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 بیبنداسید، در این نوضته سعی دارین به سواالت سیز پبسخ دهین. ابتدا نگبهی به سواالت

 

1) MSDS چیست؟ 

 قسوتی ثبضذ؟ 16ثبیذ حتوبً  MSDSآیب  (2

 قذیوی هجبص است؟  MSDSآیب استفبدُ اص یک  (3

 ثبیذ ّش چٌذ سبل یک ثبس ثِ سٍص ضَد؟ MSDSیک  (4

 ثب ثشچست ّبی ایوٌی هحػَل چیست؟  MSDSتفبٍت  (5

 ی کیست؟ ُثش ػْذ   MSDSهسئَلیت تْیِ ی (6

 هَجَد ثبضذ؟ MSDSچِ اطالػبتی ثبیذ دس  (7

 سا ثذاًین؟ MSDSآیب ًیبص است توبم اطالػبت هَجَد دس یک  (8

 داسد؟ MSDSآیب کبسفشهب هسئَلیتی دس قجبل تْیِ ی  (9

 

  MSDS چیست؟ 

ػَل یب ( ، ّش تَلیذ کٌٌذُ ثؼذ اص تَلیذ یک هح1OSHAثش طجق قَاًیي سبصهبى ایوٌی ٍ ثْذاضت حشفِ ای اهشیکب )

 ، هَظف است دیگشاى سا دس جشیبى خطشات ٍ خَاظ آى هبدُ ی ضیویبیی قشاس دّذ.  خبظ یک هبدُ ی ضیویبیی

 MSDSاغطالحب  ثِ هب هی دّذ،ٍ سٍش ایوي کبس ثب هَاد  2اطالػبتی دس هَسد خطشات ثبلقَُثِ ثشگِ ّبیی کِ 

(Material Safety Data Sheet)   
 هی گَیٌذ. "ادثشگِ ی اطالػبت ایوٌی هَ"یب 

MSDS  ّوچٌیي حبٍی اطالػبت هفیذی دس هَسد کبسثشد غحیح ٍ ایوي ، سٍش ًگْذاسی ٍ اًجبسش ، سٍش غحیح

 است.هحػَل خبظ یک هبدُ یب  یکحول ٍ ًقل ٍ ٍاکٌص غحیح دس ضشایط اضطشاسی دس هقبثل 

 

 

 ی کیست؟ بز عهد ه  MSDSتهیه ی هسئولیت

یکی اص هْوتشیي ٍظبیف کبسضٌبسبى ایوٌی ٍ ثْذاضت هی ثبضذ  ٍ هؼوَال اص آى ثِ  MSDSدس حقیقت تْیِ ی 

 دس یک ثشًبهِ ی هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاضت یبد هی ضَد. "ًقطِ ی آغبص"ػٌَاى 
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فشاّن سبختي  جِ ی اٍل ، هذیشیت اسضذ یک سبصهبى هسئَلثب ّوِ ی ایي ٍجَد ، دس دس

 ٍ قشاس دادى آى سا دس اختیبس ػوَم استفبدُ کٌٌذگبى هی ثبضذ. MSDSاهکبًبت ٍ ضشایط الصم جْت تْیِ  ٍ اًتطبس 

 تْیِ ٍ تبییذ فٌی آى ثش ػْذُ ی کبسضٌبسبى ایوٌی ٍ ثْذاضت هی ثبضذ. 

 ل چیست؟بب بزچسب هبی ایونی هحصو  MSDSتفبوت 

 MSDS هَاسدی تب حذٍد صیبدی ثب ثشچست ایوٌی سٍی هحػَل هتفبٍت است. یک ثشچست ایوٌی هوکي است
اطالػبت   MSDSسا دس هَسد خطشات ثبلقَُ ی یک هحػَل یب هبدُ ی ضیویبیی خبظ ثیبى کٌذ دس حبلی کِ  کلی

 سا ػٌَاى هی کٌذ. جبهغ تش ٍ کبهل تشی

 ى یک سفشًس ثشای تْیِ ی ثشچست ایوٌی هَاد ًیض ثِ کبس سٍد.هی تَاًذ ثِ ػٌَا MSDSدس حقیقت 

ثذیي هٌظَس تْیِ هی ضَد کِ خطشات یک هحػَل سا ثیبى کٌذ ٍ ثِ هب  MSDSثِ طَس کلی هی تَاًین ثگَیین کِ 

 ثگَیذ کِ سٍش ایوي کبس ثب آى هحػَل چگًَِ است.

