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مفهوم توسعه پایدار

فاه آیا به درستی میتوانیم برای آسایش، افزایش امکانات و ر
احداث انواع راه، تونل، سد، پل، ساخت و ) حال عده ای از مردم

صوالت ساز انواع ساختمان، مراکز تجاری، تفریحی، درمانی، تولید انواع مح
ده و جان عده ای دیگر را به مخاطره کشان... (صنعتی یا بهداشتی و 

!!!خانواده هایشان را سالها متحمل درد و رنج نماییم ؟









ناشی از کارهايبیماريآمار حوادث و 



سرمایه گذاری ایمنی و بهداشت 



مراقبت های پزشکی

غیبت از کار 

بازنشستگی زود هنگام

اجتماعی حوادث و بیماری های ناشی از کار-هزینه های مالی و اقتصادی 

فوت

بهره وری

آسیب به اموال و تجهیزات

کارفرما جامعهکارگر بیمه

تحمل هزینه های اقتصادی اجتماعی غم و اندوه بازماندگان





مفاهیمتعریف

زبان 
مشترک



HSEچیست ؟

 (Safety) :ایمنی 
میزان دور بودن از خطر •
امنیت و اطمینان•
آسایش و رفاه•

:(Healt)بهداشت 
سالمت کامل جسمی و روحی انسان•
پیش گیري از عوامل زیان آوري که سالمتی را تهدید میکند•

:(Environment)محیط زیست 
و مجموعه  پیرامون ما که متشکل از آب و خاک و هوا بوده و باید در نهایت سالمت

.پاکیزگی و بدون ورود آالینده هاي صنعتی باقی بماند 



:کارگر
سایر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق،سهم سود و

ظم یا موقت به بیان ساده تر هر شخصی که به طور من. مزایا به درخواست کارفرما کار میکند
.  کندبرای یک کارفرما کار می

:  کارفرما 
ر مقابل کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او د

.دریافت حق السعی کار می کند

:پیمانکار 
ط و ضوابط شخص یا تشکیالتی که خدمات را در کارگاه کارفرما مطابق با مشخصات، شرای

.دهدتوافق شده در اختیار کارفرما قرار می
:کارگاه 

در .ندکارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می ک
ند یا به آنجا واقع کارگاه  منطقۀ فیزیکی است که کارگران باید برای کار خود در آنجا باش

.بروند و تحت نظارت یک کارفرما قرار دارد

تعاریف و مفاهیم



هرعامل داراي انرژي که پتانسیل صدممه هده ددرد را دا دته ها دم:  خطر
.میتوانم عامل خطر محسوب  ود

ایمنی هه معنی در امدا  هدود  اخ خطدر ی میددا  دیري اخ خطدر :   ایمنی
.است

:  ایمنی را چنین تعریف می کند(ILO)سازمان بین المللی 
خطرات بالقوه ایمنی عبارت است از فقدان هر گونه اتفاق یا حادثه نا مطلوب و پیشگیری از

آنها را که ممکن است در آینده به عمل در آمده و سالمتی فرد یا تعادل محیطی یا هر دوی
ه به کار مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی است ک: به عبارت دیگر  ایمنی . مختل نماید

ه نحو موثری بردن آنها بتواند نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات نهفته در صنعت ب
طردر امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خ: در کل ایمنی.حفظ و حراست نماید

تعاریف و مفاهیم



آموزش ایمنی 
کارفرمایان



عوامل 
زیان آور 

محیــط کار



عوامل زیان آور محیط کار

كامحیطدركهشودمياطالقعوامليبهكارمحیطآورزیانعوامل

يممدتبلندومدتكوتاهدرافرادجسمانيسالمتاختاللباعثر

:میشودزیرمواردشاملوگردد

كارمحیطفیزیكيآورزیانعوامل•

كارمحیطشیمیایيآورزیانعوامل•

كارمحیطروانيآورزیانعوامل•

كارمحیطبیولوژیكيآورزیانعوامل•

کارمحیطارگونومیکیعوامل•

كارمحیطمكانیكيآورزیانعوامل•



کارفیزیكي زیان آور در محیط عوامل 

ی توامدیدیكی خیا  آیر ماهیت انرژي دارنم ی  در صورت تماس ها کارگرا  عوامل 
:تنم اخمهمترین این عوامل عبار. هر سالمت آنا  اثرات سوء هه جاي هگذارنمننم 

 سر یصما:

.می ها مدسیبل 85ساعت کار 8مقررات ، صماي مجاخ هراي طبق •
خ حم مجصورت امكا  هایم نسبت هه کاهش صماي محیط کار هه  پایین تر ادر •
اظی یسایل حفدگو ی ها اقمام نمود، در غیر این صورت هایم اخ ( دسیبل85)اخ 

. تی مناسب استفاده نمود

صورت یجود صماي هیش اخ حم مجاخ در محیط کار، خما  تماس متناسدب در •
.می یاهمها آ  کاهش 



 اثرات صما هر سالمت کارکنا :

جاد نخستین اثر صما هر سالمت کارگرا  ای: صما هر مكانیسم  نواییاثرات •

.می ها م نوایی موقت ی در صورت تماس طوالنی ادت  نوایی دایم ادت 

ش ضدرها  سر ی صما عالیه هر  ادت  نوایی،  عوارضی مثل اددای: دیدیولوژیكیاثرات •

. می نمایمقلب،  اددایش ریتم تنفس ، اددایش دشار خو  نید ایجاد 

ایش اشتاثیر سر ی صما هر  کاهش تمرکد ، اددایش هیجا  پذیري ، ادد: ریانیاثرات •

ن اسریحی ی ریانی، ممكدهیماري هاي تباهات دردي عصبانیت ی ادسردگی، عالیه هر 

.ت هاعث ایجاد حوادث نا ی اخ کار  ود

کارفیزیكي زیان آور در محیط عوامل 
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 صما در محیط کارکنترل:
مواجهه ها صما تا حمید مجاخکاهش • 
طعات قطعات ما ین آالت ، تعمیر قریغن کاري سرییس ی : کاهش صماي مناهع صوتی• 

ضم ارتعاش پایه هاي معیوب ی نصب 

كدانصب مواد جاذب در سطوح کارگاه ی کاهش صماي انع: صما در مسیر انتشارکاهش • 
سی، ایجاد داصله تا منبع صما، اتاقک اپراتور

ی ممیریتی ماننم کاهش خما  مواجهه ی تماس ها سر ی صما، چرخش کاريکنترل هاي • 
جاهجایی 

رپالاید)داخل گوشگو ی ؛ (ایرماف)ریي گوشگو ی : حفاظتیگو ی هاي اخ استفاده • 
(گ 

 موثر در ادت  نواییعوامل:
(هصورت لگاریتمی)صما هلنمي • 
(می  وددر درکانس مكالمه هاعث ادت  نوایی ) صما درکانس • 
ا ادددای هسته هه حساسیت ادراد،  متناسب همی  ود هصورت مدمن ایجاد : تماس ممت • 

هه اي ضدری در اثر تماس مكرر ها صماي خیاد ی صماهاي یكنواخت ی می کنم یش سن هریخ 
.می  ودایجاد 

کارفیزیكي زیان آور در محیط عوامل 



با انجام مراحل زیر از افت شنوایی ناشی از تماس مزمن با صدای غیر مجاز 

جلوگیری میتوان کرد

شنوایی سنجی پیش از استخدام  کارگران و انجام آن بصورت ساالنه1.

صدا سنجی و اندازه گیری تراز صوت در کارگاه ها2.

انجام کنترل های مهندسی و مدیریتی برای کاهش تماس با صدای غیر مجاز3.

دسیبل85بکارگیری وسایل حفاظت فردی برای محیط های باالی 4.

آموزش برای افزایش توجه کارگران-5

نگهداری سوابق شنوایی سنجی کارگران-6

بررسی میزان کارایی و اثربخشی برنامه های پیشگیری-7

پپیشگیری از افت شنوایی مزمن
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صدمات ناشی از صدای ضربه ای

2

3

صدمات ناشی از صدای ضربه ای

• .دسیبل است140حد اکثر صدای لحظه ای برای یکبار در محیط 

• دسیبل صدمات برگشت ناپذیر ایجاد میکند140صدای ناگهانی بیش از 

• ایجاد فاصله ایمن و پناهگاه در زمان آتشباری به منظور عدم تماس با صدای  

بیش از حد مجاز
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شرایط روشنایي مناسب در محیط كار 

 حتي االمكان نور )رنگ نور مناسب باشد

( طبیعي خورشید 

ند منابع نوري در میدان دید قرار نگیر

 درخشندگي سطح كار مناسب باشد

 تباین الزم در سطح كار فراهم باشد

(اختالف درخشندگي جسم و زمینه )

 از ایجاد سایه هاي مزاحم در سطح

كار جلوگیري شود 



شدت روشنایي الزم در سطح كار فراهم شده باشد

تگی روشنایی انفرادی یا جمعی در کارگاه های زیرزمینی بس

به نوع و کاربری کارگاه دارد





ارتعاش:
ی ود می  یک موج مكانیكی است که در اثر نوسا  اجسام مادي حول نقطه تعادل خود ایجاد ارتعاش 

: ی هر دی نوع استمی  ود در اثر تماس ها هم  موجب اختالل در کار طبیعی هم  

(مرتعشدستگاه هاي راننمگا  یسایل نقلیه سنگین در اثر کار هر ریي )ارتعاش تمام هم  • 
گوار ی مثل سوء هاضمه ، دل درد ی اسهال اثرات • 
هی حالیسرگیجه، تهوع ی : عصبی  املاثرات • 
اسكلتی عضالنی مثل کمردرد یا درد گرد اثرات • 
فاده نمود پیشگیري هایم اخ صنملی مناسب ی ها دنرهنمي ی اهر سالم در یسایل نقلیه استهراي • 
...( مرتعش ماننم پیكور ، دریل، اره هرقی یدستگاه هاي در اثر کار ها : ) دست ی هاخیارتعاش • 
هدایی انتقسمت هاي نامطلوب هر نسوج نرم دست ی عریق خونی دا ته ی مانع خو  رسانی هه اثرات • 

(سنمریم رینولم یا انگشت سفیم)انگشت ها می  ود هم  ماننم سر 

(آرتریخ مفصل آرنج)ی مفاصل دارد استخوا  ها نامطلوب هر ریي نسوج سخت دست مثل اثرات • 
فاده  دود کاهش عوارض ارتعاش هایستی اخ یسایل حفاظتی ماننم اخ دستكش ضم ارتعاش استهراي • 

.ی اخ محكم گردتن اهدار مرتعش خودداري نمود

کارفیزیكي زیان آور در محیط عوامل 



ارتعاش دست و بازو 

منتقل شده از ابزارهای

دستی

ارتعاش تمام بدن منتقل 

شده از ماشین آالت



سندروم ارتعاش دست و بازو

(رینولدپدیدهثانویهحالت)سفیدانگشتسندروم•

بازووشانهاعصابرویاثر•

هااستخوانرویتغییرات•

بازوودستمفاصلو•



سندرم انگشت سفید

درد شدید و تورم نوک 
انگشتان

کاهش حس 
المسه احساس 

مورمور یا 
سوزن سوزن 

شدن 

کاهش نیروي 
گرفتن اجسام

درد مچ دست





 ی سرماي محیط کار ی هواي قاهل تحمل گرما :
خص خگرمایی یا سرمایی ، مشداسترس هاي هاتوجه هه دصول سال، مناهع ایجاد 

، سرمثالً هراي کارگري که در دصل سرما در محیط  هاخ کار می کنم. یاهنم  م 
اشمی هماي هوا ی هراي کارگر سردخانه ، تجهیدات سرماخا ، منبع ایجاد استرس 

کو) کننمه کنترلی اخ قبیل یسایل خنکسیستم هاي در دصل گرم سال نید . نم 
كاخجمله تجهیدات... یهواکش ها ، سایبا  ،  یلمهاي محادظ ، ...( لر ، پنكه ی 

ر هایم هه هواي محیط کا.نترلی در این قسمت ، هاتوجه هه نوع استرس می ها نم 
رد هدا نحوي ها م که اخ هر لحاظ  قاهل تحمل یا م ی میدا  تطاهق ی ساخگاري د
مه درد  رایط محیط کار در سواهق کاري یي ثبت  مه ها م ی میدا  لباسی ک

.  ها دم دهدم میهایستی متناسب ها نوع دعالیتی که درد در محیط انجام ي پو م 
: رایط هواي محیط کار  امل

حرارت محیط درجه • 
محیط رطوهت • 
تشعشعی سطوح اطراف گرماي • 
جریا  هوا در محیط کارسرعت • 

کارفیزیكي زیان آور در محیط عوامل 



گرمازدگي

كرامپهاي عضالني گرمایی

ضعف گرمایي

غش گرمایي

عقیمي موقت

ناهنجاري مادرزادي

عوارض ناشي از گرما



 پرتو هاي خیا  آیری تشعشعات:

ی در خصوص ، هایست... درصورت یجود مناهع تولیم پرتوهاي یونساخ ، اخقبیل آلفا ، هتا ی : پرتوهاي یونساخ • 
.محادظت ییژه در قبال آ  تماهیر خاصی انمیشیمه  ود 

جهت )خ صنعتی ، عممه کارهرد پرتوهاي یونسامحیط هاي درحال حاضر در هیشتر :  گاما ی ایكس پرتوهاي • 
سدتی محدا، منحصر هه پرتوهاي گاما ی ایكس می ها م ، لذا در این خصوص های( رادیوگرادی ی سایر کارهردها
.موجود انمیشیمه  ودریسک هاي دظت ییژه ی متناسب ها 

ل کودرصورت مواجهه  اغل  ی یجود مناهع تولیم این پرتوها اخقبی: مایراي هنفش ی مادی  قرمد پرتوهاي • 
هایت اکنترلی مرتبط ی در نسیستم هاي ، خطرات مواجهه ها آنها ی ... ره، نور مستقیم خور یم، جو كاري ی

.حفاظتی ها تیرگی متناسب  مشخص ی توصیه می  ونمعینک هاي ستفاده اخ 

کنترهاي-صورت یجود مناهع تولیم سایر پرتوهاي غیریونساخ مثل امواج ماکریییو ی لیدر، خطرات ی راهدر • 
.می  ودلی هر کمام مشخص 

ی ریي میدد گاهی ری نای. میدا  ری نایی هایم متناسب ها میدا  دقت مورد نیاخ ها م: نامناسب ری نایی • 
مری نایی  نامناسب ، اعم  اخ کد. می  ودهراهر ری نایی عمومی محیط انتخاب 3تا 2کار اخ نوع موضعی ی یا 

جه هه ضدواهط هود ری نایی طبیعی ی مصنوعی یا خاییه تاهش نور ی درخشنمگی منجر هه خستگی چشم، هاتو
.می گرددکنترلی مناسب پیشنهاد راه هاي ی می   ود ی  رایط مذکور، ارخیاهی 

کارفیزیكي زیان آور در محیط عوامل 



نیزانپرتوهاي یونیزان در برابر پرتوهاي غیر یو

Ionizing Radiation

رايهکادیانرژيکهپرتوي•
هردا تنیاجاهجایی
لهامولكویااتمهااخالكتری 

میا اخعبورشمسیردر
.داردراجسم

,x-rays:هامثال•

gamma rays, beta

particles, and alpha

particles

Non-Ionizing Radiation

کادیانرژيکهپرتویی•
یتهنما یونیدا پرتومشاهه
اخراهاالكتری توانمنمی
جاهجامولكولهایااتمها
هرداردیانموده

,light:هامثال• lasers,

heat, microwaves,

and radar



وار یمیایی که هه هر صورت یارد هم   ونم هاعث هریخ عدمواد • 

میدا  تحمل هم  انسا  هدراي عناصدر ی. ض مختلف خواهنم  م 

مجاخ ترکیبات مختلف تفایت دارد ی هراي هر ماده  یمیایی حمید

تغاکه در اثر تماس ممایم در ممت ا می  ود تماس  غلی تعریف 

ه راه هاي یرید موارد  دیمیایی هد. ل درد هاعث هریخ هیماري نشود

م.. .هم  اخ طریق پوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط چشدم  ی 

اسمهمترین راه یرید مواد  یمیایی هه هم  اخ راه تدنفس. ي ها م

. ت
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 هنمي آالینمه هاي  یمیاییتقسیم

محلول در آب هوده ی هه سرعت جذب مخاط چشم ی هینی ی گلو  دمه ی : التهاب آیر ی محرك مواد • 
ا. ا مثل آمونیاك، اسیم ها ی هاخهدمی کننم سوخاننمه ی تایل آیر هوده ی سطوح مخاط مرطوب را متورم 

رعت اخ مین مواد هخاطر التهاب ایجاد  مه هه راحتی قاهل احساس ی تشخیص می ها نم  ی درد هه س
. می نمایمحل دیر  مه ی اقمام هه درما  

نممه این مواد محلول در آب نیستنم ی در اهتما هیچ عالمت سوخش یا التهاهی مشاه: مواد خفقا  آیر• 
ذب در ی لذا در مراحل اهتمایی تماس قاهل تشخیص نیستنم ی پس اخ نفوذ در اعماق ریده ی جدي  ود 

می ساخخو  ی هادت ها، هه علت اختالدی که در اکسیماسیو  نسوج پیش می آیرنم عالیم خود را ظاهر
: اخ اینری تماس ها این مواد میتوانم هسیار خطرناك ی کشنمه ها م ی  امل انواع خیر است. نم

ی ساده که موجب کاهش اکسیژ  هه طور جمي در هواي تنفسی ی موجب خفگی  ممواد خفقا  آیر • 
 ونم ماننم اتا 

 ها را اخ کدار م یمیایی که هه طریق  یمیایی یكی اخ مراحل انتقال اکسیژ  هه هادتمواد خفقا  آیر • 
گیري میکه در اثر ایجاد ترکیب پایمار ها هموگلوهین اخ ترکیب آ  ها اکسیژ  جلو coي انماخد ماننم 

.می  ودکنم ی هاعث خفگی 

یلنیاثر رخوت آیر ریي سلسله اعصاب مرکدي ماننم هیمریکرهور هاي است: هیهو ی آیر ی مخمرمواد • 
، استر ها، 

کاردر محیط عوامل شیمیایي  آور 



:گازهاي تولید شده در عملیات جوشکاري برق 

 گازهاي منوکسیدکربن و دي اکسیدکربنCO, CO2

 گاز ازنO3 در نتیجه تأثیر اشعه ماوراء بنفش ناشی از قوس
الکتریکی میتواند منجر به تحریك مجاري تنفسی گردد

 گازهاي مونوکسیدازت و دي اکسید ازت(NOX) که در نتیجه
د تأثیر قوس الکتریکی بر ازت و اکسیژن موجود در هوا تولی

این گازها سبب سوزش چشم و گلو و بروز عوارض . می شوند
.تنفسی بویژه سرفه می شوند

بخارات روغنهاي کششی که به منظور امکان پرسکاري ورقهاي
فلزي، سطح آنها بوسیله این ماده آغشته می شود 



 ی غبارگرد
بت قطدر ی غبار یكی اخ عوامل  یمیایی است که  یارد محیط تنفسی  مه ی هه نسگرد • 

منفسی تهیماري هاي ذرات در قسمتی اخ دستگاه تنفسی رسوب کرده ی ی در نهایت هاعث 
. ي  ود

جاد هیمصورتی که گرد ی غبار حایي ذرات کریستالی سیلیس ها م، در دراخ ممت ایدر • 
.  می نمایماري سیلیكوخیس 

