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ایمنی  اطالعات  برگه   ،GHS، SDS مواد،  طبقه بندی  سیستم های 
مواد شیمیایی.

واژه های کلیدی

برگه های اطالعات 
ایمنی در آزمایشگاه به 

ما چه می گویند؟

هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان 
بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، آزاد 
بنابراین  دارد.  و غیره وجود  یا ریخته شدن مواد در محیط 
این حوادث چگونه  با  مقابله  بدانیم در  بسیار مهم است که 
باید عمل نمود. اطالعات الزم برای این منظور در برگه هایی 
جمع آوری   SDS همان  یا  ایمنی4  اطالعات  برگه های  بنام 
می شود که در موارد اضطراری می توان از آنها استفاده نمود.

و  شیمیایی  مواد  شامل  شیمیایی  مواد  مزمن  اثرات 
آنها معموال به مرور  با  آالینده های محیطی است که تماس 
موجب اثرات زیان آور روی سالمتی انسان و موجودات زنده 
می شود و اثرات کاالهای خطرناک5 که شامل مواد شیمیایی، 
مواد رادیواکتیو و مواد عفونی است که موجب تهدید آنی و 

فوری سالمت و ایمنی افراد، تجهیزات و محیط می شوند.

چکیده

مواد  مزمن  اثرات  اهمیت  به  نسبت  عادی  مردم  و حتی  دانشمندان  اخیر،  و حساسیت سال های  برخورد  به  توجه  با 
شیمیایی، سیستم های تقسیم بندی و طبقه بندی های ویژه ای به صورت بین المللی در نظر گرفته شده است. این سیستم ها 

اغلب کمک می کنند که ویژگی ها و خطرات اینگونه مواد سریعتر قابل تشخیص باشد.
به منظور افزایش ایمنی، سیستم های طبقه بندی به خصوص برگه های اطالعات ایمنی یا همان SDS، اطالعاتي در اختیار 
مصرف کننده قرار مي دهد که کاربر می تواند با آگاهي از ماهیت آتي ماده مزبور، آگاهی از خطرات و ضایعات ناشي از 

استفاده، جابجایي و انبارش نادرست،تماس پوستی، بلع، استشمام، ریختن مواد در محیط و غیره در امان باشد.
باشد، در  باید چگونه  از آن  این است که روش صحیح استفاده  بیانگر  SDS هر ماده اي  در واقع اطالعات مندرج در 
چه درجه حرارت و چه نوع محیطي باید نگهداري شود، در انبارش و جابجایي آن چه نکات ایمني باید رعایت شود و 

درصورت بروز خطر روش مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.
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سیستم های طبقه بندی مواد

 سیستم های کدگذاری بین المللي در شناسایي مواد 
شیمیایي

بـا توجـه بـه رشـد صنعـت و توسـعه سـطوح و ابعـاد مختلـف 
حمـل و نقـل، در جابجایـی و حمـل و نقل کاال نکتـه مهمی وجود 
دارد کـه بایـد بـه آن توجـه نمـود. همـواره الزم اسـت اطالعـات 
زیـادی در مـورد کاالهای خطرناک کسـب شـود، در واقع اسـتفاده 
بی خطـر از این مـواد بدون برخـورداری از سیسـتم مدیریت ایمنی 
مـواد شـیمیایی امکان پذیر نخواهد شـد. این امر در مـورد کاالهای 
خطرنـاک دارای اهمیـت مضاعفـی اسـت؛ بـا توجـه بـه ایـن مقوله 
کـه اسـتفاده ایمـن از مواد بـدون داشـتن اطالعات دربـاره خواص، 
اثـرات و روش هـای کاربـرد ایمـن آنهـا امکان پذیر نیسـت، بنابراین 
اولیـن قـدم شناسـایی، طبقه بنـدی و آگاهـی از خطـرات و اثـرات 

