
مقدمه عالئم ایمنی معرفی شده در پرشین ساین

مفاهیم عالئم ایمنی

هستند. از اینجا قبال تعریف ایمنی از کم هزینه ترین و ساده ترین روش هاي کنترل و پیشگیري از خطراتعالئم
ایمداشتهاياشارهایمنیعالئمکاربردهايازبرخیاینجا نیز بهدقیقی از عالئم ایمنی بیان کرده بودیم و از .

استانداردازمهمیمطالبقصد داریمامروز ISO 3864:1 درهاشکلوهارنگمفاهیمباراشماوکنیمرا بیان
و هر شکل هندسی به تا به شما بگوییم که هر رنگی چه معنایی داردباشیدهمراهمابا. نماییمآشناایمنیعالیم

استچه مفهومی .

استانداردهاي عالئم ایمنی کدامند؟

استانداردهاي زیادي جهت تولید عالئم ایمنی در دنیا وجود دارد که هر کدام از این استانداردها، مزایا و معایب 
.خاص خود را دارند

ANSI Z535به عنوان مثال استاندارد م ایمنی به کار می رود. در بریتانیاي کبیر در امریکا جهت تولید عالی
BS(انگلستان) از استاندارد 5499 استاندارداززیاديکشورهايوآسیاواروپادرو ISO 3864 استفاده می 

.نمایند

ما ( پرشین ساین ) کدام استاندارد را بررسی می کنیم؟

بررسی می کنیم که در ایران نیز تولید ئم ایمنی در دنیا رااین نوشتار یکی از پرکاربردترین استانداردهاي عالدر
استاندارد تبعیت می کنند. استانداردکنندگان عالئم ایمنی بیشتر از این ISO 3864 که توسط موسسه استاندارد 

.و تحقیقات صنعتی ایران نیز ترجمه و تدوین گشته است

استاندارد چه می گوید؟

این اشکال در ترکیب با کهاستکردهطراحیایمنی، هر عالمت را با رنگ و شکل خاصیدسته بندي عالئمجهت
بندي انواع عالئم ایمنی به شکل زیر می باشدرنگ هاي مختلف، معانی مختلفی را می رسانند. دسته :

1- عالئم ایمنی الزامی

شکل هندسی در این عالیم دایره است و این دایره به رنگ آبی می باشد. و معنی ترکیب رنگ آبی با دایره، الزام و 
.دستور است

هستیدایمنیعالمتپیامرعایتبهملزمدایره ي آبی رنگ مشخص شده اند،یعنی شما با مشاهده ي عالئمی که با .



.مثال: از عینک ایمنی استفاده کنید

عالئم ایمنی

زوریهمفهوم: شما ملزم به استفاده از عینک ایمنی در این محل هستید. (باید استفاده کنید ! :-) !!!

الزام بر انجام کاري را می رسانند و با دایره آبی رنگ مشخص می شوندپس عالئم ایمنی الزامی، عالئمی هستند، که .

:عالئم ایمنی زیر نمونه هایی از عالئم ایمنی الزامی هستند

الزامی ایمنی بیشتر: (عالئم موارد )

2- عالئم ایمنی ممنوعیت



خط اریب نیز در این عالمت هندسی در این عالیم نیز دایره است ولی این دایره به رنگ قرمز می باشد و یکشکل
ممنوعیت استوجود دارد. معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، .

عملآنانجامازبایستمیکه با دایره ي قرمز با خط اریب مشخص شده اند،یعنی شما با مشاهده ي عالئمی 
نماییدخودداري .

مثال: سیگار کشیدن ممنوع

(!مفهوم عالئم ایمنی: شما حق ندارید در این مکان سیگار بکشید! (نباید بکشید
حق ندارید پارك کنید ! نباید پارك کنید .اینم زوریه !

کاري را می رسانند و با دایره قرمز و خط اریب پس عالئم ایمنی ممنوعیت، عالئمی هستند، که ممنوعیت در انجام 
.مشخص می شوند

:عالئم ایمنی زیر نمونه هایی از عالئم ایمنی ممنوعیت هستند



بیشتر: (عالئم ایمنی ممنوعیت (موارد

:اگر بخواهیم تا اینجاي بحث را جمع بندي بکنیم به طور خالصه باید بگوییم

!عالئم الزامی : باید انجام دهید

!عالئم ممنوعیت: نباید انجام دهید

3- عالئم ایمنی هشدار دهنده

دارد و رنگ داخل آن زرد هندسی در این عالیم یک مثلث متساوي االضالع است. این مثلث حاشیه ي مشکیشکل
استخطریاوهشداراحتیاط،می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی .

