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یشگاه در افزایش کارایی و ایجاد آزماتاثیر آموزش ایمنی و سالمت در 

یشگاهیآزماانگیزه به منظور  انجام فعالیت های   
 

  9ریحانه مشهدی ابراهیم 

 
 محیط زیست دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب –دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1

 

  

  

 چکیده
ولی به دلیل آن که  ، زی می پردازندران دانش پژوه در سراسر جهان در آزمایشگاه به علم آموروزانه هزا 

می تواند از  ،ن اتفاق می افتد ست که بیشترین حوادث و خطرات در آیشگاه ازجمله محیط کارهایی اآزما

امروزه با گستردگی و پیشرفتهای علم و توسعه در . ن بین افراد باشدانگیزه و عالقه برای حضور در آ دمدالیل ع

را در معرض عوامل مختلف حادثه ساز قرار داده و ان هااستفاده از مواد شیمیایی گوناگون انس ،صنایع مختلف 

بیماری و  ،یشگاه ها یکی در آزمافیزیکی و بیولوژ ،عوامل شیمیایی . موضوع پیشگیری را مهم نموده است 

حساسیت و صدمات  ،بریدگی و پارگی  ،انفجار  ،حوادثی مانند مرگ و میر حاصل از تنفس گازها و سموم 

لودگی های عفونی که توسط سرطان و هم چنین آ ،تش سوزی آ ،چشمی حاصل از تماس با مواد شیمیایی 

در این راستا . یشگاه می باشد طرات موجود در آزمااز جمله خ ،منتقل می گردد آن هاها به انس 

ناشی از فعالیتهای آزمایشگاهی از قبیل آنالیز یشگاهی یح در برابر حوادث و پسماند های آزماعکس العمل صح

یشگاهی نیازمند رنگ ها و کیت های آزما ،دستگاه های تمیز کننده و معرف ها  ،یشگاهی مواد و تجهیزات آزما

یشگاه ها آزمایی با اصول اولیه ایمنی در آشنااز اقدامات الزم در این منظور می توان .  ویژه است به مدیریت 

به کارگیری سیاست های ایمنی موفق در  و زش مدوام و صحیح آمو ،و به کارگیری روش های صحیح 

یشگاه خواهد شد که با ایجاد انگیزه و آزمایشگاه را نام برد که منجر به ایجاد امنیت و سالمت در محیط آزما

یشگاهی در محیطی که سالمت آزماافزایش کارایی در بین کارکنان و دانش پژوهان برای انجام فعالیت های 

 ،و استاندارد  می باشد و نتیجه ی مطلوب را حاصل می شود را تامین می کند و با رعایت اصول ایمنی آنان

  .همراه خواهد بود 
 

 کلیدیکلمات 

 انگیزه ،استاندارد  ،آزمایشگاه  ،سالمت  ،ایمنی  ،مدیریت 

 نکات برجسته پژوهش 
  پایه ریزی اصول و مبانی فرهنگ ایمنی و سالمت در آزمایشگاه 

  مدیریت حفظ و نگهداری نیروی انسانی 

  آگاهی و درک خط مشی و استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  تاثیر آموزش ایمنی و سالمت در آزمایشگاه                          

 سربرگ 

 

 مقدمه -9

ی ها و مهارت های الزم را با توجه به گرایش ها و ن افراد می توانند آگاهآبا اجرای که زش را می توان فرایندی دانست آمو

زش قدرت آموبه کمک .  یشگاه برای ایفای نقش معین و موثر در جهت تحقق اهداف خاص فراگیرندآزماعالیق خود و نیازهای 

زش ایمنی بر تغییر رفتارها و نشان دادن نحوه ی آموبر این اساس . درک و تجزیه و تحلیل و شناخت افراد افزایش می یابد 

زش آمو ،زش هایی که افراد فرا می گیرند آمودر میان تمامی . ی فرد نسبت به کار تکیه دارد آگاهصحیح انجام کار و افزایش 

دانش الزم و مهارت های فرد جهت انجام کار ایمن و بدون  ،ساختن افراد با نوع کار آشنابرای ایمنی تالش گسترده ای را 

سیب رسان ایمنی و آساختن افراد درباره ی خطرات و عوامل بالقوه ی  آگاهزش های ایمنی و بهداشت آموهدف . حادثه است

با کمترین ییامدهای  ،ه مناسب با رویدادهای احتمالی ارائه روش های ایمن انجام کار و مواجه ،بهداشتی موجود در محیط کار

