
  كار المللي بيندفتر 

  حفاظت فني و بهداشت كار براي

  صنعت ساختمان

  ، ديجيتالي درالمللي بينبسته آموزشي رايگان، جامع، 

  حوزة حفاظت فني و بهداشت كار در صنعت ساختمان

  بهبود مستمر    

  ها و  ها، رويه بهبود سيستم برايبستة آموزشي      
  اندركاران اين  دستهاي كار براي تمامي  روش      
  صنعت مهم و عظيم به لحاظ اجتماعي.       

  
 

 

  

مربيانراهنماي   سياست 

 سازماندهي

ريزي و  برنامه
 اقدام براي بهبود اقدام

 ارزيابي
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  كار المللي بيندفتر 

  صنعت ساختمان حفاظت فني و بهداشت كار براي

  ، ديجيتالي درالمللي بينبسته آموزشي رايگان، جامع، 

  حوزة حفاظت فني و بهداشت كار در صنعت ساختمان

  مربيان معرفي بسته آموزشي به

  خالصه

رود.  خت و ساز همچنان صنعت شمارة يك در بروز باالترين نرخ حوادث و مخاطرات براي سالمتي به شمار ميسا
حفاظت فني و بهداشت كار هستند زيرا در صورت  "وقايع"حادثه ناميد، بلكه  نبايدرا اصوال  "حوادث"بسياري از 

توانستيم تارها و نگرش هاي مسئوالنه مي وجود روش ها، رويه ها و تجهيزات مناسب همراه با دانش كافي و رف
. در شود مياز بروز آنها جلوگيري كنيم. اين معضل حداقل تا حدي به فقدان آموزش كافي و مناسب مربوط 

مطالب آموزش  با كمبود گيري شد كه اينگونه نتيجه 2007كار در سال  المللي بينبررسي جهاني سازمان 
  .مواجه هستيمرايگان براي عموم  المللي نبيحفاظت فني و بهداشت كار جامع و 

، ارائه يك بستة آموزشي حفاظت فني و بهداشت كار حافظت فني و بهداشت كار ساختمانهدف كلي 
كار به رايگان در  المللي بينبراي تمامي دست اندركاران پروژه هاي ساختماني است كه توسط سازمان  المللي بين

نعت (يا به عبارتي آموزشي به طور خاص براي چهار گروه اصلي فعاالن اين ص اختيار عموم قرار گيرد. اين بسته
) شامل مشتريان، تيم هاي طراحي و مديريت پروژه، شركت هاي ساختماني گروه هاي صنعت ساختمان

، اما براي ساير گروه ها نظير بازرسان دولتي و متصديان امر حفاظت (پيمانكاران) و كارگران طراحي شده است
  نيز مفيد خواهد بود. ها در شركت و بهداشت كار فني

به صورت ، به جاي مجموعه اي از چهار برنامة خطي، يك منبع مهم ساختمان حفاظت فني و بهداشت كار
طراحي شده است كه مربيان اليق و شايسته ديجيتالي در اختيار مربيان قرار مي دهد. اين بسته به گونه اي 

چهار مجموعة گروه هاي صنعت ساختمان و احتماال براي ساير كارآموزان در اين   بتوانند محتواي آن را براي
صنعت تطبيق دهند، و طيفي از برنامه هاي آموزشي، از سمينارهاي نيم روزه تا دوره هاي يك هفته اي يا 

ن را همچني ساختمان حفاظت فني و بهداشت كاراحتماال دو هفته اي را برگزار نمايند. محتواي مطالب 
توان در برنامه هاي رسمي تر آموزشي همچون دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس در رشتة ساختمان و  مي

  گرايش هاي مرتبط با اين حوزه استفاده كرد.

نويسندگان اصلي اين مطالب، پرفسور ريچارد نيل، استاد بازنشسته مديريت ساختمان از دانشگاه گالموگان ولز 
هستند. دكتر  BWIموري مدير حفاظت فني و بهداشت كار و مدير امور ساختماني، در انگلستان، خانم فيونا 

جوانا واترز ويرايش كل بسته آموزشي را با دقت و تخصص تمام برعهده داشته و با پيشنهادات مناسب خود ما را 
  در غناي مطالب ياري دادند.



3 

 

  كه عبارتند از: شود مياز هفت جزء اصلي تشكيل  حفاظت فني وبهداشت كار ساختمان

. اين قسمت محور حفاظت فني وبهداشت كار ساختمان به شمار مي رود زيرا محتواي بسته ي مربياناراهنم
  آموزشي و نحوة استفاده از آن را توضيح مي دهد.

اين بخش منابع كل محتواي بستة آموزشي را به شكل ديجيتالي ارائه مي كند. اساس دانش  اساس دانش.

  .  شود مياز چند منبع اصلي اطالعات را شامل  اييدانلودههمچنين 

خالصة موضوعي به شكل ديجيتالي  15بر پاية  ساختمان كار خالصة موضوعي. حفاظت فني و بهداشت
  استوار است كه كل محتواي آموزشي اين برنامه را تشكيل مي دهد.

است كه ابزارهاي اصلي ارائه . براي هر خالصة موضوعي يك پاورپوينت تهيه شده پاورپوينت هاي موضوعي
  اطالعات در خصوص موضوع مورد نظر را ارائه مي كند.

يك منبع آموزشي منعطف است و محتواي آن را  ساختمان كار دوره هاي مدل. حفاظت فني و بهداشت
راي مي توان به طرق گوناگون مورد استفاده قرار داد اما به جهت ارائه برخي راهنمايي هاي الزم به مربيان ب

كه هر يك براي استفادة مشتريان، تيم طراحي و مديريت استفاده از بسته آموزشي، چهار دورة مدل ارائه شده؛ 
  پروژه، شركت هاي ساختماني و كارگران تهيه شده است. 

. محتواي هر دورة مدل در كتابچه هاي شركت كنندگان خالصه شده است كه شركت كنندگانكتابچه هاي 
ن دوره در اختيار كارآموزان قرار داد به نحوي كه بتوانند در آينده به عنوان كتاب مرجع، آنچه را مي توان در پايا

  آموخته اند در عمل نيز اجرا نمايند.

كار براي دانلود رايگان در  المللي بين. تمامي موارد ياد شده در يك وبسايت مجزا متعلق به سازمان وبسايت
  دسترس مي باشد.

پذير و جامع براي مربياني خواهد  يك منبع آموزشي انعطاف فني و بهداشت كار ساختمان حفاظتبنابراين، 
بود كه مايلند برنامه ها و رويدادهاي آموزشي را براي بهبود حفاظت فني و بهداشت كار تمامي دست اندركاران 

  اين صنعت مهم و عظيم ارائه دهند. 

به عنوان يك منبع  فاظت فني و بهداشت كار ساختمانحساختار اين برنامه بايد به گونه اي باشد كه 
آموزشي پيشرو و همواره رو به رشد مورد استفاده قرار گرفته و كاربرد همه جانبة اين رسانة جامع ديجيتالي 

  تبديل شود به  

  

  

يك برنامه ديجيتالي توسعه منابع انساني حفاظت فني و "

  "بهداشت كار براي صنعت ساختمان در قرن بيست ويكم .
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راي كار همواره تالش و دقت نموده است تا از كاربردي بودن محتواي بسته هاي آموزشي ب المللي بينسازمان 
استفاده در اكثر كشورهاي جهان اطمينان حاصل شود، اما از دريافت هرگونه بازخورد و مطالب آموزشي بيشتر از 
سوي جامعة بين الملل آموزش حفاظت فني وبهداشت كار به منظور ارتقاء اين كارايي جهاني بسيار استقبال 

  خواهد نمود.

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ر ساختمانمالكيت بسته حفاظت فني و بهداشت كا

  كل اين بسته آموزشي را مي توان به صورت رايگان اما با ذكر منبع دانلود نمود.

