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 سايت هاي ايمني و بهداشت

  
safety.com-www.electrical/  

ايمني در برابر نور و بخش مربوط به كودكان از عناوين موجود ،  ، ايمني در خانه ، ايمني در هنگام كار ، ايمني در برابر برق توان به تصاوير در سايت مي. شويم در اين سايت با محافظت و ايمني در برابر برق آشنا مي
  .در سايت اشاره كرد

  
www.safetyonline.net/ishn/ishn.htm  

توان درباره ايمني در و مطالب ديگر را مي ONLINEهم چنين ايمني . وان امكانات جستجو را در اختيار داشتت در سايت مي. باشد اين سايت در حقيقت يك مركز براي دستيابي به اطالعاتي در زمينه ايمني مي 
  .سايت مشاهده كرد

  
www.crhf.org.uk/  

امكانات جستجو براي . شود افتد پرداخته مي خطرات ممكن در جريان فرايندهاي شيميائي كه براي كاربران اتفاق مي در سايت به. توان در اين جا مشاهده كرد هاي شيميائي انگلستان را مي سايت ايمني در فعاليت
  .تر در سايت قرار داده شده است دستيابي به مطالب بيش

  
safety.net-www.school/  

، محافظت از  ، حفاظت از دستان ، محافظت در هنگام جوشكاري ، محافظت گوش ، لباس ايمني توان مطالبي درباره ايمني چشم در اين سايت مي. يمني در اينترنت تعلق دارداين سايت به مدرسه و مركز آموزش ا 
امكان عضويت در مؤسسه براي دريافت آخرين. ن كار در اين سايت اطالعاتي به دست آوردتوان درباره ابزارهاي كمكي براي حفظ سالمت در حي هم چنين مي. هاي اوليه را مشاهده كرد ، كمك سيستم تنفسي بدن

  .باشد اطالعات ايمني نيز فراهم مي

  
www.safetysmart.com  

توان عناويني  هم چنين مي. باشد در سايت امكان عضويت براي خبرنامه رايگان سايت ممكن مي. داخته استهاي محافظت در برابر سوانح پر به ارائه مطالبي درباره ايمني و روش SAFETY SMARTسايت  
  .، آموزش ايمني و بسياري عناوين ديگر را در اين سايت مشاهده كرد ، ايمني در صنايع نفت و گاز ، پوسترهايي درباره ايمني هاي ايمني چون مجله

  
www.nisws.com/  

  .شود به ارائه مطالب آموزشي در زمينه ايمني پرداخته است كه به مؤسسه آموزشي ايمني در مراكز كاري مربوط مي NISWSسايت  

  
www.npchse.net  

، پژوهش در اين سايت ممكن شده  ، آموزش ، محيط زيست ، ايمني امكان مشاهده عناويني از قبيل بهداشت. ايران تعلق دارد پتروشيمي، ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع  اين سايت به بخش امور بهداشت 
  .است

  
http://ghalenoy.persianblog.ir/  

، مديريت  ، جزوات آموزش ايمني براي كارگران ، دانلود هاي مرتبط ، سايت اين بالگ داراي عناويني چون مقاالت. عتي مطالب آموزشي مناسبي را ارائه كنداي و ايمني صن تواند در زمينه بهداشت حرفه اين وبالگ مي
  .باشد ، اصول و مباني ايمني صنعتي مي ، آموزش ايمني ، آنچه بايد در مورد ايمني و بهداشت بدانيم ايمني و بهداشت

  
www.wcb.yk.ca/  

، اطالعات مربوط به  توان اطالعات مربوط به كارگران هم چنين مي. در سايت امكانات جستجو وجود دارد. هاي صنعتي پرداخته است اين سايت به ارائه مطالبي در زمينه ايمني صنعتي در مراكز كاري و فعاليت
  .توان از عناوين مطرح شده در اين سايت نام برد و خبرهاي مربوط به ايمني را مي LINK،  ، گزارشات ، انتشارات كارفرما

  
www.rrseng.com/  

،  ، ريسك ، مديريت ايمني ، اطالعات ، اخبار جديد ئه شده توسط مؤسسهتوان عناويني چون خدمات ارا در سايت مي. رساني پرداخته است ، كارائي و ايمني در اين سايت به اطالع در زمينه ريسك RRSمؤسسه  
  .آموزش و ابزارهاي محافظتي را مشاهده كرد

  
www.safetyengineering.com/  

  .توان از عناوين مطرح شده در اين سايت نام برد ، محصوالت را مي ، خدمات و پشتيباني ، مهندسي مشاوره. شويم هاي آنان آشنا مي در اين سايت با انجمن مهندسين ايمني و فعاليت 

  
www.safetyeng.com  

، مديريت ايمني و انواع حوادث حين  ، مهندسي ، قوانين ، موارد ايمني عناوين اخبار. سايت توسط يك دكتر متخصص تشكيل شده است. شود در اين سايت به بررسي قوانين حاكم بر مهندسي ايمني پرداخته مي 