بالقـوه این مواد اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد مـواد شـیمیایی بسـیار زیـاد و از 
تنـوع باالیـی نیـز برخـوردار هسـتند، طبقه بندی آنهـا و به خصوص 
طبقه بنـدی خطـرات آنهـا نیـز گوناگون و وسـیع اسـت کـه در زیر 

بـه چنـد مـورد از آن اشـاره خواهد شـد.
کدگـذاری   UN Number یـا   UN طبقه بنـدی  سیسـتم   
عـددی چهـار رقمی اسـت که بـرای شناسـایی کاالهـای خطرناک 
از سـوی کمیتـه حمـل و نقـل کاالهـای خطرنـاک ایـاالت متحده 

وضـع شده اسـت ]1[.
 عـدد CAS یـا CAS Number نیـز یک سیسـتم کدگذاری 
عـددی بـا فرمـت xxx-xx-x اسـت کـه بـرای شناسـایی عناصر و 
ترکیبـات شـیمیایی مختلـف توسـط شـاخه ای از انجمـن شـیمی 

آمریـکا وضـع شده اسـت.
نیـز یـک سیسـتم   IUPAC Number یـا   IUPAC  عـدد 
کدگـذاری بین المللـی بـرای شناسـایی مـواد شـیمیایی اسـت کـه 
به منظـور ارائـه روشـی اسـتاندارد و قابـل درک بـرای شناسـایی 
اطالعـات مولکولـی مواد و آسـان نمودن جسـتجوی ایـن اطالعات 
توسـط اتحادیـه بین المللـی شـیمی محـض و کاربـردی6 تدویـن 

.]2[ شده اسـت 
 عـدد RTECS یـا RTECS Number سیسـتم ثبـت اثرات 
سـمی مواد شـیمیایی7 با فرمت ABxxxxxxx اسـت. این سیسـتم 
بـا اسـتفاده از مطالعـات سم شناسـی موجـود تدوین شـده که برای 
مـاده شـیمیایی  مـورد  در  اطالعـات سم شناسـی  بـه  دسـت یابی 

می کند. کمـک 
 وجـود سیسـتم های متعـدد در طبقه بنـدی خطـرات مـواد 
و  ایمنـی شـیمیایی  در  تنهـا  نـه  و  اسـت  شـیمیایی مشکل سـاز 
بررسـی اثـرات سـالمت بلکـه در فعالیت های صنعتـی و تجاری نیز 
موجـب سـردرگمی می شـود. به همیـن دلیل از اواخر سـال 2002 
سیسـتم جهانـی ملـل متحـد طبقه بندی و برچسـب گـذاری مواد 

شـیمیایی۸ را معرفـی کرده اسـت.
در ایـن سیسـتم بـرای رویارویـی صحیـح بـا خطرات، بـا توجه 

بـه تجـارت گسـترده جهانـی مـواد شـیمیایی و به منظـور اطمینان 
از کاربـرد ایمـن مـواد، تمامی مراحـل از تولید تا اسـتفاده، حمل و 

نقـل و دفـع مـواد زائد ارتقـاء یافته اسـت ]3[.

سیستم جهاني طبقه بندي مواد شیمیایي

در سـال 1992، کنفرانـس ملـل متحد9 با عنوان محیط زیسـت 
بـه تصویـب قطع نامـه  Rio Earth( منجـر  و توسـعه )کنفرانـس 
بـرای کشـورها  وظایـف مختلفـی  آن  و طـی  شـماره )21( شـد 
به منظـور دسـت یابی بـه توسـعه پایـدار تعییـن و در بیـش از 150 

کشـور بـه کار گرفتـه شـد ]3و4[.
یـک  ایجـاد  لـزوم   UNCED کنفرانـس  سـوی  از  همچنیـن 
سیسـتم جهانـی در طبقه بنـدی مـواد شـیمیایی مطـرح و توصیـه 
شـد کـه درصـورت امـکان تـا سـال 2000 یـک سیسـتم جهانـی 
طبقه بنـدی و برچسـب گـذاری مـواد شـیمیایی  شـامل برگه هـای 
آمـاده  و  یافتـه  ارتقـاء  درک  قابـل  عالئـم  و  ایمنـی  اطالعـات 