ه اگر توجه نکنید ککندمیگوشزدشمابهراايبالقوهخطرشده اند،یعنی عالئمی که با مثلث زرد رنگ مشخص
است سبب آسیب به شما و یا تجهیزات گرددممکن .

.مثال: هشدار/ ماده ي قابل اشتعال



شوید. (احتیاط کنیدمفهوم عالئم ایمنی: شما ممکن است با خطر آتش روبرو !)

می دهد و از شما درخواست عالئم ایمنی هشدار دهنده، عالئمی هستند، که به شما خطر بالقوه اي را هشدارپس
مواد قابل اشتعال، سیگار نکشیدمی کند عمل نا ایمنی انجام ندهید. (مثال در مقابل .)

هستندعالئم ایمنی زیر نمونه هایی از عالئم ایمنی هشدار دهنده :

دهنده هشدار ایمنی بیشتر: (عالئم (موارد

:نکته می گویند. انتخاب "دهندهعالئم هشدار"، "عالئم ایمنی"در ایران متاسفانه اغلب مشاهده شده است که به 
ایمنیعالئمانواعازنوع5شدار دهنده، یک جزء ازعالئم هاشتباه است. چون"عالئم ایمنی هشدار دهنده"واژه 

پیامو مثال یکتوان هر عالمتی را هشداردهنده تلقی کرد. ممکن است اصال عالمتی هشدار ندهد،نمیوباشندمی
دهد. یعنی راهنمایی کندنشانرااضطراريخروجمسیریکمثال(کندالقاراایمنی ).



4- عالئم ایمنی وضعیت ایمن

نگ سبز با مربع، می تواند رترکیبمعنی. باشدمیسبزرنگبهمربعاینواستهندسی در این عالیم مربعشکل
مسیرهاي خروج اضطراري باشدیکی از مفاهیم شرایط ایمن، تجهیزات ایمنی و یا .

وضعیت،ترینایمنکهباشدآسودهخیالتاناند،شدهمشخصرنگسبزمربعیعنی شما با مشاهده ي عالئمی که با
!وضعیتی است که در پیش روي شما قرار دارد

.نکته: شکل هندسی می تواند مستطیل نیز باشد

.مثال: محل تجمع ایمن

در این نقطه برقرار مفهوم: در مواقع حادثه وضعیت ایمن این است که در این نقطه تجمع کنید. (وضعیت ایمن 
(.است

می کنند و یا مسیرهاي خروج عالئم ایمنی وضعیت ایمن، عالئمی هستند، که وضعیت ایمنی را براي شما مشخصپس
وسیله ي یا تجهیزات ایمنی خاصی را به شما نشان می دهندایمن را به شما نشان می دهند و یا در نهایت یک .

الئم ایمنی وضعیت ایمن هستندعالئم ایمنی زیر نمونه هایی از ع :



اضطراري خروج عالئم و ایمن وضعیت ایمنی بیشتر: (عالئم (موارد

5 - عالئم ایمنی آتش

ترکیب رنگ قرمز با مربع، ه رنگ قرمز می باشد. معنیبمربعاینولیاستهندسی در این عالیم نیز مربعشکل
باشدتجهیزات آتش نشانیمی تواند پیامی در خصوص آتش ، آتش نشانی و یا .

یعنی شما با مشاهده ي عالئمی که با مربع قرمز رنگ مشخص شده اند، می بایست متوجه شوید که با یکی از 
آتش نشانی سر و کار داریدتجهیزات ایمنی و .

.نکته: شکل هندسی می تواند مستطیل نیز باشد

مثال: کپسول آتش نشانی !



نمونه هایی از عالئم ایمنی آتش نشانی هستندعالئم ایمنی زیر :

آتش ایمنی بیشتر: (عالئم موارد )

:نتیجه گیري

:جمع بندي از بحث را با شکل زیر به پایان می رسانیم

عالئم ایمنی
معانی شکل ها و رنگ ها در عالئم ایمنی محیط کار

:مواردي جهت مطالب بیشتر

ISO 3864: Part 1شما می توانید به استاندارد مراجعه نمایید. شکل زیر از این استاندارد اخذ شده است که 
کرد، خوشحال موضوع، برخی از لغات را ترجمه کردیم. اگر سوالی در این خصوص به ذهنتان خطورجهت تفهیم بهتر

پاسخگوي سواالت ارزشمند شما باشیممی شویم، .
66945707تلفن مشاوره و سفارش کاال : 

66910676فکس پرشین ساین : 