  .توان از عناوين مطرح شده در اين سايت نام برد كار را مي

  
www.safetyengineers.com/  

،  ، مناطق نفتي و امكان پيش آمدن انواع حوادث توان عناويني چون گزارش حوادث در سايت مي. توان در اين سايت مالقات كرد و درباره آن به كسب اطالعات پرداخت را مي MADELEYشركت مشاوره ايمني  
  .ها به كسب اطالعات پرداخت ، مشاوره ايمني و عالئم هشداردهنده را مشاهده نمود و درباره آن ني در برابر آتش و حريق در سكوهاي نفتي، ايم ايمني در زير دريا

  
safety.tamu.edu-http://process/  

هاي برپا شده در  ، تحقيقات و كميسيون ، اعضاي مؤسسهLINK،  توان عناويني چون كتابخانه در سايت مي. ركز در زمينه ايمني پرداخته استهاي آن م دراين سايت به معرفي فعاليت MKOCمركز آموزش  
  .شود اخبار و گزارش رويدادها نيز در اين سايت براي عالقمندان ارائه مي. ، آموزش و عالئم خطر را مشاهده كرد مؤسسه تقويم كاري

  
www.bioptica.co.uk/  

به ساير  LINK، آموزش ايمني و  ، حفاظت و ايمني در محل كار ، محصوالت محافظ ها و مضرات ليزر ، مزيت محافظت در برابر ليزر. اين سايت به ارائه اطالعاتي درباره ايمني در برابر اشعه ليزر پرداخته است 
  .توان از عناوين مطرح در اين سايت نام برد زمينه ايمني را مي هاي فعال در سايت

  
www.gmheng.com/auto1.html  

در سايت . ها اشاره شده است را تأمين كرد آزمايشاتي كه در اين سايت به آنوسيله  توان به ايمني افراد داخل خودرو را مي. شود در اين سايت به بررسي عوامل موثر در ايمني سرنشينان خودروها پرداخته مي 
  .توان مشاهده كرد ، خدمات و انواع آزمايشات را مي ، محصوالت ، سنسور براي چرخ پنجم ، سيستم ترمز ، سنسورهاي سرعتي توان عناويني چون اطالعات مي

  
www.msha.gov/  

،  ، كتابخانه هاي مفيدLINKتوان  هم چنين مي. باشد امكان جستجوي مطالب در سايت ممكن مي. هاي كاري در امريكا پرداخته است به ارائه مطالبي درباره ايمني و اهميت رعايت آن در محيط MSHAسايت  
  .هاي تخصصي را در اين سايت مشاهده كرد هاي مختلف و خبرنامه ، امكانات ايمني در مكان ، اطالعات عمومي ، گزارش رويدادها ، اخبار ، قوانين ها ، برنامه مراكز آموزشي

  
www.cdc.gov/niosh/mining/  

، منابع  ، البراتوارها هاLINK،  ، رويدادها الفبائي مطالب سايت INDEX،  امكانات جستجو در سايت. توان به مطالبي درباره ايمني و حفاظت در معادن زيرزميني اطالعات به دست آورد مي NIOSHدر سايت  
  .توان از عناوين سايت نام برد ، آموزش و تمرين ايمني و مهار آتش را مي حوادث معادن، اطالعات آماري از  ، معدن كاران قديمي ، اخبار جديد ، انتشارات مؤسسه اطالعاتي و آموزشي

  
www.industrialnoisecontrol.com/  

، ديوارهاي  تاريخچه مؤسسه. ي عملي براي كاستن از لرزش و صداهاي اضافي در محيط كار پرداخته استاين سايت به انستيتوي محافظت در برابر سر و صدا و لرزش تعلق دارد و در اين مؤسسه به راهكارها 
  .توان از عناوين مطرح شده در اين سايت نام برد هايي با ارتعاش كم را مي ، طراحي و معماري مكان هاي معلق ، كيوسك هاي انجام شده ، پروژه هاي دوجداره ، پنجره دوجداره

  
http://turva.me.tut.fi/english/indexeng.html  

،  ، اخبار و گزارش رويدادها درباره انستيتو. توان در اين سايت مشاهده كرد شود را مي هاي مربوط به مهندسي ايمني و ايمني صنعتي را كه در اين دانشگاه انجام مي و فعاليت TAMPEREدانشگاه تكنولوژي 
  .توان از مطالب موجود دراين سايت نام برد هاي مرتبط را مي به سايت LINK، دانشجويان و  ، انتشارات مؤسسه تحقيقات به عمل آمده

  
http://www.qualitydigest.com/  

، و استاندارد ISOهاي استاندارد  ، سيستم6SIGMA،  ، محصوالت ، كسب كرد كه شامل استانداردها كند كيفيت را در خود حل كرده است در زمينه شركتي كه ادعا ميتوان به اطالعاتي  در اين سايت مي 
6SIGMA  است 2005در سال.  

 

  

  

  