شـود. بهره بـرداری 
متخصصـان  کمـک  بـا  متحـد  ملـل  هـدف  ایـن  تحقـق  در 
متعـدد از سـازمان ها و کشـورهای مختلـف پـس از یـک دهـه کار 
در اواخـر سـال 2002 موفـق شـد سـازوکاری را بـرای هماهنـگ 
نمـودن معیارهـای مربـوط بـه طبقه بندی و برچسـب گـذاری مواد 

شـیمیایی ارائـه و آمـاده ی بهره بـرداری کنـد.
در سیسـتم GHS طبقه بنـدی مـواد بـر حسـب نـوع خطـرات 
برچسـب ها  اطالعـات خطـر شـامل  تبـادل  راه هـای هماهنـگ  و 
و برگه هـای اطالعـات ایمنـی مـواد10 بـا فرمـت یکسـان در قالـب 
SDS اسـت که هدف این سیسـتم، اطمینان از در دسـترس بودن 
اطالعـات در زمینـه خطـرات فیزیکـی و اثـرات سـمی و زیسـت 
محیطـی مـواد به منظـور ارتقـاء سـالمت انسـان و محیط زیسـت 

اسـت ]3[.
 

  طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم 
 GHS

خطـرات  مبنـای  بـر  مـواد  طبقه بنـدی   GHS سیسـتم  در 
فیزیکـی، بهداشـتی و محیطـی بـوده و روش های هماهنـگ تبادل 
از طریـق  برچسـب گـذاری11  ایـن سیسـتم  اطالعـات خطـر در 
کلمـات، سـیگنال، عبـارات خطـر و پیکتوگرام های هشـدار دهنده 
و نیـز برگه هـای اطالعـات ایمنـی بـا فرمـت اسـتاندارد اسـت. این 
سیسـتم تقسـیم بندی مختـص مـواد شـیمیایی بـوده و برخـالف 
سیسـتم UN کاالهـای خطرناک مـواد رادیواکتیو و مـواد عفونت زا 

حـذف شده اسـت ]3[.

 برگه های اطالعات ایمنی
بـر طبـق قوانین سـازمان ایمنی و بهداشـت حرفـه ای آمریکا12  
]1[، هـر تولیـد کننـده بعـد از تولیـد یـک محصول یا یـک ماده ی 
شـیمیایی خـاص، موظـف اسـت دیگـران را در جریـان خطـرات و 
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خـواص آن مـاده ی شـیمیایی قـرار دهد ]5[.
بـه برگه هایـی کـه اطالعاتـی در مـورد خطـرات بالقـوه و روش 
ایمنـی کار بـا مـواد به مـا می دهـد، در اصطالح »برگـه ی اطالعات 
ایمنـی« می گوینـد. وجـود برگـه ی اطالعـات ایمني در کنـار مواد 
مـورد نظـر، اطالعاتـي را در اختیـار مصرف کننده قـرار مي دهد که 
بـا آگاهـي از آن، قـادر خواهـد بـود از خطـرات و ضایعات ناشـي از 
اسـتفاده ی همـان مـواد در امان باشـد و همچنین بـا روش صحیح 
اسـتفاده از آن مـواد آشـنا شـود. در سیسـتم GHS ایـن برگه ها به 
نـام »برگه هـای اطالعـات ایمنـی« نامیـده شـده و بـرای هماهنگ 
نمـودن آنهـا یک فرمت اسـتاندارد همراه بـا )16( عنوان پیشـنهاد 

شده اسـت )جـدول 1( ]1 و 5[.

