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 : فرآیند بهبود پارسیان شرکت معرفي     

مدیریتي و  های سيستمساله خود در زمينه مشاوره و آموزش  15فرایند بهبود پارسيان با اتكاء به تجربه شركت 

. این شركت با نماید ميسایر خدمات مرتبط با استفاده از دانش و تجربه متخصصان و اساتيد دانشگاهي فعاليت 

 ،آموزشي مختلف ای دوره 1000بيش از  ایراني و برگزاری های سازمانپروژه اجرایي در  500اجرای بيش از 

 شروع نموده است.1383از سال  يو اساتيد دانشگاه المللي بينهمكاری خود با گروهي از مشاوران 

 :گردد ميبه صورت زیر تقسيم  شبهبود پارسيان به چند بخ دخدمات شركت فراین

 مدیریتي : های سیستمشاوره م (1

 توسعه کسب و کار: -الف

 برند سازی و مدیریت برند 

 توسعه بازار 

 مهندسي فروش و بازاریابي 

 عارضه یابي 

  رویچرخه بهره 

 سيستم مدیریت منابع انساني 

 پاداش و تنبيه بر اساس عملكرد پرسنل( يسيستم نظام انگيزش( 

  6پياده سازیδ 

 سيستم مدیریت بازار 

 سيستم مدیریت استراتژیك  

 ارزیابي عملكرد سازمان/واحد/فرد 

 مالياتي های مشاوره 

 حسابداری و حسابداری صنعتي 

 مدیریت کیفیت یاستانداردها -ب

 تكيفي سيستم مدیریت ISO9001:2015 

 نسيستم مدیریت رضایت مندی مشتریا ISO10001,2,3,4 

 ( تروشيميپ از،گ )نفت، تسيستم مدیریت كيفيISO/TS29001:2009 

 ( سيستم مدیریت كيفيت )صنعت خوردوISO/TS16949:2009 

 تجهيزات پزشكي تسيستم مدیریت كيفي( )ISO13485:2003 
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 ایمني و بهداشت حرفه ای یاستانداردها-ج

 تسيستم مدیریت محيط زیس ISO14001:2015 

  سيستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ایOHSAS18001:2007 

 تسالمت و محيط زیس ،سيستم مدیریت ایمني HSE 

 سایر -د

 تسيستم مدیریت امنيت اطالعا ISO27001:2013 

  سيستم مدیریت آموزشيISO10015:1999 

  هآزمایشگاسيستم مدیریت ISO17025 

 يسيستم مدیریت آموزش IWA2 

  سيستم مدیریت ماليRF9000 

 نمدل تعالي سازما EFQM 

 تسيستم مدیریت اطالعا MIS 

  سيستمPM 

 سيستم مدیریت پروژه و كنترل پروژه 

  كيفيت ابزارهایمشاوره و پياده سازی (SPC,MSA,FMEA,COQ,5S.CIP,…)  

 CRM 
 استاندارد فني محصول 

  گواهي فني 

 CE MARK 
 وشاخصهای كليدی  ،بازار ،تحقيقات در خصوص منابع انساني... 

 ...... 

 مدیریت پروژه-ه
 ISO21500مشاوره سيستم مدیریت پروژه 

 ISO10006مشاوره سيستم مدیریت پروژه 

 PMBOKمشاوره سيستم مدیریت پروژه 

 
 

 موزش:آ (2

 مدیریتي  های يستمسآموزش كليه 

 ( ممیزی:3

 مدیریتي های يستمسام مميزی داخلي انج-
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 ازرسي فني:ب (4

 ها شركت ها سازمانفني قطعات بنا به درخواست  های يبازرس

 دمات بازرسي کاال:خ (5

  المللي ينببر اساس استانداردهای  كاالهاكنترل كيفي  يو بازرسارائه خدمات نمونه برداری 

 دمات نرم افزاری :خ (6

 داشبورد نرم افزاری مدیریتي از جمله مدیریت یها بسته یزیر طرحارائه خدمات نرم افزاری شامل 
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 شرح اعتبارات وتائیدیه ها:

 برنامه ریزی كشورمدیریت دارای رتبه سازمان -1

 (IMCA)ت از انجمن مشاوران مدیری تائيدیه-2

 مجوز صنایع ومعادن-3

 معاونت راهبردی ریاست جمهور در خصوص آموزش كاركنان دولتدارای تایيدیه از  -4

 در خصوص آموزش نتائيدیه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایرا-5