، ریدش اخ ریي نوار  دستگاه هادر اثر خردایش مواد، ریدش اخ داخل : ی غبار ایلیه گرد • 
قاله

ی گردش مجمد گرد ی غبار در محیط کار در اثر عمم جمع آیري گرد: ی غبار ثانویهگرد • 
رد  دس،  تمید نكقسمت هاغبار اخ ریي خمین،گسترش گرد ی غبار اخ محل تولیم هه سایر 

...تگاه، خشک هود  محیط، یخش هاد، عبور ادراد ی ما ین آالت ی لیفتراك ی 

مداکه در معرض تمكا  هایی غذا نبایم در : ی استفاده اخ محل مناسب غذاخوريتعیین • 
م اخ خورس ها مواد  یمیایی ی خطرناك ، انواع هخار یا گرد ی غبار هستنم، قرار گیرد ی های

اك، سرهسته ی پمكا  هاي غذا هایستی در . آلوده پرهید  ودمحیط هاي د  ی آ امیم  در 
.هراي استراحت ی غذاخوري اختصاص یاهممحل هایی نگهماري ی مصرف  ود ی 
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عوامل موثر بر ایجاد و تشدید بیماری ریوی

شکستن و خرد کردن و اره کردن

که در حبابچه های ریوی ( میکرون10تا 5)اندازه ذرات

باقی میمانند

تعداد ذرات

نوع و ترکیب ذرات

حساسیت و مقاومت فردی

طول تماس



. پوستی . تنفسی 

مخاطی.گوارشی 

راههای ورود مواد شیمیایی به بدن



اثرات غبارات فلزی



 محیط کارخیا  آیر مجاخ تماس ها عوامل حمید:

حمل میدا  ت.  م یمیایی که هه هر صورت یارد هم   ونم هاعث هریخ عوارض مختلف خواهنم مواد • 
ماس شهم  انسا  هراي عناصر ی ترکیبات مختلف تفایت دارد ی هراي هر ماده  یمیایی حمید مجاخ ت

. غلی تعریف می  ود که در اثر تماس ممایم در ممت ا تغال درد هاعث هریخ هیماري در ای نشود

•TLV : در صدورتی . ساعت کار تعیین  مه است8میدا  غلظت ی حمید مجاخ تماس  غلی که هراي
ساعت ها عامل خیا  آیر تماس دا ته ها م، این تماس هاعدث 8که کارگر در ممت ا تغال خود ریخانه 

.هریخ هیماري در ای نخواهم  م

•STEL :در صورتی که نیاخ هه یرید هه محل ی یا کدار (دقیقه15تا ) حمید تماس هراي خما  کوتاه ،
ها م حمید تماس هراي خما  کوتاه تعیین  مه که حدما (TLV)در  رایط هیش اخ حمید مجاخ  غلی

.می ها مدقیقه 15کثر 

ه نید مدممیدانی اخ غلظت مواد  یمیایی که تماس حتی هراي یک ثانی: تماس غیر قاهل قبولحمید • 
.کن است کشنمه ها م ی هه هیچ عنوا  اجاخه یرید هه چنین مكانی داده نخواهم  م
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 اطالعات مواد  یمیایی ارایهSDS  یا(Material Safety Data Sheet) MSDS

اخ خاخ آنجا که هر درد حق دارد ی الخم است که مواد  یمیایی که ها آ  سر ی کار دارد را هشناسم ی
 دم طرات آ  آگاه ها م، ضریري است این اطالعات ریي هرجسب ظریف مواد  یمیایی درج  مه ها

.ی یا در هری ور همراه آ  در اختیار مصرف کننمه قرار گیرد

یلیبل هدا ، ریي قوطی هااطالعات ضریري ی خصوصیات مواد  یمیایی ی محتواي مواد داخل درج • 
(نقطه ذیب، نقطه جوش، درجه حرارت ا تعال) ، نظیر اطالعات دیدیكیهرچسب ها

طدر ی خ( کدالس)طبقه هندميمرهوط هه اثرات دیدیولوژیک ی میدا  سمیت ی مضرات آ ، اطالعات • 
ع اخ خآ ،  عالیم مسمومیت  ها مواد  یمیایی تشكیل دهنمه ی محتوي در ظریف، اطالسرطا  خایی 

ط دددع طرات مواد  یمیایی،  امكا  انتشار آ  در هوا، میدا  یاکنش پذیري،  رایط انبارداري،  رای
.  مواد خایم ی یسایل حفاظت دردي مناسب ها آ 

.ایلیه الخم در صورت تماس ها مواد  یمیایی ی هریخ عالیم مسمومیتکمک هاي • 
ر هدریهرچسب خوانا همراه عالیم اختصاري ریي ظریف مواد  یمیایی ی اطالعات تكمیلی دنصب • 

.   ور مرهوطه

اهل ااستانمارد ی جهانی هشمار هراي مواد خطرناك، سمی، خورنمه، قنشانه هاي ها عالیم ی آ نایی • 
. تعال ی انفجار ی رادیو اکتیو ریي ظریف مواد  یمیایی
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:حدود مواجهه شغلی  :فرمول شیمیایی  :نام تجاری ماده 

:خطرات شیمیایی 

Flash Point    :
:  نقطـه جوش 
:نقطه اشتعال 
:  فشـار بخـار 

:حالت فیزیکی و وضعیت ظاهري 
:  نقطــه ذوب 
:  حدود انفجاري 
:  حاللیت در آب 

اطفا پیشگیري عالئم/ خطرات حاد 

حریق 

انفجار 

برچسب زنی و توصیه هاي ایم
نی در  زمان استفاده  

لوزي خطر

اثرات بهداشتی و سالمت

خطر آتش گیري

اثرات زیست محیطی

اثرات ویژه

:جابجایی و حمل 

:نگهداري و انبارش 

نظافت محیط آلوده و دفع ضاي
عات

تماس با چشم
اثرات تماس 
:بلند مدت 

یه
اول
ي 
ها
مک
ک

یتماس پوست

تماس گوارش
(بلعیدن) ي 

اثرات تماس 
:کوتاه مدت 

ی تماس تنفس
(استنشاق ) 

سایر اطالعات
پزشکی

:سایر مالحظات 

ارایه اطالعات روی 
یظروف مواد شیمیای

MSDS

ولیبل هاومحتوای مواد داخل ق
طی ها

اطالعات مربوط به خواص و ع
با مواد شیمیایالیم مسمومیت 

ی
مکمک های اولیه در صورت ت

اس با مواد شیمیایی



درجه یاکنش پذیري

خطرات خاص

خطرات ههما تی

لوزي خطر

درجه آتشگیري



 خیا  آیر هیولوژیکعوامل:
پرستاريعوامل هیولوژیک عواملی هستنم که هیشتر در مشاغل پد كی ی

اغل  هده  ی درد  می  ونم ، صنایع تولیم، تهیه ی درآیري مواد غذایی دیمه 
اهدتال اقتضاي   غل  خود ها آ   در تماس  هوده ی تماس  غلی ها آنها سبب

رم هک، قارچ ها، ییریس ها، هاکتري ها، این عوامل  امل می گرددهه هیماري 
.  ها م-می...... ی انگل ها ، ا

،  ییدریس(عامل سیاه خخدم)آنتراکس :  هیولوژیک ماننم خیا  آیر عوامل 
HIV ،هپاتیتB  ،کرم هاي حلقوي، قارچ ی عوامل عفونت هاي پوست

.....ی ( Qعامل تب  )، کوکسیال هارنتی( عامل طاعو )ي،  توالرمی
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عوامل مرتبط ها ارگونومی ی مهنمسی انسانی:
انسا  مارگونومی یا مهنمسی انسانی هه تناسب کار ی  غل ها هم 

هي پرداخد ی ضمن اصالح ی ههینه ساخي محیط کار، مشاغل ی تجد
ي یدات ی  متناسب ساخي محیط کار  ها محدمیدیت ها ی قاهلیت هدا
ار ی آهم  کارگر،  رایط را هه نحوي آماده می کنم تا کمتدرین دشد

اثدر کدارگرا  در. سیب در اثر کار یا  غل هه هم  کارگر یارد  ود
ر دشار کاري ی عمم رعایت مسایل مرهوط هه ارگوندومی ، معمدوال د

ی اخ کاسنین میا  سالی دچار هیماري هاي اسكلتی ی عضالنی نا 
.ر می  ونم

ش تولکارهرد مسایل مرهوط هه ارگونومی در محیط کار هاعث اددای
یم ی کاهش هدینه هاي درمانی،  اددایش رضایت  دغلی ی ادددایش

ههره یري

کاردر محیط  آور ارگونوميعوامل 





فرد

محیط

کار



اصالح و بهینه سازي محیط،

مشاغل و تجهیزات

با محدودیت ها سازیمتناسب

و قابلیت هاي انسان

کارگران در سنین% 60

میان سالی 

دچار کمر درد ناشی از 

کار می شوند

تاثیر بر افزایش تولید -1

كاهش هزینه هاي درماني-2

افزایش رضایت شغلي -3

افزایش بهره وري -4



ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتي عضالني

بدن،نامناسبوضعیت•
تکراري،حرکات•
زیاد،نیروياعمال•
تماسیاسترس•
ارتعاش•



 هاي پیشگیري از بیماري هاي اسکلتی و عضالنی در محیط کارراه:

(در حالت نشسته و ایستاده)ارتفاع میز کار در سطح آرنج طراحی • 

بار اضافی، تکرار، شرایط و پوزیشن نادرست، استراحت ناکافیحذف • 

بار سبك با تواتر زیادحمل • 

زوایا در ابزار کار و فضاي دسترسی و اعمال نیرو در ارتفاع مناسب تنظیم • 

کار باالتر از ارتفاع شانه و کار در فضاي پشت بدنممنوعیت • 

استفاده از کف دست یا مچ به جاي ضربه زدن با ابزار و چکشممنوعیت • 

استاتیك و ایستا فعالیت هاي از پرهیز • 

ثانیه براي کارهاي  ایستا3اعضاي بدن در هنگام کار و رعایت حداکثر حرکت • 

مناسب براي مچ و بازو در هنگام کارگاه هاي تکیه ایجاد • 

(هل دادن به جاي کشیدن) کار مجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر بدن در طراحی • 

از فشار به یك قسمت از دست یا بدن و تناسب با ابعاد بدنپیشگیري • 

ابزار کار به تناسب نیروي الزم براي کارتنظیم • 

زاویه دست و بازوتنظیم • 

گرفتن ابزار با توجه به کوچکی و بزرگی آن و تناسب با نیروي واردهطریق • 

تیز براي بلند کردن اجساملبه هاي از کشیدگی پنجه و استفاده از پرهیز • 

میز کار براي کمك به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح میزطراحی • 
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حذف حالت های غیر ایمن

میز کار در محدوده آرنج

 حد اقل چرخش

حد اقل کار باالتر از شانه



 ی هلنم کرد   دستی کاالحمل:
گاه ها دسدتدر صورت عمم امكا  استفاده اخ تجهیدات مكانیكی ی اصالح  رایط ی چیمما  
یه هاي گری یسایل، مقررات حمل ی جاهجایی هار هصورت یک نفره ی حماکثر هار مجاخ هراي 
ه حفداظتی سنی مختلف ی هر اساس جنسیت، در حالت نشسته ی ایستاده، مطاهق آیین نام

.می  ودحمل هار دستی تعیین 
.فاق ادتمهطور کلی دی حالت متماید هراي هلنم کرد  هار هه صورت دستی ممكن است ات

مستقستو  دقرات خم  مه ی پاها( : ریش ا تباه در هلنم کرد  هار) استوپ حالت ( الف
ر دیسک یم هستنم در یاقع هلنم کرد  هار هه این ریش هاعث می  ود که نیریهاي خیادي ه

اعمال  ونم مهره اي هاي هین 
شدیمه ی ستو  دقرات کامال هه صورت ک( : ریش صحیح هلنم کرد  هار) اسكات حالت ( ب

ردتده مستقیم، خانو ها خم  مه ی هار را کامال هه هم  نددیک نموده ، هار ها دست ها محكم گ
یری هادر این ریش ن. می  ود ی سپس ها نیریي عضالت پا، هار هه طرف هاال همایت می  ود

. کنترل می  ونممالحظه اي ي یارده هر ستو  دقرات در حم قاهل 

کاردر محیط  آور ارگونوميعوامل 



دستي كاالوبلند كردن حمل

(Manual lifting )
كن بطور كلي دو حالت متمایز براي بلند كردن بار به صورت دستي مم

.است اتفاق افتد

ده و ستون فقرات كامال به صورت كشیده و مستقیم، زانو ها خم ش:حالت اسكات( الف
اال بار با دست ها محكم گرفته مي شود و سپس با نیروي عضالت پا، بار به طرف ب

در این روش نیرو هاي وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظه اي. هدایت مي شود

.كنترل مي شوند

ردن بار ستون فقرات خم شده و پاها مستقیم هستند در واقع بلند ك: حالت استوپ( ب
دبه این روش باعث مي شود كه نیروهاي زیادي بر دیسك هاي بین مهره اي اعمال شون











 ریانی محیط کارعوامل:
ی ریانی در مریحیهیماري هاي  ناسایی عوامل ریانی محیط کار هه منظور اددایش کیفیت خنمگی ی پیشگیري اخ 

:حیط کار 

مفرط نا ی اخ تبعیض، یجود دشارهاي ریانی ی استرس ممایم در محیط کارخستگی • 
دردي مسئولیت هاي تناسب توا  کارگر ها دشار کاري، سرعت کار ی عمم • 
ی ارتباط ضعیف کارگر ها همكارا ، سرپرستا  ی ممیرا تعامل • 
کادیحمایت هاي خانوادگی ی مشكالت مالی ی اجتماعی هه محیط کار ی عمم انتقال درگیري هاي • 
ی پرخا گري همكارا  ی سرپرستا  در محیط کارخشونت آمید نا ی اخ ردتار استرس • 
تطاهق درد ها ممیریت ی سرپرست جمیم ی تغییرات  غلی در محیط کارمشكل • 
 خصیتی کارگر ماننم گرید اخ درمانبرداري، غیبت اخ کار، تاخیر ی سهل انگاري مشكالت • 
انجام کار، کمی تجرهه ی آموخش ناکادی یوه هاي اخ هی اطالعی • 
مفرط ی عمم تمرکد نا ی اخ کار دیم یا اضاده کاري هیش اخ حمخستگی • 
ممایم نا ی اخ عمم امنیت  غلی ی پرداخت ناکادی متناسب ها سختی کاراضطراب • 
یجود دضاي کار مناسب ی محیط دیدیكی ماننم دما ی تهویه نامناسب، نور ناکادی، عمم • 

کاردر محیط عوامل رواني آور 



.خودتان نمونه باشیدبا روش صحیح خود ایمنی را در عمل تبلیغ کنید



آموزش ایمنی 
کارفرمایان



HSE

برای پیمانکاران

هاضرورتوالزامات



تفاوت رویکردی نسبت به ایمنی

سازمان های ابتدایی

سازمان های پیشرفته

ایمني تولید

تولید ایمن



مسئولیت هاي پیمانكار
تامین ایمنی ی ههما ت کارگرا  تحت پو ش خود•
ها ی هماهنگی ی توادق در پیریي اخ قوانین  ایمنی ی ههما دت کدار ی دسدتورالعمل•

استانماردها
ارائه دستورالعملها ی ریش هاي ایمنی همنظور جلوگیري اخ حوادث •
تامین تأسیسات ی دستگاههاي ایمن ی همی  عیب •
اعالم کلیه حوادث ی رخ دادها ی  به حوادث هه کاردرما ی هاخرسی کار•
“در صورت لدیم”گمارد  مسئول ایمنی •
تهیه دستگاههاي حفاظتی ی ایمنی مورد نیاخ •
ینتمیین هرنامه ههما ت صنعتی ی پیریي اخ قوانین ی کنترل مواد خطرآدر•
ایجاد یک سیستم ممیریت ایمنی مورد قبول مراجع قانونی •
انجام آخمایش ها ی معاینات همی خممت ی حین خدممت ی هكدارگیري نیریهدا هدا •

توجه هه توا  ادراد 
( جدء)آموخش ایمنی پیمانكار تحت امر •



:  هاخرسی•

.ماینمی حوادث  غلی می نهیماري ها کمک هسدایی در پیشگیري اخ هاخرسی ها 

:هاي حفاظت دنیکمیته•

کلیه نواقص حفاظتی ی ههما تی هه کاردرماانعكاس .   1

مسائل ی مشكالت ایمنی، ارائه آموخش هه کارگرا طرح .  2

دستورالعمل هاي الخم ی خط مشی ایمنی ی ههما ت کار تهیه .  3

:ممیریت سیستم هاي ایمنی ی ههما تی•

ایفا نكنم ممیریت نقش نظارت هر هخشهاي مختلف هرنامه ایمنی، را همرستیاگر 

.هرنامه هاي ایمنی هالاثر خواهنم هود



اقدامات آموزشی

:تأثیر هسدایی در کاهش حوادث نا ی اخ کار خواهنم دا ت ی  امل

آموزشهاي بدو استخدام براي کارگران تازه کار

آموزشهاي مستمر یا ضمن خدمت

دوره هاي آموزشي باید مداوم و

.در فواصل زماني معين برگزار گردد

اسدت هاستناد آیین نامه آموخش کاردرمایا ، کارگرا  ی کارآموخا ، کاردرما مكلدف

پیش اخ هكار گمارد  کدارگرا  ی کدارآموخا ، نسدبت هده ارایده آموخ دهاي ایمندی

.متناسب ها نوع کار هه آنا  اخ طریق مراجع ذیصالح اقمام نمایم



تشریح آئین نامه ایمنی پیمانکاران 

مكلف اسدت قدرارداد خدود را هدا ( کاردرما)قانو  کار مقاطعه دهنمه 13د مطاهق ماده 1ماده
هم گدردد متع( پیمانكار)هه نحوي منعقم نمایم که در آ  مقاطعه کار ( پیمانكار)مقاطعه کار 

خدود که تمامی مقررات قانو  کار ی آئین نامه هاي مرهوط هه این قانو  را در مورد کارکنا 
.اعمال نمایم

امدور د پیمانكارا  می هایست صالحیت انجام کار خود را اخ نظر ایمنی اخ یخارت کار ی2ماده
.اجتماعی اخذ نماینم

نظدور تبصره د نحوه تأییم صالحیت پیمانكارا  در دسدتورالعمل اجرایدی کده هده همدین م
. توسط  وراي عالی حفاظت دنی تمیین می گردد، لحاظ خواهم  م

ار آندا  اخ د کاردرما هایستی ها پیمانكارانی قرارداد منعقم نمایم که صالحیت انجام کد3ماده
.نظر ایمنی توسط یخارت کار ی اموراجتماعی تأییم  مه ها م
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تشریح آئین نامه ایمنی پیمانکاران 

ددد پیمانكددارا  اصددلی ی درعددی مكلفنددم کلیدده قددوانین ی مقددررات، آئددین نامدده هددا ی 4مدداده
.مهاي حفاظت دنی ی ههما تی کار را در طول عملیات پیما  رعایت نمایندستورالعمل

تن ها ی تعهمات طردین پیما  در مورد ایمنی هایدم صدراحتاً در مدد کلیه مسئولیت5ماده 
.قرارداد لحاظ گردد

د در هنگام عقم قرارداد الخم است هدینه هاي مرهوط هه امدور ایمندی محاسدبه ی در 6ماده
ي آ  متن قرارداد لحاظ نموده ی پیمانكار اخ اهتماي قرارداد ها نظارت کاردرما موظف هه اجدرا