 ،درصد حوادث به دلیل اعمال نا ایمن اتفاق می افتد  08با توجه به این که بیش از . مالی و محیط زیستی است ،مطلوب جانی 

تی را که افراد از زش مناسب می تواند به شکل گیری رفتار ایمن در افراد کمک کند و عادات کاری نا ایمن و غیر بهداشآمو

زش دیده  کمتر دچار حادثه می گردند آموکارکنان  ،به عنوان یک قانون کلی . شناسایی و تصحیح نماید  ،ن مطلع نیستند آ

سیستم های مدیریتی تاکید فراوانی بر بهره  ،زش آموبا توجه به اهمیت موضوع . یشگاه دارندآزماو تاثیر بیشتری در بهره وری 

بر اساس روش انجمن مدیریت امریکا مراحل اجرای برنامه . زشی در قالب سیستم های مدیریتی دارندآموهای گیری از رویه 

 :زش ایمنی عبارتند ازآموهای 

 

  زش حل می شوندآمومشخص کردن مسائلی که به کمک 

  زشی آموتعیین نیازهای 

  زش ایمنیآموتدوین اهداف 

  زشی آموطراحی فعالیت های 

  زش  آمواجرا و راهبری 

  زش آموارزیابی اثر بخشی 

  زش آموبهبود برنامه ی 

زش ایمنوی حول   آموو زش بر این پایه استوار است که اساسا چه مسائل و مشکالتی را می توان با آمواولین گام از فرایند 

زش آموو البته باید بر این نکته توجه داشت که تمامی مسایل مرتبط با ایمنی و بهداشت در محیط کوار را نموی تووان بوا     . نمود

باید به تجزیه و تحلیل مساله پرداخت و در صوورت نیواز    ،زش و اقدام به ارزیابی ان آموپیش از اجرای  ،بنابراین  ،  برطرف کرد

در غیر اینصورت اگر نیاز به سایر برنامه های ایمنی و سوالمت باشود   . اجرا و ارزیابی نمود ،زش را طراحی آموبرنامه  ،زش آموبه 

اصوالح  . بیشتر متوجه اصالح رفتار نا ایمون اسوت   ، زش در پیشگیر از حوادثآموبه عبارت دیگر نقش . توجه شود آن هاباید به 

 ،ماشوین آالت تکنیک های مهندسی و مودیریتی نظیور اصوالح و تغییور در تجهیوزات و       شرایط نا ایمن با استفاده از روش ها و

زش حول موی   آموو اگر مشخص شد که تمام یا بخشی از مساله به کموک  .محیط و فرایندها و بهبود شرایط کار صورت می گیرد

اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیوت   ،زشی آمواساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه . گام بعدی تعیین نیاز های است  ،شود

ی کامول حاصول شوود و ایون خوود نیازمنود       آگاهن آبنابراین الزم است نسبت به کار و نحوه ی انجام  . فرایند نیاز سنجی است

زشی اطالعات آموبرای این منظور در هنگام طراحی یک برنامه . تجزیه و تحلیل شغل مورد نظر و عوامل موثر بر انجام کار است

برای نخستین بار بقراط درچهارصد سوال پویش   . زش مورد استفاده قرار می گیرندآمولفی به عنوان ورودی های نیازسنجی مخت

 ،جیوه  ،مونو اکسید کربن  ،در سالهای بعد خطرات گاز سولفور . از میالد مسیح مسمومیت با سرب را در کارگران تشخیص داد 

پس از میالد برنادو رامازینی که اورا پدر طوب کوار    1088تا اینکه در سال . اسایی شددر شاغلین شن... اسید نیتریک و فلزات و 

رانیز جویوا شوود زیورا ممکون اسوت کوه در       آن هادر ضمن پرسشهای خود از بیماران  شغل  ،می نامند به پزشکان توصیه کرد 
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میالدی با تشکیل اولین جلسه  1111از سال  ایمنی در محیط کار. ارتباط نزدیکی بین شغل فرد و بیماری او وجود داشته باشد

بوه بعود مفواهیم ایمنوی      1198از سوال  . مهندسین و کارشناسان یک موسسه امریکایی به صورت یک پدیده علمی مطرح شد 

الیحه ایمنی و بهداشت تصویب شد و بوه امضوای ریروارد نیکسوون ریویس       1108در سال . سیستم در امریکا به کار گرفته شد

در . امریکا رسید و در همان سال اداره ایمنی و بهداشت و نیز انستیتو ملی ایمنی و بهداشوت شوغلی تاسویس شود     جمهور وقت