ورها شاين بسته حاوي بسياري تصاوير، اسناد و ديگر اطالعات است كه از سايت هاي اينترنتي از بسياري ك

اجازه با صاحب منبع  و از طريق ايميل براي كسب اند گرديدهو سازمان ها دانلود شده اند. اما منابع ذكر 

تماس گرفته شده و در صورت نياز ايميل هاي ديگري نيز ارسال شده است. براي كسب اجازه از دارندگان 

حق كپي رايت و استفاده از مطالب آنان نهايت تالش به عمل آمده است. پاسخ هاي آنان بسيار مثبت و مفيد 

ع تمايلي به درج آن مطلب در اين بسته آموزشي بود. با اين وجود، چنانچه هر يك از صاحبان هر موضو

مطالعات بخشي سازمان بين المللي كار به آدرس  دفترنداشته باشد، خواهشمند است با دكتر ادموند ورنا از 

  تماس حاصل فرموده تا مطلب مزبور از بسته حذف شود.   werna@ilo.orgايميل 
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 مقدمه .1

درصد  30كشته مي شوند، كه اين رقم نشان دهندة  هاي ساختماني كارگاههزار كارگر در  108هر ساله حداقل "
شرايط كار بد و غيرقانوني  تمامي جراحت هاي مرگبار است. به عبارت ديگر هر پنج دقيقه يك نفر به دليل

  ".شود مييرد. از صنعت ساختمان به عنوان يك صنعت كثيف، دشوار و خطرناك  به بدي ياد م مي

كارگران در حين انجام كارهاي عادي كشته، مجروح و بيمار مي شوند. مخاطرات به خوبي شناخته شده اند و "
كامال قابل پيش بيني و قابل  "حوادث"ب به اتفاق قري ه نيز بر همگان آشكار است. اكثراقدامات پيشگيران

جلوگيري هستند. علت آنها قصور در مديريت ريسك است، يا مستقيما از غفلت و كوتاهي كارفرما ناشي 
  ".شود مي

كارگران ساختماني و درودگران  المللي بين(وبسايت سازمان 
http://www.bwint.org/default.asp?Issue=OSH&Language=EN)    

  

آغاز كرد و در ادامة آن برنامه كار  "كار شايسته"كار برنامة مفصلي را با عنوان  المللي بينسازمان  1999در سال 
ادث، صدمات و وقوع و پيامدهاي حو درموردايمن را معرفي نمود كه هدف آن باالبردن سطح آگاهي جهاني 

  هاي ناشي از كار بود.  بيماري

كار ترويج فرصت ها براي زنان و مردان است تا در شرايط آزادي، تساوي  المللي بينامروز هدف اصلي سازمان "

  "حقوق، امنيت و شأن و مرتبة انساني به كار شايسته و مولد دست يابند.
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كار؛  المللي بين(خوآن سوماويا، مديركل سازمان 

--http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang

en/index.htm (  

مي تواند براي پيشرفت فراگيرتر كار براي رفاه و سالمت مردم نقش محوري دارد. كار عالوه بر درآمدزايي، "
ساز باشد. اما چنين پيشرفتي منوط به  اجتماعي و اقتصادي، تقويت افراد، خانواده ها و جوامع آنان نيز زمينه

  "كاري است كه شايسته باشد. كار شايسته، آمال و آرزوهاي مردم را در زندگي كاري آنان خالصه مي كند.

 ر خصوص كار شايستهكار د المللي بين(ديدگاه سازمان 

en/index.htm--http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang (  

  

حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان بر پاية ديدگاه كار شايسته استوار است. اين ديدگاه توسط سازمان 
) و با همكاري و مشاركت يكديگر BWIكارگران ساختماني و درودگران ( المللي بينكار و سازمان  المللي بين

  تدوين شده است. 

در محل كار  كارگران منافع حفظمؤثرترين راه براي ، كارگران ساختماني و درودگران المللي بيناز نظر سازمان "
كار در زمينة ترويج اجراي  المللي بينا با سازمان از طريق قانونگذاري و تنظيم كار است. در اين ارتباط، م

  "كار و توافقنامه هاي مربوطة بانك جهاني همكاري مي كنيم. المللي بيناستانداردهاي سازمان 

)http://www.bwint.org(  

   

  مرور شده است. الذكر  سرفصل هاي مندرج در جدول فوقبخش معرفي به مربيان، در اين 

 اهداف  .2

  هدف كلي 

، ديجيتالي كه المللي بينهدف كلي عبارت است از ارائه يك بسته آموزش حفاظت فني و بهداشت كار جامع، 
  كار به طور رايگان در اختيار عموم قرار گرفته است. المللي بينتوسط سازمان 

مديريت  در بافت ت فني و بهداشت كارهدف ديگر، توليد يك بستة كاربردي همگاني از مطالب آموزشي حفاظ
هاي قانوني گوناگون كاربرد دارد و به طور سفارشي براي  است كه با مخاطب جهاني خود در محيط نظامند پروژه

اين صنعت در بخش ساخت و ساز يعني مشتريان، تيم هاي طراحي و  بخش ساختمان و گروه هاي اصلي
تساوي  با ايجاداين بسته آموزشي  كاران) و كارگران تهيه شده است.هاي ساختماني (پيمان مديريت پروژه، شركت

در سطح جهاني تضمين مي كند كه افرادي كه بيشترين نياز را دارند، به مطالب آموزشي كيفي و دسترسي 
  حفاظت فني و بهداشت كار دسترسي دارند. روز به
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 مشخصات مربيان .3

لب آموزشي و يادگيري و راهنماي عمومي را در اختيار بهداشت كار ساختمان، اطالعات، مطاحفاظت فني و 
هاي مربياني كه از آن  گردآوري اين بسته آموزشي، الزم بود در بارة تجربه و توانايي درمربيان قرار مي دهد. 
به طور خالصه عبارتند از . اين فرضيه ها در نظر گرفته شود فرض پيشبرخي نكات به طور استفاده مي كنند، 

  بيان:كه مراين

شناخت كافي به دست خواهند آورد و برخي تجربه هاي عملي از كار در صنعت ساختمان يا كار با اين  •
 صنعت خواهند داشت

مربيان مجربي خواهند بود كه قادر هستند مطالب را به طور عملي و موثر ارائه و تشريح كنند و از  •
موزشي با مخاطبان هدف برخوردار فردي براي مديريت يك برنامه آ مهارت هاي سازماندهي و بين

 خواهند بود

اطالعات نظير كار با يك كامپيوتر شخصي و  هاي سادة محاسبات آوري توانايي استفاده از فن •
 افزارهايي همچون واژه پرداز وورد، اكسل و پاورپوينت را خواهند داشت نرم

اورپوينت تهيه كنند، از جمله قادر خواهند بود مطالب كمك درسي بصري ساده، عمدتا از طريق ارائه پ •
 استفاده از دوربين هاي ديجيتالي كامپكت

  راهنمايي هاي بيشتر در مورد استفاده از اين بسته آموزشي در ادامة اين راهنماي مربيان ارائه خواهد شد.

 مشخصات كارآموزان هدف .4

لي صنايع در صنعت هاي آموزشي مشخص براي چهار گروه اص حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان برنامه
ارائه  ساختمان يعني مشتريان، تيم هاي طراحي و مديريت پروژه، شركت هاي ساختماني (پيمانكاران) و كارگران

شفاف در مورد  . يكي از الزامات اساسي طراحي يك برنامه آموزشي، برخورداري از يك ديدگاه روشن وكند مي
است تا هنگام طراحي و تاليف و تدوين مطالب حفاظت فني شركت كنندگان در آن برنامه يا مخاطبان هدف آن 

و بهداشت كار ساختمان، مجموعه نمايه اي از هر يك از گروه هاي شركت كننده همراه با نيازهاي آنان به دانش 
مربوط به سياست ها و روش هاي حفاظت فني و بهداشت كار در نظر گرفته شود. اين موارد در بخش هاي زير 

  ست.خالصه شده ا

  مشتريان

مشتريان نمايندگان زندگي متفاوت و متنوع هستند.  مشتريان كارهاي ساختماني احتماال به اندازة خود
كه از مدارج باالي دانش فني و مديريت پروژه و  هستندهاي بزرگ كارهاي عمومي ساخت و ساز كاركناني  پروژه

مشتريان يا ارباب رجوع خصوصي هستند كه وي ديگر، نيز از تجربة كافي پروژه هاي ساختماني برخوردارند. از س
  كه با آن سروكار دارند. در نوع خود باشدصرفنظر از بزرگي و اندازة پروژه، ممكن است اين اولين پروژه 
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است اما حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان حاوي متفاوت پروژه هاي آنان از بسيار كوچك تا بسيار بزرگ 
براي همه اما براي پروژه هاي بسيار تخصصي است. براي مثال، هر شخصي در هر اطالعات مهم و مرتبط 

  استفاده كند. اي بايد از لباس ايمني و تجهيزات حفاظت شخصي  پروژه

بنابر اين براي پاسخگويي به اين طيف گستردة مخاطبان، يك فرض اساسي اين است كه آنان بايد زمينة كافي و 
  در بارة مديريت پروژه هاي ساختماني داشته باشند.  مناسب به لحاظ نظري و عملي

