
 ESDکنترل  ستیچک ل
 

 وجود دارد؟  کارخانهکل  یبرا ESDمشترک  نیزم ایآ-1

 

استفاده    ESDدر مناطق تحت کنترل    ESDاز کفپوش محافظ    ، متحرک هستند  ESD  به  حساس  آیتم هایدر هنگام کار با    ی کهپرسنل  ایآ-2

 ؟ کنند  یم

 

 شود؟ ی متصل م ESDمشترک  نیکفپوش به زم  ایشود، آ یاستفاده م ESDکه از کفپوش محافظ   یی در جا-3

 

 شود؟  یم نیزم  یشده به درست نییتع ی در فواصل زمان ESDکفپوش محافظ  ایآ-4

(M1 مقاومت کفپوش محافظ )ESD 1 — 0: مشخصات: دیکن یریرا اندازه گE5 Ω/Square 

(M2ولتاژ م )200 > مشخصات:: کنید یریاندازه گرا  در مناطق مختلف کف دانی V 

(M3مقاومت ب )مشترک  نیکفپوش و زم نینقطه زمیک در   نیESD 1 > مشخصات:: دیکن یریرا اندازه گ Ω 

 

رسانا    یکفش ها   ا یپا    نیاتصال به زم  یدستگاه هااز    ا یشود، آ  ی پرسنل استفاده م  نیاتصال به زم  یبرا  ESDکه از کفپوش محافظ    یی در جاها-5

 شود؟ ی استفاده م

 

 کنند؟   یم یرا بررس نیپرسنل هنگام ورود به منطقه، تداوم اتصال به زم  ای شود، آ یرسانا استفاده م  یکه از کفش ها یی در جاها -6

(M4مقاومت کفش ها )1 — 0مشخصات: :  دیکن یریرسانا را اندازه گ یE5 Ω/Square 

 

 کارخانه متصل هستند؟  ESDمشترک  نیبه زم یکار واحدهای همه   ینینقاط زم  ایآ -7

(M5مقاومت ب )نینقطه زم  نی ESD مشترک  نیو زم یکار ستگاهیاESD 1 > مشخصات::  دیکن یریرا اندازه گ Ω  

 

 کنند؟  یاستفاده م شده  نیزم یاز مچ بند ها ESDمحافظت شده با  یکار یها ستگاه یپرسنل در ا ایآ-8

 

 یم  یها به طور مداوم ثبت و نگهدار  یبررس  نیا  جینتا   ای کنند و آ  یم  یخود را از نظر تداوم بررس  یپرسنل در فواصل منظم مچ بندها  ایآ-9

 شود؟

 

 شوند؟  یم یو نگهدار یبررس ی به طور دوره ا وستهیپ  ینیزم یتورهایمان ا یشود، آ یاستفاده م ESDاز محافظ که  یی در جاها -10

 

 شود؟  یم یو نگهدار  یرسانا به طور منظم بررس کفشک  وبند مچ دست  ایآ-11

 

 شوند؟  ی م استفاده  یمچ بند به درست ایآ-12

 

 کنند؟  یکار م  یمچ بندها به درست ایآ-13

 

 بار استفاده است؟ کیمصرف محدود به   کبار ی یها هیپا ایآ-14

 

 پوشند؟  ی م ESDلباس محافظ  ESDپرسنل در مناطق تحت کنترل  ایآ-15



 

 شوند؟  یم  دهیپوش یبه درست ESDمحافظ  یلباس ها ایآ-16

(M6 مقاومت لباس محافظ )ESD 1 — 0 مشخصات:: دیکن یریرا اندازه گE5 Ω/Square 

 

 کارخانه متصل هستند؟ ESDمشترک  نیبه زم زاتیهمه تجه نیزمنقاط  ایآ-17

(M7مقاومت ب )نینقاط زم  نی ESD مشترک  نیو زم زاتیتجهESD 1 مشخصات:: دیکن یریرا اندازه گ Ω >     

(M8ولتاژ م )200مشخصات: : دیکن یریاندازه گ زاتیرا در اطراف تجه دانی V >   

 
 . فاصله دارند ESDفوت از هر منطقه حساس   4حداقل  نشده اند، نیزم ی کهپرسنل ایآ-18

 

