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  چکیده 

. ها، صرفنظر از منشاء کسب آنهاست گیري از انواع تکنولوژي ها و صنایع، بهره یت سازمانهاي اصلی در موفق یکی از مولفه

هاي نامناسب و یا  هاي مختلف منافع آشکار بسیاري وجود دارد، استفاده از تکنولوژي کارگیري تکنولوژي هر چند در به

ها  یکی از مهمترین جنبه. ها به دنبال داشته باشد تواند پیامدهاي نامطلوبی براي سازمان استفاده نامناسب از تکنولوژي می

از این رو الزم . در کسب و استفاده صحیح از تکنولوژي در نظر گرفتن مالحظات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی است

.است در مراحل مختلف دورة عمر تکنولوژي، این موضوعات مورد توجه قرار گیرد

هاي تکنولوژي به شناسایی و تحلیل  مند که با توجه به ویژگی ابزاري است نظام، TSDS 2برگۀ اطالعات ایمنی تکنولوژي

گیري ایمن از  هاي الزم در بهره رسان ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی تکنولوژي پرداخته و راهنمایی عوامل بالقوه آسیب

  .نماید تکنولوژي را در قالب یک فرم اطالعاتی ارائه می

  .شود و نحوة استفاده از آن پرداخته می TSDSه مفاهیم کاربردي اولیه به معرفی در این مقاله پس از ارائ

  

   تکنولوژي، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، برگۀ اطالعات ایمنی تکنولوژي: هاي کلیدي واژه

  

  

  ه مقدم - 1

هاي مدیریت  استههاي مختلف به منظور حرکت در راستاي توسعه صنعتی از مهمترین خو گیري از تکنولوژي امروزه بهره

هاي جدید، حصول اطمینان از ایمن بودن تکنولوژي و یا در پیش  ویژه تکنولوژي در استفاده از تکنولوژي، به. هاست سازمان

مورد توجه  3این موضوع باید از ابتداي دوره عمر تکنولوژي. هایی براي استفاده ایمن از آن اهمیت بسیار دارد گرفتن رویه

هاي مختلف ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی تکنولوژي بررسی شود،  پردازي جنبه ي که در مرحله ایدهقرار گیرد، به نحو

 4ها مورد توجه قرار گیرد، در کاربردهاي صنعتی مالحظات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در ساخت نمونه، این جنبه

)HSE (سازي و  ، بلوغ و حتی نزول در راستاي ایمنصورت کاربردي درآید و در مراحل مختلف رشد و اقدامات مربوطه به

.استفاده ایمن از تکنولوژي گام برداشته شود

                                                          
  وري شرکت مهندسی مروجان بهره HSEدانشگاه عالمه طباطبایی، مدیر آکادمی  -اس ارشد مدیریت تکنولوژيکارشن. 1

2. Technology Safety Data Sheet (TSDS)
3. Technology Life Cycle (TLC)
4. Health, Safety, Environment (HSE)
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مشی جدیدي به این منظور در پیش گرفت که هدف اصلی آن  دفتر دپارتمان محیط زیست امریکا خط 2001در ژانویه 

  .دگان در انتخاب تکنولوژي بودگیرن کنندگان و تصمیم دهندگان، استفاده توجه به ایمن کردن تکنولوژي براي توسعه

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود ها نیز توسط این دفتر ارائه گردید که از آن جمله می به این منظور برخی راهنمایی

  1هاي اطالعات ایمنی تکنولوژي استفاده از برگه- 

  کنندگان تکنولوژي ارتباط با استفاده- 

زیست محیطی توسط مراجعی که در مراحل مختلف دوره عمر  به اشتراك گذاشتن اطالعات ایمنی، بهداشتی و- 

.تکنولوژي با آن سر و کار دارند

در ادامه مقاله به . گیري ایمن از انواع تکنولوژي باشد تواند راهکاري بسیار مناسب در راستاي بهره ها میTSDSاستفاده از 

.شود و مندرجات آن پرداخته می TSDSنحوه تدوین 

هاي زیست محیطی، وزارت دفاع، وزارت انرژي و موسسه  زیست محیطی امریکا، نهادهایی نظیر مرکز ملی آموزشعالوه بر دفتر 

  .  اند هایی در این خصوص انجام داده ، فعالیت2ملی ایمنی و بهداشت امریکا

  

2- TSDS  چیست؟  

ئه اطالعاتی در زمینه نوع و ماهیت برگه اطالعات ایمنی تکنولوژي، سندي است که ضمن معرفی اجمالی تکنولوژي، به ارا