 در خصوص مشاوره نتائيدیه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایرا-6

 مشاور مورد تایيد سازمان تجهيزات پزشكي-7

 زی صنایع ایرانتایيدیه صالحيت از سازمان نوسا-8

 )استان قم( ای حرفهدارای اعتبار سازمان فني -9

 )استان تهران( ای حرفهدارای اعتبار سازمان فني -10

 دارای تایيدیه صالحيت شركت ملي نفت ایران-11
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 نمودار سازماني شرکت فرآیند بهبود پارسیان

 

 الیف و انتشارات:ت ،سوابق ترجمه
 

مقاله موضوع  زمان 

 1385 اقتصادی های بنگاهلزوم چرخه بهره وری در  .1
 ISO10015 1386لزوم استاندارد  .2

 1385 لزوم برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کار .3

 1385 در صنعت ساختمان HSE، ISO9001لزوم  .4

5. Ce 1386 شدن  امي به جلو جهت جهانگ 

 1387 حرکت به سوی تعالي .6

 1389 گام افزایش فروش  7 .7

 1390 سازماني در وزارت راه و شهر سازیتعالي  .8

 1390 تعالي به زباني ساده و متفاوت .9

 1391 چابک های سازماننقش رهبران سازماني در  .10

 1393 تحقیقات بازاریابي بر اقتصاد مقاومتي تأثیر .11

 زمان کتاب فو تالی ترجمه

  ISO9001:2000ترجمه استاندارد مدیریت کیفیت  -1

 

1385 

  ISO9001:2008ترجمه استاندارد مدیریت کیفیت  -2

 

1389 

 ISO27001 تطالعااترجمه استاندارد مدیریت امنیت  -3

 

1387 

 ISO10004 1390 نترجمه استاندارد مدیریت رضایتمندی مشتریا -4

 1393 مدل اقتصاد مقاومتي -5

 ISO9001: 2015 1394ترجمه استاندارد  -6
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 پیش گفتار

ISO  سازی آماده كار ت.اس الملل ينباستاندارد( یك فدراسيون جهاني از استانداردهای  المللي ينب)سازمان 

 یك در امند عالقه عضو هر. شود يمانجام  ISOفني  های يتهكم طریق از معمول طور به المللي ينب استانداردهای

 ،المللي ينب یها سازمان. شود يم داده نشان كميته آن درتاسيس  حقكه است  بوده فني كميته یك موضوع

 كميسيون با نزدیك همكاری ISO مشاركت دارند. كار این در نيز ،ISO با ارتباط در دولتي، وغير دولتي

 دارد. برق استاندارد مسائل تمام در( IEC) الكتروتكنيك

 ( 2قسمت پيش نویس شده است ) ISO / IECمطابق با قوانين داده شده در راهنما  المللي ينباستانداردهای 

پيش نویس استانداردهای  ت.اس المللي ينبوظيفه اصلي كميته های فني آماده سازی برای استانداردهای 

وجه ها به این سمت است كه برخي از سندها و ت مطابق با كميته های فني آماده شده است. المللي ينب

 موضوع حقوقي و ثبت اختراعات باشد. تواند يمفاكتورهای گفته شده 

ISO 3864  توسط كميته تكنيكيISO / TC 145، نشانه های گرافيكي كميته های  ،آماده شده است

اشكال و رنگ ها از جمله موارد آن است. چاپ دوم این  ،عالمت ها ،و شناسایي های آسان و ایمن SCفرعي 

این ایزو ( كه  ISO 3864 – 3 : 2006 استانداردها را متوقف و جایگيزین آن چاپ اول را قرار داده اند )

 ت.شامل موارد زیر است كه تحت عنوان كلي نشانه های گرافيكي و رنگ های ایمن و نشانه های ایمن اس

 قسمت اول : اصول طراحي برای ایمني عالئم و نشانه گذاری های ایمني

 قسمت دوم : اصول طراحي برای برچسب ایمني محصول

 استفاده در عالئم ایمنيقسمت سوم : اصول طراحي برای نمادهای گرافيكي برای 

 قسمت چهارم : خواص رنگ و فوتومتریك از مواد عالئم ایمني

 موارد زیر را در برميگيرد : 2012 : 3 – 3864ورژن اصالح شده ایزو 

 شده است. يحتصحنماد گرافيكي پایين تر : اندازه 13شكل 

 شده است. يحتصح: اندازه نماد گرافيكي پایين تر 14شكل

 رقم بزرگ شده است.: این 17شكل 
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 معرفي

