخص هدف با تحقیق این ؛لذاباشد یم روز شبانه مختلف ساعات
 آموزشی مراکز محوطه و اورژانس بخش صوتی آلودگی میزان نمودن
 .است گردیده انجام قزوین شهر درمانی

 L46  ، L76 ، L36 ، Lمقادیر تحقیق این در :روش بررسي

min ،L max ، Leq ، SPL ،LNP وTNI و اورژانس در 
 مدت بهو شب  صبحدو نوبت  در آموزشی های یمارستانب محوطه

 شد،اندازه گیری اندازه CEL-176 صداسنج دستگاه با هفته یک
و S4,1(4354) ANSIبا استاندارد اورژانس داخل صدای گیری
 شد،تعداد انجام ISO 4333با استاندارد پیرامونی وطهمح یصدا

 تعداد مجموعاً و ایستگاه 17 مجموع در گیری اندازه های ایستگاه
 تهیه Arc-GIS محیط در صوتی نقشه و آمد بدست داده 1146

 .شد

 شهید بیمارستان اورژانس بخش داد نشان تحقیق این یافته ها:

 (dB1/87و شب dB4/81:روز) SPL مقدار بیشترین با رجائی

Leq (روز dB1/85 و شب dB 7/81) وLNP (روزdB 1/51  و
 مراکز یها اورژانس بین در را صوتی آلودگی بیشترین(dB 1/51شب

 بیشترین دیگر سوی از ، است داشته قزوین شهر درمانی آموزشی

SPL   Leq و LNPشهید بیمارستان محوطه به شب و روز طی در 
 و بهمن11 بیمارستان محوطه به روز درTNIمقدار یشترینو ب رجایی

 .است داشته اختصاص رجائی شهید بیمارستان محوطه به شب در

 ورود از ممانعت نظیر مدیریتیاقدامات  یبرخ انجام نتیجه گیری:

 همراه تلفن از استفاده ممانعت اورژانس، داخل به بیماران همراهان
 تایل از استفاده مانند مهندسی و فنی اقدامات اورژانس،انجام داخل
 از سقف،استفاده در یتکامپوز یا فایبرگالس جنس با آکوستیکی های

 دیوارها،نصب در کاری شیشه گونه هر از پیوسته،ممانعت های دیواره
 مواد از ای الیه باها  آن نمودن روکش یا دیوارها سطح در پانل

 برای فرشی های یکموزائ و الستیکیپوش  کف از جاذب،استفاده
 نقلیه،کاهش وسایل ترافیک کنترل و اورژانس داخل صدای کاهش
 صدای کاهش برای گیاهی پوشش و محوطه داخل یساتتأس صدای

 .گردد یم پیشنهاد پیرامونی محوطه

 محوطه و صوتی،اورژانس آلودگی واژه های كلیدی:

 .Arc-GISبیمارستان،
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 سالمت مروج یيابتدا مدارس در يمنیا يبررس

 (یزشهر تبر یيابتدا دارسم یمورد مطالعه)
,  مجد یروحان  هیسم,  یسیرئ  پوران*,   زادهیعل محمد بهروز

 ینور کیب اله فرج  محسن
, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه,  رانیا یپزشک علوم دانشگاه*, زیتبر یپزشک علوم

 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه

 در یدیکل یراهبرد آموزان، دانش سالمت ینتأم شک یب  مقدمه:

 رود یم شمار به جامعه سالمت یارتقا و ینتأم کالن یزیر برنامه
 نیمأت ران،یا یاسالم یجمهور کشور یاساس قانون خوشبختانه"

 حیتصر ،یهمگان یحق عنوان به را مردم درمان و بهداشت و سالمت
 قرار دولت فیوظا از را جامعه آحاد سالمت و رفاه جادیا و نمودند

 .است داده

 باشد یم یلیتحل -یکم یبررس کی مطالعه نیا  روش بررسي:

 جامعه. گرفت انجام 4931سال  در یمورد -شاهدبه صورت  که
( شهر پسرانه -دخترانه) ییابتدا  مدرسه 115 مطالعه نیا در یآمار
گانه  شش ینواح در مدرسه 81 تعداد انیم نیا از که است بوده یزتبر

 چک اطالعات یگردآور ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به یآموزش
 بیضر توسط آن ییایپا و ییروا که بود یا ساخته محقق ستیل

 . بود شده محاسبه درصد 5/35 یده نمره توافق

در  یمنیا رانهیشگیپ اقدامات شاخص نیانگیم نیب  یافته ها:

 مدارس در شاخص نیا نیانگیم و( 5878/1)سالمت مروجمدارس 
 یمعنادار تفاوت دهد یم نشان که( 7175/1) سالمت مروج ریغ

 مدارس شاخص نیانگیم نیب نیهمچن :6pvalu/ 619دارد وجود
 شاخص نیا نیانگیم و( 7514/4) سالمت مروجدر مدارس  ، منیا

 تفاوت دهد یم نشان که( 1179/4)  سالمت مروج ریغ مدارس در
 :pvalu 683/6ندارد وجود یمعنادار

 بهداشت نامه نیی،آ ونچ ییها برنامه رسد یم نظر به  نتیجه گیری:

در حال  مدارس همه در تاکنون شیپ سالاز ده  که مدارس طیمح
 ابعاد همه به که مدارس بهداشت یمل استاندارد نیتدو اجراست،

 توسط که ینظارت برنامه و است شده پرداختهدر مدارس  یمنیا
 توانسته  شود یم انجامدو بار در سال  طیمح بهداشت کارشناسان

 زیتبر شهر ییابتدا مدارس یمنیا یفیک سطح شیفزاا باعث است
  گذشته در زیتبر شهر ییابتدا مدارس در رسد یم نظر به اما شود

 نشده توجه یخوب به شود، اعمال ساخت مرحله در یستیبا که یمنیا
 . است

 .زیتبر ، سالمت مروج ییابتدا مدارس یمنیا  واژه های كلیدی:

 

 مروج سمدار برنامه یاجرا یرتأث يبررس

 شهر یيراهنما مدارس يمنیا شاخص بر سالمت

 1931 يلیتحصدر سال  یزتبر
,  مجد یروحان  هیسم,   زادهیعل محمد بهروز*,  یسیرئ  پوران

 ینور کیب اله فرج  محسن
 یپزشک علوم دانشگاه, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه*,  رانیا یپزشک علوم دانشگاه

 زیتبر یپزشک علوم, زیتبر

 یک عنوان به فیزیکی فضای ، نوین پرورش و آموزش در  مقدمه:

 دانش تربیتی و آموزشی های یتفعال انجام در پویا و زنده عامل
 و فیزیکی فاکتورهای و مسائل به توجه. گردد یم تلقی آموزان

 ترین یاساس و ینمؤثرتر آموزشی های یطمح در ایمنی و بهداشتی
 دانش در مطالب راگیریف و روانی جسمی، نظر از طبیعی رشد عامل

 قابل سطح در مدارس یمنیا تیوضع که یصورت در. است آموزان
 آموزان دانش مرگ و جراحت و حوادث وقوع احتمال نباشد قبول
 دارد وجود

 که باشد یم یلیتحل ،یکم یبررس کی مطالعه نیا  روش بررسي:

از  درصد 96. گرفت انجام 4931سال  در یمورد -شاهدبه صورت 
 81)مورد نمونه عنوان به زیتبر شهر سالمت مروج ییراهنمامدارس 
 ستیل چک اطالعات یگردآور ابزار. بودند شده انتخاب( مدرسه
 در یمنیا رانهیشگیپ اقدامات شاخص دو که بود یا ساخته محقق
 مروج مدارس برنامه دستورالعمل در که منیا مدارس و  مدارس
 مروج مدارس در یمنیا یابیارز یها شاخص عنوان به سالمت
 . کرد یم یبررس را شدند یم محسوب سالمت

در  یمنیا رانهیشگیپ اقدامات شاخص نیانگیم نیب  یافته ها:

در مدارس  شاخص نیا نیانگیم و(  7541/1) سالمت مروجمدارس 
 وجود یمعنادار تفاوت دهد یم نشان که( 9146/1)سالمت مروج ریغ

در  ، منیا مدارس اخصش نیانگیم نیب نیهمچن :67/6pvaluدارد
 مدارس در شاخص نیا نیانگیم و(8691/4) سالمت مروجمدارس 

 یمعنادار تفاوت دهد یم نشان که(  1869/4)سالمت مروج ریغ
 :pvalu 643/6   دارد وجود

 بهداشت نامه نیی،آ چون ییها برنامه رسد یم نظر به  نتیجه گیری:

در حال  دارسمدر همه  تاکنون شیپ سالاز ده  که مدارس طیمح
 ابعاد همه به که مدارس بهداشت یمل استاندارد نیتدو اجراست،

 توسط که ینظارت برنامه و است شده پرداختهدر مدارس  یمنیا
 نیهمچن و شود یم انجامدر سال  بار دو طیمح بهداشت کارشناسان

 مدارس برنامه در مدارس رانیمد لیپتانس از استفاده و رقابت جادیا
 باعث است توانسته زیتبر شهر ییراهنما مدارس رد سالمت مروج

 شود زیتبر شهر ییابتدا مدارس یمنیا یفیک سطح شیافزا

 .زیتبر ، سالمت مروج ییراهنما مدارس یمنیا  واژه های كلیدی:
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 حوزه در يفارس مقاالت يموضوع شیپا

 یا حرفه بهداشت
 ییسما احسان*,  رگریت آرام

 بابل یپزشک علوم گاهدانش*, بابل یپزشک علوم دانشگاه

 یها وهیش از یکی توان یم را یبهداشت علوم در قاتیتحق مقدمه:

 نیهم در و برشمرد سالمت حوزه در یعلم یمرزها توسعه  در یاصل
 توان یم را یا حرفه بهداشت نهیزم در یعلم مقاالت انتشار راستا

 مشکالت با مقابله و ییشناسا جهت موثر اریبس یها وهیش از یکی
 مطالعه، نیا انجام از هدف. کرد قلمداد کار های یطمح در یداشتبه

 در موثر عوامل از یبرخ و یعلم مقاالت یموضوع عیتوز یبررس
 .است بوده کار یروهاین یشغل سالمت و یا حرفه بهداشت با ارتباط

 یا وهیش با و یمقطع صورت به مطالعه نیا  روش بررسي:

 انیم در ساله ده االمکان یحت یا دوره یبرا یسنج علم در متداول
 یآور جمع جهت. دیگرد یطراح زبان یفارس و یتخصص مجالت

 اهداف با متناسب و محقق گذشته مطالعات با منطبق یفرم ازها  داده
 با و مقاالت متن به میمستق مراجعه باها  . دادهشد استفاده پژوهش

 سپس و استخراج یموضوع یها واژه دیکل و دهیچک عنوان، به توجه
 قرار پردازش مورد یاستنباط و یفیتوص آمار یها شاخص کمک با

 .گرفت

 قالب در منتشره مقاله 991 یابیارز از حاصل هیاول جینتا یافته ها:

 از)  یا حرفه بهداشت نهیزم در یتخصص هینشر کی از شماره 19
 از% 11 که داد نشان( یدسترس قابل نسخه نیآخر تا شماره نیاول

 قالب در% 41 و بوده، یجسم سالمت بر دیتاک با همنتشر مقاالت
 در اجرا به یا پرسشنامه% به صورت 95 و یا مداخله مطالعات

 و کیارگونوم عوامل ،یشغل زیآم مخاطره عوامل مجموع ازاند.  آمده
 سهم نیباالتر درصد، 1/16 و 5/94 با بیترت به کار یمنیا آن از پس

 افتهی البته. بودند داده اصاختص خود بهها  پژوهش در را یموضوع
 اتینشر گرید و بوده ناتمام یا مطالعه از یبخش شده ارائه یها

 .هستند یبررس حال در یتخصص

 و یجسم سالمت بر اریبس دیتاک یایگو حاصل جینتا نتیجه گیری:

 بوده کار یمعنو و یاجتماع مانند سالمت ابعاد گرید از غفلت ینوع
 یا مداخله ریغ و یا پرسشنامه عموماً مطالعات ییسو از. است
 و کار یروین سالمت مختلف ابعاد به متوازن توجه یناند. بنابرا بوده
 با یجد مقابله منظور به یبهداشت مداخالت انجام بر شتریب دیتاک

 .شود یم هیتوص کار های یطمح در موجود مشکالت

 مجالت ،یا حرفهبهداشت  ،یسنج علم  واژه های كلیدی:

 .یعلم تمقاال ،یتخصص

 

پر  و استراز نیكول لیاست میآنز تیفعال يبررس

 شاغل كارگران خون نمونه در دیپیل یداسیوناكس

 كش آفت سموم دیتول كارخانه در
 فر یحجاز زهرا, یسود حهیمل*,   یمحمد یعل دیمهش

 مدرس تیترب, مدرس تیترب*, مدرس تیترب

 مانندها  کشآفت گروه از ییایمیش باتیترک از یبرخ مقدمه:

 ای و کرده تداخل استراز نیکول تیفعال با هاکربامات و هاارگانوفسفره
 و دهایپیل یداسیونپر اکس شیافزا  با نیهمچن سازند یم مهار را آن
 بدن مختلف یها بافت و سلول بیتخر ،باعث آزاد های یکالراد دیتول
 نویداسیپراکس و استراز کولین میآنز فعالیت گیری اندازه. شوند یم
 از ناشی های یبآس و مسمومیت تشخیص در زیادی کاربرد یدیپیل

 تیمسموم خطر معرض در که ییها گروه از یکی. داردها  کش حشره
 سموم دیتول کارخانجات در شاغل کارکنان دارند، قرارها  کش آفت با

 سموم مجاورت در کار یرتأث یبررس مطالعه نیا انجام از هدف. هستند
 در پالسما یدیپیل ونیداسیپراکس زانیم و رازاست نیکول سطح یرو

 .باشد یم یشغل مواجهات

 سال در که است یمقطع مطالعه یک تحقیق این روش بررسي:

 انجام گیاهی سموم تولید کارخانه یک کارگران روی بر 4939
 یسن نیانگیم با مرد کارگران از نفر 16 از مطالعه این در.  پذیرفت

 اول ی . مرحله گردید تهیه خون ونهنم مرحله دو طی سال 16-76
  دوم مرحله و کش آفت سموم دیتول هنگام سموم با مواجهه زمان در

 بوده امیا نیا در مواجهه گونه یچه نداشتن و روزه 46 یمرخص از پس
 و شد یریگ اندازه المان روش به ییپالسما استراز کولین میآنز.است

 ید مالون زانیم یریگ ازهاند با پالسما یدیپیل ونیداسیپراکس زانیم
 .دیگرد نییتع دیاس کیتوریوباربیت معرف از استفاده با  دیآلده

 نسبت دوم مرحله در پالسما استراز نیکول تیفعال نیانگیم یافته ها:

 نظر از شیافزا نیا که داشت شیافزا درصد 91,44 اول مرحله به
 غلطت زانیم نیانگیم نیهمچن (p<6,67) بود دار یمعن یآمار

 درصد 11,15 اول مرحله به نسبت دوم مرحله در دیآلده ید مالون
 . (p<6,67)داد نشان کاهش یدار یمعن طور به

 سموم با باال مواجهه انگریب مطالعه نیا جینتا نتیجه گیری:

 نیبنابرا باشد یم کارخانجات در شاغل کارگران نیب در ارگانوفسفره
 نظر به الزامی مشاغل ونهگ ینا در پالسما استراز کولین رایج سنجش

 شیافزا با را سموم مواجهه زانیم توان یم آنکه ضمن رسد یم
 یکار یها پست یا دوره ضیتعو ای و مدت کوتاه های یمرخص
 .کرد کنترل

 ،یدیپیل ونیداسیاکس استراز، نیکول لیاست واژه های كلیدی:

 .کش آفت سموم ،یشغل مواجهه
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 يعل امام مارستانیب پرستاران در يشغل استرس

 39 سال بجنورد شهر( ع)
 طاهره,  یآباد حکم یرجبعل*,  یکواک زاده لیاسماع یمرتض

 روانیش
 بجنورد یپزشک علوم, بجنورد یپزشک علوم*, بجنورد یپزشک علوم

 در یور بهره کاهش یاساس عوامل از یکی یشغل استرس  مقدمه:

 از. شدبا یدر کارکنان م یروان و یجسم عوارض جادیا وها  سازمان
 نظام مهم یاجزا از یکی عنوان به پرستاران یشغل استرس که آنجا

 ینیبال یها مراقبت تیفیک بر یادیز اثر تواند یم یدرمان یبهداشت
 انیم در یشغل استرس یابیارز منظور به قیتحق نیا لذا باشد، داشته

 .باشد یم بجنورد( ع) یعل امام مارستانیب پرستاران

 یمقطع نوع از یلتحلی–یفیتوص عهمطال نیا روش بررسي:

 با افراد نیا.گرفت انجام یپرستار پرسنل از نفر 16 یروکه  باشد یم
 ابزار. شدند انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش از استفاده
 دو شامل پرسشنامه نیا باشد یم پویاس نامه پرسشها  داده یگردآور
 که است یشغل استرس یها شاخص و کیدموگراف اطالعات بخش

 یدوگانگ نقش، یتیکفا یب نقش، ی)بار کار یشغل استرس بعد 8 در
 یبند طبقه(  یکیزیف طیمح و تیمسوول نقش، محدوده نقش،

: دیگرد میتقس طبقه 1 به یشغل استرس آن بر عالوه. است دهیگرد
 دیشد و متوسط ،یعیطب ،یعیطب حد از تر یینپا

 7/11 در یلشغ استرس سطح که دهد یم نشان جینتا  یافته ها:

 نیب یمعنادار ارتباط و  بوده  یعیطب حد در مطالعه مورد  درصد
 بر مشتمل ابعاد نیب ارتباط. شد مشاهده درآمد و یشغل استرس
 نیب بعالوه. بود معنادار جنس با نقش محدوده و نقش یدوگانگ

 الت،یتحص زانیم سن، لیقب از عوامل از یبعض و یشغل استرس
 یدوگانگ نظر از. نشد دهید یمعنادار رابطه رکا سابقه تأهل، تیوضع
 زنان از شتریب مردان در یشغل استرس یفراوان نقش تیمسئول و نقش
 است

 حرفه در موجود یها استرس نکهیا  به توجه با  نتیجه گیری:

 دنبال به را درمان و بهداشت خدمات  یکم و یفیک افت یپرستار
 طیشرا بهبود یبرا رانیمد یسو از مؤثر های یاستراتژ اتخاذ دارد
 در پرسنل مشارکت رینظ پرستاران یشغل استرس کاهش و یکار

 طیمح بهبود و یبار کار کاهش و یسرپرست تیحما ،ها یریگ میتصم
 است یضرور یامر کار

 استرس پرسشنامه مارستان،یب ،یشغل استرس  واژه های كلیدی:

 .پرستار پو،یاس یشغل

 

 

 یها نانو جاذب هیبر پا جامد فازاستخراج  یزر

 كار طیمح یها ندهیآال هیتجز یبرا يكربن
, شهنا یقربان  دیفرش,  یبهرام عبدالرحمن*,  یعطار نیالد قوام دیس

 یدریح محمود
 یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, همدان یپزشک علوم

 النیگ

 ثلم یمختلف مراحل کار طیمح یها ندهیآال هیتجز ندیفرا مقدمه:

 با کار ،ییشناسا ،یجداساز نمونه، یساز آماده و هیته ،یبردار نمونه
 زیر. دارد انتظار مورد جینتا به دنیرس یبرا یساز نهیبه وها  داده

 تحقیقاتی تیم توسط بار، نخستین برای که جامد فاز استخراج
 گردید، معرفی و ابداع کانادا واترلو دانشگاه در پاولیشین پروفسور

 تغلیظ، که نمونه سازی آماده یبرا قدرتمند بسیار است روشی
 مرحله یک در را کروماتوگرافی دستگاه به نمونه ورود و استخراج

 حالل از عاری کننده استخراج روش یک آنکه ضمن. دهد یم انجام
 یها روش توسعه. نماید یم ینتأم را سبز هیتجز یمیش الزامات و بوده
 از استفاده و کاربرد با وجودم یها روش اصالح و استخراج دیجد

 .است قاتیتحق از نهیزم نیا در شیگرا ترین یاصل ن،ینو یها جاذب

هدف  و با یمرور مطالعه صورت به حاضر پژوهش روش بررسي:

 انجام جامد فازاستخراج  یزر ییکارا درها  نانو جاذب نقش یابیارز
 .شد

 کربن هیپا بر ذرات نانو از یادیز تعداد ریاخ یها سال در یافته ها:

 قرار قیتحق و یبررس مورد نمونه یساز آماده در جاذب عنوان به
 ،یکربن یها لوله نانو ها، فولرن ،ها الماس نانو شامل که اند گرفته

 ها CNT   امروز به تا. باشد ی... مو یکربن یها رشته گرافن،
 و نمونه هیته های یکتکن در یکربن هیپا بر مواد نانو نیپرکاربردتر

 اریبس یقاتیتحق یهااند و مقاله  بوده یجداساز و استخراج یندهایفرا
 .باشد یم دسترس در نهیزم نیا در مهم

ها  آن به کربن هیپا بر مواد نانو یساختار های یژگیو نتیجه گیری:

 یکوواالنس ریغ یروهاین قیطر از یآل یها مولکول با دهد یم اجازه
 یروهاین ،یکیالکترواستات یوهارین ،π-π وندیپ ،یدروژنیه وندیپ مثل

. باشد داشتهو انفعال  فعل ،یزیآبگر یهابرهمکنش  و یواندروالس
 نیا اس،یمق نانو یخال تو ای یا هیال یها ساختار وها  کنش برهم نیا

هم  بر. است کرده جاذب عنوان به یخوب و مناسب یدایکاند را مواد
 مواد نانو توسط تیآنال یبازدار در یکیالکترون و یزیآبگر یها کنش

 با یونی یحت و یقطب ،یقطب ریغ یها ندهیآال نیبنابرا هستند، لیدخ
نانو  یهبر پا جامد فازاستخراج  یز. رشوند یم جذب یادیز قدرت
 ییکارا با بخش دینو و هیآت پر  یابزارها  از یکی یکربن یها جاذب

 .باشد یم کار طیمح یها ندهیآال یهو تجز یبردار نمونه نهیزم در باال
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 ، یکربن یها نانو جاذب ، جامد فاز استخراج یزر واژه های كلیدی:

 . سبز هیتجز یمیش ،یبردار نمونه

 اختالالت به ابتال سكیر كیارگونوم يابیارز

 شركت كی  یادار كاركنان در يعضالن -ياسكلت

 النیگ استان در يصنعت
 ینیحس گل جواد محمد دیس*,  چروده یدریح الدیم

 النیگ یپزشک علوم*, النیگ یکپزش علوم

 از یکی زمره در امروزه یعضالن یاسکلت اختالالت  مقدمه:

. رود یم شمار به کار جهان یبهداشت یها دغدغه و مسائل ینتر مهم
 شیافزا سبب یانسان یروین به صدمه بر عالوه اختالالت نیا

 به مطالعه نیا. گردد یم زین سازمان در یور بهره کاهش و ها ینههز
 ارتباط نیهمچن و یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش یبررس منظور

 کارکنان تیجمع در اختالالت، با یشغل یفاکتورها سکیر انیم
 .است گرفته صورت یصنعت شرکت کی یادار

 465 تعداد یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا اساس بر  روش بررسي:

 صورت به النیگ استان در یصنعت شرکت کی یادار کارکنان از نفر
 وعیش نییتع و کیارگونوم یابیارز جهت و انتخاب یسرشمار

 نیا انجام یبرا. گرفتند قرار یبررس مورد یعضالن یاسکلت اختالالت
 نیهمچن و RULA ستیل چک ک،ینورد پرسشنامه از مطالعه
 .دیگرد استفاده SPSS14 یآمار افزار نرم ازها  داده لیتحل جهت

 ، 97/93 ± 5/5 سن نیانگیم یدارا مطالعه مورد افراد  یافته ها:

 مورد افراد 15/17. %بودند 1/55 ± 9/3  وزن و9/451 ± 1/41 قد
 نیانگیم. دادند یم لیتشک زنان زین را% 47/41 و مردان را مطالعه
 9/5 و سال9/45 بیترت به زین روز در کار زمان مدت و کار سابقه
 و% 1/81 با کمر در اختالالت وعیش نیشتریب. آمد بدست ساعت
 یتلاسک اختالالت و سن نیب. دیگرد ثبت% 1/74 با پا ساق سپس
 درد گردن با تیجنس و (p=6,61)کمر هیناح در یعضالن

(p=6665) از آمده بدست جینتا در. داشت  وجود دار یمعن ارتباط 
 .دیگرد یابیارز کارمندان یبرا 1 سکیر سطح زین RULA چک

 با یعضالن یاسکلت های یناراحت وعیش شیافزا  نتیجه گیری:

 یبرا یجد یخطر زنگ م،یرمستقیغ و میمستق یها نهیهز لیتحم
 رو ینا از. باشد یم یکشور هر یاقتصاد رشد و یانسان یروین سالمت

 کارکنان سالمت و مراقبت یها برنامه به شتریب چه هر توجه
 ینا از برخاسته عواقب کنترل و یریشگیپ در یاساس نقش تواند یم

 .باشد الالتاختدست 

 ،RULA ،یعضالن یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .النیگ ،یادار کارکنان

 

حل  قدرت بر آن ریتأث و طیمح  یصدا تراز

 شگاهیپاال كی كنترل اتاق یاپراتورها درمسئله 
  عبدالرسول, زاده رسول ییحی*,  سیالقلند ییطباطبا  یمهد دیس

 راد وسدرف نهضت, آذر یعادل  نیپرو,  انیصفائ
 یپزشک علوم دانشگاه,  زیتبر یپزشک علوم دانشگاه*, زیتبردانشگاه علوم پزشکی 

 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه,  زیتبر

 و تیرضا سالمت، مانند گوناگون یها جنبه از صدا اثرات  مقدمه:

سطه به وا عملکرد بر صدا ریتأث. است مطرح عملکرد و یروان شیآسا
 به  افراد توسط اطالعات یذهن پردازش تیفیک و تیقابل بر آن یرتأث
 در کنترل اتاق یاپراتور. باشد یم باال یشناخت بار با مشاغل در ژهیو

 و راتییتغ اعمال ، یعاد ریغ طیشرا کننده کنترل ،یندیفرآ عیصنا
 حل ییتوانا. است ستمیس یاتیعمل یپارامترها در یاحتمال انحرافات

 که باشد یم مشاغل گونه نیا در مهم یشناخت یازهاین از یکیه مسئل
 مطالعه نیا. گردد یم مختل صدا مانند یا نهیزم عوامل ریتأث تحت

 اتاق یاپراتورها درحل مسئله   قدرت بر صدا یرتأث یبررس هدف با
 .دیگرد انجام نفت شیپاال شرکت کی در کنترل

 صدا یرتأث که است یا سهیمقا یمقطع مطالعه نیا روش بررسي:

 تیجمعمسئله  حل قدرت بر بل یدس 77 و 57  متفاوت تراز دو در
 از یکی در  75/97(39/4) یسن گروه نیانگیم با کارکنان نفره  47

 نیا یبرا.  گرفت انجام  زیتبر نفت شیپاال شرکت کنترل یها اتاق
 آزمون نیب یهمبستگ و 53/6 ییایپا با  لندن برج افزار نرم منظور

 دو با مواجهه طیشرا در افرادمسئله  حل قدرت سنجش جهت 14/6
 SPSS48 افزار نرم باها  . دادهدیگرد استفاده شده ذکر یصدا تراز

 .دیگرد لیتحل

 یتینرمال آزمون و شد گذاشته کنار پرت یها داده نخست  یافته ها:

 دو انیم تفاوت  یت آزمون با بود برقرار چون و شد انجامها  داده بر
 لندن برج آزمون  نمرات نیب که داد نشان جینتا. شد یبررس وهگر

-P اندازه ندارد، وجود یدار یمعن تفاوت مواجهه حالت دو در افراد

value کل زمان و یرتأخ زمان ش،یآزما زمان سن، یرهایمتغ یبرا 
 .بود 51/6 و 13/6 ، 81/6 ، 75/6 بیترت به

 نیب بل یدس 16 فاوتت شده، اخذ جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

مسئله  حل قدرت بر یمعنادار یرتأث بل یدس 77 و 57 تراز دو
 77کنترل  اتاق در صدا زانیم استاندارد حد نکهیا به نظر. نداشت

 در طیمح یصدا یدهندگ آزار اثر است ممکن ،باشد یم بل یدس
 ییتواناها گرید نکهیا ای و بوده مطرح شتریب کنترل یها اتاق کارکنان

 نیبنابرا. ردیگ قرار صدا ریتأث تحت افراد یذهن پردازش و یختشنا
 .گردد یم هیتوص راستا نیا در یشتریب مطالعات

 صدا، اطالعات، پردازش لندن، برج آزمون  واژه های كلیدی:

 .یانسان یخطا ،یشناخت یارگونوم
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 با یشهر آب ستمیس در يانسان یخطا يبررس

 SHERPA كیتكن از استفاده
 *یپصادپا یعل

 *اهواز شاپور یجند یپزشک علوم

 برابر در آب هیتصف و ینتأم های یستمس که درک نیا  مقدمه:

 ستندین منیا ها یماریب وعیش نیهمچن و یانسان یخطاها و حوادث
 به جهان در بزرگ حوادث از یاریبس وقوع. باشد یم رشد حال در

 یانانس یخطاها ،یکل. به طور است شده داده نسبت یانسان یخطا
 کی آن در که شوند یم فیتعر هایی یتموقع از دسته آنبه عنوان 

 راه در یمغز ای یکیزیف های یتفعال از شده یزیر برنامه یتوال
 .شوند یم شکست دچار نظر مورد جهینت به دنیرس

 خطای شناسایی و بینی پیش هدف با مطالعه نیا  روش بررسي:

 عیتوز و ینتأم ستمیس در SHERPA تکنیک از استفاده با انسانی
 کنترل اتاق در انسانی خطای آن در که است گرفته انجام یشهر آب
 با و آن با مرتبط یها بخش و آباد خرم آب خانه هیتصف یمتر تله

 مورد و بررسی مرجع کار های برگه وها  چارت نمودارها، از استفاده
 HTA روش به یشغل فیوظا نمودار ابتدا. است گرفته قرار ارزیابی

 کار های برگه در کیتکنگانه  هشت مراحل سپس و شد لیتشک
 .دیگرد ادهیپ استاندارد

 انجام SHERPA کار های برگه از که یتحلیل و تجزیه  یافته ها:

 وظایف در شده شناسایی انسانی خطاهای کل تعداد داد، نشان گرفت
 مالحظه جینتا درطور که  . همانبود خطا 53 مطالعه مورد شغلی

 نگردید مشاهده انتخاب یخطا حیطه در خطایی گونه یچه شود یم
 دیبازد یخطا: با است برابر خطا صد در زانیم ها یطهح سایر در ولی

 اطالعات تبادل خطای ،%(  74,1)عملکردی یخطا  ،%( 91,1)
 درصد نیشتریب. باشد ی%(  م 5,73) بازیابی یخطا  و%(  6,6681)

 به مربوط خطاها درصد نیترکم و یعملکرد طهیح به مربوط خطاها
 کاهش و کنترل جهت یستیبا که باشد یم اطالعات تبادل طهیح

 .باشند تیاولو در خطاها

 جهینت نیا به توان یم یکنترل شنهاداتیپ ارائه با  نتیجه گیری:

 و بوده اجرا قابل عیصنا از یاریبس در SHERPA تکنیک که دیرس
 و نیآفر حادثه تواند یم که یانسان یخطا ینیب شیپ و ییشناسا در

 .شود واقع موثر و دیمف اریبس باشد، بار فاجعه

 ،یشهر آب خانه، هی،تصفیانسان یخطا حادثه،  واژه های كلیدی:

sherpa. 

 

 

 

 از يناش عملكرد افت و يحرارت استرس يابیارز

 گناباد شهرستان گرم مشاغل كارگران در آن
 بهاره,  یداود  ماعظ,  یبهشت  نیحس محمد*,  مهرافشان فاطمه

 یمیآر یزمان  افسانه,  برومند  الهه,  یبهالگرد
 یپزشک علوم, گناباد یپزشک علومگناباد,  یپزشک علوم*, گناباد یپزشک علوم

 گناباد یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم, گناباد

 کار طیمح یکیزیف آور انیز عوامل از یکی یحرارت استرس مقدمه:

 عملکرد افت باعث ، یسالمت و یبهداشت اثرات بر عالوه که است
 یابیارز پژوهش نیا انجام از هدف. شود یم مختلف طیشرا در انسان

 کارگران در آن از یناش عملکرد افت و یحرارت استرس با مواجهه
 .باشد یم گناباد شهرستانرو بسته  گرم مشاغل

رو  گرم مشاغل در یلیتحل ر یفیتوص پژوهش نیا  روش بررسي:

 اندازه جهت.شد انجام 4939 بهار فصل در گناباد هرستانشبسته 
 به جینتا. دیگرد استفادهWBGT شاخص از یحرارت استرس یریگ

 عملکرد افت نییتع جهت و شد سهیمقا استانداردمقدار  با آمده دست
 از یناش عملکرد افت نییتع نمودار از یحرارت استرس از یناش

 همکاران و Kjellstrom مطالعه اساس بر که یحرارت استرس
  SPSS افزار نرم کمک بهها  . دادهشد استفاده است شده اثبات

 گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد  48 نسخه

 مشاغل یبرا WBGT متوسط زانیم مطالعه نیا در یافته ها:

   لواش یینانوا  ،13,59  یبربر یینانوا ،15,13   سنگک یینانوا
 و 91,87   ینیچ دیتول صنعت ، 94,11ها     آشپزخانه در و  13,19

 یریگ اندازه ریمقاد سهیمقا شد، محاسبه 91,61 نسوزآجر  صنعت در
 یشغل مواجهه مجاز حدود دفترچه در شده ارائه مجاز ریمقاد با شده

  نیانگیم که است موضوع نیا انگریب ACGIH سازمان و کشور

WBGT راتییتغ. باشد یم مجاز حد از شیب مشاغل تمام در 

WBGT عملکرد افت به منجر و بوده ریمتغ اریبس مشاغل نیا در 
 .شود یم درصد 466 تا 6 از انسان

 معرض در مشاغل تمام کارگران مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

 بر عالوه یحرارت استرس و گرما با مواجهه دارند قرار یحرارت استرس
 افراد در عملکرد افت به منجر آن از یناش های یماریب و عوارض

 استرس کاهش یبرا یفن و یتیریمدکنترل  لزوم نیبنابرا. است شده
 .گردد یم دیتاک ییگرما

 افت ،WBGT، گرم مشاغل ،یحرارت استرس  واژه های كلیدی:

 .عملکرد
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 ایمن نا اعمال بر شیفت زمان یرتأث مطالعه

 یك در مختلف های یفتش وها  بخش پرستاران

 دولتي بیمارستان
 نیحس,  زاده یکابل یعل,  دلخوش باقر محمد*,  یمیرح دیجمش

 مشفق
 یپزشک علوم دانشگاه, شابورین یپزشک علوم دانشگاه*, البرز یپزشک علوم دانشگاه

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, البرز

 رخ افراد ایمن نا اعمال از وسیعی طیف اثر در حوادث  مقدمه:

 و خطا کننده دایجا فردی خصوصیات خطاها عمده علت دو. دهند یم
 مانی در نیازهای پرستاران. باشد یم خطاها آورندهبه وجود  شرایط
 تعیین به قادر بیمار مراقبین عنوان به باید و آورند یم فراهم را جامعه

 بهها  داده تبدیل وها  داده تنظیم بالینی، گیری تصمیم اولویت،
 منجر اندتو یم مراحل این از کدام هر  در خطا داشتن. باشند وظایف

 است ممکن حادثه این از ناشی عوارض که گردد حادثه یک ایجاد به
 .باشد بیمار یا پرستار خود به آسیب

 در پرستاران ایمن رفتارهای مطالعه این در  روش بررسي:

 مطالعه مورد دولتی بیمارستان یک در شب و عصر صبح، های یفتش
 برداری نمونه کتکنی از استفاده اساس بر مطالعه روش. گرفت قرار

 تعیین از پس. بود ایمنی رفتارهای از( فرد تعیین و زمانی) تصادفی
 نظر در با و پایلوت مطالعه نتایج اساس بر ناایمن، رفتارهای فهرست
 تعیین معادل نمونه، حجم%  37 اطمینان سطح و %7 دقت گرفتن

 .شد

 صبح تشیف در پرستاران رفتار% 74 که داد نشان ها یافته  یافته ها:

. باشد یم ناایرمن نوع از شب شیفت در% 19 و عصر شیفت در% 81
 تجهیزات از غلط استفاده یا و استفاده عدم ناایمن، رفتار ینتر مهم

 Safety Box از استفاده عدم و ماسک و دستکش نظیر حفاظتی

 بین داری معنی رابطه مطالعه نتایج. بودها  زباله بهداشتی دفع برای
 (P<6,664) مختلف یها بخش ، کار سابقه با منناای رفتارهای

 داری معنی رابطه کار های یفتش و ایمن نا اعمال بین اما. نداد نشان
 .(P<6,667)داشت وجود

 به توان یم را عصر شیفت در بیشتر ایمن نا اعمال  نتیجه گیری:

 دلیل به یاها و  بخش بودن شلوغ و مالقات ساعت در جمعیت ازدحام
 طرفی از. داد نسبت پرستاران خستگی و جراحی اعمال یافتن پایان

 روی کمتر ایمن نا اعمال شب شیفت در ها یتفعال بودن کم دلیل به
 ازرفتار پرستاران  از توجهی قابل میزان داد نشان نتایج. داد خواهد

 به نظر و حوادث بار فاجعه پیامدهای به توجه با. است ناایمن نوع
 کاهش بر ها یافته است ناایمن اعمال ادثحو اغلب اصلی عامل اینکه
 در و داشته تاکید پرستاران آموزی باز توسط ناایمن رفتارهای نرخ
 .کند یم پیشنهاد را رفتار بر مبتنی ایمنی اصول یریکارگ به راستا این

 یپرستار ایمن، نا اعمال ،یانسان یخطا  واژه های كلیدی:

 در یریگ میتصم جهت مناسب یالگو ارائه

 يدرمان خدمات ارائه نوع و درمان مكان تخابان

 با يشغل حوادث از يناش نیمصدوم یبرا

 GIS از استفاده
 کیتاج فرهاد, یگودرز یبرات زهرا*, یدریح ثمیم

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, نصر جهاد*, یانرژ دانا

 در زیادی اهمیت حوادث وقوع از پس رسانی امداد خدمات مقدمه:

 در. دارد را حوادث مصدومین به آمده وارد صدمات کاهش و یباز توان
 به کمتر کاری های یطمح خصوص به اضطراری شرایط ریزی طرح

 نیاز مورد امکانات با درمانی مراکز به مصدومین انتقال موضوع
 و ریمتغ محل با یکار های یطمح در تیوضع نیا. است شده پرداخته

 پژوهش این از هدف.  باشد یم عمده مشکالت از یکی یا پروژه
 جهت گیری تصمیم الگوی ارائه و منطقه درمان و امداد مراکز تعیین
 یدرمان مرکز بهترین به موقت کار محل از مصدومین انتقال  تسریع
 .باشد یم ممکن

 از ییک در ای مداخله صورت به پژوهش این  روش بررسي:

 صورت اهواز ینفت منطقه در نفت اکتشاف شرکت یها پروژه
 یدگیرس تا حادثه اطالع لحظه از شده یسپر زمان. است پذیرفته

به عنوان  وارده جراحات شدت به نسبت مصدوم ازین مورد یپزشک
 جداول از استفاده با جراحات شدت. است شده استفاده شاخص

 در موجود درمانی مراکز شناسایی با. است شده استخراج استاندارد
 قرار ثبت و بررسی مورد رمانید امکانات حضوری مراجعه و منطقه
 ذخیره مکانی صورت به اطالعات GISافزار نرم از استفاده با.  گرفت

 انتقال نحوه و محل تعیین خصوص در یریگ میتصم الگوی. شد
 .گردید اجرا و طراحی تمیالگور شکل به مصدوم

 16 تعداد ماه 46 مدت در ان از استفاده و الگو ارائه با  یافته ها:

 در یار پزشک حضور با مورد 96 که داد روی جراحت به نجرم حادثه
 به انتقال با مورد کی و کمپ یبهدار در مورد 46 کار محل

 زمان متوسط. نمودند افتیدر یدرمان خدمات شده نییتع مارستانیب
 یریگ اندازه هیثان 91 و قهیدق 8 نیمصدوم یبرا یپزشک یدگیرس
 از بعد و قبل مشابه مدت در شده نییتع شاخص سهیمقا با. شد
 به شده ثبت یها زمان و حوادث در شاخص راتییتغ طرح نیا یاجرا

 .دهد یم نشان را بهبود درصد 8/95 زانیم

 آن در کار محل راتییتغ که یکار های یطمح در  نتیجه گیری:

 خصوص در نفت، ای معادن اکتشاف رینظ دارد را کار یاصل تیماه
 مراکز نییتع لیقب از یمشکالت دچار یاضطرار طیشرا یزیر طرح

 قیتحق نیا جینتا. باشند یم خود نیمصدوم یبرا یدرمان خدمات
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 داده از یاضطرار طیشرا یزیر برنامه در توان یم که دهد یم نشان
 از نهیبه مراکز و نموده استفاده یخدمات مراکز با مرتبط یمکان یها
 و ییشناسا را شده ارائه خدمات و کار محل از یمکان بعد جنبه دو

 خصوص در ساده یالگو کی با خاص مواقع در تا نمود یبند تیاولو
 .نمود یریگ میتصم نیمصدوم انتقال محل و نحوه

 GIS، Medavac ،یاضطرار طیشرا تیریمد  واژه های كلیدی:

Plan. 

 

 ندهیآال كنترل در يكربن یهانانو لوله  كاربرد

 يمهندس یكردرو با  يستیز یطو مح يشغل یها

 بزس
 یریام بایفر,  یعطار نیالد قوام دیس*,  یصارم یمهر

 همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علومآموزش و پرورش *, 

نانو  که است شده باعث ینانوتکنولوژ در ریاخ های یشرفتپ  مقدمه:

 قرار یادیز مطالعه موردنانو مواد  از یکی عنوان به یکربن یهالوله 
 یس مهند مختلف یها رشته در یکربن یهانانو لوله  از. ردیگ

 با را یکربن یهانانو لوله  کاربرد مطالعه نیاشود که  یم استفاده
 فاضالب هیتصف در داریپا ستیز یطو مح سبز یها یآور فن کردیرو
 و ریدپذیتجد های یانرژ یتکنولوژ ،یوتکنولوژیب هوا، یآلودگ شیپا ،

 .دهد یقرارم یبررس مورد سبز یهاتینانوکامپوز

 هدف با و یمرور مطالعه صورت به پژوهش نیا  وش بررسي:ر

 انجام  ها یندهکنترل آال شیپا در یکربن یهانانو لوله  نقش  یبررس
 .شد

 خواص رینظ یکربن یهانانو لوله  ادیز و یعال های یتمز  یافته ها:

 نقش مواد نیا که است شده موجب ،یزیکیو ف ییایمیش ،یکیالکترون
 .باشند داشته فاضالب هیتصف و هوا یآلودگ شیاپ در یو اساس عمده

 یهانانو لوله یهبر پا یابگاز  یحسگرها توسعه با  نتیجه گیری:

 یده پاسخ با باال تیحساس به منجر هوا، یآلودگ شیپا در یکربن
 در یکربن یها. نانو لولهشود یم ندهیآال یگازها به حسگرها عیسر

 یکروبیضد م عوامل ،یلترنانو ف جاذب، عنوان به فاضالب هیتصف
 پاتوژن یها سمیکروارگانیم و یو معدن یآل یها ندهیآال حذف یبرا

 از یکی عنوان به یکربن یهانانو لوله  نیهمچن. شوند یم استفاده
 است پاک احتراق مستلزم که سبز یانرژ دیتول در یدیکل یها چالش
 یها یآور فن توسط تهیسیالکتر دیتول با. است گرفته قرار توجه مورد
 یانرژ رینظ یرپذ یدتجد منابع توده، ستیز یزورهایکاتال یهبر پا سبز

 طیمح به یسم یگازها انتشار از توان یم ،یدروژنو ه یدیخورش
 نیب از را یلیفس یها سوخت از استفاده یازو ن کرد یریشگیپ ستیز

 .برد

 هوا، یآلودگ شیپا ، یکربن یهانانو لوله  واژه های كلیدی:

 .سبز یمهندس ر،یدپذیتجد های یانرژ

 

 بر ایمني فرهنگ و انگیزش ارتقاء یرتأث مطالعه

 صنایع در بهداشت و ایمني سطح افزایش

 كوچك
 یاحمد فاطمه,  زاده یکابل یعل*,  یگودرز یبرات زهرا
 البرز یپزشک علوم دانشگاه, البرز یپزشک علوم دانشگاه*, نصر جهاد

 شده بیشتر روز به روز ، ارک بهداشت و ایمنی به توجه  مقدمه:

 تشکیل چون ،مواردی ایمنی به مربوط قوانین بر افزون. است
 گرفتن قوت کشور سطح در ایمنی گوناگون های یشهما و سمینارها

. باشد یم رشد نیا دهندهنشان  صنایع در فنی حفاظت های کمیته
 مناسبی بازخورد کار بهداشت و ایمنی به افراد نگرش مورد در آگاهی

 یمنیا به افراد نگرش چه هر. داشت خواهد ایمنی اجرای زمینه در
 در. افتی خواهد ارتقاء زین کار بهداشت و یمنیا سطح ابدی شیافزا

بهداشت کار  و یمنیا سطح بر افراد نگرش یرتأث یزانم مطالعه نیا
 .است گرفته قرار مطالعه مورد

 تهگذش کاربردی توصیفی صورت به تحقیق این  روش بررسي:

 پذیرفته صورت  صنعتی شهرک کی کارکنان آماری جامعه با نگر
 146 بین ،HSE) )4333/ 689 ی پرسشنامه تحقیق این در. است

 گردآوری ایمنی مسائل به نسبتها  آن نگرش و توزیع کارگران از نفر
 از زین بهداشت و یمنیا سطح یریگ اندازه خصوص در. است شده

 7 در صنعت هر در شده جادیا یغلش عوارض و حوادث تعداد جینتا
 .است شده استفاده گذشته سال

 زمینه در افراد دهد یم نشان آمده بدست نتایج  یافته ها:

 فشار درصد، 1/73 شغلی رضایت و امنیت درصد، 7/57آموزش
 1/77ایمنی قوانین نقص درصد، 7/81ارتباطات درصد، 76تولید

 اصول اجرای به نسبت مدیریت دیدگاه درصد، 1/17محیط درصد،
 نیهمچن. باشند یم حساس ایمنی مسایل به نسبت درصد5/84 ایمنی
 یول بوده ینزول شکل به گذشته سال 7 در ثبت قابل حوادث تعداد

 .است نداشته یرییتغ آمدهبه وجود  عوارض

 بیشترین آموزش شده ذکر های یبند دسته بین در  نتیجه گیری:

 نتیجه این. باشد یم دارا را نقش کمترین محیط و نگرش در نقش
 آن دانستن به نیاز احساس و ایمنی از افراد آگاهی عدم دهنده نشان

 خواستار مدیریت از افراد درصد 57 از بیش که طوری به. باشد یم
 به. باشند یم ایمنی سازی فرهنگ و آموزشی های دوره برگزاری

 شتریب افراد نگرش یشغل عوارضبروز  زمان بودن یطوالن لیدل
 .است شده داده سوق حوادث از یریشگیپ له لیتما
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 .یشغل عوارض حوادث، ایمنی، نگرش  واژه های كلیدی:

 

 یراهكار: يكیزیف آور انیز عوامل يذهن يابیارز

 نهیهز كم و عیسر
 یاصغر محمد,  یدهنو سارا,  انتید مانیا*,  یواحد عبداهلل

 یجعفرآباد
 دانشگاه بهداشت، دانشکده*,  فاص یصنعت گروه یکاربرد ، یعلم آموزش مرکز
 دانشکده, صفا یصنعت گروه یکاربرد ، یعلم آموزش مرکز,  زیتبر یپزشک علوم

 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه بهداشت،

 همواره یا حرفه بهداشت یها دغدغه ینتر مهم از یکی  مقدمه:

 با کنند یم کار طیمح کی در که یافراد تعامل که است بوده نیا
 به کاربر جمعیت یذهن یمتدها در. است چگونه خود اطراف طیمح

 ذهنی متدهای. کنند¬می گزارش را محیط به ها پاسخ واقعی، طور
( دمایی راحتی برای)مثالً  ساده ای رتبه های مقیاس از استفاده شامل

 را امتیاز این متدها این. هستند مفصل های پاسخ و ها نامه پرسش و
 نیا انجام از هدف. است آسانسبتاً ها ن آن دادن انجام که دارند

 عوامل هیاول یابیارز جهت نهیهز کم و آسان یحل راه ارائه پژوهش
 .است کار طیمح آور انیز

کار  یطمح در گرما و ییروشنا صدا، یریگ اندازه  روش بررسي:

 عوامل طیشرا مورد در یذهن  یابیارز و موجود یاستانداردها طبق
 تینها در. شد انجام ساخته، خود رسشنامهپ کی از استفاده با یکیزیف

 یلیتحل و یفیتوص یآمار یها روش قیطر از جینتا نیب ارتباط
 .شد یبررس

 عوامل یریگ اندازه نیب که داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 عوامل نیا از  پرسنل یذهن یابیارز با کار طیمح در یکیزیف آور انیز
 .دارد وجود خوبنسبتاً  توافق کی

 یابیارز ییتوانا دهد یم نشان مطالعه نیا های یافته  نتیجه گیری:

 طیشرا انگریب تواند یم ،یکیزیف آور انیز عوامل زانیم از پرسنل یذهن
 یها یابیارز در امر نیا که باشد، کار طیمح در آور انیز عوامل یواقع
 تاس این آن، بیمعا از البته. ردیگ قرار استفاده مورد تواند یم هیاول
 جمعیت از هایی نمونه از استفاده به نیاز اغلب ذهنی متدهای که

 متد این از جهینت در دارد، اند داشته حضور مورد، محیط در که کاربر
 .کرد استفاده توان ینم ابتدایی، طراحی در

 آور انیز عوامل ،یریگ اندازه ،یذهن یابیارز  واژه های كلیدی:

 .یکیزیف

 

 روش دو( نهیهز-سود) یگذار ارزش مطالعه

 ریمس در كنترل و منبع حذف بر يمبتن صدا كنترل

 يصوت منابع
 یریخ هما,  مشفق نیحس,  یمیرح دیجمش*,  زاده یکابل یعل

 یپزشک علوم دانشگاه, البرز یپزشک علوم دانشگاه*, البرز یپزشک علوم دانشگاه
 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, رانیا

 و بوده توجه مورد آور زیان املعو از یکی عنوان به صدا  مقدمه:

 یها روش انواع.است شده ابداع گوناگونی یها روش آن کنترل جهت
 در. هستندها  روش این از یفرد حفاظت و یمهندس ،یتیریمد

 کنترل صورت نیا ریغ در و صدا حذف با تیاولو یمهندس یها روش
 با که داشته یماد منابع به ازین روش دو هر. باشد یم منبع در صدا

 نهیهز پژوهش نیا در. شود یم کنترل ینیمع اندازه به صدا آن صرف
 کاهش مقدار و «منبع در صدا کنترل» و «صدا منبع حذف» روش دو

 نیا از هدف. است گرفته قرار سهیمقا و یبررس مورد طیمح در صدا
 صدا کنترل روش انتخاب جهت مناسب یالگو کی افتنی پژوهش

 نهیبه یصدا کنترل به یابیدست هتج موجود منابع به توجه با
 .باشد یم

 46 مدت به 4931تا 4911 سال از پژوهش نیا  روش بررسي:

 نیا نیمحقق توسطها  آن در صدا که مختلف صنعت 14 در سال
 هر در. است گرفته قرار یبررس مورد است شده کنترل پژوهش

 ثبت و مشخص کنترل روش و نهیهز صدا، کاهش مقدار کار طیمح
 یمبنا بر کنترل مورد 94 آن در که صدا کنترل مورد 75. است  شده

 دیتول عامل حذف یمبنا  بر زین مورد 18 و صدا دیتول منبع کنترل
 یآمار یها روش توسط جینتا و شده یبررس است بوده صدا کننده
 .است گرفته قرار سهیمقا مورد

 یصدا کاهش زانیم آمده عمل به یآمار های یبررس در  یافته ها:

 یمعن تفاوت با صدا عامل حذف روش در کار طیمح
  منبع در صدا کنترل به نسبت یتر مناسب روش (p<6,667)یدار
 متفاوت روش دو نیا جهت شده صرف یها نهیهز اما. باشد یم
 به نسبت طرح یاجرا هیاول نهیهز صدا منبع حذف روش در. باشد یم

 نهیهز یول .باشد یم dB بر تومان ونیلیم  7/4-9/1 صدا کاهش
 زیناچ ای شده حذف موارد شتریب در (maintenance)یجار یها
 منبع کنترل روش جهت شده صرف هیاول نهیهز مقابل در. باشد یم

. باشد یم تومان ونیلیم 5/6 -1/4 نیب بل یدس هر ازاء به صدا، دیتول
 یازا به تومان ونیلیم 4/6-9/6 متوسط طور به یجار یها نهیهز
 یمعن تفاوت یآمار سهیمقا در. شود یم برآورد سال در بل یدس هر
 .ندارد وجود روش دو نیا نیب یکل نهیهز صرف لحاظ از یدار

 کسانی بازده و یابد یم کاهش صدا روش دو هر در  نتیجه گیری:

 طور به منبع از یناش یصدا صدا، عامل حذف روش در اما. باشد یم
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 بر یمبتن که صدا دیولت منبع کنترل روش در اما. شود یم حذف کامل
 فقط روش نیا و مانده یباق صدا منبع باشد یم یا سازه یها روش
 به صدا کاهش مقدار عمل در و شود یم طیمح به صدا خروج از مانع

 زین ینگهدار و ریتعم یها نهیهز نیهمچن. باشد ینم محاسبات اندازه
 شده ثبت مشاهدات و پژوهش ین. بنابرادارد وجود روش نیا در
 کنترل روش عیصنا رانیمد و یا حرفه بهداشت کارشناسان شتریب

 که نمایند یم انتخاب یکنترل یها نهیگز نیب در را صدا دیتول منبع
 نیماش و زاتیتجه در رییتغ عدم در را انتخاب نیا علت توان یم

 بر. دانست روش یاجرا یباال سرعت و نییپا نصب نهیهز آالت،
 به توجه با منبع در صدا کنترل روش از استفاده پژوهش نیا اساس
 صدا منبع حذف به نسبت یتر مناسب راهکار موجود یماد منابع

 .باشد یم

 کنترل نهیهز صدا، منبع حذف صدا، کنترل  واژه های كلیدی:

 .صدا

 

 در )يموكراس دات كیتكن( مشاركت كاربرد

 يطیمح يارگونوم عوامل كنترل
 یدهنو سارا*,  یواحد عبداهلل

 یکاربرد ، یعلم آموزش مرکز*, صفا یصنعت گروه یکاربرد ، یعلم وزشآم مرکز
 صفا یصنعت گروه

 توسعه در سازمان تمام فعال مشارکت مشارکتی، ارگونومی  مقدمه:

 ارتقاء منظور به مدیریت کامل حمایت با ارگونومی دانش اجرای و
 ،یانم ینا از. است وری بهره و کیفیت کار، محیط شرایط

 هاى ایده توان مى آن از استفاده با که است ابزارى ىموکراس دات
 بهترین و نمود کشف را خاص موضوع یک مورد در گروهى

 .داد تشخیص را پیشنهادات

 فاز چهار شامل پژوهش نیا یاجرا مراحل  روش بررسي:

 طیمح یکیزیف آور انیز عوامل یریگ اندازه: از عبارتند که باشد یم
 به یطیمح یارگونوم یمبان آموزش ،(گرما و ییروشنا صدا،)کار

 .ها داده لیتحل و یموکراس دات یمشارکت روش یاجرا کارگران،

 ای یصوت موانع از استفاده شنهادیپ با کارگران از ٪81  یافته ها:

 کار طیمح در صدا کنترل منظور به طیمح در صوت جاذب مواد
 با رانکارگ از ٪15,5 نیهمچن ، اند بوده موافق ای موافقکامالً 

 کار طیمح در( کننده خنک) مطبوع هیتهو لیوسا از استفاده شنهادیپ
 نیب در و اند بوده موافقکامالً  و موافق گرما تیوضع بهبود یبرا

 ٪15,8 کار، طیمح ییروشنا طیشرا بهبود جهت شده ارائه شنهاداتیپ
 کار، طیمح در یاضاف یمصنوع ییروشنا نیتأم شنهادیپ با کارگران از

 .اند بوده موافق کامالً

 در که دهد یم ارائه را کار راه نیا پژوهش نیا  نتیجه گیری:

 (کار یطمح آور یانز عوامل کنترل رینظی )تخصص اریبس های ینهزم
 سپس و تخصص صاحب افراد توسط شنهاداتیپ ارائه با توان یم هم

 یمعرف یها نهیگز نیب از انتخاب جهت کارگران مشارکت از استفاده
 جنبه شیافزا و میتصم امر در کارگران بودن میسه منظور هب شده
 استفاده یمشارکت یها روش از ،یکنترل یکارها راه رشیپذ و تعهد
 و رشیپذ بدون یکنترل کار راه چیه کرده، ثابت تجربه که چرا کرد

 .گردد ینم ختم مطلوب جهینت به کارگران یهمراه

 عوامل نترلک ، یموکراس دات مشارکت،  واژه های كلیدی:

 .یطیمح یارگونوم

 (NIHL) صدا از يناش یيشنوا افت زانیم يبررس

 استان يساختمان یها پروژه از يكی كارگران در

 1939 سال -زدی
 نیغالمحس,  یبرخوردار ابوالفضل*,  یبافق زاده یعیشف هیمهد

 یمقدس یمجتب,  یحلوان
 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی

 یتیوضع کار طیمح یصدا و سر از یناش ییشنوا افت  مقدمه:

 از آن یامدهایپ ن،یا وجود با اما ،آید ینم چشم به که است یمخف
 یمنیا در اختالل باعث ،یشغل و روزانه ارتباط یبرقرار مشکل جمله

 و یفراوان نییتع مطالعه نیا از هدف. گردد یم کارگران عملکرد و
 در  (NIHL) صدا و سر با مواجهه از یناش ییشنوا افت مشخصات

 .بود زدی استان یساختمان یها پروژه از یکی کارگران

 تست ،ییشنوا حفاظت مداخله از یبخش عنوان به  روش بررسي:

 در هرتز لویک 1 تا 6,7 یها فرکانس در گوش دو هر یبرا یومتریاد
 پرسشنامه  ،یومتریاد از قبل. شد انجام یصوت قیعا اتاقک

 اجرا هست، یکاغذ-قلم ییشنوا شیپ تست کی که کیاتواسکوپ
 که گرفت صورت اساس نیا بر ییشنوا افت یفراوان نییتع. شد

 شتریب صفر یباال بل یدس 17 از گوش نیبدتر در ییشنوا آستانه
 .نباشد

. گرفتند قرار یبررس مورد کارگران از نفر 165 مجموع در  یافته ها:

 حساس باالتر یها فرکانس در ییشنوا افت کارگران از ٪71 از شیب
 که است آن از یحاک جینتا. دادند نشان( هرتز لویک 8 و 1) صدا به
 ارتباط یساختمان عیصنا در افراد کار سابقه و ییشنوا افت زانیم نیب

 راست و چپ گوش ییشنوا زانیم نیب نیهمچن. دارد وجود دار یمعن
 گوش که داد نشان جینتا و داشت وجود یدار یمعن اختالف کارگران

 وزوز کارگران از% 98. هست برخوردار تری یفضع ییشنوا از چپ
 انیبها  آن از% 86 و کردند گزارش را( گوش در زنگ یصدا) گوش

 مشکل دچار بلند یصدا و سر در افراد با مکالمات فهم در که نمودند
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 ) ییشنوا حفاظت زاتیتجه از استفاده زمان نیانگیم. هستند

HPDs) رابطه. بود ازین مورد کل زمان% 18 کارگران توسط 
 لویک 1-8) باالتر یها فرکانس ییشنوا افت نیب یدار یمعن معکوس

 > Pv) شد مشاهده ییشنوا حفاظت زاتیتجه از استفاده و( هرتز

 استفاده ییشنوا حفاظت زاتیتجه از که یکارگران .(6,664
 یبهتر ییشنوا تیوضع از کارگران، گرید به نسبت ،کردند یم

 .بودند برخوردار

 یناش مالحظه قابل ییشنوا افت مشکل مطالعه نیا  نتیجه گیری:

 را ییشنوا حفاظت زاتیتجه از نامناسب و کم استفاده و صدا و سر از
 ییشنوا حفاظت برنامه نیبنابرا. داد نشان یساختمان کارگران نیب در

 یومتریاود یا دوره تست و ییشنوا حفاظت مداخله جمله از مؤثر
 .گردد یم شنهادیپ مطالعه مورد تیجمع یبرا

 ، (NIHL) صدا از یناش ییشنوا افت  واژه های كلیدی:

 .یساختمان یها پروژه ،ییشنوا از حفاظت زاتیتجه

 

 و یرنوبت كا نظام در اشتغال ارتباط يبررس

 يگوارش مشكالت
 یجعفر  اکرم, یبرخوردار ابوالفضل*,  یبافق زاده یعیشف هیمهد

 یمقدس یمجتب, یرودبند
 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه, کرمان یپزشک علوم دانشگاه,  زدی

 دارند؛ نقش یگوارش کالتمش جادیا در یمختلف عوامل  مقدمه:

 ینیکافئ مشروبات گار،یس مصرف نامناسب، ییغذا های یمرژ استرس،
 نیا مطرح قابلسؤال  امااند.  جمله آن از لوریپ باکتر کویهلو عفونت 

 چه و است؟ اندازه چه انیم نیا در یکار نوبت سهم  که است
 و دارد؟ وجود یکار شب اثر در عوارض نیا جادیا بر دال یشواهد

 نیا دیتشد در یریتأث چهنوبت کاران  یبهداشت ریغ یرفتارها نکهیا
 مشکالت علل یبررس مطالعه نیا از هدف داشت؟ خواهد مشکالت

 به توجه با ینوبت کار نظام در اشتغال با آنو ارتباط  یگوارش
 .است نیشیپ مطالعات

 مرتبط یها واژه دیکل از استفاده با مطالعه نیا در  روش بررسي:

 .شد اطالعات یآور جمع به قداما

 و یکار نوبت نیب شده انجام مطالعات به توجه با  یافته ها:

به  که افرادی و. باشد یم موجود معنادار ارتباط ،یگوارش مشکالت
 در گوارشی سیستم اختالالت از ییها نشانه ،کنند یم کار شیفتیطور 

 است شده گزارش بیشتر هستند کار روزکه  یکسان به نسبتها  آن
 رییتغ استرس، جمله از یمتعدد عوامل یرتحت تأث یگوارش مشکالت

 ت،یفیک یب ییغذا میرژ نامرتب، ییغذا یها وعده فت،یش عیسر
 .شود یم دیتشد فتیش رییتغ با افراد تطابق تیوضع ،یکار شب

 انتخاب جمله از یریتداب توان یم ها یافته به توجه با  نتیجه گیری:

و  منظم یکار برنامه ،ینوبتکار نظام در اشتغال یبرا مناسب افراد
 یخانوادگ های یتحما خواب، بهداشت نهیزم در افراد ،آموزشیاصول

 لیتقل ینوبتکار انباریز اثرات تا نمود اتخاذ...و نوبتکاران از یسازمان و
 .ابدی

 شغل، ن،یرکاردیس ،یگوارش اختالالت  واژه های كلیدی:

 .ینوبتکار

 

 يابیارز نمره هیپا بر حادثه وعوق نرخ ينیب شیپ

 مدل اساس بر يساختمان كارگاه كی در سكیر

 يخط ونیرگرس
,  یمقدس یمجتب,  یحلوان نیغالمحس*,  یبافق زاده یعیشف هیمهد

 مهیفه,  پور هنیم دهیحم,  یمتق زهرا یب یب,  یشورک کارگر فاطمه
 یاحمد

 یصدوق دیشه یزشکپ علوم دانشگاه*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه
, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه, زدی

, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 تیمعلول عوامل ینتر مهم از یکی عنوان به همواره حوادث  مقدمه:

 علت 7 از یکی حوادث، از یناش عاتیضا شده منتشر یها ارآم و زا
 افتهی توسعه و توسعه حال در یکشورها در یسن یها گروه در عمده

 اساس بر حادثه وقوع نرخ ینیب شیپ قیتحق نیا از هدف. باشد یم
 اساس بر یساختمان کارگاه کی در گرفته صورت سکیر یابیارز نمره
 .باشد یم یخط ونیرگرس مدل

 بر که بوده یلیتحل-یفیتوص نوع از حاضر مطالعه  بررسي: روش

 از پس. است گرفته صورت یساختمان کارگاه کی در شغل 96 یرو
 انجام  PHA روش به سکیر یابیارز مشاغل، خطرات یبند دسته

 کد. شد گرفتهدر نظر  ( RAC) سکیر یابیارز کد شغل هر یبرا و
 شتریب سکیر و خطر اب یمشاغل که است یصورت به سکیر یابیارز
 حادثه یها شاخص سپس.  باشند یم برخوردار یکمتر RAC از

 بیضر ،(AFR) حادثه تکرار بیضر شامل مشاغل نیا در انهیسال
 در و محاسبه ،(FSI) تکرار-شدت شاخص و (ASR) حادثه شدت

 روش به حادثه وقوع نرخ ینیب شیپ یبرا یآمار زیآنال تینها
 .شد انجام یخط ونیرگرس

 نیب یمعنادار کامالً ارتباط رسونیپ یهمبستگ بیضر  افته ها:ی

 نیهمچن. داد نشان حادثه یها شاخص و سکیر یابیارز یکدها
 شیافزا واحد کی یازا به که کرد نییتع یخط ونیرگرس معادله

RAC، زانیم AFR، ASR و FSI و 95/446 ،3/41 بیترت به 
 .یابد یم کاهش 11/4
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 سکیر سطح با یمشاغل که دهد یم نشان ها یافته  نتیجه گیری:

 یشتریب رفته دست از یروزها جهینت در و حادثه وقوع مستعد باال
 و شده ییشناسا نواقص سکیر کاهشبه منظور  نیبنابرا. باشند یم

 صنعت در رانهیشگیپ برنامه کی یساز ادهیپ حوادث، کاهشبالطبع 
 از یریشگیپ عوامل ینتر مهم از یمنیا یزیر برنامه. است یضرور
 ضمن تواند یم برنامه نیا رایز. باشد یم یکار طیمح در حادثه وقوع

 رانیمد از اعم افراد، یریپذ تیمسئول سطح افراد، فیوظا شرح نییتع
 ارتقا یمنیا مسائل قبال در را مانکارانیپ و ناظران سرپرستان، ارشد،
 .دهد

 مدل حادثه، شاخص ،PHA ریسک، یارزیاب  واژه های كلیدی:

 .ونیرگرس

 

 روش از استفاده با حادثه یها شاخص نییتع

 جینتا سهیمقا و (SPF) يمنیا عملكرد فاكتور نینو

 يساختمان پروژه كی در يسنت روش با
 محمد نیحس,  یحلوان نیغالمحس*,  یبافق زاده یعیشف هیمهد

 یمقدس یمجتب,  فالح رضا,  ییرزایم
 یصدوق دیشه یپزشک علوم گاهدانش*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی
 غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه, زدی

 زانیم از استفاده با یکار های یطمح در یمنیا عملکرد  مقدمه:

 شود یم زده نیتخم (ASR) حادثه شدت زانیم و (AFR) یفراوان
 به ازین که یشغل عیوقا به مربوط رفته دست زا یروزها فقط و

 دو ASR و AFR .گردد یم لحاظ محاسبات در دارند، گزارش
 هرچند دارند، یجهان کاربرد که هستند یمنیا عملکرد مهم شاخص

 یبرا. است متفاوت گرید کشور به یکشور ازها  آن محاسبات که
 دست زا زمان و صدمات همه که است ازین یمنیا عملکرد محاسبه

 فیتعر یدیجد فاکتور نیبنابرا. شود گرفته نظر در یکار رفته
 از یناش یکار رفته دست از یروزها ای ساعات اساس بر که شود یم

 یمنیا عملکرد فاکتور. باشد یم آن شدت ازنظر  صرف یشغل واقعه هر
 از یشغل عیوقا و حوادث از یناش یکار رفته دست از ساعات د،یجد

 راها  جراحت و ها یکبود حوادث، هیاول یها کمک ر،یم و مرگ جمله
 .باشد یم آسان آن کاربرد و ساده SPF فرمول. گیرد یدر نظر م

 بر که است نگر گذشته پژوهش کی مطالعه نیا  روش بررسي:

 صورت بافق آهن سنگ در واقع یساختمان پروژه در شغل 19 یرو
 حادثه یها شاخص مربوطه، اطالعات یآور جمع از پس. است گرفته

(AFR و ASR) ثبت مهیب فرم درها  آن حوادث که یمشاغل یبرا 
 مرحله در. شد محاسبه داشتند، بتیغ یکار روز 9 از شیب و بود شده
 شدت ازنظر  صرف د،یجد یمنیا عملکرد فاکتور نییتع یبرا بعد

 و مشخص، یکار رفته دست از ساعات و صدمات یتمام حادثه،
 .شد محاسبه SPF فاکتور

 شاپ مشاغل حادثه، یها شاخص نییتع یسنت روش در  یافته ها:

 تکرار بیضر نیشتریب سندبالست و رنگ و یجوشکار ،یآرماتوربند
 یفلز استراکچر نصب و یآرماتوربند شاپ مشاغل و (AFR) حادثه

 از. بودند دارا را (ASR) حادثه شدت بیضر نیشتریب ،کار برق و
 مشاغل که داد نشان (SPF) دیجد یمنیا عملکرد فاکتور یطرف

 ینسب یمنیا از یبند آرماتور و کار پوشش ،یفلز استراکچر نصب
 گرید مشاغل به نسبت مشاغل نیا در حوادث و برخوردارند ینییپا

 .باشد یم باالتر

 یمنیا وها  شرکت بر نظارت امروزه که ییآنجا از  نتیجه گیری:

 محاسبات بر هیکت است، کرده دایپ یخاص تیاهم رفتار، بر یمبتن
 کوچک، یشغل بیآس هر. ستین یکاف ASR و AFR یسنت

. باشد یم تیریمد و کارکنان یمنیا نگرش و رفتار کننده منعکس
 و گزارش شدت، ازنظر  صرف عیوقا تمام که است ازین نیبنابرا

 تعداد بر رفته دست از زمان نسبت) SPF محاسبه. گردد محاسبه
 عملکرد و فرهنگ که است ساده و داعتما قابل ابزار کی ،(عیوقا

 .کند یم انیب وضوح به را شرکت یمنیا

 بیضر حادثه، تکرار بیضر حادثه، شاخص  واژه های كلیدی:

 .(SPF) یمنیا عملکرد فاکتور حادثه، شدت

 

 انیم در يشغل های یبآس سكیر يابیارز

 از استفاده با ينیرزمیز معادن از يكی كارگران

 ندگانهچ تیالج يونیرگرس مدل
 هیمهد,  فالح رضا,  ییرزایم محمد نیحس*,  یمقدس یمجتب

 یبافق زاده یعیشف
, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 با یشغل یها یبآس سکیر یابیارز مطالعه نیا از هدف  مقدمه:

 .باشد یمعدن کاران م کار طیمح و یفرد اتیخصوص به توجه

 به صدمه و بیآس سکیر یابیارز منظور به  روش بررسي:

 و ینریبا تیالج مدل از ینیرزمیز معادن از یکی در شاغل کارگران
 سکیر یریگ اندازه یبرا ینریبا تیالج مدل. شد استفاده چندگانه

 تیالج مدل که، یحال در شود یم دهاستفا معدن کارگران به بیآس
 و سنجش مورد را گزارش قابل و دیشد صدمات سکیر چندگانه

 .دهد یم قرار یابیارز

 هم و یفرد اتیخصوص هم که داد نشان مطالعه نیا  یافته ها:

 یرو بر یا مالحظه قابل اثرمعدن کاران  کار طیمح های یژگیو
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 و سن اگرچه ،یردف یرهایمتغ انیم در. دارد صدمات وقوع سکیر
 وقوع سکیر با یدار یمعن ارتباط چیهمعدن کاران  یکار تجربه

 در کارگران که داد نشان مشاغل یبند طبقه اما نداشت، صدمات
 ب،یآس کی رخداد و وقوع در متفاوت، مشاغل با مواجه معرض

 یبند طبقه کار، محل یرهایمتغ نیب از. باشند یم یزترآم مخاطره
 مواجه، از خارج یمکان های یتموقع که داد شانن کار محل تیموقع

 .باشند یم یشتریب حادثه جادیا مستعد

 یها روش از استفاده که دهد یم نشان مطالعه  نتیجه گیری:

 از یبهتر اریمع چندگانه و ییدوتا تیالج مدل مانند شرفتهیپ یآمار
. دهد یم ارائه یکل آمار یریگ اندازه به نسبت را صدمات سکیر

 سطح یدارا تجربه کم کارگران که داد نشان مطالعه نیا نیهمچن
 ازین نیبنابرا. باشند یم باال تجربه یدارا کارگران با مشابه سکیر

. ردیبگ صورت تجربه با کارگران یبرا یبازآموز یها دوره که است
 یاقدامات حوادث کاهش جهت تیریمد که شود یم هیتوص نیهمچن

 شیافزا جهت در یتخصص و یعموم الزم یها آموزش جمله از
 .دهد انجام کارگران یآگاه

 مدل ،یشغل های یبآس سک،یر یابیارز  واژه های كلیدی:

 .تیالج ونیرگرس

 

 و برق یروین عیتوز كاركنان در يخستگ

 آن كنترل یراهكارها
 فر سعادت یعل,  یعسگر محسن*,  یگوهر عباس فائزه
, یبهشت دیشه یپزشک ومعل دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 در مختلف طیشرا در کار هنگام برق یروین عیتوز کارکنان  مقدمه:

 کار نامناسب، یپوسچرها همچون زا تنش یها تیموقع انواع معرض
 ییهوا و آب تیوضع کار، فشار ،یکار نوبت ته،یسیالکتر ارتفاع، در

 امر نیا که دارند قرار...  و حد از یشب یکار ساعات نامناسب،
 نیا در. شود ها آن فیوظا یفایا در یناتوان و استرس منجر تواند یم
 ،یسالمت بر سوء امدهاییپ لیدل به کار از یناش یخستگ انیم

 توجه با. است جدیمورد توجه  حوادث شیافزا و یکار بازده کاهش
 هدف اب حاضر پژوهش ،یکار مداوم ساعات از یناش داتیتهد به

 آن رفع جهت مناسب یراهکارها ارائه و عامل نیا نقش یبررس
 .است شده  انجام

 ،یکار مداوم ساعات زیآنال جهت مطالعه نیا در  روش بررسي:

 همکاران و بال مطالعه اساس بر عیتوز کارکنان از ینظرسنج کی
 شد، انجام SPSS افزار نرم با ها داده زیآنال و آمد عمل به( 1644)

 از یخستگ اختالالت و علل انواع، زمینه در اطالعات یردآورگ جهت
 یها گاهیپا و یا کتابخانه مطالعات در موضوع با مرتبط یها دواژهیکل

 شد، استفاده مدکس ایران و یدانشگاه جهاد ،magiran یاطالعات
 .گرفتند قرار یبررس مورد مرتبط منبع 14 یتدر نها

 استان برق یروین عیتوز تشرک کارکنان از نفر 496  یافته ها:

 مبانیس ها آن 1/83% که کردند شرکت ینظرسنج نیا در کرمانشاه
 از ییباال درصد با ازحد شیب یکار فشار دهد یم نشان جینتا بودند،

 در ضعف و( 9/87)% یاریهوش کاهش ،(1/51)% یخستگ وعیش
. است شده تجربه کارگران نیب در( 3/77)% یریگ میتصم تیقابل
. دهد یم رخ کار شیافزا از ساعته 1-48 فاصله در عالئم زا %8/15
 با 3/71. %بودند شده جراحت دچار تیفعال نیح در افراد% 1/71
 را خود موافقت 4/95% موافق، یکار یمتوال ساعات کاهش استیس

 مخالفت% 1 تنها و شرکت یسو از یاتخاذ یها استیس به بسته
 .اند نموده اعالم استیس نیا با را خود

 یخطا به منجر عوامل نیتر مهم از یکی یخستگ  نتیجه گیری:

 لیدل به که است برق عیتوز یها شبکه کارگران نیب در یانسان
 در دیبا مورد نیا رد،یگ یم قرار توجه مورد کمتر آن مشکل صیتشخ

. شود لحاظ حوادث یبررس ندیفرا و شرکت یکار یها استیس
 به توجه مناسب، آموزش و یزیر برنامه ،یانسان منابع تیریمد

 خواب، بهداشت داروها، از استفاده ،یطیمح و یشخص یها جنبه
 یفرد کنترل یراهکارها از مناسب هیتغذ و ورزش استراحت، برنامه

 .است یخستگ یتیریمد و

 ،یخستگ تیریمد ،یارگونوم ،یکار نوبت  واژه های كلیدی:

 آموزش

 

 نییتع و یيشنوا محافظ زاتیتجه از استفاده

 افت زانیم با آن ارتباط و صدا و سر درک زانیم

 يساختمان كارگران در یيشنوا
 هیمهد,  فالح رضا,  ییرزایم محمد نیحس*,  یمقدس یمجتب

 یبافق زاده یعیشف
, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه

 زدی یصدوق دیشه یکپزش علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 لیوسا کاربرد حیتشر و فیتوص مطالعه، نیا از هدف  مقدمه:

 نییتع و یساختمان کارگران انیم در (HPDS ) ییشنوا حفاظت
 زانیم یبررس و مواجهه معرض در یصدا و سر ازها  آن درک زانیم

 .باشد یم ییشنوا افت

 روهگ انیم از نفر 166 شامل مطالعه مورد تیجمع  روش بررسي:

 که بودند مونتاژکار وبرش کار  جوشکار، ناظر، مهندس یشغل یها
 HPDS از استفاده به مربوط اطالعات و انتخاب یتصادف صورت به

 سپس. شد یآور جمع پرسشنامه از استفاده با ییشنوا افت زانیم و
 در صدا و سر از درک زانیم و HPDS از استفاده زانیم نیانگیم
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 مورد یها ریمتغ. گرفت قرار سهیمقا مورد مختلف، یشغل یها گروه
 ،یفرد حفاظت زاتیتجه از استفاده شامل مطالعه نیا در یبررس

 افت و صدا و سر با مواجهه زانیم آموزش، کار، سابقه سن، شغل،
 ریسا و HPDS از استفاده نیب رابطه یبررس یبرا. باشد یم ییشنوا
 رهیمتغ چند و رهیمتغ دو لیتحل و هیتجز روش از رهایمتغ

(Bivariate and multivariate analysis) شد استفاده. 

 نیب یدار یمعن تفاوت ره،یمتغ دو زیآنال از استفاده با  یافته ها:

 مشاهده یشغل گروه و کار سابقه سن، و HPDS از استفاده نیانگیم
 ونیرگرس از استفاده با مستقل صورت به رهایمتغ زیآنال نیهمچن. شد

 از استفاده نیانگیم نیب فقط که داد نشان ره،یمتغ چند کیلجست

HPDS دارد وجود یا مالحظه قابل و دار یمعن تفاوت شغل نوع و. 

 حفاظت زاتیتجه از استفاده که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 یتوجه قابل بهبود به ازین ،یبررس مورد یشغل یها گروه در ییشنوا
 و HPDS از استفاده زانیم لیقب از یموارد گردد یم شنهادیپ و دارد

 و مواجهه معرض در تیجمع یکیدموگراف های یژگیو ، مواجهه حدود
 گرفته نظر در ییشنوا حفاظت یها برنامه یطراح در مختلف مشاغل

 .شود

 افت ،(HPDS) ییشنوا محافظ زاتیتجه  واژه های كلیدی:

 .یساختمان کارگران صدا، درک ،ییشنوا

 

 ساخت پروژه در حادثه یها شاخص يبررس

 ونیآگلومراس كارخانه
 هیمهد,  فالح رضا,  ییرزایم محمد نیحس*,  یمقدس یمجتب

 یبافق زاده یعیشف
, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, غرب واحد-تهران آزاد دانشگاه

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 حوادث کاهش و یانسان ینیرو صیانت و حفظ منظور به  مقدمه:

 استفاده با و گردد یآورجمع حوادث به طمربو تطالعاا که است ازین
وقوع  از یریجلوگ جهت زمال یهاراهکار و برنامهها اطالعات، نیا از

 به یابیدست جهت مؤثر یها راه از یکی. ردیبگ صورت آن دمجد
 عیصنا در هک حادثه یها شاخص یبررس حوادث، به مربوط اطالعات

 .باشد یم ،شود یم نامبرده یمنیا عملکرد یها شاخص عنوان تحت

 گرفته صورت یلیتحل-یفیتوص پژوهش کی در  روش بررسي:

 یمنیا عملکرد یها شاخص ون،یآگلومراس کارخانه ساخت پروژه در
 تکرار بیضر شاملها  شاخص نیا. شد محاسبه شغل 96 در انهیسال

-شدت شاخص و (ASR) ثهحاد شدت بیضر ،(AFR) حادثه
 به مربوط اطالعات یبررس و یآور جمع از پس که بود (FSI) تکرار

 دیگرد محاسبهها  شاخص نیا پروژه، نیا در داده رخ حوادث

 حادثه تکرار بیضر نیباالتر مختلف، مشاغل انیم در  یافته ها:

 مربوط یکار رفتهاز دست  روز نیشتریب و یجوشکار شغل به مربوط
 تعداد اریمع انحراف و نیانگیم. بود یفلز اسکلت صابن شغل به

 یکار رفته دست از یروزها تعداد و 98/7±( 11/46) حوادث
 و نیانگیم نیهمچن. باشد یم پروژه نیا در ±18/91( 61/89)

 حادثه شدت بیضر ،(AFR) حادثه تکرار بیضر اریمع انحراف

(ASR) حادثه شدت-تکرار بیضر و (FSI)( 35/94) بیترت به
 .باشد یم 1/1±( 9/1) و ±91/417( 59/149) ، ±88/13

 وجود و حوادث بروز یباال نرخ به توجه با  نتیجه گیری:

 که است الزم ونیآگلومراس پروژه در قبول قابل ریغ های یسکر
 قیدق یبررس به نسبت تر یعسر هرچه سرپرستان و یمنیا انیمتصد

 اقدامات به توجه با و ندینما اقدام آن رفع و یمنیا های یرتمغا
 در خطر کنترل و حوادث زانیم کاهش جهت در ،یشنهادیپ یاصالح
 .بردارند گام شرکت

 بیضر حادثه، تکرار بیضر حادثه، شاخص  واژه های كلیدی:

 .تکرار-شدت شاخص حادثه، شدت

 

 روش به بار يدست حمل یا مقایسه يارزیاب

 یها كارگاه در NIOSH معادله و اسنوک جداول

 یبرسنگ 
 یعخانیشف اکبر یعل*, یشیدرو میابراه

 نیقزو  یپزشک علوم دانشگاه*, کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 سبب تواندمی که است یوظایف جمله از بار یدست حمل مقدمه:

 از ییک و گردد کار با مرتبط یعضالن -یاسکلت اختالالت ایجاد
 یشغل یکمردردها بار، یدست حمل از یناش اختالالت ترینرایج
 -یاسکلت یها ناراحتی میزان تعیین منظور به حاضر مطالعه. است

 اسنوک جداول روش دو با بار یدست حمل وظایف یارزیاب ،یعضالن
 .گرفت انجام روش، دو این نتایج مقایسه و NIOSH معادله و

 بر 4936 سال در یتحلیل -یتوصیف مطالعه این  روش بررسي:

. شد اجرا قروه شهرستان در یبرسنگ  یها کارگاه کارگر 76 یرو
 نوردیک پرسشنامه از یعضالن -یاسکلت اختالالت شیوع تعیین یبرا
 وظایف یارزیاب یبرا NIOSHمعادله و اسنوک جداول روش از و

 میزان لحاظ از روش دو این نهایت در. گردید استفاده بار یدست حمل
 .گردیدند مقایسه هم با ریسک یارزیاب در توافق

 یفراوان بیشترین گذشته ماه 41 در که داد نشان نتایج :یافته ها

)  آرنج ،%(11)کمر ینواح به مربوط یعضالن -اسکلتی هایناراحتی
 از بیشتر کارگران توسط شده بلند وزن. باشدمی%( 98% و شانه ) 11

 بود اسنوک جداول یحت وNIOSH معادله از آمده بدست مجاز وزن
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 یواحدها در ریسک سطح که داد شانن روش دو هر یارزیاب نتایج و
 دو دقت که داد نشان روش دو نتایج مقایسه. باشد یم باال  مختلف

 .است متفاوتکامالً  ریسک برآورد در روش

 ر یاسکلت های یناراحت شیوع که رسد یم نظر به نتیجه گیری:

 جهت یارگونومیک اقدامات انجام و باالست کارگران در یعضالن
 روش که داد نشان جینتا نیهمچن. است یضرور کار شرایط بهبود

 و یباالتر دقت از شده هیتوص یوزن حدود و سکیر برآورد در وشینا
 .است برخوردار اسنوک جداول به نسبت یتر رانهیگ تخس

 اسنوک، جداول بار، یدست حمل ،یارزیاب  واژه های كلیدی:

 .NIOSHمعادله

 

 همراجع در شده ثبت كار از يناش حوادث يبررس

 ياجتماع رفاه و تعاون كار، اداره به كنندگان

 1987-1939 یها سال يط در زدی شهر
 یمهد,  یحلوان  نیغالمحس,  ینیعابد  محمود*,  کوهنورد بهرام

 یمینج رضا محمد,  یکوجرد یفرج

 جهان در ریم و مرگ علت نیسوم کار از یناش حوادث  مقدمه:

 خطر عوامل ینتر مهم از یکی عنوان به و شوند یم محسوب
 توسعه حال در و یصنعت جوامع در اقتصادی و یاجتماع ،یبهداشت

 ثبت یشغل صدمات آمار یبررس حاضر پژوهش هدفاند.  شده یمعرف
 .است بوده مختلف یها سال یط در شده

 ثبت اطالعات مبنای بر نگر گذشته مطالعه نیا در  روش بررسي:

 رفتهیپذ انجام زدی شهر یاجتماع رفاه و تعاون کار، اداره در شده
 کار از یناش حوادث موارد یتمام ،یبررس مورد آماری جامعه. است
 4939 تا 4915 یها سال یط در کننده مراجعه دهید حادثه افراد برای
 علت حادثه، ساعت حادثه، سال شامل حادثه های یژگی. واست بوده

 یبند دسته ییها گروه زیر در سن نیز و دیده آسیب عضو حادثه،
 .شدند

. شد گزارش مورد 194 مطالعه، نیا در حادثه تعداد  یافته ها:

 تیوضع ساله، 17-13 یسن گروه مردان، در حادثه تعداد نیشتریب
. بر اساس بود ییراهنما سوم شامل زین التیتحصبر حسب  ومتأهل 
. داشت را حوادث آمار نیشتریب 46-49 ساعت حادثه، وقوع ساعت
 4 ،یدولت شرکت در و( مورد741)یررسمیغ شرکت در حادثه تعداد
 نوبت یبرا حادثه تعداد نیکمتر و نیشتریب. شد گزارش مورد
 دستگاه حادثه، وقوع علت ینتر . مهمبود( 91)شب و( مورد158)صبح
 وقوع عامل نیشتریب و یفن نقض دارای یا حفاظ بدون
. شد ذکر ماشین و اشیاء بین یا داخلکردن  یرگ ،(مورد997)حادثه

 نیشتریب و حادثه جهینت ینتر مهم عنوان به جراحت، و یکستگش

 ادارات و دفاتر در زین آن نیکمتر و دیتول و صنعت در حوادث زانیم
 حادثه نیشتریب دیده حادثه عضو اساس بر. شد گزارش مرکزی
 یعصب و خون گردش دستگاه به زین نیکمتر و پا و دست به مربوط

 .بود

 استفاده به کارگران قیتشو و آموزش وملز بر عالوه  نتیجه گیری:

 یمل یها نامه نییآ و نیقوان به احترام بر دیتاک ،یمنیا لیوسا از
 توسط استفاده موردها  دستگاه یمنیا به توجه زین و یا حرفه بهداشت
 را مطالعه مورد حوادث از یامالحظه  قابل درصد تواند یم انیکارفرما
 .دهد کاهش

 ،یاجتماع امور و کار اداره کار، از یناش ثحواد  واژه های كلیدی:

 .نگر گذشته مطالعه

 

 در پوست سرطان بروز در موثر عوامل يبررس

 رانهیشگیپ یها راه و رانندگان قشر
 *یرخانیام هیمرض

 * یاسالم آزاد

 دارد وجود یکار های یطمح در یمتعدد یخطرزا عوامل  مقدمه:

 که است دیخورش ورن بنفش یماورا اشعه خطرات، نیا از یکی که
. بر اساس شود یم پوست سرطان مانند یپوست یمارهایب به منجر

 دانشگاه طیمح و کار طب دپارتمان یسو از شده انجام مطالعات
 خطرات نیا توان یم کار طیمح در یمداخالت انجام با سوئد، اوپساال

 در زا سرطان عوامل با مواجهه کاهش یها راه از یکی. داد کاهش را
 مشاغل گونه ینا صاحبان آموزش رانه،یشگیپ و یمنیا اقدامات کنار
 .است یرانندگ مشاغل نیا جمله از. است

 از استفاده با تا است شده سعی مقاله این در  روش بررسي:

 به نهیزم نیا در شگامیپ یکشورها در گرفته صورت یعلم قاتیتحق
 ایراهکاره قشر، این میان در پوست سرطان افزایش علل بررسی
 .نمود ارائه بیماری این کنترل و کاهش جهت را یمناسب

 در شتریب که هستند یافراد نیتر عمده جزو رانندگان  یافته ها:

 تابش. هستند خود بدن چپ سمت در هم  آن پوست سرطان معرض
 سمت در پوست سرطان بروز خطر راننده کنار پنجره از خورشید نور

 سمت رانندگی زمان در زیرا. دهد می افزایش را رانندگان بدن چپ
 خورشید نور شدید تابش معرض در بدن نقاط سایر از بیشتر بدن چپ
 کمربند از استفاده معنی به ماشین ایمنی مردم بیشتر برای. دارد قرار

 های آسیب از را ما که دیگری راه اما هواست کیسه داشتن و ایمنی
 خورشید نور بربرا در پوست از محافظت دارد می نگه دور ای جاده
 مکرر یها تماس پوست سرطان شده شناخته عامل ینتر . مهماست

 امروزه. است یطوالن یها سال یط در خورشید بنفش یماورا اشعه با
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 رانندگان بین در پوستی های یماریب و پوست سرطان به ابتال آمار
 .است یافته افزایش

 اشعه با ماست خطرات از را رانندگان دیبا بنابراین  نتیجه گیری:

 انجام با و ساختآگاه  رانندگی، هنگام به دیخورش فرابنفش های
 ضد کرم کاله، نک،یع دستکش، از استفاده رینظ ایمنی اقدامات
 یماورا نور تماس از رهیغ و خودرو شهیش کردندار  یلترف آفتاب،
 پیشگیری در روز، از یخاص ساعات دربه خصوص  یخورش نور بنفش

 .نمود تالش وستپ سرطان بروز از

 لتریف پوست، سرطان  بنفش، یماورا اشعه  واژه های كلیدی:

 .خودرو شهیش کردن
 

 مدیریت برSTOP  یا مداخله روش اثر يبررس

 يمیپتروش شركت  كی در يمنیا جو
 یعخانیشف اکبر یعل*,  یشیدرو میابراه

 نیقزو  یپزشک علوم دانشگاه*, کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 یمنیا تیریمد ستمیس از یا هسته بخش یمنیا یها نامهبر مقدمه:

 بهبود کار طیمح در را یمنیا تیوضع توانند یم که باشند یم
 یا مداخله روش یاجراو  یریبکار گ حاضر، مطالعه هدف.بخشند

STOPپروژه در یمنیا جو مدیریتو  یمنیا فرهنگ ارتقاء جهت در 
 .است کردستان یمیپتروش شرکت ساخت فاز در

 در شاغل کارگر نفر 966 در حاضر یمقطع مطالعه  وش بررسي:ر

 یمنیا جو یابیارز منظور به. شد انجام یمیپتروش ساخت شرکت کی
 و رفتار بهبود و رییتغ برنامه کی. شد استفادهToolkitپرسشنامه از

 یمنیا آموزش و مشاهده برنامه عنوان تحت شرکت در یمنیا جو
 در. دیگرد نییتع منیا نا یرفتارها نرخ و شد گرفته بکار و اجرا
 .گرفت قرار یابیارز موردمجدداً  یمنیا جو تینها

 کل از% 77. شد شناخته منیا نا رفتارها کل از% 55  یافته ها:

 علت نیشتریب. بودند سقوط خطرات به مربوط یمنیناا یاهرفتار
 زاتیتجه یدسترس عدم و کردن عادت به مربوط منیناا یرفتارها
 یا مداخله برنامه یاجرا از کی از بعد. بود یردف حفاظت

STOP78% جو نمره نیانگیم. کرد دایپ کاهش منیناا یرفتارها از 
 برآورد 17/5 و 55/7 بیترت به برنامه یاجرا از بعد وقبل  یمنیا

 .دیگرد

 به توانند یم یمنیا یها برنامه که رسد یم نظر به نتیجه گیری:

 تیتقو من،یناا یرفتارها حذف در موثر کردیرو کی عنوان
 .باشند موثر مثبت یمنیا جو کی یجادا و یمنیا یکار های یتفعال

 و ساخت ،شرکتیمنیا ،جوSTOP روش  واژه های كلیدی:

 .یمیساز،پتروش

 مشاركت با ارگونومي های یسكر ارزیابي

 تولیدی یها سالن از یكي در تولیدی سرپرستان

 خودرو پارس شركت
 *ینیحس رضا دیحم دیس

 *یبهشت دیشه

 جهت در یصنعت یکار های یطمح در یارگونوم اصول تأثیر مقدمه:

 سطح در ریاخ یها سال در یعضالن یاسکلت های یبآس کنترل
 مختلف عیصنا از آمده بدست شواهد. است بوده بحث مورد یعیوس

 یاجرا تیموفق دیکل افراد، مشارکت و یریدرگ که دارد آن بر اشاره
 . باشد یم یکیارگونوم اصالحات

 فعال مشارکت و یآگاه سطح شیافزا بر دیتأک با مطالعه نیا
  کیارگونوم های یسکر یابیارز و ییشناسا هدف با و سرپرستان

 شرکت در( زنیکا) یاصالح های برنامه ارائه وها  آن خود توسط
 .شد انجام و یطراح خودرو پارس

 ارزیابی وهنح از متشکل ای کتابچه راستا، این در  روش بررسي:

 فنالندی ارزیابی روش اساس بر بدن پوسچرهای و بار کردن بلند
 یها فرم سپس. گرفت قرار تولید سرپرستان اختیار در و تهیه

 پیشنهادات و ها یابیارز نتایج تا گرفت قرار آنان اختیار در مخصوص
 این سپس. دهند قرار بهداشت و ایمنی اختیار در و کرده وارد را خود
 .گردید چک و بررسی ارگونومی کارشناسان توسط ها یابیارز

 در ارگونومی های یسکر یکار های یستگاها از مورد 18  یافته ها:

 سطح با یارگونوم های یسکر از ها یستگاها از مورد 74 باال، حد
 سکیر سطح از یکار ستگاهیا 17 شامل موارد هیبق و متوسط
 انجام و آموزشی برنامه اجرای از بعد. بودند برخوردار ینییپا یارگونوم
 از یبرابر 1,9 شیافزا با  ها زنیکا تعداد سرپرستان،توسط  ارزیابی

 پس سال کی یعنی  دوم سال در مورد 11 به  اول سال در مورد 41
 توسط  یابیارز و ییشناسا و یارگونوم آموزش برنامه یاجرا از

 .دیرس سرپرستان

 سطح تا گردیده باعث سرپرستان سازی توانمند  نتیجه گیری:

 به سرپرستان کامل اشراف به با و یافته افزایش پرسنل مشارکت
 راهکارهای بتوانند خود کاری های ایستگاه در ارگونومی های یسکر

 .دهند ارائه ارگونومی های یسکر سطح کاهش جهت در کاربردی

 ارزیابی عضالنی، – اسکلتی های یماریب  واژه های كلیدی:

 .فنالندی روش ،ارگونومی ریسک
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 يحرارت استرس شاخص دو سهیمقا و يابیارز

WBGT و TWL زدی يكاش كارخانه در 
، ییکاکا دهیسع، یروزآبادیف یبرخوردار ابوالفضل*, پور هنیم دهیحم

 یبافق زاده یعیشف هیمهدل، لع دونیفر
 ی،صدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 ی،صدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه ی،صدوق دیشه یپزشک لومع دانشگاه
 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 بسیار عوامل از یکی کار، محیط فیزیکی شرایط به توجه: مقدمه

 کار بازده شیافزا و صنایع کارگران در مناسب روحیه ایجاد در مؤثر
 آور انیز عوامل نیرتریفراگ از یکی امروزه یحرارت استرس. باشد یم

 سهیمقا و یبررس هدف با مطالعه این. رود یم شمار به کار طیمح
 با یکاش پخت یها کوره کنار در مستقر کارگران یحرارت استرس
 انجام WBGTو  TWL ییگرما استرس یها شاخص از استفاده

 .است دهیگرد

 در 4913 زمستان در یلیتحل-توصیفی پژوهش نیا: روش بررسي

 سالن یها کوره کنار در مطالعه این در. شد جامان زدی یکاش کارخانه
 توسط ازین مورد یپارامترها و شد گرفته نظر در هیناح 11 پخت،
. با دیگرد یریگ اندازه کاتا دماسنجو  WBGT meterه دستگا
 در ها یریگ اندازه کار محیط جوی شرایط بودن نامتجانس بهتوجه 

 لیتحل و هیتجز جهت. گرفت صورت پا قوزک و کمر سر، هیناح سه
 داده لیتحل و هیتجز افزار نرمو  SPSS 48 یآمار افزار نرم ازها  داده

 .شد استفاده ArcGIS یمکان یها

 از شیب) مترمربع بر وات 111,11ا ب برابر TWL میانگین: یافته ها

 WBGT نیانگیم و( ینکار سنگ انجام یبرا امن محل نشانه 166

. بود( سبک و متوسط یکارها جامان بودن مجاز) 19,31 ℃ا ب برابر
 41,7 تر یدما و 13 خشک یدما ،98,5 سان یگو یدما نیانگیم

 سان یگو و تر خشک، یدما با شاخص دو هر. بود گراد یسانت درجه
 سرعت با TWL نیهمچن (r>6,3) داشتند میمستق یهمبستگ

 .(r=-6,1) داد نشان معکوس یهمبستگ عرق زانیم و هوا انیجر

 WBGT از بهتر TWL که داد نشان مطالعه جینتا :نتیجه گیری

 و کند یم بینی پیش را یکار های یطمح در گرمایی استرس تأثیر
 از ناشی خطرات رساندن حداقل به در اعمال قابل استراتژی یک

 سرعت به TWL دیشد یوابستگ لیدل به. است گرمایی استرس
 جازم ریغ را کار انجام WBGTشاخص  که ییجاها هوا، انیجر

 شده هیته Kriging. نقشه داند یم مجاز شاخص نیا کرده یمعرف
 ازین که ییجاها کردن مشخص ArcGIS افزار نرم ییتوانا انگریب

 .باشد یم دارند، کنترل به یفور

 شاخص ،WBGT شاخص ،ییگرما استرس: واژه های كلیدی

TWL، افزار نرم ArcGIS، یکاش کارخانه. 

 كارمندان يالنعض-ياسكلت اختالالت يابیارز

 تنش عیسر يابیارز روش از استفاده با بانك

 (ROSA) یادار
ه یمرض، یروزآبادیف یبرخوردار ابوالفضل, *پور هنیم دهیحم

 یمتق زهرا یب یب، ییصحرا
، یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه ی،صدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یناتوان علل عمده از یکی یعضالن-یاسکلت اختالالت: مقدمه

 با. باشد یم توسعه حال در و افتهی توسعه یکشورها در کار با مرتبط
 اختالالت رشد و دارند سروکار انهیرا با که یمشاغل روزافزون شیافزا

 و یابیارز تیاهم وتریکامپ کاربران نیب در یعضالن-یاسکلت
. است شده شتریب یادار کار های یطمح یفاکتورها سکیر ییشناسا

 کارمندان یعضالن یاسکلت اختالالت یابیارز هدف با حاضر پژوهش
 .گرفت انجام ROSAروش  از استفاده با بانک

 در که باشد یم یلیتحل-یفیتوص نوع از مطالعه نیا: روش بررسي

 یبردار نمونه روش به اریشهر شهرستان بانک 1 تعداد 4939 زییپا
 وارد باجه بخش کارمندان از نفر 74 و شده انتخاب یتصادف یاخوشه
 یابیارز و کیدموگراف اطالعات یآور جمع جهت. شدند مطالعه

 کرنل پرسشنامه از یعضالن-یاسکلت های یناراحت وعیش زانیم

(CMDQ) کارمندان یارگونوم یفاکتورها سکیر سنجش یبرا و 
 .شد استفاده (ROSA) یادار تنش عیسر یابیارز روش از

 44,98 و 91,34 بیترت به افراد کار سابقه سن، نیانگیم: یافته ها

 تا 17 نیب یبدن توده شاخص) وزنه اضاف یدارا% 71,37. بود سال
 41% )19,71، یینها سکیر سطح یبند طبقه. بنا بر بودند/( 13,33

 هیناح در (نفر 93% )58,11 و( 7 تا 9 نیب ازیامتر )هشدا هیناح در( نفر
 قرار( 7از  شتریب ازیامت) یارگونوم مداخله اقدامات انجام ضرورت
 کار سابقه و التیتحص سطح ،BMI ت،یجنس یرهایمتغ. داشتند

 نیب .(p<6,67) بودند ROSA یینها ازیامت بر دار یمعن ریتأث یدارا
 ROSA یینها ازیامت با کنندگان شرکت یعضالن یاسکلت یناراحت

 .(r>6,5) داشت وجود میمستق یهمبستگ

 یگذار نمره سطوح شیافزا با ج،ینتا به توجه با: نتیجه گیری

 روش. یابد یم شیافزا زین کاربر یناراحت احساس ROSA کیتکن
 یادار کار یها ستگاهیا یابیارز یبرا مؤثر روش یادار عیسر یابیارز
 و ییشناسا یبرا دیمف یابزار عنوان به آن از توان یم و باشد یم

 .برد بهره یامروز یادار های یطمح در یارگونوم سکیر یبند جهدر

 ،ROSA کرنل، پرسشنامه ،یادار یارگونوم: واژه های كلیدی

 .بانک انه،یرا
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 يپزشك ناتیمعا انجام يفیك و يكم يبررس

 يبهداشت مراكز) يدولت مراكز در نیشاغل

 31 ،31 یها سال در بهشهر شهرستان( يدرمان

 31 و
 زاد یگرج میرح*, کهنسال یمرتض

 مازندران یپزشک علوم دانشگاه*, مازندران یپزشک علوم دانشگاه

 سطح یابیارز بخش ینتر مهم نیشاغل یا دوره ناتیمعا: مقدمه

 نظارت اما ست یقانون الزام کی آن انجام که است نیشاغل سالمت
 صورت ربط یذ نیمسئول قیطر از ناتیمعا انجام تیفیک به یکاف
 تیکم صرفاً است، تیاهم یدارا که آنچه حاضر حال رد و گیرد ینم

 عدم و ناتیمعا تیفیک تنزل به منجر تواند یم امر نیا. است ناتیمعا
 قیتحق نیا. شود نیشاغل سالمت یارتقا و حفظ هدف به یابی دست

 در نیشاغل یپزشک ناتیمعا انجام یفیک و یکم یابیارز منظور به
 .است شده انجام یدرمان یبهداشت مراکز

 بر ناتیمعا تیفیک یابیارز یبرا یا پرسشنامه: روش بررسي

 و افراد یتمام نقش رندهیبرگ در که یعلم یاستانداردها یمبنا
 لیتکم جهت الزم اطالعات. شد یطراح است، بوده لیدخ یواحدها

 واحد کارشناس/کاردان و نیشاغل یپزشک پرونده از پرسشنامه
 یمقطع مطالعه. دیگرد افتیدر( مربوطه مرکز یا حرفه بهداشت)

 پرونده 176 نمونه حجم و یتصادفبه صورت  یریگ نمونه ،یفیتوص
 .است بوده

 مراکز در ناتیمعا% 46 از کمتر داد نشان یبررس جینتا: یافته ها

 یپزشک سوابق و مشخصات ثبت. گیرد یم صورت یدرمان یبهداشت
 واجهاتم جدول لیتکم. بود مطلوب% 39 و% 17 در بیترت به شاغل

 و پزشک توسط نهیمعا انجام خون، شیآزما ثبت و انجام کار، طیمح
 به یرومتریاسپ و یومتریاود ،یاپتومتر ثبت و انجام حال، شرح

 ای انجام مطلوب تیفیک با% 6%، 6%، 5%، 17%، 16%، 57 بیترت
 .بود نگرفته صورت یارجاع ای مداخله چیه ضمناً. بودند شده ریتفس

 وجود عدم یلبه دل ،یبررس مورد یها الس در: نتیجه گیری

 و یآگاه عدم ،یدرمان یبهداشت مراکز در یکاف زاتیتجه و امکانات
 نییتع در واحد کارشناس/کاردان ضعف و برنامه ریدرگ افراد آموزش

 سطح از ناتیمعامتأسفانه  ن،یشاغل و پزشک نزد موضوع تیاهم
 حیصح آموزش زمنداین امر نیا که برخوردارند ینامطلوب یفیو ک یکم
 .است ناتیمعا انجام روند در یجد یریگیپ و مقررات وضع و

 یبهداشت مرکز ،یفیک یابیارز ،یا دوره ناتیمعا: واژه های كلیدی

 .یدرمان

 

 شغلي استرس و اجتماعي حمایت رابطه بررسي

 موتور بهمن شركت كاركنان در
 یعقوبی محققیان مهدی، یبرز علی فرزاد*, طباطبائیز شهنا
 ی،بهشت شهید پزشکی علوم دانشگاه*, بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 در یور بهره افزایش منظور به بزرگ یها سازمان امروزه: مقدمه

 خود کارکنان سالمت حفظ و ینتأم جهت در موثری اقدامات تولید،
 دریافت و کار محیط روانی فضای میان این در. دهند یم انجام

 برخوردار زیادی اهمیت از کار محیط در اطرافیان از اجتماعی حمایت
 داشته کارکنان شغلی استرس کاهش در مهمی عامل تواند یم و است
 .باشد

 و بوده پیمایشی-توصیفی نوع از پژوهش این: روش بررسي

 سال در موتور بهمن شرکت کارکنان تمامی شامل آماری جامعه
 و شدند انتخاب ساده تصادفیبه طور  نفر 445. باشد یم 4936

 اطالعات های پرسشنامه تکمیل طریق از نظر مورد اطالعات
 جهت. آمد بدست شغلی استرس و اجتماعی حمایت شغلی،-فردی
 یاستنباط آمار و توصیفی آماری یها روش ازها  داده تحلیل و تجزیه

 .شد استفاده

 استرس زنان با ایسهمق در مردان که داد نشان نتایج یافته ها:

 حمایت دارای مردان با مقایسه در زنان. دارند باالتری شغلی
 از بیشتر ینمتأهل در اجتماعی حمایت. باشند یم باالتری یاجتماع

 .باشد یم مجردها

 استرس با مرتبط و مهم عامل اجتماعی حمایت: نتیجه گیری

 یسو از بیشتر اجتماعی حمایت کارکنان که هنگامی. است شغلی
. کنند یم تجربه را کمتری شغلی استرس نمایند، دریافت کارفرمایان

 و یاستخدام وضعیت با شغلی استرس و اجتماعی حمایت همچنین
 .دارند معنادار رابطه کارکنان حقوق میانگین

، روانی ضای، فشغلی استرس اجتماعی، حمایت: واژه های كلیدی

 .موتور بهمن رکتش

 

 در یآموز كار عجام برنامه یاجرا و يطراح

 رشته يكارشناس مقطع انیدانشجو ویژه-صنعت

 یا حرفه بهداشت يمهندس
,  انیزمان زهرا,  یمیکر یعل,  نهیچوب رضایعل*, یریجهانگ یمهد

,  یجعفر  دیسع,  ییایعل  محمد,  یدانشمند یهاد,  نقاب مسعود
 یسروستان  دیسع

 یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه*, رازیش یپزشک علوم دانشگاه
 علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش
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 دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک
 رازیش یپزشک علوم

 بهداشت یمهندس رشته یکارشناس دروس فصل سر مطابق  مقدمه:

 به آن واحد 9 ، یکارآموز به مربوط یدرس احدو 48  از یا حرفه
 اکثر در  حاضر حال در. است افتهی اختصاص  صنعت در یکارآموز

 وجود دوره نیا از نهیبه استفاده یبرا یمدون  برنامه دانشگاهها
 تناسب عدم همچون یمشکالت یدارا انیدانشجو دگاهید از و نداشته
 نیا.  باشد یم  کار بازار یهایازمندین و یقبل یها آموخته با محتوا

 استفاده منظور به مدون برنامه کی یاجرا و یطراح هدف با مطالعه
 جهت ازین مورد یعمل یها مهارت کسب  و یکارآموز دوره از نهیبه

 .شد انجام کار بازار به ورود

 سال دوم مسالین از یا مداخله نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 یبرا.  دارد ادامه آن یاجرا حاضر لحا در و شروع 34-31 یلیتحص
 با سهیمقا در یکارآموز برنامه ضعف نقاط  ابتدا  مطالعه نیا انجام
 فعالیتهای  عنوان به تیفعال 98 سپس. شد یبررس مطلوب تیوضع
 صورت به و  هیته  کارآموزی دوره حین در دانشجویان از انتظار قابل

 یمهندس انیجودانش ویژه-صنعت در یکارآموز یراهنما" کتاب
 رازیش یپزشک علوم دانشگاه انتشارات  توسط "یا حرفه بهداشت

 با متناسب که دندیگرد یطراح ینحو به  فعالیتها این. دیگرد منتشر
 در را انیدانشجو یعمل یها مهارت و بوده کار بازار یهایازمندین

  از پس. کند تیتقو یا حرفه بهداشت با مرتبط یها طهیح همه
 برنامه مورد در عیصنا نیمسئول  زین و کارآموزان هیجتو و آموزش

 نظارت  و اعزام یکارآموز محل عیصنا به انیدانشجو  شده، نیتدو
 یسرکش و عیصنا با یتلفن تماس قیطر از آنها عملکرد بر الزم یها
 به کارآموزان یابیارزش دوره، انیپا از پس. آمد عمل به یا دوره یها

 ارائه  و  یدانیم  یابیارز  ،یکتب رشگزا هیارا  شامل وهیش سه
  انیمرب زین و انیدانشجو نظرات  ، تینها در. گرفت صورت یشفاه

 به آن در ازین مورد اصالحات و افتیدر شده نیتدو برنامه مورد در
 .آمد عمل

 مورد مختلف یشاخصها از انیدانشجو تیرضا زانیم  یافته ها:

 قابل زانیم به برنامه یااجر از بعد  یکارآموز برنامه در یبررس
 درصد 16  از مجموع در و بود برنامه یاجرا از قبل  از بهتر یتوجه

 یاجرا از پس سوم مسالین در درصد  58 به( برنامه یاجرا از قبل)
 .افتی شیافزا برنامه

  انیدانشجو یکارآموز یبرا شده نیتدو برنامه  نتیجه گیری:

 دوره اهداف به لین در یا حرفه بهداشت یمهندس یکارشناس مقطع
 انتظار و داد  نشان خود از را یرشد به رو روند و بود موثر یکارآموز

 دانش از شتریب یبازخوردها و مذکور ندیفرا استمرار با رود یم
  آن شتریب تیموفق شاهد از،ین مورد یها یبازنگر و آموختگان

 .میباش

 .صنعت ،یکارآموز ،یا حرفه بهداشت  واژه های كلیدی:

 

 يایمن آزمایشگاه و كارگاه یاجرا و يطراح

 يایمن دروس يعمل آموزش جهت  يصنعت

 بهداشت يمهندس رشته دانشجویان به يصنعت

 یا حرفه
 یسیدر زارع فروغ,  یمصطفو ررضایام*,  یریجهانگ یمهد

 یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه*, رازیش یپزشک علوم دانشگاه
 رازیش

 بهداشت یمهندس رشته یکارشناس دروس فصل سر مطابق  مقدمه:

 یواحدها به واحد 9 ،یصنعت یمنیا دروس  واحد 3  از یا حرفه
 کارگاه دانشگاهها اغلب در وجود، این با. است یافته اختصاص یعمل

 به صرفا ها واحد نیا و نبوده موجود منظور این به یآزمایشگاه و
.  گردد یم برگزار صنایع از دبازی صورت به یا و فیلم نمایش صورت

 یایمن آزمایشگاه و کارگاه  یاجرا و یطراح هدف با مطالعه این
 دانشجویان به یصنعت یایمن دروس یعمل آموزش جهت  یصنعت
 حرفه بهداشت یمهندس گروه در یا حرفه بهداشت یمهندس رشته

 .شد انجام رازیش یپزشک علوم دانشگاه یا

 رشته یصنعت یمنیا یتئور  روسد  سرفصل ابتدا  روش بررسي:

  سپس و گرفت قرار دقیق یبررس و مطالعه مورد یا حرفه بهداشت
 شش در یعمل تمرینات و شاتیآزما موضوعات، از کدام هر یبرا

 حفاظت زاتیتجه برق، یمنیا  ق،یحر یمنیا شامل یاصل بخش
 یطراح یسنج گاز و ساختمان یمنیا آالت، ماشن یمنیا ،یفرد

 و یکارگاه یفضا احداث جهت الزم اقدامات  ،سپس. گردید
 یدستگاهها و  زاتیتجه ساخت و تهیه  همچنین و  یآزمایشگاه

 یایمن یعمل دروس آموزش منظور به و آمد عمل به ازین مورد
 اهداف تحقق  زانیم تینها در. گرفت قرار استفاده مورد یصنعت

 یک) وگروهد در  مذکور برنامه یاجرا و یطراح یادراک و یعملکرد
 مورد( برنامه یازاجرا بعد نفره 99 گروه یک و قبل نفره 11 گروه
 .گرفت قرار لیتحل و یبررس

 یایمن شگاهیآزما و کارگاه یانداز راه و احداث از پس  یافته ها:

 اهداف تحقق درصد و درصد 16 به 18 از یعملکرد اهداف یصنعت
 اهداف تحقق  انزیم.  کرد پیدا ارتقاء درصد 53 به 78 از یادارک

 سایر از بیشتر  حریق یایمن  و برق یایمن مورد در یعملکرد
 .بود موضوعات

 یایمن شگاهیآزما و کارگاه یانداز راه و احداث  نتیجه گیری:

 و  یتئور موضوعات مورد در دانشجویان درک افزایش سبب یصنعت
  طرح نیا است ذکر به الزم. گردید آنها یعمل یها مهارت  شیافزا
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 یا حرفه بهداشت یمهندس گروه در  4936 سال دوم مهین  از
  و اجراست حال در رازیش یپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده
 "عنوان تحت کتاب جلد یک صورت به  آن از حاصل تجربیات

 .است گردیده منتشر  "یصنعت یمنیا شگاهیآزما و کارگاه

 آموزش، ،یا حرفه بهداشت ،یصنعت یمنیا  واژه های كلیدی:

 دانشگاه

 

 كارگران در مرتبط عوامل و يمنیا جو يبررس

 سال در  كاشان  فرش و يسندگیر یها كارخانه

1939 
 ییآقا اری اهلل*,  یفالح فاطمه

 کاشان یپزشک علوم*, کاشان یپزشک علوم

 یعموم سالمت مهم لیمسا از یکی یشغل یها بیآس  مقدمه:

 نیا به را خود جان هانج در کارگر 9666 از شیب ساالنه و است
 یم تیمعلول دچار موارد نیا از شیب یلیخ و دهند یم دست از علت
 نیا. ردیگیم صورت منیناا اعمال لیدل به حوادث از%  17. شوند

 دیتاک یمنیا جو.است رفتار و نگرش،فرهنگ ل،یدل به منیناا اعمال
. ددارن سازمان در یمنیا تیاهم از یریتصو چه کارگران که کند یم
 لذا.دهد یم ارائه سازمان یمنیا تیوضع از یا لحظه یریتصو زین و

 کارگران در مرتبط عوامل و یمنیا جو نییتع هدف با حاضر مطالعه
 شد انجام  کاشان  فرش و یسندگیر یها کارخانه

-یفیتوص نوع از یمقطع مطالعه حاضر پژوهش  روش بررسي:

 یها کارخانه انکارگر از نفر 166 یرو بر که باشد یم یلیتحل
 انجام ساده یتصادف روش به 39 سال در کاشان فرش و یسندگیر

: بخش دو بر مشتمل ی پرسشنامه اطالعات یگردآور ابزار.شد
  یسوال 16 پرسشنامه دوم قسمت و کیدموگراف اطالعات اول قسمت

 هیتجز. بود باشد یم اسیمق خرده 5 یدارا که یمنیا جو یایپا و روا
 یلیتحل و یفیتوص آمار و spss 44,7 افزار نرم با اه داده لیتحل و

 .شد انجام

 کار سابقه نیانگیم.بود سال 91 ها نمونه یسن نیانگیم  یافته ها:

 ها نمونه% 16.بودند مذکر%( 51) آنها تیاکثر.بود سال 5 ها نمونه
 شده عضو نقص دچار% 5 انیم نیا از که داشتند یشغل حادثه سابقه
 تعهد اسیمق در یمنیا جو نمره اریمع نحرافا و نیانگیم.بودند

 1,44)یمنیا لیمسا مورد در ارتباطات ،(  41,11±9,71)  یتیریمد
 یریپذ تیولیمس ،( 5,55±1,15)منیا طیمح ،(  ±5,16
 یشغل. تیرضا ،( 1,61±1,85)خطر درک ،( 5,71±1,67)رانیمد

 یمنیا لیمسا به نسبت یاریهوش و یآگاه و( 4,19±7,34)
 بیضر.بود( 71,81±46,16) یمنیا جو یکل نمره. بود( 1,61±9,91)

 , P=6,6664) سن نیب یمعنادار و مثبت رابطه رمنیاسپ یهمبستگ

r=6,1) کار سابقه و (P=6,69 , r=6,4) یمنیا جو کل نمره با 
 .داد نشان

 آن کل نمره زین و پرسشنامه ابعاد نمره نیانگیم  نتیجه گیری:

 جو نمره کار سابقه و سن شیافزا با که آنجا از.بود نیانگیم از باالتر
 رانهیشگیپ و یآموزش یها برنامه دیبا لذا ابدی یم شیافزا یمنیا

 .شود اجرا خطر معرض در یها گروه در یمنیا جو ارتقا جهت

 .،کارگریمنی،ایمنیا جو  واژه های كلیدی:

 

 سالمت بر یباد یها نیتورب یصدا اثر يبررس

 یدبا مزارع نیشاغل يعموم
 آرش,  انیذاکر ابوالفضل دیس,  منظم محمدرضا*,  یعباس الدیم

 زاده اکبر
 یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران

 یکی بعنوان یباد یها نیتورب از یناش فرکانس کم یصدا  مقدمه:

 یها روگاهین اطراف نیساکن سالمت با مرتبط یفاکتورها سکیر از
 یصدا اثر یبررس هدف با مطالعه نیا. است شده شناخته یباد

 در بار نیاول یبرا ،یعموم سالمت تیوضع بر یباد یها نیتورب
 .دهد یم قرار مطالعه مورد را یباد روگاهین نیشاغل ایدن سطح

 هب روگاهین در شاغل افراد مطالعه نیا انجام جهت روش بررسي:

 تراز و شدند میتقس یادار کارکنان و نگهبانان رکاران،یتعم گروه سه
 مربوط اطالعات. آمد بدست گروه هر یبرا مجزا بطور صوت معادل

 11 یعموم سالمت پرسشنامه از استفاده با افراد سالمت تیوضع به
 R افزار نرم از استفاده با آمده بدست یها داده. آمد بدست یسوال

 چند ونیرگرس آزمون از استفاده با.  گرفت قرار لیحلت و هیتجز مورد
 اثر صوت معادل تراز ریمتغ یبرا یتصنع یکدگذار روش به و رهیمتغ

 یعموم سالمت یبررو کیدموگراف و یا نهیزم یرهایمتغ و صدا
 .دیگرد یبررس نیشاغل

 دهد یم نشان رسونیپ یهمبستگ آزمون از حاصل جینتا یافته ها:

 یافسردگ از ریغ یعموم سالمت ابعاد تمام با تصو معادل تراز که
 یبررو صوت معادل تراز نیهمچن. دارد یمعنادار ارتباط یدارا

 که رکارانیتعم در اثر نیا و است اثرگذار افراد یعموم سالمت
. است شتریب گرید گروه دو به نسبت دارند یشتریب یصوت مواجهه
 آنان یخواب یب و اضطراب یبررو فقط افراد یکار سابقه نیهمچن

 تنها مطالعه مورد یرهایمتغ تمام انیم در بعالوه. است گذار اثر
 نیساغل یعموم سالمت یبررو یعموم سالمت یها اسیرمقیز

 یخواب یب و اضطراب و یجسمان تیوضع یرهایمتغ و بودند اثرگذار
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 عمومی سالمت وضعیت بر را ریتأث نیکمتر و نیشتریب بیبترت
 داشتند

 فرکانس کم یصدا که کرد اظهار توان یم نیبنابرا  نتیجه گیری:

 سالمت یها اسیرمقیز یبررو اثر با یباد یها نیتورب از یناش
 در و کندیم جادیا افراد یبررو را خود یبهداشت بار انیز اثرات یعموم
 و هستند کا به مشغول نهایتورب از یکمتر فاصله در که یافراد

 .است دتریشد تاثرا نیا دارند یشتریب یصوت مواجهه

 روگاهین نیشاغل ،یباد یها نیتورب یصدا  واژه های كلیدی:

 .یباد مزارع نیشاغل یعموم سالمت ،یباد

 

 در FRAME روش به قیحر سكیر يابیارز

 كاشان يبهشت دیشه يمارستانیب مجتمع
 یصابر درضایحم,  یسرسنگ  یول*,  خواه یملکوت یمهد
 علوم دانشگاه, کاشان یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 کاشان یپزشک

 خطرات نیدوم و نیاول بیترت به انفجار و یسوز آتش  مقدمه:

 تنها یساختمان نیقوان. شود¬یم محسوب یندیفرآ عیصنا در یاصل
 در و کند¬یم نییتع را قیحر یمنیا مختلف های¬جنبه حداقل
. ندارد را یمنیا حداکثر نیتام یبرا نظر مورد دهیفا خاص موارد

 های¬روش براساس تنها ،یطراح در قیحر یمهندس از استفاده
 یابیارز یمحاسبات روش. باشد¬یم ریپذ امکان سکیر یابیارز

 یعمل و شفاف ،¬جامع یروش (FRAME) قیحر سکیر یمهندس
 از هدف. هاست¬ساختمان در قیحر سکیر یابیارز یبرا یبرا¬

 در FRAME روش به قیحر سکیر یابیارز مطالعه نیا انجام
 .بود کاشان یبهشت دیشه یمارستانیب مجتمع

 سکیر مختلف حالت سه روش نیا از استفاده با  روش بررسي:

 و (R4) افراد ،(R) آنها اتیمحتو و ساختمان یبرا قیحر
 سکیر میتقس با جداگانه طور به (R1)ساختمان داخل های¬تیفعال

 واحد 93 یبرا حفاظت سطح و سکیر رشیپذ سطح بر بالقوه
 ستیل چک از اطالعات یآور جمع جهت. شد محاسبه مارستانیب

 هر نمره به توجه با قضاوت تینها در. شد استفاده روش استاندارد
 .گرفت انجام سکیر

 و یپرستار دفتر اتوکالو، بهداشت، های¬واحد یبرا R  یافته ها:

 بهمحاس 4 از شتریب ها¬واحد ریسا یبرا و 4 از کمتر عفونت کنترل
 یبرا R1 .شد محاسبه 4 از شتریب ها¬واحد هیکل یبرا R4 .شد

 هیبق یبرا و 4 از کمتر یپرستار دفتر و عفونت کنترل یواحدها
 .شد محاسبه 4 از شتریب واحدها

 قیحر سکیر شده کسب سکیر نمره به توحه با  نتیجه گیری:

 قبول قابل ریغ ها¬ساختمان و افراد ها، تیفعال از درصد 37 یبرا

 آموزش و قیحر اطفاء و اعالم کیاتومات یها ستمیس نصب. است
 .باشد داشته قیحر سکیر کاهش در یتوجه قابل ریتاث تواند¬یم

 ق،یحر سکیر یابیارز ق،یحر سکیر ق،یحر  واژه های كلیدی:

FRAME. 