ابزاري موثر براي انتقال اطالعات مربوط  TSDSبه عبارت دیگر . پردازد محیطی تکنولوژي می خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست

در دفتر ایمنی،  1994این مفهوم در سال . محیطی تکنولوژي به کاربران است به خطرات و مالحظات ایمنی، بهداشتی و زیست

.اشت و محیط زیست دپارتمان محیط زیست امریکا مطرح گردیدبهد

TSDS نماید کنندگان منتقل می اطالعات را در ساختاري قابل فهم به استفاده.TSDS  ساختار منحصر به فردي ندارد؛ اما

ه با ارائه یک نمونه جدا از ساختار مورد استفاده، حاوي مطالبی در مورد مالحظات ایمنی و بهداشت تکنولوژي است که در ادام

  .شود به تشریح آنها پرداخته می

  

   TSDSراهنماي تدوین  - 3

شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات. 1- 3

تجزیه و تحلیل خطرات باید به موازات توسعه . اساساً فرایند تجزیه و تحلیل خطر است TSDSفرایند ثبت اطالعات در 

اي در تکنولوژي به منظور ایمن  تواند منجر به تغییرات و اصالحات سازنده تحلیل همزمان خطرات می. تکنولوژي انجام شود

.آن شود  3نمودن تکنولوژي و افزایش ایمنی ذاتی

هاي مختلف انجام  یک کار گروهی است که توسط تیمی با تخصص TSDSتجزیه و تحلیل خطرات تکنولوژي به منظور تدوین 

شوند، اما در هر صورت حضور فرد یا افرادي که داراي  لوژي و اجزاء آن انتخاب میها با توجه به نوع تکنو این تخصص. شود می

  :اطالعات کافی در موارد ذیل باشند، ضروري است

  تکنولوژي و اجزاء آن- 

هاي اکتساب تکنولوژي روش- 

انواع خطرات- 

هاي شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر روش- 

مباحث ایمنی شغلی و حفاظت فردي- 

                                                          
1- Technology Safety Data Sheet
2. National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH)
3 !!! Inherent Safety 
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)شامل قوانین، حدود مجاز و سایر الزامات(محیطی  بهداشتی و زیستالزامات ایمنی، - 

سازي تکنولوژي محیطی مربوط به بومی مالحظات ایمنی، بهداشتی و زیست- 

توان فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل کامل و دقیق خطرات  را می TSDSآمیز  به این ترتیب کلید توسعه و تدوین موفقیت

مند  براي شناسایی و تجزیه و تحلیل نظام. بخشی ناگسستنی و جاري در فرایند توسعه تکنولوژي باشد این فرایند باید. دانست

با توجه به فاکتورهایی نظیر وضعیت تکنولوژي . هاي متعددي وجود دارد ها و عملیات روش خطرات مربوط به فرایندها، فعالیت

. توان از آنها بهره برد هاي موجود، می ها، مزایا و معایب روش در چرخه عمر، پیچیدگی تکنولوژي، نوع خطرات و نیز ویژگی

:ها عبارتند از برخی از این روش

  1تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر- 

2؟....اگر -شود تجزیه و تحلیل چه می- 

  3مطالعه خطر و قابلیت - 

  4تجزیه و تحلیل درخت خطا - 

  5تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن- 

کنترل خطرات و نیز کسب آمادگی / توان اقداماتی به منظور کاهش ناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات میپس از انجام فرایند ش

  .هاي احتمالی انجام داد جهت مواجهه با حوادث و آلودگی

مناسب   TSDSهاي  ویژگی. 2- 3

 -TSDS ،باید براي استفاده کاربران تکنولوژي طراحی شود  

بندي شوند، شناسایی و رتبه TSDSاز گیري  خطرات تکنولوژي باید با بهره- 

اطالعات مندرج در آن باید براي کاربران قابل فهم باشد،- 

 -TSDS کنندگان تکنولوژي قرار گیرد، باید در دسترس کاربران و استفاده

 -TSDS باید به عنوان ابزاري براي آموزش کارگران و کاربران تکنولوژي استفاده شود.

