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ها و  بررسی وضعیت ایمنی و انجام مداخله جهت ارتقاء آن در کارگاه
  1393اصفهان در سال  هنر آزمایشگاه دانشگاه

 

  4*محمدصادق سهرابی، 3آرانی ، محسن حسامی2، غالمحسین حلوانی1حبیب اله رضاپور

  
  

  چکیده
و اعتبار سازمان شوند. با در نظر  جامعه اموال، ، هاانسان به صدمه و : در هر زمان و مکانی حوادث می توانند موجب خسارتمقدمه

 و هاآزمایشگاه در کمی مخاطرات را با هدف ارزیابی پژوهش گرفتن حوادث ناگوار رخ داده در آزمایشگاههاي کشور، بر آن شدیم تا این
 .هیمانجام د ایمنی سطح افزایش براي مداخالتی اجراي نهایت در و اصفهان هنر دانشگاه هايکارگاه

 اولیه، ارزیابی از پس انجام شده است. در ابتدا 1393مقطعی می باشد که در سال -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی روش بررسی:
 ادامه براي باال پتانسیل مخاطرات سطح با آزمایشگاه 1 و کارگاه 4 ،)مورد 28( اصفهان هنر دانشگاه هايآزمایشگاه و هاکارگاه کلیه

 ملی، حفاظتهاي  نامه آیین و OHSAS 18001 ایمنی استاندارد مبناي مخاطرات، بر کمی ارزیابی براي سپس. دندانتخاب ش مطالعه
 مداخالتی بندي آنها براساس نتایج این ارزیابی، اولویت و کمی مخاطرات ارزیابی انجام از شده بود. پس تهیه اينمره 130 لیستی چک

  گردید. مشخص مداخالت اثربخشی و تکرار کمی ارزیابی سپس این و اجرا شد ایمنی سطح افزایش براي کاهش مخاطرات و
 میانگین(% 4/45 الی 8/20 هاي مورد نظر کلی مکان براساس ارزیابی کمی، بنابر نمره دهی چک لیست ارزیابی درصد مخاطرات: نتایج

% و 31 ایمنی عالئم و تجهیزات وسایل، نقص یا وجود دمع آن اصلی کنندهایجاد باشد، که مهمترین عوامل ) می2/9 معیارانحراف و 5/35
  باشد. می ایمنی آموزش و ایمنی هشدارهاي و تجهیز عالئم باشد. مداخالت ایمنی اجرا شده شامل % می26 با ایمنی مستندات نقص یا فقدان

 3/32 الی 4/15 بازه به رصديد 4/45 الی 8/20مخاطرات کلی از بازه  آموزشی، و ایمنی مداخالت انجام از پس: نتیجه گیري
 شده، انجام مداخالت بودن هزینه کم به توجهبا. باشد می کلی مخاطرات % از6/10 میانگین بطور کاهش این. استیافته کاهش درصدي
  .باشدمی قبول قابل ایمنی % مخاطرات و به تبع آن افزایش سطح6/10 کاهش

  
  رزیابی مخاطراتارزیابی ایمنی، عالئم ایمنی، اواژهاي کلیدي: 

                                                             
  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، شبکه بهداشت و درمان، محمودآباد، ایران. -1
  عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. - 2
 ، ایران.مجتمع فوالد کویر، آران و بیدگلداشت محیط، کارشناس ارشد مهندسی به - 3

  هیئت علمی، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.  - 4
  Ms.sohrabi@aui.ac.ir، پست الکترونیکی: 09367371717* (نویسنده مسئول)؛ تلفن تماس: 

  03/08/1395تاریخ پذیرش:           19/09/1394تاریخ دریافت: 
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  19                                      و همکاران حبیب رضا پور

  1395 زمستانم، چهاردوره هشتم، شماره     لنامه علمی تخصصی طب کارفص

  مقدمه
 آن، از منظور عمل در و بالقوه خطرات از دوري میزان ایمنی
 منظور به که است فعالیت هایی و مقررات اعمال، از اي مجموعه

 خطرات کنترل یا حذف طریق از حوادث وقوع کاهش و پیشگیري
 در که شود فراهم محیطی باید ها سازمان همه در .شود می انجام