 اصول استاندارد به نياز. شود مي استفاده اهداف از ای گسترده طيف برای ایمني عالئم در گرافيكي های نشانه 

 بهبود برای نتيجه در و انسجام، حفظ برای تصویری، وضوح از اطمينان برای گرافيكي عالمت این ایجاد برای

 است طراحي معيارهایای از  مجموعه ISO 3864 استاندارد این در مندرج اصول. دارد وجود درک و شناخت

مورد  ISO 20712-1 و ISO 7010 در انتشار و استانداردسازی برای گرافيكي نمادهای آن توسط كه

پس  شود نمي درک مستقيم طور به هميشه ایمني عالئم در استفاده مورد گرافيكي های نشانه.استفاده هستند .

  نياز به آموزش برای انسان ها و عموم مردم وجود دارد.

 های برنامه شركت،بروشور عمل، راهنمای های دفترچه در گرافيكي نماد یك توسط تواند مي آموزش این

 معيارهای ها، روش به مربوط اطالعات به توجه ،ایمني عالمت با تكميلي متن از استفاده با همچنين و آموزشي،

 :شود مي داده سایت وب در ایمني عالئم از استفاده و ایمني عالمت قالب پذیرش،

http://www.iso.org/tc145/sc2 
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 نشانه های گرافیکي : رنگ های ایمني و نشانه های ایمني 

 3قسمت 

 ایمني عالئم در استفاده برای گرافیکي نمادهای برای طراحي اصول

اهداف عمده و زیادی استفاده مي شود و استاندارد و اصولي برای ایجاد این عالمت نشانه های گرافيكي برای 

 حفظ انسجام و در نتيجه برای بهيود شناخت و درک الزم است. ،های گرافيكي و برای اطمينان از وضوح تصویر

 محدوده (1

شامل اصول، ضوابط و راهنمایي های برای طراحي نشانه های گرافيكي وبه  ISO 3864این قسمت از 

آمده است هم چنين برچسب هایي نيز  ISO 3864 – 1منظور استفاده از آن ها مي باشد كه در استاندارد 

 آمده است. ISO 3864 – 2برای آن طراحي شده است كه در 

 منابع اصلي (2

 ( اصطالحات و تعاریف3

 و در زیر اعمال مي شود : 17724اصطالحات و تعاریفي است كه در ایزو  ،داهداف این سن

 تعیین کننده 3.1

 .دعالمت های گرافيكي كه به عنوان شاخص های عادی و رایج استفاده مي شو

برای مثال برای تعيين آتش از نشانه های گرافيكي برای قرقره شلنگ استفاده مي شود و معني اصلي را به ما 

 . 17شكل  كند ميمنتقل 

 طراحي نشانه های گرافیکي برای استفاده در عالئم ایمني -4

 قبل از طراحي نشانه های طراح باید :

 توسعه یك توضيح روشن و بدون ابهام از خطر كه از نماد گرافيكي برای بيانش استفاده مي كند. -

 باشد.بيان اینكه این عالمت الزم است و هم اكنون این عالمت موجود نمي  -
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 شناخت پيام ایمني كه از عالمت ایمني برای انتقال پيام استفاده مي شود. -

بيان و تعریف ویژگي های گروه هدف شامل توانایي های عمومي و توانایي برای درک اطالعات كه  -

 عالمت ایمني خاص برای انتقال در نظر گرفته شده است.

 .6د مطابق با بناختصاص یك معنا و نقش به عالمت ایمني  -

 . 7.1شناسایي نوع عالمت ایمني مورد نياز مطابق با بند  -

 موجود  استانداردهای( مروری بر 5

 ISO 7016طراح باید در نظر داشته باشد آیا یك عالمت ایمني همراه با عالمت ها برای انتقال معاني مورد نياز 

– ISO 20712 – 1 دوجود داشته باش. 