 هوجود ببضد؟ MSDSچه اطالعبتی ببید در 

ضت دس ّش کطَس ٍ غٌؼتی هتفبٍت هی ثبضذ ٍ ثش حست آى کطَس یب غٌؼت هوکي است قَاًیي ایوٌی ٍ ثْذا

MSDS .ّبی هتفبٍتی هطبّذُ کٌین 

هَسد صیش سا داضتِ ثبضذ)ثیطتش ثبضذ هبًؼی ًذاسد ٍلی رکش  9حذاقل ثبیذ  MSDSثِ ػٌَاى هثبل دس کطَس کبًبدا یک 

 هَسد صیش الضاهی است(: 9کشدى 

 هحػَل، ًبم تَلیذ کٌٌذُ ی آى، آدسس ٍ ضوبسُ تلفي ضشٍسی ٍ اٍسطاًسی. : ًبماطالعبت کلی هحصول -1

 اجشای خطزنبک هحصول. -2

 خبصیت فیشیکی -3

 اطالعبت هزبوط به خطزات آتص سوسی یب انفجبر هحصول -4

: اطالػبت هشثَط ثِ ًبپبیذاسی ضیویبیی هحػَل دس ضشایط هختلف ٍ هَاد اطالعبت واکنص پذیزی -5

 ي هحػَل یب هبدُ ٍاکٌص خطشًبک دٌّذ.ضیویبیی کِ هوکي است ثب ای

 اثشات ثْذاضتی هبدُ یب هحػَل. اطالعبت سن ضنبسی : -6

 3روش هبی پیطگیزانه  -7

 روش هبی کوک اولیه -8

 

 سا تْیِ کشدًذ، دس چِ تبسیخی ٍ .... . MSDS: چِ کسبًی  4اطالعبت تهیه ی سند  -9
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 قسوتی ببضد؟ 61ببید حتوبً  MSDSآیب 

 دستِ ثٌذی هجضا  داسًذ. 16ّب  MSDSقسوتی استفبدُ هی ضَد. ایي  16ّبی  MSDSدس اکثش کطَسّبی دًیب اص 

   

ثستِ ثِ ًیبص ٍ ثستِ ثِ تطخیع کبسضٌبسبى ایوٌی ٍ ثْذاضت حشفِ ای، هوکي است تؼذادی اص اجضای آى سا کن یب 

 صیبد کٌٌذ.

  MSDSبدی ثستگی ثِ گشٍُ ّذفی داسد کِ قشاس است اص آى تب حذٍد صی MSDSکن یب صیبد کشدى اجضای یک 

 استفبدُ ًوبیٌذ.

قسوتی هی تَاًذ ثْتشیي گضیٌِ ثشای گشٍُ ّذفی ثبضذ کِ دس توبس هستقین ثب آى  5یب  MSDS 4فشم سبدُ ی 

 هبدُ یب هحػَلٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل گشٍُ  ّذف کبسگشاى ٍ کبسهٌذاى یک ضشکت.

 سبدُ ی پٌج قسوتی سا هطبّذُ کٌیذ. MSDSذ یک دس ضکل ضوبسُ یک هی تَاًی

 

 

 کبسگشاى هی ثبضذ. MSDS ًَع ایي ّذف گشٍُ – قسوتی 5سبدُ ی   MSDS -1ضکل 
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قسوتی یب ثیطتش هؼوَال دس صًٍکي ٍ دس  دستشس هتخػػبى ایوٌی ٍ ثْذاضت  16ٍلی فشم ّبی ثب اجضای کبهل 

 حشفِ ای ، پضضکبى ٍ پشستبساى حشفِ ای قشاس داسد.

 

 

اضخبظ غیش هتخػع دس صهیٌِ ی ایوٌی ٍ ثْذاضت ثبضذ، سؼی کٌیذ هَاسد صیش سا  MSDSاگش گشٍُ ّذف یک 

 اس دّیذ:ّب قش  MSDSحتوب دس ایي 

 ًبم هبدُ ی ضیویبیی 

 خطشات ػوَهی آى 

 کوک اٍلیِ ی هَسد ًیبص دس ضشایط اضطشاسی 

 سٍش اًجبسش ٍ حول ٍ ًقل 

 دس هَسد ایي گشٍُ، اغل طالیی ٍ هْن صیش سا فشاهَش ًکٌیذ:

  یک لیَاى آة"سی سی آة ، ثْتش است ثٌَیسین:  222اص ٍاطُ ّبی تخػػی استفبدُ ًکٌیذ. هثال ثِ جبی". 

یقبت سٍاًطٌبسی ًطبى دادُ است کِ ّشچِ یک هطلت خالغِ تش، جزاة تش ٍ سبدُ تش ثبضذ هیضاى تَجِ ثِ آى تحق

 ثیطتش است.