 . در)1(نشود وارد کارکنان و مشتریان به زیانی یا آسیب آن
 تربیت و آموزشی که عهده دار تعلیمهاي  ها و محیط دانشگاه
 ایمنی و سالمتی خصوص باید در می جامعه است انسانی نیروي

 درحالیکه .باشد شده اندیشیده تدابیري پرسنل و دانشجویان
هاي  بخش ترین بار زیان و ترین پرمخاطره از یکی کارهاي  ایستگاه

 کشورمان در دهند، می ختصاصا خود به را صنعتی مجموعه یک
 ها کارگاه. گردد می آنها استانداردهاي بهبود و ایمنی به اندکی توجه

 به کاري ایستگاه مجموعه از اي گونه تخصصیهاي  آزمایشگاه و
هاي  فعالیت مشخصی زمان مدت براي و روزانه که آیند می حساب

 قبیل از مسائلی. دهند می پوشش و جاي خود در را تخصصی
پوسچر  محیط، هواي آلودگی میزان صوتی، تراز نور، شدت و زانمی

 شده اعمال نیروي میزان رفته، بکار مواد و ابزارآالت فعالیت، انجام
 فاکتورهاي جمله از مختلف سطوح دسترسی و مختلف مراحل در

 پوشش عدم که هستند کار ایستگاه یک دهی شکل در مهم
 و فعالیت در تاللاخ موجب شده یاد عوامل از هریک مناسب
 بلند روحی و جسمیهاي  آسیب یا و حادثه وقوع احتمال افزایش

 سازي استاندارد و بررسی آنکه وجود با .)2- 4(شد خواهند مدت
 ایمنی، ارتقا هدف با تخصصیهاي  آزمایشگاه و ها کارگاه از بسیاري

 که اي هزینه میزان با و دارد پی در ناچیزي و اندكهاي  هزینه
 تحمیل جامعه به استاندارد شرایط رعایت عدم جهت به ساالنه

 افزایش بر عالوهنا ایمن  شرایط این. نیست مقایسه قابل شود می
 و محیط راندمان و کیفیت افت باعث حوادث وقوع احتمال

 مدت دراز در ناخواسته رفت هدر این و گردیده نیز ابزارآالت
  .)6،5،2(کنند می تحمیل سیستم به را باالییاي ه هزینه

توان به مطالعات انجام شده در  می در راستاي موارد ذکر شده
 بررسی هدف این حوزه مانند پژوهش هاي؛ دایر و همکاران با

 یال با، کو و زان)7(آموزشیهاي  محیطهاي  آزمایشگاه در ایمنی
هاي  آزمایشگاه و ها کارگاه براي ایمنیهاي  برنامه" عنوان

 تاثیر بررسی هدف و همکاران با ووچین ، )8(مالزي در "مهندسی
، )5(ها  دانشگاههاي  آزمایشگاه ایمنی بر فردي و سازمانی عوامل
 بررسی" عنوان با پژوهشی در 1391همکاران  و آبادي سند

 دامپزشکی دانشکدههاي  آزمایشگاه ایمنی و استاندارد وضعیت
در  1385و حبیبی 1383و مطالعات عدل  "سمنان دانشگاه

 محیط در ارگونومی و ایمنی فاکتورهاي بررسی ریسک
محققین به  مود. در این پژوهش هاگاه اشاره ندانشهاي  آزمایشگاه

بررسی فاکتورهاي ایمنی، حریق، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط 
و ارگونومی پرداخته و براي بهبود وضعیت ایمنی موجود نیز 

  .)12- 9(و مداخالتی پیشنهاد کرده اند رها راهکا
 از زیر دالیل به ها دانشگاه در جودموهاي  کارگاه و ها آزمایشگاه

  :برخوردارند مضاعفی اهمیت
 مرتبه اولین براي که هستند دانشجویانی گیرندگان آموزش) 1

 به نیاز و کنند می تجربه را آزمایشگاهی تجهیزات و مواد با کار
  .دارند خاصی کنترل و توجه