 

 خواب اختالل بر يصوت يآزردگ اثر يبررس

 لیمنج یباد روگاهین دركاركنان
 آرش,  انیذاکر ابوالفضل دیس,  یعباس الدیم*,  منظم محمدرضا

 زاده اکبر
 یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران

 لیدل به  یمسکون مناطق در یباد یها نیتورب نصب  مقدمه:

 در یتصو یآزردگ موجب بفرد منحصر یها یژگیو با ییصدا داشتن
 و سالمت به مربوط مشکالت جادیا سبب متعاقبا که شود یم افراد

 لذا. گردد یم یباد یها روگاهین اطراف نیساکن در خواب اختالل
 خواب اختالل بر یصوت یآزردگ اثر یبررس هدف با حاضر مطالعه

 .است شده انجام لیمنج یباد روگاهین کارکنان

 یباد روگاهین نیشاغل کل مطالعه نیا انجام جهت  روش بررسي:

 قرار بررسی مورد  یادار و حراست رات،یتعم گروه سه در لیمنج
 روش از استفاده با ها گروه از هرکدام یبرا صوت معادل تراز و گرفته

. شد یریگ اندازهISO 3841  استاندارد روش پایه بر وظیفه - پایه
 با بیبترت افراد خواب اختالل و یصوت یآزردگ به مربوط اطالعات

 خواب اختالل پرسشنامه و ISO4788 استاندارد روش از استفاده
 نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات تیدرنها. گردید تعیین پورثیا

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد R افزار

 اختالل که دهد یم نشان سیوال سکالیکر آزمون جینتا  یافته ها:

 و یصوت یآزردگ. است فاوتمت هم با یشغل یها گروه تمام در خواب
 یقابل( 34/6) یهمبستگ رکارانیتعم انیم در تنها خواب اختالل

 معادل تراز و سن رهیمتغ چند ونیرگرس جینتا براساس. دارند یتوجه
 یآزردگ نیهمچن. هستند یصوت یآزردگ بر گذار ریتاث عوامل صوت
 اختالل بر رگذاریتاث یفاکتورها صوت معادل تراز و افراد یصوت

 .باشند یم افراد خواب

 منتشره یصدا نیب پاسخ-دوز ارتباط مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

. آمد بدست خواب اختالل و یصوت یآزردگ با یباد یها نیتورب از
 خواب اختالل دارند یشتریب یصوت یآزردگ که یافراد نیهمچن

 صدا میمستق اثرات بر عالوه نیبنابرا. کنند یم تجربه را یشتریب
 جادیا قیطر از صدا ،یباد مزارع نیشاغل خواب اختالل یوبرر

 خواب اختالل دیتشد موجب میرمستقیغ بطور افراد در یصوت یآزردگ
 .گردد یم آنان در
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 روگاهین نیشاغل ،یصوت یآزردگ خواب، اختالل واژه های كلیدی:

 یباد یها نیتورب ،یباد
 

 بر ارگونومیك اصول آموزش تاثیر بررسي

 پرسنل يعضالن -اسكلتي تموق اختالالت

 گناباد شهرستان یمارستانهایب يخدمات
 *یدیسع لیاسماع

 *گناباد یپزشک علوم

 از کار، ماهیت دلیل به بیمارستان در یخدمات پرسنل حرفه مقدمه:

 با مرتبط عضالنی اسکلتی اختالالت آن در که است مشاغلی جمله
 تاثیر بررسی دفه با قیتحق نیا. است برخوردار باالیی شیوع از کار

 در یعضالن -اسکلتی موقت اختالالت بر ارگونومیک اصول آموزش
 .گرفت صورت یخدمات پرسنل

 -آزمون شیپ گروهه دو یتجرب نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 مارستانیب در شاغل یخدمات پرسنل 76 یرو بر که بوده آزمون پس
. بود ساده یفتصاد روش به یریگ نمونه. شد انجام گناباد شهر یها

. شدند صیتخص یتصادف بصورت کنترل و مداخله گروه دو در پرسنل
 لیتکم گروه دو هر یبرا کینورد و REBA ی ها پرسشنامه

 وهیش به یارگونوم آموزش مداخله گروه یبرا سپس. دندیگرد
 از پس ها پرسشنامه مجددا و گرفت انجام یگروه بحث و یسخنران

 کنترل گروه مطالعه نیح در. شد لیکمت  گروه دو هر در کماهی مدت
 با  شده یآور جمع یها داده تینها در. نکرد افتیدر یآموزش چیه

 .شدند لیتحل و هیتجز 16 نسخه  Spss افزار نرم

 و مرد ها نمونه از( درصد 71) نفر 18 که داد نشان جینتا  یافته ها:

 نهنمو هیکل التیتحص سطح نظر از و بودند زن( درصد 11) نفر 11
 REBA  یبرا یتنیو من آزمون جینتا. بودند سواد یب پژوهش یها

 نداد نشان یدار یمعن یآمار تفاوت مداخله از قبل گروه دو در

(p=6,617)، شد مشاهده یدار یمعن یآمار تفاوت مداخله از بعد اما 

p≤6,664 . یمعن یآمار تفاوت نیهمچن یتنیو من آزمون جینتا 
 از بعد در و نداد نشان کینورد تست نظر زا مداخله از قبل را یدار

 مشاهده یدار یمعن یآمار تفاوت پا قوزک و آرنج در فقط مداخله
 .(p≤6,615, p≤6,611 بیترت به) شد

 از تواند یم کیارگونوم آموزش که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 شنهادیپ رو نیا از. بکاهد یاسکلت یعضالن اختالالت به ابتال زانیم
 پرسنل در اختالالت نیا بروز کاهش و یریشگیپ جهت دشو یم

 یارگونوم حفظ اصول بر یمبن یآموزش برنامه مارستانهایب یخدمات
 .شود گرفته نظر در افراد نیا یبرا کار نیح کارو طیمح در بدن

 ،یعضالن -یاسکلت اختالالت ،یارگونوم اصول  واژه های كلیدی:

 .یخدمات پرسنل

 

 هایكارگاه بهداشت و يمنیا تیوضع يبررس

 آذرشهر منطقه يصنعت هایشهرک نفر 11ریز

 شرقيذربایجان آ استان
 مایفه عماد,  یدشت  محمد*,  ینظر  لیجل

 زیتبر یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه

 16ریز کارگاه 14786 استان سطح در موجود آمار اساس بر  مقدمه:

 تعداد نیا از که باشد یم موجود شاغل فرن 84119 حدود با نفر
 موارد از کنیل و است شده ییشناسا 98118 تعداد با کارگاه 41181
 پوشش تحت شاغل 17417 با کارگاه 3916 فقط  شده ییشناسا

 یشغل حوادث زانیم نیشتریب نکهیا به توجه با. است قرارگرفته دیبازد
 ی¬مطالعه روزام به تا یول ردگی¬یم صورت ها¬کارگاه نیا در

 بهداشت و یمنیا تیوضع یابیارز و یبررس منظور به ای¬گسترده
 مطالعه لذا است نگرفته صورت دیبا که نفرآنچنان 16ریز یها کارگاه
 16ریز های¬کارگاه بهداشت و یمنیا تیوضع یبررس یبرا حاضر

 .دیگرد اجرا و یطراح یصنعت های¬شهرک نفر

 نگر گذشته مطالعات نوع از حاضر ی¬مطالعه  روش بررسي:

 مهر تا 4931 مهر ساله کی یزمان بازه در که است یلیتحل -یفیتوص
 یشرق جانیبا آذر استان تابعه یها شهرستان از یکی در 4939
 شرکت از حاضر مطالعه ازین مورد اطالعات. شد انجام و یطراح

 مطالعه مورد شهرستان بهداشت مرکز و ش.آ استان های¬شهرک
( کارگاه 966) سوم کی حدود به مراجعه با سپس. دیگرد یآور جمع

 استفاده با آنها یبهداشت و یمنیا تیوضع پوشش تحت های¬کارگاه
 روش با موجود نواقص  و یبررس مورد شده یطراح ستیل چک از
 .دیگرد محاسبه کل به نسبت یریگ نیانگیم

 پارامتر 46نظر از که یبررس مورد کارگاه 966 مجموع از  یافته ها:

 مشخض گرفت قرار مطالعه مورد یوبهداشت یمنیا مهم و یاساس
 التیتسه و ساتیتاس وجود عدم یابیارز مورد یواحدها در که دیگرد
% 5/88 ساالنه یا دوره ناتیمعا انجام عدم و واحدها% 5/11 یرفاه

 مشاهده یها ضعف% 76 یفرد حفاظت لیوسا کردن فراهم عدم و
 .باشند¬یم یتامل قابل ارقام و داداع جینتا نیا که باشند¬یم شده

 یروین رندهیبرگ در نفر 16ریز یها کارگاه چه اگر  نتیجه گیری:

 کنیول باشد، یم کشور یحت و استان سطح در یادیز شاغل کار
 و یمنیا تیوضع جنبه از ینظارت چگونهیه تحت واحدها نیا تیاکثر

 و یمنیا عتیوض نظر از زین پوشش تحت یواحدها و نبوده یبهداشت
 ژهیو نیقوان بیتصو با گردد یم شنهادیپ لذا. دارند نامطلوب یبهداشت
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 و اراتیاخت با بهداشت یمنیا های¬شرکت لیتشک جهت در یا
 یواحدها توسط انیبن دانش های¬شرکت هیشب خاص ازاتیامت

 .شود کاسته آن مشکالت از یدانشگاه

 یها هکارگا کوچک، عیصنا بهداشت، ،یمنیا  واژه های كلیدی:

 .نفر 16 ریز

 

 در يصوت يآزاردهندگ زانیم يابیارز و يبررس

 ریغ و يدانشگاه یها مارستانیب كاركنان

 1931 سال در رازیش يدانشگاه
 الیل,  یاشرف فاطمه,  یملک بهرام,  ازاد سایپر*,  انیزمان زهرا

 کوهنورد بهرام,  احمدوند

 تحت انی،درم خدمات ارایه محیط عنوان به بیمارستان  مقدمه:

 و بهداشتی جنبه از تواند می که دارد قرار صدا آلودگی منابع تأثیر
 با مطالعه نیا.باشد داشته منفی تأثیر کارکنان و بیماران بر آسایشی

 یها مارستانیب کارکنان یصوت آزار ارتباط زانیم نییتع هدف
 .شد انجام رازیش یدانشگاه ریغ و یدانشگاه

 در و یلیتحل -یفیتوص صورت هب حاضر مطالعه  روش بررسي:

 نمونه حجم با رازیش یدانشگاه ریغ و یدانشگاه مارستانیب چهار
 مطالعه نیدرا پژوهش ابزار. شد انجام مارستانهایب پرسنل از نفر 966

 NAS (Noise annoyance آزارصوتی امتیازی 466 پرسشنامه

scale) مدل صداسنج دستگاه و CEL- 116  بود 

 مقدار با دنا مارستانیب اریمع انحراف و نیگانیم  یافته ها:

 بیترت به ،51/87±1/97 مقدار با کوثر مارستانیب و 11/13±18/15
 و نیانگیم نیهمچن. داشتند را یآزارصوت زانیم نیکمتر و نیشتریب

 مارستانیب و 7/491±9/469 مقدار با دنا مارستانیب اریمع انحراف
 زانیم نیکمتر و نیشتریب بیترت به ،3/464±9/81 مقدار با کوثر

 نیب Leq نیانگیم زانیم یبررس. داشتند را صدا به تیحساس
 از استفاده با (Pval =666/6) به توجه با مختلف یها مارستانیب

 نیهمچن. آمد دست به معنادار  (ANOVA)انسیوار زیآنال آزمون
 به توجه با ها مارستانیب یتمام نیب صوت فشار نیانگیم ارتباط

(667/6= Pval) آمد دست به معنادار.  
 بیمارستانهای در صدا فشار تراز بودن باال به توجه با  نتیجه گیری:

 اتخاذ و ریزی برنامه لزوم راز،یش شهر یدانشگاه ریغ و یدانشگاه
 تا صدا آلودگی میزان کاهش جهت مهندسی -فنی و مدیریتی تدابیر
 .رسد می نظر به ضروری استاندارد مجاز حدود

 .مارستانیب کارکنان، ،یصوت آزار  های كلیدی:واژه 

 

 ی ها تیفعال  ثبت ی كتابچه) بوک الگ يطراح

 يابیارزش منظور به یا حرفه بهداشت( یكارآموز

 انیدانشجو عرصه در یكارآموز ی ها تیفعال

 یا حرفه بهداشت رشته
 یموسو ریم  نیجمالد دیس*,  آسور یاحمد اکبر

 سبزوار یشکپز علوم*, سبزوار یپزشک علوم

 اساسی نقش یا حرفه بهداشت دانشجویان کارآموزی دوره  مقدمه:

 وجود عدم یول دارد ایشان  حرفه توانمندیهای به آنان دستیابی در
 نیا یط در شانیا یها تیفعال یابیارزش جهت استاندارد اریمع کی

 به بار نیاول یبرا پژوهش نیا. است بوده موجود مشکالت از دوره
 بوک الگ عنوان با مدون یراهنما کتابچه نیتدو و یحطرا منظور

(log book) تا شد انجام یا حرفه بهداشت عرصه در یکارآموز 
 عملکرد قه،یسل اعمال از دور به و ساختارمند بصورت بتوانند انیمرب

 .ندینما یابیارز و ثبت را انیدانشجو

 یدرس واحد سرفصل کتابچه، نیا یطراح در  روش بررسي:

 یها رشته یها بوک الگ و یفرهنگ انقالب یوراش مصوب
 قرار نظر مد...( و یپزشک ،ییماما ،یپرستار) یپزشک علوم مختلف
 انیدانشجو و دیاسات ان،یمرب کارشناسان، اتینظر از نیهمچن. گرفت
 نیا سنجش و یابیارز نحوه خصوص در یا حرفه بهداشت رشته

 مدت یط در طانضبا و نظم ،یاخالق اصول تیرعا و ها تیفعال
 مشخصات فهرست، بخش سه در کتابچه. شد استفاده ،یکارآموز

 یارگونوم ،یکیزیف ،ییایمیش عوامل خصوص در) جداول و یفرد
 رشته نیا النیالتحص فارغ یشغل یها مهارت گرفتن نظر در با...( و

 مراکز در کارآموز انیدانشجو یها تیفعال هیکل سپس. شد نیتدو
 ها تیفعال از کیهر به یا نمره انیپا در و ثبت ،یدرمان یبهداشت

 .شد داده اختصاص

 یالگو اساس بر یابیارزش ان،یمرب و کارشناسان هیکل  یافته ها:

 مشخص از زین انیدانشجو درصد 37. دانستند دیمف را شده یطراح
 اساس بر نمره صیتخص و یکارآموز دوره طول در آنها فیوظا بودن

 لذا. نمودند تیرضا اظهار قه،یسل اعمال کاهش و مشخص یاریمع
 زین صنعت در یکارآموز بخش یبرا را یمشابه بوک الگ توان یم

 داد قرار یبررس مورد و یطراح
 بخش یبرا را یمشابه بوک الگ توان یم لذا  نتیجه گیری:

 تواند یم دادکه قرار یبررس مورد و یطراح زین صنعت در یکارآموز
 باشد انیومرب انیشجودان یبرا یمناسب اریبس یراهنما

 در یکارآموز ، بوک الگ ، یا حرفه بهداشت  واژه های كلیدی:

 .دانشجو ، عرصه
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 یكار بار و يشغل تیرضا نیب ارتباط يبررس

 و رازیش يپزشك علوم دانشگاه كاركنان و دیاسات

 رازیش دانشگاه
 دیس,   یسروستان روشن هیمرض,   کوهنورد بهرام*,  انیزمان زهرا

 آزاد سایپر,  یریقطم مهناز دیس,  یداقتص ترایم

 دانشگاه هر در آموزش اساسی ارکان از کارکنان و دیاسات  مقدمه:

 افت سبب ارکان نیا در در اختالل که است بدیهی. باشند می
 مطالعه نیا هدف. شد خواهد یآموزش خدمات ارائه و آموزشی کیفیت

 علوم دانشگاه در غلشا کارکنان و دیاسات به وارده یکار بار یابیارز
 یم یشغل تیرضا با آن ارتباط نییتع و رازیش دانشگاه و یپزشک
 .باشد

 سال در یلیتحل – یفیتوص بصورت مطالعه نیا  روش بررسي:

 یپزشک علوم دانشگاه کارکنان و دیاسات از نفر 481 یرو بر و 4939
 پرسشنامه سه شامل پژوهش ابزار. شد انجام رازیش دانشگاه و

 و (NASA TLX)یکار بار شاخص ،یکیدموگراف تاطالعا
 مجذور روش از گروهی مقایسه جهت. بود (JDI) یشغل تیرضا
 .دیگرد استفاده ANOVA و کای

 و رازیش یپزشک علوم دانشگاه دیاسات از %71/41  یافته ها:

 سطح زانیم و دارند یشغل تیرضا رازیش دانشگاه دیاسات از% 58/96
 با رابطه در. باشد یم دیاسات از شتریب کنانکار گروه در یشغل تیرضا

 گروه در یکار بار زانیم که داد نشان جینتا زین یکار بار زانیم
 نیهمچن و بوده دانشگاه دو هر در کارمندان گروه از شتریب دیاسات

 دیاسات گروه یبارکار زانیم از شتریب رازیش دانشگاه دیاسات یبارکار
 سطح نیب ارتباط وجود عدم. اشدب یم رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 از فرد کیدموگراف و یشغل یهایژگیو با یکار بار و یشغل تیرضا
 باشد یم مطالعه نیا جینتا گرید

 یزمان فشار ،یذهن فشار زانیم بودن باال به باتوجه  نتیجه گیری:

 د،یاسات یکار بار یها اسیرمقیز گرید به نسبت کوشش و تالش و
 فشارها جادیا علل یراستا در یشتریب اتمطالع که شود یم هیتوص

 در و نییتع را پارامترها نیا کاهش یراهها بتوان تا دیآ عمل به
 .آورد عمل به یاقدامات آنها حذف ای کاهش یراستا

 .یشغل تیرضا کارکنان، و دیاسات ،یبارکار  واژه های كلیدی:

 

 

 

 

 شیپ جهت مناسب يونیرگرس مدل كی ارائه

 ثهحاد یها شاخص ينیب
,  یحلوان نیغالمحس,  یبرخوردار  ابوالفضل*,  لعل  دونیفر

 ییرزایم رمضان
, زدی یپزشک علوم دانشگاه, زدی یپزشک علوم*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه

 زاهدان یپزشک علوم دانشگاه

 و حوادث شیافزا و یآور فن و عیصنا شرفتیپ به توجه با  مقدمه:

 یمدل ارائه با تا دارد نظر در حاضر مطالعه کار، از یناش یها یماریب
 و نموده برآورد زدی یبیترک کلیس روگاهین در را حادثه یها شاخص

 برنامه دادن قرار تیاولو در لیتسه به منجر یمنیا عملکرد شیپا با
 حوادث وقوع کاهش جهت سازمان یها استیس در یمنیا یها

 .گردد

 4936 سال در حاضر یلیتحل-یفیتوص مطالعه  روش بررسي:

 حادثه یها شاخص برآورد از استفاده با حوادث روند یبررس جهت
 با مصاحبه و پرسشنامه از استفاده با اطالعات. است گرفته انجام
 لیتحل و هیتجز مورد spss  افزار نرم و یآور جمع دگانید حادثه

 .گرفت قرار

 یشغل حادثه مورد 171 ساله، 5 دوره کی در مجموع در  یافته ها:

 حادثه شدت و تکرار یها شاخص مقدار نیشتریب. بود دهیرس بتث به
 نیکمتر و( 163) 4915 سال و( 91,87) 4919 سال در بیترت به

 مدل نیبهتر. بود( 13,18 و 3,57 بیترت به) 4936 سال در مقدار
 دیگرد نییتع کیکوب ونیرگرس مذکور یها شاخص ینیب شیپ جهت

 مالحظه مذکور یها شاخص ینیب شیپ و زیآنال از بعد که یطور به
 شاخص β4 بیضر جز به ها شاخص ی هیکل بیضرا که دیگرد

ASR اند بوده معنادار (P-VALUE<6,67) یها شاخص و 
 .اند بوده انتظار حد در مذکور

 یم کیکوب ونیرگرس از استفاده که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 شیپ و ها شاخص روند یبررس جهت یمناسب کیتکن عنوان به تواند
 مورد یمنیا واحد عملکرد شیپا و یزیر برنامه جهت ها آن ینیب

 در خصوص در یسازمان سطوح در یریگ میتصم تا ردیگ قرار استفاده
 و دهیگرد تر راحت ها سازمان یمنیا یها برنامه دادن قرار تیاولو
 یآور جمع جامع یاطالعات بانک در تواند یم حوادث به مربوط جینتا
 از یارزش با یها استفاده سکیر یها یابیارز کردن یکم جهت در و

 .گردد حاصل آن

 .ینیب شیپ ، حادثه شاخص ک،یکوب ونیرگرس  واژه های كلیدی:
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 و پرستاری های ایستگاه ارگونومیك ارزیابي

 پرستاری كادر شغلي های آسیب تعیین
,  یمحمد یمهد,  یغالم عبداهلل,  ییرزایم رمضان*,  لعل دونیفر

 یشهباز هحمز
 علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه
 زدی یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک

 باعث توانند یم (WMSDs)یعضالن یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 به توجه با. گردند یشغل یها غرامت افزایش و یور بهره کاهش
 اختالالت این کاهش زمینه در کننده کمک یعلم یرگونوما اینکه

 از پرستاران یآگاه سطح یارزیاب نیز حاضر مطالعه هدف باشد، یم
 و مشکالت یبررس ،یکار یها ستگاهیا در یارگونوم اصول
 .باشد یم آنها یشغل یها آسیب

 یبررس منظور به یلی،تحلیفیتوص پژوهش نیا  روش بررسي:

 از آنها یآگاه زانیم و یکار مشکالت نییتع ن،پرستارا یکار طیشرا
 علوم دانشگاه به وابسته یآموزش مارستانیب 1 در یارگونوم اصول
 از استفاده با یآور جمع از پس اطالعات. گرفت صورت زدی یپزشک

 با و دهیگرد 48 نسخه SPSS افزار نرم وارد استاندارد، پرسشنامه
 کلموگروف دو، یاک ،یفیتوص یآمار یها آزمون از استفاده

 قرار پردازش مورد یتنیو من و رسونیپ مستقل، t-test رنوف،یاسم
 .گرفت

 و سن اریمع انحراف و نیانگیم که داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 و 91,63±5,97 حدود بیترت به کنندگان شرکت یکار سابقه
 88,1) زن افراد شتریب پرستار، 766 مجموع از. بود سال1,48±44,94
( درصد 51,8) سانسیل التیتحص یدارا ،(درصد 59) متاهل ،(درصد

 در پرستاران یآگاه زانیم. بودند( درصد 11,1) یمانیپ استخدام در و
 متوسط، حد در ازیامت 7 از 1,18±658 نیانگیم با یارگونوم ی نهیزم

 و فیضع حد در 1,14±6,71 نیانگیم با پرستاران یکار طیشرا
 فیضع حد در زین 1,85±6,15 نیانگیم با یشغل یها بیآس زانیم

 میمستق ارتباط یشغل یها بیآس زانیم و یکار طیشرا نیب. بود
 و یارگونوم علم از یآگاه زانیم نیب و (P-value<6,664)دار یمعن

-P)یمعکوس ارتباط یآمار لحاظ از یشغل مشکالت زانیم

value=6,61) به دهید بیآس یاعضا نیشتریب. دیگرد مشاهده 
 گردن و( درصد 75,8)زانو ،(درصد 51,8)کمر هیناح از بیتتر
 و مشکالت با افراد التیتحص زانیم نیب نیهمچن. بود( درصد91,1)

-P)دیگرد مشاهده یدار یمعن ارتباط یعضالن یاسکلت اختالالت

value<6,664). 

 کادر یآگاه سطح افزایش جهت که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 آنها یکار تیوضع بهبود و کار محیط در یونومارگ اصول از یپرستار
 نیهمچن. شود گرفته نظر در مدون یآموزش یها برنامه ستیبا یم

 نقش ایمنی تجهیزات و وسایل از گیری بهره و ارگونومیک مداخالت
 خواهد سازمان انسانی نیروی وری بهره افزایش در ای مالحظه قابل

 .داشت

 ،یآگاه ،یکار طیشرا ران،پرستا ،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 .یشغل بیآس

 

 در (IMS)كپارچهی تیریمد یها ستمیس نقش

 بهداشت و يمنیا عملكرد بهبود
 دهیحم,  یحلوان نیغالمحس,  یبرخوردار ابوالفضل*,  لعل دونیفر

 پور هنیم
 یپزشک علوم دانشگاه, زدی یپزشک علوم دانشگاه*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه

 زدی یپزشک معلو دانشگاه, زدی

 ،یروگاهین عیصنا در مخاطرات یباال لیپتانس به باتوجه  مقدمه:

 از بعد و قبل راتییتغ لیتحل و هیتجز با دارد نظر در مطالعه نیا
 را خطرات از یناش یامدهایپ کپارچه،ی تیریمد یها ستمیس استقرار

 .دینما کنترل کیستماتیس روش نیا با

 یم یلیتحل-یفیتوص هشپژو کی حاضر مطالعه  روش بررسي:

 یبیترک کلیس روگاهین در 4936 تا 4919 یها سال یط که باشد
 رفته دست از روز یبررس مورد یرهایمتغ. است گرفته صورت زدی

 حادثه، تکرار بیضر حادثه، شدت بیضر ،یکار ،ساعت یکار
 و دادیرو نرخ بیضرا و منیا T بیضر حادثه، شدت-تکرار بیضر
 .باشد یم تکرار نرخ

 اریمع انحراف و نیانگیم و مورد 115 حوادث کل تعداد  یافته ها:

 زانیم نیشتریب. بود 9,1±44,63 یکار ی رفته ازدست یروزها
 تکرار نرخ و دادیرو نرخ بیضرا و شدت -تکرار تکرار، یها شاخص
 نیشتریب و (IMS یساز ادهیپ از قبل سال)4919 سال به مربوط

 ضمن در. بود 4915 سال به طمربو زین حادثه شدت شاخص زانیم
 مطابق. بود 4936 سال به متعلق ها شاخص هیکل مقدار نیکمتر
 سال در یول بوده یتصادف انحرافات 4911 سال تا منیا T بیضر
 است شده معنادار و افتهی بهبود تیوضع 4913-4936 یها

(SAFE T SCORE<-9). حد چارت، کنترل جینتا اساس بر 
 به 3,61 و 71,18 بیترت به کنترل (LCL)نییپا و (UCL)باال

 1 ی دوره نیا در ستمیس انحرافات چارت کنترل درواقع. آمد دست
 نرخ و دادیرو نرخ بیضرا که یحال در داند یم یتصادف کامال را ساله
 یریرپذییتغ وجود با روند یم کار به ریمتغ یها ستمیس در که تکرار

 بعد، و قبل یاه سال در یکار ساعات و کار یروین تعداد در
 ادهیپ از بعد یها سال در یمنیا عملکرد بهبود از یناش را انحرافات

 ادهیپ از قبل سال به نسبت کپارچهی تیریمد یها ستمیس یساز
 .دانند یم یساز
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 و یمنیا یها برنامه یاجرا که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 یها شاخص کاهش بر مثبت ریتاث کپارچهی تیریمد یها ستمیس
 راتییتغ روند ب،یضرا از استفاده و دارد یمنیا عملکرد بهبود و حادثه

 .داد خواهد نشان چارت کنترل از تر مطلوب را

 یها شاخص کپارچه،ی تیریمد یها ستمیس  واژه های كلیدی:

 .منیا T بیضر چارت، کنترل حادثه،

 

 كیتكن از استفاده با يانسان یخطا مطالعه

CREAM  مانیس صنعت كنترل اتاق در 
 یبیحب اهلل احسان*,  ایپو یبابائ نیام

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 یم صنعت کی بخش نیتر حساس عنوان به کنترل اتاق  مقدمه:

 جبران یامدهایپ تواند یم اپراتورها فیوظا در خطا هرگونه که باشد
 بعنوان یانسان یطاهاخ که ییآنجا از و باشد داشته همرا به یریناپذ
 نیبنابرا شده شناخته یصنعت حوادث عامل نیتر یدیکل و نیلتریاص

 در یانسان یخطاها وقوع در موثر عوامل شناخت و لیتحل و هیتجز
 .باشد یم مؤثر آنها کاهش برای مناسب راهکارهای ارائه

 جامعه و بوده یمورد پژوهش یک حاضر مطالعه  روش بررسي:

 از پس مطالعه نیا در.است مانیس صنعت کنترل اتاق واحد پژوهش
 ،ازHTA زیآنال روش از استفاده با یبحران مشاغل و فیوظا نییتع

 تاینها. کرده استفاده یانسان یزخطایآنال یبرا CREAM کیتکن
 .گردد یم ییشناسا خطا بروز عمده علل آمده بدست جینتا براساس

 فیوظا زیآنال لشام HTA کیتکن از حاصل یها افتهی  یافته ها:

 کنترل اتاق فت،اپراتوریش فت،سرپرستیش سرمهندس یشغلها
 لیتحل مورد فهیروظیز 55 و یاصل فهیوظ 16 که باشد یم یمرکز

 یخطاها کل انیم از. شد ییشناسا خطا مورد 17 و قرارگرفت
 یزیر برنامه ،%18ریتفس ،% 19 اجرا یخطا شده ییشناسا یشناخت

 .آمد بدست%44 مشاهده و16%

 در خطا شده ییشناسا یشناخت یخطاها نیشتریب  نتیجه گیری:

 کنترل یها اتاق مطالعه جمله از شده انجام مطالعات با بود اجرا
 نیا از بااستفاده یارتیز انیحمزئ یمصطف  توسط یمیپتروش عیصنا
 فهیوظ به مربوط خطا بروز احتمال نیباالتر.داشت مطابقت کیتکن
 ای دو انجام" فیوظا ریز در و( 165/6)راپراتو کنترل و شیپا یاصل
 "آموزشها تیفیک " و " کار انجام زمان "،"همزمان کار چند

 که یفیوظا در کاهش جهت الزم راتییتغ اعمال که.دیگرد ییشناسا
 به توجه و.است بطورهمزمان چندکار ای دو انجام به مجبور اپراتور
 هیته و یکار نوبت یها برنامه ،یآموزش یها دوره یبرگزار

 .رسد یم نظر به یضرور مناسب یکار دستورالعمل

 کیتکن نان،یاطم تی،قابلیانسان یخطا  واژه های كلیدی:

CREAM ، مانیس صنعت کنترل، اتاق. 

 

  عمل اتاق خطرات تیریمد آموزش ریتاث يبررس

 عمل اتاق پرسنل عملكرد نحوه و  دانش زانیبرم
 ریکردم کامران,  یاسد رهیمن*, زاهد یصالح الیل

 علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه*,  تهران یپزشک علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه
 تهران یپزشک علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه, تهران یپزشک

 تیماه علت به یدرمان و یبهداشت خدمات کارکنان  مقدمه:

 دیتهد توانند یم که دارند قرار یادیز مخاطرات معرض در کارشان
 و یمنیا اصول با  کارکنان ییآشنا. باشند آنها یمتسال کننده
 بیآس و خطرات کاهش به تواند یم صدمات از  یریشگیپ یروشها

  آموزش ریتاث نییتع مطالعه نیا انجام از هدف. دینما کمک ها
 پرسنل عملکرد نحوه و دانش زانیبرم  عمل اتاق خطرات تیریمد

  واحد یاسالم آزاد شگاهدان به وابسته یها مارستانیب در عمل اتاق
 بود  4931سال در تهران یپزشک علوم

 پرسنل از نفر  84 یتجرب مهین پژوهش نیا در  روش بررسي:

 علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه به وابسته یمارستانهایب عمل اتاق
 جزوه کی.  شدند  انتخاب  یسرشمار روش به تهران یپزشک
 زانیم سپس.  شد هیته ملع اتاق خطرات تیریمد مورد در یآموزش
 خطرات تیریمد مورد در عمل اتاق پرسنل عملکرد  نحوه و دانش
  ستیل چک و پرسشنامه کمک به آموزش از بعد و قبل عمل اتاق
 لکاکسونیو آزمون از استفاده با ها، داده لیتحل و هیتجز.  شد یبررس

 انجام 45 نسخه SPSS یآمار افزار نرم و گاما یهمبستگ بیضر و
 . رفتگ

 بعد و قبل پرسنل عملکرد  نحوه  و دانش زانیم نیانگیم  یافته ها:

  14/88به 91/71  از و44/48به 73/44 از  بیترت به آموزش از
 به پرسنل عملکرد و دانش زانیم آموزش از بعد.  افتی شیافزا
 بود (p=6/664 وz=-8/146) و (p=6/6 64و z=-7/789)بیترت
 و دانش زانیم نیب. داشت یمعنادار شیافزا نانیاطم% 37 با که

 آموزش از بعد  و (=836/6p)  آموزش از قبل پرسنل عملکرد نحوه

(151/6 p=) نشد افتی یدار یمعن ارتباط. 

 شیافزا سبب عمل اتاق خطرات تیریمد آموزش  نتیجه گیری:

 یارتباط اما است شده عمل اتاق پرسنل عملکرد نحوه و دانش زانیم
 زانیم زین و آموزش از قبل  پرسنل عملکرد نحوه و دانش زانیم نیب

 . نشد افتی آموزش از بعد پرسنل عملکرد نحوه و دانش

 تیریمد عمل، اتاق پرسنل عملکرد، ، دانش واژه های كلیدی:

 .خطر
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 و يرانندگ ك،یدموگراف یرهایمتغ نقش يبررس

 مرگبار ریغ حوادث وقوع در يانسان یخطاها

 رانندگان
 آزاد سایپر,  یحلوان نیغالمحس*,  کوهنورد  بهرام

 که باشد یم یا جاده تصادفات حوادث، نیمهمتر از یکی  مقدمه:

 خسارات نیهمچن و افراد از یادیز تعداد جراحات و مرگ باعث
 عامل یرانندگ یها تصادف آمدن دیپد در. شود یم کالن یاقتصاد

 ییسزاب نقش...  و حادثه سابقه سن، لیقب از ییرهایمتغ و یانسان
 یرهایمتغ ارتباط یبررس مطالعه نیا از هدف نیبنابرا. دارند

 باشد یم یرانندگ حوادث در یانسان یخطاها و یرانندگ ک،یدموگراف

 476 یرو بر یلیتحل -یفیتوص بصورت مطالعه  روش بررسي:

 یشهر برون و یشهر درون نقل و حمل ستمیس رانندگان از نفر
 در که بود یقسمت دو پرسشنامه هش،پژو ابزار. شد انجام زدی استان

 یانسان یخطاها گرید قسمت در و کیدموگراف اطالعات اول قسمت
 Driver Behaviour)  یرانندگ رفتار پرسشنامه از استفاده با

Questionnaire ای DBQ) شد نییتع. 

 حداکثر یدارا% 7/74 شهر، از خارج یرانندگ افراد %71  یافته ها:

 در حادثه بدون افراد% 9/54 ساعت، بر ومترلیک 36 از کمتر سرعت
 تیوضع در. بودند خسارت بدون حوادث% 5/51 و گذشته سال سه

 تخلفات که شد مشخص یسن گروه کیتفک به خطاها یارتباط
 یسن گروه در شتریب شده نییتع خطر و اشتباهات ها، لغزش ،یعمد
 وجود یسن گروه نیا با یمعنادار ارتباط که است سال17-41

 نوع کیتفک به خطاها یارتباط تیوضع در نیهمچن .(P<6/67)اردد
 رانندگان در عمدی تخلفات که شد مشخص هینقل لهیوس تیمالک

 و ها لغزش عمدی، غیر تخلفات و است بیشتر شخصی های اتوبوس
 ارتباط که باشد می دولتی های اتوبوس رانندگان در بیشتر اشتباهات
 سه در حادثه سابقه کیتفک به. اردد وجود مالکیت نوع با معناداری

 و عمدی غیر تخلفات عمدی، تخلفات که داد نشان گذشته سال
 ارتباط که باشد می بار دو حادثه سابقه با افراد در بیشتر ها لغزش

 .دارد وجود حادثه وسابقه عمدی تخلفات بین معناداری

 حوادث که شد مشخص پژوهش نیا جینتا براساس  نتیجه گیری:

 یدارا حادثه سابقه و هینقل لهیوس تیمالک سن، یرهایمتغ و یرانندگ
 .دارند یانسان یخطا یها تمیآ با یدار یمعن رابطه

 .رانندگان مرگبار، ریغ حوادث ،یانسان یخطاها  واژه های كلیدی:

 

 

 طیمح یيگرما استرس يتجرب شاخص ارائه

  روباز مشاغل يرانیا كارگران (IOEHI) روباز یها

 يمل یيگرما یها استاندارد نیدوت منظور به
 عباس,  پور یشمس اکبر یعل,  ییگلبابا دهیفر*,  یدریح درضایحم

 ینیگائ یعباسعل,  یفروشان یمیرح
 یپزشک علوم, تهران دانشگاه, تهران یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم دانشگاه

 تهران دانشگاه, تهران

 از که بوده رداربرخو یا گسترده یمیاقل تنوع از رانیا کشور :مقدمه

 نیهمچن و مرطوب و گرم اریبس تا خشک و گرم اریبس یها میاقل
 استرس یها شاخص. است داده یجا خود در را معتدل ینواح
 یها طیمح سکیر یابیارز یبرا جیرا بصورت که موجود ییگرما
 خاص طیشرا یبرا کی هر رند،یگ یم قرار استفاده مورد یحرارت

 روبرو یجد یتهایمحدود با طیشرا یبرخ رد و اند شده ارائه یطیمح
 که است شده انجام کنون تا ایدن سراسر در یمتعدد مطالعات. هستند

 تیاهم به توجه با حاضر مطالعه نیبنابرا. باشد یم ادعا نیا دیمو
 بصورت هم که آور انیز عامل کی بعنوان یحرارت یها استرس

 مشاغل در را یاریبس کارگران یمصنوع بصورت هم و یعیطب
 کنترل حال نیع در و شتریب نسبت از که) روباز مشاغل ژهیبو مختلف

 یبررس هدف با کند، یم مواجه آن با( برخوردارند یکمتر یها
 یتجرب شاخص ارائه و ییگرما استرس موجود یها شاخص ییکارا

 هیکل گرفتن نظر در با یرانیا روباز مشاغل کارگران یبرا مناسب
 .دیگرد اجرا و یزیر طرح یمیاقل و یفرد یتفاوتها

 میاقل در و تابستان و بهار فصل دو در پژوهش نیا روش بررسي:

 و سرد ینواح یمهایاقل بجز) کشور ییهوا و آب مختلف یها
 یها پارامتر از یریگ اندازه 19191 تعداد. شد انجام(یکوهستان

 فصل دو در کارگر، نفر 111 یبرا یکیولوژیزیف و یفرد ،یطیمح
 کار فتیش در نوبت 1 در و کشور یمیاقل منطقه 3 در تابستان، و بهار
 اساس بر زین موجود یحرارت یها شاخص از یاریبس. دیگرد ثبت

 از استفاده با. دیگرد محاسبه افزار نرم از استفاده با ای و یاضیر روابط
 Medcal، Arc/GIS یها افزار نرم و گسترده یآمار یها لیتحل

 یها شاخص اساس بر ییگرما یها استرس تیوضع SPSS و
 یابیارز مورد تابستان و بهار فصل دو در و کشور سراسر در مختلف

 شاخص ،یرگرسون معادالت از استفاده با تینها در و گرفت قرار
 توجه بدون و با روباز مشاغل یبرا یدیجد یتجرب ییگرما استرس

 .دیگرد ارائه یمیاقل ینواح به

 یطیمح یها پارامتر نیب در داد نشان مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 ریسا از شیب یانتالپ و هوا یدما پارامتر دو ،یبررس مورد مختلف
 راتییتغ جهینت در و ییگرما یها استرس جادیا در ها پارامتر

 نقش و دارند نقش گوش یعمق یدما ژهیبو یکیولوژیزیف یپاسخها
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 زیناچ اریسب یطیمح یها پارامتر با سهیمقا در یفرد یها پارامتر
 نیب نیا در سمیمتابول و لباس یقیعا مقاومت پارامتر دو اگرچه است؛

 نرمال یدما یبرمبنا زین شاخص مجاز حدود. شدند شناخته موثرتر
 .دیگرد فیتعر ،(آمد بدست C° 3/98پژوهش نیا در که) گوش

 یبوم به توجه با شده ارائه شاخص: گیری نتیجه  نتیجه گیری:

 مختلف یمهایاقل در یطیمح یها پارامتر یها ترهگس به توجه بودن،
 یریگ اندازه که یطیمح یها پارامتر از یاریبس به یازین یب کشور،

 تر یدما و سان یگو یدما جمله از) است ازمندین ییباال دقت به آن
 کی اساس بر آن شده فیتعر مجاز حدود به توجه با و( یعیطب

 مطالعه نیا در زین آن که( گوش یدما) یحرارت نیاستر شاخص
 موجود یها شاخص ریسا به نسبت تواند یم است، شده یبوم

 روباز یحرارت یها طیمح از یتر نانهیب واقع برآورد ،ییگرما استرس
 .ردیگ قرار کشور ییگرما یها استاندارد نیتدو یمبنا و باشد داشته

 ،یرانیا کارگران ،ییگرما استرس شاخص  واژه های كلیدی:

 .IOEHI ،روباز مشاغل

 

 صدا اثرات با يشغل استرس نیب ارتباط يبررس

 يدولت مراكز دندانپزشكان در يموضع یيروشنا و

 يخصوص و
  بهرام, یبهرام ایثر, یقادر فاطمه, آزاد سایپر*, انیزمان زهرا

 کوهنورد

 کار طیمح یکیزیف آور انیز عوامل از ییروشنا و صدا  مقدمه:

 یم عمل زا استرس عامل انبعنو یکیزیف یها مواجهه و هستند
 عوامل و دهد یم رخ یزندگ از ینیمع حوزه در یشغل استرس. کنند

 یبررس مطالعه نیا هدف لذا. دارد نقش آن آمدن دیپد در یمشخص
 دندانپزشکان در یشغل استرس و یکیزیف عامل دو نیا نیب ارتباط
 .است

 در که بوده یلیتحل -یفیتوص بصورت مطالعه نیا  روش بررسي:

 شدند، انتخاب یتصادف بطور که رازیش دندانپزشکان از نفر 476 نیب
 ،یشغل استرس پرسشنامه شامل اطالعات یگردآور ابزار. شد انجام

 آزمون لهیبوس لیتحل و هیتجز. بود متر لوکس و صداسنج دستگاه
 مستقل، T-test رسون،یپ یهمبستگ بیضر یآمار یها

Kruscal–Wallis Test و Mann-Whitney Test استفاده با 
 .گرفت صورت SPSS 48افزار نرم از

 از شتریب یدولت مراکز در ییروشنا شدت صدا، زانیم  یافته ها:

 یدولت مراکز در یشغل استرس نمره نیچن هم و بود یخصوص مراکز
 معنادار یآمار لحاظ از اختالف نیا که بود یخصوص مراکز از شتریب

 ارتباط گریکدی با یشغل ترساس و کار طیمح یصدا .P=6/61)) بود

 بود معنادار یآمار لحاظ از ارتباط نیا که داشتند میمستق

(P=6/665) یشغل استرس با کار سابقه و سن ارتباط نیچن هم و 
 بود معنادار یآمار لحاظ از ها اختالف نیا و معکوس

(6/64،P=6/61). سردرد ارتباط زین و یشغل استرس و سردرد ارتباط 
 .بود معنادار یآمار لحاظ از ییروشنا شدت با رخونفشا شیافزا و

 افت یدندانپزشک حرفه در موجود هاى استرس  نتیجه گیری:

 لذا،. دارد دنبال به را درمان و بهداشت خدمات کمى و کیفى
 کار محیط در یکیزیف عوامل و دندانپزشکان استرس میزان شناسایى

 کردن کم جهت یهای فعالیت انجام باعث ییروشنا و صدا لیقب از
 .گردد مى خدمات ارائه کیفیت بردن باال و یشغل استرس عوارض

 .صدا ،ییروشنا دندانپزشکان، ،یشغل استرس  واژه های كلیدی:

 

 از يكیدر كارگران منیناا رفتارهای يبررس

 1939سال دركاشان، مس دیتول و ذوب عیصنا
  سحر,  یموسو دغالمعباسیس*,   یکاشان یمطلب مسعود

 یکاظم مژده,  یرعلیپورپ
 علوم دانشگاه, کاشان یپزشک علوم دانشگاه*, کاشان یپزشک علوم دانشگاه

 کاشان یپزشک علوم دانشگاه, کاشان یپزشک

 یرفتارها نوع به بردن یپ یشغل حوادث کاهش منظور به  مقدمه:

 ییشناسا هدف با حاضر مطالعه. است یالزام کارکنان نیب در منیناا
 ارائه و مس دیتول عیصنا از یکی در کارگران منیناا یرفتارها انواع

 .گرفت انجام رفتارها گونه نیا کاهش جهت ییراهکارها

 از یریگ بهره با یمقطع ر یفیتوص مطالعه کی نیا روش بررسي:

 نفر 418 یرو بر که باشد یم مصاحبه و پرسشنامه ، مشاهده روش
. گرفت صورت نکاشا در مس دیتول و ذوب عیصنا از یکی کارگران از

 مختلف یفازها در پرسنل منیناا و منیا یرفتارها یبررس جهت
 جهت نیهمچن. شد استفاده تارانت استاندارد ستیل چک از یکار
 رنوف،یاسم آنوا، تست، یت دو، یکا یها آزمون از ها داده زیآنال

 .دیگرد استفاده سیکروسکالوال کولمولوگروف،

 بیترت به یکار مختلف یفازها نایم در داد نشان جینتا یافته ها:

 مجوز، بدون اتیعمل من،انجامیناا زاتیتجه از استفاده: یرفتارها
 و یریبارگ مناسب، یفرد حفاظت لیوسا از استفاده عدم

 سابقه با افراد یطرف از. داشتند را یفراوان نیشتریب منیپوسچرناا
 منیناا رفتار اند داشته یقبل یشغل حادثه که یافراد و سال7 حداکثر

 یرفتارها انیم یمعنادار رابطه نیدادندهمچن نشان را یشتریب
 تاهل تیوضع و یقبل یشغل حادثه الت،یتحص آموزش، با منیناا

 منیناا یرفتارها و سن نیب یمعنادار رابطه اما د،یگرد مشاهده
 .نشد مشاهده
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 ذوب عیصنا در یشغل حوادث کاهش منظور به:   نتیجه گیری:

 قیطر از سپس و شده ییشناسا منیا نا یرفتارها یستیبا ابتدا مس
 منیناا یرفتارها بر یمبتن مناسب یآموزش یها دوره یبرگزار
 بر نظارت و یمنیا مقررات و ها دستورالعمل نیتدو شده، ییشناسا

 حوادث جهینت در و رفتارها نیا کاهش به نسبت آن، حیصح یاجرا
 .نمود اقدام یشغل

 .مس ذوب عیصنا ،یشغل حادثه من،یاان رفتار  واژه های كلیدی:

 

 آن اثر و كیتراف از يناش يصوت يآلودگ يبررس

 شهروندان يزندگ تیفیك بر
  دهیحم,   پرکار نیالد صالح,  کوهنورد بهرام*,  انیزمان زهرا

 آزاد  سایپر,  یعبداله یمصطف,  یرامیپ

 صدای شهری، صوتی آلودگی دالیل مهمترین از یکی  مقدمه:

 و شنوایی افت ذهنی، و فیزیکی متنوع اثرات سبب که ستا ترافیک
 یبررس مطالعه نیا هدف لذا. میگردد افراد یزندگ تیفیک بر تأثیر
 شهروندان یزندگ تیفیک بر آن اثر و کیتراف از یناش یصوت یآلودگ
 .باشد یم رازیش شهر

 نیب در و بوده یلیتحل یفیتوص بصورت مطالعه  روش بررسي:

 که رازیش شهر کیتراف کم و کیپرتراف ینواح نانساک از نفر 197
 ابزار. شدند مطالعه وارد شده، یبند طبقه یریگ نمونه روش طبق

 یزندگ تیفیک استاندارد پرسشنامه: شامل اطالعات یگردآور

(WHOQOL: BREF) 116مدل صداسنج دستگاه و-CEL بود .
 و مربع – یکا ،T-TEST یها آزمون لهیبوس لیتحل و هیتجز
 .شد انجام رسونیپ یهمبستگ بیضر

 که داد نشان کیتراف پر یها ابانیخ در ها یریگ اندازه  یافته ها:

 1 ساعت در شده یریگ اندازه ( LAeq )مواجهه معادل تراز مقدار
 1 ساعت در مقدار نیشتریب و( بلیدس 5/57) مقدار نیکمتر شب
 آزاد یهوا در صدا استاندراد با سهیمقا در که بود( بل یدس 53) صبح

. بود استاندارد حد از شیب صوت فشار تراز ،(بل یدس77)رانیا یبرا
 مقدار که داد نشان کیتراف کم یها ابانیخ در ها یریگ اندازه

LAeq و بل یدس 7/71 که مقدار نیکمتر شب 3 ساعت در 
 یم بل یدس 8/75 برابر و عصر 96/48 ساعت در مقدار نیشتریب

 حد از کمتر روز شبانه ساعات اغلب در تصو فشار تراز مقدار و باشد
 و یشهر کیتراف صوت فشار تراز نیب. بود ،(بل یدس77)استاندارد

 و دار یمعن رابطه کیتراف کم یبلوارها مجاور نیساکن یزندگ تیفیک
 دو هر در صوت فشار تراز سهیمقا. شد دهید معکوس

( بل یسد 77) استاندارد حد از شتریب( کیتراف کم و کیپرتراف)منطقه
 کم مناطق از کمتر کیپرتراف مناطق نیساکن در یزندگ تیفیک و

 .باشند یم معنادار یآمار لحاظ از راوابط نیا که باشد یم کیتراف

 یبند قیعا از ک،استفادهیتراف یصدا کاهش یبرا  نتیجه گیری:

 داخل در یقو یها بوق استفاده تیها،ممنوع ساختمان در یصوت
 هیتوص ها ابانیخ کنار سبز یفضا حداثا و ریگ سرعت شهر،وجود

 .شود یم

 .یزندگ تیفیک،کیتراف ،یصوت یآلودگ  واژه های كلیدی:

 

 جهت 131 شماره OSHA روش سازی¬نهیبه

 از استفاده با آزبست افیال شمارش

 و شرفتهیپ فازكنتراست كروسكوپیم

 FTIR سنجي¬فیط
,  یآذر هرضازاد منصور,  یآذر رضازاده  منصور*,   انیزدی  لیاس

,  یرویپ  اهلل بیحب,  یسور دیحم,  یسور دیحم,  دل زنده رضوان
 یپناه داود

 *یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم

 سازمان روش به آزبست افیال شمارش مشکالت رغمیعل مقدمه:

OSHA (486 شماره )فیضع یریتکرارپذ و یفیک صیتشخ در 
 برده بکار مرجع روش بعنوان هنوز روش نیا ها،¬نمونه شمارش

 نییگزیجا یبرا المللی¬نیب مراجع هیتوص به توجه با. شود¬یم
 هدف با مطالعه نیا آن، سازی¬نهیبه ای و شده ادی روش

 آزبست، افیال بهتر شمارش در OSHA سازمان روش سازی¬نهیبه
 .شد انجام

 افیال از برداری¬نمونه جهت مطالعه نیا در  روش بررسي:

 یحاو ، محصور گردوغبار مولد ستمیس کی از ابردهو آزبست
 روش به زیآنال توسط شده دییتأ استاندارد آزبست های¬نمونه

 کسیا اشعه پراش و (SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم

XRD))، گردوغبار مولد ستمیس از برداری¬نمونه. دیگرد استفاده 
 با لتریف نمونه 37 و شد انجام 486 شماره به OSHA روش مطابقِ
 منظور¬به. شدند سازی¬آماده آزبست افیال مختلف های¬تراکم

 متداول فازکنتراست های¬کروسکوپیم از آزبست الیاف شمارش

(Leitz) شرفتهیپ و (Nikon) و کسلیمگاپ 41 نیدورب به مجهز 
 و نفر کی توسط ها¬نمونه تمام مطالعه نیا در. شد استفاده شگرینما
. گرفتند قرار شمارش مورد کور کسوی و تصادفی صورت¬به

 کروسکوپیم دو توسط افیال شمارش از آمده¬دست¬به اطالعات
 بیضر زوج، t آزمون) یآمار های¬روش لهیبوس فازکنتراست

 های¬نمونه. شد لیتحل و هیتجز( آلتمن و بلند زیآنال و یهمبستگ
 مادون سنجی¬فیط توسط ،یفیک لیتحل و هیتجز یبرا زین یمشابه
 یروبش یالکترون کروسکوپیم ،(FT-IR) هیورف لیتبد قرمز

(SEM) کسیا اشعه پراش و XRD)) شدند هیته. 
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 466 از کمتر محدوده در لتریف یرو بر آزبست افیال تراکم یافته ها:

 یآمار نظر از. دیگرد سازی¬آماده مربع متر¬یلیم بر فیل 866 تا
 شده شمارش نمونه 37 های¬افیال تراکم در داری¬یمعن تفاوت

 جینتا .(P <6,664) شد مشاهده فازکنتراست کروسکوپیم دو وسطت
 و شتریب های¬شمارش  Nikon کروسکوپیم از آمده¬دست¬به

 کروسکوپیم با سهیمقا در یکمتر راتییتغ بیضر با نیهمچن

Leitz های¬دستگاه از استفاده با ها¬نمونه یفیک زیآنال. داد نشان 

FT-IR ،SEM  و XRD برداشته نمونه تیفیک و دیگرد انجام 
 رد ای دییتأ مورد آزبست افیال صورت¬به یکار های¬طیمح از شده
 .شد

 افیال شمارش شده نهیبه روش مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

 از استفاده با (PCM) فازکنتراست کروسکوپیم توسط آزبست
 از یرگی¬بهره همراه به Nikon شرفتهیپ کروسکوپیم
 سکیر یابیارز تواند¬یم که د،یگرد ارائه FT-IR سنجی¬فیط

 بهتر صحت و دقت با را آزبست هوابرد افیال با نیشاغل مواجهه
 .دینما رپذی¬امکان

 ،آزبست افیال شمارش ،سازی¬نهیبه  واژه های كلیدی:

 .FT-IR .یسنج فیط  ،شرفتهیپ فازکنتراست کروسکوپیم

 

 بر جداره تك يكربن یها لوله نانو اثر يابیارز

 بافت يب يفینانول یلترهایف تخلخل زانیم
 یمهد, مداح بزرگمهر,  گلبابایی فریده*,  دهقان فرهنگ هیسم

 زاده حسن
 بهداشت گروه  بهداشت، دانشکده*,  ای حرفه بهداشت گروه  بهداشت، دانشکده
 یمیش یمهندس ،گروهیفن دانشکده, یمیش ه،گروهیپا علوم دانشکده, ای حرفه

 ینساج

 یبرا ایمد نوع نیپرکاربردتر ، بافت یب یفینانول یلترهایف  مقدمه:

 "تخلخل" آنها در که شوند یم محسوب یگاز انیجر از ذرات حذف
 از یکی لتریف کل حجم به یخال ییفضاها حجم نسبت عنوان به

 تخلخل. شود یم گرفته نظر در ونیلتراسیف یها مشخصه نیمهمتر
 و لتریف در ذرات نگهداشت تیظرف بر رگذاریتاث یفاکتور عنوان به
 قطر ریتاث تحت تواند یم هوا، عبور برابر در آن ییریپذ نفوذ زانیم
 تک یکربن نانولوله ژهیو خواص گذشته مطالعات.  ردیگ قرار افیال

. اند داده نشان یمریپل افیال یکیمکان مشخصات بهبود در را جداره
 زانیم بر جداره تک یکربن نانولوله اثر یبررس حاضر مطالعه از هدف

 .باشد یم یمریپل بافت یب یفینانول یلترهایف لخلتخ

 ندیفرآ توسط بافت یب یفینانول یلترهایف  روش بررسي:

 یسیالکترور محلول نوع دو منظور نیبد. شدند دیتول یسیالکترور
 (SWNT) جداره تک کربنی نانولوله اول، محلول در. دیگرد آماده

 یپل مریپل با 33:4 نسبت به آن یها یناخالص حذف از پس
 لیمت ید-N، N ٪ 33 حالل کمک با (PAN) لیتریلونیآکر

 و PAN مخلوط دوم محلول در. شد بیترک (DMF) فرمامید

DMF جینتا با سهیمقا جهت PAN/SWNT طرح. دیگرد آماده 
 روش قیطر از  Design Expert  (DX) افزار نرم توسط آزمایش

 لکتروریسیا عملیاتی فاکتورهای.  شد هیته (RSM) پاسخ رویه
 در) دستگاه ولتاژ ،%.wt 48-1) محدوده در)  محلول غلظت شامل

 در) کننده یآور جمع تا تزریق سوزن فاصله و (kV 16-46 محدوده
 تخلخل پارامتر و یورود متغیرهای عنوان به (cm 47-46 محدوده

 آزمایش طرح مطابق. قرارگرفت نظر مد پاسخ متغیر عنوان به ایمد
 مطالعات. شد گرفته نظر در آزمایش بیترک نوع 47 محلول هر برای

 یالکترون کروسکوپیم تصاویر قیطر از یدیتول افیال یشناس ختیر
 Microstructureتصویر پردازش افزار نرم و (SEM)یروبش

Measurement از استفاده با اهایمد تخلخل. گرفت صورت 
 افزار نرم کمک با یریتصو لیتحل و هیتجز یها تمیالگور

MATLAB دیگرد نییتع. 

 درصد نیباالتر ، مختلف شاتیآزما بیترک نیب در  یافته ها:

 PAN/SWNT افیال یبرا و PAN  74,11% افیال یبرا تخلخل

 ،%48wt: محلول غلظت) 4 شماره  استاندارد شیآزما در 79,19%
 یها بیترک شتریب در. آمد بدست  (cm 46 فاصله و kV 16 ولتاژ
 یشناس ختیر خواص بهبود باعث SWNT کردن اضافه ، یشیآزما

 شماره شاتیآزما ،wt%1 ) نییپا یها غلظت در اگرچه د،یگرد افیال
 گره یداراPAN افیال به نسبت PAN/SWNT افیال (9،1

 مورد یرهایمتغ نیب در. بودند الزم یوستگیفاقدپ و تر ادیز یخوردگ
 نوع دو ره تخلخل زانیم بر را ریتاث نیشتریب دستگاه ولتاژ ، یبررس

 و r=6,91 ب،یترت به) داشت PAN/SWNT و PAN افیال افیال
r=6,73). تخلخل  درصد و یسیالکترور محلول غلظت نیب رابطه 

 و( r=6,93 و r=6,19 ب،یترت به) میمستق افیال نوع دو هر یبرا
 و PAN افیال تخلخل زانیم و یسیالکترور فاصله نیب رابطه

PAN/SWNT ب،یترت به r=6,15 و r=-6,61 نرم. دیگرد نییتع 
  PANیاهایمد تخلخل نیب رابطه یبرا یخط مدل کی DX افزار

 درجه مدل کی نیهمچن و  یسیالکترور یبررس مورد یرهایمتغ و
  یورود یرهایمتغ و PAN/SWNTیاهایمد رابطه نوع یبرا دوم

 PAN/SWNT و PAN افیال قطر نیب یهمبستگ. نمود شنهادیپ
 و( 6,664P-value<  ، r=6,18) شد نییتع ردا یمعن یآمار نظر از
 رابطه. بودند یشتریب قطر یدارا PAN/SWNT افیال  مجموع در
 یمعن یآمار نظر از PAN/SWNT و PAN یایمد تخلخل نیب

 افیال  مجموع در یول, 6,67P-value>  (r=6,18) نبوده دار
PAN/SWNT یمعن رابطه. بودند برخوردار یکمتر تخلخل از 

 نشد دهید PAN/SWNT و PAN افیال قطر و تخلخل نیب یدار
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(P-value>6,67 )قطر و تخلخل نیب یمنف فیضع یهمبستگ و 
  PAN افیال
 (6,67,P-value>   r=-6,19 )نیب مثبت فیضع یهمبستگ و 

   <PAN/SWNT (6,67,P-value افیال قطر و تخلخل

r=6,461) شد افتی. 

 توانست یسیورالکتر محلول به SWNTافزودن  نتیجه گیری:

 در حال نیا با ، شود افیال یشناس ختیر خواص بهبود باعث
 تخلخل درصد کاهش و افیال قطر نیانگیم شیافزا به منجر مجموع

 افیال قطر شیافزا با ، شیآزما بیترک نوع به بسته. دیگرد ایمد لتریف

PAN/SWNT  افیال قطر کاهش و PAN تخلخل درصد 
 ندیفرآ طیشرا خصوص نیدرا اگرچه ابد،ی شیافزا توانست
 .باشد گذار ریتاث تواند یم یسیالکترور

 نانولوله ، لیترین لویآکر یپل ،یفینانول لتریف  واژه های كلیدی:

 .تخلخل ر،یتصو پردازش ، جداره، تک یکربن

 

 كاركنان يجسم سالمت تیوضع يبررس

 كاشان يپزشك علوم دانشگاه
 *ینشلج یمعمر نیمحمدحس
 *نکاشا یپزشک علوم

 به و است بوده توجه مورد همواره یکار یروین سالمت  مقدمه:

 مورد در یکم یها افتهی، آنها اطالعات جامع انتشار عدم لیدل
 زین یپزشک علوم دانشگاه کارکنان. دارد جود و آنها سالمت یبررس

 را یمختلف یروان و یجسم یها استرس ، تیفعال نوع خاطر به
 تیوضع یبررس  آنها ییکارا یرتقاا و حفظ یبرا شوند یم متحمل
 .است برخوردار یخاص تیاهم از درآنها سالمت

  دانشگاه کارکنان از نفر 118 یرو بر مطالعه نیا  روش بررسي:

 و ینیل با مصاحبه قیطر از سالمت با  مرتبط اطالعات.  شد انجام
 اساس بر) شدند یآور جمع یکینیکل پارا شاتیآزما و یکیزیف نهیمعا
 نرم اساس بر سپس و(بهداشت وزارت"شاغل یپزشک دهپرون"

 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز موردspss  یافزارامار

 دانشگاه کارمندان از نفر 118اطالعات ، مطالعه نیا در یافته ها:

 مورد فرم) سالمت پرونده لیتکم قیطر  از را کاشان یپزشک علوم
 .میکرد یآور جمع(بهداشت دوزارتییتا

 و مرد درصد 1/18 که بوده15/95 کنندگان شرکت  یسن نیانگیم
 .بودند زن درصد 1/79
 شیپ حله مر وعیش و بود(نفر15) درصد 9/44خون یفشار پر وعیش 

 .بود درصد 5/15 باال خون فشار
 شیپ) ناشتا خون قند در اختالل%( 1/44) نفر 14 ، مطالعه نیا در
 .دندبو ابتید به مبتال%( 7/9) نفر3 و داشتند( ابتید

 اتیشکا نیتر شیب ، مطالعه نیا در کنندگان شرکت کل انیم از
 اتیشکا  زانیم نیکمتر و%(16) پزشکان دندان در یعضالن یاسکلت

 .شد گزارش% ( 16) شگاهیآزما یها نیسیتکن در
 مشاهده مردان و زنان BMI در یا مالحضه قابل تفاوت 

 بود 17 از باالتر زنان از نفر 415 و مردان از نفر 441 در BMI.نشد
 (یچاق و وزن اضافه)

 که دهد یم نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 مشکالت انواع به ابتال معرض در مطالعه مورد جامعه کارکنان
 خواهد ها آن ییکارا شیافزا باعث آنها به توجه که هستند یجسم

 عجام و مستمر صورت به سالمت شیپا گردد یم هیتوص لذا ، شد
 . شود انجام

 شیپا ، BMI ، یپزشک علوم دانشگاه  واژه های كلیدی:

 .سالمت

 

 كاركنان نیب در يصوت آسایش سطح يابیارز

 همدان شهر دولتي های بانك
 میمر, یآباد یعل محسن ,سهیو رانیپ مانیپ, *غالمی طاهره

 انیفرهاد
 پزشکی لومع دانشگاه, همدان پزشکی علوم دانشگاه*, فسا پزشکی علوم دانشگاه

 همدان پزشکی علوم دانشگاه, همدان

 و راندمان کاهش بر یمیمستق ریغ اثرات یدارا صدا  مقدمه:

 افراد تمرکز کاهش بعلت خطا بروز سکیر شیافزا و یور بهره
 که یمال امور و خدمات ارائه طیمح عنوان به ها بانک. باشد یم

 مختلف بعمنا ریتاث تحت ، باشد یم یذهن تیفعال انجام مستلزم
 کارکنان بر یشیآسا یها جنبه از تواند یم که دارند قرار صدا یآلودگ

 این انجام از هدف اساس نیا بر. باشد داشته یمنف راتیتاث آن
 های بانک کارکنان نیب در یصوت آسایش سطح یابیارز مطالعه
 .بود همدان شهر دولتی

 یط نکارکنا با مواجهه در صوت فشار معادل تراز  روش بررسي:

 دستگاه از استفاده با همدان شهر یدولت بانک 16 در یکار نوبت
 96 استاندارد پرسشنامه. دیگرد یریگ اندازه TES-4971 صداسنج

 کارکنان از نفر 485 نیب یخستگ احساس زانیم نییتع جهت سوالی
 spss افزار نرم از استفاده با مطالعه های داده. دیگرد لیتکم و عیتوز

 .شد تحلیل آماری های ونآزم و 16 نسخه

 شاخص کل نمره کارکنان نیب در داد نشان جینتا  یافته ها:

 شامل ها اریمع ریز نمره و است 84/74±658/47 یخستگ احساس
 تمرکز در یناتوان ،شاخص11/45±181/8 برابر یجیگ شاخص

 تراز. است 43/47±151/5 یجسم یناراحت شاخص ،991/1±61/43
 بانک خارج در و 51/9849/81 (dB) بانک داخل در صدا معادل
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 ریز که داد نشان ها نیانگیم سهیمقا آزمون. بود 11/4±51/81
 ارتباط صدا با مواجهه سطوح با یذهن یخستگ احساس یها اریمع

 .دارند یدار یمعن

 بر گذار ریتاث عوامل از یکی ها بانک در صدا یآلودگ  نتیجه گیری:

 ریتاث کارکنان عملکرد بر واندت یم و باشد می بانک کارکنان شیآسا
 یها بانک در یکیآکوست طیشرا بهبود راستا نیا در. بگذارد یمنف
 یرسان اطالع و یآگاه شیافزا جمله از یتیریمد  اقدامات و یدولت

 اریبس  جامعه جهینت در و انیمشتر و کارکنان به صدا یآلودگ اثرات
 .رسد یم نظر به یضرور

 احساس بانک، ، صدا تراز ، یتصو آسایش  واژه های كلیدی:

 .یخستگ
 

 صنعت كارگران يكیولوژیب شیپا دیجد روش

 لینیو مونومر یرگی¬اندازه قیطر از كیپالست

 بازدم یهوا در دیكلرا
 یجعفر محمدجواد,  یآذر رضازاده منصور,  انیمیرح فهیطا رعنا
 خدمات و علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ای¬حرفه بهداشت یمهندس گروه

 دانشکده ،ای¬حرفه بهداشت یمهندس گروه,  یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت
 یمهندس گروه,  یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و علوم دانشگاه بهداشت،

 بهد خدمات و علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ای¬حرفه بهداشت

 نیپرکاربردتر از یکی (PVC) دیکلرا لینیو مریپل  مقدمه:

 لینیو مونومر ،یحرارت های¬ندیفرا در که باشد¬یم ها کیپالست
 بیترک نیا با مواجهه معرض در را کارگران و دیتول (VCM) دیکلرا
 گروه در ،IARC سازمان توسط VCM ییزا سرطان. دهد¬یم قرار

 سکیر لیدل به. است شده بندی¬طبقه 4 نوع یانسان یزا سرطان
 VCM به افراد جههموا زانیم مورد در اطالعات عدم و بیترک ادیز

 و VCM با یفرد مواجهه شیپا قیتحق نیا از هدف ران،یا در
 ادی بیترک یریگ اندازه قیطر از کارگرانیکیولوژیب شیپا نیهمچن
 .شد گرفته نظر در آنان بازدم یهوا در شده

 روش به و یلیتحل -یفیتوص نوع از مطالعه:   روش بررسي:

 کیپالست های¬کارخانه رانکارگ از نفر 466 یرو بر که بود یمقطع
 یهوا VCM غلظت نییتع یبرا. رفتیپذ انجام تهران شهر یساز

 NIOSH سازمان 4665ی شده یبخش اعتبار روش از ،یتنفس

 یها نمونه بازدم، یهوا VCM یرگی¬اندازه جهت. شد استفاده
 یهوا از یکار فتیش انیپا در و یبردار نمونه روز همان در یبازدم
 عنوان به یادار کارکنان از نفر 17 و مواجهه معرض در افراد بازدم
 یهوا های¬نمونه یآور-جمع یبرا. دیگرد انجام کنترل گروه
 یآلوئول یهوا ز،یتم یهوا با کارگران هیر یشستشو از پس ،یبازدم
 یآور جمع یعیطب طیشرا در یتریل 7 تدالر های¬سهیک در آنان

 همان به زین یمبازد یهوا در VCM غلظت مقدار نییتع. دیگرد
 (GC-FID) کروماتوگراف گاز توسط یفرد یها نمونه زیآنال وهیش

 .رفتیپذ انجام

 94 کارگران، کل تعداد از که داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 (ppm 4) مجاز آستانه حد از شتریب ای¬مواجهه یدارا افراد درصد

 آن انزیم و VCM با کارگران یفرد مواجهه نیب. داشتند VCM با
 شد دهید یآمار دار یمعن رابطه بازدم یهوا در

(59/6=R1،664/6>P) از کمتر کنترل درگروه مواجهه زانیم یول 
 یکیولوژیب مواجهه شاخص زانیم. آمد بدست روش صیتشخ حد

(BEI) حسب برVCM با ون،یرگرس معادله یرو از بازدم یدرهوا 
 زانیم به ،ppm 17 – 67/6 یغلظت ی¬محدوده در یفرد مواجهه

ppm99/6دیگرد محاسبه. 

 مالحظه قابل یهمبستگ و میمستق رابطه به توجه با  نتیجه گیری:

 یرگی¬اندازه صورت بهBEI  محاسبه ،یکیولوژیب و یفرد شیپا نیب
 شیپا روش. دیگرد مشاهده ریپذ امکان بازدم یهوا در بیترک

 در VCM زیآنال با PVC صنعت کارگران یبرا دیجد یکیولوژیب
 و یابیارز یبرا تواند¬یم مواجهه، معرض در افراد بازدم یواه

 .گردد واقع دیمف یشغل تماس سکیر تیریمد

 مونومر ک،یپالست صنعت ،یکیولوژیب شیپا  واژه های كلیدی:

 .دیکلرا لینیو

 

 یگاههایدرجا يمنیا و بهداشت تیوضع يابیارز

 زاهدان شهر سوخت
 ییرزایم رمضان*,  فر یدالهی هیسم

 زاهدان یپزشک علوم دانشگاه*,  آزاد دانشگاه قاتیتحق علوم

 گاههایجا هینقل لیوسا سوخت عرضه یمجار نیتر مهم  مقدمه:

 عهده بر را سوخت سالم عیتوز فهیوظ که هستند(نیبنز پمپ) سوخت
 یگاههایجا یمنیا بهداشت، تیوضع نییتع هدف با مطالعه نیا. دارند

 .گرفت انجام زاهدان شهر سوخت

 پخش شرکت ازدستوراالعمل قیتحق نیا در  بررسي:روش 

 بین و ملی قوانین و استانداردها براساس که ینفت یها فرآورده
 ، یبهداشت سوال 15)سوال 496 یحاو و  است شده هیته المللی
 ن،یمتخصص نظر با ییروا نییتع از پس باشد، یم یمنیا سوال469
 1 قیتحق نیا در. گرفت قرار گاههایجا در سکیر یابیارز یمبنا
 الزم یها یهماهنگ از پس فعال یخصوص گاهیجا 8 و یدولت گاهیجا
 .گرفت قرار یابیارز مورد  مربوطه، یها واحد با

 عدم و تطابق زانیم که داد نشان مطالعه یها افتهی  یافته ها:

 طهیح در و%  11,47 و%  74,17 بهداشت طهیح در بیترت به تطابق
 یگاههایجا در یکل طور به و باشد یم%  71,19 و%  15,75 یمنیا
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 نشان را تطابق عدم یبررس مورد ضوابط با%  77,73  مطالعه مورد
 .داد

 تیرعا تطابق، عدم متعدد موارد وجود به توجه با  نتیجه گیری:

 وبهداشت یمنیا دستورالعمل در مطروحه یمنیا و بهداشت الزامات
 سکیر کاهش به رمنج یادیز حد تا تواند یم سوخت عرضه یمجار

 .شود یمنیا و بهداشت طیشرا بهبود و ها

 .یمنیا بهداشت، گاه،سوخت،یجا  واژه های كلیدی:

 

 يآموزش یها سرفصل یمحتوا انطباق يبررس

 یها جنبه با  یا حرفه بهداشت يكارشناس دوره

 شاغل  آموختگان دانش انتظار مورد یعملكرد

 1939كاشان، درمنطقه
 یآباد خرم دهیحم,  یدگلیب یصباح محمد  *,یکاشان یمطلب مسعود

 یآران
 علوم دانشگاه, کاشان یپزشک علوم دانشگاه*, کاشان یپزشک علوم دانشگاه

 کاشان یپزشک

 عرصه در دیجد ییایمیش مواد ورود و یتکنولوژ عیسر رشد  مقدمه:

 سرعت با کار طیمح در یبهداشت مشکالت تا گرددیم موجب دیتول
 تیترب یبرا که یآموزش یها برنامه لذا. دینما رییتغ یادیز

 شودیم اجرا و یطراح یا حرفه بهداشت یمهندس رشته کارشناسان
 از شیب حاضر حال در. باشد کار طیمح یازهاین یجوابگو یستیبا

 لذا.  گذردیم رشته نیا یآموزش برنامه در یبازنگر نیآخر از سال پنج
 یآموزش یها سرفصل یمحتوا انطباق یبررس هدف با مطالعه نیا

 مورد یعملکرد یها جنبه با  یا حرفه بهداشت یکارشناس دوره
 .است شده انجام کاشان درمنطقه شاغل  آموختگان دانش انتظار

 یفیتوص صورت به مطالعه نیا: ها روش و مواد  روش بررسي:

 یا حرفه بهداشت رشته آموختگان دانش از نفر 78 یرو یمقطع
 داده یابزارگردآور. است دهیگرد انجام کاشان منطقه در شاغل

 یآور جمع و لیتکم از پس بودکه ساخته محقق یا ها،پرسشنامه
 .گرفت قرار یبررس مورد یفیتوص آمار یها روش توسط

 کار طیمح در یتخصص دروس یمحتوا کاربرد زانیم  یافته ها:

 54/44 یمحتوا.باشد یم متوسط هیپا دروس و ادیز اریبس
 طهیح در صرفاً یتخصص دروس درصد 96/9و هیپا درصددروس

 دروس ٪7/71 و هیپا دروس ٪8/47یمحتوا و یعلم دانش
 یدرسارگونوم. است دهیگرد ارائه یعمل مهارت طهیح در یتخصص

 یدارا تیریمد درس و یعمل مهارت طهیدرح کاربرد نیشتریب یدارا
 دانش مجموع در.است بوده یعلم دانش طهیدرح کاربرد نیکمتر

 .اند داشته خود یآموزش دوره ی برنامه از ینسب تیرضا آموختگان

 یازهاین با یآموزش یها برنامه و دروس یمحتوا  نتیجه گیری:

 به یکاف اما دارد تطابق یحد تا رشته نیا آموختگان دانش یشغل
 برنامه تیفیارتقاءک و بهبود یبرا یاصالحات انجام رسدو ینم نظر

 .گردد یم شنهادیپ یآموزش

 .آموزشی یها سرفصل ،یا حرفه بهداشت یدی:واژه های كل

 

 صنعت كارگران نگرش و يمنیا فرهنگ يابیارز

 يمنیا مسائل به نسبت رجانیس گهر گل معدن

 1939 سال در
,  زاده صادق یعل,  زارع نیحس, یانصار نیحس*,  یفضل بابک

 یدونیفر معراج,  یحام هیسم
 علوم, زاهدان یپزشک علوم, زاهدان یپزشک علوم*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه
 زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک

 یضرور عناصر از یکی عنوان به یمنیا نگرش و فرهنگ  مقدمه:

 حوادث از یریشگیپ جهت( یمهندس و یتیریمد)یسازمان فرهنگ در
 یم فمختل عیصنا در یور بهره شیافزا و سازمان توسعه و رشد و

 یتیدرموقع که یهرفرد که معناست نیا به یمنیا فرهنگ. باشد
 شغلی آسیبهاوحوادث. شود یم یمنیا لیمسا نگران رد،یگ یقرارم

 محیط و ها درکارخانه اهمیت پر ازمعضالت یکی عنوان به همواره
 یابیحاضر،ارز مطالعه انجام از هدف. است بوده مطرح کاری های

 رجانیس گهر گل معدن صنعت انکارگر نگرش و یمنیا فرهنگ
 .باشد یم یمنیا مسائل به نسبت

 451 یرو بر که یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 است گرفته صورت معدن صنعت کارخانجات از یکی کارگران از نفر
 یمنیا فرهنگ پرسشنامه از کارگران یمنیا فرهنگ یبررس جهت

 با پرسشنامه از حاصل تاطالعا سپس. دیگرد استفاده استاندارد
-T وANOVA  آزمون و یفیتوص یآمار یها روش از استفاده

test افزار نرم با وSPSS48گرفت قرار زیآنال مورد. 

 وسابقه یسن نیانگیم مطالعه، مورد افراد یبررس زویآنال  یافته ها:

 نشان 37/3±11/1%( 9/11) و 49/91±44/5 بیترت به را افراد کار
 ،(P=6,669)تیریمد تعهد با التیتحص حسط یرهایمتغ.داد

 تبادل ،(P=6,611)تیریمد تعهد با سن ،(P=6,664)آموزش
 آموزش با کار سابقه و (P=6,615)آموزش ،(P=6,61)اطالعات

(P=6,64) یمنیا تیاولو و(P=6,661)با را یدار یمعن رابطه 
 رابطه تاهل، تیوضع و شغل یرهایمتغ و دادند نشان یمنیا فرهنگ

 سابقه طول در افراد. ندادند نشان یمنیا فرهنگ با را یارد یمعن
 .بودند نشده یا حادثه نوع چیه دچار خود یکار
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 و سن الت،یتحص سطح که داد نشان مطالعه نیا  نتیجه گیری:

 گرفتن نظر در.است مؤثر یمنیا فرهنگ ارتقائ در کار سابقه
 پروسه در کرده لیتحص افراد از استفاده شیافزا جهت یداتیتمه
 یکار تجارب از استفاده و استخدام قبل یمنیا ،آموزشیکار یها

 بروز کاهش و یمنیا فرهنگ شیافزا در تواند یم سابقه با افراد
 به جینتا به توجه با که کرد انیب توان یم نیبنابرا.باشد مؤثر حوادث
 دخالت و گرفتن نظر در با یشتریب مطالعات است الزم آمده دست
 یمنیا فرهنگ یبررس جهت مذکور صنعت پرسنل و ادافر تمام دادن
 .گردد انجام

 گهر گل معدن، نگرش، ،یمنیا فرهنگ  واژه های كلیدی:

 .رجانیس

 

 در یيایمیش مواد نقل و حمل سكیر يابیارز

 رازیش شهر یها جاده
 ییسلوکلو یدیجمش رضا دیحم*,  یریجهانگ یمهد

 رازیش یشکپز علوم دانشگاه*, رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 یاصل اجزاء از یکی خطرناک ییایمیش مواد نقل و حمل  مقدمه:

 یبرا را یادیز حوادث و خطرات که است ییایمیش مواد عمر چرخه
 ییایمیش مواد حامل یتانکرها عبور ریمس در که یساتیتأس و افراد
 و حمل سکیر یابیارز هدف با مطالعه نیا. دارد همراه به دارند، قرار
 .شد انجام رازیش شهر یها جاده در ییایمیش مواد نقل

 مواد نقل و حمل سکیر یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و حمل سکیر یبند درجه شاخص از استفاده با خطرناک ییایمیش
 در ییایمیش مواد حامل یتانکرها تردد یرهایمس  در (TRRI) نقل
 .گرفت قرار لیتحل مورد و محاسبه رازیش شهر

 طول از درصد 78/8 در ییایمیش مواد از یتعداد یبرا  یافته ها:

 باال سطح در ای¬جاده نقل و حمل سکیر ،یبررس مورد یرهایمس
 مواد نقل و حمل سکیر نیشتریب بوتان ماده. بود باال اریبس و

 .داشت را یمسکون مناطق از متر 766 از کمتر فاصله در خطرناک

 جاده از یبرخ در ییایمیش مواد نقل و حمل سکیر  نتیجه گیری:

 است یضرور و بوده قبول قابل ریغ سطح در رازیش شهر یها
 با. دیآ عمل به قبول قابل سطح به آن کاهش جهت الزم اقدامات

 یستیبا کرد، تر ضیعر را ها ابانیخ توان ینم که نیا به توجه
 که یمناسب محل در و شده خارج ییایجغراف تیموقع نیا از نالیترم

 .شود احداث دارد یپ در یترکم سکیر سطح

 ،یا جاده نقل و حمل خطرناک، ییایمیش مواد واژه های كلیدی:

 .سکیر

 

 اسپرم یپارامترها بر صدا مواجهه اثر يبررس

 یسور موش( ماندن زنده و تحرک تعداد،)
 نیخوان  یعل*,  یعبداله باقر محمد

 مدرس تیترب دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم

 کار طیمح یکیزیف ندهیآال نیمهمتر از یکی عنوان به صدا مقدمه:

 و زنده موجودات یرو بر آن آور¬انیز اثرات که گردد یم محسوب
. است گرفته قرار یبررس مورد مکرراً آنها یکیولوژیب یها ستمیس

 ماندن زنده درصد و تحرک ، تعداد یرو یمنف اثرات جادیا با صدا
 محسوب مثل دیتول در یموثر عامل عنوان به تواند یم ها اسپرم
 .گردد

 نر یسور موش سر 48 یتجرب مطالعه نیا در  روش بررسي:

 قرار استفاده مورد شاهد و مورد گروه دو قالب در (NMRI نژاد)
 شدت تراز با هرتز 766-1666 باند پهنای با مرکب یصدا. گرفتند
 یمتوال هفته دو یط روز46 مدت به dBA  SPL1 8466  صوت

 روز 97 سپس. دیگرد جادیا cool edit tools افزار نرم زا استفاده با
 کشته واناتیح( مدت بلند اثرات یبررس جهت) مواجهه انیپا از پس

 .شد برداشته اسپرم زیآنال شیآزما یبرا آنها ضهیب و شدند

 درصد که داد نشان مدت بلند یبررس از حاصل جینتا  یافته ها:

 نامتحرک یها رماسپ ،(1/94±3/4) شروندهیپ های¬اسپرم
 گروه( 1/81±9/1) ها اسپرم ماندن زنده تیقابل و( 1/9±3/97)

 کاهش کنترل گروه به نسبت یدار یمعن بطور صدا با افتهی مواجهه
 برحسب تعداداسپرم یبرا نیا هرچند .(P<6/664) است افتهی
( 8/99±1/9) شروندهیرپیغ یها اسپرم درصد و( 1/9±4/4) ونیلیم

 .(P<76/6) نداشت یدار یمعن تفاوت

 بر یمنف اثر یدارا است ممکن صدا با مواجهه  نتیجه گیری:

 .باشد اسپرم تیفیک

 .یسور موش اسپرم، یپارامترها صدا،  واژه های كلیدی:

 

 با يكیتراف حوادث سابقه و يشغل استرس رابطه

 درون یها آژانس رانندگان در یكار نوبت

 زدی یشهر
 فالح نیحس,  یحلوان نیغالمحس*,  یمحمد زهرا

, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 و رانندگان یرو بر یشغل استرس یامدهایپ به توجه با  مقدمه:

 شد، خواهد خسارت و ریم و مرگ سبب که یکیتراف حوادث نیهمچن
 حادثه سابقه و یشغل استرس طارتبا یبررس هدف با مطالعه نیا لذا
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 و کار نوبت گروه دو در زدی یشهر درون یها آژانس رانندگان در
 .دیگرد انجام کار نوبت ریغ

 است یلیتحل یپژوهش مطالعه کی حاضر مطالعه  روش بررسي:

 مربوط رانندگان در و 4931 سال در یشاهد -یمورد روش به که
 تعداد منظور، نیهم به. گرفت انجام زدی یشهر درون آژانس 46 به

 -یتصادف روش به کار نوبت ریغ نفر 417 و کار نوبت راننده 411
 از پژوهش یها داده یگردآور منظور به. دندیگرد انتخاب یا هیسهم

 به  نیهمچن.  شد استفاده سیرا ال پیلیف یقسمت دو پرسشنامه
 کیدموگراف اتیخصوص با یشغل استرس ارتباط نییتع منظور

 یآور جمع جداگانه یا پرسشنامه قیطر از مربوط طالعاتا رانندگان
 قرار لیتحل و هیتجز مورد spss16 افزار نرم توسط جینتا سپس. شد

 .گرفتند

 سابقه یدارا کاران نوبت درصد که داد نشان ها داده زیآنال یافته ها:

 است(  درصد 78)کاران نوبت ریغ از شتریب اریبس(  درصد 1/57)حادثه
 سهیمقا خصوص در. بود دار یمعن زین یآمار لحاظ از فاختال نیا که
 گروه دو هر در یرانندگ حادثه سابقه حسب بر استرس نمره نیانگیم
 سابقه با کاران نوبت در استرس نمره نیانگیم که شد مشخص زین

 کاران نوبت ریغ از باالتر( 51/483±84/18) حادثه
 نقش یارک نوبت که صورت نیبد باشد، یم( 67/11±15/486)

 یآمار لحاظ از اختالف نیا و است داشته حوادث وقوع در ییبسزا
 سابقه حسب بر استرس نمره نیانگیم نیهمچن. است  دار یمعن زین

 کاران نوبت ریغ از باالتر( 51/483±84/18) کاران نوبت در زین کار
 ( P=6,69) دار یمعن اختالف نیا که باشد یم( 67/11±15/486)

 .است

 یکار نوبت که است آن از یحاک آمده بدست جینتا  ی:نتیجه گیر

 بر عالوه که است داشته رانندگان یشغل استرس یرو بر ییبسزا اثر
 است الزم لذا. گردد یم زین حوادث جادیا سبب فرد، عملکرد کاهش
 جهت الزم تدابیر رانندگان، در استرس میزان تر جامع بررسى ضمن

 .شود اندیشیده زین آن پیامدهاى کاهش

 حوادث ،یکار نوبت ،یشغل استرس رانندگان،  واژه های كلیدی:

 .یرانندگ

 

 سالن نیشاغل يكیولوژیب شیپا يسنج امكان

 بازدم قیطر از دیفرمالدئ با مواجهه در حیتشر
 ههیوج, یجعفر جواد محمد,  یآذر رضازاده منصور*,  یاسد سایپر

 ینیحس
, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 عیصنا در ای¬گسترده کاربرد (FA)دیفرمالدئ محلول  مقدمه:

 های¬سالن در اجساد کسیف ماده عنوان به ها سال زین و داشته
 مواجهه در و محرک ماده کی ئدیفرمالد. رود¬یم کار به حیتشر

 شده جذب دیفرمالدئ. باشد¬یم یانسان زای¬سرطان مدت یطوالن
 زیآنال و یبردار نمونه امروزه. شود¬یم دفع بدن از بازدم قیطر از

. شود¬یم محسوب یکیولوژیب شیپا یبرا جالب یروش بازدم یهوا
 قیطر از یکیولوژیب شیپا و یفرد شیپا مطالعه نیا در

 گروه کی و حیتشر نسال نیشاغل بازدم در دیفرمالدئ یرگی¬اندازه
 .دیگرد انجام کتابخانه کارکنان از شاهد

 کی و حیتشر سالن پرسنل از نفر 16یفرد شیپا  روش بررسي:

 اساس بر شاهد گروه عنوان به کتابخانه کارکنان از ینفر 16 گروه
 قیطر از یکیولوژیب شیپا زین و NIOSH-1648 روش
 داده. شد انجام شاغل افراد بازدم در موجود دیفرمالدئ یرگی¬اندازه

 مورد رسونیپ یهمبستگ آزمون ،t های¬آزمون از استفاده با ها
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز

 سالن نیشاغل یتنفس منطقه در دیفرمالدئ غلظت نیانگیم  یافته ها:

 ppb41876 و ppb 918831بیترت به کتابخانه کارکنان و حیتشر

 و مورد گروه در بازدم دیفرمالدئ غلظت نیانگیم. شد یرگی¬اندازه
 یرگی¬اندازه ppb حسب بر 79±7 و 437±45 بیترت به شاهد
 تراکم یکیولوژیب شیپا و یفرد شیپا های¬یریگ اندازه در. دیگرد

 مشاهده یآمار دار یمعن یهمبستگ نیشاغل گروه در دییفرمالد
 .(p<6,664)شد

 تنسب حیتشر سالن نیشاغل مواجهه مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

 تراکم. دیگرد یابیارزش شتریب ACGIH سقف مواجهه استاندارد به
 گروه با سهیمقا در حیتشر سالن نیشاغل بازدم در دیفرمالدئ یباال

 در و یتنفس منطقه در دیفرمالدئ تراکم مثبت یهمبستگ و شاهد
 شیپا لیپتانس دهنده-نشان دهنده نشان حیتشر سالن نیشاغل بازدم

 آن یریگ اندازه قیطر از دییفرمالد با افتهی ههمواج افراد یکیولوژیب
 .است یتنفس یهوا در

 .یکیولوژیب شیپا فردی، پایش د،یفرمالدئ واژه های كلیدی:

 

 آب يجراح ندیفرا در يانسان یخطاها يابیارز

 از استفاده با كو،یف روش با چشم دیمروار

 CREAM و SHERPA  كیتكن
 دستاران سامان,  ینظام  فهیتر*,  یدیسع منیچ

 علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, همدان یپزشک علوم دانشگاه
 کرمان یپزشک
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 مشاغل در ناگوار حوادث از یاریبس علت یانسان یخطاها  مقدمه:

 از را خود جان یادیز مارانیب شود یم موجب ساالنه که است یپزشک
 کاتاراکت یجراح عمل انجام آمار بودن باال به توجه با. دهند دست
 ییشناسا هدف با پژوهش نیا آن، یباال تیحساس و رانیا در چشم

 .شد انجام عمل نیا در یانسان ییخطاها یابیارز و

 صورت به و بوده یکم-یفیک نوع از پژوهش نیا  روش بررسي:

 عمل فرایند در یانسان یخطاها ییشناسا و یابیارز یبرا یمقطع
 و CREAM   یها کیتکن از استفاده با چشم دیمراور آب یجراح

SHERPA روش از استفاده با ابتدا مطالعه نیا در. شد انجام 
 و فیوظا به دیمروار آب عمل ندیفرا فه،یوظ یمراتب سلسله لیتحل

 یها کیتکن از استفاده با بعد مرحله در. شد مینقس خود فیوظا ریز
 اهر و ییشناسا ها آن از کیهر بروز احتمال و خطاها انواع شده، ذکر

 .شد ارائه خطا از یریجلوگ و کاهش یبرا یبرا یکنترل یکارها

 یجراح ندیفرا در فهیوظ 14 یبرا خطا 97 مجموع در  یافته ها:

 نیکمتر و یعملکرد نوع از خطاها درصد نیشتریب. شد ییشناسا
 با خطاها از% 15/57انیم نیا در. بودند یابیباز نوع از خطاها درصد

 سکیر با خطاها از% 81/11 و نظر دیدتج بدون قبول قابل سکیر
 کپسول برداشتن در خطا وقوع احتمال نیشتریب. بودند نامطلوب

 از بعد و قبل الزم یها آموزش ،یعیطب لنز خوردن و چشم ییجلو
 ،6455/6 و 678/6 زانیم با بیترت به هیقرن برش و ضیمر به عمل

 درت و پرت لنز، نمره نییتع در خطا احتمال نیکمتر و 6455/6
 زانیم با برش محل زدن هیبخ عمل، شروع از قبل ماریب کردن

 .است شده برآورد  66455/6

 روش که داد نشان مطالعه نیا و بحث  نتیجه گیری:

SHERPA و CREAM در یانسان یخطاها یابیارز یبرا 
 .ست اجرا قابل چشم دیمروار آب یجراح مانند حساس یها یجراح

 ،SHERPA ،  CREAM ،یانانس یخطا  واژه های كلیدی:

 .دیمروار آب

 

 توان بر آن ریتاث و (FHP) سرجلوآمده تیوضع

 دندانپزشكان یهواز
 یکاوس ریام,  روزهیف مرجان,  یصارم مهناز*, یاطیخ فاطمه

 *یبهشت دیشه پ ع دانشگاه

 در دندانپزشکان گردن و سر مدت یطوالن قرارگرفتن  مقدمه:

 پوسچرال فاکتور سکیر کی عنوان به ده،یخم کیاستات تیوضع
 سرجلوآمده تیوضع رینظ ییراستا اختالالت جادیا باعث تواند¬یم

(FHP) رابطه در رییتغ جادیا لیدل به ییراستا اختالل نیا. شود 
 عضالت نقش آنها از یبرخ که یگردن عضالت ونیتانس -طول

 نهیس قفسه تحرک زانیم یرو بر تواند¬یم دارند، زین یتنفس کمک

 یبرخ در هیفرض نیا نکهیا رغمیعل. باشد رگذاریتاث یتنفس تیظرف و
 رد ای اثبات یبرا یعلم شواهد کنیل است شده دیتائ ماریب یگروهها

 از هدف نیبنابرا. ستین دست در پرخطر یشغل یگروهها در آن
 تیظرف حداکثر بر سرجلوآمده تیوضع ریتاث یبررس حاضر مطالعه

 پوسچر که است ینیشاغل از یا هنمون عنوان به دندانپزشکان یهواز
 قرار نامناسب تیوضع در کار زمان از یا عمده مدت در آنها گردن

 .دارد

 در( سال 17/14 ± 63/8) شاغل دندانپزشک 56  روش بررسي:

 تست جینتا اساس بر و نموده شرکت یشاهد -مورد مطالعه نیا
 و (n =96) سالم گروه دو به سرجلوآمده، تیوضع یابیارز یکینیکل

 (VO1max) یهواز تیظرف حداکثر. شدند میتقس (n =16) مبتال

 استفاده با و یریگ اندازه  چستر ای¬مرحله 7 پله تست از استفاده با
 سهیمقا مبتال و سالم گروه دو نیب مستقل t یآمار ¬آزمون از

 .دیگرد

 تیظرف حداکثر نیانگیم آمده بدست جینتا اساس بر  یافته ها:

 گروه در و mlO1/kg/min 31/88 99/13 لمسا گروه در یهواز
 نظر از تفاوت نیا که بود mlO1/kg/min 16/78 11/19 مبتال
 .(p <664/6) است دار¬یمعن درصد 7 نانیاطم سطح در یآمار

 توان کاهش باعث سرجلوآمده تیوضع به ابتال  نتیجه گیری:

 اصالح بر یمبتن کیارگونوم مداخالت. شود یم دندانپزشکان یهواز
 اثربخش گردن و سر پوسچر اصالح با توانند یم یکار یروشها
 ریسا در هیفرض نیا یآت قاتیتحق در شود یم شنهادیپ. باشند

 .ردیگ قرار آزمون مورد زین مشابه یشغل یگروهها

 پله تست ،یهواز توان سرجلوآمده، تیوضع  واژه های كلیدی:

 .دندانپزشکان چستر،

 

 9 دهیدروژناز الكل آنزیم مورفیسم پلي نییتع

(ADH9)در دیفرمالدئ با افتهی مواجهه دركارگران 

 یساز نیمالم كارگاه چند
 محمد,  یجوان فاطمه,  یعبدالمالک زیپرو*,  دل زنده رضوان

 ینانیمز
 تیترب دانشگاه, مدرس تیترب دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, مدرس

 و صنعت در بسیاری کاربردهای با دیفرمالدئ نیمالم نیزر  مقدمه:

 در نیرز نیا. باشد یم مطرح نیمالم ظروف دیتول عیصنا در جمله از
. دینما یم دیتول دیفرمالدئ دما و فشار تحت یساز نیمالم عیصنا

 و شواهد اساس بر (IARC)سرطان بر قاتیتحق یالملل نیب آژانس
 گروه در را دیفرمالدئ یشگاهیآزما واناتیح و انسان در یکاف مدارک

 چند ای مورفیسم پلی. است کرده یبند طبقه یانسان یسرطانزا کی
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 سمی خواص بروز در ای ویژه نقش ها میآنز یکیژنت کد شدن یشکل
 میآنز سمیمورف یپل دهد یم نشان مختلف مطالعات. داراست مواد
 مؤثر مختلف باتیترک ییسرطانزا در (ADH9) 9دهیدروژناز الکل
 الکل میآنز دیفرمالدئ سمیمتابول ریمس در نکهیا به توجه با. است

 یپل یبررس قیتحق نیا از هدف است لیدخ (ADH9)9دهیدروژناز
 کارگاه چند در دیفرمالدئ با افتهی مواجهه افراد در میآنز نیا سمیمورف

 .باشد یم تهران شهر یساز نیمالم منتخب

 نیمالم کارگاه 1 کارگران از نفر 71 مطالعه نیدرا  روش بررسي:

 از خون نمونه تریل یلیم 1. گرفتند قرار مطالعه مورد تهران در یساز
 دیسف یگلبولها از DNA استخراج و شد هیته مطالعه تحت کارگران

 DNA یها نمونه در دهیدروژناز الکل میآنز پیژنوت. افتی انجام

  وکلئوتیدین توالی با F مریپرا از استفاده با PCR دستگاه توسط

´GCTTTAAGAGTAAATATTCTGTCCCC-9´   

-    نوکلئوتیدی توالی با  Rمریپرا و -7
´AATCTACCTCTTTCCAGAGC-9´7 دیگرد مشخص. 

 با 9دهیدروژناز الکل میآنز پیژنوت بروز یبرا دوآلل  یافته ها:

 مطالعات که دارد وجود ADH9*1 آلل و ADH9*4 ینامها
 ییسرطانزا در یمهم نقش ADH9*4 آلل دهد یم نشان گذشته

 مطالعه افراد از دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا. داراست باتیترک
 آلل یدارا%  61/81 حدود و ADH9*4 آلل یدارا%  38/95 شده

ADH9*1 هستند. 

 از درصد 16 حدود دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 احتمال که باشند یم دارا را یآلل قیتحق نیا در شده مطالعه افراد
 به توجه با لذا. دهد یم شیافزا آنها در را یذات ییسرطانزا جادیا

 یکیژنت شیپا تیاهم ییسرطانزا سکیر تیریمد و یریشگیپ ارزش
 احتمال با یمشاغل در افراد استخدام یبرا 9 دهیدروژناز الکل میآنز

 .گردد یم روشن دیفرمالدئ با تماس

 ،9دهیدروژناز الکل میآنز ،سمیمورف یپل  واژه های كلیدی:

 .یساز نیمالم د،یفرمالدئ

 

 با يدهندگ آزار و تیحساس نیب روابط نییتع

 و PNC شاخص صوت، فشار تراز های كمیت

 شهر یها مارستانیب در مكالمه با تداخل تراز

 بهبهان
 ناصر,  چهاربرج یسالم مسعود,  یبخش  وسفی*,  یهاشم زهرا

 منظم محمدرضا,  یعمران
 علوم دانشکده, بهبهان یپزشک علوم دانشکده*, بهبهان یپزشک علوم دهدانشک
 تهران یپزشک علوم دانشگاه, بهبهان یپزشک علوم دانشکده, بهبهان یپزشک

 زمان در درمان بخش کارکنان و ماریب شیآسا و آرامش  :مقدمه

 مارستانیب. است یخاص تیاهم حائز مارستان،یب در یبستر و اقامت
 یآلودگ منابع ریتاث تحت ،یدرمان خدمات ارائه یبرا یمحل بعنوان

 و بیماران بر وآسایشی بهداشتی جنبه از تواند می که دارد قرار صدا
 یآلودگ یبررس مطالعه نیا هدف. باشد داشته منفی تأثیر کارکنان

 های کمیت با یدهندگ آزار و تیحساس نیب روابط نییتع و یصوت
 در مکالمه با تداخل تراز و PNC شاخص صوت، فشار تراز

 .بود بهبهان شهر یها مارستانیب

 زاده، دیشه یها مارستانیب یها بخش هیکل  روش بررسي:

  مطالعه نیا در یکار فتیش 9 در یاجتماع نیتأم و یبهبهان دهیفر
 شدند، انتخاب یتصادف صورت به ها اتاق بخش، هر در. گرفتند قرار
 صورت  ISO 3841 ابقمط یسنج صدا شده نییتع یها ستگاهیا در

 PNC- SIL یها شاخص فرکانس، زیآنال انجام از بعد. گرفت
 سهیمقا  تیکم هر به مربوط استاندارد ریمقاد با و شدند محاسبه

 مورد در یسواالت یحاو شده استاندارد نامه پرسش همزمان. شدند
 در و. شد لیتکم کارکنان از نفر 471 توسط یصوت آزار و تیحساس

 ،یآزاردهندگ و تیحساس صدا، زانیم نیب طرواب تینها
 EXCEL و SPSS-48 افزار نرم کمک به SIL  و  PNCشاخص
 .آمد بدست

 شاخص دو نیب که داد نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا یافته ها:

 وجود یآمار لحاظ از یدار معنا رابطه یصوت آزار و تیحساس
 نیب یارد یمعن  ارتباط یآمار یها آزمون(. P˂6,664.)دارد

(. P= 6,67) دادند نشان است صوت فشار تراز با آزار  و تیحساس
 یدارا PNC ، SIL یها شاخص با تیحساس و یصوت آزار  بعالوه
 .هستند یدار یمعن یآمار ارتباط

 در کشور صدای استاندارد مجاز حدود به توجه با  نتیجه گیری:

 آشکار مطالعه مورد بیمارستانهای در صدا آلودگی وجود بیمارستان،
 و مشکل از یحاک PNC  و SPIL یها شاخص بودن باالتر. است

 یصدا بردن باال موجب امر نیا و. است  مکالمات بودن نامفهوم
 .شود یم پرسنل در صدا از یناش آزار تبع به و مکالمه

 یصوت آزار -تیحساس -صوت فشار تراز  واژه های كلیدی:

PNC- SPIL. 

 

 یها روش ارائه و يكیاكوست اتیخصوص نییتع

 بهبهان شهر یها مارستانیب در صدا كنترل
 یپرور اله روح*,  یهاشم زهرا

 بهبهان یپزشک علوم دانشکده*, بهبهان یپزشک علوم دانشکده

 ریتاث تحت درمانی خدمات ارائه طیمح عنوان به مارستانیب  مقدمه:

 بهداشتی های جنبه از تواند می که دارد قرار صدا آلودگی دیتول منابع
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 نیا. باشد داشته منفی راتیتاث آن کارکنان و مارانیب بر آسایشی و
 یها روش ارائه و یکیاکوست اتیخصوص نییتع  هدف با مطالعه
 .باشد یم بهبهان شهر یها مارستانیب در صدا کنترل

 نییتع ،یصوت یآلودگ یریگ اندازه بمنظور  روش بررسي:

 به یسنج صدا ،یکنترل یها راهکار ارائه و یکیاکوست اتیخصوص
 با مطابق ستگاهیا 119 در مجموع در. گرفت صورت  یا شبکه روش
 شده نییتع یها ستگاهیا در یصوت معادل تراز   ISO 3841 یالگو

 یپ بمنظور. شد یریگ اندازه فتیش سه در قهیدق 96 زمان تیرعا با
 شده استاندارد یها نامه پرسش یصوت یآلودگ یاصل منابع به بردن

 ها داده. شد لیتکم و عیتوز پرستاران نیب/.  334 ییایپا بیضر اب
 در. گشت لیتحل و هیتجز EXCEL- SPSS یافزارها نرم لهیبوس
 دیگرد شنهادیپ صدا کنترل جهت یعمل یها شنهادیپ تینها

 مربوط زاده دیشه مارستانیب در صدا معادل تراز نیشتریب یافته ها:

 دهیفر مارستانیب در ، 16/87±91/5 مقدار با یتخصص درمانگاه به
 در  و بل یدس89/84±15/7 مقدار با شگاهیآزما به مربوط یبهبهان

 مقدار با یتخصص درمانگاه به مربوط یاجتماع نیتام مارستانیب
 یها بخش ،یداخل اورژانس،. بود باشد یم بل یدس45/1±47/54
 ساعات نیب در در. دارند قرار یبعد یها رده در icu و یادار

 یآمار نظر از و باشد یم دارا را Leq مقدار نیشتریب صبح مختلف،
 یاصل منابع. دارد یدار یمعن اختالف شب فتیش در معادل تراز با

 درب، یصدا شامل که مارستانیب کیاکوست ن،یمراجع و پرسنل صدا،
 .بود ها تخت و یصندل و زیم و یدرمان زاتیتجه مطبوع، هیتهو

 کنترل مناسب، مصالح انتخاب ،ییفضا یزیر برنامه  نتیجه گیری:

 یصوت یآلودگ کنترل ساختمان، از خارج به مربوط یصوت یآلودگ
 در شده داده یراهکارها جمله از آموزش و ساختمان داخل به مربوط

 .بود خصوص نیا

 کنترل صدا، منابع مارستان،یب -صدا یآلودگ واژه های كلیدی:

 .صدا

 

 یصدا با مواجهه زانیم نیب ارتباط يبررس

 افراد خواب تیفیك و يشغل
,  یدیام دیسع, یپورقربان حسن محمد*, ینیحس گل جواد محمد دیس

 یاسد زهرا, انیریش زکیا ثهیحد
 علوم دانشگاه, النیگ یپزشک علوم دانشگاه*, النیگ یپزشک علوم دانشگاه

 النیگ یپزشک علوم دانشگاه, النیگ یپزشک علوم دانشگاه, النیگ یپزشک

 یصنعت یایدن یاساس معضالت از یکی صدا دیترد بدون  مقدمه:

 محل در ای خود کار طیمح در چه افراد، از یمیعظ لیخ و بوده
 به نیشاغل از یریکث تعداد. اند مخاطره در آن از یناش آزار از ،یزندگ

 و بوده یکیزیف عامل نیا با مواجهه به مجبور خود حرفه واسطه

 مشکالت از یکی. کنند یم تجربه را مواجهه نیا یمنف یامدهایپ
. باشد یم خواب در اختالل انبار،یز عامل نیا با مواجهه از یناش

 در تنزل که بوده افراد رفاه و سالمت در مهم عوامل از یکی خواب
 و فرد یمنیا یحت و روانی جسمی، سالمت آن، تیکم و تیفیک

 ارتباط نییتع هدف با حاضر مطالعه. کشد یم مخاطره به را انیاطراف
 است شده اجرا عیصنا از یکی کارگران در خواب، تیفیک و صدا نیب

 یکی در شاغل پرسنل از نفر 18 حاضر مطالعه در  روش بررسي:

. داشتند شرکت شاهد، و مورد گروه دو در ،یصنعت یها کارخانه از
 دیگرد ییشناسا ساخته محقق پرسشنامه قیطر از گر مداخله عوامل

 به و CEL-176 صداسنج دستگاه از صدا، رمقدا نییتع یبرا و
 تزبورگیپ استاندارد پرسشنامه زین افراد خواب تیفیک نییتع منظور
 .گرفت قرار استفاده مورد

 شاهد و مورد گروه افراد در صدا با مواجهه زانیم نیانگیم  یافته ها:

 نمره. آمد بدست بل یدس 78,34±7,41 و 19,94± 1,98 بیترت به
 در گروه افراد در ز،ین خواب تیفیک یبررس رسشنامهپ از حاصل یکل

 اختالف که شد حاصل9,14 شاهد گروه در و 8,43 صدا معرض
 .داشت وجود یبررس مورد گروه دو خواب تیفیدرک یمعنادار

 از بهتر یدار یمعن بطور شاهد گروه خواب تیفیک  نتیجه گیری:

 قرار خود کار محل در یشتریب یصدا معرض در که بود یافراد
 نیا در شده یبررس یشغل یصدا که رسد یم نظر به نیبنابرا داشتند؛
 نیا معرض در افراد نامطلوب خواب تیفیک در یمهم عامل مطالعه

 و افراد عملکرد بر خواب کیفیت ریتاث به توجه با. باشد یم ندهیآال
 سالمتی از جنبه این که است الزم ها، آن روانی سالمت وضعیت

 و انیکارفرما ن،یمسئول رنگ کم نگاه با گاه که شاغل افراد
 شتریب توجه مورد بوده، روبرو یا حرفه بهداشت و یمنیا کارشناسان

 سالمتی لیمسا در ریدرگ مختلف یها قسمت مدیران و ریزان برنامه
 .گیرد قرار یمنیا و

 پرسشنامه خواب، تیفیک ،یشغل یصدا  واژه های كلیدی:

 .تزبورگیپ

 

 انیم در يعضالن ياسكلت التاختال وعیش يبررس

 سنندج شهر یها یينانوا كاركنان
 زاده یمدد فرزان,  یدیسع منیچ*,  دستاران سامان

 علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, کرمان یپزشک علوم دانشگاه
 کرمان یپزشک

 شایع از یکی کار با مرتبط عضالنی -اسکلتی اختالالت  مقدمه:

 یکارافتادگ از یاصل دالیل جمله از و لیشغ آسیبهای نوع ترین
 یها یبررس امروزه که شده باعث موضوع این. شوند می محسوب

 آنها به ابتال خطر ارزیابی های شیوه و اختالالت این زمینه در زیادی
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 -اسکلتی اختالالت شیوع یبررس هدف با مطالعه این. شود انجام
 شد انجام دجسنن شهر یها ینانوائ کارگران انیم در عضالنی

 صورت به و بوده توصیفی نوع از مطالعه این  روش بررسي:

 و دوار ینانوائ نوع دو از ها ینانوائ کارگران از نفر 416 روی بر مقطعی
 یتصادف صورت یریگ نمونه اساس بر که سنندج شهر سنگک
 جمع منظور به نوردیک پرسشنامه از.  گردید انجام شدند، انتخاب

 نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای و گردید فادهاست ها داده آوری
 گردید استفاده 48 ورژن SPSS  افزار

 ینانوائ نوع دو از ینانوائ کارگران از نفر 416نمونه تعداد  یافته ها:

.  باشند یم مرد کننده شرکت افراد یتمام که است کار سنگک و دوار
 کننده تشرک نفرات کل نیب در شده مشاهده CTD مورد نیشتریب

 گردن به مربوط نیکمتر و  مورد 97 با کمر به مربوط مطالعه نیا در
 در و% 84 دوار ینانوائ در زین ینانوائ نوع نظر از. باشد یم مورد46  با

 .دیگرد مشاهده CTD  %93 سنگک ینانوائ

 یعضالن یاسکلت اختالالت یباال وعیش به توجه با  نتیجه گیری:

 مواجهه کاهش منظور به گرددیم شنهادیپ یینانوا کارکنان انیم در
 یکنترل یها وهیش از اختالالت نیا به ابتال خطر با یینانوا کارگران
 .شود استفاده یارگونوم

 پرسشنامه ،یعضالن اسکلتی اختالالت  واژه های كلیدی:

 .وعیش ،CTD ی،ینانوا ک،ینورد
 

 كاربران جهت كیارگونوم زیم ساخت و يطراح

 يلمس صفحه یهاشگرینما و تاپ لپ
,  یبرخوردار ابولفضل,  یعارف ضیف یمصطف*,  فالح نیحس

 یحلوان نیغالمحس
 دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم

 کاشان یپزشک علوم

 در یلمس صفحه یها شگرینما و تاپ لپ از استفاده رشد  مقدمه:

 از یاریبس یجا بایتقر که دهیرس یحد به ریاخ دهه در کاربران نیب
 گسترش حال در همچنان روند نیا و گرفته را گرید یشگرهاینما

 زاتیتجه نوع نیا کیارگونوم مشکالت خاطر به گرید طرف از است
 وعیش زانیم دور چندان نه ندهیآ در که کرد ینیب شیپ توان یم

 شیافزا ها ستمیس نوع نیا کاربران در یعضالن یاسکلت اختالالت
 لپ کیارگونوم زیم ساخت و یطراح هدف با حاضر مطالعه ابدی یم

 .است دهیگرد ارائه یلمس صفحه یها شگرینما و تاپ

 و مقاالت و متون به مراجعه با ابتدا مطالعه نیا در  روش بررسي:

 نیا کیارگونوم راداتیا بازار در تاپ لپ یها زیم یبررس نیهمچن
 ارائه نوآورانه طرح نیچند سپس دیگرد استخراج زاتیتجه نوع
 طرح نیبهتر یارگونوم نیمتخصص با مشورت از پس و دیگرد

 توسط یشیآزما صورت به شده ساخته هیاول نمونه سپس شد انتخاب
 .دیگرد یابیارز و گرفته قرار استفاده مورد کاربر چند

 مشکالت از یاریبس توان یم مناسب یطراح کمک با  یافته ها:

 یبدن تیوضع تا دیگرد باعث و نمود حداقل به ار زاتیتجه از استفاده
 شده یطراح زیم. گردد اصالح زاتیتجه از استفاده هنگام کاربران

 یشگرهاینما و تاپ لپ کاربران یبدن تیوضع بهبود باعث تواند یم
 .گردد یلمس صفحه

 میتنظ تیقابل یدارا شده یطراح کیارگونوم زیم  نتیجه گیری:

 مانند مختلف تیوضع نیچند در استفاده و شگرینما هیزاو و ارتفاع
 با و باشد یم زیم یرو استفاده و نیزم یرو نشسته درازکش، حالت
 افراد هیکل با قیتطب امکان آن یاجزا هیکل در میتنظ تیقابل به توجه

 طرح و ینوآور لیدل به لهیوس نیا باشد یم متفاوت یبدن ابعاد با
 .است دهیرس ثبت به اختراع عنوان به آن خالقانه

 .تاپ لپ ز،یم ک،یارگونوم ،یطراح  واژه های كلیدی:

 

 روش به سكیر يابیارز و خطرات یيشناسا

ETBA مارستانیب یمركز حرارت ستمیس در 

 1931 سال در كاشان يبهشت دیشه
,  یدهنو یفروغ هاجر,  یحنان ترایم,  سرسنگی ولی*,  پورمراد هاجر

 یصالح دیسع
 علوم دانشگاه, کاشان یپزشک علوم دانشگاه*, کاشان یپزشک علوم دانشگاه

 کاشان یپزشک علوم دانشگاه, کاشان یپزشک علوم دانشگاه, کاشان یپزشک

 یتکنولوژ به کارها هیکل امروز مدرن و شرفتهیپ یایدن در  مقدمه:

 جمله از نیز ها¬مارستانیب. است وابسته مخاطره پر و دهیچیپ
 بخش در یمنیا مالحضات تیرعا که  هستند  خطر پر های¬مکان

 یاحتمال یدعاو و خطرات کاهش به منجر آن مختلف یها
 نه که است مارستانیب قلب مانند مرکزی حرارت ستمیس. شود¬یم

 کمک زین ماریب طیشرا بهبود به بلکه مطبوع هیتهو جادیا به تنها
 خطرات ریسک ارزیابی و ییشناسا مطالعه نیا از هدف. کند-یم

 ها¬حفاظ تحلیل و انرژی ردیابی روش از استفاده با موجود

(ETBA) بود مارستانیب مرکزی حرارت ستمیس در. 