حق مسلم همه کانوادایی هوا    ، برخوردداری از شرایط کاری ایمن و بهداشتی  ̎مرکز ایمنی و بهداشت کانادا با شعار  1100سال 

با هودف سواختن محویط کوار      ،اژانس ایمنی و بهداشت کار در اروپا در شهر بیلباوو اسپانیا 1111تاسیس شد و در سال   ̎است 

این مقاله جهت تحقق بخشیدن اهداف ایمنی و سالمت  .ایمن تر و بهداشتی تر و بهره وری بیشتر برای اروپاییان تاسیس گردید

ساختن زمینه های اجرایی و هم چنین رعایوت اصول کوارایی انسوان و بهینوه سوازی        یشگاه و تاثیر ان  به منظور فراهمآزمادر 

یشگاه و عوامل بیرونی مرتبط آزمادسترسی به این امر تنها با تکیه بر تعامالت درون . یشگاه فراهم شده است آزماشرایط محیط 

یشوگاه را کواهش داده و بوا برقوراری     آزمارات در با اجرای این برنامه می توان تهدید های ناشی از خطو . با ان میسر خواهد بود 

 .فرایندهای ایمنی و سالمت نسبت به ارتقاء کیفیت خدمات اطمینان حاصل نمود

 

  :شرایط محیطی و فضای کار در آزمایشگاه -2

در معرض  ران هاااستفاده از مواد شیمیایی گوناگون انس ،امروزه با گستردگی و پیشرفتهای علم و توسعه در صنایع مختلف 

مطالعات اخیر در سوئد در میان کارکنان خانم که  .عوامل مختلف حادثه ساز قرار داده و موضوع پیشگیری را مهم نموده است 

افزایش میزان . فرینی و تاثیر مواد در سرانجام بارداری بوده استآالیت می نمودند  نشان دهنده صدمه آزمایشگاه شیمی فعدر 

یشگاه های خصوصی هم چنین یک مطالعه در سرانجام بارداری خانم های حامله آزماه از کارکنان گرو 1سقط خودبخودی در 

غل در آزمایشگاه یشگاه های  میکروبیولوژیکال سوئد نشان دهنده  افزایش میزان مرگ ها ی پری ناتال در زنان شاآزماپرسنل 

روش های اجرایی کنترل آن هابدون ایجاد خلل در کیفیت  یشگاه باید فضایی داشته باشد که کارهاآزما. [4]ایوبرولوژی بود

یشگاه را تعیین آزمایشگاه باید کفایت فضای کاری آزماریاست . ن جا بتواند انجام شودآکیفیت ایمنی کارکنان یا خدمات در 

باید در شرایط عملی و یشگاه آزمامنابع . یشگاه باشدآزمامنابع باید در حد مورد نیاز برای پشتیبانی از فعالییت های . کند

 . [2]کارکردی مطمئن نگهداری شوند

ور آعوامل ارگونومیکی محیط کار و عوامل زیان  ،مایعات بدن  ،بیولوژیک با منشا خون  ییشگاه انواع عوامل بیماری زاآزمادر 

وسایل  ،جریان الکتریسیته ،مواد شیمیایی  ،مواد رادیو اکتیو  ،که شامل  خطراتی مانند مواد عفونی ...فیزیکی و شیمیایی و 

موجود بوده که در صورت عدم رعایت  صحیح اصول .... و  ،پسماند های خطرناک  ،مواد سرطان زا  ،تش زا آمواد  ،مکانیکی 

قدم در بحث اولین . بنابراین اجرای برنامه مدیریت ایمنی دارای اهمیت ویژه ای می باد. ایمنی می تواند سالمت را تهدید نماید

 .  [1]مدیریت ایمنی  تعیین مسئول ایمنی و بهداشت است

 :شامل موارد زیر می باشد  یشگاهآزماشرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مسئول فنی 

  اجرا و نظارت بر حفظ شئونات پزشکی و مقررات کشور. 

  مور آزمایشگاهها در هر زمان به مسئول مربوطه اارائه کلیه اطالعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر 

 تعیین اهداف ، دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه  متناسب با مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی 

  مسئولیت کلیه فعالیتهای تخصصی و پشتیبانی انجام شده در آزمایشگاه. 

  تامین منابع انسانی کافی و با کفایت 

 ین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها تقسیم کار و تعی. 

  اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی صالحیت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد ازآن بطوردوره ای 

 یشگاه نظارت برعملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف درآزما 
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 سربرگ 

 

 با توجه به انواع آزمایش ها و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه و نظارت بر  اطمینان از فراهم بودن تجهیزات

 انتخاب و خرید تجهیزات 

  نظارت برفعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات. 