 اب مقایسه در تعداد نظر از محیط ها این به کنندگان مراجعه) 2
  .باشد می متنوع و زیاد بسیار دیگر کارگاه و ها آزمایشگاه

 گیرد می انجام آزمایشاتی بعضا ها کارگاه و ها آزمایشگاه در) 3
 دقت و کنترل به نیاز که شوند می تجربه اول بار براي که

  .باشد می بیشتري
 فیزیکی، عوامل و شرایط تحت دانشجویان ها کارگاه در) 4

 در که گیرند می قرار نیرو انتقال و ایجاد هاي دستگاه و محیطی
   اي تخصصی آموزش کارگاهی سالمتی و ایمنی خصوص

 .)3( اند نگرفته فرا

 صدمه و خسارت باعث که هستند ناخواسته رویدادهایی حوادث
 ضعف ي نشانه حوادث بروز. شوند می جامعه و اموال ، ها انسان به
هاي  سازمان اصلی مساله و نگرانی امروزه. باشد می سیستم در

 حذف و شناسایی صنعتی بهداشت و ایمنی زمینه در مسئول
 و کرده تهدید ار افراد زندگی و تندرستی که است خطراتی

 وارد صدمه نیز محصوالت و تجهیزات ها، دارایی ابزارها، به تواند می
 حذف کامل بطور نتوان را خطراتی چنین ریسک هنگامیکه. کند
 پیشنهاد و ها توصیه که است این ایمنی متخصصان وظیفه کرد
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 20 بررسی وضعیت ایمنی و انجام مداخله جهت ارتقاء آن ...                               

  1395 زمستانم، چهاردوره هشتم، شماره     فصلنامه علمی تخصصی طب کار

 حد کمترین تا آنها ریسک کاهش و خطرات کنترل براي را هایی
یکی از روشهاي معمول سنجش  .)13- 15(کنند  هارائ قبول قابل

وضعیت ایمنی بازرسی ایمنی توسط چک لیست ها است. چنانچه 
بازرسی ایمنی به شیوه صحیحی انجام گیرد و ابزار مورد استفاده 

تواند یکی از اصول اساسی در پیشگیري از بروز  می نیز معتبر باشد
ایمنی توسط متخصصین و یا هاي  حوادث ناگوار باشد. این بازرسی

ثبت شده در صنایع و هاي  مسئولین ایمنی و بهداشت بنابر رویه
کارگاه ها به منظور بررسی وضعیت ایمنی موجود و یافتن نقاط 

  .)16- 18( شود می نقص سیستم بکار برده
 در ایمنی مخاطراتکمی  هدف از انجام این پژوهش ارزیابی

شیمیایی و  برق، حریق، عوامل فیزیکی، ایمنی محورهاي؛ عوامل
در آزمایشگاه ها و  این مخاطرات اولویت بنديارگونومی، سپس 

دانشگاه هنر اصفهان و در نهایت انتخاب و اجراي هاي  کارگاه
  باشد. می ایمنیسطح افزایش کاهش مخاطرات و مداخالتی براي 

  روش بررسی
رود که در بازه  می بشمار مقطعی - این مطالعه از نوع توصیفی

. ابتدا پس از ارزیابی بودانجام شده  1393زمانی سه ماهه اول سال 

 28دانشگاه هنر اصفهان (هاي  کارگاه ها و آزمایشگاهکلیه اولیه 
از دید مورد) بر مبناي سابقه بروز حوادث، وضعیت کلی ایمنی 

آزمایشگاه، پتانسیل یا  متخصص ایمنی و نظر مسئول کارگاه
 4 ،اجراي مداخالتهاي  خطرات موجود و همچنین محدودیت

آزمایشگاه  1کاغذ و صحافی) و  - سیلک چاپ - فلز  - چوبکارگاه (
سپس براي ارزیابی .  یمی) براي ادامه مطالعه انتخاب شده بود(ش

 ایمنی بناي استانداردبر م 1موضوعات مشخص شده در جدول
OHSAS 18001 نظربا  همچنین و ملی حفاظتهاي  نامه آیین و 

 حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز ایمنی کارشناسان تخصصی
 لیست چک این. گردید تهیه یلیست چک کار بهداشت و فنی