 قسمت در 4931 سال در موردی مطالعه این  روش بررسي:

 جهت. گرفت انجام کاشان بهشتی شهید بیمارستان مرکزی حرارت
. شد اسفاده ETBA روش از ریسک ارزیابی و خطرات شناسایی
 های¬روش از استفاده با مطالعه این انجام تجه نیاز مورد اطالعات
 چک از استفاده ن،یمهندس و پرسنل با مصاحبه میدانی، مشاهده

 تیم توسط موجود های¬نقشه و یفن مدارک بررسی انرژی، لیست
 .شد یگردآور بررسی
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 بین از شد ییشناسا بالقوه خطر 97 و یانرژ 1 مجموع در  یافته ها:

 خطر 9 و نامطلوب خطر 16، قبول قابل ریغ خطر 41 ریسک آنها
 یانرژ به مربوط  سکیر سطوح نیشتریب. شد برآورد قبول قابل

 .بود تهیسیالکتر یانرژ و ییایمیش

 و شده شناسایی خطرات تعداد بودن باال به توجه با  نتیجه گیری:

 جهت بیمارستان، مرکزی حرارت قسمت در آنها به مربوط ریسک
 جهت در اصالحی اقدامات است مالز حوادث بروز از جلوگیری

 .گیرد انجام محیط این در خطرات ریسک سطح کاهش

 .مارستانیب ،ETBA روش ، سکیر یابیارز  واژه های كلیدی:

 

 غیر و مستقیم هزینه محاسبه برای ساختاری

 صنعت حوادث در آن كاربرد و حوادث مستقیم

 1119 سال در ایران سازی ساختمان
  ابوالقاسم, فام محمد رجیا, سراجی نسل  جبرائیل*,  وطنی جواد

 یثالث  محمود, انیزاکر ابوالفضل,  پوررضا
 علوم دانشگاه, تهران پزشکی علوم دانشگاه*,  عج اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه

,  تهران پزشکی علوم دانشگاه, تهران پزشکی علوم دانشگاه, همدان پزشکی
 عج اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 توسعه کشورهای مشکالت مهمترین از یکی شغلی حوادث  مقدمه:

 حوادث از ناشی های مرگ. شود می محسوب توسعه حال در و یافته
 می مرتبط های هزینه و کاری های سال عمر، اتالف باعث شغلی
 ضایعات کارگر همچنین و سازمان جامعه، برای حوادث این. گردد

 -اقتصادی های زیان به رمنج شغلی حوادث. آورد می بار به فراوانی
 های مراقبت افزایش و کار زمان کاهش ناتوانی، جمله از اجتماعی
 های هزینه محاسبه گسترده مطالعات برخالف. گردد می بهداشتی

 در است نشده ارائه عملی و مشخص کامال بصورت هنوز حوادث
 هزینه محاسبه در دیجد ساختار ارائه حاضر مطالعه یینها هدف نتیجه

 .باشد یم حوادث) مستقیم غیر و تقیممس(

 در یافته ساختار و جدید کردییرو با مقاله نیا در  روش بررسي:

 جهت واقع در: میپرداز یم حوادث هزینه محاسبه به گام پنج
 شدت برحسب حوادث ابتدا حوادث، از ناشی های هزینه محاسبه

 مدت، بلند غیبت -1 مدت، کوتاه غیبت -4: گروه 7 در حادثه نتیجه
 نوع حسب بر و مرگ -7 کامل، ناتوانی -1 کوچک، ناتوانی -9

 دیتول در اختالل یها نهیهز-4 شامل گروه 8 در تحمیلی های هزینه
 نهیهز-1 ، یپزشک یها نهیهز-9 ، یانسان هیسرما یها نهیهز-1 ،

 طبقه  گرید یها نهیهز-8 و انتقال یها نهیهز-7 ، یادار یها
 مستقیم غیر هزینه یا مستقیم هزینه اینکه حسب بر و شده بندی
 کارفرما کارگر، روی بر هزینه تحمیل همچنین و است حادثه از ناشی

 های آزمون از استفاده با نهایت در. میگردد بندی طبقه جامعه یا
 .گیرد می قرار آنالیز مورد آماری

 نهیهز یساز ساختمان پروژه در حوادث نهیهز نیشتریب  یافته ها:

 زین حوادث نهیهز نیکمتر و یانسان هیسرما نهیهز ، دیتول در اختالل
 یها نهیهز و نقل و حمل نهیهز ، یسازمان نهیهز ، یپزشک نهیهز
 و کارگر و جامعه یرو بر حوادث نهیهز نیشتریب. باشد یم گرید

 ها نهیهز نیشتریب. گرددیم لیتحم  کارفرما یرو بر نهیهز نیکمتر
 یبخش یناتوان  و( 1186666$) لکام یناتوان به منجر حوادث در
 مرگ به منجر حوادث در نهیهز نیکمتر و(  9156666$)
 کوتاه بتیغ و( 4386666$) مدت بلند بتیغ ،( 4166666$)
 .دارد وجود( 116666$)

 یناتوان و کامل یناتوان و مرگ به منجر حوادث  نتیجه گیری:

 رماکارف و بوده جامعه دوش بر یادیز یها نهیهز یدارا یبخش
 است یپرداختها آن لیدل و شود یم متحمل را یکمتر نسبتا نهیهز
 و درمان جهت جامعه یرفاه و یدرمان و یبهداشت ستمیس که

 دهد یم انجام او خانواده و دهید حادثه کارگر یبازتوان

 غیر هزینه حوادث، مستقیم هزینه حوادث،  واژه های كلیدی:

 .سازی ساختمان حوادث، مستقیم
 

 طیمح و يمنیا بهداشت، یها لفهمو سنجش

 ابتكارات بر يمبتن یمورد مطالعه كی: محله

 تهران شهر در محور جامعه
 فرشاد اصغر یعل,  یخسرو ییحی*,  نلویعابد رضوان

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, البرز یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 یم یباز نیساکن یسالمت در یمهم نقش محله طیمح  مقدمه:

 محالت طیمح و یمنیا بهداشت، یابیارز منظور به مطالعه نیا. کند
 از یرگی¬بهره با بتواند تا گرفته انجام تهران شهر محروم و برخوردار

 .بخشد بهبود را محله سالمت محور، جامع ابتکارات کردیرو

 قالب در موثر یها مولفه ،یدانیم مطالعه نیا در  روش بررسي:

 قیطر از محله طیمح و یمنیا بهداشت، یریگ هانداز سنجش ابزار
 و یقبل یها یریگ اندازه جینتا محله، نیساکن با مصاحبه مشاهده،

 از محله 46 تعداد. گرفت قرار یبررس مورد مستندات مرور نیهمچن
. شد انتخاب تهران شهر محله 951 از یا خوشه یریگ نمونه قیطر
 مورد در یریگ میتصم امکان و یدانیم یها داده سهیمقا منظور به

 .شد استفاده چارت کنترل روش از نمونه محالت تیوضع

 یکل بطور داد نشان حاضر مطالعه یدانیم سنجش جینتا  یافته ها:

 در تهران شهر در محروم و برخوردار یها محله در HSE تیوضع
 .دارد قرار هشدار مرز
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 برای مناسب الگوی تواند یم محور جامع ابتکارات  نتیجه گیری:

 بهداشت، یها مولفه یارتقا یراستا در یمحل جوامع توانمندسازی
 باشد محله ستیز طیمح و ایمنی

 .تهران محور، جامعه ابتکارات ،HSE  واژه های كلیدی:

 

 ارزیابي در UTCI شاخص كاربرد امكان بررسي

 كارخانه: موردی مطالعه –حرارتي استرس شغلي

 رانیا ، شاهرود ماشیني آجر های
 وطنی  جواد*,  ییبابا گل دهیفر

 عج اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه*, تهران پزشکی علوم دانشگاه

 قرار خطر معرض در باعث یگرمائ یها استرس با مواجهه  مقدمه:

 جمله از مختلفی های بیماری به ابتالء و کارگران سالمتی گرفتن
 ریغ و یشغل یابیارز یبرا یمتعدد یها شاخص شود، می گرمازدگی

 امکان حاضر مطالعه هدف. است شده ارائه استرس نیا زانیم یشغل
 Universal Thermal Climate)شاخص کاربرد یسنج

Index)  UTCI باشد، یم یگرمائ استرس شغلی ارزیابی در 
 شاهرود شهر ینیماش آجر صنایع در قیتحق ،یمورد مطالعه بعنوان
 .است شده انجام

 تحلیلی -توصیفی مقطعی وشر به حاضر مطالعه  روش بررسي:

 طیمح در شاغل  کارگران کلیه پژوهشی ی جامعه. شد انجام
. بود شاهرود شهرستان ینیماش آجر دیتول صنایع روباز و دهیسرپوش
 یرهاییمتغ ابتدا: دیگرد انجام صورت این به مطالعه اجرای روش

 ، سان یگو یدما طبیعی، تر یدما ، هوا یدما جمله از یطیمح
 کارگران یکار تیموقع در هوا ینسب رطوبت و هوا انیجر سرعت
. دیگرد محاسبه WBGT و UTCI یها شاخص و یریگ اندازه

 یدما ،یدهان یدما ک،یاستولید و کیستولیس خون فشار همزمان
  تعداد و یخارج گوش یدما و پوست
 نرم وارد اطالعات. شد یریگ اندازه کارگران قلب ضربان

 .شد انجام یآمار پردازش و دیگرد version 48  SPSSافزار

 و UTCI یحرارت استرس یها شاخص با مواجهه زانیم  یافته ها:

WBGT بیترت به ºC 181/91 ، ºC  1/481/14 (باز رو )و  ºC 

1/184/91 ، ºC 9/985/11 (دار سقف )یها شاخص. بود UTCI 

 یکیولوژیزیف یها پاسخ با بیبترت مسقف طیمح در WBGT و
-=r) و  (r=-6,954 , P-value <6,664) کیتولسیس خون فشار

6,951 , P-value <6,664) کیاستولید خون فشار نیهمچن (r=-

6,141 , P-value <6,664) و (r=-6,143 , P-value <6,664) 

 باشد یم دار یمعن یآمار نظر از یول فیضع معکوس، ارتباط یدارا
 ارتباط چنینهم. نشد مشاهده روباز طیمح در شده اشاره جینتا اما

 با UTCI یحرارت استرس یها شاخص نیب دار یمعن یآمار

WBGT مسقف طیمح در (r=6,354 , P-value <6,664) در و 
 سایر. دارد وجود (r=6,711 , P-value <6,664) روباز طیمح

 شاخص با را ارتباطات از مشخصی روند فیزیولوژیکی های پاسخ
 نشان مسقف و روباز های محیط در WBGT و UTCI های

 .ندارند

 UTCI و WBGT یحرارت استرس یها شاخص  نتیجه گیری:

 بطور ، دارند را بدن به شده وارد گرمایی استرس شناسایی توانایی
 یها طیمح یحرارت یها تنش یابیارز یبرا UTCI شاخص کلی
 .باشد می مناسب نییپا یهوا انیجر سرعت و رطوبت با یشغل

 ، WBGT شاخص ، یکیولوژیزیف پاسخ  واژه های كلیدی:

 .UTCI شاخص

 

 سیستم سازی پیاده پروژه اقتصادی ارزیابي

 با حوادث كاهش راستای درHSE-MS مدیریت

 داخلي سرمایه بازگشت نرخ روش از استفاده

 فازی محیط تحت
 محمد رجیا, پوررضا ابوالقاسم,  وطنی جواد*,  سراجی نسل جبرائیل

 انیزاکر ابوالفضل, فام
 علوم دانشگاه,  عج اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه*, تهران پزشکی ومعل دانشگاه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه, همدان پزشکی علوم دانشگاه, تهران پزشکی

 با تکنولوژی، افزون روز پیشرفت و صنایع توسعه با امروزه مقدمه:

 شغلی های بیماری و کار از ناشی حوادث هوا، آلودگی نظیر عوارضی
 در HSE-MS مدیریت سیستم سازی پیاده به نیاز که ستیمه مواجه
 در این. است کرده ضروری امری به تبدیل را مختلف های پروژه
 زمان و نهیهز صرف ازمندین اینسیستم یساز ادهیپ که است حالی
 ادهیپ از ها، نهیهز کاهش به تمایل لیدل به رانیمد از یبعض که است
 ینم کار به کامل طور به را آن ای و کرده صرفنظر ستمیس این یساز

 .بندند

 سرمایه بازگشت نرخ روش از استفاده با تا است درصدد مقاله این
 میزان است، اقتصادی ارزیابی های روش ترین جذاب از که داخلی

 محاسبه را HSE-MSسیستم در گذاری سرمایه بودن اقتصادی
 .نماید

 مالی فرآیند دیاقتصا ارزیابی منظور به مقاله این  روش بررسي:

 پیشنهاد را زیر های گام HSE-MS سیستم سازی پیاده از حاصل
 :نمود اجرا

 پیاده از بعد و قبل فازی اعداد حسب بر را حوادث های هزینه( 4
 . دیگرد محاسبه HSE-MS سیستم سازی
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 را حوادث از یناش یها نهیهز یمال ندیفرآ انیجر یستیبا یم سپس
 . میزد نیتخم شود، گرفته کار به HSE-MS مدیریت سیستم یوقت
 راHSE-MS سیستم سازی پیاده از حاصل عایدی میزان( 1

 .مینمود محاسبه
 بعد و قبل حوادث از یناش یها نهیهز یمال ندیفرآ دو ریمقاد تفاضل

 . باشد یم حاصل یدیعا انگریب ،یمنیا تیریمد ستمیس یساز ادهیپ از
-HSE سیستم سازی پیاده  منظور به الزم گذاری سرمایه میزان( 9

MSشد محاسبه را. 
 تیریمد ستمیس یساز ادهیپ از حاصل یینها یمال ندیفرآ انیجر( 1

HSE-MS میداد تشکیل را. 
 با را نهایی مالی فرآیند فازی داخلی سرمایه بازگشت نرخ مقدار( 7

 .دیگرد محاسبه ورتکس و IRR روش از استفاده
 یساز ادهیپ از حاصل نهایی مالی فرآیند بودن اقتصادی میزان( 8
 بزرگتر امکان روش از استفاده با را HSE-MS تیریمد ستمیس

 .شد محاسبه دقیق بودن
 آزمون RISK@ افزار نرم از استفاده با را حاصله نتایج اعتبار( 5

 .دیگرد

 از حاصل یمال ندیفرآ شود یم مشاهده که طور همان  یافته ها:

 و FIRR روش مطابق مهHSE-MSتیریمد ستمیس یساز ادهیپ
 ضرورت بر و بوده یاقتصاد RISK@ افزار نرم از استفاده با هم

 یم داللت یاقتصاد نظر نقطه از یمنیا تیریمد ستمیس یساز ادهیپ
 ندیفرآ یداخل هیسرما بازگشت نرخ متوسط گرید عبارت به. کند
 روش مطابق HSE-MSتیریمد ستمیس یساز ادهیپ از حاصلیمال

IRR درصد 7 بازار نرخ متوسط از که است درصد 11 با ابربر بایتقر 
 دیتاک یمال ندیفرآ نیا بودن یاقتصاد بر شدت به و بوده بزرگتر اریبس

 .دارد

 یبرا آمده دست به مقدار نیکمتر نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

IRR روش مطابق FIRR افزار نرم و @RISK با برابر بیترت به 
 نرخ مقدار نیشتریازب ریمقاد نیا یدو هر و است درصد 41 و 41

 یساز ادهیپ پروژه هستند، بزرگتر است درصد 5 با برابر که بازار
 یساز ادهیپ ضرورت بر و بوده یاقتصاد قطعا HSE-MS ستمیس
 .دارد دیتاک پروژه نیا

 ارزیابی ،HSE-MS مدیریت سیستم  واژه های كلیدی:

 افزار نرم فازی، تئوری داخلی، سرمایه بازگشت نرخ اقتصادی،

@RISK. 

 

 

 نانو كی در صدا يكاهندگ زانیم يبررس

 رپالگیا ساخت یراستا در یمریپل تیكامپوز
  پور لیکائیم,  پور حسام  یمرتض,  یمیابراه الیل*,  یفوالد  بهزاد

 یانگال یاحمد زیکامب,  پور لیکائیم
 هوازا, کرمان, اهواز یپزشک علوم,  یاسالم ازاد*, اهواز یپزشک علوم

 در یشغل ییشنوا کاهش بروز یاصل عامل یصوت یآلودگ  مقدمه:

 بهداشت سازمان یها گزارش بنابر. گردد یم محسوب عیصنا
 تراز با تماس در یکار یها روین جهان نقاط از یاریبس در ،یجهان
 یبررس قیتحق نیا از هدف. باشند یم dBA 36- 17از شیب یصدا

 یمریپل یها تیکامپوز نانو در صدا یکاهندگ تیقابل یسنج امکان
 .باشد یم رپالگیا ساخت یراستا در

 با ومیلسیس دیاکس ید ذرات نانو از ییها نمونه  روش بررسي:

 و متریلیم 46 ضخامت به ییها قالب به 7/6 ، 1/6 یوزن درصد
 نانو شدن کلوخه از یریجلوگ جهت. شدند اضافه متریلیم 96 ارتفاع
 لهیبوس سپس و شد استفاده کیاولتراسون دستگاه از مریپل داخل ذرات

 ذرات نانو یحاو محلول بستر TEM یعبور یالکترون کروسکوپیم
 صدا کاهش نسبت روش به تینها در.گرفت قرار یبررس مورد

(NRR) گریکدی با و شده یابیارز شده، هیته یها رپالگیا ییکارآ 
 .دیگرد سهیمقا

 در شده هیته یها رپالگیا در یصوت افت نیشتریب یافته ها:

 شاهد یها نمونه با یمعنادار اختالف و بوده باال یها فرکانس
 برابر شاهد نمونه در یصوت افت ن،ییپا یها فرکانس در. است داشته

 نمونه با سهیمقا در. باشد یم ذرات نانو یحاو که است ییها نمونه با
  شده هیته نمونه در باال یها فرکانس در یصوت افت شده، هیته یها
  شده هیته نمونه  به نسبت ومیلسیس دیاکس ید 7/6 یوزن درصد با
 یصوت افت نمونه دو هر و باشد یم شتریب 1/6 یوزن درصد با
 .اند داشته شاهد نمونه به نسبت یشتریب

 ید ذرات نانو  نمودن اضافه با که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 معنادار طورب باال یها فرکانس در یصوت افت وم،یسیلیس دیاکس
 تیکامپوز نانو لهیبوس صدا جذب ییتوانا بهبود و ابدی یم شیافزا
 .دیآ یم بدست یمریپل یها

 دیاکس ید ت،نانویکامپوز رپالگ،نانویا  واژه های كلیدی:

 .صدا کاهش زانیم سوم،یلیس
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 و غسالخانه كار محیط آور زیان عوامل بررسي

 11 روی بر عوامل این از ناشي تاثیرات بررسي

 زن غسال نفر
 *امیری فریبا

 *همدان پزشکی علوم

 دید از غسالی شغل که ایم اندیشیده این به حال به تا آیا  مقدمه:

 آوری زیان عوامل چه دارای و بوده شغلی چگونه ای حرفه بهداشت
 شرایطی تحت غسالخانه در کار اینکه دلیل به.باشد می غسالها برای

 چنین در کار به حاضر کسی هر حال هر به و گیرد می صورت خاص
 به نیز کسی کمتر روانی و روحی دالیل به و باشد نمی شرایطی
 کار محیط آور زیان عوامل جنبه از شغل این ارزیابی و بررسی
 می آور زیان و سخت مشاغل از یکی غسالی شغل. .است پرداخته

 آور زیان عوامل جمله از متعددی آور زیان عوامل دارای که باشد
 و ارگونومیکی آور زیان شیمیایی،عوامل آور زیان ،عوامل زیکیفی

 .باشد می کار محیط در روانی و روحی عوامل الخصوص علی

 بر که بوده تحلیلی توصیفی نوع از پژوهش این  روش بررسي:

 متفاوت های غسالخانه در  شاغل خانم غسالهای از نفر 46 روی
 بین از و ادفیتص صورت به نمونه انتخاب.است گرفته صورت

 از استفاده با اطالعات.بودند دسترس در که  گرفت صورت غسالهایی
 افزار نرم برنامه طریق از نهایت در و گردیده آوری جمع پرسشنامه

 گرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد اس اس پی اس آماری

 مشخص پژوهش این از ناشی های یافته  اساس بر یافته ها:

 می رنج عضالنی اسکلتی اختالالت از افراد این درصد 36 که گردید
 را شیوع میزان بیشترین پادرد و کمردرد اختالالت، این بین در و برند
 این بین در شایع بیماریهای از یکی واریس بیماری..باشد می دارا

 این درصد 56.داشتند شکایت آن از افراد این درصد76 که بود افراد
 و صدر پاشیدن از حاصل غبار ازگردو ناشی  ریوی عوارض از افراد

 های ناراحتی دچار افراد این درصد 36.بردند می رنج اموات کافوربر
 به.بودند  شود می ایجاد محیط این در کار اثر در که روانی و روحی
 بیماری  به مبتال افراد این درصد 96 کار مدت تمام در آب کاربا دلیل

 .بودند مفاصل رماتیسم

 توان می پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با  نتیجه گیری:

 باال بسیار حرفه این در کار از ناشی بیماریهای شیوع که گرفت نتیجه
 اجتماع نیازمند و کش زحمت گروه این جهت است نیاز و باشد می

 معاینات انجام همچنین. گرفت نظر در ا حرفه بهداشت تمهیداتی
 مشاوره و نظارت لزوم و باشد می الزم افراد این جهت ای دوره

 است واجب شغل این این بر ای حرفه بهداشت کارشناسان

 .ای حرفه بهداشت  ، غسالخانه ، غسال  واژه های كلیدی:

 

 یفاكتورها سكیر و كار یها تیوضع  يبررس

 یكارگاهها در يعضالن_ ياسكلت اختالالت

 كوچك
 صومعه دیس یرغنیم, یسراج نسل لیجبرائ*, یوطن جواد

 دانشکده, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, عج اهلل هیبق یپزشک علوم گاهدانش
 تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،

 عمده بخش کار با مرتبط یعضالن_ یاسکلت یها یناراحت  مقدمه:

 خود به یکار یها طیمح در را کار از یناش یها یماریب از یا
. باشد یم نکارگرا یافتادگ کار از یاصل علت و دهد یم اختصاص

 از یبرخ نییتع و وعیش یبررس هدف با حاضر ی مطالعه: هدف
 یها یدیتول کارگران در یعضالن_ یاسکلت یدردها بر موثر عوامل
 .دیگرد انجام لباس

 بوده یلیتحل یفیتوص مطالعه ینوع پژوهش نیا  روش بررسي:

 شهرستان در لباس دیتول یکارگاهها کارگران از نفر 166 یرو بر که
 یها یناراحت مورد در اطالعات یآور جمع روش.. شد انجام  هرودشا

 در و مصاحبه روش به کینورد استاندارد پرسشنامه یعضالن یاسکلت
 لمیف و عکس مشاهده، روش به کار هنگام یبدن یتهایوضع یابیارز

 .باشد یم REBAروش از استفاده و  یبردار

 مچ آرنج، شانه،  گردن، درد( نانیاطم فاصله)  وعیش  یافته ها:

 بیترت به یبررس مورد ی نمونه در درد زانو و کمردرد دست،
(93/11-18/48)6/11، (49/91- 84/43)7/17، (18/49-61/7 )7/1 
-18/93) و 48/91( 86/91-51/17) ،7/41(73/11-95/49) ،

 وقوع چندگانه کیلوجست ونیرگرس جینتا براساس. بود 7/91( 68/18
 اطانیخ بدن گوناگون ینواح در یعضالن-یاسکلت اختالالت عالئم

 ،یهفتگ کار ساعات روزانه، کار ساعت مانند یکیارگونوم عوامل با
 تاهل، تیوضع جنس، سن، رینظ یکیدموگراف عوامل کار، سابقه قد،

 انجام تیوضع یابیارز. باشد یم یآمار دار یمعن ارتباط در التیتحص
 سکیر از کارگران که دهد یم نشانREBA روش از استفاده با کار
 یم برخوردار یعضالن-یاسکلت یها یماریب به ابتالء در یباال اریبس

 .باشند

 نییتع عوامل از یاریبس که داد نشان مطالعه نیا  نتیجه گیری:

 یبرا فشاربودن تحت جمله از یعضالن -یاسکلت یدردها ی کننده
 قابل ارک انجام یط بدن یکیزیف تیموقع کار، از یتینارضا کار، انجام

 ارتقاء نهیزم در رانیگ میتصم و رانیمد توجه لذا  و بوده کنترل
 به یا حرفه بهداشت خاص یها آموزش و اطانیخ کار یفیک طیشرا

 .است تیاهم حاض قشر نیا

 ک،ینورد ،یعضالن -یاسکلت یدردها  واژه های كلیدی:

 .کیارگونوم
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 یحاو نوع يرانیا كننده خنك قهیجل ریتاث يبررس

 یها شاخص یرو بر خی-ژل یها بسته

 خشك و گرم یيهوا و آب طیشرا در یولوژیزیف

 یجو طیشرا اتاقك در
 *دهقان اهلل بیحب
 *اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 و یخستگ به مستعد طیمح یباال یدما در کارگران  مقدمه:

 یدیتهد تواند یم یحرارت یها استرس هستند، یحرارت یها نیاستر
 از هدف. باشد کنند،یم کار گرم طیشرا در که یافراد یسالمت یبرا

 بسته یحاو یرانیا قهیجل یکنندگ خنک تیقابل یبررس مطالعه نیا
 .بود یجو طیشرا اتاقک در خشک، و گرم  طیشرا در  خی-ژل یها

 از نفر41 یرو بر یا مداخله مطالعه نیا  روش بررسي:

 انجام 31 سال در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه داوطلب انیدانشجو
 و یدهان یدما پوست، یدما ، ییگرما نیاستر نمره شاخص. گرفت
 به کننده خنک قهیجل از استفاده  بدون و با حالت دو در ، قلب ضربان

 ± 6C 9/4 یدما نیانگیم با یجو طیشرا دراتاقک قه،یدق 96 مدت

 سرعت با تیفعال شدت دو در  و 3/91 ± 9/1%  رطوبت و  1/91
 یریگ اندازه ل،یم دیتر یرو بر ساعت بر لومتریک 1/1 و 1/1 یها

 مورد مستقل t  و مکرر یها اندازه آزمون از استفاده با ها داده و شد
 .گرفت قرار لیتحل

 نهیس پوست یدما ،یا قهیدق 96 شیآزما زمان طول در  یافته ها:

 حالت دو در ساعت بر لومتریک 1/1 سرعت در ییگرما نیاستر نمره و
  (p<.667)بودند دار یمعن کننده خنک قهیجل از تفادهاس بدون و با

 سرعت در یگرمائ نیاستر نمره و نهیس پوست یدما راتییتغ یول
 یدما و یدهان یقلب،دما ضربان راتییتغ و ساعت بر لومتریک 1/1

 .( p>.667 ) .نبودند دار یمعن سرعت دو هر در کتف پوست

 در ساعت بر لومتریک 1/1 سرعت در یگرمائ نیاستر نمره نیانگیم
 96 قهیدق در یول. (p<.667)بودند دار یمعن شیآزما 47 قهیدق

 ضربان راتیی،تغیدهان یدما یرهایمتغ و. نبودند دار یمعن شیآزما
 لومتریک 1/1 و1/1 سرعت دو درهر نهیس و کتف پوست یدما و قلب

 زانیم مورد در) نبودند دار یمعن ها زمان از چکدامیه در ساعت، بر
 موافق نظر افراد شتریب ت،یفعال دو هر در ز،ین قهیجل یطراح و یراحت

 .(اند داشته

 قهیجل از استفاده  که داد نشان قیتحق یها افتهی :  نتیجه گیری:

 بر  خشک و گرم یهوا و آب در خی-ژل یرانیا نوع کننده خنک
 سبک تیفعال در یگرمائ نیاستر نمره و پوست یدما زانیم کاهش
 .بود موثر متوسط تیفعال به نسبت

 خ،ی-ژل یها بسته ،یرانیا کننده خنک قهیجل  واژه های كلیدی:

 .سانیگو تر یدما شاخص ،ییگرما نیاستر نمره شاخص است،
 

 بر گرما و سروصدا توأم مواجهه  اثر يبررس

 یجو طیشرا اتاقك در مردان فشارخون یرو
 *دهقان اهلل بیحب
 *اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 گرما و وصدا سر با مواجهه یکار یها طیمح از یاریبس در  مقدمه:

 گرما و صدا توام ریتاث هدف با مطالعه نیا دارد وجود توام صورت به
 . گرفت انجام یاستولید و یستولیس خون فشار یرو یبرا

 نفر 41 یرو بر 4939 سال در یتجرب مطالعه نیا  روش بررسي:

 7/96 ±51/8 سن( اریمع انحراف) نیانگیم با مرد انیدانشجو از
 و لوگرمیک 76/59± 74/8 وزن متر،یسانت 458  ± 11/8 قد سال،

 شگاهیآزما در متر مجذور بر لوگرمیک 71/19 ±14/4 یبدن توده هینما
 و کیستولیس فشارخون شد انجام بهداشت دانشکده یحرارت تنش

 با مواجهه در استراحت، از بعد قهیدق 47 یها حالت در کیاستولید
 تراز در سروصدا با مواجهه ،%( 96 ینسب رطوبت و  16 یدما) اگرم
 3/6) یحرارت شیآسا طیشرا در بل یدس 37 و 17 ،57
 ،57 یصدا با  توأم مواجهه و( سان یگو تر یدما شاخص=±4/11

 و گراد یسانت درجه 16 یدما) ییدما طیشرا و بل یدس 37 و 17
 افزار نرم به ورود از سپ ها داده. شد یریگ اندازه%(  96 ینسب رطوبت

spss-16 گرفتند قرار لیتحل مورد دمنیفر آزمون با 

 فشارخون راتییتغ نیانگیم که داد نشان مطالعه نیا  یافته ها:

 تراز با مواجهه و گرما با مواجهه از بعد و قبل استولید و ستولیس
 (P <664/6) دارد یدار یمعن اختالف بل یدس 37 و 57،17 یصدا

 گرما با مواجهه در ستولیس فشارخون راتییتغ نینگایم نیهمچن
 بل یدس 37 و 17 ،57 یصدا تراز در و کاهش وهیج متر یلیم 9,57

 توأم مواجهه در و شیافزا متر یلیم 8,19 و 3,57 ،7,71 بیترت به
 1,99 و 1,88 ،9,7 بیترت به 37 و 17 ،57 یصدا تراز با گرما

 استولید فشارخون راتییتغ نیانگیم و داشت شیافزا وهیج متر یلیم
 ،57 یصدا تراز در و کاهش وهیج متر یلیم 4,57 گرما با مواجهه در
 و شیافزا متر یلیم 9,99 و 1,488 ،9,99 بیترت به بل یدس 37 و 17
 ،4,88 بیترت به 37 و 57،17 یصدا تراز با گرما توأم مواجهه در

 .داشت شیافزا وهیج متر یلیم 1,19 و 1,76

 گرما با مواجهه که داد نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 و شود یم آن شیافزا باعث صدا با مواجهه,  فشارخون کاهش موجب
 که شود یم  خون فشار در ییجز باعث گرما و صدا با توأم مواجهه در

 .باشد ینم دار یمعن یآمار ازلحاظ
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 صدا با توام مواجهه فشارخون، ، گرما سروصدا،  واژه های كلیدی:

 .گرما و

 

 با يادراك نیاستر  شاخص ارتباط  يبررس

 نیاستر  و یيگرما نیاستر نمره یها شاخص

 يشگاهیآزما گرم طیشرا در يكیولوژیزیف
 دهقان اهلل بیحب*,  سرتنگ یقنبر وبیا

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم

 قرار یحرارت استرس درمعرض افراد مشاغل از یاریبس در  مقدمه:

. شود یم یحرارت نیاستر بروز سبب گرما با کارگران مواجهه.دارند
 شاخص با یادراک نیاستر شاخص ارتباط یبررس مطالعه نیا از هدف
 گرم طیشرا در یکیولوژیزیف نیاستر شاخص و ییگرما نیاستر نمره
 .بود یشگاهیآزما

 یمقطع صورت به یشگاهیآزما یتجرب مطالعه این  روش بررسي:

 و(گراد یسانت درجه14،11،15،96و97) مختلف ییدما طیشرا جپن در
 سه در لیتردم یرو بر و یحرارت تنش اتاقک در مرد نفر 47 یرو بر

 متوسط(, لومتربرساعتیک1/1) سبک تیفعال سطح
. گرفت انجام(لومتربرساعتیک8/9)نیسنگ و( لومتربرساعتیک1/1)

 نیاستر شاخص محاسبه یبرا یدهان یدما و قلب ضربان
 یادراک شده اعمال تیفعال شدت و ییگرما احساس و, یکیولوژیزیف

 نیهمچن. شدند یریگ اندازه یادراک نیاستر شاخص محاسبه یبرا
 با تیدرنها.دیگرد لیتکم زین ییگرما نیاستر نمره شاخص پرسشنامه

 یهمبستگ ونیرگرس زیآنال و رمنیاسپ یهمبستگ آزمون از استفاده
 .گرفتند قرار لیتحل ردمو موردنظر یها شاخص نیب

 و یادراک نیاستر شاخص نیب رسونیپ یهمبستگ آزمون  یافته ها:

 نشان را(r=6,51 )یخوب یهمبستگ ییگرما نیاستر نمره شاخص
 نیاستر شاخص نیب رسونیپ یهمبستگ آزمون .(p<6/664)داد

 را(r=6,15)ییباال یهمبستگ یکیولوژیزیف نیاستر شاخص با یادراک
 داد نشان رسونیپ یهمبستگ آزمون نیهمچن .(p<6/664)داد نشان

 یکیولوژیزیف نیاستر شاخص و ییگرما نیاستر نمره شاخص نیب که
 آزمون زین و ( p<6/664)دارد وجود(r=6,54)یخوب نسبتاً یهمبستگ
 یدهان یدما با یادراک نیاستر شاخص نیب رسونیپ یهمبستگ
 (p<6/664)داد نشان را(r=6,53)ییباال یهمبستگ

 شاخص از توان یم که داد نشان مطالعه نیا جینتا  جه گیری:نتی

 که چون کرد استفاده ییگرما نیاستر یابیارز در یادراک نیاستر
 یدارا و داشت ییگرما نیاستر یها شاخص با یقبول قابل یهمبستگ

 گرید به نسبت یکمتر اریبس نهیهز نیهمچن و عیسر و آسان کاربرد
 .باشد یم ییاگرم استرس یابیارز یها شاخص

 نیاستر نمره شاخص ،یادراک نیاستر شاخص  واژه های كلیدی:

 .یشگاهیآزما گرم طیشرا ،یکیولوژیزیف نیاستر شاخص ، ییگرما

 

 با تهران یمترو راهبران يشغل مواجهه يابیارز

 كم تینها يب فركانس در يسیمغناط یها دانیم
, یخسرو ییحی, انیزهرازمان, ینجف کامران*,  منظم رضا محمد

 انیلیجل حامد
 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 رازیش یپزشک علوم,  کرج

 یب فرکانس با یسیمغناط یها دانیم با یشغل مواجهه  مقدمه:

 بوده فهیوظ نیا  از ریناپذ ییجدا یبخش قطار راهبران در کم تینها
 وجود به یراهبر شغل سالمت ظرن از را ییها ینگران امر نیهم و

 راهبران یشغل مواجهه یبررس هدف با حاضر مطالعه. است آورده
 .شد یطراح تهران یمترو

 قطار نوع دو از راهبران، مواجهه سنجش منظور به  روش بررسي:

AC (متناوب انیجر برق با هیتغذ )و DC (میمستق انیجر با هیتغذ )
 7 و 1،1 ،4 خط شامل خط هر از یشهر نیب AC و یشهر داخل
 اندازه ،یبند ستگاهیا از پس و شد انتخاب یتصادف طور به یا نمونه

 لهیوس به کم تینها یب فرکانس با یسیمغناط شار یچگال یریگ
-4331 استاندارد به توجه با و– TES 4931 جهته سه دستگاه

811IEEE std  از کی هر در راهبران مواجهه سپس. شد انجام 
 .دیگرد سهیمقا یکشور استاندارد ریادمق با ها قطار

 یشهر نیب AC یها قطار در مواجهه نیانگیم حداکثر  یافته ها:

(μT 1/4) یها قطار به مربوط مقدار حداقل و DC (μT 94/6) 

 μT) 7 خط AC یها قطار راهبران در مواجهه مقدار حداکثر. بود

 ثرحداک. بود (μT 64/6) خط نیهم به مربوط مقدار حداقل و (3
 μT 1) 4 خطAC  قطار در یشهر داخل خطوط در مواجهه مقدار

 .بود (μT 61/6) قطار و خط نیهم به مربوط آن حداقل و (7/

 مطالعه، نیا در که داد نشان مطالعه از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 حاالت از کی چیه ها، کشور گرید در مختلف مطالعات همچون
 استاندارد حدود از مواجهه زانیم مختلف، یها قطار در مواجهه

 موضوع نیا هرچند. بود نرفته فراتر یالملل نیب نیهمچن و یکشور
 .ردیبگ قرار ها دانیم نیا بودن خطر یب بر ییمبنا دینبا

 کم، تینها یب فرکانس با یسیمغناط دانیم  واژه های كلیدی:

 .یشغل مواجهه مترو، راهبر
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 یور بدن تمام ارتعاش با مواجهه اثر يبررس

 یمرفولوژ و اسپرموگرام یشاخصها راتییتغ

 یسور موش اسپرم
 نیخوان  یعل*,  یعبداله باقر محمد

 مدرس تیترب*, یبهشت دیشه

 و افتهی توسعه یکشورها در معضل کی عنوان به ارتعاش  مقدمه:

 که گردد،¬یم محسوب یصنعت توسعه حال در یکشورها یحت
 به قادر ارتعاش. گردد انکارگر یتینارضا و یناراحت سبب تواند¬یم
 مشکالت ،یگوارش ،یعروق ،یعضالن-یاسکلت مشکالت جادیا

 یحرکت -یروان راتییتغ و یکیولوژیزیف ،یروانشناخت
 طیمح در مردان از یعیوس فیط نکهیا به توجه با نیبنابرا.باشد¬یم

 نیهمچن و باشند¬یم بدن تمام ارتعاش با مواجهه معرض در کار
 یها شاخص بر ارتعاش ریتاث خصوص در یکاف مطالعات نبود

 کامالً پژوهش انجام یخال یجا ضه،یب یمرفولوژ و اسپرمرگرام
 .باشد¬یم محسوس

 نر یسور موش سر 48 یتجرب مطالعه نیا در  روش بررسي:

 قرار استفاده مورد شاهد و مورد گروه دو قالب در (NMRI نژاد)
 m/s1مؤثر تابش و هرتز 8 فرکانس با بدن تمام ارتعاش. گرفتند

r.m.s  4  موتور از استفاده با یمتوال هفته دو یط روز46 مدت به 
 مواجهه انیپا از پس روز 97 سپس. دیگرد جادیا نورتریا و براتوریو
 برداشته اسپرم زیآنال شیآزما یبرا آنها ضهیب و شدند کشته واناتیح

 .شد

 درصد که داد نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا  یافته ها:

 نامتحرک یها اسپرم ،(1/93±1/4) شروندهیپ های¬سپرما
 ارتعاش با افتهی مواجهه گروه( 4/51±4/4)یمرفولوژ و( 1/9±1/11)

 است افتهی کاهش کنترل گروه به نسبت یدار یمعن بطور بدن تمام

(664/P<6). درصد ،(5/1±4/4) تعداداسپرم یبرا مقدار نیا هرچند 
 ها اسپرم ماندن زنده تیقابل و( 3/94±8/1) شروندهیرپیغ یها اسپرم

 .(P<76/6) نداشت داری¬یمعن تفاوت(  1±5/83)

 بر یمنف اثر یدارا بدن تمام ارتعاش با مواجهه  نتیجه گیری:

 احساس یشتریب مطالعات به ازین هرچند باشد اسپرم تیفیک
 .گردد¬یم

 ، اسپرموگرام های¬شاخص بدن، تمام ارتعاش  واژه های كلیدی:

 .یسور موش اسپرم، یمرفولوژ

 

 

-ياسكلت اختالالت وعیش و خطر عوامل يابیارز

 از استفاده با كرمان شهر گران مس در يعضالن

 RULA كیتكن
 یمدد فرزان, یدیسع منیچ, نژاد یهاشم ناصر*, دستاران سامان

 زاده
 علوم, همدان یپزشک علوم, کرمان یپزشک علوم*, کرمان یپزشک علوم دانشگاه

 کرمان یپزشک

 از یا عمده بخش عنوان به یعضالن - یاسکلت اختالالت  دمه:مق

 یم محسوب ها یناتوان یاصل  علل از یکی و یشغل یهایماریب
 که است یمشاغل جمله از یگر مس شغل نکهیا به توجه با  شوندو

 نامناسب پوسچر داشتن و یتکرار حرکات انجام وجود لیدل به آن در
 یم دارا را ییباال رتبه یضالنع-یاسکلت اختالالت وعیش کار نیح

 وعیش نییتع و خطر عوامل یابیارز هدف با مطالعه نیا نیبنابرا باشد،
 از استفاده با کرمان شهر گران مس در یعضالن-یاسکلت اختالالت

 .گرفت انجام 4939 سال در RULA روش

 باشد، یم یلیتحل -یفیتوص نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 تیوضع یعضالن -یاسکلت اختالالت خطر عوامل یابیارز جهت
 مورد RULA روش از استفاده با کرمان شهر گر مس 46 یکار

 اختالالت وعیش نییتع یبرا ازین مورد اطالعات. گرفت قرار یبررس
 به و یآور جمع کینورد پرسشنامه از استفاده با یعضالن -یاسکلت
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد SPSS48 افزار نرم کمک

 هیناح در یعضالن- یاسکلت اختالالت وعیش نیشتریب  یافته ها:

 از پس. بود ٪36 با برابر آن وعیش زانیم که د،یگرد مشاهده کمر
 پشت ٪56با ،گردن ٪16 با زانو در  بیترت به عالئم نیعتریشا  کمر،

 ٪46 با ران و آرنج و ٪96 با ها شانه و پا مچ  ، ٪86 با دست مچ و
 .شدند گزارش

 ئم عال که داد نشان مطالعه نیا یها افتهی  ه گیری:نتیج

 و دارد ییباال وعیش گران مس در یعضالن– یاسکلت اختالالت
 و باشد یم باال به متوسط حد در اختالالت نیا به ابتال سکیر سطح
 اصالح نیبنابرا. دارد اصالح به ازین آنها یکار یها تیوضع

 یآگاه سطح ارتقاء ،یکیمارگونو مداخالت قیطر از کار یستگاههایا
 و یعضالن-یاسکلت اختالالت خطر عوامل خصوص در گران مس

 .است یضرور کار انجام حیصح یها روش

 اختالالت وعیش خطر، عوامل ، RULA روش  واژه های كلیدی:

 .گران مس ،یعضالن-یاسکلت

 

 

 



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

145 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 در یمتر رویاسپ با مرتبط یپارامترها يابیارز

 سركانیتو انشهرست مختلف عیصنا كارگران
 ریم هیسم دهیس, ییخزا  سلمان,  یافشار میمر*, یکنگاور یمهد

 ینیمع
 علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 همدان یپزشک علوم دانشگاه, همدان یپزشک

 یغربالگر یروشها از یکی عنوان به یرومتریاسپ مقدمه:

 انجام از یاصل هدف. دارد فراوان ربردکا یشغل یویر یهایماریب
 ،یشغل آور انیز عوامل با مواجهه در یغربالگر یرومتریاسپ

 عالئم شدن داریپد از قبل هیر عملکرد افت هنگام زود صیتشخ
 یپارامترها نییتع جهت مطالعه نیا. باشدیم کنترل قابل و ینیبال

 شهرستان مختلف عیصنا کارگران در یمتر رویاسپ با مرتبط
 .دیگرد اجرا سرکانیتو

 از نفر 166 یرو بر یمقطع صورت به مطالعه  روش بررسي:

 فصل ماهه سه در سرکانیتو شهرستان در مختلف عیصنا کارگران
 سرکانیتو شهرستان بهداشت مرکز به مراجعه قیطر از 4931 زییپا

 و مصاحبه قیطر از پرسشنامه لیتکم و یا حرفه بهداشت واحد
 اساس بر یرومتریاسپ آزمون. گرفت صورت یرومتریاسپ آزمون

 با ها داده. بود کایآمر نهیس قفسه نیمتخصص انجمن یها استاندارد
 .شدند لیتحل و هیتجز 44Stata افزار نرم

 بودند، نامطلوب تیوضع در یتنفس نظر از انیآقا %9/7  یافته ها:

 یرآما نظر از رابطه که بود% 4/48 زانیم نیا ها خانم در کهیحال در
 کارگران در کارگران یتنفس و یشغل تیوضع خصوص در. بود معنادار

 یالگوها. داشتند نامناسب یتنفس تیوضع آنها% 41 حدود یعاد
  که داد نشان یتنفس مشکل یدارا افراد از آمده دست به یرومتریاسپ
 یدارا افراد درصد. باشند یم مختلط یالگو یدارا افراد% 63/71

 .باشد یم 1/11 و4/13 بیترت به یادانسد و یدیتحد یالگو

 یاقدامت  ،یتنفس اختالالت به کارگران ابتال  از قبل  نتیجه گیری:

 کارگران، به بهداشت آموزش ط،یمح بهداشت تیوضع ارتقاء جمله از
 در خصوص به موثر هیتهو یطراح منظم،  یا دوره ناتیمعا
 در یا حرفه بهداشت کارشناسان حضور ،ییروستا مشاغل یطهایمح

 .داشت یخاص توجه دار لتریف یماسکها از استفاده و کارخانجات

 ،یتنفس عالئم ،یرومتریاسپ یپارامترها  واژه های كلیدی:

 .یتنفس اختالالت ع،یصنا کارگران

 

 

 روش كی يسنج اعتبار و سازه نییتع

 یيگرما نیاستر يابیارز جهت یا پرسشنامه

 كار طیمح در زنان
 یبیحب مانهیپ*,  دهقان اهلل بیحب

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 از یادراک -یاحساس و یکیآنتروپومتر ،یکیولوژیزیف عوامل  مقدمه:

 نیب در حرارت درجه میتنظ در گذار اثر مهم یها فاکتور جمله
 اعتبار و سازه نییتع هدف با مطالعه نیا. است زنان و مردان تیجمع
 زنان ییگرما نیاستر یابیارز جهت یا پرسشنامه روش کی یسنج

 .گرفت انجام کار طیمح در

 یها فصل در 4934 سال در یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 مشخصات با سالم زنان از نفر 38 یرو بر( وریشهر -مرداد -ریت)
 سن اریمع انحراف ±نیانگیم بیترت به کیدموگراف

 97/46 ±77/84 وزن متر،67/6±84/4قد سال،7/94±11/5
 در قد، مجذور بر لوگرمیک 51/9 ±71/19یبدن توده شاخص لوگرم،یک
 ضربان شیپا دستگاه با قلب ضربان. شد انجام یواقع یکار طیمح 1

 یریگ اندازه یپزشک یتالیجید دماسنج دستگاه با یدهان یدما و قلب
 بروز در موثر عوامل از یسئوال 17 یا پرسشنامه افراد. شد ثبت و

 یگذار نمره و  یآور جمع از پس. نمودند لیتکم را ییگرما نیاستر
 لیتحل روش ، کرونباخ یالفا محاسبه ، کاربرد با  ها داده پرسشنامه،

 مورد SPSS41 افزار نرم راک، یمنحن و رسونیپ یهمبستگ ،یعامل
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 لیتحل. آمد بدست  81/6 پرسشنامه کرونباخ یآلفا  یافته ها:

 با ماکس،یوار چرخش با یاصل یها مولفه لیتحل روش به یعامل
 یفرد ،یطیمح ،یادراک عامل 9 نامه پرسش یبرا ریمتغ 48 مجموع

 نییتب را انسیوار از درصد 8/89  مجموع در که کرد استخراج را
 نمره برش نقطه ، راک یمنحن لیتحل جینتا اساس بر. کردند

 به 45عدد نیاستر فاقد از نیاستر یدارا افراد یساز جدا بر پرسشنامه
 .آمد دست

 ییایپا ،ییروا به توجه با قیتحق نیا جینتا اساس بر  نتیجه گیری:

 هیاول یغربالگر در شده نیتدو پرسشنامه از توان یم برش، نقطه و
 در یریگ اندازه یها روش ریسا که یمواقع در زنان ییگرما نیاستر

 .کرد استفاده ستین دسترس

 .زنان پرسشنامه، ،ییگرما نیاستر ،یاعتبارسنج  كلیدی: واژه های
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 یدما با يطیمح یپارامترها نیب ارتباط يبررس

  ياسالم پوشش با زنان در قلب ضربان و يدهان

 يشگاهیآزما شده كنترل یجو طیشرا تحت
 یبیحب مانهیپ*,  دهقان اهلل بیحب

 اناصفه یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 یریگ اندازه لهیوس به میمستق طور به  ییگرما نیاستر  مقدمه:

. شود یم یریگ اندازه قیتعر زانیم و قلب ضربان ،یعمق یدما
 با یطیمح یپارامترها نیب ارتباط یبررس مطالعه نیا انجام از هدف

 طیشرا تحت  یاسالم پوشش با زنان در یکیولوژیزیف یها شاخص
 .بود یشگاهیآزما شده کنترل

 انیدانشجو از نفر 98 یرو بر یتجرب مطالعه نیا  روش بررسي:

 در شده کنترل یجو طیشرا در و نشسته حالت در سالم دختر
 (WBGT) سانیگو تر یدما شاخص C 91°تا C 11°گستره

 ،یدهان یدما یها پارامتر. گرفت انجام ساعت 1 زمان مدت در
 7 هر فاصله به سانیگو یدما تر، یدما خشک، یدما ، قلب ضربان

 یفیتوص یها اماره با ها داده. شدند یریگ اندازه همزمان بطور قهیدق
 لیتحل SPSS-41 افزار نرم یهمبستگ و ونیرگرس یها ازمون و

 .شدند

 شاخص با قلب ضربان نیب که داد نشان مطالعه نیا  یافته ها:

WBGT (511/6 r=)  ، خشک یدما(575/6 r=)، یدما 
 WBGT شاخص با یدهان یدما نیچن هم  و ،(=r 538/6)تر

(315/6 r=)، خشک یدما(349/6 r=)، تر یدما(315/6 r=)   ، و 
 یدما ،WBGT (357/6 r=)  شاخص با PSI   شاخص
 یمطلوب و میمستق رابطه ، (=r 374/6)تر یدما ،(=r 154/6)خشک
 .دارد وجود

 یپارامترها نیب که داد نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 ارتباط یاسالم پوشش با زنان در یکیولوژیزیف یپارامترها و یطیمح
 یریگ جهینت نیچن توان یم نیبرا بنا. دارد وجود یمطلوب و میمستق
 برآورد ، C 91-11° محدوده در سانیگو تر یدما شاخص که کرد
 .دارد یاسالم پوشش به ملبس زنان ییگرما نیاستر از یخوب

 نیاستر شاخص ،یطیمح یپارامترها  واژه های كلیدی:

 .یکیولوژیزیف

 

 معدن باری آتش در انساني خطاهای شناسایي

 SHERPA  روش از بااستفاده آهن سنگ
 فام محمد رجیا,  یآباد یعل ییرزایم یمصطف*,  یمیکر صفورا
 علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, همدان یپزشک علوم دانشگاه

 همدان یپزشک

 بازی حوادث در را ای مالحظه قابل نقش یانسان خطاهای  مقدمه:

 انسانی خطاهای مستعد معادن در یبار آتش اتیعمل. کنند می
 خطاهای سکیر یابیارز و شناسایی مطالعه نیا از هدف. هستند
 .باشد یم آهن سنگ معدن کی باری آتش اتیدرعمل انسانی

 نوع از پژوهی مورد مطالعه حاضر، ی مطالعه  روش بررسي:

 انسانی خطای  ارزیابی و شناسایی منظور به که بود یفیک پژوهش
 فعالیت مستقیم مشاهده با. شد انجام معدن کی در یبار آتش شغل

 سلسه تحلیل و تجزیه روش با و انتخاب روظایفییز اسناد، و ها
 چارت قالب در نتایج و شدند آنالیز (H.T.A) شغلی وظایف مراتبی

 کاری درمراحل ممکن انسانی یخطاها انواع. شد ارایه H.T.A های
 در. شدند بررسی SHERPA روش با و شده شناسایی وظایف،

 ارتباطاعاتی بازیابی، بازدید، عملکردی، خطاهای SHERPA روش
 آمده دست به اطالعات سپس و گرفته قرار بررسی مورد انتخاب و

 شد کار های برگه وارد

 از داد شانن SHERPA کار های برگه وتحلیل تجزیه  یافته ها:

 و قبول قابل ریغ سکیر 44/6 شناسایی، مورد خطای 11 مجموع
 61/6 و نظر تجدید به بانیاز ولی قبول قابل 1/6 و نامطلوب 11/6

 درصد 77 و اند شده ینیب شیپ نظر تجدید به نیاز بدون و قبول قابل
 چک یخطا درصد 14 ،یابیباز یخطا درصد 41 ،یعمل یخطا

 یم یارتباط یخطا درصد 8/4 و نشیگز یخطا درصد 8 کردن،
 .باشد

 و شده شناسایی خطای هر وقوع کاهش برای  نتیجه گیری:

 در مناسب کنترلی اقدامات ها، آن از ناشی پیامدهای کردن محدود
 یفرد حفاظت لیوسا از استفاده ،ینیبازب فهرست یطراح قالب

 ،- TAG OUT LOCK OUT یها ستمیس از استفاده و مناسب
 شد نییتع کارا ها دستورالعمل و نیقوان بیتصو و آموزش

 ،H.T.A ،یبار آتش انسانی، خطای  واژه های كلیدی:

SHERPA.. 

 

 و سریع پایش ابزار یك يطراح

 تهویه های سیستم برای( كسیماتر)كاربردی

 صنایع در يموضع
, یمانیا  محمد, یدریح  رضا دیحم, خادم  رهیمن*, ییگلبابا دهیفر

 درخشان الدیم,  یاسد یهاد
 علوم دانشگاه,  تهران یپزشک علوم دانشگاه*,  تهران یپزشک علوم دانشگاه

, تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه,  تهران یپزشک
 تهران یپزشک علوم دانشگاه

 هیتهو یها ستمیس حیصح عملکرد از نانیاطم منظور به  مقدمه:

 نظر به یضرور ستمیس جامع یابیارز ع،یصنا از یاریبس در یموضع
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 یها قسمت یها بیآس افتنی یبرا ستمیس شیپا نیبنابرا. رسد یم
 ابزار، اما. باشد یم قیدق اتیجزئ با یبازرس برنامه ازمندین مختلف
 مطالعه نیا از هدف. ندارد وجود منظور نیبد یکاف منابع و تجربه

 های سیستم یابیارز برای کاربردی و سریع پایش روش یک ی ارائه
 .باشد یم صنایع یموضع تهویه

 یپارامترها و عوامل ابتدا در ابزار نیا هیته یبرا  روش بررسي:

 یموضع هیتهو یها ستمیس مناسب عملکرد و یطراح در گذار ریتاث
 صورت به و ستیل چک کی قالب در عوامل نیا سپس دیگرد ستیل

 و  شده مطرح یها سوال با متناسب و شد گنجانده پاسخ و سوال
 منظور با ییها نمره سواالت، از کدام هر یبرا نظر مد یها پاسخ
 هر یگذار ریتاث زانیم نییتع هدف با ها پاسخ یعدد یگذار ارزش

 اختصاص ه،یتهو ستمیس عملکرد یچگونگ در ها پاسخ  از کی
 .دیگرد

 و ها ندهیآال یابیارز: شامل بخش 8 در ستیل چک نیا  یافته ها:

 یابیارز ها، کانال یابیارز هود، یابیارز ها، ندهیآال نیا انتشار منابع
 تینها در و هیتهو ستمیس یخروج و فن یابیارز هوا، کننده هیتصو
 ریتاث یپارامترها و عوامل و دیگرد هیته ستم،یس ینگهدار یابیارز

 سوال قالب در هیتهو یها ستمیس مناسب عملکرد و یطراح در گذار
 یعدد کسیماتر  تینها در و. شد داده رقرا بخش 8 نیا در پاسخ و

 یها پاسخ به توجه با هیتهو یها ستمیس یبند تیاولو منظور به
 .شد ارائه سواالت، به شده داده

 استفاده با که دیگرد یطراح یطور ستیل چک نیا  نتیجه گیری:

 و انتشار الگوی ت،یسم زانیم از ازین مورد اطالعات داشتن با و آن از
 وهمچنین...(  و خوردگی نظر از) تهویه سیستم بر آالینده انواع اثرات

 ابعاد و جنس هود، فن، نوع: مانند تهویه سیستم به مربوط اطالعات
 های ویژگی انواع و آن کار نحوه و کننده پاک سیستم نوع ها، کانال

 افت آالینده، پاکسازی مکانیسم سرعت، مانند قسمت هر به مربوط
 نحوه و سیستم کل کارایی بر آنها از کدام هر اثرات و سیستم
 و ممکن زمان نیکمتر در نظر مورد هیتهو ستمیس  ستم،یس ینگهدار

 .گردد یابیارز بتواند یقبول قابل دقت با

 .ستیل چک ش،یپا ،یموضع هیتهو  واژه های كلیدی:

 

 كنترل در كینانوآكوست مواد نقش يبررس

 يصوت يآلودگ
 انیصالح جعفر, یمحمد  زهرا ,مجد فروهر فرهاد*, یبیمص مسعود
 علوم, اصفهان یپزشک علوم,  اصفهان یپزشک علوم*, اصفهان یپزشک علوم

 اصفهان یپزشک

 اجتناب موارد از یکی یطیمح و یصنعت یصداها با تماس  مقدمه:

. گذارد یم یجا بر انسان در را یمختلف عوارض و بوده ریناپذ

 یها کیتکن سطتو صدا، نظر از مطلوب طیمح کی به یابیدست
 از استفاده ها روش نیا از یکی که است بوده ریپذ امکان یمتعدد
 ،یکیمکان خواص یدارا که یمریپل مواد.  باشد یم صدا جاذب مواد
 از یکی عنوان به باشند یم یمناسب یکیآکوست و یحرارت ،یکیالکتر

 نیمهمتر از یکی. روند یم بکار عیصنا در مواد نیتر پرمصرف
 یم عرصه نیا به نانو ورود ها مریپل خواص بهبود یبرا ها شرفتیپ

 .باشد

 نانو ابعاد در مواد از استفاده امکان مطالعه نیا در  روش بررسي:

 یصوت یآلودگ کنترل یها شاخص خصوص به و صدا کنترل جهت
 .گرفت قرار یبررس مورد کرو،یم ابعاد در مواد با سهیمقا در

 و یصوت خواص ارتقاء یبرا مواد ونان از استفاده امکان  یافته ها:

 در مواد. دارد وجود جاذب مواد استفاده مورد حجم کاهش نیهمچن
 نسبت یمتفاوت جذب بیضر یدارا تینانوکامپوز جمله از نانو ابعاد

 ،یسلول یچگال ماده، یچگال ها تینانوکامپوز در. داشتند ها تیکامپوز
 خواص یرو بر گذار ریثتا عوامل جمله از نانو، فازپرکننده یوزن درصد
 .بودند یصوت

 یدارا یمرهایپل داد نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 خواص خالص، یمرهایپل به نسبت ،ینانومتر ابعاد با فازپرکننده
 .دهند یم نشان خود از یبهتر یصوت

 ،یصوت خواص ،یمورفولوژ ت،ینانوکامپوز  واژه های كلیدی:

 .مریپل

 

 و بدن تمام ارتعاش با ههمواج اثرات يابیارز

 بر مترو نیمسافر سالمت بر  یتكرار یشوكها

 ISO 1391-1 استاندارد اساس
 رضایعل,  یگللریب حامد,  یبهشت نیحس محمد*,  ازره  کاوسیک

 یفیشر
 یپزشک علوم دانشگاه, گناباد یپزشک علوم دانشگاه*, گناباد یپزشک علوم دانشگاه

 مدرس تیترب دانشگاه, گناباد

 ونقل حمل لیوسا نیکاربردتر پر از یکی باز رید از قطارها  مه:مقد

 ارتعاش با مواجهه معرض در انیم نیا در مترو نیمسافر. اند بوده
 مساحت سبب به یصندل سطح از عمدتاً که رندیگ یم قرار یبدن تمام

 یبهداشت اثرات یابیارز.شود یم وارد بدنشان به ، تماس شتریب
 نیا در افراد یبرخ یشغل مواجهات در آن ریاثت و ارتعاش با مواجهه
 .است گرفته قرار یبررس مورد مطالعه

 تمام ارتعاش با مواجهه یرو بر یمحدود مطالعات  روش بررسي:

 با مطابق یلیر نقل و حمل لیوسا نیمسافر توسط شده تجربه بدن

ISO 1894-4  یابیارز مطالعه نیا در نیبنابرا. است شده انجام 
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 دوز مقدار و هیپا یابیارز روش دو از استفاده با بدن امتم ارتعاش
 هم با حاصله جینتا و انجام استاندارد نیا در شده هیارا ارتعاش

 و مسافر تماس محل در محوره سه شتاب ریمقاد. شدند سهیمقا
 در. شد یریگ اندازه تهران شهر مترو یقطارها در یصندل سطح
 SVAN دستگاه از بیترت به محاسبات انجام و یریگ اندازه انجام

 .دیگرد استفاده Excel افزار نرم و 371

 سطوح که داد نشان هیپا روش با مطابق یابیارز جینتا  یافته ها:

 با مطابق قهیدق 476 و 86 مواجهه زمان در مواجهه شده برآورد
 ی محدوده در یهمگ مورد کی از ریغ   ISOاستاندارد منتریا معادله

 اساس بر و داشتند قرار ،HGCZ، یبهداشت ارهشد یراهنما هیناح
 نظر، مورد یزمان مواجهه از دسته هر در مورد دو از ریغ VDV روش

 قرار ISO توسط شده نییتعHGCZ شده نییتع ی محدوده در که
 .بودند ینییپا سکیر سطح یدارا مواجهات یتمام داشتند

 شانن  ISO توسط یابیارز روش دو از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 که کنند یم هیارا را یمتفاوت جینتا متفاوت یابیارز یروشها که داد
 یستیبا VDV روش در منیا شده هیارا سطوح که رسد یم نظر به
 یارتعاش گنالیس که یزمان در چونکه شود اصالح یجد صورت به

 هیارا را یدرست جینتا نباشد مکرر یباال ی دامنه با یشوکها یدارا
 ارتعاش با مواجهه یابیارز جهت VDV روش دکاربر در. دهد ینم

 ISO 1894-4 استاندارد در  یلیر نقل و حمل لیوسا در بدن تمام

 روشً  حتما و شوند گرفته بکار یشتریب اطیاحت با جینتا است بهتر
 .شود گرفته بکار یابیارز در زین یابیارز هیپا

 نیمسافر ،یبهداشت اثرات بدن، تمام ارتعاش  واژه های كلیدی:

 .ارتعاش تهران،دوز مترو مترو،
 

 آزاد یهوا در كربن دیمنواكس غلظت يبررس

 يمسكون یها ساختمان داخل یهوا و یشهر

 لیاردب شهر
 یرستم اله روح,  یحضرت صادق*,  زاده فضل یمهد

 علوم دانشگاه, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه*, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه
 سمنان یپزشک

 یسم و مزه یب بو، یب رنگ، یب یگاز کربن دیمونوکس  مقدمه:

 CO گاز با مسمومیت اثر بر نفر 583 ،11 سال در ما کشور در. است

 یریگ اندازه هدف با مطالعه نیا نیبنابرا. دادند دست از را خود جان
 شهر یمسکون منازل داخل یهوا و یشهر آزاد یهوا در CO غلظت

 .گرفت انجام هوا تیفیک استاندارد با آن سهیمقا و لیاردب

 دیمونوکس غلظت ،یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و یشهر آزاد یهوا از زمستان و تابستان فصل دو یط در کربن
. است گرفته صورت 4931 سال در یمسکون منازل داخل یهوا

 از ساعت 4 مدت به و پرتابل سنج گاز دستگاه لهیبوس CO اندازه
 .گرفت یم انجام افراد یتنفس محدوده

 دیمونوکس مقدار که دهد یم نشان آمده بدست جینتا  یافته ها:

 با سهیمقا در (ppm 49/4 841/1) رونیب طیمح یهوا در کربن
 نیچن هم. باشد یم شتریب (ppm89/6875/6  ) منازل داخل یهوا

 ) زمستان فصل در داخل یهوا در کربن دیمونوکس زانیم

ppm81/6889/6) تابستان فصل از شتریب یاندک ( 

ppm87/6874/6) یهوا کربن دیمونوکس غلظت نسبت.  باشد یم 
 دست به 95/6± 58/6 برابر زین (I/O) منازل داخل یهوا به رونیب

 .آمد

 تیفیک مطالعه، نیا از امده دست به جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 شاخص لحاظ از لیاردب شهر در منازل یداخل یهوا و یشهر یهوا
 ریمقاد از کمتر یآلودگ و بوده قبول قابل حد در کربن دینوکسمو

 .شود یم برآورد رهنمود

 داخل، یهوا کربن، دیمنوکس هوا، یآلودگ  واژه های كلیدی:

 .I/Oنسبت آزاد، یهوا

 

 بنزن، باتیترك همزمان یریگ اندازه و شیپا

 اطراف یهوا در لنیزا و بنزن لیات تولوئن،

 مطالعه: هینقل لیوسا سوخت یها ستگاهیا

 و نیبنز پمپ یها ستگاهیا از يناش انتشارات
CNG 

 یرستم اله روح,  زاده فضل یمهد*,  یحضرت صادق
 علوم دانشگاه, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه*, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه

 سمنان یپزشک

 مواد  (BTEX) لنیزا و بنزن لیات تولوئن، بنزن، باتیترک  مقدمه:

 از نیچن هم و یصنعت مختلف منابع از که باشند یم یسم فرار یآل
 مانند هینقل وسائل در شده استفاده یلیفس یها سوخت احتراق قیطر
 نیا نیبنابرا. شوند وارد طیمح داخل به توانند یم CNG و نیبنز

 باتیترک با نیبنز پمپ کارگران مواجهه یابیارز هدف با مطالعه

BTEX ه،ینقل وسائل یریگ سوخت یها ستگاهیا اطراف یهوا در 
 یشهر آزاد یهوا در باتیترک نیا انتشار مهم منبع کی عنوان به که
 .است گرفته انجام لیاردب شهر در باشد یم

 و سطح در موجود ستگاهیا 11 یرو بر مطالعه نیا  روش بررسي:

 آن مورد 3 و نیبنز پمپ ستگاهیا ان مورد 47 که لیاردب شهر حومه
. گرفت انجام 4931 سال اول مهین در بود CNG ستگاهیا به مربوط

 در ستگاهیا 9 ،یمسکون منطقه در ستگاهیا 5 ها، ستگاهیا نیا از
 در. بودند گرفته قرار شهر حومه در ستگاهیا 41 و یتجار منطقه

 دیسولف ید از جاذب، عنوان به وبیت چارکول از ،یبردار نمونه ندیفرا
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 دستگاه از و BTEX باتیرکت کننده استخراج حالل عنوان به کربن
 .شد استفاده شده استخراج یها نمونه زیانال یبرا یکروماتوگراف گاز

 بنزن، باتیترک شده یریگ اندازه یها غلظت نیانگیم  یافته ها:

 به شده یریگ اندازه یها ستگاهیا کل در لنیزا و بنزن لیات تولوئن،
 یها ستگاهیا. بود 4,87 و mg/m9 1,61، 4,16، 1,51 برابر بیترت

 یباالتر یها غلظت CNG یها ستگاهیا با سهیمقا در نیبنز پمپ
 در باتیترک نیا غلظت نیچن هم. بودند دارا را BTEX باتیترک از

 هر به. بود شهر حومه و یمسکون مناطق از شتریب یتجار مناطق
 و مختلف مناطق و لنیزا بنزن، لیات تولوئن، یها غلظت نیب حال
 یمعن ارتباط سوخت نوع و لنیزا بنزن، لیات ،بنزن نیب نیچن هم
 .(P-value> 6,67) نشد افتی یدار

 بنزن لیات یها غلظت نیانگیم که داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 غلظت فقط اما باشد یم باتیترک ریسا از باالتر ها ستگاهیا همه در
 ربناب. است باالتر یالملل نیب و یمل یشغل یاستانداردها از بنزن یها
 بنزن انتشارات کاهش یبرا یکنترل یراهکارها شود یم هیتوص نیا
 مدت یطوالن مواجهه کاهش یبرا سوخت عیتوز یها ستگاهیا

 .شود گرفته نظر در ها ستگاهیا نیا کارگران

 .نیبنز پمپ لن،یزا بنزن، لیات تولوئن، بنزن،  واژه های كلیدی:

 

 رانندگان تخلفات ی¬پرسشنامه ياعتبارسنج

 یشهر درون يعموم نقل و حمل ساتوبو
  رازهیش,   زاده یحاج  میابراه,  یمرتضو باقر دیس*, اریورمز نهیسک

 یارقام
 زنجان یپزشک علوم, مدرس تیترب, مدرس تیترب*,   نیقزو یپزشک علوم

 رفتارهای مطالعه برای روشی رانندگی رفتار ی¬پرسشنامه  مقدمه:

 این هدف. است تصادف گیریدر با ها¬آن ارتباط و رانندگی ناهنجار
 رانندگان ناایمن رفتار ی¬¬پرسشنامه یاعتبارسنج پژوهش

-یم یشهر درون یعموم نقل و حمل ستمیس در اتوبوس( تخلفات)
 .باشد

 با ¬پرسشنامه های¬آیتم حاضر مطالعه در  روش بررسي:

 عموم نیب در شده کار موجود یفارس ی¬پرسشنامه از استفاده
 منیناا رفتار میمستق ی¬مشاهده قیطر از ،اصفهان در رانندگان
 از اتوبوس رانندگان تخلفات گزارش و یرانندگ نیح در رانندگان

 ،یصور) ییروا سنجش منظور به. آمد بدست یرانندگ و ییراهنما
 د،یاسات) خبرگان پانل از نفر 47 دگاهید از پرسشنامه( محتوا

-آزمون روش از ¬پرسشنامه ییایپا سنجش جهت و( انیدانشجو
 از مطالعه این در. شد استفاده( رانندگان از نفر 96توسط) بازآزمون

 رانندگان انتخاب برای ای¬طبقه و تصادفی برداری¬نمونه روش
 سؤاالت تعداد برابر 8 باًیتقر( نفر 481) ها¬نمونه و استفاده

. شدند گرفته نظر در( ییروا جینتا از ماندهیباق سوال 96) ¬پرسشنامه
 روش با اکتشافی عامل تحلیل از پرسشنامه های¬عامل تعیین برای

 .شد استفاده واریماکس چرخش و یاصل مولفه لیتحل استخراج

 48 نیمتخصص نظر اساس بر محتوا، ییروا نسبت در  یافته ها:

 محتوا، ییروا شاخص. شدند حذف/. 13 از کمتر نمره سطح با تمیآ
 ی¬نمره یبرا قبول دمور عدد کی که شد محاسبه/.( 5 باًیتقر/. )83
 تخلفات) عامل 7 یاکتشاف عامل لیتحل. باشد¬یم پرسشنامه کل

 متداول تخلفات ،یرپذی¬سکیر تخلفات خطرناک، تخلفات بزرگراه،
 .نمود استخراج را( شرفتیپ حفظ تخلفات و

 درون اتوبوس رانندگان منیناا رفتار ی¬پرسشنامه  نتیجه گیری:

 ندهیآ مطالعات در استفاده یبرا و مناسب یاعتبارسنج نظر از یشهر
 .است اعتماد قابل

 نقل و حمل رانندگان، تخلفات، ،یاعتبارسنج  واژه های كلیدی:

 .یعموم

 

 اتیل و زایلن تولوئن، ، بنزن با مواجهه میزان

 و جامد فاز از استخراج میكرو روش به بنزن

 شهر های بنزین پمپ در گازی كروماتوگرافي

 یزد
 *طهماسبی نسیم

 *یزد پزشکی علوم انشگاهد

 جمله از (BTEX) لنیگز بنزن، لیات تولوئن، بنزن،  مقدمه:

 مشابه ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص که.باشند یم فرار یآل باتیترک
 از نیبنز ریتبخ اثر در یمصرف نیبنز در موجود BTEX. دارند

 و شود یم ها شهر یهوا وارد ینفت یها فراورده عیتوز یگاههایجا
 دیجد روش.رندیگ یم قرار آن با مواجهه در نیبنز پمپ انکارکن

 )جامد فاز از کرواستخراجیم روش لهیبوس فرار یآل باتیترک استخراج

SPME ) طیشرا یساز نهیبه مطالعه نیا انجام از هدف. باشد یم 
 یریگ اندازه و SPME لهیبوس هوا یها نمونه از BTEX استخراج

 .باشد یم زدی هرش ی ها نیبنز پمپ یآلودگ زانیم

 نمونه سهیک توسط هوا یها نمونه مطالعه نیا در  روش بررسي:

 لهیوبوس SPME بریف توسط سپس و شدند یآور جمع تدالر یبردار
 شدند هیتجزFID دتکتور با یگازکروماتوگراف دستگاه

 PDMS/CAR بریف که داد نشان حاصل جینتا  یافته ها:

 خود به گرید بریف نوع دو با هسیمقا در را یمنحن ریز سطح نیشتریب
 به بریف از نمونه افتیباز و استخراج زمان مدت زین و  داده اختصاص

 لیات تولوئن، بنزن، غلظت نیانگیم. شد نییتع قهیدق 4 و 9 بیترت
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 و 411±13 ، 885±167، 4391 ± 165 بیترت به لنیگز و بنزن
 باشد یم مکعب متر در گرم کرویم 148±916

 شنهادیپ مجاز حد از باالتر هوا بنزن غلظت نیانگیم  نتیجه گیری:

 یم (PPM7/6) کشور یا حرفه بهداشت یفن تهیکم توسط شده
 حد از کمتر لنیگز و بنزن لیات تولوئن، غلظت کهیحال در و باشد
 باشد یم مجاز

 بر،ی،ف BTEX فرار، یآل باتیترک  واژه های كلیدی:

SPMEنیبنز ،پمپ. 

 

 يالپاراسكوپ يجراح رد يارگونوم: يارگوسكوپ
 یطوالب  اهلل کرم,  مقدم یطرز سارا*,  انیذاکر ابوالفضل دیس

 یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه
 تهران

 از یاریبس کار روال کامل رییتغ باعث یتکنولوژ شرفتیپ  مقدمه:

 نیب زا جراحان. است شده نیمتخصص و یکار یها گروه
 امروزه. هستند مواجه یادیز راتییتغ با که هستند ینیمتخصص

 روزمره اقدامات از یبخش یالپاراسکوپ لیقب از یجراح یها کیتکن
 مارانیب یبرا یاریبس یایمزا یجراح از نوع نیا. است شده جراحان

 کاهش و کمتر کار از بتیغ تر، عیسر یبهبود لیقب از دارد همراه به
 جراحان یبرا یادیز یها سکیر کهیحال در ،ییبایز یها بیآس

 با مرتبط یارگونوم مشکالت نییتع مطالعه نیا از هدف. دارد بدنبال
 .بود یالپاراسکوپ یجراح

 یها گروه ریسا مانند زین جراحان مطالعه نیا در  روش بررسي:

 طیمح در رفته بکار زیآنال یها روش -شدند گرفته نظر در یکار
 استاندارد طبق بیآس و خطر سک،یر فیعارت و ینظام و یصنعت

UNI EN ISO 41466 کاهش و یابیارز و ها نیماش یمنیا که 
 سکیر یابیارز منظور به. شدند استفاده رد،یگ یم نظر در را سکیر

 تخت)”ستمیس یاجزا ریسا“ و( جراح)”انسان“میمفاه یارگونوم یها
 زیآنال. شدند فیتعر( توریمان تیوضع پا، پدال ،یجراح زاتیتجه عمل،
 یم یارگونوم یها سکیر ییشناسا به اجازه جزء دو نیا نیب تعامل

 .دهد

 یها سکیر ،UNI EN ISO 41466 استاندارد طبق  یافته ها:

 ک،یاستات پوسچر شامل یاول. شدند نییتع یشناخت( 1و یکیزیف(4
 مسائل و پا پدال تور،یمان تیوضع عمل، تخت ارتفاع زات،یتجه

 یدوم. بود( ابزار گرفتن ،یتکرار حرکات)یفوقان ماندا با مرتبط
 ،یجراح یبعد سه نهیزم در یبعد دو دید داشتن لیقب از یعوامل

-چشم یهماهنگ عدم ابزار، تیماه لیدل به یلمس بازخورد فقدان
 یخستگ مداخالت، در کمتر یآزاد و ماریب به یدسترس کاهش دست،

 .گرفتند یم بر در را استرس و

 کیتکن ینوع دیکل سوراخ ای یالپاراسکوپ یجراح  نتیجه گیری:

 بدنبال جراحان یبرا یاریبس یها سکیر که است یتهاجم ریغ
-کاربر کردیرو ضرورت بر مطالعه نیا در استفاده مورد زیآنال. دارد

 ها ستیارگونوم ستیبا یم آن طبق که دارد دیتأک( جراح)محور
 از پس و گرفته نظر در را عمل اتاق طیمح و جراح نیب تعامالت

 یزیر برنامه فاز در یجراح نوع نیا با مرتبط خطرات زیآنال
 .دهند ارائه ها بیآس نیا از یریشگیپ منظور به را ییها دستورالعمل

 یالپاراسکوپ عمل، اتاق جراح، ،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 

 در صدا با يشغل مواجهه يطیمح و یفرد يابیارز

 قم تاناس یهایسنگبر كارگران نیب
  محمدرضا دیس,  برازنده  جواد,  ییکوهپا  رضایعل*,  یمیابراه یعل

 یمشکور  رضایعل,  رخانلویش  دیحم,  یدوست  دیسع,  یعلو
 علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

 قم یپزشک علوم, تهران نفت صنعت سالمت پژوهشکده, قم یپزشک

 سنگ، میعظ و عیوس معادن وجود تناسب به رانیا در  مقدمه:

 نیا از یادیز اریبس تعداد. دارد وجود یفراوان یسنگبر های¬کارگاه
 عوامل جمله از صدا. اند¬شده پراکنده قم استان سطح در ها¬کارگاه

 جادیا باعث گرفته انجام مطالعات طبق که است یکیزیف آور¬انیز
 نکهیا به توجه با. گردد¬یم آن با مواجه نیشاغل نیب در ییشنوا افت
 رناپذی¬اجتناب امر کی یسنگبر های¬کارگاه در صدا انتشار و دیتول

 مواجهه زانیم یابیارز هدف با 4939 سال در مطالعه نیا لذا بوده،
 های¬بیآس تیریمد برنامه تدارک و صدا با ها¬یسنگبر کارگران

 .شد انجام قم استان در ییشنوا

 صورت به و یلیتحل -یفیتوص نوع از لعهمطا نیا  روش بررسي:

 انجام( ای¬خوشه) یاحتمال روش به یرگی¬نمونه و بوده یمقطع
 196 در منظم ای¬شبکه روش از صدا یطیمح یابیارز یبرا. شد

 کوتاه یمتریدز روش از صدا یفرد یابیارز یبرا و یکار ستگاهیا
 متریدز گاهدست از استفاده با کارگاه 41 در یکار ستگاهیا 11 در مدت
 روش به ها داده زیآنال. دیگرد استفاده TES–4977 مدل صدا
 16 نسخه SPSS و  Excelیافزارها نرم از استفاده با  و یفیتوص

 .شد انجام

 تراز نیشتریب و نیکمتر که داد نشان مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 با برابر بیترت به یبررس مورد های¬کارگاه در یطیمح صوت فشار

dBA 7/87 و dBA 461 برابر زین صوت فشار تراز نیانگیم و بوده 
 مواجهه حد از باالتر که دیگرد محاسبه (dBA 95/78 81/11) با

 زین شده انجام های¬یمتریدز جینتا. باشد یم (dBA 17) یشغل
 و مجاز حد از باالتر زین صدا با افراد مواجهه دز نیانگیم که داد نشان
 .باشد¬یم( 4/198±17/15)% با برابر
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 استنباط نگونهیا توان¬یم شده اخذ جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 نیا کارگران ،ییشنوا حفاظت جامع برنامه کی وجود بدون که کرد
 که آنجا از. شد خواهند ییشنوا افت دچار مدت کوتاه در صنعت

 لیوسا از و بوده کشورها ریسا نیمهاجر عمدتاً عیصنا نیا کارگران
 نظارت تیاهم باشند،¬ینم مند¬بهره هم مناسب یدفر حفاظت

 از یریشگیپ برنامه یاجرا یبرا ییاجرا ضمانت جادیا و قیدق
 .شود¬یم انینما شیپ از شیب ییشنوا های¬بیآس

 ،یسنگبر های¬کارگاه صوت، فشار تراز صدا،  واژه های كلیدی:

 .قم استان ،یمتریدز

 

 يصوت يآلودگ و صدا با مواجهه تیوضع يبررس

 كیپرتراف نیادیم و ابانهایمجاورخ نیشاغل در

 قم شهر
  رضایعل,  ییکوهپا  رضایعل,  دژدار  بهروز*,  یاری  احمدرضا

 یمشکور
 قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

 کیپرتراف نیادیم و ابانهایخ در یصوت یآلودگ و صدا  مقدمه:

 عوامل از یکی بعنوان شهرها¬کالن خصوص به و یشهر مناطق
 عملکرد کاهش و ییشنوا بیآس جادیا باعث آور¬انیز یکیزیف

 با حاضر مطالعه لذا. شود¬یم مناطق نیا مجاور نیشاغل و نیساکن
 و ابانهایخ در یصوت یآلودگ و صدا های¬شاخص نییتع هدف

 4931 سال زمستان و زییپا فصل دو در قم شهر کیپرتراف نیادیم
 .تگرف انجام

 بصورت که یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 صداسنج دستگاه از استفاده با صدا یرگی¬اندازه شد، انجام یمقطع
 صوت، معادل تراز نییتع جهت. رفتیپذ صورت Cel-916/986 مدل
 و روز در بار 15 تعداد به عصر و صبح نوبت دو در صدا یرگی¬اندازه
 41 در ISO4333 استاندارد طبق( ربا 483 جمعاً) هفته روز هفت

 انجام قم شهر سطح کیپرتراف نیادیم و ابانهایخ از یانتخاب ستگاهیا
 نیز یموتور هینقل لیوسا تراکم و ترافیکی بار بررسی برای. گرفت

 از عبوری موتوری نقلیه وسایل تعداد گیری، اندازه دوره با همزمان
 با ها¬داده. شد ارششم خط چوب روش به گیری اندازه ایستگاه محل

 T-Test یآمار آزمون و 41 نسخه SPSS افزار¬نرم از استفاده

 .شد لیتحل و هیتجز

 یوزن شبکه در روز کل صوت فشار معادل تراز حداکثر  یافته ها:

A، و یمطهر دانیم شامل شهر یمرکز ستگاهیا دو به مربوط 
 اقلحد و بل¬یدس 13 و 8/31 با برابر بیترت به مطهر¬حرم یورود
 برابر دیتوح دانیم ستگاهیا به مربوط روز کل صوت فشار معادل تراز

 ستگاههایا یصوت یآلودگ شاخص زانیم. بود بل¬یدس 1/86
. داشت قرار خود مقدار نیدرکمتر ها صبح و نیشتریب در عصرها
 مشخص استاندارد ریمقاد با حاصل جینتا سهیمقا اساس بر نیهمچن

 حد از باالتر شده یریگ اندازه ستگاهیا 46 در صوت فشار تراز که شد
 وسایل تراکم بین دادند نشان جینتا نیهمچن. باشد¬یم استاندارد

 داری¬یمعن یآمار ارتباط صدا با حد از شیب مواجهه و موتوری نقلیه
 .(P<6,67)دارد وجود

 تراز زانیم باالبودن و آمده بدست جینتا به باتوجه  نتیجه گیری:

 مستمر مواجهه و کیپرتراف نیادیم و ابانهایخ اکثر در صوت فشار
 و سیپل افسران جمله از ستگاههایا نیا در نیشاغل یبرخ

 و یکنترل اقدامات اعمال و ینبی¬شیپ لزوم مجاور، داران¬مغازه
 حدفاصل شفاف یصوت موانع نصب شامل رانهیشگیپ داتیتمه

 یشهر کیتراف یتیریمد اقدامات اعمال ای و روها¬ادهیپ و ابانهایخ
 .است یضرور

 نیادیم صدا، یرگی¬اندازه ،یشغل مواجهه  واژه های كلیدی:

 .قم شهر ک،یپرتراف

 

 در يمصنوع یيروشنا تیمطلوب يابیارز

 قم استان منتخب های¬یسنگبر
,  برازنده  جواد,  رخانلویش  دیحم,  ییکوهپا  رضایعل*,  یمیابراه یعل

 یمشکور  رضایعل,  یدوست  دیسع,  یعلو  محمدرضا دیس
 علوم, تهران نفت صنعت سالمت پژوهشکده, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

 قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک

 و بوده یمعدن منابع وجود نظر از یغن یکشور ران،یا  مقدمه:

 یادیز اریبس تعداد. دارد وجود آن در یفراوان یسنگبر های¬کارگاه
 ییروشنا. اند¬شده پراکنده قم استان سطح در ها¬رگاهکا نیا از

 و یمنیا شیافزا به منجر ،یساختمان سنگ هیته ندیفرآ در مناسب
 معنادار رابطه وجود به توجه با. شود¬یم کار انجام تیفیک یارتقا

 نکهیا به نظر و کار از یناش حوادث یفراوان و نامطلوب ییروشنا نیب
 باال نسبتاً شب فتیش در خصوصاً ثبروزحواد سکیر هایسنگبر در

 حداقل دیبا کارگاهها نیدرا یمصنوع ییروشنا ستمیس و است
 ییروشنا یابیارز باهدف مطالعه نیا باشند، داشته را الزم تیمطلوب

 .گرفت انجام قم استان یهایسنگبر در یمصنوع

 ستمیس یابیارز ،یمقطع و یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و 4931 سال در قم استان سطح در یسنگبر کارگاه 16 در ییروشنا
 لوکسمتر ازدستگاه استفاده با یابیارز. گرفت انجام یتصادف بصورت

 ییروشنا نیمهندس انجمن یشنهادیپ روش با مطابق EC4مدل
 ه،یاول یبررس انجام از پس. گرفت انجام (IESNA)یشمال یکایآمر
 مطابق مورد کی: بر مشتمل منظم ییروشنا ستمیس یدارا کارگاه 1
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 مطابق مورد 1 و (III)سوم یالگو مطابق مورد 9 ،(I)اول یالگو
 یالگوها از چکدامیه با کارگاهها ریسا و بودند (V) پنجم یالگو

 از آنها، یابیارز جهت که نداشتند مطابقت IESNA گانه¬شش
 سنجش مورد ستگاهیا 117 مجموع در. شد استفاده ای¬شبکه روش
 هایرگی¬اندازه هیکل ،یعیطب ییروشنا تداخل عدم جهت. گرفت قرار
 با سهیمقا جهت و گرفت انجام آفتاب غروب از بعد ای و طلوع از قبل

 176 ،یعموم ییروشنا شدت نیانگیم شده هیتوص حد استاندارد،
 .دیگرد لحاظ لوکس

 با یکارگاهها نیب از گرفته، انجام محاسبات طبق  یافته ها:

 شدت حداقل یدارا ییکارگاهها قطف منظم، ییروشنا ستمیس
 مطابق آنها یمصنوع ییروشنا ستمیس که بودند استاندارد ییروشنا
 لوکس( 836±79/31) ییروشنا شدت نیانگیبام و (V)پنجم یالگو
 ستگاهیا 984 ،ای¬شبکه روش طبق مانده،یباق کارگاه 41 در. بود
 ییروشنا حداقل از ستگاههایا یمابق و مطلوب ییروشنا یدارا

 .نبودند برخوردار استاندارد

 لزوم به باتوجه است یضرور ،¬جینتا اساس بر  نتیجه گیری:

 ،یسنگبر های¬کارگاه در تیفیباک و کنواختی ییروشنا جادیا
 با یمصنوع ییروشنا ستمیس مجدد یطراح جمله از الزم اقدامات

 فاصله با و فیرد چند در ای¬نقطه ییروشنا منابع از استفاده بر دیتأک
 ییروشنا با یستگاههایا و کارگاهها در مناسب یطراح ارتفاع و

 .ردیقرارگ مدنظر نامطلوب

 .قم استان ،یسنگبر ،یمصنوع ییروشنا  واژه های كلیدی:

 

 استرس با يشغل مواجهه ای¬سهیمقا يبررس

 يمیقد و مدرن های¬شویي¬خشك در یيگرما

 قم شهر
  حانهیر,  نددردم فاطمه, ییکوهپا  رضایعل*, یملکوت  جواد

 یمشکور  رضایعل,  انیشاطر
 علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم, قم یپزشک علوم*, قم یپزشک علوم

 قم یپزشک

 عوامل نیرتریفراگ از یکی امروزه یحرارت استرس  مقدمه:

 به توجه با. رود¬یم شمار به کار های¬طیمح در یکیزیف آور¬انیز
 استرس زانیم از اطالع عدم و ییگرما استرس شده شناخته عوارض

 ریتأث زانیم نیهمچن و قم شهر های¬ییخشکشو در ییگرما
 سال تابستان در قیتحق نیا د،یجد آالت¬نیماش و ها¬یفناور

 .گرفت انجام یصنف یواحدها نیا در 4934

 ،یمقطع و یلیتحل-یفیتوص ی¬مطالعه نیا در  روش بررسي:

 جهت. گرفت قرار یبایارز مورد قم شهر فعال ییخشکشو واحد 449
 با مطابق  WBGTشاخص از ییگرما استرس تیوضع یابیارز

 یرگی¬اندازه بمنظور و شد استفاده معتبر یعلم مراکز ¬هیتوص
 WBGT  ((WBGTسنجش دستگاه از ازیموردن یپارامترها

meter نوع به توجه با ییگرما استرس تیوضع. دیگرد استفاده 
 حدود بر یمبتن کار، انجام نحوه و واحد هر یفضا ها،¬دستگاه

 SPSS افزار¬نرم از استفاده با و یابیارز استاندارد، ¬شده هیتوص

 مورد LSD و مستقل T انس،یوار لیتحل های¬آزمون و 48 نسخه
 .گرفت قرار یآمار لیتحل و هیتجر

 یبررس مورد یواحدها در WBGT شاخص نیانگیم  یافته ها:

 WBGT شاخص متوسط .بود گراد¬یسانت ¬درجه( 81/4±31/11)

 گراد¬یسانت درجه 11 از باالتر ییخشکشو یواحدها از% 1/88 در
 و تر یدما متوسط و% 18/11 ینسب رطوبت متوسط. دیگرد نییتع

 گرادیسانت ی¬درجه 51/98 و 78/17  بیترت به سانیگو یدما
 ییگرما استرس نیانگیم نیب یآمار نظر از. شد یرگی¬اندازه

 یمعنادار اختالف 11 استاندارد مقدار اب قم شهر های¬ییخشکشو
 یفضا با یصنف یواحدها در نیهمچن .(P<6,664) دیگرد مشاهده

 از شتریب یمعنادار بطور یحرارت استرس مترمربع 46 از کمتر یکیزیف
 شاخص نیانگیم نیب ضمناً .(P<6,67) بود ها¬واحد ریسا

WBGT اختالف دیجد و یمیقد بخار یگهاید با یواحدها در 
 .(P=6,11)دینگرد مشاهده یآمار نظر از داری¬یعنم

 ییخشکشو یواحدها از یاریبس در ییگرما تیوضع  نتیجه گیری:

 حدود از فراتر رفته، کار به زاتیتجه و یفناور از مستقل قم شهر
 یدما و تر یدما باالبودن به توجه با. است استاندارد ¬شده هیتوص
 اتخاذ گرما، کنترل جهت اقدام نیمهمتر ها،¬ییخشکشو در یتابش
 یگهاید و واحدها یشیسرما ستمیس یبررو یمهندس-یفن ریتداب

 انجام یبرا عتریوس یکیزیف یفضاها از استفاده نیهمچن و بخار
 .باشد¬یم مربوطه یتهایفعال

 ،WBGTشاخص ،ییگرما استرس  واژه های كلیدی:

 .قم شهر ،ییخشکشو

 

 بر شده داده پوشش TiO1 نانوذرات تیفعال

 كتون لیات لیمت گاز هیتجز در تیزئول یرو
 ذات خوش ماین,  برکات رایسم*,  انیسمانچیر مسعود

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

 بو، بد یگازها لیقب از مختلف یآل یها ندهیآال نتشار  مقدمه:

 یآلودگ سبب تنها نه مرتبط اتبیترک و (VOCS) فرار یآل باتیترک
. است خطرناک زین انسان یسالمت یبرا بلکه شود یم ستیز طیمح

 داده پوشش TiO1 نانوذرات تیفعال نییتع پژوهش، نیا از هدف
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 (MEK) کتون لیات لیمت گاز هیتجز در یعیطب تیزئول یرو بر شده

 .بود

 ژل-سل روش به TiO1 نانوذرات یبررس نیا در  روش بررسي:

 لیمت. شد داده پوشش تینوپتلولیکل یعیطب تیزئول یرو بر و دیلتو
. دیگرد انتخاب مدل ندهیآال عنوان به (MEK) کتون لیات

 یمورفولوژ و ساختار نییتع جهت XRD، SEM شاتیآزما
 مقدار ه،یال ریز هیپا نوع ریتأث سپس. شد انجام TiO1 نانوذرات

TiO1، راندمان در تیلزئو ذرات مش و تیزئول یساز فعال یدما 
 .گرفت قرار یبررس مورد یستیفتوکاتال هیتجز

 سپس کرده جذب را ندهیآال ت،یزئول ی هیال ریز هیپا  یافته ها:

 شیافزا و ردیگ یم قرار TiO1 رامونیپ باال، یها غلظت در ندهیآال
 سطح یرو بر فعال یها مکان تعداد شیافزا سبب TiO1 مقدار

 شیافزا سبب oC 176 یساز فعال یدما نیهمچن. شد ستیفتوکاتال
 تماس سطح تیزئول ذرات بزرگتر مش. شد تیزئول یجذب توان

 یکل طور به. داشت ندهیآال انداختن دام به یبرا یشتریب
 فاز در MEK هیتجز و حذف یبراTiO1 /تیزئول ستیفتوکاتال

 .بود مناسب یگاز

 فاز دو یدارا TiO1 نانوذرات XRD جینتا طبق  نتیجه گیری:

 در نانوذرات یکنواختی و بود%( 54/41) لیروتا و%( 13/17) ناتازآ
 ریز هیپا یبررس مورد یرهاییمتغ انیم از. بود آشکار SEM ریتصو

 ،%47 یوزن درصد باTiO1 /تیزئول ستیفتوکاتال ت،یزئول ی هیال
 واکنش سرعت و حذف راندمان یدارا oC 176 یساز فعال یدما

 سرعت و حذف راندمان در تیزئول ذرات نهیبه مش. بودند باالتر
 .بود مؤثر واکنش

 فرابنفش پرتو ست،یفتوکاتال ،TiO1 نانوذرات  واژه های كلیدی:

(UV)، کتون لیات لیمت (MEK)، تیزئول. 

 

 یارتقا جهت در گامي HSE آموزش و فرهنگ

 مجتمع دوم پاالیشگاه موردی مطالعه)  تولید

 (جنوبي پارس گازی
 یکرم هیسم*,  یمحمود دیجمش

 آباد روزیف آزاد*, زاهدان آزاد

 درحال جوامع در مخصوصا صنعتی پیشرفت و توسعه  مقدمه:

 که است بوده همراه حادثه عنوان تحت ای پدیده با همواره توسعه
 محیط در شاغل پرسنل به جدی خسارت بروز سبب آنها از برخی

 شناسایی. است گردیده محصول و زیست محیط تجهیزات، کار،
 های سیستم ارایه جهت گذاری سرمایه و آموزش حادثه، بروز لعوام

 مسیر در مهم گامی پایداری جهت در سازی فرهنگ پایدارکنترلی،

 جهینت نیا به کشورها همه امروزه. باشد می صنعتی حوادث کنترل
 در دیبا ها انسان یسالمت دار،یپا تولید به لین یبرا که اند دهیرس
 اصلی مولفه ماهر و سالم انسانی نیروی قعوا در ردیگ قرار  تیاولو

 به مسیر این در که مهمی بسیار ابزارهای از یکی. است پایدار تولید
 سازی فرهنگ راستای در HSE آموزش کند، کمک تواند می مدیران

 سازمانی سطوح همه در بهداشتی و ایمنی موضوعات به دادن بها و
 گرفته صورت یا مداخله تاقداما به مطالعه نیا در نیبنابرا باشد می
 پرداخته مطالعه مورد شگاهیپاال در ،HSE فرهنگ یارتقا یراستا در

 .شد خواهد

 کارگر 416 ،یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 از استفاده با بودند دهید حادثه34 تا 11 یها سال نیب در که راتیتعم
 فرهنگ داستاندار پرسشنامه قسمت دو بر مشتمل یا پرسشنامه

 نرم با ها داده و گرفتند قرار یبررس مورد حوادث، پرسشنامه و یمنیا
 اقدامات انجام با 31 سال در سپس. دیگرد زیآنال spss16 افزار

 شدت و تعداد ،HSEیساز فرهنگ و یآموزش بعد از یا مداخله
 .افتی یریچشمگ کاهش یانسان حوادث

 یمنیا فرهنگ ارتباط شده، انجام یآمار زیآنال به توجه با  یافته ها:

 نمره نیانگیم و (p<./.7 )آمد دست به معنادار حوادث وقوع با
 یابیارز یمنف 175±17,41مقدار با دهید حادثه افراد یمنیا فرهنگ

 یب ،یشغل حوادث جادیا علت نیشتریب مطالعه نیا در. دیگرد
 شده حادثه دچار که یریدرگ محل  نیشتریب و./.( 85)افراد یاطیاحت
 . بود یفوقان اندام بود

 در موثری نقش ،HSEیساز فرهنگ و یآموزش  نتیجه گیری:

 تولید مسیر در ها هزینه و خسارات کاهش انسانی، خطای کاهش
 .نماید می ایفا پایدار

 ،یشغل حوادث ،HSEیساز فرهنگ و یآموزش  واژه های كلیدی:

 .جنوبی پارس گاز مجتمع

 

 استقرار بر رموث عوامل یبند تیالو و یيشناسا

 HSE واحد یمورد مطالعه) دانش تیریمد

 (يجنوب پارس گاز مجتمع -دوم شگاهیپاال
 *یمحمود دیجمش

 *زاهدان آزاد

 و مهم یموضوع به دانش تیریمد ریاخ یها سال در  مقدمه:

 اثر که یا گونه به. است شده لیتبد ها سازمان تیموفق یبرا یاتیح
 به یریبکارگ  و انتقال ،یساز رهیذخ جاد،یا گروه در آنها یبخش

 ها سازمان ملموس و فیزیکى هاى دارایى امروزه. است دانش هنگام
 رقابتى هاى مزیت عنوان به تجهیزات و ساختمان، پول، قبیل از
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 فکرى هاى سرمایه و دانشى انسانى نیروى بلکه شوند، نمى تلقى
. کندیم بازى سازمانها رقابتى توان افزایش در اى کننده تعیین نقش
 تیریمد استقرار بر موثر یاصل عوامل مجموعه یبند تیالو و تیاهم

 تنوع کار، یگستردگ لیدل به گاز صنعت HSEیواحدها در دانش
 یاقتصاد رشد بر صنعت نیا تیاهم و ییایمیش مواد تیماه حوادث،

 .است ریناپذ اجتناب ضرورت کی  کشور

 نظر از و یکاربرد قاتیتحق نوع از پژوهش نیا  روش بررسي:

 یآور جمع یبرا که است یشیمایپ - یفیتوص نوع از تیماه
 مصاحبه موجود، اتیادب مطالعه یها روش از آن به مربوط اطالعات

 شامل یآمار جامعه. است شده استفاده پرسشنامه زین و خبرگان با
 .باشد یم مطالعه مورد شگاهیپاال در تیریمد حوزه صاحبنظران هیکل

 توسط که یا مطالعه براساس پژوهش نیا در  یافته ها:

 موثر یفرع عناصر و یاصل عامل 41 بود گرفته صورت صاحبنظران
 عوامل نیا هیپا بر. شدند ییشناسا دانش تیریمد استقرار بر

 دگاهید از آنها یبند تیالو و تیاهم نییتع یبرا یا پرسشنامه
 مورد عوامل نیا تیاولو و تیاهم سپس. شد یطراح نظران صاحب

 .گرفت قرار زیآنال

 تیریمد یبانیپشت و یرهبر ،یبررس از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 اندازه و یاصل عوامل نیمهمتر عنوان به یساز فرهنگ و ارشد
 تیریمد استقرار یبرا تیاهم نیکمتر از یکار نهیبه و عملکرد یریگ

 .شدند برخوردار دوم شگاهیپاال HSE یها واحد در دانش

 یرهبر ،یساز فرهنگ دانش، تیریمد استقرار  ی:واژه های كلید

 .یجنوب پارس گاز مجتمع ارشد، تیریمد یبانیپشت و

 يپدال یسفالگر چرخ ساخت و يطراح

 كیارگونوم
 محسن,  یبرخوردار ابوالضل,  یعارف ضیف یمصطف*,  فالح نیحس

 این یمهد
 ومعل, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی*, کاشان یپزشک علوم دانشگاه

 قم یپزشک

 یدست عیصنا در یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش زانیم  مقدمه:

 یم گرید عیصنا  از شتریب آنها در کار بودن یدست تیماه لیدل به
 یدارا خود یکار ستگاهیا نوع لیدل به سفالگران حاضر حال در باشد

 هدف با حاضر مطالعه لذا باشند یم یاریبس کیارگونوم مشکالت
 .دیگرد انجام کیارگونوم یسفالگر چرخ تساخ و یطراح

 یسفالگر یها چرخ یبررس با ابتدا مطالعه نیا در  روش بررسي:

 زاتیتجه نوع نیا کیارگونوم راداتیا ها کارگاه در استفاده مورد
 طرح کی مشکالت نیا کردن لحاظ با سپس دیگرد استخراج
 ،یارگونوم نیمتخصص نظر کسب از پس که دیگرد ارائه نوآورانه

 مورد کاربر چند توسط یشیآزما صورت به و شد ساخته هیاول نمونه
 .دیگرد یابیارز و گرفته قرار استفاده

 مشکالت از یاریبس توان یم مناسب یطراح کمک با  یافته ها:

 یبدن تیوضع تا دیگرد باعث و نمود حداقل به را زاتیتجه از استفاده
 یسفالگر چرخ. رددگ اصالح زاتیتجه از استفاده هنگام کاربران

 .گردد سفالگران یبدن تیوضع بهبود باعث تواند یم شده یطراح

 با که بوده ینحو به یسفالگر چرخ نیا یطراح  نتیجه گیری:

 افراد هیکل با قیتطب امکان آن یاجزا هیکل در میتنظ تیقابل به توجه
 هنگام کاربران پوسچر یبررس با و بوده دارا را متفاوت یبدن ابعاد با

 به نسبت کاربران پوسچر که دیگرد مشخص نمونه نیا از استفاده
 طرح و ینوآور لیدل به لهیوس نیا. است افتهی بهبود جیرا نمونه

 .است دهیرس ثبت به اختراع عنوان به آن خالقانه

 چرخ ک،یارگونوم ،یطراح سفالگران،  واژه های كلیدی:

 .یسفالگر

 

 بر یرو دیاكس ی نانوذره ریتأث زانیم يبررس

 يانسان اسپرم یپارامترها
,  یجبال  یعل,  یبرخوردار ابوالفضل*,  مقدم یحکمت نیحس دیس

 هیمرض,  زاده فالح نیحس,  یطالب رضایعل,  یلیخل یعل محمد
 ینوران

 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 یصدوق دیشه یپزشک علوم نشگاهدا, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی
 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی

 نهیزم نیا در مطالعه نانوذرات، گسترده کاربرد وجود با  مقدمه:

 ضهیب یرگهایمو و مغز یخون سد از توانندیم نانوذرات. است محدود
 یادیز عیصنا در ژهیو خواص داشتن با یرو دیاکس. کنند عبور

 قرار مطالعه مورد انسان اسپرم بر آن اثر تاکنون اما. شودیم استفاده
 .است نگرفته

 semen نمونه46 ، یشگاهیآزما پژوهش نیا در  روش بررسي:

 ،17 مواجهه از پس و هیته WHO یها استاندارد با مطابق نرمال
 با μg/mL 4666 و 766 ،466 ،46 ،4 یغلظتها با قهیدق 416 و 36

 ن،یگروزین -نیائوز تست با سلول اتیح سپس ،ZnO نانوذره
 .گرفت قرار یبررس مورد تحرک و کوالئویپاپان تست با یمورفولوژ

 زمان مدت و نانوذره غلظت شیافزا داد نشان جینتا  یافته ها:

 B و A نوع رکتح وسالم،  زنده یسلولها کاهش به منجر مواجهه،

 .شودیم  افزوده ،C نوع تحرک زانیبرم اما شده

 ریسا یرو زین نانوذرات ریسا دهدیم نشان ها یبررس  نتیجه گیری:

 انیم نیا در که دهد؛یم عملکرد در اختالل و مؤثر اسپرم و سلولها
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 یسلولها داد نشان مطالعه. باشدیم مؤثر مواجهه زمان مدت و غلظت
 تحرک کاهش و مرگ دچار ZnO نانوذرات با مواجهه در اسپرم

 .باشدیم غلظت و زمان از متأثر دهیپد نیا و گردندیم

 یمورفولوژ ات،یح ،ZnO نانوذرات ذرات، نانو  واژه های كلیدی:

 .اسپرم تحرک و

 

 عوامل و كار طیمح يطراح ریتاث زانیم يبررس

 بانك كارمندان یور بهره یرو آن يطیمح
 بایز,  یگروس  احسان, انیذاکر لفضلابوا دیس*,  یکالنتر رضا

 یکامران مهرداد,  یبخش احسان,  یعبد
 یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم,  تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم, همدان

 یارگونوم دانش یها شاخه از یکی یطیمح ارگونومی  مقدمه:

 محیطی، عوامل در مداخله و لعهمطا با است تالش در که است
 یفضا و طیمح. سازد فراهم کار نیروی و انسان با متناسب شرایطی

 شاغل کارمندان. کند یم فایا کارگران یبرا را یمهم نقش کار، محل
 ساختمان داخل در را خود وقت از یادیز زمان روزانه ادارات، در

 یکیزیف طیمح که است یدرحال نیا و کنند یم یسپر کار محل
 یم قرار ریتاث تحت را شانیا یور بهره و عملکرد رفاه، آنها، اطراف

 یرو کار طیمح یطراح ریتاث زانیم یبررس مطالعه نیا هدف. دهد
 .باشد یم بانک کارمندان یور بهره

 11 از بانک کارمندان از نفر 166 مطالعه نیا در  روش بررسي:

 شامل اطالعات یگردآور ابزار. گرفتند قرار مطالعه مورد شعبه
 یبررس پرسشنامه نیهمچن و یشناخت تیجمع اطالعات پرسشنامه

 نیا. بودند کارکنان یور بهره یرو یادار کار طیمح یطراح ریتاث
 یفضا شیآرا و نور دما، صدا، ،یصندل یها شاخص پرسشنامه

 مورد را یور بهره زانیم تینها در و نموده یابیارز را کار طیمح
 افزار نرم لهیوس به ها داده یآمار لیتحل و هیتجز. دهد یم قرار سوال

SPSS 14 گرفت صورت. 

 زن هیبق و مرد مطالعه مورد کارمندان از درصد 16 :  یافته ها:

 و نور دما، صدا، ،یصندل) موجود یها شاخص تیفیک نیب. بودند
 یدار یمعن رابطه کارکنان یور بهره با( کار طیمح یفضا شیآرا

 صدا و یصندل یها شاخص از ها یناراحت نیب نیا در. آمد بدست
 .شدند گزارش شتریب

 مشخص گرفته، صورت یقبل مطالعات همانند  نتیجه گیری:

 ریتاث آن مناسب یطراح و اداره یکیزیف طیمح تیفیک که دیگرد
 و راحت یادار یها طیمح یطراح. دارد کارکنان یور بهره بر یمثبت

 یم فایا کارمندان یور هرهب شیافزا جهت یموثر نقش کیارگونوم
 .کند

 بهره کار، طیمح یطراح ،یطیمح یارگونوم  واژه های كلیدی:

 .بانک کارمندان ،یور

 

 و لیتحل یبرا جامع یمتدلوژ كی یریبكارگ

 لیتقل های¬ستگاهیا در انفجار سكیر تیریمد

 بیترك از استفاده با (TBS) یشهر گاز فشار

 FMEA, FuHA, TESEO, Bow tie یروشها
 راد یخسرو فاطمه,  یزارع لیاسماع*,  فام محمد رجیا

 علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, همدان یپزشک علوم دانشگاه
 همدان یپزشک

 های¬تیسا در انفجار موقع به کنترل و یریشگیپ  مقدمه:

 دگاهید از شهرها کالن در بخصوص یمسکون اماکن مجاور یندیفرآ
 کهیبطور دارد، یادیز تیاهم سکیر تیریمد و یمنیا یمهندس

 با مطابق و کنترل تحت یستیبا همواره آنها یمنیا های¬سکیر
 حاضر، مطالعه راستا، نیهم در. باشد جامعه سکیر رشیپذ یارهایمع
 های¬ستگاهیا در انفجار سکیر تیریمد و لیتحل ،ییشناسا هدف با

 کردیرو کی یریبکارگ با تهران، (TBS) یشهر گاز فشار لیتقل
 .گرفت انجام جامع و یبیترک

 و(FuHA) یعملکرد خطرات زیآنال روش از  روش بررسي:

 یبرا (FMEA) آن اثرات لیتحل و هیتجز و شکست حاالت روش
 کنترل یروشها و امدیپ علت، شکست، وقوع های¬محل ییشناسا

 زیآنال یاجرا با سپس. شد استفاده آنها یفیک سکیر زیآنال همراه به
 خطا درخت زیآنال روش دو از متشکل که Tie(Bow(یونیپاپ

(FTA) دادیرو درخت زیآنال و (ETA) ،وقوع یا شهیر علل است 
 ستگاها،یا زاتیتجه در شکست از یناش یینها یامدهایپ و شکست

 یکیمکان هیپا یدادهایرو احتمال زانیم برآورد جهت. دیگرد ییشناسا
 و خبرگان نظرات از خار،ب ابر تراکم و جرقه وقوع احتمال ،یندیفرآ و

 روش از یانسان هیپا یها شکست و  مرتبط داده های¬بانک

TESEO دیگرد استفاده 

 زاتیتجه در شکست یاصل کانون 46 مجموع در  یافته ها:

 و لوله و( 11) نگیسنس شکست. دیگرد ییشناسا TBSیها ستگاهیا
 در. بود سکیر تیالو عدد نیشریب یدارا بیترت به( 14)  ها فلنج

 یها ستگاهیا در گاز نشت در یا هیپا شکست 856 حدود مجموع
TBS نرخ و98/6شکست احتمال با منیناا یرفتارها. داشت نقش 
 شکست احتمال با یکیمکان علل و نیشتریب یدارا118/6شکست

 شکست  وقوع در سهم نیکمتر یدارا 411/6 شکست نرخ و 499/6
 نیب در. بود بود، سکیر تیالو عدد نیشتریب یدارا که نگیسنس

 FP=148/6)بخار ابر انفجار گاز، نشت از یناش یینها یامدهایپ
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،119/6= λ) یناگهان آتش و (461/6=FP ،465/6= λ) بیترت به 
 .بود وقوع نرخ و احتمال نیشتریب یدارا

 زاتیتجه در شکست ای¬شهیر علل به توجه  نتیجه گیری:

 تیالو در منیناا یرفتارها از یریشگیپ و TBS های¬ستگاهیا
 و جامع یروش مطالعه، نیا در استفاده مورد یبیترک روش. باشد¬یم

 های¬ستگاهیا در انفجار سکیر تیریمد در دیجد نسبتاً و یکم

TBS باشد¬یم. 

 ،یشهر گاز فشار لیتقل یها ستگاهیحادثه،ا  واژه های كلیدی:

 .سکیر تیریمد ،یونیپاپ آنالیز

 

 subjective )يذهن قضاوت اسیمق يسنج اعتبار

judgment scales) استرس يابیارز یبرا یيگرما 

 يشگاهیآزما طیشرا در یيگرما
 فرد یمحمد  ریام,  سرتنگ یقنبر وبیا*,  دهقان اهلل بیحب

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

 یها طیمح طراتازمخا یکی عنوان به ییگرما استرس  مقدمه:

 گرما با مواجهه از یناش اثرات نیمهمتر.دیآ یم حساب به یکار
 یوگرمازدگ یاریهوش کاهش,مفرط یخستگ,عضالت یگرفتگ شامل

 )یذهن قضاوت اسیمق یاعتبارسنج مطالعه نیا از هدف. باشد یم

subjective judgment scales) ییگرما استرس یابیارز یبرا 
 .بود یشگاهیآزما طیشرا در

 بر و یمقطع صورت به یلیتحل یفیتوص مطالعه این  روش بررسي:

 درجه11،15،96و97) مختلف ییدما طیشرا چهار در مرد نفر 41 یرو
 تیفعال در لیتردم یرو بر و یجو طیشرا اتاقک در( گراد یسانت

 یدهان یدما و قلب ضربان. گرفت انجام( لومتربرساعتیک1/1) سبک
 اسیمق نیهمچن و, یکیولوژیزیف نیاستر شاخص محاسبه یبرا

 یریگ اندازه ییگرما نیاستر نمره شاخص پرسشنامه و یذهن قضاوت
 ) مکرر یها اندازه  زیآنال آزمون از استفاده با تیدرنها. شدند

repeated measure analysis) ساده یخط ونیرگرس زیآنال و 
 .گرفتند قرار لیتحل مورد موردنظر یها شاخص نیب یهمبستگ

 repeated measure) مکرر یها اندازه  زیآنال  ها: یافته

analysis) نیاستر نمره شاخص و یذهن قضاوت اسیمق نیب 
 نیب .(p<6/664)داد نشان را (r=6,51)یخوب یهمبستگ ییگرما

 یهمبستگ زین یکیولوژیزیف نیاستر شاخص با یذهن قضاوت اسیمق
 اسیقم نیب نیهمچن .(p<6/664) شد مشاهده (r=6,14)ییباال

 وجود(r=6,11)ییباال یهمبستگ یدهان یبادما یذهن قضاوت
 قلب ضربان و یذهن قضاوت اسیمق نیب تیدرنها(p<6/664)داشت

 (p<6/664)شد مشاهده (r=6,15)ییارباالیبس یهمبستگ

 قضاوت اسیمق شاخص داد نشان قیتحق یها افتهی  نتیجه گیری:

 ییگرما نیاستر و یحرارت شیآسا یابیارز یبرا یمناسب روش یذهن
 و عیسر و آسان کاربرد یدار شاخص نیا یطرف از و باشد یم

 .باشد یم ییگرما نیاستر یابیارز یبرا یکمتر اریبس نهیهز نیهمچن

 ،یذهن قضاوت اسیمق ،یذهن ییگرما استرس  واژه های كلیدی:

 .یشگاهیآزما گرم طیشرا ،یکیولوژیزیف نیاستر شاخص
 

 دودكش از وجيخر های آالینده تغییر بررسي

 سال سرد های ماه در خانگي سوز گاز بخاری
 قمصری ساده منصوره,  فرد فوالدی  رضا*,  این یمهد محسن

 پزشکی علوم دانشگاه, تهران پزشکی علوم دانشگاه*,  قم پزشکی علوم دانشگاه
 تهران

 ندیفرا جهت یشیگرما یها ستمیس از یاریبس در یعیطب گاز مقدمه:

 زانیم سرد یروزها طول در است طبیعی. شود یم دهبر کار به احتراق
 روزها نیا در لذا. رود یم باال کشور در یعیطب گاز یکل مصرف
 بر اثر باعث که داشته وجود گاز اتیخصوص در یراتییتغ احتمال

 خانگی یها یبخار جمله از گازسوز تجهیزات از یخروج انتشارات
 .شود یم

 یال 4934 سال آذر مانیز فاصله در مطالعه این روش بررسي:

 ندهیآال سنجش دستگاه از قیتحق نیا در. شد انجام 4931 نیفرورد
 سنجش جهت LANCOM IIIمدل دودکش از یخروج یها
 هر و هفته در روز سه یال دو ها گیری اندازه. شد استفاده ها ندهیآال
 دستگاه، ماندن روشن قهیدق ستیب از بعد. شد انجام بار سه روز
 از (NO1, NO, CO1, SO1, CXHY) یخروج یها ندهیآال

 یمصرف یکل زانیم و روزانه یدما  یها داده. شد گیری اندازه یبخار
 .آمد دست به  گاز یمل شرکت و یهواشناس اداره از گاز

 ،(NO1) تروژنین دیاکس ید یها ندهیآال نیانگیم زانیم یافته ها:

 دیاکس ید ،(CO1) کربن دیاکس ید ،(NO) تروژنین دیاکس
 ،33/8با برابر بیترت به (CxHY) ها دروکربنیه و (SO1)گوگرد

 نشان جینتا. آمد بدست ام یپ یپ338/451و634/6 ،64/4،81/46393
 ریمتغ سرد فصول یروزها یط در یبخار از یخروج انتشارات که داد

 دودکش یخروج در شود، یم سرد یلیخ هوا که ییروزها در. است
 ها دروکربنیه و (P=661/6)شود یم انینما گوگرد دیاکس ید یبخار
 .ابندی یم شیافزا یدار یمعن طور به هم

 تجهیزات آن از خروجی آلودگی بار دما کاهش با  نتیجه گیری:

 علت به که کرد تفسیر توان می اینگونه را دهیپد نیا. یابد می افزایش
 در گاز فشار و سرعت راتییتغ و شدن ایناپا و گاز باالتر مصرف
 در کرده رسوب SO1 مثل ها آالینده برخی ورود باعث ولهل خطوط

. شود می ظاهر نیز احتراق محصوالت در که شده گاز جریان به ها لوله
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 ها آالینده سایر تولید و گاز سوزی به تغییر باعث شرایط این همچنین
 .شود می نیز

 ید ،یآلودگ انتشار ،یگاز یبخار ،یعیطب گاز  واژه های كلیدی:

 .گاز مصرف دما، گرد،گو دیاکس

 

 شغلي و فردی عوامل و شغلي استرس بررسي

 صنعت یك كاركنان در آن با مرتبط
 صادقی عباس,  دانشور خلیل*,   این یمهد محسن

 پزشکی علوم دانشگاه, تهران پزشکی علوم دانشگاه*, قم پزشکی علوم دانشگاه
 بهشتی شهید

 وابسته ای وجهت قابل طور به سازمان یک کارکنان سالمت مقدمه:

 استرس. است شغلی استرس  جمله از سازمان آن روانی عوامل به
 افزایش شغلی، فرسودگی ایجاد زندگی، کیفیت  کاهش باعث شغلی

 زیاد جابجایی کار، از ناشی های مصدومیت و حادثه وقوع احتمال
 این هدف. شود می کار نیروی زودرس نشستگی باز و کار نیروی
 ارتباط بررسی و صنعت یک کارکنان شغلی ترساس ارزیابی مطالعه

 دارو، مصرف بیماری، به ابتال تحصیالت، سن،)فردی های متغیر با آن
 استخدام، نوع کار، سابقه شغل، نوع)شغلی و( دخانیات استعمال
 .باشد می( حادثه و دوم شغل روزانه، کار ساعات

 در مقطعی صورت به  تحلیلی توصیفی مطالعه این روش بررسي:

. شد انجام صنعت یک پرسنل نفر 413 همه روی بر 4931 سال
 استاندارد شغلی استرس نامه پرسش توسط اطالعات آوری جمع

 و نظارتی نیمه اظهاری خود صورت به و انگلستان HSE سازمان
 با و SPSS افزار نرم 48 نسخه در نیز اطالعات تحلیل و تجزیه

 و طرفه یک واریانس آنالیز مستقل، تی های آزمون از استفاده
 .شد انجام خطی رگرسیون

 سابقه و 1/93 مطالعه در کننده شرکت افراد سن میانگین  یافته ها:

 در و 73/9±17/6 شغلی استرس نمره میانگین. بود سال19/47 کار
 نوع متغیر سه بررسی، مورد های متغیر از. بود استرس بدون محدوده

 دارای شغلی استرس با رو،دا دائمی مصرف و حادثه سابقه استخدام،
 ارتباط ها متغیر بقیه و (P<67/6)باشند می داری معنی آماری ارتباط
 .نداشتند شغلی استرس با داری معنی

 دارای دارو کننده مصرف و دیده حادثه کارکنان  نتیجه گیری:

 امر این به است نیاز که باشند می سایرین از باالتری استرس سطح
 بیشتر پیمانی و رسمی کارکنان در شغلی ساستر هچنین. شود توجه

 .دارد تر دقیق مطالعه به نیاز موضوع این که است قرادادی کارکنان از

 های متغیر فردی، های ویژگی شغلی، استرس واژه های كلیدی:

 .صنعت شغلی،

 در آن به وابسته عوامل و شغلي فرسودگي

 صنعت یك شاغلین
 صادقی سعبا,  دانشور خلیل*,   این یمهد محسن

 پزشکی علوم دانشگاه, تهران پزشکی علوم دانشگاه*, قم پزشکی علوم دانشگاه
 بهشتی شهید

 باعث که است روانی جسمانی سندرومی شغلی فرسودگی مقدمه:

. شود  می دیگران و کار خود، به نسبت فرد منفی نگرش و رفتار
 به کاریی، عدم درماندگی، احساس  افسردگی، جسمی، قوای تحلیل

. است آن عوارض از سازمان تعادل و فرد زیستی تعادل خوردن مه
 فردی و سازمانی های متغیر باید شغلی، فرسودگی از پیشگیری جهت
 شغلی فرسودگی تعیین مطالعه این هدف. شوند شناسایی آن با مرتبط

 .است صنعت یک کارکنان در آن با مرتبط عوامل برخی شناسایی و

 صورت به تحلیلی توصیفی نوع از مطالعه این روش بررسي:

 صنعتی مرکز یک کارکنان از نفر 413 روی 4931 سال در مقطعی
 و دموگرافیک اطالعات نامه پرسش با اطالعات آوری جمع. شد انجام

 نیمه اظهاری خود صورت به و ماسالچ شغلی فرسودگی نامه پرسش
 سخهن SPSS افزار نرم از استفاده با اطالعات. شد آوری جمع نظارتی

 .شد تحلیل 48

 عملکرد ،17/9±19/9 شخصیت مسخ بعد نمره میانگین یافته ها:

. آمد دست به 51/46±63/3عاطفی خستگی و 13/94±64/5فردی
 درصد 7/43 و زیاد و متوسط شخصیت مسخ دارای درصد 1/45

 نیز افراد درصد 1/47. هستند زیاد و متوسط عاطفی خستگی دارای
 سطح بررسی، مورد های متغیر از .دارند ضعیفی فردی عملکرد

 فرسودگی با حادثه و کار سابقه مزمن، بیماری به ابتال تحصیالت،
 .باشند می دار معنی ارتباط دارای شغلی

 گروه در شغلی فرسودگی سطح میانگین، اساس بر  نتیجه گیری:

 ارتباط اثبات به توجه با. شود می ارزیابی مطلوب حد در مطالعه مورد
 و مطالعه این در شغلی فرسودگی با شغلی و فردی های متغیر برخی
 افزایش و شغلی فرسودگی از گیری جلو جهت باید مطالعات، دیگر
 .شود ویژه توجه عوامل این به کار محیط در وری بهره

 های متغیر فردی، های ویژگی شغلی، فرسودگی واژه های كلیدی:

 .صنعت شغلی،

 

 با آن رابطه و مونتاژكار كارگران یكار بار نییتع

 يسازمان تعهد و يعضالن ياسكلت اختالالت
,  یونانیک یاحمد الهام,  انیذاکر ابوالفضل دیس*,  یکالنتر رضا

 محمدزاده یمهد,  یگروس احسان,  یفراهان یرانیزنج احمد
 علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 اصفهان یپزشک علوم, رانته یپزشک علوم, تهران یپزشک
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 یزمان بازه کی در دیبا که یکل کار مقدار بعنوان یکار بار  مقدمه:

 یرو تواند یم یکار بار. شود یم فیتعر رد،یگ انجام مشخص
 دارد، تیفعال آن در که یسازمان با یو رابطه نیهمچن و فرد یسالمت

 مونتاژ در یکار بار زانیم یبررس مطالعه نیا هدف. باشد گذار ریتاث
 و یعضالن یاسکلت اختالالت با آن رابطه یبررس نیهمچن و کاران
 .باشد یم یسازمان تعهد

 کی کارگران از نفر 83 یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 یگردآور ابزار. گرفتند قرار یبررس مورد خودرو قطعات مونتاژ کارخانه
 بار مهپرسشنا ،یشناخت تیجمع اطالعات پرسشنامه شامل اطالعات

 جهت CMDQ پرسشنامه ،یکار بار یریگ اندازه جهت ناسا یکار
 یسازمان تعهد پرسشنامه و یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش یبررس
 لیتشک یهنجار و مستمر ،یعاطف اسیرمقیز سه از که ریما و آلن

 افزار نرم لهیوس به ها داده یآمار لیتحل و هیتجز. بودند است، شده

SPSS 14 گرفت صورت. 