.گردد
جدام د در هدنگام عقمقرارداد پیمانكاري الخم است امكانات ی مناهع مورد نیاخ هدراي ان7ماده

.ن گردداقمامات کنترلی ی پیشگیرانه مرتبط ها ایمنی حسب مورد توسط طردین تأمی

هایست هر ارائه آموخ هاي مورد نیداخ در خمینده هداي ایمندی اخ طریدق د کاردرما می8ماده
دعالیدت، مراجع ذیصالح هه پرسنل تحت پو ش پیمانكارا  اصلی ی درعی ها توجه هده ندوع

.نظارت نمایم
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تشریح آئین نامه ایمنی پیمانکاران 

ی د کاردرما مكلف است ها توجه هه قوانین ی آئین نامه هاي موجود ی مفاد قدرارداد دد9ماده
.ماهین، هر عملكرد ایمنی کلیه پیمانكارا  خود نظارت نمایم

یدک د هرگاه صاحب کار اجراي کلیه عملیات پیما  را اخ اهتما تا پایا  کار کدالً هده10ماده
ندی در پیمانكار محول نمایم، پیمانكار مسئول اجراي مقررات مرتبط ها حفاظدت دندی ی ایم

.کارگاه خواهم هود

د هرگاه پیمانكار اصلی ها موادقت کاردرمدا اجدراي قسدمت هداي مختلدف عملیدات11ماده
مانكدار در پیما  را مطاهق مفاد قراردادي هه پیمانكار یا پیمانكارا  دیگر محول نمایم، هر پی

ول محمیده پیما  خود مسئول اجراي کلیه مقدررات مدرتبط هدوده ی پیمانكدار اصدلی مسدئ
.نظارت ی ایجاد هماهنگی هین آنها خواهم هود
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تشریح آئین نامه ایمنی پیمانکاران 

ر د هرگاه صاحب کار اجراي عملیات پیما  را هه پیمانكارا  مختلف محول نمایم، هد12ماده
پیمانكار در محمیده پیما  خود، مسئول اجراي مقررات مرتبط خواهدم هدود ی صداحب کدار 

.مسئول ایجاد هماهنگی هین آنها می ها م

هدت د پیمانكارا  ملدم هه ثبت آمار ی ارایه گدارش حوادث نا ی اخ کار هه کاردرما ج13ماده
95ارسال هه اداره کار ی اموراجتماعی محل مطاهق دسدتورالعمل اجدراي تبصدره یدک مداده

.قانو  کار جمهوري اسالمی ایرا  میبا نم
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آموزش ایمنی 
کارفرمایان



حوادث و بیماری ها

آشنایی با حوادث و 

بیماری های ناشی از کار





تعاریف و اصطالحات 

حادثه ناشی از کار •
رییمادي غیر منتظره که در هنگام کار ریي میمهم ی جریا  عدادي کدار را متوقدف مدی 
ت ساخد ی داراي پیاممهاي جسمی ی ریانی هراي کارگرا  ی خسارات اقتصادي هراي  درک

.یا ساخما  می ها م
بیماریهاي شغلی•

یماري نا دی اخ هر کاري که ها دیدیولوژي هم  انسا  تطاهق نما ته ها م میتوانم تولیم ه
.کار نمایم

:دی خاصیت عممه آ  عبارتنماخ
ل درمدا  اکثر آنها قبل اخ یقوع قاهل پیشگیري هستنم یلی پس اخ یقدوع، اغلدب غیرقاهد

. هستنم
وامدل دی داکتور اساسی موثر در هریخ هیماري نا ی اخ کار،  مت تماس ی ممت تماس ها ع
.هیماري خا است ی ها کاهش هرکمام میتوا  هیماریهاي نا ی اخ کار را کنترل نمود
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تعاریف ی اصطالحات 

ایمنی هه معنی در امدا  هدود  اخ خطدر ی میددا  دیري اخ :   ایمنی
.خطر است

هرعامل داراي انرژي که پتانسدیل صدممه هده ددرد را دا دته :  خطر
.ها م میتوانم عامل خطر محسوب  ود

هه حاصل ضرب  مت حادثده در احتمدال یقدوع آ ، عدمد :  ریسک
خطر ریسک گفته می  ود ی هه معنی  انس قرار گردتن در معرض

ی ایجاد حادثه هوده ی درجه هنمي ریسک، ایلویت اصدالح یاقدمامات
.اصالحی مرهوط هه آ  را مشخص می ساخد
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تعاریف

ر کااز ناشی ادث همیت حوا

ثی می ادگر قربانی حورکان ها میلیون ده جهاله در همه سا

اد گی تعددفتار اکااز یا ن و شوند که منجر به کشته شد

ه در دـشر شـمنتر اـمآق ـطبدد  رـنها می گی از آکثیر

گر یکی  رنفر کاده هر از پیشرفته صنعتی ساالنه ی هارشوـک

ر از کااز ناشی ادث حورو ین از ا. سته اسانحه شدر چاد

ه شداده اش خانواد فرایا و گر رکاد حتی فرراسویی سبب نا

ن بنیال تزلزو فتن سرمایه ربین از یگر سبب ی دسوو از 

ادث از ینگونه حوا الذدد رـی گـه مـجامعدی قتصاا

.توجهی می باشندن همیت شایادارای ایر ی زیدگاههاد



 نسانی انظر از:

اده اش می گردد خانواد فرو اگر رحتی شخص کارانادرد و سبب , لو جزئی ر وکاناشی از ثه دهر گونه حا

همیت این مسئله د اوـئمی شداگی دفتار اکااز یا گ و منجر به مرده و ثه شدید بودتی که حارصوو در 

.می کندا پیدی بیشتر

 جتماعی انظر از:

هر  ر کال محصوا ذـلدارد ه ـجامعاد رـفر ااـکوی جتماعی بستگی به نیراترقی هر و نجا که پیشرفت از آ

یک جامعه  د قتصاانه اپشتوو رمایه ـبلکه س, ست اده اوخانود و ندگی خوش زمعاار مراگر نه تنها مایه رکا

هند  م دنجاد را اخور نند کاانتور کااز ناشی ادث وـت حـز بعلـنیادی رـفاد ادـین تعر از اگو انیز می باشد 

.می گردد ه ـاعی جامعـجتماع ـضل در ومر سبب تزلزاین ا

 دی قتصاانظر از:

بر  دی در قتصای ااـیانهزه ـجامعو ا ـفرمرکا، گرراـکای رـکه باشد بای جه رت و دربه هر صوادث حو

ان از مستقیم می توی یانهادر مورد ز. د ـی باشـغیر مستقیم مو مستقیم رت یانها به صوزین دارد که ا

رد از مودر ختی داپررات خساو مانی ی دراـه هـهزین، هـثدت حاـه علـبر اـکدر قفه از وناشی رات خسا

م اـتمار آن در غیر مستقیم که مقدی یانهازمحاسبه در .د بحث نموت وـیا فو یم ، داگی موقتدفتار اکا

به ان گررسایر کار کادر قفه از وناشی ی یانهار و زست بایستی ضرامستقیم ی اـیانهاز زیش ـها برشوـک

ل اـنتقاز اپس ر کام نظاریختن بهم ، ثهدحاع قووعلت رد مودر گفتگو و بحث وم، مصدد ه فرـک بـعلت کم

ت و الآبه  ماشین رات وارده خسار، موم انجاای امناسب برد گماشتن فرزمان تا ن ستارگر به بیمارکا

شتن معلولیت  رت داصور در اـه کـشت بـبرگاز پس وم گر مصدرتقلیل فعالیت کااز ناشی رات خساه باالخر

.دگیرار توجه قررد مو















تبعات هریخ یک رییماد

تی ساالنه میلیونها حادثه نا ی اخ کار در جها  اتفاق می ادتم ی آمارها نشا  می دهم درهسیاري اخ کشورهاي صنع
نشا  می ( ساخما  هین المللی نیریي کار)ILOهرآیردتلفات نا ی اخ کار هیشتر اخ تلفات یک جنگ هدرگ هوده است 

دهم
.اتفاق می ادتم , میلیو  حادثه نا ی اخ کار که هاعث اخ دست ردتن ساعات کاري می  ود250ساالنه هاالي •
حادثه در ثانیه 8, حادثه در دقیقه 475حادثه در ریخ یا 685000•
دوت در هر دقیقه2مرگ ی میر کاري در هر ریخ یا 3000•
یرد در صورتی که ری ها عملی ی اطالعات ایمنی مناسب ایمنی در دسترس هوده ی مورد استفاده  قرار گ•

.نفر حفظ میشود600000ساالنه جا  
میلیو  ریخ کاري اخ دست میرید 125•
میلیو  کارگر در اثر حوادث ناتوا  می  ونم 5/2قریب هه •
. هیماري  غلی هه یجود آممه است 3000هرآیرد  مه است هه علت مشاغل جمیم حمید •
میلیو  نفر در جها  هه دلیل حوادث نا ی اخ کار آسیب میبیننم 271ساالنه •
هاي میلیو  نفر نید هه علت قرار گردتن در معرض عوامل خیا  آیر محیط کار هه هیماری160هیش اخ •

. غلی مبتال میشونم
.میلیو  نفردر جها  هر اثر حوادث تلف میشونم5/3ساالنه WHOهه گدارش ساخما  ههما ت جهانی •

.میلیارد دالر اعالم  مه است500خسارت نا ی اخ این حوادث حمید 



(ILO)سازمان بین المللی کار آمار جهانی حوادث ارائه شده از سوی

سال 

میالدی2015

از موعد بازنشستگي پیش
%40: در اثر حوادث کاری 

حادثه  و بیماری منجر به فوت
نفر6400|:  در هر روز

متوفیان حوادث و 
لبیماریهای شغلي در سا

نفر2/340/000

هزینه مالي

GDP% 7تا 5

روزهای از 
دست رفته به ازای هر   

روز 7500فوت 

ار تعداد بیماریهای ناشي از ک
برابر حوادث ناشي 6معادل 

از کار است



آمار حوادث و بیماري هاي ناشی از کار 

.  میلیو  حادثه نا ی اخ کار در جها  رخ می دهم270ساالنه •

هر سال هیش اخ دی میلیدو  نفدر در اثدر حدوادث ی هیماري هداي •

.نا ی اخ کار جا  خود را اخ دست می دهنم

درصم تولیم ناخالص ملی کشورهاي جها  هده جبدرا 4هیش اخ•

.خسارات نا ی اخ حوادث نا ی اخ کار اختصاص می یاهم



هدینه هاي حوادث نا ی اخ کار 

هدینه هاي حوادث نا دی اخ کدار  دامل هدینده هاي مسدتقیم ی •
.هدینه هاي غیر مستقیم است 

اخ هخش کوچكی اخ هدینه حوادث نا یهزینه  هاي مستقیم •
کار هوده ی مخارجی را  امل می  ود که هاهت آ  پول پرداخدت

.می  ود
ا  ماننم کوه یخ هخش عممه آ  پنهدهزینه هاي غیر مستقیم •

.می غیر قاهل مشاهمه است ی اکثراً قاهل محاسبه نید نمی ها 
هراهر هدینه هاي مستقیم 10تا 4هدینه هاي غیر مستقیم معموال •

. است



هدینه هاي غیر مستقیم

هدینه جایگدینی ی آموخش ادراد جمیم •

خسارت اموال ی جایگدینی تجهیدات •

توقف کار ی تولیم•

هدینه هاي تهیه تمهیمات اضطراري ی پاکساخي •

هدینه هاي هررسی حادثه•

هدینه هاي اجراي تعهمات قانونی •

جرایم، غرامت ی تعهمات آتی•

اخ هین ردتن ریحیه ی انگیده کارکنا  •

اخ دست ردتن  هرت ،آهری ی درصتهاي تجاري •



هدینه هاي مستقیم 

هدیندددده هاي پد ددددكی ی •

درمانی 

هدینددددده هاي غرامدددددت •

دستمدد 





Near Miss)) به حوادث 

مداً یقتی در یک کارگاه یک حادثه  دمیم اتفداق مدی ادتدم، حت
.تعماد حوادث کوچک ی جدیی نید در آ  هیشتر است

تعماد  به حوادث نید هه مراتب هیشتر اخ آ  هوده است 

(. 1به 600)
 به حوادث هصورت حوادث پنها  در کارگداه هداقی می مانندم ی

.اقمامات اصالحی نید در مورد آنها صورت نمی گیرد
الح الخمست  به  حوادث ثبت ی گدارش  ود تا  نسبت هده اصد

.موارد غیر ایمن در محیط کار اقمامات الخم  انجام  ود





هرم حوادث

هده ددوت، منجدر ) میم حوادث •
ریخ 3نقص عضو، غیبدت هدیش اخ

(اخ محل کار
منجر هه غیبدت )حوادث کوچک •

(کاریک ریخ اخ محل 
کمكهاي ایلیدهها )جدیی حوادث •

(می  وددر محل کارگاه ردع 
کده منجدر رییمادي )حادثه  به •

مه هه صممه جسمی هه کارگر نشد
(استی در یاقع هه خیر گذ ته 



 (Near Miss)نمونه  به حوادث





ه عوامل ایجاد حادثه هررسی ی راههاي پیشگیري اخ حوادث مشاه•

.مشخص  ود

در دعالیت هایی در خمینه  ناسایی خطدرات ی ارخیداهی ریسدک•

.محیط کار انجام  ود

. ودهراي  ناسایی نقاط پر خطر ی اصالح  ی ایمن ساخي اقمام  •

ار، کارگرا  هه عنوا  نددیک ترین ادراد هه خطرات در محدیط کد•

.ههترین اطالعات اخ  رایط ناایمن محیط کار را دارنم
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 رایط ناایمنی ناایمن اعمال 

درصم حوادث در اثر اعمال ناایمن هوجود مدی آیندم 88حمید •

.که عامل انسانی در هریخ آ  نقش دارد

درصددم حددوادث نیددد در اثددر  ددرایط ندداایمن ایجدداد 10حددمید •

.می  ونم

.می ها نمدی درصم حوادث نید غیر قاهل پیش هینی •

مهمترین علل ایجاد حوادث نا ی اخ کار





مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار

.طبق هررسی هاي انجام  مه مهمترین علل ایجاد حوادث نا ی اخ کار  امل اعمال ناایمن ی  رایط ناایمن می ها م

درصم حوادث در اثر اعمال ناایمن هوجود می آینم که عامل انسدانی در هدریخ آ  88طبق آمارهاي موجود در دنیا،  حمید 

یندی دی درصم حوادث نید غیر قاهل پدیش ه. درصم حوادث نید در اثر  رایط ناایمن ایجاد میشونم10نقش دارد ی حمید 

.می ها نم

اایمن آموخش ایمنی ی ههما ت کار ی ارتقاي سطح آگاهی نسبت هه خطرات محیط کار، در کنتدرل ی ههبدود ردتارهداي ند

. هسیار موثر است ی اصالح این ردتارها اخ طریق آموخش، در کاهش هخش اعظم حدوادث نا دی اخ کدار نقدش مهمدی دارد

رمدا ی همچنین کنترل ی نظارت ممایم هر اجراي دقیق دستورالعمل هاي ایمنی ی عمم تخطی اخ نكات ایمنی هر عهدمه کارد

انات موجود در این خصوص هرگد نبایم اصول ایمنی را ها هیچ توجیهی اخ قبیل کمبود خما  یا امك. نماینمه پیمانكار است

.نادیمه گردت ی همواره هایم دضایی را ایجاد کرد که کار همی  رعایت ایمنی هه هیچ یجه پذیردتنی نبا م



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 کار همی  مجوخهاي الخم انجام

ا هرخی اخ کارها در مناطق حساس ی ها ریسک هاال در  رایط عادي ممنوع است، ماننم جو كاري ریي مخاخ  سدوخت ید

ها حضور مسدئول ی  (permit)نددیكی انبار ی مواد قاهل ا تعال ی انفجار، یلی در  رایط خاصی ی ها اخذ مجوخهاي الخم 

خ آنجدا ا. می ها دمی دستورالعمل هاي ایمنی ذکر  مه امكا  پدذیر نامه ها ایمنی در محل کار ی رعایت نكاتی که در آیین 

ا سرپیچی که این دستورات هراي انجام کارهاي ذکر  مه ضریري می ها م، تحت هیچ  رایطی نبایم اخ آنها صرف نظر ی ی

ا م گاهی ممكن است دریادت مجوخها مستلدم صرف یقت، دقت، انجام امور اداري ی نامه نگاري ی تحمل  رایطی ه. نمود

ه ی یدا سدعی این موضوع نبایم هاعث  ود که نكات ایمنی را نادیمه گردتد. احساس کنیم خما  هر که آنرا قمري پیچیمه یا 

ی اخ ، خود ی همكارا  خود را در معرض حوادث نا راحت ترکنیم ها انجام کار هه ریش غیرایمن ی هه تصور خود سریعتر ی 

.کار قرار دهیم



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 توجهی هه نكات ایمنی ی دستورالعمل هاي ایمنیهی

اده  دود ی هراي هر کار هایستی دستورالعمل ایمنی یجود دا ته ها م ی این دستورالعمل هایم در دسدترس کدارگر قدرار د

.همواره هر اجراي آ  کنترل ی نظارت صورت گیرد

ی ونم می  دانجدام راحدت تر ی سدریع تر که همی  در نظر گردتن ایمنی، کارهدا می کننم گاهی ایقات هعضی اخ  ادراد گما  

ا یجدود میا  هري را هراي انجام کار انتخاب میكننم ی هراه هاي ، اخ این ری می کننمنكات ایمنی را مداحم کار خود احساس 

. می نماینمه ی هه این ترتیب خود ی دیگرا  را دچار حادثمی گیرنم اینكه اخ نكات ایمنی نید اطالع دارنم، یلی آنها را نادیمه 

 دستگاه در یضعیت خطرناكترك

هراي خما  ماننم جرثقیل ی تجهیدات حمل ی هارگیري ماننم لودر ی لیفتراك داراي دستورالعمل خاصیدستگاه ها هرخی اخ 
خمدا  استراحت یا حالت خاموش دارنم ی رهاساخي آنها در حالت نیمه آماده ی ها هار معلق همی  کنترل اپراتور حتی هدراي

. کوتاه ی موقت ممنوع است



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

  تجهیدات ایمنی اخ دستگاهجماکرد

ا دین تجهیدات ایمنی هه منظور اطمینا  اخ یارد نشم  دست یا قسمتی اخ هم  هه محمیده خطر که امكا  هرخدورد هدا م

طعده کدار هر گاه کارهر دستگاه هراي سرعت هخشی هه کار خود یا سهولت دسترسی هده ق.  مه انمآالت یجود دارد، تعبیه 

می  ایمندی را اخ مدمار خدارج کدرده ی هدپرده هاي تجهیداتی اخ قبیل حفاظ دستگاه یا کلیم هاي قطع خودکار یا پرتوها ی 

مسدئولین ایمندی کارگداه هایدم اخ یجدود ی صدحت . حفاظ هه کار خود ادامه دهم، خود را در معرض حادثه قرار داده است

.نماینماطمینا  حاصل تجهیدات کارکرد این 



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 ها ما ین در  رایط غیر ایمنکار

، در  رایط خاصی یجود دارد  ی کارگر نبایستی هراي سرعت هخشی هه کارما ین آالت دستورالعمل هاي هراي کار ایمن ها 

