
  دفتر بين المللي كار

  حفاظت فني و بهداشت كار در صنعت ساختمان

  

  بستة آموزشي جامع  و رايگان در مبحث حفاظت فني و بهداشت كار در صنعت ساختمان

  

  

  

  

توضيح موثر و فهم يك موضوع استفاده از وسايل كمكي بصري و تصويري كه به دقت تهيه شده است، براي 

عملي چون حفاظت فني و بهداشت كار حياتي است. اين موضوع به خصوص در مورد استفاده از عكس صادق 

گويند يك تصوير از هزار كلمه گوياتر است. در مورد برنامة آموزشي كه مخاطبان  است، همانطور كه مي

المللي آن آموزش دهندگان و مربيان هستند، كاربرد عكس با يك مشكل همراه است زيرا هر عكس حاوي  بين

موضوعي است كه در فرهنگ و زمان خود گرفته شده است. شگفت آور است كه ويژگي هاي دقيق عكس ها تا 

حفاظت فني و حد يك مكان، شخص، فرهنگ، زمان و .... خاص را تعريف مي كنند. بنابراين، موضوع چه 

بهداشت كار، مربيان را به گرفتن عكس هاي خودشان ترغيب مي كند. عكس هاي ارائه شده در خالصه 

موضوعات و پاورپوينت نشان مي دهد كه عكس هاي خود مربي را هم مي توان استفاده كرد، اما اين عكس ها 

  ر آن به تصوير كشيده شوند.زماني كارايي بيشتري خواهند داشت كه كار و كارگران محلي ساختمان د

  مثال اول: گشتي در مركز شهر

رود.  نويسندة اصلي اين راهنماي مربيان با دوربين در مركز شهري كه در آن زندگي مي كند به گشت و گذار مي

هاي خوب يا  تقريبا هميشه كارهاي ساختماني در مركز شهر در جريان است و اغلب مشاهدة نمونه هايي از روش

  پذير است. عكس دوربين استفاده شده در زير آمده است: پياده رو امكان داخل شت و ايمني ازبد بهدا

  

  

 راهنماي مربيان

مربيان شده توسط گرفتههاي  عكس  



گيرد  هاي بسيار خوبي با كيفيت باال مي برد است و عكس اين يك دوربين ديجيتالي كامپكت با زوم ميان

مگا پيكسل) و استفاده از آن آسان است. دوربين فوق با لنز زوم يا قابليت عكس هاي پشت سرهم  10(حداكثر 

قادر به گرفتن سريع عكس هاي متوالي و فيلم هاي ويدئويي كوتاه است. همينطور خاصيت ضد آب بودن آن به 

گرد و غبار و نيز رطوبت در امان خواهد بود. دليل استفاده در كارگاه هاي ساختماني اين مزيت را دارد كه از 

توانايي اينگونه دوربين ها به سرعت در حال بهبود است و گوشي هاي موبايل نيز ظرفيت هاي عكاسي بسيار 

  بااليي دارند.

سپس عكس هاي گرفته شده توسط كابل مخصوص و طبق دستورالعمل به سادگي از دوربين به كامپيوتر منتقل 

  د. نمي شو

عكس زير استفاده از يك چرخ دستي براي حمل بلوك هاي سنگين براي سنگفرش پياده روي يك خيابان اصلي 

  را نشان مي دهد. 

  
  عكس از ريچارد نيل: 



عكس بعدي كه از همان نقطه گرفته شده است، كارگراني را نشان مي دهد كه تجهيزات ايمني مناسبي چون 

چكمه هاي ايمني و دستكش به تن دارند. منطقه كاله ايمني، محافظ گوش، ژاكت هايي با قابليت ديد باال، 

  با حصار جدا شده است.   كامال از قسمت پياده رو

  
  

  بام رسي براي تعمير پشتمثال دوم: داربست دست

همانند مثال اول، نويسندة اصلي اين راهنما، دوربين را برداشته و پياده به خيابان بعدي شهري كه در آن زندگي 

خود كه يك دوربين نيمه حرفه اي ديجيتالي تك لنز  D80مي كند، رفته است. براي اين كار، از دوربين نايكون 

كند. اين دوربين ها به كاربر امكان تغيير لنز و تنظميم آن با مورد كاربري را ) است استفاده مي SLRانعكاسي (

مناسب است. اين لنز  Nikkor 18-200mm د و در اين مورد، يك لنز تلسكوپي با فاصلة كانونيمي ده