 دس هَسد ایي گشٍُ یک اغل طالیی دیگش سا ًیض ثِ یبد داضتِ ثبضیذ:

 "MSDS .تب جبیی کِ هوکي است ثبیذ سبدُ ٍ هختػش ثبضذ"  

 

 

 

جبهغ تش ٍ دس ػیي حبل هٌظن ٍ  MSDSی ٍ ثْذاضت ثبضذ، ّشچِ دس غَستی کِ گشٍُ ّذف کبسضٌبسبى ایوٌ

 اغطالحب جوغ ٍ جَستشثبضذ، هی تَاًذ هفیذ تش ثبضذ.

 ی هَاسد صیش سا حتوبً دس ًظش داضتِ ثبضیذ: MSDSثِ ّش حبل دس تْیِ ی ّش ًَع 

  اغطالحب جوغ ٍ جَس ٍ ضستِ ٍ سفتِ ثبضذ!( 5ثبضذ "آسبى خَاى"قبلت تْیِ ی آى( . 

 ٍاضح داضتِ ثبضذ. اص جوالت کٌگ ٍ چٌذ پْلَ دس تْیِ ی آى ثپشّیضیذ. جوالت 

  ثبضذ. "دستِ ثٌذی ضذُ"ضیَُ ی ًَضتي آى 

 .تب جبیی کِ هوکي است فْن آى آسبى ٍ اص جوالت هختػش استفبدُ ضَد 
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  ثِ یبد داضتِ ثبضیذ کِ هْن تش اص تْیِ ی یکMSDS ساحتی دستشسی ٍ قبثل فْن ثَدى آى ،

ّوِ ی صهبى ّب ٍ ّوِ ی هکبى ّبیی کِ هوکي است ثِ آى ًیبص ثبضذ ثبیذ دس دستشس  دس MSDSاست.

 ثبضذ.

 

 را بدانین؟ MSDSآیب نیبس است توبم اطالعبت هوجود در یک 

 است. MSDSاص یک  صهبى دسست استفبدُاغَال الصم ًیست.چیضی کِ ثسیبس هْن است 

 

است. ایي فشٌّگ  MSDSاص یک   صهبى دسست استفبدُظ، استفبدُ اص یک هحػَل یب هبدُ ی ضیویبیی خب قبل اس

هبدُ ی ضیویبیی ٍ یب هحػَل خبغی ، خطشات  استفبدُ اص ّش قبل اسثبیذ ثشای کبسهٌذاى یک سبصهبى جب ثیفتذ کِ 

 آى سا ثطٌبسٌذ ٍ ثذاًٌذ دس ضشایط هختلف چگًَِ دس هقبثل آى ٍاکٌص دٌّذ.

 ت؟قدیوی هجبس اس  MSDSآیب استفبده اس یک 

سبل سا قجَل  3ّبی ثب قذهت ثیص اص  MSDSدس کطَسی هثل کطَس کبًبدا، قَاًیي ایوٌی ٍ ثْذاضت ایي کطَس 

 ًذاسد.

 کبًبدا هشاجؼِ ًوبییذ. 6WHMIS ثشای کست اطالػبت ثیطتش هی تَاًیذ ثِ قبًَى

 ببید هز چند سبل یک ببر به روس ضود؟ MSDSیک 

وٌی ٍ ثْذاضت ایي کطَس ػٌَاى هی کٌٌذ کِ اگش دس طی سِ سبل اخیش دس کطَسی هثل کطَس کبًبدا، قَاًیي ای

دسثبسُ ی یک هبدُ ی ضیویبیی ٍ یب هحػَلی خبظ کطف ضَد، سبصًذگبى آى هحػَل ثبیذ  7قطؼی اطالػبت هْن ٍ

 خَد سا ثِ سٍص یب آپذیت کٌٌذ. MSDSاطالػبت 
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 دارد؟ MSDSآیب کبرفزهب هسئولیتی در قببل تهیه ی 

 

ٌی ٍ ثْذاضت دس کطَس کبًبدا کلیِ کبسفشهبیبى سا هلضم هی کٌذ کِ ثشای هحیط ّبی کبسی خَد ، قَاًیي ایو 

MSDS )دس اختیبس کبسهٌذاى خَد قشاس دٌّذ.   ّبی ثِ سٍص )ثب قذهت کوتش اص سِ سبل 

ٌذ، کبسفشهب دس ایي کطَس ایي الضام قبًًَی ٍجَد داسد کِ توبم کبسگشاًی کِ ثِ ًحَی ثب هَاد ضیوبیی دس توبس ّست

 ّبی ثِ سٍص ٍ قبثل دستشس تْیِ ًوبیذ. MSDSثبیذ ثشای آى هَاد 

 

 هنببع و هبخذ:

1- What is a Material Safety Data Sheet (MSDS)? , Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety, 
http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/msdss.html 
 
2- Workplace Hazardous Materials information system, http://www.hc-
sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/index-eng.php 
  

3- Occupational Safety and Health Administration, OSHA. www.osha.gov 
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