مشتريان بيشتر به نتايج نهايي توجه مي كنند تا به فرايند طراحي و ساخت و ساز، به همين دليل حفاظت فني 
يك آنان از و بهداشت كار نمي تواند در آغاز يك پروژه بيشترين توجه و فكر آنان را به خود جلب كند. بنابراين، 

هاي جامع مديريت حفاظت  ضرورت سيستمدر باره  در بحث حفاظت فني و بهداشت كار، به ويژه سودمندمرور 
فني و بهداشت حرفه اي و درج بند ها و ماده هاي محكم و موكد در زمينه لزوم رعايت همه جانبه حفاظت فني 

  منتفع خواهند شد. و بهداشت كار در تمامي قراردادها

كه بايد پول همه چيز را بپردازد، به همين دليل شايد بحث و گفتگو در بارة هزينة  دست آخر، اين مشتري است
وار باشد. از اينرو بايد به اخالقيات و انسانيت، حقوق افراد ع حفاظت فني و بهداشت حرفه اي دشروش هاي جام

واقعي حفاظت فني و كسب و كار بسيار قوي كه زمينه را براي بروز و ظهور زندگي كاري امن و سالم، و  براي
بهداشت كار مهيا كند، توجه جدي شود. يكي از جنبه هاي مهم اين توجه اين است كه طراحي شايسته و 

به جاي انجام اقدامات  "از طريق طراحي"مديريت موثر پروژه مي تواند از بروز بسياري مخاطرات و ريسك ها 
ريان بايد در هنگام استخدام طراحان و تي كند و مشايمني طي فرآيندهاي ساختماني جلوگيربر  و هزينهاضافي 

  شركت هاي ساختماني بر اين نكته تاكيد و پافشاري كنند. 

مشتريان همچنين وظيفه دارند از كاركنان خود و عموم مردم مراقبت كنند بنابراين به برخي اطالعات و دانش 
شت كار در اين زمينه نياز خواهند تخصصي و تفصيلي در باره سياست ها و روش هاي حفاظت فني و بهدا

  داشت.

  تيم هاي طراحي و مديريت پروژه

تيم هاي طراحي و مديريت پروژه از طراحان حرفه اي نظير معماران و مهندسان، متخصصاني (همچون طراحان 
. داخلي) و ديگر كارشناسان و افراد حرفه اي تشكيل مي شوند كه پروژه و هزينه هاي آن را مديريت مي كنند

هاي ساختماني مجرب هستند، اما ممكن است بر اين باور باشند كه موضوع  هاي طراحي در زمينة پروژه اكثر تيم
. همنيطور شايد بيش از آنكه بر شود ميهاي ساختماني مربوط  حفاظت فني و بهداشت كار كامال به شركت

حفاظت "اين عبارت كليدي براي آنان ساخت در عمل متمركز باشند، بر طراحي كارها دقت كنند، بنابرفرآيند 

هاي ساختماني و  است. اين موضوع مستلزم درك مديريت پروژه "طراحيمرحلة فني و بهداشت كار در 
  شناخت كافي از دانش فني كارهاي ساخت و ساز است.
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هاي  حال توسعه است، بنابراين تيم يك فرآيند نسبتا جديد و در حفاظت فني و بهداشت كار در طراحي
توانند به توسعة اين مبحث كمك  طراحي حاضر و ناظر بر رويدادهاي حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان مي

  كنند.

  شركت هاي ساختماني

صنايع ساختماني در سراسر جهان به گونه اي عمل مي كنند كه به شكل محسوسي بيشترين سهم كارهاي 
، اما اين صنعت در مجموع از بسياري شود ميساختماني يك كشور توسط معدود شركت هاي بزرگ انجام 

نفر پرسنل در استخدام خود دارند.  10شركت هاي بسيار كوچك نيز تشكيل شده است كه اكثر آنان كمتر از 
برخي شواهد گوياي آن است كه شركت هاي بزرگ تر، حفاظت فني و بهداشت كار را به شكل موثرتري نسبت 

د، اما سابقة ايمني اين صنعت به گونه اي است كه همه به مطالب به شركت هاي كوچك تر مديريت مي كنن
حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان نياز دارند. وضعيت اين كسب و كار براي تمامي شركت هاي ساختماني 

اين قابل اثبات است كه در اكثر دست اندركار كه هدف آنان كسب سود است يك موضوع حائز اهميت است. 
  ي، ايجاد كار امن از همان ابتدا مي تواند در مجموع ارزان تر تمام شود.كارهاي ساختمان

  كارگران

در اين برنامه حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان، كارگران نظارت به مراتب كمتري در مورد حفاظت فني و 
و وظايف خود تر اين است كه آنان بايد به حقوق  بهداشت كار خود نسبت به هر گروه ديگري دارند. نكته مهم

را داشته باشند. آنان همچنين بايد در مورد كاربرد روش هاي  آنآگاه باشند و آمادگي بحث و گفتگو در مورد 
در اختيار قرار مي گيرد دانش و مهارت  ها اين روشحفاظت فني و بهداشت كار و تجهيزاتي كه براي استفاده از 

كارفرمايان جهت تامين حفاظت از سالمت و امنيت آنان چه  داشته باشند. براي آنان سيار مهم است كه بدانند
  بايد انجام دهند. 

همچنين بايد پذيرفت كه كارگران نسبت به خود، نسبت به كارگران همكار خود و نسبت به كاركنان خود متعهد 
المت همه و تامين س "به صفر رساندن حوادث"براي  با جديت تمامرفتار كنند و  با احتياطو موظف هستند تا 

  در حد عالي تالش كنند. 

  به طور كلي 

تا  وخود قانوني تمامي اين شركت كنندگان تا حدي به درك مشترك ، براي مثال در بارة حقوق و تعهدات 
  نياز دارند. ) CSRمفاهيم كلي نظير مسئوليت اجتماعي شركتي ( مربوط بهحدي دانش 

  ديگر مخاطبان

تمان براي چهار دسته از گروه هاي اين صنعت طراحي شده است، اما گرچه حفاظت فني و بهداشت كار ساخ
نيز مفيد  ها براي ديگر گروه ها، از جمله متخصصان ايمني، همچون بازرسان دولتي و متصديان ايمني در شركت
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خواهد بود. اين بسته به شكلي بسيار منعطف طراحي شده است تا مربيان بتوانند آن را به سادگي تمام براي 
  اير مخاطبان نيز انطباق دهند. س

 اساس آموزشي برنامه ها .5

اصول و روش هاي معروف آموزش و يادگيري زير در طراحي و تهية پيش نويس اين بسته آموزشي استفاده شده 
  است.

  نگرش ها، مهارت ها و دانش

ا به طور جداگانه تك تك آنههستند، و توجه به عناصر اصلي اكثر برنامه هاي آموزشي  نگرش و مهارت و دانش

 ها مهارتاز همه ساده تر است. توسعه  دانشآموزش  ،گويند در بين اين سه مورد مفيد است. معموال مي

 نگرشعملي است. توسعة  بطن كارصرف زمان و قرار گرفتن در  مستلزمنيازمند كاربرد دانش است؛ اين كار 
ز ويژگي هاي بسيار مهم مديريت موفق بهداشت و بسيار دشوار است، اما نگرش يكي انيز هاي مربوطه و مثبت 

   ايمني است.

  مشاركت

  "اگر گوش بدهم، فراموش مي كنم"

  "ماگر ببينم، به خاطر مي آور"

  "اگر انجام بدهم، مي فهمم"

  )". انجام مي دهم و مي فهممممي شنوم و فراموش مي كنم. مي بينم و به ياد مي آور "(برگرفته از سخنان كنفسيوس: 

اي رسمي، تحريك بصري و  ينرو يك برنامة موثر و واقعي آموزشي بايد توازن مناسبي بين درس خطابهاز ا
  مشاركت فعال از طريق تمرين هايي چون بحث و گفتگو، مطالعات موردي، بازديدهاي ميداني و غيره ايجاد كند. 