همچنين مكانيسمي براي كاهش ارتعاش دارد. دوربين فوق عكس هاي عالي با جزييات دقيق مي گيرد و گرچه 

دكمه دون تنظيم مي توان در لحظه ايستاد و عكس گرفت، اما ويژگي هاي بسيار پيچيده اي هم دارد نظير ب

اما  پشت سرهم با بهترين كيفيت عكاسي. عكسبرداري متوالي كه از يك شيء متحرك با سرعت بسيار زياد و

  و حجيم تر هم هست.اين دوربين به مراتب از دوربين مثال اول پيچيده تر است و البته سنگين تر 

  عكس ها طبق دستورالعمل از دوربين از طريق كابل به كامپيوتر منتقل مي شود. در اين مورد نيز 

ند گرفته شد تا داجازة استفاده از عكس ها از كارگران داربست اخذ شد اما عكس پس از آنكه آنان كار را تمام كر

  چهرة اشخاص در عكس ها نباشد.



كلي داربست را نشان مي دهد كه تكيه گاه آن از كف پياده رو تعبيه شده است و امكان نماي  1تصوير شمارة 

دسترسي به پشت بام را مي دهد. به داليل ايمني، وقتي كارگران در كارگاه ساختماني هستند، يك نرده بان 

  كوتاه تر در آنجا قرار مي گيرد.

رهاي عمودي داربست بر روي صفحه هاي فلزي و تينمايي نزديك تر از پاية داربست است.  2تصوير شمارة 

پالستيكي زرد رنگ سوار شده اند تا بار داربست پخش شده و بر روي پياده رو نگه داشته شود. نوارهاي سفيد و 

نصب شده اند. باالبر پاييني داربست در قسمت پاية تيرها به عنوان اخطار به عابران پياده  بررويقرمز پالستيكي 

ا بست محكم شده است كه البته قسمت اعظم پياده رو را مسدود مي كند و مي تواند براي افراد هر دو جهت ب

  دقت يا افراد نابينا مشكل ساز باشد. بي

  قسمت بااليي داربست را نشان مي دهد. دقت كنيد: 3تصوير شمارة 

 (مهاربندي متقاطع) متقاطع بادبندي •

 (مهار عرضي) بين پروفيل هاي مياني پنجرهجانبي  مهاربندي •

 تخته پنجه ها •

 جانپناه دوم بين باال و تخته پنجه ها و جانپناه بااليي  •

قسمت بااليي تكيه گاه داربست بر روي تخته هاي داربست روي پشت بام، براي محكم شدن و محافظت  •

 از پشت بام

  بان ايمن محكم شده را نشان مي دهد. يك نرده 4تصوير شمارة 

  دهد كه براي استحكام جانبي، داربست بر روي لبه امتداد يافته است.نشان مي  5تصوير شمارة 

  



  
  

  : تنظيمات عمومي داربست1تصوير 

  

  

  

  



  
  

  : پاية داربست2تصوير شماره 

  

  

  

  



  
  

  : قسمت بااليي داربست3تصوير شمارة 

  



  

  .بان با بست و گيره در قسمت باال و پايين محكم شده است نرده

  

  
  

  بان جزييات تثبيت نرده: 4تصوير شمارة 

  

  

  

  



  
  

  : امتداد داربست بر روي لبه5تصوير شمارة 

  

  سازي چند ماه بعد در همان خيابان مثال دوم پارك شده بود.راهمثال سوم: دستگاه 

زماني كه نويسندة اصلي جزوة حفاظت فني و متاسفانه خيابان در نيمة شب روكش و كار تمام شده بود و 

   منتقل شده بود.  همة ماشين آالت و تجهيزاتبهداشت كار ساختمان صبح روز بعد براي عكاسي رفته بود، 

  
  



  

  
  

  

  

  

  

  
  

  



  كارگران اجازة دادند از اين ماشين آالت عكسبرداري شود.

  

  نكتة مهم

نشانة ادب و نزاكت است، اما در برخي كشورها، اجازه  امرهنگام عكاسي از افراد، بايد از آنان اجازه گرفت. اين 

گرفتن قبل از عكسبرداري و استفاده از عكس هاي افراد يك الزام قانوني است. براي احتياط بيشتر، بهتر است با 

  ويژگي هاي مشخص افراد محو شود.  ، چهره ها و ديگرMac iPhotoاستفاده از امكانات رتوش 

   