 ات ایمنی اطمینان  از تامین فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعالیت ها با کیفیت مطلوب و رعایت مالحظ. 

  اطمینان  ازتامین ایمنی کارکنان در برابرمخاطرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک 

  نظارت برفعالیت های قبل از انجام آزمایش ، شامل پذیرش ، جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه 

  شده جهت انجام آزمایش ها نظارت بر روند انجام آزمایش و اطمینان از بکارگیری روش های معتبر و صحه گذاری

واجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی و بکارگیری نتایج بدست آمده از 

 .فعالیت های کنترل کیفی در جهت بهبود کیفیت عملکرد آزمایشگاه 

 ه توصیه های الزم در رد مقتضی ارائنظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش وکنترل برگه گزارش نتایج و در موا

 برگه گزارش 

  نظارت بر روند خرید در آزمایشگاه و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان اقالم آزمایشگاهی. 

  نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق 

  به طرق مختلف مثل  بازرسی و ( که با اصول انجام کار انطباق ندارندمواردی ) شناسایی خطاها و موارد عدم انطباق

و متعاقب آن انجام ....  ممیزی دوره ای در آزمایشگاه و یا دریافت پس خوراند از مسئولین واحدها یا کارکنان فنی و

نگهداری اقدام اصالحی جهت رفع خطاها و مشکالت و در نهایت پی گیری انجام اثربخش   اقدامات اصالحی و

 .مستندات مربوطه

  شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهای مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه 

     برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه ، نظرسنجی و رسیدگی به شکایات کلیه دریافت کنندگان خدمات

 آزمایشگاه 

  یش به آنجا آزمایشگاهی که نمونه جهت انجام آزما)عملکرد آزمایشگاههای ارجاع نظارت بر نحوه انتخاب و پایش

  (ارسال می گردد

  آگاهی کامل از اختیارات ،وظایف ، مسئولیت هایی که بعهده مسئول فنی است و آگاه نمودن کلیه کارکنان در مورد

 . اختیارات ،وظایف و مسئولیت های مسئول فنی  

  مسئولیت های فوق به افراد ذیصالح و مورد تایید اختیار تفویض هر یک از. 

 [3].یشگاه بعهده مسئول فنی استآزماالزم به ذکر است که در هر   حال مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده در 
 

 :چگونگی حفظ و نگهداری نیروی انسانی در آزمایشگاه  -3
حفظ و . فرایند در بین فرایندهای اصلی منابع انسانی دانسته اندصاحب نظران حفظ و نگهداری نیروی انسانی را مهم ترین 

مسیر پیشرفت شغلی روشن و  ،با استفاده از عواملی هم چون ایجاد محیط کار مناسب  نازمانگهداری فرایندی است که س

ن را افزایش ازمادر س سعی می نماید تمایل به تداوم خدمت کارکنان..... نظام پرداخت اثربخش و ،ارزشیابی عملکرد  ،واضح 

ن در فرایند های جذب و به کار گیری نیروی کار موفق باشد و بنا به دالیلی زمینه های افت نیروی ازمادر صورتی که س. دهد 

زش ایمنی نیاز دارند آمودر نیل به اهداف خود به مشکل دچار خواهد شد بنابراین تمامی افراد به  ،انسانی موجود را فراهم کند

مطابق با الزامات ایمنی و بهداشتی مراجع . در سطوح مختلف متفاوت است آن هازش های ایمنی و چگونگی اجرای آموع اما نو

رین و با صرفه ترین روش بهت. اموزندشوند و نحوه ی مقابله با این خطرات رابی آگاهیط کار خود افارد باید نسبت به مح ،قانونی 

خطرات  ،افراد باید با قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت .زش ایمنی برای افراد است موآداشتن یک برنامه ی  ،به این منظور 
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باشند و بدانند که باید در شرایط اضطراری چه  آشنان آو مالحضات ایمنی و بهداشتی  ،روش صحیح انجام کار ،محیط کار

 . [3]واکنشی داشته باشند

 

 سیستم انگیزشی .  9. 9

انگیزش در فرهنگ معین و دهخدا به معنای . نگیزش را می توان مهم ترین عامل در حفظ و نگهداری نیروی انسانی دانست ا

ن چیزی آدر حقیقت .  مده است که کسی را به کاری برانگیزدآو ان چیزی  ،سبب ،باعث ،ترغیب  ،تحریک ،انگیزه ،محرک 

انگیزه چرایی رفتار . عاملی جز انگیزه نیست  ،ن حرکت کند ازمانامه های سکه نیروی انسانی را تقویت می کند تادر جهت بر

صاحب نظران مدیریت در تبیین . غاز و ادامه فعالیت می شود و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می کند آاست و موجب 

 :ازجمله این که  ،مفهوم انگیزش به موارد متعددی پرداخته اند 

  ن که انگیزه ای یا نیازی محرک ان باشدآفرد هیچ رفتاری را انجام نمی دهد مگر. 