  اهداف رفتاري

ان و شركت كنندگان در برنامه طراحي شود، مطالب آموزشي بايد تا سرحد امكان براساس توان واقعي مخاطب
شركت كنندگان بايد در "اين نكته كه يعني كارهايي كه قبل از آموزش از عهدة آن برنمي آمدند. براي مثال، 

، هدف آموزشي به مراتب "پايان اين جلسة آموزشي بتوانند يك عمليات سادة ساختماني را تحليل ريسك كنند
  است. "حليل ريسك براي كارهاي سادة ساختمانيآموزش ت"موثرتري نسبت به 

  ارزيابي 

ارزيابي براي هر برنامه آموزشي ضروري است زيرا يكي از عناصر سيستم تضمين كيفيت است و مي تواند به 
) "برگه هاي شادي"پرسشنامه هاي پايان برنامه براي شركت كنندگان (بهبود و توسعة بيشتر برنامه كمك كند. 
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رزش كمي دارند، و يادگيري واقعي گاه مي تواند بسيار چالش آور باشد اما همواره لذت بخش به خودي خود ا
كار به بوتة امتحان و استفاده  المللي بيننيست، بنابراين فرآيند زير كه قبال در دوره هاي آموزشي سازمان 

  :شود ميگذارده شده است پيشنهاد 

نگرش ها و شايد مهارت هاي شركت كنندگان، كه در آغاز و  ساده براي بررسي دانش، "تست هاي". برگزاري 1
و همچنين شايد در مراحلي طي يك برنامة طوالني آموزشي برگزار شود. اين  شود ميپايان برنامة آموزشي انجام 

كار نشانه هايي از كارايي و موثربودن آموزش ارائه مي كند و همچنين مي تواند به مربيان ياري دهد تا نيازهاي 
خاص و خواسته هاي شركت كنندگان را شناسايي كنند. الزمة اين امر برگزاري آزمون هاي رسمي نيست، بلكه 

  مي تواند در متن تمرين ها گنجانده شود كه خود بخشي از آموزش را تشكيل مي دهد. 

يدگاه هاي عنصر بحث و گفتگو مهم است زيرا الزم است شركت كنندگان د. پرسشنامه و بحث پايان برنامه (2
مكتوب خود را توجيه كرده و شرح و بسط دهند). آيا برنامه به اهداف و مقاصد پيش بيني شدة خود دست 
يافت؟ آيا از نظر شركت كنندگان، دوره جالب، مرتبط و ايجاد كنندة انگيزه بوده است؟ كداميك از عناصر از همه 

  بيشتر/كمتر مفيد بوده است؟ 

كنندگان بايد يك برنامه اقدام تهيه كنند كه در آن نحوة اجراي برخي (ترجيحا همة)  هاي اقدام. شركت . برنامه3
  مطالب آموخته شده توضيح داده شود.

پيگيري. ترجيحا، پس از حدود سه ماه، مربيان مي بايست با شركت كنندگان (يا نمونه هايي از آنان) و شايد . 4
ي برنامه هاي اقدام مصاحبه كنند، چگونگي استفاده از مطالب با كارفرمايان آنان تماس گرفته و در مورد اجرا

  تدريس شده را بسنجند و اينكه آثار فراگيرتر آموزش بر شغل فرد و بر كارفرمايان و ديگران چه بوده است. 

  مثال هايي از هر يك از اين چهار عنصر ارزيابي در تمامي چهار دورة مدل ارائه شده است.

  يك منبع آموزشي منعطف

صنعت ساختمان، حوزة گسترده و پيچيده اي براي آموزش دارد. مربيان بايد در هنگام طراحي يك برنامة 
تقريبا همواره مجموعه اي منحصر به فرد از الزامات را برحسب نيازهاي شركت كنندگان هدف و يا ، آموزشي

ي آموزش را ارائه نمايند. به اين ترتيب، كارفرمايان آنان، نگرش ها، مهارت ها و دانش آنان، و زمان در اختيار برا
گرچه حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان براي چهار دسته از گروه هاي اين صنعت طراحي شده است، اما به 

هاي آموزشي  عنوان چهار برنامة مجزا و به دقت تعريف شده طراحي نشده است زيرا اين كار مستلزم ارائه راه حل
بياني است كه در شرايط پيچيده اي از نيازها كار مي كنند كه هر يك نيازمند ارزيابي از پيش تعيين شده به مر

  به طور خاص است. 

به عالوه، همپوشاني آشكاري بين موضوعات مورد نظر براي تدريس وجود خواهد داشت، زيرا برخي جنبه ها 
هاي حفاظت فني و بهداشت كار در براي بيش از يكي از گروه هاي اين صنعت مشترك است، مفاد بندها يا ماده 
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قراردادها يك نمونه يا مثال روشن است. به همين جهت، حفاظت فني وبهداشت كار ساختمان به عنوان يك 
قابل انعطاف طراحي و هم به صورت متن چاپي و هم فرمت ديجيتالي تهيه شده است تا مربيان منبع آموزشي 

  نياز دارند انتخاب كرده و برحسب نياز خود ويرايش كنند.بتوانند عناصري را كه براي يك برنامة خاص 

 ساختار كلي حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان .6

  ساختار كلي

همانگونه كه در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است، حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان از هفت جزء 
  :شود مياصلي تشكيل 

و بهداشت كار است زيرا محتواي بستة آموزشي و نحوة استفاده  . اين جزء، محور حفاظت فنيراهنماي مربيان

  به صورت سي دي ارائه شده است.  نيزبه شكل يك كتاب و محتواي آن  راهنمااز آن را توضيح مي دهد. 

. اين بخش منابعي از همة محتواي بسته آموزشي ارائه مي كند تا مربيان بتوانند دانش خود را به اساس دانش
ه موثر برنامه هاي آموزشي بر اساس اين بسته ارتقا بخشند. مربيان قادرخواهند بود با پيروي از منابع و منظور ارائ

لينك هاي ارائه شده، به موضوع احاطه پيدا كنند و به اين ترتيب مطمئن باشند كه به طور كلي، اطالعات آنان 
ست زيرا اغلب پيش مي آيد كه ارائه يك در اكثر موضوعات بيشتر از شركت كنندگان است. اين موضوع مهمي ا

  ساده تر است. شود ميسخنراني به مراتب از پرسش هايي كه متعاقب آن از سوي شركت كنندگان طرح 

وبسايت ها بر حسب همچنين در پوشة اساس دانش، يك پوشه يا فولدر فايل هاي قابل دانلود كردن وجود دارد. 
كند بنابراين برخي از محتواي اصلي (مثال مقاوله نامه هاي سازمان ماهيت و هدف آنها هر از گاه تغيير مي 

  كار) دانلود و در راهنماي مربيان گنجانده شده اند.  المللي بين

خالصة موضوعي استوار شده است كه  15. حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان بر پاية موضوعيخالصة 
ه ها به ميزان انبوه مصور و مكتوب شده اند كه مطالب محتواي آموزشي برنامه را تشكيل مي دهد. اين خالص

آموزشي (نظير جزوات و پاورپوينت ها) بتوانند براي طيف گسترده اي از برنامه ها و رويدادهاي آموزشي به 
  سادگي قابل تهيه باشند.  

ي ارائة . براي هر خالصة موضوعي يك پاورپوينت تهيه شده است كه ابزارهاي اصلپاورپوينت هاي موضوعي
اطالعات در آن موضوع مورد بحث در آن فراهم شده است. از آنجا كه آنها ابزارهاي اصلي ارائه برنامه هاي 
آموزشي هستند، اين پاورپوينت ها نيز شامل تمرين ها و تكاليف كالسي هستند كه در خالصه هاي موضوعي 

  رويدادهاي آموزشي قابل تطبيق هستند.وجود ندارند. آنها به سادگي براي انواع گوناگون برنامه ها و 

. حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان يك منبع آموزشي بسيار منعطف است و محتواي آن را دوره هاي مدل
مي توان به طرق گوناگون استفاده كرد: مثال به صورت سمينارهاي يك روزه، دوره هاي طوالني تر يك هفته اي 

ه وقت به صورت يك روزه يا هفتگي. براي راهنمايي مربيان جهت استفاده از حتي طوالني تر، و دوره هاي پاريا 
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بستة آموزشي، چهار دورة مدل ارائه شده است كه هر كدام براي مشتريان، تيم هاي طراحي و مديريت پروژه، 
تا شركت هاي ساختماني و كارگران در نظر گرفته شده است. اين دوره ها به صورت پودماني طراحي شده اند 
بتوان پودمان ها را به صورت مستقل يا تركيبي استفاده كرد؛ براي مثال، يك پودمان مي تواند اساس يك 
سمينار بعداظهر را تشكيل دهد يا به عنوان يك دورة شبانه يا پاره وقت استفاده شود. اين دوره ها به شكل 

  و همراه يك سي دي ارائه مي شوند.  "شركت كنندگانچة كتاب"

. محتواي هر دورة مدل در كتابچة چاپي شركت كنندگان خالصه شده است كه شركت كنندگان كتابچة
توان آن را در پايان دوره به شركت كنندگان تحويل داد تا بتوانند از آن به عنوان كتاب مرجع استفاده كرده و  مي

  آنچه طي دوره آموخته اند را در عمل اثبات كنند.