. غیرمجاخ ی ناایمن ی همی  رعایت دستورالعمل ها  اقمام هه کار ها دستگاه نمایم

:مواردي اخ قبیل

سرعت ی  رایط مجاخ کار ها دستگاه، رعایت • 

ترتیب انجام کار، رعایت • 

یسایل حفاظت دردي،هكارگیري • 

اهدارهاي الخم هراي جاهجایی ی حمل مواد ی محصوالت،هكارگیري • 

ارگرا  یجود  ریع هه کار دستگاه ی اطالع رسانی هه سایر کارگرا  در صورتی که امكا  هرخورد ها آ  هراي سایر کاعالم • 

دا ته ها م،

اخ عبور رهگذرا  در نددیكی دستگاه، مراقبت • 



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 هنگام کارعجله

می ها دم، هرخی اخ کارها که هصورت کنتراتی هوده ی میدا  محصول یا تعماد قطعات تولیم  مه ها درآمم کدارگر متناسدب

شدتر یدا عجلده هدراي اتمدام کدار هدراي درآمدم هی. می کنمانگیده کارگر را  هراي سرعت هخشی ی عجله هنگام کار  هیشتر 

ایش خطاهداي پرداختن هه کار دیگر ی یا استفاده هیشتر اخ خما  استراحت موجب کم دقتی ی هریخ ا تباهات هیشتر ی اددد

در این نوع کارها ، هشمارهاي الخم هدراي رعایدت ایمندی ضدمن کدار. می دهمانسانی  مه ی  انس هریخ حادثه را اددایش 

.هایستی داده  ود

 هنگام خستگی ی خواب آلودگیکار

گی ی خدواب هعضی اخ کارگرا  هه دلیل یضعیت اقتصادي نیاخ هه کار دیم یا اضاده کاري در  یفت  ب دارندم ی هدا خسدت

اخ هده عمم هو یاري کادی هخصوص هنگام کار ها ما دین آالت حسداس کده نید. آلودگی در محل کار خود حاضر میشونم

یدن هده ا. تمرکد خیاد دارد ماننم اپراتوري جرثقیل ها، یقوع حوادث هراي خود کارگر ی  دیگرا  را هه دنبال خواهدم دا دت

ه موضوع اعتیاد هه مواد مخمر ی استفاده اخ قرص هاي ریا  گردا  که تمرکد ی هشیاري درد را کداهش میمهدم نیدد اضداد

. کنترل هشیاري اپراتورها هخصوص در کارهاي حساس اخ یظایف سرپرستا  کارگاه می ها م. می  ود



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 هه کار همی  کسب اطالعات کادی در مورد ایمنیاقمام

خدورد هدا یرید هه کارگاه ی  ریع هه کار همی  کسب اطالعات کادی در خصوص ایمنی آ  کار ی ایمنی عمومی کارگاه،  درد را مسدتعم هر

در هسیاري اخ موارد کارگر تاخه یارد هه دلیل عمم آموخش ایمنی در ساعات ی ریخهداي ایلیده  دریع هده کدار دچدار . انواع حوادث مینمایم

ییدر آموخش ایمنی متناسب ها هر  غل هه ممت حماقل سه ساعت در خما   ریع هه کار ی یا در خمدا  جاهجدایی ددرد ی تغ. حادثه میشود

.نوع ی محل کار در داخل کارگاه الدامی است

خ ایمنی عمومی هدراي تمدام کدارگرا  در محدیط کدار اخ هسدیاري ادستورالعمل هاي ایمنی در کنار هر دستگاه ی دستورالعمل هاي یجود 

.می نمایمحوادث پیشگیري 

 اعمال پر خطرانجام

حادثده ننم می ککسانی که هه دالیل مختلف گما  . می ادتم، هیشتر اتفاق می دهنمحوادث هراي کسانی که خود را در معرض خطرات قرار 

تی، تظداهر کار همی  رعایت موارد ایمنی ی همی  استفاده اخ تجهیدات حفاظ. می رینمی هه استقبال اعمال پر خطر نمی آیم هراي آنا  پیش 

. یک انگیده هراي هرخی اخ ادراد در انجام اعمال پر خطر ها ممی توانم هه  هامت ی احساس غریر هه خاطر انجام اعمال پر خطر 



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 هنگام کار وخی

انجام  وخی ی ایجاد تنوع ی مداح در محیط کار میتوانم هاعث کاهش تنش کداري ی رددع خسدتگی  دود، یلدی گداهی اخ ایقدات همدین

ههتر است انجام کارهاي حسداس. می  وددر حین انجام کار هخصوص در کارهاي حساس هاعث ایجاد حوادث ی صممه هه ادراد  وخی ها  

.را اخ محیط  وخی ی تفریح جما کرده ی هرکاري را در خما  ی محیط مناسب خود انجام دهیم

 اخ اهدار معیوباستفاده

. ناایمن استها اینكه یجود اهدار معیوب ،  كسته، داراي اتصالی هرق ی غیر ایمن جدی  رایط ناایمن است، استفاده اخ این اهدار جدی اعمال

سدخت ی نداایمن هده تنبلی ی سستی در تعمیر اهدار معیوب ، کمبود مناهع مالی هراي تعمیر یا تعویض اهدار آسیب دیمه، قانع هود  هه کار

ت گداهی ممكدن اسد. جاي تعویض اهدار معیوب، پذیرش ریسک موجود در کار ها اهدار معیوب، همگی میتوانم هاعث ایجداد حادثده گدردد

کده اخ ایدن دردي که اخ نقص ایمنی یک اهدار اطالع دارد ، خود ها رعایت هعضی موارد تا ممتها اخ آ  اهدار استفاده کنم ، یلی ادراد دیگري

ا دته گفته میشود که هرگاه اهددار معیدوهی در کارگداه یجدود د. می  ونمموضوع اطالعی نمارنم در ایلین استفاده اخ آ  اهدار دچار حادثه 

سدبت هده پس هایم سیستم تعمیر ی نگهماري را هه صورتی اجرا نمدود کده در ایلدین درصدت ن. می نمایمها م، حتما دردي را دچار حادثه 

.تعمیر یا خارج نمود  اهدار ی یسایل معیوب اخ کارگاه اقمام نموده ی هرگد اجاخه نماد کار ها استفاده اخ اهدار معیوب ادامه یاهم



مهمترین اعمال ناایمن در محیط کار

 توجه هه اخطارهاعمم

نداایمن هدا ممكن است هی توجهی هه نكات ایمنی در اثر غفلت ی خطاي انسانی یا ا تباه ها م یلی گاهی هم انجام اعمال

من ی ها یجود تذکر ی اخطار همكارا  ی مسئوال  ایمنی ، هاخهم هه انجام کارهاي غیر ایمی  ود عمم ی قصم ی اصرار انجام 

تذکر ی در اینصورت هایستی نسبت هه  ناسایی ادراد خاطی ی. می گرددی همین امر منجر هه یقوع حوادث می دهنم ادامه 

.نموداخطار متناسب هه آنا  ی در صورت تكرار، انجام اقمامات انضباطی متناسب اقمام 

 توجهی نسبت هه استفاده اخ یسایل حفاظت درديهی

تفاده اخ اسد. می ها دمدر اختیار گذارد  یسایل حفاظت دردي استانمارد ی ها کیفیت هه تعدماد کدادی، اخ یظدایف کاردرمدا 

خ یقدوع تدا امی  دود یسایل حفاظت دردي هه عنوا  آخرین راهكار ایمنی ی هه منظور حفظ جا  ی سالمتی کارگر توصیه 

مسدتلدم حوادث در آخرین مرحله پیشگیري نمایم، منتها چو  استفاده اخ هر نوع یسیله اضادی طبیعتاً هاعث مداحمدت ی

ن طریق که ممكن است اخ ایمی کننم ، گاهی کارگرا  هه این موضوع هی توجهی می  ودتحمل سختی استفاده اخ آ  هم 

حین کار  اخ اینری کنترل ی نظارت کاردرما هر استفاده صحیح ی موثر اخ این یسایل حفاظتی در. خود را دچار حادثه نماینم

.ضریري است





مهمترین شرایط ناایمن محیط کار 

 شرایط ناایمن محیط کار مهمترین :

:مهمترین علل حوادث در اثر شرایط ناایمن محیط کارعبارتند از

لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و عالیم هشدار•

وجود مواد خطرناک، •

وجود ابزار و دستگاه هاي معیوب، •

بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه، •

بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی، دستگاه هاي •

وجود عوامل زیان آور در محیط کار مانند سر و صدا، روشنایی کم، •

فقدان یا نقص درسیستم تهویه ،•

فقدان وسایل خاموش کننده حریق•



مهمترین  رایط ناایمن محیط کار 

 همی  حفاظ پرتگاه هاي ها ی لبه

لیده  چالده کلیه قسمتهایی اخ کارگاه که امكا  سقوط یجود دارد ماننم چاله آسانسور، لبه پرتگاهها ی طبقات ساختما ، ک

ه خطر ها ی گودالهاي هاخ هایستی توسط حفاظ مناسب محفوظ ی محصور  ونم هه نحوي که اخ یرید ادراد هه داخل محمید

دیدک جلوگیري کرده ی توسط عالیم هشمار دهنمه مشخص  مه ی در خصوص خطر سقوط ی نسبت هه لدیم پرهیدد اخ ند

هرخدوردار توجه هه این نكته ضریري است که حفاظ هایم اخ استحكام کادی.  م  هه محوطه خطرناك اطالع رسانی گردد

.ها م تا اخ سقوط ادراد ی یرید آنا  هه محمیده خطر جلوگیري نمایم

 مواد خطرناكیجود

عال ی ی مواد  یمیایی خطرناك ی قاهدل ا دتحالل ها کارگاهی که در آ  مواد خطرناك ماننم آخهست، سرب، هند  ی سایر 

ه منظور انفجار هه دلیل لدیم استفاده در چرخه تولیم یجود دارد،  داراي  انس هیشتري هراي ایجاد حوادث خواهم هود ی ه

ا در آنها را اخ محیط خارج کرده ی یا ها مواد کم خطري جدایگدین نمدوده ی یدحتی االمكا  ایمن ساخي محیط کار هایستی 

. نهایت هصورت ایمن نگهماري ی هه مصرف رسانم تا کمترین خطر را متوجه کارگرا  کارگاه نمایم



مهمترین  رایط ناایمن محیط کار 

 نظمی  ی ریخت ی پاش در کارگاههی

یشدتر یجود هی نظمی ی ریخت ی پاش در کارگاه میتوانم هاعث ایجاد حادثه  ود، در یاقع کارگاهی کده هدی نظدم ها دم ه

هارهدا . هرگد نبایم منظم ی مرتب کرد  کارگاه را هه خما  آینمه ی در یقت مناسب موکول کرد. مستعم ایجاد حوادث است

. دیمه  مه که یجود قطعات ی اهدار رها  مه در کف کارگاه هاعث هرخورد هه ادراد ی ایجاد حادثه  مه است



مهمترین  رایط ناایمن محیط کار 

 هاي همی  حفاظ ی پو ش هاي ایمنیدستگاه

ا دسدت چرخشی یا ردت ی هرگشت امكا  هرخورد هحرکت هاي دستگاههایی که متحرك هوده ی یا قسمتهایی اخ آ  در اثر 

م  یدا حتدی یا هم  اپراتور دستگاه یا سایر کارگرا  را دارد، هایستی هه نحو موثر حفاظ گذاري  ود تا اخ یرید دست یا هد

ایدم همدواره اخ در هنگام کار نیدد ه. قسمتی اخ لباس که منجر هه کشیمه  م  هم  هه داخل دستگاه  ود جلوگیري نمایم

.تعبیه  مه دستگاه هه نحو مطلوب استفاده کردحفاظ هاي 

 عوامل خیا  آیر در محیط کار یجود

ور، دیدیكی ماننم سر ی صما، ارتعاش دسدت ی هداخی ی ارتعداش تمدام هدم ، ندخیا  آیر هر کارگاه هایم اخ لحاظ یجود عوامل 

لهدا ی عوامل  یمیایی ماننم گاخها ی هخارات سمی، حال... عوامل جوي ی سرما ی گرما ی هواي نامناسب ی غیرقاهل تحمل ی 

ع عوامدل ی عناصر مضر  یمیایی ی عوامل ارگونومیكی ی سایر عوامل خیا  آیر هررسی ی انماخه گیري  ود ی نسبت هده ردد

.آ  اقمام گرددخیا  آیر 



مهمترین  رایط ناایمن محیط کار 

  یا نقص درسیستم تهویه دقما

ارگاه یجود ی عوامل تولیم در کدستگاه ها در صورتی که عوامل  یمیایی نظیر گاخها ی هخارات ی گرد ی غبار در اثر دعالیت 

ریج سدریع آ  دا ته یا م، هایستی تمهیماتی انمیشیمه ی اجرا  ود تا اخ پخش آ  در کل کارگاه جلوگیري ی نسبت هه خ

ر عبور نكرده اخ کارگاه توسط سیستم تهویه مناسب اقمام گردد، هه نحوي که مواد  یمیایی مضر اخ محمیده تنفسی کارگ

.ی یارد دستگاه تنفسی کارگر نشود

ارج اخ را اخ نددیدک تدرین محدل تولیدم آ  هده خدخیا  آیر سیستم تهویه مناسب سیستمی است که در آ  مواد آالینمه ی 

.       مایدمنی هواي تمید را جایگدین نمدوده ی یارد محدمیده تنفسدی کدارگر ( تهویه موضعی مكشی)محیط کار منتقل نموده 

ی ی طراحی ی اجراي مسیر عبدور مدواد آالیندمههواکش ها در صورتی که قمرت مكش ( . دهشی-سیستم تهویه مكشی) 

رد ، سیسدتم تهویده عملكدهواکش هدارغدم کدار -هواي تمید هه صورت صحیح ی دقیق محاسبه نگردد، ممكن اسدت علدی

سی کارگر صحیحی نما ته ی عمال کمكی هه خریج مواد آالینمه ننمایم یا هنگاه خریج مواد آالینمه ، کماکا  اخ مسیر تنف

.عبور کرده ی یارد سیستم تنفسی کارگر  ود



مهمترین  رایط ناایمن محیط کار 

  یا نقص درسیستم اطفاي حریقدقما

ی نصب یسایل خاموش کننمه دستی ی اتوماتیک متناسب ها خطرات موجود درکارگاه ی در دواصل مناسبتهیه • 

همگانی هراي یاکنش در هراهر حریق آموخش • 

دستی کننمه هاي ی تمرین هراي استفاده اخ خاموش آموخش • 































:وقوع خسارات و جراحت ها در نتیجه 
(...یاپراتورهاکفایتعمملغدش،)انسانیخطاي

(تکنولوژي)آوريفنبامرتبطفجایع
مدیریتیهايکمبودوهانقص



خطرات در محیط کارانواع 

:کارمحیطمکانیکیخطرات
خنی،سنگاثردر مهپرتابموادیقطعاتهاهرخوردیاطبقاتاخ مهرهااجسامپرتاب

ترا كاريهر كاري،جو كاري،

،یینچ،نقالهنوارها، فتماننمآالتما ینمتحركاجدايهینهم اعضايگیرادتاد •
درخکاريتراش،ما یندرترا كاريگردش،حالدرهايپرهپولی،تسمه،

راشتصفحهما ینمثلهرگشتییردتحرکتدارايیمتحركاجسامهین مگیله•
(تعادلعممنتیجهدرکارگر م پرتیسوختگی وك،عامل)سردیداغسطوح•
چرخیدهین)دستگاهداخلهههم اخقسمتی م کشیمهیلباسیدستکرد گیر•

(دیارغلتک هايیاخنجیریچرخهم،هادرگیردنمه

هم اعضاي م هریمهیضرههایجاد•
آالتما ینسایریهادیوارههاآنهاداصلهتغییراثردرآالتما ینهاهرخورد•



انواع خطرات در محیط کار

اخ حوادث مكانیكیپیشگیري 

تعیین مسیر عبور لیفتراك ی ما ین آالت حمل ی نقل  •
نصب اصالح مسیر ردت ی آمم ی) اخ سر خورد ، پرت  م  ی سكنمري ردتنپبشگیري •

(حفاظ
نظادت سطوح ی جمع آیري گل ی الي ی ردع لغدنمگی ها•
یجود دستگیره در مسیرهاي  یبمار ی ایجاد ی استفاده اخ سكوي کار مناسب•
مدل ی استفاده ایمن اخ یسایل حمل ی نقل هرقی ، جرثقیل ی هاالهرها  ی ما دین آالت ح•

نقل
جمع آیري ا یاء تید ی هرنمه ی دلدات همی  عالیم هشمار دهنمه در محل کار•
(کارگرا  ی عاهرا ) اخ هاالي سر ادراد (  ها هار یا همی  هار) عمم عبور جرثقیل•
عمم حضور ادراد غیر مجاخ در محل دعالیت جرثقیل •
ورت خاموش کرد  کلیه یسایل نقلیه در خما  استراحت یا در خمدانی کده دعدالیتی صد•

نمی گیرد



سقوط  از ارتفاع

سانتیمتر نیداخ 120طبق مقررات ی دستورالعمل هاي ایمنی، ارتفاع 
.هه حفاظت اخ سقوط دارد

اه ها هراساس آمار هاي موجود هیشترین حوادث نا ی اخ کار در کارگ
موقدت هه دلیل سقوط اخ ارتفاع  ی استفاده اخ تجهیدات  ساختمانی

ی نا ایمن هوده ی عواقب آ  نید هه خداطر صدممه هده سدر ی سدتو  
.ا مدقرات معموال هسیار  میم ی اخ نوع دوتی یا قطع نخاع می ه



سقوط  اخ ارتفاع
: پیشگیري اخ سقوطراه هاي 

ی عالمت گذاري مناسدب اخ یرید اددراد هده محدمیده خطدر نرده کشی ها نصب حفاظ ی : محمید کننمه ها •
گام کار هنپرتگاه ها ی لبه ها محمیدیت نددیک  م  هه .)جلوگیري  ود ی احتمال سقوط هه حماقل هرسم

( در ارتفاع
در خما  کار در ارتفداع اخ سدقوط هده طبقده  همكدف ی سدقوط اخ طبقدات جلدوگیري :  متوقف کننمه ها•

هدا نقطده ايی طناب نجدات  کده هده ( هارنس)استفاده اخ عوامل نگهمارنمه ماننم کمرهنم نجات.  می کننم
. داصله اخ لبه ی پرتگاه متصل ها م

ها نصب تور نجات ی ایجاد طبقات درعی، در صدورت سدقوط، اخ هرخدورد ددرد هدا : دهنمه صمماتکاهش •
. می نمایمخمین جلوگیري کرده ی اخ هریخ صممات  میم جلوگیري 



سقوط  اخ ارتفاع
: نصب دارهست ی سكوي کار مناسب

محاسبه استحكام دارهست ی  نصب  صحیح دارهست •

محكم هستن اتصاالت•
نصب پا نه هراي عمم نفوذ در خاك•
رعایت موارد ایمنی هراي عاهرا •
سطح کمر، خانو ی مچ3نصب گارد ریل ها در •
ایجاد راه پله ی  دسترسی مناسب•
همسطح هود  الوارها ی عمم یجود لبه•
هه هم هستن صحیح الوارها •
عرض مناسب الوارها ی لغرنمه نبود  آنها ی توجه هه استحكام آ •
محكم  هستن دارهست هه ساختما •
سنگین نكرد  سكوي کار •
آموخش دارهست هنم ی هراي نصب صحیح دارهست•
استفاده اخ کمرهنم ایمنی در مناطق همی  حفاظ•
چک کرد  دارهست هر اساس چک لیست ایمنی دارهست •