GHS جدول 1- مشخصات برگه اطالعات ایمنی با ویرایش هماهنگ

عنوانردیف

مشخصات سازنده/ فروشنده1

مشخصات خطر2

اطالعات ترکیب و اجزاء تشکیل دهنده3

کمک های اولیه4

اقدامات آتش نشانی5

اقدامات در شرایط اضطراری شامل ریخت و پاش های احتمالی6

نگهداری و انبارداری7

کنترل تماس و حفاظت فردی۸

ویژگی های فیزیکو شیمیایی9

پایداری و واکنش پذیری10

اطالعات سم شناسی11

اطالعات اکولوژیکی و زیست محیطی12

چگونگی دفع مواد زائد13

اطالعات حمل و نقل14

اطالعات مقرراتی شامل استانداردها15

دیگر اطالعات الزم16

در OSHA بـرای بخش هـای )12( تـا )15( اجبـاری وجـود 
نـدارد زیـرا زیـر نظـر مرجـع ناظـر در سـازمان های دیگـر قـرار 

و6[.  5،3[ می گیرنـد 
معمـوال یـک SDS حـاوی اطالعاتـی نظیـر ویژگی هـای ماده، 
سـمیت، واکنش پذیر بـودن و احتیاط های الزم در هنگام اسـتفاده، 
به عنـوان مثـال جداسـازی از مـواد ناسـازگار، روش هـای صحیـح 
کار و جابه جایـی مـاده، کمک هـای اولیـه و اقدامـات اضطـراری، 

سیسـتم های تهویـه و وسـایل حفاظـت فـردی الزم اسـت.
شـیمیایی  مـواد  ایمنـی  اطالعـات  برگه هـای  مجمـوع،  در 
)MSDS( و برگه هـای اطالعـات ایمنـی )SDS( شـبیه یکدیگرنـد 

امـا فرمـت آنهـا در تعـداد عناویـن بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. در 
SDS نشـان داده شده اسـت. MSDS و  بیـن  شـکل )1( تشـابه 

بسـته بـه نیـاز و بسـته بـه تشـخیص کارشناسـان ایمنـی و 
بهداشـت حرفـه ای، ممکـن اسـت تعـدادی از اجـزای آن را کـم یا 
زیـاد کنند.کـم یـا زیـاد کـردن اجـزای برگـه ی اطالعـات ایمنی تا 
حـدود زیـادی بسـتگی به گـروه هدفی کـه بـا آن کار می کنند و یا 

قـرار اسـت از آن اسـتفاده کننـد، دارد.

 ]7[ SDS و MSDS شکل 1: تشابه بین

SDS دالیل الزام آور استفاده از

 بیشتر مواد شیمیایی خطرات نهفته و بالقوه دارند
ترکیب هـای  و  شـیمیایی  مـاده  نـوع  میلیون هـا  از  بیـش 
تاثیـر  مـواد  ایـن  بیشـتر  کـه  دارد  وجـود  در صنعـت  خطرنـاک 
خـود را در بلندمـدت و در طـول زمـان می گذارنـد )ممکـن اسـت 
هیـچ عالمـت و نشـانه ای هـم نداشـته باشـند(. اگـر سـازمانی از 
خطـرات مـواد شـیمیایی مطلـع نباشـد، بعیـد نیسـت کـه بعـد از 
مدتـی دچـار بحرانـی غیرقابـل جبـران شـود. کوچک تریـن سـهل 
انـگاری در روش هـای حمـل و نقـل، نگهـداری، انبـارداری و غیـره 
می توانـد خسـارات جبـران ناپذیـری بـه بـار آورد. برگـه اطالعـات 
شـیمیایی  فراورده هـای  یـا  مـواد  دربـاره  پایـه  اطالعـات  ایمنـی 
فراهـم می کنـد و به طـور کلـی دارای اطالعاتی پیرامـون ویژگی ها، 
پتانسـیل آسـیب زایی مـواد، چگونگی اسـتفاده ایمـن و برخورد در 