 بوده خیر و بله صورت به سواالت این که بوده سوال 130 شامل
یاز براي موضوع مخاطره مورد نظر و با هر پاسخ خیر یک امت که

 8مکان مورد نظر ثبت گردیده و در نهایت درصد مخاطرات در 
مجموع  شود. می مکان مورد نظر مشخص 5حوزه و  5موضوع، 

که  موضوع معرفی شده 8نمرات بدست آمده از چک لیست در 
 نمره خواهد داشت. 130حداکثر 

  دانشگاه هنر اصفهانهاي  کارگاه ها و آزمایشگاه ایمنی میزيم در بررسی مورد مخاطرات موضوعات: 1جدول

 تعداد سوال مهمترین موارد مورد بررسی  موضوع

حفاظت و ایمنی کار و هاي  سطح دانش ایمنی مسئول کارگاه/آزمایشگاه، دستورالعمل  بهداشت و ایمنی مدیریت
  11  محیطلیه در اوهاي  نظافت عمومی و کمکایمنی، هاي  انجام بازرسی ماشین آالت، 

  26  محیط در نیرو کننده تولید آالت ماشین و ارتعاش و صدا فیزیکی، خطرات  فیزیکی عوامل

(وجود آالت ماشین الکتریکی سازي ایمن برقی، آالت ماشین ایمن داري نگه و تعمیرات  ایمنی برق
  23  سیستم اتصال به زمین، وجود کفپوشهاي عایق زیر تابلوهاي برق و غیره)

  24  نشانی آتشهاي  کپسول و حریق اطفاءهاي  سیستم و حریق کننده ایجاد عوامل  قحری
  12  در محیط موجود شیمیایی مواد کنترل و جابجایی داري، نگه  عوامل شیمیایی

  12  فردي مورد نیاز دانشجویان و مسئولین حفاظت وسایل  فردي حفاظت وسایل
  6  در محیط نیاز دمور ایمنی عالئم و ها پوستر وجود  عالئم ایمنی
  16  شوند می عضالنی- اسکلتی صدمات موجب که ارگونومی فاکتورهاي ریسک  ارگونومی

  130  کلی مخاطراتمجموع 
 براي سواالتی موضوعات تمامی در شده تهیه لیست چک در

 و ایمنی ایمنی، مستندات و ها دستورالعمل وجود سنجش
 ایمن نا رهايرفتا ایمنی،هاي  آموزش ،کار محیط کلی بهداشت

 .است شده تدوین موجود ایمنی عالئم و تجهیزات وسایل، و
سهم این سواالت در حوزه الف) وجود دستورالعمل ها و 

درصد، ب) ایمنی و بهداشت کلی محیط  21مستندات ایمنی 

درصد، د) رفتارهاي  10ایمنی هاي  درصد، ج) آموزش 27
 25یمنی درصد و ه) وسایل تجهیزات و عالئم ا 17ناایمن 

  باشد.  می درصد
ها و آزمایشگاه کارگاه  مخاطراتسطوح  ،پس از انجام ارزیابی
تخصیص منابع مالی  و با اولویت بندي مورد نظر مشخص شد

کاهش مخاطرات و مداخالتی براي  ،جهت افزایش سطح ایمنی
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  21                                      و همکاران حبیب رضا پور

  1395 زمستانم، چهاردوره هشتم، شماره     لنامه علمی تخصصی طب کارفص

سعی شد در ابتدا مداخالتی . افزایش سطح ایمنی اجرا گردید
نسبت هزینه به سود باالتري باشد. این انتخاب گردد که داراي 

آموزش پرسنل  ایمنی و تجهیزات و وسایل مداخالت ارتقاء
در نهایت پس از گذشت یک ماه از انجام مداخالت بودند. 
با روش مشخص شده تکرار خواهد شد  کمی مخاطراتارزیابی 

  تا اثربخشی مداخالت مشخص گردد.
  نتایج

 کارگاه ،59 با برابر چوب کارگاه براي بدست آمدهنمرات 
 شیمی آزمایشگاه ،49 سیلک چاپ کارگاه ،57 صحافی و کاغذ

