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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "محمدرضا شصتي مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



  مقدمه مولف

پس از انقالب صنعتی . زندگی خود سعی کرده ماشین را به خدمت خود بگیرد هانسان از دوران اولی
 تولیدآالت صنعتی رو به افزایش گذاشت. با پیشرفت صنعت و تکنولوژي و  استفاده بشر از ماشین

نسبت افزایش یافت، هاي ناشی از کار هم به همین  حوادث و آسیب ،هاي جدید آالت و دستگاه ماشین
و آنها را  جلب نمودبه خود  این حوادث توجه دست اندر کاران را  ،بطوریکه بعد از انقالب صنعتی

و جلوگیري  ماشین آالت و تجهیزات هاي مختلف خطرناك گذاري قسمت برانگیخت تا در زمینه حفاظ
به وسایل حفاظتی مجهز ها  اقداماتی انجام دهند که با گذشت زمان به تدریج ماشین ،از حوادث
  . گردیدند

باشد که  آالتی می بیشترین حوادث مربوط به کار با ماشین ،طبق آمارهاي موجود در حوادث کارگري
سازي  هاي تراش، پالستیک هاي متحرك و گردنده هستند، مانند دستگاه پرس، دستگاه داراي قسمت

ل ایمنی بوده که براي آن قوانین و مقرراتی ئآالت از اولین مسا له ایمنی و حفاظت ماشینئس. .مو ...
آالت  مستقیم بر ایمنی ماشین به صورت غیر 89و  85  شده است . در قانون کار کشور ما مواد وضع

،  16،  15،  14،  13،  12،  10تاکید دارند و در آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار نیز در فصول 
 . آالت پرداخته شده است به ایمنی ماشینبه صورت کامل و جزء به جزء  36و  17

انسان،  می شود که در خالصه ماشین آالت و عامل انسان دوعموماً در  ،در صنعت خطراتپیشگیري از 
کار، تدوین مقررات و آیین نامه محل دانش و اطالعات فنی، ایمنی و بهداشت، آموزش هاي عملی در 

در ارتباط با ماشین آالت نیز  .باشد از خطر می پیشگیري از جمله راه هاي ،ها و نظارت بر اجراي آنها
بایست ابتدا در هنگام ساخت و طراحی ماشین اعمال شود و در فاز دوم  خطر میپیشگیري از ضوابط 

انجام شود .  ،بعد از طراحی ماشین، بر روي قسمت هاي خطرناك که در تماس با شاغل می باشد
اقسام مختلف تقسیم بندي می  بکار گرفته می شوند به انواع و ایعنمعموالً ماشین ها و ابزاري که در ص

ین نمی توان براي حفاظت از همه ماشین هاي اشوند و هر یک از آنها نیز تنوع خاص خود را دارد بنابر
منوط به  ،رفع خطر و اعمال ضوابط ایمنی در ماشین لیکن اي مشخص پیشنهاد کرد صنعتی برنامه

می تواند ارزش ایمن بودن آن ماشین را اثبات  رعایت آنهاکلی است که  مقرراترعایت یک سري 
  .نماید

ها و  کتاب حاضر با بهره گیري از منابع علمی و تجربی مختلف، اطالعات دریافتی از سازندگان دستگاه
تجهیزات مختلف صنعتی و نیز تجربیات چندین ساله مولف تدوین گردیده و امید است مطالعه دقیق و 
رعایت قوانین و مقررات ایمنی مربوط به دستگاه ها و تجهیزات مختلف مندرج در آن، بتواند گامی هر 

  چند ناچیز در پیشگیري از حوادث، بردارد.

 