مواقـع اضطـراری اسـت.
به عنـوان مثـال، برخـی از مواد شـیمیایی سـرطان زا هسـتند و 
ایـن سـرطان زایی گاهـی بعـد از ده سـال مواجهـه بـا یـک مـاده 
شـیمیایی نمـود پیـدا می کنـد. فـرض کنیـد سـازمانی بعـد از ده 
سـال متوجـه شـود تعـداد زیـادی از کارگـران خـط تولیـد خـود 
دچـار سـرطان شـغلی شـده اند. بدیهـی اسـت کـه چنیـن اتفـاق 
ناخوشـایندی، عـالوه بـر خسـارت های هنگفـت مالـی، می توانـد 
وجهـه ملـی و حتـی بین المللـی سـازمان را بـه چالـش بکشـاند. 
در  علمـی  منبـع  بهتریـن  به عنـوان  ایمنـی  اطالعـات  برگه هـای 
می توانـد  سـازمان،  یـک  در  شـیمیایی  مـواد  خطـرات  خصـوص 
خطراتـی از ایـن قبیـل را قبل از وقوع گوشـزد و حتـی راه حل های 

مناسـب پیشـگیرانه و کنترلـی مناسـب را ذکـر کنـد.
از ایـن رو، برگه هـای اطالعـات ایمنـی به عنـوان منبـع مهمـی 
بـرای پیشـگیری و کنترل خطرات، جزء الینفک سیسـتم مدیریتی 
ایمنـی و بهداشـت اسـت و بـه طـور معمـول از آن به عنـوان نقطـه 
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آغازیـن یـک برنامـه ایمنـی و بهداشـت در صنعت یاد می شـود.
در اهمیـت برگه هـای اطالعـات ایمنـی همیـن بـس که سـال 
2014 از طـرف سـازمان جهانـی کار13 بـه نـام سـال »ایمنـی و 
سـالمت در اسـتفاده از مـواد شـیمیایی در محیـط کار14 نام گذاری 
 ILO شده اسـت. از ایـن رو می تـوان گفت که سـال 2014 از طرف
به طـور غیرمسـتقیم سـال برگه هـای اطالعـات ایمنـی نامگـذاری 
شده اسـت. چـون برگه هـای اطالعـات ایمنـی سـنگ بنـای کنترل 
و پیشـگیری خطـرات مـواد شـیمیایی در صنعـت اسـت و نقطـه 
آغازیـن برنامـه کنتـرل مـواد شـیمیایی اسـت، پس بایـد اطالعات 
آن بـا دقـت بسـیار زیـاد و حساسـیت بسـیار باالیـی گـردآوری و 

تدویـن شـود ]5 و ۸[.

اطالعـات  برگه هـای  تدویـن    سیسـتم های مدیریتـی 
ایمنـی را الـزام می داننـد

ISO 14001 بیشتــر سیستـم هــای مـدیـریتــی مـانـنــد 
کـه سـازمان  الـزام می کننـد   ISO 9001 و   OHSAS 18001  
بـرای شناسـایی و کنتـرل خطـرات، برنامـه مدون داشـته باشـند. 
به عنـوان مثـال، در الـزام 4-4-6 اسـتاندارد OHSAS 18001 بـا 
عنـوان »کنتـرل عملیـات« چنیـن آمده اسـت که: »سـازمان باید 
عملیـات و فعالیت هایـی را کـه وابسـته بـه خطرهـای شـناخته 
مشـخص  می باشـند،  کنترلـی  اقدامـات  نیازمنـد  و  بـوده  شـده 
اسـت  از عملیـات ممکـن  به طـور قطـع در هـر مرحلـه  کنـد«. 
و محیـط  تجهیـزات  مـواد،  افـراد،  بـا  مرتبـط  اساسـی  سـواالت 
در پیـش رو داشـته باشـیم کـه به منظـور کنتـرل عملیـات بایـد 
خصـوص  در  داشـت.  آنهـا  بـرای  واقعـی  و  مناسـب  پاسـخ های 
مـواد، شناسـایی مواد شـیمیایی، تعییـن محل های مناسـب برای 
انبـارش آنهـا، تدارک شـرایط الزم بـرای انبارش بی خطـر و ایمن 
مـواد )کنتـرل دمـا، رطوبـت، نـور(، کنتـرل دسترسـی بـه مـواد 
شـیمیایی خطرنـاک، نشـانه گذاری مناسـب روی مـواد، تهیـه و 
چگونگـی دسترسـی بـه برگه هـای اطالعـات ایمنـی می توانـد در 
کنتـرل عملیـات بـه ما کمـک کند. عـدم وجود برگـه ی اطالعات 
ایمنـی در سـازمان ممکـن اسـت مشـکالتی را بـرای تمدیـد این 