، تا مربيان بتوانند بخش هايي از آنها را شود ميي دي در راهنماي مربيان ارائه كتابچه ها همچنين به صورت س
  طي دوره به عنوان جزوه و نيز ديگر شكل هاي برنامه آموزشي استفاده كنند.

كار براي دانلود رايگان  المللي بينالذكر به عنوان يك بخش مجزاي وبسايت سازمان  . تمامي مطالب فوقوبسايت
، امكان آن فراهم "گردهمايي مربيان"با گسترش اين كار به ايجاد يك رود تا  در دسترس خواهد بود. اميد آن مي

آيد تا كاربران بسته حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان بتوانند به تبادل تجربه پرداخته و مطالب آموزشي و 
  اطالعات بيشتري ارائه نمايند. 
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  نمودار ساختار حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پاورپوينت موضوعي
هاي  مستقيما از خالصه

 شود موضوعي برداشت مي

راهنماي مربيان (كتاب و 
  دي) سي

  مقدمه
  اساس دانش

  خالصه هاي موضوعي
  دي) سي پاورپوينت (فقط بصورت

  هاي مدل جدول زماني دوره
  تكاليف
  ارزيابي

 دانلودها (فقط روي سي دي)

  اساس دانش 
كه خوراك خالصه هاي 

موضوعي و ابزارهاي اصلي 
روزآمدسازي بسته را فراهم 

مي كنند و دانلودهاي 
 انتخابي را شامل مي شوند.

  خالصه هاي موضوعي
موضوع  15براساس 

اصلي كه منبع اصلي 
مطالب درسي برنامه 

 هستند
كتابجة 

  كنندگان شركت
براي هر دوره مدل (يك 

كتاب) خالصه اي ساده از 
دوره براي استفادة شركت 

  كنندگان پس از دوره

  ه هاي مدل محتواي دور
  مقدمه

  جدول زماني
  پاورپوينت

  جزوات
  تكاليف
  ارزيابي

 

وبسايت و همايش 
 مربيان
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 مرور خالصه هاي موضوعي و ساختار دورة پودماني .7

موضوع تهيه شده است و مطالب و اطالعات هر پودمان در  15حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان بر اساس 
وعي به دست مي آيد. چهار دسته موضوع وجود دارد كه عبارتند يك رويداد آموزشي از يك يا چند خالصة موض

در زمينة . بخش اعظم اطالعات گيري بندي و نتيجه جمع، مديريت پروژه، موضوع فني، و بنياديناز موضوع 
حفاظت فني و بهداشت كار و مديريت پروژه براي پروژه هاي ساختماني كه به طور عام قابل دسترس هستند، 

رنامه هاي مورد نظر گروه هاي گوناگون صنعت كاربردهايي دارند، بنابراين خالصه كردن اين براي تمامي ب
  اطالعات در قالب اساس دانش و انطباق آن براي رويدادهاي آموزشي خاص بهترين كار ممكن است. 

  موضوعات در جدول زير ارائه شده اند: 

  تعداد موضوعات  و عناوين موضوعات بندي گروه
    

    ت بنيادينموضوعا
  1  اصول بنيادين
  2  وظايف عمومي

  3  محيط كار امن و سالم
  4  هاي كارگران ديدگاه

    
    موضوعات مديريت پروژه
  5  اصول مديريت پروژة امن

  6  پروژه براي حفاظت فني و بهداشت كار نظارتريزي و  برنامه
  7  فرآيندها و سيستم ها

  8  حل پروژهكارگاه مرفاه و 
    

    فني موضوعات
  PPE(  9لباس و تجهيزات حفاظت شخصي (

  10  امكانات و تجهيزات عمومي
  11  حركات عمودي
  12  حركات افقي

  13  كار در يا زير سطح زمين
  14  كار در ارتفاع

    
    جمع بندي و نتيجه گيري

  15  پروژه، مطالعة موردي پاياني، ارزيابي
    

    موضوعات فني بيشتر براي آينده
    كارگاه ساختمانيو زندگي در  ي دور از مركزها كارگاه

    حفر تونل
    دنزشمع و شمع 

    فونداسيون هاي عميق و سقف پيش ساخته
    كار در ارتفاعات بلند
    كارهاي تخريب بزرگ

    كارهاي ساخت و ساز در دريا
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  ارتباط بين موضوعات و برنامه ها براي چهار گروه صنعت ساختمان

  د محتواي هر خالصة موضوعي براي چهار گروه به طور تقريبي برآورد شده استدر جدول زير، كاربر

تيم هاي طراحي و   مشتريان  موضوعات
  مديريت پروژه

شركت هاي 
  ساختماني

  كارگران

          بنيادين
          اصول بنيادين
          وظايف عمومي

          محيط امن و سالم
          ديدگاه هاي كارگران

          مديريت پروژه
          يت پروژة امنمدير
          ريزي و نظارت  برنامه

          فرآيندها و سيستم ها
          پروژه كارگاهرفاه و 
          فني

          لباس و تجهيزات حفاظت شخصي
          امكانات و تجهيزات عمومي

          حركات عمودي
          حركات افقي

          كار در يا زير سطح زمين
          كار در ارتفاع

          يجه گيريجمع بندي و نت
          پروژه، موضوع، ارزيابي

  
  
  

  ساختار دورة پودماني

بسته حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان بر اساس پودماني طراحي شده است تا بتوان آن را به طرق گوناگون 
ائه كلي براي يك دورة تمام وقت پنج روزه با توضيحات بيشتر اراستفاده كرد. در جدول زير يك برنامه زماني 

  شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  

رنگ تيره تر نشان دهندة ميزان تقريبي كاربرد موضوع براي هر يك از چهار گروه اصلي شركت كنندگان است. مربيان مستقل 
 توانند ديدگاه متفاوتي از اين داشته باشند.  مي
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  جدول زماني طرح كلي

اين طرح اوليه براي يك دورة تمام وقت پنج روزه است كه كليت ساختار ده پودمان (براي جلسات صبح و 
بعداظهر) را پيشنهاد مي كند كه هر يك مستلزم يك برنامة كامل چهارساعته از كار و تالش شركت كنندگان 

دمان هاي نصف اين مقدار يعني دو ساعته در پودمان هاي مقدماتي و پاياني و است. شايد در عمل الزم باشد پو
برگزار كرد. هر  و تكاليف اصليساختماني  هاي كارگاه بر يعني هشت ساعته براي بازديد ازشايد پودمان هاي دوبرا

و يك پودمان در  نمود پودمان بايد منطقاً خودكفا باشد به نحوي كه بتوان مثال به عنوان يك دورة شبانه استفاده
  هفته، و به طرق ديگر ارائه كرد.  10هفته به مدت 

  توضيحات  كار ميداني   روز پنجم  روز چهارم  روز سوم   روز دوم  روز اول  
  جلسه اول

  ساعت 2
  صبح

پودمان 
  مقدماتي

ترجيحا،   پودمان ح  پودمان و  پودمان د پودمان ب
  پودمان ط:

پروژه بر اساس 
يك پروژه 
ده واقعي و زن
 شود ميانجام 

كه مي تواند 
شامل يك 
بازديد و 
گردآوري 
برخي اطالعا 
باشد. 

زمانبندي بايد 
مطابق با آن 
    تنظيم شود.

  

  جلسه دوم
  ساعت  2

  صبح

  پودمان ط:  پودمان ز   پودمان ه پودمان ج  پودمان الف
پروژه، كار 
  گروهي

  

  جلسه سوم
ساعت  2

  بعداظهر

  پودمان ط:  پودمان ز   پودمان ه پودمان ج  پودمان الف
پروژه، گزارش 
  و بحث

  

  جلسه چهارم
  ساعت  2

  بعداظهر

    پودمان پاياني  پودمان ح  پودمان و پودمان د  پودمان ب

  جلسه پنجم
  ساعت 2-1

  شب

برنامه 
  اجتماعي

  پودمان ط:  
  پروژه

كار احتمالي 
در پودمان ط: 

  پروژه

كار شبانه   
  تكليف است.

