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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "مهندس مظفر كماندار"كتابي كه در دست داريد با همت 

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.ميسر گشته كه شايسته است 

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  تقدیم به 
همسر،فرزندانم آرین ، آویـن و دوسـت عزیزتـر از جان،کـه در     

بان و مایـه  مسیر پر تالطم و مواج دریاي زندگی ،همواره پشتی
  دلگرمی من بوده و هستند.

برادران و خواهران عزیزم که بهترین هـا را همیشـه    پدر ،مادر،
  برایشان آرزومندم.
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  درباره مولف 
در استان کرمانشاه شهر هرسین می باشند.ایشان مدرك  1356آقاي مهندس مظفر کماندار متولد سال 

اد اسـالمی واحـد همـدان و کارشناسـی ارشـد را از      ساختمان خـود را از دانشـگاه آز  -کارشناسی عمران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان اخذ نموده اند و در حال حاضر  دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسـی  

  عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج می باشد .

کتـاب در   8لیف و گردآوري و چاپ تـاکنون  ایشان عالوه بر ارایه سمینارهاي تخصصی، چاپ مقاالت، تا
  انتشارات  دیباگران ،در پروژه هاي عمرانی و اجرایی همکاري داشته اند:

بیمارسـتان   بهسازي و تکمیل- تهران-خواهران ناجا، دانشگاه بهسازي و اجرا؛تکمیل/دفترفنی–مترور .1
 تهران – 1مرقد امام ره ، فاز 

 آمل  -زي طرح ایران ـ ژاپناجرا؛مجتمع دانشگاهی جهاد کشاور-فنی  .2
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 شیراز-(پارت تایم)  -نماینده مدیرعامل  ؛ایستگاه مترو میرزاي شیرازي و چمران شیراز .8
 -کرمـان (کارفرمـا :شـرکت مانـا)    -مدیر عامل؛اجراي سازه هاي تجهیزات کارخانه کک سازي زرنـد   .9

 )ایران زالل شرکت کارفرما(کرمان –اي ساختمان اداري تصفیه آب شرب کرمان اجر
آفسـایت، پـایپرك    1پتروشیمی، محوطـه سـازي فـاز     2و1اجرایی؛پروژه سازه بتنی اتصال فاز -فنی .10

 عسلویه–بتنی پتروشیمی دماوند
 کنگان-پارس جنوبی 13جانشین مدیر پروژه؛پروژه یوتیلیتی و تاسیسات زیرزمینی فاز  .11
 تحویل سازه  -قطار شهري شیراز 3جانشین مدیر پروژه؛ پروژه ایستگاه  .12
 ختم پیمان -مدیر پروژه؛پروژه آبیاري و زهکشی دشت میاندربند گاوشان استان کرمانشاه .13
 پارس جنوبی Area E 21&20مشاور مدیر عامل؛پروژه تاسیسات زیر زمینی فاز  .14
 1فاز -ئر سراي شهداي طریق القدس بستان؛پروژه احداث زاکارگاه رییس–جانشین مدیر پروژه  .15
 سرپرست دفتر فنی و سرپرست کارگاه؛پروژه دادگستري کل استان همدان .16
 سرپرست کارگاه؛پروژه پایانه مرزي چذابه .17
 پروژه دادگستري کل استان  کرمانشاه سرپرست دستگاه نظارت مقیم؛ .18
 ان،زاهدان و ایرانشهرمدیرپروژه ؛ همکاري با شرکت دیماس شرق در پروژه هاي اهواز،کرم .19
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  مقدمه مؤلف
  باسمه تعالی

منـابع انسـانی و حفاظـت و     تبا شروع دوره انقالب صنعتی و توسعه کارگاه هاي کوچک به بزرگ ،اهمی
سالمت نیروي کار بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت و تا به امروز وپس از هر حادثـه وبـر حسـب نیـاز     

و به روزرسانی می گردد که سالمت بیشتر منابع و نیـروي انسـانی را    قوانین و استانداردهاي جدید ارایه
  تامین کند .

و در برخی حادثه علیرغم اینکه قوانین و بیمه نامه هاي جدید مسایل مالی را تا حدودي پوشش میدهد 
کـه  ولی مسـایل روحـی و روانـی    موارد خسارات و هزینه هاي سنگین براي کارفرمایان بوجود می آورد ُ 

  آنان بوجود می آورد با هیچ ارقام مالی تمی توان بیان کرد .اي خانواده ها بر

شاید با تدوین آیین نامه ُدستورالعمل ُاستاندارد و ضوابط جدید و به روز شده براي پیشگري اقـدام کـرد   
جلوگیري کرد ولی آنچه که می تواند در کاهش و پیشگیري حوادث حوادث بروزولی مطلق نمی توان از 

ش مهم داشته باشد مدیریت و رعایت اصول پایه و مرتبط با فعالیت آن شغل در قالب اصـول  ایمنـی   نق
آن می باشد که الزمه اجراي این اصول ، رعایت آن ، مبتنی بر قوانین ،استانداردهاي خـاص آن فعالیـت   

  باید اجرا گردد .

اي مطـابق بـا اسـتانداردهاي    در این کتاب بیشتر به نقش مدیریت ایمنـی و بهداشـت شـغلی  و حرفـه     
موجود مورد بحث و نقد قرار خواهد گرفت که امیدواریم گـام هـر چنـد کوچـک در کـاهش حـوادث و       
مدیریت و توجه بیشتر  بهتر به موضوع  ایمنی بعنوان یک اصل و پایه در محیط کـار و حرفـه برداشـته    

انی تحقق پیدا می کنـد کـه هـر    باشیم و شاهد کاهش حوادث در محیط حرفه اي باشیم  و این مهم زم
  کسی در جایگاه خود اهمیت موضوع را درك و به همان میزان اجرا  و رعایت کرده باشد .

  

  

  

  

  