. آمد بدست% 54,11 زانیم کل، یکار بار نیانگیم  یافته ها:

 مورد افراد در یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش زانیم نیهمچن
 بیترت به یسازمان تعهد نمره نیانگیم. دیگرد گزارش% 83,5 مطالعه

 9,69 یهنجار و 1,38 مستمر ،1,88 یعاطف یاسهایرمقیز یبرا
 یاسکلت اختالالت وعیش زانیم نایم یدار یمعن روابط. آمد بدست
 فشار با یسازمان تعهد اسیمق ریز سه هر  ،یذهن فشار با یعضالن

 یسع با یعاطف اسیمق ریز ،یزمان فشار با یعاطف اسیمق ریز ،یذهن
 .آمد بدست تالش و

 کار یباال یذهن فشار ق،یتحق یها افتهی به توجه با  نتیجه گیری:

 تعهد ابعاد هیکل هم و یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش یرو
 ریتاث یکار بار یعاطف اسیمق ریز نیهمچن. دارد یمنف اثر یسازمان

 یحت و یکار بار کاهش با. ردیپذ یم یکار بار ابعاد از یشتریب
 به نسبت فرد تعهد و یجسم سالمت توان یم آن، کردن تر متعادل
 .دیبخش بهبود را سازمان

 تعهد ،یعضالن یاسکلت تاختالال ،یکار بار  واژه های كلیدی:

 .مونتاژ صنعت ،یسازمان

 

 یها شاخص بر وزن اضافه ریتاث يبررس

 و گرم یيهوا و آب طیشرا در یيگرما نیاستر

 خشك
 دهقان اهلل بیحب*,  یبیحب مانهیپ

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 یم افراد در ماگر تبادل در موثر عوامل از یکی وزن اضافه  مقدمه:

 یها شاخص بر وزن اضافه ریتاث یبررس هدف با مطالعه نیا. باشد
 .گرفت انجام خشک و گرم ییهوا و آب طیشرا در ییگرما نیاستر

 سالم، مردان از نفر 77 یرو بر یتجرب مطالعه نیا  روش بررسي:

 حالت)سبک یکار بار با وزن اضافه نفر 17 و نرمال وزن با نفر 96
 °)خشک و گرم ییهوا و آب طیشرا در قهیدق 416 مدت به( نشسته

C 91-11 نیاستر شاخص. گرفت انجام%( 16 ینسب رطوبت و 
 نیاستر یگذار نمره شاخص و( PSI)یکیولوژیزیف

 با مواجهه یط در کباری قهیدق 7 هر همزمان طور به(HSSI)ییگرما
 .شد ثبت استراحت مرحله و گرما

 یها پاسخ و قلب ضربان ،یدهان یدما گروه، دو هر در  یافته ها:

 هیکل. داشت یشیافزا روند گرما با مواجهه یط در ییگرما یادراک
 نرمال وزن با گروه با سهیمقا در وزن اضافه گروه در افراد در رهایمتغ

 یها پاسخ و قلب ضربان ،یدهان یدما در تفاوت. دیگرد ثبت شتریب
 اضافه با افراد در ستهنش و استراحت مرحله دو هر در ییگرما یاداراک
 .دیگرد ثبت نرمال وزن با افراد از شتریب وزن

 یادراک یها پاسخ قیتحق نیا جینتا اساس بر  نتیجه گیری:

 وزن با افراد از شتریب وزن اضافه افراد در یکیولوژیزیف و ییگرما
 و ییگرما یادراک یها پاسخ در یمعنادار تفاوت چیه. شد ثبت نرمال

 مشاهده نرمال وزن با افراد و وزن اضافه گروه دو نیب یکیولوژیزیف
 یبرا چاق افراد از ییگرما نیبروزاستر کاهش منظور به نرو،یا از. نشد
 .گردد اجتناب یستیبا خشک و گرم ییهوا و آب طیشرا در کار

 نیاستر یها شاخص ،یبدن توده شاخص  واژه های كلیدی:

 .ییگرما

 

 كاله از استفاده عدم و استفاده علل يبررس

 اصفهان شهر موتورسوراران نیب در يمنیا
 دهقان اهلل بیحب حبیبی*، مانهیپ

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 حوادث اثر در کشور داخل در افراد از یادیز درصد ساالنه  مقدمه:

 هدر به عمر سالهای یطرف از شوند می ناتوان یا دیده آسیب ترافیکی
 مطالعه نیا از هدف. باشد یم باال اریبس ترافیکی حوادث اثر در هرفت

 نیب در یمنیا کاله از استفاده عدم و استفاده لیدال یبررس
 .باشد یم اصفهان شهر موتورسوراران

 476 یرو بر 4939سال در ،یمقطع مطالعه این  روش بررسي:

 یآور جمع جهت. گرفت انجام اصفهان شهر موتورسواران از نفر
 شامل پرسشنامه د،یگرد استفاده پرسشنامه از ازین مورد اطالعات
 یمنیا کاله از استفاده دیفوا مورد در بودن آگاه ک،یدموگراف اطالعات

 فرد توسط یمنیا کاله از استفاده عدم ای استفاده لیدال نیهمچن و
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 نرم و یفیتوص یها آماره از استفاده با ها داده. باشد یم سوار موتور
 .شدند لیتحل SPSS48 افزار

 نشان جینتا. آمد بدست  81/6 پرسشنامه کرونباخ یآلفا  یافته ها:

 عدم بیترت به یمنیا کاله از استفاده عدم لیدال نیتر مهم که داد
 ر،یمس کنترل ییتوانا عدم و دید شدن محدود ،یراحت احساس
 و قیتعر احساس استفاده، هنگام در کننده ناراحت قیتعر احساس

 .باشد یم یخستگ احساس و سر در گرما

 داخل در گرفته انجام مشابه مطالعات به توجه با  نتیجه گیری:

 عدم یمنیا کاله از استفاده عدم یاصل علت که رسدیم نظر به کشور
 یاصل لیدل افراد از درصد 51 یطرف از. است افراد یراحت احساس
 اظهار صدمات کاهش و یمنیا شیافزا را یمنیا کاله از استفاده
 یها داده به یمنیا کاله ساخت و یدرطراح چنانچه لذا داشتند

 یحرارت شیآسا و گرما احساس ق،یتعر احساس سر، کیآنترپومتر
 بدون و یراحت به بتوانند افراد از یادیز درصد دیشا شود توجه افراد

 یطراح با و ندینما استفاده یمنیا کاله از تیرضا عدم احساس
 .داد کاهش را جراحات شدت و ها بیآس درصد مناسب

 .اصفهان ،یمنیا کاله سواران، موتور  واژه های كلیدی:

 

 مونتاژ عیصنا در يقیتلف مداخالت یاجرا ضرورت
 ییبابا یاحمدعل,  یصارم مهناز*,  یموسو  فاطمه دهیس

 دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم
 یبهشت

 دیتول که یمونتاژ عیصنا ژهیو به مختلف، صنایع رد امروزه  مقدمه:

 های فعالیت ناچارند اپراتوران رد،گی¬یم صورت یدست صورت به
 سکیر ریتأث تحت شهیهم و دهند انجام یاریبس جسمانی و بدنی

 یبازده و یسالمت بر که هستند یمختلف آور¬انیز عوامل و فاکتورها
 کی یاجرا حاضر ی¬مطالعه هدف. دارند نامطلوب اثرات آنان

 طیشرا بر آن ریتأث یبررس و زمان و کار ی¬مطالعه بر یمبتن مداخله
 .است موجود یکیارگونوم

 و انیجر اگرامید از روش مطالعه در لگریتحل  روش بررسي:

 گرفته کار به را MTM-4 کیتکن زمان مطالعه در و ندیفرا نمودار
 به یالنعض – یاسکلت یدردها زانیم و یکار یپوسچرها. است

 قرار یابیارز مورد VAS  و REBA یها روش قیطر از بیترت
 MTM-4 و اتیعمل لیتحل از حاصل جینتا زیآنال اساس بر. گرفتند

 ک،یومکانیب ریغ حرکات حذف و حرکت یاقتصاد زیآنال بر هیتک با
 و یراحت ،ییکارا. دیگرد یساز ادهیپ و یطراح مجددا مونتاژ خط

 آمار یروشها از استفاده با مداخله از دبع و قبل یکار یپوسچرها
 .شدند سهیمقا یلیتحل

 ستگاهیا 11 در محصول مطالعه، مورد ی¬کارخانه در  یافته ها:

 یم دیتول یینها مونتاژ و تست مونتاژ، شیپ بخش سه در و یکار
 و کار مطالعه به توجه با کامل محصول مونتاژ زمان که شود
 ندیفرا اصالح و مونتاژ دمانیچ رییتغ از پس. بود قهیدق 44/11زمان
 شیافزا موجب و افتی کاهش قهیدق 17/99 به محصول مونتاژ زمان
 و یراحت زانیم که داد نشان T-test جینتا. دیگرد% 14 ییکارا

 .نداشتند یمعنادار رییتغ ندیفرا اصالح از پس یکار یپوسچرها

 در ژهیو به یندیفرآ های¬تیفعال یاستانداردساز  نتیجه گیری:

 همراه به را سازمان یور بهره و راندمان شیافزا یدست مونتاژ عیصنا
 یروین بر یمثبت اثر اقدام نیا که رسد یم نظر به نحالیا با. دارد
 و جزء نیمهمتر عنوان به یانسان یروین که آنجا از. ندارد یانسان
 و یمنیا سالمت، نیتام بدون است، مطرح سازمان هر هیسرما
 یاجرا. است مشکل داریپا توسعه جهت در حرکت او تیرضا

 بهبود ابزار، دمانیچ و کار ستگاهیا اصالح) کیارگونوم مداخالت
 مطالعات با همزمان...(  و یطیمح یفاکتورها سکیر حذف پوسچر،

 یبرا یدارتریپا توسعه کار، یروین از انتیص با تواند یم زمان و کار
 .آورد ارمغان به یصنعت جامعه

 پوسچر، ،ییزمان،کارا و کار ی¬مطالعه  یدی:واژه های كل

 .یعضالن-یاسکلت یها یناراحت
 

 در استفاده قابل زیآنال دیجد روش كی ارائه

 از استفاده با كوارتز یها آئروسل یبرا كشور

 FT-IR يسنج فیط
,  توکل الهه,  میخداکر الیسه,  دل  زنده رضوان*,  سرانجام بهزاد

 یآذر ادهرضاز منصور,  یقرار نینورالد
 دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم
 یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم, یبهشت

 یبهشت دیشه

 در آور انیز عوامل از یکی یستالیکر سیلیس یها آئروسل  مقدمه:

 ،یردارب نمونه یبرا یمختلف یها روش. باشد یم یکار یها طیمح
 نیبهتر و است شده هیارا هوا در ها آئروسل نیا زیآنال و یساز آماده
 یدگیچیپ ، ادیز نهیهز لحاظ به که باشد یم کسیا اشعه پراش روش

 را کشور کارگران یشغل مواجهه یابیارزش مناسب، یدسترس عدم و
 هدف با مطالعه نیا رو، نیا از. است نموده روبرو ییها چالش با با

 آماده ،یبردار نمونه یبرا دیجد روش کی یبخش اعتبار و ارائه
 .شد گرفته نظر در کوارتز نوع از یستالیکر سیلیس زیآنال و یساز

 از شده یداریخر کوارتز استاندارد مطالعه نیا در  روش بررسي:

 روش به خلوص درصد و تیفیک دییتا یبرا آلمان مرک شرکت
 صد در به توجه با سپس. دیگرد زیآنال XRD کسیا اشعه پراش
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 یوزن دامنه در کوارتز استاندارد یها نمونه کوارتز، استاندارد خلوص
 بر حالل، کی در ذرات ونیسوسپانس روش به کروگرمیم 166-16

 یها نمونه. شد اضافه (MCE) استر سلولز کسیم لتریف یرو
 دیبروما میپتاس کردن اضافه و کوره در سوزاندن از پس استاندارد

 فیط دستگاه از استفاده با و شد ساخته قرص بصورت پرس توسط
 1 مطالعه نیا در. دیگرد  اسکن جذب نیبهتر یبرا FT-IR یسنج
 و راتییتغ بیضر نییتع یبرا روز برون و روز درون نمونه یسر

 .شد داده قرار زیآنال مورد تیحساس و افتیباز درصد

 یوزن امنهد در استاندارد یها نمونه ونیبراسیکال خط  یافته ها:

 بدست (r1 =6,338) ونیرگراس بیضر با گرم کرویم 166-16
 و 35/8 بیترت به روز برون و روز درون راتییتغ بیضر. شد آورده

 بیترت به روز درون و روز برون افتیباز درصد و صد در 38/1
 و یفیک بصورت یساز آشکار حد. دیگرد محاسبه 54/38 و 81/35
 آورده بدست کروگرمیم 174/6 411/6  بیترت به روش نیا در یکم
 .شد

 قابل و یعمل روش کی شده ارائه دیجد روش  نتیجه گیری:

 اشعه پراش روش از ارزانتر مراتب به و کشور نقاط یاقص در استفاده
 اعتبار یها داده. است OSHA سازمان 411 شماره به کسیا

 روش شده اعالم یها داده از بهتر مراتب به مطالعه نیا یبخش
 روش یها داده با اسیق قابل و NIOSH سازمان 5861 مارهش

 .باشد یم OSHA سازمان 411 شماره

 ، FT-IR یاسپکتروسکوپ کوارتز، ز،یآنال  واژه های كلیدی:

 .یاعتباربخش

 

 و سوخت خودرو، تهویه سیستم تاثیر يبررس

 تولوئن غلظت بر خودرو درون دخانیات استعمال

 31 تندر یخودرو در بنزن اتیل و
 یجز وزیگرس معصومه*, انیسمانچیر مسعود

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*,  اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 عدم ، یحس یب باعث یعصب سیستم بر تاثیر با تولوئن  مقدمه:

 یم نیز بنزن اتیل شود، یم تشنج و یاراد عضالت کنترل در قدرت
 یها غلظت در و شود گلو و چشم در یسوختگ و التهاب سبب تواند
 در ماده دو این با مواجهه. برساند آسیب یعصب سیستم به باالتر

 از ها آن انتشار از یناش خودروها کابین جمله از مختلف یمحیطها
 برآورد مطالعه این از هدف. دهد یم رخ خودرو یداخل دکوراسیون

 تندر یخودروها کابین در یداخل منشاء با بنزن اتیل و تولوئن غلظت
 .اشدب یم 36

 نمونه پمپ از استفاده با 36 تندر یخودرو 11 از  روش بررسي:

 با ها نمونه. شد یبردار نمونه فعال کربن جاذب و یفرد یبردار
 از.  شدند آنالیز یجرم دتکتور با یگازکروماتوگراف دستگاه از استفاده

 .شد استفاده اطالعات سایر یآور جمع یبرا لیست چک یک

 مورد یخودروها در بنزن اتیل و تولوئن لظتغ میانگین  یافته ها:

 .بود مکعب متر بر میکروگرم 11/45 و 1/11 ترتیب به یبررس

 صفر یخودروها در بنزن اتیل و تولوئن غلظت  نتیجه گیری:

 در یطبیع تهویه از استفاده. بود باالتر یمعنادار طور به کیلومتر
 استعمال و سوخت نوع یول بود موثر یمعنادار طور به غلظت کاهش

 .نداشتند ماده دو این غلظت بر یمعنادار تاثیر خودرو درون دخانیات

 سیگار، تهویه، خودرو، بنزن، اتیل تولوئن،  واژه های كلیدی:

 .سوخت

 

 در یا حرفه بهداشت و يمنیا تیوضع يبررس

 منتخب یها شركت
 *یمشکات  رضا محمد دیس

 *تهران یپزشک علوم دانشگاه

 از ها شرکت در یا حرفه بهداشت و یمنیا تخدما هیارا مقدمه:

 که است ها کارگاه در بهداشت و یمنیا یواحدها فیوظا جمله
 به یبررس نیا. گردد یم هیارا مختلف یها رده در افراد توسط
 پرداخته منتخب شرکت 76 در مذکور یواحدها یها تیفعال تیوضع
 در یا حرفه بهداشت و یمنیا تیوضع یبررس طرح، هدف. است

 گرفته انجام یعلم نیمواز اساس بر که است منتخب یها شرکت
 درصد نیانگیم به توان یم طرح جینتا و ها افتهی نیتر مهم از. است

 توسط شده کسب ازیامت درصد نیتر نییپا و نیباالتر ،11,1 ازیامت
 39 یموضوع درصد نیتر نییپا و نیباالتر و 14,1 و 466 ها شرکت

 .نمود اشاره 78,3 و

 جامعه و است یلیتحل یفیتوص نوع از مطالعه  ش بررسي:رو

 سال در کشور سطح در نفر 766 تا 76 منتخب یها شرکت یآمار
 .اند دهیگرد انتخاب نمونه 76 ،یتصادف صورت به که است 4931
 76با ستیل چک نیتدو و هیته ،یدانیم مطالعه شامل کار انجام روش
 لیتکم واحدها، به نآ ارسال ه،یتوج و یهماهنگ مختلف، سوال
 هیتجز ها، داده یآور جمع و یا حرفه بهداشت کارشناسان توسط

 برنامه در حاصل جینتا .است جینتا هیارا و اطالعات پردازش و لیتحل
 لیتحل ه،یتجز مورد SPSS و Excel ، Access یافزار نرم یها
 .گرفت قرار پردازش و

 انحراف و نیانگیم( 4) که دهد یم نشان ها افتهی  نتیجه گیری:

 یموضوع درصد نیباالتر( 1. )است 3,65 و 11,1 ازیامت درصد اریمع
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 حضور تیوضع ها، پرونده یدار نگه و حفظ تیوضع به درصد 39 با
 یریگ یپ رطوبت، تیوضع ها، ارگان یهماهنگ جلسات در کارکنان

 تیوضع آن، مصوبات و کار بهداشت و یفن حفاظت  تهیکم لیتشک
 ناتیمعا انجام تیوضع و کارگران یبهداشت پرونده لیتکم و لیتشک
 ارسال یموضوع درصد نیتر نییپا و درصد 31 با استخدام از قبل

 تیفعال یبند زمان برنامه وجود دارو، مصرف ماهانه تیفعال گزارش
 یفور ارجاع فرم دوم نسخه عودت و گزارش ارسال تیوضع و ها
 درصد 466 با شرکت( سه 9) .است درصد( 81,3 و 81 ،78,3)

 نیتر نییپا 79,4 ،19,1 ،19 ،11 ،14,1 با شرکت پنج و نیباالتر
 .اند نموده کسب را ازیامت

 .شرکت ،یمنیا ،یا حرفه بهداشت  واژه های كلیدی:

 

 BLEVE و قیحر امدیپ زیآنال و سكیر یمدلساز

 (LPG)عیما گاز ساتیتاس كی در
 یول, راد یخسرو فاطمه, یزارع لیاسماع*,  فام محمد رجیا

 یسرسنگ
 علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, همدان یپزشک علوم دانشگاه

 کاشان یپزشک علوم دانشگاه, همدان یپزشک

 انفجار و قیحر یمدلساز به یادیز توجه ریاخ یسالها در  مقدمه:

 جوشان حال در عیما بخار ابر فشار شیافزا از یناش انفجار بخصوص

(BLEVE ) ساتیتاس ژهیو به یندیفرآ عیصنا در LPG شده 
 از یناش یمنیا سکیر و امدیپ یمدلساز هدف با مطالعه نیا لذا. است

 .گرفت انجام عیما گاز ساتیتاس کی در انفجار و قیحر

 روش از انفجار و قیحر یکانونها ییشناسا جهت  روش بررسي:

HAZOP شاخص از محتمل یوهایسنار یبند تیالو منظور به و 
 زیآنال از استفاده با وهایسنار یریتکرارپذ. شد استفاده (HI) خطر

 کدام هر یینها یامدهایپ نوع و وقوع احتمال ، (FTA)خطا درخت
. دیگرد مشخص (ETA)دادیرو درخت زیآنال قیطر از وهایسنار از

 محاسبه تیپراب روابط از استفاده با یانسان های¬بیآس احتمال
 و یفرد سکیر یمدلساز همراه به امدیپ یمدلساز. دیگرد
/ گانیهمسا و انیمشتر پرسنل، ;مواجهه گروه سه یبرا)یجمع

 .گرفت انجام  PHAST.8,5 افزار نرم قیطر از(  مسافران

 مخازن های¬لوله در یپارگ از یناش یفوران آتش  یافته ها:

 د،یگرد (m1 4698111) ریتاث هیناح نیشتریب به منجر گاز برگشت
 بیترت به امدیپ نیا منیا میحر و قیحر شعتشع ر،یم و مرگ شعاع
 ساتیتاس یمرز حدود از متر4616 وKw/m1 166 متر،536 برابر
 شونده پاره صفحه یپارگ از یناش یناگهان آتش نیخطرناکتر. دیگرد

 175 فاصله تا آن در افتهی شیرها مواد غلظت که بود ریذخ مخازن
 مرگ فاصله ددهن نشان که شد زده نیتخم ppm  45416برابر متر

 به  BLEVE وقوع زمان مدت و قطر. بود حادثه نیا از یناش ریم و
 هر یبرا یفرد سکیر. شد زده نیتخم هیثان 47 و متر 194 بیترت
 از یناش یجمع سکیر و قبول قابل ریغ افته،ی مواجهه گروه سه
 و ریذخ مخازن شونده پاره صفحه و کمپرسور اتاقک در ینشت

 .بود قبول قابل ریغ برگشت

 ای یکی وقوع به منجر LPG یناگهان شیرها  نتیجه گیری:

 ابر انفجار نوع دو و یاستخر ،یناگهان ،یکرو ،یفوران آتش همزمان
 آنها سکیر و حوادث نیا امدیپ شدت. گردد-یم BLEVE و بخار

 الزم اقدامات یاجرا و باشد¬یم توجه قابل مواجهه، گروه سه یبرا
 متعاقباً و امدیپ شدت کاهش حوادث، نیا وقوع از یریجلوگ جهت

 .گردد¬یم هیتوص مطالعه نیا جینتا براساس آنها سکیر کاهش

 ق،یحر سک،یر یمدلساز امد،یپ زیآنال  واژه های كلیدی:

BLEVE، LPG. 

 

 بستر لهیبوس هوا از  MEK  يستیفتوكاتال حذف

 با شده ساخته Ni-TiO1/Clinoptilolite  ثابت

 ژل -سل روش
 مسعود, یکشاورز  رضا, برکات رایسم*,  اتذ خوش ماین

 انیسمانچیر
 اصفهان یپزشک علوم, اصفهان,  اصفهان یپزشک علوم*, اصفهان یپزشک علوم

 شیافزا و ها ستیفتوکاتال با فلزات از یبرخ کردن دوپ  مقدمه:

 نیا در. شود یم آنها یستیفتوکاتال ییکارا شیافزا باعث آنها سطح
 ییکارا شیافزا یبرا یرانیا یعیطب تیزئول و کلین دوپنت از مطالعه

 از کتون لیات لیمت یستیفتوکاتال حذف بمنظور میتانیت دیاکس ید نانو
 .شد استفاده هوا

 بستر یبررو  شده داده پوشش دوپ کلین میتانیت  روش بررسي:

 %41 و% 3 ، خالص TiO1 یمول نسبت 9 با تیلولینوپتیکل تیزئول

Ni/TiO1 یوزن نسبت 1 و TiO1/CLI 7% و TiO1 ،خالص 
 تراتین و tetrabutyl orthotitanate با ژل -سل روش لهیبوس

 ، XRD ، SEM یدستگاه زیآنال یها روش با و. شد ساخته کلیت
ICP ،BET تیفعال ییکارا زانیم سپس.گرفت قرار یبررس مورد 
 ppm 766 غلظت در کلین دوپنت مختلف یها نسبت یستیفتوکاتال

 قرار یبررس مورد ثابت بستر کیاستات راکتور با نکتو لیات لیمت
 .گرفت

 ییکارا کلین دوپنت یحاو های¬نمونه ج،ینتا مطابق  یافته ها:

 خود از کلین فاقد های¬نمونه به نسبت را یبهتر یستیفتوکاتال
 کوچک باعث تیلولینوپتیکل تیزئول نیبرا عالوه. اند-داده نشان
 مطلب نیا یایگو جینتا. است شده میتانیت دیاکس ید آناتاز فاز شدن
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 نیبهتر یدارا  Ni/TiO1 3% یمول نسبت  یحاو نمونه که بود
 .باشد یم ( MEK )کتون لیات لیمت حذف در یستیفتوکاتال ییکارا

 بستر، بعنوان یرانیا تیلولینوپتیکل تیزئول از استفاده  نتیجه گیری:

 باشد؛ یم یستیفتوکاتال تیفعال شیافزا یبرا بصرفه مقرون یراه
 شیافزا باعث دیاکس ید میتانیت به کلین کردن اضافه نیهمچن

 .شود یم MEK یستیفتوکاتال حذف ییکارا

 ،یستیفتوکاتال حذف ،Ni-TiO1 ، MEK  واژه های كلیدی:

Clinoptilolite. 

 

 لیتبد يسنج فیط دیجد روش كی ياعتباربخش

 يمعدن یها روغن زیآنال جهت قرمز مادون هیفور
 هیمرض,  دل زنده رضوان,  یآذر رضازاده منصور*,  یرعسگ محسن

 پور کاظم
, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 ستمیس کننده کیتحر عامل عنوان به یمعدن یها روغن  مقدمه:

 هیتصف یها روغن نکهیا به توجه با. اند شده گزارش پوست و یتنفس
 نیهمچن و اند شده یبند طبقه یانسان یزا سرطان مواد دسته در نشده

 هیتصف روغن صیتشخ نییتع یبرا موجود یها روش تیمحدود
 نیا هدف موجود، های¬روش کم تیحساس و شده هیتصف از نشده

 زیآنال جهت FT-IR کاربرد با  دیجد روش کی یاعتباربخش مطالعه
 .شد گرفته نظر در هیتصف مالحظات اساس بر یمعدن یها روغن

 و شده هیتصف یمعدن  یها روغن از یمقدار ابتدا  روش بررسي:

 از پس و یساز پاک معلق ذرات از هیته یصنعت ندیفرا از نشده هیتصف
 یها نمونه. شدند برده کار به استانداردها هیته یبرا تهیدانس محاسبه
 کربن  حالل استفاده با ppm 117 – 4 یغلظت دامنه رد استاندارد
 در تراکم سه در مشابه یها نمونه. دندیگرد یساز آماده دیتتراکلرا
. شدند هیته ستیم مولد ستمیس کی از استفاده با استانداردها محدوده

 مولد دستگاه از شده آماده یها نمونه همراه به و استاندارد یها نمونه
 تیفیک. شدند اسکن FT-IR دستگاه در جذب نیبهتر یبرا ست،یم

 یابیرد از استفاده با نشده هیتصف و شده هیتصف صورت به روغن
 ها آن در نیتروزآمین و دییفرمالد فیط به مربوط یعامل یها گروه
 .گرفت قرار یبررس مورد

 حجم و روغن استاندارد یها نمونه یخط رابطه به توجه با  یافته ها:

 در روغن ستیم مولد ستمیس از شده برداشته یها نهنمو یبردار نمونه
 ستیم تراکم نییتع تیقابل FT-IR  روش تر،یل 116 زانیم

 یغلظت یها دامنه در بیترت به نشده هیتصف و شده هیتصف یها روغن
. باشدیم دارا را mg/m9 برحسب 641/6-45/1 و 65/1-641/6
 و شده هیصفت روغن روز برون و روز درون ((CV کل راتییتغ بیضر

 دست به درصد 14/7، 41/7 و 61/7،75/9 برابر بیترت نشده هیتصف
 برابر استاندارد یها نمونه یغلظت دامنه در افتیباز درصد. آمد

 و شده هیتصف یها روغن یبرا صیتشخ حد. شد محاسبه 7±466
. آمد دست به µg/m9 1/1 و 7 برابر بیترت به نشده هیتصف
 بدست یها فیط مطابقت و یابیرد به توجه با روغن یفیک صیتشخ
 دامنه در C-H و N=O، N-N، C=O یعامل یها گروه در آمده
 .شد انجام cm-4 1176-4666یموج عدد

 یها روغن تیفیک صیتشخ ییتوانا د،یجد روش  نتیجه گیری:

 یها روغن TLV آستانه حد با حیصح یابیارزش منظور به یمعدن
 دامنه به توجه با ،یکم نظر از نیهمچن. دارد را نشده و شده هیتصف
 روش آمده، بدست مناسب تیحساس و صحت دقت، ،یغلظت
 زیآنال یبرا NIOSH روش به نسبت یبهتر تیقابل یدارا شده ارائه

 .باشد یم روغن

-FT یسنج فیط نشده، هیتصف روغن، ستیم  واژه های كلیدی:

IR. 

 

 با ها خانه قهوه كارگران مواجهه يابیارز

 بنكر دیمونوكس
 یرستم اله روح,  زاده فضل یمهد*,  یحضرت صادق

 علوم دانشگاه, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه*, لیاردب یپزشک علوم دانشگاه
 سمنان یپزشک

 یسم و مزه یب بو، یب رنگ، یب یگاز کربن دیمونوکس  مقدمه:

 با مطالعه نیا. شود دیتول یمصنوع و یعیطب منابع از تواند یم و است
 شهر یها خانه قهوه داخل یهوا در CO غلظت یریگ اندازه هدف

 انجام هوا تیفیک  و یشغل یاستانداردها با آن سهیمقا و لیاردب
 .گرفت

 دیمونوکس غلظت ،یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 شهر یها خانه قهوه داخل یهوا از 4931 سال اول مهین در کربن
 پرتابل سنج گاز دستگاه لهیبوس CO غلظت. شد یریگ اندازه لیاردب

 .گرفت یم انجام افراد یتنفس محدوده از ساعت 4 مدت به و

 غلظت نیانگیم که دهد یم نشان آمده بدست جینتا  یافته ها:

 45,45±11,57 برابر ها خانه قهوه داخل یهوا در کربن دیمونوکس

ppm یها ریمتغ نیب در که داد نشان جینتا نیچن هم. باشد یم 
 دیمونوکس غلظت کننده کنترل یفاکتورها نیتر مهم ،یسبرر مورد
 ساختمان یمکان تیموقع ،یمصرف یتنباکو نوع ها خانه قهوه کربن
 صیتشخ خانه قهوه داخل در استفاده مورد هیتهو نوع و ها خانه قهوه
 .(P<6,67) شدند داده

-OEL شده محاسبه یها زانیم با سهیمقا در  نتیجه گیری:

TWA که شد مشخص هفته کی طول در یکار یها دوره یبرا 



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

163 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 حد از شیب یها غلظت با ها خانه قهوه در کارگران درصد 59,7
 مواجهه یالملل نیب و یمل یها سازمان توسط شده شنهادیپ مجاز
 .دارند

 .هوا یآلودگ ان،یقل کربن، دیمنوکس خانه، قهوه  واژه های كلیدی:

 

 و بنزن باتیترك يكیولوژیب شیپا يسنج امكان

 یرسازیتا كارگران بازدم یهوا در تولوئن
,   دل زنده  رضوان,  یآذر رضازاده  منصور*,  ینیحس  ونسی دیس

 انیمیرح فهیطا   رعنا
, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یندهایفرا در معمول بطور تولوئن و بنزن مانند ییحاللها مقدمه:

 قابل یشغل یها مواجهه و رندیگیم قرار استفاده مورد یرسازیتا
 است شده گزارش جهان سراسر در ییمایش باتیترک نیا به یتوجه

 مطالعه. گرددیم کارگران سالمت یرو بر نامطلوب اثرات موجب که
 تر یکاربرد کردیرو کی یبررس و یخارج دُز یابیارزش هدف با حاضر

 کارگران در نامبرده یحاللها یداخل دُز یکیولوژیب شیپا یبرا
 .دیگرد انجام یرسازیتا

 و A) یرسازیتا کارخانه دو کارگران یفرد شیپا  روش بررسي:

B) یشغل بهداشت و یمنیا یمل مؤسسه 4764 شده نهیبه روش با 
 کارگران یکیژولویب شیپا نیهمچن. دیگرد انجام (NIOSH) کایامر

 زیآنال و تدالر یها سهیک در آنها بازدم یهوا آوری¬جمع با نامبرده
 ونیزاسیونی دتکتور به مجهز کروماتوگراف گاز دستگاه توسط آن

 یآزمونها از استفاده با ها¬افتهی. گرفت صورت (GC-FID) شعله
 .گرفتند قرار زیآنال مورد یهمبستگ بیضر و مستقل یت یآمار

 دو کارگران کار سابقه و سن نیب داری¬یمعن اختالف  یافته ها:

 تولوئن و بنزن با کارگران یشغل مواجهه. نشد دهید یرسازیتا کارخانه
 در را داری¬یمعن یآمار شیافزا ،یخارج و یداخل دوز بصورت
 یهمبستگ کی بعالوه،. داد نشان A کارخانه به نسبت B کارخانه

 و بنزن بیترک دو هر یداخل دُز و یخارج دُز نیب یآمار دار¬یمعن
 .دیگرد مشاهده تولوئن

 حدود از کارگران از درصد 81 در بنزن با مواجهه  نتیجه گیری:

 طیشرا بهبود ن،یبنابرا است، نموده تجاوز رانیا یشغل مواجهه مجاز
 تماس شاخص محاسبه. رسدیم نظر به یضرور یرسازیتا صنعت کار

 تولوئن و بنزن مادر بیرکت غلظت نییتع بصورت (BEI) یکیولوژیب
 بعنوان تواند¬یم روش نیا و است ریامکانپذ بازدم یهوا در
 .رود بکار یفرد شیپا یبرا معتبر ینیگزیجا

 بازدم، یهوا ،یکیولوژیب شیپا ،یفرد شیپا  واژه های كلیدی:

 .تولوئن و بنزن ،یرسازیتا

 یيجابجا در كمك و حركت شاخص از استفاده

 خطر سكیر يابیارز یبرا يمارستانیب مارانیب

 كادر در يعضالن ياسكلت اختالالت  به ابتال

 يمارستانیب
 بهرام,  یفرخ  لیاسماع,  زاده محمد یمهد*,  یبیحب احسان

 اقانسب  یمهد,  فرد یمحمد  ریام,  یلطف دیسع, کوهنورد

 در مهم یبهداشت مشکالت از یعضالن یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 فیوظا یپرستار کارکنان در مهم لیدال جمله از. باشد یم پرستاران
 به ابتال خطر ارزیابی هدف با مطالعه این. باشد یم ماریب ییجابجا

 پرسنل در بیماران جابجایی از ناشی عضالنی اسکلتی اختالالت
 به اصفهان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان پرستاری

 . شد انجام MAPO شاخص روش

 نیب در یمقطع و توصیفی صورت به مطالعه این  روش بررسي:

 مورد مارستانیب 7 بخش، 96در شاغل پرستار پرسنل از نفر 166
 های ویژگی های پرسشنامه از استفاده با ها داده. قرارگرفت بررسی

 یگردآور MAPO شاخص ستیل چک و نوردیک دموگرافیک،
  افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. شدند

SPSSگرفت انجام اکسل و 16نسخه. 

 زن و مرد گروه دو هر یبرا روز در کار ساعات میانگین  یافته ها:

 کردن بلند یها فاکتور از مارستانهایب در. بود ساعت ±5,94. 18

(LF) یکمک یها ابزار فاکتور و (AF) استفاده وجود عدم لیدل به 
 در شده یبستر انماریب تعداد با متناسب ها فاکتور ریسا و شد ینم
 نیب که شد مشخص جینتا به توجه با. نبود مناسب و یکاف بخش هر

 اختالالت با کردن ورزش وBMI  شغل، ،یکار سابقه سن، جنس،
 در.دارد وجود یدار یمعن رابطه یآمار لحاظ از ها اندام به مربوط

() 4) هیناح در یبررس مورد افراد درصدMAPO ،14,4 شاخص
() 1) هیناح در درصد71,8،(یپوش چشم ای ماضاغ قابل خطر سکیر

 تینها در و( مدت بلند و مدت انیم یا مداخله یها برنامه
( یطیمح طیشرا بهبود و یفور یا مداخله( )9) هیناح در درصد18,9
 CCU بخش در  MAPO شاخص مقدار نیشتریب. داشتند قرار

 یها هیناح ینفرولوژ بخش ،1 هیناح ICU ، 9و1 هیناح به مربوط
 .داشت قرار 1 هیناح در اعصاب یجراح بخش در ،9و1

 پرسنل در عضالنی اسکلتی اختالالت کاهش جهت  نتیجه گیری:

 ییجابجا یبرا الزم مدرن زاتیتجه گردد می پیشنهاد یپرستار
 پرسنل به زاتیتجه نیا از حیصح استفاده نحوه و یداریخر مارانیب

 شود گرفته بکار  بخش ره در یکاف یروین تعداد و شوند داده آموزش
 کاسته افراد بر یکار یروین بود کم از یناش فشار آمدن وارد از تا

 .شود
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 بیمار، جابجایی عضالنی، -اسکلتی اختالالت  واژه های كلیدی:

 .MAPO شاخص پرستاری، پرسنل

 

 يابیارز روش دو به كار انجام تیوضع يابیارزش

 ماندا عیسر يابیارز و (ROSA)یادار تنش عیسر

  یریتصو انهیپا كاربران در (RULA)يفوقان

 مخابرات شركت
,  فرد یمحمد  ریام,  یلطف  دیسع,  کوهنورد  بهرام*,  اقسب یمهد

 یمرد  قاسم

 از ها تیفعال نوع و کار تیماه علت به یدفتر مشاغل  مقدمه:

 وعیش از آنها در یعضالن یاسکلت هاب بیآس که اند یمشاغل جمله
 مدت  شتریب یریتصو یها انهیپا با کار.است داربرخور یتوجه قابل
 علت به. دهد یم اختصاص خود به را مشاغل نیا در کار زمان

 در عضالنی –اسکلتی اختالالت باالی فراوانی و موضوع اهمیت
 با کار محیط در موجود ارگونومیک خطر ،یریتصو انهیپا کاربران
 یابیارز و (RULA)یفوقان اندام عیسر یارزیاب یها روش از استفاده

 شرکت یریتصو انهیپا کاربران در  (ROSA) یادار تنش عیسر
 .شد  یبررس مخابرات

 در4939 سال در یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 شرکت  افراد تعداد با  441 بخش در قم، استاق مخابرات شرکت
 ظهربوده از بعد و صبح یها فتیش در پرسنل کل نفرکه 17 کننده

 روش از ها، داده آوری جمع جهت تحقیق این در. رفتیپذ انجام اند
 و بدنی وضعیت مشاهده جهت)ای مشاهده روش شامل مکمل
 و کاری شرایط اطالعات کسب جهت) مصاحبه روش(  کاری شرایط

 به ابتال پتانسیل ارزیابی جهت) روال روش( بدنی وضعیتهای
 روش و(  فوقانی های اندام نی عضال اسکلتی اختالالت

ROSA(یادار یها تنش عیسر یابیارز جهت )یبرا.شد استفاده 
 افراز نرم و رسونیپ آزمون و انسییوار زیانال یازمونها ها داده زیانال

excel شد استفاده. 

 عیسر یابیارز روش یینها ازیامت سکیر سطح  یافته ها:

 کم سکیر سطح در( نفر5%)47,1که کرد مشخص (ROSA)یادار
 و( 7 تا 9 نیب ازیامت) هشدار هیناح در(نفر41)18,4( 9 از کمتر ازیامت)

( 7یباال ازیامت) یکیارگونوم مداخله ضرروت هیناح در( نفر18)78,7
 اختالالت به ابتال ریسک ارزیابی نتایج خالصه نیهمچن. باشندیم

 داده نشان 9 جدول در روال روش به رایانه کابران عضالنی اسکلتی
 از(  درصد79,9)نفر11که داد نشان RULA روش نتایج. است شده

 در(درصد18,5) نفر 41(متوسط) 1ریسک سطح در رایانه کاربران

 خیلی)1 ریسک سطح در( درصد 16)نفر 3 و(  باال) 9 ریسک سطح
 .دارند قرار( باال

 روش یبرا شده ارائه یها استاندارد اساس بر  نتیجه گیری:

ROSA شروع یبرا خطر عوامل از یعیطب پوسچر از انحراف 
 باشد یم یعضالن یاسکلت یها یناراحت

 اختالالت -ROSA روش ،RULA روش  واژه های كلیدی:

 .یعضالن یاسکلت

 

 تعهد و  يشغل عملكرد ،یباركار نیب ارتباط

 قطعات دیتول واحد مونتاژكاران در يسازمان

 خودرو
,  یونانیک یاحمد الهام,   انیذاکر  ابوالفضل دیس*,  یگروس  احسان

 یکالنتر رضا,  یفراهان یرانیزنج حمدا
, تهران یپزشک علوم, یبهشت دیشه, تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 تهران یپزشک علوم

 نیمهمتر عنوان به یانسان منابع به ها سازمان در امروزه  مقدمه:

 یسازمان یارگونوم یها هدف از یکی که شود یم توجه سازمان منابع
 نیباشد؛همچن یم آن سازمان نهیبه و سازمان و فرد ارتباط یبررس
 تعهد و  یشغل عملکرد ،یبارکار نیب ارتباط یبررس با توان می

 هدف که پرداخت سازمان با کارکنان تعامل یساز نهیبه به یسازمان
 .باشد یم مطالعه نیا

 کارکنان از نفر 14 یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 قرار یبررس مورد خودرو قطعات دیلتو کارخانه کی در مونتاژکار
 دمو اطالعات یها پرسشنامه شامل اطالعات یآور گرد ابزار. گرفتند

 بار و ریما و آلن یسازمان تعهد ، پاترسون یشغل عملکرد ، کیگراف
 از ها داده لیوتحل هیتجذ یبرا. شد استفاده NASA TLX یکار
 در P<.67 یدار معنا سطح و دیگرد استفاده SPSS14 افزار نرم
 . شد گرفته نظر

 عملکرد نمره نیانگیم. بودند مرد هیبق و زن افراد %85,3  یافته ها:

 و 56,14 کل یکار بار نیهمچن. آمد بدست نمره 86 از 15,85 یشغل
 ریز یبرا 9,1 و 1,38 ،1,81 یسازمان تعهد یها نمره نیانگیم

 یمعن روابط. آمد بدست یهنجار و مستمر ،یعاطف یها اسیمق
 بدست یسازمان تعهد یهنجار اسیمق ریز با یشغل عملکرد نیب یدار
 و نشد مساهده یدار یمعن رابطه یشغل عملکرد و یکار بار نیب. آمد

 یسازمان تعهد ابعاد هیکل با تالش و یزمان ،یروان یکار بار نیب زین
 .آمد بدست

 عوامل یرو که است یعوامل از یکی یکار بار  نتیجه گیری:

 رابطه یسازمان تعهد ابعاد یبعض با یکار بار. دارد ریاثت یسازمان
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 عملکرد با یسازمان تعهد یهنجار اسیمق ریز یطرف از و داشته
 تعهد توان یم یکار بار کردن متعادل و کاهش با. دارد رابطه یشعل

 .داد شیافزا یملموس بطور را یشغل عملکرد آن متعاقب و یسازمان

 ، یسازمان تعهد ، یکار بار ، یشغل عملکرد  واژه های كلیدی:

 .خودرو قطعات مونتاژکاران

 

 و چهارم مهره بر وارد یفشار یروین نیتخم

 يوگرافیالكتروم كیتكن از استفاده با كمر پنجم

 یيغذا عیصنا كارگران در شده نرمال يسطح
 ینورالله  میمر*,  یافشار داود

 انتهر یپزشک علوم دانشگاه*, اهواز یپزشک علوم دانشگاه

 بخصوص و کار با مرتبط یعضالن –یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 نهیهز شیافزا و کار زمان رفتن دست از عامل نیتر عمده کمردرد
 نیا از هدف.دیآ یم شمار به کار یروین یانسان یها بیآس و ها

 کیتکن از استفاده با کمر بر وارد یفشار بار نیتخم مطالعه
 بار یدست نقل و حمل فیوظا در شده نرمال یسطح یوگرافیالکتروم

 یم وشینا شده هیتوص حدود با جینتا سهیمقا و بوده ییغذا عیصنا در
 .باشد

 نوشابه عیصنا کارگران از نفر 5 پژوهش نیا در  روش بررسي:

 مشارکت داوطلبانه بصورت آرد عیصنا کارگران از نفر 1 و یساز
 یگنالهایس یسطح یوگرافیم الکترو دستگاه از استفاده با.کردند

 پنجم و چهارم مهره هیناح در نیارکتوراسپا چپ و راست عضالت
 نرم از استفاده با EMG یگنالهایس سپس.شد یآور جمع لومبار
 یفشار بار زانیم و دیگرد زیآنال و پردازش MATLAB افزار
 . شد زده نیتخم

 کارگران در یفشار بار زانیم داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 به آرد و یساز نوشابه یبند بسته عیدرصنا بار یدست قلن و حمل
 .شد زده نیتخم وتنین 9147 و4586بیترت

 بخش در که یکارگران که داد نشان مطالعه جینتا  نتیجه گیری:

 در باشند یم تیفعال به مشغول آرد یها سهیک یدست نقل و حمل
 یترشیب یفشار بار( وتنین 9166)وشینا شده هیتوص حدود با سهیمقا
 انجام با شود یم هیتوص لذا.کنند یم تحمل لومبار هیناح در را

 .ابدی کاهش یفشار بار زانیم یکیارگونوم مداخالت

 شده، زهینرمال یسطح یوگرافیالکتروم  واژه های كلیدی:

 .نیارکتوراسپا عضله ،یعضالن یاسکلت اختالالت
 

 

 

 جذب بیضر راتییتغ در هوا هیال ریتاث يبررس

 يكیآكوست مواد از يبرخ يصوت
 انیصالح جعفر,  یبیمص مسعود,  یمحمد زهرا*,  فروهرمجد فرهاد

 علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک

 است امروز جهان در ستیز طیمح مشکالت از یکی صدا  مقدمه:

 یاجتماع یها تیفعال و صنعت ک،یتراف مچونه مختلف منابع از که
 که بوده صدا کنترل یبرا موثر روش کی جاذب مواد. شود یم یناش
 نییتع جهت ها روش نیبهتر از یکی کروفنیم دو با امپدانس لوله
 دوره صورت به دیبا آن ییکارا و دقت و باشد یم مواد جذب بیضرا

 مواد جذب بیرض یرو بر است ممکن یمختلف موارد. شود تست یا
 جاذب پشت در هوا هیال از استفاده ها آن از یکی که باشد گذار ریتاث

 راتییتغ در هوا هیال ریتاث یبررس هدف با مطالعه نیا لذا. است
 .شد انجام یکیآکوست مواد از یبرخ یصوت جذب بیضر

 اساس بر امپدانس لوله ساخت از پس  روش بررسي:

 تابع صورت به ASTM-E467 و ISO:46791-1 یاستانداردها
 مرجع فوم نمودار سهیمقا توسط آن ییکارا از نانیاطم و انتقال

 اندازه نمودار با BSWA Technology شرکت از شده افتیدر
 منفذ بدون اورتان یپل فوم شامل نمونه دو جذب بیضرا شده، یریگ
 یریگ اندازه. دیگرد یابیارز متر یلیم 17 ضخامت با یمعدن پشم و

 جاذب پشت در هوا هیال مختلف ضخامت شش یبرا بجذ بیضر
 انجام منظور به. شد انجام متر یلیم 17 و 16، 47،46،7 صفر،: شامل

 منبع کی ،ینچیا 4/1 کروفنیم دو امپدانس، لوله از زین شیآزما
 شرکت محصول یتالیجید فرکانس زیآنال ستمیس و بلندگو صوت

BSWA گراف صورت به جیانت نیانگیم تینها در و دیگرد استفاده 
 داده شینما یکمپان نیهم از شده هیته V-lab1 افزار نرم توسط

 .شد

 در هوا هیال وجود که دهدیم نشان آمده بدست جینتا  یافته ها:

 پشم و فوم جاذب نمونه دو یصوت جذب بیضر زانیم جاذب پشت
 زانیم شیافزا سبب واقع در که دهد یم قرار ریتاث تحت را یمعدن
 باال یها فرکانس در شیآزما مورد یها نمونه صوت جذب بیضر
 زین جذب بیضر زانیم هوا هیال ضخامت شیافزا با نیهمچن. دیگرد
 .افتی شیافزا

 زانیم جاذب، نمونه پشت در هوا هیال دادن قرار با  نتیجه گیری:

 اثر در و شده مواجهه هوا یاضاف مقاومت با نمونه از یعبور یصدا
. شود یم لیتبد گرما به و گشته فیضع هوا هیال با اصطکاک

 کی عنوان به جاذب مواد پشت در هوا از یا هیال دادن قرار نیبنابرا
 یم مطرح جاذب مواد توسط صوت جذب زانیم بهبود جهت شنهادیپ

 .گردد
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 .کیآکوست مواد هوا، هیال صوت، جذب بیضر  واژه های كلیدی:

 

 اتر بوتیل ترشیاری متیل  اثرات يبررس

(MTBE)انسان نیهموگلوب ساختار بیتخر یرو 

 يلیتعد یراهكارها ارائه و
 *یمقام پروانه

 *تهران یپزشک علوم دانشگاه

 یها یافزودن جمله از (MTBE)  اتر لیبوت یاریترش لیمت مقدمه:

 نیبنز به اکتان عدد شیوافزا بهتر سوخت جهت که باشد یم نیبنز
 استنشاق MTBEبه انسان یآلودگ منبع نیمهمتر.گردد یم اضافه

 یدنیآشام آب قیطر از ایو لیاتومب یریسوختگ زمان در نیبنز بو
 باشد یم نیبنز رهیذخ یها مخزن نشت کینزد یها محل در آلوده
 یماریب به منجر و شده خون جذب یراحت به هیر قیازطر که یبطور

 نیا استنشاق بالینی اثرات. شود یم سرطان جمله از متعدد یها
.  باشد یم یتنفس مشکالت و یآلرژ هوع،ت سردرد، بیترک

 و شده گزارش یوانیح مطالعات از یاریبس در MTBE  ییسرطانزا
 ییسرطانزا لیپتانس یدارا و بوده یسم بیترک نیا که دهیگرد نییتع
 قیطر از MTBE یستیز اثرات قیتحق نیا در.باشد یم انسان در

 نقش که( خون در ژنیاکس ناقل نیپروتئ) نیهموگلوب با اندرکنش
 یراهکارها. است دهیگرد یبررس دارد افراد سالمت در یاتیح

 یها محور بر یمبتن ای تغذیه ی برنامه اساس بر یکیولوژیب حفاظت
 نیا اثرات جبران جهتHSE)  (زیست محیط و یایمن سالمت،

 یم قرار معرض در ریناپذ اجتناب بطور که یافراد در ندهیآال بیترک
 شود  شنهادی رند،یگ

 شرکت از شده یداریخر% 33 خلوص با MTBE  وش بررسي:ر

Merck- و یجداساز -انسان خون از قرمز گلبول یجداساز 
 جهت یخارج و یذات فلورسانس-انسان خون از نیهموگلوب صیتخل
 کننده حمل پروتئین) نیهموگلوب ساختار یرو MTBE اثر نییتع

 –( قرمز ولگلب غشاء بیتخر زانیم نییتع)زیهمول-(خون در اکسیژن
 گونه مقدار نییتع -نیهموگلوب  هم بیتخر محصوالت یبررس

 نسانسیلوم یکم روش با ROS))اکسیژن فعال یها

 فیط و زیهمول یها روش از استفاده با قیتحق نیا در  یافته ها:

 و قرمز یها گلبول یروMTBE  یبیتخر اثرات ،یسنج
 قیدق بطور( ونخ در اکسیژن کننده حمل پروتئین) نیساختارهموگلوب

 یآنت و  ییغذا باتیترک اثر. دیگرد یبررس یمولکول سطح ودر
 و قرمز گلبول یرو ها آن یبیتخر اثرات کاهش در ها دانیاکس

 در که دهد یم نشان شاتیآزما جینتا. گردد یم گزارش نیهموگلوب
 نیهمچن و قرمز گلبول غشاء MTBE   مختلف یها غلظت حضور
 گردد یم مختل آن عملکرد و شده بیتخر نیهموگلوب  ساختار

 یها گونه دیتول  مقدار نییتع شاتیآزما به توجه با  نتیجه گیری:

 کرد یریگ جهینت توان یمMTBE  در (ROS)اکسیژن فعال
 دیتول به مربوط  MTBE یبیتخر اثرات یمولکول سمیمکان

(ROS) باشد یم 

 فعال یها گونه – نیهموگلوب - MTBE  واژه های كلیدی:

 .ژنیساک

 

 مدل براساس رانندگان يآلودگ خواب صیتشخ

 چهره كینامید یآنتروپومتر راتییتغ يبیترك
 *یکارچان محسن

 *تهران یپزشک علوم

 کاهش جمله از زیادی موارد در آلودگی خواب تشخیص  مقدمه:

 پردازش یها کیتکن از  استفاده. دارد اهمیت ای¬جاده تصادفات
 و دیجد های¬روش از یکی دهآلو خواب چهره صیتشخ در ریتصو
 .کند فایا امر نیا در موثر نقش تواند یم باشد،که یم نانیاطم قابل

 و یآلودگ خواب یبررس منظور به حاضر مطالعه روش بررسي:

 بر یمبتن یرانندگ ساز هیشب دستگاه کمک با راننده از ریتصو گرفتن
 انجام (Virtual-reality driving simulator) یمجاز تیواقع

 یرو از یآلودگ خواب سطح ییشناسا و صیتشخ منظور به. گرفت
 46) یبردار ریتصو نرخ با راننده، 17 چهره از یاطالعات گنال،یس

fps)  هایی¬داده تعداد برای میفر 9666 میانگین بطور. گردید ثبت 
. شد استفاده گرفت، قرار لیوتحل هیتجز مورد راننده هر برای که
 و جونز والیو کیتکن با Gray Scale  یضاف از لیتبد با ها میفر

 کیتکن با و شدند واقع صیتشخ مورد( یآبشار) یدیکاسک متد
 جهت. شد یم استخراج ریتصو یها یژگیو توگرامیهس و ینریبا

 .شد استفاده MLP یعصب شبکه از ها داده لیوتحل هیتجز

 روش از و Full Propagation روش از آموزش یبرا  یافته ها:

 1151 یآموزش های¬داده تعداد. است شده استفاده ینزول نایگراد
% 56. شد داده آموزش epoch 4666 با را شبکه. است میفر

 به ها¬داده% 96 و شد داده شبکه به آَموزش عنوان به ها¬داده
 یبرا خطاها مربع نیانگیم.شد داده یعصب شبکه به تست عنوان

 به که هایی¬داده و دش داده آموزش آنها با شبکه با که هایی¬داده
 بدست 6,6566 و6,6819  بیترت به شده، داده شبکه به تست عنوان

 پژوهش نیا  یبرتر: گیری خروجنتیجه یدرست زانیم انتها ر.آمد
 صیتشخ نهیزم در شده انجام مشابه یکارها به نسبت
 متنوع یارهایمع از استفاده و آن هوشمند صیتشخ ،آلودگی¬خواب

. بود صیتشخ جهت ،یرانندگ نهیشیپ زین و مدت بلند یزمان بازه در
 قبل و شده آن هیاول درمراحل آلودگی¬خواب صیتشخ باعث امر نیا
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 قابل ریغ تلفات و خسارات باعث راننده آلودگی¬خواب که¬نیا از
% 39 ی.کند¬می فراهم را راننده به دادن هشدار امکان شود، جبران

 .شد یابیارز

 انجام مشابه یکارها به نسبت وهشپژ نیا  یبرتر  نتیجه گیری:

 و آن هوشمند صیتشخ ،آلودگی¬خواب صیتشخ نهیزم در شده
 نهیشیپ زین و مدت بلند یزمان بازه در متنوع یارهایمع از استفاده
 آلودگی¬خواب صیتشخ باعث امر نیا. بود صیتشخ جهت ،یرانندگ

 عثبا راننده آلودگی¬خواب که¬نیا از قبل و شده آن هیاول درمراحل
 راننده به دادن هشدار امکان شود، جبران قابل ریغ تلفات و خسارات

 .کند¬می فراهم را

 یآنتروپومتر ، رانندگان یآلودگ خواب  واژه های كلیدی:

 .ریتصو پردازش ک،ینامید

 

 سطح و سن با آن رابطه و نظارت عدم يبررس

 كار از يناش حوادث در التیتحص
 رضایعل,  ییرزایم رمضان, ینظر  لیجل*,  پور یعل حسن محمد

 انییصفا عبدالرسول, یخان رضا دیام, مساوات
,   قاتیتحق مرکز, زاهدان یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, قاتیتحق مرکز

 زیتبر یپزشک علوم, قاتیتحق مرکز

 دهد یم نشان یاجتماع نیتام سازمان یسو از منتشره آمار  مقدمه:

 که است افتاده اتفاق کشور در  4931 سال در حادثه هزار 43155 که
 است شده ذکر دگانید حاده یاطیاحت یب حوادث از درصد15/84عل

 در باشد می حوادث بروز اصلی جزءعلل کارفرماکه نظارت عدم نقش
 شمار به حوادث علل جز حوادث ها ازآمار یاریبس مانند آمار نیا
 ابطهور نظارت عدم نقش است دهیگرد یسع  مطالعه نیا در امدهین

 کارگران در( ،سن التیتحص زانیم) دموگرافیکی مشخصات با آن
 -4936 یسالها یط یشرق جانیبا آذر استان در دهید حادثه
 .ردیگ قرار یبررس مورد4911

 صورت به که بوده یلیتحل –یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 4911-4936 یسالها طول در یشرق جانیآذربا استان در یمقطع
 به شده گزارش دگانید حادثه کل مطالعه مورد جامعه.دیگرد انجام
 استفاده با که باشد یم  استان یاجتماع رفاه و کار و تعاون کل اداره

 نرم با و گردید آوری وگرد تعیین نمونه 971 یریگ نمونه یروشها از
 نیا ها هیفرض آزمون. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد SPSS افزار

  طرفه کی انسیوار زیآنال دوو یخ یها آزمون از استفاده با پژوهش
 .است گردیده انجام

 دگانید حادثه یسن نیانگیم که داد نشان پژوهش جینتا  یافته ها:

 با و.16-11 یسن درگروه حادثه نیشتریب نیهمچن بوده4/93برابر
 درصد93با کارفرما نظارت دادوعدم رخ یابتدائ التیتحص سطح

 خود به را پژوهش نیا در حوادث قوعو علل نیدرب را سهم نیشتریب
 سن نیب که دادن نشان ها هیفرض آزمون جینتا. است داده اختصاص

 رابطه نظارت باعدم دگانید حادثه دگانید حادثه التیتحص وسطح
 (Sig <67/6) وجودندارد یدار یمعن

 شده برنظارت زیادی تاکید رفتاری ایمنی سیستم در  نتیجه گیری:

 نقش نیشتریب کارفرما نظارت حاضرعدم مطالعه جینتا اساس بر است
 زانیم با یارتباط چیه و است داشته حوادث علل نیب در در

 گردد یم شنهادیپ لذا است نداشته دهید حادثه افراد  وسن التیتحص
 گروه باهر کارگران هیکل بر مداوم نظارت یکار یها طیمح در که
 کاهش حوادث بروز زانیم تا ردیگ صورت یالتیتحص وسطح یسن

 .ابدی

 -تحصیالت سطح–کارگران سن-نظارت عدم  واژه های كلیدی:

 .کار از ناشی حوادث

 

 يپرتودرمان مراكز در يمنیا نكات تیرعا

 نگیمولد ستمیس مجهزبه
 مهناز,  شیری دره محبوبه,  دهستانی مهدی*,  کریمی حاجی زهرا

 مبارکه کیانی
 شهید پزشکی علوم, صدوقی شهید پزشکی علوم*, صدوقی شهید پزشکی علوم

 صدوقی شهید پزشکی علوم, صدوقی

 به ها ¬روش نیتر مهم از یکی یجراح از پس یپرتودرمان  مقدمه:

 یپرتودرمان از هدف. است یسرطان های¬سلول بردن نیب از منظور
 های¬بافت از همزمان حفاظت و یسرطان بافت به دز حداکثر انتقال
 از سالم، های ¬بافت تحفاظ منظور به. است مجاور سالم
 نگیمولد نام به ای¬پروسه تحت سروبند ای سرب های¬بلوک

 به مربوط یمنیا نکات تا شده یسع مطالعه نیا در. شود¬یم استفاده
 .شود انیب نگیمولد بخش در کار

 و یافزار سخت زاتیتجه شامل نگیمولد بخش  روش بررسي:

 به کوره برش، دستگاه شامل خالصه طور به که بوده یافزار نرم
 و ها¬بلوک یطراح افزار نرم سروبند، های¬بلوک ذوب منظور
 یاژیآل سروبند بلوک. است ها¬بلوک کردن سوار منظور به یصفحات

  ومیکادم و سرب. است ومیکادم و سموتیب سرب، قلع، از متشکل
 یپوست میمستق تماس و تنفس قیطر از که باشند یم یسم فلزات
 یستیبا یزری¬قالب  و ذوب اتیعمل نیرابناب. شوند¬یم بدن جذب

 ماسک، از استفاده با و هیتهو دستگاه به مجهز ای¬محفظه در
 ومیکادم و سرب یسم بخارات جذب تا ردیگ انجام نکیع و دستکش

 .ابدی کاهش حداقل به
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 اژیآل توان ¬یم شده انجام های ¬یبررس به توجه با  یافته ها:

 حذف با و دهنده لیتشک مواد یوزن های¬درصد رییتغ با را سروبند
 .ساخت منیا یحد تا موجود ومیکادم درصد 46

 مطالعه نیا از آمده بدست جهینت به توجه با  نتیجه گیری:

 یپرتودرمان مراکز در ومیکادم از یعار سروبند های¬بلوک یداریخر
 شنهادیپ نیهمچن. شود¬یم هیتوص نگیمولد ستمیس به مجهز

 هیبق از دارد قرار آن در نگیمولد تزایتجه که ییفضا شود¬ یم
 .شود استفاده فضا نیا از یضرور مواقع در فقط تا بوده جدا ها مکان

 .ومیکادم سروبند، بلوک نگ،یمولد ،یپرتودرمان  واژه های كلیدی:

 

 شیآسا و يراحت زانیم يابیارز و يبررس

  كارمندان نیب در كمر كننده¬تیحما بالشتك

 نیقزو يپزشك علوم دانشگاه
 یانیوار یصفر یعل,  اریورمز  نهیسک*,  آموز دست یعل

 نیقزو یپزشک علوم دانشگاه, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, نیقزو یپزشک علوم

 مشکالت از یریشگیپ در نشستن حیصح اصول تیرعا مقدمه:

 یپشت یرو بر بالشتک از استفاده. است موثر اریبس ها¬مهره ستون
. است موثر کمر یعیطب قوس حفظ و مرک شتریب تیحما یبرا یصندل
 و یبررس ی¬پرسشنامه ییایپا و ییروا نییتع مطالعه نیا هدف

 نیب در کمر کننده¬تیحما بالشتک شیآسا و یراحت زانیم یابیارز
 یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ و بهداشت آموزش اداره کارمندان

 .باشد¬یم نیقزو

 ای¬پرسشنامه نیمتخصص نظر طبق ابتدا در  روش بررسي:

. شد یطراح بالشتک یراحت زانیم یابیارز خصوص در تمیآ 46 شامل
 محتوا ییروا نسبت و (CVI)محتوا ییروا شاخص نییتع منظور به

(CVR)یبرا. شد استفاده( دیاسات) خبرگان پانل  نفر 46 نظرات از 
 بیضر و سواالت یساز میدون روش از پرسشنامه ییایپا نییتع

 یراحت زانیم یبررس منظور به. شد استفاده رمنیاسپ یهمبستگ
 بالشتک نیا از قهیدق 16-96 مدت به کارمندان از نفر41 بالشتک
 شیآسا و یراحت زانیم احساسات، اساس بر انیپا در و نموده استفاده

 .کردند لیتکم را پرسشنامه خود،

 تمیآ 5 که داد نشان محتوا ییروا نسبت یبررس جینتا  یافته ها:

 ییروا شاخص. برخوردارند( 81/6) یقبول قابل نمره از هپرسشنام
 کل نمره یبرا قبول قابل عدد کی که شد برآورد 17/6 زین محتوا

 که آمد بدست 1/6 زین رمنیاسپ یهمبستگ بیضر. است پرسشنامه
 نشان سواالت یبررس جینتا. است پرسشنامه خوب نسبتاً ییایپا انگریب

 تیحما یبرا بالشتک شکل یطراح از شوندگان آزمون  1/9  که داد
% 56 قبول مورد بالشتک لرزش نوع و شدت. هستند یراض کمر

 انعطاف و ینرم از شوندگان آزمون از یمین. است شوندگان آزمون
 هنگام در شوندگان آزمون% 56.دارند تیرضا نظر مورد بالشتک
    4/9تمرکز. داشتند یخستگ کاهش احساس بالشتک از استفاده

 .خورد¬یم هم به بالشتک لرزش خاطر هب افراد

 مورد ی¬پرسشنامه که داد نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 انگریب جینتا نیهمچن. است برخوردار یخوب اعتماد و اعتبار از یبررس
 کمر، تیحما یبرا یحدود تا مطالعه مورد بالشتک که است آن
 اعمال با  اما است، مناسب کاربر یخستگ کاهش و یراحت شیافزا
 و ییانحنا صورت به بالشتک شکل رییتغ جمله از راتییتغ یبرخ

 نیهمچن و بالشتک لرزش کردن رفعالیغ و فعال امکان دار،¬قوس
 .ابدی¬یم شیافزا کارکنان عملکرد و یبازده  لرزش، میتنظ

 .شوندگان آزمون کمر، کننده¬تیحما بالشتک، واژه های كلیدی:

 

 روان سالمت با آن ی رابطه و يشغل استرس
 *یمیابراه مهیفه

 *نیقزو یپزشک علوم

 یعاطف و یروان یها یناراحت از یاریبس مانند استرس آثار مقدمه:

 از انتقال ای و گرید طیمح به طیمح کی از شدن زیسرر قابل گرید
 کل بر را یاثرات افراد یشغل استرس.است گرید ی حوزه به یا حوزه

 چند و جانبه همه اثرات نیا به توجه با پس. داشت خواهد جامعه
 نفع به آن کاهش و لیتعد یبرا تالش ،یشغل استرس دهیپد یبعد
 پژوهش ریمس گذراز با جز مهم نیا و است یاتیح یامر جامعه، کل
 یعمل و یکاربرد حل یبرا همواره که چرا. شد نخواهد سریم یعلم

 ندازمین اهداف، و ها دهیا به دنیپوشان عمل ی جامه و مشکالت
 .میهست ینظر  ی نهییشیپ و یتئور

 بود، نفر 966 شامل پژوهش نیا یآمار ی نمونه  روش بررسي:

 مرد نفر 57(1 متاهل، مرد نفر 57(4:شرح نیبد گروه 1 از متشکل
 در نفر 3 تعداد اما. مجرد زن نفر 57(1 متاهل، زن نفر 57( 9 مجرد،
 یاعضا از رنف 18 تعداد و نبودند دسترس در پژوهش یاجرا هنگام
 از یکی به پاسخ ای و ها پرسشنامه کردن پر ناقص علت به زین نمونه

 185 تعداد تینها در. دندیگرد حذف پژوهش روند از ها، پرسشنامه
 نیا یاجرا وهیش. گرفتند قرار لیتحل و هیتجز  مورد نمونه نفر

 اسسترس و (GHQ) پرسشنامه دو که بود صورت نیبد پژوهش
 پنل یرو بر شرکت یانسان یروین یتصدم توسط (HSE)یشغل

 .گرفت قرار همزمان صورت به نمونه یاعضا هیکل یکاربر

 ی نقطه گرفتن درنظر با و روان سالمت با رابطه در  یافته ها:

 نشانگر که باشد یم 97/14 افراد روان سالمت نیانگیم ،19برش
 رابطه در. است کارکنان ی هیکل خوب نسبتا یعموم سالمت تیوضع

 قرار مدنظر 8 برش ی نقطه زین روان سالمت یها اسیرمقیز اب
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 کارکرد و یجسمان عالئم اسیرمقیز دو در وصف نیا با. است گرفته
 هم. است مورد دو نیا در برش خط از باالتر افراد نیانگیم یاجتماع

 ،یافسردگ عالئم اسیمق ریز در نییپا نسبتا نیانگیم به توجه با نیچن
 البته و متوسط نیانگیم زین و بوده مطلوب نهیزم نیا در افراد تیوضع

 اختالل و یاضطراب عالئم اسیرمقیز در برش نقطه به کینزد اریبس
 استرس ریمتغ مورد در.است نهیزم نیا در افراد بودن خطر در نشانگر

 گرفته قرار کم استرس محدوده در افراد نیانگیم ،یکل طور به یشغل
 و کنترل تقاضا، یها اسیرمقیز در نیچن هم(.7/9 تا 7/1 نیب.) است

 ران،یمد تیحما یها اسیمق ریز در کم، استرس یدارا افراد ر،ییتغ
 ارتباط، اسیرمقیز در تنها و استرس بدون نقش، و همکاران تیحما
 طور به زن کارکنان.اند شده داده نشان متوسط استرس یدارا افراد

 یشغل استرس. بودند برخوردار یخوب روان سالمت تیوضع از یکل
 مردان در. است برخوردار نییپا نسبتا سطح از زن کارکنان نیب در زین
 یمطلوب سطح از روان سالمت و یشغل استرس اریمع دو هر زین

 و خواب اختالل و یاضطراب عالئم متاهل کارکنان در.است برخوردار
 افراد نیهمچن و داشته قرار یمرض محدوده در یاجتماع کارکرد
 سالمت. هستند متوسط استرس یدارا ارتباط اسیمق ریز در متاهل
 نیا حال نیا با است، مطلوب نسبتا مجرد افراد در یکل طور به روان
 اختالل و یاضطراب عالئم ،یجسمان عالئم اسیمق ریز سه در افراد

 با رابطه در. دارند قرار برش خط از باالتر ،یاجتماع کارکرد و خواب
 .دارد وجود متوسط استرس ارتباط اسیقرمیز در ز،ین یشغل استرش

 استرس و روان سالمت تیوضع از ها گروه ی همه  نتیجه گیری:

 ی هیکل در یافسردگ عالئم اسیرمقیز. برخوردارند یمططلوب یشغل
 ی طهیح سه. است نیپا کامال ها، اسیرمقیز ریسا به نسبت ها گروه
 نیتام دافرا ی همه در نقش، و همکاران تیحما ران،یمد تیحما

 ی همه در ارتباط.است یشغل استرس مانع و مطلوب طیشرا ی کننده
 .است شده شناخته یشغل استرس منبع ها گروه

 عالئم ،یشغل استرس ،یروان سالمت  واژه های كلیدی:

 .اضطراب عالئم ،یافسردگ

 

 تونل یورود در كننده ناتوان يرگیخ يابیارز

 یا جاده یها
   جواد,   یرینص نیپرو,  انیذاکر  لابوالفض دیس*,  یمهر  احمد

 غالمپور  دیجمش,  فر یساجد
 یپزشک علوم,  تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 تهران یپزشک علوم, تهران

 باشد یم یکیولوژیزیف اصطالحات از کننده ناتوان یرگیخ  مقدمه:

 سطح در ینور منابع از یناش مزاحم ینورها پخش سبب به که
 یرو ریتصاو کنتراست کاهش آن جهینت که افتهی گسترش هیشبک

 یکینزد در یرانندگ نیح در. باشد یم دید توان کاهش و هیشبک
 یپوشش یدرخشندگ همچون گر مداخله عوامل از یبرخ ها، تونل

 سبب یاتمسفر یدرخشندگ و خودرو شهیش یدرخشندگ معادل،
 گردد یم ها تونل یورود در یا جاده موانع درک کنتراست کاهش

 تونل یورود در یاحتمال موانع دنید در راننده یناتوان آن جهینت که
 موانع درک کنتراست یابیارز حاضر مطالعه از هدف. باشد یم ها

 از یکی یورود در کننده ناتوان یرگیخ یبررس منظور به یا جاده
 .باشد یم المیا استان در واقع یا جاده یها تونل

 یورود از منیا توقف فاصله در مطالعه نیا در  روش بررسي:

 97 لنز با YASHICA یعکاس نیدورب از استفاده با تونل
 دستگاه از استفاده با و معادل یپوشش یدرخشندگ ،یمتریلیم

 یاتمسفر یدرخشندگ و خودرو شهیش یدرخشندگ متر، نانسیلوم
 16 شبازتاب بیضر با یمانع هیته یبرا نیهمچن. شدند یریگ اندازه
 متر نانسیلوم دستگاه و EC4 مدل متر لوکس دستگاه از درصد
 .شد استفاده HAGNER شرکت S9مدل

 برابر یورود از منیا توقف فاصله ابتدا در مطالعه نیا در  یافته ها:

 یپوشش یدرخشندگ منیا توقف فاصله از سپس. شد نییتع متر 81 با
 اندازه یاتمسفر یدرخشندگ و خودرو شهیش یدرخشندگ معادل،

 متر بر کاندال 961 ،191 ،415/7 با برابر بیترت به که شدند یریگ
 تونل یورود در جاده و مانع یذات یدرخشندگ نیهمچن. بودند مربع

. شدند یریگ اندازه مربع متر بر کاندال 45 و 14 با برابر بیترت به
 چشم در مانع درک کنتراست ها، یریگ اندازه نیا به توجه با نیبنابرا

 .شد نییتع مربع متر بر کاندال 4/71 با برابر رانندگان

 4/71)تونل یورود در مانع درک کنتراست سهیمقا  نتیجه گیری:

 ، CIE-11 شده هیتوص( درصد 11) درک کنتراست حداقل با( درصد
 یدرخشندگ همچون یطیمح گر مداخله عوامل که دهد یم نشان
 یاتمسفر یدگدرخشن و خودرو شهیش یدرخشندگ معادل، یپوشش
 یم ها تونل یورود در یا جاده موانع درک کنتراست کاهش سبب
 در موانع دنید عدم و کننده ناتوان یرگیخ آن جهینت که گردد
 .باشد یم یا جاده یها تونل یورود

 فاصله کننده، ناتوان یرگیخ درک، کنتراست  واژه های كلیدی:

 .یا جاده یها تونل من،یا توقف

 

 در نوترون يآلودگ از يناش یاگام یرگی¬اندازه

 اونكور شتابدهنده
 *یمیکر یحاج زهرا

 *یصدوق دیشه یپزشک علوم

 دستگاه به مجهز یزد زاده رمضان شهید پرتودرمانی مرکز  مقدمه:

 این. باشد¬می سرطان درمان جهت اونکور خطی شتابدهنده
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 و عمقی های¬تومور درمان برای فوتون ژی   انر دو دارای شتابدهنده
 در. است سطحی های¬تومور درمان برای الکترون انرژی شش

 نوترون MeV46 الکترون و MV46 فوتون از باالتر های¬انرژی
 و فوتون انرژی از ناشی گاما ی¬پرتو مطالعه این در. شود¬می دیتول

 حفاظتی های¬بحث و شده گیری¬اندازه نوترون از یناش الکترون
  لذا. گیرد¬می قرار ارزیابی وردم دستگاه این با کار حین پرتوکاران

 تواند¬یم پرتوکار توسط یمنیا های¬دستورالعمل کاربرد و ییآشنا
 .کند فایا یو حفاظت در یمهم نقش

 برای مولر گریگا متریدز کمک به یرگی¬اندازه  روش بررسي:

 41 و41 و46 و1 و8 الکترون و مگاولت 41 و 8فوتون های¬یانرژ
 مرکز در منسیز مدل انکور ابدهندهشت دستگاه ولت الکترون مگا

 در یمتریدز. گرفت انجام زدی استان رمضانزاده دیشه یپرتودرمان
 زمانی فواصل در آن از خارج و درمان اتاق مختلف های-مکان

 یبرا یگر یسانت 166 اندازه به دهی¬تابش. شد انجام مختلف
 جامان 966 و 766 تیر دز با بیترت به الکترون و فوتون یها-یانرژ

-کرویم حسب بر کسانی طیشرا در ها¬یرگی¬اندازه جینتا. گرفت
 افزار¬نرم از استفاده با آمده دست به نتایج. شد ادداشتی ورتیس

 .شد آنالیز spss و اکسل

 کمیسیون های¬استاندارد به توجه با ها¬گیری¬اندازه  یافته ها:

 یجنتا. گرفت قرار بررسی مورد رادیولوژی در حفاظت المللی¬بین
 ،46 ،1 ،8 های¬الکترون و ولت مگا 8 فوتون انرژی دهد می نشان

 از خارج و درمان اتاق مختلف های¬مکان در ولت الکترون مگا 41
 41 فوتون انرژی در اما. هستند ایمن نوترونی آلودگی لحاظ از آن
 دهد¬می نشان نتایج ولت الکترون مگا 41 الکترون و ولت مگا

 که است توجه قابل نوترونی آلودگی میزان پرتودهی از پس بالفاصله
 .یابد¬می کاهش نوترونی آلودگی زمان گذشت با

 درمان هنگام دهد¬می نشان آمده دست به نتایج  نتیجه گیری:

 زمانی فاصله به نیاز ولت الکترون مگا 41 و ولت مگا 41 انرژی با
 باعث زمانی فاصله این. شود¬می احساس ای دقیقه دو حداقل

 حاضر حال در.  یابد کاهش درمان اتاق در نوترونی آلودگی شود¬می
 پرتوکار حفاظت یزد پرتودرمانی مرکز در دستورالعمل این رعایت با
 .پذیرد¬می صورت باال های¬انرژی با درمان در

 شتابدهنده مولر، گریگا متریدز نوترونی، آلودگی  واژه های كلیدی:

 .خطی

 

 

 

 نیشاغل يروان بهداشت بر موثر عوامل به ينگاه

 كار طیمح در
,  اقانسب یمهد,  پور ینظر میابراه,  ییصفا رضا*,  کوهنورد بهرام

 یمینج  رضا محمد

 این از بعضی که دارد مختلفی های استرس امروز دنیای  مقدمه:

 محروم همکار، یک با نزاع. است کار محیط مختص ها استرس
 رؤسای یا مدیره أتهی فشار و کار سر به رسیدن دیر پاداش، از شدن

 کار محیط های استرس از هایی نمونه توان می را مدیر به سازمان
 با فرد سازگاری قدرت و فکر سالمت همان روانی بهداشت. نامید

 مقاومت یعنی کار محیط در روانی بهداشت. است اطرافیان و محیط
 در رفتاری اختالالت و روانی های پریشانی پیدایش مقابل در

 .است کار روانی فضای سازی سالم و ازمانس کارکنان

 از ینترنتیا و یا کتابخانه روش با مطالعه نیا  روش بررسي:

 Sciencedirect  و Google Scholar و  SIDرینظ یمنابع

 مقاالت، یگردآور از بعد. گرفت قرار یبررس مورد و یآور جمع
 حذف بودند، مرتبط ما مقاله هدف و عنوان با کمتر که یمقاالت

 نیتر مهم و شدند مطالعه کامل صورت به گرید مقاالت و دهیگرد
 .دندیگرد استخراج جینتا

 یشغل یتینارضا عامل تواند یم تیریمد فیضع عملکرد  یافته ها:

 و یروان یاختاللها شیدایپ و وجود عمده لیدال از یکی. شود قلمداد
 واملع از. است آن از یناش اضطراب و یشغل تیامن نداشتن ،یرفتار
 نور و ییروشنا: به توان یم کارکنان یروان سالمت بر مؤثر یطیمح
 طیمح رطوبت و حرارت درجه هوا، یآلودگ صدا، و سر کار، طیمح
 نور پر نیهمچن و نور کم بسته یطهایمح در کار. کرد اشاره کار

 در که یافراد. هستند همراه فرد یریپذ کیتحر و یخستگ با اغلب
 اغلب و ندارند یمناسب بازده کنند یم کار ییها طیمح نیچن
 ،یپرخاشگر. دهند یم نشان خود از یروان یمنف یهایژگیو
 و سر پر یطهایمح در که یافراد در یریپذ کیتحر و یاعتماد یب

 طیمح در موجود ارتباطات نوع. شود یم مشاهده کنند یم کار صدا
 او افاهد و تیشخص و یارتباط وهیش ر،یمد قدرت اعمال و نفوذ کار،

 کار طیمح از او یخشنود زانیم و فرد یروان بهداشت در یمهم نقش
 .دارند

 داشته توجه لیمسا تمام به دیبا سازمان کی ریمد  نتیجه گیری:

 فراهم ها زهیانگ یارضا و یروان و یروح نظر از را یا نهیزم و باشد
 از یناش عواقب و کارها در میسه و کیشر را خود کارکنان، که آورد
 نظارت تحت افراد تیخالق که است یطیشرا نیچن در. بدانند آن
 .ابدی یم شیافزا

 .موثر عوامل کار، طیمح روان، بهداشت  واژه های كلیدی:
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 فوالد صنعت يمنیا عملكرد تیوضع يابیارز

 ينیب شیپ شاخص كی از استفاده با زدی سامان

 1939 سال در سكیر كننده
,  زاده فالح نیحس,  یریجهانگ یمهد*,  یحلوان نیغالمحس

 آبدهگاه پور ینظر میابراه
 دیشه یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق

 تیریمد جهت صنعت هر در یمنیا عملکرد مناسب یابیارز  مقدمه:

 از هاستفاد با صنعت آن یکار یها طیمح و ها اتیعمل یمنیا موثر
 وقوع یاصل علل عنوان به را منیا نا طیشرا و اعمال بتواند که یروش

 .باشد یم تیاهم حائز اریبس ردیبگ نظر در دادهایرو

 یهمبستگ نوع از یمقطع یفیتوص مطالعه کی در  روش بررسي:

 با است، گرفته انجام سامان فوالد صنعت در 4939 سال در که
 ده،یگرد نییتع نمونه 976 نمونه انزیم حداقل یآمار روابط از استفاده

 منظم مشاهده صورت به و ستیل چک از استفاده با آن از پس و
 و اعمال ،یکار یها ستگاهیا یبازرس و کارگران یکار یها تیفعال
 مورد وستهیپ وقوع به یدادهایرو زین و شده مشاهده منیا نا طیشرا
 نیانگیم رابطه کی از استفاده با شده ثبت مشاهدات. گرفت قرار ثبت

. آمد دست به سکیر شاخص و شده یساز یکم یهندس یریگ
 نیانگیم و یزمان یها یسر یآمار کیتکن از استفاده با نیهمچن

 چند نیانگیم صورت به کننده ینیب شیپ سکیر شاخص متحرک،
 .دیگرد فیتعر هم سر پشت سکیر شاخص

 وقوع به یهادادیرو تعداد که داد نشان مطالعه نیا جینتا  یافته ها:

 به سکیر یها شاخص یهندس نیانگیم با یزمان بازه کی در وستهیپ
 هم با یکینزد ارتباط یعدد نظر از یزمان بازه همان یبرا آمده دست
 به تواند یم سکیر شاخص که شد مشخص جهینت در و داشته
 در یمنیا عملکرد تیوضع دادن نشان جهت مناسب یشاخص عنوان

 شیپ شاخص که شد معلوم نیهمچن. اشدب مشخص یزمان بازه کی
 وقوع به یدادهایرو از یبرخ ینیب شیپ به قادر سکیر کننده ینیب
 .است بوده مطالعه مدت در وستهیپ

 و دادهایرو کننده ییشگویپ یالگوها از استفاده  نتیجه گیری:

 و هیتجز مورد را منیا نا طیشرا و اعمال توانند یم که ییها روش
 که باشد یم ییها ستمیس جادیا دهنده دینو دهند قرار لیتحل

 در زین و آنها از استفاده با تا ساخت خواهد قادر را یمنیا متخصصان
 کاهش به نسبت دادهایرو از یناش یواکنش اطالعات گرفتن نظر

 یزیر برنامه را یموثر اقدامات آن از یناش یامدهایپ و حوادث
 .ندینما

 من،یا نا طیشرا و مالاع ،یمنیا عملکرد  واژه های كلیدی:

 .سکیر کننده ینیب شیپ شاخص سک،یر شاخص

 بر يمبتن یها تمیالگور یریكارگ به

 يذهن يخستگ يابیرد در يالكتروآنسفالوگراف

 رانندگان
 یعل,  یسراج نسل  لییجبرا,  یمظلوم  عادل*,  گوزلو قره  فرامرز

 یآشور محمدرضا,  ینحو یعل,  ینصرآباد  عیمط
 علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه

 رینص خواجه دانشگاه, یطوس رینص خواجه دانشگاه, شاهد دانشگاه, تهران یپزشک
 یطوس

 یخستگ صیتشخ یبرا یالکتروآنسفالوگراف از استفاده  مقدمه:

 آن از شده¬استخراج های¬یژگیو و ها¬روش تنوع لیدل به راننده
 صیتشخ یبرا مطمئن یروش هنوز و است زیرانگب چالش اریبس

 به هدف با حاضر مطالعه لذا است، نشده هیارا رانندگان یخستگ
 یابیرد در یالکتروآنسفالوگراف بر یمبتن های¬تمیالگور یریکارگ

 انجام یرانندگ ساز¬هیشب در ای¬رحرفهیغ رانندگان یذهن یخستگ
 .شد

 مرد داوطلب ای¬رحرفهیغ راننده نفر 41 از  روش بررسي:

 ثابت سرعت با را یلومتریک 36 کنواختی جاده کی شد¬خواسته
 طول در. کنند¬ یرانندگ ساز هیشب یرو در ساعت در لومتریک 446

 از استفاده با یکیولوژیب ی¬ها¬گنالیس همزمان طور به یرانندگ
 ینواح در یمغز کانال 41 از شیاتر ساخت  g.USB amp دستگاه

 نمونه نرخ با یسر پس و انهیآه ،یمرکز ،یجگاهیگ ،یقدام شیپ
 حذف و لترکردنیف از پس. شد¬یم ثبت هرتز 178 یبردار

 از استفاده با  β  و  θ،  α یفرکانس یباندها مزاحم، های¬گنالیس
 تمیالگور چهار راتییتغ  سپس. آمدند دست به هیفور عیسر لیتبد

(4) θ/β ، (1)  α /β، (9)  (θ + α)/β  (1) و (θ + α)/(α + β) 

 معنادار اختالفات وجود نییتع یبرا. شدند یبررس یرانندگ طول در 
 یرانندگ بخش 46 و یمغز مختلف ینواح در تمیالگور چهار نیا در
 Fisherیبیتعق آزمون و مکرر های¬سنجش انسیوار زیآنال از

LSD  شد استفاده. 

 4 تمیالگور ظاهراً آمده دست به جینتا به توجه با  یافته ها:

 یذهن یخستگ یابیرد یبرا مناسب یاحتمال شاخص تواند¬یم
 گرید های¬تمیالگور ییشناسا یبرا شتریب قاتیتحق. باشد رانندگان

 .شود¬یم هیتوص ای¬حرفه رانندگان در

 هیناح در را معنادار های¬تفاوت 4 تمیالگور  نتیجه گیری:

 یمرکز ،(p = 6,611) یجگاهیگ ،(p = 6,641) قدامی¬شیپ

(p= 6,6664) انهیآه (p = 6,6664) سر کل و (p = 6,6664) 

 فقط (p= 6,616) 1 و (p= 6,645) 1 های¬تمیالگور در. داد نشان
 وجود معنادار تفاوت یرانندگ مختلف های¬بخش در سر کل در

 در یرانندگ بخش 46 در معنادار اختالفات ،9 تمیالگور در. داشت
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 در. شد دهید (p = 6,6664) سر کل و (p = 6,668) انهیآه هیناح
  .نداشتند معنادار تفاوت تمیالگور از کی چیه زین سری¬پس هیناح

 ،یالکتروآنسفالوگراف تم،یالگور راننده، یخستگ  واژه های كلیدی:

 .یرانندگ ساز¬هیشب
 

 استرس یها شاخص با گرما يابیارز

 يخشك دكل كی درWBGTوTWLيحرارت

 دراهواز واقع گاز-نفت یحفار
 یزیحو فرخنده,  ینخا قاسم یمهد

 تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم

 یبخوب یحرارت استرس طیشرا در افراد یسالمت خطرات  مقدمه:

 پراسترس یها طیمح با یاریبس عیصنا کارگران و است شده شناخته
 یور بهره همراه به آنها سالمت از حفاظت. دارند مواجهه یحرارت

 طبق. دارد معتبر یشاخص از ادهس یکاربرد به ازین ، مناسب دیتول
 لهیبوس یحرارت استرس زانیم تر قیدق ینیب شیپ ر،یاخ مطالعات
 آشکار  WBGTشاخص به نسبت TWL یحرارت استرس شاخص

 استرس سطح یابیارز سهیمقا هدف با قیتحق نیا لذا. است شده
 و مذکور شاخص دو لهیبوس روباز و دهیسرپوش طیمح دو در یحرارت
 شاخص نییتع بمنظور آنها، ریمقاد نیب یهمبستگ یبررس نیهمچن

 .گرفت صورت نهیبه

 یکی گروه، دو در 39 مرداد در مطالعه نیا  روش بررسي:

 یصنعت اتیعمل مشغول روباز طیمح کی در(نفر16) که یکارکنان
 مشغول دهیسرپوش طیمح در( نفر94)که یکارکنان یدوم و بودند
 یحرارت استرس زانیم یابیارز.گرفت انجام بودند یادار فیوظا
 جدید شاخص و WBGT استاندارد شاخص از استفاده با طیمح

TWL یمتوال روز سه یط در عصر و ظهر صبح، نوبت سه در 
 و یجو مهم پارامتر 7 از استفاده با TWL شاخص. گرفت صورت

 مجاز زانیم میمستق بطور لباس، یحرارت مقاومت درنظرگرفتن با
 ارائه را است زین ریتفس قابل یسادگ به هک فرد، یکار سمیمتابول

 مورد 41 نسخه SPSS افزار نرم با شده آوری گرد های داده. دهدیم
 .گرفت قرار وتحلیل تجزیه

 دو هر ی شده یریگ اندازه ریمقاد ده،یسرپوش طیمح در  یافته ها:

 روباز، طیمح در یول دادند نشان را یحرارت استرس عدم شاخص،
 یمتفاوت یحرارت استرس زانیم ،یتوجه لقاب بطور TWL شاخص
 یدار یمعن ارتباط کهیدرحال داد، نشان WBGT شاخص به نسبت

 یریگ اندازه نوبت سه یط در گریکدی با ها شاخص از کی هر نیب
 .( p-value< 6/67) شد حاصل یکار طیمح دو در

 لیبدل گرما از یناش عوارض بروز انتظار رغمیعل  نتیجه گیری:

 مجاز حدود از  WBGTشاخص شده یریگ اندازه ریمقاد تجاوز
 روباز،اما طیمح افراد نیب در ACGIH سازمان توسط شده هیتوص

 لذا. دینگرد مشاهده اختالالت نوع نیا از یگزارش مطالعه طول در
 در یحرارت استرس سطح از یتر یمنطق برآورد TWL شاخص

 شاخص انبعنو و داد نشان مطالعه مورد منطقه خشک و گرم طیشرا
 .دیگرد انتخاب نهیبه

 شاخص ،TWL شاخص ،یحرارت استرس  واژه های كلیدی:

WBGT، گاز-نفت یحفار دکل. 

 

 عنوان به يساختمان مصالح نقش تیاهم يبررس

 يمسكون منازل در صدا جاذب
 یعل,  یبرخوردار  ابوالفضل,  کوهنورد بهرام*,  یمینج محمدرضا

 یجبال

 و مقابله منظور به که هستند یلحمصا یکیآکوست مصالح  مقدمه:

 انتخاب در. روند یم کار به ساختمان در مزاحم یصدا سرو لیتعد
 متفاوت جنبه دو ساختمان طراح صدا، و سر کنترل منظور به مصالح
 .آن انتقال بعد و صوت جذب اول: گرفت نظر در دیبا را صوت

. است شده انجام یمرور صورت به مطالعه نیا  روش بررسي:

 مصالح: همچون ییها واژه دیکل از استفاده با ها تیسا در تجوجس
 نیا در. بود کیآکوست مصالح ،یصوت قیصدا،عا جاذب ،یساختمان
 ،SID ، Google Scholar ، Google) یها تیسا از مطالعه

Magiran ، Medlib, Iran Medex ,Science direct) 

 مقاالت. است شده استفاده نهیزم نیا در الزم اطالعات کسب جهت
 یگردآور از بعد. شدند یگردآور 1641 سال تا 4336 سال از مرتبط

 بودند، مرتبط ما مقاله هدف و عنوان با کمتر که یمقاالت مقاالت،
 مهم و شدند مطالعه کامل صورت به گرید مقاالت و دهیگرد حذف

 .دندیگرد استخراج جینتا نیتر

 شده ساخته صفحات و ها یکاش ،یسرب یصوت یها قیعا  یافته ها:

 یبرهایف از شده ساخته یها لیتا ،یمعدن و یسلولز یبرهایف از
 مصالح یاصل انواع از یا نمونه دار سوراخ یفلز یها یکاش و یمعدن

 صوت یانرژ استحاله سبب یکیآکوست مصالح. باشند یم یکیآکوست
 آن سطح با که را یصوت امواج قادرند مصالح نیا. شود یم حرارت به
 نیا. سازند منعکس درصد 76 از کمتر زانیم به کنند یم رخوردب ها

 یم عمل یصوت امواج آثار با مقابله در ریگ ضربه کی همانند مصالح
 عمق، به یبستگ شود یم جذب مصالح توسط که یصوت مقدار. کنند

 یهوا. دارد صوت فرکانس و مصالح یها حفره مقدار و مشخصات
 شود یم خارج ها آن از و رود یم ها حفره داخل به که شده مرتعش

 بیترت نیا به یصوت یانرژ از یبخش کند یم جادیا اصطکاک
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 عبور موانع از زین صوت از یبخش. شود یم مبدل گرما به و مستهلک
 ها آن صوت جذب یژگیو گرچه. شود یم منعکس فضا در کرده

 با متناسب که دینما انتخاب را یمصالح دیبا طراح است مشابه
 صورت به است ممکن یکیآکوست مصالح. باشد طراح اصخ طیشرا

 .شوند اجرا محل در ای ساخته شیپ

 به افراد آوردن رو و یشهر یفضا کمبود به توجه با  نتیجه گیری:

 که هینقل لیوسا هیرو یب شیافزا و یآپارتمان یواحدها در سکونت
 بهبود جهت یریتداب است ازین شود یم یصوت یآلودگ به منجر

 یآلودگ کاهش یبرا منازل در شده گرفته بکار یساختمان مصالح
 گردد اتخاذ یصوت

 .یمسکون منازل صدا، جاذب ،یساختمان مصالح  واژه های كلیدی:

 

 شركت شاغل زنان يشغل استرس يبررس

 سال در كرمانشاه استان برق یروین عیتوز

 HSE يشغل پرسشنامه از استفاده با 1939
 *فر سعادت یعل

 * یبهشت دیشه یپزشک معلو دانشگاه

 جهانی روز مشکالت از یکی ها¬سازمان در شغلی استرس  مقدمه:

 با مواجهه و جامعه در زنان کار یروین شیافزا به توجه با. است
 امور در آنها تیمسؤل و کار طیمح در مختلف یشغل های¬استرس

 کاهش و خانواده افراد و خود بر آنان اشتغال سوء ریتأث باعث خانه
 زانیم یبررس هدف با مطالعه نیا. گردد¬یم آنان یزندگ تیفیک

 استان های¬شرکت از یکی در شاغل زنان در یشغل استرس
 .شد انجام کرمانشاه

 یمقطع و یلیتحل -یفیتوص بصورت ¬مطالعه نیا  روش بررسي:

 برق یروین عیتوز شرکت در شاغل زن کارکنان از نفر 86 یرو بر
 نییتع منظور¬به. گرفت انجام 4939 سال در کرمانشاه استان

 (HSE) یشغل استرس نامه¬پرسش از یشغل استرس

 استفاده انگلستان   Health and safety executiveمؤسسه
 نسخه SPSS افزار¬نرم از استفاده با ها¬داده لیتحل و هیتجز. شد
 Kolmogrov-Smirnov، t-testیآمار های¬آزمون و 48

 .دیگرد انجام اسکوئر یکا و مستقل

 مورد زنان از درصد 41/51 که داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 کم سطح در) استرس یدارا مجموع در یشغل استرس نظر از مطالعه
 ارتباط افراد یشغل استرس شدت با تأهل تیوضع. بودند( دیشد تا

 های¬طهیح نیب در .(=691/6p) داد نشان را یآمار دار¬یمعن
 تأهل تیوضع و التیتحص با نقش طهیح ،یشغل استرس مختلف
 .داشت یآمار دار¬یمعن ارتباط

 به شتریب توجه لزوم ق،یتحق نیا جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 نیهمچن و کار زمان متوسط کاهش و شاغل زنان یتمندیرضا
 ایجاد و نیمسؤل توسط کار محل در جامع هایی¬برنامه نیتدو

 به یضرور یامر استرس کاهش و زندگی کیفیت بهبود برای شرایط
 .رسدیم نظر

 عیتوز شرکت شاغل، زنان، ،یشغل استرس   واژه های كلیدی:

 .برق یروین

 

 در يعضالن -ياسكلت یها بیآس زانیم يبررس

 ستونیب برق دیتول تیریمد شركت پرسنل
 *فر سعادت یعل

 *یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 عوامل از ییک ،( MSDs ) یعضالن-یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 و گردن کمر، در عمده طور به که است یشغل یها  آسیب شایع
 ها یناراحت نیا بروز از یریشگیپ. میشود نمایان یفوقان یاندامها

 یشغل زیآنال یروشها از استفاده با یکار یتهایوضع یابیارز مستلزم
 یها بیآس زانیم نییتع هدف با مطالعه نیا. باشد یم یارگونوم علم
 تیریمد یشرکتها از یکی در شاغل پرسنل  یعضالن – یتاسکل

 .شد انجام رانیا برق دیتول

 یمقطع و یلیتحل -یفیتوص بصورت مطالعه نیا  روش بررسي:

 برق دیتول تیریمد یشرکتها در شاغل  پرسنل از نفر 448 یرو بر
 نییتع منظور به. گرفت انجام 4939 سال در کرمانشاه استان در

  پرسشنامه  از شرکت نیا  پرسنل یعضالن یاسکلت اختالالت

BODY MAP  سکیر نییتع جهت نیهمچن. شد استفاده 
 و هیتجز. شد استفاده REBA روش از یعضالن -یاسکلت اختالالت

 یها آزمون و 48 نسخه SPSS نرمافزار از استفاده با دادهها لیتحل
 .شد استفاده اسکوئر یکا و تست یت

 از یدرجات یدارا یکار طیشرا به توجه با پرسنل  یافته ها:

 یکیارگونوم سکیر و بودند یناتوان و یعضالن -یاسکلت اختالالت
   .بود ییباال حد در زین

 یناراحت وعیش زانیم که داد نشان مطالعه جینتا  نتیجه گیری:

 ،%7/47 شانه ،%5/18 گردن در بیترت به بدن مختلف ینواح یبرا
 نیب یدار یمعن ارتباط. بود 45/77 کمر و پشت ،%41/11 دست مچ

 بدست REBA سکیر سطح  با دست مچ و کمر گردن، یهایناراحت
 (>67/6p) آمد

 -یارگونوم – یعضالن-یاسکلت اختالالت واژه های كلیدی:

 .REBA-شاغل پرسنل
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 در شاغل كاركنان نیب در يمنیا جو يابیارز

 كرمانشاه استان برق یروین عیتوز شركت
 یعسگر نمحس*,  یانیک نیمع

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*,  نیقزو واحد کار، یعال آموزش موسسه

 تصور و نگرش یابیارزش جهت یشاخص عنوان به یمنیا جو  مقدمه:

 در یمنیا تیاهم به توجه با. شود یم فیتعر یمنیا از کارکنان
 ها فرصت قوت، ضعف، نقاط ییشناسا منظور به و عیتوز یها شرکت

 ابعاد و یمنیا جو یابیارز هدف با مطالعه نیا سازمان، یدهایتهد و
 برق یروین عیتوز شرکت در شاغل کارکنان نیب در آن یساختار
 .است شده انجام کرمانشاه استان

. است یلیتحل یفیتوص مطالعه کی پژوهش، نیا  روش بررسي:

 در یمنیا جو استاندارد پرسشنامه کی شامل اطالعات یآور جمع ابزار
 سن، لیقب از کیدموگراف مشخصات شامل اول بخش. بود بخش دو

 یها پرسش شامل دوم بخش و التیتحص سطح و یکار سابقه
 از پس. بود سوال 19 و بعد 44 در یمنیا جو نمره نییتع جهت یاصل

 از استفاده و SPSS 11 افزار نرم توسط ها داده اطالعات یآور جمع
 ار،یمع انحراف ن،یانگیم) یفیتوص آمار و رمنیاسپ یها آزمون

 .شد لیوتحل هیتجز( مقدار نیکمتر و نیشتریب

 به یکار سابقه و یسن نیانگیم با کارکنان از نفر 15  یافته ها:

 در کردند، شرکت مطالعه نیا در سال 74/3 و 14/91 برابر بیترت
 یمنیا جو نیب یدار یمعن و یقو مثبت، یهمبستگ ،یکار گروه نیا
 تیریمد تعهد با یهمبستگ نیشتریب. داشت وجود آن ابعاد تمام و

 در یمنیا جو به کارکنان نگرش کل نمره ،(=576/6r) .شد مشاهده
 یها آموزش اسیمق نیا در. آمد بدست 9,91 برابر 7 تا 4 اسیمق

 نیشتریب حائز بیترت به( 11/1) دیتول فشار و( 55/9) یمنیا با مرتبط
 نیب یدار یمعن ارتباط چیه. شدند کارکنان یسو از ازیامت نیکمتر و

 مشاهده التیتحص سطح و کار سابقه سن، یرهایمتغ و یمنیا جو
 .نشد

 نگرش در یاساس ینقش ارشد تیریمد تعهد  نتیجه گیری:

 آمده، بدست نمره به توجه با دارد، سازمان نیا در یمنیا به کارکنان
 یبارکار کاهش جهت در موثر برنامه نیتدو ازمندین فوق شرکت

 در اعتماد حس جادیا و یمنیا جو یها شاخص به توجه دارد،
 حوادث کاهش و آنها منیا عملکرد بهبود باعث تواند یم کارکنان

 .شود کار از یناش

 .آموزش د،یتول فشار ت،یریمد تعهد ،یمنیا جو  واژه های كلیدی:

 

 یها حالت در پراكنده X پرتو زانیم يبررس

 كی يوگرافیآنژ بخش در یربرداریتصو مختلف

 يدرمان خدمات مركز
 یپورتق نیحس غالم,  پور یول  روزیف*, یاحمد عمران

 اهلل هیبق, اهلل هیبق*,  مدرس تیترب

 تابش از ینوع( رونتگن اشعه) ای کسیا پرتو  مقدمه:

 از یکی. هست نانومتر 46 تا 6,64 حدود موج طول با یسیالکترومغناط
 یپرتونگار صورت به هک یوگرافیآنژ در کسیا اشعه کاربرد نیتر مهم

 یپرتوها. است ها آن قیدق نهیمعا و مشاهده یبرا ،یخون یها رگ از
 باال دوز با مواجهه احتمال یوگرافیآنژ دستگاه از شده  پراکنده کسیا

 نیا از هدف نیبنابرا دهد؛ یم شیافزا یوگرافیآنژ یاپراتورها یبرا را
 مختلف یها حالت در شده پراکنده X پرتو زانیم یبررس مطالعه

 .هست یوگرافیآنژ بخش در یربرداریتصو

 یمقطع – یفیتوص ی مطالعه کی حاضر ی مطالعه  روش بررسي:

 در پراکنده x پرتو با مواجهه زانیم یبررس خصوص در که هست
 در که هست یوگرافیآنژ بخش در یربرداریتصو مختلف یها حالت
 یبرا راکندهپ کسیا پرتو یریگ اندازه. دیرس انجام به 4939 سال

 مدل smartlon دستگاه از استفاده با یوگرافیآنژ مختلف یها حالت

s 4466 گرفت صورت مختلف فواصل در. 

 کی ی فاصله در پراکنده پرتو مقدار که داد نشان جینتا  یافته ها:

 15 بیترت به نیسا حالت یبرا کسیپرتوا منبع از یمتر دو و یمتر
 ساعت بر ورتیس کرویم 1 و 1,3 وستهیپ یفلوروسکوپ یبرا و 5,3 و

 هر یبرا مواجهه زمان نیانگیم بودن کمتر محدود به توجه با. است
 یم مواجهه مجاز حدود از کمتر ریمقاد ها حالت ی همه در مار،یب

 .باشد

 کمتر درمجموع پرتو کل نیانگیم ج،ینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 یدرحال نیا(. ساعت بر ورتیس کرویم 17) هست استاندارد زانیم از
 به کینزد شده یریگ اندازه مقدار یمتر کی فاصله در که است
 ماریب جمله از مختلف یپارامترها به توجه با و باشد یم مجاز حدود

 پارامترها ریسا و پزشک تخصص و یگراف ویآنژ نوع کننده، مراجعه
 مورد در یزیر برنامه کارکنان، آموزش. کند یم رییتغ مقدار نیا

 بودن مداوم و پزشک کی یبرا ادیز مارانیب تیزیو از ناباجت
 .باشد داشته x پرتو با مواجهه کاهش در یادیز ریتأث تواند یم آموزش

 .مارستانیب ،یابیارز ،یوگرافیآنژ ،x پرتو  واژه های كلیدی:
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 شكل به يافیال جاذب عملكرد یيكارا يبررس

 كاهش در متقاطع نشیچ با لیمستط مكعب

 بسته طیمح كی یيزآوابا زمان
 دالور یوریز فاطمه,  منظم رضا محمد,  یرینص نیپرو

 تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم

 صورت درگذشته جهان نقاط ریسا در که یمطالعات طبق  مقدمه:

 از صامت مهین ای صامت اتاق کی جادیا منظور به است گرفته
 یها گوه شکل به ها جاذب و اند دهکر استفاده یافیال یها جاذب

 شیافزا به یطراح نیا با که اند شده نصب متقاطع و شکل یمخروط
 اند دهیرس نظر مورد قطع فرکانس نیتر نییپا و صامت اتاق آزاد دانیم

 به طرح این. است بوده دشوار و بر هزینه آن اجرای و طراحی که
 تر ساده یتکنولوژ از استفاده با اتاقک ییبازآوا زمان کاهش دنبال
 بندی الیه از استفاده با شکل مستطیل مکعب یافیال جاذب

 .باشد یم آکوستیکی

 علوم دانشگاه صامت مهین اتاق در که مطالعه نیا  روش بررسي:

 زمان اتاق، نیا در طرح یاجرا از بعد و قبل شد انجام تهران یپزشک
 ISO 9911:1666روش به نظر مورد قطع فرکانس در ییبازآوا

 مشخص نیساب روش به اتاق یکل سطح و یجذب سطح و آمد بدست
 دیگرد

 نرم توسط و آمد بدست s9/6=  RT86  یطراح از قبل  یافته ها:

 ابعاد به لیمستط مکعب پانل cad Auto. 179و 9Dافزار

cm41×76 اتاق در طرح یاجرا از بعد.. دیگرد یطراح s4/6=   

RT86 قطع درفرکانس Hz176 سطح و جذب سطح و دیگرد نییتع 
 .آمد بدست m^151 /73 و m^119/97 : بیترت به اتاق یکل

 که کرد استنباط توان یم. آمده، بدست جینتا طبق  نتیجه گیری:

 در نانیاطم قابل روش کی عنوان به تواند یم یشنهادیپ روش
 بمنظور نییپا قطع فرکانس کسب و ییبازآوا زمان کاهش جهت

 .باشد اتاق نیا مناسب ییکارا و صامت مهین اتاق جادیا

 نشیچ شکل، لیمستط ،مکعبیافیال جاذب  واژه های كلیدی:

 .ییبازآوا متقاطع،زمان

 

 یها اتوبوس رانندگان يذهن يخستگ يابیرد

 یباندها راتییتغ از استفاده با یشهر نیب

 يالكتروآنسفالوگراف يفركانس
 یعل,  یراجس نسل لییجبرا,  یمظلوم عادل*,  گوزلو قره  فرامرز

 یآشور محمدرضا,   ینحو یعل,  ینصرآباد عیمط

 علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*, کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه
 رینص خواجه دانشگاه,  یطوس رینص خواجه دانشگاه, شاهد دانشگاه, تهران یپزشک

 یطوس

 صیتشخ یبرا یاریبس پژوهشگران ریاخ های¬سال در  مقدمه:

 استفاده یکیولوژیزیاالکتروف های¬روش از رانندگان یذهن یخستگ
 به رو یخستگ از یناش یرانندگ حوادث همچنان یول اند،¬کرده
 و صیتشخ یبرا یمطمئن های¬روش و ابزار هنوز و است شیافزا

 یابیرد هدف با حاضر مطالعه. است نشده هیارا یخستگ با مقابله
 از استفاده با هریش¬نیب های¬اتوبوس رانندگان یذهن یخستگ

 یمجاز طیمح در یالکتروآنسفالوگراف یفرکانس یباندها راتییتغ
 .است شده انجام یرانندگ

 96 یرو در یلیتحل-یفیتوص روش به مطالعه نیا  روش بررسي:

 رانندگان از. رفتیپذ صورت مرد سالم شهری¬نیب اتوبوس راننده
 لومتریک 465 طول به را کنواختی یمجاز جاده کی که شد خواسته

 یرانندگ ساز هیشب یرو در ساعت در لومتریک 446 ثابت سرعت با
 از استفاده با EEG دادگان همزمان طور به یرانندگ طول در. کنند¬

 ینواح در یمغز کانال 41 از شیاتر ساخت  g.USB amp دستگاه
 با یسر پس و انهیآه ،یمرکز ،یجگاهیگ ،یقدام ،یقدام شیپ

 و لترکردنیف از پس. شد¬یم ثبت هرتز 178 یبردار نمونه فرکانس
 و 4 بتا آلفا، تتا، دلتا، یفرکانس یباندها مزاحم، های¬گنالیس حذف

 راتییتغ سپس. آمدند دست به هیفور عیسر لیتبد از استفاده با 1 بتا
 نییتع یبرا. شدند یبررس یرانندگ طول در یفرکانس یباندها نیا

 مختلف ینواح در یفرکانس یابانده نیا در معنادار اختالفات وجود
 انسیوار زیآنال از یرانندگ ای¬قهیدق 46 یزمان فواصل و یمغز

 .شد استفاده  Fisher LSDیبیتعق آزمون و مکرر های¬سنجش

 و انه،یآه ،یمرکز ،یقدام ینواح در دلتا تیفعال  یافته ها:

 یمعنادار یآمار تفاوت ای¬قهیدق 46 یزمان فواصل در سری¬پس
 نشان معنادار اختالف یمرکز هیناح در صرفاً تتا موج تیالفع. داشتند

 نیح در را یمعنادار اختالف یمرکز و یقدام هیناح در آلفا موج. داد
 در یمعنادار اختالف ،4 بتا موج در نیهمچن. دادند بروز یرانندگ

 مشاهده سری¬پس و انه،یآه ،یمرکز ،یجگاهیگ ،یقدام ینواح
 یمرکز و یقدام ینواح در 1 تاب موج در که یحال در د؛یگرد

 .شد دهید یآمار معنادار های¬تفاوت

 4 بتا تیفعال ظاهراً آمده دست به جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 یذهن یخستگ یابیرد یبرا مناسب یاحتمال شاخص تواند¬یم
 یبیترک های¬شاخص ییشناسا یبرا شتریب قاتیتحق. باشد رانندگان

 .شود¬یم هیتوص ای¬حرفه رانندگان در

 ،یالکتروآنسفالوگراف ، ،یذهن یخستگ  واژه های كلیدی:

 .اتوبوس یرانندگ ساز¬هیشب
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 و صدا با مواجهه زانیم نیب ارتباط يبررس

 صنعت در شاغل افراد در یپرخاشگر
 یدیام دیسع,  ینیحس گل جواد محمد,  یفالح هیرق*,  زمانلو بهیحب

 علوم دانشگاه,   النیگ یپزشک علوم دانشگاه*, النیگ یپزشک علوم دانشگاه
 النیگ یپزشک علوم دانشگاه, النیگ یپزشک

 یعامل تنها نه ،یشغل مهم خطرات از یکی عنوان به صدا مقدمه:

 یزندگ تیفیک بلکه باشد یم ییشنوا ستمیس عملکرد یرو بر انباریز
 عیشا یکیزیف ندهیآال نیا. دهد قرار ریتاث تحت تواند یم زین را افراد

 یزا استرس کی عنوان به افراد، یاجتماع و یکار یها طیمح در
 مشکالت و اضطراب اعصاب، کیتحر سبب است ممکن یعموم
 مواجهه نیب ارتباط یبررس به حاضر مطالعه در. گردد یروان و یروح

 .است شده پرداخته یپرخاشگر زانیم و یکار یها طیمح در صدا با

 از نفر 161 تعداد یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا در روش بررسي:

 نییتع یبرا. داشتند شرکت یگون دیتول صنعت کی در شاغل پرسنل
 د؛یگرد استفاده CEL-176 صداسنج دستگاه از صدا با مواجهه زانیم

 پرسشنامه از افراد یپرخاشگر زانیم یابیارز جهت نیهمچن
 قرار یبررس مورد آن ییایپا و ییروا که یپر و باس یپرخاشگر

 یآمار افزار نرم از استفاده با ها داده لیتحل. شد فادهاست بود، گرفته
SPSS48 رفتیپذ صورت. 

 نفر 413 مطالعه نیا در کننده شرکت افراد مجموع از یافته ها:

 و 41/13± 1/1 یکار سابقه و یسن نیانگیم با آقا نفر 53 و خانم
 مثبت ارتباط یایگو رسونیپ یهمبستگ آزمون. بودند سال 3/9±3/8
 کل نمره و مختلف یواحدها در صدا تراز نیب یرمعنادا و

 بود افراد توسط شده لیتکم پرسشنامه از حاصل یپرخاشگر

(P<6,664).  یصدا تراز با بیترت به بافت واحد و یادار واحد 
 55 و 1/91 یپرخاشگر یکل نمره و بل یدس 45/31 و 1/78

 انمخ نیهمچن. دادند اختصاص خود به را مقدار نیشتریب و نیکمتر
 در یپرخاشگر پرسشنامه از حاصل یکل قسمت چهار هر در ها
 دادند نشان را ینامطلوبتر تیوضع یمعنادار بطور انیآقا با سهیمقا

(P<6,664). 