سقوط  اخ ارتفاع
:محمیددضاهاي تخریب ی هرداري، موارد ایمنی در عملیات گود 

 اخ ، گاخ ی آب، کار ی تعمیرات در داخل مخدلوله هاي آموخش تخصصی هراي کار در مخاخ  ی دضاي هسته، نصب  لدیم
خیرخمینی حفاري هاي ی سیستم هاي انتقال آب ی داضالب، حفاري چاه ها ی قنوات ی سایر لوله ها داخل 

 ی نگهماري   یب ی دیواره گودال، کانال ی ترانشهکنترل
 هارنمگی ها در هر  یفت هخصوص پس اخ چک دیواره ها
 (متر2حماقل ارتفاع )دسترسی ی خریج مناسب ها نردها  راه
ی سقف ی آموخش کارگرا  هراي یاکنش سریع در خما  ریدشدیواره ها هه عالیم ریدش وجه ت
 مناسب ی کنترل نشتی گاخ در دضاهاي هستهتهویه
 جرثقیلمناسب لبه ها ی راه هاي خریج ی اطراف ری نایی
 اخ کاله ایمنی ی سایر یسایل حفاظت دردي استفاده
 نفر، یجود حماقل سه نفر الدامی است5 ریع عملیات حفر چاه یجود حماقل دی نفر ی ها اددایش عمق چاه هه در
 تخریب هایم اخ هاالترین قسمت ی طبقات ساختما   ریع ی هه پایین ادامه یاهمعملیات
 اخ اخ عملیات تخریب ی گودهرداري یحفر چاه، خمین مورد نظر هایم ها توجه هه جنس خاك ی الیده هداي خمدین یقبل

.لحاظ استحكام ی یجود قنات ی سیستم آب ی داضالب ی هرق کامال هررسی  ود



خطرات نا ی اخ انرژي الكتریكی
، اخدتالالت ی مهمترین عوارض نا ی اخ هرخورد ها انرژي الكتریكی عبارتست اخ هرق گردتگی، اختالالت قلبدی

م  هستگی ضایعات عصبی، اختالالت حسی ی سوختگی در اثر هرق گردتگی که  مت آ   هه میدا  مقایمت ه
. دارد

:عوامل  موثر در میدا  مقایمت هم 
ا ، ضخامت پوست، رطوهت، درجه حرارت،  سطح تماس پوست،  مت جریا  الكتریكدی، مسدیر عبدور جرید

ممت عبور جریا ، نوع جریا  ی درکانس الكتریكی

:انواع هرق گردتگی
( بكه توخیع هوایی ی خمینی-ماننم سیم هاي هرق)تماس مستقیم ها اجداء خنمه هرقمار -1
(اتصال همنه-ماننم همنه دلدي دستگاه ها)تماس غیرمستقیم ها اجداء در اثر تماس هرقمار مه -2



خطرات نا ی اخ انرژي الكتریكی
:حفاظت در هراهر تماس مستقیم

حفاظت اخ نددیک  م  هه منطقه خطر توسط هاخدارنمه ها ی موانع، نظیر حصار ی حفاظ ی نرده  -1
(رعایت داصله ایمن اخ خطوط انتقال هرق)حفاظت توسط  ایجاد داصله ی دیر اخ دسترس قرار داد -2
عایق نمود  هخش هاي هرقمار -3
حفاظت هوسیله دیوخ ها ی کلیمهاي خودکار ایمنی-4
ممنوعیت کار در  رایط مرطوب ی نمناك  ی دیگر  رایط خطرناك -5
 ناسایی محل عبور کاهل هاي هرق خمینی هنگام عملیات حفاري ی ساختمانی-6
هراي پیشگیري اخ حوادث نا ی اخ عمم هماهنگی ی کنترل خطدرات کدار هدا تجهیددات هرقدی ی در خمدا -7

ی  lock outتعمیرات آ  ها، قفل نمود  تاهلو هرق ی امكا  یصل مجمد آ  تنها توسط درد قطع کننمه هدرق 
.توصیه می  ود Tag outاستفاده اخ تاهلو هاي هشمار ی نصب آ  در محل مناسب  



خطرات نا ی اخ انرژي الكتریكی
:در هراهر تماس غیر مستقیم حفاظت 

ه مقایمدت آ  ی آسیب هه تجهیدات ها حفر چاه ارت ی کنترل ساالنآتش سوخي اخ هرق گردتگی ی پیشگیري -1
(ارت)مصرف کننمه دستگاه هاي ی کنترل سیستم اتصال هه خمین هراي تمام 

.رده استکه ها  بكه هرق اتصال پیما کیسیله اي اخ خارج  م  اخ جرثقیل، هیل مكانیكی یا هر پرهید -2
ین که در اثر تماس سیم دداخ هده خمدمحل هایی مقررات حفاظتی هراي نددیک  م  یا دیر  م  اخ رعایت -3

(.اختالف پتانسیل هین دی پا در خما  گام هردا تن) می ها نم داراي یلتاژ گام 
:رسانی ی نجات ادراد حادثه دیمه ها هرقامماد 
 خونسردي ی پرهید اخ دست پاچگی حفظ
 جریا  هرق ی جماساخي مصمیم اخ ممار هرق هه ریش ایمنقطع
 (تنفس مصنوعی)تنفسی احیاء
( ماساژ قلبی)قلبی حیاي ا
 مصمیم  هه مراکد درمانیانتقال



خطرات حریق
حریق یاکنش  یمیایی حرارت خایی است کده هدین یدک مداده سدوختنی ی اکسدیژ  در حضدور حدرارت رخ 

.می دهم
ه هر ساله اددراد خیدادي جدا   دا  را هواسدط. حریق ی آتش سوخي یكی اخ  ایع ترین حوادث صنعتی است

حریق ی آتش سوخي اخ دسدت مدی دهندم ی سداخما  ها ی صدنایع نیدد هدینده هاي خیدادي را هاهدت حریدق ی 
.آتش سوخي متحمل می  ونم



خطرات حریق
محصوالت حریق

( هخش خطرناك حریق اخ نگاه تلفات انسانی ) گاخها ی هخارت ی ذرات سمی حاصل اخ حریق -1
آ   عله که قسمت قاهل رییت حریق است ی  مت گرماي آ  هسدتگی هده میددا  اکسدیژ  دارد ی رندگ-2

.یاهسته هه ماده سوختنی است
آتدش گرما یا انرژي حریق که یاهسته هه ممت خما   ریع حریق، نوع ماده سوختنی ی نید میدا  گسترش-3

.است

:مهم ترین علل ی  رایط هریخ حریق
(نددیک  م   عله هه مواد سوختنی ی قاهل ا تعال: ) آتش گیري مستقیم-1
. اددایش تمریجی دما در مجایرت یا مواد آلی ی سوختنی که منجر هه سوختن آ  می  ود-2
نظیر ترکیب آب ی اسیم،  : یاکنش هاي  یمیائی هعنوا  عامل  ریع حریق-3
مالش هین دی جسم آتش گیر ماننم دی قطعه چوب خشک یا ترمد  میم چرخ ها: اصطكاك-4
حرارت حاصل اخ عبور جریا  هرق اخ یک هادي داراي مقایمت هاال: الكتریسیته جاري ی ساکن-5



خطرات حریق
ریش هاي عمومی اطفاء حریق

محمید یا را توسط اعمال خیر کنترل،( حرارت، اکسیژ ، مواد سوختنی)اگر هتوا  یكی اخ اضالع مثلث حریق 
: امل .  قطع نمود،  حریق مهار می  ود

(توسط آب یا دي اکسیم کرهن) سرد کرد  -
(توسط کف، دي اکسیم کرهن، ماسه ی خاك) خفه کرد  -
سم کرد  یا حذف ماده سوختنی-
(ترکیبات هالن ی پودرهاي مخصوص) کنترل یاکنش هاي خنجیره اي -
(نیتریژ  ی دي اکسیم کرهن) رقیق کرد  هوا -
مواد خاموش کننمه آتش-

:خاموش کننمه هاي دستی
ات ایلیده دراگیرترین یسایل خاموش کننمه  امل این دسته است، خیرا می تواننم توسط ادراد عادي در لحظد

نم، هده این دستگاه ها ارخا  ی ساده هوده ی در دسدترس می ها د. هریخ حریق هه طور مؤثري هه کار گردته  ونم
سادگی آموخش  داده می  ونم ی در اطفاء حریق هاي کوچک یدا  دریع حریدق هداي هددرگ کدامالً مناسدب 

.هستنم



خطرات حریق
نكات مهم در هه کارگیري خاموش کننمه هاي دستی

. تعماد ی نوع خاموش کننمه ها هایستی متناسب ها نوع حریق ی دضاي مورد نظر ها م.1
.اپراتور هنگام خاموش نمود  حریق در دضاي هاخ، هایم پشت هه هاد ها م.2
ح قاعدمه هنگام استفاده اخ خاموش کننمه هراي اطفاء حریق، هایستی پا ش مواد هه صورت جارییی در سط.3

.حریق انجام گردد
فدی هالداصله پس اخ هر هار استفاده اخ کپسول هایم آ  را  ارژ نمود خیدرا احتمدال هدریخ حریدق مجدمد منت.4

موقدت در یقتی که کپسول ها را هراي  ارژ تحویل می گیرندم هایسدتی هده تعدماد مناسدب جدایگدین. نیست
. ممحل هاي مرهوطه نصب نماینم تا در صورت هریخ هرگونه حادثه مشكلی اخ نظر دسترسی هوجود نیای
ی تمریندات پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که هراي اطفاء در نظر گردته  مه انم هایم تحت آمدوخش مدمایم

، مواد اطفا خمانی که ادراد آموخش نمیمه ها نم استفاده اخ خاموش کننمه هه تاخیر می ادتم. دیره اي قرار گیرنم
. کننمه همر می رید ی خاموش کننمه هیشتري استفاده می  ود



سیستم هاي اطفاء اتوماتیک 

سیستم هاي اطفاء اتوماتیک آهی 

. ی ها دم این سیستم  امل پمپ، مخد  ذخیره آب، لوله کشی، انواع اسپرینكلر یا آب ادشا  ی خنگ خطدر م

اینكده اسپرینكلرها می تواننم داراي حباب  یشه اي مقایم نسبت هه درجه حرارت هاي متفدایت ها دنم ی یدا

تم اعدالم داقم حباب  یشه اي هوده ی سر آنها هاخ ها م در جاهایی که سر اسپرینكلر هاخ اسدت نوعداً اخ سیسد

مدی تدوا  ضمن اینكه هصدورت دسدتی نیدد. حریق اتوماتیک، درما  اجراي سیستم اسپرینكلر داده می  ود

رکیدمه ی در سایر موارد ها هاال ردتن درجه حرارت حباب  یشه اي در اثر اخدیاد گرما ت. سیستم را دعال نمود 

ه هنگام هه جریا  ادتاد  آب خنگ خطر نید جهدت اطدالع دیگدرا  هد. آب هر ریي محل حریق خده می ها م 

ا اطفداء این سیستم می توانم اخ توسعه حریق هصورت اتوماتیک جلدوگیري ی در نهایدت آ  ر. صما در می آیم 

.نمایم



سیستم هاي اطفاء اتوماتیک 
سیستم اطفاء اتوماتیک گاخي 

ق ی یا هالوژ  می ها م ی هراي مراکدي ماننم سایت کامپیوتر، اتاق هر CO2ی این سیستم  امل سیلنمر گاخ 
. الكترینیک ی کتاهخانه طراحی می  ود

سیستم اطفاء اتوماتیک پودري 

ی یا نیتریژ  ها ناخل هاي مخصوص مدی ها دم ی هدراي مراکددي  CO2این سیستم  امل مخاخ  پودر ی گاخ 
م می تواندم عملكرد ایدن سیسدت. ماننم پاالیشگاه ها ی جاهایی که ها مواد نفتی سریکار دارنم استفاده می  ود 

.هماننم سیستم اطفاء اتوماتیک آهی ها م 
سیستم اطفاء اتوماتیک کف 

وص این سیستم  امل مخاخ  کف سبک یا سنگین، لولده کشدی کدف، تناسدب سداخ ی سدرلوله هداي مخصد
.می ها م ی هراي اماکن ها کارهري مواد نفتی ماننم حوضچه هاي نفتی کارهرد دارد 



www.ppt5u.com

سطوح فرهنگ ایمني



ههبود  رایط ایمنی ی ههما ت کار در کارگاه
حتی االمكدا  حدذف کلیده عوامدل )ایلین ی مهمترین اقمام در ههبود محیط کار حذف عامل مخاطره آمید  است : حذف•

( خطر نظیر آخهست، سرب ی استفاده اخ حاللها ی مواد سرطا  خا در خط تولیم

در صورت عمم امكا  حذف عوامل خطر، اقمام هه جایگدین کرد  مواد کم خطر هده جداي مدواد پرخطدر ی : ) جایگدینی•
( اصالح خط تولیم می نماییم

بدار  ی محمید ساخي دستگاه تولیم کننمه  سریصدما، گدرد ی غ)جماساخي ی ایدیله دستگاه آالینمه اخ ادراد حاضر در محل•
(انتشار گاخهاي آالینمه

ل خطر اخ طریق ایجاد داصله دیدیكی ی یا اخ نظر خمانی اخ حضور ادراد در مح)تفكیک عامل خطر اخ ادراد حاضر در محل •
(ی تماس ها عامل خطر جلوگیري نماییم

(اتوماسیو  دراینم ی خط تولیم، محصورکرد  محل هاي خطرناك، حفاظ گذاري دستگاه ها)کنترل هاي مهنمسی •
ایجاد چرخش کاري هه منظور کاهش ممت تماس طوالنی اددراد هدا یدک عامدل خطدر، جاهجدایی) کنترل هاي ممیریتی•

(کارگرا ، کاهش خما  مواجهه کارگرا  ها عامل خطر

نظور تدامین کششی هه م–تهویه عمومی کارگاه ، تهویه موضعی در نددیكترین محل هه تولیم آالینمه ها، تهویه  دهشی •
(هواي تمید  هراي تنفس کارگرا  ی خریج هواي آلوده اخ مسیر ی محمیده تنفسی کارگرا 

ی در اخ آخرین راهكار ایمنی استفاده اخ یسایل حفاظت دردي است که یقتی تمام اقمامات اصالح: یسایل حفاظت دردي •
ارگرا  هین هرد  ی کاهش عامل خطر موثر نبا م، نهایتا استفاده اخ یسایل حفاظت دردي هراي حفظ سدالمتی اددراد ی کد

توصیه می  ود
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نصب تاهلوهاي هشمار

هشمار خطر سقوط در اطراف لبه ها ی پرتگاه ها ی چاله هاي همی  سرپوش•

در محل هاي  یب دار ی امكا  سر خورد   •

هرخورد ها ما ین آالت ی اجسام تید ی هرنمه•

سقوط اجسام رها  مه اخ ارتفاع •

هشمار نسبت هه هكارگیري یسایل ایمنی ی یسایل حفاظت دردي متناسب ها خطرات کارگاه •



کنترل هاي پد كی
م، هراي تطداهق معاینات قبل اخ استخما. سالمت کارگرا   قبل اخ  ریع هه کار هایم توسط پد ک هاصالحیت کنترل  ود•

. غل ها توانایی کارگر ی اطمینا  اخ توانایی ی سالمت ای در همی  ریع  ی در حین کار الدامی است

ت هده هراي تشخیص اثرات مواد ی عوامل خیا  آیر هر سالمت کارگر ی میدا  حساسیت کدارگر نسدب: معاینات دیره اي •  
عوامل خیا  آیر، معاینات دیره اي حماقل هراي هر سال انجام می  ود ی در صورت لدیم ی مشاهمه هریخ نشانه هاي هیمداري

یشدردت نا ی اخ کار، ضمن انجام اقمامات اصالحی  ی هاخ هینی ی تطاهق  درایط کدار، نسدبت هده پیشدگیري اخ ایجداد ی پ
.هیماري اقمام گردد

ایدم در کارگري که هیماري اش در معاینات دیره اي مشخص می  ود، یا هه هر دلیلی توانایی انجام کار معمول را نمارد، ه• 
نات  دریع مجدمد مشاغلی که متناسب ها توانایی آنها است هكار گما ته  ونم ی در خما  هاخگشت هه کار نید هایستی معای

.   در خصوص آنا  انجام  ود

انی که ها در خما  مواجهه اتفاقی یا عوامل خیا  آیر هیش اخ حم مجاخ هایستی معاینات ییژه هراي تمام کس: معاینات ییژه•  
. عامل خیا  آیر تماس دا ته انم  انجام  ود ی در صورت نیاخ تحت درما  ی  اقمامات پد كی مناسب قرار گیرنم



آموزش ایمنی 
کارفرمایان



فردیحفاظتوسایل

اهمیت و لزوم استفاده از 

اقالم استحفاظی 

PPE



Click to add title

ایل آیا بدون استفاده از این وس

بدون اجرای راهکارهای 

ی مهندسی و مدیریتی کارای

دارد؟



ناکخطرموادجایگزینی•
کارفرایندتغییر•
کردنمحصور•
تهویه•
دورراهازکنترل•

کارگردش
کاراجرايروشتغییر
استراحتوکارساعاتتنظیم
مناسبفرداستخدام
ايدورهپزشکیهايگريغربال
رفاهیوپزشکیهايحمایتسایر

:کنترل هاي مدیریتی شامل 

:شاملکنترل هاي مهندسی



و چگونگی بکارگیری آن( PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی 

فظ سالامکان حذف منابع خطر به شکلی مناسب در کارگاه وجود نداشته باشد برای حچنانچه 

از ومت و پیشگیری از حوادث کاری و بیماری های شغلی، بعنوان آخرین راهکار بایستی

فاظتی، ماسسایل حفاظت فردی استاندارد، از قبیل لباس کار، پیش بند، کاله ایمنی، عینک ح

د با توک جوشکاری، ماسک ضد گرد و غبار و غیره استفاده گردد وسایل حفاظت فردی بای

رما تهیه جه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیله حفاظتی فردی از طرف کارف

ردی به بدیهی است کارگران نیز باید از وسایل حفاظت ف. و در اختیار کارگر قرار داده شود

ر از این وساهنگام انجام کار استفاده کنند و کنترل و نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگ

ز وزیرا عدم استفاده ا. یل در داخل کارگاه و زمان انجام کار نیز به عهده کارفرما می باشد

بیلسایل حفاظت فردی پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد و ممکن است عوارضی از ق

صدمکوری، صدمات چشمی، ناشنوایی موقت و دایم، بریدگی دست، سوختگی دست و پا و: 

ا به دنه به سروستون فقرات، که ممکن است ضربه مغزی، قطع نخاع و حتی فوت کارگر ر

افی و به طباید وسایل حفاظت فردی مناسب را به تعداد ک( پیمانکار)کارفرما. بال داشته باشد

ان ور رایگان در اختیار کارگران قرار دهد و از کاربرد مناسب و نگهداری خوب آنها اطمین

.یابد



Click to add title

Free PPT Templates - Standard (4:3)



مواجهکنترلبرايفرديحفاظتوسایلازاستفادهفرمایانکاربراياستممکن
وتعدمصورتدرولیآیدنظربهصحیحوسادهحلراهیكخطراتباکارگرانه
نامناسببسیارتواندمیپیشگیريموثربرنامهیكدردخیلمتعددعواملبهجه
.باشدخطرناکحتیو

PPEازهاستفادآمیزموفقیتبرنامهیكدراساسیفاکتوریكکارگرانپذیرش

sشودمیمحسوب.