  .داستفاده با نماد گرافيكي مناسب برای عالمت ایمني جدید وجود داشته باشعوامل استاندارد مناسب برای 

اگر عناصر گرافيكي خاص از نمادهای گرافيكي موجود گرفته شده باشند باید در معاني یكسان باشند و مفهوم 

 .دنماد گرافيكي موجود را به طور واضح برسان

 شانه ایمنيمحتوای تصویر و خطر به ن ،کارکرد ،اب معناص( انت6

ه های ایمني جدید باید با معنا و نشان .دبرسان ISO 3864 – 1هر عالمت ایمني باید یك پيام ایمني را مطابق با 

 .دبيانگر خطرات باشد، زماني كه یكي از عالمت های اصلي ایمني تكميل شد، محتوای تصویر باید شناسایي شو

 مثال در شكل 
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 : سيگار ممنوع معنا

 : جلوگيری از مصرف دخانيات و سيگار  عملکرد

 : سيگار ) همراه با دو خط مورب ( محتوای عکس

 .دآسيب و آتش سوزی مي شو ث: آتش و آتش سوزی به وسيله ی سيگار یا سایر مواد مانند آن كه باعاخطار 

 عملکرد و محتوای شکل برای بیان اخطار ،( مثالي از شکل ها 1شکل 

 

 معیار های طراحي( 7

 اشکال هندسي و رنگ و عالئم ایمني 7.1

قالب عالمت ایمني استفاده شده توسط  .دنماد گرافيكي باید در داخل قالب عالمت ایمني مناسب طراحي شو

 .دمطابقت داشته باش ISO 3864 – 1 : 2011طراح باید با اشكال هندسي و رنگ های موجود در استاندارد 

      ISO 3864 – 1 : 2011 1برای ممنوعيت : شكل  -

    2ISO 3864 – 1 : 2011شكل برای ممنوعيت اجباری :  -

    3ISO 3864 – 1 : 2011شكل برای هشدار :  -

    4ISO 3864 – 1 : 2011شكل  برای وضعيت امن : -

    5ISO 3864 – 1 : 2011شكل  برای تجهيزات آتش نشاني : -

 .داعمال شو ISO 3864 – 4ید مطابق با استاندارد خواص رنگ و فوتو متریك با ،برای عالئم ایمني

 

 ( سایز و اندازه و موقعیت نماد گرافیکي 7.2

با استفاده كامل از ناحيه مركزی تا مرز منطقه ممنوعه از قالب عالمت ایمني قابل اجرا را  دنماد گرافيكي بای

 .داز قالب عالمت های ایمني واقع شو( و باید تا حداالمكان در شكل هندسي قابل اجرا  7.4شكل شامل شود ) 

 .دببيني را 6تا  2برای مثال شكل های 
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 ( ISO 7010 – P004( عبور ممنوع )  2شکل 

 .تنشانه متن تكميلي با عالمت عمل اجباری عمومي مورد نياز اس

 

 

 ( ISO 7010 – M001)  ي( نشانه عمل اجباری عموم 3 شکل
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 ( ISO 7010 – W007سطح کف مانع )  ،( هشدار 4شکل 

 

 

 

 ( ISO 7010 – E004( تلفن های ضروری )  5شکل 
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 ( ISO 7010 – F001( آتش نشان )  6شکل 

 از قالب طرح 7.3

 .دميلي متری با عالئم گوشه ای ارائه شو 70 عالئم ایمني جدید و اصلي باید بدون مرز و در یك اندازه یكنواخت

 ( . 7 شكل) 

 

 

 همراه با گوشه ) خالي ( mm 70 ( محدود 7شکل 
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 عالمت ایمني باید استفاده كامل از منطقه مانند 

  .تميلي متر اس 7قطر دایره ای به با  تممنوعينشانه های عمل اجباری و عالئم  -

 .دميلي متر ميباش 70ي به اندازه مربعبا نشانه های وضعيت امن و عالئم آتش نشاني  -

 .دعرض پایه هستن ميلي متر در 70مثلث با اندازه  عالئم هشدار دهنده -

 . منطقه ممنوعه7

 عمومي 7.4

همانطور كه توسط یك سری نقطه چين در  .ددر عالمت ایمني را نباید در منطقه ممنوعه نشان دا گرافيكينماد 

كه نياز به درک بصری و  هایيان مكنگاه كنيد ( اما در  12تا  8های ) به شكل  تشكل نشان داده شده اس

 .دوضوح بيشتر ميباشد استثناعاتي نيز وجود دار

 عالمت های پیشگیری 7.4.2

 