 نیا در یشغل و کیدموگراف مختلف یرهایمتغ  نتیجه گیری:

 یم یکل یریگ جهینت عنوان به و گرفتند قرار یبررس مورد مطالعه
 که رسد یم نظر به کار طیمح در موجود یصدا که داشت ابراز توان

 در افراد پرخاشگرانه یرفتارها یرو بر گذار ریتاث عوامل از تواند یم
 تیحساس انیآقا به نسبت ها خانم نیهمچن باشد؛ صدا معرض

 یمنف یامدهایپ به توجه با. باشند یم دارا نهیزم نیا در را یشتریب
 ،یشغل حوادث از یریشگیپ یابر مخصوصا رفتارها نگونهیا از یناش

 .ردیپذ انجام یتر جامع مطالعات که شود یم شنهادیپ

 .یپر و باس پرسشنامه ،یپرخاشگر صدا،  واژه های كلیدی:

 ویواكتیراد های¬آئروسل یپرتو مواجهه يابیارز

 در یاسپكترومتر و یيایمیوشیراد یمتدها توسط

 تهران يقاتیتحق راكتور
 زاده قیصد اصغر,  یراحمدای رسول*, یمراد غالمرضا

 رانیا یپزشک علوم دانشگاه, رانیا یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 هوابرد ذرات با مواجهه احتمال خصوص در ها¬ینگران  مقدمه:

 مواد یطیمح یابیارز لزوم ،ای¬هسته ساتیتاس در ویواکتیراد
 شناخت. کند¬یم جابیا ستیز طیمح و مردم یرو بر را ویواکتیراد
 اندازه، شامل ویواکتیراد یها آئروسل یائیمیش و یکیزیف عتیطب
 راکتور یمنیا محفظه در معلق ذرات ییپرتوزا و یائیمیش بیترک

 های¬روش و مواجهه زانیم یشناسائ یبرا ضرورت کی تهران
 عیتوز و مقدار  نوع، نییتع مطالعه نیا از هدف. است ها آن یکنترل
 سکیر نیتخم نیهمچن و یاستنشاق هوابرد ذرات تهیویاکت – اندازه

 .است تهران راکتور کار زمان در آنها

 از حاصل یدهایونوکلئیراد ییشناسا جهت  روش بررسي:

 بردار نمونه کی از شکافت، های¬پاره و ینوترون یها واکنش
 cfm 67/6 یدب زانیم با PVC لتریف به مجهز باال حجم با یطیمح

 دیکاسک دستگاه از استفاده با ها¬آن اندازه – جرم عیتوز. شد استفاده
 ،یپرتو مواجهه یابیارز منظور به. شد نییتع اندرسن مدل مپکتوریا

 یاسپکتروسکوپ دستگاه از استفاده با دهایونوکلئیراد تهیویاکت غلظت
 شمارش یبرا اندازه حسب بر تهیویاکت زانیم نیهمچن و گاما
 ونیالسیسنت دستگاه از فادهاست با ر،یاسم روش به  β و α  تهیویاکت
 .شد انجام عیما

 از اعم یمختلف یدهایئیونوکلیراد که داد نشان ها¬افتهی  یافته ها:

 11Na، 34Sr،494I جمله از یعیطب و یمصنوع یدهایونوکلئیراد

،469Ru،416La  ، 118Ra،141Pb  ،141Bi ، 161Tl 

،111Ac،191Th  ابندی¬یم انتشار راکتور طیمح یفضا در  .
 گستره در ذرات تهیویاکت نیشتریب که داد نشان جینتا نیمچنه

 nm4666) یانبارش مدل با معادل نانومتر 166 از کمتر یزیسا

dp<) 88 از شیب که داد نشان ها¬نمونه زیآنال بعالوه،. آمد بدست %
% 41 نانومتر، 166 از کمتر قطر با یذرات به مربوط  βو α تهیویاکت

 به مربوط%  5 و نانومتر 566 تا 166 نیب قطر با یذرات به مربوط
 .شد برآورد نانومتر 5166 تا 9966 نیب قطر با یذرات

 یطراح در مطالعه نیا از آمده بدست یها داده  نتیجه گیری:

 خواهد استفاده یپرتو مواجهه یابیارز منظور به شیپاال های¬مدل
 .شد

 ته،یویاکت اندازه عیتوز و،یواکتیراد ذرات  واژه های كلیدی:

 .تهران یقاتیتحق راکتور گاما، یاسپکتروسکوپ
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 هتروژنوس و هموژنوس یلترهایف یيكارا نییتع

 عیصنا در ویواكتیراد ذرات حذف منظور به

 ای¬هسته
  بهزاد,  یاراحمدی  رسول,  زاده قیصد اصغر*,  یمراد غالمرضا

 فرد ییرضا
 علوم دانشگاه, یشتبه دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 قاتیتحق علوم دانشگاه, رانیا یپزشک

 و بوده ویواکتیراد ای¬هسته یندهایفرا از حاصل ذرات  مقدمه:

 یلترهایف آوری¬جمع ییکارا. باشند یم یعیوس اندازه گستره یدارا
 نیا در. است ویواکتیراد های¬آئروسل شیربا در مهم یپارامتر هوا،

 هتروژنوس و هموژنوس های¬لتریف تیفیک فاکتور و ییکارا مطالعه
 مورد مختلف انیجر سرعت در ویاکت ویراد ذرات یآور جمع در

 .گرفت قرار یبررس

 از ویاکت ویراد ذرات یزیسا محدوده نییتع جهت  روش بررسي:

 از ذرات تهیویاکت یرگی¬اندازه یبرا و مپکتوریا دیکاسک دستگاه
 نیتضم استاندارد ساسا بر. شد استفاده عیما ونیالسیسنت دستگاه

 ،HEPA یلترهایف ییکارا نییتع جهت ، USAEC تیفیک
ULPA یسنتز افیال نانو یبسترها و (Nanofiber) ذرات از 

Nacl ستمیس. شد استفاده نانومتر 4666 تا 56 اندازه گستره در 
 سطح با زنگ ضد فوالد جنس از شکل ای¬استوانه صورت به آزمون

 با نظر مورد ذرات. شد ساخته مربع متر یسانت 496 ونیلتراسیف
 از. شد دیتول 9116 مدل ذرات، یالکترواسپر دستگاه مولد از استفاده

 و قبل ذرات یعدد غلظت یرگی¬اندازه یبرا LPC ذرات شمارشگر
 .شد استفاده لتریف بستر یکارائ محاسبه و لتریف از بعد

 ی¬دودهمح یدارا ویواکتیراد ذرات که داد نشان جینتا  یافته ها:

 گستره در ذرات یبرا تهیویاکت نیشتریب و بوده، ای¬گسترده یزیسا
 یرگی¬اندازه cpm 4745  تهیویاکت زانیم با نانومتر 166 از کمتر

 ییکارا و فشار افت که داد نشان ذرات ونیلتراسیف تست جینتا. شد
 کاهش ز،یپورسا و افیال قطر شیافزا با ها¬آئروسل آوری¬جمع

 466 قطر با ذرات یبرا یرینفوذپذ زانیم حداکثر ه،بعالو. ابدی¬یم
 عنوان به که آمد بدست مطالعه مورد یها اندازه ریسا انیم در نانومتر

 ییکارا سهیمقا روش نیبهتر. شد نییتع لترهایف در MPPS هیناح
 تیفیک فاکتور باشد، یم (Qf) تیفیک فاکتور از استفاده ها¬لتریف

 سهیمقا در یافینانوال یبسترها که ادد نشان یبررس مورد های¬نمونه
 ییباال تیفیک فاکتور از اولپا و هپا همچون یتجار یلترهایف با

 .باشند¬یم برخوردار

 نانو یفناور یریبکارگ با یسنتز افیال نانو یبسترها  نتیجه گیری:

 در توان¬یم یفناور نیا از و بوده باال ونیلتراسیف ییکارا یدارا

 ویواکتیراد ذرات ژهیبو ذرات کردن لتریف جهت یتنفس یها ماسک
 .نمود استفاده هستند نانو یزیسا گستره یدارا که

 لتریف هموژنوس، لتریف و،یواکتیراد آئروسل  واژه های كلیدی:

 .تیفیک فاکتور ،ییکارا هموژنوس،

 

 ابعاد ينیب شیپ در ها نسبت اسیق

 يرانیا جامعه كیآنتروپومتر
 یقیقح کاظم مهناز*,  یصارم مهناز

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 ،یبوم کیآنتروپومتر اطالعات جامع گاهیپا به دسترسی  مقدمه:

 تناسب که است کشور داخل در محور-انسان طراحی در گام نیاول
 از استفاده راحتی و یریکاربردپذ بهبود هدف، کاربر با مصنوعات بهتر

 خواهد یپ در را وری بهره و تولید سالمت، ایمنی، زار،اب و محصوالت
 هیته در ها نسبت اسیق روش کاربرد حاضر، مطالعه از هدف. داشت
 .است یرانیا کیآنتروپومتر جامع جدول

 هیکل معتبر، یاطالعات منابع در جستجو قیطر از  روش بررسي:

 4939 الس انیپا تا که یرانیا کیآنتروپومتر ابعاد به مربوط مستندات
. دیگرد میتقس هدف و مرجع گروه دو به و یآور جمع اند شده منتشر

 در کیآنتروپومتر  جداول ارائه به مربوط مطالعات یها افتهی
 که هدف گروه و گرفتند قرار مرجع گروه در یرانیا بزرگساالن

 مطالعات نیب از است یرانیا بزرگسال تیجمع کل ندهینما
 قد اریمع انحراف و نیانگیم آن در هک یمل سطح در کیولوژیدمیاپ

 روش از سپس. دیگرد انتخاب باشد آمده بدست یرانیا بزرگساالن
 تیجمع کیآنتروپومتر اطالعات جدول هیته جهت ها نسبت اسیق

 .دیگرد استفاده یرانیا بزرگسال

 یسالها نیب شده منتشر مطالعه 16 شامل مرجع گروه  یافته ها:

 کی از یرانیا جامعه اریمع انحراف و نیانگیم. بود 4931 تا 4978
 استان 11 از نفر 53844 بر بالغ نمونه تعداد با کیولوژیدمیاپ مطالعه
 برآورد امکان دسترس در یها داده. آمد بدست( هدف گروه) کشور

 آمده بدست نسبت حداقل. کردند فراهم را کیآنتروپومتر بعد 95
. بود( یعمود چنگش حد) 147/4 آن حداکثر و( دست کف) 611/6

 4116 و 4835 ،4751 بیترت به مردان قد 37 و 76 ،7 صدک
 یم (=81SD) 4878 و4781 ،4171 زنان و (=57SD) متریلیم

 بیترت به متریلیم حسب بر آرنج و شانه چشم، ارتفاع نیانگیم. باشد
 یم 4681 و 4148 ،4711 مردان در و 358 ،4138 ،4171 زنان در

 .باشد

 کیآنتروپومتر ابعاد برآورد امکان حاضر عهمطال  نتیجه گیری:

 نیا از. کرد فراهم معتبر روش کی قیطر از را یرانیا بزرگساالن
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 جدول نیقتریدق و نیکاملتر عنوان به توان یم مجموعه
 .نمود استفاده یکار یستگاههایا یطراح در موجود، کیآنتروپومتر

 جامعه ،یآنتروپومتر جدول ها، نسبت اسیق  واژه های كلیدی:

 .محور-انسان یطراح ،یرانیا

 

 یصدا كاهش در كیآكوست اتاق ریتأث يبررس

 (بلوئر) هوا پمپ دستگاه از شده منتقل
 مسعود,  یمحمد زهرا,  فروهرمجد فرهاد*,  انیصالح  جعفر

 یبیمص
 علوم, اصفهان یپزشک علوم, اصفهان یپزشک علوم*, اصفهان یپزشک علوم

 اصفهان یپزشک

 عیصنا از یبعض در بلوئر، همچون ییها ازدستگاه هاستفاد  مقدمه:

 یدس 36 از باالتر یصدا یدارا ها دستگاه نگونهیا. باشد یم یضرور
 به اقدام سازنده کارخانجات آن، یصدا کاهش جهت. باشد یم بل

 استفاده مواد نوع دو آن، در که ندینما یم کیآکوست اتاقک ساخت
 مطالعه، نیا از هدف. صوت جاذب مواد و صوت مانع مواد گردد؛ یم

 .باشد یم مذکور مواد یاثربخش زانیم یبررس

 یها طیمح جهت که یمواد اتاقک، ساخت از بعد  روش بررسي:

 یپل سنگ، پشم عبارتنداز؛ که شد گرفته بکار است، جیرا کیآکوست
 فوم و یمتریسانت 5 یمرغ تخم شانه فوم نمد، لن،یات یپل اورتان،

 درفاصله اتاقک درسقف یریگ اندازه. یمتریتسان 1 یمرغ تخم شانه
 وارهید یرو بر مواد از هرکدام بانصب شد انجام یمتریسانت 16 حدود
 وارهید از یمتر 4 فاصله با و جهت 7 در یریگ اندازه اتاقک، یداخل

 انجام A  شبکه در سقف از یمتریسانت16 حدود فاصله با و یخارج
 .دیگرد

 سقف زین و بلوئر به اتاقک ضلع نیکترینزد در  یافته ها:

. باشد یم نمد و سنگ پشم به مربوط انتقال افت نیاتاقک،بهتر
 نیبهتر ،(اتاقک پشت) آن نهیقر زین و کن خفه یورود مجاور وارهید

 ستمیس یخروج وارهید. است داشته نمد و لنیات یپل  را انتقال افت
 1 یمرغ تخم شانه فوم را صدا دهنده کاهش نیبهتر ه،یتهو
 .است داشته یمتریسانت

 داشته هم به کینزد ینسب یاثربخش مواد، یتمام  نتیجه گیری:

 فوم از استفاده یخروج قسمت استثناء به ها قسمت یتمام در اما اند
 عیسر و راحت آن نصب آسان، آن هیته چراکه؛ است بهتر لنیات یپل
 صوت زجاذبین اتاقک یخروج در. دارد یکمتر یشغل یها بیآس و

 .کند یم عمل صوت مانع رازبهت

 صوت، جاذب ک،یآکوست انتقال، افت بلوئر،  واژه های كلیدی:

 .صوت مانع

 از يناش یویكل و ی،كبديخون اثرات يابیارز

 آسفالت یها ومیف با يشغل مواجهه
  ساسان,   زاده حسن جعفر,  نقاب  مسعود*,  یسیدر زارع فروغ

 نیرید دیوح,  یدریح
 یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه*, رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه,  رازیش

 اثبات به رسماً آسفالت یها ومیف بودن محرک اگرچه  مقدمه:

 با درارتباط یمتناقض جینتا نیشیپ مطالعات وجود نیا با است دهیرس
 منتشر آسفالت یها ومیف از یناش یدوکب یویکل ،یخون اثرات جادیا

 و یکبد ،یخون سالمت یابیارز مطالعه این انجام از هدف. اند کرده
 .بود رازیش شهر کاران آسفالت نیب در یویکل

 و کار آسفالت نفر 16 روی بر مقطعی مطالعه نیا  روش بررسي:

 از افراد مواجهه زانیم. گرفت صورت مرجع گروه عنوان به نفر 496
 معلق ذرات کل و بنزن در محلول اجزاء یریگ اندازه قیطر

(Benzene-Soluble Fraction and Total Particulate) 

 یویکل و یکبد ،یخون اختالالت بروز زانیم یبررس و شد نییتع
 تست انجام قیطر از زین آسفالت یها ومیف با یشغل مواجهه از یناش
 نتایج. شد انجام رادرا و خون شاتیآزما و هیوکل کبد یعملکرد یها

 آماری های آزمون و ونیرگرس یها مدل از استفاده با آمده بدست

Chi-Square or Fisher's Exact Test و  

Independent Sample T-Test شدند مقایسه.  

 با برابر بیترت به آسفالت یها ومیف با مواجهه نیانگیم  یافته ها:

  و TP یبرا کعبم متر در گرم یلیم 91/6±63/6  و  19/6±3/6

BSP مقدار نیب مثبت و دار یمعن ارتباط که داد نشان جینتا. بود 
 یمعن رابطه زین مقابل در و آسفالت یها ومیف با مواجهه و خون اوره
 وجود میکلس مقدار و آسفالت یها ومیف با مواجهه نیب یمنف و دار

 نیهموگلوب متوسط غلظت درصد نیانگیم زین و (P<67/6) دارد
 گروه در یدار یمعن بطور پالکت حجم یپراکندگ دامنه و یسلول

 بعالوه ،(P<67/6) باشد یم مرجع گروه از شتریب افتهی مواجهه
 عملکرد در یابیارز مورد یپارامترها یتمام نیانگیم نیب تفاوت

 .(P<67/6)بود دار یمعن مرجع و افتهی مواجهه دوگروه نیب یکبد

 از کمتر کار آسفالت کارگران مواجهه زانیم اگرچه  نتیجه گیری:

 اثرات وجود بر یمبن یشواهد وجود، نیا با بود، یشغل مواجهه حدود
 آسفالت یها ومیف با یشغل مواجهه از یناش یویکل و یکبد ،یخون

 بصورت که است نبوده یا اندازه به تیسم نیا هرچند شد، مشاهده
 به هیکل و کبد خون، یعملکرد یها شاخص انحراف ای و یماریب

 داده نشان کاران آسفالت در نرمال و یعیطب یها محدوده از خارج
 .شود



 علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزددانشگاه -2931خردادماه  02و  02

179 

 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 اثرات آسفالت، یها ومیف کاران، آسفالت  واژه های كلیدی:

 .یویکل اثرات ،یکبد اثرات ،یخون
 

 افتیباز كودكان يسالمت مخاطرات يبررس

 دگاهید از زباله، افتیباز دفن یمحلها زباله،در

 استان یشهرستانهااز يكی در يشغل بهداشت

 1931 سمنان،
 ییذکا  یمجتب,  انیصادق هیمرض*,  یآباد نیحس قهیصد

 دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم
 یبهشت

 یافغان اتباع و کودک غالبا که کارگر یادیز تعداد روزانه  مقدمه:

 از و کنند یم یسپر یشهر یها زباله با را روز ساعات تمام هستند،
 .کنند یم معاش امرار آنها یآور جمع و کیتفک قیطر

 آنها به را کار کودکان لقب توان یم یسخت به که یکوچک شهروندان
 کودکان به لیتبد ها زباله کنار در ساعته 11 یزندگ با که چرا داد،
 به و گردند یم یافتیباز مواد دنبال به که یکودکان. اند شده زباله

 یشهرها در دهیپد نیا مخصوصا)روند یم زهیمکان یها سطل داخل
 یبهداشت نیمواز تیرعا عدم علت به( شود یم مشاهده شتریب بزرگ
.  خرند یم جان به را  یادیز یسالمت خطرات کودکان، نیا توسط

 افتیباز کار در که یافراد کار طیشرا یبررس هدف با مطالعه نیا
 اشتغال زباله افتیباز رکا به که یکودکان بخصوص هستند، زباله

 استان یشهرستانها از یکی در ،یشغل سالمت دگاهید از دارند،
 .است شده انجام سمنان

 یمقطع بصورت و یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 جمع ابزار. است شده انجام زباله، افتیباز کار در افراد از نفر94 یبرو
 آن ییایپا و ییروا هک بود ساخته محقق پرشنامه اطالعات یآور

 ،یبخشها شامل پرسشنامه نیا. گرفت قرار دییتا مورد و یبررس
 یمال تیوضع و خانواده درباره یاطالعات ک،یدموگراف اطالعات

 شغل انجام نحوه و کودکان نیا شغل درباره یبخش و رهیغ و خانواده
 که یسالمت مشکالت ،یفرد حفاظت لیوسا از استفاده تیوضع و
 پرسشگر توسط ها پرسشنامه. بود(  یده گزارش خود)دارند افراد نیا

 که یافراد یتمام است ذکر به الزم. دیگرد یم لیتکم دهید آموزش
 حاضر و بودند شده ییشناسا شهرستان نیا در زباله افتیباز کار در
 .گرفتند قرار یبررس مورد( نفر94)بودن مطالعه در شرکت به

 گستره در مطالعه مورد افراد هک داد نشان ها افتهی  یافته ها:

 ای کمتر یسن نفر47 و سال 16یسن نیانگیم با سال8-71یسن
 یاقتصاد سطح با یها خانواده  آنها همه. دارند قرار  سال41یمساو

 والد تک( درصد56)آنها کودکان از یمین از شیب. داشتند نییپا اریبس
 آنها اتفاق به بیقر اکثر. بودند( بزهکار ای معتاد نیوالد)بدسرپرست ای

 درصد81 و. کردند ینم استفاده یفرد حفاظت لیوسا گونه چیه از
 آنها از درصد95.کردند گزارش را یپوست یهایماریب و مشکالت آنها

 .داشتند تیشکا شانه و کمر زانو، ازدرد زین

 از هستند، زباله افتیباز کار در که یافراد اغلب  نتیجه گیری:

 به توجه با نیبنابرا کنند ینم هاستفاد یفرد حفاظت لیوسا
 نیا توسط یبهداشت نیمواز تیرعا عدم و ادیز اریبس یهایآلودگ
 ییها یگون حمل. دارد وجود آنها یبرا یادیز یسالمت خطرات افراد،

 ستون یناهنجار رشد، حال در کودکان یبرا دارند، یادیز وزن که
 در افراد نیا که آنجا از نیبرا عالوه. آورد یم وجود به را فقرات

 طیمح و پردازند یم یافتیباز مواد یآور جمع به مرطوب یها طیمح
 ها قارچ و ها یباکتر ها، انگل یزندگ یبرا یمناسب مکان مرطوب
 مختلف یها یماریب به افراد نیا یابتال احتمال جهینت در اسست،

 بدون افراد که شود یم دیتشد یوقت موضوع نیا. ابدی یم شیافزا
 یماریب تواند یم زباله. کنند یم کاوش ها زباله در اسکم و دستکش

 ییجا آن از. دهد انتقال فرد به را تیهپات وبا، سالمونال، چون ییها
 ابتال خطر است گربه مثل یجانداران تردد محل زباله یها سطل که
 رود یم باال توکسوپالسموز یماریب به

 نیب در هایماریب و یسالمت مشکالت فراوان وعیش وجود با متاسفانه 
 هنگام افراد نیا اکثر کودکان، مخصوصا  زباله، افتیباز افراد

 را پزشک به مراجعه امکان خانواده یمال مشکالت لیدل به مارشدنیب
 طور به درمانگاه، به کننده مراجعه افراد هم یمعدود موارد در. ندارند
 .شود یم درمان ییسرپا

 .یسالمت اطرات،مخ زباله، افتیباز  واژه های كلیدی:

 

 اختالالت و يشغل استرس زانیم نیب ارتباط

 نوبت نوع و ساعت اساس بر يعضالن– ياسكلت

 مدرس مارستانیب كاركنان یكار
 ینجف زهرا*, ییطباطبا شهناز
 یبهشت دیشه*, یشتیب دیشه دانشگاه

 و پراسترس مشاغل با یمتنوع تیجمع مارستان،یب کارکنان  مقدمه:

 پرستاران، پزشکان،. هستند یعضالن-یاسکلت تاختالال ادیز وعیش
 صدمات با ییها شغل متوسط، مهارت با و یا حرفه مهین یشغلها

 یکیزیف و یروان الزامات با مشاغل نیوا شوند یم شامل را باال
 خطرات به منجر نیا باشند،که یم همراه نییپا یتصد باالوحق

 به یشغل رسان بیآس عوامل از یکی زین یکار نوبت. شود یم شتریب
 بهداشت شبکه کارکنان مشکالت نیبزرگتر واز دیآ یم حساب

 را یجد یها بیآس و عوارض تواندیم مدت دراز در که است یدرمان
 نییتع هدف با قیتحق نیا. سازد وارد آن، ریتاث تحت شاغل افراد به

 با یعضالن-یاسکلت اختالالت و یشغل استرس زانیم نیب ارتباط
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 در مدرس دیشه مارستانیب در یکار نوبت نوع و ساعت بر مالحظه
 .شد انجام4939 سال

 به که است یلیتحل -یفیتوص قیتحق نیا  روش بررسي:

 در شده گرفته کار به یها پرسشنامه. شد انجام یدانیم-یطورمقطع
( 1 ،یشغل-یفرد اطالعات پرسشنامه( 4: شامل قیتحق نیا

 – یاسکلت اختالالت پرسشنامه( 9و یشغل استرس زانیم پرسشنامه
 یمعتبر و مناسب ییایپا و ییروا از بودندکه کیوزیم یعضالن

 .باشند یم برخوردار

 یمعن تفاوت که دادند نشان حاصل جینتا  یافته ها:

ₐ=6/64)یدار  – یاسکلت واختالالت یشغل استرس زانیم نیب ( 
 ن،یهمچن. داشت وجود مدرس مارستانیب کارکنان در یعضالن
ₐ=6/64)یدار یمعن تفاوت  ساعت و یشغل استرس زانیم نیب ( 
ₐ=6/64) یدار یمعن تفاوت ن،یهمچن و یکار نوبت  نوع نیب ( 
 نیا از یحاک جینتا. شد دهید یشغل استرس زانیم و یکار نوبت

 زانیوم جنس تنها یشناخت تیجمع یرهایمتغ انیم از بودندکه مطلب
 یمعن تفاوت یشغل استرس زانیم با کارکنان التیتحص

ₐ=6/64)دار  .داشتند ( 

 یکار نوبت نوع و یکار نوبت ساعت به توجه با  نتیجه گیری:

 طبع به و کار از یناش استرس زانیم مدرس، مارستانیب کارکنان
 مارستانیب نیا نیشاغل در یعضالن -یاسکلت اختالالت زانیم

 متحمل که یپرستار همچون یمشاغل در بخصوص. است متفاوت
 یاسکلت اختالالت باشند، یم یکار نوبت معرض در و اریبس استرس

 .شد دهید یشتریب یعضالن –

 زانیم ،یشغل یعضالن_یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .یکار نوبت ،یشغل استرس

 

 یك در ایمني فرهنگ و رفتار يبوم مدل ارائه

 خودروسازی شركت
 مظلومی عادل*,  طوری قاسم

 رانته پزشکی علوم*, تهران پزشکی علوم

 یمنیا فرهنگ یبوم مدل هیته ضمن مطالعه نیا در  مقدمه:

 شده، هیته( پرسشنامه) یبوم ابزار از استفاده با مطالعه، مورد سازمان
 یبرا ییراهکارها و پرداخته آن یمنیا فرهنگ تیوضع یابیارز به

 .گردید ارائه موضوع نیا بهبود

 نگر شتهگذ صورت به یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 و هیته ضمن آن یط و انجام یخودروساز شرکت کی در یدانیم و
 جهت یابزار عنوان به آن از ،یمنیا فرهنگ پرسشنامه یساز یبوم

 مطالعه نیا. دیگرد استفاده شرکت آن یمنیا فرهنگ یبوم مدل ارائه
 -9 و یبوم پرسشنامه هیته -1 ،یبوم مدل ارائه -4 فاز سه در

 شامل و دسته سه یمبنا بر یمدل آن طی و شد مانجا یدانیم مطالعه
 یطراح سئوال 95 با پرسشنامه کی اساس نیا بر و هیته مولفه 48
 .شد

 تعداد. آمد بدست 177/6 پرسشنامه کرونباخ یآلفا عدد  یافته ها:

 آنها نفر 131 و دهید حادثه نفر 914 که لیتکم را پرسشنامه نفر 843
 مولفه گرید در ،یمنیا مقررات و نیقوان از ریغ به. بودند دهیند حادثه

 ها دهیند حادثه از شتریب ها دهید حادثه توسط آمده دست به ازیامت ها
 .(بود (P<6,67) دار یمعن اختالف مولفه 5 در تنها کنیل) بود

 دهید حادثه در یمنیا فرهنگ یها مولفه یهمبستگ یبررس نیهمچن
 اکثر نیب که است آن وئدم گروه، دو هر بیترک و ها دهیند حادثه ها،

. دارد وجود (P<6,664 ای P<6,67) مثبت یهمبستگ ها مولفه
 یتیریمد عوامل با یمنیا مقررات و نیقوان نیب یهمبستگ نیکمتر

 یمنیا فرهنگ با یفرد عوامل نیب یهمبستگ نیشتریب و( 6,18)
 .بود( 6,31)

 صنعت در یاختصاص پرسشنامه و مدل از استفاده  نتیجه گیری:

 نیا از حاصل جهینت. است مطالعه نیا بارز یهایژگیو از یخودروساز
 را دگانیند حادثه از دگانید حادثه یمنیا فرهنگ بودن باالتر یبررس
 است یعطف نقطه حادثه گفت بتوان دیشا حیتوض در. دهد یم نشان

 و است گذاشته ریتاث دهید حادثه فرد یمنیا فرهنگ رفتن باال در که
 یاثربخش یبررس نیهمچن. است شده آن سطح تیتثب و ارتقاء باعث

 .باشد یم یضرور زین یمنیا یآموزشها

 پرسشنامه – یمنیا فرهنگ – یبوم مدل  واژه های كلیدی:

 .یشغل حادثه – یخودروساز – یاختصاص

 

 بر وارد يكیتراف یصدا از يناش نهیهز برآورد

 ریغ  یریگ اندازه با تبریز شهر نیساكن يسالمت

 ( WTP) مردم پرداخت به  لیتما زانیم میمستق
 یاحمد قهیصد*,  یاحمد عمران
 مدرس تیترب*, مدرس تیترب

 زیست های آالینده مهمترین از یکی صوتی آلودگی  مقدمه:

 می خطر به را انسان سالمتی مختلف ابعاد در که است محیطی
 و بوده صدا از یناش اثر نیتر جیرا ،یآزردگ یعلم اصطالح در. اندازد
. باشد یم یآزردگ کننده جادیا منبع مهمترین کیتراف از یناش یصدا

 یم یکیتراف یصدا از یناش یسالمت یها نهیهز دانستن که آنجا از
 اقدامات یبرا کالن یها یریگ میتصم در یادیز کمک تواند
. باشد داشته یاضاف یها نهیهز لیتحم از یریجلوگ جهت یکنترل
 شهر نیساکن یسالمت بر وارد نهیهز لیتحل مطالعه، نیا از هدف
 .باشد یم یکیتراف یصدا اثر در تبریز
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 از تحقیق این در فوق، هدف به رسیدن یبرا  روش بررسي:

 صدا اثرات زانیم ابتدا کار نیا یبرا. دیگرد استفاده کیهدون روش
 و آزار و تیاذ صدا، به نسبت افراد یتینارضا جمله از انسان یرو بر
 سال در پرسشنامه قیطر از یکیتراف یصدا از یناش اثرات گرید

 یرو از نهیهز زانیم تینها در. آمد بدست زیتبر شهر سطح در 4936
 یآزردگ نیب ی رابطه و صدا از یناش یآزردگ و WTP نیب ی رابطه

 .دیگرد محاسبه هزینه میزان Lden با صدا از یناش

 یکیتراف یصدا اثر در که، آنست از یحاک تحقیق جینتا  یافته ها:

 را باال به متوسط و متوسط یآزردگ سطح افراد درصد 86 از شیب
( افراد درصد 93)  متوسط یآزردگ با یها گروه یبرا. دهند یم نشان
 نهیهز مقدار تینها در  که باشد یم بل یدس 85 برابرLden مقدار

 ادیز یآزردگ سطح با گروه یبرا و آمد بدست  وروی 87,739,417
 91,749,486 برابر نهیهز مقدار و بل یدس 54 ابربر  Lden مقدار

 .آمد بدست وروی

 ی نهیهز تحقیق، یها یافته اساس بر آنجاکه از  نتیجه گیری:

 اریبس ی ها نهیهز تبریز، شهر در افراد یسالمت بر صدا از یناش
 تدابیر گردد یم هیتوص کند، یم تحمیل جامعه و فرد بر را یبزرگ

 و موجود وضعیت اصالح زمینه در هایگذار هیسرما شگیرانه،یپ
 با همراه جامعه و افراد به درمان یها هزینه تحمیل از یریجلوگ

 .ردیگ صورت یکنترل اقدامات

 نه،یهز ،یصوت یآزردگ ،یکیتراف یصدا  واژه های كلیدی:

WTP، Lden. 

 

 در  داده رخ يشغل حوادث نیتر عیشا يبررس

 كشوردر شمالغرب يصنعت یها شهرک از يكی

 1931و1931 سال
 یدشت محمد,  ینظر لیجل*,  مایفه عماد

 زیریت یپزشک علوم, تبربز یپزشک علوم*, تبربز یپزشک علوم

 در که منتظره ریغ و نشده ینیب شیپ است یاتفاق حادثه مقدمه:

 یحت ای و بیآس به منجر دهدکهیم رخ کارگر یبرا فهیوظ انجام نیح
 ای و کارگر یاطیاحت یب علت به معموال حوادث.شودیم یو مرگ
 از یکی کار از یناش حوادث.افتد یم اتفاق کار طیمح منیا نا طیشرا

 به است افتهی توسعه و توسعه حال در یکشورها مشکالت نیمهمتر
 انواع و ها علت به ایدن سطح در حادثه هزاران هررروز که یطور

 یانسان یها نهیهز حوادث نیا راتیتاث نیمهمتر.دهدیم رخ گوناگون
-عمر اتالف باعث ازکار یناش یها مرگ که گقت دیبا.باشدیم آنها

 هدف.دارد یپ در را یریناپذ جبران اثرات که شودیم.. و نهیهز اتالف

 شهرک از یکیدر کار از یناش حوادث وعیش زانیم یبررس مطالعه
 .باشد یم 4931 و 4934 سال کشوردر شمالغرب یصنعت

 نگر گذشته مطالعات عنو از حاضر ی مطالعه  روش بررسي:

 در شده ثبت حوادث از استفاده با مطالعه نیا. است یلیتحل-یفیتوص
 شهرستان بهداشت مرکز و کارخانجات در موجود حوادث یها برگه
 یها سال به مربوط مطالعه نیا حوادث.است گرفته انجام
 روش از استفاده با حادثه هر به مربوط درصد.باشدیم 4931و4934

 .دیگرد محاسبه کل به سبتن یریگ انیم

 انجام مختلف عیشا یپارامترها  مطالعه قالب در حوادث  یافته ها:

 کرد اشاره یدگیوبر یشدگ سوراخ به توانیم ها پارامتر نیا از.گرفت
 به کارگر یاطیاحت یب یرو از% 9/71 معادل یدرصد 34 سال در که

 یشغل یسوختگ آمار 31 سال در مثال ای.و است داده اختصاص خود
 یگرید مهم یها پارامتر  یرو مطالعه نیا در.باشدیم% 45/41

 پس  یتامل قابل ارقام و اعداد که است یگفتن.است دهیزتمرکزگردین
 آمد دست به مطالعه نیا از

 مهم مقوله دو حادثه از یریپشگ در موثر عوامل از  نتیجه گیری:

 در که باشدیم منیا روش به کار یاجرا و کار طیمح منیا یطراح
 و یریشگیپ در اجرا و یطراح مراحل به توجه لزوم حاضر مقاله

 .است قرارگرفته دیتاک و یبررس مورد منیا یاجرا و حوادث کاهش

 یصنعت شهرک-یشغل حوادث نیتر عیشا  واژه های كلیدی:

 .کشور غرب شمال

 

 آتش فوت به منجر كار از ناشي حوادث بررسي

 در  يمیپتروش مجتمع كیدر شاغل  نشانان

 1931سال
 یحقان یقاسمعل,  ایلیاص حسن,  یمرتضو باقر دیس*,  صابر الهام

 یکالئ یمشهد
 مازندران دانشگاه, مدرس تیترب, مدرس تیترب*, مدرس تیترب

 هزاران میر و مرگ موجب ساله هر کار از ناشی حوادث  مقدمه:

 متحده ایاالت حفاظت ملی شورای آمار طبق. گردد می کارگر
 از گردد می کارافتادگی از به منجر که حوادثی تکرار یزانآمریکام
 شیافزا 4358 سال در% 51/46 به 4384 یسالها در% 3/7میزان

 از یحاک کار یجهان سازمان آمار%( . 14زانیم به شیافزا)است افتهی
 466 هر از انگلستان و هلند یاستثنا به اروپا هیاتحاد در که است ان

 از کار از ناشی حوادث خاطر به را خود انج نفر 8 کارگر نفر هزار
 سوئیس ،1 ژاپن ،5 کانادا در ،5 استرالیا در عدد این. دهند می دست

 پرتقال ،9 هلند ،1 یونان ،7 ،آلمان9 دانمارک ،5 بلژیک ،8 اتریش ،5
 آمار ایران در. باشد می 48 ترکیه در و 8 سوئد ، 46 اسپانیا ،8
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 سال در که دهد می نشان ارک از ناشی حوادث مورد در منتشره
 رقم مذکور رقم که پیوسته وقوع به حادثه مورد 41568 تعداد4984
 است حوادثی رقم، این صرفاً و نبوده افتاده اتفاق حوادث کل واقعی

 قرار بررسی مورد آنها وقوع از اطالع از پس کار بازرسان طرف از که
 .است گرفته

 بودهcase-seriesنوعاز تحقیق دراین مطالعه نوع: روش بررسي

 سال در که یمیپتروش مجتمع کی در شاغل  نشانان آتش. است
 را مطالعه مورد جامعه بودند شده فوت به منجر حوادث دچار 4934

 افراد برای فوت به منجر حادثه هر وقوع دنبال به. دادند می تشکیل
 قیطر از یمیپتروش عیصنا  HSEواحدکل به حادثه مذکور،

 در شاغل نشانان آتش زین و بهداشت کارشناسان و ینمیا کارشناسان
 .است شده تکمیل مربوطه های فرم و دهیگرد ارسال یمیپتروش

 حوادث کل تعداد شده انجام های بررسی اساس بر  یافته ها:

 که است بوده مورد 3 ،4934 سال در فوت به منجر شده گزارش
 است شده یکار روز 85766 رفتن دست از باعث

 علل ترین عمده شده انجام های بررسی براساس  یری:نتیجه گ

 در بحث مورد یمیپتروش درمجتمع شاغل  نشانان آتش میر و مرگ
 آن یپ در و%( 1/11)نگیتریواحدم در کلر گاز نشت لیدل به 34 سال

 گاز از یناش یزدگ گاز لیدل به زین%( 1/44) و قیحر و انفجار
 .است دهبو یخفگ آن یپ در و HDواحد در تروژنین

 به منجر نشانان،حوادث آتش:یدیکل واژگان  واژه های كلیدی:

 .یمی،پتروشیکار فوت،حوادث

 

 استرس از يناش مواجهه یوماركرهایب زیآنال

 افتهی مواجهه افراد يبازدم یهوا در ویداتیاكس

 سیلیس با
مهدی جاللی، عبدالرحمان بهرامی، محمدجواد زارع، نیما بریجانی، 

 حسین محجوب
 یپزشک علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم شگاهدان

 همدان یپزشک علوم دانشگاه, همدان یپزشک علوم دانشگاه, زدی

 های¬طیمح های¬یآلودگ نتری¬مهم از یکی سیلیس مقدمه:

 به افراد ابتالء باعث آن ذرات با یاستنشاق مواجهه و بوده یشغل
 ویداتیاکس با مرتبط یماریب کی سیکوزیلیس. گردد¬یم سیکوزیلیس

 و سیلیس کیژنوتوکس و کیبروژنیف اثرات که باشد¬یم استرس
 ابتالء باعث تواند¬یم استرس ویداتیاکس دیتول در آن بالقوه توان
 و رونده¬شیپ یماریب نیا. شود هیر سرطان به افراد

 نشده ارائه آن یبرا یمناسب درمان تاکنون و بوده برگشت¬رقابلیغ
 با افتهی مواجهه افراد یبازدم یهوا زیآنال هدف با حاضر مطالعه. است

 با مرتبط مواجهه یومارکرهایب نییتع منظور¬به و سیلیس غبارات

 و یطراح SPME GC MS روش از استفاده با ویداتیاکس استرس
 .دیگرد اجرا

 یهوا ،یشاهد -مورد یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 مبتال مارانیب ،(نفر 16) سیلیس غبارات با افتهی همواجه افراد یبازدم
 سالم افراد و( نفر 16) یگاریرسیغ سالم افراد ،(نفر 1) سیکوزیلیس به
 بازدم های¬نمونه از CC 766 ابتدا در. شد زیآنال( نفر 17) یگاریس
 فرار باتیترک. دیگرد آوری¬جمع یتریل 9 تدالر های¬سهیک در

 جامد فاز استخراج زیر روش از دهاستفا با ها¬نمونه در موجود

(SPME) یگازکروماتوگراف دستگاه توسط و استخراج- 
 زیآنال منظور¬به. دیگرد زیآنال (GC-MS) جرمی¬نبی¬فیط

 .شد استفاده SPSS V48 افزار¬نرم از ها¬داده

 دیگرد ییشناسا ها¬نمونه در فرار بیترک 16 مجموع در  یافته ها:

 یباتیترک استون و زوپرنیا تولوئن، بنزن،(. نمونه کی در حداقل)
 داد نشان جینتا. دندیگرد کشف بازدم های¬نمونه هیکل در که بودند

 هگزانال، د،یاستالدها کیپ مساحت نیانگیم در یمعنادار تفاوت که
 در بوتانون–یدروکسیه-9 و پروپانول-1 پنتادکان، دکان، نونانال،

 گرید گروه دو به سبتن مثبت کنترل و مواجهه گروه دو افراد بازدم
 نیا کیپ مساحت کهطوری¬به  .(>67/6P_Value) دارد وجود

. شد نییتع گرید گروه دو از باالتر گروه دو نیا بازدم در باتیترک
 مثبت کنترل و مواجهه گروه دو یبازدم زوپرنیا ریمقاد نیهمچن
 نیب زین ها¬تفاوت نیا و بود تر¬نییپا گرید گروه دو به نسبت
  بود عنادارم ها¬گروه

 را بازدم یهوا زیآنال روش از استفاده حاضر مطالعه  نتیجه گیری:

 و یشغل شناسی¬سم مطالعات در نینو یایمد کی عنوان¬به
 باالتر به توجه با. داد قرار دییتأ مورد مواجهه یومارکرهایب یبررس
 بازدم در بوتانون-1یدروکسیه-9 و پنتادکان دکان، نیانگیم بودن
 باتیترک نیا ها¬گروه هیکل به نسبت مواجهه گروه افراد

 غبارات با مواجهه یبرا یمناسب یبازدم یومارکرهایب است¬ممکن
 .باشند سیلیس

 مواجهه، یومارکرهایب بازدم، یهوا زیآنال  واژه های كلیدی:

 .سیکوزیلیس س،یلیس غبارات استرس، ویداتیاکس
 

 از یكي در شغلي حوادث بروز میزان بررسي

 -1931 های سال يط در تهران یها نمارستایب

1931 
,  یمینج محمدرضا,  کوهنورد بهرام*, ینظام ریم  السادات سهینف

 یعباس  هیآس, ییصفا رضا
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 های آسیب و خسارات بروز موجب حوادث، از برخی  مقدمه:

 کاهش طریق از امر این که شوند می جدی اجتماعی انسانی،
 و داشت خواهد تولید و وری هرهب بر داری معنی تأثیر کاری، راندمان

  حاصله روانی اثرات آن تبع به و اجتماعی سوء اثرات تر، مهم نکته
 حوادث بررسی مطالعه این از هدف. باشد می کار نیروی روی بر

( 4936-4931) ساله سه دوره یک در مارستانیب در کار از ناشی
 .باشد می

 حوادث لک نگر گذشته صورت به پژوهش این در  روش بررسي:

-4931)ساله سه زمانی دوره یک در مارستانیب در کار از ناشی
 و حادثه شدت ضریب و حادثه تکرار ضریب های روش به( 4936

 .قرارگرفت تحلیل و تجزیه مورد تکرارحادثه– شدت شاخص

 سال در و یدگیبر به مربوط4936یبرا حادثه نیتر عمده  یافته ها:

 سن اساس بر.بود بدن زدریت ایاش فرورفتن 4931 و 4934 یها
 نیهمچن و بود سال 96-16 یسن ی درمحدوده حوادث آمار نیباالتر

 آمار نیباالتر کم یکار ی سابقه با یافراد کار ی سابقه اساس بر
 نود ،4936 سال در شده گزارش حوادث کل تعداد. داشتند را حوادث

 و صد ،4931 سال در و مورد ازدهی و صد ،4934 سال در و مورد دو و
 یکار روز 1894 رفتن دست از باعث که است بوده مورد نه و ستیب

 در یکار روز4151 و 4934 سال در یکار روز4159 و 4936 سال در
 4936 سال به مربوط حوادث فراوانی کمترین. است شده 4934 سال
 محاسبه حادثه شدت میزان و 81/97 آن حادثه تکرار ضریب که بوده
 نیشتریبودهاستوب41/6تکرارحادثه– شدت شاخص و 31/6 شده

 آن حادثه تکرار ضریب که بوده 4931 سال به مربوط حوادث فراوانی
– شدت وشاخص 81/6 شده محاسبه حادثه شدت میزان و 74/11

. بودهاست48/6 تکرارحادثه
 یشیروندافزا 4936 بابررسیحوادثمیتواناستنباطکردکهبروزحوادثازسال

 .است داشته

 بر نظارت و مناسب های دستورالعمل تدوین با  نتیجه گیری:

 توان می زیادی حد تا آموزشی های دوره برگزاری نیز و آنها اجرای
 پژوهش این در بررسی مورد شغلی حوادث از بسیاری وقوع از

 .کرد پیشگیری

 مارستان،یب حادثه، تکرار ضریب شغلی، حوادث  واژه های كلیدی:

 .تکرارحادثه– شدت شاخص

 

 در كار با مرتبط يشغل یها نسرطا يبررس

 يصنعت یها طیمح
 کوهنورد بهرام,  نسب آقا یمهد,  ییصفا رضا*,  یمینج رضا محمد

 را عیشا یسرطانها از درصد 16 تا 1 یشغل یها سرطان  مقدمه:

 عوامل با ارتباط در سرطان نوع 41 از شیب که دهند یم لیتشک
 عوامل با مواجهه ،یشغل سرطان علت. هستند یشغل و یطیمح

 بعنوان حرف و عیصنا از یبرخ. باشد یم یکار طیمح در زا سرطان
 نیب نیهمچن. اند شده شناخته یشغل سرطان یبرا پرخطر مشاغل

 ی وهیش به مربوط عوامل و یشغل یزا سرطان عوامل از یبرخ
 قیتحق نیا از هدف لذا. دارد وجود کننده دیتشد و یتیتقو اثر ،یزندگ
 .است کار با مرتبط یشغل یها سرطان به ینگاه

 با که است یا کتابخانه یا مطالعه حاضر مقاله  روش بررسي:

  و SID ،Google Scholarرینظ یمنابع از ینترنتیا یجستجو

Sciencedirect گرفت قرار یبررس مورد و یآور جمع. 

 های اندام و مثانه ها، ریه پوست، در شغلی سرطانهای  یافته ها:

 یسرطانها درصد 57 به نزدیک. شوند می دیده بیشتر خون سازنده
 مهمترین سیگار، دنیکش. باشد یم پوست سرطان به مربوط یشغل

 صنعتی، کشورهای در. است ریه یشغل سرطان کننده دیتشد عامل
 مواد با تماس حاصل مردان، میان در ها بدخیمی تمامی% 3 تقریباً

 می کمتر زنان برای ارقام این و باشد می کار محیط در سرطانزا
 هستند ظهور حال در کشورهایی در اکنون شغلی های سرطان. باشد

 با مواجهه بین فاصله. افتد می اتفاق آنها در شدن صنعتی فرآیند که
 ها مدت و بکشد درازا به سال 17تا46تواند می بیماری بروز و عامل
 .دهند مى روى مواجهه از پس

 و بوده یریشگیپ لقاب کامال یشغل یسرطانها  نتیجه گیری:

 را نفر ها ونیلیم جان توانند یم یکار یها طیمح درسطح مداخالت
 بروز از یریشگیپ یبرا راه نیمهمتر و نیاول. ندینما حفظ سال در

 مصرف چرخه از آور انیز مواد حذف ،یطیمح و یشغل یها سرطان
 مورد یزا سرطان مواد با کارگران مواجهه و تماس کاهش ای و

 اقدامات و خطر عالئم آموزش. باشد یم کار طیمح در استفاده
 کارگران از ای دوره معاینات انجام پیگیری زین و کارگران به حفاظتی

 .باشند یم یبعد یشنهادیپ اقدامات از مشاغل این در شاغل

 .صنعت کار، ،یشغل سرطان  واژه های كلیدی:

 

 مورد یها اپرون كیارگونوم یها جنبه يبررس

 یولوژیراد یها شبخ در استفاده
 انیزمان زهرا*, یعبد بهیاد

 رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 کاربر با کار طیمح طیشرا و زاتیتجه تطابق علم یارگونوم  مقدمه:

 علم دیآ یم شمار به علم نیا مهم مباحث از که یآنتروپومتر و است
 یبررس منظور به حاضر مطالعه. است شده فیتعر یبدن ابعاد سنجس

 یولوژیراد یها واحد در موجود یها اپرون کیارگونوم تناسب زانیم
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 انجام ها واحد آن در شاغل پرتوکاران با مارستانها،یب یصیتشخ
 .گرفت

 مطالعه نیا در کننده شرکت پرتوکاران نفر 166از  روش بررسي:

 طیشرا و کیدموگراف اطالعات یحاو ی پرسشنامه تا شد خواسته
 اپرون یراحت از کاربران درک زانیم. ندینما لیمتک را خود کار طیمح
 نیهمچن و ،یچشم یساز هیشب اسیمق از استفاده با موجود، یها
 افراد کیآنتروپومتر ابعاد سهیمقا با اپرونها کیارگونوم تناسب زانیم

 اپرون ریسا و یسرب یها روپوش اندازه و مطالعه در کننده شرکت
 .آمد بدست موجود، یها

 با ها اپرون یراحت از را خود قضاوت زانیم کاربران  یافته ها:

: نمودند ذکر بیترت نیا به یچشم یساز هیشب اسیمق از استفاده
% 8 و متوسط یراحت% 91 راحت، یحدود تا% 11 ،یراحت بدون91%
 لیتما عدم علت مطالعه در کننده شرکت افراد از% 18.  راحت اریبس
% 19 و آنها یباال وزن و اندازه تناسب عدم را ها اپرون از استفاده به
. نمودند عنوان را مارانیب تجمع و ها بخش یشلوغ باال، یکار بار
 اپرون نیا یها اندازه با کیآنتروپومتر ابعاد سهیمقا به مربوط جینتا
 شرکت از% 81 یبرا یسرب یها روپوش وزن که داد نشان ها

 یها اپرون ی اندازه نیهمچن. باشد یم نامناسب مطالعه در کنندگان
 .ندارند مطابقت یرانیا جامعه کیآنتروپومتر ابعاد با موجود

 یها بخش کارکنان ییپرتو حفاظت زاتیتجه  نتیجه گیری:

 جینتا و گرفت قرار یبررس مورد یارگونوم دگاهید از ،یولوژیراد
 آنها کیآنتروپومتر یابیارز نیهمچن و کاربران یخوداظهار به مربوط
 تواند یم ،یارگونوم کردیرو با زاتیتجه نیا یطراح که دادن نشان

 .باشد موثر اریبس فهیوظ نیا یبخش اثر و ییکارا شیافزا در

 .یآنتروپومتر ،یولوژیراد ک،یارگونوم تناسب  واژه های كلیدی:

 

 يصوت قیعا يكیمكان و يكیآكوست یها يژگیو

 یمریپل تینانوكامپوز كی از شده ساخته
 رضا محمد,  یقاسم  لیاسماع,  یرینص  نیپرو*,  یاحمد دیسع

 پور لیاسماع منظم
 و مریپل پژوهشگاه, تهران یپزشک علوم دانشگاه*,  تهران یپزشک علوم دانشگاه

 تهران یپزشک علوم دانشگاه, رانیا یمیپتروش

 کنترل منظور به یتینانوکامپوز یصوت یها قیعا از استفاده  مقدمه:

 نیا از هدف. دیآ یم حساب هب شرفتهیپ کامأل و نینو علوم از صدا
 تینانوکامپوز یکیمکان و یکیآکوست عملکرد یبررس و ساخت مطالعه

 .است رس نانوخاک/رنیاستا نیبوتاد لیتریلونیآکر

 در رنیاستا نیبوتاد لیترین لویآکر تینانوکامپوز  روش بررسي:

 اکسترودر از استفاده با رس نانوخاک 1 و 8، 1، 1 یوزن یها درصد
 استفاده با مختلف یوزن درصد با یها نمونه. شد ساخته یچیدومارپ

 انتقال افت یریگ اندازه یبرا. شدند ساخته پرس و قیتزر دستگاه از
 یبرا و یکروفونیم 1 وبیت امپدانس کیآکوست دستگاه از صوت
 استفاده کشش تست دستگاه از یکیمکان اتیخصوص یریگ اندازه
 با شده ساخته یها تیوزنانوکامپ کیکروسکوپیم ساختار. دیگرد

 یعبور یالکترون کروسکوپیم و کسیا اشعه ونیفراکسید از استفاده
 .شد یبررس

 درصد 1 و 1 یحاو  یها تینانوکامپوز صوت انتقال افت  یافته ها:

 فرکانس در بل یدس 1-7 و 8-16 بیترت به رس نانوخاک از یوزن
 566 - 4866) نییپا یها فرکانس و( هرتز 4866-8966) باال یها

 شیافزا خالص رنیاستا نیبوتاد لیترین لویآکر با سهیمقا در( هرتز
 نانوخاک درصد شیافزا با یکیاالست مدول آن بر عالوه. داد نشان
 در صوت انتقال افت شیافزا با تطابق در که افتی شیافزا رس

 یلیخ مقدار به ها نمونه یسطح تهیدانس. بود نییپا یها فرکانس
 شیافزا رس نانوخاک یوزن درصد شیافزا با هسیمقا در یزیناچ

 یوزن درصد 1 یحاو یها نمونه در نانوذرات پراکنش نحوه. افتی
 .بود هموژن صورت به رس خاک ازنانو

 شیافزا در یتوجه رقابلییتغ نانوذرات شیافزا  نتیجه گیری:

 تواند ینم جرم نیبنابرا و نداشت ها تینانوکامپوز یسطح تهیدانس
 نحوه. شود گرفته نظر در ها نمونه انتقال افت شیافزا رد موثر عامل

 از کمتر درصد یحاو یها نمونه در نانوذرات هموژن پراکنش
 عامل نانوذرات نیا یبعد دو ساختار نیهمچن و رس نانوخاک

 مدول شیافزا و باال، یها فرکانس در صوت انتقال افت شیافزا
 در نییپا یها انسفرک در صوت انتقال افت شیافزا عامل یکیاالست
 .شد گرفته نظر

 ، یمریپل تینانوکامپوز ، صوت انتقال افت  واژه های كلیدی:

 .یکیاالست مدول ، وبیت امپدانس

 

 سكیر يابیارز در یزیب یها شبكه یریبكارگ

 یكار یها ندیفرآ و ستمیس يمنیا
,  یدهقان اصغر, ییذکا  یمجتب, فام محمد رجیا*,  یفالحت محسن

 ورپ داداش یعل
 علوم دانشگاه,  همدان یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 مدرس تیترب دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک

 است ممکن که خواسته نا حوادث از یریشگیپ جهت  مقدمه:

 یمنیآ زیآنال ستیضرور باشد، داشته دنبال به را بار فاجعه یامدهایپ
 یابیارز یها کیتکن. دیآ عمل به یکار یها ندیفرآ و ها ستمیس در
 ییها روش رهیغ و FTA، BOW-TIE،  ETA لیقب از سکیر

 نیا. اند گرفته قرار استفاده مورد حال به تا گذشته از که هستند
 تیمحدود موجود، تیقطع عدم و ستایا خاطرساختار به ها کیتکن
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 نیزیب شبکه. کنند یم جادیا ایپو سکیر یابیارز در را یبزرگ یها
 و رهایمتغ از یا مجموعه که است یاحتماالت یکیگراف مدل کی

 گراف کی شبکه، نیا. دهد یم نشان را کدام هر به مربوط احتماالت
 یها ریمتغ حکم در ها گره آن، در که است یا چرخه ریغ و میمستق

 .باشند یم مسئله

 کی بعنوان نیزیب شبکه یمعرف مقاله نیا از هدف  روش بررسي:

 تیمحدود و نواقص تواند یم که باشد یم ایپو سکیر یابیارز روش
 به مربوط اطالعات یآور جمع جهت. دینما رفع را گرید یها روش
 مرتبط ینترنتیا یها تیسا مقاالت، از آن کاربرد و نیزیب یها شبکه

 .دیگرد استفاده

 که دهد یم نشان نیزیب شبکه کاربرد یمورد مطالعات  یافته ها:

 از  کیتکن نیا باشد، یم سکیر یابیارز یبرا یقو کیتکن کی
 نسبت آن دیفوا اما دارد FTA با یادیز شباهت مختلف یها جهت

 یوابستگ دادن نشان لیقب از یموارد در ها روش ریسا و FTA به
 باشد یم تیقطع عدم گرفتن نظر در و احتماالت رییتغ رخدادها، نیب

 عرصه در کارشناسان و رانیمد که یمشکل نیبزگتر  نتیجه گیری:

 در یریگ میتصم هستند، روبرو آن با ها ستمیس یمنیا تیریمد
 از یکی ، نیزیب شبکه یها مدل. باشد یم ها تیقطع عدم طیشرا

 یسع قیتحق نیا در. هستند یریگ میتصم در قدرتمند یها روش
 آنها دکاربر و یکیگراف-یاحتمال یها مدل نیا یمعرف به است شده

 .شود پرداخته ندهایفرآ و ها ستمیس یمنیا تیریمد در

 .ستمیس ،یمنیا سک،یر ،یابیارز ن،یزیب شبکه  واژه های كلیدی:

 

 در ارگونومي دیدگاه از مشاغل ارزیابي آنالیزو

 ایران نفت ملي شركت
   میرح دیس,   فتح معتمد  فتح معتمد دیمج*,   یمیسل  فاطمه

 یپوررکن یمهد

 و آن محور انسان ، ها پیشرفت رمز و راز کلید ، توسعه  مقدمه:

 ایمنی ، بهداشت مدیریت.  باشد می بسیار توجه شایان وی سالمت
 هدف با و امر این به اعتقاد با ایران نفت ملی شرکت زیست محیط و

 ای پروژه ، کارکنان تمام اجتماعی و روانی ، جسمی سالمت ارتقای
 در و تعریف ارگونومی دیدگاه از مشاغل بیارزیا و آنالیز ، عنوان تحت

 منطقه در 444 و 449 شماره حفاری دکل ، شمال حفاری شرکت
 ارزیابی و آنالیز طرح این هدف.  است گذاشته اجراء به ، سرخس
 و  اصالح منظور به  پیشنهاداتی ارائه و ارگونومی دیدگاه از مشاغل

  های دکل از کیی در باال مخاطرات با کاری ایستگاههای  بهبود
 . است  ایران نفت ملی شرکت حفاری

 RULA  ،روشQEC ،روش نوردیک پرسشنامه  روش بررسي:

 باًًیتقر  ،که مختلف یکار پست 18 یرو بر یبررس نیا  یافته ها:

 یحفار شرکت در را یحفار یدستگاهها در موجود مشاغل اغلب
 یسن نیانگیم.  گرفت انجام دهد، یم قرار پوشش تحت ، شمال

 با  سال 19/99  ،449 یحفار دستگاه در مطالعه مورد کارگران
 نیانگیم.  بود سال 11-86 آن محدوده و سال 47/1 اریمع انحراف

 ماه 9 کار سابقه نیکمتر و سال 469/7 ± 518/6 کارگران کار سابقه
 کارگران از درصد 9/59 سن.  آمد بدست سال 91 آن نیشتریب و

 18 از کمتر سن به مربوط یفراوان نیشتریب و بود سال 98 از کمتر
 نیانگیم است مطالعه مورد افراد جوان تیجمع دهنده نشان که بود

 قد نیانگیم  و لوگرمیک 81/51± 17/49 یبررس مورد کارگران وزن
 در که دیگرد نیمع نیهمچن.  بود متریسانت 75/451 ±11/11 آنها

.    هستند دست استر درصد 37 و یگاریس افراد از درصد 5/48 حدود
 افراد درصد 98/37 ، کینورد پرشسنامه از حاصل جینتا براساس

 گانه 3 ینواح از یکی در حداقل گذشته ماه 41 یط در مطالعه مورد
 عیتوز.  اند بوده یناراحت و درد دچار یعضالن – یاسکلت دستگاه

 گوناگون یاندامها در یعضالن – یاسکلت اختالالت میعال یفراوان
. است شده ارائه( 4 – 1) لیذ ینمودارها و جداول در کارگران بدن

 در اختالالت نیشتریب شود، یم مشاهده زین جداول در که یهمانطور
 درصد 7/94)  پا و(  درصد 8/11)   زانو ،(  درصد 9/73)  کمر هیناح
 تنها مذکور یدرصدها است ذکر قابل البته. است شده گزارش( 

 یها داده و( Valid) اند شده  داده پاسخ و معتبر یها داده شامل
 46 حدود. ) اند نداشته یریتأث زانیم نیا در(  Missing) شده گم

 . ( اند بوده  Missing یها داده ، ها داده از درصد

  روشهای با شده انجام ارزیابی از حاصل نتایج  نتیجه گیری:

QECوRULA  پوسچر بررسی تحت افراد اکثریت که داد نشان 
 باال آنها در اختالالت به ابتال پتانسیل و نداشتند قبول قابل ریکا

 از درصد 15/7. بود متفاوت پتانسیل این مختلف مشاغل در و بوده
 روش یعنی. گرفتند قرار عملیاتی یک سطح در مطالعه مورد کارگران

QECقبول قابل کاری پوسچر افراد این که بود این دهنده نشان 
. گرفتند قرار عملیاتی دو سطح در کارگران زا درصد 6/76 داشتند،

 های ارزیابی و ها بررسی انجام که بودند وضعیتی دارای کارگران این
 به نیاز نزدیک درآینده بود ممکن و بوده الزم آنها مورد در بیشتر

 از درصد 71/99. باشد آنها کاری پست در تغییرات و اصالحات
 الزم بیشتر بررسی به نیاز بر عالوه که بودند وضعیتی دارای کارگران

 و گیرد صورت آنها کاری پست در اصالحی تغییرات زودی به که بود
 که عملیاتی چهار سطح در کارگران از درصد 37/46 کاری پوسچر
 این به توجه با. گرفت قرار است، سریع خیلی تغییرات دهنده نشان

 و سه سطح در اتیعمل قسمت در شاغل کارگران از ییباال درصد که
 قسمت این در بیشتر اصالحی تغییرات گرفتند، قرار یابیارز چهار
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 این کارگران در نیز بدن مختلف قسمتهای امتیازات. بود متمرکز
 .بود افراد بقیه از بیشتر قسمت

 ارگونومی ، حفاری دکل ،  حفاری صنعت  واژه های كلیدی:

 .عضالنی  - اسکلتی  ،بیماریهای

 

 يشغل رضایت بر يشغل یها يویژگ مدل تاثیر

 یخودروساز صنعت یك در
 مانیا,  یاصغر یمهد,  یرحمان عبدالرسول*, این یعباس هیمرض

 احمدنژاد
 تهران, تهران یپزشک علوم, رازیش*, تهران یپزشک علوم

 یها یویژگ مدل تاثیر و یبررس حاضر مطالعه از هدف  مقدمه:

 یک در لشاغ کارکنان یشغل رضایت سطح با آن ارتباط و یشغل
 .باشد یم یخودروساز صنعت

 از نفر 476 یتحلیل - یتوصیف مطالعه این در  روش بررسي:

 صورت به تهران شهر یخودروساز صنایع از ییک در شاغل کارگران
 پرسشنامه، 9 اطالعات یآور جمع ابزار. شدند انتخاب ساده یتصادف

 و اولدهام و هاکمن یشغل یها یویژگ مدل دموگرافیک، مشخصات
 نرم از ها داده تحلیل و تجزیه یبرا. بودند هرزبرگ یشغل رضایت

 انالیز یتحلیل آزمون و یتوصیف آمار از و 41 ویرایش SPSS افزار
 رگرسیون آنالیز و یهمبستگ تست،آزمون – یت آزمون ، واریانس
 .شد استفاده

 یدارا افراد% 9/19 که داد نشان حاضر مطالعه نتایج  یافته ها:

 یانگیزش بالقوه توان یدارا یدارا بقیه و پایین یانگیزش وهبالق توان
 یدارا% 5/81پایین، یشغل رضایت یدارا افراد% 9/47. بودند متوسط
 نتایج. بودند باال یشغل رضایت یدارا% 48 و متوسط یشغل رضایت

 رضایت با آن ابعاد تمام و یانگیزش بالقوه توان بین که دادند نشان
 با مطابق همچنین .(=664/6p)دارد وجود یمعنادار ارتباط یشغل

 یدارا یشغل رضایت عامل بر یشغل تنوع که شد مشخص ها یافته
 .است بوده تاثیر بیشترین

 و مدیریت تاثیر و نقش به حاضر مطالعه نتایج  نتیجه گیری:

 بالقوه توان بهبود جهت در مؤثر مداخالت انجام جهت سرپرستان
 مطالعات انجام بنابراین. کند یم تاکید یشغل رضایت و یانگیزش
 توان بر گذار تاثیر یفاکتورها دیگر یشناسای جهت در آینده در بیشتر
 .گردد یم پیشنهاد یشغل رضایت و یانگیزش بالقوه

 صنعت ،یشغل رضایت ،یشغل یها یویژگ مدل  واژه های كلیدی:

 .یخودروساز

 

 حوادث یرو بر میورتیب یالگوها ریتاث يبررس

 يشغل
,  یکوجرد یفرج یمهد,  یحلوان نیغالمحس*,  کوهنورد مبهرا

 یمینج محمدرضا

 ییشناسا طهیح در ها موضوع نیتر تازه از یکی تمیوریب  مقدمه:

 و یجسم ، یفکر یها جنبه باشناخت که است ذهن یارگونوم
 اشتباهات و ازکار یناش حوادث لیتقل در تواند یم شخص یروح

 که است معتقد یتئور نیا در. اشدب موثر اریبس یظاهر لیدل بدون
 یم یناش یانسان یخطاها از که یحوادث با تمیوریب یبحران یروزها
 نیا در حوادث وقوع زانیم که یطور به دارند ییباال رابطه شود

 .ابدی یم شیافزا روزها

 یجستجو یموتورها از ،یمرور ی مطالعه این در  روش بررسي:
Magiran, Sid, Medlib, Iran Medex, Google 

Scholar, Scopus, Pubmed.com چاپ مقاالت. شد استفاده 
 یبررس مورد 1641 تا 1666 یها سال یزمان بازه در مرتبط شده
 .گرفت قرار

 و تمیوریب نیب که داد نشان یخارج مطالعات بر یمرور  یافته ها:

 و حادثه به منجر یانسان یخطاها ، یشغل عملکرد یها شاخص
 از زین و دارد وجود یدار یمعن ارتباط کار محل اب انطباق نیهمچن

 و بودند شده حادثه دچار خود یبحران یروزها در که یافراد نیب
 دچار یشغل حوادث به مجددا% 47 بود دهینگرد نییتع آنها تمیوریب

 سال سه طول در را نیشاغل تمیوریب که گرید یا مطالعه در. شدند
. دندیرس یشغل حوادث در یدرصد57 کاهش به بود نموده محاسبه
 افتد یم اتفاق یزمان سوانح اکثر که است نیا انگریب یداخل مطالعات

 تیوضع در فرد یفکر و احساس ،یعاطف یها کلیس از یکی که
 یروزها و تمیوریب یها کلیس نیب زین و است داشته قرار یبحران
 تمطالعا مقابل در. دارند ریتاث افتاده اتفاق حوادث شدت بر یبحران

 یها کلیس نیب ارتباط کنند یم انیب که دارند وجود زین یمتناقض
 یدار یمعن یارتباط چیه ییهوا سوانح و یرانندگ حوادث در تمیوریب
 .است نداشته وجود حوادث و افراد تمیوریب

 در اطالعات ستمیس کی عنوان به تمیوریب هینظر  نتیجه گیری:

 به منجر نیبنابرا. دارد یاتیح نقش حوادث یریشگیپ و ینیب شیپ
 یم کشورها اقتصاد بهبود و عیصنا بر گزاف یها نهیهز کاهش

 .گردد

 یخطاها تم،یوریب یالگو ،یشغل حوادث  واژه های كلیدی:

 .یانسان
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 كارگران كار انجام یيتوانا شاخص يبررس

 سازمان بار تره و وهیم یها غرفه در شاغل

 39 سال در تهران شهر نیادیم
  فاروق,  محمدپور حسن,  انیاکیپو  یمصطف,  *یکنگاور  یمهد

 یمیابراه  داوود,   یمحمد وسفی,  انیمحمد
, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*,  یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت دیشه  یپزشک علوم دانشگاه
 شمال تهران,  یبهشت دیشه یپزشک علوم

 و ها ییتوانا با که یمشاغل در افراد یریگ قرار امروزه  ه:مقدم

 حرفه بهداشت مهم یها تیاولو از باشد، سازگار آنها یها تیمحدود
 شاخص نییتع هدف با مطالعه نیا. باشد یم ها شرکت رانیمد و یا

 در شاغل کارگران  در آن، بر گذار زیتاث عوامل نییتع و کار ییتوانا
 گرفته صورت تهران شهر نیادیم سازمان بار هتر و وهیم یها غرفه
 است

. باشد یم یمقطع -یفیتوص نوع از حاضر مطالعه  روش بررسي:

 بار تره و وهیم یها غرفه کارگران از نفر 181 مطالعه مورد افراد
 ینیب شیپ جهت استفاده مورد ابزار. بودند تهران شهر نیادیم سازمان

 پرسش نیا. بود کار ییتوانا شاخص نامه پرسش افراد یکار ییتوانا
 با میمستق ارتباط در باشدو یم مختلف بعد هفت شامل نامه

 نیا ییروا و اعتبار. باشد یم افراد کار ییتوانا بر موثر یفاکتورها
. است گرفته قرار دییتا مورد مختلف مطالعات در رانیا در نامه پرسش
 شاخص نامه پرسش به یشغل و یفرد مشخصات نامه پرسش

 ابعاد در شده کسب نمرات اساس بر افراد. شد وستیپ کار ییاناتو
 ییتوانا ینیب شیپ جهت ،13-5 نمرات رنج با گروه چهار  گانه هفت

 .شوند یم یبند طبقه کار

   مطالعه مورد افراد در کار ییتوانا شاخص نیانگیم  یافته ها:

 نیب که داد نشان یهمستگ بیضر. آمد دست به   98,18±8,11
 دارد وجود معکوس اما معنادار رابطه کار ییتوانا شاخص و سن

(P<6,664, R= -6,114). نیشتریب یسن یگروهها نیب در 
  نیانگیم با سال 16-96 گروه به مربوط کار یتوانا شاخص

 طبقه در ساله 16-96 افراد درصد 11 و. آمد بدست  11,3±1,91
 شتریب افراد هک یمشاغل در. گرفتند قرار کار ییتوانا شاخص متوسط

 باالتر کار ییتوانا شاخص  ،یکیزیف کار  تا اند مشغول یذهن کار به
 P<6,67بو

 کار ییتوانا شاخص آمده، دست به جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 نیادیم سازمان بار تره و وهیم یها غرفه در شاغل کارگران در
 کارگران یها یژگیو به توجه با مقدار نیا که د،یگرد یابیارز متوسط

 یها برنامه که شود یم شنهادیپ لذا. شود یم یتلق نییپا اریبس
 و حقوق نییتع افراد، نیا دادن قرار مهیب پوشش تحت ،یآموزش

 تیاولو در یکار یستگاههایا اصالح و کار قانون اساس بر ایمزا
 .ردیگ قرار زانیر برنامه یاصالح اقدامات

 سازمان کار، ییتوانا شاخص ،یشغل ییوانات  واژه های كلیدی:

 .بار تره و وهیم نیادیم
 

 یبررو فنانترن جذب ندیفرا یساز نهیبه

 وارهیچندد يكربن وبینانوت
 یطاهر شاه دجمالیس*,  نلویعابد رضوان

 متعلق (PAHs) کیآرومات یا چندحلقه یها دروکربنیه  مقدمه:

 طیمح در که هستند(POPs) داریپا یآل یها ندهیآال از یگروه به
 و ها فشان آتش فوران ،یآل مواد ناقص احتراق ی جهینت ستیز

  یکشاورز مزارع و ها جنگل یسوز آتش

. است یانسان عامل ها یآلودگ نیا دیتول منبع عمده اما باشند، یم
 بر کیآرومات یپل و کیآرومات یها دروکربنیه یمولکولها جذب

 ریاخ یسالها یط در( CNTs)  یکربن یها وبینانوت سطوح یرو
 است افتهی شیافزا

 یا ندهینما عنوان به) فنانترن جذب مطالعه نیدرا  روش بررسي:

 وبیت نانو یبررو( کیآرومات یا چندحلقه یها دروکربنیه گروه از
 طیمح در شاتیآزما تمام. شد یبررس یآل طیمح در وارهیچندد یکربن
 شامل مختلف یرهایمتغ. گرفت صورت 11 ±1 یدما با شگاهیآزما
 فنانترن غلظت و جذب زمان ط،یمح pH حالل، حجم الل،ح نوع
 شده یساز نهیبه یفاکتورها تحت جذب راندمان نیشتریب و نهیبه

 .شد زیآنال HPLC دستگاه با ها نمونه. آمد بدست

 زمان با تر،یل یلیم46 حجم با متانول دادکه نشان جینتا  یافته ها:

 .دارد را جذب راندمان نیشتریب ppm9/4 غلظت و ساعت 7/4 جذب

pH نداد نشان جذب راندمان در یریتاث طیمح 

 جذب تیظرف وارهیچندد یکربن یها وبینانوت  نتیجه گیری:

 فنانترن جذب زانیم یآل طیمح در. دارند فنانترن جذب یبرا ییباال
 باتوجه و% 36 از باالتر وارهیچندد ازنوع یکربن یینانو جاذب یبررو

 به روز یریتکرارپذ. آمد بدست% 31 مطالعه نیدرا یمصرف ماده به
 .دکردندییتا را الذکر فوق جهینت روز کی درطول و روز

 یکربن یها وبینانوت فنانترن، جذب،  واژه های كلیدی:

 .HPLC واره،یچندد

 

 مونتاژ در يفوقان یها اندام اختالالت يبررس

 احساس با آن يهمبستگ و HSE روش با كاران

 درد
 پور میرح رزاق,  معتمدزاده دیمج*,  نژاد میرح رایسم
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 همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, همدان یپزشک علوم

 یها بیآس نیعتریشا از یکی یفوقان یها اندام اختالالت  مقدمه:

 عوامل با مدت یطوالن مواجهه دنبال به که باشد یم یشغل
 هدف. کنند یم بروز یتکرار یها تیفعال جمله از یکیارگونوم
 خطوط کارگران یفوقان یها اندام اختالالت یابیارز حاضر مطالعه
 در درد احساس با آن یهمبستگ یبررس و HSE از استفاده با مونتاژ

 .است¬بوده گاز کنترل شرکت کی

 باشد یم یلیتحل و یمقطع نوع از حاضر مطالعه  روش بررسي:

 اندام اختالالت. شد انجام مونتاژکاران ینفر 16 جامعه یبررو که
 قیدق یابیارز و فاکتور سکیر پرسشنامه دو از ابتدا یفوقان یها

HSE اندام در کارگران درد احساس زانیم سپس. دیگرد یبررس 
 داده. دیگرد یابیارز بدن ¬نقشه ¬یکمّ اسیمق روش با بدن یها
 لیتحل و هیتجز48 نسخه SPSS افزار نرم با شده یآور جمع یها

 .دیگرد

 ،یتکرار تیفعال به مربوط یکتورهافا سکیر یفروان  یافته ها:

 دست مچ و دست و گردن و سر شانه، و بازو پوسچر بودن نامناسب
 نیب ارتباط. بود% 17 و% 76،%7/51 ،%7/31 با برابر بیترت به

 یفوقان یها ¬اندام اختالالت با افراد تیجنس و یکار ¬سابقه
 و 611/6 با برابر بیترت به P-Value) است¬بوده دار¬یمعن

 یتکرار حرکات نیهمچن و پوسچردست پوسچرشانه، نیب .(664/6
 وجود یدار یمعن یهمبستگ دست و شانه در درد احساس با

 .(51/6 و51/6 ،81/6،85/6 با برابر بیترت به R)داشت

 مونتاژکاران در یفوقان یها اندام اختالالت وعیش  نتیجه گیری:

 با. دارد یخوان مه مطالعات ریسا جینتا با که باالست مطالعه مورد
 شود یم ینیب شیپ کارگران یکار سابقه و سن بودن نیپائ به توجه

 یفوقان یها اندام اختالالت عالئم شدت دور، چندان نه یا ندهیآ در
 .ابدی شیافزا

 ،HSE روش ،یفوقان یها اندام اختالالت  واژه های كلیدی:

 .یمونتاژکار ، بدن نقشه یکمّ اسیمق
 

 يسالمت یرو بر یكار تنوب اثرات يابیارز

 آهن راه یبردار بهره شركت   پنج و كی   خطوط

 حومه  و تهران یشهر
 امام تمیم,  یطاهر فرشته,  یرکاظمیم رکسانا*,  فرشاد اصغر یعل

 یعیرف مسعود,  یطهران مهسا,  ینجف محمد,  جمعه
, رانیا یپزشک علوم, رانیا یپزشک علوم, رانیا یپزشک علوم*, رانیا یپزشک علوم

 رانیا یپزشک علوم, مدرس تیترب, رانیا یپزشک علوم

 شاخص لیبدل مختلف یها کشور در یکار نوبت وعیش مقدمه:

 لیبدل کاران نوبت. است متفاوت یاجتماع و یاقتصاد ،یصنعت یها

 در روزکار، افراد با جامعه انطباق و بدنشان یستیز ساعت اختالف 
 آهن راه یقطارها یبرراه شغل. شوند یم اختالل دچار یزندگ

 تیماه و مسئولیت نوع علت به که هست مشاغلی جمله از یشهر 
 تواند یم  زودرس یخستگ که است ییباال دقت و توجه ازمندین شغل

 مطالعه. شود یور بهره کاهش باعث خطر سکیر بر عالوه بر عالوه
 یاجتماع ،یروان  -یروح ،یجسم یها بیآس یبررس منظور به حاضر

 بوده یمقطع   - یفیتوص مطالعه نوع و است گرفته صورت یدگخانوا و
  .است

 در آنان از نفر 976 که یطور به راهبر111 تعداد  روش بررسي:

 صورت  به و ها تونل داخل در آن سوم دو حدود که یریمس)کی خط
 خط در نفر 491 و( دارد ادامه زکیکهر تا شیتجر از ، بسته سر
 مطالعه  زمان در ،(کرج گلشهر تا هیادقص دانیم از روباز ریمس)پنج

 41 ساعته، 3 یها فتیش صورت به و دادند، یم انجام یراهبر
 یها  مشاهده بر عالوه. کردند یم فهیوظ انجام یستاد و ساعته

 خواب و یخستگ اریمع ،یکار نوبت شیمایپ یها پرسشنامه ،یدانیم
 ، متمرکز یگروه  بحث جلسات آن بدنبال و دیگرد استفاده یآلودگ
 انجام یکینیکل و یصیتشخ ناتیمعا انجام و ینیبال ستیل چک
 سهیمقا یتستها و  یفیتوص زیآنال و یشمار سر ،یآمار روش. دیگرد

  . دیگرد استفاده دو یکا مثل نسبتها

 معده سوزش ای و درد فقط یگوارش یها یناراحت انیم از  یافته ها:

(6,646  P=  ). نهیس  قفسه درد " یقعرو یقلب عوارض خصوص در"  
 یدار یمعن اختالف "پله از رفتن باال موقع یتنگ نفس احساس" و

 یعضالن و یحرکت  -یمفصل اختالالت انیم از .(  =P  6,664) داشت
 تفاوت زانو/  پا درد و درد کمر و درد پشت  ، گردن و شانه درد ،

 به یخلق طیشرا خصوص  در .(  =P  6,664) داد نشان را یدار یمعن
 اختالف موارد ریسا در (  =P  6,661) " یخواب یب"   مورد در جز
 تیرضا و یکار نوبت نوع  نیب "ضمنا. نداشت وجود یدار یمعن
 .داد نشان را یدار یمعن اختالف یشغل

-یروح ، یجسم یها بیآس از یناش وعیش زانیم نتیجه گیری:

 وعیش کهیبطور باالست یآلودگ خواب و یخستگ  ،یخلق ،یروان
 یمعن طور به ساعته 41 کار نوبت راهبران در اختالالت نیا از یبعض 

 توجه دیبا  هرچند. دیگرد مشاهده یستاد و ساعته 3 از باالتر یدار
   . باشد ینم فوق عوارض وجود بر یلیدل عوارض نیا وجود که داشت

 نیا نکهیا مورد  در توان ینم مطالعه نیا یها تیمحدود لیدل به
  نمود نظر اظهار ر،یخ ای است یکار نوبت از یاشن عوارض

 و یشهر آهن راه راهبر، خطرات، کار، نوبت  واژه های كلیدی:

 .حومه
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 يقیتلف ستمیس عملكرد يابیارز و اجرا ،يطراح

 كنترل جهت يصنعت هیتهو و یساز مرطوب

 شركت كی شكن سنگ واحد در منتشره ذرات

 يمعدن
 شهنا یقربان دیفرش,  یامبهر عبدالرحمن*,  یبابائ یمرتض
 همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, همدان یپزشک علوم

 مواد یفرآور شرکت هر یبهداشت یاصل معضالت از یکی  مقدمه:

 انتقال کردن، سرند شکستن، یتهایفعال نیح در غبار انتشار یمعدن
 نیا از منتشره ذرات کنترل لزوم به باتوجه. باشد یم یمعدن مواد
 هیتهو و یساز مرطوب ستمیس همزمان ریتاث یبررس و ها ندیفرا

 و اجرا ،یطراح هدف با مطالعه نیا آنها، تراکم کاهش در یصنعت
 در یاقتصاد نهیگز کی عنوان به ستمیس دو نیا عملکرد یابیارز

 سنگ واحد ستیز طیمح و کار طیمح در هوابرد ذرات انتشار کاهش
 .شد اجرا یرو و سرب معدن کی شکن

 از پس منتشره، ذرات و ندیفرا نوع به توجه با  روش بررسي:

 ،یدیتول مواد خواص بر رطوبت ریتاث عدم خصوص در هیاول یبررس
 فرونشاندن منظور به آب یاسپر یها ستمیس از ذرات، انتشار منبع در
 ستمیس توسط منتشره ذرات ماندهیباق. شد استفاده ذرات کاهش و

 و یطراح شده هیارا یراهنماها و ها ندارداستا با مطابق مکنده هیتهو
 سه یاجرا و یطراح با منتشره ذرات شیپاال منظور به. شد اجرا

. دیگرد ذرات کنترل به اقدام( رمندیاستا) باال بازده کلونیس دستگاه
 صورت به یصنعت هیتهو و یساز مرطوب ستمیس عملکرد تینها در

 مواجهه کار، طیمح یهوا در منتشره ذرات کنترل در یقیتلف و مجزا
 .گرفت قرار یابیارز مورد یطیمح ستیز انتشار و یفرد

 مرطوب ،یصنعت هیتهو ستمیس بازده نیانگیم طور به  یافته ها:

 ،31/7 بیترت به ذرات یطیمح غلظت کاهش در یقیتلف و یساز
 ستمیس بازده نیانگیم طور به نیهمچن. بود درصد 31/5 و 36/13
 با مواجهه زانیم کاهش در یقیتلف و یزسا مرطوب ،یصنعت هیتهو

 و 81/18 ،11/1 بیترت به یفک شکن سنگ اپراتور تنفس قابل ذرات
 و 88/57 ،58/34 بیترت به شکن سنگ خط مسئول و درصد 11/69
 ذرات غلظت که داد نشان یابیارز جینتا. آمد بدست درصد 55/81
 .افتی کاهش یطیمح ستیز مجاز حدود از کمتر به یطیمح

 یاجرا با آمده عمل به یها یابیارز به توجه با  یجه گیری:نت

 ستیز انتشار و یطیمح غلظت مواجهه، زانیم ستمیس دو نیا یقیتلف
 مطابق. افتی کاهش یطیمح ستیز مجاز حدود از کمتر به ذرات
 پروژه ییاجرا یها نهیهز درصد 57 بر بالغ ،یاقتصاد یها لیتحل

 طیشرا در توان یم لذا افت،ی کاهش( یساز مرطوب ستمیس بدون)
 یاقتصاد و موثر راهکار کی عنوان به را یقیتلف ستمیس نیا مشابه

 .داد شنهادیپ

 ،یصنعت هیتهو ،یساز مرطوب هوابرد، ذرات  واژه های كلیدی:

 .یمعدن عیصنا کلون،یس

 

 ذرات زانیم با ارتباط در یجو یپارامترها نقش

 نرایا فوالد يمل گروه مجتمع در هوا معلق

  (اهواز)
 مهسا,  زاده جانیاله مسعود,  جعفرزاده  اله نعمت*,  یعیرف مسعود

 یخدابخش الیل,  یطهران
 یجند یپزشک علوم, شاپور یجند یپزشک علوم*, شاپور یجند یپزشک علوم

 شاپور یجند یپزشک علوم, مدرس تیترب, شاپور

 یم هک باشند یم کننده آلوده مواد جمله از هوا معلق ذرات  مقدمه:

 یمل  گروه کارخانجات. گردند یویر یها یماریب جادیا باعث توانند
 دیتول یفراوان معلق ذرات که باشد یم یعیصنا جمله از رانیا فوالد

 نقطه  آن یجو طیشرا و محل تیموقع به آن مقدار که کند، یم
 گروه کارخانجات از ستگاهیا 41 تعداد قیتحق نیا در. دارد یبستگ

 یجو طیشرا  و معلق ذرات غلظت و دیگرد انتخاب انریا فوالد یمل
 نشان جینتا. دیگرد یریگ اندازه گرم و سرد فصل دو یط نقاط آن
 یم سرد فصل  از شتریب گرم فصل در معلق ذرات غلظت دهد یم

 حرارات درجه شده، یریگ اندازه یمیاقل طیشرا اغلب در. باشد
 بر. داد نشان  دخو از معلق ذرات غلظت با را یهمبستگ نیشتریب

 گذشته یها سال یهواشناس آمار از آمده بدست معادالت اساس
 رو هوا در معلق  ذرات غلظت یآت یها سال در که دیگرد مشخص

  . است شیافزا به

 176 مساحت با رانیا فوالد یمل گروه کارخانجات  روش بررسي:

 در . باشد یم واقع خرمشهر، -اهواز جاده 3لومتریک در واقع هکتار،
 مختلف سطوح شیپا منظور به ستگاهیا 41 کارخانجات نیا اطراف
 دسامبر،  یماهها)  سرد فصول در   (SPM)   هوا در معلق ذرات
( یجوال و ژوئن ،یم ل،یآور یماهها)  گرم و( مارس و هیفور ه،یژانو

 فاصله با نمونه  سه روز هر در و روز چهار مدت به  و د،یگرد انتخاب
 هر در نیا بر بنا. دیگرد یآور جمع ستگاهیا هر از ساعت 1 یزمان

 دست به نمونه 998   هم یرو و نمونه 481 سرد و گرم فصول از کی
 هر به مربوط یهواشناس یرهایمتغ یبردار نمونه زمان مدت در. آمد

 باد جهت باد، سرعت رطوبت،  درصد حرارت، درجه: جمله از ستگاهیا
 ذرات یریگ انداه و یآور جمع. دیگرد یریگ اندازه اتمسفر فشار و

   (GMW/Graseby) یبردار نمونه  پمپ دستگاه از استفاده با معلق
 ارتفاع در ها یریگ نمونه هیکل. شد انجام   .  ACC-Vol IP   4   مدل

 استفاده با ها داده هیکل. دیگرد یآور جمع  نیزم سطح از یمتر 7/1
  . شدند لیتحل و هیتجز    SPSS  41   یآمار افزار نرم از
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 بر گرم کرویم SPM  5/4798  مقدار نیانگیم نیشتریب    یافته ها:

 فصل  در( یمنیا و ینشان آتش واحد) 44 شماره ستگاهیا از مکعب متر
 از مکعب متر بر گرم کرویم 146 مقدار نیانگیم نیکمتر و گرم

 غلظت ریمقاد  نیانگیم. آمد بدست سرد فصل در 3 و 7 یها ستگاهیا
 متر بر گرم کرویم 173 سرد فصل در و  576  گرم فصل در راتذ

 غلظت بر رگزاریتاث  عوامل از یکی ستگاهیا تیموقع. باشد یم مکعب
  (4 جدول. )باشد یم ذرات

 4795 و 931 نیب گرم فصل در ها غلظت مقدار  نتیجه گیری:

 دو هر به توجه با که باشند، یم نوسان در مکعب متر بر گرم کرویم
 هیکل ،(مکعب متر بر گرم کرویم 186)   WHO  و    EPA  ستانداردا 

 غلظت  ریمقاد. باشند یم مجاز حد از باالتر گرم فصل در ها غلظت
 جهینت مکعب متر بر گرم کرویم 4719 و 146 نیب سرد فصل در ها

 نیب( درصد  کی احتمال سطح در) یدار یمعن  ی رابطه. دیگرد
 وجود هوا یدما و  رطوبت درصد ار،فش باد، ریمس و ذرات غلظت

 با. باشد یم %(  99) دما به مربوط یهمبستگ نیشتریب که دارد،
 درصد شیافزا با و شیافزا طیمح در    SPM  غلظت دما، شیافزا

. ابدی یم  کاهش  SPM  غلظت باد، ریمس درجه و هوا رطوبت
 هوا رفشا هوا، رطوبت درصد بودن باال علت به سرد فصل در نیبنابرا

 یها غلظت ریمقاد  ، باد سرعت و دما بودن نییپا و باد ریمس درجه ،
  .آمدند بدست گرم یماهها از کمتر آمده بدست

 ضریب فوالد، صنعت هواشناسی، معلق، ذرات  واژه های كلیدی:

 .حرارت درجه همبستگی،

 

 يابیارز یها روش يهمبستگ زانیم سهیمقا

-SI,  ACGIH HAL TLV , ISO 11118 پوسچر

 بار تره و وهیم یبازارها در شاغل كارگران در9

 تهران یشهردار نیادیم سازمان
,  یموریت دریح غالم,  انیمحمد  فاروق*,  انیاکیپو  یمصطف

 یکنگاور یمهد
, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یکپزش علوم دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یکار یها طیمح در یشغل مشکالت نیمهمتر از یکی  مقدمه:

 برنامه یریبکارگ. است کار با مرتبط یعضالن– یاسکلت یبهایآس
 نیا کاهش در تواند یم یکیارگونوم و یمنیا ،یبهداشت یها

 یبازارها در شاغل کارگران.باشد داشته یاساس نقش مشکالت
 ،یمشتر یباال حجم علت به هرانت شهر بار تره و وهیم نیادیم

 یروان عوامل و یکیزیف کار ،یباردست ییجابجا و حمل کار، ساعات
 یم یفوقان اندام یعضالن -یاسکلت مشکالت به ابتال معرض در

  روش  سه یهمبستگ سهیمقا یبررس هدف با مطالعه نیا. باشند
-SI,  ACGIH HAL TLV   , ISO 44111 پوسچر یابیارز

 نیادیم سازمان بار تره و وهیم یبازارها در شاغل کارگران در9
 .است شده انجام 39 سال در تهران یشهردار

 یفیتوص نوع از یمقطع یا مطالعه حاضر پژوهش  روش بررسي:

 چند یکردیرو از ها نمونه به یابیدست منظور به. باشد یم یلیتحل
 یبدن پوسچر زیآنال و ثبت از شیپ.شد خواهد استفاده  یا مرحله

 انجام موجود مشاغل مختلف فیوظا از یقیدق یشغل زیآنال کارگران
. دیگرد نییتع مشاغل نیا فیوظا انجام یبرا الزم مراحل و شد
 یسبز و کاهو ترازودار، نیب عکس، و ویدیو لهیوس به پوسچر یابیارز

 ACGIH یروشها به( پالت یرو کارگر) فروش بار و فروش

HAL TLV ، ISO44111-9،  SI سنجش یبرا. شد امانج 
 و یوزن یکاپا  بیضر روش پوسچراز یابیارز یها روش توافق

 .میکن یم استفاده  statistica افزار نرم  گاما بیضر

 بیضر با ISO, SI روش دو نیب یهمبستگ نیشتریب  یافته ها:

 آمده دست به 6,664 از کمتر یدار یمعن سطح و 6,18 یهمبستگ
 نیکمتر. شود یم یتلق یعال یهمبسگ عنوان به که است،

 با  SI ,  ACGIH HAL TLV روش دو نیب زین یهمبستگ
 پوسچر، یابیارز روش سه هر جینتا. آمد دست به 6,71 یهمستگ

 یشغل گروه یبرا را یعضالن یاسکلت مشکالت از یشتریب سکیر
 درصد SI 51,3 روش در که یا گونه به دهد یم نشان یترازودار

 سکیر سطح یدارا طبقه در درصد 46,79 فقط و سه طبقه در افراد
 به ISO و ACGIH HAL روش در(. 9 شکل) گرفتند یجا دو
) باال سکیر سطح یدارا ترازوداران درصد 13,15 و 11,1بیترت

 یم یفوقان یها اندام یعضالن یاسکلت اختالالت به نسبت( سوم
 .باشند

 یبایارز از کارشناسان بهتر درک به مطالعه نیا  نتیجه گیری:

 در باال اریبس سکیر به توجه با. . کند یم کمک یارگونوم سکیر
 به نسبت یستیبا بار تره و وهیم یبازارها در شاغل گارگران
 و کیارگونوم اصول براساس افراد نیا یکار یها طیمح یبازطراح

 ،یخنث پوسچر حفظ بار، حیصح حمل با ارتباط در مداوم آموزش لزوم
 و وقت پاره صورت به یا حرفه اشتبهد کارشناسان حضور لزوم

 .شود اقدام  یا دوره ناتیمعا انجام

 ،یفوقان اندام ،یعضالن-یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

-ISO44111 روش ، ACGIH HAL TLV  روش ، SI روش

9. 
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 باتیترك با يشغل مواجهه سكیر يكم يابیارز

 نفت به وابسته یيایمیش عیصنا در فرار يآل
,  یعصار محمدجواد,  یبهرام  عبدالرحمن*,  نژاد میرح رایسم

 دیفرش,  نگهبان ررضایدامیس,  پور میرح رزاق,  انیسلطان رضایعل
 شهنا یقربان

 یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, همدان یپزشک علوم
 همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان

 یسوئ اثرات تواند یم فرار، یآل باتیترک با یفرد اجههمو  مقدمه:

. کند جادیا سرطانزا تا سرطانزا ریغ اثرات محدوده در یسالمت بر
 باتیترک با شغلی مواجهه سکیر یکم یابیارز حاضر مطالعه از هدف

 .باشد یم نفت به وابسته ییایمیش عیصنا در فرار یآل

 متد از تفادهاس با یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 ها، دروکربنیه زیوآنال یبردار نمونه 4764NIOSHو1713استاندارد
 ییشناسا از پس و شد انجام نفت به وابسته ییایمیش عیصنا در
 سازمان روش از استفاده با سکیر یکم یابیارز ها، دروکربنیه

 دروکربنیه یبرا. شد انجام(EPA)کایامر ستیز طیمح حفاظت
 یها دروکربنیه یبرا و (HQ)خطر نسبت سرطانزا ریغ یها

. شد محاسبه(LCR) عمر طول سرطان سکیر شاخص سرطانزا
 .شد انجام SPSS افزار نرم 48 نسخه از استفاده با یآمار زیآنال

 49 در بنزن (LCR)عمر طول ییسرطانزا سکیر  یافته ها:

 بود یاحتمال بنزن سکیر مجتمع 1 در و یقطع یبررس مورد مجتمع
 شده هیتوص حد از بنزن سکیر مطالعه مورد یها جتمعم تمام در و

 طول ییسرطانزا سکیر. بود شتریب WHOبهداشت یجهان سازمان
 1 در بنزن لیات و مجتمع کی در لنیکلروات یتر ( LCR)عمر

 کتون لیات لیمت کلروبنزن، لن،یزا خطر نسبت. بود یقطع مجتمع
 شده هیتوص حد از مجتمع چند در هگزان وان

 یها دروکربنیه سکیر نیب.بود شتریب(4مقداررفرنسWHO(توسط
 بیضر با بیترت به دار یمعن ارتباط ،یکار سابقه و سن با سرطانزا
 . شد مشاهده 163/6 و 998/6 یهمبستگ

 روش کی یشنهادیپ سکیر یابیارز روش و بحث  نتیجه گیری:

 یاصالح اقدامات انجام جهت توان یم آن جینتا از و بوده جامع
 استفاده سکیر سطح کاهش یبرا منابع یبند تیاولو و یوکنترل

 مطالعات ریسا جینتا با که بود باال مطالعه نیا در بنزن سکیر. کرد
 .داشت یخوان هم

 مواجهه ; فرار یآل باتیترک ; سکیر یابیارز  واژه های كلیدی:

 .نفت و ییایمیش عیصنا;یشغل

 

 

 آزمون حافظه فراخنای نمره تناسب بررسي

 آنالیز از حاصل نتیجه با وكسلر كاری حافظه

 های اتاق در FJAS روش به وظیفه شناختي

 پتروشیمي مجتمع یك كنترل
 اللهیاری تیمور,  قنبری زهرا*,  زاده رسول  یحیی

 پزشکی علوم دانشگاه, تبریز پزشکی علوم دانشگاه*, تبریز پزشکی علوم دانشگاه
 ارومیه

 کنترل های اتاق در جاری یها فعالیت اهمیت به توجه با  مقدمه:

 نیازمندی بررسی پتروشیمی، قبیل از فرآیندی صنایع در خصوص به
 ها آن بین تناسب عدم یا تناسب تعیین و شناختی های توانایی و ها

 انجام و طراحی هدف این با حاضر پژوهش. رسد می نظر به ضروری
 .شد

 بندی رتبه و شناسایی برای مطالعه این در  روش بررسي:

 برای همچنین. شد استفاده FJAS روش از شناختی های نیازمندی
 انتخاب متناظر نیازمندی مورد در – اپراتورها توانایی سطح بررسی

 16اول بخش در. شد استفاده  وکسلر کاری حافظه آزمون از -شده
 بخش در و کردند شرکت FJAS دهی امتیاز در تجربه با افراد از نفر
 سرپرستی، ی وظیفه سه تفکیک به اپراتورها از نفر  16 مجموعا دوم

 برای. کردند شرکت حافظه آزمون در تیسا اپراتوری و بورد اپراتوری
 یآمار آزمون  از متناظر شناختی توانایی و نیازمندی ارتباط بررسی

 .شد استفاده  رمنیاسپ

 را بسیاری شناختی های نیازمندی FJAS نتایج  یافته ها:

 از یکی با متناظر توانایی بررسی به مطالعه ینا در که کرد شناسایی
 با حافظه نیازمندی مقایسه. شد پرداخته حافظه توانایی یعنی ها آن

 یاپراتور شغلی وظیفه در تنها افراد که داد نشان آن نظیر توانایی
 یها اپراتور و سرپرست هردوگروه و داشته قرار مطلوب حد در تیسا

 .شدند زیابیار مطلوب حد از تر پائین بورد

 در سایت اپراتورهای وضعیت بودن مطلوب علل از  نتیجه گیری:

 حافظه ارتباط به توان می ها سرپرست و بورد اپراتورهای با مقایسه
 این نتیجه به توجه با نهایت در. کرد اشاره سن افزایش با کاری

 رسد می نظر به ضروری زمینه این در بیشتر مطالعات پژوهش

 ،FJAS شناختی، توانایی شناختی، نیازمندی  :واژه های كلیدی

 .حافظه  وکسلر،  آزمون
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 در (TWL) كار یيحدگرما شاخص اعتبار يبررس

 با آن ارتباط قیطر از يطیمح استرس يابیارز

 تمپان یدما و يدهان یدما های¬شاخص
 حسن,  نگهبان ررضایام دیس,  یجالل یمهد*,  یفرهاد  سجاد

 محمدپور
 یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, دانهم یپزشک علوم

 یبهشت دیشه

 در شاغل کارگران انیم در باال یدماها با مواجهه  مقدمه:

 نامطلوب اثرات جادیا باعث تواند یم و بوده عیشا گرم یها طیمح
 و ییگرما استرس ارتباط یبررس هدف با مطالعه نیا. گردد یمتعدد
 شاخص یاعتبارسنج منظور به آن از یناش یکیولوژیزیف های¬پاسخ

 گرم یکار یها طیمح در شاغل کارگران در (TWL) کار ییحدگرما
 .رفتیپذ انجام

 در یمقطع یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 انجام تهران شهر حومه گری¬ختهیر چندکارگاه در و 4931 تابستان
 صورت¬به عیصنا نیا معرض در نیشاغل از نفر 16. رفتیپذ

 شاخص یمبنا بر گرمایی¬استرس یابیارز. شدند انتخاب یسرشمار
 انجام (TWL) کار ییگرما حد و (WBGT) سانیگو تر یدما
 دو با زین بدن بر وارده یکیولوژیزیف نیاستر یرگی¬اندازه. رفتیپذ

 با زین ها¬داده لیتحل. شد انجام تمپان یدما و یرزبانیز یدما روش
 .گرفت صورت 48 شیرایو  SPSS افزار نرم از استفاده

 های¬ستگاهیا اغلب در یحرارت استرس شاخص زانیم  یافته ها:

 قرار یکشور شده هیتوص مجاز حد از باالتر افتهی مواجهه گروه یکار
 تمپان یدما شامل ییگرما های¬نیاستر نیب داد نشان جینتا. داشت

 TWL و WBGT یمبنا بر یحرارت استرس و یرزبانیز یدما و

 با را ییباال معکوس ارتباط TWL .دارد وجود ییباال معنادار ارتباط
 و >R ، 664/6P=-169/6) داد نشان تمپان یدما و یدهان یدما

119/6-=R ، 664/6P< یدما و یدهان یدما یبرا بترتی¬به 
 یدهان یدما با را ییباال میمستق ارتباط WBGT نیهمچن .(تمپان

 ، R=-134/6 و >R ، 664/6P=-171/6) داد نشان تمپان یدما و
664/6P< ارتباط .(تمپان یدما و یدهان یدما یبرا بترتی¬به 

 دیگرد مشاهده TWL و WBGT نیب زین ییباال معکوس

(348/6-=R ، 664/6P<). 

 های¬شاخص با را ییباال ارتباط کار ییحدگرما  نتیجه گیری:

 توان¬یم آن از جهینت در. داد نشان ییگرما نیاستر و استرس
 در یحرارت استرس یابیارز مناسب روش کی عنوان¬به

 استفاده ها¬گری¬ختهیر مانند ییگرما نیاستر یباال های¬طیمح
 .نمود

 تر یدما ،ییگرما نیاستر ،ییگرما استرس  واژه های كلیدی:

 .تمپان یدما ،یدهان یدما کار، ییگرما حد سان،یگو
 

 در (TWL) كار یيحدگرما شاخص ياعتبارسنج

 یدما از استفاده با یيگرما استرس يابیزار

 بدن يعمق
 حسن,  نگهبان ررضایام دیس,  یجالل یمهد*,  یفرهاد سجاد

 محمدپور
 یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, همدان یپزشک علوم

 یبهشت دیشه

 در شاغل کارگران انیم در باال یدماها با مواجهه  مقدمه:

 نامطلوب اثرات جادیا باعث تواند یم و بوده عیشا گرم یها طیمح
 و ییگرما استرس ارتباط یبررس هدف با مطالعه نیا. گردد یمتعدد
 شاخص یاعتبارسنج منظور به آن از یناش یکیولوژیزیف های¬پاسخ

 گرم یکار یها طیمح در شاغل کارگران در (TWL) کار ییحدگرما
 .رفتیپذ انجام

 در یمقطع یلیتحل -یفیصتو مطالعه نیا در  روش بررسي:

 انجام تهران شهر حومه گری¬ختهیر چندکارگاه در و 4931 تابستان
 صورت¬به عیصنا نیا معرض در نیشاغل از نفر 16. رفتیپذ

 شاخص یمبنا بر گرمایی¬استرس یابیارز. شدند انتخاب یسرشمار
 انجام (TWL) کار ییگرما حد و (WBGT) سانیگو تر یدما
 دو با زین بدن بر وارده یکیولوژیزیف نیاستر یرگی¬اندازه. رفتیپذ

 با زین ها¬داده لیتحل. شد انجام تمپان یدما و یرزبانیز یدما روش
 .گرفت صورت 48 شیرایو  SPSS افزار نرم از استفاده

 های¬ستگاهیا اغلب در یحرارت استرس شاخص زانیم  یافته ها:

 قرار یکشور شده هیتوص مجاز حد از باالتر افتهی مواجهه گروه یکار
 تمپان یدما شامل ییگرما های¬نیاستر نیب داد نشان جینتا. داشت

 TWL و WBGT یمبنا بر یحرارت استرس و یرزبانیز یدما و

 با را ییباال معکوس ارتباط TWL .دارد وجود ییباال معنادار ارتباط
 و >R ، 664/6P=-169/6) داد نشان تمپان یدما و یدهان یدما

119/6-=R ، 664/6P< یدما و یدهان یدما یبرا بترتی¬به 
 یدهان یدما با را ییباال میمستق ارتباط WBGT نیهمچن .(تمپان

 ، R=-134/6 و >R ، 664/6P=-171/6) داد نشان تمپان یدما و
664/6P< ارتباط .(تمپان یدما و یدهان یدما یبرا بترتی¬به 

 دیگرد مشاهده TWL و WBGT نیب زین ییباال معکوس

(348/6-=R ، . 

 های¬شاخص با را ییباال ارتباط کار ییحدگرما  نتیجه گیری:

 توان¬یم آن از جهینت در. داد نشان ییگرما نیاستر و استرس
 در یحرارت استرس یابیارز مناسب روش کی عنوان¬به
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 استفاده ها¬گری¬ختهیر مانند ییگرما نیاستر یباال های¬طیمح
 .نمود

 تر یدما ،ییگرما نیاستر ،ییگرما استرس  واژه های كلیدی:

 .تمپان یدما ،یدهان یدما کار، ییگرما حد سان،یگو
 

 و یریوتفس يذهن يآلودگ خواب سطح يبررس

 كینامید یآنتروپومتر راتییتغ با آن ارتباط

 رانندگان چهره
 یمظلوم عادل,  یسراج نسل لیجبرائ*,  یکارچان محسن
 تهران یزشکپ علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 تمام در یرانندگ تصادفات مهم علل از یکی یآلودگ خواب  مقدمه:

 یمال و یجان خسارات موجب انهیسال که شود یم محسوب جهان
 از یکی راننده یظاهر راتییتغ و حاالت یبررس. گردد یم یفراوان

 موجب که باشد یم یآلودگ خواب یبررس در پارامترها نیمهمتر
 هشدار جادیا با و شده راننده یآلودگ ابخو حیوصح عیسر صیتشخ

 .گردد تصادف وقوع مانع تواند یم موقع، به

 که مطالعه نیا در که یآلودگ خواب یبررس جهت  روش بررسي:

 یکینامید راتییتغ یازرو شده، انجام یرانندگ ساز هیشب طیمح در
 KSS (Karolinska یها آزمون از( ابرو و دهان چشم،) چهره

Sleepiness Scale) و ORD (Observer Rating of 

Drowsiness) و صورت اتیجزئ ییشناسا جهت. شد استفاده 
 چشم، پارامتر مورد در. شد استفاده جونز-والیو روش از آن راتییتغ

 زین و زدن پلک نرخ آزمون، طول در چشم بودن بسته زمان درصد
 دهان، پارامتر مورد در. گرفت قرار مطالعه مورد زدن پلک زمان مدت

 در. شد یبررس یآلودگ خواب زمان در دهان شدن باز زانیم راتییتغ
 ینمودار بصورت یعاد حالت در ابرو زانیم ز،ین ابرو راتییتغ مطالعه

 تا) 76 از بزرگتر اعداد با ابرو رفتن باال و شد گرفته نظر در 76 عدد
 .دش داده نشان( 17 تا) 76 از کمتر اعداد با ابرو آمدن نییپا و( 77

 دهان و چشم یکینامید راتییتغ یفیتوص آمار یبررس  یافته ها:

 طور به دهان و چشم راتییتغ و یآلودگ خواب زانیم که داد نشان
 مقابل، در. است افتهی شیافزا یرانندگ زمان گذشت با یتوجه قابل

 در ابروها کینامید راتییتغ روند که داد نشان یآمار یبررس نیا
 یرو بر مشابه یها یبررس. است بوده ثابت بایتقر مطالعه زمان طول
 پارامتر دو نیا که داد نشان زین ORD و KSS از حاصل یها داده

 نیب نیهمچن و اند داشته یصعود یریس یآلودگ خواب زانیم با
 یدار یمعن ارتباط ORD و KSS از حاصل آمده دست به اطالعات

 .دارد وجود

 یکینامید راتییتغ آمده، تدس به جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 اطالعات براساس یآلودگ خواب زمان در دهان و چشم یپارامترها

 یم مطالعه نیا. گرفت قرار دیتائ مورد ORD و KSS از حاصل
 ارائه باال صحت با و عیسر یآلودگ خواب ییشناسا ستمیس کی تواند

 موقع به ییشناسا در دهان و چشم کینامید راتییتغ از که دهد را
 .کند یم استفاده هشدار جادیا و یآلودگ وابخ

 خواب یابی،ارز KSS یذهن یآلودگ خواب  واژه های كلیدی:

 .ریتصو پردازش ,  ORDیریتفس یآلودگ

 

 تصادفات كاهش در ریتصو پردازش از استفاده

 يآلودگ خواب اثر در يرانندگ
 *یکارچان محسن

 *تهران یپزشک علوم

 یاصل عوامل از یکی یندگران یط در یآلودگ خواب  مقدمه:

 راننده خستگی حالت که سیستمی طراحی. است یا  جاده تصادفات
 از تواند می نماید، خطر اعالم مناسب موقع در و بدهد تشخیص را

 می مالی و جانی تلفات موجب بعضاً که تصادفات از بسیاری بروز
 .نماید جلوگیری شود،

 جمع به باتوجه تا است شده یسع قیتحق نیا در  روش بررسي:

 در که یآلودگ خواب صیتشخ یسنسورها یبند دسته و یبند
 نهیزم در که حاضر حال تا یمرور مطالعات نیدتریجد و نیمهمتر
 به اساس نیا بر است، شده پرداخته آنها به یآلودگ خواب و یخستگ
 .میکن اشاره سنسورها نیا قوت و ضعف نقاط یبررس

 حسگر: آلودگی خواب یصتشخ های روش جمله از  یافته ها:

 عکس حسگر و راننده عملکرد حسگر ک،یزیولوژیف یها شاخص
 بر که هایی¬روش ها¬روش نیا انیم در. باشند می خودرو العمل

 تپش  ،EEGیمغز امواج مانند) انسان کیولوژیزیف یعیطب آثار هیپا
 یباالتر اعتبار از اند شده بنا ( EOGچشم زدن پلک و  ECGقلب

 عدم و یآلودگ خواب صیتشخ راه نیبهتر مجموع، در .برخوردارند
 روش نیا اما است، قلب ضربان و یمغز امواج یریگ اندازه ،یاریهش
 آزاردهنده راننده بدن به مختلف یحسگرها نصب به ازین لیدل به

 با قیدق روش کی چشم، زدن پلک صیتشخ گرید یسو از. است
 حرکات بررسی های وشر. باشد یم راننده یبرا آزار و فشار نیکمتر
 یبررس یاصل دسته دو با( ریتصو پردازش بر یمبتن) صورت و چشم

 و فرد یآلودگ خواب ویسابجکت یها اریمع بر یمبتن(4: شوند یم
 یربرداریتصو بر یمبتن( 1 فرد یآلودگ خواب سطح از محقق ریتفس
 به بایستی ها روش این در ،که خودرو یکینامید اطالعات همراه به

 راتییتغ یرگی¬اندازه بتوان آن از استفاده با که بود، این دنبال
 ابرو، همچون صورت متحرک یاجزا یرهایمتغ صورت، کینامید

 کاربرد آلودگی خواب تشخیص جهت همزمان بطور که چشم و دهان
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 جهت یمدل شنهادیپ هدف با تینها در و کرد شناسایی را دارند
 یط در یآلودگ وابخ صیتشخ در چهره کینامید راتییتغ یبررس

 اعتبار مورد را یینها ر،مدلیتصو پردازش روش کمک با یرانندگ
 .داد قرار یسنج

 یبرا ییمبنا تواند یم قاتیتحق نیا از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 اثر در تصادفات از کننده یریشگیپ و ینیب شیپ یها دستگاه ساخت
 .باشد راننده به یآلودگ خواب هشدار جهت یآلودگ خواب

 ،یرانندگ تصادفات ، رانندگان یآلودگ خواب  واژه های كلیدی:

 .ریتصو پردازش
 

 اعتبار و آزاد میدان در صدا انتشار مدلسازی

 یك هال نیتورب از خارج محوطه در آن سنجي

 گازی نیروگاه
 پور لیاسماع منظم محمدرضا,  یرینص نیپرو*,  اخالص هیهان

 دانشکده, تهرن یپزشک علوم نشگاهدا بهداشت دانشکده*, قاتیتخق و علوم
 تهرن یپزشک علوم دانشگاه بهداشت

. باشد یم عیصنا در کار طیمح آور انیز عوامل از یکی صدا  مقدمه:

 آن در یستیبا که باشند یم یعیصنا جمله از ها روگاهیون برق صنعت
 ارائه هدف با قیتحق نیا. ردیگ قرار توجه مورد یصوت یآلودگ مسئله

 جهت آزاد طیمح در یصوت موج انتشار یاضیر مدل ینجس اعتبار و
 .است گرفته انجام صدا سکیر کاهش تیریمد

 در که بوده تجربی – تئوری نوع از تحقیق این  روش بررسي:

 مگاوات 811  یاسم تیظرف با  یگاز روگاهین کی در4936 سال
 گرفته انجام مگاوات 481 ینام تیظرف با گاز نیتورب واحد 1 شامل
 و شده استفاده آزاد میدان روابط از ریاضی مدل ارائه جهت.است
 به توجه با. شد انجام یدانیم قیتحق از استفاده با جینتا یسنج اعتبار

 استاندارد به استناد با گرفته، انجام آزاد دانیم در یبررس که نیا

ISO3841 ، زین استاندارد در ملحوظ اثرات ریسا و یجو طیشرا اثر 
 .است دهیگرد لحاظ ها محاسبه در

 معنی اختالف یدانیم و  یتئور یمدلساز  جینتا سهیمقا  یافته ها:

 و یدانیم جینتا سهیمقا لیتحل اساس بر و. نداد نشان را داری
 زانیم هال، نیتورب یها درب هیکل بودن بسته صورت در ، یمدلساز

 یریگ اندازه به مربوط یها افتهی با کارگاه رونیب مرز در صدا تراز
 .دارد مطابقت یخوب به یدانیم

 امکان نیا و بوده یکاربرد و راحت اریبس مدل نیا  نتیجه گیری:

 یآلودگ کاهش یها ویسنار باز طیمح در که دهد یم رانیمد به را
 با را جینتا و نموده یمدلساز هنگفت نهیهز هرگونه از قبل را یصوت

 یدلسازم یها روش به نسبت روش نیا. ندینما سهیمقا گریکدی
 .است قبول قابل حد در زین آن دقت و باشد یعترمیسر اریبس ،یعدد

 .یمدلساز ؛ صدا روگاه؛ین  واژه های كلیدی:

 

 در رشد به رو خطر: يصنعت یيایمیش حوادث

 رانیا
 *فاطمی فرین

 *تهران پزشکی علوم

 راتیتأث آنها با مرتبط یاحتمال حوادث و ییایمیش عیصنا  مقدمه:

 نیا از یناش یامدهایپ. دارند انسان یمنیا و متسال بر را یجد
 بسته و نشده محدود خاص منطقه کی به تنها است ممکن حوادث

 و مجاور یشهرها و جوامع به ییایمیش ماده اتیخصوص و نوع به
 ییایمیش مواد مدیریت نیبنابرا. کند دایپ یتسر کشور تمام یحت

 ییایمیش حوادث اثرات کاهش و یریشگیپ منظور به خطرناک
 ییایمیش حوادث لیتحل و هیتجز زین مقاله نیا هدف.است یضرور

 .است حوادث یمل اطالعات گاهیپا بر یمبتن

 حوادث تعداد. شد انجام 4939 سال در مطالعه نیا  روش بررسي:

 حوادث آمار اطالعات از یصنعت ییایمیش حوادث از شده متأثر افراد و
 انفجار، براساس 4913-4931 ساله چهار یزمان دوره در کار وزارت
 با تیمسموم و یسم ییایمیش مواد با مواجهه و انتشار ،یسوز آتش
 مواد دیتول و انبارش نقل، و حمل یتهایفعال نیح در خطرناک مواد

 سپس. گرفت قرار یآمار لیتحل و هیتجز مورد و استخراج ییایمیش
 لهیوس به مختلف یاستانها در ییایمیش حوادث ییایجغراف عیتوز
 . .شد سازی پیاده ایران نقشه روی بر اس.آی.جی ستمیس

 از مطالعه مورد ساله 1 مدت طول یط در یادیز افراد  یافته ها:

 با مواجهه و انتشار(.  45417= تعداد) اند شده متأثر ییایمیش حوادث
 و شده شامل را ییایمیش حوادث کل از% 11 یسم ییایمیش مواد

 یم لیتشک را مطالعه مورد ییایمیش حوادث از% 1 تنها انفجار موارد
 حوادث تعداد که داد نشان ییایمیش حوادث ییایجغراف عیتوز. دادند

 و ییایمیش مواد کننده دیتول یشرکتها یدارا یها استان در ییایمیش
 که ییاستانها با سهیمقا در یمیپتروش و یشگاهیپاال ساتیتأس

 .است شتریب شوند، ینم شناخته یصنعت

 طور به یصنعت ییایمیش حوادث سکیر نیشتریب  گیری: نتیجه

 و شمال مناطق با سهیمقا در یجنوب و یمرکز یها استان در عمده
 در داده رخ ییایمیش حوادث آمار نیهمچن. دارد وجود کشور شرق

 خصوص در یا شده ثبت اطالعات فاقد گذشته چهارسال یط
 روزافزون شیفزاا و توسعه به توجه با. هستند نظارت ای یابیارز
 حاضر طیشرا تداوم و یمیپتروش یها شرکت و ییایمیش ساتیتأس
 یجنوب یها استان در را ییایمیش حوادث فوران توان یم ندهیآ در
 .نمود ینیب شیپ رانیا
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 حوادث کنترل و خطرناک ییایمیش مواد تیریمد بهبود منظور به لذا
 لیقب از کیتماتسیس یکردهایرو یریبکارگ نده،یآ در مرتبط ییایمیش

 یمنیا تیریمد مصرف، مورد ییایمیش مواد یبهداشت سکیر یابیارز
 گونه نیا به یابیباز و پاسخ کاهش، یها یاستراتژ  نیتدو و پروسه
 فراهم نیهمچن. باشد یم ازین مورد یمحل و یمل سطح در حوادث
 یریبکارگ و ییایمیش حوادث جامع یاطالعات گاهیپا نمودن

 حوادث از یریشگیپ در را یمهم نقش کیماتستیس یکردهایرو
 .ندینما یم فایا مرتبط عیصنا در ییایمیش

 ستمیس اطالعات، گاهیپا ،ییایمیش حوادث  واژه های كلیدی:

 .رانیا ،(اس.آی.جی) ییایجغراف اطالعات
 

 از يكی یها ساختمان يمنیا تیوضع يبررس

 زلزله هنگام كشور يپزشك علوم یها دانشگاه

 HSE كردیرو با
 ینورمحمد محمد,  یانیوار یصفر یعل*,  یاری دیسع

 علوم دانشگاه, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 تهران یپزشک

 خالق فرهنگی بستر ایجاد با HSE یکپارچه مدیریت نظام  مقدمه:

 بهداشت، عوامل متقابل تأثیر تبیین به سیستماتیک، و نو نگرشی و
 مخاطرات نواقص، طریق این از و پرداخته زیست محیط و ایمنی
 و داده قرار ارزیابی مورد مند نظام بطور را مشکالت و حوادث بالقوه،

 مطالعه نیا از هدف لذا میدهد، ارائه را پیشگیری بر مبتنی روشهای
 علوم یها دانشگاه از یکی یها ساختمان یمنیا تیوضع یبررس
 .باشد یم HSE کردیرو با زلزله کشورهنگام یپزشک

 شامل که دیگرد یطراح ساخته یستیل چک ابتدا  روش بررسي:

 به ها ساختمان سپس. بود HSE یها نهیزم همه در سوال 469
 یطراح ستیل چک  به توجه با نیمسئول از پرسش و مشاهده لهیوس

 درصد براساس حاصل یها داده. گرفتند قرار یبازرس مورد شده
 دسته فیضع اریبس و فیضع متوسط، خوب، روهگ چهار در اشکاالت،

 نیا اساس بر ها ساختمان یمنیا مورد در قضاوت و شده یبند
 به ها داده لیتحل و هیتجز نیهمچن گرفت، صورت یبند میتقس

 صورت SPSS  و  Excel یها افزار نرم توسط یفیتوص آمار روش
 .گرفت

% 11,14 با یراپزشکیپ و بهداشت دانشکده یکل طور به  یافته ها:

. داشتند را مشکل نیشتریب% 51,11 با هیپا علوم ساختمان و نیکمتر
 ،یپزشک دانشکده ،یراپزشکیپ و بهداشت دانشکده یها ساختمان

 قرار متوسط گروه در سلف و یورزش مجموعه ،یفرهنگ معاونت
 بوده قبول قابل ریغ ها ساختمان نیا یمنیا یکل صورت به و گرفتند

  یها ساختمان نیهمچن. شود انجام یاصالح اقدامات دیبا و

 و یدندانپزشک دانشکده ه،یپا علوم ،ییماما و یپرستار دانشکده
 یمنیا که نیا بر عالوه و گرفته قرار فیضع گروه در یآموزش معاونت

 مشکالت مورد در یاصالح اقدامات دیبا است قبول قابل ریغ آنها
 .شود انجام سرعت به شده فیتوص

 ساختمان فرسوده بافت اشکاالت نیا شتریب لیدل  نتیجه گیری:

 در یاضطرار خروج یها ریمس یستیبا نیبنابرا بود مربوطه یها
 لیوسا از یعار ها ریمس نیا و شود گرفته نظر در ها ساختمان

 نیب در زلزله یمنیا فرهنگ شیافزا جهت نیهمچن شوند مزاحم
 فرار و گرفتن پناه یها شودآموزش یم هیتوص انیدانشجو و پرسنل

 مربوط یها مانور  و یها کنفرانس و نارهای،سمیاضطرار طیشرا در
 پرسنل و انیدانشجو یبرا دانشگاه سیپرد مجموعه در زلزله به

 .شود برگزار

 .HSE زلزله، ساختمان، یمنیا  واژه های كلیدی:

 

 های¬نیبنز پمپ ساخت در منیا ذاتا يطراح

 شهر های¬نیبنز پمپ یمورد مطالعه) یشهر

 (نیقزو
 فر یساجد جواد,  ینورمحمد محمد,  یرزم زیعز*,  یاری دیسع

 علوم دانشگاه, کار یعال آموزش موسسه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک

 شبکه ایران، در نقل و حمل گسترده های شبکه جمله از  مقدمه:

 بروز صورت در که است نیبنز زا اعم نفتی های فرآورده توزیع
 قابل اریبس و خطرناک ماده وجود علت به ها شبکه نیا در حادثه

 هدف لذا داد خواهد رخ یبزرگ و ریناپذ جبران حوادث نیبنز اشتعال
 یشهر های¬نیبنز پمپ ساخت در منیا ذاتا یطراح قیتحق نیا از

 .باشد یم نیقزو شهرستان

 ییشناسا و شهرستان هیاول یبررس با ابتدا  روش بررسي:

 ستیل چک یطراح به اقدام ها نیبنز پمپ در یمنیا یها استاندارد
 یبازرس و یابیارز مصاحبه، مشاهده، یها ابزار با و دیگرد یمنیا
 چک هر یکل نمره و شده یده وزن  سواالت.  دیگرد لیتکم یمنیا
 در یبررس مورد نیبنز پمپ منیا ذاتا یطراح زانیم عنوان به ستیل

 به که بود نیبنز پمپ 3 شامل هدف شهرستان. شد گرفته نظر
 زیآنال و  یابیارز یبرا. گرفتند قرار یبررس مورد یسرشمار صورت

  روش از و  Excel و 16 نسخه  SPSS  یها افزار نرم از ها داده
 .شد استفاده  یفیتوص آمار

 یطراح مختلف یها روش از استفاده زانیم یکل طور به  یافته ها:

 یها روش بیترت به ها نیبنز پمپ ساخت در منیا ذاتا

procedural  (یمنیا یها دستورالعمل )14% ،  inherent(یمنیا 
 یمنیا)active و% 11,9( فعال ریغ یمنیا) passive ، %89,4(یذات
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 و سواالت یده وزن از پس. داشتند را کاربرد نیشتریب% 91( فعال
 گرفتند قرار نامطلوب گروه در نیبنز پمپ 5 تعداد سکیر عدد برآورد

 پمپ 1 تعداد و شود برطرف آنها نواقص فرصت نیاول در دیبا و
 انطباق عدم و نواقص دیبا و گرفتند قرار مطلوب نسبتا گروه در نیبنز
 .شود برطرف آنها

 یبررس مورد جامعه حاصل یها افتهی به توجه با  نتیجه گیری:

% 55,1 و است داشته شیگرا نهیهز کم و فعال ریغ یمنیا به شتریب
( گاهیجا 5)بودند نامطلوب حد در شهرستان یها نیبنز پمپ از

 یها سازمان شتریب یبازرس و یبررس که شود یم شنهادیپ نیبنابرا
 و جواز صدور از قبل یمنیا اصول و ها استاندارد شیافزا مسئول،
 هیتوص نیهمچن ردیبگ قرار مسئوالن کار دستور در پرسنل آموزش

 .ردیپذ صورت یشتریب قاتیتحق نهیزم نیا در که شود یم

 .منیا ذاتا یطراح ،یمنیا ن،یبنز پمپ  واژه های كلیدی:

 

 كی در كار طیمح يقیتلف یيروشنا يطراح

 لیاتومب قطعات دیتول شركت
 ینورمحمد محمد,  یرزم زیعز*,  یاری دیسع

 علوم دانشگاه, کار یعال آموزش موسسه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 تهران یپزشک

 تجربه و بوده کار محیط فیزیکی عوامل از یکی روشنایی  مقدمه:

 به صورتیکه در مناسب روشنایی سیستم یک که است داده نشان
 این و دارد کار کیفیت و کمیت در مفیدی اثر باشد شده طرح خوبی
 خوب روشنایی کلی طور به. است کار محیط برای واقعیت یک

 و بهداشتی فاکتور یک عنوان به و بخشد می بهبود را رکا شرایط
 طبیعی کاری شرایط تأمین برای کارگر فیزیکی های محیط در ایمنی

 پروژه نیا از هدف لذا. است مهم تطبیق عمل بهترین انجام و
 یم لیاتومب قطعات دیتول شرکت کی در کار طیمح ییروشنا یطراح
 .باشد

 شرکت هیاول یبررس با ابتدا وژهپر نیا انجام یبرا  روش بررسي:

 یها المپ تعداد موجود، ییروشنا زانیم ، ییایجغراف اطالعات)
 المپ نوع د،یتول سالن در انجام حال در یها تیفعال نوع ، موجود

 یها استاندارد با رابطه در قیتحق نیهمچن و...( و موجود یها
 به ییشنارو ستمیس یطراح به اقدام عیصنا نیا یبرا موجود ییروشنا

 .دیگرد یمصنوع و یعیطب صورت

 17 تعداد یمصنوع ییروشنا یطراح محاسبات انجام با  یافته ها:

 46 فیرد 7 در یستیبا که باشد یم الزم 47 شماره و 9گروه از چراغ
 فیرد هر طول در وارید تا چراغ فاصله که یطور به شوند نصب ییتا

 تا چراغ فاصله تر،م 7 فیرد هر طول در چراغ دو فاصله متر، 1,7
. باشد متر 1 ها فیرد فاصله و متر 1 واریمجاورد یها فیرد واردرید

 ییایجغراف عرض به توجه با ازین مورد یها پنجره مساحت نیهمچن
 شوند نصب یطور یستیبا که باشد یم مربع متر 36شرکت درجه 98
  جنوب به لیمتما مربع متر 96 و شمال به  لیمتما مربع متر 96  که
 .شود یم نصب مربع متر 46 سطح با پنجره 3 جمعا و

 ستمیس نوع دو هر از یستیبا ییروشنا یطراح در  نتیجه گیری:

 ریتاث کارگاه سطوح که ییآنجا از و شود استفاده یعیطب و یمصنوع
 قیدق یبررس مورد یستیبا و دارد یطراح یینها جهینت بر ییسزا به

 ستمیس یده سیسرو و یزکاریتم برنامه شود یم شنهادیپ ردیگ قرار
 از قبل شده مطرح مطالب به توجه با شود انجام دقت به ییروشنا
 مشخص سطوح انعکاس بیضر و رنگ ییروشنا ستمیس یطراح
 نور یکنواختی نیهمچن و یعیطب ییروشنا شیافزا جهت. شود

 و ادیز تعداد به شده برآورد یها پنجره مساحت روز از یافتیدر
 با هماهنگ هیتهو یها ستمیس عملکرد. دشون میتقس یکوچک
 .ردیگ قرار توجه مورد فیکث یها مکان در ییروشنا ستمیس سیسرو

 یطراح ،یمصنوع ییروشنا ،یعیطب ییروشنا  واژه های كلیدی:

 .ییروشنا

 

) كار نوبت زنان در پستان سرطان سكیر

 (كیستماتیس یمرور
 یقاد ایرث,  روزبختیف مژگان,  کپورین میمر*,  رگریت آرام

, بابل یپزشک علوم دانشگاه, بابل یپزشک علوم دانشگاه*, بابل یپزشک علوم
 مازندران یپزشک علوم دانشگاه

 وکاهش نیرکادیس تمیر در اختالل سبب یکار نوبت  مقدمه:

 بر ریتاث با خود نوبه به ریاخ دهیپد و شده نیمالتون هورمون ترشح
 احتماال آن بدنبال و یجنس یها هورمون ترشح و زیپوفیه غده

 با حاضر مطالعه. گردد یم پستان سرطان سکیر شیافزا  موجب
 نوبت اثر با ارتباط در موجود یها افتهی یبند جمع و یابیارز هدف

 .است آمده در اجرا به پستان سرطان بر یکار

 یها برگه کار از استفاده با ها داده یآور جمع  روش بررسي:

 یعلم یها بانک قیطر از تجوجس و پژوهش اهداف با متناسب
 انجام Medline، Google Schoolr، Iranmedex شامل معتبر

 نوبت یها واژه دیکل از مرتبط مقاالت به یابیدست جهت. رفتیپذ
 نظر مورد مقاالت. شد استفاده پستان سرطان ،یشبکار ،یکار

 زنان نیب ها نمونه سهیمقا که بودند یمطالعات( ورود یارهایمع)
 نگر گذشته نگر، ندهیآ کوهورت روش به با و روزکار، زنان با نوبتکار

 در. آمدند در اجرا به نظر مورد موضوع با ارتباط در یشاهد مورد و
 در مقاله 44 و نگر ندهیآ کوهورت مورد 7 شامل  مطالعه 48 مجموع

 .گرفتند قرار یینها یبررس مورد یشاهد مورد قالب
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 سکیر شیافزا مطالعه دو در گر،ن ندهیآ کوهورت 7 ااز  یافته ها:

 گرید مطالعه  9 در اما د،یگرد گزارش یشبکار با پستان سرطان
 ز،ین یشاهد مورد مطالعه 44 از. نشد افتی ریمتغ دو نیا نیب یارتباط

 نوبت زنان در پستان سرطان سکیر شیافزا از نیمحقق مطالعه 1در
 عنوان به شب فتیش در کار گر،ید مطالعه 5 در اما دادند، خبر کار

 مقاله 1 در البته. نشد شناخته پستان سرطان به ابتالء فاکتور سکیر
 شیافزا با پستان سرطان به ابتالء احتمال شیافزا ر،یاخ مطالعه 5 از

 یکار نوبت یها سال شیافزا با نیچن هم و ماه در شب فتیش تعداد
 .دیگرد گزارش محتمل

 که گرفت جهینت نیچن توان یم مطالعات مجموع از  نتیجه گیری:

 است شده مشاهده پستان سرطان و یکار نوبت نیب یفیضع یارتباط
 از یطوالن سابقه با  زنان در پستان سرطان سکیر شیافزا یول

 .دارد وجود یکار نوبت

 .پستان سرطان ،یشبکار ،یکار نوبت زنان،  واژه های كلیدی:

 

 و ضدخستگي كفپوش تاثیركاربرد مقایسه

 كارگران خستگي كاهش در میكارگونو آموزش

 ستادهیا
 یزدیا الهام,  یا دهیتول درضایحم*,  یصادق نینسر

 گناباد یپرشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک علوم*, کرمان یپزشک علوم

. است کار با مرتبط خستگی جادیا علل از طوالنی ایستادن  مقدمه:

 ینمهمتر که شده پیشنهاد خستگی کاهش برای زیادی حلهای راه
 مطالعه این هدف. باشد می ضدخستگی کفپوشهای از استفاده آنها،
 در ارگونومیک آموزش و ضدخستگی کفپوش کاربرد تاثیر سهیمقا

 .است ستادهیا کار از یناش خستگی کاهش

 حذف از پس. است ای مداخله مطالعه نوع  روش بررسي:

 یسرشمار روش به نفر 76 یکسال، از کمتر کار سابقه با کارگران
 آموزشی، پمفلت کفپوش، شامل استفاده مورد ابزار. شدند انتخاب

 FSS (Fatigue severityو عمومی سالمت یها پرسشنامه

scale)  به عمومی سالمت پرسشنامه تکمیل از بعد ها نمونه. بودند 
 را ارگونومیک اصول یکماه مدت به اول گروه. شدند میتقس گروه دو

 استفاده ضدخستگی کفپوش از دوم هگرو مدت این در و دیده آموزش
 تکمیل را  FSSپرسشنامه مداخله، از بعد و قبل گروه دو. کردند
 افزار نرم توسط زوجی t یآمار آزمون از استفاده با ها داده. نمودند

SPSS شدند لیتحل و هیتجز 43 ورژن. 