  

   TSDSمندرجات  -4

ها و نهادهاي  سازمان. دارند) MSDS(6هاي اطالعات ایمنی مواد شباهت بسیار با برگه TSDSموجود  ساختارهاي

هر چند . اند فعالیت دارند، ساختارهاي مختلفی را به این منظور پیشنهاد نموده  TSDSمختلفی که در توسعه و تدوین 

شامل موارد ذیل  TSDSتوان دریافت که یک فرم  میخورد اما با بررسی آنها  هاي اندکی در ساختارها به چشم می تفاوت

:باشد می

  مشخصات تکنولوژي- 

  فرایند تکنولوژي) توصیف(شرح - 

عکس، دیاگرام یا نقشه تکنولوژي- 

هاي زیست محیطی آلودگی- 

خطرات ایمنی- 

                                                          
1 . Preliminary Hazard Analysis (PHA)
2 . What – if? Analysis
3 . HAZard & Operability Study (HAZOP)
4.  Fault Tree Analysis (FTA)
5. !Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
6. Material Safety Data Sheet (MSDS)
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خطرات بهداشتی- 

تحلیل فازي- 

HSEمالحظات و طرحهاي - 

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري- 

  مالحظات خاص- 

گردد، باید به صورت خالصه، واضح و قابل فهم ارائه شود تا کاربران  ارائه می TSDSهاي  عاتی که در هر یک از بخشاطال

محیطی مربوط به تکنولوژي را درك نموده و اقدامات حفاظتی  تکنولوژي بتوانند به راحتی مباحث ایمنی، بهداشتی و زیست

را قادر به درك مباحث تکنولوژیکی، فنی و  HSEاین باید مدیران و کارشناسان  عالوه بر. الزم را به صورت مناسب انجام دهند

محیطی تکنولوژي نموده و آنها را در خصوص اقدامات مورد نیاز در  هاي ایمنی، بهداشتی و زیست مدیریتی مرتبط با طرح

  .شود پرداخته می TSDSاي در ادامه به شرح مختصر هر یک از بنده. ها راهنمایی نماید راستاي استقرار این طرح

  

  مشخصات تکنولوژي - 1- 4

حداقل اطالعاتی که باید در . شود وسیله آن شناخته می گردد که تکنولوژي به اطالعاتی ارائه می TSDSدر این بخش از 

:این بخش درج گردد عبارتند از

  .ا آنها شناخته شوداي که ممکن است تکنولوژي ب ها و عالئم مشخصه نام علمی و تجاري تکنولوژي و نام- 

نام و آدرس سازنده و سایر اطالعات تماس- 

یا آخرین تاریخ به روز رسانی TSDSشماره ویرایش، ماه و سال انتشار - 

  

  فرایند تکنولوژي ) توصیف(شرح  -2- 4

العات هر چند شرح فرآیند شامل اط. نماید این بخش اطالعات پایه در خصوص کارکردها و عملیات تکنولوژي را ارائه می

ارائه اطالعات کامل و قابل فهم، به نحوي که . نماید شود اما کاربران را با تکنولوژي آشنا می مربوط به خطرات تکنولوژي نمی

هر چند ارائه اطالعات کامل در این بخش مورد نظر . بتواند یک آشنایی کلی از فرایند تکنولوژي ایجاد نماید، بسیار مهم است

.هاي عملیاتی و استاندارهاي مربوط وجود ندارد نشان دادن جزئیات رویهاست اما الزامی براي 

  

  عکس، دیاگرام یا نقشه فرایند. 3- 4

ها براي کاربران قابل  ها و طرح چنانچه استفاده از تصاویر، نقشه. نماید دیاگرام فرایند یک دید کلی از سیستم فراهم می

ممکن است شامل چند تصویر یا دیاگرام از تکنولوژي  TSDSاین بخش از . ودش تر باشد، استفاده از آنها ترجیح داده می فهم

ها باید به صورت واضح از جمله در مورد  است و در صورت امکان تصاویر و دیاگرام TSDSاین بخش قسمت مهمی از . باشد

  .گذاري شده باشند کد/ گذاري خطرات بر چسب 

  هاي زیست محیطی آلودگی. 4- 4

هاي شیمیایی و  محیطی نظیر گرد و غبار، ضایعات رادیواکتیو، پساب هاي زیست ها ممکن است آالینده لوژيبسیاري از تکنو

محیطی ناشی از کاربرد تکنولوژي و اثرات و پیامدهاي مربوط به این  هاي زیست الزم است که انواع آلودگی. غیره داشته باشند

  .شرح داده شوند TSDSها به صورت واضح در  آلودگی

  

  خطرات ایمنی. 5- 4

  .گردد هاي بروز حادثه ارائه می اطالعاتی در مورد تأثیرات تکنولوژي بر ایمنی شغلی و پتانسیل TSDSدر این بخش از 
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خطرات الکتریکی، خطرات مکانیکی، خطرات : اي از خطرات که باید در این قسمت مورد توجه قرار گیرند عبارتند از نمونه