باشد. براساس این نمرات منفی بدست  می 39 فلز کارگاه و 27
آمده ارزیابی کمی مخاطرات کلی مکانهاي مورد نظر انجام شده 

در نمودار قبل و بعد از مداخالت  مخاطراتدرصد نسبی این که 
  است.نشان داده شده  1

  
  
  
  
  
  

  ها. سمت چپ قبل از انجام مداخالت، سمت راست بعد از انجام مداخالت کارگاه و آزمایشگاه کلی مخاطرات درصد :1نمودار
  

 2/16بنابر نمودار فوق درصد مخاطرات کلی کارگاه چوب 
درصد، کارگاه چاپ سیلک  5/11درصد، کارگاه کاغذ و صحافی 

 2/9درصد و کارگاه فلز  4/5درصد، آزمایشگاه شیمی  8/10
با توجه به درصد پس از انجام مداخالت کاهش یافته است. 

اینکه سواالت چک لیست منتخب در هشت موضوع مطرح شده 
 کارگاه کلی مخاطرات ایجاد در موضوعات از هریک نقشاست، 

  .است داده نشان 2 نمودار در شده ارزیابی آزمایشگاه و ها

  
  
  
  
  
  
  
  

   ها کارگاه و آزمایشگاه گانه در8براساس موضوع  کلی مخاطرات صددر نسبت :2نمودار

با  مدیریت ایمنیدر موضوعات  مخاطراتبیشترین میزان 
عوامل درصد،  14 حریقدرصد،  15با  ایمنی برقدرصد،  25

درصد  11و ارگونومی با  درصد 12آمیز  فیزیکی مخاطره
منفی در  هرنمبه فراوانی سواالتی که  نگاهبا مشخص شده است. 

موارد ذیل به عنوان توان به  می کسب نمودندچک لیست 

گذاري  عدم حفاظمخاطرات متداول و با تکرر باالتر اشاره نمود: 
ایمنی مدون، عدم هاي  ایمن دستگاه ها، عدم وجود دستورالعمل

 داري نگه ضایعات و عدم آموزش ایمنی مرتبط با شغل، وجود
 سیم از سیم کشی موقت، وجوداستفاده غیر مجاز مواد،  صحیح
عدم آموزش اطفاء حریق دانشجویان و برخی  ایمن، غیر کشی
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ایمنی اشاره هاي  مسئولین کارگاه، و عدم وجود عالئم و نشانه
  نمود.
 ایجاد حوزهپنج  براساس مخاطرات درصد نسبی انتها در
 در است حذف یا و کنترل مداخله، قابل کهمخاطرات  کننده
 موضوع این بیانگر نمودار این. است شده مشخص 3 نمودار
 محیط در مخاطرات ایمنی افزایش دلیل بیشترین که است

 وسایل، نقص یا فقدان: ترتیب به ها آزمایشگاه و ها کارگاه

 فقدان ،کلی مخاطرات درصد از 31 با ایمنی عالئم و تجهیزات
 اندازي، راه براي ایمنی مستندهاي  برنامه و ها دستورالعمل

 مخاطرات حوزه درصد، 26 با کار محیط در داري نگه و یتفعال
 عدم درصد، 24 با کار محیط در کلی بهداشت و ایمنی

 11 با دانشجویان و پرسنل مسئولین، به ایمنیهاي  آموزش
 با آزمایشگاه یا کارگاه محیط در ناایمن رفتارهاي بروز و درصد

   .باشد می کلی مخاطرات از درصد 8
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مخاطره کننده ایجادهاي  حوزه براساس سهم مداخالت از مخاطرات قبل و بعددرصد  :3دارنمو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  عالئم ایمنی باز طراحی شده :1تصویر
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 و باالتر ایمنی سطح به حصول نتایج بدست آمده براي بنابر
 سودآورترین به توجه با مداخالت هزینه نظرگرفتن در همچنین

 از اعم ایمنی تجهیزات و وسایل تقاءار ایمنی،هاي  روش
 محیط در ایمنیهاي  نوشته و عالئم و آالت ماشین کردن ایمن