 قبل  کفپوش و آموزشی مداخله گروه در خستگی میزان  یافته ها:

 از بعد و 11/97±11/41 و 1/91±17/5 بیترت به خلهمدا انجام از
 می معنادار آماری نظر از که بود 78/18±41 و 1/91±18/1 مداخله

 آموزش گروه در  FSSتغییرات درصد .(≤664/6p)باشد
 توجه با. بود -67/14±47/11کفپوش گروه در و -91/47±13/41
 ولی بوده آموزش از بیشتر کفپوش گروه در تغییرات درصد اینکه به

 .ندارد وجود معناداری اختالف دو این بین

 اصول آموزش و ضدخستگی کفپوشهای از استفاده  نتیجه گیری:

 نیا. شود می آنان خستگی کاهش باعث کارگران، به ارگونومیک
 مشکالت کاهش در یآموزش یروشها یارزشمند مطالعه،
 \.دینما یم دییتا را کیارگونوم

 کفپوش خستگی، ارگونومیک، اصول آموزش  واژه های كلیدی:

 .یخستگ اسیمق پرسشنامه ستاده،یا کار خستگی، ضد

 

 در آن كاربرد و  Just Cultureپرسشنامه يمعرف

 ها سازمان در یریپذ خطا فرهنگ يابیارز
 محمد,  یحضرت صادق,  زاده رسول ییحی*,  زاده نیریش اسالم

 یجعفرآباد یاصغر
 زیتبر یپزشک علوم, لیاردب یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 یخطاها علل نییتع به یستمیس کردیرو کی یمعرف  مقدمه:

 از یانسان یخطاها وقوع از یریشگیپ یبرا یساز نهیزم و یانسان
 یمJust Culture) ) سازمان یریپذ خطا فرهنگ ارتقاء قیطر

 با عهمطال نیا. باشد  ها بیآس کاهش جهت در موثر یگام تواند
 و یطراح JC پرسشنامه یفارس شیرایو یسنج روان و یطراح هدف
 .دیگرد اجرا

 از بعد 8 در سئوال 15 یحاو JC پرسشنامه  روش بررسي:

 9) ارتباطات و بازخورد بعد شامل که باشد یم یریپذ خطا فرهنگ
 ،( سئوال 7) وتعادل توازن ،(سئوال 7) ارتباطات در صداقت ،( سئوال

( سئوال 1) مستمر بهبود ،(سئوال 7) خطا یده گزارش ندیفرا تیفیک
 و هافمن یآقا توسط که باشد یم( سئوال 7) نانیاطم و اعتماد و

 یمراحل یط JC پرسشنامه مطالعه نیدرا. دیگرد یطراح  همکاران
 نسخه با و شده برگردانده یسیانگل به مجدداً و ترجمه یفارس به

 پرسشنامه ،یمحتوائ یروائ یبررس یبرا. شد داده مطابقت آن یاصل
 پانل یاعضا از نفر 11 به یا شده یطراح فرم قالب در مذکور

 اعالم نظرات اساس بر و دهیگرد ارسال یارگونوم رشته در خبرگان
 ییمحتوا یروائ نسبت و (CVI) ییمحتوا ییروا شاخص شده،

(CVR) توسط آن لیتکم از بعد پرسشنامه ییایپا. دیگرد محاسبه 
 مورد لیاردب شهر ینها مارستایب در شاغل پرستاران زا نفر 114
 .گرفت قرار یبررس

 نیمتخصص از نفر 41 تعداد ماهه دو فرصت کی از بعد  یافته ها:

 CVI محاسبه و جینتا یبند جمع از بعد. کردند ارسال را خود نظرات

 ازیامت پرسشنامه یها تمیآ از یبعض در که دیگرد مشاهده CVR و
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 ها تمیآ اصالح از بعد لذا ، بوده قبول قابل اریمع از رکمت آمده بدست
 تمیآ مجدداً ، خبرگان پانل از یافتیدر یها هیتوص و شنهاداتیپ طبق

 ، بودند داده ها تمیآ آن به نیپائ ازیامت که یافراد به نظر مورد یها
 ها تمیآ یتمام یروائ تاًینها که دیگرد پرسش آنها نظرات و ارسال
 .گرفت ارقر دیتائ مورد

 یها تمیآ که داد نشان شده محاسبه کرونباخ یآلفا بیضر
 ییباال یدرون یهمسان از سنجش مورد ابعاد یتمام در پرسشنامه
 (.α=6,131)   است برخوردار

 ابزار کی JC پرسشنامه که داد نشان مطالعه نیا نتیجه گیری:

 خطا فرهنگ مطالعه جهت قبول قابل ییایپا و ییروا با مناسب
 فرهنگ بهبود جهت مناسب اقدات انجام و ها سازمان در یریپذ

 .هاست سازمان در خطا یده گزارش و یریخطاپذ

 فرهنگ ،یمنیا فرهنگ ، Just Cultureواژه های كلیدی:

 .یانسان یخطا ، یارگونوم ماکرو ،یسازمان
 

 پرسشنامه كمك به یریخطاپذ فرهنگ يابیارز

JUST CULTURE یبستر یها بخش در 

 لیاردب شهر یرستانهامایب
 محمد,  یحضرت صادق,  زاده رسول ییحی*,  زاده نیریش اسالم

 یاویخ یسائل فرزانه,  یجعفرآباد یاصغر
 یپزشک علوم, لیاردب یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 لیاردب یپزشک علوم, لیاردب

 است الزم انسانی خطاهای وقوع از پیشگیری منظور به  مقدمه:

 شود داده تغییر ای گونه به کنند می کار آن تحت افراد که شرایطی
 از ترس بدون را همکارانشان و خود بتوانندخطاهای کارکنان که

 تقویت به سازمان یک در JCگیری بکار. دهند گزارش آن پیامد
 ترویج را افراد ایمنی توسعه و نموده کمک سازمانی فرهنگ و ارزشها

 در یریپذ خطا فرهنگ یابیارز هدف با عهمطال نیا. دهد می
 .دیگرد انجام لیاردب شهر یها مارستانیب

 در یمقطع نوع از یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 پرسنل ،( سرپرستار)یبستر یها بخش نیمسئول و پرستاران نیب
 در لیاردب شهر یمارستانهایب( یزرهایسوپروا و مترون)یپرستار دفتر
 یروشها طبق نمونه برآوردحجم با. گرفت جامان 4939 سال
 آوردن بدست از بعد) JCةپرسشنام از استفاده با( نفر 114)یآمار
. دیگرد یآور جمع JC بعد درشش الزم اطالعات(آن یائیپا و یروائ

 ANOVA یآمار یها آزمون و  SPSS48 افزار نرم از استفاده با

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد ها داده Tukey یبیتعق و

 ابعاد نیانگیم که دهد یم نشان پژوهش یها یافته  یافته ها:

 متفاوت مختلف یشغل یگروهها نیب در یریخطاپذ فرهنگ مختلف

 تفاوت خطا یده گزارش بعد در فقط مختلف ابعاد نیب است،هرچنددر
 دهد ینم نشان مختلف یشغل یگروهها در یدار یمعن

(pv=6,191). آزمون اساس بر ANOVA یمعن تفاوت کل در 
 کنیول نشد دهید مختلف یها مارستانیب نیب JC ازیامت نظر از یدار
  .است دار یمعن تفاوت نیا بهبود و توازن بعد در
 نظر از یدار یمعن تفاوت ابعاد، یتمام در که دهند یم نشان جینتا
 یا گونه به.  دارد وجود مختلف یخطاها تعداد با افراد نیبJC ازیامت
 یمعن رابطه ابعاد یتمام بازخورد،در بعد بجز یتوک آزمون بقمطا که
 .دارد وجود خطاها تعداد با JC ازیامت نیب دار

 مطالعه مورد یمارستانهایب نیب در رسد یم نظر به  نتیجه گیری:

 با. دارند را یمتفاوت یها تیوضع یریپذ خطا فرهنگ مختلف ابعاد
 یمنیا ارتقاء و خطاها درکاهش تواند یم JC که یریتاث به تیعنا
 ژهیو به مختلف یسازمانها گردد یم شنهادیپ باشد داشته ستمیس
 و نیتام جهت را کردیرو نیا کشور یدرمان و یبهداشت یها ستمیس

 .رندیگ بکار خود یسازمانها در مستمر بهبود و یمنیا ارتقاء

 ،یمنیا فرهنگ ،JUST CULTURE  واژه های كلیدی:

 .ماریب یمنی،ایانسان یخطا ،یماکروارگونوم
 

 در آن كاربرد و  Just Cultureپرسشنامه يمعرف

 ها سازمان در یریپذ خطا فرهنگ يابیارز
 محمد,  یحضرت صادق,  زاده نیریش اسالم*,  زاده رسول ییحی

 یجعفرآباد یاصغر
 زیتبر یپزشک علوم, لیاردب یپزشک علوم, زیتبر یپزشک علوم*, زیتبر یپزشک علوم

 یخطاها علل نییتع به یستمیس کردیرو کی یفمعر  مقدمه:

 از یانسان یخطاها وقوع از یریشگیپ یبرا یساز نهیزم و یانسان
 یمJust Culture) ) سازمان یریپذ خطا فرهنگ ارتقاء قیطر

 با مطالعه نیا. باشد  ها بیآس کاهش جهت در موثر یگام تواند
 و یراحط JC پرسشنامه یفارس شیرایو یسنج روان و یطراح هدف
 .دیگرد اجرا

 از بعد 8 در سئوال 15 یحاو JC پرسشنامه  روش بررسي:

 9) ارتباطات و بازخورد بعد شامل که باشد یم یریپذ خطا فرهنگ
 ،( سئوال 7) وتعادل توازن ،(سئوال 7) ارتباطات در صداقت ،( سئوال

( سئوال 1) مستمر بهبود ،(سئوال 7) خطا یده گزارش ندیفرا تیفیک
 و هافمن یآقا توسط که باشد یم( سئوال 7) نانیاطم و اداعتم و

 یمراحل یط JC پرسشنامه مطالعه نیدرا. دیگرد یطراح  همکاران
 نسخه با و شده برگردانده یسیانگل به مجدداً و ترجمه یفارس به

 پرسشنامه ،یمحتوائ یروائ یبررس یبرا. شد داده مطابقت آن یاصل
 پانل یاعضا از نفر 11 به یا شده یطراح فرم قالب در مذکور

 اعالم نظرات اساس بر و دهیگرد ارسال یارگونوم رشته در خبرگان
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 ییمحتوا یروائ نسبت و (CVI) ییمحتوا ییروا شاخص شده،

(CVR) توسط آن لیتکم از بعد پرسشنامه ییایپا. دیگرد محاسبه 
 مورد لیاردب شهر ینها مارستایب در شاغل پرستاران از نفر 114
 .گرفت قرار یبررس

 نیمتخصص از نفر 41 تعداد ماهه دو فرصت کی از بعد  یافته ها:

 CVI محاسبه و جینتا یبند جمع از بعد. کردند ارسال را خود نظرات

 ازیامت پرسشنامه یها تمیآ از یبعض در که دیگرد مشاهده CVR و
 ها تمیآ اصالح از بعد لذا ، بوده قبول قابل اریمع از کمتر آمده بدست

 تمیآ مجدداً ، خبرگان پانل از یافتیدر یها هیتوص و شنهاداتیپ بقط
 ، بودند داده ها تمیآ آن به نیپائ ازیامت که یافراد به نظر مورد یها

 ها تمیآ یتمام یروائ تاًینها که دیگرد پرسش آنها نظرات و ارسال
 .گرفت قرار دیتائ مورد

 یها متیآ که داد نشان شده محاسبه کرونباخ یآلفا بیضر
 ییباال یدرون یهمسان از سنجش مورد ابعاد یتمام در پرسشنامه
 .است برخوردار

 ابزار کی JC پرسشنامه که داد نشان مطالعه نیا  نتیجه گیری:

 خطا فرهنگ مطالعه جهت قبول قابل ییایپا و ییروا با مناسب
 فرهنگ بهبود جهت مناسب اقدات انجام و ها سازمان در یریپذ

 هاست سازمان در خطا یده زارشگ و یریخطاپذ

 فرهنگ ،یمنیا فرهنگ ، Just Culture :  واژه های كلیدی:

 .یانسان یخطا ، یارگونوم ماکرو ،یسازمان
 

 و آوری تاب شخصیتي ویژگي ی رابطه بررسي

 هوش ای واسطه نقش با شغلي فرسودگي

 1939-شیراز زندانبانان در هیجاني
 انیزمان زهرا*,  یبوشهر یکوه  قیشقا

 رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 با تطابق ییتوانا عنوان به ومین دگاهید از یآور تاب  مقدمه:

 حوزه در که یلیمسا جمله از. است گرفته قرار اشاره مورد ها یدشوار
 تاب بر یجانیه هوش نقش است، مطرح آوری تاب بر مؤثر عوامل
 اداره و اللاستد و فهم درک، شامل یجانیه هوش. است آوری

 ها تیکفا ها،ییتوانا از ای مجموعه و است گرانید و خود در جانیه
 در تیموفق کسب برای فرد ییتوانا که است یرشناختیغ مهارتهای و

  به باتوجه. دهد یم قرار ریتأث تحت را یطیمح اقتضائات با مقابله
 نیا در شغل نیا در استرس بودن باال و یزندانبان شغل تیاهم

 با آن ارتباط و یآور تاب یتیشخص یژگیو یبررس به پژوهش
 زندانبانان یجانیه هوش عامل یگریانجیم با یشغل یفرسودگ
 .شد پرداخته

 نوع از و یلیتحل-یفیتوص یا مطالعه پژوهش نیا  روش بررسي:

 یسرشمار روش اساس بر مطالعه نیا باشد یم یکاربرد و یمقطع
 انجام رازیش ربنانیپ و آباد دلعا زندان زندانبانان نفراز 16 یرو بر

-1 ،یشناخت تیجمع اطالعات فرم-4: از مطالعه نیا در. دیگرد
 پرسشنامه-MBI) 4339(، 9  ماسالچ یشغل یفرسودگ نامه پرسش

 هوش ی پرسشنامه-1 .(AHI  )اهواز یآور تاب ی
 جهت و یعموم سالمت پرسشنامه_7. آن -بار( یعاطف)یجانیه

 کی انسیوار زیآنال مستقل، یت آزمون زا ها داده لیتحل و هیتجز
 .شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر و طرفه

 از یمعنادار بطور زندانبان یشغل یفرسودگ نمره نیانگیم  یافته ها:

 آنها نیب در یشغل یفرسودگ نیبنابرا است کمتر 57 نمره نیانگیم
 یجانیه هوش و یسخت سر. باشد ینم نامطلوب و ساز مشکل
 یفرسودگ نیب یمعنادار یخط رابطه. است یمطلوب حد در نزندانبانا

 سر و یشغل یفرسودگ نیب. دینگرد مشاهده یجانیه هوش و یشغل
 .دارد وجود یدار معنا رابطه یسخت

 دچار باال یشغل یفرسودگ نیانگیم با بانان زندان  نتیجه گیری:

 است، نییتب قابل یسخت سر توسط یشغل یفرسودگ که بوده مشکل
 نظر از اما کم شده نشیگز بانان زندان در یآور تاب سطح نیهمچن
 .دارند قرار یمناسب تیوضع در یجانیه هوش

 شغلی، فرسودگی آوری، تاب بانان، زندان  واژه های كلیدی:

 .یجانیه هوش

 

 در SCAT روش به حوادث یا شهیر علل يبررس

 يجانشرقیآذربا استان یگر ختهیر كارخانجات

 (1931-1931)سال
 دیسع, یدیهو حسن, ییاسکو دانیس هوشنگ*, جو همت وسفی

 یچ وهیگ
 دانشگاه, تهران دانشگاه, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه*, زیتبر یپزشک علوم دانشگاه

 تهران

 در کار از یناش حوادث ،(19-51)ساله شش دوره کی یط  مقدمه:

 کی حدود ساالنه که دهد، یم نشان را% 7/3 معادل یرشد رانیا
 لذا. است رفته هدر به کارگران درمان منظور به یکار روز نویلیم

 یماریب و حوادث بروز از یریشگیپ و حوادث یا شهیر علل ییشناسا
 سالمت سطح ارتقا و یور بهره شیافزا باعث کار از یناش یها

 .شد خواهد نیشاغل

 ختهیر کارخانه 7 در افتاده اتفاق حوادث اطالعات  روش بررسي:

 مشاهده، با و SCAT روش به یشرق جانیرباآذ استان یگر
 یآور جمع پژوهش یمجر توسط شده هیته کاربرگ و مصاحبه
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. دیگرد استفاده زین ییقضا مراجع در شده ثبت اطالعات از. دیگرد
 و گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد SCAT پنجگانه یبلوکها
 .شد انجام spss افزار نرم در یآمار یهایبررس

 در افتاده اتفاق حوادث که دهد یم نشان قیتحق جیانت  یافته ها:

 زانیم با سال، 46 از کمتر یشغل سابقه با سال، 96 زبر یسن گروه
 فتیش در و یقرارداد یاستخدام تیوضع با افراد در پلم،ید التیتحص
 در. دهد یم اختصاص خود به را حوادث وفور درصد نیشتریب عصر
 و بوده لیدخ منیناا عمل مورد کی حداقل مطالعه مورد حوادث بروز

 اختصاص خود به را دهید حادثه عضو درصد نیشتریب پاها و دستها
 عضو با افتاده اتفاق حوادث شدت نیب یدار یمعن رابطه. اند داده

 (P-value<6,67).   دارد وجود افراد سن و دهید حادثه

 نامناسب نگرش حوادث، یا شهیر علل نیتر عمده  نتیجه گیری:

 و ،یاطیاحت یب نامناسب، یحفاظت ستمیس ،یمنیا مسائل به یسطح و
 حوادث بروز از یریشگیپ منظور به که است بوده نامناسب یسرپرست

 استاندارد برنامه ارائه کارکنان، آموزش لیقب از یموارد ندهیدرآ مشابه
 و منیا زاتیتجه و آالت نیماش از استفاده ،ینگهدار و راتیتعم

 .دیگرد شنهادیپ بهداشت و یمنیا یزیمم برنامه یاجرا و استاندارد

 کارخانجات ،SACAT حوادث، یا شهیر علل  واژه های كلیدی:

 .یگر ختهیر

 

 انگل، تخم سالمونال، يكروبیم آلودگي بررسي

Ecoli O197-H7 لجن تیسم صیتشخ آزمون و 

 صنعتي های¬شهرک فاضالب های¬خانه تصفیه
 رضایعل دیس,  مردان  دیسع, یهاشم  حسن*,   یمیابراه اصغر

 زاد یجاسم طاهره,  یقدوس دیحم,  یمومن
, اصفهان یپزشک علوم,  اصفهان یپزشک علوم*,  زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم

 زدی یپزشک علوم, اصفهان یپزشک علوم, اصفهان یپزشک علوم

 از یکی فاضالب خانه تصفیه از حاصل لجن مدیریت مقدمه:

. است فاضالب مهندسی رشته ائلمس ترین پرهزینه و مهمترین
 بر را یریناپذ جبران خسارات لجن دفن از یناش مشکالت نیهمچن

 بررسی مطالعه، نیا هدف. آورد یم وارد انسان و ستیز طیمح
 آزمون و Ecoli O475-H5 انگل، تخم سالمونال، یکروبیم آلودگی

 شهرک فاضالب خانه هیتصف از حاصل لجن در تیسم صیتشخ
 .بود خورت مورچه و مبارکه شترجان،ا یصنعت یها

 لجن یها نمونه مقطعی، توصیفی مطالعه این در  روش بررسي:

 استان در اشترجان و مبارکه خورت، مورچه خانه هیتصف 9 از فاضالب
 تا 4934 آذر از لجن زیآنال و یبردار نمونه. شد گرفته اصفهان،

 هر از تریل کی حجم با یتکرار نمونه 7. گرفت انجام 4931 وریشهر
 لجن یریآبگ یبسترها محل از یبردار نمونه. شد گرفته خانه هیتصف

 روش از زین لجن در تیسم صیتشخ آزمون جهت. گرفت انجام
 .دیگرد استفاده رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد سازمان

 خانه هیتصف از شده برداشت لجن دهد یم نشان جینتا  یافته ها:

 در کل فرمیکل متوسط تعداد نیشتریب یدارا خورت مورچه فاضالب
 شده شمارش یمدفوع فرمیکل متوسط تعداد نیشتریب. بود زییپا فصل

 بهار فصل در اشترجان فاضالب خانه هیتصف لجن نمونه به مربوط زین
 در سالمونال تعداد نیشتریب که دهد یم نشان جینتا نیهمچن. بود

 تخم و ستیک تعداد نیشتریب و خورت مورچه خانه هیتصف لجن نمونه
 یپارامترها. شد شمارش اشترجان خانه هیتصف لجن نمونه در زین کرم

 نمونه در ستیک و کرم تخم یاستثنا به شده یریگ اندازه یکروبیم
 .باشد یم متوسط مقدار نیکمتر در مبارکه خانه هیتصف لجن

 لجن که گرفت جهینت توان یم مطالعه نیا از  نتیجه گیری:

 لجن و دارد یهمخوان استاندارد حداقل با خورت رچهمو خانه هیتصف
 هیتصف ریسا به نسبت یبهتر تیفیک یدارا اشترجان خانه هیتصف
 .باشد یم ها خانه

 ،Ecoli O475-H5 انگل، تخم سالمونال،  واژه های كلیدی:

 .لجن ت،یسم صیتشخ آزمون
 

 معلمان يشغل عملكرد بر يصوت بهداشت ریتاث
 یمراد نینگ,  ال حیذب ندا,  *یدختیب ینیحس معصومه

 اهواز یپزشک علوم, اهواز یپزشک علوم*, شاپور یجند یپزشک علوم

 مشاغل از یبرخ در یا حرفه ابزار کی عنوان به صدا مروزها مقدمه:

 یمعلم حرفه به توان یم مشاغل نیا جمله از دارد یا ژهیو تیاهم
 اطاتارتب و یشغل عملکرد تواند یم یصوت مشکالت.کرد اشاره

 قرار ریتاث تحت صدا از یا حرفه کاربران یبرا ژهیو به را یاجتماع
 اثرات معلمان در یصوت مشکالت.شود آنها یکار عملکرد مانع و دهد
 آموزان دانش گفتار پردازش و سیتدر یکارامد و تیفیک یرو یمنف
 در یدرمان یراهبردها از یکی عنوان به یصوت بهداشت. دارد

 معلمان یصوت مشکالت از یریشگیپ در یمهم نقش صدا اختالالت
 حداکثر به منجر صدا از یمراقبت خود یراهکارها ارائه با و داشته

 مشکالت نکهیا به توجه با. شود یم آنها یصوت لیپتانس از استفاده
 بر را یادیز یتوانبخش و یآموزش یها نهیهز معلمان در یصوت

 یمعرف به تا میشد آن بر مقاله نیا در کند یم لیتحم جامعه
 یصوت مشکالت از یریشگیپ بر آن اثرات یبررس و یصوت بهداشت
 میبپرداز معلمان

 مقاالت. باشد یم یمرور صورت به مقاله نیا  روش بررسي:

 science و pub med یها گاهیپا از موضوع نیا با مرتبط

direct و انتخاب یصوت بهداشت و صوت با مرتبط یها کتاب و 
 گرفت رقرا یبررس مورد
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 آموزش که است آن از یحاک مختلف یها یبررس جینتا  یافته ها:

 استفاده یها وهیش یمعرف و نرمال یصوت یها زمیمکان حیصح
 یم معلمان به حنجره بیآس یامدهایپ از یآگاه و صدا از مناسب

 در معلمان توسط صدا از یمراقبت خود یراهبردها کاربرد در تواند
 .باشد داشته یا ژهیو تیاهم آنها یصوت مشکالت از یریشگیپ

 یم معلمان در یصوت بهداشت هیاول اصول با ییآشنا نتیجه گیری:

 نیح در تقال و تالش ،یصوت یخستگ جمله از یعالئم تواند
 نحو به را گلودرد و حنجره در یسفت و یخشک وجود ، یصداساز

 لیپتانس حداکثر از نهیبه استفاده به منجر و دهد کاهش یمطلوب
 .شود آنها در یشغل عملکرد شیافزا و یوتص

 حرفه کاربران صدا، اختالالت ،یصوت بهداشت  واژه های كلیدی:

 .صدا یا

 

 رانندگان در هایماریب سابقه و يشغل استرس

 درون یها آژانس كار نوبت ریغ و كار نوبت

 یشهر
 فالح نیحس,  یمحمد  زهرا*,  یحلوان نیغالمحس

, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه*,   زدی یدوقص دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 شغلی استرس صنعتی، جوامع در اساسی معضالت از یکی  مقدمه:

 و است مرتبط مختلف های بیماری افزایش با معضل این. باشد می
 نهیهز ییتنها به ها یماریب. دارند قرار آن معرض در شتریب رانندگان

 و دیتول کاهش لیدل به سال هر یازا به دالر اردیلیم 45 بر غبال یا
 یبررس هدف با مطالعه نیا لذا.  دارد یپ در درمان یها نهیهز

 درون یها آژانس رانندگان در ها یماریب سابقه و یشغل استرس
 .دیگرد انجام کار نوبت ریغ و کار نوبت گروه دو  در زدی یشهر

 است یلیتحل یپژوهش طالعهم کی حاضر مطالعه  روش بررسي:

 آژانس رانندگان در و 4931 سال در یشاهد -یمورد روش به که
 تعداد ، منظور نیهم به.  است گرفته انجام زدی یشهر درون یها

 -یتصادف روش به کار نوبت ریغ نفر 417 و کار نوبت راننده 411
 از پژوهش یها داده یگردآور منظور به. دندیگرد انتخاب یا هیسهم

 جینتا سپس.  شد استفاده سیرا ال پیلیف یقسمت دو پرسشنامه کی
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد spss افزار نرم توسط

 بدست 481,11 استرس نمره کل نیانگیم مطالعه نیا در  یافته ها:

 از کار نوبت ریغ و کار نوبت گروه دو نیب که دیگرد مشخص  و آمد
 .(P=6,69 )دارد وجود یارمعناد اختالف استرس نمره لحاظ

 از شتریب( 487/73) کار نوبت گروه در استرس نمره نیانگیم نیهمچن
 نوع حسب بر استرس نمره نیانگیم.   باشد یم کار نوبت ریغ گروه

 از ها یماریب هیبق در ،یخواب کم از ریغ به که داد نشان زین یماریب
 سابقه با افراد عالوه به. ندارد وجود یدار یمعن اختالف یآمار لحاظ

 و اند داده نشان را یباالتر استرس نمره زانیم کار نوبت و یماریب
 .(P=6,649)است  دار یمعن زین یآمار لحاظ از اختالف نیا

 استرس صنعتی، جوامع در اساسی معضالت از یکی  نتیجه گیری:

 مرتبط مختلف های بیماری افزایش با معضل این. باشد می شغلی
 ییتنها به ها یماریب. دارند قرار آن معرض در شتریب رانندگان و است

 کاهش لیدل به سال هر یازا به دالر اردیلیم 45 بر بالغ یا نهیهز
 هدف با مطالعه نیا لذا.  دارد یپ در درمان یها نهیهز و دیتول

 یها آژانس رانندگان در ها یماریب سابقه و یشغل استرس یبررس
 انجام کار نوبت ریغ و کار تنوب گروه دو  در زدی یشهر درون
 .دیگرد

 ، یکار نوبت ، یشغل استرس ، رانندگان  واژه های كلیدی:

 .یماریب

 

 و يموضع هیتهو ستمیس يابیارز و اجرا ،يطراح

 های¬ندهیآال كنترل جهت يقیتلف یشگرهایپاال

 ذوب كوره از منتشره
 ادجو,  یعصار جواد محمد,  شهنا یقربان دیفرش*,  گرکز دیعبدالمج

 فردمال
, همدان یدرمان خدمات و یپزشک علوم*, همدان یدرمان خدمات و یپزشک علوم

 همدان یدرمان خدمات و یپزشک علوم, همدان یدرمان خدمات و یپزشک علوم

 نیهمچن و ندیفرآ تیماه لیدل به فوالد دیتول عیصنا در  مقدمه:

 از یبرخ انتشار و دیتول زانیم ذوب، های¬کوره از استفاده
 تیاهم به توجه با لذا. باشد¬یم باال اریبس مضر های¬ندهیالآ

 کی در هوا های¬ندهیآال کنترل به حاضر پژوهش در موضوع،
 مطالعه نیا از هدف. است شده پرداخته یاژیآل فوالد دیتول شرکت

 یقیتلف یشگرهایپاال و یموضع هیتهو ستمیس یابیارز و اجرا ،یطراح
 .باشد¬یم  منتشره های¬ندهیآال کنترل جهت

 ستمیس از منتشره، های¬ندهیآال کنترل یبرا  روش بررسي:

-VS-77 و VS-77-69 یاستانداردها از اقتباس با یموضع هیتهو

 کنترل یبرا. دیگرد استفاده ACGIH یصنعت هیتهو تهیکم 61
. گرفت قرار استفاده مورد یمواز کلونیس 46 ¬کوره از یخروج ذرات

 و یخروج یگازها حذف و یبورع زیر ذرات کنترل منظور به
 پس. دیگرد استفاده یونچور اسکرابر از ،یدروکربنیه های¬ندهیآال
 ها¬ندهیآال تراکم ستم،یس نیا یانداز راه و نصب ساخت، ،یطراح از
 یبخش اثر یابیارز جهت آن یخروج و ستمیس داخل کار، طیمح در

 .شد یرگی¬اندازه آنها
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 و ذرات یطیمح غلظت کاهش در ستمیس ییکارا  یافته ها:

. آمد بدست% 57 و% 7/83 ،%9/16 بیبترت CO و CO1 یگازها
 تنفس قابل ذرات با مواجهه زانیم کاهش در ستمیس نیا ییکارا

 اسکرابر و کلونیس توسط ذرات حذف بازده نیانگیم. بود% 5/31
 نیا توأم کاربرد کهیحال در. بود% 8/31 و% 1/59 بیترت به یونچور

 حذف بازده. داد شیافزا% 89/33 تا را حذف ازدهب شگریپاال دو
% 9/33 و% 7/17 بیبترت CO و CO1  یبرا یونچور اسکرابر

 توسط زین رنیاست و تولوئن عمده قسمت نیهمچن. باشد¬یم
 اسکرابر راندمان. دیگرد حذف گاز انیجر از یونچور اسکرابر
 .بود% 7/51 و% 4/31 بیبترت ها¬ندهیآال نیا حذف در یونچور

 که رسد¬یم نظر به آمده، بدست جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 یبرا یمناسب نیگزیجا ،یقیتلف یشگرهایپاال از استفاده
 بیآس جمله از ییتهایمحدود یدارا که ونیلتراسیف های¬ستمیس
 مواد اثر در لترهایف منافذ شدن مسدود و باال یدماها برابر در یریپذ

 .هستند باشند،¬یم ها¬قراضه در موجود یروغن و چرب

 ،یموضع هینهو ستمیس هوا، یآلودگ  واژه های كلیدی:

 .یکیالکتر قوس کوره ،یقیتلف یشگرهایپاال
 الكترود دیتول ندیفرا یهوا يآلودگ زانیم يبررس

 يكنترل یراهكارها ارائه و یجوشكار
 دهیسع,  یوسفی مرصاد,  یمومن بهیحب*,  یدیسخو زارع  محمدجواد

 مقدم یمالک مهیحک , یکاج یمحمد
 یپزشک علوم, زدی  یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم
 دیشه یپزشک علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه

 زدی یصدوق

 آور انیز عوامل ازجمله تنفسی، هوای در گردوغبار مواجهه  مقدمه:

 بر یمخرب راتیتاث تواند¬یم که بوده ها¬کارگاه در محیطی عیشا
 در هوا یآلودگ زانیم نییتع مطالعه نیا هدف. باشد داشته سالمت

 .باشد¬یم یکنترل یراهکارها ارائه و یجوشکار الکترود دیتول ندیفرا

 یرو بر یلیتحل -یمقطع صورت به مطالعه نیا  روش بررسي:

 یزمان بازه در زدی الکترود دیتول مختلف های¬سالن در کارگران
 قیطر از نمونه حجم انجام، 4939-4931 ماه وریشهر  تا اسفند
 مواجهه یابیارز. دیگرد نییتع  (SEG) همسان مواجهه های¬گروه
. دیگرد انجام یفرد یبردار نمونه استاندارد ¬روش اساس بر یفرد
 از بعد مرحله در. دیگرد استفاده یآمار زیآنال یبراspss 48 افزار نرم

 .دیگرد استفاده مهندسی غیر و مهندسی های¬کنترل

 نییتع نمونه حجم عنوان به همسان مواجهه گروه 41  یافته ها:

 های¬گروه کل در استنشاق قابل غبار گردو غلظت نیانگیم. دیگرد
 غلظت نیکمتر. دیگرد نییتع mg/m938/4811/7  همسان مواجهه

 بر گرم یلیم 77/6 مواجهه نیانگیم با استنشاق قابل گردوغبار

 نیشتریب ،146کن قطع اپراتور به مربوط و قطع واحد در رمکعبمت
 مواجهه نیانگیم با بیترت به زین استنشاق قابل گردوغبار غلظت

 مربوط یساز پودر واحد در مترمکعب بر گرم یلیم 55/41 و 31/44
 VS47-61 مدل از مربوطه هود. بود عاتیضا و الک اپراتور به

 از کار ندیفرا به توجه با.دیدگر یبردار الگو ACGIH یشنهادیپ
 .دیگرد استفاده ارتجاع تیقابل با کانال

 این در گردوغبار غلظت میانگین اینکه به باتوجه  نتیجه گیری:

 اجرای باشد،¬می (TLV=9mg/m9) مجاز حد از بیش مطالعه
 ضروری مناسب، تنفسی حفاظت های برنامه و مهندسی کنترلهای

 .باشند¬می

 مواجهه، یابیارز کار، طیمح یهوا یآلودگ  واژه های كلیدی:

 .هوا یآلودگ کنترل
 

 یتهایظرف بر يپشت كوله وزن ریتاث بررسي

 سنندج شهر یيابتدا دوره آموزان دانش يتنفس
 ارغوانی فرشاد,  ابراهیمی کمال*,  جوانمردی  کریم محمد

 کردستان, پزشکی علوم*, کردستان

 که هستند هاییگروه از آموزان دانش حاضر درمتن مقدمه:

. دارند مدرسه وسایل حمل برای پشتی کوله از را استفاده بیشترین
 بر یپشت کوله مختلف یوزنها ریتاث نییتع قیتحق نیا انجام از هدف

 .   است ییابتدا دوره آموزان دانش یویر یها تیظرف یرو

 در که است یتجرب شبه مطالعه نوعی مطالعه نیا روش بررسي:

 سنندج شهر ییابتدا دوره  پسر و دختر آموزان دانش از نفر 96 انیم
 قهیدق 16 مدت به ها نمونه از کدام هر. شد انجام 4934 سال در

 در را( بدن وزن درصد 47 و 46، 6،7) یپشت کوله مختلف یوزنها
 حمل هیثان بر متر 4/4 سرعت با لیدمیتر یرو بر مختلف روز کی

 یاتیح تیرفظ شامل آنان یویر یها تیظرف سپس. کردند
 نیا نسبت و (FEV4)اول هیثان یبازدم یهوا حجم ،(FVC)یقو
 از پس شد، ثبت و یریگ اندازه رومتریاسپ دستگاه از استفاده با دو

 هیتجز SPSS48 افزار نرم از استفاده با جینتا ها داده یگردآور
 دیگرد لیتحل

 تیظرف با استفاده مورد یپشت کوله وزن نیب  یافته ها:

 ((p=6,61و FVC، FEV4(p=6,664) (p=6.664)یها

FEV4/FVC مقدار. دارد وجود دار یمعن ارتباط  FVC یتمام در 
 دوگروه بین آن اختالف و بوده دختران از باالتر پسران در ها اندازه
 کوله حمل بدون FEV4 میزان .(p=6,664)داد نشان دار معنی
 از باالتر دختران در یتنفس پارامتر نیا دیگر های اندازه سایر و یپشت

 نشان دار معنی جنس دو در ظرفیت این تفاوت و بوده پسران
 .(p=6,668)داد
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 باعث یوزن هر با یپشت کوله حمل ،یکل طور به  نتیجه گیری:

 گردد، یم ییابتدا دوره آموزان دانش یویر یها تیظرف کاهش
 یتر میوخ یامدهایپ نتریسنگ یها یپشت کوله حمل که است یهیبد
 حمل مناسب یراهکارها اتخاذ با دیبا نیبنابرا. داشت خواهد الدنب به

 .میینما حذف یرانیا ییابتدا دوره آموزان دانش نیب در را یپشت کوله

 ، FVC، FEV4 اسپیرومتری،  واژه های كلیدی:

FEV4/FVC، سنندج ،ییابتدا آموزان دانش پشتی، کوله. 
 

 در HEMP روش به  سكیر يابیارز و تیریمد

 عیتوز یا منطقه یشركتها  بان میس تایعمل

 برق
 *یصامت  محمود

 *بروجرد واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 یها شبکه ینگهدار و گسترش ندیفرا در یانسان یروین  مقدمه:

 میس افراد رو نیا از  دارد یاساس و یمحور نقش برق، یروین عیتوز
 نهمچو یخطرات معرض در  محوله فیوظا و کار نوع سبب به  بان
 دیتهد  ارتباط نیا در. دارند قرار تهیسیالکتر با وتماس ارتفاع در کار
 که برد خواهد شیپ  یا گونه به را طیوشرا دارد وجود یفراوان یها

  کرد خواهد فراهم را یگرفتگ وبرق سقوط چون یحوادث بروز امکان

. 
 از استفاده وبا یفیتوص یصورت به مطالعه نیا در  روش بررسي:

  کنترل ، یابیارز ،ییشناسا HEMP خطرات و اثرات تیریدم ندیفرا
 حرفه ،بهداشت یمنیا لحاظ از موجود داتیتهد و  مخاطرات جبران و
 ارانه کردیرو با  کپارچهی یصورت به تیفیک و ستیز طیمح ،یا

  رانهیشگیپ کامال یساختار با  سکیر  یابیارز و تیریمد یها برنامه
 یونیپاپ مدل غالب در ازین مورد یها شیپا برنامه ارانه با همراه
 . است شده یساز مستند

 ( JHA ) یشغل زیوآنال خطرات ییشناسا مطالعه نیدرا  یافته ها:

 نیا بر. دارد وجود بان میس با ارتباط در فهیوظ 7 دهدکه یم نشان
 منابع step مرحله هر ودر انجام یمتعدد مراحل در فهیهروط اساس
 چند ای کی یریگ شکل باعث که دارند ودوج  داتیتهد از یمتعدد

 وجود  به توان یم داتیتهد جمله آن از که شد خواهد مهم اتفاقات
 اپراتور نکردن عمل درست ، غلط بار حمل نحوه ، وبیمع لیچرثق
 همچون یمهم اتفاقات که کرد اشاره  برق خطوط با تماس ، لیچرثق

 که داد خواهد یرو زاتیتجه به بیآس و قیحر ، یگرفتک سقوط،برق
 .داشت خواهد بهمراه را مرگ چون یدیشد یها امدیپ عمدتا

 از یریوجلوگ موجود داتیتهد کنترل یبرا  نتیجه گیری:

 اساس بر یجبران و رانهیشگیپ موانع آن یها امدیوپ مهم بروزاتفاقات
 هدف وبا آن همراه دیتهد و خطر نوع حسب وبر یونیپاپ مدل

 مهم نکته  است شده شنهادیپ  مهم  یها امدیپ و عیوقا از یریجلوگ
 یبرا شیپا برنامه کی از استفاده ییساختارها نیچن در  یاساس و

  است یجبران و رانهیشگیپ موانع حیصح و مناسب عملکرد از نانیاطم

 ، HEMP خطرات و اثرات تیریمد ندیفرا  واژه های كلیدی:

 یمهم اتفاقات ، THREATدیتهد ، BOW TIEیونیپاپ مدل

TOP EVENTS، شیپا  Monitoring ، مانع Barrier. 

 

 وعلل اسكلتي-عضالني اختالالت و شیوع بررسي

 39 سال در سنندج دندانپزشكان در ایجاد
 فوزیه,  جوانمردی کریم محمد,  ارغوانی فرشاد*,  ابراهیمی  کمال

 بیگی
 کردستان, کردستان, کردستان*, کردستان

 به وارده آسیبهای و استرسها که است دانشی ارگونومی  مقدمه:

 آن عمده هدف و کرده بیان ای حرفه فعالیتهای با ارتباط در را انسان
 دندانپزشکی.باشد می کار به بسته وا اختالالت بروز از جلوگیری
 یک اسکلتی-عضالنی های درد نظر از آن عمومی شاخه مخصوصا

 هب هم آن کاری مناسب نا و غلط عادتهای. است خطر پر حرفه
 دندانپزشکی حرفه در مشکالت بروز عمده علل از تکراری صورت

 .است

 در بررسی چندین 4335 سال تا 4318 سال از  روش بررسي:

 کشورهایی در دندانپزشکان اسکلتی و عضالنی اختالالت شیوع مورد
 این اساس بر. است گرفته انجام…و لیا انگلستان،استرا سوئد، چون

 نشسته کار روش ارائه از قبل تا تحقیقات

 آمارها ولی بود درد کمر دندانپزشکان مشکل شایعترین( 4386سال)
 ترتیب به دست مچ شانه، گردن، درد آن، از بعد که دهند می نشان
 .اند داشته باالیی شیوع

 عضالنی دردهای شیوع بررسی تحقیق این هدف  یافته ها:

 و ولتید بخشهای در شاغل پزشکان دندان در ایجاد علل و اسکلتی
   .بود سنندج خصوصی

 برNORDIC  یافته شکل تغییر  پرسشنامه از استفاده با تحقیق این
 با زن نفر 99 و مرد 88 عده این.گرفت انجام داوطلب33 روی

 متوسط بودند،7/41 ±.1 کار سابقه و 7/91 ± 3 سنی میانگین
 از درصد 7/13. بود ساعت 7/5  8/1 افراد این در روز در کار ساعات

 نمی نظر در استراحتی وقت خود بیماران ویزیت میان افراد این
 در استراحت وقت عنوان به را زمانی اوقات گاهی درصد 4/8.گرفتند

 استراحت وقت دقیقه 4-47 میان افراد درصد 1/11 و گرفتند می نظر
 .گرفتند می نظر در بیماران ویزیت بین

 که شد شخصم کای مجذور آزمون از استفاده با نتیجه گیری:

-عضالنی دردهای وجود یا وسابقه استراحت وقت شاخص میان
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 شیوع میزان  .(>67/6P) دارد وجود داری معنا رابطه استخوانی
 درصد،  7/73  درد گردن: بود ترتیب بدین اسکلتی عضالنی دردهای

 درصد، 9/11سردرد درصد،  1/14 شانه درد درصد، 7/71 پشت درد
 دو از همزمان افراد این از بسیاری. درصد  1/91 دست مچ درد

 مردان و زنان بین مقایسه در. بردند می رنج بیشتر یا عضالنی ضایعه
 داشت بیشتری شیوع زنان در که درد سر مورد در جز به دندانپزشک،

(661/6P=)، دو بین اختالفی نواحی سایر در درد شیوع مورد در 
 گرفتن نظر در رسیبر نتایج به توجه با خالصه بطور نشد دیده جنس
 -عضالنی دردهای بروز از پیشگیری در مهمی عامل استراحت وقت

 .است استخوانی

 ارگونومی، کار، به وابسته اختالالت  واژه های كلیدی:

 .سنندج-عضالنی-عضالنی های درد دندانپزشکان،

 

 بررسي و  (VO1-max) هوازی ظرفیت برآورد

 كارخانه مرد كارگران در آن بر گذار تاثیر عوامل

 سنندج شهر یها
 ارغوانی فرشاد,  جوانمردی کریم محمد*,  ابراهیمی  کمال

 کردستان, کردستان*, کردستان

 نیشتریب نییتع یرو از افراد یکیزیف کار انجام تیظرف  مقدمه:

 تیظرف نییتع هدف با مطالعه نیا. گردد یم محاسبه یهواز تیظرف
 و سنندج شهر سطح عیصنا یگاریرسیغ سالم مرد کارگران یهواز

 .دیرس انجام به 4931 سال در آن بر موثر عوامل نییتع

 مرد کارگران از نفر197 قیتحق نیا انجام یبرا  روش بررسي:

 نییتع یبرا. شدند انتخاب یتصادف صورت به یگاریس ریغ سالم
 استفاده شاهنواز و تاکسورت پله تست از کارگران یهواز تیظرف
 تمیر با قهیدق7 مدت به کارگران نکهیا از سپ روش نیا در که دیگرد
 کارگران نبض ضربان رفتند، یم نییپا و باال پله از قهیدق در بار17
 زین و یهواز تیظرف نییتع یبرا و ثبت یا هیثان96 نوبت سه در

 .شد یم استفاده کارگران یکیزیف کار تیظرف

 تریل31/1 کارگران یهواز تیظرف نیگیانیم جینتا طبق بر  یافته ها:

 وزن، نیب که داد نشان مطالعه نیا جینتا. آمد بدست قهیدق بر
 تیظرف نیشتریب با کار طیمح یصدا یبلند زانیم و تاهل تیوضع
 نیب مطالعه نیا جینتا به توجه با. دارد وجود دار یمعن رابطه یهواز
 یکار نوبت نظام کردن، ورزش عادت سواد، سطح سن، ،BMI قد،

 یمعن رابطه یهواز تیظرف نیشتریب با کار مانجا هنگام یخستگ و
 .ندارد وجود دار

 طیمح یصدا یبلند زانیم و وزن تاهل، تیوضع  نتیجه گیری:

 .باشد یم یهواز تیظرف بر موثر عوامل از کار

 ک،یولوژیزیف تناسب ،یهواز تیظرف نیشتریب  واژه های كلیدی:

 .شاهنواز و تاکسورت پروتوکل ،یکیزیف کار انجام تیظرف
 

 در كار از ناشي شنوایي كاهش میزان بررسي

 1931 سال در سنندج عمومي داندانپزشكان
 فوزیه,  جوانمردی کریم محمد,  ارغوانی فرشاد*,  ابراهیمی کمال

 بیگی
 علوم دانشگاه, کردستان یپزشک علوم دانشگاه*, کردستان یپزشک علوم دانشگاه

 کردستان یپزشک علوم دانشگاه, کردستان یپزشک

 کاهش نیعتریشا صدا، و سر از یناش ییشنوا کاهش مقدمه:

 در صدا و سر از یناش یها رربیآس یبررس. است ییشنوا
 مناسب حل راه افتنی یبرا نخست یگام عنوان به دندانپزشکان

 مطالعه نیا از هدف. باشد یم آن از یناش عاتیضا کاهش جهت
 عمومی کاندندانپزش در کار از یناش یشنوائ کاهش زانیم یبررس
 .است بوده سنندج شهر

 یک در و بوده تحلیلی –توصیفی نوع از مطالعه این روش بررسي:

 بررسی مورد سنندج شهر عمومی دندانپزشکان خاص زمانی مقطع
 صدا، گیری اندازه و بررسی های تکنیک از استفاده با و گرفته قرار

 زانمی -صدا فشار میزان: شامل صدا شده استاندارد پارامترهای
 و چپ های گوش برای NIHL و صدا موثر بلندی -صدا بلندی
 ثبت و گیری اندازه Phoneو Boneطریق دو از کارگران راست

 تشکیل عمومی دندانپزشکان کلیه را مطالعه مورد جامعه. گردیدند
 مورد استاندارد فاکتورهای و انتخاب نفر سرشماری صورت به و داده
. گردیدند ثبت دندانپزشکان گرافیدمو مشخصات و گیری اندازه-نظر

 و تجزیه مورد شده ثبت های داده spss افزار نرم از استفاده با
 .گرفتند قرار تحلیل

: طبقات در شنوائی کاهش میزان بندی دسته از پس بررسی این در
 شنوائی کم-مالیم شنوائی کم-جزئی شنوائی کم -شنوائی کم عدم

 در دائم، کری یا-یقعم شنوائی کم -شدید شنوائی کم-متوسط
 هرتز، 1666 و 1666 ،4666،1666 ،817 ،417 ، 89 های فرکانس

 .گردید ثبت بل دسی حسب بر شنوائی کاهش میزان

 مورد جامعه افراد کل درصد 4/49 که داد نشان نتایج  یافته ها:

 سنگینی از هستند بیشتری صوت فشار تراز معرض در که مطالعه
 احساس از زین مطالعه مورد افراد ددرص 1/41. برند می رنج گوش
 .داشتند شکایت روزانه کار پایان از بعد صدا

 کاهش بیشترین آمده، بدست نتایج اساس بر  نتیجه گیری:

 ارتباط در و Bone و phone طریق از چپ گوش به مربوط شنوایی
 توان می که برروده هرتز 1666 و 1666 ،1666 های فرکانس با

 گوش به نسبت چررپ گوش بیشتر حساسیت جمله از هایی فرضیه
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 شغلی محیط در دندانپزشکان استقرار طرز به یا صدا برابر در راست
 صرررردا معررررررض در راست گوش از بیشتر ها آن چپ گوش که

 -درگیری-حادثه مانند، شغلی غیر های حرررادثه به یا و بررروده
. نمود حمطر شده، داده چپ گوش به ضربه صورت به که  مشاجره

 از شنوایی افت بیشترین که نمود ثابت حاضر مطالعه ن،یهمچن
 های فرکانس به مربوط راست گوش در Bone و Phoneطریق
 اشاره که گونه همان آن، بر عالوه و است بوده هرتز 1666 و 1666

 در و چپ گوش به مربوط شنوایی کاهش درصد بیشترین شد
 .تاس بوده هرتز 1666 و 1666 های فرکانس

 .دندانپزشکان اودیومتری، شنوایی، کاهش  واژه های كلیدی:

 

 و عضالني اسكلتي دردهای شیوع میزان بررسي

 دوره آموزان دانش بین در آن ایجاد علل يبرخ

 سنندج شهر راهنمایي
 فوزیه,  ابراهیمی کمال,  ارغوانی فرشاد*,  جوانمردی کریم محمد

 یگیب
 تانکردس, کردستان, کردستان*, کردستان

 وعیش آموزان دانش نیب در یعضالن یاسکلت یدردها مقدمه:

 درصد 16 از باالتر را وعیش نیا مقدار مختلف مطالعات. دارد ییباال
-یاسکلت یدردها وعیش یبررس قیتحق نیا هدف.  اند نموده انیب

 علل از یبرخ نییتع و سنندج ییراهنما دوره آموزان دانش یعضالن
 دباش یم دردها نیا جادیا

 تحلیلی -توصیفی مطالعه یک حاضر مطالعه  روش بررسي:

 انجام ساله 41-47 آموزان دانش از نفر 597 روی که است( مقطعی)
 فیک نوع ،یسالمت نهیزم در را ییها پرسشنامه آموزان دانش. شد

 به کردن نگاه ساعات تعداد استفاده، مورد نشستنگاه نوع مدرسه،
 آنها  BMI و قد وزن،. نمودند لیکمت وتریکامپ با کار ای ونیزیتلو

 های قسمت درد ،یبدن نقشه از استفاده با. شد ثبت و یریگ اندازه
 و SPSS48 افزار نرم از زیآنال یبرا. شد مشخص بدن مختلف
 و دوطرفه ای طرفه کی انسیوار  زیآنال و ریاسکو یکا عیتوز یروشها
 Mann withney و Kruskal wallis کیناپارامتر یها تست

uشد استفاده 

 یاسکلت یدردها وعیش قیتحق نیا جینتا اساس بر  یافته ها:

 دردهای شیوع نیب. بود درصد 85 آموزان دانش انیم در یعضالن
 تعداد و مدرسه استفاده مورد کیف نوع جنسیت، با عضالنی اسکلتی
 دار یمعن رابطه تلویزیون به کردن نگاه یا کامپیوتر با کار ساعات
 نشستنگاه نوع با عضالنی اسکلتی دردهای شیوع بین. شد مشاهده

 .نشد مشاهده دار معنی تفاوت مدرسه در استفاده مورد

 از آموزان دانش انیم در یعضالن یاسکلت یدردها نتیجه گیری:

 پرورش و آموزش نیمسول است الزم و است برخوردار ییباال وعیش
 کیرارگونومیغ طیشرا و رفتارها اصالح جهت در یا رانهیشگیپ دید با

 .بردارند گام معلمان و آموزان دانش

 دانش مدرسه، فیک ،یعضالن یاسکلت یدردها  واژه های كلیدی:

 .سنندج ،ییراهنما دوره آموزان

 

 های سیستم يطراح یبرا یدیجد افزار نرم

 يصنعت هیتهو
 میخداکر الیسه,  یگوهر عباس فائزه*,  یجعفر جواد محمد
, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 بر عالوه. است دهیچیپ یندیفرآ هیتهو ستمیس یطراح مقدمه:

 زین یمواز های¬شاخه یساز متعادل جهت ر،گی¬وقت محاسبات
 یصنعت هیتهو کتاب شیرایو نیآخر در. دارد محاسبات تکرار به ازین

 کانال در هوا یچگال اصالح نحوه کا،یآمر یصنعت بهداشت انجمن
 آن گذشته افزاری¬نرم های¬بسته اغلب که است نموده رییتغ هیتهو

 با مطابق و نانیاطم قابل یابزار از استفاده. رندگی¬ینم نظر در را
 کایآمر یصنعت بهداشت انجمن یصنعت هیتهو کتاب راتییتغ نیآخر
 برای حاضر مطالعه در. رسد¬یم نظر به یضرور محاسبات، یبرا

 بسته یک موضعی مکنده تهویه های¬سیستم محاسبات و طراحی
 .شد بخشی اعتبار و تهیه افزاری نرم

. شد نوشته بیسیک ویژال زبان به برنامه این  روش بررسي:

 قرار مطالعه مورد بخش دو در شده تهیه افزاری نرم بسته اعتبارسنجی
 قرار بررسی مورد شده تهیه کدهای صحت نخست بخش در. گرفت
 یابیارز مرحله سه در آن محاسباتی نتایج بخش، دومین در. گرفت

 دستی محاسبات با برنامه از بخش هر محاسبات نتایج نخست. شد
 با برنامه کل محاسبات نتایج سپس.  شد مقایسه ساده مسائل

 کتب شده حل تمرینات حل طریق از معتبر مراجع در مندرج های داده
 حل در برنامه محاسبات نتایج مرحله نیسوم در. شد سهمقای مراجع و

 اعتبار برنامه یک با محاسبات همان از حاصل نتایج با پیچیده مسائل
 لیتحل و محاسبه نتایج، بین اختالف درصد. شد مقایسه شده بخشی

 استفاده آلتمن – بلند یلیتحل نمودار از جینتا یآمار لیتحل یبرا. شد
 .شد

 درصد بیشترین ساده، های سیستم در داد نشان نتایج  یافته ها:

 ثبت های داده و شده تهیه برنامه از حاصل مشابه نتایج بین اختالف
 صفر مساوی آن کمترین و درصد 15/4 مساوی مراجع در شده

 یعنی مرکب های سیستم طراحی به مربوط محاسبات در. است درصد
 بیش و بوده موازی –سری صورت به آن های کانال که هایی سیستم
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 از حاصل مشابه نتایج بین اختالف درصد بیشترین دارند هود یک از
 55/4 برابر شده دییتأ های¬برنامه و معتبر های داده و برنامه این

 نشان آلتمن بلند نمودار. بود درصد صفر مساوی آن کمترین و درصد
 قطعه 91 حل در برنامه این از حاصل نتایج معیار انحراف که داد
 در کل فشار و کیاستات فشار سرعت، فشار برای شده محاسبه لکانا

 .باشد می درصد  ±64/6 دامنه

 طراحی برای یمعتبر و قیدق ابزار شده تهیه برنامه  نتیجه گیری:

 .است موضعی مکنده هیتهو

 ژوالیو افزار، نرم هوا، یآلودگ ،یصنعت هیتهو  واژه های كلیدی:

 .کیسیب

 

 و یيشنوا آستانه بر يكیتراف یصدا ریتأث يبررس

 بهبهان شهر داران مغازه فشارخون سطح
,  طلب انیداود نیحس ریام,  یهاشم زهرا*,   یپرور اهلل روح
 یاجود محمد,  یدیام سامان,  وستیپ ناصر,  یصفر بیمص

 یادیص مهراب,  یشهرستان
 علوم دانشکده, بهبهان یپزشک علوم دانشکده*, بهبهان یپزشک علوم دانشکده

, بهبهان یپزشک علوم دانشکده, بهبهان یپزشک علوم دانشکده, بهبهان یکپزش
 علوم دانشگاه, بهبهان یپزشک علوم دانشکده, بهبهان یپزشک علوم دانشکده

 رازیش یپزشک

 بلکه و ریفراگ مشکل کی عنوان به شهرها، یصوت یآلودگ  مقدمه:

 ییشنوا افت رینظ سالمت بر یانباریز اثرات موجب تواند یم ،یجهان
 نیمهمتر از ه،ینقل طیوسا یصدا و سر. شود فشارخون شیافزا و

 جمله از یمتعدد مشاغل که بوده یشهر یها طیمح یصدا منابع
 نییتع هدف با مطالعه نیا. دهند یم قرار ریتأث تحت را داران مغازه

 داران مغازه فشارخون سطح و ییشنوا آستانه بر یکیتراف یصدا ریتأث
 .گرفت امانج بهبهان شهر

. شد انجام فاز دو در 4939 سال در پژوهش نیا  روش بررسي:

 شهر کیپرتراف ابانیخ 1 و دانیم 1 در صدا یریگ اندازه اول؛ فاز در
 از استفاده با مختلف یزمان یها بازه در هفته امیا کل در بهبهان
 ،SPL، Leq مانند ییپارامترها سپس. شد انجام صداسنج دستگاه

L46، L76 و L36 یها شاخص و ثبت NPL و TNI محاسبه 
 کیتراف یصدا معرض در داران مغازه از نفر 76 دوم؛ فاز در. دیگرد

 بودن دارا از پس( شاهد گروه) یادار پرسنل از نفر 76 و( مورد گروه)
 آستانه و انتخاب یتصادف صورت به مطالعه، به ورود یارهایمع

 و ومتریاد یها هدستگا از استفاده با آنها فشارخون و ییشنوا
 با ها داده لیتحل و هیتجز. شد یریگ اندازه یا وهیج فشارسنج

 One-way ANOVA ، One-Samples یها آزمون از استفاده

T Test و Independent-Samples T Test افزار نرم توسط 

SPSS48 شد انجام. 

 و روز در (Leq) صوت فشار معادل تراز مقدار حداکثر  یافته ها:

 در Leq مقدار حداقل و بل یدس 7/58 و 8/53 برابر بیرتت به شب
 Leq ریمقاد. بود بل یدس 5/54 و  9/81 برابر بیترت به شب و روز

 هیتوص استاندارد حد از باالتر شب، و روز در ها یریگ اندازه یتمام در
 نیب که داد نشان جینتا. بود یتجار و یمسکون مناطق یبرا شده

 ، SPL، Leq، L46، L76 یها شاخص و یریگ اندازه یها محل
L36 ، NPL و TNI تفاوت اما،. دارد وجود یدار یمعن ارتباط 

 و یاستولید و یستولیس فشارخون ریمقاد نیانگیم نیب یدار یمعن
 .نشد افتی یادار پرسنل و داران مغازه در ییشنوا آستانه

 که دهد یم نشان پژوهش نیا یها افتهی و بحث  نتیجه گیری:

 رغمیعل ن،یبنابرا است برخوردار ییباال یصوت یآلودگ از بهانبه شهر
 به ازین شاهد، و مورد گروه نیب یدار یمعن تفاوت نشدن افتی

 .شود یم احساس داران مغازه یرو بر یعتریوس مطالعات

 فشارخون، ،ییشنوا آستانه ،یصوت یآلودگ  واژه های كلیدی:

 .بهبهان داران، مغازه

 

 و يمنیا اشت،بهد یها مولفه سنجش

 بر يمبتن یمورد مطالعه كی: طمحلهیمح

 تهران در محور جامعه ابتكارات
 یخسرو ییحی*,  نلویعابد رضوان

 البرز یپزشک علوم*, دانشگاه

 یم یباز نیساکن یسالمت در یمهم نقش محله طیمح  مقدمه:

 محالت طیمح و یمنیا بهداشت، یابیارز منظور به مطالعه نیا. کند
 از یرگی¬بهره با بتواند تا گرفته انجام تهران شهر محروم و برخوردار

 .بخشد بهبود را محله سالمت محور، جامع ابتکارات کردیرو

 قالب در موثر یها مولفه ،یدانیم مطالعه نیا در  روش بررسي:

 قیطر از محله طیمح و یمنیا بهداشت، یریگ اندازه سنجش ابزار
 و یقبل یها یریگ اندازه جینتا محله، نیساکن با مصاحبه مشاهده،

 از محله 46 تعداد. گرفت قرار یبررس مورد مستندات مرور نیهمچن
. شد انتخاب تهران شهر محله 951 از یا خوشه یریگ نمونه قیطر
 مورد در یریگ میتصم امکان و یدانیم یها داده سهیمقا منظور به

 شد استفاده چارت کنترل روش از نمونه محالت تیوضع

 یکل بطور داد نشان حاضر مطالعه یدانیم سنجش جینتا  یافته ها:

 در تهران شهر در محروم و برخوردار یها محله در HSE تیوضع
 دارد قرار هشدار مرز
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 برای مناسب الگوی تواند یم محور جامع ابتکارات  نتیجه گیری:

 بهداشت، یها مولفه یارتقا یراستا در یمحل جوامع توانمندسازی
 باشد محله ستیز طیمح و ایمنی

 .محور جامعه ابتکارات ،(HSE) محله،  واژه های كلیدی:

 

 صنایع در HSEدپارتمانهای روی پیش چالشهای
 *طوری قاسم

 *تهران پزشکی علوم

 مستلزم زیست محیط و بهداشت  ایمنی، حوزه در فعالیت  مقدمه:

 این نفعان ذی که چرا  است، دلسوزی و دوستی نوع روحیه داشتن
 یا و کنند نمی احساس را خدمات این دریافت به نیاز اغلب فعالیتها

 را کار موضوع این. دانند نمی ضروری و تخصصی مبحث یک را آن
 .کند می سخت HSE دپارتمانهای فعاالن برای

 طریق از و مجازی صورت به که مطالعه این در  روش بررسي:

 سانکارشنا و مسئولین از شد، انجام موبایل اجتماعی های شبکه

HSE خود صنعت در که چالشهایی از مورد ده تا شد خواسته صنایع 
 اطالعات این. نمایند ذکر اولویت ترتیب به را هستند مواجه آن با

 صنعت، نوع همچنین. شد جانمایی دسته ده در پراکنده و متعدد
 مورد نتایج تفسیر در و دریافت ایشان تحصیالت و جنسیت سابقه،

 .گرفت قرار استفاده

 آقا، ایشان اکثر که داشتند شرکت بررسی این در نفر 56  یافته ها:

 متوسط صنایع در که بوده سال 7 حدود سابقه دارای و کارشناس
 HSE واحدهای روی پیش مشکالت عمده. بودند کار به مشغول

 دپارتمان این وجود ندانستن ضروری شامل اولویت ترتیب با سازمان
 در واحدها، دیگر دخالت و دپارتمان ینا ندانستن تخصصی  صنایع، در

 از HSE های دستورالعمل رعایت عدم اطالعات، قرارندادن اختیار
 با ایمنی تجهیزات و تخصصی خدمات بودن گران کارکنان، طرف

 عدم مرتبط، غیر فعالیتهای ارجاع الزم، اختیارات نداشتن کیفیت،
 تولید باحثم در الزم تخصص نداشتن  ناظر، های دستگاه حمایتهای

 صنایع نیاز با دانشگاهی های آموزش تناسب عدم مهندسی، و

 عدم در ریشه HSE دپارتمان روی پیش مشکالت  نتیجه گیری:

 نحوی به دارد، HSE مباحث از کارکنان و مدیران درک و شناخت
 ارائه و تولید در تاخیر ایجاد باعث و پاگیر و دست را آن فعالیتهای که

 حرفه بهداشت مباحث در خصوص به مسئله این. دانند می خدمات
 قابل غیر یا و مدت بلند بار زیان آثار دارای که زیست محیط و ای

 برای که رسد می نظر به. است مشهود بیشتر باشد، می مشاهده
 جو بهبود جهت در اقدام ضمن صنایع، در HSE بلوغ به رسیدن
 از مختلف های دستگاه طریق از مدت بلند ریزی برنامه باید ایمنی،

 شاهد آینده در تا پذیرد صورت پرورش و آموزش و سیما و صدا جمله
 .باشیم مهم این به رسیدن

 .HSE دپارتمان – HSE بلوغ – ایمنی جو  واژه های كلیدی:

 

 مورت درختواره با كار از يناش حوادث لیتحل
 ینصرآباد مهناز,  یچ وهیگ دیسع*,  ییرضا احسان

 زاهدان واحد یاسالم آزاد,  زاهدان واحد یاسالم آزاد*,  اهدانز واحد یاسالم آزاد

. دهد می رخ درجهان یکار حادثه هزاران روزه هر  مقدمه:

 نامناسب، کاری محیط و نادرست انبارکردن نحوه معیوب، تجهیزات
 کمک به. باشد می حوادث بروز اصلی ازعوامل کارگران اشتباهات

 وقوع به چگونه و چرا حادثه نمودکه مشخص توانیم حادثه بررسی
 علل زیآنال یبرا یاصول و مناسب یها روش از یکی.است پیوسته
 .باشد یم  مورت کیتکن ، حوادث

 بین دیالوگ یک مانند دقیقا مورت کیتکن  روش بررسي:

 تحقیق آن مورد در ما که شرایطی و مورت عمومی های سئوال
 شوند می پرسیده خاص ترتیب یک به آن های سئوال. است کنیم می

 حوادث علل روش نیا از استفاده با. کند مشخص را حوادث علل تا
 ابزار کی MORT چارت. ردیگ می قرار MORT نمودار روی بر

 نیهمچن و اطالعات یآور جمع به کمک جهت که باشد یم یعمل
 نیا در. گردد یم استفاده شده یآور جمع اطالعات یساز رهیذخ

 رفتن و موجود گزارشات یبررس با عیصنا ثحواد از حادثه 1 مطالعه
 در نکهیا ضمن. گرفت قرار زیآنال و یبررس مورد نظر مورد محل به

 کار محل به آشنا و کارشناس افراد نظرات نقطه از هم موارد یبرخ
 .شد گرفته بهره

 ختهیر شرکت در یگرفتگ برق اثر در فوت: اول حادثه  یافته ها:

 وارهید دیتول شرکت در بار هیتخل گامهن در فوت:دوم حادثه ، یگر
 و نقص موارد نیشتریب. گرفتند قرار یبررس مورد که بودند یبتن یها

 شدن آزاد و دادیت،رویریمد ستمیس یفاکتورها در بیترت به خطا
 .بود ها حفاظ و موانع ،یانرژ ناخواسته

 مورد یها کارگاه در حوادث بروز علل نیشتریب  نتیجه گیری:

  85/14 که باشد یم تیریمد ستمیس یها فاکتور در نقص یبررس
 نیمهمتر از و داده اختصاص خود به را حوادث علل کل از درصد

 کارگاه نیمسئول هیکل یبرا یمنیا آموزش کردن االجرا الزم راهکارها
 .باشد یم یاصول و قیدق صورت به

 حوادث، لیتحل و هیتجز کار، از یناش حادثه  واژه های كلیدی:

 مورت کیتکن
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 حوادث و EQ يجانیه هوش نیب رابطه يابیارز

 يشغل
 ییآقا نیحس,  زاد فرخ  میمر,  یمیرح  دیجمش*,  کیتاج فرهاد

 یبدیم
, همدان دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 تهران یپزشک علوم دانشگاه, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 قرار ریتاث تحت سازمان در را افراد ییاراک یمتعدد عوامل  مقدمه:

 یجانیه هوش. است یجانیه هوش عوامل نیا از یکی دهد،که¬یم
 با مقابله در را فرد ییتوانا که است یرشناختیغ یمهارتها از یا دسته

 قرار ریتاث تحت کار از یناش یتنشها ژهیو به یطیمح یفشارها
 اضطراب یها حالت کنترل ییتوانا یجانیه هوش واقع در دهد،¬یم

 اعمال و یشغل استرس ییسو از. است ها¬واکنش کنترل و آور
 حوادث سکیر شیافزا در گذار ریتاث یفاکتورها عنوان به منیناا

 نیب رابطه یابیارز حاضر پژوهش هدف لذا شوند یم شناخته یشغل
 یا مطالعه تاکنون که باشد یم یشغل حوادث و EQ یجانیه هوش

 .است نشده منتشر یعلم نابعم در عنوان نیا با

 یآمار جامعه ،یشاهد – مورد مطالعه نیا در  روش بررسي:

 با یشغل حادثه سابقه یدارا نفر 466 پژوهش اهداف با متناسب
 به یشغل حادثه فاقد نفر 466 و مورد گروه عنوان به یروان منشاء
 سازه ساخت کارخانه کی پرسنل نفر 196 انیم از شاهد گروه عنوان

 بود مرد کارگران یتمام تیجنس و آهنگر افراد شغل که یفلز یها
 یبرا  (Bar-On)   آن -بار استاندارد پرسشنامه از. شدند انتخاب
 زیآنال و شد استفاده مطالعه مورد افراد یجانیه هوش سنجش

 .شد انجام یآمار یها آزمون توسط شده یآور جمع اطالعات

 یجانیه هوش ازیامت نیانگیم داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 یجانیه هوش ازیامت نیانگیم و% (51 معادل) 917,37 مورد گروه
 بیضر قیطر از و آمد بدست%( 51 معادل) 911,18 شاهد گروه

 یجانیه هوش کل ازیامت نیب یدار یمعن ارتباط رسنیپ یهمبستگ
 .(p<6,667)دارد وجود یروان منشاء با یشغل حوادث وقوع با افراد

 حل لیقب از) یجانیه هوش یها مولفه از یبرخ نیب نیهمچن
 خود و یاجتماع یریپذ تیمسئول نفس، عزت ،ینیب خوش مساله،

 وجود یدار یمعن ارتباط یشغل حوادث وقوع با( یابراز
 . (p<6,667)دارد

 افراد، یجانیه هوش شیافزا با گفت توان یم  نتیجه گیری:

 جینتا به توجه با. ابدی یم کاهش یروان منشاء با حوادث وقوع زانیم
 حوادث کاهش در یجانیه هوش بودن موثر و مطالعه از حاصل

 یجانیه هوش ارتقاء جهت یآموزش یها دوره یبرگزار ،یشغل
 تیفعال در باال یجانیه هوش با افراد نشیگز نیهمچن و کارکنان

 با یشغل حوادث کاهش در ییسزا به نقش تواند یم ،یبحران یها
 .باشد اشتهد یروان منشاء

 یها استرس ،یشغل حوادث ،یجانیه هوش  واژه های كلیدی:

 منیناا اعمال ،یشغل

 

 رانندگان در يخستگ مختلف ابعاد يبررس

 یشهر درون يتاكس
 یآباد نجف شاه یصاف  محسن*,  یفیشر  زهرا

 هقیب یانتفاع ریغ مؤسسه*, سبزوار یپزشک علوم

 یخستگ ،یکار یاه طیمح در عیشا یها دهیپد از یکی  مقدمه:

 -یجسم سالمت و یشغل تیرضا احساس بر تواند یم که است
 به تواند یم یخستگ. باشد داشته یمنف ریتأث شاغل افراد یروان

 فقدان ،یبدن یروین کاهش ،یفرسودگ و ضعف احساس صورت
 کاهش و یتیکفا یب ت،یفعال ادامه در یناتوان ،یافتادگ کار از ،یانرژ
 7 ابعاد یریگ اندازه حاضر، مطالعه از هدف الذ. شود مشخص زهیانگ

 و تیفعال کاهش ،یذهن ،یجسمان ،یعموم شامل یخستگ گانه
 .باشد یم یشهر درون یتاکس رانندگان در زهیانگ کاهش

 یمقطع نوع از یفیتوص قیتحق کی پژوهش، نیا روش بررسي:

 از یشهر درون یتاکس رانندگان از نفر 156 تعداد آن در که است
 که نمودند شرکت آن در 4939 سال در تهران، شهر مختلف مناطق

 پرسشنامه. شدند انتخاب دسترس، در و آسان رییگ نمونه روش به
 :MFI) یخستگ بعدی چند سنجش استاندارد

Multidimensional Fatigue Inventory) یریگ اندازه یبرا 
 لقب) شد عیتوز نمونه یاعضا نیب مرحله دو در یخستگ گانه 7 ابعاد

 قالب در زین کیدموگراف اطالعات  و( کار اتمام از پس و کار شروع از
 داده. شد آوری جمع ،یاصل پرسشنامه کنار در و جداگانه پرسشنامه

 ،یفیتوص آمار های روش و  SPSS 43 افزار نرم از استفاده با ها
 .شد لیتحل و هیتجز انسیوار  زیآنال و یت های آزمون

 یتاکس رانندگان کار، اتمام از پس که دادند نشان جینتا  یافته ها:

 به نسبت را یشتریب ازیامت داری یمعن طور به ،یخستگ ابعاد تمام در
 .(P ≥ 67/6) است یعیطب یامر که نمودند کسب کار شروع از شیپ

 با بیترت به کار، اتمام از پس و شروع از شیپ یجسمان یخستگ
 شروع از شیپ تیفعال کاهش و زانیم نیشتریب 5/41 و 9/41 متوسط

 زانیم نیکمتر 1/46 و 3/8 متوسط با بیترت به کار، اتمام از پس و
 تیوضع که شد مشاهده نیهمچن. داشت یتاکس رانندگان انیم در را

 به دوم شغل داشتن و دنیکش گاریس به عادت کاری، سابقه تأهل،
 .(P ≥ 67/6) دارند رابطه یخستگ متعدد ابعاد با یدار یمعن طور

 رانندگان که داد نشان یخستگ زانیم یریگ اندازه  یجه گیری:نت

 خود روزمره یزندگ در متوسط حد از شیب را یخستگ دهیپد ،یتاکس
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 رهاییمتغ از یبرخ ریتأث مطالعه، جینتا نیهمچن. کنند یم تجربه
 یها برنامه یاجرا رو نیا از. داد نشان ها آن بر را کیدموگراف
 در ابعاد، تمام در یخستگ کاهش و متسال تیریمد یبرا یارگونوم

 .رسد یم نظر به یضرور رانندگان، یکار طیمح

 سنجش پرسشنامه ،یتاکس رانندگان ،یخستگ  واژه های كلیدی:

 .یخستگ بعدی چند
 

 بر یفكر كار بار سطوح ریتأث يبررس

 يذهن و كیولوژیزیف های¬پاسخ
 یفیشر زهرا,  یفالح دیمج*,  زاده معتمد دیمج

 سبزوار یپزشک علوم, سبزوار یپزشک علوم*, همدان یشکپز علوم

 یها ستمیس از استفاده و یآور فن شرفتیپ لیدل به  مقدمه:

 بر رگذاریتأث و مهم یعامل یفکر کار بار کار، یها طیمح در دهیچیپ
 لیتحم یفکر کار بار از ییباال سطح چنانچه. باشد یم فرد عملکرد

 استرس رینظ یسالمت شکالتم نباشد، یکاف فرد استراحت و شود
 کار بار وستهیپ شیپا. داد خواهد رخ یفرسودگ ای یافسردگ مزمن،

 حفظ و یروان عوارض از یریشگیپ یبرا یمناسب فرصت یفکر
 هدف با مطالعه نیا ن،یبنابرا. کرد خواهد فراهم را یروان سالمت

 یذهن و ولوژکیزیف یها پاسخ بر یفکر کار بار سطوح ریتأث یبررس
 .دیگرد امانج

 بر یلیتحل -یفیتوص نوع از یمقطع مطالعه نیا روش بررسي:

 سال در یشگاهیآزما طیشرا در سالم انیدانشجو از نفر 48 یرو
 و یوگرافیالکتروکارد: کیولوژیزیف یها شاخص. دیگرد انجام 4939

 سخت، یکارفکر قبل،) مرحله شش در یسطح یوگرافیالکتروم
 NeXus-1 دستگاه از استفاده با( دبع و ساده یلیخ ساده، متوسط،

 بارکار شاخص و شدند یریگ اندازه هلند ایمد ندیما یکمپان ساخت
 افراد توسط یفکر کار از سطح هر انجام از پس بالفاصله ناسا
 آزمون با 48 نسخه SPSS افزار نرم توسط ها داده. دیگرد لیتکم
 سطح در یتکرار یها داده انسیوار زیآنال و تست -یت یآمار یها
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد 67/6 یدار یمعن

 به منجر یفکر کار بار مختلف سطوح که داد نشان جینتا  یافته ها:

 ضربان یریپذ رییتغ به مربوط یچرهایف قلب، ضربان در راتییتغ
 یت یآمار آزمون جینتا. دیگرد شانه عضالت تیفعال دامنه و قلب

 نیب در ناسا کار بار شاخص نیانگیم یبرا را یدار یمعن تفاوت تست
 زیآنال جینتا .(P<6,67) داد نشان یفکر کار بار مختلف سطوح

 یدار یمعن یآمار تفاوت که داد نشان یتکرار یها داده انسیوار
 ضربان یریرپذییتغ یچرهایف از یبرخ و قلب ضربان شاخص نیب

 تیفعال یبرا اما (P<6,67) داشت وجود مرحله شش در قلب
 .نشد مشاهده یدار یمعن تفاوت شانه التعض

 و یذهن پاسخ بر یفکر کار بار مختلف سطوح  نتیجه گیری:

 ن،یبنابرا. بگذارد ریتأث تواند یم افراد کیولوژیزیف یها پاسخ از یبرخ
 یروان یخستگ و استرس کار، طیمح یواقع طیشرا در رود یم انتظار

 سالمت احتماال و شود دیتشد زمان طول در کار سابقه شیافزا با
 یکار طیمح نیچن در رو نیا از. ردیگ قرار ریتأث تحت افراد یروان
 نظر به یضرور ،یروان سالمت تیریمد یبرا یارگونوم برنامه یاجرا

 .دیرس خواهد

 ،یسطح یوگرافیالکتروم ،یفکر کار بار  واژه های كلیدی:

 .ناسا کار بار شاخص ،یوگرافیالکترکارد

 

 پرسنل در يخستگ و یكار امهبرن ارتباط يبررس

 1983سال در اصفهان شهر پزشكي فوریتهای
 اهلل بیحب,  یبیحب اهلل احسان,  یپرور  اهلل روح*, یخدارحم بهنام

 ینیحس محسن,  دهقان
, بهبهان یپژشک علوم دانشکده*,  رجانیس گهر گل یصنعت و یمعدن شرکت

 علوم دانشگاه, فهاناص یپزشک علوم دانشگاه, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

 مراقبت طهیح در کننده تظاهر عیشا میعال از یکی یخستگ  مقدمه:

 یاجتماع روابط و یخانوادگ یزندگ کار، انجام بر که است هیاول یها
 یکار برنامه ارتباط نییتع هدف با مطالعه نیا. گذارد یم سوء اثرات

 استاندارد روش به اصفهان شهر پزشکی فوریتهای پرسنل یخستگ و

 CIS16Rشد انجام 4913سال در. 

 نفر 51یرو بر که بوده یمقطع نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 نمونه روش. شد انجام اصفهان شهر پزشکی فوریتهای پرسنل از
 از یکار برنامه سنجش یبرا. بود ساده یتصادف صورت به یریگ

 طول از تیرضا فاکتور؛ چهار شامل که Ku یآقا ی پرسشنامه
 یبرا و بود استراحت و یکار نظم ،ینیب شیپ تیقابل ،یکار ساعت
 فاکتور؛ چهار شامل که CIS16R پرسشنامه از یخستگ یریگ اندازه
. شد استفاده بود، یکیزیف تیفعال و زشیانگ تمرکز، ،یذهن یخستگ

 دییتأ مورد مربوطه نیمتخصص نظر از استفاده با ها پرسشنامه ییروا
 آزمون توسط شده نیتدو یها پرسشنامه ییایپا سپس و گرفت قرار
 برنامه پرسشنامه یبرا که گرفت قرار سنجش مورد کرونباخ آلفا
. آمد بدست 18/6 یخستگ پرسشنامه یبرا و 58/6 مقدار یکار

 افزار نرم توسط ونیرگرس مدل از استفاده با ها داده لیتحل و هیتجز

spss48 شد انجام. 

 ارتباط یخستگ و یکار برنامه نیب که داد اننش جینتا  یافته ها:

 یفاکتورها نیب از که یطور به (>664/6p) .دارد وجود یدار یمعن
 و استراحت یها وقفه ،یکار ساعت طول از تیرضا ،یکار برنامه
 بر ینیب شیپ تیقابل فاکتور و بودند موثر یخستگ یرو بر یکار نظم
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 یکار برنامه که داد نشان جینتا ن،یهمچن. نبود موثر یخستگ یرو
 ارتباط که صورت نیبد است موثر یذهن یخستگ یرو بر عمدتأ

 و استراحت یها وقفه ،یکار ساعت طول از تیرضا نیب یدار یمعن
 .آمد بدست یذهن یخستگ با یکار نظم

 ،یکار ساعت طول از تیرضا شیافزا وبا بحث  نتیجه گیری:

 زانیم توان یم ،یکار نظم شیافزا نیهمچن و یاستراحت یها وقفه
 .داد کاهش را پزشکی فوریتهای پرسنل یخستگ

 ، CIS16R پرسشنامه ،یخستگ ،یکار برنامه  واژه های كلیدی:

 .پزشکی فوریتهای

 

 با يشرج مناطق كاركنان يحرارت تنش كاهش

 يموضع یيجابجا روش از استفاده
 *یاصف یعل
 *کرمان یپزشک علوم

 در یگاز و ینفت ریذخا از یبردار بهره تیظرف شیافزا مقدمه:

 نهیزم در فعال کارکنان شمار شیافزا سبب کشور، یجنوب مناطق
 مناطق ییهوا و آب تیوضع است؛ دهیگرد مناطق نیا در گاز و نفت
 شیافزا و جادیا سبب مسئله نیهم و باشد یم یشرج کشور یجنوب

 یم سال گرم فصول در مناطق نیا کارکنان در ییگرما یها استرس
 در آمده وجود به گرمایی استرسهای کنترل عدم صورت در گردد،

 از گستردهای طیف سال، گرم فصول در یشرج مناطق کارکنان
 و سو کی از بدن آب دادن دست از و فراوان قیتعر لیدل به کارکنان

 عوارض دچار عرق، ریتبخ عدم لیدل به آنها بدن شدن خنک عدم
 گرمایی شوک نظیر رمرگآو شرایط تا یگرمازدگ جمله از یدیشد

 بدن نمودن خنک روش ارائه ،تحقیق این از هدف. شوند یم
 .باشد یم یموضع ییجابجا روش از استفاده با مناطق نیا کارکنان

 افراد از نفر 16 تعداد قیتحق نیا انجام منظور به  روش بررسي:

 انتخاب یتصادف صورت به یشرج مناطق در کار یبرا  افتهی سازش
 یدهان و یبغل ریز یدما ،یا وهیج دماسنج از استفاده اب سپس. دیگرد
 خنک ستمیس از استفاده. شد یریگ اندازه شیآزما از بعد و قبل بدن

 دادن قرار قیطر از و خی یها سهیک از استفاده با بدن یموضع کننده
 باشند، یم یسطح عروق نیشتریب یدارا که بدن از ییقسمتها یرو

  افزار نرم طیمح در آمده بدست جینتا ، است؛ رفتهیپذ انجام

spssیکار طیشرا مطالعه نیا در. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد 
 به نیهمچن و بوده کسانی شیآزما انجام از بعد و قبل کارکنان

 شاخص از یکار طیشرا در دما بودن ثابت از نانیاطم منظور

WBGT شد استفاده. 

 بدن یدما ها، داده زیآنال اساس بر داد نشان جینتا  یافته ها:

 از بعد ،ییدما و یکار کسانی طیشرا در یبررس مورد کارکنان

 گراد یسانت درجه 8 زانیم به یموضع کردن خنک روش از استفاده
 .ابدی یم کاهش

 کننده خنک دیتول یساز یتجار و یساز الگو با  نتیجه گیری:

 یحرارت یها استرس کاهش مانند؛ یجینتا به توان یم یموضع یها
 شیافزا ،یانسان یروین هیسرما کاهش ،یشرج مناطق کارکنان بدن
 کارکنان کار به لیم شیافزا کار، از یناش حوادث کاهش ،یور بهره

 .افتی دست

 ،یا وهیج دماسنج ،گرمایی استرس بدن، قیتعر  واژه های كلیدی:

 .WBGTشاخص

 

 كیارگونوم تاپ لپ يمفهوم طرح ارائه
 یبرخوردار ابولفضل,  فالح نیحس*,  یعارف ضیف یمصطف

 دیشه یپزشک علوم, کاشان یپزشک علوم دانشگاه*, زدی یپزشک علوم دانشگاه
 زدی یصدوق

 در یلمس صفحه یها شگرینما و تاپ لپ از استفاده رشد  مقدمه:

 از یاریبس یجا بایتقر که دهیرس یحد به ریاخ دهه در کاربران نیب
 گسترش حال در همچنان روند نیا و گرفته را گرید یشگرهاینما

 زاتیتجه نوع نیا کیارگونوم مشکالت خاطر به گرید طرف از است
 وعیش زانیم دور چندان نه ندهیآ در که کرد ینیب شیپ توان یم

 شیافزا ها ستمیس نوع نیا کاربران در یعضالن یاسکلت اختالالت
 تاپ لپ یمفهوم طرح یمعرف هدف با حاضر مطالعه ابدی یم

 .است دهیگرد ئهارا کیارگونوم

 و مقاالت و متون به مراجعه با ابتدا مطالعه نیا در  روش بررسي:

 نوع نیا کیارگونوم راداتیا بازار، در تاپ لپ انواع یبررس نیهمچن
 و دیگرد ارائه نوآورانه طرح نیچند سپس دیگرد استخراج زاتیتجه
 شد انتخاب طرح نیبهتر یارگونوم نیمتخصص با مشورت از پس

 .دیگرد یابیارز و شده ساخته هیاول ونهنم سپس

 مشکالت از یاریبس توان یم مناسب یطراح کمک با  یافته ها:

 یبدن تیوضع تا دیگرد باعث و نمود حداقل به را زاتیتجه از استفاده
 ارائه نوآورانه طرح. گردد اصالح زاتیتجه از استفاده هنگام کاربران

 .گردد تاپ لپ ربرانکا یبدن تیوضع بهبود باعث تواند یم شده

 تیقابل یدارا شده یطراح کیارگونوم تاپ لپ  نتیجه گیری:

 مختلف تیوضع نیچند در استفاده و شگرینما هیزاو و ارتفاع میتنظ
 قیتطب امکان آن یاجزا هیکل در میتنظ تیقابل به توجه با و باشد یم
 لیدل به لهیوس نیا باشد یم متفاوت یبدن ابعاد با افراد هیکل با

 .است دهیرس ثبت به اختراع عنوان به آن خالقانه طرح و ینوآور

 .میتنظ قابل تاپ، لپ ک،یارگونوم ،یطراح  واژه های كلیدی:
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 یفاكتورها" پرسشنامه یيایپا و یيروا يبررس

 "راتوریرسپ عملكرد اختالل در موثر
 ساره,  یریجهانگ یمهد,  نهیچوب رضایعل*,  یسلورز الهام

 یکشاورز
 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یشکپز علوم

 رازیش

 اطمینان حصول تنفسی، حفاظت برنامه مهم یاجزا از یکی  مقدمه:

 این از کننده استفاده فرد با تنفسی  یماسکها کامل انطباق از
 استفاده برنامه نیا در استفاده مورد یها روش از یکی. ماسکهاست

 روایی و اعتبار اما باشد، یم معتبر یها ستیل چک و ها پرسشنامه از
 را است شده هیارا و یطراح دیگر کشورهای در که ییها پرسشنامه

 یا جامعه هر طیشرا و زبان به توجه با باست یم بلکه پذیرفت نباید
 و پایایی بررسی مطالعه این از هدف. نمود مناسب و یبازساز را آن

 اختالل در موثر یفاکتورها" امهپرسشن فارسی ترجمه باز روایی
 .باشد یم "راتوریرسپ عملکرد

 OSHA Standards)یتنفس حفاظت برنامه در  روش بررسي:

 یراحت و حفاظت زانیم در موثر یفاکتورها 4346,491) 13
 تست جهت که شده هیارا یارگونوم و یمنیا دگاهید از راتوریرسپ

 حاضر مطالعه در. رددا یاریبس کاربرد راتور،یرسپ یطراح و تناسب
 تمیآ49 پرسشنامه نیا. دیگرد هیته پرسشنامه قالب در فاکتورها نیا

 1 تمیآ هر در که دینما یم یبررس را ماسک عملکرد بر گذار ریتأث
 طبق  تینها در. ردیگ یم قرار سوال مورد ت،یاهم و تیرضا فاکتور
 فاکتور از تیاهم فاکتور نیانگیم همکاران و Gitlow فرمول

 نشان را عملکرد اختالل زانیم آمده بدست عدد شده، کسر تیضار
 انگلیسی به سپس و ترجمه فارسی به نامه پرسش ابتدا. دهد یم

 تن 8 نظرات از پرسشنامه یصور ییروا یبررس جهت. شد برگردانده
 جهت. شد استفاده یا حرفه بهداشت و یارگونوم نیمتخصص از

 ازمیان یتصادف صورت به که نفر 91 تعداد پرسشنامه ییایپا سنجش
 از استفاده تجربه که فارس استان ییایمیش عیصنا در شاغل کارگران
 تست از تینها در. شدند انتخاب اند داشته را صورت مین ماسک
 .دیگرد استفاده ییایپا سنجش جهت آلفا کرونباخ آماری

 ییروا از پرسشنامه که داد نشان ترجمه باز -ترجمه جینتا  یافته ها:

 پرسشنامه یصور ییروا. است برخوردار یقبول قابل یشناخت زبان
 لغات، در یراتییتغ که مرحله دو یط. شد یبررس نیمتخصص توسط

 یینها پرسشنامه شد، داده پرسشنامه ساختار و جمالت نگارش وهیش
 کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با پرسشنامه ییایپا. دیگرد آماده

 حیتصح با که شد 6,74 برابر و مشابه االتسو تمام یبرا و محاسبه
 .کرد دایپ شیافزا 6,81 به بیضر نیا مقدار آن سئوال دو

 صورت به پرسشنامه نیا ییایپا و ییروا یبررس  نتیجه گیری:

 .است برخوردار یقبول قابل اعتبار از پرسشنامه که داد نشان لوتیپا

 پرسشنامه ،ییایپا ،یصور ییروا راتور،یرسپ  واژه های كلیدی:

 .راتوریرسپ عملکرد اختالل

 

 های¬بخش در يصوت يآلودگ زانیم يبررس

 سال در زدی يصدوق دیشه مارستانیب مختلف

1931 
 یمومن بهیحب,  یبرخوردار  ابوالفضل*,  پور هنیم دهیحم

 یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم
 زدی یصدوق دیشه

 های¬زمینه تمامی در آوری¬فن پیشرفت حاضر، عصر در: مقدمه

 تجهیزات و آالت¬ماشین وسایل، وسیع کاربرد و گسترش صنعتی،
 تا گردیده سبب سریع رشد این. است داشته دنبال به را مختلف
 تأثیر تحت بیشتر هرچه خود شغلی و روزمره زندگی در انسان

 مختلف های شدت با صدا یعنی اکوستیکی ناخوشایند های آشفتگی
 شمار به صنعتی و شغلی خطرات از یکی صدا جه،ینت در. گیرد قرار
 خدمات دهنده ارائه بخش کی عنوان به ها¬مارستانیب. آید¬می

 با روزه همه و باشند¬ینم یمستثن امر نیا از زین یدرمان _ یبهداشت
 جهینت در. باشند¬یم مواجه کنندگان مراجعه از ییباال حجم

 صدا یبرا شده هیتوص یاستانداردها محدوده در دیبا ها¬مارستانیب
 از یناش مضر اثرات از تا باشند داشته قرار مختلف های¬بخش در

 این انجام از هدف. شود کاسته کارکنان و مارانیب بر یصوت یآلودگ
 بیمارستان مختلف های¬بخش در صدا میزان گیری¬اندازه مطالعه

 .باشد-می

 در مقطعی – توصیفی ورتص به مطالعه این  روش بررسي:

 تراز. است شده انجام 31 تابستان در زدی یصدوق دیشه ¬مارستانیب
 یزمان بازه 1 در مارستانیب نیا مختلف های¬بخش از صوت فشار
 از استفاده با جینتا. شده یرگی¬اندازه مالقات ساعت و صبح
 .است گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد spss افزار¬نرم

 در و هفته اول در صدا نیانگیم نیشتریب داد نشان جیانت  یافته ها:

 بود هفته آخر صبح در زانیم نیکمتر و( 41/87) مالقات وقت زمان
 اورژانس بخش در صدا حداکثر و عمل اتاق در صدا حداقل(. 98/84)
 .باشد¬یم( هفته آخر در ها¬صبح مخصوصاً)

 متما در صوت فشار تراز نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 به توجه است، بوده باالتر استاندارد حد از مارستانیب های¬بخش
 کردن قیعا زات،یتجه کردن بروز جمله از رگذاریتأث عوامل
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 جهت ،یساختمان مصالح در قیعا زاتیتجه از استفاده و دستگاهها
 .باشد¬یم یضرور مارستانیب در یصوت یآلودگ کاهش

 زدی تان،مارسیب صوت، فشار تراز   واژه های كلیدی:

 

 با آن ارتباط و كیارگونوم سكیر زانیم

 بافان يقال در يعضالن ياسكلت اختالالت

 1931 سال در بجستان و گناباد شهرستان
 یمهر احمد,  یدیسع  لیاسماع, یغالم  عبداهلل*,  فر یساجد جواد

 علوم دانشگاه,  تهران یپزشک علوم دانشگاه*, تهران یپزشک علوم دانشگاه
 تهران یپزشک علوم دانشگاه, ادگناب یپزشک

 کنندة ایجاد فاکتورهای ریسک دارای یبافیقال صنایع  مقدمه:

 یبدن پوسچر در کار همچون  یعضالن _ اسکلتی اختالالت
  و کارگر توان از شیب یروین اعمال ،یتکرار حرکات نامناسب،

 سکیر یابیارز منظور به مطالعه نیا. باشد یم یابیباز زمان فقدان
 اختالالت  با آن ارتباط نییتع وQEC   روش به کینومارگو

 .گرفت انجام یبافیقال صنعت در نیشاغل در یعضالن -یاسکلت

 یط که است یلیتحل یمقطع نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 و گناباد یها شهرستان یبافیقال عیصنا کارگران از نفر 491 آن
 یکی که  QECروش به آنها یکار تیوضع و شده انتخاب بجستان

 باشد، یم بدن یفوقان یها قسمت تمام عیسر یبررس یها وهیش از
 یاسکلت یها یناراحت وعیش زانیم نیهمچن. گرفت قرار مطالعه مورد

 نرم در ها داده. شد نییتع کینورد پرسشنامه از استفاده با یعضالن
 یکا و تست یت یآمار یآزمونها از استفاده با و 41SPSS افزار

 .گرفتند قرار لیتحل وردم اسکوئر

 مچ هیناح در یعضالن یاسکلت اختالل درصد نیشتریب  یافته ها:

 سکیر زانیم نیب پژوهش نیا در. شد مشاهده%(  71/4)  دست
 همه در یعضالن -یاسکلت اختالالت و QEC روش به یارگونوم

 ارتباط  (p=6/9) گردن هیناح بجز بافانیقال یبررس مورد ینواح
 یواحدها% 18,1نیهمچن (p<6/67) . داشت ودوج یدار یمعن

 سطح نیا بودند،که دارا را درصد 56 تا 74یینها ازیامت پژوهش،
 اقدامات و است الزم شتریب مطالعه انجام که است نیا انگریب سکیر

 .شود انجام دیبا کینزد ندهیآ در یاصالح

 که دهد یم نشان پژوهش جینتا یکل طور به  نتیجه گیری:

. دارد ییباال وعیش بافیقال کارگران در یعضالن یاسکلت اختالالت
 و یکیزیف یفاکتورها سکیر. هستند یعلت چند اختالالت نیا

 آنها شرفتیپ ای یعضالن یاسکلت اختالالت بروز باعث که یکیمکان
 عدم ،یتکرار کار بدن، ثابت ای نامناسب پوسچر: جمله از گرددیم

 تیرعا عدم ،یذهن و یوانر یفشارها استراحت، -کار کلیس تیرعا
 و ادیز یروین اعمال ، کار ستگاهیا یطراح در یارگونوم اصول

 اختالالت بروز در را یاصل نقش  نامطلوب، ییروشنا سرانجام
 .دارند یعضالن یاسکلت

 مرتبط یعضالن یاسکلت اختالالت ،یباف یقال  واژه های كلیدی:

 .QEC روش ک،یارگونوم سکیر پوسچر، کار، با

 

 تیظرف یرو بر ندهیشو مواد راتیتاث يابیارز

 عیصنا از يكی فاتیتنظ كاركنان یویر یها

 1931-1939 یها سال يط در یيایمیش
 کوهنورد بهرام*,  یذوالفقار احمد

 محصوالتی متداولترین از شوینده و سفیدکننده مواد امروزه  مقدمه:

 حد زا شیب گسترش و گیرند می قرار عموم استفاده مورد که هستند
 یبهداشت مشکالت مثبت، یها جنبه رغم یعل ندهیشو مواد مصرف

 لذا. است آورده بوجود ها کننده مصرف یبرا را یفراوان یتنفس و
 یها تیظرف یرو بر ندهیشو مواد اثرات یبررس مطالعه نیا از هدف
 ییایمیش صنعت کی در یادار یشستشو و نظافت کارکنان یتنفس

 .باشد یم

 نمونه عنوان به نفر 96 ،یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و شدند مطالعه وارد یسرشمار بصورت تعداد نیا که شدند انتخاب
 و گاریس استعمال ،یویر یها تیظرف ریمقاد به مربوط اطالعات

 هم با و استخراج آنان یپزشک پرونده از سال سه نیا یکار سابقه
 .دیگرد سهیمقا

 شیافزا با که داد نشان 34-39 یها سال جینتا سهیمقا  یافته ها:

 ،(نمک جوهر و تکسیوا)ندهیشو ییایمیش مواد با مواجهه یها سال
 بصورت کاهش نیا و یویر عملکرد کاهش جادیا سبب کارکنان در

 کاهش به منجر اختالالت نیا. دیگرد مشاهده قابل یانسداد یالگو
 ددا نشان نیهمچن جینتا. دیگرد هیر عملکرد یدرصد 16 حدود

 کاهش باعث گذار ریتاث عامل کی عنوان به تواند یم گاریس استعمال
 که داد نشان زین افراد یکار سوابق. گردد یویر عملکرد دیتشد

 یتنفس حفاظت لیوسا و یموضع هیتهو ستمیس از افراد نیا متاسفانه
 .اند بوده بهره یب

 تیظرف کاهش باعث نمک جوهر و تکسیوا با کار  نتیجه گیری:

 نیجاگز باتیترک ازین و شده یانسدادا یالگو جادیا و یویر یها
 یتنفس حفاظت لیوسا از استفاده و افراد نیا بر نظارت مناسب،
 .گردد یم شنهادیپ مناسب

 صنعت فات،یتنظ کارکنان نده،یشو مواد  واژه های كلیدی:

 .یویر یها تیظرف ،ییمایش
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 یها ستگاهیا یدادهایرو يانسان یخطاها زیآنال

 یخطا یيشناسا كیتكن 1 سهیمقا: ينشان شآت

 يانسان
 ییکوهپا  حسن,  یقربان  دیعبدالحم*,   نیا غالم رضا

, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 شبه و حوادث وقوع به منجر مکررا که ییها خطا ییشناسا  مقدمه:

 مناسب یها راهبرد توسعه به منجر تواند یم ودش یم حوادث
 .شود کاهش ای و یریشگیپ

 عیصنا در ینشان آتش ستگاهیا 3 مطالعه نیا در  روش بررسي:

 یها خطا ییشناسا( کیتکن) ابزار 1 کمک با و شده انتخاب حساس
 یانسان یها فاکتور لیتخل و هیتجز و یبند طبقه ستمیس ،یانسان

(HFACS) نانهیب شیپ و نگر گذشته لیتحل و هیتجز کیتکن و 
 یها خطا یبند طبقه و ییشناسا ، (TRACEr) یشناخت یها خطا
 یها ستگاهیا خدمات با مرتبط حوادث شبه و حوادث با مرتبط یانسان
 ییشناسا ق،یتحق نیا از هدف. شد انجام تهران، استان ینشان آتش

 تیقابل به هتوج با کیتکن 1 نیا نیب یها تفاوت و ها شباهت نمودن
 و یانسان یها خطا نمودن یبند طبقه و ییشناسا بمنظور آنها یها

 سازگار بطور ها ابزار نیا یریبکارگ یچگونگ نمودن نییتع نیهمچن
 .باشد یم تناقض بدون و

 که است نموده مشخص ،HFACS لیتحل و هیتجز  یافته ها:

 تداولم( مهارت بر یمبتن یها خطال نمونه بعنوان) توجه در لغزش
 و هیتجز. است نشانان آتش لهیبوس شده مرتکب منیناا عمل نیتر

 آتش یها خطا نیشتریب است نموده مشخص ،TRACEr لیتحل
 یخطا نیشتریب که یحال در است بوده یتیموقع یآگاه عدم نشانان،

 .است بوده درک از یناش یخطا غلط، صیتشخ یدرون

 یاصل یها فاکتور هک اند نموده مشخص ابزار، 1 هر  نتیجه گیری:

 و یاریهوش کاهش نشانان، آتش یها خطا در ریتاث نیشتریب با
 در نشانان آتش نادرست یها ینیب شیپ و اتیفرض نیهمچن

 1 هر ،یکل بطور. باشد یم رو شیپ یها دادیرو اطالعات خصوص
 با نشانان آتش یها خطا یبند طبقه در که اند نموده اثبات ابزار،

 حوادث، شبه و حوادث یبررس مورد در ودموج یها گزارش کمک
 یها فاکتور یتعداد ابزار، هر رسد یم نظر به اگرچه اند بوده سودمند

 ابزار 1 هر. ردیگ یم دهیناد را خطا وقوع با مرتبط مختلف و مهم
 نیبنابرا. هستند متوسط حد در ها ابیارز ییایپا یدارا منحصرا

 بصورت ها خطا یبند بقهط بمنظور ها، ابزار نیا که شود یم هیتوص
 بکار شده داده توسعه دیجد ابزار کی ای شوند اصالح کامل، و داریپا

 .شود گرفته

 داد،یرو ،یانسان یخطا ،ینشان آتش  واژه های كلیدی:

HFACS، TRACEr 

 

 كنندگان برداشت در زانو درد بر زانوبند ریتاث

 زعفران
  *یصادق نینسر

 *کرمان یپزشک علوم

 شدن، خم مانند نامناسب یبدن طیشرا زعفران، گل تبرداش  مقدمه:

 یآور جمع یبرا( نشسته ای زانو دو درحالت) دنیخز زدن، زانو
 نیبنابرا. طلبد یم را یکیزیف پراسترس و یتکرار کار و محصول

 زانو ژهیو به بدن مختلف یها قسمت در درد و یناراحت بروز موجب
 مختلف یها قسمت یراحتنا یابیارز ضمن ق،یتحق نیا در. شد خواهد

 یبرا زانوبند کاربرد یاصالح اقدام زعفران، کنندگان برداشت بدن
 .شد انجام زانو درد از یریشگیپ

 96 شامل ها نمونه. است یتجرب مهین مطالعه نوع  روش بررسي:

 آسان یریگ نمونه روش به که بودند زعفران کنندگان برداشت از نفر
 برداشت نیح در زانو درد گزارش ها، هنمون ورود اریمع. شدند انتخاب
 یابیارز چارت: از عبارتند پژوهش در استفاده مورد ابزار. بود زعفران

 روش. زانوبند و پرسشنامه ،(BDC) یعضالن یاسکلت اختالالت
 چارت و پرسشنامه لیتکم از پس که بود صورت نیبد کار انجام

BDC  برداشت نیح هک یافراد نیب از را ها نمونه کشاورزان، توسط 
 به که میخواست ها آن از و نموده انتخاب داشتند درد زانو زعفران،

 یابیارز سپس. ندینما استفاده زانوبند از کار انجام نیح ماه کی مدت
 SPSS افزار نرم وارد ها داده و تکرار BDC چارت توسط ها یناراحت

 مونآز از تینها در. آمد دست به کدام هر یفراوان و شده 48 نسخه
 .شد استفاده زانوبند ریتاث یبررس جهت لکاکسونیو یآمار

 از قبل ها، نمونه از% 98,5( نفر 44) که داد نشان جینتا  یافته ها:

 زانوبند از استفاده از پس زان،یم نیا. داشتند زانو درد مداخله، انجام
 نشانگر لکاکسونیو یآمار آزمون و کرد دایپ کاهش% 9,9(نفر4) به
 .(p=6,6661)بود مداخله نیا دار یمعن ریتاث

 نیح زانوبند از استفاده حاضر، مطالعه جینتا طبق  نتیجه گیری:

 در ییبسزا ریتاث آن کردن گرم  و زانو از محافظت لیدل به کار انجام
 در شود یم شنهادیپ نیبنابرا. دارد زدن زانو از یناش یناراحت کاهش
 زانو درد از یریشگیپ یبرا است زدن زانو به مجبور فرد که یمشاغل

 .دینما استفاده زانوبند از

 .زانو درد زعفران، کنندگان برداشت زانوبند،  واژه های كلیدی:
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 يتنفس مواجهه يابیارز يفیك مدل كاربرد

COSHH غبار با مواجهه يابیارز در 
 یمتق زهرا یب یب,  پور هنیم دهیحم*,  یدیسخو زارع جواد محمد

, یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 علت به مواجهه یابیارز یها مدل ریاخ یها دهه در  مقدمه:

 از میمستق یبردار نمونه روش به نسبت بودن تر ارزان و یسادگ
 افتهی کوچک عیصنا در ژهیو به ییباال تیمقبول برد هوا یها ندهیآال
 غبارات غلظت زانیم ینیب شیپ صحت یبررس مطالعه نیا هدف. اند

 .باشد یم COSHH مدل توسط استنشاق قابل

 یرو بر یمقطع-یلیتحل صورت به مطالعه نیا  روش بررسي:

. گرفت انجام یکاش صنعت در هیاول مواد یبند بسته و نیتوز فهیوظ
 مقدار نییتع یسنج وزن روش با و گرفت انجام هوا از یبردار نمونه

 مشاهده با یا حرفه بهداشت یکارشناس یدانشجو 15. شد
 به را غبارات با کارگر مواجهه زانیم از خود قضاوت ،یندکاریفرآ

. نمودند انیب متوسط مقدار و حداکثر مقدار حداقل، مقدار صورت
 یراهنما اساس بر را خود برآورد کنندگان شرکت نیهمچن

COSHH یشناخت یها ییناتوا ریتأث نییتع یبرا. کردند ارائه 
 استفاده NFC پرسشنامه از یابیارز یخطاها در کنندگان شرکت

 انجام 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با یآمار یزهایآنال. شد
 .رفتیپذ

 یهمبستگ شده گزارش حداکثر و حداقل ریمقاد نیب  یافته ها:

 ,r1=6,711, n=15) دارد وجود 6,4 نانیاطم سطح در یدار یمعن

p=6.661)، یها داده تمام یبرا را یخط یالگو توان ینم هرچند 
 شده گزارش ممیماکز مقدار و NFC نمره نیب. داد هئارا یهمبستگ
 گزارش ممینیم ریمقاد مورد در اما امدین بدست یمعنادار یهمبستگ

 .(p < 6,67 و r= -6,614 ) بود دار یمعن یهمبستگ NFC و شده

 کارکنان تماس یابیارز در روش نیا از توان یم  نتیجه گیری:

. نمود استفاده هیاول یغربالگر هدف با ای و نگر گذشته مطالعات جهت
 یم اعالم را یتر کارانه محافظه جینتا تر، نییپا NFC عدد با افراد
 .کنند

 شاخص ،یتنفس مواجهه مواجهه، یابیارز  واژه های كلیدی:

NFC ، مواجهه مدل COSHH.. 
 
 
 
 
 

 يابیارز جهت  COSHH  يفیك مدل ياعتبارسنج

 غبار با ياستنشاق تماس
 یمتق زهرا یب یب,  پور هنیم دهیحم*,  یدیسخو زارع جواد محمد

, یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه*, یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 یم یشغل یها طیمح در تماس راه نیتر عمده تنفس  مقدمه:

 از یشغل یها طیمح در یاستنشاق تماس یابیارز اساس نیا بر .باشد
 سکیر یابیارز کیکالس وهیش. است برخوردار یا ژهیو تیاهم

 بر زمان ،ییایمیش مواد تعداد شیافزا جمله از یلیدال به یاستنشاق
 چالش به گوناگون زاتیتجه و منابع به ازین و باال نهیهز بودن،

 مواجهه یابیارز یها مدل است شده شنهادیپ و است شده دهیکش
 یفیک مدل یسنج اعتبار مطالعه نیا هدف. شوند ها آن نیگزیجا

COSHH باشد-یم غبار با یاستنشاق تماس یابیارز جهت. 