گواهینامه هـا بـه وجـود آورد ]5 و ۸[.

  الزامات قانونی
در ایـران متاسـفانه هنـوز الـزام تعهـدآور جـدی بـرای لـزوم 
بـرای تولیدکننـدگان و  ایمنـی  از برگه هـای اطالعـات  اسـتفاده 
در  ایـن  نشده اسـت.  وضـع  شـیمیایی  مـواد  کننـدگان  مصـرف 
حالـی اسـت کـه در حـال حاضـر گمـرک بسـیاری از کشـورها 
اجـازه واردات مـواد شـیمیایی بـدون ذکـر اطالعـات ایمنـی ماده 
مرکـز  مصـوب  آیین نامه هـای  بیـن  در   .]9 و   ۸[ نمی دهـد  را 
تحقیقـات و تعلیمـات وزارت کار تنهـا یـک بنـد در مـورد الـزام 
اسـتفاده از برگه هـای اطالعـات ایمنـی وجـود دارد. در آیین نامـه 
ایمنـی در آزمایشـگاه ها، فصـل چهـارم بنـد )76( ذکر شده اسـت 
کـه: »اطالعـات ایمنـی مـواد برای کلیـه مـواد شـیمیایی باید در 

دسـترس باشـد« ]10[.

مراجع و انتشارات مرتبط با ایمنی مواد شیمیایی

برگه هـای اطالعـات ایمنـی بایـد اطالعـات مرتبـط بـا مـواد را 
براسـاس مسـتندات منتشـر شـده توسـط مراکـز معتبـر جهانـی 
و  انسـان ها  روی  عـوارض مشـخص شـده  و  یافته هـا  براسـاس  و 
محیـط و نتایـج تحقیقـات درج  کنـد. برگه هـای اطالعـات ایمنـی 
شـرکت های مختلـف ممکن اسـت شـبیه به هم نباشـد، امـا دارای 

یـک سـری اطالعـات پایه ای مشـترک هسـتند.
مراجع و انتشـارات بسـیار زیادی در زمینه هـای مختلف عوامل 
شـیمیایی وجـود دارنـد که آشـنایی و اسـتفاده از آنهـا می تواند در 
کار ایمـن بـا مواد شـیمیایی مؤثر باشـد. کارشناسـان و مسـئولین 
ایمنـی و بهداشـت محیـط کار وظیفـه دارنـد کـه بـا آیین نامه هـا، 
مـواد  زمینـه  در  موجـود  ملـی  اسـتانداردهای  و  دسـتورالعمل ها 
شـیمیایی و آالینده هـای محیـط کار آشـنایی داشـته و آنهـا را در 
راسـتای کار ایمـن و مدیریـت صحیح مواد شـیمیایی بـکار گیرند. 
عـالوه بـر ایـن، آشـنایی بـا مراجـع علمـی روز و منابـع اطالعاتـی 
معتبـر همـواره می توانـد به منظـور بهبود مـداوم ایمنی و بهداشـت 

محیـط کار راهگشـا بـوده و بایـد مـد نظر قـرار گیرد.
پایگاه هـای اینترنتـی مختلفـی نیـز وجـود دارند کـه می توانند 
در یافتـن منابـع اطالعـات مـورد نیاز مرتبـط با بهداشـت حرفه ای 
و ایمنـی مواد شـیمیایی مفید باشـند. لیسـت برخـی از پایگاه های 
اینترنتی در جدول )2( آمده اسـت که این اطالعات در کشـورهای 