نكات 
  عملياتي

              

  
  

  تار پودمان عمومي مربوطه در جدول زير ارائه شده است.ساخ
  ساختار پودمان عمومي براي يك برنامة پنج روزه

  توضيحات  موضوعات مرتبط  زمان (ساعت)  عنوان پودمان
      2  معرفي
      4  الف:
      4  ب:
      4  ج:
      4  د:
      4  : ه
      4  و:
      4  ز:
      4  ح:

  ستساعت بهتر ا 8  15  )8(يا  4  ط: پروژه
    15  2  ي:

      )44( 40  كل پودمان (ساعات كالسي)
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تر و ساختارهاي پودماني براي هر يك از دوره هاي مدل  هاي پيشنهادي خاص كلي با زمانبندياين دو جدول 
براي مشتريان، تيم هاي طراحي و مديريت پروژه، شركت هاي ساختماني و كارگران تهيه و براي هر يك از آنها 

ه شده است. دوره هاي مدل داراي فرمت ها و قالب هاي گوناگوني هستند، همچون دوره هايي براي در برنامه ارائ
مشتريان و تيم هاي طراحي و مديريت پروژه كه به صورت تمام وقت پنج روزه برگزار مي شوند؛ دورة مربوط به 

است؛ و جلسة كارگران كه  پيمانكاران كه به عنوان يك جلسة چهارساعته در هفته در بعداظهر زمانبندي شده
پذيري ساختار پودماني  . اين مثال ها انعطافشود مييك جلسة دوساعته در هفته در اواخر وقت بعداظهر برگزار 

حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان را نشان مي دهد كه اين فرمت ها به احتمال قوي بيشتر از سوي شركت 
  ال قرار خواهد گرفت.كنندگان دوره و كارفرمايان آنان مورد اقب

  كنندگان هاي شركت كتابچه

دوره، جزوات،  هاي اي بزرگ از دستورالعمل ، مجموعهرا به پايان رساندند اي دوره ،كنندگان زماني كه شركت
ها، مطالب خواندني پيشنهادي و غيره  هاي پيشنهادي تمرين حل ها، راه ها، مطالب پرينت شده، تمرين پاورپوينت

ن قرار خواهد گرفت. اين همه يك بستة بزرگ و سنگين از مدارك و مطالب براي استفادة بعدي در اختيار آنا

براي مطالعه و استفادة بعدي فشرده شده  "كتابچه"خواهد بود، به همين دليل اين حجم اطالعات در قالب يك 
  است. 

شود؛ يك كتابچه به اين صورت از اين كتابچه ها داده به هر يك از شركت كنندگان بايد در پايان دوره يكي 
ديجيتال در قالب سي دي ها در راهنماي  براي هر يك از چهار دورة مدل وجود دارد. كتابچه ها نيز به صورت

  مربيان گنجانده شده است تا مربيان بتوانند براي اهداف خود از آنها استفاده كنند.

نسخه هاي چاپي بايستي شامل  مربوط به آنان "ةكتابچ"يك استثنا، دورة مدل كارگران است كه پيشنهاد شده 
ها باشد كه به داليل گفته شده در مستندات دورة مدل، يادآوري مناسب تري براي شركت كنندگان  از پاورپوينت

 دوره خواهد بود. 

 

 

 

 

 

  

  

ينجا بايد تاكيد شود كه جدا از مقدمه و برخي نسخه ها و مدارك چاپي، دوره هاي مدل مجموعه اي از عناصر در ا
. به شده اندحفاظت فني و بهداشت كار ساختمان است كه عمدتا از خالصه هاي موضوعي و پاورپوينت ها تهيه 

ين شكل كار مربي آسان است و به طور كلي، مطالب موجود بيش از جدول زماني پيش بيني شده هستند. به ا
 سادگي مي تواند آنچه را براي يك برنامة آموزشي خاص غيرضروري تشخيص مي دهد حذف نمايد.
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 ارائه دوره ها بر اساس حفاظت فني و بهداشت كار ساختمان .8

  و ادارة دوره ها ارائه شده است.در اين قسمت چند پيشنهاد براي برگزاري 

  فعاليت پيش از دوره

در اختيار داشتن اطالعاتي در مورد شركت كنندگان حاضر در دوره و زندگي شغلي آنان مفيد است، بنابراين يك 
تواند بسيار  شود مي كنندگان ارسال مي دوره براي شركتبرگزاري كه چند هفته قبل از  "فعاليت پيش از دوره"

  اشد. سودمند ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  )OS&H: نظرسنجي حفاظت فني و بهداشت كار (فعاليت پيش از دوره
  اهداف:

  ما را در موارد زير ياري دهيد:
 ني وبهداشت كاربحث و گفتگو با شركت كنندگان دوره در بارة حفاظت ف •
 كسب ديدگاه هاي آنان در مورد نكات فهرست شدة زير •
 شود مياطمينان از اينكه دوره به زندگي كاري آنان مربوط  •
  تكليف

الف. قبل از شركت در دوره، با چند نفر در بخش هاي ديگر كار خود بحث و گفتگو كنيد. 
ها را همراه خود به  يادداشتبرداري كرده و  از پاسخ هاي آنان به پرسش هاي زير يادداشت

  دوره بياوريد:
 دغدغه هاي اصلي آنان در مورد ايمني و سالمت در كار چيست؟ •
 تشكيالت شما براي حفاظت از سالمت، ايمني و رفاه چه كاري انجام مي دهد؟ •
تواند در موضوعات سالمت، ايمني و رفاه كارهاي  آيا مديريت تشكيالت شما مي •

 بيشتري انجام دهد؟

هاي صنفي تشكيالت شما مي توانند كار بيشتري در زمينه هاي بهداشتي،  اتحاديهآيا  •
 ايمني و رفاهي انجام دهند؟

كنيد در دوره مفيد خواهند بود به دست آوريد.  تالش نماييد اطالعاتي كه فكر مي ب. 
  براي مثال:

  سياست هاي ايمني و بهداشت •
  ني طرح هاي ايمني و بهداشت براي پروژه هاي ساختما •
  راهنماهاي طراحي ايمني و بهداشت كارهاي ساختماني •
  نمونه هايي از بندهاي قرارداد در زمينة ايمني و بهداشت •
 تحليل هاي مخاطرات و ريسك ها •
موارد احتياطي ايمني فيزيكي (مثال حصاربندي ايمني، لباس و تجهيزات ايمني  •

 شخصي)

 ضوابط حفظ سالمت در كارگاه هاي پروژه ساختماني •
 مايي پست ها در كارگاه ساختمانيجان •

 سياست هاي اتحاديه صنفي در زمينه حفاظت فني و بهداشت كار •
 توافقنامه هاي مذاكرات دسته جمعي مربوط به حفاظت فني و بهداشت حرفه اي •
 صورتجلسات كميتة حفاظت فني •
  ساير اطالعات در زمينه ايمني و بهداشت كه مفيد تشخيص مي دهيد •
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  نقش مربي

  نقش مربي عبارت است از:

حصول اطمينان از اينكه با ايجاد فضايي براي گفتگوي آزاد، شركت كنندگان در دوره اعتماد به  •
 نفس پيدا كنند

معرفي و ارائه اطالعات پيش زمينه در مورد هر فعاليت آموزشي. اين مورد مي تواند به صورت  •
 هاي مطول ي باشد نه انجام نطقارائه نكات كليد

 سازي اهداف هر فعاليت شفاف •

 اطمينان از اينكه هر تكليف به خوبي تفهيم شده است •

 كمك به گروه ها بدون تحميل نظر •

 شكل دادن به گزارش ها و بحث ها •

 كمك به شركت كنندگان براي دستيابي به نتيجه گيري هاي روشن قبل از شروع فعاليت بعدي •

 در شركت كنندگان دوره براي انجام فعاليت هاي عملي در محيط كارايجاد انگيزه  •

 گذاري و تبادل اطالعات اينترنت و شبكة به اشتراك .9

  كاربرد اينترنت

مطالب بسيار زيادي در بارة حفاظت فني وبهداشت كار ساختمان به صورت رايگان در اينترنت قابل دسترس 
عضاي شبكه هاي ايميلي هستند كه از آن طريق ديدگاه ها و است و بسياري از كارشناسان آموزش و پرورش ا

  اطالعات خود را مبادله مي كنند.