ها، خطوط لوله، مخازن و سیلندرهاي  ها، سکوها و داربست فضاهاي بسته، نردبان... ) خورندگی و  واکنش شیمیایی،(شیمیایی 

  ....تحت فشار، حریق و انفجار، وسایل نقلیه، اجسام معلق و 

  .استفاده نمود 1بندي خطر مطابق جدول  توان از درجه تر شدن اطالعات مربوط به خطرات می براي قابل فهم

  

ندي خطرب درجه 1جدول   

توصیف خطردرجه خطر

.تواند منجر به مرگ شود خطري که می9  

.تواند منجر به ناتوانی کلی دائمی شود خطري که می8

.تواند منجر به نقص عضو دائمی شود خطري که می7

.تواند منجر به ناتوانی جزئی دائمی گردد خطري که می6

.روز کاري از دست رفته شود 90هاي شغلی با بیش از  هاي جسمی و بیماري  تواند منجر به آسیب خطري که می5

.روز کاري از دست رفته شود 89تا  60هاي شغلی بین  هاي جسمی و بیماري  تواند منجر به آسیب خطري که می4

.روز کاري از دست رفته شود 59تا  30ی بین هاي شغل هاي جسمی و بیماري  تواند منجر به آسیب خطري که می3

.روز کاري از دست رفته شود 29تا  1هاي شغلی بین  هاي جسمی و بیماري  تواند منجر به آسیب خطري که می2

.هاي شغلی با کمتر از یک روز کاري از دست رفته شود هاي جسمی یا بیماري تواند منجر به آسیب خطري که می1

  

هداشتیخطرات ب. 6- 4

بندي  توان از درجه به این منظور می. کلید خطرات بهداشتی مرتبط با تکنولوژي باید، بر اساس میزان ریسک، لیست شوند

:خطرات بهداشتی ذیل همواره باید مورد بررسی قرار گیرند. خطر، مانند آنچه در قسمت قبل ذکر گردید، استفاده نمود

هاي حرارتی، سرو صدا، ارتعاش،  ، استرس)استنشاق، جذب پوستی، خون، گوارش( هاي تاثیر آن مواد شیمیایی سمی و روش

  ...پرتوهاي یونیزان و غیر یونیزان، خطرات ارگونومیک و 

  

تحلیل فازي . 7- 4

الزم است خطرات در هر یک از فازهاي مورد بررسی قرار گیرد . در هر یک از فازهاي توسعه تکنولوژي، خطراتی وجود دارد

  .نزول اندیشیده شود/ اتی به منظور مواجهه با خطرات موجود در هر یک از فازهاي تولد، رشد، بلوغ و افولو تمهید

HSEهاي  ها و برنامه مالحظات، طرح. 8- 4

محیطی مرتبط با استفاده از  این بخش به بررسی الزامات و مالحظات قانونی و سایر الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست

مورد  HSEهاي مدیریت  ها و برنامه این الزامات و مالحظات در واقع اطالعاتی هستند که باید در طرح.ازدپرد تکنولوژي می

.استفاده قرار گیرند

محیطی، آموزش کارکنان،  هاي زیست آور و آلودگی پایش مواجهه با عوامل زیان: ها عبارتند از ها و برنامه نمونه این طرح

  هاي اداري و تجهیزات حفاظت فردي مهندسی، کنترل هاي هاي پزشکی، کنترل مراقبت

  

  آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري. 9- 4

هاي مختلف، الزم است تدابیري اندیشیده شود  هاي اضطراري در استفاده از تکنولوژي با توجه به احتمال بروز انواع وضعیت

و یا آمادگی الزم کسب گردد تا در صورت وقوع از اثرات هاي اضطراري پیشگیري شود  تا در درجه اول از بروز اینگونه وضعیت
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طرح پیشگیري و (اقدامات الزم در این خصوص معموالً در سه فاز کلی قبل از وقوع . ها کاسته شود نامطلوب این وضعیت

  .شود ریزي و اجرا می برنامه) طرح بازیابی یا بهبود(و پس از وقوع ) طرح مقابله(، حین وقوع )آمادگی

  

  مالحظات خاص. 10- 4

محیطی خاصی در مورد  هاي قبل، مالحظات ایمنی، بهداشتی و یا زیست چنانچه عالوه بر موارد ذکر شده در قسمت

  .گردد تکنولوژي وجود داشته باشد در این بخش ارائه می

  .فرمت پیشنهادي برگه اطالعات ایمنی تکنولوژي ارائه شده است 2در جدول

  