 انگیزه عبارت است از حالتی درونی که انسان را به انجام فعالییت وا می دارد. 

  یک انگیزه و یکی هدف : دو عامل رفتار را شکل میدهد. 

 تگی داردن به میزان نگرش او بسازمامیزان کوشش و فعالییت هر فرد در س. 

 تشویق و جلب خشنودی از کارکنان از طریق ارضای نیازهای  ،اشتیاق و عالقه به انجام دادن کار ،ایجاد میل ،انگیزش

 . ن هاستآو روانی  ،اجتماعی  ،مادی 

  ن تنظیم نمایدازمان می تواند روابط کاری درون سآانگیزش ابزاری است که مدیر به وسیله. 

 .[3]و ارزیابی و عملکرد نیز مورد توجه قرار می گیرد آنانزش عالی آمووتنبیه افراد  در این راستا نظام تشویق

  
  

 شناسایی و تجزیه وتحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب -4
  

ن با وضعیت مطلوب می توان به نوع و میزان کاستی های موجود آبا توجه به نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود و مقایسه 

ک لیست چ/ بررسی دقیق تر عدم انطباق های موجود بهتر است از پرسش نامه ها ایبر. در زمینه های فرهنگ ایمنی پی برد

ن را می توان به شرح ذیل بر ازمانمونه هایی از شرایط نا مناسب و عدم وجود فرهنگ ایمنی در س .های امتیازی استفاده شود

 :شمرد

 افقی و عمودی ن به صورت ازماروابط خصمانه در س 

  سرزنش و توبیخ افراد در صورت مشکل 

  ترس افراد از مطرح کردن مشکالت و گزارش دهی رویدادها به دلیل جریمه و پیامدهای منفی ان 

  نارضایتی افراد 

  ابالغ و رعایت دستورالعمل ها و مقررات ایمنی  ،عدم وجود 

  پایین بودن احساس مسئولیت نسبت به موضوعات ایمنی 

  ضبط و ربط نامناسب محیط کار 

  عدم شرکت در کارهای تیمی و پایین بودن مشارکت کارکنان در فغالیت های مرتبط با ایمنی 

 اولویت داشتن تولید و فروش بر ایمنی 

 عادی بودن وجود شرایط نا ایمن و بروز مجدد حوادث 
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  تاثیر آموزش ایمنی و سالمت در آزمایشگاه                          

 سربرگ 

 

نیز مشخص شود تا بر ( یت موجود با وضعیت نامطلوبفاصله وضع) الزم است که میزان این عدم انطباق ها  ،چنان که ذکر شد 

الزم به ذکر است که هدف از بررسی و ارزیابی وضعیت موجود . اساس ان استراتژی ها وبرنامه های مناسب تدوین و اجرا شود 

ای بهبود و تنها یافتن نقاط ضعف و عدم انطباق ها نیست و این بررسی می تواند منجر به شناسایی فرصت ه ،یشگاه آزمادر 

پس از مشخص شدن نقاط ضعف . در راه رسیدن به وضعیت مطلوب شود آن هانقاط قوت فرهنگ ایمنی و بهره گیری موثر از 

یکی از مهمترین . و قوت با توجه به وضعیت مطلوب تعیین شده راه های رسیدن به وضعیت مطلوب مورد مطالعه قرار می گیرد

نی موثر بر فرهنگ ایمنی و عوامل آزماتجزیه و تحلیل عوامل درون س ،دوین استراتژی ها ابزارهای مدیریت استراتژیک برای ت

هر یک از این استراتژی ها باید یک هدف و نقطه انجام . می باشد ،نی که شامل فرصت ها و تهدید ها می شود ازمابرون س

که بر اساس ارزیابی های مجدد وضعیت ایمنی . داشته باشند تا بر اساس ان میزان موفقیت برنامه های اجرایی سنجیده شود 

