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سىد جمال الدىن
شاه طاهرىّ ،
سىد جمال الدىن شاه طاهرى [و دىگران   ] ــ تهران:
بهداشت و اىمنى کار  /مؤلفانّ :
شرکت چاپ و نشر کتابهاى درسى اىران1392 ،
شماره درس )5722
(شاخه کاردانش؛
   148ص  :مصور ــ
ٔ
ٔ
کلىه رشته ها
متون درسى
شاخه کاردانشٔ ،
ٔ
برنامه رىزى و نظارت ،بررسى و تصوىب محتوا :کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتابهاى
رشته کودکىارى دفتر برنامه رىزى و تألىف آموزشهاى فنى و حرفه اى و کاردانش وزارت
درسى ٔ
آموزش و پرورش
 1اىمنى صنعتى  2بهداشت صنعتى الف اىران وزارت آموزش و پرورش کمىسىون
رشته کودکىارى ب عنوان ج فروست
برنامه رىزى و تألىف کتابهاى درسى ٔ

1392

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتوای این کتاب بـه نشانی

تهران ـ   صندوق پستی شمارۀ   4874/15دفتر برنامه ریزی و تألیف   آموزشهای

فنی و حرفه ای و    کاردانش  ،ارسال فرمایند.
پیام نگار (ایمیل)

info@tvoccd.sch ir

وب گاه (وب سایت)

www.tvoccd.sch.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف :دفتر برنامه رىزى و تألىف آموزشهاى فنى وحرفه اى و کاردانش
نام کتاب :بهداشت و اىمنى کار ـ 598/7

		
   

سىد جمال الدىن شاه طاهرى  ،دکتر فرىـده گل بـابـاىى  ،دکتر جـبرئىل نسل سراجى ،دکتر جـواد عدل،
مؤلفان :دکتر ّ
دکتر پروىن نصىرى ،دکتر حسىن کاکوىى و دکتر سىمىن ناصرى                                                                                                               		

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع :ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
		

			
			

تهران :خىابان اىرانشهر شمالى ـ ساختمان   شمارۀ  4آمـوزش و پـرورش (شهىد موسوى)

تلفن9 :ـ ،88831161دورنگار ،88309266 :کدپستى،1584747359 :

وب ساىتwww.chap.sch.ir :

صفحه آرا :شهرزاد قنبرى

طراح جلد :طاهره حسن زاده

جادۀ مخصوص کرج ـ خىابان ( 61داروپخش)
ناشر    :شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران :تهران ـ کىلومتر ّ 17
  تلفن 5 :ـ  ،44985161دورنگار ،44985160 :صندوق پستى139:ـ 37515

چاپخانه :شرکت چاپ ونشر کتابهاى درسى اىران « سهامى خاص »

سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ سیزدهم 1392

حق چاپ محفوظ است.
ّ

شابک ISBN 964-05-0877-2 964-05- 0877-2

شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور
خودتان را برآورده سازىد ،از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اتکاى
به اجانب بپرهىزىد.

امام خمىنى(ره)

فهرست
6ــ4ــ روش صحىح حمل و جابه جاىى بار

مقدمه
بخش 1ـ کلىات بهداشت
فصل 1ــ سالمتى و بىمارى

4

فصل 2ــ بهداشت فردى و عمومى
1ــ2ــ بهداشت فردى
2ــ2ــ بهداشت عمومى

8
8
18

31
فصل 3ــ بهداشت حرفه اى
1ــ3ــ کلىات بهداشت حرفه اى و
تارىخچه پىداىش آن 33
ٔ
35
2ــ3ــ عوامل زىان آور محىط کار
   1ــ2ــ3ــ عوامل زىان آور فىزىکى (آ لودگىهاى
35
                فىزىکى در محىط کار)
64
   2ــ2ــ3ــ عوامل زىان آور شىمىاىى
   3ــ2ــ3ــ عوامل زىان آور بىولوژىکى محىط کار 99
فصل 4ــ ارگونومى
1ــ4ــ فىزىولوژى کار
2ــ4ــ خستگى
3ــ4ــ آنتروپومترى
وضعىت صحىح بدن
4ــ4ــ طرز قرارگرفتن
ّ
5ــ4ــ چگونگى انتخاب مىز و صندلى کار با توجه
      به نوع کار

103
104
105
107
109

فصل  5ــ تسهىالت بهداشتى کارگاه
1ــ  5ــ آشپزخانه
2ــ  5ــ محل غذاخورى
 3ــ  5ــ انبار مواد غذاىى
 4ــ  5ــ حمام ــ دوش
 5ــ      5ــ رختکن
  6ــ    5ــ توالت
7ــ  5ــ دستشوىى
 8ــ  5ــ آب آشامىدنى
9ــ  5ــ مواد زاىد
10ــ  5ــ اتاق استراحت زنان

113
116
116
119
120
121
121
122
123
123
123
124

بخش 2ـ اىمنى
فصل   6ــ حوادث
1ــ  6ــ کلىات
2ــ  6ــ نکات اساسى در اىمنى برق
3ــ  6ــ گاز و اىمنى وساىل گازسوز
4ــ  6ــ اىمنى در وساىل تىز و برنده
 5ــ  6ــ اىمنى حمل و نقل
 6ــ  6ــ اىمنى حرىق و آتش سوزى
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127
127
133
136
137
141
142
147