 شده است که انتخاب اول مداخله عنوان به آزمایشگاهو  کارگاه
 و عالئم سازي پیاده به نسبت هزینه حداقل با توان می

 و ها کارگاه نیاز و شرایط به توجه با ایمنیهاي  توصیه
هاي  عالئم ایمنی و هشدار .پرداخت شده ارزیابی هآزمایشگا

 وزارتها  کارگاه در ایمنی عالئم نامه آیین با مورد نیاز مطابق
 1طراحی شده که در تصویرباز ) 1386(اجتماعی امور و کار

 پرسنل ایمنی آموزش دوم مداخلهشوند.  می نمایش داده
ه شد اجرابه صورت مشارکتی انتخاب و ) کارگاه مسئولین(

 کاربردي ایمنی مباحث در مشارکتی آموزشهاي  مزیت از است،
 بطور باید که افرادي کم تعداد( بودن هزینه کم مطالب، بودن

  .)19(است زمان در جویی صرفه و) ببینند آموزش مستقیم
  گیري و نتیجه بحث

مطابق آمده در ابتداي پژوهش  بدست مخاطرات کلیدرصد 
 4/45الی  8/20 هاي مورد نظر در بازه براي مکان 1نمودار

باشد. عوامل  می )2/9و انحراف معیار  5/35درصدي (میانگین 
نشان  (قبل از مداخله) 3ایجاد کننده اصلی آن که در نمودار

 عالئم و تجهیزات وسایل، نقص یا وجود عدم ،داده شده است
 حفاظتی وسایل. کنند می ایجاد را مخاطرات از درصد 31 ایمنی

 تجهیزات حریق، اطفاء و عالناهاي  سیستم از اعم ایمنی و
 عهده ایمنی عالئم و فردي حفاظت وسایل ها، دستگاه ایمنی

 با را افراد تماس و بوده محیط در ایمنی سطح افزایش دار
. ندده می کاهش کار محیط حذف قابل غیر و بالقوه خطرات

 و ها دستورالعمل نقص یا فقدان حوزه بعدي در ایجاد مخاطرات
نظر به اینکه وجود . است درصد 26 با ایمنی مستندات

شرایط و  اهشک و عمل به آن در ایمنیهاي  دستورالعمل
 توصیه تمامی در کار موثر بوده محیط در ایمننا رفتارهاي

 توصیه آن اجراي و تدوین به ایمنی و کار تحفاظهاي  نامه
 24 سهم نیزمحیط کار  کلی بهداشت و ایمنی. است شده

 مانند مسائلی که داشته را ت کلیمخاطرا ایجاد از درصدي
 و آزمایشگاه، کارگاه عمومی نظافت و نظم کارگاه، مسئول وجود

موارد  مشخص جهت طرح گروه یا ایمنی کمیته وجود یک
 یا فقدان عامل دو انتها در. هستند آن ایجاد عاملایمنی، 

 ناایمن رفتارهاي وجود و درصد 11 ایمنیهاي  آموزش کمبود
 يکارهاي  محیطاین  در مخاطرات کننده لتکمی درصد 8 با

 بوده استوار عقیده این بر همواره ایمنی متخصصین. باشند می
 سطح توان می افراد به ایمنیهاي  مهارت و اصول آموزش که اند

 حوادث و ناایمن رفتارهاي بروز از و بخشید ارتقا را ایمنی دانش
  .)13,20( نمود جلوگیري

 8مخاطرات براساس موضوع در نتایج بدست آمده از ارزیابی 
کلی در موضوع  مخاطراتنده درصد از عوامل ایجادکن 25 گانه

مدیریت ایمنی و بهداشت جاي داشتند. در مطالعه نوروزي و 
همکاران با روش مشابه نیز موضوع مدیریت ایمنی به عنوان 
عامل اصلی ایمنی سیستم شناخته شده و بیشترین تاثیر را بر 

چین وو نیز یکی از مهمترین عوامل  .)1(گذارد  می سطح ایمنی
آزمایشگاه و کارگاهی هاي  تاثیر گذار بر سطح ایمنی در محیط