خارجي  در قطر 0.033اندازه یك ناحيه كه در منطقه ی گرافيكي مدور طراحي شده است و دارای عرضي به 

 .تاین مرز و منطقه ممنوعه توسط یك خط سياه و سفيد نقطه چين نشان داده شده اس .دمي باش

 ( منطقه ممنوعیت برای نمایش ممنوعیت 8شکل 
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 نشان عمل اجباری 7.4.3

 

در قطر خارجي مي  0.08یك ناحيه در منطقه ی گرافيكي مدور طراحي شده است كه دارای عرضي به اندازه 

 .تاین مرز و منطقه ممنوعه توسط نقطه چين های سفيد رنگ مشخص شده اس .دباش

 ( منطقه ممنوعه برای نشانه عمل اجباری 9شکل 

 عالئم هشدار 7.4.4

 

و ارتفاعي  0.33ندازه یك ناحيه گرافيكي كه در یك مثلث طراحي شده است و دارای عرضي به ا منطقه ممنوعه :

 .تمنطقه ممنوعه توسط نقطه چين های مشكي رنگ مشخص شده اسمثلثي شكل مي باشد این مرز و 

 ( منطقه ممنوعه برای عالئم هشدار دهنده 10شکل 
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 من و عالئم آتش نشانيانشانه وضعیت  7.4.5

 

و ارتفاعي  0.08یك ناحيه گرافيكي كه در یك مربع طراحي شده است و دارای عرضي به اندازه  منطقه ممنوعه :

 .تاین مرز و منطقه ممنوعه به وسيله نقطه چين های سفيد مشخص شده اس .دمربع شكل مي باش

 ( منطقه ممنوعه برای نمایش وضعیت امن 11شکل 

 

ارتفاعي و  0.08یك ناحيه گرافيكي كه در یك مربع طراحي شده است و دارای عرضي به اندازه  منطقه ممنوعه :

 .تاین مرز و منطقه ممنوعه به وسيله نقطه چين های سفيد مشخص شده اس .دمربع شكل مي باش

 ( منطقه ممنوعه برای تجهیزات عالئم آتش 12شکل 
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 ( عرض خط7.5

ميلي متر عرض داشته باشد كه قالب و شكل مربوط  1خطوط مورد استفاده در یك نماد گرافيكي باید حداقل 

ردی كه ضرروری است كه توسط یك خط نازک تر به منظور اعالم آورده شده است ) به جز در موا 7.4شكل در 

كه  14ميلي متر كاهش داد به عنوان مثال شكل  0.5مي توان این عرض را به  دشوخطر و هشدار از آن استفاده 

 .كنيد ميميلي متر است را مشاهده  0.5در آن عرض خط ) عقربه دقيقه شمار ساعت ( 

را  A.5برای بررسي و گواهي بر خوانایي نماد گرافيكي بند  .دتصویر را نشان دهفاصله ی بين خطوط باید وضوح 

  .دببيني

 

 

 ( ISO 7010 – W005( هشدار : تابش غیر یونیزه )  13شکل 

 %25( و سایز کوچک شده به اندازه  mm 70 ( يسایز اصل
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 ( ممنوعیت استفاده از ساعت و یا وسیله های فلزی 14شکل 

 %25و کاهش سایز به اندازه  70mm ياصلسایز 

 گرافیکي یها نمادسازگاری در یک خانواده از  7.6

برای اطمينان از سازگاری در طراحي نمادهای گرافيكي طراحان باید در هر كجا كه الزم و امكان پذیر است از 

این اصل در هنگام طراحي یك گروه از عالئم ایمني كه  .داستفاده كنن ISO 20712و  ISO 701استاندارد 

 .تبسيار مهم اس ارای معاني متفاوت اما مرتبط است،د

این نمادها واضح تر و قابل درک تر ( هنگامي كه از نمادهای گرافيكي به صورت مكرر استفاده مي شود  2تبصره 

مني نشان دهنده حفاظت از چشم و سر و به عنوان مثال استفاده از یك سر در تمامي عالیم ای .دمي شون

 .دپوشاندن چشم و سر و استفاده از ماسك مي باش

 

 ( ISO 7010 – P007( ممنوعیت دسترسي برای افراد با دستگاه های فعال قلبي )  15شکل 
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 ( عنصری از یک نماد گرافیکي در یک عالمت ایمني مربوط به قلب انسان 16کل ش