مختلـف معموال سـالیانه به روز می شـود.
جـدول 2– برخـی از پایگاه هـای اینترنتـی قابـل اسـتفاده در 

ایمنـی مـواد شـیمیایی ]11[

جدول 2: برخی از پایگاه های اینترنتی قابل استفاده در ایمنی مواد شیمیایی ]11[

URLs- گروه / سازمانپایگاه اینترنتی

http://www.acgih.orgACGIH

http://www.aiha.orgAIHA

http://www.ansi.orgANSI

http://www.dot.govDOT

http://www.epa.orgEPA

http://www.ilo.orgILO

http://www.who.int/ipcsIPCS

http://www.iso.chISO

http://www.cdc.gov/nioshNIOSH

http://www.osha.govOSHA

http://www.npchse.net/safety/MSDS.aspNPCHSE15 

www.inchem.orgINSHEM

www.scottecatalog.com/msds.nsf/AllSCOTTE
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پیوست

مثالی از برگه اطالعات ایمنی ]12[
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با توجه به لزوم کاهش مخاطرات استفاده از مواد 
شیمیایی و ایجاد سیستم های طبقه بندی این مواد، 
سیستم جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد 
شیمیایی به منظور استفاده ی ایمن از مواد شیمیایی 
در تمامی مراحل قابل استفاده است. در این سیستم، 
طبقه بندی مواد بر مبنای خطرات فیزیکی، خطرات 
صورت  آنها  از  ناشی  محیطی  خطرات  و  سالمتی 
در  خطر  اطالعات  تبادل  هماهنگ  روش  و  گرفته 
این سیستم از طریق برچسب گذاری و نیز برگه های 

اطالعات ایمنی با فرمت استاندارد است.
SDS همان فرمت به روز شده ی MSDS است 
 SDS به MSDS و تولید کنندگان در حال گذر از
هستند. از دسامبر سال 2015 تمامی تولیدگنندگان 
با فرمت یکسان دارای   SDS از موظف به استفاده 
)16( ویژگی هستند که باید همه ی اطالعات مندرج 
در بندهای برگه های اطالعات ایمنی قابل اجرا، در 
ایمنی  اطالعات  برگه های  باشند.  واضح  و  دسترس 
مواد  درباره  پایه ای  و  فنی  اطالعات  دارای  مواد، 
شیمیایی است که رعایت دقیق اطالعات ذکر شده 
در برگه ها می تواند باعث جلوگیری از بروز خطر یا 
حادثه شود و محیطی امن و عاری از هر گونه خطر 
را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کند؛ لذا برای به 
حداقل رساندن خطرات ناشی از کاالهای خطرناک 
قبل از شروع به کار باید از در دسترس بودن کارت 
دیده  آموزش  کارگران  از  استفاده  ایمنی،  اطالعات 
نصب  همچنین  و  خطرناک  کاالهای  با  کار  برای 
محل های  تمام  در  مواد  ایمنی  اطالعات  کارت 

نگهداری کاالی خطرناک مطمئن بود.
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1. کارشناسی ارشد مهندسی مواد، پارک علم و فنـاوری استان 
همدان

و  زمین شناسی  سازمان  معدنی،  شیمی  ارشد  کارشناسی   .2
اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان

شبکه  کالیبراسیون  و  استاندارد  تخصصی  کارگروه  عضو   .3
آزمایشگاهی

4.  Safety Data Sheet (SDS)

5.  Dangerous goods

6.  International Union of Pure and Applied Chemistry

7.  Registry of Effects of Chemical Substances

8. Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS)

9. UNCED

10. Material Safety Data Sheet (MSDS)

11. Labelling 

12. Occupational Safety and Health Administration 
)OSHA(

13. International Labour Organization (ILO)

14. Safety and health in the use of chemical at work

15.  محصوالت تولیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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