نمونه هایی از ایجاد فرهنگ ایمنی و سالمت را . [3]می توان اهداف تحقق یافته و قابل بررسی را مجددا بررسی و بازبین نمود

 :می توان به شرح ذیل عنوان کرد

 (نه کوتاه مدت و مقطعی) تاکید بر بهبودهای بلند مدت و همیشگی 

  (افقی و عمودی)ن آزمادانه و مناسب ارتباط بین سطوح مختلف سزاآبرقراری 

  تعهد و مسئولیت پذیری فراوان 

  آن هاتطابق عملکردها با مقررات و الزامات قانونی و فراتر بودن 

  ثبت و اطالع رسانی رویدادها 

 رام کاریآایجاد فضای امن کاری و فراهم شدن محیطی سالم و 

   اهمیت دادن و دخالت مالحظات ایمنی در تصمیم گیریهای مدیریت 

 

و تفکرات در ارزش  ،باورها  ،ارزش ها  ،وجود فرهنگ ایمنی و سالمت مناسب باعث بروز و نهادینه شدن نوع خاصی از رفتارها 

رای رفتن به سمت یک بدیهی است که ب.رفتارهای کارکنان و مدیریت خواهد شد  ،خط مشی ها  ،ن زمااهای بنیادین س

ن در بین افراد در آن را تصویر نمود و در ارتباط با اثرات مثبت آابتدا باید  ،رمانی در فرهنگ ایمنی و سالمت آوضعیت 

در این راستا یکی از الگوهای استفاده شده برای طرح ریزی برنامه های ایمنی در محیط . ی داد آگاهحوزه های مختلف افراد را 

 ،مدیریت ایمنی در محیط کار با بهره گیری از نیروی انسانی سالم  ،مطابق با این الگو . الگوی تولید مثلث سالم است  ،کار

ایمن و محیط کار بهداشتی و ایمن در قالب استفاده از انرژی های کنترل شده و مواد اولیه ی کم ضرر تحقق می ماشین آالت 

 (1شکل .)یابد 
 

 

 

 

 

 
 

 

  [3]مثلث تولید سالم: 9شکل 

  

 گیرینتیجه -5

 نیروی انسانی سالم 

 ماشین آالت ایمن  محیط کار ایمن و بهداشتی

 انرژی های کنترل شده

 مواد اولیه کم ضرر
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نیروی انسانی هر کشور به خصوص در کشورهای در حال توسعه بخش پر اهمییتی از سرمایه ملی دانسته شده و از 

از این رو حفاظت از تندرستی این مهم و بهسازی محیط . پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی نگاشته می شود 

صحیح با افراد توسط مسئولین و اطالع رسانی برقراری ارتباط قوی و .کار از اهمیت شایان توجهی برخوردار است 

به موقع در مورد اهداف اصالحات برای کمک به سازگاری کارکنان با شرایط ایمن بسیار ضروری است زیرا شرایط 

عدم اطمینان و اضطراب را کاهش می دهد لذا طراحی فرایند انتقال و تدوین استراتژی ها ی مدیریت تغییر به 

با اولویت قرار دادن ایمنی در محیط های کاری به خصوص آزمایشگاه ها .  یمنی ضروری استمنظور دستیابی به ا

و می بایست  با پیشگیری و به حداقل رساندن جراحات  ،که از مخاطره انگیز ترین اماکن کاری محسوب می گردد 

ر کردن وضعیت افراد رعایت استانداردهای ایمنی و سالمت در فضای کاری در جهت هر چه بهت ،و عوارض شغلی

 .تالش نموده تا بر کیفیت و کمیت خدمات آنان تاثیر بیشتری داشته باشد

  

 مراجع

مجله تحقیقات آزمایشگاهی ، مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها فاطمه؛ ،مهندس کاشانی  ،سعیده   ،سیف هاشمی[ 1]

  1  .، (1391 )،   4 ،دامپزشکی 

زشی آموتهران، کانون صنایع  ،دبیرستان /یشگاه دوره راهنمایی آزماایمنی در  ؛پروانه ، ، کریمی مینا ،وکلیت ، زهرا، حریر فروش [1]

،1708. 

 

فن  ،تهران، مدیریت ایمنی نگرشی کاربردی ؛ساناز ،مهندس فرزانه ،علیرضا،مهندس غالمرضا ،محمود ،مهندس بشیری نسب [ 7]

 .1701،اوران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی استان همدان ، حفاظت و ایمنی در محیط های درمانی  ؛زهرا،نامی فرد[ 9]

 . 18بهار، بیمارستان فاطمیه 
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