اسزآمیموفقیترمزدرستنگهداري،درستاستفادهدرست،ازانتخاباستفاده
.استPPEsازتفاده

ایمنتساخوطرحازاستفادهنوعبهتوجهبابایستیفرديحفاظتوسایلتمام
رينگهدااطمینانقابلوبهداشتیوضعیتیكدراستالزموبودهبرخوردار
دآنPPEsانتخابوخریدموقعدرداشتتوجهبایستیتنهاهمچنین.شوند
ازمانهسوکاروزارتواستانداردموسسهمقرراتبامطابقکهشوندانتخابسته
.باشندالمللیبیناي

زالآنهاصحیحاستفادهازاطمینانکسبراستايدرمناسبPPEsانتخابدر
نگراندازهنظیردخیلسایرعواملبهآنهاعملکردخصوصیاتبرعالوهاستم

.گرددمبذولالزمتوجهنیز...وشکل



زمدرراالزمهايآموزشاستالزمکنندمیاستفادهPPEsازکهکارگرانیکلیه
اوریزيبرنامهمنظورهمینبه.نمایندطیPPEsمناسبنگهداريواستفادهینه

کاربرايايحرفهبهداشتوایمنیمهندسینتوسطايدورههاآموزيبازجراي
.استناپذیراجتنابامريپرستانسرهمچنینوگران

.دسازمیضروريراحفاظتیوسایلازاستفادهکهشرایطیوخطرتشریح
اددانجامتوانمییاوشدهانجامموجودخطراتبارابطهدرکهاقداماتیتشریح
PPEsانتخابعلتتوضیح

شدهانتخابوسایليهامحدودیتوهاتواناییتوضیح
PPEsیبازرسوکاريتمیزونگهداريواستفادهصحیحهايروشدادننشان

PPEsازعملیاستفادهجهتکارگرانبرايفرصتنمودنفراهم





ذاب،مفلزاتشعله،گرما،برابردرگردنوسرازکالهاین•
یرجلوگشیمیاییموادانواعوغبار،وگردمایعات،جرقه،

.کندمیي

1

6

5



درواستسبکترHelmetازوبودهگیرضربهکالهاین•
واندتنمیکالهاین.کندمیمحافظتاشیاباسربرخورد
تواندنمیاشیاسقوطهنگامدر.شودHelmetجایگزین

.کندمحافظتسراز

1

6

6



لشکتوريهايپوششیاوکاغذ،پارچه،جنسازکالهاین
وغذاییموادداخلبهموافتادنازواستشدهساخته
.کندمیجلوگیريپاکمونتاژصنایع

1

6

7



شکستگیخوردگی،ترکخراشیدگی،ساییدن،برابردرمحافظت•
.شوداستفادهجاکالهیازایمنیکالهجابجاییهنگام•
.بنفشماوراياشعهبرابردرمحافظت•
.کاهندمیکالهپوستهاستحکامازتینروهارنگ•
.کنیدنکمراکالهمقاومتکهباشیدمراقبکالهرويبرگذاشتنعالمتهنگامدر•
ینهمعادقیقا  آنداخلیوخارجیهايقسمتکلیهوگردندبازرسیايدورهطوربه•

.شوند

ابااآنهدورهايکردنتمیزایمنیهايکالهروزانهکاريتمیزوگردگیريبرعالوه•
.استضروريامريمناسبهايمحلولازستفاده

آباآنآبکشیسپسومناسبشویندهمحتويگرمآبمخزندرکالهوريغوطه•
فرمالدرصد۵محلولازاستفادهیاسیمیسبدهايدرآنهاردنکخشكوگرمب
مارشبهایمنیکالهآردنعفونیضدهايروشازکلرایدهیپوسدیممحلولیاین
.روندمی



از سوراخ کردن ، ایجاد بریدگی ویا هرگونه 
.تغییر در کاله ایمنی خود داري کنید



قسمت داخلی کاله ایمنی را به طور منظم بازرسی و در صورت 
.مشاهده آسیب آنرا تعـویض نمایـید



سال یا هر وقت که عالئم پارگی یا فرسودگی در کاله ایجاد 3بعـد از 
.شد آن را تعـویض نمایـید

Replace



حفاظت
از چشم ها



:کنندمیتهدیدراچشمکهخطراتی
غباروگرد•
مذابموادپاشش•
شوندهپرتابوبرندهذرات•
وندشپاشیدهاستممکنکهشیمیاییموادسایرواسیدها•
عفونیمایعاتوخونمثلبیولوژیکیموار•
شدیدنور•
اتیبایسمیوروندمیکاربهچشمبرايکهحفاظتیوسایل•

بایلوسااینوباشندراحتکاربربراياستفادهنحوهلحاظز
.نکندمشکلدچاررافرددیدوبودهدوام





آورندفراهمخطراتبرابردرراکافیوالزمحفاظت•
باشدراحتآنهاازاستفاده•
نکنندایجاددیددراختاللی•
فتحفاظوسایلسایرکاربرددراختاللیآنهاازاستفاده•

نکندایجادردي
باشنددوامباکافیحدبه•
ندباشداشتهراردنکعفونیضدوکردنتمیزقابلیت•
شوندنگهداريآمادهوتمیزحالتدر•



.  از حفاظ هاي چشمی سالم و متناسب با شغل خود استفاده کنید
...مشاغلی مانند جوشکاري، برشکاري، خرد کردن مواد و



ایمنیعینكهاي•
دنجانیهايعینکیاهاگاگل•
صورتهاي یلم•
هاخودکاله•
نیدراچشمناحیهکهسرهايحفاظ•
خوهالکههمتصلصورتهاي یلمها،تلمهماننمکننممیمحادظت•

(صورتتمامینیمه یلمهاي)هاهودد،



.ندباشمیپالستیكیافلزجنسازهايفریمدارايحفاظتیوسایلاین•
.هستندجانبیحفاظباهمراهگاهیهاعینكاین•
همیطبصورتهبگاهیضرباتبرابردرمقاومتبرعالوههاعینكاینلنز•

.استتختلنزغالبشکلگرچهشوندمیساخته
اینبااستپراناجسامبرابردرحفاظتایمنیعینكاصلیوظیفههرچند•

مضرعاتتشعشبعضیبرابردرراکاربرانرنگیلنزهايبهآنهاتجهیزباحال
.کردمحافظتنیزقرمزمادونوبنفشماوراياشعهنظیر



پاچونخطراتیبرابردرچشمحفاظتوسایلاینوظیفه•
.استپراناشیاوتشعشعاتحرارت،مواد،شش

ههواعبورجهتریزمنافذيدارايهاگاگلازازبرخی•
رابوروديراهتواندمیسوییازوهواسوییازکهستند
.باشدسمیگازهايي

تهریخدار،اسفنجانعطاف،قابلفنجانی،:هاگاگلانواع•
زنیقلمجوشکاري،گري،



نباشدپوستمحرک•
تشآبرابردرمقامیاواشتعالقابلغیر•
شودطراحیچشمبهنزدیك•
ندهددستازراشکلشزمانگذشتبا•
باشدنداشتهمنشورياثر•
باهنداشترساناییوگرفتگیبرقخطرامکانصورتدر•

شد



صورتچشمبرعالوهکهخطراتی•
شجومانندکنندمیتهدیدنیزرا

.وبالستسندگري،ریختهکاري،
..

حصف:ازعبارتندشیلدیكاجزاي•
مشبكیاتوريیاشفافنیمهه
طریقازیاودستیصورتهبکه
لوصاپراتورسربههابندوهاگیر
پوشامیراصورتکلوشودمی
.ند

حتنهاییبهشیلدمواردغالبدر•
رهماستالزمونیستخوبیفاظ
هاگاگلیاوایمنیهايعینكاه
.رودکاربه



صوروهاچشممحافظتبراي•
اپران،موادواشیابرابردرت

.هاجرقهها،شعه
ثااستممکنهاهلمتپنجره•

باعنودر.باشدروندهباالیابت
وجلدررنگیلنزیكروندهال
دقرارپشتدرسادهلنزیكو
.ارد



دهاستفاکهکارهايمحیطخطراتاصلیدستهچهار
ندعبارتکنندمیالزامیراچشمیحفاظتوسایلاز
:از

شیمیاییموادوپراناجساماصابتوخوردبر•
حرارتیتشعشعات•
برشکاريوجوشکاريعملیاتدرموجودخطرات•
نور•

1

8

3



هالنزساختدراستفادهموردمواد
هايپنجرهوهاگاگلوهاعینكي

:هاهلمتوشیلدها
پرذراتاصابتبرابردرمقاوم)هاکربناتپلی•

(خوردگیبرابردرضعیفوان
ااتضرببرابردرضعیف)اکریلیكهايرزین•

(یشیمیایاثراتبرابردرمقاوموپرانجسام
وتاتیكالکترواسضد)پالستیكبنیانبافیبر•

هااتاقوسبكکارهايبرايگرفتگیمهضد
(استریلي



قهجراصابتامکانچونکاريکورهگري،ریختهفلزات،ذوبچونیمشاغل•
هااین.شودمیاستفادهصورتشیلدهايوهاهلمتازاستداغاشیايو
ومینیومآلازشدهپوشیدهپالستیکیصفحاتوسیمیمشبكهايشکلبه
.طالباشدهآبکاريپالستیکیشیلدهايیا

در۵0تا30ازراحرارتیتشعشعاتاستقادرسیمازشدهبافتهشیلدیك•
.دهدکاهشصد



:انواع جوشکاري•
جوشکاري با گاز
جوشکاري با برق

:خطرات عمده فرآیند جوشکاري•
تشعشعات نور مرئی و غیر مرئی

اشعه ماوراي بنفش
اشعه مادون قرمز



حفاظت از چشم ها در عملیات جوشکاري



خموجطولدرکدامهرکهباشندمیگاگلشکلبهلیزرچشمیهايحفاظ•
.دهندمیانجامراحفاظتاصی

سدانولیزرموجطوللیزر،نوعاساسبرچشمازحفاظتتجهیزاتانتخاب•
.آنیته

مرئنورانتقالمیزانونوريدانسیتهوموجطولبایدهامحافظاینرويبر•
.باشدشدهحكي



حفاظت 

از گوش ها



.داردفردخصوصیاتومواجههمدتمحیط،صدايبهبستگیانتخاب•
:استزیرمراحلدارايشنواییهايحفاظانتخاببرايسادهمتدیك•
عیینتومختلفهايفرکانسدرصداترازگیرياندازهشاملصداارزیابی•

.باشدمیآنهابامواجههزمان
مشخصوSPLTصداکلیترازبهتوجهبابایداکتاویكفرکانسآنالیز•

میگوشانتخابوداردتجمعآنهادراصلیترازکههاییفرکانسنمودن
اراجداولدرشدهذکرافتمقادیرنصفحداکثرکهفرکانسهردرناسب
.هاستدرکاتالوگشدهئه

یکیفیزشرایطورطوبتغباروگرددمانظیرکارمحیطشرایطارزیابی•
.مناسبحفاظتیوسیلهانتخابمنظوربه

هفونتعلحاظازشنواییسیستمسالمتنظرازکارگرانپزشکیارزیابی•
گوشهايحساسیتوا

مناسبوسیلهانتخاب•



گوداخلدرکهحفاظتیوسیلهنوعی•
ادرگوشمجراي.شودمیاستفادهش
الپایرپساستمتفاوتمختلففراد
مباکهشوندانتخابطوريبایدهاگ
شنباداشتهمطابقتشدهیادهايتغیر
میلی1۴الی3بینگوشمجرايقطر.د

امترمیلی11الی۵غالبا ولیاستمتر
ابیضیگوشمجرايمقطعسطحست
میدیدههمايدایرهگاهیولیست
هپالگایرمناسبدادنقراربراي.دشو
بازامخالفدستباابتدابایدگوشدرا

یدکشباالطرفبهراگوشاللهسرالي
توآندرپالکایردادنقرارازبعدوه

براولحالتبهراآنموافقدستسط
.گردانید



ابعادرنیسیلیکوروکشبا:(مجدداستفادهقابل)گرفتهشکلهايپالگایر•
راهايمجشکلبهسرعتبهبتواندکهانعطافقابلونرممواديازمختلفد

قابلقراحتیباهمراهراباالییکاراییوآمدهدرکنندگاناستفادهشنوایی
.نمایدتامینبول

رهبوشدباصافسطحیدارايوغیرسمیموادازهاپالگایرکهاستالزم•
غییرتموجبگوشترشحاتگاهیالبته.شوندشستهصابونوآببااحتی
.شودمیابزاراینشکل



موماغذککتاننظیرمواديازاینها:(مصرفیکبار)پذیرشکلهايپالگایر•
.شوندمیساختهدیگرمواديیاوآنهاازمخلوطیاکریلیكالیافو

نوايشمجرايدرفشارکمیباوگرفتهشکلدستباشدهیادهايپالگایر•
ا.دباشنتمیزآنهابهدهیشکلهنگامبایدهادستپس.گیرندمیجايي
رگقرارگوشمجرايدردقتبهکاريشیفتشروعدرهاپالگایرنوعین
میزتهايدستباهمآنوباشیدمجبورمگرنشوندجابجاآنطولدروفته
.



وگوشرويدرقرارگیريباکههستندشنواییازحفاظتوسایلهاایرماف•
نویناکنندمیجلوگیريگوشبهصوتیامواجرسیدنازآناللهپوشاندن

.معروفندفنجانیهايگوشیبهحفاظتیوسایلع
روموادوشوندمیطراحیکوچكاندازهدرهاایرمافاغلبحاضرحالدر•

سطبابستیكدارايهاگوشینوعایناستالزماستسمیغیرآنهاکش
اطرافدرسطحکوچکتریندربتواندهکباشدمحیطیصورتبهنامنظموح
حرکاوسیلههبکهصداییمیزانهمچنینهابستاین.گیردقرارگوشالله
.برساندحداقلبهراکنندمینفوذگوشدرونبهگردنوفكت



اشخاص باید طبق قانون مشخص از .در نواحی که سر و صدا زیاد است از محافظ هاي شنوایی استفاده کنید
.گوشی ها استفاده کنند





حفاظت 
از دست ها



الستیکیهايدستکش•
یایچرم)داراستیلچرمیاسنگینالستیكازشدهساختههايدستکش•

(فلزي
سیمازشدهبافتهیافلزيمشبكهايدستکش•
سربیهايدستکش•
آلومینیومییاچرمیهايدستکش•
عایقموادوشیشهپشمازشدهساختههايدستکش•
التکسهايدستکش•
فوالديانگشتهايدستکش•
آرامیدجنسازهايدستکش•
بوتیلالستیکیهايدستکش•
ارتعاشضدهايدستکش•



ی به در هنگام انتخاب و استفاده از دستکش ها بایست
:موارد زیر توجه داشت دهاستفاهمزماندستکشجفتدوازخطرناکبسیارموادباکارهنگامدر•

شود
الكتپودربدونهايدستکشازاستفادهحساسیتسابقهوجودصورتدر•

.شودمیتوصیه
باقیخالیفضايتابپوشانندرامچبااليتابایدهادستکششرایطبهبسته•

.نماندي
.نشوداستفادهدستکشازچرخندهابزارباکارهنگامدر•
.دهندمیکاهشراچنگشقدرتالستیکیهايدستکش•
.شودمیکماشیاگرفتنقدرتدستکشباکارهنگام•



شیمیاییمادهباکار=سبز•
ایمنیمواردرعایتباشیمیايموادباکار=زرد•
شیمیاییموادباکاربراينامناسب=قرمز•



.شودمیساختهکائوچودرختشیرهازطبیعیالتکسدستکش•
.آوردمیبوجودراهاییحساسیتکائوچودرموجودپروتئین•
امندکمیگیريجلودستبههاآلودگینفوذازخوببسیارمادهاینگرچه•

شدوبهحساسیتاین.شوندمیحساسیتدچارکاربراندرصد٢0حدودا
:شودمیدیدهکل

(دقیقه۵تا3)فوري•
(ساعت7٢)دیرهنگام•



تكدسمشخصاتوکاربرانفعالیتنوع،خطرعاملسهبهتوجهباانتخاب•
.پذیردمیصورتش

:ایمنیهايدستکشرويبرمندرجازعالئمبرخی•



.از دستکش هاي سالم و متناسب با شغل خود استفاده کنید 
.توجه داشته باشیدکه کجا ، چه وقت و ازچه نوع دستکش باید استفاده کنید 

حفاظت عمومی



شیمیایی/ دستکش هاي پزشکی 



محافظ هاي شیمیایی



حفاظت از دست در عملیات جوشکاري



.از دستکش سالم و متناسب با شغل خود استفاده کنید

CUT Protection



حفاظت 
از پاها



.باشدمیپارچهحتیپالستیكوالستیكچرم،ازهاکفشاینجنس
هايفشکازپذیرترندآسیبهاپنجه،پامختلفقسمتهايبیندرانجاییکهاز

ال.شودمیاستفاده…وسازيساختمانسازيراهکاريفلزدرفوالديپنجه
.دنباشضخامتکمامکانحدتافوالديپنجههايکفشبایستیبته

:هاي روي پاحفاظ
نیزپاازبخشیپنجهبرعالوههاکفشنوعایندر

.دشومیفوالديمحافظت

دااربردکپادرتیزنوکاشیارفتنفروازجلوگیريبراي:فوالديکفهايکفش
.رند



:استاندارد کفش هاي ایمنی

ضرویاستاتیکبارتحملقدرتاساسبرفوالديپنجهایمنیهايکفشاستاندارد•
.شوندمیتقسیم7۵و۵0و30گروهسهبهبه

پوند٢۵00تحملازپسکهاستکفشی7۵کالسفوالديپنجهکفشترتیببدین•
.شودرهاآنرويبرفوتی۴ارتفاعازايضربهبارپوند7۵وثابتبار



هاییکاریاوشودمیاستفادهتریاآلودگلکارهاییدرهاکفشنوعایناز•
وعنمتناسبساقارتفاع.داردوجودشیمیاییموادپاشوریختامکانکه
ردخوبیحفاظتمصنوعیالستیكهايچکمهمعموال .شودمیطراحیکار
داقرارهتوجموردبایدرامادهنوعالبته.کنندمیتامینشیمیاییموادبرابر
.د



اتیخطرازپاوساقپایینیهايقسمتمحافظتبرايوسیلهایناز:گترها•
ازادهاستف.شودمیاستفادهجوشکاريهاجرقهیامذابفلزاتپاششنظیر
رنهاآبتواناضطراريشرایطدرکهشودمیباعثگترهادرایمنیهايگیره

.آورددرسهولتبها
برابردرطرفینوجلووعقبازراساقازقسمتیوپا:رانوساقهاحفاظ•

.کندمیمحافظتخطرات
داربردکابیشترارگونومیکیخطراتازمحافظتبرايبندهامچوبندهازانو•

.درن



.همیشه هنگام کاراز کفش هاي ایمنی استفاده نمایید



از کفش هاي فوالدین وبراي جلوگیري از له شدگی و شکستگی 
.استفاده نمایید



.از كفش هاي تخت فلزي براي حفاظت از آسیب میخ ، سیم، مفتول وغیره استفاده كنید



از بند کفش قوي براي کفش ها و پوتین ها 
.استفاده کنید



از چکمه هاي الستیکی در محل هاي مرطوب 
.بخصوص هنگام کار با بتون استفاده کنید



حفاظت          
در برابر سقوط



ایمنیهايیراقوکمربندهاازاستفاده•
ایمهايیراقوکنندهاستفادهوزنبرابر10حداقلبایستمیایمنیکمربند•

کنندتحملرااووزنبرابر3۵نی
کاراعارتفدرکهفرديایمنیکمربندحلقهبهطرفیكازبایدنجاتطناب•

.باشدمتصلثابتنقطهیكبهدیگرطرفازوکندمی



.براي جلوگیري از سقوط افراد در ارتفاع هاي کوتاه مفید می باشد•
.هرچه ارتفاع بیشتر باشد صدمات احتمالی نیز بیشتر خواهد بود•





کمربند ایمنی 
جان افراد را به 
طور مناسب 
.نجات می دهد



Belts هرگز
از استفاده 
. نکنید



حفاظت هاي      
تنفسی



:تنفسدستگاه
.شودمیتوصیهتنفسیماسكریوي،حساسیتآسیب،ازجلوگیريجهت-
.شوندمیتقسیمغباروگردضدوبخاروگازضدکلیشکلدوبههاماسك-
تلفمخالیافوکاغذيدستمالپنبه،جنسازغبار،وگردضددارفیلترهايماسك-

میگیريجلوهواییهايکیسهوهاریهبهآنهاورودازذرات،گرفتنباکهباشندمی
.کنند

آسیبازبخاروگازکنندهخنثیشیمیاییموادبهآغشتهبخار،وگازضدهايماسك-
.کنندمیجلوگیري



.چه زمان وکجا استفاده کنید،توجه داشته باشید از کدام حفاظ 



.از حفاظ هاي تنفسی و فیلترهاي گرد و غـبار استفاده کنید 



انواع مختلف فیلتر هاي تـنفسی







نصورتدررابدنکلتجهیزاتاین•
.دهدمیشستشویاز

آهايلولهبهدائما بایدهادوشاین•
امحنمنبعوجودازتاباشندمتصلب
.گرددحاصلاطمینانآبدود

تانکارکنافاصلهحداکثر:نصبمحل•
1ازبیشنبایددوشگیريقرارنقطه
بكطولعاديزدنقدمبرايثانیه0

.شد
شرایطآبدروريغوطهدقدیقه1۵•

.کندمیایجادفردبرايرابهبود
وجونیزتجهیزاینپرتابلهاينمونه•

.داردد



فوارهاین.دهندمیقرارفشارباآبمعرضدرراصورتوچشموسایلاین•
.دارندنیازبیشتريدبیمیزانبههاشويچشمبهنسبتها

.متصل است( منبع نامحدود آب)نوع ثابت که لوله •

دقیقه را فراه1۵لیتر در دقیقه به مدت 1.۵نوع پرتابل که جریان آب با دبی •
.م می آورد





تاسحفاظتیلوازمازاستفادهبرق،درایمنیارتقاءوحفظهايراهازیکی•
ساواینازاستفادهالبته.داردمیمحفوظخطراتمقابلدرراانسانجانکه
.باشدمیگرفتگیبرقبرابردردفاعیسدآخرینعنوانهبیل

:فردي ایمنی در برقحفاظتلوازم و وسایل 



کندیمجلوگیريسرناحیهبهمکانیکیهايضربهشدنوارداز:ایمنیکاله•
.مایدنحفاظتمتفاوتولتاژهايبابرخوردمقابلدرراسراستقادربلکهو.