 فاصله دارند؟ ESDفوت از مناطق حساس  4حداقل   بارمولد  زاتیتجه ایآ-19

 

 شده است؟ کاور استاتیکاتالف کننده  کفپوش ک یبا  ،شوند  یاستفاده م  ESDحساس به  یکه در آن دستگاه ها یکار  زیسطح م ایآ-20

 

 شود؟  یمتصل م ESDمشترک  ن یشده به زم نییتع یبه طور مناسب در فواصل زمان ،زیم یرو استاتیکاتالف کننده   کفپوش ایآ-21

(M9مقاومت سطح م )1مشخصات: :  دیکن یریکار را اندازه گ زی E5 — 1E9 Ω/Square 

(M10مقاومت نقطه زم )مشترک   نیاتالف کننده را نسبت به زم سطح نیESD 1 مشخصات::  دیکن یریاندازه گ Ω > 

(M11ولتاژ م )200مشخصات:   د:یکن یریکار اندازه گ زیمختلف سطح م یرا در نواح دانی V > 

 
 شده اند؟ یصورت برچسب گذار نیبه ا یبه درست زاتیو تجه یکار  یها ستگاه یا ینینقاط زم ایآ-22

 

 خود دارد؟ ESDکردن کفپوش محافظ  زیتم یبرا یروش و فرکانس مشخص زمین، ایآ-23

 

 وجود دارد؟ ESDدر مناطق تحت کنترل  یضرور ریغ   یشخص لیوسا  ایآ-24

  < V 200 مشخصات:: دیکن یری اندازه گ یضرور ریغ  یشخص وسیله یرا در اطراف هر  دانیولتاژ م

 
  ،یکیپالست  یپوشه ها ،یکیپالست  یپاکت ها  ،ی کیپالست  یها  سهیوجود دارد، به عنوان مثال، ک  ESDدر مناطق تحت کنترل    قیمواد عا   ایآ  -25

   جعبه ها؟

 

 شوند؟  یکننده ها استفاده م  زهیونی  ایوجود دارد، آ ESDدر مناطق تحت کنترل  ق یکه مواد عا یی در جاها-26

 

 را فراهم کنند؟ یکاف   ESDشده اند تا حفاظت  عیقرار گرفته و توز یبه درست زرهایونی نیا ا یشوند، آ یاستفاده م  زرهایونیکه   ییدر جاها -27

 

 شوند؟ ی م یو نگهدار یبه طور مرتب بررس زرهایونی نیا ا یشوند، آ یاستفاده م  زرهایونیکه  یی در جاها -28

(M13ولتاژ م )200  <مشخصات:: د یکن یریاندازه گ قیرا در اطراف هر عا  دانی V 

 
 شود؟  یمناطق نظارت م  نیدر ا RH ای شود و آ یدرصد حفظ م 40 یباال ESDکنترل شده  ینواح  RH  ایآ -29

 

 

 



 : انتقال مواد واستقرار  انبار،
 اند؟ شده  کاور  ه صورت مناسبتماس دارند ب  ESD  به  حساس  آیتم هایکه با    نواحیرسانا هستند، اما در    که  انبار  یهانتیکاب  ای ها  قفسه ایآ  -30

 

 شوند؟ یمتصل م ESDمشترک  نیرسانا به صورت جداگانه به زم انبار یها نتیکاب  ای قفسه ها  ایآ-31

(M14مقاومت نقطه زم )نیرا نسبت به زم نتیکابیا  قفسه نی ESD 1 >مشخصات:  :  دیکن یریاندازه گ Ω 

 

 متصل است؟ گریبه سطوح د انبار نتیکاب ایهر سطح از قفسه  ایآ-32

 

 شوند؟  یاتالف کننده استفاده م  یقفسه ها یرو ESDمواد حساس  ینگهدار یجعبه ها برا ا یها    ینیس ایآ-33

(M15ولتاژ م )200مشخصات: : دیکن یریگ اندازه انبار یهانتیها و کابرا در اطراف قفسه  دانی V > 