در  .)5(دانشگاه ها را مدیریت ایمنی و بهداشت بیان کرده است
ي افزایش سطح ایمنی و کاهش مطالعه کو و همکاران نیز برا

ایمنی در کارگاه ها و هاي  آموزش برنامه نا ایمن ازهاي  رفتار
 .)8(استفاده کرده اندمالزي هاي  آزمایشگاه

 در کلی مخاطرات یآموزش و ایمنی مداخالت انجام از پس
 معیار انحراف و 9/24 میانگین( درصدي 3/32 الی 4/15 بازه

 بطور کلی که این کاهش در مخاطرات. است یافته کاهش) 1/6
 بودن هزینه کم به توجه با. باشد می درصد 6/10 میانگین

 ایمنی سطح درصدي 6/10 افزایش شده انجام مداخالت
 سهم که 3 نمودار بررسی با همچنین. باشد قبول قابلتواند  می

 انجام از بعد و قبل را کلی مخاطرات کننده ایجادهاي  حوزه
 ایمنی عالئم و تجهیزات وسایل، حوزه دهد می نشان مداخالت

 درصد 15 ایمنی مستندات و ها دستورالعمل حوزه و درصد 19
 صورت به همواره ایمنی اینکه به توجه با. است داشته کاهش
 نباید باشد می خطر از رهایی میزان نشانگر و شده تعریف نسبی
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 نتایج از میتوان و داشت را درصدي 100 ایمنی حصول انتظار
 کم مداخالت انجام با که نمود بندي جمع اینگونه پژوهش این

 در و یافته کاهش خطرات کلی مخاطرات از درصد 6/10 هزینه
 يرفتارها و کلی بهداشت و ایمنی حوزه در مداخالتی بعدي گام

این مطالعه هاي  از جمله محدودیت  .گردد می توصیه ایمن نا
نحوه انتخاب مداخالت با توجه به منابع محدود مالی و عدم 
امکان استفاده از چندین ابزار سنجش وضعیت ایمنی در بازه 

گردد در آینده به  می باشد که پیشنهاد می تري زمانی گسترده

اه ها و کارگاه ها و بسط روشهاي ارزیابی ایمنی در آزمایشگ
  تداوم افزایش سطح ایمنی پرداخته شود.

  سپاسگزاري
این مقاله حاصل بخشی از نتایج طرح پژوهشی به شماره 

باشد و  می معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان 1/923
دانند از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و  می محققین الزم

ا را یاري نمودند کلیه همکارانی که در انجام این پژوهشی م
 تقدیر و تشکر کنند.
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Abstract 
Introduction: In every time and place, accidents can cause damages or injuries to people, property, 

community and organization reputation. With respect to this point that accidents occurred in laboratories of 
our country, this study aimed to assess the hazards in laboratories and workshops of Isfahan University of 
Art and also the implementation of interventions to increase the safety level in these places. 

Methods: This is a cross-sectional study. After initial evaluation of all workshops and laboratories of the 
Isfahan University of Art, 4 workshops and laboratories with high potential level of hazards were selected for 
further study. Then, for quantitative assessment of hazards made a 130-question assessment checklist was 
prepared based on OHSAS 18001. After performing quantitative assessment of hazards and prioritizing them 
based on the results of this evaluation, interventions were implemented to decrease hazards and increase the 
safety level. Finally, quantitative assessment repeated and efficacy of interventions has been identified. 

Results: Based on the quantitative assessment according to evaluation checklist score, the percentage of 
general hazards in target sites was 20.8 to 45.4 % (Mean = 35.5, SD=9.2). Lack of safety supplies, equipment 
and signs with 31% and deficiency of safety procedure with 26 % were the most important factors 
corresponding to evaluated safety risk levels. Two interventions were implemented, including designing and 
installing safety signs and safety training. 

Conclusion: After the educational and safety interventions, total hazards decreased from range of (%20.8 - 
%45.4) to range of (%15.4 - %32.3). According to the low cost of the implementing the interventions, the 
mean overall safety level is decreased (10.6%) thus increasing the safety level is acceptable.  

 
Keywords: Safety Assessment; Safety Signs;  Hazard Assessment 
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