 عوامل 7.7

عنصر مشترک در سراسر یك خانواده از عالئم ایمني مي تواند یك معنای عمومي مرتبط و برای  استفاده از یك

ش در عالئم آتش نشاني و هایي از عناصر مشترک شعله های آت نمونه .دبهبود و به منظور درک بهتر نمایش ده

 ببينيد ( را 18و  17) شكل  .صليب سفيد در نمایش وضعيت امن هستند

عالئم ایمني، هنگامي كه از یك عالمت برای اضافه كردن معني استفاده مي كنيم، عالمت باید در گروههای 

 بدون تغيير و اصالح باشد.

 

 ( ISO 7010 – F002( قرقره شلنگ آتش )  17 شکل
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 ( ISO 7010 – E011)  يچشم شستشوییستگاهي برای ( ا 18شکل 

 ترکیبي از نمادهای گرافیکي و یا عناصر نماد گرافیکي  ( 7.8

اگر دو یا چند عالمت و یا عناصر نماد گرافيكي به صورت تركيبي به شكل یك نماد گرافيكي جدید درآیند. نماد 

و این نماد واضح و بدون  .دگرافيكي جدید باید سازگار با معنای هر یك از نمادهای گرافيكي استفاده شده باش

م باشد. پس به طور اجمالي نماد گرافيكي كه تركيبي از دو یا تعداد بيشتری از نمادهای گرافيكي باشد مي ابها

 .دتواند به عنوان نماد گرافيكي جدید یا عالمت ایمني جدید مورد كاربرد باش

 استفاده از فلش های جهت دار در نماد های گرافیکي(  7.9

 1فشارها و ... مطابق جدول  ،نيروها ،نمایش انواع حركت ها ،واقعي كتحرفلش ها را مي توان برای نشان دادن 

 .داستفاده كر

را مي توان برای به عنوان جهت حركت اجزا و قطعات در نماد گرافيكي نمایش  A( فلش های حالت  1تبصره 

 .داجسام در حال سقوط و یا اجسام در حال پرواز استفاده شو

 .درا مي توان برای نمایش جریان حركت یك سيال استفاده كر Cپيكان های فرم  ( 2تبصره 

 TYPE A تحركت در یك جه

 TYPE B يچرخش حركت

  TYPE C تدر جهت عقربه های ساع حركت
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 TYPE C احركت در خالف جهت عقربه ه

 TYPE D دافرا حركت

 

 

 فرم ها و موارد استفاده از نشانه ها و فلش ها – 1جدول 
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 ( شخصیت 7.10

توجه  .دعالئم نقطه گذاری و عالئم ریاضي نباید به عنوان بخشي از نمادهای گرافيكي استفاده شو ،اعداد ،حروف

 .تداشته باشيد تنها استفاده از عالمت تعجب به عنوان عمل اجباری و عالمت هشدار دهنده مجاز اس
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 Aضمیمه 

 آموزنده

 دستور العمل های طراحي اضافي

A.1 عمومي 

 نماد گرافيكي باید : .دد نياز است را در نظر بگيریرنماد گرافيكي فقط باید جزئيات را كه برای برقراری ارتباط مو

 در درک و توليد مثلبه منظور تسهيل  ،ساده باشد -

 به آساني و با معنای خودش در ارتباط و مرتبط باشد. -

 .تو یا تركيبي از آنها باشد كه مرتبط با هدف اس ... و امفاهيم و فعاليت ه ،براساس اشيا -

 .دبه راحتي از دیگر نشانه های گرافيكي قابل تشخيص باش -

 .داز جزئياتي باشد كه به درک كمك مي كن هفقط شامل آن دست -

نشانه  ،یك عالمت هشدار دهنده ،هنگام ایجاد یك نماد گرافيكي برای مثال استفاده در نشان عمل اجباری

نماد گرافيكي باید در نشانه اینكه  ،طراح باید در ذهن خود ،ن یا یك عالمت تجهيزات آتش نشانيوضعيت ام

این منظور در اینجا از یك  بهممنوعيت و یا برای نمایش یك عمل ممنوع بكار گرفته شود را در نظر بگيرد پس 

ی هر نمادی كه طراحي مي به طور كلي برا ،كه بخشي از یك نماد گرافيكي است كند ميخط مورب استفاده 