 
 ؟ دیکنمی   نیشوند، ابتدا پرسنل خود را زم یم  رهیها ذخ نتیکاب ا یقفسه ها   یکه رو ESDحساس  آیتم هایقبل از دست زدن به آیا   -34

 

 شوند؟  یمتصل م ESDبه کفپوش محافظ  ESDحمل مواد حساس به  چرخ های  ایآ-35

 

 ؟متصل است گریبه سطوح د چرخ دستیهر سطح از   ایآ-36

 

 محافظت شود؟ یکیالکتر یها دانیشوند تا از آنها در برابر م  یبا درب اتالف کننده حمل م  بردها ایآ-37

 

 شوند؟  یمتصل م ESDمشترک   نیبه زم یدر هنگام حمل و نقل به درست چرخ های حمل ایآ-38

(M16ولتاژ م )200 > مشخصات:: دیکن یریها در حالت ساکن و در حال حمل اندازه گ یرا در اطراف چرخ دست دانی V 

 

 ؟ دیکنمی   زمینابتدا پرسنل خود را  ،چرخ دستیاز  ESDحساس  آیتم هایقبل از دست زدن به آیا -39

 

 زمین: ESDبرنامه کنترل 
 داشته باشد؟  اریکارخانه را در اخت ESD یوجود دارد که برنامه کنترل کل ی گروه  ای شخص، نهاد  ایآ-40

 

 آنها مربوط باشد؟  ESDبرنامه کنترل  تیموفق زانیدارد که به م یشاخص  ا ی کیکارخانه متر ایآ-41

 

 کارخانه وجود دارد؟ ESDو بهبود مستمر برنامه کنترل  یبررس یبرا یستمیس ایآ-42

 

 در کارخانه وجود دارد؟ ESDمنظم کنترل   یها یزیانجام مم یبرا یستمیس ایآ-43

 

 شود؟ ی استفاده م ESD یزیاستاندارد در طول مم ستیچک ل کی ایآ-44

 

 شود؟  یم دانی مقاومت و ولتاژ م  یواقع یریشامل اندازه گ ESD یزیمم ستیچک ل ایآ-45

 

 است؟  یزیولتاژ در طول مم شیمقاومت و افزا یواقع یریاندازه گ  یبرا دانیمقاومت و مابزار سنجش  یدارا کارخانه  ایآ-46

 



 ؟ هستند ESD یکنترلموارد  بازدیدکنندگان، ملزم به رعایت ایآ-47

 

 وجود دارد؟ ESD ی نظارت بر تخلفات کارکنان از کنترل ها یبرا یستمیس ایآ-48

 

 شود وجود دارد؟ یم ESDکه منجر به نقض کنترل  یستمیاصالح مشکالت س یبرا یستمیس ایآ-49

 

 شوند وجود دارد؟ ی م ESDکه مرتکب تخلفات   یدر مورد پرسنل ی اقدامات انضباط یاجرا یبرا یستمیس ایآ-50

 

 ESDآموزش کنترل 
 اند؟  ده یآموزش د ESDو کنترل  ی آگاه نهیهمه کارکنان کارخانه در زم ایآ-51

 

 همه کارکنان وجود دارد؟ ESDآموزش  خچهی از تار فایل ضبط شده ای ایآ-52

 

 شود؟ یاستفاده م ESDدر مورد کنترل  دیآموزش کارکنان جد یاستاندارد برا یماژول آموزش  کی ایآ-53

 

 ؟ کرده اند  افتیرا در ESD نامهیو گواه دهیآموزش د ESDهمه پرسنل شاغل در مناطق تحت کنترل  ایآ-54

 

 هستند؟  نامهیگواه یو دارا ده یآموزش د ESD انیمرب ایآ-55

 

 مجدد دارند وجود دارد؟ نامهیگواه ای ESDبه آموزش   ازیکه ن ی کارکنان ییشناسا یبرا یستمیس ایآ-56

 

 و منابع وجود دارد؟ ESD یاز مواد آموزش یمرکز محل  کی ایآ-57

 