است كه به وسيلة آن اعضا به ) cnbr( "شبكة همياري براي تحقيقات ساختمان"نمونة مناسبي از يك شبكه 
ايي را براي مناظره شركت و پرسش ه المللي بينصورت روزانه اطالعات دريافت كرده و مي توانند در بحث هاي 

است كه با نرم افزار ياهو گروپ  )cnbr-1@yahoogroups.com( طرح نمايند. اين يك شبكة ايميلي ساده
  . شود ميكار مي كند و توسط اساتيد و اهالي دانشگاهي در استراليا اداره 

زم برخوردار باشد، بايد اگر قرار است بستة حفاظت فني وبهداشت كار ساختمان در قرن بيست ويكم از اعتبار ال
ايت وبساين بستة آموزشي تر،  اي نيز جاي پاي خود را محكم كند. به عبارت ساده در اين محيط جديد رسانه

  تا هر فردي بتواند تمامي بخش هاي اين منبع آموزشي را دانلود كند. داردخود را 

وسيلة آن شركت كنندگان مي توانند با  آن ابزارهايي نظير تابلوي اعالنات تعبيه شده است كه به همچنين در
  يكديگر و با مربيان خود مكاتبه كنند، و دانش و تجارب خود را به اشتراك گذارند.
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ارائه خواهد شد تا مربيان بتوانند  cnbrهايي براي  عالوه بر اين، يك شبكه براي مربيان رسمي، همراه با خط
نگاه داشتن اين بستة آموزشي به سازمان  روز وع براي بهدانش و مطالب درسي خود را تبادل كنند و در مجم

 كار كمك كنند. المللي بين

 ILO-OSHكار و خط مشي هاي  المللي بينتعاريفي از ضوابط حرفه اي سازمان  .10

2001  

  كار المللي بينضوابط حرفه اي سازمان 

  ارائه شده است: در اين ضوابط حرفه اي، اصطالحات زير داراي معاني خواهند بود كه در اينجا

: واژه هايي كه براي تشريح كمي يا كيفي ابزارها يا روش استفاده شده براي حفاظت از كافي، مقتضي يا مناسب
  كارگر به كار مي رود. 

  ة كف داربست رجوع شود.: به واژزيرپاهاي يا سكو تخته

گر در يك موقعيت ثابت نگاه : يك بخش سازه اي كه يك نقطه را در ارتباط با نقطة ديبريسيا  لوله مهاري
  دارد؛ مهار زدن يك جزء سازه اي است كه براي جلوگيري از كج شدن يك سازه طراحي شده است. مي

  : كاري كه بدون كمك يك ابزار مكانيكي انجام شود.دستي

با يك محرك انفجاري، چيزي مثل يك ميخ يا يك گل ميخ را به داخل يكي از : دستگاهي كه ابزار فشنگي
  الح ساختماني پرتاب مي كند؛ سه نوع از آنها وجود دارد:مص

، كه در آن پرتابه مستقيما توسط گازهاي توليدي از مواد منفجره رانده "نوع سرعت باال" )1(
 ؛شود مي

، كه در آن گازهاي حاصل از مواد انفجاري پيستوني را حركت "نوع پيستوني سرعت پايين" )2(
 د كه پرتابه را به جلو مي راند؛ده مي

، كه در آن پيستون توسط ضربة يك چكش به اضافة "نوع پيستوني سرعت پايين چكشي" )3(
 گازهاي حاصل از مواد انفجاري حركت مي كند.

  .شود مي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروژه براي او انجام مشتري

 در زمينةشده  ها و استانداردهاي تدوين هاي عملي در مورد سياست : سندي كه خط مشياي ضوابط حرفه
حفاظت فني و بهداشت كار براي استفاده توسط دولت ها، كارفرمايان، كارگران، و هر شخص ديگري كه 

اندركار فرآيند ساختماني است به منظور ارتقاء ايمني و بهداشت در سطح ملي و در سطح كارگاه ارائه  دست
  كند. مي
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لتي داراي قدرت صدور مقررات، احكام يا ديگر : وزير، وزارتخانة دولتي، يا ديگر مقامات دومرجع ذي صالح
  دستورات قانوني.

هاي مربوطه را گذرانده و داراي دانش، تجربه و  : شخص داراي صالحيت هاي كافي، كه آموزششخص ذي صالح
صالح مي توانند معيارهاي مناسب براي تعيين  هاي كافي براي انجام ايمن كاري مشخص است. مراجع ذي مهارت

  صي را تبيين و وظايف محوله به آنان را تعيين نمايند.چنين اشخا

  .1.2.1هاي تعريف شده در بند  دسته از فعاليت : آنساخت و ساز

  .شود ميانجام  1.2.1: هر محلي كه در آن هر گونه فرآيندها يا عمليات مشروح در بند كارگاه ساختماني

  : خطر تصادف يا آسيب به سالمت.خطر

  :كارفرما

كارگر را در يك كارگاه ساختماني استخدام  ي يا حقوقي كه يك يا چندهر شخص حقيق )1(
 كند؛ و  مي

 بر حسب مورد، پيمانكار اصلي، پيمانكار يا پيمانكار فرعي. )2(

  تا از افتادن اشخاص جلوگيري شود. شود ميمحافظي كه در امتداد يك لبة كار نصب  لولة: يا حفاظ گاردريل

  : خطر يا خطر بالقوه.مخاطره

   كند. ها از زمين بلند مي ار شده بر روي هاديسكو سو: ماشيني كه مصالح يا اشخاص را به وسيلة يك برباال

نسبت به اويه هاي قائم : قسمتي از داربست كه به صورت طولي و افقي به موازات سطح يك سازه، با زيا پايه لجر
لوله ها را به هم متصل مي كند، و د، و هاي داربست امتداد يافته است و تخته داربست به آن اتكا دار تخته

كنند  لجرهايي كه تخته هاي داربست را پشتيباني نميبه قسمتي از بست يا مهار داربست را تشكيل مي دهد؛ 
  نيز تراورسهاي عمودي گويند.

  . شود مي: هر وسيلة ثابت يا متحرك كه براي باال يا پايين بردن اشخاص يا بارها استفاده وسيلة باالبر

كننده متصل كرد اما خود جزء  هر دنده يا قرقره كه با آن بار را مي توان به يك وسيلة بلند: دندة باالبر
  ناپذير وسيله يا بار را تشكيل نمي دهد. جدايي

براي ها و هر وسيله ديگر كه توسط افراد  نردبان، سكوهامعابر، راهروها، راه پله ها، : راه هاي دسترسي و خروج
  .شود ميج طبيعي از محل كار يا براي فرار در موقع خطر استفاده ورود يا خرو

يك رديفي ديركي يا  گيرد. در داربست : قسمتي از داربست كه سكوها بر روي آن قرار ميسطح كاريا زيرپا تخته 
ك ساده، انتهاي خارجي تختة زير پا بر روي يك لجر يا پايه و انتهاي داخلي روي ديوار قرار مي گيرد؛ در ي

  جايگاه بدون تكيه است.داربست مستقل، تخته يا سطح كار 
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  براي تحمل بار. اريب: لوله يا ديرك تير مهار

، يا، در مورد مدارهاي فاز بين شود ميولت بيشتر ن 42: ولتاژ اسمي كه بين رساناها از ولتاژ بسيار ضعيف ايمن
ولت تجاوز  29ولت و  50مدار كه به ترتيب از ولت تجاوز نمي كند، ولتاژ بي باري  24خنثي كه از رساناها و 
  نمي كند.

گاه كارگران و مصالح يا  : هر سازة موقتي، ثابت، معلق يا متحرك، و اجزاء پشتيبان آن كه به عنوان تكيهداربست
  هاي قبلي نيست. ، و يك وسيلة باالبر طبق تعريفشود ميدسترسي به هر گونه سازه اي از اين دست استفاده 

: ساخت و ساز مطابق با هر گونه استاندار مربوطه كه از سوي موسسة استاندارد ملي ساز استوار يا خوب ساخت و
يا هر نهاد ديگري كه مرجع ذي صالح آن را به رسميت مي شناسد صادر شده است، يا روش هاي مهندسي 

  المللي يا ديگر استانداردهاي فني كه به طور عام پذيرفته شده است. بين

كيفيتي كه با هر گونه استانداردهاي مربوطه صادره توسط موسسة استاندارد : مصالح با مناسب يا خوبمصالح 
يا  المللي بينشناسد يا با روش هاي مهندسي  صالح آن را به رسميت مي ملي يا هر نهاد ديگري كه مرجع ذي
  ديگر استانداردهاي فني مطابقت دارد. 