طراح باید مطمئن شود كه عناصر حياتي الزم برای درک و  .كنيم ميكنيم حالت ممنوعيت آن را نيز طراحي 

  .تایجاد عالمت ایمني انجام شده اس

A.2 محتوای تصویر نماد گرافیکي ) 

برخي از  .دآن استفاده مي كننمحتوای تصویر از یك نماد گرافيكي شامل نماد گرافيكي كه برای انتقال پيام از 

در صورت امكان  .دنمادها به دليل راحتي در درک محتوای تصویر آنهاست كه به رسميت شناخته شده ان

خطرات باید به طور خاص به  .دمحتوای تصویر نماد گرافيكي باید طبيعي و مطابق با طبيعت و واقعيت باش

خطر است و خطر به آساني آشكار و نمایان نيست ؛ به  نمایش كشيده شود به ویژگي هنگامي كه طبيعت محل

 .نطور مثال خطر پنهان در داخل یك ماشي
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 ISOعنوان مثال برای به تصویر كشيدن استفاده كرد به  ياگر تعامل انساني بخشي از پيام بهتر از عناصر انسان

يزین حالت قدیمي تر آن در تجهيزات آتش نشاني برای نقطه هشدار آتش را در شكل مي بينيد كه جایگ 7010

بسيار آسان تر و دارای درک بهتر است ) به عنوان مثال از دست  ISO7010شده است نمادگرافيكي  A2شكل 

نيز از  PPEبرای مثال در رابطه با  .تانسان استفاده شده است و نزدیك شده آن به زنگ را به نمایش كشيده اس

 .تتفاده شده اسبدن انسان در نماد گرافيكي و تجهيزات اس

 

 

 ISO 7010 – F 005 آتشهشدار دهنده  A.1 لشک

 

     ISO 6309 آتش هشدار دهنده A.2 لشک
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 A.3 نمایندگي از شکل انسان و عناصر انساني 

A.3.3 عمومي 

و هنگام طراحي عالئم شود  كشيدهاغلب جز اصلي است و باید سازگار و قابل باور به تصویر  انسانشكل و یا بدن 

 : گيریم ميایمني كه تركيبي از شكل یا عناصر بدن انسان است موارد زیر را در نظر 

 ماهيت مخاطرات -

 جهت گيری خطر -

 حركات و یا موقعيت های ناشي از درگيری با مخاطرات -

A.3.2 نقشه کشي به شکل انسان با استفاده از سیستم واحد 

كه برای مقاصد از عناصر متناسب اندام  كنيد ميمشاهده  A.6و  A.3، A.5شكل انسان در شكل  زاستفاده ا

 ( . A.7و  A.4انسان و برای اقدامات جنبش های مختلف در نظر گرفته شده است ) شكل 

واحد مربع طول  12كامل بدن انسان از و یك سيستم  كنند مينمادهای شكل انسان را بر روی مربع ها طراحي 

پاها به  .تدر قطر اس واحد 1.75دگي در عرض و تنه و دارای یك سر گرد به اندازه واحد گستر 2كه دارای 

 . A.6و  A.3. شكل  7.8اندازه ی یك واحد پهنا دارد و دست ها عرضي به اندازه 

 (. A.16و  A.10مفاصل ران و زانو نشان داده شده است ) شكل  ،شانه ،نقاط محوری و نقاط اتصال برای آرنج

A.3.3 انیمیشن انسان 

 .تانسان را به نمایش كشيده اس حركتكه عمل یا  A.6و  A.3از شكل نقاط محور  هبا استفاد
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 طراحي کامل قالب بدن انسان برای انیمیشن A.3شکل 
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 حوری متحرکمبا استفاده از نقاط  ها انساننمونه هایي از نحوه ی شکل  A.4شکل 
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 ایستاده و مقابل ،بدن انسانطراحي کامل قالب  A.5شکل 
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 نمایش مشخصات ،طراحي کامل قالب بدن انسان برای انیمیشن A.6شکل 

 

 نمونه ایي از نحوه شکل انسان که مي تواند با استفاده از نقاط محوری متحرک و نمایش مشخصات A.7شکل 

 



ISO 3864-3:2012(E) 

33 | P a g e  

 

A.3.4   طراحي سر انسان ) 