برقضدایمنیهايکالهانواع•
دربرابر ولتاژهاي پایین حفاظتAکالس 

حفاظت در برابر ولتاژهاي باال Bکالس 



کفاین.باشدمیعایقهايکفشبرق،صنعتکارکناناستفادهموردکفش•
ردفردپايتوسطمدارشدنتکمیلازوبودهبرخوردارعایقزیرهازهاش

.شوندیمگرقتیبرقمانعنتیجهدروکردهجلوگیريگرفتگیبرقهنگام



بادارندکارسروبرقباکهاشخاصی•
دکهعایقهايدستکشانواعازید
منااآنهبودنالکتریسیتهعایقرجه
فادهاستباشدنظرموردولتاژباسب
ستیرهايازرفتنباالبراي.نمایند
كدستازبایستمیچوبیویمانی
ابرزنتیپشتباچرمیکفهايش

ويفوالدتیرهايبراي.نمودستفاده
اپیشنهآجدارانواعفلزيهايدکل
جدستخوردنلیزازکهشودمید
.آوردعملبهگیريلو



روپور،انبیاگیرهمخصوص،دستکشصورت،تمامشیلدایمنی،کالهشاملکه
.باشدمی...وبرقضدکفشآستین،وش



: پیش بند•

ده اخ کار ها مواد داغ مثل پاي تنور یا پاتیل هاي جو ا  ی غیدره هدا اسدتفا

. پیش هنم نسوخ است 

نندم کارگرانی که در مقاهل قطعات گردا  ی متحرك دستگاه ها کار می ک

اه هدا نیداخ نبایم اخ پیش هنم استفاده کننم ی اگر کار کرد  ها ایدن دسدتگ

سدمت پیش هنم دا ته ها م ، هایم هه صدورت دی تكده هدوده هطوري کده ق

ه پیش پایین تنه اخ هاال تنه مجدا ی طوري گره خورده ها م تا در مواقعی ک

. ا  ود هنم هه قسمت هاي گردا  گیر می کنم ، هه سهولت اخ تن کارگر جم

کار در جاهایی که مایعات خورنمه مثل اسدیم ی غیدره یجدود دارد هایدم اخ 

ی ی غیدره پیش هنمي که تمام سینه را هپو انم ی اخ جنس کائوچوي طبیع

یش هندم حفاظت در هراهر ا عه ایكس ها استفاده اخ پد. ها م استفاده نمود 

. سرهی ها ضخامت مناسب می ها م 



:گتر حفاظتی •

را  هه منظور حفاظت ساق پا تا ریي کفش ها در مواقعی که کدارگ

مدر معرض تر حات اسیمي ، قلیایی ، جرقه هاي آتش ، ریختن

اده نمیاد مذاب یا مایعات داغ قرار دارنم هایم اخ گتر حفاظتی استف

. اینم 

یدم اخ مثال نوع گترهاي مورد استفاده درکارگاه هاي ریخته گري ها

کدامال جنس مواد نسوخ ها م ی این گترها هایم تا خانو را هپو انم ی

نع داخدل هه یسیله هنمك یا سگک هه پاها هچسبنم ، هطوریكده مدا

.  م  مواد مذاب هه داخل پاهاي کارگر  ونم 



آموزش ایمنی 
کارفرمایان



سیستم ها و 

الگوها

HSEمدل های مدیریت 



ا باید خودمان را با شرایط محیط سازگار کنیم ت

پایدار بمانیم

دایناسورها به این خاطر از بین رفتند که 

ند؟متناسب با تغییرات ، خود را سازگار نکرد



ریزيبرنامهمنظوربهپیوستهبهماجراءازمتشکلاستمجموعهايمدیریت،سیستم
سازماناهدافومقاصدبهنیلجهتدرامورکنترلوهدایتسازماندهی،
تهیهباکهخاصریزيبرنامهباشدهسازماندهیوهدفمنداستنظامیمدیریتسسیستم

رارقبازنگريموردویافتهاستقرارجاريمقرراتواستانداردهاواجراییروشهايدستورالعملها،
.گرددمی                         اصالحمختلفزمانیمقاطعدروگیردمی

:ازعبارتندصنایعدرمدیریتیهايسیستمازبرخی
ISOاستانداردبراساسکیفیتمدیریتسیستممجموعه• خواستهتامینمنظوربه9000

مدیریتیسیستمیكتثبیتومشتريهاي
ISOاستاندارداساسبرمحیطیزیستمدیریتسیستممجموعه• کاهشبراي14000

جامعهسالمتیقبالدرمتعهدوسبزسازمانیكایجادوآلودگی
OHSASاستاندارداساسبرايحرفهبهداشتوایمنیمدیریت• تامینمنظوربه18001

سازمانکنترلتحتکارکنانایمنیوسالمتی



الزامات استاندارد

داستاندارمستندات 

درون سازمانی

برون سازمانی

خط مشی و اهداف

نظامنامه

روش هاي اجرایی

.........دستورالعملها، آیین نامه ها و 

الزامات و قوانین

مدارک فنی

استانداردها



The model Health, Safety and Environment
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and risk
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Organization

resources
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documentation

Planning
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Implementation 
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پروژهانتهایتاابتداازHSEالزامات

:تجهیز

آماده ی کلیه نیریهاي درگیر پیمانكدار  ی کاردرمدا نسدبت هده آ  HSEهمانطور که گفته  م قبل اخ این مرحله هایم هرنامه 

 HSEسپس در اجراي این مرحله هر دی قسمت پیما  هه اجدراي تدک تدک مفداد نهدایی  دمه . اطالع کادی دا ته ها نم

. نامه هه یجود آیمی ممكن است هسته هه  رایط نیاخ هه انجام تغییرات ی تكمیل نهایی در جهت ههبود هر. نظارت دا ته ها نم

ار هناهر اهمیت مسئله در هر مرحله نقص هاي جدیی هایم هر طرف ی در صورت اخ قلم ادتداد  دداکتوري مهدم ریندم ادامده کد

.متوقف خواهم  م

:اجرا

آمدوخش حدین هرنامه هاي. در این مرحله هرنامه هاخرسی تعیین  مه هایم هه دقت پیگیري ی میدا  انجام هرنامه ارخیاهی گردد

ی دسدتورالعمل هدا هده   HSEدر کلیه مراحل کار ممارك مرهوط هه . کار پرسنل پیمانكار می توانم در این مرحله اجرا  ود

خها  محلی نید در دسترس خواهنم هود ی می توا  اخ دی ریش هاخرسی هاي منظم ی ریتین یدا هاخرسدی  هداي غیدر مدنظم ی

.غیر منتظره  ههره  هرد



: برچیدن 

غالباً این مرحلده اخ . می ها م HSEهنگام هر چیم  تجهیدات نید پیمانكار ملدم هه ادامه پیگیري هرنامه  

طه اي دیگر تعماد نیریها هه دلیل  ریع  م  کار پیمانكاري درنق. کار پتانسیل هاالیی اخ نظر حوادث دارد

ی هندا نكته قوت این ممل ، ممیریت ایمن تا انتهاي کار می ها دم. کم  مه ی احتمال خطرات هاال می رید

م  ی ارائه  مه اخ طرف پیمانكار در صورتی مورد تاییم است که متضمن هرچیدمه  د HSEهر آ  هرنامه  

راین جمع آیري سالم ی هی خطر تجهیدات ی یسایل ها لحاظ کرد  ممیریت اتالف ی دیر ریدهدا ها دم هنداه

مدورد تاییدم دی طدرف تدا اتمدام کلیده   HSEیجود هرنامه کاري ی التدام عملی هه رعایت کلیه مدواخین 

.دعالیتها ضامن سالمتی ی صحت انجام پیما  است

پروژهانتهایتاابتداازHSEالزامات



الزامات سیستم مدیریت

خط مشي

طرح ریزي

ـ شناسائي خطرات ، ارزیابي ریسك وكنترل ریسك

ـ  الزامات قانوني وسایرالزامات

ـ  اهداف

اجراوعملیاتـ برنامه هاي مدیریت بهداشت وایمني
ـ ساختارومسئولیت

ـ  آموزش ،آگاهي وصالحیت

ـ مشاوره وارتباطات

ـ مستندساز ي

ـ كنترل مدارك وداده ها

ـكنترل عملیات

ـ آمادگي وواكنش دروضعیت اضطراري

بررسي واقدام اصالحيبازنگري مدیریت
ـ اندازه گیري عملكردوپایش

ـ  حوادث،رویدادها،عدم انطباق واقدامات

اصالحي وپیشگیرانه

ـ سوابق ومدیریت سوابق

ـ ممیزي



 ناخت کادی اخ عوامل هالقوه آسیب رسا  در محیط کار 
ایجاد هستر مناسب هراي ههبود ههره یري ی تعالی ساخما  

ی تعیین مسئولیت ها  HSEایجاد ساختار مشخص هراي ممیریت 
. همدمنم نمود  ی یكپارچه کرد  سیستم ممیریت ههما ت، ایمنی ی محیط خیست

 PDCAدر ساخما  مبتنی هر  HSEایجاد هستر مناسب هراي ههبود مستمر 

 ناخت قوانین ی مقررات ایمنی 
ارخیاهی موثر ریسک ها ی کاهش آنها همنظور کنترل حوادث 
کاهش خیا  هاي مستقیم ی غیر مستقیم نا ی اخ حوادث 

کاري ایمن ایجاد انگیده در کارکنا  هعلت اعتماد آنها نسبت هه ممیریت هواسطه تالش هراي ایجاد محیط

 HSEایجاد خمینه مناسب هراي استفاده توانت دكري هالقوه کارکنا  هراي تقویت ممیریت 

دراهم  م  خمینه هاي رقاهت سالم ی موثر 

 HSEامكا  خود ارخیاهی ساخما  هراي تطبیق ها یک سیستم ممیریت 

HSEمزایاي استقرار سیستم مدیریت 



45001مریري هر تعاریف ی هنمهاي ایدی 

این استانمارد . منتشر  م 2018در ماه مارس 45001:2018ستانمارد سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی ا•
جایگدین استانمارد 

.گردیم 18001:2007

اخ ساختار ده هنمي تشكیل  مه است ی ها 14001:2015ی 9001:2015مطاهق استانماردهاي 45001استانمارد •
.این استانماردها یكپارچه ساخي  مه است 

ی است اهمیت این استانمارد هراي ساخما  ها هه دلیل ارتقا ی حفاظت اخ سالمت جسمی ی ریانی کارکنا  ی دیگران•
.که می تواننم اخ طریق دعالیت هاي ساخما  تحت تاثیر قرار گیرنم 

.ترجمه  مه است 45001در این ترجمه دقط تعاریف ی اصطالحات ی هنم هاي •

.پرداختیم 18001:2007ها 45001:2018هه تفایت هاي استانمارد در این متن اهتما •

37نو ته  مه است که  امل 45001که در ( جمیل  ماره یک) طبق دی جمیل خیر اهتما اصطالحات ی تعاریف •
نام تمامی اصطالحات ی تعاریف در جمیل آممه است ی مواردي که ها رنگ قرمد . اصطالح  یتعریف می ها م 

2007اصطالحات ی تعاریفی هستنم که در این نسخه اخ استانمارد جمیم اضاده  مه انم ی در –مشخص  مه انم 
.نبوده انم
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45001مریري هر تعاریف ی هنمهاي ایدی 

لیت درد یا گریهی اخ ادراد که هه منظور دستیاهی هه اهماف خود داراي عملكردهایی همراه ها مسئو:ساخما  :3-1•
. اختیارات ی ارتباطات هستنم–ها 

. خصی که کار یا دعالیت هاي مرهوط هه کار تحت کنترل ساخما  را انجام می دهم: کارکنا  :3-3•

موقت هه طور منظم یا–ا خاصی که کار را هه ترتیبات مختلف همچو  ها پرداخت یا همی  پرداخت : 1یادآیري •
. تصاددی یا نیمه یقت انجام می دهنم–هه طور متنایب یا دصلی –

. ادراد ممیریتی ی غیر ممیریتی می ها نم– امل ممیریت ار م کارکنا : 2یاد آیري •

–دعالیت هاي مرهوط هه کار تحت کنترل ساخما  ممكن است توسط کارکنا   اغل در ساخما  : 3یادآیري •

رل خود کارکنا  آژانس هاي کاري ی سایر ادراد انجام  ود تا یقتی که ساخما  کنت–کار انفرادي –پیما  کارا  
.را هر کار یا دعالیت هاي مرهوط هه کارهایش هه ا تراك هگذارد
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45001مریري هر تعاریف ی هنمهاي ایدی 

.که یک ساخما  را کنترل می کننم در هاالترین سطح که درد یا گریهی اخ ادراد :  ممیریت ار م :3-12•

ممیریت ار م . مناهع دری  ساخما  را داراست ئهممیریت ار م قمرت یاگذار کرد  اختیارات ی ارا: 1یادآیري •
.  ی را حفظ کرده استلیت نهایی هراي سیستم ههما ت ی ایمنی  غلئومس

ی که آ  آنگاه ممیریت ار م  خصها م هخشی اخ یک ساخما  دقط  امل دامنه سیستم ممیریت اگر : 2یادآیري •
. را منسوب می نمایم هخش اخ ساخما  را همایت ی کنترل می کنم 

.   میدا  تحقق اهماف طرح ریدي  مه ی نتایج حاصل آ : اثرهخشی :3-13•

. نتایجی که هایم حاصل  ود: اهماف : 3-16•

. عملیاتی ها م–تاکتیكی -یک همف می توانم راهبردي : 1یادآیري •

یطی ههما تی ی ایمنی ی اهماف خیست مح–اهماف می تواننم هه ترتیبات مختلف ماننم اهماف مالی : 2یادآیري •
مورد ( محصول ی درآینم –پریژه –استراتژدي ساخما  ) مرهوط  ونم ی می تواننم در سطوح مختلف ماننم

.استفاده قرار گیرنم 
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45001مریري هر تعاریف ی هنمهاي ایدی 

. ا م ناختی یک درد می ه–ذهنی –اثر مطلوب هر یضعیت دیدیكی : مصمیمیت ی هیماري :3-18•

.  مریضی ی مرگ می ها م–این اثر  امل هیماري  غلی :  1یادآیري •

اصطالح مصمیمیت ی هیماري هه معنی یقوع مصمیمیت یا هیماري هه صورت مجدا یا :2یادآیري •
.  ترکیبی می ها م

ی ههبود عملكرد ایمنیاعث رایطی که می توانم ه: درصت هاي ایمنی ی ههما ت  غلی : 3-22•
.  ههما ت حرده اي  ود

.   نظر دانایی ی مهارت ی دانش هراي رسیم  هه نتایج مورد–توانایی : صالحیت : 3-23•
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45001مریري هر تعاریف ی هنمهاي ایدی 

.می ها م9001:2015استانمارد 4-1این هنم اخ استانمارد ماننم هنم : رهبري ی تعهم: 5-1•

ارد خیر ممیریت ار م هایم رهبري ی تعهم خود هه سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی طبق مو•
.  اثبات کنم

اري مسئولیت ی جلوگیري اخ مصمیمیت ها ی هیماري هاي مرتبط ها کار ها ایجاد محیط هاي ک( الف•
. سالم ی دعالیت ها ي ایمن 

ین  مه کسب اطمینا  اخ این که خط مشی ی اهماف سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی تمی( ب•
. انم ی ها مقاصم کارهردي ساخما  ساخگاري دارنم

کسب ی کسب اطمینا  اخ همانگی الدامات سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی ها درآینمهاي( ج•
.  کار

ریت انتقال اهمیت ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی اثرهخش ی انطباق ها الدامات سیستم ممی( د•
. کیفیت 
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تظار کسب اطمینا  اخ دستیاهی سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی هه نتایج مورد ان( ه•

غلی هه کارگیري ی پشتیبانی اخ ادراد هراي اثرهخشی سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  ( خ•

کسب اطمینا  اخ ارتقاي ههبود مستمر ( ر•

حمایت اخ نقش هاي ممیریتی  مرتبط دیگر هه منظور اعمال رهبري ایشا  در حیطه هاي تحت(  خ•
. مسئولیت 

توسعه ی ارتقاي درهنگ ساخما  که اخ خریجی هاي ممنظر سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت( ذ•
.  غلی حمایت می کنم

خطرات ی درصت ها را –محادظ اخ کارکنا  اخ مورد انتقام قرارگردتن هنگامی که رییماد ها ( ح•
. گدارش می دهنم

.نماطمینا  اخ این که ساخما  درآینمهایی را هراي مشایره ی مشارکت کارکنا  هرقرار ی حفظ می ک•
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:خط مشی سیستم ایمنی ی ههما ت  غلی : 5-2•