  TSDSي فرمت پیشنهادي برا: 2جدول 

مشخصات تکنولوژي. 1بخش 

عالمت / نام : ....................................................    ها سایر نام: ..............................................   نام اختصاري:..................................................   نام تکنولوژي

  : .......................................... تاریخ دستیابی به تکنولوژي: .................................   تکنولوژي) کد(شماره ................     : ........تجاري

  : .........................تعداد مراحل توسعه........   : ........تعداد دارندگان لیسانس تکنولوژي: ...................................     صاحب امتیاز اصلی تکنولوژي

  : .......................................................................................................تکنولوژي) مرجع ( نام و نشانی دارنده 

  : ..........................................شماره ثبت: .............................   محل ثبت..............................   : ...........................نمایندگی/ کارخانه/ دفتر مرکزي

  ............: ...........................................................وب سایت: ...................................          پست الکترونیک

  :گروه تکنولوژي

چوب                                                □مواد و سازه     □ساختمان ومعدن     □ارتباطات و اطالعات        □صنایع شیمیایی     □الکترونیک       □

  نساجی    □پالستیک        □         ایرودینامیک  □شیشه و سرامیک             □نیرو محرکه         □بیو تکنولوژي   □

سایر  □نانو تکنولوژي         □کشاورزي                     □مواد غذایی         □حمل ونقل      □

توصیف فرایند تکنولوژي.  2بخش 

  

  شرح تکنولوژي و کاربردهاي آن

  

  

  ها تکنولوژي مرجع و زیر تکنولوژي

کنولوژيعکس، دیاگرام، نقشه ت.  3بخش 
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  ادامه - TSDSفرمت پیشنهادي براي : 2جدول 

آلودگی هاي زیست محیطی. 4بخش

توضیحاتپیشگیري و کنترل آلودگیمیزان مجازترکیبات آالیندهنام آالیندهردیف

خطرات ایمنی. 5بخش

  □ندارد                 □دارد         :      دستورالعمل ایمنی/ چک / استاندارد 

  آسیب یا بیماري با طول درمان کمتر از یک هفته .  2آسیب یا بیماري جزیی       .  1: درجه بندي خطرات

  مرگ.  5از کار افتادگی            / آسیب یا بیماري جدي .  4آسیب یا بیماري منجر به بستري یک یا چند نفر               .  3   

توضیحاتدرجه بندي خطرخطرات   

12345

مخازن/تجهیزات / تاسیسات  □

خطرات شیمیایی □

فضاهاي بسته □

خطرات برقی  □

خطرات ارگونومیک □

خطرات انفجار  □

خطرات حریق □

سیلندرهاي گاز □

نردبان ها و سکوها □

□ Lockout / tagout
خطرات مکانیکی □

خطرات فشار □

لغزش/ خطرات سقوط  □

بارهاي معلق □

حفاري □

سایر خطرات □

خطرات بهداشتی. 6بخش

خطرات

  بندي خطر درجه

توضیحات)بندي خطرات ایمنی مشابه درجه(

12345

تنشاقیاس

جذب پوستی

ارتعاش/ سر و صدا

سرمایی/ استرسهاي گرمایی

خطرات ارگونومیک

پرتوهاي یونیزان

پرتوهاي غیریونیزان

خطرات بیولوژیک

سایر خطرات بهداشتی

  ندارد□دارد   □بهداشتی    دستورالعملندارد□دارد   □با مواد شیمیایی سر و کار 
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: .............................کد دستورالعمل/شماره

  

  ادامه - TSDSفرمت پیشنهادي براي : 2جدول 

تحلیل فازي. 7بخش

  : .....................................................................................................طراحی مشترك

: ....................................................................................................................ختسا 

  : ............................................................................................................بهره برداري

  ...............................................................................................................: .....عملیات

  ): .............................................................................اضطراري و روتین(نگهداري 

  ....................................................................): ...............اضطراري و روتین(توقف 

  : ..............................................................................از رده خارج کردن تکنولوژي

HSEمالحظات و طرحهاي . 8بخش

  مالحظات و طرحهاي ایمنی

         - ...........................................................

         - ...........................................................  

  مالحظات و طرحهاي بهداشتی

         - ...........................................................  

         - ...........................................................

  مالحظات و طرحهاي زیست محیطی

         - ...........................................................  

         - ...........................................................

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري. 9بخش

  

  اقدامات قبل از وقوع شرایط اضطراري محتمل

)پیشگیري و آمادگی(

  اقدامات حین وقوع 

)مقابله(

اقدامات پس از وقوع 

)بهبود/بازیابی(

  

  :تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي واکنش در شرایط اضطراري

  

مالحظات خاص. 10بخش
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