 در ،یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا انجام جهت  روش بررسي:

 سطح با ماده نوع سه از استفاده با یکار ندیفرآ 3 یشگاهیآزما طیمح
 مقدار سه در و (PVC و یگرانول ،یپودر مواد) متفاوت ییغبارزا

 یبرا. شد یساز هیشب( تن و لوگرمیک گرم، حد در) مختلف مصرف
 بردار نمونه پمپ لهیبوس نمونه 17 ،یاستنشاق مواجهه زانیم نییتع

 حسب بر یسنج وزن روش به و شد یآور جمع PVC لتریف و یفرد

mg/m9 در پارامترها یاگذارج با نیهمچن. دیگرد مقدار نییتع 
 دست به مدل توسط ند،یفرآ 3 در ها ندهیآال غلظت مدل، معادالت

 انجام SPSS 16 افزار نرم از استفاده با یآمار یزهایآنال. آمد
 .رفتیپذ

 یگرانول و یپودر ماده به مربوط غبار غلظت نیشتریب  یافته ها:

(. 49,71 و 11,61 بیترت به) باشد یم تن حد در مصرف مقدار یبرا
 به متعلق ،یواقع یریگ اندازه و مدل جینتا نیب یهمبستگ نیشتریب

 یهمبستگ گرم حد در که یصورت در بود  r=6,338 با یپودر ماده
 مدل و یریگ اندازه از آمده دست به غلظت سهیمقا در. نشد مشاهده

 .بود مدل یشنهادیپ گستره در و حیصح مدل یبرآوردها% 55,1 ،

 مدل از استفاده که شد داده نشان مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

 عوامل با مواجهه زانیم یمؤثر نحو به تواند یم COSHH ساده
 عوامل از مصرف مقدار و ییغبارزا و دینما برآورد را یتنفس ییایمیش

 غلظت مدل نیا. باشند یم COSHH مدل ینیب شیپ بر مؤثر
 یزمان مقدار نیا و کند یم برآورد شتریب را باال ییغبارزا با جامدات

 .ابدی یم شیافزا شود ادیز هم مصرف مقدار که

 مواجهه ،COSHH مدل مواجهه، یابیارز  واژه های كلیدی:

 .یاعتبارسنج ،یبردار نمونه ،یتنفس
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 ،RULA روش سه جینتا يهمبستگ يبررس

REBA و  QECكاركنان يبدن تیوضع يابیارز در 

 یساز كابل صنعت كی
 *شعار حکمت رضا

 *سبزوار یپزشک علوم شگاهدان

 نیتر عیشا از ( WMSDs)یعضالن – یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 اختالالت نیا. شوند یم محسوب یشغل صدمات نیتر نهیپرهز و
 در کار از یناش یها یناتوانائ و ها بیآس یاصل عمده عامل

 یم نشان مطالعات. باشد یم توسعه حال در و افتهی توسعه یکشورها
 اختالالت کار یها طیمح در ها بتیغ از یمین از شیب علت دهد

 التیا یآمار دفتر ریاخ گزارش براساس. است یعضالن و یاسکلت
 یها غرامت درصد 16 یعضالن – یاسکلت اختالالت کایآمر متحده
 در یا نهیهز و دهد یم اختصاص خود به را کار یها بیآس با مرتبط
 شود یم ملشا را سال در دالر ونیلیم 71 تا 17 حدود

 در. است یمقطع -یفیتوص  نوع از حاضر پژوهش  روش بررسي:

 نفر416 یساز کابل شرکت در ،(4939 سال تابستان) مطالعه زمان
 و یابیارز جهت حاضر کارکنان از نفر 16 که بودند، کار به مشغول

 و یبدن تیوضع یابیارز منظور به. دندیگرد انتخاب پوسچر زیآنال
 ، RULA روش سه از کارگران به وارده پوسچرال یها استرس
QEC و REBA شد استفاده. 

 آزمون به مربوط جینتا رهایمتغ بودن یا رتبه به توجه با  یافته ها:

 نشان یبررس مورد مشاغل یبرا رمنیاسپ یهمبستگ یناپارامتر یها
 و RULA , REBA روش نیب یخوب نسبتا یهمبستگ که دهدیم

QEC, RULA از حاصل یها افتهی. دارد ودوج مشاغل اکثر در 
 یاصالح اقدامات سطح در یعال یهمبستگ که دهدیم نشان مطالعه

 و 541/6  یهمبستگ بیضر با REBA و RULA یروشها نیب
 .دارد وجود 837/6 یهمبستگ بیضر با یینها ازیامت سطح در

 جامعه بهتر یبررس منظور به که گردد یم شنهادیپ  نتیجه گیری:

 روش ریسا ها روش نیا کنار در و شود گرفته نظر رد یشتریب یآمار
 نیب گرفته صورت سهیمقا وجود با تا ردیگ قرار استفاده مورد زین ها

 به مشاغل یابیارز جهت مناسب و نهیبه روش مختلف، یها روش
 انتخاب یساز کابل صنعت مانند آور انیز و سخت مشاغل ژهیو

 نوع به دیبا وسچرپ یابیارز یها روش انتخاب در نیهمچن. شود
 ریمتغ نوع و تعداد و فهیوظ انجام هنگام در ریدرگ یها اندام ف،یوظا
 کرد توجه روش هر در موثر یها

 – یاسکلت اختالالت QEC، REBA  واژه های كلیدی:

 .RULA  یعضالن

 

 يكینامید راتییتغ مدل توسعه و تست ،يطراح

 يآلودگ خواب صیتشخ بمنظور صورت
 یمظلوم عادل,  یسراج نسل لیبرائج*,  یکارچان محسن
 تهران یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 یاصل عوامل از یکی یرانندگ یط در آلودگی¬خواب  مقدمه:

 و خستگی حالت که سیستمی طراحی. است ای¬جاده تصادفات
 خطر اعالم مناسب موقع در و بدهد تشخیص را راننده یآلودگ خواب
 تلفات موجب بعضاً که تصادفات از بسیاری بروز از تواند می نماید،
 .نماید جلوگیری شود،¬می مالی و جانی

 مطالعه نیا در که آلودگی¬خواب صیتشخ جهت  روش بررسي:

 یکینامید راتییتغ یازرو شده، انجام یرانندگ ساز هیشب طیمح در که
 KSS (Karolinska های¬آزمون از( ابرو و دهان چشم،) چهره

Sleepiness Scale) و ORD (Observer Rating of 

Drowsiness) و صورت اتیجزئ ییشناسا جهت. شد استفاده 
 یپارامترها مورد در. شد استفاده جونز-والیو روش از آن راتییتغ

 گردش زانیم قیطر از ریمس از انحراف زانیم به مربوط خودرو
 یرو بر شده نصب سنسور قیطر از راست و چپ سمت به لیاتومب

 به لمیف با سنسور از حاصل اطالعات. آمد دست به لیاتومب فرمان
 انحراف زانیم بیترت نیبد و شد سازی¬منطبق جاده از آمده دست

 از عبور تعداد.دیگرد محاسبه (SDLP) خودرو یجانب تیموقع اریمع
 جاده افزار نرم  یرو شده یطراح نشانگر قیطر از هم یطول خطوط
 .آمد بدست

 که گرفته انجام کار مرحله چند در روش نیا اساس بر  یافته ها:

 افزار نرم ،یآلودگ خواب درحال یرانندگ لمیف 17 یها نمونه با اول
 مرحله در و شده ساخته صیتشخ درصد 51 بادقت یصیتشخ هیاول

 و قرارگرفت یابیارز و تست مورد رانندگان آزمون با افزار نرم یبعد
 داده توسعه مدنظر افزار نرم متفاوت رهچه با رانندگان یها نمونه با

 مورد دوباره مطالعه مورد افراد تعداد با یینها مدل بعد مرحله در و شد
 .گرفت قرار یابیارز

 یبرا ییمبنا تواند یم قاتیتحق نیا از حاصل جینتا  نتیجه گیری:

 در تصادفات از کننده یریشگیپ و ینبی¬شیپ های¬دستگاه ساخت
 .باشد راننده به یآلودگ خواب هشدار تجه یآلودگ خواب اثر

 ، چهره راتییتغ رانندگان،مدل یآلودگ خواب  واژه های كلیدی:

 .صورت کینامیر،دیتصو پردازش ،یرانندگ تصادفات
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 یيابتدا مدارس در  HSEتیوضع يبررس

 نهاوند شهرستان
 نرگس,  یعطار نیالد م قوا,  یمومن محسن*,  انیعرب یعل دیفرش

 یاتیرحیپ فرشته,  یشهباز
  یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم دانشگاه*, همدان یپزشک علوم دانشگاه

 همدان یپزشک علوم دانشگاه, پرورش و آموزش وزارت, همدان

 رامونشیپ طیمح و مدرسه خانه، را کودک کی یایدن  مقدمه:

 در هایماریب بروز و حوادث وقوع کاهش منظور به دهد یم لیتشک
 و مناسب کامال یمنیا و یبهداشت نظر از دیبا کانهام نیا کشور کی
 حوادث مرورد در کشرور خارج و داخل از که ییآمارها. باشند منیا

 شود یم گزارش دبستران و کودکستران سطح در بخصوص ها بچه
 .دهد یم نشان شیپ از شیب را موضوع نیا  تیاهم

 مقطعی روش به و توصیفی نوع از قیتحق نیا  روش بررسي:

 آخر تا بهشتیارد یابتدا از نهاوند شهرستان ییابتدا مدرسه 91در
 ستیل چک از استفاده با قیتحق نیا در گرفت انجام 4939ماه خرداد
. شد اقدام آنها لیتکم به نسبت و دیبازد مدارس از شده یطراح

 مورد spss48افزار نرم و دو یکا آزمون از استفاده با اطالعات سپس
 با آمده بدست جینتا تینها در و گرفت رارق رلیتحل و هیتجرز

 .شد سهیمقا موجود یاستانداردها

 و پله از%83,3نور شد مشخص قیتحق نیا در  یافته ها:

 تعداد از ٪15,7زین تعداد نیا از. بود مناسب کالسها از ٪36,8راهروها
 و محل یبررس در باشند، یم برخوردار المپ مناسب دمانیچ و

 محل یدارا مدارس از ٪79،4شد مشخص اهیس تخته نصب فاصله
 تعدا با آنها تناسب و توالتها تعداد یبررس در ، بودند یمناسب نصب
 …بودند مناسب٪18,3فقط آموزان دانش

 بردن نیب از و کاهش جهت داد نشان قیتحق نیا  نتیجه گیری:

 یبهداشت و یمنیا مختلف یها طهیح در خطر یفاکتورها سکیر
 صورت به و انجام یشتریب تیجد با مدارس HSE برنامه است الزم

 و یابی،ارزشییشناسا ،ینیشبیپ برنامه کی به و جامع برنامه کی
 شود لیتبد یکنترل

 مدارس، در یمنیا مدارس، طیمح بهداشت  واژه های كلیدی:

 .مدرسه حوادث و آموز دانش ، منیا مدرسه

 

 يمنیا سطح یارتقا یبرا یيها مدل یيشناسا

 یفاز منطق روش با یدیتول یها طیمح
,  آباد بغداد زاده یدهقان یمهد,  یثواب یعل*,  فر فرهنگ دیمج

 یوبیا نیعبدالحس,  یمستغاث مهرداد,  زاده دهقان رضا محمد

 یاسالم آزاد دانشگاه, زدی یاسالم آزاد دانشگاه*, تهران ریرکبیام یصنعت دانشگاه
 ریرکبیام یصنعت دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, تهران دانشگاه, بدیم

 تهران

 تحمیل بر عالوه یدیتول یها واحد در یشغل حوادث بروز  مقدمه:

 تأثیر نیز کار مفید یور بهره بر مستقیم، غیر و مستقیم یها هزینه
 صنایع بین یرقابت یفضا در که است یحال در این. بود خواهد گذار

 از همواره کمتر یها هزینه مقابل در تر بیش سود کسب مختلف،
 عوامل به توجه نتیجه در. است بوده مدیران یها دغدغه ترین یاصل
 به و یشغل حوادث کاهش جهت در یتولید یها محیط در یایمن

 مؤثر هدف این به رسیدن یبرا تواند یم ها هزینه کاهش آن تناسب
 .باشد

 تعیین یبرا ریسک یارزیاب روش یک مقاله ین  روش بررسي:

 و یفاز روش از استفاده با یتولید یها محیط در موجود یایمن سطح
 .است شده ارایه MATLAB افزار نرم کمک به

 حادثه، احتمال پارامتر سه شامل مدل این یاصل یاجزا  یافته ها:

 آمار از منظور این یبرا. باشند می موجود یایمن سطح و حادثه شدت
 نندهک مراجعه افراد در شده پیشنهاد علل و شده منتشر حوادث
 قرار یبررس مورد زدی استان یها مارستانیب به کار از یناش حوادث
 .است گرفته

 بهداشت و یایمن کارشناسان نظریه از این بر عالوه  نتیجه گیری:

 از یفاز روش در. است شده گرفته بهره نیز حوادث شدت تعیین در
 تر بیش کاربرد و سهولت دلیل به یبهتر مدل یفاز استنتاج روش
 مطالعه یک ارایه با شده یمعرف مدل کاربرد.است شده ادهاستف

 .است شده بیان یکاربرد

 سکیر لیتحل ، سکیر یابیارز ، یفاز منطق  واژه های كلیدی:

 .کار حوادث ، کار یها

 يرانندگ رخداد بروز كاهش در موثر يروش ارائه

 ریتصو پردازش لهیوس به
,  آباد بغداد زاده یدهقان یمهد,  یثواب یعل*,  فر فرهنگ دیمج

 یوبیا نیعبدالحس,  یمستغاث مهرداد,  زاده دهقان رضا محمد
 یاسالم آزاد دانشگاه, زدی یاسالم آزاد دانشگاه*, تهران ریرکبیام یصنعت دانشگاه

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, تهران دانشگاه, بدیم
 تهران

 یرانندگ سوانح ی-بازدارنده های-سیستم سازی-هوشمند  مقدمه:

 مؤثر تصادفات از یناش میر و مرگ رساندن حداقل به در تواند-می
 ایجاد در را ای-عمده سهم که مرگ به منجر عوامل از ییک. باشد

 در یخستگ. است یانسان یخطاها داده، اختصاص خود به تصادفات
 در دقت کاهش و خطا ایجاد سبب که است یموارد از یرانندگ حین

 .شود-می نقلیه وسیله کنترل
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 تال،یجید تصاویر پردازش های-تکنیک بر تکیه با  روش بررسي:

 آشکار یرانندگ زمان در فرد چهره یآلودگ -خواب و یخستگ عالئم
 شخص صورت از یتصویربردار با نخست گام در سیستم. است شده

 ثانیه بر فریم 47 نرخ با یویدوی یها -دنباله دوربین، یک توسط
 یفضاها به RGB یفضا از ها-فریم تبدیل با و نموده افتدری

YCbCr و HSV ، یجداساز ها-بخش سایر از چهره ناحیه 
 بر تکیه با یزمان فاصله یک در ،یبعد گام در. شود-می

 بودن بسته یا باز انسان، چهره تقارن معادالت و گذاری-آستانه
-K سترینگکال روش از استفاده با نهایت در و شده تعیین ها-چشم

means ، با ،یارزیاب مرحله در. شد خواهد یشناسای -خمیازه تکرر 
 شرایط تحت شده ضبط یویدیوی های-دنباله بر الگوریتم سازی-پیاده
 چون های-روش با مقایسه و یشهر برون و یشهر یفضا در یواقع

Visual Information و Monitoring Driver Vigilance 

 .آمد حاصل تری-مناسب عملکرد ،

 فریم 7313 از ای-مجموعه یبرا سیستم آزمایش با  یافته ها:

 DR ) یآشکارساز نرخ و% 68/39 میانگین دقت گوناگون، یویدیوی

 .شد نتیجه% 51/36 با برابر (

 اعالم در خطا ناچیز نرخ ،یجداساز در باال دقت  نتیجه گیری:

 از را سیستم ،یورود های-داده پردازش مناسب سرعت و هشدار
 سیستم، این از گیری-بهره. سازد-می متمایز مشابه های-روش سایر

 رانندگان یخستگ از یناش تصادفات سطح رساندن حداقل به در
 .بود مؤثرخواهد

 تصاویر پردازش ،HSV راننده، یخستگ  واژه های كلیدی:

 .K-means گذار وکالسه چهره ناحیه یجداساز ،یویدیوی

 

 و یمندتیرضا زانیم نیب رابطه يبررس

 یدیتول صنعت كی در نیشاغل یفرد مشخصات

 1931 سال در بهشهر شهرستان
 *کهنسال یمرتض

 *مازندران یپزشک علوم دانشگاه

 یخصوص بخش یصنعت یواحدها تیفعال گسترش امروزه  مقدمه:

 گرید طرف از جوانان یتمام یبرا اشتغال فرصت نبود و طرف کی از
 از یاطالع چیه بدون و  عیسر ،باالجبار شغل، انتخاب تا شده باعث

 عوامل ریتأث تحت یمدت از پس جهیدرنت و گرفته صورت کار طیمح
 نیا در.دینما بروز نیشاغل در یشغل یتینارضا عالئم یطیمح مختلف
 با آن رابطه و شد دهیسنج نیشاغل یتمندیرضا زانیم مطالعه

 .دیگرد یبررس یفرد مشخصات

 یها پُست از نفر56 یتوصیف مطالعه این در  روش بررسي:

 بصورت( یخصوص بخش تیریمد با)کارخانه کی یکار مختلف
 آنان توسط سؤاالت یحاو نامه پرسش و شدند انتخاب یتصادف

 تحلیل و تجزیه اطالعات،جهت یآور جمع از پس .دیگرد تکمیل
 .شد استفاده spss افزار نرم از ها داده

 زانیم و تالیتحص سطح داد نشان یبررس جینتا  یافته ها:

 زانیم و کار سابقه نیب. هستند هم از مستقل یتمندیرضا
 و سن نیب نیهمچن. داشت وجود یدار یمعن رابطه یتمندیرضا

 احساس نیب. داشت وجود یدار یمعن رابطه یتمندیرضا زانیم
 نکهیا جالب.داشت وجود رابطه زین یتمندیرضا زانیم و یشغل تیامن

 وجود یدار یمعن رابطه یندتمیرضا زانیم و حادثه وقوع نیب
 .نداشت

 منجر تواند یم کار طیمح در یشغل یتینارضا وجود  نتیجه گیری:

 در که گردد... و یروان و یجسم کار،صدمات از بتیحادثه،غ وقوع به
 یازهاین به توجه و یمیصم یجو با کار طیمح آوردن فراهم صورت

 یواقع لیدال رفع و ییشناسا نیهمچن و رانیمد توسط کار یروین
 افراد، توسط شغل آگاهانه انتخاب گرید طرف از فوق،و موارد بروز

 .بود نیشاغل نیب یتمندیرضا شیافزا شاهد توان یم

 .یشغل یتینارضا ،یخصوص بخش ،یتمندیرضا  واژه های كلیدی:

 

 استفاده با هوا كانال در شده جادیا یصدا كاهش

 استاندارد طبق شده يطراح هلمهولتز جاذب از

ASHRAE 
 *یآباد بلقن هیسم
 *اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 نیا  نییپا یها فرکانس در صدا کنترل مشکل به توجه با  مقدمه:

 از استفاده با هیتهو یستمهایس در صدا کاهش و حذف جهت پژوهش
 .گرفت صورت هلمهولتز جاذب توسط و  ASHRAE استاندارد

 و ارتفاع متریسانت 96 طول، متر 1 ابعاد به محفظه  روش بررسي:

 8/6 ضخامت به زهیگالوان آهن جنس از عرض متر یسانت 96
 مورد ابعاد یها نسبت اساس بر یخروج و یورود دهانه دو با متریلیم

 به توجه با زین هلمهولتز جاذب. شد ساخته یاشر استاندارد در بحث
 لوله و MDF چوب از استفاده با 766 ،176 ،417 نییپا فرکانس

PVC یرو  شده یطراح هلمهولتز جاذب. شد ساخته و یحطرا 
 و پردازش افزار نرم از استفاده با و نصب هیتهو کانال مشابه یکانال
 یها فرکانس در ییها گنالیس ، (MATLAB) گنالیس دیتول
 طول در گو بلند قیطر از و دیتول هرتز 766 تا 176 نییپا اریبس

 جاذب از بعد و قبل تصو فشار تراز سهیمقا با سپس و پخش یکانال
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 مختلف یها فرکانس در را افتهی کاهش صوت زانیم هلمهولتز
 .شد انجام

 در را صدا کاهش نیشتریب شده یطراح جاذب نیا در  یافته ها:

 جاذب دهانه قطر و متر یلیم 89 محفظه قطر با هرتز، 417 فرکانس
 کاهش زانیم جاذب دهانه قطر شیافزا با که میداشت متر یسانت 4

 نیا در شده انجام یها یریگ اندازه به توجه با. کرد دایپ کاهش صدا
 زانیم جاذب، دهانه قطر شیافزا و فرکانس شیافزا با جاذب نوع

 .ابدی یم کاهش صدا جذب

 هلمهولتز یها جاذب که داد نشان پژوهش نیا  نتیجه گیری:

 با یصدا از یمشخص فرکانس در کانال در شده نصب و یطراح
 نیا که داشت خواهد را یصوت کاهش نیشتریب نییپا یها فرکانس
 با نیهمچن و بود شتریب کوچکتر زیسا با یها جاذب در کاهش

 مقطع سطح شیافزا و هلمهولتز یها جاذب محفظه قطر شیافزا
 یم قتیحق در. کرد دایپ کاهش صدا جذب زانیم ها جاذب در گردنه
 ستمیس یصدا کاهش از یبهتر جینتا به محفظه ابعاد رییتغ با توان

 .نمود دایپ دست هوا کانال و هیتهو یها

 .لنسریسا ، هولتز هلم جاذب ، صدا کاهش  واژه های كلیدی:

 

 در زانو درد با مرتبط عوامل و وعیش يبررس

 1983سال در شاهرود یشهر نیب رانندگان
 انیصادق دهیفر*,  یاکبر  نیام

 شاهرود یپزشک معلو دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

-Work) کار با مرتبط یعضالن _ یاسکلت یبهایآس  مقدمه:

related musculoskeletal disorders) و نیبزرگتر جمله از 
 توسعه حال در یکشورها در یشغل بهداشت مشکالت نیتر یجد

 یم قرار ریتاث تحت را رانندگان جمله از کارکنان یاریبس باشدکه یم
 رانندگان در درد زانو خطر عوامل یبررس  ورمنظ به مطالعه نیا.دهد
 یبرا رانهیشگیپ یها حل راه ارائه  جهت یشهر نیب یها نیماش

 . درآمد اجرا به رانندگان سالمت سطح ارتقاء و بهبود

 مورد جامعه بوده یلیتحل-یفیتوص مطالعه نوع  روش بررسي:

 سال در شاهرود یشهر نیب یها جاده رانندگان نفر 986 مطالعه
 شده لیتکم  پرسشنامه اطالعات یآور جمع روش.باشد یم 4913

 لیوتحل هیتجز روش.باشد یم مصاحبه روش به  کینورد استاندارد
 باشد یم یتنیو-من و دو یکا یآزمونها اطالعات

 و 16 ±9/46 سن نیانگیم با مطالعه نیا در رانندگان  یافته ها:

. کردند رکتش مطالعه در ساعت  7/86 ±43 درهفته کار ساعات
 مورد جامعه از. داشتند کار سابقه سال 7 از شیب%( 11) نفر 171

 نفر 465 و گذشته ماه 41 در را زانو درد%( 93) نفر 449 مطالعه
 (p=6,641)سن و زانو درد نیب. کردند گزارش گذشته ماه در%( 38)

 یدار یمعن ارتباط (p=6,645)همکاران تیحما (،p=6,61)کار سابقه
 .دآم دست به

 یابیارز رانندگان در زانودرد یباال وعیش به توجه با نتیجه گیری:

 یها روش آموزش ، کاررانندگان انجام یها  تیوضع کیارگونوم
 شنهادیپ منظم یا دوره یپزشک ناتیکار،معا وانجام نشستن حیصح

 .گردد یم

 .شاهرود ، مرتبط عوامل ، زانودرد ، رانندگان  واژه های كلیدی:

 

 زانیم بر شكن صدا و رمافیا ریثتا سهیمقا

 یها كارگاه كارگران در يشناخت روان يستیبهز

 1931 سال در گناباد  یسنگبر
 ساالری*سمانه 

 * رجندیب یپزشک علوم دانشگاه

 کارکنان یروان بهداشت بر کار طیمح یکیزیف طیشرا  مقدمه:

 داشتن لیدل به یسنگبر یها کارگاه. دارد یادیز اثرات سازمانها
 از یکی. است داده قرار خطر در را افراد یروان بهداشت اد،یز یاصد
 با. است مناسب یفرد حفاظت لیوسا صدا، برابر در حفاظت یها راه

 و رمافیا ریتاث سهیمقا هدف با مطالعه نیا موضوع، تیاهم به توجه
 انجام کارگران در یشناخت روان یستیبهز زانیم بر شکن صدا

 .گرفت

 آن یط که است یتجرب مهین نوع از حاضر عهمطال  روش بررسي:

 4931 سال در گناباد شهرستان در واقع سنگبری کارگران از نفر 86
 کارگران از تیرضا کسب از پس. گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب
 گروه دو در یتصادف بصورت آنها انتخاب و مطالعه در شرکت جهت

 فیر یروانشناخت یستیبهز پرسشنامه صداشکن، و رمافیا ییتا 96
 حیصح نحوه کارگران، به سپس. دیگرد لیتکم یحضور صورت به

 یها محافظ نیا و شد داده آموزش صداشکن و رمافیا از استفاده
 در. شد گذاشته آنان اریاخت در استفاده یبرا ماه 7/4 مدت به گوش
 از استفاده با کارگران نیا یشناخت روان یستیبهز زانیم دوباره ادامه
 و شده وارد 16Spssافزار نرم در ها داده. شد نییتع پرسشنامه نهما

 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد

 به رمافیا گروه در مطالعه مورد افراد کار سابقه و سن  یافته ها:

 به شکن صدا گروه در و 39/7±75/1 و 16/99± 84/8 برابر بیترت
 داری یمعن فاختال. بود 88/8 ±91/9 و 39/99 ±81/8 برابر بیترت

 قبل. نشد مشاهده التیتحص و کار سابقه سن، لحاظ از گروه دو نیب
 تسلط و یشخص رشد گران،ید با رابطه آزمون، خرده سه مداخله، از
 نشان را یدار یمعن یآمار اختالف گروه دو در طیمح بر

 بجز ها آزمون خرده ی همه مداخله یاجرا از پس .(>67/6p)داد
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 را یدار یمعن یآمار اختالف گروه دو در ،(=183/6p)خود رشیپذ
 .دادند نشان

 جهینت توان یم پژوهش، یها افتهی به توجه با  نتیجه گیری:

 موثرتر رمافیا به نسبت صداشکن یها یگوش از استفاده که گرفت
. دهد یم شیافزا را یشناخت روان یستیبهز زانیم و شده واقع

 مورد شتریب تیجمع در را صداشکن گوش محافظ شود یم شنهادیپ
 رواج صداشکن از استفاده بودن، دیمف صورت در و دهند قرار یابیارز

 .شود داده خصوص نیا در الزم یها آموزش و افتهی یشتریب

 رماف،یا صداشکن، ،یشناخت روان یستیبهز  واژه های كلیدی:

 .یسنگبر

 

-ياسكلت اختالالت به ابتال سكیر يابیارز

 رانندگان درRULA   روش از استفاده با يعضالن

 روز در يرانندگ ساعت 3 از شیب با
 یدانشمند یهاد,  یالوند نیمه,  پور حسن فاطمه*,  انیزمان زهرا

 یپزشک علوم دانشگاه, رازیش یپزشک علوم دانشگاه*, رازیش یپزشک علوم دانشگاه
 رازیش یپزشک علوم دانشگاه, رازیش

 یسالمت مشکل نیتر عیشا یعضالن یاسکلت اختالالت  مقدمه:

 کاهش و ادیز یها نهیهز صرف باعث که است یشغل شده گزارش
 حالت نیشتریب که یمشاغل از یکی. گرددیم نیشاغل در یور بهره

 نیا در.  است یرانندگ کندیم تجربه فهیوظ انجام طول در را نشسته
 یها یصندل در مدت یطوالن نشستن اثرات مطالعه به پژوهش
 پرداخته اند نشده یطراح کیارگونوم صورت به اغلب که ییخودروها

 .شده

 یم یلی،تحلیفی،توصیمقطع نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 واختالالت پوسچر نظر از بوشهر استان راننده نفر485 آن در که باشد
 با همراه مطالعه نیا در. گرفتند قرار یبررس مورد یعضالن یاسکلت
 و لیتکم کینورد پرسشنامه ک،یدموگراف یها یژگیو یبررس

 .دیگرد انجام RULA روش با پوستچر یابیارز

 اختالالت از رانندگان از ییباال نسبت که داد نشان جینتا  یافته ها:

 بوس ینیم رانندگان% 466 باالخص بردند یم رنج یعضالن یاسکلت
 یاسکلت اختالالت نیا از نیسنگ نیماش ازرانندگان% 5/88 و

 در اختالالت وعیش نیشتریب که. مودندن یم یناراحت ابراز یعضالن
 . بود% 79 کمر ینواح

 اختالالت شیوع میزان که داد نشان مطالعه این  نتیجه گیری:

 چه هر بکارگیری با که. است باال های راننده در یعضالن یاسکلت
 زحمت انسانی نیروی از دیبا ارگونومی در مطرح های تکنیک بیشتر
 .نمود انتیص دترمفی و بهتر چه هر کشورمان کش

 یاسکلت اختالالت ن،یماش یصندل رانندگان،  واژه های كلیدی:

 .یعضالن
 

 شدت و صدا با مواجهه زانیم يبررس

 قند كارخانه در آن يآزاردهندگ
 پور یمهد*,  یآباد بلقن هیسم

 مشهد یاسالم ازاد دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 یم همراه یادیز یصدا دیتول با یصنعت یها تیفعال اغلب  مقدمه:

 یم قرار ریتاث تحت را عیصنا نیا در شاغل پرسنل یسالمت که باشند
 ناخواسته و یفرع محصول ع،یصنا در یصوت یها ندهیآال. دهد
 – یفیتوص مطالعه نیا. باشد یم هم به مختلف یها یانرژ لیتبد
 فوالد کارخانه کارکنان مواجهه یابیارز و یریگ اندازه هدف با یلیتحل

 .گرفت انجام آن یآزاردهندگ زانیم یابیارز و صوت با

 نیا کارکنان از نفر 71 تعداد مطالعه نیا در  روش بررسي:

 مواجهه زانیم یابیارز جهت. گرفتند قرار مطالعه تحت مجتمع
 Brüel & Kjær نوع متریدز از یفرکانس زیآنال و صدا با کارکنان

 سپس. دیگرد تفادهاس CEL-176 مدل صداسنج و 1199 نوع
 شدت یبررس بخش سه شامل که یآزاردهندگ زانیم پرسشنامه

 و طیمح یصدا یآزاردهندگ زانیم به یده نمره کار، طیمح یصدا
 شامل که کنند یم احساس را آن روز طول در افراد که یحاالت نییتع
 در اختالل ، سردرد تمرکز، قدرت کاهش ،یسست ،یخستگ احساس)

 .دیگرد لیتکم کارگران توسط ،(بود...  و خواب

 زانیم که داد نشان صدا یریگ اندازه از حاصل جینتا  یافته ها:

 از باالتر که. باشد یم A بل یدس 5/13 شده یریگ اندازه صوت
 نشان کار طیمح یصدا شدت یابیارز نیهمچن. باشد یم استاندارد

 ادیز اریبس را خود کار طیمح یصدا افراد از درصد 1/81 که داد
 اعالم آزاردهنده را یدیتول یصدا درصد 1/79 و نمودند یابیارز

 نیح در تیعصبان ،%(71)کار نیح در سردرد احساس. نمودند
 عیشا موارد از%( 8/11)خواب در اختالل جادیا و%( 8/79)کار

 و تیعصبان نیب نیهمچن. داشتند تیشکا افراد که بود یعوارض
 .(p=6,649)دیگرد افتی ارد یمعن رابطه کار طیمح یصدا با سردرد

 شده یریگ اندازه یصدا زانیم بودن باال به توجه با  نتیجه گیری:

 و شدت پرسشنامه قیطر از شده افتیدر اطالعات طبق و
 مناسب یتیریمد و یفن راهکار ارائه کار، طیمح یصدا یآزاردهندگ

 یکار ساعات کاهش و صدا با کارکنان مواجهه زانیم کاهش جهت
 .شود یم احساس تمعمج نیا در

 صدا، یآزاردهندگ شدت ،یصوت یآلودگ  واژه های كلیدی:

 .قند کارخانه
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 یتئور یها سازه يكنندگ ينیب شیپ يبررس

 يبدن تیوضع تیرعا در شده یزیر برنامه رفتار

 یها مارستانیب عمل اتاق پرستاران حیصح

 رشت يدرمان يآموزش
 ریجهانگ یمهد,  رفرمانب  اهلل عیرب*, باالگفشه یعابد بهاره

 یدیام دیسع,  انیبلورچ
 یپزشک علوم دانشکاه, النیک یپزشگ علوم دانشگاه*,  النیگ یپزشک علوم

 النیگ یپزشک علوم دانشگاه, النیگ

 از یریشگیپ در حیصح یبدن تیوضع تیاهم به توجه با  مقدمه:

 عوامل یبررس حاضر مطالعه هدف ، یاسکلت یعضالن اختالالت
 تیوضع تیرعا یبرا عمل اتاق پرستاران رفتار دهکنن ینیب شیپ

 .بود شده یزیر برنامه رفتار یتئور از استفاده با حیصح یبدن

 از نفر466یمقطع– یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 مورد بودند دارا را مطالعه به ورود طیشرا که عمل اتاق پرستاران
 از ازین مورد اطالعات یآور جمع منظور به. گرفتند قرار یبررس

  و یکیگراف دمو یها یژگیو شامل یبخش دو استاندارد نامه پرسش
 شده یزیر برنامه رفتار یتئور یها سازه با مرتبط نامه پرسش
 بدن کل عیسر یابیارز روش با پرستاران یبدن تیوضع و شد استفاده

(REBA) گرفت قرار یابیارز مورد. 

 کننده ینیب شی،پ شده درک یرفتار کنترل و نگرش  یافته ها:

 لذا.است پرستاران در حیصح یبدن تیوضع تیرعا یرفتار قصد
 یرفتار کنترل و نگرش  ارتقا هیپا بر یا مداخله یها برنامه یطراح
 .شود یم هیتوص پرستاران در شده درک

 اریمع انحراف با سال99/ 71 پرستاران سن نیانگیم  نتیجه گیری:

 و نگرش که داد نشان رهیمتغ ندچ ونیرگرس لیتحل و هیتجز.بود74/8
 تیرعا یرفتار قصد کننده ینیب شیپ شده، درک یرفتار کنترل

 ,p<6/664)باشند یم پرستاران در یبدن حیصح تیوضع

R1=6/94). . یرفتار کنترل و نگرش شیافزا با که یا گونه به 
 بدن حالت حیصح تیرعا یرفتار قصد پرستاران، نیب در شده درک

 رهیمتغ چند ونیرگرس لیتحل جینتا. ابدی یم شیافزا زین کار هنگام در
 در یکنندگ ینیب شیپ ییتوانا یقصدرفتار ریمتغ تنها که داد نشان
 که یپرستاران.دارد را پرستاران در یبدن حیصح تیوضع تیرعا مورد
 تیرعا انجام احتمال دارند حیصح تیوضع تیرعا یبرا باالتر قصد
 .است هبود شتریب ها آن در یبدن تیوضع

 یبدن تی،وضع شده یزیر برنامه رفتار یتئور  واژه های كلیدی:

 .عمل،پرستار ،اتاق حیصح

 

 نییتع و سكیر يابیارز مخاطرات، یيشناسا

 باهنر دیشه مس مجتمع در ها كنترل
 *یمالنجان نوراهلل

 *زاهدان قاتیتحق و علوم

 شغلی بهداشت و ایمنی مخاطرات ارزیابی و شناسایی  مقدمه:

 کارآمد و مؤثر های روش طراحی جهت آنها بندی اولویت و کنانکار
 و کارکنان برای منفی پیامدهای رساندن حداقل به منظور به کنترلی

 دامنه جهینت در و. باشد یم یضرور آنها نتایج پایش و بازنگری
 کارکنان، کلیه شغلی بهداشت و ایمنی مخاطرات روش نیا کاربرد

 به که افرادی تمامی کلی طور به و انکنندگ بازدید پیمانکاران،
 نیا بنابر. گیرد می بر در را دارند دسترسی مجتمع نیا کار محیط
 اهداف بر آن یمنف و مثبت یامدهایپ نییتع و سکیر یشناسائ
 .است برخوردار یخاص تیاهم از مجتمع

 شغلی بهداشت و یایمن مخاطرات یشناسای یبرا  روش بررسي:

 استاندارد یفاز چهار یالگو مفهوم و نطقم به توجه با سازمان،

ISO 45558:1661 چهار تغییرات، و اصالحات یبرخ لحاظ با و 
 و استانداردها ها، ستیل چک ،یقبل اتیتجرب و دادهایرو مرحلة

 در. ردیگ یم قرار نظر مد افتهی ساختار یها روش و مقررات و نیقوان
 به سازمان شغلی بهداشت و یایمن مخاطرات ینهای یشناسای نهایت،
 یم انجام (JSA)کالسیک یافته ساختار یها روش از ییک کمک
 .شود

 قبول قابل غیر یها ریسک ،یارزیاب نتیجة به توجه با  یافته ها:

 ها کنترل آنها، ریسک یبزرگ کاهش یبرا باید و شوند یم تعیین
 سلسله به باید ها کنترل تعیین در. شود تعیین یهای نظارت یا/و

 ند،یفرآ/ یطراح در رییتغ حذف،)گردد توجه ها نترلک مراتب
 و یادار – یستاد یها کنترل ،یفن یها کنترل ،ینیگزیجا

 ها کنترل کلیه اعمال و انجام نهایت، در(. یفرد حفاظت زاتیتجه
 نظارتهای و کنترلها پیگیری فرم طبق شده تعیین یها نظارت ویا

 .گردد یم تعیین الزم

 مجتمع یها کارخانه تمام در یطیمح رسیبر نتایج  نتیجه گیری:

 با پذیرش، قابل غیر و پذیرش قابل یها محدوده که دهد یم نشان
 یارزیاب یپارامترها از یک هر پذیرش قابل غیر و قابل حدود تخمین

 نام مشروط پذیرش عنوان به ناحیه 1 این بین و اند شده مشخص
 :است شده یگذار

 481 <                                       پذیرش قابل غیر ریسک
=9×8×9×9 

 > 71                                  (ALARP) مشروط پذیرش

RPN < 481 
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 71 >                                               پذیرش قابل ریسک
=1×9×9×9 

 کرمان، باهنر دیشه مس عیصنا مجتمع  واژه های كلیدی:

 .ها کنترل نییتع سک،یر یابیارز خطرات، ییشناسا
 

 حوادث كنترل در HSE تیریمد ستمیس نقش

 البرز تونل یحفار اتیعمل در كار از يناش
 یآباد بلقن اهلل روح*,  یآباد بلقن هیسم

 تهران دانشگاه*, اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 طیمح و یمنیا بهداشت، تیریمد ستمیس ریاخ یها سال در مقدمه:

 در مسائل بهبود و کنترل یبرا یتیریمد ابزار لهمنز به (HSE)ستیز
 آمار به توجه. است شده مطرح یصنعت و یا توسعه یها طرح هیکل

 تیریمد یها برنامه از یکی آن جادیا علل یبررس و حوادث و سوانح
HSE بودن باال به توجه با. باشد یم حوادث کاهش و کنترل جهت 

 تیاهم ،یحفار صنعت رد ژهیو به کشور در حوادث شدت و یفراوان
 یبررس مطالعه، نیا از هدف. گردد یم آشکار مساله نیا به توجه

 تونل یحفار اتیعمل در کسالی یط در شده داده رخ حوادث گزارش
 و یفراوان کاهش جهت راهکار ارائه و حوادث لیتحل منظور به البرز،
 .باشد یم یآت حوادث از یریشگیپ و اثرات شدت

 اتیعمل در کار از یناش حوادث یررسب جهت  روش بررسي:

 رخ البرز تونل یحفار در که 39 تا 34 سال به مربوط حوادث ،یحفار
 بیآس افراد ییشناسا از پس. گرفتند قرار لیتحل مورد است، داده

 نوع حادثه بروز لیدل و دهید بیآس عضو اساس بر حوادث ده،ید
 مورد 16 نسخه SPSS افزار نرم توسط و شد یبند میتقس صدمات

 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز

 یبرا حوادث نیشتریب شده انجام یها یبررس طبق  یافته ها:

 کمر آن از پس و بود درصد 9/11 یفراوان با پا و دست بدن، یاعضا
 و درصد 4/43 صورت درصد، 14 گردن و سر درصد، 91 یفراوان با

 که ندداشت قرار یبعد مراتب در درصد 7/44 یفراوان با یسوختگ
 پس و است بوده افراد یاطیاحت یب حوادث نیا بروز لیدال نیشتریب

 ریمس بودن نامناسب و یلغزندگ نظم، تیرعا عدم موارد تم،یآ نیا از
 موثر یفاکتورها از یگرفتگ برق و هینقل لیوسا یواژگون مرور، و عبور

 .بودند حادثه جادیا بر

 و کنترل یبرا یا لهیوس HSE تیریمد ستمیس  نتیجه گیری:

 یها برنامه هیکل در کار طیمح و یمنیا بهداشت، عملکرد بهبود
 یبرا زاتیتجه و یانسان منابع هیکل آن در که باشد یم یا توسعه

 یم گرفته بکار حوادث و سوانح بروز از یریجلوگ و سالمت نیتام
 اثر آموزش و افراد توسط HSE یها دستورالعمل تیرعا با. شود

 کاهش که HSE اهداف به توان یم انضباط و نظم تیرعا و بخش

 خطرات کاهش از پرسنل نانیاطم شیافزا ها، نهیهز کاهش حوادث،
 یور بهره شیافزا و پروژه در موجود بالفعل و بالقوه خطرات کنترل و

 .دیرس

 تونل، یحفار اتیعمل ،HSE تیریمد ستمیس  واژه های كلیدی:

 .یور بهره حوادث، کاهش

 

 به كارگران یتكرار فیوظا يكیارگونوم يابیارز

 كاشي صنعت كی در ART  روش
 خراشاد یصادق  محمود*,  ینیحس حامد محمد
 رجندیب یپزشک علوم دانشگاه*, رجندیب یپزشک علوم دانشگاه

 از یکی عنوان به کار با مرتبط عضالنی اسکلتی اختالالت  مقدمه:

 حال در عجوام ویژه به جهان، در ناتوانی و سالمتی اصلی مشکالت
 خود به را درمانی های هزینه از سوم یک حدود که بوده توسعه

 وجودحرکات لیبدل یکاش درصنعت ازآنجاکه. دهد می اختصاص
 یفوقان اندام در یعضالن یاسکلت مشکالت بروز نهیزم یتکرار

 یکیارگونوم یابیارز باهدف پژوهش نیا داردلذا وجود کارگران
 انجام کاشی صنعت در ART روش به  کارگران یتکرار فیوظا
 یبرا خطر سکیر یابیارز یبرا که است یروش ART.است شده
 .است شده یطراح یتکرار مشاغل در یفوقان اندام

 کارگر نفر 85 هیکل یتکرار فیوظا مطالعه نیا در  روش بررسي:

 مورد  ARTروش ستیل چک از استفاده با کارخانه دیتول بخش
 آموزش کارشناس نفر کی وسطت ها ستیل چک.قرارگرفت یبررس

 .شد لیتکم دهید

 تیوضع اغلب در را نییپا خطر سکیر آمده بدست جینتا  یافته ها:

 نشان یکاش صنعت یتکرار فیوظا در یفوقان اندام یبرا یکار یها
 یبرا آسان و یکاربرد یروش بعنوان تواند یم  ARTروش.دهد یم

 قرار استفاده مورد یکاش صنعت مشاغل مانند یتکرار مشاغل یابیارز
 .ردیگ

 در را یتکرار فیوظا خطر ،تراز آمده بدست جینتا  نتیجه گیری:

 از% 13/8 راست اندام در کهیبنحو داد نشان متوسط و نییپا سطح
 در%(46/1) یومابق نییپا خطر تراز سطح در یکار یها تیوضع

 نییپا خطر تراز سطح در% 18/8 چپ اندام یبرا و بود متوسط سطح
 .داشت قرار متوسط خطر تراز سطح در% 49/1 و

 فی،وظایکاش ،صنعت ART،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 .یتکرار
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 از يالیس و ثابت بستر در تولوئن بخارات جذب

 Yزئولیت نانو
 دل زنده  رضوان*,  یانصار سجاد

 یبهشت دیشه دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 و یمیپتروش مانند مختلف عیصنا در لحال عنوان به تولوئن مقدمه:

 یمعرف یتنفس محرک کی عنوان به بیترک نیا.شودیم استفاده رنگ
 یم جادیا ناخواسته اثرات یعصب ستمیس یوبررو است شده
 یبرا موثر روش کی مناسب بستر یرو بر ها حالل جذب.دینما

 جاذب بسترها نیا در.باشد یم تولوئن مانند فرار باتیترک کننرل
 الیس شکل به هوا انیجر کمک با ای و باشد ساکن است نممک

 بر تولوئن بخارات جذب سهیمقا مطالعه نیا از هدف.گردد استفاده
 .باشد یم Y تیزئول نانو از یالیس و ثابت بستر یرو

 رنج در تولوئن بخارات ال،یس بستر راکتور کی در  روش بررسي:

 شده دینول غلظت کهیبطور شد دیتول ppm 466-96 یغلظت
 با. است داشته انیجر راکتور در شیآزما زمان در و بوده کینامید

 زانی،م نانومتر 466 حدود ذرات اندازه با Y تیزئول نانو گرم 1 کمک
 گاز دستگاه کمک با ساکن بستر در تولوئن بخارات جذب

 با.شد یبررس یا شعله ونیزاسیونی دتکتور به مجهز یکروماتوگراف
 جذب زانیم و دشدیتول جاذب از یالیس بستر واه انیجر از استفاده

 یبرا هوا انیجر یدب مثل مختلف یفاکتورها اثر. دیگرد یابیارز
 قرار مطالعه مورد  جاذب زانیم و تولوئن ،غلظت بستر یساز الیس

 .گرفت

 تیزئول نانو از الیس بستر در تولوئن بخارات جذب زانیم یافته ها:

Y سبب نانو حد در ذرات شدن کوچک.باشد یم ثابت بستر از باالتر 
 ثابت بستر در ذرات یچسبندگ یول گردد یم جذب سطح بردن باال

 به الیس بستر در کهیحال در گردد یم جاذب ییکارآ کاهش سبب
 طیشرا و افتهی کاهش نانو ذرات یچسبندگ هوا انیجر وجود لیدل

 یم تینها در.آورد یم بوجود تولوئن بخارات جذب یبرا یتر مناسب
 بستر نانو  ذرات اندازه با ییها جاذب از استفاده یبرا گفت توان

 .باشد یم ثابت بستر از تر مناسب الیس

 کینامید بخارات از  ppm 466-96 یغلظت رنج در  نتیجه گیری:

 درصد. گردد یم اشباع قهیدق 16 از بعد Y تیزئول نانو  بستر تولوئن
 در قهیدق 46  از پس ppm 466 غلظت با تولوئن بخارات جذب
 جینتا.دیگرد مشاهده%  18/11الیس بستر ودر% 15/18 ثابت بستر
 یساز الیس یبرا یمناسب انیجر  قهیدق بر تریل 9 یدب دهد یم نشان
 جذب درصد رفتن باال سبب جاذب شیافزا.سازد یم فراهم بستر

 .گردد یم تولوئن بخارات

 .تولوئن اراتبخ ، y تیزئول نانو ، سیال بستر  واژه های كلیدی:

 

 نیشاغل يروان بهداشت
 پور چاهی مهناز*,  زاده فتحعلی سهیال

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه*, مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 یم لیراتشک یکارجهان یروین سوم کی درمجموع زنان مقدمه:

 یم%16باالترودرحدود نسبت نیا توسعه درحال یدرکشورها دهندکه
 است مطرح یشغل خطرات نیزمهمترا یکی بعنوان یشغل تنش.باشد

 یم بار سازمانهابه یبرا نهیدالرهز ونیلیم166حدود وساالنه
 یکار یرو،تعارضهاین ییازکار،جابجا بتیغ بازده کاهش آوردوباعث
 .است شده کارکنان یدرمان یبهداشت یها نهیهز وباالرفتن

 تیازسا بااستفاده یمرور موردنظربصورت مطالعه  روش بررسي:

 .است شده انجام نترنتیوا ینشگاهجهاددا

 ی،اجتماعیروان یتنشها عنوان با یبررس طبق-4  یافته ها:

 یطیمح یزا تنش ازعوامل یناش تنش نمره نیانگیکارکنان،م
 است یوخانوادگ یشخص یزا تنش شترازعواملیب

 طبق_1.باشند یم متوسط تنش یدارا شترافرادموردمطالعهیوب
 یبرفشارها یبدن تیترب اثرات یبررس باعنوان یقیتحق

 یرمعنیتاث یشغل وسمت شغل مانندنوع یشغل عوامل ی،روانیجسمان
 یطورمعن افرادورزشکاربه یوفشارروان دارد یروان یبرفشارها یدار
 داده نشان یپژوهش جینتا-9.رورزشکاراستیافرادغ کمتراز یدار
 که ییدارند،ماماها نامطلوب یروان تیوضع شاغل یماماها%97که

 که ییباآنها سهیکارهستند،درمقا اشبیدارند یچرخش یارک نوبت
-1.دارند یتر نامطلوب یروان تیهستندوضع اعصرکارثابتی صبح

 واسترس یروان سالمت ارتباط یبررس باعنوان یگرید قیدرتحق
 که کرمان یها مارستانیدرب شاغل یماماها یشغل

 یشغل واسترس یروان سالمت نیدادب شد،نشان انجام4936درسال
 توانند یم یشغل یاسترسها.وجوددارد یدار یمعن یآمار اماها،ارتباطم

 شاغل یماماها نیهمچن.درماماهاشوند یروان بروزاختالالت باعث
 به نسبت یشتریب یشغل استرس درمعرض یدولت یمارستانهایدرب

 .هستند یخصوص یمارستانهایدرب شاغل یماماها
 سطح یاهادارامام%15دادکه انشانیتانیدربر یتجرب مطالعات-7

 یپژوهش جینتا-8.دهستندیشد استرس مبتالبه%8و متوسط استرس
 زنان انیم"یروان مارانیب یابیوارز یفشارروان" عنوان تحت که

 کاناداانجام زن نفرازپرستاران4666یبررو مطالعه دوسال یپرستارط
 به یرمنفیکارتاث طیمح یواسترسها یفشارشغل دادکه شدنشان
 یواجتماع یمال یتهایحما البته که هاداشت یآزمودن یروان سالمت

 .داد یم راکاهش یرمنفیتاث نی،ایادیکارتاحدودز طیمح

 کاهش درخصوص یستیبا ومسئوالن رانیمد-4  نتیجه گیری:

 مکان بودن فراهم-1.باشند داشته خاص توجه کاری محیط تنش
 مطلوب یبدن تیفعال درحفظ یموثر کار،نقش درمحل یورزش
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 یوساختمانها جادمراکزیا سازمانها،به رانیمد شیازپ شیب. افراددارد
 متنوع های برنامه ایجاد-9.ورزند کارمبادرت درمحل یورزش

-7 پرسنل برای مسافرتی ایجادتورهای_1واعیاد وشاددرمراسم
 بسته اهدای-8 همکاران اسکان دیگرجهت باشهرهای هماهنگی

 مختلف درمناسبتهای همکاران به وجوایز

 .روان سالمت شاغل،کار،  ی:واژه های كلید

 

 و REBA روش به كیارگونوم سكیر يابیارز

  يعضالن -ياسكلت اختالالت  با آن ارتباط نییتع
 الناز,  یحجاز هیمهد,  لمهی تمدن  نیالد جالل*,  یغالم... عبدا

 یداراب فائزه,  ماکو ردلیش
 علوم, بادگنا یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم*, تهران

 گناباد یپزشک

 کنندة ایجاد فاکتورهای ریسک دارای آجرپزی صنایع  مقدمه:

 حرکات نامناسب، یبدن پوسچر در کار چون هم اسکلتی اختالالت
 یم یابیباز زمان فقدان و کارگر توان از شیب یروین اعمال ،یتکرار
 روش به کیارگونوم سکیر یابیارز منظور به مطالعه نیا. باشد

REBA گروه در یعضالن -یاسکلت اختالالت با آن ارتباط نییتع و 
 .گرفت انجام یسنت یها خانه پز کوره کارگران در شاغل یشغل یها

 یط که است یمقطع -یلیتحل نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 و شده انتخاب گناباد یآجرپز یها کوره کارگران از نفر 111 آن
 یها یناراحت وعیش زانیم و  REBAروش به آنها یکار تیوضع

 داده. دیگرد نییتع کینورد پرسشنامه از استفاده با یعضالن یاسکلت
 و اسکوئر یکا یآمار آزمون از استفاده با و 43Spss افزار نرم در ها

 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد یتنیو-من

 یکار یارگونوم یها تیوضع تیاکثر نکهیا به توجه با  یافته ها:

 یاسکلت اختالالت آن با متناسب و داشت اصالح به ازین کارگران
 یها ستگاهیا است الزم بود، برخوردار ییباال وعیش از زین یعضالن

 با و شود اصالح انسان یها تیقابل و ها تیمحدود به توجه با یکار
 یفشارها نییتع منظور به یتکرار حرکات یدارا یها تیفعال یابیارز

 صدمات یادیز حدود تا توان یم کمر، ی هیناح یرو بر یکیومکانیب
 .داد کاهش را آن

 مورد کارگران یکار ی سابقه و سن نیانگیم  نتیجه گیری:

 نیب در. بود سال 8,11 ± 7,4 و 91,87 ±3,5 برابر بیترت به یبررس
 پا مچ ی هیناح و%( 85,7)وعیش زانیم نیشتریب کمردرد کارگران

 یتحتان و کمر ی هیناح اختالالت. داشت را%( 3,8)وعیش نیکمتر
 را یدار یمعن ارتباط یآمار نظر از یکار ی سابقه و سن با پشت
 .(p < 6/67)داد نشان

 یاسکلت اختالالت ،یآجرپز یها کوره  واژه های كلیدی:

 .ربا ک،یارگونوم سکیر ،یعضالن

 

 سكیر زانیم بر يارگونوم آموزش اثر نییتع

 یساز نساختما آرماتوربند كارگران در يارگونوم

 1931 سال در كاووس گنبد
 الناز,  لمهی تمدن نیالد جالل,  یمیکر احسان*,  یغالم... عبدا

 یداراب  فائزه,  ماکو ردلیش
, گناباد یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم*, تهران دانشگاه

 گناباد یپزشک علوم

 ورتبص توسعه حال در های¬کشور در سازی¬ساختمان  مقدمه:

 در یریقرارگ به مجبور را نیشاغل و ردگی¬یم صورت یدست
 یاسکلت اختالالت وعیش جهینت در که کند¬یم ینامناسب یپوسچرها

 اختالالت، نیا کاهش یراهها از یکی. افتی خواهد شیافزا یعضالن
 اثر نییتع منظور به حاضر مطالعه. باشد¬یم یارگونوم آموزش
 آرماتوربند کارگران در یارگونوم سکیر زانیم بر یارگونوم آموزش

 .گرفت انجام سازی¬ساختمان

 آن یط که است یتجرب مهین نوع از مطالعه نیا  روش بررسي:

 در کاووس گنبد سازی¬ساختمان آرماتوربند کارگران از نفر 411
 و قبل) مرحله دو در نیشاغل یکار پوسچر و شده انتخاب 4934 سال
 به آموزش. شد مشخص ربا ستلی¬چک از استفاده با( آموزش بعد

 ها¬داده. بود یآموزش پمفلت و چهره به چهره بصورت و ماه 1 مدت
 تست¬یت یآمار های¬آزمون از استفاده با و 43SPSS افزار نرم در
 .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد لکاکسونیو و

 نیمسئول و باالبر نیمسئول گروه در اختالل نیشتریب  یافته ها:

 1/55 و شانه هیناح در باالبر مسئول افراد درصد 4/18 که بود کسریم
. داشتند درد احساس کمر هیناح در کسریم مسئول افراد درصد
 سطح در کار نیح در پژوهش یها-نمونه درصد 9/33 بدن تیوضع
 بعد و قبل ربا نمرات سهیمقا. داشت اصالح به ازین و بود متوسط خطر

 ریتاث یول (p<67/6) بود دار¬یمعن یآمار لحاظ از چند هر آموزش
 .نداشت کیارگونوم سکیر خطر سطح رییتغ در یادیز

 کاهش سبب ،یارگونوم اصول آموزش چند هر  نتیجه گیری:

 از پس بودن، یمقطع لیدل به اما شد کارگران در یارگونوم سکیر
. گرفتند قرار متوسط خطر سطح در افراد اکثر زین آموزش یاجرا

 و یتئور بصورت یآموزش های¬دوره یزاربرگ شود¬¬یم شنهادیپ
 .باشد تر¬یطوالن زمان در یعمل

 پوسچر ربا، آرماتوربند، ،یارگونوم آموزش  واژه های كلیدی:

 .یساز ساختمان نامناسب،
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 پرستاران در يشغل يفرسودگ سهیمقا

 سال در گناباد شهرستان در شاغل  ومشاوران

1931 
 جالل,  رستگار  هیمرض  ,یبلوچ طاهره*,  وثوق یحاج سادات نجمه

 یداراب  فائزه,  ماکو ردلیش الناز,  لمهی تمدن نیالد
 یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم*, گناباد یپزشک علوم

 گناباد یپزشک علوم, گناباد یپزشک علوم, گناباد

 احساس بر توانند می شغلی فرسودگی و روانی های   تنش  مقدمه:

 به مشاوره نحوه و بیماران از مراقبت همچنین و ای حرفه رضایت
. باشند داشته منفی تأثیر مشاوره یها کینیکل به کننده مراجعه افراد

 پرستاران در شغلی فرسودگی مقایسه و بررسی هدف با حاضر مطالعه
 انجام سوختگی و روانپزشکی جراحی، داخلی، بخشهای در شاغل

 .شد

 اطالعات به مربوط های پرسشنامه مطالعه، این در  روش بررسي:

 توزیع مشاور و پرستار 11 بین در نام بی صورت به شناختی جمعیت
 پرسشنامه از نیز شغلی فرسودگی شدّت یری گ اندازه جهت. گردید

 از استفاده با ها داده. گردید استفاده (MBI) ماسالچ شغلی فرسودگی
 و طرفه یک واریانس آنالیز آماری آزمونهای و SPSS افزار نرم

Tukey 67/6 داری معنی سطح درPقرار تحلیل و تجزیه مورد 
 .گرفتند

 و مرد درصد11,61 یبررس مورد افراد مطالعه نیا در  یافته ها:

 و متاهل افراد درصد 59,45 و. دادندیم لیتشک زنان را افراد54,38
 فرسودگی پرسشنامه امتیاز اساس بر. بودند مجرد درصد 18,19
 داری معنی طور به مشاوران در یجانیه یخستگ شیاافز شغلی،
 تیکفا و تیشخص مسخ لحاظ از یول. بود  پرستاران از بیشتر
 .نداشتند یچندان تفاوت یشخص

 و پرستاران در کار با همراه روانی فشارهای دلیل به  نتیجه گیری:

 و گردد؛ مبذول ای   ویژه توجه مشاوران، و پرستاران به باید مشاوران،
 کاهش جهت روز، در یکار ساعات کاهش با امکان صورت در

 .شود اقدام آنان یفرسودگ

 .ماسالچ مشاوران، پرستار، شغلی، فرسودگی  واژه های كلیدی:

 

 ای محوطه و يداخل يمصنوع یيروشنا يابیارز

 نار پلي پتروشیمي  در
 بهناز,  فالح  حسین,  اسکوئی سیدان هوشنگ*,  کوهی  فریبا

 سلیمانیان حسین محد,  شفیعی
 تبریز, اصفهان, یزد, تبریز*, بهشتی شهید

 و صحیح کار انجام منظور به کارگاهها در مناسب روشنایی  مقدمه:

 طبق. است ضروری کارگر فرسودگی و خستگی از جلوگیری
 که هنگامی گردید مشاهده گرفت انجام IES توسط که تحقیقاتی

 تکرار ضریب یافته، افزایش لوکس 456 به 87 از روشنایی میزان
 شدت مقاله، این در است کرده پیدا کاهش% 16 میزان به حادثه

 راه و گیری اندازه پاالیشگاه ای محوطه و موضعی عمومی، روشنائی
 بخشی اثر نهایت در و شد ارائه روشنائی بهبود جهت کارهایی

 .است گرفته قرار مطالعه مورد پیشنهادی راهکارهای

 و موضعی عمومی، روشنایی شدت مطالعه این در  روش بررسي:

 مدل متر لوکس دستگاه توسط  شب اولیه ساعات در ای محوطه

Lutron-Lx461 کیقت در موثر پارامترهای شد گیری اندازه 
....  و پنجره تمیزی و بنا رنگ ها، چراغ دهی رنگ نظیر روشنایی
 مطالعه تیم توسط  روشنایی بهبود جهت راهکارهایی گردید بررسی

 صورت در و موجود شرایط برای روشنایی میزان. گردید پیشتهاد
 کارشناسی تیم توسط شده توصیه  پیشنهادی راهکارهای اعمال
 ارزیابی آماری آزمونهای طریق از کنترلی راههای بخشی اثر و انجام
 .گردید

 روشنائی متوسط که داد نشان آمده بدست نتایج  یافته ها:

 ای محوطه روشنائی و 454±16 میعمو روشنائی 476±76موضعی
 اجرای از بعد است کمتر کشور شده توصیه میزان از که بود 19±56

 روشنائی  برای آمده بدست عدد  اصالحی  اقدامات
 ای محوطه روشنائی و 176±16 عمومی روشنائی 966±76موضعی

 .است 19±476

 صورت در که داد نشان نتایج آماری های آزمون  نتیجه گیری:

 نظافت سوخته، های المپ تعویض نظیر اصالحی اقدامات یاجرا
 میزان ها بنا در روشن رنگهای از استفاده و ها پنجره و المپها

 یابند می افزایش داری معنی صورت به  روشنائی

(PValue<6,64). 

 .روشنائی رنگ، ، چراغ  واژه های كلیدی:

 

 و گرد با يطیمح و یفرد مواجهه زانیم يبررس

 دیتول عیصنا از يكی در دیكلرا لینیو يلپ كل غبار

 كیپالست
 یعرب بابا یخدام خاطره,  انیصادق  محترم*,  یهرمز  میمر

 زاهدان یپزشک علوم, زاهدان یپزشک علوم*, زاهدان یپزشک علوم

 باتیترک و اندازه با برد هوا ذرات از یمخلوط کل، ذرات  مقدمه:

 افراد مواجهه زانیم نییعت مواقع یبرخ در. شود یم شامل را گوناگون
 یسم ریغ عمل در ذرات تا یسم اریبس ذرات شامل که کل ذرات با
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 تیاهم ذرات از ینیمع نوع با مواجهه نییتع به نسبت باشند یم
 یبرا یشغل مواجهه حدود گونه چیه نکهیا به توجه با و دارند یشتریب

 در رد،ندا وجود یا ذره یها ندهیآال از یمخلوط ای خاص یا ندهیآال
 ،یبند طبقه کل غبار و گرد عنوان به اغلب یا ذره مواد یحالت نیچن

 زانیم نییتع هدف با مطالعه نیا.شوند یم هیتجز و یبردار نمونه
 صنعت در PVC کل غبار و گرد با یطیمح و یفرد مواجهه

 .دیگرد انجام 4939 سال در زاهدان شهر آرم کیپالست

 و یفرد یها نمونه ،یفیتوص پژوهش نیا در  روش بررسي:

 سازمان 6766 استاندارد روش از استفاده با کل وغبار گرد یطیمح

NIOSH در لتریف کاست با همراه یفرد بردار نمونه پمپ توسط و 
 صنعت یکار مختلف یها ستگاهیا در و کارگران یتنفس هیناح ارتفاع
 روش به کل غبار و گرد مقدار نییتع. دیگرد انجام نظر مورد
 .گرفت صورت یترمیگراو

 کل غبار و گرد تراکم زانیم نیشتریب داد نشان جینتا  یافته ها:

PVC با برابر یفرد یها نمونه در mg/m931/1 قسمت در 
 یم قیتزر سالن در 6,61mg/m9 زانیم به مقدار نیکمتر و کسیم

 یطیمح یها نمونه در کل غبار و گرد تراکم نیشتریب نیهمچن. باشد
 .است بوده کسیم سالن به مربوط mg/m981/1 زانیم به

 در کل غبار و گرد یزمان یوزن نیانگیم سهیمقا با نتیجه گیری:

. باشد یم یشغل تماس مجاز حدود با یطیمح و یفرد یها نمونه
 و یفرد یها ستگاهیا در غبار و گرد تراکم که شد مشخص نیهمچن

 . است بوده ها قسمت ریسا از شتریب کسیم سالن یطیمح

 مواجهه د،یکلرا لینیو یپل کل، غبار و گرد  های كلیدی:واژه 

 .یشغل

 

 يعضالن– ياسكلت اختالالت كیارگونوم يابیارز

 شابورین شهرستان باغداران در  QEC روش به

 1939 سال در
,  ینیحس  السادات اعظم,   حصار اوچ یفضل بابک*,  یهرمز میمر

 یشنبد  نیالبن ام
 یپزشک علوم, زاهدان یپزشک علوم, زاهدان یکپزش علوم*, زاهدان یپزشک علوم

 زاهدان

 (WMSDs) کار با مرتبط عضالنی -اسکلتی اختالالت  مقدمه:

 یافتادگ کار از علل از یکی و شغلی های آسیب و بیماریها ترین شایع
 از یکی یکشاورز شغل.  باشد یم یبازنشستگ دوران از بعد ژهیو به

 جامعه در یعضالن یاسکلت تاختالال بروز یباال سکیر با مشاغل
 شدن خم زانوزدن، مانند نادرست یبدن یها تیوضع. باشد یم رانیا
 جادیا باعث  یکشاورز در محصول برداشت نیح چرخش و

 نییتع هدف با مطالعه نیا.شود یم یعضالن –یاسکلت اختالالت

 و MSDs وقوع ارتباط نییتع مختلف، یها اندام MSDs زانیم
 QEC روش به یعضالن – یاسکلت اختالالت به ابتال سکیر سطح

 انجام شابورین شهرستان باغداران انیم در( مواجهه عیسر یابیارز)
 .گرفت

  باغداران از  نفر 414 یمقطع ةمطالع نیا در  روش بررسي:

 در بودند، شده انتخاب  ساده یتصادف طور به که شابورین شهرستان
 از استفاده با ها داده. فتندگر قرار یبررس مورد 4939 تابستان ی دوره

 استاندارد ی پرسشنامه ،( کیدموگراف)یفرد مشخصات پرسشنامه
 گردآوری های داده. شدند آوری جمع QECیابیارز فرم و کینورد
 یآزمونها از استفاده با و 48SPSS آماری افزار نرم از استفاده با شده

x1  مقدار و گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد p به 67/6 از کمتر 
 .شد گرفته نظر در یمعنادار سطح عنوان

 شد گرفته جهینت ، آمده دست به های افتهی اساس بر:   یافته ها:

 در اختالالت نیا به ابتال سکیر و  یعضالن یاسکلت اختالالت که
 ، شتریب مطالعات انجام  نیبنابرا بوده، باال مطالعه مورد تیجمع

 و  کشاورزان انیدرم میکیارگونو مداخالت  و یاصالح اقدامات
 .رسد می نظر به ضروری باغداران

 و سال 85/99 افراد یسن نیانگیم مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

 به آمده بدست جینتا براساس.است بوده سال41 کار سابقه نیانگیم
 در را اختالالت زانیم  نیکمتر و نیشتریب گردن، و کمر اندام بیترت

 چها یها اندام اختالالت نیب. اند داده صاصاخت خود به ها اندام نیب
 با شانه اختالالت و  جنس با دست مچ اختالالت ، سن و رگانه
 نیهمچن . (p<6,67) شد مشاهده دار یمعن ی رابطه کار سابقه

 تیجمع در یعضالن یاسکلت اختالالت به ابتال سکیر سطح زانیم
 .است بوده باال مطالعه مورد

 .باغداران ، QEC،یعضالن یاسکلت التاختال  واژه های كلیدی:

 

 MFA) Muscleروش به عضله¬ يخستگ يابیارز

Fatigue Assessment) عیصنا از يكی در 
 یمحمود مهرناز,  اریورمز نهیسک*,  زادهیعل دهیوح
 نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

  دقت ¬و¬ جسمانی توانمندی بر که ¬مواردی از یکی  مقدمه:

 کاهش بر عالوه خستگی. باشد می خستگی گذارد، می اثر¬ ذهنی
 تنزل پذیری،¬حادثه شیافزا دقت، کاهش¬ موجب ،یجسمان قوای
 حاضر مطالعه. شود¬یم یتجمع اختالالت تاًینها و شغلی وری¬بهره

 با آن ارتباط یبررس و یعضالن یخستگ نییتع هدف با
 .شد انجام یعضالن -یاسکلت های¬یناراحت

 یعضالن تیظرف لیتقل نییتع یبرا مطالعه نیا در  روش بررسي:

 نیا در. شد استفاده (MFA)یعضالن یخستگ یابیارز روش از
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 کارکنان بدن گانه هفت ینواح در تالش تکرار و زمان شدت، روش
 از نیهمچن. گرفتند قرار سنجش مورد( پوسچر 16شامل) شغل 3 در

 های¬یناراحت وعیش یبررس هتج نوردیک استاندارد ی¬پرسشنامه
 و فیتوص منظور به تحقیق این در. شد استفاده یعضالن -یاسکلت
 استفاده SPSS 48 آماری افزار¬نرم از ها¬داده لیتحل و هیتجز

 .گردید

 یخستگ ازیامت باشد، باالتر کار انجام زمان و تکرار هرچه  یافته ها:

. است برخوردار یالتربا رییتغ تیاولو از مرانب به و ابدی¬یم شیافزا
 گذار¬ریتاث یخستگ زانیم در زین کار در ریدرگ های¬اندام تعداد
 سفاله بار با کوره در و کار کردن اتومات با اکستروژن شغل در. است

 را یخستگ توان¬یم نقاله نوار با سفاله تیهدا و زیم یطراح با
 .داد کاهش

 به بوطمر بیترت به یخستگ زانیم نتری¬باال  نتیجه گیری:

 فیوظا در. باشند¬یم پرداخت و سفاله بار با کوره اکستروژن،
 یباال تیاولو یدارا پشت جز به بدن ینواح یتمام اکستروژن

 به ینواح یتمام کوره در. هستند% 5/88 یفراوان درصد با یخستگ
 زین پرداخت در و% 17-57 یفراوان درصد با دست مچ و گردن جز

 قرار یخستگ یباال تیاولو در% 9/99 ینفراوا درصد با شانه و گردن
 وعیش با شانه و کمر ینواح به مربوط ،یناراحت زانیم نیباالتر. داشتند

 در و درد¬کمر شدت افراد% 4/99در. باشند¬یم% 4/44 و% 1/11
 نیهمچن. اند¬شده گزارش دیشد اریبس شانه درد شدت افراد% 4/44
 روز 1-96 مدت به دردکمر لیدل به افراد% 4/44 که داد نشان جینتا
 کار از روز 4-5 مدت به شانه درد لیدل به افراد% 4/44و

 و کمردرد لیدل به افراد% 1/11 نیا بر عالوه. کردند یرگی¬کناره
. اند¬نموده مراجعه پزشک به شانه درد یبرا افراد% 4/44

 و یعضالن یخستگ انیم یمعنادار ارتباط یآمار¬ های¬آزمون
  .(p >67/6)ندادند نشان یضالنع¬ یاسکلت¬ اختالالت

 اختالالت ،یخستگ ،MFA ،یارگونوم  واژه های كلیدی:

 یعضالن¬-یاسکلت

 

 یانرژ كاهنده منیا ذاتاً كلید ساخت و طراحي

 آتش وقوع از یریشگیپ منظور به القایي جریان

 انفجار و یسوز
 زاده عباس  حهیمل,  یواندرید  الهام,  کوین نجمه*, یزارع لیاسماع

 نور امیپ دانشگاه, شابورین یپزشک علوم دانشگاه*, همدان یپزشک علوم نشگاهدا
 مشهد نور امیپ دانشگاه, مشهد

 انسانی، خطاهای از جلوگیری در اطمینان حصول عدم  مقدمه:

 خسارات و یجان تلفات ،یکار های¬طیمح در جمعیت باالی ازدحام
 نیا از یریشگیپ ،یشغل یطهایمح در انفجار و قیحر ادیز یمال

 یعموم و یتخصص جامعه یاصل ینگران کی به لیتبد را حوادث
 ذاتاً کلید یک ساخت و طراحی هدف با مطالعه این لذا. است کرده

 منظوری به یالقای جریان یانرژ یکاهندگ تیخاص قیطر از منیا
 که انفجار و اشتعال قابل اتمسفرهای در انفجار و حریق از پیشگیری

 گرفته صورت دارد، صنعتی و اداری های¬محیط در استفاده تیقابل
 .است

 با مشاوره و یدانیم مطالعات انجام با ابتدا  روش بررسي:

 منیا ذاتاً دیکل کی ساخت ضرورت مختلف یها ¬حوزه متخصصان
. دیگرد نییتع موجود یدهایکل مشکل رفع جهت یالقا انیجر کاهنده

 ولتاژ نیشتریب تحمل قدرت با خازن کی از متشکل یتیک کی
 از یریگ بهره با و انیجر میتنظ جهت مقاومت کی و یشهر

 و یمتوال بصورت تیک در مقاومت و خازن. شد ساخته SMDقطعات
 زانیم یریگ ¬اندازه سپس. گرفت قرار یمواز بصورت مدار در تیک

 از استفاده هنگام در و استفاده بدون ییالقا انیجر از حاصل یانرژ
. گرفت صورت مربوطه زاتیتجه با مدار در یالقا انیجر کاهنده تیک

 یتجرب صورت به دیکل نیا یطراح یبرا گرفته صورت مراحل تمام
 .گرفت انجام

 جادیا ییالقا انیجر یانرژ زانیم یریگ ¬اندازه جینتا  یافته ها:

 در یانرژ نیا که داد نشان بازار در موجود برق های¬دیکل در شده
 وقوع یبرا ط،یمح در انفجار و اشتعال قابل یگازها پخش صورت

 ذاتاً دیکل یریبکارگ جینتا. بود خواهد یکاف انفجار و یسوز ¬آتش
 ¬اندازه و مختلف یمدارها در مطالعه، نیا در شده ساخته منیا
 یانرژ زانیم که داده نشان شده، جادیا ییالقا انیجر یانرژ یریگ

 از استفاده به نسبت دیکل نوع نیا از استفاده هنگام در ییالقا انیجر
 سکیر نیهمچن.  است افتهی کاهش% 56 زانیم به موجود یدهایکل
 گاز پخش وجود با دیکل نوع نیا از استفاده هنگام در انفجار و قیحر

 به نسبت یتوجه قابل زانیم به طیمح در انفجار و اشتعال قابل
 انیپا در. باشد یم قبول حد در و ابدی ¬یم کاهش موجود یدهایکل
 و مشهد یفناور پارک در مربوطه، شاتیآزما انجام از پس حطر نیا

 شماره به رانیا یصنعت تیمالک کل اداره اخترعات، اداره در سپس
 .دیرس ثبت به سال 16 تیحما مدت با و اختراع عنوان به 57951

 در دیشد یانفجارها و قیحر مکرر وقوع به توجه با نتیجه گیری:

 ییالقا انیجر از یناش یباال ینرژا زانیم و یصنعت و یادار امکان
 های¬طیمح در آنها از استفاده امکان عدم و یمعمول یدهایکل در

 شده ساخته منیا ذاتاً دیکل از استفاده آنها، مکرر ضیتعو لیبدل یادار
 .گردد¬یم شنهادیپ حوادث نیا وقوع کاهش جهت مطالعه نیا در

 انیجر یانرژ هکاهند دیکل من،یا ذاتاً یطراح  واژه های كلیدی:

 .انفجار ق،یحر ،ییالقا
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 كارخانه كی كارگران در یيشنوا افت يبررس

 النیگ استان در فوالد نورد
  محمد,  یدیام  دیسع, یمظفر  عباس*, انیبلورچ ریجهانگ یمهد

 یمحمد  فاتح,  پور بنده
 علوم دانشگاه,  النیگ یپزشک علوم دانشگاه*,  النیگ یپزشک علوم دانشگاه

 النیگ یپزشک علوم, النیگ یپزشک علوم, النیگ یپزشک

 علل از و کارگران یبرا دهنده آزار یکیزیف عوامل از صدا مقدمه:

 ییشنوا افت و صدا با مواجهه.شود یم محسوب ییشنوا افت مهم
 عیصنا خصوص به ع،یصنا در یاساس معضالت از یکی آن از یناش
 یناش ییشنوا افت شدت و یفراوان زانیم یبررس نیبنابرا است یفلز
 .است برخوردار ییباال تیاهم از کارگران انیم در صدا و سر از

 به و یفیتوص نوع از یا مطالعه حاضر پژوهش  روش بررسي:

 فوالد نورد کارگران یرو 4 939 سال در که است یسرشمار روش
 از نفر 161 مطالعه نیا در. است گرفته صورت یصنعت کارخانه کی

 یها داده سپس و گرفتند قرار یسنج ییشنوا نآزمو مورد کارگران
 قرار لیتحل و هیتجز مورد spss یآمار افزار نرم از استفاده با حاصل
 .گرفت

 در ییشنوا محافظ لیوسا از استفاده ضرورت مطالعه جینتا یافته ها:

 ییشنا افت با کارگران مواجهه زانیم تا دهد یم نشان را کار هنگام
 افت راتییتغ یبررس خصوص در شتریب همطالع انجام.ابدی کاهش

 .شود یم هیتوص ییشنوا

 داد نشان کارگران نیدرا ییشنوا سنجش شیما آز  نتیجه گیری:

 سه.نداشتند ییشنوا مشکل چگونهیه ازکارگران%(83,9)نفر416 که
 کم دیشد شکل دچار خود یها گوش از یکیدر کارگران نیا از نفر

 کاهش متوسط شکل به%(1,1)نفر45نکهیا ضمن بودند ییشنوا
 ییشنوا کاهش فیخف شکل به هم کارگران هیبق.مبتالبودند ییشنوا
 .(نفر91)بودند مبتال

 .ییشنوا افت کارگران، صدا،  واژه های كلیدی:

 

 تیریمد عملكرد يابیارز یها روش بر یمرور
HSE 

 یسوندیق  کامران*,  یدریح احد
 اهر واحد آزاد*,  تهران دانشگاه

 عملکرد یابیارز یها روش یبررس مقاله نیا ارائه از هدف  مقدمه:

 روش نیبهتر شود یم یسع تیدرنها و باشد یم HSE تیریمد
 یمعرف ستیز طیمح و منیا سالمت، تیریمد عملکرد یابیارز یها

 .شود

 .باشد یم یمرور یبررس روش  روش بررسي:

 سالمت، تیریمد عملکرد بر گذار ریتاث یفاکتورها از یافته ها:

 و سن مانند یخیتار یفاکتورها توان یم ستیز طیمح و یمنیا
 خطرات، نهیهز پرداخت مانند یاقتصاد رییمتغ ،یکار تجربه

 یروند یفاکتورها ،یمنیا به نگرش مانند یکیولوژیزیف یفاکتورها
 یفاکتورها و یفرد حفاظت لیوسا از استفاده و آموزش نحوه مانند

 یبرگزا ،یمنیا ندگانینما و گرانکار رابطه ،یمش خط مانند یسازمان
 .برد نام را یمنیا جلسات

 عملکرد یابیارز در شده گرفته بکار یها شاخص  نتیجه گیری:

 تیماه سازمان، ساختار با متناسب دیبا HSE تیریمد ستمیس
 تیفعال نوع ،یسازمان فرهنگ ،یمش خط پرسنل، تعداد سازمان،
 یبررس به مطالعه نیا رد. باشد سازمان یریقرارگ منطقه و سازمان

 طیمح و یمنیا سالمت، تیریمد ستمیس یابیارز یها روش انواع
 توان یم یابیارز یها روش از یا نمونه. است شده پرداخته ستیز

...  و یمنیا یبند رتبه یالملل نیب ستمیس اسپارتز، و کمپرید روش به
 و ضعف نقاط یدارا ها روش نیا از کی هر که. کرد اشاره توان یم

 سالمت، تیریمد عملکرد یها شاخص یبند رتبه در. هستند قوت
 تیاولو بیترت به ها شاخص نیتر مهم ستیز طیمح و یمنیا

 انجام یها آموزش شده، برگزار HSE یها تهیکم تعداد: از عبارتند
 خسارت نیانگیم و ها، شیپا و ها یزیمم تعداد مطالعات، تعداد شده،

 .حادثه هر از یناش

 طیمح و یمنیا سالمت تیریمد ،یابیارزش  كلیدی:واژه های 

 .عملکرد یابیارز ست،یز

 

 بیضر و ینور شار ،یيروشنا شدت سهیمقا

 و متداول فشرده فلورسنت یها المپ ینور بهره

 ياتیعمل طیشرا در يالتهاب
 *عزیزی مهناب

 *ارومیه پزشکی علوم دانشگاه

 تیفیک و تیکم به توجه مستلزم مطلوب ییروشنا نیتام  مقدمه:

 سهیمقا حاضر پژوهش هدف. باشد یم آن از استفاده موارد با متناسب
 فلورسنت یها المپ ینور بهره بیضر و ینور شار ،ییروشنا شدت
 .باشد یم یاتیعمل طیشرا در یالتهاب و متداول فشرده

 المپ شعله 86 تحلیلی یفیتوص مطالعه نیا در روش بررسي:

 المپ شعله 41 و یمهتاب ویآفتاب اعانو از CFL المپ شعله 11 شامل
 یبررس مورد(همدان شهر) رانیا بازار در موجود یالتهاب

 بیضر و ینور شار ،یاتیعمل ییروشنا شدت یها یژگیو.قرارگرفت
 مدل متر لوکس از استفاده با بیترت به مذکور یالمپها ینور بهره

INS-DX-166 دیگرد یریگ ستاندازهیاولبر کره و. 
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 یالمپها تابش عیتوز نحوه ق،یتحق نیا جینتا به توجه با یافته ها:

CFLو یافق جهت دو هر در و بوده یالتهاب یها المپ هیشب اریبس 
 7 از شیبCFL یالمپها ینور بهره بیاماضر است بوده یعمود
 یآفتاب یالمپها ینور بهره بیضر. بود یالتهاب یالمپها( 11/7)برابر

 .است بوده یمهتاب از شتریب

 در ییروشنا شدت عیدادتوز نشان یریگ اندازه جینتا  گیری:نتیجه 

CFLیالمپها ینور شار.است نیطرف از شتریب نییپا سمت به 

CFL4119 ± 735 46,1 ± 84,5آنها ینور بهره بیوضر لومن 
 رنگ با CFLییالمپها در ینور شار زانیم.است بوده وات بر لومن

 بهره بیضر ماا (P=47/6)نداشت یمعنادار اختالف مختلف نور
 کهیطور به .(P=67/6)داشت یمعنادار اختالف مبنا نیا بر ینور
 بوده یمهتاب از شتریب یآفتاب یالمپها ینور بهره بیضر

 و لومن 88 ± 4419,1 یالتهاب یها المپ در ینور شار نیانگیم.است
 بوده وات بر لومن 6,85 ± 44,1  آنها یها المپ ینور بهره بیضر

 .است

 .ییروشنا شدت ،ینور بهره بیضر ،ینور شار  یدی:واژه های كل

 

 استرس از يناش يكیارگونوم سكیر يابیارز

 يشمال خراسان استان دندانپزشكان پوسچرال

 REBA روش به
 شجاع  لیاسماع,   انیمیابراه نیحس*,  یآباد حکم  یرجبعل

 یپزشک علوم,  یشمال خراسان یپزشک علوم*,   یشمال خراسان یپزشک علوم
 یشمال اسانخر

 شتریب که است ییآشنا یدردها از یکی یعضالن یدردها مقدمه:

 و ها تیوضع. اند کرده تجربه را آن کارخود از یا دوره در دندانپزشکان
 قرار ،یتکرار حرکات انجام مدت، یطوالن کیاستات  یها حالت

 جمله از سن و یطوالن مدت به نامناسب تیوضع کی در گرفتن
 یابیارز هدف با حاضر مقاله. هستند دردها نیا جادیا عوامل
 یعضالن – یاسکلت اختالالت یفاکتورها سکیر یکیارگونوم

 .گرفت انجام دندانپزشکان

 یها تیوضع ،یلیتحل  -توصیفی مطالعه این در  روش بررسي:

 توسط 4931 سال در یشمال خراسان استان دندانپزشک 86 یکار
 یناراحت وعیش انزیم نیهمچن. شد یابیارز REBA ستیل چک

 به کینورد پرسشنامه از استفاده با زین یعضالن – یاسکلت یها
 و هیتجز مورد SPSS41 توسط شده یآور جمع اطالعات. آمد دست

 .گرفت قرار لیتحل

 یکار یها تیوضع که که داد نشان مطالعه نیا جینتا یافته ها:

 انپزشکاندند آموزش چون یاقدامات و دارد اصالح به زین دندانپزشکان

 و کار انجام حیصح نحوه کار، از یناش مشکالت و خطرات نهیزم در
 مناسب ناتیتمر و ورزش ،یکار یها استراحت یبرا یزیر برنامه
 .باشد یم یضرور

 سال 14 دندانپزشکان یسن نیانگیم داد نشان جینتا نتیجه گیری:

 خطر سطح مورد در. بود سال 47 حدود ها آن کار سابقه نیانگیم  و
 سکیر سطح یدارا5/14% و متوسط سکیر سطح یدارا %9/51 
 – یاسکلت دستگاه یها یناراحت و درد وعیش زانیم. بودند باال

 گردن هیناح در گذشته ماه 41 یط بدن مختلف ینواح در یعضالن
 کمر ،%(96) پشت ،%(17) دست ،%(16) آرنج ،%(16) شانه ،(15)%

 وعیش. بود%( 5/44) پا و%( 17) زانو ،%(9/19) باسن -ران ،%(5/18)
 بود مردان از شتریب زنان در یعضالن – یاسکلت یها یناراحت
 سابقه سن، با یعضالن – یاسکلت یها یناراحت نیب رابطه نیهمچن

 .(P<6,667)بود معنادار یکار یها تیوضع و کار

 روش ،یارگونوم ،یعضالن -یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

REBA ، یدندانپزشک. 

 

 استرس از يناش يكیارگونوم سكیر يابیارز

 REBA  روش به جوشكاران در پوسچرال
 این یمهد  محسن,   فالح  نیحس*,   یآباد حکم یرجبعل
 قم یپزشک علوم,  زدی یپزشک علوم*,  یشمال خراسان یپزشک علوم

 بیماری از ای عمده بخش عضالنی -اسکلتی اختالالت   مقدمه:

 دهد؛ می اختصاص خود به کاری های محیط در را شغلی های
 وضعیت اصالح و ارزیابی مستلزم اختالالت، این  بروز از پیشگیری

 می  ارگونومی علم شغلی تحلیل های روش از استفاده با کاری های
 انجام یها تیوضع یکیارگونوم یابیارز منظور به مطالعه نیا. باشد
 .است شده انجام 4931 سال در ربا روش از استفاده با جوشکاران کار

 های وضعیت تحلیلی، یتوصیف مطالعه این در  روش بررسي:

 روش از استفاده با یجوشکار حرفه در شاغل نفر 16 کار انجام

REBA با نیز عضالنی اسکلتی اختالالت شیوع میزان. شد یابیارز 
 شده یآور جمع اطالعات. آمد دست به نوردیک پرسشنامه از استفاده
 قرار لیتحل لیتحل و هیتجز مورد SPSS 47 یآمار ارافز نرم  توسط
 . گرفت

 مطالعه مورد افراد یکار یها تیوضع که داد نشان جینتا  یافته ها:

 خطر عوامل شناخت آموزش نیچن هم  دارد؛ اصالح به ازین
  .است یضرور کار انجام حیصح یها روش و کیومکانیب

 شانه ،47%دست مچ یناراحت وعیش یبررس نیا در  نتیجه گیری:

 در. بود 56% پا ساق و 87%  کمر ، 77% پشت ، 16% گردن ، %96
 در پژوهش مورد افراد 16% بدن، راست اندام سکیر سطح مورد
 قرار باال یلیخ سطح در 7% و باال سطح در 57% متوسط، سطح
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 افراد 76% بدن، چپ اندام سکیر سطح مورد در نیچن هم. داشتند
 سطح در 7% و باال سطح در 17% سط،متو سطح در پژوهش مورد

 داشتند قرار باال یلیخ

 بدن، یها تیوضع ،یکیارگونوم یابیارز  واژه های كلیدی:

 .REBA روش ، جوشکاران

 

: خودرو ركارانیتعم در يپوست مواجهه يابیارز

 DREAM روش كاربرد
 لوک بایز,  سخویدی زارع جواد محمد*,  طزرجانی دهقان حمید

 زارع مهدی,  یقبادیک نعیمه,  زاده
, یزد پزشکی علوم دانشگاه, یزد پزشکی علوم دانشگاه*, یزد پزشکی علوم دانشگاه

 هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه, یزد پزشکی علوم دانشگاه

 های راه از یکی اتومبیل تعمیرکاران در پوستی مواجهه  مقدمه:

 نیا زا یبرخ با مواجهه. باشد می آور زیان عوامل با مواجهه عمده
 یعوارض تواند یم کیآرومات یا حلقه چند یها دروکربنیه مانند مواد
 زانیم یابیارز اساس نیا بر. کند جادیا افراد نیا در را سرطان مانند

 .باشد یم یضرور مواجهه نیا

 در DREAM روش کاربرد ژوهش  پ این در  روش بررسي:

 و روغن تعویض گیربکس، تعمیرکار مشاغل در پوستی مواجهه تعیین
 ینیگزیجا و یانتقال ،یانتشار یها مواجهه. دیگرد یبررس برقکار

 احتمال و شدت یابیارز قیطر از بدن یها قسمت تمام یبرا
 لحاظ از یقیحق مواجهه و بالقوه مواجهه یبرا جینتا. دیگرد محاسبه

 مواجهه یها گروه در مشاغل و گرفت قرار یبررس مورد مقدار
 .گرفتند قرار یمختلف

 و (µ=94,35,SD=15,11) یانتشار مواجهه نیباالتر  افته ها:ی

. شد مشاهده ربکسیگ رکارانیتعم در (µ=1,53,SD=8,9) یانتقال
 دیگرد مشاهده برقکاران گروه در تنها جایگزینی مواجهه

(µ=6,71,SD=6,31). پا و دست ینواح در ربکسیگ رکارانیتعم 
. داشتند مشاغل ریسا به نسبت یشتریب یقیحق و یاحتمال مواجهه
. بود بدن نقاط ریسا از شتریب دست یقیحق و یاحتمال مواجهه
 لیاتومب برقکاران شغل در بدن ینواح ریسا یقیحق مواجهه نیهمچن

 مشاغل یتمام در مواجهه نیمهمتر. است شتریب مشاغل هیبق از
 .بود یانتشار مواجهه

 جادیا عوامل توان یم DREAM روش با  نتیجه گیری:

. کرد یابیارز را یحفاظت لیوسا یبخش اثر و یپوست هاتمواج
 نیا در. نمود ییشناسا را حفاظت و اصالح ازمندین ینواح نیهمچن

 حفاظت عدم انگریب که بودند مشابه یاحتمال و یقیحق مواجهه مطالعه
 ریغ یرفتارها نامناسب، ربط و ضبط. بود کارگران در یپوست مناسب

 یم افتهی نیا علل از یحفاظت لیوسا از استفاده عدم و یبهداشت
 .باشند

 روش اتومبیل، تعمیرکاران پوستی، مواجهه  واژه های كلیدی:

DREAM، مواجهه یابیارز. 

 

 كی در يبهداشت و يمنیا خطرات سكیر يابیارز

 FMEA روش به یدیتول شركت
 یکرم  فرزانه*,   یآباد حکم  یرجبعل

 یشمال خراسان یپزشک علوم*,  یشمال خراسان یپزشک علوم

 به و محرکه موتور سک،یر یابیارز و خطرات ییشناسا  مقدمه:

 یا حرفه بهداشت و یمنیا تیریمد ستمیس هرگونه قلب یعبارت
 روش کی اما دارد وجود سکیر یابیارز یبرا یادیز یها روش. است

 تیماه با متناسب دیبا بودن ساده بر عالوه سکیر یابیارز سودمند
 نظر مورد سازمان یها یژگیو ریسا و فرهنگ ندها،یفرآ ها، تیفعال

 و یمنیا خطرات سکیر یابیارز مطالعه نیا انجام از هدف لذا باشد
 .باشد یم FMEA روش به یبهداشت

 سکیر یابیارز ،یمقطع یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 ،یقالبساز ،یپرسکار انبار، یواحدها یبهداشت و یمنیا خطرات
 FMEA روش به یدیتول شرکت کی یکار اختپرد و یجوشکار

 یابیارز RPN مقدار اساس بر آمده بدست جینتا و گرفت انجام
 .دیگرد

 خطرات ییشناسا جهت مناسب یروش FMEA روش  یافته ها:

 خطرات تیاهم درجه یبند تیاولو و کارخانه یواحدها در موجود
 یزسا برطرف در یانسان و یفن ،یمال محدود منابع اختصاص جهت

 .باشد یم طیشرا بهبود و صینقا

 ،(خطر 5) انبار یواحدها در خطر 31 یابیارز نیا در  نتیجه گیری:

 و( خطر 48) یجوشکار ،(خطر 16) یقالبساز ،(خطر 17) یپرسکار
 مقدار نیشتریب که یطور به شد ییشناسا( خطر 8) یکار پرداخت

RPN و (ارتعاش با مواجهه) یکار پرداخت یواحدها به مربوط 
 مقدار نیکمتر و 16 زانیم با( بل یدس 17 از شیب یصدا) یپرسکار

RPN پوسچر از یناش خطر به مربوط یپرسکار واحد به مربوط 
 .بود نامطلوب

 .FMEA روش خطرات، سک،یر یابیارز  واژه های كلیدی:

 

 كشیدن و دادن ¬هل مجاز حد روین مقدار نییتع

 اسنوک جداول از استفاده با بار
 صراف  فروغ,   اریورمز  نهیسک*,   یاریبخت  دهیحم
 اصفهان یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*,  نیقزو یپزشک علوم
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 دنیکش و دادن هل جمله از نیسنگ یکیزیف یکارها  مقدمه:

 – یاسکلت اختالالت توسعه به منجر تواند¬یم ادیز وزن با یبارها
 و روین مقدار ار،ب وزن نییتع مطالعه نیا هدف نیبنابرا. شود یعضالن

 یناراحت وعیش یبررس و بار دنیکش و دادن هل یبرا روین مجاز حد
 سازی¬کابل واحد کارگران نیب در عضالنی–یاسکلت یها
 .باشد¬یم

 های¬واحد کارکنان از نفر 46 یرو بر مطالعه نیا  روش بررسي:

 وزن زانیم ابتدا در. شد انجام آلومتک کارخانه هافین و بازکنی¬میس
 یبرا ازین مورد یروین مقدار سپس و نییتع ییجابجا حال در یهابار

. دیگرد برآورد مربوطه های¬فرمول قیطر از دنیکش و دادن هل
 شده یط فاصله ن،یزم از بار کردن بلند ارتفاع از استفاده با سپس

 درصد و قهیدق در بار کردن بلند دفعات تعداد بار، دادن هل یبرا
 فیوظا در قبول قابل یروین حداکثر وک،اسن جداول کمک با تیجمع
 یها یناراحت وعیش یبررس جهت. آمد بدست بار دنیکش و دادن هل

. شد استفاده کینورد استاندارد نامه¬پرسش از ،عضالنی–یاسکلت
 .دیگرد استفاده  SPSS48 افزار¬نرم از ها¬داده فیتوص یبرا

 در شده الاعم یروین مقدار که داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 بیترت به کشی¬قالب و هافین ،یبازکن میس در کابل دنیکش فیوظا
 اسنوک جداول از آمده بدست مجاز حد از شیب% 45 و% 7/44 ،14%

 کارگران توسط شده اعمال نیروی دادن، هل وظایف در. باشند¬یم
 جینتا نیهمچن. دیگرد برآورد مجاز حد از تر¬نییپا موارد یتمام در

 یناراحت افراد از% 16 که داد نشان کینورد ی¬مهپرسشنا یبررس
 سال کی طول در را شانه هیناح در یناراحت کارکنان% 86 و کمردرد
 .کردند گزارش گذشته

–یاسکلت های¬ناراحتی آورنده وجود به دالیل از  نتیجه گیری:

 پوسچرهای حد، از بیش نیروی اعمال به توان¬می عضالنی
 های¬ایستگاه بودن نامناسب تکرار، وظایف، انجام درحین نامناسب

 1 هر در فعالیت) کارگران انتخاب نحوه و وظایف ماهیت کاری،
 یابزارها از استفاده. نمود اشاره( دنیکش و دادن هل وظیفه

 بهبود جهت کارکنان، کردن یچرخش و دادن هل یبرا یکیارگونوم
 .گردد¬یم هیتوص یکار های¬ستگاهیا طیشرا

 اسنوک، جداول بار، دنیکش و دادن له  واژه های كلیدی:

 .سازی¬کابل ک،کارگرانینورد نامه¬پرسش
 

 يبهداشت و يمنیا خطرات سكیر يابیارز

 PHA روش به عیما گاز فشار تحت مخازن
 یصاحب  نیحس*,   یآباد حکم یرجبعل

 یشمال خراسان یپزشک علوم*,  یشمال خراسان یپزشک علوم

 به و محرکه موتور سک،یر یابیارز و خطرات ییشناسا  مقدمه:

 یا حرفه بهداشت و یمنیا تیریمد ستمیس هرگونه قلب یعبارت
 یبهداشت و یمنیا خطرات سکیر یابیارز یها روش انجام. است

 یم ها ستمیس خطرات نییتع و ییشناسا یبرا یجد تالش کی
 لذا باشد ستمیس مخاطرات کنترل یبرا یا هیپا تواند یم که باشند
 یبهداشت و یمنیا خطرات سکیر یابیارز مطالعه نیا انجام از هدف

 باشد یم PHA روش به عیما گاز فشار تحت مخازن

 سکیر یابیارز ،یمقطع یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 فشار تحت مخازن یعملکرد و یانرژ منابع ،یافزار سخت خطرات
 بدست جینتا و گرفت انجام PHA روش به یکاش شرکت عیما گاز

 .دیگرد یابیارز سکیر سطح اساس رب آمده

 خطرات ییشناسا جهت یجد تالش نیاول PHA روش  یافته ها:

 یم افتهی رییتغ یها ستمیس موارد یبعض در و دیجد ستمیس کی
 که بوده باال فشار تحت مخازن خطرات سکیر سطح زانیم. باشد

 .کرد یریجلوگ یاحتمال مخاطرات از مناسب اقدامات یاجرا با دیبا

 سخت خطرات شامل خطر 97 یابیارز نیا در  جه گیری:نتی

 خطرات و( مورد 1) یانرژ منابع خطرات ،(مورد 43) یافزار
 داد نشان جینتا که یطور به. شدند ییشناسا( مورد 1) یعملکرد

 ،(مورد 1) 4B ،(مورد 46) 4D ،(مورد 41) 4C سکیر سطح تعداد
9C (9 مورد )4 وA (1 مورد)، 1C (1 مورد )1 وD (1 مورد )بودند .

 قابل ریغ سکیر سطح یدارا شده ییشناسا خطرات از مورد 41
 .بودند نامطلوب سکیر سطح یدارا مورد 45 و قبول

 .PHA روش خطرات، سک،یر یابیارز  واژه های كلیدی:

 

 استرس از يناش يكیارگونوم سكیر يابیارز

 RULA روش به پرسكار كارگران پوسچرال
 ینیحس  سادات هیزک *,  یآباد حکم یرجبعل

 یشمال خراسان یپزشک علوم*,  یشمال خراسان یپزشک علوم

 بیماری از ای عمده بخش عضالنی -اسکلتی اختالالت  مقدمه:

 دهد؛ می اختصاص خود به کاری های محیط در را شغلی های
 وضعیت اصالح و ارزیابی مستلزم اختالالت، این  بروز از پیشگیری

 یم ارگونومی علم شغلی تحلیل های روش زا استفاده با کاری های
 انجام یها تیوضع یکیارگونوم یابیارز منظور به مطالعه نیا. باشد
 شده انجام 4939 سال در RULA روش از استفاده با پرسکاران کار

 .است

 های وضعیت تحلیلی، یتوصیف مطالعه این در  روش بررسي:

 روش از استفاده اب خودرو کابل کارخانه پرسکار نفر 86 کار انجام

RULA با نیز عضالنی اسکلتی اختالالت شیوع میزان. شد یابیارز 
 شده یآور جمع اطالعات. آمد دست به نوردیک پرسشنامه از استفاده
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 قرار لیتحل لیتحل و هیتجز مورد SPSS 48 یآمار افزار نرم  توسط
 . گرفت

 از استفاده با پرسکار کارگران یکار طیشرا یابیارز جینتا  یافته ها:

 نیا با اما. است نییپا یینها ازیامت که دهد یم نشان RULA روش
 در رییتغ ساعد، و بازو یها اندام پوسچر ازیامت کاهش جهت وجود

 .شود یم شنهادیپ( ساخت زمان در) پرس دستگاه زن ضربه هیزاو

 شانه ،11%دست مچ یناراحت وعیش یبررس نیا در  نتیجه گیری:

 نیباالتر. بود 7% زانو و 16%  کمر ، 77% پشت ، 19% گردن ، %46
 مربوط% 78,5و% 74,5با بدن چپ و راست مهین یینها ازیامت یفراوان

 دست مچ و ساعد بازو، بدن، یاعضا نیب از. باشد یم 9 ازیامت به
 دستگاه کار سطح ادیز ارتفاع آن علت که داشته را پوسچر نیبدتر

 و کار سابقه نیب یمعنادار بطهرا ها داده زیآنال در. باشد یم پرس
  (p value= 6,647) آمد بدست یعضالن -یاسکلت اختالالت

 بدن، یها تیوضع ،یکیارگونوم یابیارز  واژه های كلیدی:

 .RULA روش ، پرسکاران

 

 يصنعت كارخانه كی در عیشا یهایماریب يررسب

 1931 تا1988 سال از رشت شهر در
  رضا,   یدیام  دیسع, ییایحی  الهام*,  انیبلورچ ریجهانگ یمهد

 یآموزگار زهرا,  کرمانپور
 یپزشک علوم,  النیگ یپزشک علوم,  النیگ یپزشک علوم*, النیگ یپزشک علوم

 النیگ یپزشک علوم, النیگ

 توسعه، حال در یکشورها در ژهیو به کشور، هر کار یروین  مقدمه:

 ایه¬هیپا از و شده دانسته یمل هیسرما از تیاهم پر یبخش
 حفاظت رو نیا از. شود¬یم انگاشته یاجتماع و یاقتصاد ی¬توسعه

 توجه انیشا یتیاهم ،از کار طیمح یبهساز و کار یروین یتندرست از
 ینامطلوب یامدهایپ جمله از کار از یناش یها یماریب.است برخوردار

 به انسان یزندگ مدرن یها یآور وفن عیصنا گسترش با که هستند
 و یشغل یهایماریب یبررس. اند داده قرار دیتهد مورد را نیشاغل ژهیو

 شیافزا در یموثر اریبس نقش کار طیمح آور انیز عوامل حذف
 مطالعه نیا از هدف. داشت خواهد کارمندان و کارگران یسالمت

 کارخانه کی در یشغل واحتماال یعموم یهایماریب وعیش نییتع
 .است رشت شهر در یصنعت

  یبررس وحاصل بوده یفیتوص ازنوع قیتحق نیا  روش بررسي:

 درفاصله کارگران ساالنه ناتیمعا به مربوط یها داده
 .است 4931تا4911یسالها

 کارگران در خون های¬یچرب و یچاق وعیش شیافزا  یافته ها:

 یچاق. است شده دهید کمتر یبدن تیفعال با یکارها با یها قسمت
  رینظ ها یماریب از یاریبس بروز به منجر که است مزمن یماریب کی

 ها سرطان از یبرخ و ،فشارخون یعروق -یقلب های¬یماریب ابت،ید
 در را خون یها یچرب نقش یمختلف مطالعات نیهمچن شودو¬یم
 یضرور جهینت در.است نموده ثابت یعروق-یقلب یها یماریب جادیا

 اتخاذ نهیزم نیا در یموثر یدرمان و یریشگیپ یراهبردها است
 .گردد

 کارگر4787مجموعاً  4931تا4911یسالها درفاصله  ه گیری:نتیج

 از کارگران چهارم کی حدود متوسط بطور و گرفتند قرار یبررس مورد
 کارگران تعداد نیشتریب4931درسال.بودند برخوردار کامل سالمت

 نیدرا عیشا مزمن یهایماریب نیازب%(. 13,1)دیگرد مشاهده سالم
 متوسط بطور که یطور به داشت را یفراوان نیشتریب یچاق کارخانه

 نیبودندوباالتر یعیطب حد از باالتر BMI یدارا کارگران از درصد96
 درصد 45,1با یچشم یهایماریب.درصدبود91,5با4936درسال آن
 که یا گونه به بود کارخانه نیدرا یبهداشت عمده مشکل نیدوم

. میبود( درصد14,8) یچشم یهایماریب نیشتریب شاهد 4913درسال
 نیدرا یسالمت به مربوط مشکل نیسوم خون یها یچرب شیافزا

 یتر ای کلسترول ریمقاد کارگران از درصد45در و بود کارگران
 آن نیشتریب بودکه نرمال اندازه از باالتر دیسریگل

 یهایماری،بیخون کم.شد مشاهده درصد11,1با4913درسال
 یکلتاس یهایماری،ب یویکل یهایماریب ،یویر یهایماریگوش،ب

 .داشتند قرار یبعد یهایماریب فیدررد بیترت به یعصب یهایماریوب

 .رشت ،یصنعت کارخانه ،یشغل یها یماریب   واژه های كلیدی:

 

 و آب یها نمونه از لنیگز یزومرهایا استخراج

 PDMS جاذب با Needle Trap روش به ادرار
 دیشفر,  انیسمانچیر مسعود,  یبهرام  عبدالرحمن*,  یمیکر سارا

 یقربان
 علوم, اصفهان یپزشک علوم, همدان یپزشک علوم*, اصفهان یپزشک علوم

 همدان یپزشک

 موضوع یشغل یشناس سم در تیاهم حائز مباحث از یکی  مقدمه:

 نمونه از ها ندهیآال استخراج منظور به. باشد یم کیولوژیب شیپا
 است شده فیتعر سوزن بر یمبتن متعدد یها روش کیولوژیب یها
 منظور به. باشد یم Needle Trap  ها روش نیا جمله از هک

 نیا در  کار، یها طیمح در کاربرد قابل و دیجد یروش یمعرف
 لنیگز یزومرهایا استخراج جهت Needle Trap روش از قیتحق

 .دیگرد استفاده ادرار  و آب یها نمونه از

 انتخاب PDMS یتجار جاذب قیتحق نیا در  روش بررسي:

  استخراج کننده، استخراج یها سوزن یساز آماده پس و دیگرد
 Needle روش به ادرار و آب یها نمونه از لنیگز یها زومریا

Trapاز استخراج نهیبه طیشرا و گرفت انجام کینامید صورت به 
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 ها، محلول به نمک افزودن و استخراج زمان استخراج، یدما لحاظ
 دستگاه از ظرن مورد باتیترک زیآنال منظور به. شد نییتع

 .دیگرد استفاده یا شعله یونی دتکتور به مجهز گازکروماتوگراف

 نیبهتر که بود نیا از یحاک استخراج نهیبه طیشرا  یافته ها:

 96 استخراج زمان در گراد یسانت درجه 96 یدما به  مربوط طیشرا
 41 تا 7/4 لنیگز زومریا سه یبرا %RSD زانیم و باشد یم قهیدق
 .آمد بدست% 

 به استخراج روش که بود نیا از یحاک قیتحق جینتا  نتیجه گیری:

 را کار یها طیمح در کاربرد تیقابل  Needle Trap  صورت
 روش. باشد یم ینامکید یروش و دارد ییباال جذب تیظرف داشته،
 را یآب یها نمونه از تیآنال کم ریمقاد استخراج ییتوانا شده عنوان
 یایمزا از که شود ینم استفاده حالل از روش نیا در نیهمچن دارد،

 .است آن گرید

 ک،یولوژیب شیپا ،PDMS لن،یگز  واژه های كلیدی:

 .گازکروماتوگراف

 

 علل و مخدر مواد به ادیاعت يفراوان يبررس

 شهر یجوشكار شهرک دركارگران آن مصرف

 زاهدان
 رمضان,  انیصادق محترم,  یخدام  خاطره,  مقدم یانصار  رضایعل

 ییزاریم
 یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه

 زاهدان یپزشک علوم دانشگاه, زاهدان

 ریتاث تحت را کشور مولد یانسان یروین مواد، مصرف سوء  مقدمه:

 و یاقتصاد ،یاجتماع مشکالت خود نوبه به که دهد یم قرار
 به ادیاعت یفراوان یبررس حاضر مطالعه از هدف. دارد یپ در یفرهنگ

 شهر یجوشکار شهرک کارگران در آن مصرف علل و مخدر مواد
 .باشد یم زاهدان

 یرو بر( یلیتحل -یفیتوص) یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 انجام بودند یهمکار به حاضر که جوشکار کارگران از یا جامعه
 یا ساخته محقق پرسشنامه از ها داده یآور جمع منظور به. گرفت

 ک،یدموگراف اطالعات جمله از نظر مورد اطالعات رندهیدربرگ که
 بود مواد مصرف از یناش مشکالت و مصرف علل مواد، مصرف
-T دو، –یکا یآمار یها آزمون از ها داده لیتحل یبرا. شد استفاده

Test  دیگرد استفاده ونیرگرس کیلجست و. 