د داربست، لولة عمودي يا نسبتا عمودي كه وزن داربست و بار روي آن را : در مور(قائم يا ديرك)لولة عمودي 
از  كه براي بستن داربست به يك لنگر ؛ لوله ميانياست مياني يا يك مهار داربستلوله تحمل مي كند و شامل 

يا پيچ و  هبا گوِ revealميان يك پنجره يا شكاف ديگري در يك ديوار به كار مي رود؛ مهار داربست از يك لولة 
  شده بين سطوح مختلف يك شكاف در ديوار همراه با لولة مهار. مكاتصاالت يا پدهاي مح

  به كار مي رود.يا سقوط مصالح  سرخوردن اشخاص،: تخته اي كه در طول لبه سكو براي جلوگيري از قرنيز

قرار گرفته و  ledgerن لوله بين لوله اي كه استاندارد بيروني را به استاندارد دروني متصل مي كند. اي: ترانسوم
  سكوي كار را درست مي كند.

  : هر شخصي كه به كار ساختمان اشتغال دارد.كارگر

: تمامي مكان هايي كه كارگران بايد به دليل كار خود در آنجا باشند يا به آنجا بروند و تحت نظارت يك محل كار
  كارفرما قرار دارد.

ILO-OSH 2001 

  ا، اصطالحات زير داراي معاني هستند كه در اينجا ارائه شده است:در اين دستورالعمل ه

: فعاليت هاي مستمر براي كنترل اينكه اقدامات پيشگيري و محافظت از مخاطرات و ريسك، و نيز پايش فعاالنه
  ترتيبات اجراي سيستم مديريت حفاظت فني و بهداشت كار با معيارهاي تعريف شده مطابقت دارند.
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آن به طور عيني براي  مدارك و شواهد و ارزيابي تهيهفرآيند نظامند، مستقل و مستند براي  : يكحسابرسي
تعيين ميزان تحقق معيارهاي تعريف شده. اين موضوع الزاما به معناي انجام يك حسابرسي مستقل خارجي 

  (استفاده از يك حسابرس يا حسابرسان خارج از سازمان) نيست.

هاي ملي و تهيه چارچوب ملي  دولتي يا نهادي با مسئوليت تدوين سياست: يك سازمان صالح نهاد ذي
  بهداشت كار در سازمان ها، و ارائه خط مشي هاي مربوطه. هاي مديريت حفاظت فني و سيستم

: شخصي كه آموزش هاي مناسب را گذرانده، و داراي دانش، تجربه و مهارت هاي كافي براي صالح شخص ذي
  انجام كار مشخص است. 

بهداشت كار براي تحقق بهبود عملكرد كلي  : فرآيند تعاملي ارتقاء سيستم مديريت حفاظت فني وبهبود مستمر
  حفاظت فني و بهداشت كار.

: شخص يا تشكيالتي كه خدمات را در كارگاه كارفرما مطابق با مشخصات، شرايط و ضوابط توافق شده پيمانكار
  در اختيار كارفرما قرار مي دهد.

  : شخص حقيقي يا حقوقي كه يك يا چند كارگر را استخدام مي كند.اكارفرم

  . شود مي: پتانسيل ذاتي كه باعث آسيب يا خسارت به سالمت مردم خطر

  ارزيابي نظامند خطرات. :ارزيابي خطر

  نمي دهد.آسيب انساني رخ  هيچ : واقعه اي ناامن كه به دليل يا در جريان كار رخ مي دهد وآمد پيش

: يك شركت، عمليات، كارخانه، مقاطعه كاري، موسسه، بنگاه، نهاد يا انجمن، يا بخشي از آن، خواه ثبت تشكيالت
شده يا نشده، دولتي يا خصوصي، كه وظايف و مديريت خود را دارد. براي تشكيالتي با بيش از يك واحد 

  عملياتي، يك واحد فعال را مي توان يك سازمان ناميد.

: مجموعه اي از عناصر به هم مرتبط و تعاملي براي تدوين ني و بهداشت كارسيستم مديريت حفاظت ف
  بهداشت كار و نحوه تحقق آن اهداف.  اهداف حفاظت فني و ها و سياست

ها،  : كنترل مي كند كه قصور و كوتاهي در اقدامات كنترلي پيشگيري و حفاظتي خطرات و ريسكپايش واكنشي
آمدها  اشت كار كه با وقوع آسيب ها، بيماري ها، لطمات به سالمتي و پيشو سيستم مديريت حفاظت فني و بهد

  ، شناسايي شده و اقدامي مناسب با آن انجام شده است.شود مينشان داده 

شدت آسيب يا لطمه به سالمت مردم به دليل بروز آن : تركيبي از احتمال وقوع يك رويداد خطرناك و ريسك
  رويداد.

  ارزيابي ريسك ها براي ايمني و بهداشت ناشي از خطرات در كار.: فرآيند ارزيابي ريسك
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: كميته اي با حضور نمايندگان ايمني و بهداشت كارگران و نمايندگان كارفرمايي كميتة حفاظت فني و بهداشت
  كه مطابق با قوانين ملي در سطح سازمان تشكيل شده و عمل مي نمايد.

ومي كه شامل شناسايي و ارزيابي عوامل محيطي است كه مي تواند : اصطالح عمنظارت و مراقبت در محيط كار
بر سالمت كارگران اثرگذار باشد. اين نظارت، ارزيابي هايي از شرايط بهداشتي و بهداشت كار، عوامل موجود در 
تشكيالت كار كه مي تواند باعث بروز ريسك براي سالمت كارگران باشد، تجهيزات حفاظت گروهي و شخصي، 

هاي كنترل طراحي شده براي حذف و كاهش اين عوامل  گرفتن كارگران در معرض عوامل خطرزا، و سيستمقرار 
را پوشش مي دهد. از نقطه نظر سالمت كارگران، مراقبت از محيط كار مي تواند از جمله بر موضوع ارگونومي، 

در محيط كار  رواني اجتماعيمل پيشگيري از حادثه و بيماري، بهداشت كار در محيط كار، تشكيالت كار، و عوا
  متمركز باشد.

     : هر شخصي كه به طور منظم يا موقت براي يك كارفرما كار مي كند. كارگر

هايي براي ارزيابي سالمت كارگران به  ها و بازرسي : اصطالح عمومي كه شامل روشمراقبت از سالمت كارگران
ايج اين مراقبت يا نظارت بايستي براي حفاظت و ارتقا . نتشود ميمنظور كشف و شناسايي هر گونه ناهنجاري 

هاي  فرد، بهداشت جمع در محل كار، و بهداشت جمعيت شاغل در معرض مخاطرات استفاده شود. روشبهداشت 
ها  تواند از جمله شامل آزمايشات پزشكي، پايش بيولوژيكي، بررسي هاي راديولوژي، پرسشنامه ارزيابي سالمت مي

  ق سالمتي و پزشكي افراد باشد. يا بررسي سواب

ها به موضوع كارگران و نمايندگان آنان اشاره شده است،  : هر كجا در اين دستورالعملكارگران و نمايندگان آنان
د اين است كه آنان بايد به عنوان مشاركت درخور كارگر مورد مشورت نهدف در مواردي كه نمايندگان وجود دار

  ، شايد مناسب باشد كه همه كارگران و همة نمايندگان درگير شوند.قرار گيرند. در برخي موارد

، هر شخصي كه مطابق با قانون يا روش هاي ملي به عناوين 1971مصوب سال  135مطابق با مقاوله نامة شماره 
  زير به رسميت شناخته شود:

ي اتحاديه هاي صنفي يا (الف) نمايندگان اتحاديه هاي صنفي، يعني نمايندگان تعيين شده يا منتخب از سو
  توسط اعضاي چنين اتحاديه هايي؛ يا 

) مطابق با مفاد قوانين يا مقررات ملي يا سازمان(ب) نمايندگان منتخب، يعني نمايندگاني كه توسط كارگران (
كه به عنوان حق  شود ميتوافقنامه هاي دسته جمعي آزادانه انتخاب شده اند و وظايف آنان شامل فعاليت هايي ن

  منحصر به فرد اتحاديه هاي صنفي در كشور مورد نظر به رسميت شناخته شود.

: نمايندة منتخب يا تعيين شدة كارگران مطابق با قوانين، مقررات و نمايندة حفاظت فني و بهداشت كارگران
  نمايندگي منافع كارگران در مسائل حفاظت فني و بهداشت كار در محيط كار.روش هاي ملي براي 
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اي ناشي از كار، مشكالت سالمتي و بيماري ها: آثار منفي بر سالمتي ناشي از قرار گرفتن در معرض آسيب ه
  مواد شيميايي، بيولوژيكي، فيزيكي، عوامل تشكيالت كار و رواني اجتماعي در كار. 

د و تحت نظارت كارگاه يا محل كار: منطقة فيزيكي كه كارگران بايد براي كار خود در آنجا باشند يا به آنجا برون
  يك كارفرما قرار دارد.

  

  

  

   

  

  