خطرات مربوط به سر به خطر انداخته است كه به شيوه های مختلف ایمني و سالمت جمعيت مشغول به كار را 

دادن سر از یك نسخه جهاني  نشانای راین سر انسان و چهره یك بخش ضرروری است كه ببر ابن .درخ مي ده

 .كنيم مياستفاده 

 .ددو نسخه ) نمایش مشخصات و نمای جلو ( از سر را به نمایش مي گذار A.9و  A.8چهره 

 

 نمایش پروفیل سر انسان A.8شکل 

 

 نمایش از روبرو سر انسان A.9شکل 
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A.3.5نمایش دست و انگشتان ) 

این نماد را به یكي از دشوارترین نمادها برای نمایش  ،پيچيدگي دست انسان و بسياری از حركات انگشت انسان

 (تشكل دست و انگشتان را به نمایش كشيده اس A.10) شكل  .تتبدیل كرده اس

 .دتوجه داشته باشيد در نمادها انگشتان نباید باز و جدا از هم باش

 

 

 ( نقطه محوری برای انگشت شصت5 هنقطه محوری برای انگشت اشار (1

 ( نقطه محوری برای دست6 ينقطه محوری برای انگشت وسط (2

 ( نقطه محوری اتصال برای دست7 هنقطه محوری برای انگشت حلق (3

 نقطه محوری برای انگشت كوچك (4

 

 ( دست A.10شکل 
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A.3.6 دست انسان  نمایه 

دست ها نيز باید به منظور افزایش شناخت عناصر اندام  ،هنگامي كه خطرات شامل دست و بازوها مي شود

 . A.11موقعيت عمومي دست در شكل  .داضافه شو

 

 موقعیت دست ها A.11شکل 

 

یك تصویر سه بعدی را  دتوانمي  شتان دستموقعيت انگدست ها استفاده كردیم  ش( هنگامي كه از نمای1توجه 

 .دایجاد كن

 ر غلطكانگشتان گرفتا A.12شكل 

 دست و انگشتان زده شده توسط یك جسم تيز A.13 لشك

 هددن انگشتان گرفتار بين چرخ A.14 لشك

 انگشتان دست برای لمس كردن یك سطح A.15شكل 

انگشتان دست شكل مخروطي ندارند و نوک انگشتان گرد است و شكل ما باید از سه انگشت همراه با  تبصره :

 .دانگشت شصت استفاده كن
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 ( مشخصات دست  1مثال  A.12شکل 

 

 ( برای مشخصات دست 2مثال  A.13شکل 

 

 ( برای مشخصات دست 3مثال  A.14شکل 

 

 ( برای مشخصات دست 4مثال  A.15شکل 
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A.3.7  طراحي پای انسان 

چپ و  ،و از تصویر روبرو ،به نمایش كشيده شده است A.16به تصویر كشيدن فقط ساق پا و یا پا كه در شكل 

  .كنيم ميیا مشخصات پا و اندام تحتاني استفاده  خطراترا برای برخي از  A.17شكل  .كنيم ميیا راست استفاده 

 

 

 ( نمایش پا با نقاط اتصال  A.16شکل 

 

 ( به عنوان مثال نمایش خطر به وسیله بدن انسان و نمایش پا A.17شکل 
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A.4 نمایندگي از آب در عالئم ایمني آب 

اصلي و نمادهای گرافيكي مورد استفاده در عالئم ایمني است كه فعاليت ها و یا تجهيزات  رآب یكي از عناص

نمادهای مرتبط با آب باید به وسيله نماد گرافيكي  .تمتحرک ارائه شده اسمربوط به آن توسط خطوط مواج 

ISO 20712 – 1 دارائه شو.  

 

A.5 کیفیت ادراکي 

 ISOطراح مي تواند روش های آزمون استاندارد  ،د گرافيكي جدیدابرای بررسي اندازه و شكل و خوانایي نم

كه در  ISO 3804 – 1 : 2011ضریب انحراف و فاصله از عالئم ایمني و استاندارد . را انجام دهد  2 – 98186

 ( 14و  13) شكل  .تاست آورده شده اس A تپيوس

 

A.6 فهم 

استفاده  ISO 9186 – 1برای درک و بررسي از عالئم ایمني و كيفيت آن طراح باید از روش آزمون استاندارد 

  .داقدامات الزم را انجام دهكند سپس در صورت نياز به اصالح 
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