 با جوشکار کارگران از نفر 161 تعداد مطالعه نیا در  یافته ها:

 مورد سال3/49  ±11/3 کار سابقه و 38/99 ± 38/3یسن نیانگیم
 از ینوع( ٪8/19) مطالعه مورد افراد از نفر 11. گرفتند قرار یبررس

 یمصرف مواد نیب از. نمودند یم مصرف را گاریس ای الکل مخدر، مواد
 خود به را مصرف زانیم نیباالتر ناس و گاریس اک،یتر بیترت به

 سطح یدارا کننده مصرف افراد نیتر شیب. بودند داده اختصاص
 مصرف عمده علل. بودند( ٪91/18) تر نییپا و ییراهنما التیتحص
 لیفام و دوستان ادیاعت ،(٪5/18) یسرگرم و حیتفر بیترت به مواد

 اد،یاعت از یناش مشکالت و خانواده از شدن طرد. بود( 5/96٪)
 پرخاشجو و یعصب. بود معتاد افراد از ٪17 در شده جادیا عوارض

 نیتر شیب زین%( 8/91) کار محل به رآمدنید و%( 1/93) شدن
 ریمتغ سه. است بوده ادیاعت از پس افراد یکار تیوضع در راتییتغ

 یکار سابقه ،]([(OR=1,91; 37% CI=4,16-1,71 یشغل تیوضع
 ](OR=1,41; 37% CI=4,14-9,31)[ التیتحص سطح و 

OR=1,16; 37% CI=4,91-7,31)])[ یفاکتورها عنوان به 
 .شد شناخته مطالعه مورد افراد در مواد مصرف کننده ییشگویپ

 از ینوع جوشکار کارگران از یمین نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 یگذار ریتاث التیتحص سطح و شغل و نمودند یم مصرف را مواد
 یشغل یها هگرو به توجه لذا داشت، مواد مصرف در یتر شیب

 کار، طیمح یبهداشت یها برنامه یاجرا در تواند یم مختلف
 .باشد موثر کارگران سالمت و حوادث از یریشگیپ

 .حوادث جوشکار، اد،یاعت اک،یتر مخدر، مواد  واژه های كلیدی:

 

 یيگرما استرس و صدا با مواجهه يابیارز

 البرز استان در یفلز ذوب صنعت كی كارگران
 یغفور سهند,  انیلیاص حسن*,  ییهنزا زاده یحمام  احسان

 مدرس تیترب, مدرس تیترب*, مدرس تیترب

 یم کار فلزات وذوب یگر ختهیر عیصنا در که یکارگران  مقدمه:

 درمعرض یکار یها طیمح نیدرا موجود طیشرا لیدل به کنند
  مدت یطوالن در تواند یم که دارند قرار یمتعدد آور انیز عوامل
 داشته یپ در آنها یبرا یمختلف یکیکولوژیوسا یکیولوژیزیف اثرات
 ییگرما استرس و صدا با مواجهه یابیارز پژوهش نیا از هدف. باشد

 ،یفلز ذوب کارخانه کی مختلف یکار یستگاههایا در کارگران
 .بود یکنترل یها برنامه ارائه بمنظور

 8 در یمقطع – یفیتوص روش به مطالعه نیا  روش بررسي:

 ماه در و  کرج فلزات ذوب یها کارخانه از یکی یکار هستگایا
 از کی هر در ییگرما استرس. شد انجام 4939 بهشتیارد

 دستگاه توسط و  WBGTشاخص براساس یکار یستگاههایا

HT96 شرکت ساخت  EXTECH توسط زین صدا معادل تراز و 
 فتیش هر درطول یزمان مقطع 1درTES-4971  مدل سنج صدا
 از استفاده با آمده بدست یها داده.  شد یریگ اندازه هساعت 1 یکار

 SPSS48 گرفت قرار زیآنال مورد . 
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 زانیم متوسط ، شده یریگ اندازه یها ستگاهیا انیم در  یافته ها:

 و ییالقا کوره یروبرو در 1و4 یستگاههایا در WBGT شاخص
 ،18/3  با بیبترت ، یزیر ذوب یسکو کینزد در 1 ستگاهیا نیهمچن

 وکارگران داشته را زانیم نیشتریب وسیسلس درجه96/9 و 15/8
 دارند قرار ییباال یحرارت تنش معرض در ها ستگاهیا نیا در شاغل

 بیبترت 7 و 4،1،1 یستگاههایا در صدا با مواجهه زانیم نیهمچن.
 رانیا مجاز استاندار حدود از شیب بل یدس7 18/7و 13، 15/7، 31 با
 زین WBGT شاخص و صدا زانیم نیرکمت. بود( بل یدس 17)

 .باشد یم کنترل اتاق درون در 9 ستگاهیا به مربوط

 کوره به کینزد یها ستگاهیدرا مستقر کارگران  نتیجه گیری:

 ییگرما واسترس صدا توام مواجهه در یزیر ذوب یسکو و ییالقا
 عامل دو هر آور انیز اثرات درمعرض نرویا از و باشند یم ییباال
 عملکرد نیوهمچن یسالمت بر تواند یم که دارند قرار اوگرم صدا
 برنامه که است یضرور لذا.  باشد داشته یمنف راتیتاث آنها یکار

 کاهش یبرا مناسب یکنترل اقدامات یاجرا جهت یحیصح یزیر
 . شود انجام کارگران نیا مواجهه

 ،WBGT ،شاخص صدا ،ییگرما استرس  واژه های كلیدی:

 .تفلزا ذوب کارخانه

 

 يشغل تیرضا بر رگذاریتاث عوامل يبررس

 شهرستان يدرمان – يبهداشت مراكز كاركنان

 همدان
 یمیعبدالکر یمهد,  پور یزارع یعل مراد*,  یدشت دیسع

 یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم
 زدی یصدوق دیشه

 یانسان یروین ،یازمانس هر هیسرما نیمهمتر که ییآنجا از  مقدمه:

 یافراد ییکارآ گرو در سازمان هر اهداف به لین و است سازمان آن
 کی که یشغل تیرضا نقش کنند،یم کار سازمان آن در که است
 نیا رو نیا از. است یهیبد یامر است زشیانگ جادیا در مهم عامل

 – یبهداشت مراکز کارکنان یشغل تیرضا یبررس هدف با مطالعه
 .گرفت صورت همدان هرستانش یدرمان

 از تحلیلی  -توصیفی ای مطالعه حاضر مطالعه  روش بررسي:

 نفر 151 یرو بر 4934 سال تابستان و بهار در که. بود مقطعی نوع
 روش. گرفت صورت شهرستان یدرمان – یبهداشت مراکز کارکنان از

 تیرضا سنجش جهت نیهمچن. بود سرشماری شکل به گیری نمونه
 است طهیح شش یدارا که Smith  (JDI)رسشنامهپ از یشغل

 SPSS افزار نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات. دیگرد استفاده

 .شد تحلیل و تجزیه

 دست به 5/77 مطالعه نیا یکل یشغل تیرضا نیانگیم  یافته ها:

 دیگرد مشخص یشغل تیرضا زانیم در تیجنس ریتأث یبررس در. آمد
 نشان جینتا. ندارد یدار یمعن رابطه ابعاد از کی چیه با تیجنس که
 ارتقاء و میمستق مسئول اسیمق ریز دو با التیتحص زانیم که داد

 الت،یتحص زانیم شیافزا با که صورت نیا به دارد یدار یمعن رابطه
 شتریب پرسنل یبرا ارتقاء یها فرصت و میمستق مسئول از تیرضا

 .گردد یم

 تیفیک در یمهم نقش یشغل تیرضا که ییآنجا از  نتیجه گیری:

 به رانیمد ستیبا یم دارد، سازمان ییکارآ آن از بعد و فرد یزندگ
 در گذار ریتأث عوامل افتی و جستجو با و داشته ژهیو توجه امر نیا
 .بردارند گام خود پرسنل یشغل تیرضا بهبود جهت در امر، نیا

 Smith (JDI) , پرسشنامه، ،یشغل تیرضا  واژه های كلیدی:

 .درمانی بهداشتی پرسنل

 

 تیفور پرسنل در يشغل استرس زانیم يبررس

 همدان استان يپزشك یها
 پور یزارع یعل مراد,  یمیعبدالکر یمهد*,  یدشت دیسع

 یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم
 زدی یصدوق دیشه

 فشار ،یزندگ تحوالت و رییتغ شیافزا و جوامع گسترش با  مقدمه:

 معرض در را افراد ،یعموم سالمت بر آن ریتأث و استرس ای یروان
 در شاغل پرسنل. است داده قرار آن از یناش راتیتأث و یماریب خطر

 به نسبت را استرس از یشتریب زانیم ،یپزشک یها تیفور بخش
 استرس یبررس هدف با مطالعه نیا لذا. کنند یم تجربه مشاغل ریسا

 انجام همدان شهرستان یپزشک یها تیفور پرسنل نیب در یشغل
 .است گرفته

 روش به و تحلیلی - توصیفی مطالعه این  روش بررسي:

 تیفور پرسنل هیکل شامل پژوهش جامعه. گرفت انجام سرشماری
 پیلیف یشغل استرس پرسشنامه. بود همدان استان یپزشک یها
 هیفرض یبررس یبرا. شد برده بکار اطالعات یآور جمع یبرا سیرا
 یها آزمون و  SPSS-48یآمار افزار نرم از پژوهش یها

 .دیگرد استفاده  انسیوار لیتحل و یهمبستگ

 از( نفر 464) درصد 1/36 پژوهش، یها افتهی براساس  یافته ها:

 1 و زیاد یشغل استرس همدان استان یپزشک یها تیفور پرسنل
 زانیم با یشغل سترسا نیب. داشتند یمتوسط یشغل استرس درصد
 با و (=616/6p) داشت وجود یآمار دار یمعن رابطه التیتحص

 رابطه یکار سابقه و یکار ساعات تعداد رشته، نوع سن، یها ریمتغ
 .نداشت یدار یمعن
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 یم نظر به مطالعه، نیا از حاصل جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 آموزش از اعم یشغل استرس کاهش یبرا ییراهکارها هیارا رسد
 یشغل استرس کنترل یها روش بهبود و ییگشا مشکل های مهارت

 یم که باشد یم یادیز تیاهم یدارا یپزشک یها تیفور پرسنل در
 .گردد یشغل استرس کاهش موجب تواند

 .یپزشک یها تیفور شغل، استرس،  واژه های كلیدی:

 

 تیرضا با يشغل استرس بین رابطه يبررس

 استان يپزشك یها تیفور پرسنل در يشغل

 همدان
 پور یزارع یعل مراد,  یمیعبدالکر یمهد*,  یدشت دیسع

 یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم
 زدی یصدوق دیشه

 که است یشناخت روان و یجسم یفرسودگ ینوع استرس  مقدمه:

 به باعث استرس. دیآ یم بوجود یالیخ ای و یواقع مشکالت اثر بر
 رها و یشغل یتینارضا به منجر و شده یروانشاخت تعادل خوردن هم

 رابطه نییتع منظور به پژوهش نیا. گردد یم تخصص و حرفه کردن
 یها تیفور پرسنل یشغل تیرضا زانیم و یشغل استرس میزان بین

 .است گرفته صورت همدان استان یپزشک

 روش به و تحلیلی - توصیفی مطالعه این  روش بررسي:

 تیفور پرسنل هیکل شامل پژوهش جامعه. گرفت انجام سرشماری
 پیلیف یشغل استرس پرسشنامه. بود همدان استان یپزشک یها
 اطالعات یآور جمع یبرا نزیراب یشغل تیرضا پرسشنامه و سیرا

 افزار نرم از پژوهش یها هیفرض یبررس یبرا. شد برده بکار
  انسیوار لیتحل و یهمبستگ یها آزمون و  SPSS-48یآمار

 .دیگرد استفاده

 رده در پرسنل یشغل تیرضا که داد نشان پژوهش جینتا  یافته ها:

 استان یپزشک یها تیفور پرسنل از درصد 1/36. دارد قرار متوسط
 و یشغل تیرضا ریمتغ دو نیب. داشتند زیادی یشغل استرس همدان
 .(=664/6p) داشت وجود یآمار دار یمعن رابطه یشغل استرس

 یم نظر به مطالعه، نیا از حاصل جینتا به توجه با  نتیجه گیری:

 افزایش از اعم یشغل تیرضا ارتقاء یبرا ییراهکارها هیارا رسد
 جلسات تشکیل ورزشی، های باشگاه ایجاد رفاهی، امکانات و بودجه
 های مهارت آموزش کارکنان، و مدیران بین گفتگو و بحث منظم

 پرسنل در یشغل استرس کنترل یها روش بهبود و ییگشا مشکل
 تواند یم که باشد یم یادیز تیاهم یدارا یپزشک یها تیفور

 .گردد یشغل استرس کاهش و تیرضا شیافزا موجب

 .پزشکی یها تیفور شغل، استرس، رضایت،  واژه های كلیدی:

 وعیش يبررس و یكار یپوسچرها يابیارز

 یچا كارگران در يعضالن-ياسكلت اختالالت

 و RULAروش از استفاده با جانیاله شهر نیچ

 Body mapپرسشنامه
 آزاد سایپر*,  یغفار دیفر

 رازیش یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم دانشگاه

 بخش در کار نیروی از نیمی “تقریبا امروزی دنیای در  مقدمه:

 شغل و ،(نفر میلیارد 9/4 حدود) هستند بکار مشغول کشاورزی
 شغل نیسوم ساختمان و راه عیصنا و معادن در کار از بعد یکشاورز

 برابر در کشاورزان حفظ منظور به. شود یم محسوب ایدن مخاطره پر
 و ،بیماریها مخاطرات شناخت قدم اولین کار محیط مخاطرات
. کند تهدید را کشاورزان سالمتی است ممکن که است عوارضی

– اسکلتی تالالتاخ به  ابتالء پتانسیل ارزیابی  مطالعه نیا از هدف
 انجام الهیجان شهر چای مزارع چین یچا کارگران نیب در عضالنی

 .گرفت

 در مطالعه مورد کارگران پوسچر یبررس جهت  روش بررسي:

 نیبهتر و نیکارآمدتر از یکی که  RULA روش از کار نیح
 است یفوقان یاندامها عیسر یابیارز یبرا پوسچر زیآنال یروشها

-یاسکلت اختالالت  وعیش از یآگاه منظور به و. دیگرد استفاده
 از آمده بدست ازاتیامت با آن ارتباط و کارگران در یعضالن

 پوسچر یبررس منظور به. دیگرد استفاده Body map پرسشنامه
 به دوباره برگشت تا هیاول تیوضع از)کارگر کامل حرکت کی کارگر

 روش به یابیارز سپس کرده میتقس رکاریز نیچند به را( تیوضع آن

RULA سپس و گرفت صورت جداگانه طور به رکاریز هر یبرا را 
 اختصاص خود به را تیوضع نیمکررتر و زمان نیشتریب که یرکاریز
 .شد یم یابیارز و انتخاب نظر مورد یینها پوسچر عنوان به داد یم

 که داد نشان قیتحق نیا از حاصل یها یبررس جینتا  یافته ها:

  و بوده 8 ازیامت یدارا افراد از RULA، 17% روش یازبندیامت طبق
% 17 که است یحال در نیا داشتند را 1 ازیامت افراد% 17 نیهمچن
 راتییتغ شتر،یب یها یبررس بر عالوه که بودند 5 ازیامت یدارا ازآنها

 جینتا نیهمچن(. 1سطح)ردیپذ انجام عایسر دیبا الزم واصالحات
 نیباالتر داد نشان یعضالن-یلتاسک اختالالت وعیش زانیم یبررس

 به مربوط% 76 و% 9/81،%  1/54 بیترت به ها یناراحت درصد
 .باشد یم دست مچ و ها شانه ،(یتحتان بخش)کمر

 یبررس تحت افراد از کی چیه نکهیا به توجه با  نتیجه گیری:

 لیپتانس یدارا آنها همه و نبوده قبول قابل یکار پوسچر یدارا
 اقدامات انجام بودند، یعضالن-یاسکلت ختالالتا به ابتالء یشغل

 یضرور یکار طیشرا بهبود جهت یکیارگونوم مداخالت و یاصالح
 .است
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 یچا ،کارگرانیعضالن-یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 RULA، Body mapن،یچ

 

 كی در يشغل مخاطرات يابیارز و یيشناسا

 يمنیا زیآنال روش از استفاده با يصنعت شركت

 (J.S.A)لشغ
 *یمالنجان نوراهلل

 *زاهدان قاتیتحق و علوم

 یم رخ یمتعدد یدادهایرو کار یها طیمح در روز هر  مقدمه:

 یریشگیپ یها راه از یکی. شوند یم بیآس و مرگ باعث که دهند
 یابیارز. است آنها یابیارز و خطرات ییشناسا کار، طیمح حوادث از
 ای ندیفرآ کی در جودمو خطرات ییشناسا: از است عبارت سکیر
 مناسب یکنترل اقدامات ارائه و آنها سکیر عدد محاسبه شغل، کی

 یا مرحله 9 ندیفرآ کی سکیر یابیارز واقع در. آنها کنترل جهت
 ارائه -9 ها سکیر محاسبه -1 خطرات کل ییشناسا -4: است

 کیستماتیس و قیدق مطالعه روش JSA روش و یکنترل اقدامات
 ای ندیفرآ هر در بالقوه ای موجود خطرات یابیرزا و ییشناسا جهت
 .است شغل

 شغلی بهداشت و یایمن مخاطرات یشناسای یبرا  روش بررسي:

 دیشه مس عیصنا مجتمع یگر ختهیر و ذوب کارخانه در سازمان
 نیا در که دیگرد استفاده (JSA)افتهی سازمان روش از کرمان باهنر
 بعد، گام در و شود یم شکسته یپ در یپ مراحل به شغل روش

 و  دیآ یم دست به ها آن سکیر عدد و ییشناسا مرحله هر خطرات
 یاجرا از یاصل هدف و شود یم ارائه یکنترل یها حل راه تینها در
 از یریشگیپ و شغل انجام جهت منیا یروش افتنی ک،یتکن نیا

 .است حوادث

 نیا از کدام هر سکیر سطح کاهش ای حذف یبرا یافته ها:

 راه نیمهمتر که شد شنهادیپ یکنترل و ینظارت یها حل راه ت،خطرا
 کیتکن ،ینیگزیجا حذف،)یکنترل اقدامات شده، ارائه یکنترل یحلها

 یفرد حفاظت لیوسا کار، چرخش یها برنامه ،...( و یمهندس یها
 و باشد یم کارگران آموزش و یاضطرار طیشرا در واکنش یآمادگ و

 یدهایبازد ،VIP یها گشت شامل، ینظارت یراهکارها نیمهمتر
 .باشد یم کار طیمح آور انیز عوامل یریگ اندازه و نیروت

 یگر ختهیر و ذوب واحد در که قیتحق نیا در  نتیجه گیری:

 و ییشناسا خطر 97 گرفت انجام کرمان باهنر دیشه مس مجتمع
 قبول قابل مورد 45 قبول، قابل ریغ مورد 9 آنها از که شدند یابیارز
 .بود نظر دیتجد با قبول قابل مورد 47 و امناسبن و

 باهنر دیشه مس عیصنا مجتمع: کلیدی کلمات  واژه های كلیدی:

 ها کنترل نییتع سک،یر یابیارز خطرات، ییشناسا کرمان،
 

 كارخانه يشغل مخاطرات يابیارز و یيشناسا

 با  كرمان باهنر دیشه مس مجتمع اكستروژن

 (J.S.A)شغل ينمیا زیآنال روش از استفاده
 *یمالنجان نوراهلل

 *زاهدان قاتیتحق و علوم

 یم رخ یمتعدد یدادهایرو کار یها طیمح در روز هر  مقدمه:

 یریشگیپ یها راه از یکی. شوند یم بیآس و مرگ باعث که دهند
 یابیارز. است آنها یابیارز و خطرات ییشناسا کار، طیمح حوادث از
 ای ندیفرآ کی در موجود اتخطر ییشناسا: از است عبارت سکیر
 مناسب یکنترل اقدامات ارائه و آنها سکیر عدد محاسبه شغل، کی

 یا مرحله 9 ندیفرآ کی سکیر یابیارز واقع در. آنها کنترل جهت
 ارائه -9 ها سکیر محاسبه -1 خطرات کل ییشناسا -4: است

 کیستماتیس و قیدق مطالعه روش JSA روش و یکنترل اقدامات
 ای ندیفرآ هر در بالقوه ای موجود خطرات یابیارز و ییشناسا جهت
 .است شغل

 شغلی بهداشت و یایمن مخاطرات یشناسای یبرا  روش بررسي:

 کرمان باهنر دیشه مس عیصنا مجتمع اکستروژن کارخانه در سازمان
 شغل روش نیا در که دیگرد استفاده (JSA)افتهی سازمان روش از
 هر خطرات بعد، گام در و ودش یم شکسته یپ در یپ مراحل به

 تینها در و  دیآ یم دست به ها آن سکیر عدد و ییشناسا مرحله
 نیا یاجرا از یاصل هدف و شود یم ارائه یکنترل یها حل راه
 حوادث از یریشگیپ و شغل انجام جهت منیا یروش افتنی ک،یتکن

 .است

 نیا از کدام هر سکیر سطح کاهش ای حذف یبرا  یافته ها:

 راه نیمهمتر که شد شنهادیپ یکنترل و ینظارت یها حل راه ،خطرات
 کیتکن ،ینیگزیجا حذف،)یکنترل اقدامات شده، ارائه یکنترل یحلها

 ،یفرد حفاظت لیوسا کار، چرخش یها برنامه ،...( و یمهندس یها
 کار، نیح در کارگران آموزش ،یاضطرار طیشرا در واکنش یآمادگ
 یراهکارها نیمهمتر و باشد یم (permit)یکار مجوز صدور
 طیمح آور انیز عوامل یریگ اندازه ،VIP یها گشت شامل، ینظارت

 .باشد یم اهداف شرفتیپ یریگیپ ، کار

 یگر ختهیر و ذوب واحد در که قیتحق نیا در  نتیجه گیری:

 و ییشناسا خطر 96 گرفت انجام کرمان باهنر دیشه مس مجتمع
 قابل مورد 48 رش،یپذ قابل ریغ مورد 1 آنها از که شدند یابیارز
 .بود نظر دیتجد با قبول قابل مورد 41 و نامناسب و رشیپذ
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 کرمان، باهنر دیشه مس عیصنا مجتمع  واژه های كلیدی:

 ها کنترل نییتع سک،یر یابیارز خطرات، ییشناسا
 

 يچشم يخستگ با آن ارتباط و یيروشنا يابیارز

 یدیتول شركت كی یادار بخش كاركنان

 یيایمیش
 یدهدشت رضایعل,  یآباد شم الهه*,  یمیقد میمر
 سمنان یپزشک علوم, سمنان یپزشک علوم*, سمنان یپزشک علوم

 مهم یها مولفه از یکی عیصنا در مطلوب ییروشنا نیتام  مقدمه:

 ییروشنا. است کارگران یا حرفه بهداشت و یمنیا نیتام در
 کاهش ،یور بهره کاهش ن،یشاغل یراحت دیتحد بر عالوه نامطلوب

 کی عنوان به تواند¬یم د،یتول ندیفرآ در اختالل محصول، تیفیک
 مخاطره مهم عامل کی و یشغل حوادث بروز در مهم فاکتور سکیر
 بر ییروشنا اثرات یبررس منظور به مطالعه نیا. باشد یروان یزا

 یدیتول شرکت کی یادار بخش در شاغل کارکنان یچشم یخستگ
 .دیگرد اجرا ییایمیش

 از نفر 51 ،یمقطع مطالعه نیا یآمار جامعه  روش بررسي:

 شرکت کی در زن 96 و مرد  11 شامل یادار بخش کارکنان
 یریگ اندازه روش به ها داده یآور جمع. بودند ییایمیش یدیتول

 در شده یآور جمع یها داده.شد انجام پرسشنامه لیتکم و ییروشنا
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد 11 نسخه SPSS افزار نرم

 یچشم اتیشکا باالی یفراوان مطالعه نیا جینتا   یافته ها:

 در ییروشنا یطراح که رسد یم نظر به.  دهد یم رانشان درکاربران
 نیتام بر عالوه است الزم نیا بنابر. دارد ریتاث یچشم یخستگ بروز

 یطراح در زین یانسان یمهندس اصول مطلوب ییروشنا شدت
 .شود گرفته نظر رد ییروشنا

 در افراد%  17یآمار جامعه کار یها پست کل از  نتیجه گیری:

 بودند برخوردار مطلوب ییروشنا از%  47 و نامطلوب ییروشنا معرض
%  1/87 شامل بیترت به افراد نیا در یچشم یخستگ یفراوان. 

%  7/84 ، سوزش احساس%  1/87 چشم، اطراف در فشار احساس
%  7/71 ،یالودگ خواب احساس%  8/84 ، دید در ینیدوب احساس
 چشم پلک ینیسنگ احساس%  1/11 ، مالش و ماساژ به ازین احساس

 .باشد-یم یفکر یخستگ%  9/11 و

 یچشم یخستگ ،ییروشنا یابیارز  واژه های كلیدی:

 

 یرفتارها و يمنیا فرهنگ انیم ارتباط يبررس

 یيغذا عیصنا از يكی دیتول خط كاركنان در منیا

 نیقزو استان
 ینو قلعه مهران*,  یقل زهرا

 نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, نیکاسپ یعال آموزش موسسه

 دارند تمرکز کار طیمح سکیر کاهش بر یمنیا یتهایفعال  مقدمه:

 کرده تمرکز منیا یرفتارها شیافزا بر تهایفعال از یکم یلیخ تعداد و
 شیپ منیا نا اعمال کنند یم انیب شواهد که است یحال در نیا.  اند
.  دهند یم یرو بار 4666 تا 466 زانیم به یجد اتفاق هر وقوع از
 و منیا نا و منیا یرفتارها شتریب یبررس ضرورت بیترت نیا به

 یم مشخص آنها انیم ارتباط یبررس نیهمچن و یمنیا فرهنگ
 .گردد

 از نفر 14 یرو بر یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا  روش بررسي:

 مواد یشرکتها از یکی یدیتول ریغ و یدیتول یواحدها رد کارکنان
 پرسشنامه از اعتماد تیقابل نییتع یبرا.  گرفت صورت ییغذا

 در آن ییایپا و ییروا که شد استفاده یسوال 73 یمنیا فرهنگ
 نا اعمال یبررس جهت.  است گرفته قرار یبررس مورد یقبل مطالعات

 یها داده. شد استفاده یمنیا ررفتا از یبردار نمونه روش از زین نیا
  یآزمونها و 16 نسخه spss افزار نرم توسط شده یآور جمع
 . گرفتند قرار زیآنال ،مورد یلیتحل

 سن، نیب یارتباط گفت توان یم آمده بدست جینتا با  یافته ها:

 منیا رفتار یول ندارد وجود یمنیا فرهنگ با التیتحص و کار سابقه
 .گردد محسوب تواندیم یمنیا هنگفر ینیب شیپ جهت یشاخص

 در یمنیا فرهنگ داد نشان شده انجام زیآنال  نتیجه گیری:

 یهمبستگ یول.  باشد یم مثبت کارخانه نیا مذکور یواحدها
 کار سابقه ، سن یعنی یفرد یرهایمتغ و یمنیا فرهنگ نیب یآشکار

 فرهنگ ابعاد از یبرخ در یول.  نشد مشاهده التیتحص زانیم و
 با یدار معنا رابطه یاضطرار مواقع در رفتار و تعهد مانند یمنیا

 .شد مشاهده منیا یرفتارها

 یبردار نمونه ، منیا یرفتارها ، یمنیا فرهنگ  واژه های كلیدی:

 رفتار از
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 در كار طیمح يمصنوع یيروشنا يابیارز

 شهرستان در كار نوبت دارای  كارگاههای

 1931 سال در  تاكستان
,  یآقاجان میمر,  یرحمان  بهزاد*,   احمد قزل یزنورو یعل

 یعباس محمدرضا
 یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 نیقزو

 کی و ، بوده کار طیمح یکیزیف عوامل از یکی ییروشنا  مقدمه:

 صیتشخ و ساختن تیرو قابل یبرا ایاش سطوح یساز روشن عمل
 می بهبود را کاری شرایط خوب روشنایی کلی طور به باشد یم آنها

 یها طیمح در یمنیا و یبهداشت فاکتور کی عنوان به. بخشد
 عمل بهترین انجام و طبیعی کاری شرایط تامین برای کارگر یکیزیف

 . است الزم تطبیق

  کارگاههای در کار طیمح یمصنوع ییروشنا یابیارز و بررسی:  هدف
 تاکستان شهرستان در  روشنایی سیستم هبودب جهت کار نوبت دارای

 یکارگاهها کل)مطالعه مورد کارگاه 58 یتمام در  روش بررسي:

 شدت یریگ اندازه   ،(  تاکستان منطقه در شب فتیش در فعال
 انجام یموضع و یعموم روش دو به کار طیمح یمصنوع ییروشنا
 با ییروشنا منابع یدارا یکارگاهها در یعموم  روش در گرفت

 ییروشنا نیمهندس انجمن یشنهادیپ یالگو برابر منظم دمانیچ
 نا دمانیچ با ییروشنا منابع یدارا یکارگاهها در و یشمال یآمرکا
 به یعیطب نور اثر نکهیا یبرا شد استفاده یا شبکه روش از منظم
 34 سال زییپا فصل در 11 یال41 ساعت از یریگ اندازه  برسد صفر
 گرفت انجام

 فتیدرش ییروشنا تیوضع که دهد یم نشان مطالعه نیا  :یافته ها

 معرض در کارگران از  یادیز تعداد و است کننده نگران شب یها
 یبرا یفاکتور سکیر تواند یم که کنندیم کار نامطلوب ییروشنا
 حوادث و یروح و یجسم و یینایب اختالالت یبرخ  آمدن بوجود

 شود منجر کار از یناش

 از یمصنوع ییروشنا یابیارز جهینت حاضر لهمقا  نتیجه گیری:

 نیا نیشاغل ،کل  باشد یم یصنعت واحد 95 یکار یها طیمح
 نیا ،یجنب یها کارگاه سالنهاو هیکل باشد، یم نفر1711 کارگاهها
 که گرفتند قرار یابیارز مورد بودند فعال شب یفتهایش در که شرکتها

 نینفردرا 1688 تعداد باشند یم کارگاه 58  یدارا درمجموع
 نیا اساس بر اند بوده کار به مشغول شب یها فتیش کارگاهها

( 949-1)محدوده کارگاههادر نیا در یعموم ییروشنا متوسط یبررس
  براساس ازین مورد یعموم ییروشنا حداقل ومحدوده بوده، لوکس

-466)برابر یشنهادیپ و لوکس( 966-56)عیصنا نیا در استاندارد
(  475) عیصنا نیا ازین مورد ییروشنا متوسط.  دباش یم لوکس( 766

 8 مطالعه مورد کارگاه58 از  است بوده( 117) یشنهادیپ متوسط و
 56 و مطلوب ییروشنا یدارا(  کارگر نفر415 یدارا)کارگاه
 اند بوده نامطلوب ییروشنا یدارا(  کارگر نفر4343 یدارا)کارگاه

 اندازه ، کارگاه ، ،لوکس یمصنوع ییروشنا واژه های كلیدی:

 .یریگ
 

 تیریمد ستمیس یساز ادهیپ ریتاث بررسي

 يمنیا عملكرد شیپا یها شاخص بر كپارچهی
,  یحلوان نیغالمحس,  یبرخوردار ابولفضل*, یمدوار فالح  اله روح

 یمدوار فالح  رضایعل, یفرخان یموس محسن,  فالح نیحس
 دیشه یپزشک لومع, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*,  تهران یپزشک علوم

 یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم,  زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق
 زدی یصدوق دیشه

 تیریمد ستمیس یساز ادهیپ شیافزا به رو روند به توجه با  مقدمه:

 و یمنیا یاستانداردها سطح بهبود جهت مختلف عیصنا در کپارچهی
 نیا استقرار ریتاث تا میشد آن بر تیفیک و ستیز طیمح بهداشت،

 .میبسنج یمنیا عملکرد شیپا یها شاخص بر را ستمیس

 یم یلیتحل -یفیتوص پژوهش کی مطالعه نیا  روش بررسي:

 ادهیپ از قبل یها سال) 4913 و 4911 یها سال یط که باشد
 سال) 4939 تا 4936 یها سال و( کپارچهی تیریمد ستمیس یساز
 هیکل در( است شده یساز دهایپ کپارچهی تیریمد ستمیس که ییها

 در. است گرفته انجام زدی شهر یکاش کارخانجات از یکی یواحدها
 صنعت نیا حوادث به وطیمر اطالعات یتمام ابتدا مطالعه نیا

 ،(AFR) حادثه تکرار بیضر یرهایمتغ سپس. دیگرد یگردآور
  و (FSI) حادثه شدت -تکرار بیضر ،(ASR) حادثه شدت بیضر
 .دندیگرد لیتحل و محاسبه (Safe-T-Score) منیا  Tبیضر

 بیضر و حادثه شدت بیضر حادثه، تکرار بیضر  یافته ها:

 T بیضر. اند افتهی کاهش 4939 تا 4911 سال از شدت -تکرار

 ستمیس  یساز ادهیپ یابتدا) 36 سال در که دهد یم نشان زین منیا
 به نسبت حوادث تعداد یمعنادار طور به 34 و( کپارچهی تیریمد

 .است افتهی کاهش نیشیپ یسالها

 یساز ادهیپ که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

 یمنیا یشاخصها یرو بر یمعنادار طور به کپارچهی تیریمد ستمیس
 مطالعه مورد کارخانه یمنیا سطح بهبود باعث و بوده رگذاریتاث

 .است دهیگرد

 تیریمد ستمیس ،یمنیا عملکرد  واژه های كلیدی:

 .حادثه شاخص ،(IMS)کپارچهی
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 ()ویژه نامه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد-دوماهنامه علمی

 تیریمد ستمیس یساز ادهیپ ریتاث بررسي

 يكی در يطیمح ستیز عوامل بر (IMS)كپارچهی

 كشور يكاش كارخانجات از
,  یحلوان نیغالمحس, یبرخوردار ابولفضل*, یمدوار فالح  اله روح

 یمدوار فالح   رضایعل,  یفرخان یموس  محسن,  فالح  نیحس
 دیشه یپزشک علوم,  زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم
 یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق

 زدی یصدوق دیشه

 توسعه و مطلوب عملکرد به یابیدست یها راه از یکی  مقدمه:

 تیریمد ستمیس همچون ییاستانداردها از استفاده یسازمان
 در داریپا توسعه یسو به حرکت جهت که باشد یم (IMS)کپارچهی

 ستمیس ارکان از یکی. ردیگ یم قرار  استفاده مورد کالن سطح
 که است (ISO 41664) زیست محیط از حفاظت کپارچه،ی تیریمد
 مطرح جهان سطح در مسائل ترین مهم از یکی بمنزله حاضر حال در

 انسان، متسال بر یستیز طیمح یها تنش کاهش اهداف یبرا و شده
 یطبیع منابع بر خوب مدیریت و ها اکوسیستم سرزندگی یارتقا

 یها شاخص به مرتبط اطالعات که است الزم لذا. دارد تمرکز
 قرار یبررس مورد یسالمت بر را ها آن ریتأث و هیته یطیمح ستیز

 تیریمد ستمیس ییکارا زانیم تا شود یم تالش مطالعه نیا در. داد
 یطیمح ستیز عوامل انهیسال گزارشات لیتحل و هیتجز با کپارچه،ی

 .شود دهیسنج ستمیس نیا یساز ادهیپ از بعد و قبل

 یط که باشد یم یفیتوص مطالعه کی قیتحق نیا  روش بررسي:

 انجام زدی یکاش کارخانجات از یکی در 4939 یال 4911 یها سال
 سالها نیا یط یطیمح ستیز عوامل یریگ اندازه یها داده. شد

 و هیتجز مورد 43 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با و یورگردآ
 یها یریگ اندازه شامل ها داده نیا. گرفت قرار یآمار لیتحل

 پساب ،یطیمح ذرات و صدا ،یخروج یدودکشها ذرات و گازوبخار
 .باشد یم یوصنعت یبهداشت

 در یطیمح ستیز عوامل یریگ اندازه جینتا به توجه با  یافته ها:

 ستیز عوامل یرو بر کپارچه،ی تیریمد ستمیس استقرار ژوهش،پ نیا
 مطالعه مورد صنعت طیمح در( پساب و غبار و گرد صدا،) یطیمح
 شیافزا و استاندارد از خارج موارد کاهش موجب و داشته مثبت جهینت

 .است شده استاندارد و مجاز حد در یها ستگاهیا تعداد

 بر یمثبت اثرات کپارچهی تیریمد ستمیس استقرار  نتیجه گیری:

 زیست ممیزی اجرای با و است داشته یطیمح ستیز عوامل یرو
 اثرات شناسایی به نسبت توان می محیطی زیست پایش و محیطی
 مورد مناسب راهکارهای ارایه سپس و آنها سازی کمی و نامطلوب
 .ردیگ قرار استفاده

 ارد،استاند ،(IMS)کپارچهی تیریمد ستمیس  واژه های كلیدی:

 .یطیمح ستیز عوامل
 

 تیریمد ستمیس یساز ادهیپ ریتاث بررسي

 در كار طیمح آور انیز عوامل بر (IMS)كپارچهی

 كشور يكاش كارخانجات از يكی
 یحلوان  نیغالمحس,  یبرخوردار ابولفضل*, یفرخان یموس  محسن

 یمدوار فالح   رضایعل,  یمدوار فالح  اله روح,   فالح  نیحس, 
 دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, تهران یپزشک علوم

 یپزشک علوم, تهران یپزشک علوم, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, زدی یصدوق
 زدی یصدوق دیشه

 و یرقابت یایمزا به یابی دست یبرا ها سازمان امروزه  مقدمه:

 با رابطه در ییاستانداردها تیرعا به ازین یجهان سطح در عملکرد
 ستمیس استانداردها، نیا از یکی. دارند...  و انیمشتر کارکنان، ط،یمح
 کپارچه،ی تیریمد ستمیس ارکان از یکی. باشد یم کپارچهی تیریمد

 حاضر حال در که است (OSHAS 41664) بهداشت و یمنیا
 بر و شده مطرح جهان سطح در مسائل ترین مهم از یکی بمنزله
 دیتأک آن تیریمد و کنترل ،یابیارز آور، انیز عوامل نییتع اهداف
 ستمیس ییکارا زانیم تا شود یم تالش مطالعه نیا در. دارد فراوان

 انیز عوامل انهیسال گزارشات لیتحل و هیتجز با کپارچه،ی تیریمد
 .شود دهیسنج ستمیس نیا یساز ادهیپ از بعد و قبل کار طیمح آور

 یط که باشد یم یفیتوص مطالعه کی قیتحق نیا  روش بررسي:

 انجام زدی یکاش کارخانجات از یکی در4939 یال 4911 یها سال
 صدا،)کار طیمح آور انیز عوامل یهایریگ اندازه یها داده. شد

 با و  یگردآور سالها نیا یط( گردوغبار ،یحرارت استرس ،ییروشنا
 یآمار لیتحل و هیتجز مورد 43 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده

 .گرفت قرار

 کار طیمح آور انیز عوامل یریگ اندازه جینتا به توجه با  ها:یافته 

 عوامل یرو بر کپارچه،ی تیریمد ستمیس استقرار پژوهش، نیا در
 طیمح در( غبار و گرد و یحرارت استرس ،ییروشنا صدا،) یطیمح

 خارج موارد کاهش موجب و داشته مثبت جهینت مطالعه مورد صنعت
 استاندارد و مجاز حد در یها ستگاهیا تعداد شیافزا و استاندارد از

 .است شده

 بر یمثبت اثرات کپارچهی تیریمد ستمیس استقرار  نتیجه گیری:

 موجب و است داشته کار طیمح ییایمیش و یکیزیف عوامل یرو
 ییکارا و یبخش اثر تاینها و ها یکار دوباره حذف ها، نهیهز کاهش

 .بخشد یم بهبود را

 استاندارد، ،(IMS)کپارچهی تیریمد ستمیس  واژه های كلیدی:

 .آور انیز عوامل
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 در نترنتیا  به ادیاعت وعیش زانیم يبررس

 در نیقزو يپزشك علوم دانشگاه انیدانشجو

 1931 سال
 ینورمحمد محمد,  یاسد فالح دایآ*,  یاری دیسع

 علوم دانشگاه, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه*, یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه
 هرانت یپزشک

 مخدر مواد به ادیاعت: باشد یم یمختلف انواع یدارا ادیاعت   مقدمه:

 مدتی اینترنت به ادیاعت پدیده...  و یجنس ادیاعت نترنت،یا به ادی،اعت
 توسعه امدهاییپ از یکی بعنوان یافته  توسعه کشورهای در که است

 کارکردهای کژ و شده مطرح کییالکترون ارتباطات شبکه روزافزون
 از هدف لذا است داشته همراه به جامعه و خانواده فرد، برای ارییبس

  انیدانشجو در نترنتیا  ادبهیاعت وعیش زانیم یبررس حاضر مطالعه
 .باشد یم 4931 سال در نیقزو یپزشک علوم دانشگاه

 پرسشنامه 436 یمقطع ،یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 و ییایپا شد، لیتکم و عیتوز افراد کامل تیرضا با انگی استاندارد
 نیهمچن است شده دهیسنج یقبل مطالعات در پرسشنامه نیا ییروا
 افراد یوگرافیب اطالعات به مربوط یسواالت پرسشنامه نیا در

 یها افزار نرم توسط شده یآور جمع اطالعات سپس و شد گنجانده
SPSS و Excel  آزمون و یفیتوص آمار از استفاده با و Chi-

Square قرارگرفت لیتحل و هیتجز مورد. 

 ،%(86)زن ،%(57) سال17 تا 41 یسن رده در افراد شتریب  یافته ها:

 سال یورود ،%(45,3)یعموم بهداشت و%( 41,3)یپزشک رشته
 شتریب زین آنها نیوالد التیتحص و بوده%( 77)یبوم ریغ ،%(76,7)13
 پدر التیتحص ،%56 مادر التیتحص. بود تر نییپا و پلمید حد در
 یلیتحص رشته ،%7 دانشگاه به ورود سال ،%46 سکونت نوع ،96%
 .داشت ارتباط نترنتیا به ادیاعت با% 7 سن و% 16 جنس ،96%

 زانیم پژوهش، نیا یها افتهی به توجه با  نتیجه گیری:

 نیکمتر دانشگاه با ورود سال و سن و نیشتریب مادر التیتحص
 نیب افراد اکثر که نیا به توجه با. داشت نترنتیا به ادیاعت با را ارتباط

 نترنتیا از استفاده به یشتریب لیتما دیبا داشتند سن سال 41-11
 طور به کند ینم اثبات را هیفرض نیا حاضر مطالعه یول باشند، داشته

 دانشگاه انیدانشجو نیب در که شد مشخص حاضر پژوهش در یکل
 با را یوابستگ نیشتریب نترنتیا به ادیاعت سندرم نیقزو یپزشک علوم
 .باشد یم دارا سن با را یوابستگ نیکمتر و مادر التیتحص

 .وتریکامپ دانشجو، اد،یاعت  واژه های كلیدی:

 

 

 كارخانه كی حوادث یبرا يكنترل چارت يطراح

 39 تا 88 سال از یساز كاغذ
 فر یساجد جواد,  ینورمحمد محمد,  یرزم زیعز*, یاری دیسع

 علوم دانشگاه, کار یعال آموزش موسسه*, یبهشت دیشه یشکپز علوم دانشگاه
 تهران یپزشک علوم دانشگاه, تهران یپزشک

 ،یاقتصاد ،یانسان دیشد یها امدیپ لیدل به یشغل حوادث  مقدمه:

 محسوب عیصنا بالقوه داتیتهد از یکی یاسیس یحت و ،یاجتماع
 ونیلیم 1 النهسا ایدن در کار یالملل نیب سازمان آمار براساس شوند،یم

 مرتبط یها یماریب و حوادث اثر در نفر کی هیثان 47 هر در یعنی نفر
 چارت کنترل یطراح مطالعه نیا از هدف. شوند یم کشته کار با

 .باشد یم کاغذ و چوب شرکت کی یبرا کار از یناش حوادث

 یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیا در پژوهش جامعه  روش بررسي:

 باشند¬یم  39 تا 11 یها سال یط در تادهاف اتفاق حوادث ی¬همه
 Control)چارت کنترل. شدند یبررس یسرشمار روش به که

Chart)  ( ماه 86)سال 7 یط در داده رخ حوادث نیانگیم به توجه با
 .دیگرد یبودندطراح شده ثبت شرکت در که

 تعداد که شد مشخص شده یطراح چارت به توجه با  یافته ها:

 در و بوده کانال داخل در 39 تا 11 یها سال در هافتاد اتفاق حوادث
 با و باشد ینم LCL حد از کمتر و UCL حد از شتریب یسال چیه

 با حوادث یفراوان مطالعه سال 7 یط در حوادث نیانگیم به توجه
 ،(بهشتیارد ر،یت)34 یسالها در. بود کاهش به رو یکم بیش

 و بود UCL حد از شتریب حوادث یفراوان( ید)34 و(  ید)36
 سال به مربوط حوادث نیکمتر و 34 سال به مربوط حوادث نیشتریب

 داده رخ ید و وریشهر خرداد، یها ماه در حوادث نیشتریب. بود 13
 .بود

 مطالعه نیا در امده عمل به یها یبررس به توجه با  نتیجه گیری:

 حوادث یفراوان در یرییتغ چیه نیانگیم صورت به 39 تا 11 سال از
 تا 11 یها سال یط در که است نیا نشاندهنده که است نداده رخ
 رخ روز به و یعلم صورت به حوادث کاهش جهت یا برنامه 39

 بر عالوه که شودیم هیتوص موجود تیوضع بهبود یبرا و است نداده
 و منیا یفرد حفاظت لیوسا از استفاده و ها نیماش یگذار حفاظ

 صورت یشتریب دقت با گرم و سرد یها کار اجازه صدور استاندارد،
 .ردیگ

 کاغذ کارخانه ،یشغل حوادث چارت، کنترل  واژه های كلیدی:

 .یساز
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 كشیدن و دادن ¬هل مجاز حد روین مقدار نییتع

 اسنوک جداول از استفاده با بار
 صراف فروغ,  اریورمز نهیسک*,  یاریبخت دهیحم

 علوم دانشگاه, نیزوق یپزشک علوم دانشگاه*, نیقزو یپزشک علوم دانشگاه
 اصفهان یپزشک

 دنیکش و دادن هل جمله از نیسنگ یکیزیف یکارها  مقدمه:

 – یاسکلت اختالالت توسعه به منجر تواند¬یم ادیز وزن با یبارها
 و روین مقدار بار، وزن نییتع مطالعه نیا هدف نیبنابرا. شود یعضالن

 یناراحت وعیش یبررس و بار دنیکش و دادن هل یبرا روین مجاز حد
 سازی¬کابل واحد کارگران نیب در عضالنی–یاسکلت یها
 .باشد¬یم

 های¬واحد کارکنان از نفر 46 یرو بر مطالعه نیا  روش بررسي:

 وزن زانیم ابتدا در. شد انجام آلومتک کارخانه هافین و بازکنی¬میس
 یبرا ازین مورد یروین مقدار سپس و نییتع ییجابجا حال در یبارها
. دیگرد برآورد مربوطه های¬فرمول قیطر از دنیکش و دادن هل

 دنیکش و دادن هل دفعات تعداد و ارتفاع،فاصله از استفاده با سپس
 یروین اسنوک،حداکثر جداول کمک با تیجمع درصد و قهیدق در بار

 یبررس جهت. آمد بدست بار دنیکش و دادن هل فیوظا در مجاز
 استاندارد نامه¬پرسش از ،عضالنی–یاسکلت های¬یناراحت وعیش

 افزار¬نرم از ها¬داده لیتحل و هیتجز یبرا. شد استفاده کینورد

SPSS48  یهمبستگ بیضر و یکا مجذور آزمون.دیگرد استفاده 
-یاسکلت اختالالت نیب یهمبستگ و ارتباط نییتع جهت رمنیاسپ

 .گرفت قرار استفاده مورد کارگران کیدموگراف اطالعات و یعضالن

 در شده اعمال یروین مقدار که داد نشان مطالعه جینتا  یافته ها:

 بیترت به کشی¬قالب و هافین ،یبازکن میس در بار دنیکش فیوظا
 اسنوک جداول از آمده بدست مجاز حد از شیب% 45 و% 7/44 ،14%

 کارگران توسط شده اعمال نیروی دادن، هل وظایف در. باشند¬یم
 جینتا نیهمچن. دیگرد برآورد مجاز حد از تر¬نییپا موارد یتمام در

 درصد86و 16بیترت به که داد نشان کینورد ی¬پرسشنامه یبررس
 گزارش گذشته سال¬کی طول در را گردن و کمر یناراحت افراد

 یمعن رابطه وجود از یحاک ،یکا مجذور آزمون از حاصل جینتا.کردند
 بیضر.باشد¬یم یعضالن-یاسکلت اختالالت و افراد سن نیب دار

 کار¬سابقه و سن نیب که داد نشان زین رمنیاسپ یستگهمب
 یمنف و ناقص یهمبستگ آنها یعضالن-یاسکلت افرادواختالالت

 .دارد وجود

 عضالنی–یاسکلت های¬ناراحتی جادیا دالیل از  نتیجه گیری:

 درحین نامناسب پوسچرهای حد، از بیش نیروی اعمال به توان¬می
 ماهیت و کاری های¬ایستگاه بودن نامناسب تکرار، وظایف، انجام

 یبرا یکیارگونوم یابزارها از استفاده. نمود اشاره کارگران وظایف

 افراد یکار طیشرا بهبود جهت کارکنان، کردن یچرخش و دادن هل
 .گردد¬یم هیتوص

 اسنوک، جداول بار، دنیکش و دادن هل  واژه های كلیدی:

 .کینورد نامه¬پرسش
 

 در یرومتریاسپ شاخصهای تغییرات بررسي

 استان  يچوب محصوالت دیتول شركت كارگران

 سال3¬ مدت در نیقزو
 ینو قلعه مهران,  یوبیا نرجس*,   النسب حیصح السادات نسترن

 نیقزو یپزشک علوم, نیقزو یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 انجام پاراکلینیکى هاى تست ترین رایج از اسپیرومترى  مقدمه:

 یکى عنوان به و باشد مى اى دوره و واستخدامبد معاینات در شونده
. دارد فراوانى کاربرد شغلى ریوى هاى بیمارى غربالگرى روشهاى از

 عوامل با مواجهه در غربالگرى اسپیرومترى انجام از اصلى هدف
 پدیدار از قبل ریه عملکرد افت هنگام زود تشخیص شغلى، آور زیان
 نیهم به. باشد مى کنترل بلقا و اولیه مراحل در بالینى عالئم شدن

 هدف با نیقزو چوب رانیا شرکت در 4939 زمستان در منظور
 یپارامترها و یطیمح طیشرا ،یفرد مشخصات نیب ارتباط یبررس
 .گرفت صورت یبررس نیا  یرومتریاسپ

 شاغل کارگر 86 یتمام قیتحق نیا یآمار جامعه  روش بررسي:

  لیقب از یویر یاپارامتره و یفرد مشخصات و بود شرکت در

(FVC ,FEV4 ,PEF ,FEF17-57%)سال چهار به مربوط آنها 
. دیگرد وارد شد یطراح Excel 1665برنامه در که ییفرمها در ریاخ

 آن جینتا و  شد وارد spss برنامه در شده ثبت اطالعات سپس
 . دیگرد لیتحل پراکنش نمودار و رسونیپ یآمار یآزمونها توسط

 و یقو یا رابطه یویر یها شاخص و سن ریغمت نیب  یافته ها:

 سه نیا مقدار افراد، سن شیافزا با یعبارت به و دارد وجود معکوس
 یها وشاخص BMI ریمتغ نیب.  است کرده دایپ کاهش شاخص

 رابطه آنها پراکنش ینمودارها  اما.  نشد افتی یمعنادار رابطه یویر
 که داد اننش یویر یها شاخص و BMI ریمتغ نیب را ینامشخص

 باشند شتریب مطالعه مورد افراد تعداد دیبا و دارد شتریب یبررس به ازین
 و دنیکش گاریس سابقه ریمتغ نیب.  شود حاصل یقطع جهینت تا

 وجود یمعکوس و فیضع رابطه FVC ,FEV  یویر یها شاخص
 یمعنادار رابطه PEF ,FEF یها شاخص و ریمتغ نیا نیب اما دارد

 .نشد افتی

 برنامه ستیبا یم شده یبررس روابط به توجه با  گیری:نتیجه 

 یشاخصها در رییتغ روند از یریجلوگ جهت یمناسب رانهیشگیپ
 شود گرفته نظر در یرومتریاسپ
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 آزمون ، یا دوره ناتیمعا ، یرومتریاسپ  واژه های كلیدی:

 .نورسیپ

 

 شركت كاركنان در كار یيتوانا شاخص يابیارز

 (اسوجی)نرهیس يبهداشت يشیآرا
 یمکرم درضایحم*, ادیار یمار نیحس
 رازیش یپزشک لومع*,  اسوجی یپزشک لومع

 یتیجمع هر در رفاه و یسالمت مهم یها جنبه از یکی  مقدمه:

 ییتوانا شاخص یبررس هدف با حاضر مطالعه. است کار انجام ییتوانا
 و یسالمت ،یشناخت تیجمع -یاجتماع عوامل با آنها ارتباط و کار

 انجام اسوجی شهر در نرهیس یبهداشت یشیآرا شرکت در کار با طمرتب
 .است شده

 نیا کارکنان از نفر  485 ،یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 نسخه از کار یتوانا شاخص  یابیارز یبرا. داشتند مشارکت شرکت
. شد استفاده (P-WAI) کار یتوانا شاخص پرسشنامه یفارس

 استفاده با کار با مرتبط و یسالمت ،یختشنا تیجمع -یاجتماع عوامل
 ارتباط یبررس یبرا. شدند یابیارز ساخته محقق پرسشنامه کی از
 با کار و سالمت با مرتبط ،یشناخت تیجمع -یاجتماع عوامل نیب

 یها آزمون از کار یتوانا شاخص یها طهیح از کی هر یها نمره
 (ANOVAs) انسیوار زیآنال و مستقل نمونه دو در یت یآمار

 افزار نرم از شده یآور جمع اطالعات لیتحل یبرا. شد استفاده

SPSS  شد استفاده 14 نسخه. 

 یتوانا شاخص سطح یارتقا جهت یا مداخله یها برنامه   یافته ها:

 کار، طیمح طیشرا بهبود بر شتریب دیبا ،یبررس مورد کارکنان کار
 متمرکز کار ساعت کردن محدود و یشغل یها آموزش ،یکار نظام
 ها، شاخص نیا سطح بهبود یبرا گردد، یم شنهادیپ نیهمچن. شود
 و یشغل بهداشت مشکالت و خطرات کاهش به یا ژهیو توجه

 .شود یارگونوم

 مورد کارکنان شتریب نکهیا وجود با داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 و نبوده یمناسب کار یتوانا شاخص نمره زیحا بودند،  جوان یبررس
 رابطه. داشتند متوسط و تیضع کار ییتوانا آنها از یمین به کینزد
 گاریس خواب، تیفیک الت،یتحص سطح جنس، سن، یرهایمتغ
 نیب تعارض کار، ساعات زانیم  ،یکار نظام نوع شغل، نوع دن،یکش

 با یشغل تیرضا و یشغل یها آموزش ،یاجتماع یزندگ و کار نیب
 .بود دار یمعن کار یتوانا شاخص نمره

 .اسوجی کارگران، کار، یتوانا شاخص  ژه های كلیدی:وا

 

 اختالالت با يعموم سالمت ارتباط يبررس

 رازیش شهر اطانیخ در يعضالن-ياسكلت
 یدانشمند یهاد,  هنربخش هیمرض,  یجبار نبیز*,  انیزمان زهرا

 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم
 رازیش

 بهداشت مشکالت از یکی یعضالن-یاسکلت اختالالت  مقدمه:

. باشد یم یعموم سالمت بر موثر عوامل جمله از که باشد یم یشغل
 با یعضالن-یاسکلت اختالالت ارتباط یبررس هدف با مطالعه نیا لذا

 .شد اجرا رازیش شهر اطانیخ در یعموم سالمت

 شهر اطانیخ از نفر 487 یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 یعموم سالمت استاندارد یها پرسشنامه سپس شدند انتخاب رازیش
(11GHQ-)، یها یژگیو به مربوط پرسشنامه و کینورد 

 افزار نرم از استفاده با ها داده. دیگرد لیتکم ها آن یبرا کیدموگراف
 هیتجز مورد اسکوئر یکا یآمار آزمون و 43 شیرایو SPSS یآمار

 .گرفتند قرار لیتحل و

 ،%(53,1) مذکر ،یبررس مورد افراد اکثر مطالعه نیا در  ته ها:یاف

 در. بودند%( 84,1) سال16-16 یسن گروه در و%( 57,1) متاهل
 نقه عنوان به 19 نقطه گرفتن نظر در با یعموم سالمت پرسشنامه

 عدم یدارا% 98,1 و روان سالمت یدارا افراد از% 89,8 برش،
 یعضالن-یاسکلت اختالالت با یعموم سالمت. بودند روان سالمت

 .(p<6,67) بود یمعنادار ارتباط یدارا زانو و کمر هیناح در

 سالمت از مطالعه مورد افراد تیاکثر یکل بطور  نتیجه گیری:

 عوارض ،GHQ چهارگانه یها طهیح از. بودند برخوردار روان
 با معنادار اختالف نیشتریب یدارا یخواب یب و اضطراب و یجسمان
 .بودند یعضالن-یاسکلت التاختال

 اختالالت ،یعموم سالمت پرسشنامه  واژه های كلیدی:

 .اطانیخ ،یعضالن-یاسکلت

 

 اختالالت وعیش و یيروشنا شدت يابیارز

 اطانیخ در يعضالن-ياسكلت
 یدانشمند یهاد,  یجبار نبیز,  هنربخش هیمرض*,  انیزمان زهرا

 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم
 رازیش

 قیدق یکارها جز که است یمشاغل جمله از یاطیخ حرفه  مقدمه:

 ها آن کار طیمح مهم یطیمح یفاکتورها از یکی. دیآ یم شمار به
 منجر تواند یم اطانیخ کار ظرافت و دقت.باشد یم ییروشنا زانیم

-یلتاسک اختالالت ابجاد جهینت در و نامطلوب پوسچر جادیا به
 یموضع یابیارز منظور به مطالعه نیا جهینت در. شود یم یعضالن
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 در یعضالن-یاسکلت ختالالت ا وعیش و اطانیخ کار طیمح ییروشنا
 .شد اجرا ها آن

 اطانیخ از نفر 487 شامل یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 شدت زانیم متر، لوکس دستکاه از استفاده با. بود رازیش شهر
 استاندارد پرسشنامه از نیهمچن. شد یریگ اندازه یضعمو ییروشنا
 استفاده کیدموگراف یها یژگیو به مربوط پرسشنامه و کینورد
 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده لیتحل و هیتجز. دیگرد
 .گرفت صورت اسکوئر یکا آزمون و 43

. بودند یینایب ضعف یدارا افراد از% 14,1 مطالعه نیا در  یافته ها:

 BMI و%( 14,1)سال 96 ریز کار سابقه یدارا افراد تیاکثر

 از کمتر ییروشنا معرض در افراد از% 81,1. بودند%( 1/78)یعیطب
 ک،ینورد استاندارد پرسشنامه به توجه با. داشتند قرار لوکس 766

%( 75)یکمر و منینش هیناح در یعضالن-یاسکلت اختالالت وعیش
 اختالالت دچار افراد اکثر کار، ساعت شیافزا با نیهمچن. بود شتریب

 از اختالف نیا که چند هر. بودند کمر هیناح در یعضالن-یاسکلت
 .نبود معنادار یآمار نظر

 حرفه یبرا مناسب یکار طیشرا جادیا جهت  نتیجه گیری:

 یکیارگونوم یها آموزش ارائه و مطلوب ینور طیشرا نیتام ،یاطیخ
 .شود یم هیتوص

 ،یعضالن-یاسکلت اختالالت ،ییروشنا شدت  كلیدی:واژه های 

 .کینورد پرسشنامه

 

-ياسكلت اختالالت به ابتال سكیر سنجش

 يعضالن يخستگ يابیارز روش به يعضالن

(MFA) 1939 اطان،یخ در 
 یدانشمند یهاد,  هنربخش هیمرض,  یجبار نبیز*,  انیزمان زهرا

 یپزشک علوم, رازیش یزشکپ علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم
 رازیش

 اختالالت جادیا به منجر کار انجام نیح نامناسب پوسچر مقدمه:

 پوسچر، یابیارز یها روش از یکی. شود یم یعضالن -یاسکلت
 مطالعه لذا. باشد یم (MFA) یعضالن یخستگ یابیارز روش
 یعضالن-یاسکلت اختالالت به ابتال سکیر سنجش هدف با حاضر

 شهر در اطانیخ در (MFA) یعضالن یخستگ یابیارز روش به
 .گرفت انجام راز،یش

 شهر اطانیخ از نفر 487 یرو بر قیتحق نیا  روش بررسي:

 استفاده با مطالعه نیا در ازین مورد یها داده. رفتیپذ صورت رازیش
 (MFA) یعضالن یخستگ یابیارز روش و کینورد پرسشنامه از

 افزار نرم از استفاده با ها ادهد لیتحل و هیتجز. دیگرد یآور جمع

SPSS گرفت صورت اسکوئر یکا آزمون و 43 شیرایو. 

 یسن محدوده در و%( 53,1) مرد یبررس مورد افراد شتریب یافته ها:

 پرسشنامه از حاصل جینتا. داشتند قرار%( 84,1) سال 16-16
 -یاسکلت اختالالت عالئم وعیش نیشتریب که داد نشان کینورد

 پاها و%( 91,1) زانوها ،%(75) کمر ینواح به وطمرب یعضالن
 مشخص MFA روش به یابیارز در نیهمچن. باشد یم%( 13,4)

 مورد افراد در یعضالن -یاسکلت اختالالت به ابتال سکیر دیگرد
 ریسا از شیب%(14,1) پاها و زانوها ،%(18,5) کمر ینواح در مطالعه

 .است بدن ینواح

 وعیش نیشتریب که داد نشان العهمط نیا جینتا  نتیجه گیری:

 به مربوط یعضالن -یاسکلت اختالالت به ابتال سکیر و عالئم
 اختالالت از یریشگیپ منظور به. باشد یم پاها و زانوها کمر، ینواح

 یکار یپوسچرها حذف جهت ییراهکارها یعضالن -یاسکلت
 .شود یم هیتوص نامناسب

 یخستگ یابیارز ،یعضالن-یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .کینورد پرسشنامه ،یعضالن
 

 عیصنا كاركنان نیب در يشغل تیرضا يبررس

 كاغذ و چوب
 کبختین  زهرا دهیس*,   یآباد حکم  یرجبعل

 یشمال خراسان یپزشک علوم*,  یشمال خراسان یپزشک علوم

 درک سازمان، یعال اهداف به رسیدن جهت قدم اولین مقدمه:

 این از یکی. باشد یم مؤثر افراد فعالیت یتکیف بر که است عواملی
 رضایت بین مستقیمی ارتباط که چرا است، شغلی رضایت عوامل،
 داشته رضایت که یافراد و دارد وجود آنها عملکرد با افراد شغلی
 مطالعه نیا انجام از هدف لذا. دهند می انجام بهتر را خود کار باشند،
 .باشد یم کاغذ و چوب عیاصن کارکنان نیب در یشغل تیرضا یبررس

 16 یشغل تیرضا ،یمقطع یفیتوص مطالعه نیا در  روش بررسي:

 توسط کاغذ و چوب عیصنا از یکی مختلف یواحدها کارکنان از نفر
 پرسشنامه. گرفت انجام (JDI) شغل فیتوص شاخص پرسشنامه

 از تیرضا پرداخت، از تیرضا کار، از تیرضا بعد پنج شامل
 داده. باشد یم همکار از تیرضا و یشغل ارتقاء از تیرضا سرپرست،

 قرار لیتحل و هیتجز مورد SPSS41 توسط شده یآور جمع یها
 .گرفتند

. است متوسط حد در کارکنان یشغل تیرضا زانیم  یافته ها:

 و حقوق به نسبت و ینسب تیرضا همکاران و یسرپرست از کارکنان
. داشتند ینسب یتینارضا کار طیمح طیشرا و ارتقاء شغل، ا،یمزا

 حقوق شیافزا جهت مناسب نهیزم آوردن فراهم با توان یم نیبنابرا
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 زانیم شان،یا یرسم به کارکنان یمانیپ تیوضع لیتبد و ایمزا و
 .داد شیافزا را افراد تیرضا

 متاهل، 36% مجرد، پرسنل 46% داد نشان جینتا  نتیجه گیری:

 و سال 93 افراد سن نیانگیم پلم،ید از باالتر 85% پلم،ید %99
 شغل، از افراد تیرضا زانیم.  بود سال 41 کار سابقه نیانگیم

 ارتقاء از افراد تیرضا زانیم و متوسط حد در همکاران و سرپرست
 .بود فیضع کار طیشرا و یشغل

 .کاغذ و چوب عیصنا کارکنان، ،یشغل تیرضا  واژه های كلیدی:

 

 ينعضال ياسكلت اختالالت ،یيروشنا يابیارز

 راز،یش متوسطه مدارس آموزان دانش BMIو

1939 
 *رنجبر مژده

 *رازیش یپزشک علوم

 مدرسه، یبهداشت لیمسا نیرگذارتریتاث و نیتر مهم از یکی مقدمه:

 طیمح طیشرا میتنظ و است مدرسه در یبهداشت اصول تیرعا
. دیآ یم دست به دما و هیتهو نور، درست بیترک با مناسب یآموزش

 که مدارس در آموزان دانش یمنیا و یسالمت تیاهم به نظر لذا
 زانیم پژوهش نیا در گردد، یم ندهیآ نسل یسالمت به منجر
 مدارس آموزان دانش یعضالن یاسکلت اختالالت و ییروشنا

 .است گرفته قرار یبررس مورد 4939 سال در رازیش متوسطه

 یلیتحل_ یفیتوص ،یمقطع پژوهش مطالعه نیا  روش بررسي:

 رازیش متوسطه مدارس آموز دانش484 قیتحق نیا در. اشدب یم
 قد نیهمچن و نموده لیتکم را کینورد یعضالن یاسکلت پرسشنامه

 در ییروشنا شدت زانیم. دیگرد گزارش و یریگ اندازه آنان وزن و
 آزمون از استفاده با. شد دهیسنج متر لوکس از استفاده با هرکالس

Mann-Whitney U نیب رابطه BMI اختالالت از کدام هر و 
 .گرفت قرار یبررس مورد یعضالن یاسکلت

 داد نشان یعضالن یاسکلت اختالالت یرو یبررس جهینت  یافته ها:

 نییپا آرنج هیناح در و باال کمر و منینش هیناح در ها بیآس وعیش که
 آموزان دانش فیک و وزن نشستن، نیح در نامناسب پوسچر که بوده

 لزوم و باشد یعضالن یاسکلت اختالالت با تبطمر عوامل تواند یم
 آموزان دانش یصندل یارگونوم تیوضع و بهبود جهت یاقدامات
 ادی اختالالت نیب یمعنادار رابطه نیهمچن. رسد یم نظر به یضرور
 سوخته لیدل به ییروشنا یبررس مورد در. نشد دهید BMI و شده
 ییروشنا تشد...  و ها المپ سطح بودن فیکث ها، المپ بودن
 رفع جهت که آمد دست به استاندارد حد از کمتر شده یریگ اندازه

 مجدد یطراح و سوخته یها المپ ضیتعو یستیبا مشکل نیا
 .شود انجام ییروشنا

 نیشتریب پژوهش نیا از آمده بدست جینتا طبق  نتیجه گیری:

 آرنج هیناح در نیکمتر و کمر، و منینش هیناح در اختالالت زانیم
 برابر یشمال پنجره با ییکالسها در ییروشنا زانیم. شد شگزار

 و بود آن استاندارد زانیم از باالتر یمعنادار طور به و لوکس 1/111
 کمتر ینیانگیم و لوکس 64/117 برابر یجنوب پنجره با ییدرکالسها

 .آمد بدست استاندارد مجاز حد از

 دانش ،ییروشنا ،یعضالن یاسکلت اختالالت  واژه های كلیدی:

 .رازیش آموزان،

 

 هیرو از استفاده نحوه جهت يشیاند چاره

 در  كار يالملل نیب سازمان قبول مورد استاندارد

 كرمان شهرستان كارخانجات حوادث آمار زیآنال
 نژاد یهاشم ناصر*,   احمدرضا  یزمان

 کرمان یپزشک علوم دانشگاه*, کرمان یپزشک علوم دانشگاه

 و عیصنا در واحد و استاندارد یروش یریکارگ به عدم  مقدمه:

 و یآمارده یبرا حیصح یبردار بهره عدم سبب ینظارت یسازمانها
 هدف. است شده رانهیشگیپ یها برنامه یبرا آمار نیا از استفاده

 ارزیابی قابل اطالعات و آمار تهیه ، مقاله نیا در حوادث زیآنال یینها
 بر حوادث بروز از جلوگیری منظور به آنها از یبردار بهره و حوادث،
 هیرو از استفاده. باشد یم  منفعالنه رانهیشگیپ روش کی اساس

 تمام االمکان یحت که یالملل نیب سطح در قبول مورد استاندارد
 یبرا استاندارد یروش و کرده مطالعه را حادثه وقوع علل و جوانب

 یم کار چاره باشد  کار یالملل نیب سازمان عضو یکشورها همه
 .باشد

 نیا در ها داده لیتحل و هیتجز و یآور گرد اساس  روش بررسي:

 یالملل نیب کنفرانس نیشانزدهم در شده ارائه متد از استفاده مقاله
 حوادث آمار منظور نیا به. است کار یالملل نیب سازمان یشغل آمار

 و ضبط و بهداشتثبت وزارت مصوب یفرمها از استفاده با کارخانجات
 نیب سازمان توسط شده ارائه استاندارد روش با و شده زیالآن تاینها

 نرم از موجود آمار لیتحل و هیتجز یبرا. دیگرد سهیمقا کار یالملل
 و یکا مربع یآزمونها و 47 تب ینیم و اکسل کروسافتیم یافزارها
 .شودیم استفاده  اریمع انحراف و نیانگیم آزمون

 کارخانجات نیا در دهش محاسبه حادثه تکرار بیضر  یافته ها:

 تیوضع انگریب و بوده ییباال نسبتا عدد که آمد دست به 44,13برابر
 یم ینیب شیپ و باشد یم مطالعه مورد خانجات کار یمنیا مطلوب نا

. باشد یرسم آمار برابر سه تا و مقدار نیا از شیب حوادث آمار شود
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 آموزش بر عالوه شودیم شنهادیپ موجود طیشرا بهبود یبرا
 جینتا از یبردار بهره در آنها نگرش رییتغ و کارگران و انیکارفرما
 بهداشت و کار وزارت سطح در یواحد یکار و ساز ، حوادث سودمند
 از بتوانند کارشناسان تا شود جادیا کار یالملل نیب سازمان با مطابق

 یبردار بهره  کار یالملل نیب سازمان در عضو یکشورها ریسا آمار
 .ندینما مطلوب

 مورد کارخانه 41 در  ساله کی دوره کی یط در  نتیجه گیری:

 که است داده رخ ثبت قابل حادثه 116 پرسنل، نفر 1977  با مطالعه
 تیوضع به مربوط درصد 11 یفراوان با حوادث علل نیشتریب

 و آسیب نوع لحاظ از بروزحوادث علل نیکمتر و پرسنل یاستخدام
 برق و حاد تیمسموم به مربوط  ددرص 6,6664 یفراوان با جراحت
 با فقرات ستون و سر دیده آسیب که بدن از بخشی نظر از و یگرفتگ
 .باشد یم  درصد 6,6664  یفراوان

  کار یالملل نیب سازمان ،یشغل آمار حوادث، واژه های كلیدی:

(ILO). 

 

 به شده گزارش حوادث طیشرا و الگو يبررس

 يط هدانزا يمنیا خدمات و يآتشنشان سازمان

 31 تا 31 یسالها
 ییرزایم رمضان,  وبندید محسن*,  یانصار نیحس

 زاهدان یپزشک علوم, زاهدان واحد یاسالم آزاد*, زاهدان یپزشک علوم دانشگاه

 و  یجسم ،یمال یضررها باعث  ساله هر یشهر حوادث مقدمه:

 در مطالعه نیبنابرا. است جهان در نفر هزاران مرگ و  میعظ یروح
. دارد یادیز تیاهم گوناگون یها جنبه از حوادث طیشرا و الگو مورد
 به شده گزارش حوادث طیشرا و الگو یبررس مطالعه نیا از هدف

 .باشد یم زاهدان شهر یمنیا وخدمات ینشان اتش سازمان

 ای    Archivl Study مطالعه نیا در  روش بررسي:

Secondry  Data Study   حوادثاز مورد 959 یمقطع نوع از 
 تا 36 یسالها یط زاهدان یآتشنشان و یمنیا سازمان به شده گزارش

 Data به ها پرونده در موجود اطالعات. گرفت قرار یبررس مورد  39

Sheet  افزار نرم وارد  و شده منتقل SPSS.48 لیتحل یبرا. شد 
 ای یکا مجذور ازمون از رهاییمتغ نیب رابطه نییتع جهت ها داده

 یمعن سطح. شد استفاده Fisher Exact Test شریف قیدق آزمون
 .شد گرفته نظر در 67/6  زین یدار

 یم قیحر نوع از حوادث اکثر مطالعه نیا جینتا طبق   یافته ها:

 دیبا قیحر اطفا جهت از یآتشنشان یسازمانها نیبنابرا باشند،
 آموزش نهیزم نیا در شتریب را خود کارکنان و کنند مجهز را خودشان

 از شتریب ییالیو یساختمانها در حوادث رخداد نیهمچن. ددهن

 ارائه و فرسوده بافت یبازساز که است شده گزارش آپارتمان
  یشهر فرسوده بافت تیاولو با یمنیا مورد در الزم یآموزشها

 اقدام به دست مردم که یموارد در رسد یم نظر به. شود یم هیتوص
 امداد روند اوضاع بلکه برند ینم شیپ را یکار تنها نه زنند، یم هیاول

 که باشد ینم یمعن نیبد نیا. کند یم زین اختالل دچار را یرسان
 خصوص نیا در بلکه ندهند، انجام را یاقدا چیه حادثه هنگام مردم

 به نیبنابرا. دهند انجام را حیصح اقدام و نندیبب را الز یآموزشها دیبا
 با برخورد نحوه بلکه ،ستین حادثه نوع مهم مسئله که رسد یم نظر

 .است  محل در موجود امکانات زانیم و حادثه

 81بهار، فصل در حوادث درصد 1/13 مطالعه نیا در  نتیجه گیری:

 یساختمانها در حوادث درصد 1/97 ق،یحر نوع از حوادث درصد
 حادثه نیشتریب حادثه محل یکاربر مشخصات نظر از و ییالیو

 حادثه، علل  نظر از. بود( درصد 1/71)یمسکون مناطق به مربوط
 درصد 45/46 خشونت، و یعمد حوادث به مربوط درصد 4/49

  برق یکش میس اتصال درصد 4/3 و  یواژگون و هینقل انواع تصادفات
 یجان حادثه  حوادث درصد45 در و مرگ حوادث، درصد 1 در. بود

 ینجا حادثه رخداد نیب رابطه داد نشان مطالعه نیا. بود شده گزارش
 یول  (P>6,67) ندارد وجود ساختمان نوع و حادثه نوع با مرگ و
 یجان حادثه رخداد و (P=6,691) یمال خسارت و ساختمان نوع نیب
 وجود یدار یمعن  رابطه شده انجام اقدام تیوضع  و

 .(P=6,614)دارد

 .زاهدان ، ینشان اتش ، حوادث  واژه های كلیدی:

 

 و نیسنگ هینقل لیوسا رانندگان در يخستگ

 یا جاده حوادث با آن ارتباط
 یمهد زهرا,  یاکبر  سوسن,  هنربخش هیمرض*,  یمیکر  یعل

 علمدارلو
 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 رازیش

 و یرانندگ در اختالل موجب آن بر موثر عوامل و یخستگ  مقدمه:

 ما کشور در که ییجا آن از. شود یم تصادفات سکیر شیافزا
 از را خود جان یرانندگ تصادفات اثر بر نفر هزار 16 بر بالغ ساالنه
 رانندگان در یخستگ یبررس هدف با مطالعه نیا دهند، یم دست

 .است شده انجام یا جاده حوادث با آن ارتباط و نیسنگ هینقل لیوسا

 ندگانران از نفر 116 یرو بر یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 بودند، شده انتخاب یتصادف بطور که رازیش شهر نیسنگ هینقل لیوسا
 یشغل یخستگ پرسشنامه مطالعه نیا در استفاده مورد ابزار. شد انجام
 و کیدموگراف اطالعات خودساخته پرسشنامه و SOFI -16 یسوئد
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 و T-test آزمون از ها داده لیتحل و هیتجز در. باشد یم یشغل
 .است شده استفاده یخط رهیمتغ چند یخط ونیرگرس آزمون

 زانیم شیافزا که دهد یم نشان ها یبررس جینتا  یافته ها:

 تصادف نوع از یا جاده حوادث وقوع در را خود اثر نیشتریب ،یخستگ
 که داد نشان رهیمتغ چند ونیرگرس آزمون جینتا. است داشته مانع با

 زانیم چون ییرهایمتغ با اند کرده تجربه رانندگان که یحوادث تعداد
 دنیکش و تاهل تیوضع ،(p<6,664) رانندگان یخستگ

 نشان T-test آزمون جینتا. دارد یدار یمعن رابطه (p<6,67)گاریس
 و یواژگون خودرو، با تصادفات ،یا جاده تصادفات نیب از که داد

 نشان رانندگان یخستگ زانیم با را یدار یمعن ارتباط مانع با برخورد
 و عابر با تصادف که است یحال در نیا .(p<6,67)اند داده

 نشان رانندگان یخستگ زانیم با یدار یمعن ارتباط کلتیموتورس
 .اند نداده

 یخستگ دهیپد که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا  نتیجه گیری:

. باشد یم یا  جاده حوادث وقوع بر موثر عوامل از یکی رانندگان، در
 در. موثراست یا جاده حوادث وقوع بر زین گاریس دنیکش ن،یب نیا در
 توان یم یا جاده حوادث کاهش یراهکارها از یکی عنوان به جهینت

 کار دستور در رانندگان یخستگ زانیم کاهش منظور به یداتیتمه
 .دارد قرار

 ن،یسنگ هینقل لیوسا ،یا جاده تصادفات  واژه های كلیدی:

 .SOFI نامه پرسش رانندگان، ،یخستگ

 

: زلزله  سكیر درک و يآمادگ سطح يسبرر

 علوم دانشگاه كاركنان در یمورد مطالعه

 رازیش يپزشك
,  هنربخش هیمرض,  یعسگرپورکاج نرگس*,  یریجهانگ یمهد

 یرجب میعبدالحل,  یکشاورز ساره
 یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم, رازیش یپزشک علوم*, رازیش یپزشک علوم

 رازیش یپزشک علوم, رازیش

 یم موجب یا گسترده یجان و یمال تلفات زلزله، وقوع  مه:مقد

 کاهش باعث تواند یم آن برابر در افراد یآمادگ سطح ارتقاء و شود
 هدف با مطالعه نیا. شود آن از یناش یاحتمال خطرات و سکیر

 علوم دانشگاه کارکنان سکیر درک سطح و یآمادگ زانیم یابیارز
 .شد امانج زلزله برابر در رازیش یپزشک

 کارکنان از نفر 147  یرو بر  یمقطع مطالعه نیا  روش بررسي:

 از استفاده با ها داده. شد انجام رازیش یپزشک علوم دانشگاه
 و سکیر درک ک،یدموگراف اطالعات شامل ساخته محقق پرسشنامه

 از استفاده با ها داده زیآنال. شدند یگردآور زلزله مورد در افراد یآمادگ

 یدار یمعن سطح. گرفت صورت 43 نسخه spss افزار نرم

p<6,67شد گرفته درنظر. 

 التیتحص یدارا ،%(71) زن یبررس مورد افراد شتریب  یافته ها:

 متاهل و%( 76) سال 96-16 یسن گروه در ،%(17) باالتر و پلمید
 بیترت به کارکنان سکیر درک و یآمادگ نمره. بودند%( 57,9)

 داد نشان مطالعه نیا جینتا. شد همحاسب درصد81,1 و درصد76,5
 زلزله مورد در کارکنان سکیر درک و یآمادگ نیب ارتباط اگرچه
 شیافزا یآمادگ سک،یر درک شیافزا با ،(p<6,664) بود معنادار

 .نکرد دایپ

 و یآمادگ سطح نامطلوب نسبتا تیوضع به توجه با  نتیجه گیری:

 یها برنامه یجراا زلزله، مورد در یبررس مورد افراد سکیر درک
 به یضرور یبررس مورد افراد یآمادگ سطح ارتقاء جهت در یآموزش

 .رسد یم نظر

 .زلزله سک،یر درک ،یآمادگ  واژه های كلیدی:

 

 نئوپان كارگران يشغل مواجهه زانیم نییتع

 يتنفس چوب گردوغبار با یساز
 ردستیباد فاطمه,  میخداکر الیسه*,  یآذر رضازاده منصور

 دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یکپزش علوم
 یبهشت

 است گردوغبار ذرات از یا گسترده فیط چوب گردوغبار  مقدمه:

 طول در که. باشد یم یآل ریغ و یآل ذرات از یناهمگن مخلوط که
 نئوپان، دیتول جمله از یعیصنا در ییجا به جا و پردازش د،یتول ندیفرآ

 از گردوغبار نیا. شود یم جادیا یبر چوب ،یازس مبلمان ،ینجار
 کارگران توسط که است چوب صنعت یشغل خطرات نیمهمتر

 از هدف. شوند یم یتنفس سالمت خطرات به منجر و شده استنشاق
 نئوپان عیصنا کارگران یشغل مواجهه تیوضع یبررس مطالعه نیا

 .شد گرفته نظر در یتنفس چوب گردوغبار با یساز

 یم یشاهد مورد نوع از که یمقطع مطالعه نیا  :روش بررسي

 تیجمع که دیگرد انجام یساز نئوپان کارخانجات از یکی در باشد
 مواجهه نفر 466)  داد یم لیتشک مرد کارگر 476 را مطالعه تحت

 با کارگران مواجهه زانیم نییتع مطالعه نیا در(. شاهد نفر 76 و افتهی
 سازمان شده استاندارد روش از استفاده با یتنفس چوب گردوغبار

Niosh  استفاده جینتا زیآنال یبرا یآمار یها آزمون از و. شد انجام 
 .دیگرد

 463/91یتنفس گردوغبار با مواجهه یهندس نیانگیم  یافته ها:

 شیب یتنفس گردوغبار تراکم و. آمد دست به مترمکعب بر گرم یلیم
 .دیگرد برآورد ماده نیا با یشغل مواجهه مجاز حد از
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 مواجهه زانیم متوسط که دهد یم نشان جینتا  نتیجه گیری:

 مجاز استاندارد حد از باالتر یتنفس گردوغبار با یساز نئوپان کارگران
 تهیکم و رانیا یمل تهیکم توسط شده هیتوص (OEL)یشغل مواجهه

 .است بوده اروپا هیاتحاد یعلم

 مواجهه ،یتنفس گردوغبار چوب، گردوغبار  واژه های كلیدی:

 .یساز نئوپان ،یشغل
 

 یها آئروسل با كارگران مواجهه زانیم نییتع

 ساختمان صنعت در يستالیكر سیلیس
 توکل الهه,  میخداکر الیسه*,  یآذر رضازاده منصور

 دیشه یپزشک علوم, یبهشت دیشه یپزشک علوم*, یبهشت دیشه یپزشک علوم
 یبهشت

 تا گودبرداری و کارگاه تجهیز از یساختمان یتهایفعال در  مقدمه:

 گردد می جادیا یادیز گردوغبار کار، انیپا در زکارییتم و جاروکردن
 نیا کارگران یسالمت یبرا یشغل مخاطرات نیتر مهم از یکی که

 یناش گردوغبار استفاده، مورد مواد تیماه به توجه با. باشد یم صنعت
 اجزای زا یکی باشد،که یکریستال سیلیس شامل تواند یم آنها از

 نیا. است دیگر معدنی مواد از بسیاری و سنگ،آجر شن، خاک،
 با یساختمان کارگران یشغل مواجهه زانیم نییتع هدف با قیتحق

 .دیگرد انجام تنفس قابل یستالیکر سیلیس گردوغبار

 یستالیکر سیلیس گردوغبار یمقطع مطالعه نیا در  روش بررسي:

 بردار نمونه پمپ از استفاده اب کارگران یتنفس هیناح در تنفس قابل
. گرفت قرار یابیارز مورد سپس و یبردار نمونه کلونیس و یفرد
 با  NIOSH  5861 از یاقتباس روش اساس بر ها نمونه زیآنال

 XRD دستگاه توسط جینتا و دیگرد انجام FTIR دستگاه از استفاده

 .دیگرد دییتا زین

 قابل یستالیکر سیلیس گردوغبار با تماس نیانگیم  یافته ها:

 کاران، سنگ شامل یساختمان یها تیفعال در شاغل افراد در تنفس
 از شتریب کاران مانیس و  بتون و نگیبچ قسمت ،یساختمان کارگران

 mg/m9 617/6که ACGIH سازمان توسط شده هیارا مجاز حد

 .دیگرد برآورد باشد یم

 ارگرانک مواجهه که دهد یم نشان مطالعه جینتا  نتیجه گیری:

 تنفس قابل یستالیکر سیلیس با یساختمان یها کارگاه در شاغل
 و یمهندس کنترل اقدامات جهینت در و باشد یم مجاز حد از شیب

 یها یماریب و عواض از یریشگیپ و مواجهه کاهش یبرا یبهداشت
 .است یضرور آن از یناش

 تنفس، قابل یستالیکر سیلیس ،یشغل مواجهه  واژه های كلیدی:

 ساختمان عتصن

 ژهیو شده يطراح بالشتك یریكاربردپذ يابیارز

 یخودروساز عیصنا مونتاژ خطوط
 *قانع دیسع

 *زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 الزم تناسب دنمای¬یم تالش که است یدانش یارگونوم  مقدمه:

 از ازهاین آن نیتأم منابع و کار یازهاین ثیح از را کاربر و کار نیب
 درک که آنجا از. آورد بوجود ،یریکاربردپذ قیطر از ،کاربر یسو

 یطراح ساختن کاراتر در را یمهم نقش کاربران نظرات و مالحظات
 یریکاربردپذ تست مطالعه، نیا از هدف د،نمای¬یم فایا محصوالت

 ،یخودروساز عیصنا از یکی مونتاژ خطوط شده یطراح بالشتک
 .باشد¬یم

 دو در که مونتاژ خطوط از یکی نفر 76 از نفر 47  روش بررسي:

 آزمون در شرکت جهت یتصادف بطور بودند، شاغل یکار نوبتِ
 اسیرمقیز چهار بر مشتمل یسؤال 13 پرسشنامه. شدند انتخاب

 و یطراح یابیارز نیا جهت یمنیا و تیرضا ،یاثربخش ،ییکارا
 محاسبه و متخصصان دییتأ قیطر از پرسشنامه ییروا. دیگرد استفاده

CVI (17/6) ( 15/6) کرونباخ یآلفا محاسبه روش با آن ییایپا و
 .دیگرد برآورد

 تست یپراکندگ و یمرکز یشاخصها یبررس  یافته ها:

 هر در کنندگان¬شرکت پاسخ که داد¬ نشان بالشتک یریکاربردپذ
 از و بوده متوسط حد از باالتر یتیوضع یدارا چهارگانه، ابعاد از کی

 است برخوردار یقبول قابل حد
. باشد¬یم برخوردار یمطلوب یریکاربردپذ از بالشتک نتیجه گیری:

 جهینت در و کاربران یسو از بالشتک کاربست شیافزا امر، نیا
 کار از یناش آنها در یعضالن -یاسکلت اختالالت بروز احتمال کاهش

 نیچن انجام. داشت خواهد بهمراه را کیرارگونومیغ طیشرا در
 آنها جینتا از استفاده با که چرا ود؛ش¬یم هیتوص ییپژوهشها

 مجدد¬یطراح و بهبود جهت یاتیعمل ییراهکارها به توان¬یم
 در یارگونوم یکیزیف و یروان ابعاد یارتقا جهیدرنت و محصوالت

 .افتی دست کار، های¬طیمح

 عیصنا مونتاژ، خطوط بالشتک، ،یریکاربردپذ  واژه های كلیدی:

 .یخودروساز
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 افزار نرم از استفاده با یيروشنا شدت يابیارز

GIS یبند بسته و لعاب،كوره خط یواحدها در 

 9الوند يكاش شركت
 یصمد نرگس*,  ذوالقدر فرحناز

 سمنان یپزشک علوم*, نیقزو یپزشک علوم

 یم جابیا شتریب بازده به روزافزون ازین و عیصنا شرفتیپ مقدمه:

 در و کند دایپ هادام روز و شب در بسته یطهایمح در کار که کند
 یا ژهیو تیاهم از یمصنوع ییروشنا منابع از استفاده راستا نیهم

 یخستگ جادیا بر عالوه کار طیدرمح آن کمبود که چرا برخورداراست
 یم وارد کارکنان یینایب و سالمت به یگرید صدمات ، اعصاب

 یها یمنحن جادیا امکان مختلف یافزارها نرم کاربرد با امروزه.کند
 ستمیس از یکی. وجوددارد( زولوکسیا) ییروشنا شدت ی ندازها هم
 ستمیس افتهی رواج آن از استفاده ریاخ یدرسالها که یاطالعات یها

 یابیارز یبرا توان یم امروزه باشد یم  (GIS) یمکان اطالعات
 GIS هیبرپا که ییافزارها نرم از یکی از اماکن، ییروشنا تیوضع

 از یکی ARC VIEW افزار نرم د،نمو استفاده است شده یطراح
 یا شبکه یها یریگ اندازه جینتا از استفاده با که است ییافزارها نرم

 یم بدست زولوکسیا یها یمنحن ،یاطالعات یها هیال یابی درون و
 .دهد

 خط یسالنها یا شبکه روش از استفاده با  روش بررسي:

 دستگاه از فادهاست با و دیگرد یبند ستگاهیا ،یبند بسته و لعاب،کوره
 ستگاههایا یموضع و یعموم ییروشنا testo716 مدل نورسنج

 VISIO 1665 افزار نرم از استفاده با کارگاه پالن و شد یریگ اندازه

 کی ARC VIEWافزار نرم 3,9 نسخه از استفاده با.دیگرد میترس 
 جادیا واحدها از کیهر یبرا یعموم ییروشنا عنوان تحت هیال

 شده یریگ اندازه یستگاههایا به مربوط طالعاتا سپس و نموده
 یها یمنحن اطالعات نیا از استفاده با دیگرد افزار نرم وارد

 نیانگیم و شده میترس افزار نرم توسط یعموم ییروشنا زولوکسیا
 در ییروشنا شدت مقدار نیکمتر و مقدار نیشتریب ،ییروشنا شدت

 .دیگرد مشخص واحدها از کیهر

 بسته و لعاب،کوره یواحدها در ییروشنا شدت نینگایم  یافته ها:

 در ییروشنا حداقل باشد، یم لوکس 499،415،411 بیترت به یبند
 لوکس  14،13،91 بیترت به یبند بسته و لعاب،کوره خط یواحدها

 به یبند بسته و لعاب،کوره خط یواحدها در ییروشنا حداکثر و
 .باشد یم لوکس 117،916،818 بیترت

 یعموم ییروشنا شدت استاندارد با سهیمقا در  ی:نتیجه گیر

 ییروشنا ،شدت رانیا ییروشنا یمل تهیکم یسو از شده هیتوص
 ییروشنا شدت که ییستگاههایا در. دارد قرار یمطلوب حد در یعموم
 .دیگرد ارائه یشنهاداتیپ باشد یم استاندارد حد از کمتر یموضع

 اندازه ستگاهی،اGIS رافزا نرم ،ییروشنا شدت  واژه های كلیدی:

 .یریگ

 

 شركت مختلف یواحدها در يمنیا یزیمم خود

 يصنعت هیتهو
 *ذوالقدر فرحناز

 *نیقزو یپزشک علوم

  یمنیا یزیمم خود ،یمنیا جامع برنامه کی مهم قسمت  مقدمه:

 هیتجز» ،« ناسالم طیشرا و کار»  شناخت یکل بطور که است
 یم آنها نمودن رطرفب یچگونگ»  و «آنها یوجود علت لیوتحل
 و ضرر کنترل و یمنیا در یاساس رکن یمنیا یزیمم خود. «باشد

 اتیعمل کی از یبحران تست یمنیا یزیمم خود. باشد یم انیز
 سطوح نیهمچن و بالقوه خطرات تست نیا در که بوده یصنعت

 نیا کار نیا انجام از هدف. شوند یم مشخص کامالً زیآم مخاطره
 و یمنیا نیقوان از شرکت، ایآ که نمود قبتمرا اوالً که، است

 نانیاطم نیا یزیمم خود نیا انجام با اًیثان کند؟ یم تیتبع استاندارد
 باشند یم یاقتصاد و موثر خطر کنترل یمتدها که آورد بوجود را

 ستیل چک از مختلف یواحدها یابیارز یبرا  روش بررسي:

 و یمنیا یتهایفعال هیکل آن در که دیگرد استفاده استانداردشده یها
. اند شده یبند طبقه یفرع گروه 13 و یاصل گروه 7 در یبهداشت

)  یبند درجه روش از استفاده با ها ستیل چک از حاصل جینتا
 تیاولو یابیارز نیا با گرفتند قرار یابیارز مورد(  ف،متوسط،خوبیضع
 .دیگرد مشخص خطرات کنترل و یدگیرس

 مربوط ستیل چک ، شده انجام یها یابیارز به توجه با  یافته ها:

 مربوط یستهایل وچک یعال سطح در%(18,7)ازیامت با ربط و ضبط به
 با آالت نیماش یمنیا ،%(51,1) ازیامت با انبار یمنیا یها بخش به
 ستگاهیا اصالح ،%( 88,8) ازیامت با کارخانه محوطه ،%( 81,5) ازیامت
 ازیامت با یفرد حفاظت زاتیتجه و%( 81,7) ازیامت با یکار یها
 یها نیماش یمنیا به مربوط یها وبخش خوب سطح در%( 81,7)

 سطح در%( 75,9) ازیامت با آالت نیماش حفاظ و%( 76)ازیامت با ابزار
)  ازیامت با یکیالکتر یمنیا به مربوط یستهایل چک و متوسط

)  ازیامت با یدست یابزارها ،%(11,1) ازیامت با برق یپستها ،%( 91,1
 اءیاش ییجابجا ،%(95,7)  ازیامت با ینگهدار و ریتعم واحد ،%( 11,1

 با شرکت نظافت و%( 96,5) ازیامت با یدست و یکیمکان قیطر به
 .دارند قرار فیضع سطح در%( 91,61)  ازیامت

 شناخت یمنیا یزیمم خود از هدف که ییآنجا از  نتیجه گیری:

  تیاولو اساس بر نقاط نیا اصالح و ستمیس در زیآم مخاطره نقاط
 بخش از کیهر در حوادث بروز از یریشگیپ و اصالح یبرا باشد یم

 .دیگرد ارائه یشنهاداتیپ فوق یها
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  یستهایل چک بالقوه، خطرات ،یمنیا یزیمم  واژه های كلیدی:

 .شده استاندارد

 

 قرص یبند بسته واحد در يشغل خطرات نییتع

 PHA روش از استفاده با پاكشو شركت
 *ذوالقدر فرحناز

 *نیقزو یپزشک علوم

 یک با نامطلوب تماس که شود می گفته شرایطی به خطر  مقدمه:

 برای.  شود حادثه به منجر تواند می و کند می فراهم را انرژی منبع
 را خطرات است الزم هستند خطرات پیامد که حوادثی از پیشگیری
 کنیم جلوگیری آنها از ناشی ازحوادث بتوانیم تا کنیم شناسایی
 نمونه عنوان به دارند وجود خطر شناسایی برای مختلفی ،راههای

 لیستهای چک مهندسی، حس از استفاده خطر، لیستهای چک) انواع
 ...و) مرتبط دستگاههای با گیری اندازه انرژی،

 ای حرفه بهداشت و ایمنی مدیریتی اهداف ثقل مرکز ریسک ارزیابی
. دارد تمرکز ریسک رساندن قلحدا به و حذف روی بر که است

 Preliminary Hazard) روش اساس بر ریسک ارزیابی

Analysis) PHAاست ایمنی به دستیابی روشهای از یکی. 

 ییشناسا ،PHA میت لیازتشک پس مطالعه نیا در  روش بررسي:

 شدت و احتمال برآورد کار، ی برگه و ستیل چک هیته ند،یفرآ
  براساس سکیر یبند طبقه و سکیر یابیارز شده، ییشناسا خطرات

 . دیگرد انجام MIL-STD-111D استاندارد

 قرص یبند بسته واحد یبرا خطر چهل مجموع در  یافته ها:

 سطح در شدت نظر از آنها% 75,7 که د،یگرد ییشناسا پاکشو شرکت
. دارند قرار یجزئ سطح در آنها% 7 و یبحران سطح در% 95,7 ،یمرز
 در خطرات% 97 که دیگرد مشخص خطرات لاحتما یبند طبقه در

 سطح در% 15,7 و C احتمال سطح در D، 95,7% احتمال سطح
 شد مشخص خطرات سکیر یبند طبقه در. دارند قرار B احتمال

 در% 16 باال، طبقه در% 45,7 متوسط، طبقه در خطرات% 75,7 که،
 .دارند قرار کم طبقه در% 7 و یجد طبقه

 کنترل و نظارت و یتیریمد یها برنامه از هاستفاد با  نتیجه گیری:

 کم و متوسط سکیر سطح از که را یخطرات توان یم بیترت به
 .نمود کنترل را برخوردارهستند

 سک،یر یابیارز خطرات، ییشناسا ،یمنیا  واژه های كلیدی:

 .خطرات یزمقدماتیآنال

 

 از استفاده با يعضالن-ياسكلت اختالالت يابیارز

 شركت در owas روش و كینورد پرسشنامه

 يصنعت هیتهو
 *ذوالقدر فرحناز

 *نیقزو یپزشک علوم

 کارکنان و کارگران از بسیاری امروز، صنعتی جهان در  مقدمه:

 مورد ابزار و محیط که نامناسب، شرایطی با را خود که هستند ناچار
 جسمی، تناسب نبود سازند، متناسب کند، می تحمیل آنها بر استفاده،
 های ناراحتی به توان می که شود می سبب را جسمانی ناراحتی
 ناشی عوارض ترین شایع دسته از که کرد اشاره یعضالن -اسکلتی

 یفاکتورها سکیر و عوامل نیب در. هستند امروزی جوامع در کار از
 جمله از نامناسب پوسچر کار، از یناش یعضالن -یاسکلت اختالالت

 یابیارز یروشها جمله از owas روش. باشد یم آنها نیمهمتر
 دییتا مورد OSHA سازمان طرف از که باشد یم یا مشاهده

 آن از استفاده با که باشد یم ییروشها ازجمله و است قرارگرفته
 یابیارز مورد بدن تمام یعضالن -یاسکلت اختالالت بروز لیپتانس

 .شود یم قرارداده

 رسشنامهپ لیتکم شامل ، مرحله دو در مطالعه نیا  روش بررسي:

 زیآنال از است، شده انجام owas روش به پوسچر یابیارز و کینورد
 یآمار افزار نرم از استفاده با پرسشنامه از آمده بدست جینتا

SPSSنیب در زانودرد و کمردرد یفراوان زانیم که دیگرد ،مشخص 
 روش عنوان به  OWAS روش ن،یبنابرا باشد، یم باال کارکنان

 .دیگرد بپوسچرانتخا یابیارز

 نیشتریب کینورد پرسشنامه از حاصل جینتا مطابق  یافته ها:

 دست مچ و%( 11)زانو ،%( 79)کمر هیناح در بیترت به افراد یناراحت
 روش به یابیارز در شده ثبت پوسچر 498 انیم از و باشد یم%( 11)

owas ،44% اقدام سطح در% 13 و 1 یاصالح اقدام سطح در 
 .داشتند قرار 4 یصالح

 یاصالح اقدام سطوح فقط حاضر حال در اگرچه  نتیجه گیری:

 گذشت که کرد اشاره نکته نیا به دیبا یول شود یم مشاهده 1و4
 بروز به منجر تواند یم پوسچرها نیا در مداوم یریقرارگ و زمان

 شودجهت یم هیتوص نیبنابرا شود، یعضالن-یاسکلت اختالالت
 و مناسب ارتفاع با ییها ییرپایز از نامناسب یپوسچرها کاهش

 .شود استفاده اپراتورها قد با متناسب یکار یزهایم

 اختالالت ،owas روش ک،ینورد پرسشنامه  واژه های كلیدی:

 .یعضالن -یاسکلت
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 تاپ لپ كاربران يبدن تیوضع يابیارز

 لحاظ از زدی يپزشك علوم دانشگاه انیدانشجو

 كیارگونوم یفاكتورها
 یحلوان نیغالمحس,  یسرسنگ یول,  یراتیخ فرشته*,  فالح نیحس
 علوم دانشگاه, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم*, زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم, کاشان یپزشک

 به ریاخ دهه در کاربران نیب در تاپ لپ از استفاده رشد  مقدمه:

 و است گرفته را تاپ دسک یها ستمیس یجا بایتقر که دهیرس یحد
 خاطر به گرید طرف از است گسترش حال در همچنان روند نیا

 ندهیآ در که کرد ینیب شیپ توان یم تاپ لپ کیارگونوم مشکالت
 کاربران در یعضالن یاسکلت اختالالت وعیش زانیم دور چندان نه
 یابیارز هدف با حاضر مطالعه ابدی شیافزا ها ستمیس نوع نیا

 زدی یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو تاپ لپ کاربران یبدن تیوضع
 گرفت انجام

 و بوده یلیتحل یفیتوص مطالعه کی مطالعه نیا  روش بررسي:

 یم زدی یپزشک علوم انیدانشجو تاپ لپ کاربران هدف مورد جامعه
 سپس دندیگرد انتخاب نفر 416 تعداد یتصادف صورت به که باشند
 مشخص ردف هر یبرا تاپ لپ از استفاده مختلف یها تیوضع
 به سپس دیگرد مشخص تیوضع هر در کار زمان مدت و دیگرد

 مورد تیوضع هر در فرد  هر یبدن تیوضع RULA روش کمک
 SPSS-41 افزار نرم لهیوس به جینتا تینها در و گرفت قرار یابیارز

 .گرفت قرار زیآنال مورد

 لپ با کار هنگام غالب پوسچر که داد نشان یبررس جینتا  یافته ها:

 یم(  درصد 17)نیزم یرو نشسته تیوضع کاربران، نیب در اپت
 باشد یم تیوضع نیا به مربوط زین RULA ازیامت نیشتریب و باشد

 در تاپ لپ از استفاده ساعات نیانگیم که داد نشان جینتا نیهمچن
 زانیم نیب یدار یمعن ارتباط نیهمچن باشد یم ساعت 7/1 روز
 .آمد بدست RULA نمره و اختالالت وعیش

 یکیارگونوم مشکالت علت به تاپ لپ از استفاده  نتیجه گیری:

 نیب در یعضالن یاسکلت اختالالت بروز باعث توان یم آن یساختار
 نیا از یاریبس توان یم مناسب یطراح کمک با که گردد کاربران

 کاربران یبدن تیوضع تا دیگرد باعث و دیرسان حداقل به را مشکالت
 .گردد اصالح زاتیتجه از استفاده هنگام

 کاربران ،یبدن تیوضع ک،یارگونوم ،یابیارز  واژه های كلیدی:

 .تاپ لپ

 
 
 

 تحلیل در MORT يمنطق درخت روش مطالعه

 ماركوف مدل يبررس با حادثه رخداد علت
,  آباد بغداد زاده یدهقان یمهد,  یثواب یعل*,  فر فرهنگ دیمج

 یصادق یرضاحاجیعل ,یمستغاث مهرداد,  زاده دهقان رضا محمد
 آزاد دانشگاه, زدی واحد یاسالم آزاد دانشگاه*, تهران ریرکبیام یصنعت دانشگاه
 علوم دانشگاه,زدی یپزشک علوم دانشگاه, تهران دانشگاه, بدیم واحد یاسالم

 زدی یصدوق دیشه یپزشک

 مدل تلفیق با  MORT روش مقایسه مطالعه این از هدف  مقدمه:

 و سازمان در حادثه از رفت برون و انتخاب ظورمن به  مارکوف یمخف
 .باشد یم یصنعت طیمح

 با و شد انتخاب یبحران حادثه یک مطالعه این در  روش بررسي:

 یشناسای بروزحادثه علل  MORT روش یتوانمند از استفاده
 اساس بر روش حادثه، آورنده پدید علل یافتن از پس. گردید

 و یده وزن ،AHP یتبمرا سلسله روش و منتخب یمعیارها
 .گردد یم مقایسه

 یتوانای منتخب، یمعیارها ینسب وزن محاسبه از سپ  یافته ها:

 هزینه آن از پس و وزن باالترین 6,947 وزن با حادثه علل یشناسای
 وزن با حادثه تحلیل جهت نیاز مورد زمان ،6,11 وزن با حادثه تحلیل
 پیاده و اجرا جهت آموزش ، 6,417 وزن با یفن متخصصین ،6,418

 وزن با یتحلیل یافزارها نرم بودن دسترس در ،6,461 وزن با یساز
 .داشتند قرار یبعد یها رتبه در 6,65

 کارآمد یروش عنوان به یمراتب سلسله تحلیل فرایند نتیجه گیری:

 مطالعه مورد یمعیارها و هدف به توجه با ها گزینه یبند اولویت در
 تصمیم خصوص در کارشناسان به کمک دفراین در و بوده یکاربرد

 این نتایج. نماید یم ایفا یسزای به نقش یعلم روش عنوان به یگیر
 معیار نظر از( 789/6 وزن با)  مارکوف روش که داد نشان پژوهش

 .باشد یم( 195/6 وزن با) MORT روش از برتر منتخب، یها

 دلم ، یکاو داده مدل ، مارکوف یمخف مدل  واژه های كلیدی:

mort ، حادثه کاهش یبررس. 
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 ابدینی محمود

 زینب زاد ابراهیم

 زاده مهرزاد ابراهیم

 پدرام نژاد ابراهیم
 ابراهیمی اصغر

 داوود ابراهیمی

 ابراهیمی علی
 ابراهیمی فهیمه

 لیال ابراهیمی
 حسین ابراهیمیان

 ابراهیمی کمال 
 وحیده نژاد ابوالحسن

 نسرین ابیضی

 محمد شهرستانی یاجود
 احسنی مریم

 احمدرضا زمانی
 ایمان احمدنژاد

 لیال احمدوند
 کامبیز انگالی احمدی

 آسور اکبر احمدی
 معصومه زاده احمدی

 احمدی سعید
 احمدی صدیقه

 عمران احمدی
 عمران احمدی

 احمدی فاطمه

 کیونانی الهام احمدی
 مرتضی احمدی
 مرزاله میالد احمدی

 احمدی معصومه
 تبیمج اختیاری

 هانیه اخالص
 ارباب حمیدرضا

 جنگ شهرام ارسنگ

 فرشاد ارغوانی

 ارقامی شیرازه 

 ازره کیکاوس
 موسی استیری
 پریسا اسدی

 زهرا اسدی

 منیره اسدی
 اسدی هادی

 زر ماه اسدی

 زهرا اسعدی
 کواکی مرتضی زاده اسماعیل

 اشراقی سینا

 فاطمه اشرفی
 آبادی محمد جعفر اصغری

 حسین اصغری محمد

 مهدی اصغری
 اصفی علی

 حسن اصیلیان
 میرعلی اسکویی اعتراف

 علیرضا دیلمی اعتمادی
 سمیه ونگینی افشار

 افشاری داود
 مریم افشاری

 افشین اسداله
 افقی مهدی

 آرش زاده اکبر

 آرش زاده اکبر

 اکبری امین
 جعفر اکبری

 اکبری سوسن
 اکرمی مهدی

 زهرا اکبرزاده
 تیمور اللهیاری

 الماسیان محمد

 عه میثمجم امام
 محمد امراللهی
 مجتبی امکانی

 کلته حاجی امید
 فرشته امیدوار

 منوچهر امیدواری

 امیدی سامان
 امیدی سعید

 امیرخانی مرضیه

 امیری فاطمه
 فریبا امیری

 خداکرم امینی

 عطیه امینی
 فاطمه فرد امینی

 سعید امیدی

 امیری فریبا

 حسین انصاری
 سجاد انصاری
 مقدم علیرضا انصاری
 جالل ادهز ایرانی

 ایروانی حسن
 الهام ایزدی

 حدیثه شیریان ایزک
 ایمانی محمد

 آزاد سمیه ایوبی

 ایوبی سمیه
 ایوبی نرجس
 آرین مجتبی

 پریسا آزاد
 آزاد پریسا

 فاطمه آزاد
 معصومه آزادبخت

 آزادگان ابراهیم
 آزمون هیوا

 محمدرضا آشوری

 مهدی نسب آقا
 آقاجانی مریم

 یار اهلل آقایی

 ینحس میبدی آقایی

 آقایی هادی
 احمدعلی بابایی

 اکبر حیدرآبادی بابایی
 پویا امین بابائی
 مرتضی بابائی

 بادیردست فاطمه

 باریجانی نیما
 باغبانیان عبدالوهاب

 پور اعظم باقر
 مجید آبادی حسین باقری

 پورکوچک آمنه بای
 بایرامپور شیرین
 بختیاری حمیده
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 شیما بختیاری
 اله زینب غیاثوند بخش

 نبخشی احسا
 یوسف بخشی

 براتی گودرزی زهرا
 جواد برازنده

 برخورداری ابولفضل

 برزگر اکبر
 سمیرا برکات

 برومند الهه
 محبوبه برهانی
 احسان پور بساط

 بصیری مرضیه

 السادات بکایی عصمت
 عصمت السادات بکایی
 اهلل آبادی روح بلقن

 آبادی سمیه بلقن
 طاهره بلوچی
 آرش بناساز

 امیر بنایان

 حمدپور م بنده
 بهاره بهالگردی

 سمیرا پور بهرام
 ثریا بهرامی
 عبدالرحمن بهرامی

 بهزاد مهسا

 علی بهزادی

 اکرم بهشتی 
 حسین بهشتی محمد

 مراد اله فر بهنام
 بیتا بیجاری

 محمدلو پروانه بیک
 حامد بیگللری

 فوزیه بیگی

 پارساراد عبدالمجید

 الدین پرکار صالح
 اله روح پروری

 نازشهرستانی ال پرهیزکار
 داود پناهی

 پوربخشی یاسمن
 سحر پورپیرعلی

 مهران پورحسین
 ابوالقاسم پوررضا
 ابوالقاسم پوررضا

 پورزنگنه بهناز

 حسن محمد پورقربانی
 پورمراد هاجر

 پورمنصوری مهرنوش
 مصطفی پویاکیان

 پهلوانی سهیال
 حمیده پیرامی
 پیمان ویسه پیران

 فرشته پیرحیاتی

 اهلل حبیب پیروی
 پیوست ناصر

 تاجور عبدالحمید
 تاجیک فرهاد

 ترکمن فهمیه

 تکدستان افشین
 الدین جالل یلمه تمدن

 توحیدی مبینا
 الهه توکل

 حمیدرضا ای تولیده
 تیرگر آرام

 حیدر غالم تیموری
 محمود ثالثی

 زاد طاهره جاسمی 

 زینب جباری
 علی جبالی

 جبالی علی

 مقدم زهره جرجانی

 اله نعمت جعفرزاده
 ماکر رودبندی جعفری

 جعفری عبدالخالق

 جعفری فاطمه
 جواد جعفری محمد 

 عرفانه جاللوند

 علی جاللی

 علیرضا جاللی

 مهدی جاللی
 جلیلی مهدی

 حامد جلیلیان

 جمشیدی بهزاد
 رضا حمید سلوکلویی جمشیدی

 جندقی جعفر
 کمال جوادی

 جوانشیر الهام
 کریم جوانمردی محمد

 فاطمه جوانی
 جوشقانی محمد

 هدیبلورچیان م جهانگیر
 مهدی جهانگیری

 جهانی صمد
 نادیا چابکسوار

 چاپاریان علی
 مهناز پور چاهی

 نوشین حقیقی پرور چمن

 چوبینه علیرضا
 محمود احمدی حاجی

 اکبری محمد حاجی
 سمانه حسینی حاجی

 ابراهیم زاده حاجی
 زاده مهدی حاجی

 کریمی زهرا حاجی

 سادات وثوق نجمه حاجی
 کریمی زهرا حاجی

 حامی سمیه 
 مهسا یحام

 احسان حبیبی

 پیمانه حبیبی

 زهرا فر حجازی

 مهدیه حجازی
 مرتضی پور حسام

 الدین حسانی جالل

 فاطمه پور حسن
 زاده جعفر حسن 

 زاده ساجده حسن
 مهدی زاده حسن

 پور محمد علی حسن
 حسنی حمید

 آبادی صدیقه حسین

 ساحل تبریزی پور حسین
 پورتقی غالم حسین
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 السادات اعظم حسینی
 یدختی معصومهب حسینی

 حسینی حامد
 سادات حسینی زکیه 

 رضا حمید حسینی سید

 یونس حسینی سید
 محسن حسینی

 حامد حسینی محمد
 وجیهه حسینی

 جواد چیه حسینی

 حضرتی صادق 
 قاسمعلی کالئی مشهدی حقانی

 رجبعلی آبادی حکم
 شعار رضا حکمت

 حسین مقدم سید حکمتی
 مهرداد شهری کهنه حلمی

 غالمحسین حلوانی
 هنزایی احسان زاده حمامی

 حمدی لیال

 نظر نیک حمیده

 زاده علی حمیدی
 میترا حنانی

 حویزی فرخنده

 حیدری احد
 میالد چروده حیدری

 رضا حیدری حمید
 حیدری ساسان 

 سعید حیدری

 حیدری محمود

 میثم حیدری
 حیدری میالد

 پور آیدا محمدیان خاتمی

 خادم منیره
 نرگس خانجانی

 خانی امیدرضا
 رضا جزنی خانی

 نسترن خائفی

 لیال خدابخشی

 محجوبه خدابخشی
 اله روح خدادادی

 خدارحمی بهنام

 خداکریم سهیال
 خاطره عربی بابا خدامی

 خدامی خاطره
 حمیده آرانی آبادی خرم

 خزایی سلمان
 امینه خسروانی
 راد فاطمه خسروی
 رویا خسروی
 یحیی خسروی
 مهدی خطیب

 خلیفه یحیی

 خلیفه یحیی
 علی خلیلی محمد
 خندان محمد

 علی خوانین

 حسن خورشا
 ذات نیما خوش

 آیدین خوشکالم
 خیاطی فاطمه

 خیراتی فرشته 
 آباد کاوه رحیم خیرخواه

 هما خیری

 پور علی داداش

 فائزه دارابی

 فاطمه دانش
 دانشمندی هادی

 خلیل دانشور
 دانشوند سمانه

 اعظم داودی
 حسین امیر طلب داودیان

 میالد درخشان

 ائیلدرخشانی میک

 دردمند فاطمه
 درفشی سیاوش
 درویشی ابراهیم

 شیری محبوبه دره
 بهروز دژدار
 آموز علی دست

 سامان دستاران

 سودابه پودنک بش دشت
 دشتی سعید

 محمد دشتی
 باقر دلخوش محمد

 دلیلی علی
 دواتگر مهدی
 دوستی سعید

 دهدشتی علیرضا
 دهستانی مهدی

 احمدرضا دهقان
 اهلل دهقان حبیب

 انی حمیدطزرج دهقان
 اصغر دهقانی
 بیدگلی صدیقه دهقانی

 دهقانی علی
 سارا دهنوی
 محبوبه دهواری

 دیانت ایمان
 وحید دیرین

 الهام دیواندری
 راضیه دیوانی

 دیوبند محسن 
 ابوالفضل ذاکریان سید

 ندا ال ذبیح
 مجتبی ذکایی

 ذوالعلی فرزانه

 ذوالفقاری احمد
 ذوالقدر فرحناز

 رادپور جواد 
 لیال راستگو

 مریم رامین
 راهبر احمد

 زاده اکرم رجبی

 رجبی عبدالحلیم 

 اسعد رحمانی

 رحمانی بهزاد
 عبدالرسول رحمانی

 رحمتی علیرضا 
 رزاق پور رحیم
 سمیرا نژاد رحیم

 رحیمی جمشید
 سلیمان رحیمی

 رحیمی سمیه 
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 نسا ماه احمدلو شیخ رحیمی

 رحیمی عبدالرحمن
 رحیمی فاطمه

 پروانه فر رحیمی
 نی عباسفروشا رحیمی

 رحیمی یاسر 
 طایفه رعنا رحیمیان

 رزازان پریسا
 رزمی عزیز

 امیر رستگار

 رستگار مرضیه
 اله رستمی روح

 رسول زاده یحیی

 رسولی زینب
 رشیدی رجب

 امید رضاخانی

 منصور آذری رضازاده
 رضایی احسان

 عباس رضایی
 بهزاد فرد رضایی

 منش عارف رضایی

 حمیده رضوی

 مسعود رفیعی

 یدهوح دل رقیق
 بافقی مهدیه رنجبر

 رنجبر مژده
 ملیحه همقاوندی رنجبر

 محمدرضا رنجبران
 رنجبریان محمد

 حمیدرضا روحانی سید 
 سمیه مجد روحانی
 مرضیه سروستانی روشن

 ریاعی شهرزاد
 ریسمانچیان مسعود 

 پوران رئیسی
 حسین زارع
 فروغ دریسی زارع

 جواد محمد سخویدی زارع
 زارع مهدی

 اسماعیل زارعی
 علی مراد پور ارعیز

 زارعی محمد

 ابوالفضل زاکریان

 زمانلو حبیبه
 زمانی احمدرضا

 افسانه آریمی زمانی

 زهرا زمانیان
 احمد فراهانی زنجیرانی

 دل رضوان زنده
 زهرا اردانه

 آموزگاری زهرا

 صفری زهرا
 محمد الدینی زین

 زیندین محمد
 دالور فاطمه زیوری

 فر جواد ساجدی

 منصوره قمصری ساده

 ازنده زهراس
 امید ساکی

 ساالری سمانه

 فرزانه خیاوی سائلی

 اصغر سبزی علی

 مرتضی سپهرجوان سید

 شادباد ناصر ستوده

 سرانجام بهزاد
 ولی سرسنگی

 سرمستی نسرین
 علی فر سعادت

 مینو سعادتمند
 اسماعیل سعیدی

 چیمن سعیدی
 سعیدی رضا

 چهاربرج مسعود سالمی
 سلطانی آزیتا

 سلطانیان علیرضا
 فاطمه نژاد انسلم

 سلورزی الهام
 سجاد سلیمی

 فاطمه سلیمی
 حسین سلیمانیان محد

 احسان سید سمائی
 بناب کیومرث سمعی

 سودی ملیحه
 حمید سوری
 شیوا سوری

 سیدمحمد سیدمهدی

 اسکوئی هوشنگ سیدان
 شاطریان ریحانه

 اسماعیل شجاع
 محسن شجاع

 دربند حامد شخصی
 علیایی امید شریف

 شریفی آرزو

 زهرا شریفی

 مهستی سنگده شریفی
 علیرضا شریفی
 مولود شریفی

 نیا مرتضی شریف

 شعیری مونا
 اکبر شفیعخانی علی

 مهدیه زاده شفیعی
 بهناز شفیعی

 الهه شکارسری
 شکری احمدرضا

 شکری ثنا
 الهه آبادی شم

 اکبر پور علی شمسی
 البنین ام شنبدی

 بخش نرگس شه
 شهبازی حمزه

 نرگس شهبازی
 مهناز پور شهرکی

 مهدی شهری

 شیرخانلو حمید

 الناز ماکو شیردل
 شیروان طاهره

 زاده اسالم شیرین 
 الهام صابر

 حمیدرضا صابری

 صاحبی حسین

 صادپاپی علی

 محمود خراشاد صادقی

 صادقی عبّاس
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 صادقی نسرین

 نوشین صادقی

 فریده صادقیان

 محترم صادقیان
 صادقیان مرضیه

 صارمی مهری
 مهناز صارمی
 محسن دیآبا نجف شاه صافی

 سوسن پور صالح
 زاهد لیال صالحی
 سعید صالحی

 جعفر صالحیان

 صامتی محمود

 محمد بیدگلی صباحی

 رقیه صبری

 مرضیه صحرایی
 السادات نسترن النسب صحیح

 میترا سیده صداقتی
 شادی کاشانی صدرائی
 مهران صدری
 اصغر زاده صدیق

 فروغ صراف

 دار سمیه صف
 صفایی رضا

 صفاییان آزاده
 عبدالرسول صفاییان

 عبدالرضا صفائیان

 علی صفری

 مصیب صفری
 علی واریانی صفری

 صمدی نرگس 

 صوفی شبنم
 مهراب صیادی

 ضیائیها معصومه
 علیرضا طالبی

 فرشته طاهری
 جواد رحیمیان طایفه
 رحیمیان رعنا طایفه

 القلندیس سیدمهدی طباطبایی
 رضا سیدحمید طباطبایی

 طباطبائی شهناز

 سارا طرزی مقدم
 قاسم طوری

 اهلل کرم طوالبی

 طهرانی مهسا

 نسیم طهماسبی

 طیبی بتول

 بهاره باالگفشه عابدی
 رضوان عابدینلو

 پروین آذر عادلی
 ایمان عارفیان
 ملیحه زاده عباس

 گوهری فائزه عباس
 آسیه عباسی

 علیرضا عباسی
 محمدرضا عباسی

 عباسی معصومه
 میالد عباسی
 نیا مرضیه عباسی

 عباسی هدایت
 رضاعباسی علی

 عبدالکریمی مهدی

 پرویز عبدالمالکی
 باقر عبدالهی محمد

 مصطفی عبدالهی
 ادیبه عبدی
 زیبا عبدی

 علی فرشید عربیان
 عزیزی مهتاب

 پور طالب عسکری
 عسکری الهام

 عسگرپورکاجی نرگس
 عسگری محسن

 جواد محمد عصاری
 میرسعید عطارچی

 الدین قوام عطاری سید
 محمدرضا نژاد عالئی

 مدرضامح علوی سید
 سیامک اشرفی علی
 محسن آبادی علی
 حسن پور محمد علی

 ایرج علی محمدی

 محمدی مهشید علی
 محمدحسن علیپور

 علیپور محمود
 احمد علیزاده

 علیزاده وحیده
 فرزاد برزی علی

 ناصر عمرانی
 فرید غفاری

 غفاری معصومه
 غفوری سهند

 نیا رضا غالم
 ترابی کبری غالمپور

 غالمپور جمشید

 لحغالمی صا
 ...عبدا غالمی
 طاهره غالمی

 زاده قادر غنی

 فرین فاطمی

 جواد فانی محمد

 زاده سهیال فتحعلی
 فتحی حسین

 زورآب بابک فتحی

 محسن نوری بیک اله فرج

 کوجردی مهدی فرجی
 مریم زاد فرخ

 فرخی اسماعیل
 حسین فرخی امیر

 فردمال جواد

 نهضت راد فردوس

 اصغر علی فرشاد
 اهلل ربیع فرمانبر

 نهضت راد سفرو

 دهنوی هاجر فروغی
 مجد فرهاد فروهر

 فرهادی سجاد
 مریم فرهادیان

 دهقان سمیه فرهنگ
 فریدبد فرنوش

 معراج فریدونی

 مهدی زاده فضل
 بابک حصار اوچ فضلی
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 فضلی بابک
 زهره فضلی

 فرید فعال
 اسدی آیدا فالح
 حسین فالح
 رضا فالح
 زاده حسین فالح
 سودا فالح
 اله مدواری روح فالح
 علیرضا مدواری فالح

 محسن فالحتی
 فالحی رقیه

 فالحی فاطمه
 فرهاد فالحی

 فالحی مجید
 حمید فلکی سید

 فوالدی بهزاد
 دهقی بهزاد فوالدی
 فرد رضا فوالدی

 عماد فهیما

 نیا محمد فهیمی
 فیروزبخت مژگان

 فیروزه مرجان
 فیروزی آرش

 مصطفی عارفی فیض
 وفا فیضی

 فاطمه قادری
 ثریا قادی

 اله ور ذبیحپ قارلی
 قاری صادق

 صدوق ثمین قاری
 پور معظمه قاسم

 خانی مهدی قاسم
 قاسمی اسماعیل

 قاسمی سمین
 امین قاسمی سید

 قانع سعید

 رضا قائمی
 زهره قجاوند

 حمید قدوسی
 قدیمی رضا

 قدیمی مریم
 قراری نورالدین

 معصومه قرائی

 فرشید شهنا قربانی

 قربانی عبدالحمید
 گوزلو فرامرز قره

 راوندی محمدرضا قطبی
 مهناز سیده قطمیری

 مهران نوی قلعه

 زهرا قلی
 قنبری پریسا

 ایوب سرتنگ قنبری
 قنبری نورالدین

 قنبری زهرا
 قیسوندی کامران

 علی زاده کابلی
 کارچانی جبرائیل

 محسن کارچانی

 شورکی فاطمه کارگر

 کاشی گیتی
 پور مرضیه کاظم

 مهناز حقیقی کاظم

 الهه کاظمی
 مژده کاظمی

 مقدم پژمان میکاظ
 حسین کاظمیان
 سعیده کاکایی
 مهرداد کامرانی

 کاوسی امیر

 کاوسی سیامک

 کاوه نجمه
 کامران کردمیر

 کرمانپور رضا
 کرمانی داوود

 علی کرمانی
 اسماعیل کرمی
 سمیه کرمی

 کرمی فرزانه

 احسان کریمی
 کریمی سارا

 صفورا کریمی

 علی کریمی
 کریمی مهنوش

 امین کشاورز
 سمانه کشاورز

 کشاورزی رضا
 کشاورزی ساره

 صدیقه کشتکار

 کالنتری رضا

 سمیه گو کم
 مهدی کنگاوری

 کوهپایی حسن

 علیرضا کوهپایی
 بهرام کوهنورد

 بوشهری شقایق کوهی
 کهنسال مرتضی

 کیانفر علی
 کیانی معین

 اهلل کیهانی ذبیح
 زهره کرمی

 یوسفعلی کریمی
 کوهی فریبا

 مهناز مبارکه کیانی

 کیقبادی نعیمه
 ینی عباسعلیگائ

 رحیم زاد گرجی

 گرزین عبدالرضا
 معصومه جزی گرسیوز

 گرکز عبدالمجید
 گروسی احسان

 فریده بابایی گل
 جواد محمد حسینی سید گل

 فریده گلبابایی

 الیاس گلپرست

 رستم گلمحمدی
 رضا گنجعلی محمد
 گودرزی زهرا

 حاتم گودینی
 چی سعید گیوه

 زاده مسعود الهیجان
 زاده اصغر اله لطف

 لطفی سعید
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 صفر لطفی
 فریدون لعل

 لکزیان کاظم

 زاده زیبا لوک
 اریاد حسین ماری

 مالنجانی نوراهلل

 مانی آرش
 زهرا بی بی متقی

 عاطفه پور متقی
 حسین محجوب

 مهدی یعقوبی محققیان

 زاده مهدی محمد
 بهروز علیزاده محمد
 ایرج فام محمد
 میرزایی حسین محمد

 محمداوغلی ابراهیم
 محمدپور حسن

 مهدی محمدزاده

 ایرج محمدفام
 محمدنیا راضیه
 محمدی زهرا
 محمدی صابر

 محمدی عباس
 محمدی فاتح

 امیر فرد محمدی

 فروغ محمدی
 کاجی سعیده محمدی

 محمدی مهدی
 محمدی یوسف 

 محمدیان فاروق
 محمود محمدیان

 محمدیان مصطفی

 محمودی جمشید

 محمودی داود
 شهرام محمودی

 محمودی علیرضا

 نازمحمودی مهر 

 مختاری مهدی 
 مداح بزرگمهر

 فرزان زاده مددی

 غالمرضا مرادی

 نگین مرادی

 باقر سید مرتضوی
 زهرا سیده مرتضوی

 فاطمه مرتضوی سیده 

 صوفیانی حامد پور مرتضی

 علیرضا پور مرتضی

 سعید مردان
 مردی حسین
 مردی قاسم

 مصطفی مرزبان

 مزینانی محمد

 مساوات علیرضا
 مشفق حسین
 رضا حمدم مشکاتی سید

 علیرضا مشکوری

 امیررضا مصطفوی
 پور فروغ مصطفی

 مصیبی مسعود
 مسعود کاشانی مطلبی
 نصرآبادی علی مطیع

 مظفری عباس
 مظلومی عادل

 نرگس بی معاشری بی

 زاده مجید معتمد
 مجید فتح معتمد

 معزز فروغ
 محمدحسین نشلجی معمری

 مقامی پروانه

 مقدسی مجتبی

 مریم پور مقصودی
 ضامکرمی حمیدر

 حکیمه مقدم مالکی

 جواد ملکوتی
 خواه مهدی ملکوتی

 ملکی بهرام
 ریحانه ملکی

 زهرا ملکی
 اهلل نبی منصوری

 پور محمدرضا اسماعیل منظم
 رضا منظم محمد

 محمدرضا منظم

 موذنی مریم

 پور شراره موسوی
 موسوی خدیجه

 سیدغالمعباس موسوی
 فاطمه موسوی سیده

 اصغر علی مهربان موسوی
 علی کال سید نجار موسوی

 زینب اصل علویه موسویان

 سکینه موسوی

 محسن فرخانی موسی
 پور محبوبه موفق

 مومنی جمیله
 حبیبه مومنی
 علیرضا سید مومنی

 مومنی محسن
 مهران مهدوی
 رحیم پوررکنی سید مهدی

 سهرابی محمد مهدی
 زهرا علمدارلو مهدی

 نیا محسن مهدی

 مهرابیان فردین
 فاطمه مهرافشان

 احمد مهری

 صومعه سید غنی میر
 سمیه سیده معینی میر

 جمالدین موسوی سید میر

 السادات نفیسه نظامی میر
 فرزین میرچراغی سید 

 میررکنی وحید
 میرزایی رمضان

 طوسی سمیرا میرزایی
 مصطفی آبادی علی میرزایی

 میرزایی محمدعلی

 مصطفی میرزایی
 وحید میرزائی

 صومعه میرغنی سید
 رکسانا میرکاظمی

 حمیده پور میهن
 رمضان میرزایی
 نسرین نجاتی

 محمد اصغر نجد
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 زهرا نجفی

 کامران نجفی
 محمد نجفی

 نجیمی محمدرضا
 علی نحوی

 ندیری ناصر
 سراجی جبراییل نسل

 نصرآبادی مهناز

 نصیری پروین 
 خدیجه نصیریانی

 فاطمه نصیریانی

 نصیریانی مریم
 نظافت حامد

 السادات الدین زینب نظام
 تریفه نظامی

 زاده عبدالرحیمنظر
 ابراهیم پور نظری
 ابراهیم آبدهگاه پور نظری

 جلیل نظری
 نظری سعید

 نظری معصوم
 زینب نظری

 دوست مرضیه نعمت

 مسعود نقاب
 نقلی فاطمه 

 امیررضا نگهبان سید

 نوراللهی مریم

 مرضیه نورانی

 نوردیده علی

 محمد نورمحمدی
 علی احمد قزل نوروزی
 اله روح نوریان

 احمد پی نیک

 اصغر روش نیک
 زهرا نیکبخت سیده

 نیکپور مریم
 نجمه نیکو

 نیکوی مهرداد
 واحدی عبداهلل

 راد فاطمه والی
 شهرام وثوقی

 علی وحیدی

 ورمزیار سکینه
 وزیری حسین

 وصلی سمیه
 جواد وطنی

 پور ابراهیم ولی

 پور فیروز ولی
 مهین الوندی
 شکرلو معصومه وهابی

 مهدی هادی
 فرزانه وفا هادی

 نهاشمی حس
 هاشمی راحله
 هاشمی زهرا

 نژاد ناصر هاشمی

 هرمزی مریم
 جو یوسف همت

 هنربخش مرضیه
 حسن هویدی

 رسول یاراحمدی
 یاری احمدرضا

 سعید یاری
 الیاسی سمیرا
 یحیایی الهام

 فر سمیه یدالهی
 جمشید چراتی یزدانی

 یزدانی حسین

 راد سعید یزدانی
 محمد یزدی

 یزدیان اسیل
 صغرا افشانی فاطمه گل یوسفی

 یوسفی مرصاد
 یارمحمدی حامد

 یارمحمدی سودابه
 
 

 
 
 