. مستقر ی نگه داري کنم –ممیریت ار م هایم خط مشی را ایجاد •

ا کار ی  امل تعهم هه دراهم کرد   رایط کاري ایمن ی سالم هراي جلوگیري اخ آسیب هاي مرتبط ه( الف•
انماخه ی محیط کسب ی کار  ساخما  ی ماهیت ریسک ها ی –هیماري هاي  غلی ی متناسب ها همف 

. درصت هاي ایمنی ی ههما ت  غلی مرتبط ها ساخما  ها م

. هراي تعیین اهماف سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی یک چهارچوب دراهم کنم( ب•

 امل تعهم هراي اجراي الدامات قانونی ی سایر الدامات ( ج•

 امل تعهم هه حذف خطرات ی کاهش ریسک ها ایمنی ی ههما ت  غلی (د•

 امل تعهم هه مشایره ی مشارکت کارکنا  ی در صورت یجود نماینمه کارکنا  ( ه•

. خط مشی هایم هه صورت اطالعات ممی  در دسترس قرار گیرد •

. در تمامی قسمت هاي ساخما  اطالع رسانی  ود •

.هه صورت متقضی دردسترس طرف هاي ذینفع قرار هگیرد•

. مرتبط ی متناسب ها م•
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: ناسایی خطر : 6-1-2-1•

.  مستقر ی نگه داري کنم–ساخما  هایم درآینمهایی را هراي  ناسایی خطر اجرا •

: درآینم ها هایم  امل اما نه محمید هه  موارد خیر ها م•

آخار ی–قرهانی  م  –ساعات کار –عوامل اجتماعی  امل حجم کار –چگونگی ساخما  دهی کار ( الف
. رهبري ی درهنگ ساخما  –اذیت خیرگویی 

: دعالیت هاي معمول ی غیر معمول  امل خطرهاي نا ی اخ ( ب

تجهیدات مواد ی  رایط دیدیكی محل کار –خیرساخت ها ( 1•

–ارائه خممات–ساخه –مونتاژ –تولیم –هاخرسی –تحقیق ی توسعه –طراحی محصول ی خممات ( 2•

نگه داري تعمیرات 

عوامل انسانی( 3•

چگونگی انجام کار( 4•
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:  امل موارد اضطراري ی علت هاي آ  ها –رییمادهاي گذ ته داخل ی خارج ساخما  ( ج•

 رایط اضطراري هالقوه ( د•

: کارکنا   امل(  خ•
ننمگا  ی هاخدیمک–پیما  کارا  –کسانی که هه محل کار ی دعالیت ها دسترسی دارنم  امل کارکنا  ( 1

سایر کارکنا 
. یرنمتحت تاثیر دعالیت هاي ساخما  قرار هگکسانی که در مجایرت محل کار قرار دارنم ی ممكن است ( 2
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:اهماف سیستم ممیریت ی ههما ت  غلی:6-2-1

ی ساخما  هایم اهماف ایمنی ی ههما ت  غلی را در هخش ها ی سطح هاي مختلف مرتبط هراي حفظ
. ههبود مستمر ی عملكرد  سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی ایجاد کنم

:  اهماف هایم
. ها خط مشی ساخگار ها م

. قاهل انماخه گیري ها م در صورت عملی هود  یا قاهل ارخیاهی عملكرد ها م
:  موارد خیر هایم مم نظر گردته  ود

الدامات قاهل کارهرد ( الف 
نتایج حاصل اخ ارخیاهی ریسک ی درصت ( ب
نتایج حاصل اخ مشایره ها کارکنا  یا در صورت یجود ها نماینم کارکنا  ( ج
.  پایش  ود( د
. اطالع رسانی  ود ( ر
.  در موارد مقتضی هه ریخ آیري  ود ( خ
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صالحیت:7-2

ر هگذارنم یا صالحیت موردنیاخ کارکنانی که می تواننم هر سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی اث( الف•
. تاثیر هپذیرنم را تعیین نمایم

هه لحاظ ساخما  هایم اخ این که کارکنا  صالحیت ی توانایی  ناسایی خطر را دارنم ی اخ این که کارکنا ( ب•
.   آموخش ی تجرهه  ایستگی دارنم اطمینا  نمایم–تحصیالت 

. اطالعات ممی  مناسب را هه عنوا   واهم صالحیت نگه داري کنم( ج•

–انتصاب مجمد کارکنا  حاضر –مرهی گري –اقمامات قاهل اجرا می توانم  امل دراهم کرد  آموخش : یادآیري
.استخمام یا عقم قرارداد ها ادراد داراي صالحیت ها م
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:  ممیریت تغییر: 8-1-3

كرد سیستم ساخما  هایم درآینمهایی هراي استقرار ی کنترل تغییرات هرنامه ریدي  مه موقت ی دائمی که هر عمل
.  اخ جمله موارد خیر ایجاد می نمایم–ممیریت ایمنی ی ههما ت حرده اي تاثیر میگذارنم 

:  امل–خممات –یا تغییرات مرتبط ها محصوالت –خممات ی درآینم ها –محصوالت جمیم ( الف•
موقعیت محیط کار ی اطراف 

ساخما  کار 
 رایط کاري 

تجهیدات 
نیریي کار 

:  تغییرات مرتبط ها الدامات قانونی ی سایر الدامات ( ب•
تغییرات در دانش یا اطالعات مرتبط ها خطرات ی ریسک ها ( ج•
توسعه در دانش ی دنایري( د•

. ساخما  هایم نتایج تغییرات را هاخنگري ی در صورت نیاخ اقمامات هراي کاهش هر تاثیر منفی را انجام دد
. تغییرات می توانم منجر هه ریسک ی درصت  ود: یادآیري 
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:پیمانكارا : 8-1-4-2

ل ساخما  هایم درآینمهاي دراهم آیري خود را هراي  ناسایی خطرات ی ارخیاهی ی کنترل ریسک ها که حاص•
.  موارد خیر می ها نم ها پیمانكارا  خود هماهنگ کنم

. دعالیت ها ی عملیات پیمانكارا  که می توانم ریي ساخما  تاثیر هگذارد( الف•
. دعالیت ها ی عملیت ساخما  که می توانم ریي کارکنا  پیمانكاررا  تاثیر هگذارد( ب•
. دعالیت ها ی عملیات پیمانكار که می توانم هر سایر ذینفعا  در محیط کار تاثیر هگذارد( ج•
•
ا  ی کارکنانش ساخما  هایم اطمینا  یاهم که الدامات سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی توسط پیمانكار•

درآینمهاي دراهم آیري ساخما  هایم معیارهاي ایمنی ی ههما ت  غلی را هراي انتخاب. هرآیرده می  ود
.  پیمانكارا  تعریف ی استفاده نمایم

•
.  ه ها مقرار داد  معیارهاي ایمنی ی ههما ت  غلی هراي انتخاب پیمانكارا  می توانم کمک کننم: یادآیري•

263



45001مریري هر تعاریف ی هنمهاي ایدی 

ممیدي داخلی: 9-2

ساخما  هایم ممیدي داخلی را در دواصل خمانی طرح ریدي  مه در مورد ارائه اطالعات در مورد 
.  سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی در موارد خیر اجرا نمایم

:انطباق دارد ها( الف
الدامات خود ساخما  هراي سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی  امل خط مشی ی اهماف ( 1

ایمنی ی ههما ت  غلی 
الدامات این ممرك ( 2
.هه طور اثرهخش ایجاد ی حفظ  مه است( ب
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:هاخنگري ممیریت: 9-3

ي  مه هراي ممیریت ار م هایم سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی را در دواصل خمانی هرنامه رید
ل موارد خیر هاخنگري هایم  ام. ها کفایت هود  ی اثرهخشی هاخنگري نمایم–اطمینا  اخ تمایم مناسب 

: ها م
یضعیت اقمامات مرهوط هه هاخنگري هاي قبلی ( الف
غلی تغییرات در مسائل هری  ی دری  ساخمانی مرتبط ها سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  ( ب
نیاخها ی انتظارات طرف هاي ذینفع ( 1
الدامات قانونی ی سایر الدامات( 2
درصت ها ی ریسک ها ( 3
.  گستره اي که خط مشی ی اهماف سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت  غلی رآیرده  مه انم( ج
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: ههبود مستمر: 10-3

هما ت  غلی ساخما  هایم هه طور مستمر اخ نظر تناسب کفایت ی اثرهخشی سیستم ممیریت ایمنی ی ه
.خود را اخ طریق موارد خیر ههبود هخشم

اددایش عملكرد سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت( الف
.  ارتقاي درهنگی در ساخما  که سیستم ممیریت ایممنی ی ههما ت را حمایت نمایم( ب
.  هبود هخشمارتقاي مشارکت کارکنا  در هرقراري عملیاتی که سیستم ایمنی ی ههما ت  غلی را ه( ج
. ا  اطالع رسانی در خصوص نتایج ههبود مستمر هه کارکنا  ی در صورت یجود نماینمه کارکن( د
.هرقراري ی نگه داري اطالعات ممی  هه عنوا   واهم ههبود( د
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آموزش ایمنی 
کارفرمایان



قبالدرکارفرمایانقانونیوحقوقیهایمسئولیت

کارگران

قانونیتکالیف



: قانو  کار 85ماده 

ریدق هدایی کده اخ طهراي صیانت نیریي انسانی ی مناهع مادي کشور رعایت دستور العمل

ی یخارت ههما ت، درمدا  ی آمدوخش( جهت تأمین حفاظت دنی) وراي عالی حفاظت دنی 

ط جهت جلوگیري اخ هیماریهاي حرده اي ی تامین ههما دت کدار ی کدارگر ی محدی)پد كی 

.ستتمیین می  ود، هراي کلیه کارگاهها ،کاردرمایا  ، کارگرا  ی کارآموخا  الدامی ا( کار



: قانو  کار 87ماده 

یس ا خاصی حقیقی ی حقوقی که هخواهنم کارگاه جمیمي تأس

ار ی نماینم یا کارگاه موجود را توسعه دهنم مكلفنم هدمیاً هرنامده کد

ی هاي مورد نظر را اخ لحاظ پدیش هیندهاي ساختمانی ی طرحنقشه

در امر حفاظت دنی ی ههما ت کار هدراي اظهدار نظدر ی تاییدم هده

. یخارت کار ی امور اجتماعی ارسال نماینم 

ها مندوط هده رعایدت  مقدررات حفداظتی ی ههره هرداري اخ کارگاه

. ههما تی خواهم هود



:قانو  کار 89ماده 

ه آخمایش کاردرمایا  مكلفنمپیش اخههره هرداري اخما ینها، دستگاهها، اهدار ی لواخمی ک

مه آنها مطاهق ها آئین نامه هاي مصوب  وراي عالی حفاظت دندی ضدریري  دناخته  د

ت است، آخمایش هاي الخم را توسط آخمایشگاهها ی مراکد مورد تاییم  وراي عالی حفاظد

ار دنی انجام داده ی ممارك مرهوطه را حفظ ی یک نسخه اخآنها را هراي اطالع هه یخارت ک

.ی امور اجتماعی ارسال نماینم 



: قانو  کار 91ماده 

قدانو  85کاردرمایا  ی مسئوال  کلیه یاحمهاي موضوع مداده 

راي کار مكلفنم هر اساس مصوهات  دوراي عدالی حفاظدت دندی هد

تأمین حفاظدت ی سدالمت ی ههما دت کدارگرا  در محدیط کدار ، 

یسددایل ی امكانددات الخم را تهیدده ی در اختیددار آنددا  قددرار داده ی 

خصوص چگونگی کارهرد یسایل دوق الذکر را هه آنا  هیاموخنم ی در

ور اددراد مدذک. رعایت مقررات حفاظتی ی ههما تی نظارت نمایندم 

تی نید ملدم هه اسدتفاده ی نگهدماري اخ یسدایل حفداظتی ی ههما د

. دردي ی اجراي دستور العملهاي مرهوطه کارگاه می ها نم



: قانو  کار 92ماده 

این قانو  که  اغلین در آنها هه اقتضداي ندوع کدار در85کلیه یاحم هاي موضوع ماده 

د ههما دتی معرض هریخ هیماریهاي نا ی اخ کارقرار دارنم هایستی سالی یكبار توسط مراک

درمانی معاینه ی آخمایشات الخم را هه عمل آیرندم ی نتیجده را در پریندمه مرهدوط ضدبط

.نماینم

مبدتال چنانچه ها نظر  وراي پد كی درد معاینه  مه هه هیماري نا دی اخ کدار:  1تبصره 
ی هدمی  ها م کاردرما ی مسئولین مرهوط مكلفنم کار ای را هر اساس نظدر  دوراي پد دك

. کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگري تعیین نماینم
یم در صورت مشاهمه چنین هیمارانی ، یخرات کار ی امور اجتماعی مكلف هه هاخد: 2تبصره 

.  ی تاییم مجمد  رایط دنی ی ههما ت ی ایمنی محیط کار خواهم هود



:قانو  کار93ماده  
ات  همنظور جلب  مشارکت  کارگرا   ی نظارت  هر حسن  اجراي  مقرر

حفدداظتی  ی ههما ددتی  در محددیط کددار ی پیشددگیري  اخ حددوادث  ی 
هیماریها، در کارگاههائی  کده  یخارت  کدار ی امدور اجتمداعی  ی یخارت  
ه  ههما ت  ، درما   ی آموخش  پد كی ضریري  تشدخیص  دهندم کمیتد

. حفاظت  دنی  ی ههما ت  کار تشكیل  خواهم  م
  ی کمیته  مذکور اخ ادراد متخصص  در خمینه  حفاظت  دندی: 1تبصره  

 اعضداء ی اخ هین. ههما ت  حرده اي  ی امور دنی  کارگاه  تشكیل  میشدود
مور دی نفر  خص  یاجم  رایطی  که  مورد تائیم یخارتخانه هاي  کار ی ا
گردنم اجتماعی  ی ههما ت ، درما   ی آموخش  پد كی  ها نم تعیین  می
مدا ی که  یظیفه   ا   هرقراري  ارتباط میدا   کمیتده  مدذکور هدا کاردر

یخارت  کددار یامددور اجتمدداعی  ی یخارت  ههما ددت  ، درمددا   ی آمددوخش  
. پد كی  می ها م 

ائی هدنحوه تشكیل ی ترکیب اعضاء هر اسداس دسدتورالعمل: 2تبصره
خواهم هود که توسط یخارت کار ی امور اجتماعی ی یخارت ههما دت ، 

.درما  ی آموخش پد كی تهیه ی اهالغ خواهم  م



:قانو  کار   94ماده

ایدن قدانو  85در مواردي که یک یا چنم نفر اخ کارگرا  یا کارکنا  یاحمهاي موضوع مداده 

اینم مدی امكا  یقوع حادثه یا هیماري نا ی اخ کار را در کارگاه یا یاحم مرهوطه پیش هینی نم

ما ت کدار تواننم مراتب را هه کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار یا مسئول حفاظت دنی ی هه

ور اطالع دهنم ی این امر نید هایستی توسط درد مطلدع  دمه در ددتدري کده هده همدین منظد

. ود ثبت گرددنگهماري می

انم ، چنانچه کاردرما یا مسئول یاحم ، یقوع حادثه یا هیماري نا ی اخ کار را محقق نم: 1تبصره

ی موظف است در اسرع یقت موضوع را همراه ها دالیل ی نظرات خود هه نددیكترین یاحدم کدار

امور اجتماعی محل اعالم نمایم اداره کار ی امور اجتماعی مذکور موظف است در اسدرع یقدت 

.توسط هاخرسین کار هه موضوع رسیمگی ی اقمام الخم را معمول نمایم



:قانو  کار   95ماده
عهدمه مسئولیت اجراي مقررات ی ضدواهط دندی ی ههما دت کدار هدر 

ایدن قدانو  85یاحمهاي موضوع ذکر  مه در ماده مسئولینیا کاردرما 
خواهم هود هرگاه هر اثر عمم رعایت مقررات مذکور اخ سدوي کاردرمدا یدا 

مدذکور اخ مسدئولیدا  خص کاردرمدا مسئول یاحم حادثه اي رخ دهم ، 
ی نید مجاخاتهداي مندمرج در ایدن قدانو  مسدئولحقوقی ی کیفري نظر 
.است 
ایدن قدانو  85کاردرما یا مسئوال  یاحم هداي موضدوع مداده : 1تبصره

ریق موظفنم کلیه حوادث نا ی اخ کار را در ددتر ییژه اي که درم آ  اخ ط
یخارت کار ی امور اجتماعی اعالم میگردد ، ثبدت ی مراتدب را سدریعاً هده 

.صورت کتبی هه اطالع اداره کار ی امور اجتماعی محل هرساننم
این قانو  85چنانچه کاردرما یا ممیرا  یاحمهاي موضوع ماده : 2تبصره

ار هراي حفاظت دنی ی ههما ت کدار یسدایل ی امكاندات الخم را در اختید
بلی هاي الخم ی تذکرات قکارگر قرار داده ها نم ی کارگر ها یجود آموخش

. م، همی  توجه هه دستورالعمل ی مقررات موجود، اخ آنها اسدتفاده ننماید
حل کاردرما مسئولیتی نخواهم دا ت در صورت هریخ اختالف راي هیات

.اختالف نادذ خواهم هود



:قانون کار   98ماده
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حـق
دارند بدون اطالع قبلی در هـر موقـع از شـبانه روز بـه موسسـات 

این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازنـد و نیـز8۵مشمول ماده 
ت می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صور

.لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند
ی یرید هاخرسا  کار هه کارگاههاي خانوادگی منوط هه اجداخه کتبد: 1تبصره

.دادستا  محل خواهم هود



:قانو  کار   104ماده

سدا  کاردرمایا  ی دیگر کسانی که مانع یرید هاخر

کددار ی کار ناسددا  ههما ددت کددار هدده کارگاههدداي 

ه مشمول این قانو  گردنم ی یا مدانع انجدام یظیفد

ایشا   ونم یا اخ داد  اطالعات ی مدمارك الخم هده 

آنا  خودداري نماینم، حسب مورد هه مجاخات هداي 

.مقرر در این قانو  محكوم خواهنم  م



:قانو  کار  105ماده

ا هدریخ هرگاه در حین هاخرسی هه تشخیص هاخرس کار یا کار ناس ههما ت حرده اي احتمال یقوع حادثه ی ی

اً هده خطر در کارگاه داده  ود، هاخرس کار یا کار ناس ههما ت حرده اي مكلدف هسدتنم مراتدب را ددوراً ی کتبد

.کاردرما یا نماینمه ای ی نید هه رئیس مستقیم خود اطالع دهنم

یخارت کار ی امور اجتماعی ی یخارت ههما ت ، درما  ی آموخش پد كی حسب مورد گدارش هاخرسدا  : 1تبصره

ی کار ی کار ناسا  ههما ت حرده اي ، اخ دادسراي عمومی محل ی در صورت عمم تشكیل دادسرا اخ دادگاه عموم

محل تقاضا خواهنم کرد دوراً قرار تعطیل ی الك ی مهدر تمدام یدا قسدمتی اخ کارگداه را صدادر نمایدم دادسدتا  

ط مرجدع هالداصله نسبت هه صمیر قرار اقمام ی قرار مذکور پس اخ اهالغ قاهل اجراست دستور رددع تعطیدل توسد

مدهور در صورتی صادر خواهم  م که هداخرس کدار یدا کار دناس ههما دت حردده اي ی یدا کار ناسدا  ذیدرهط 

. دادگستري ردع نواقص ی معایب موجود را تائیم نموده ها نم



:قانون کار  10۵ماده

ل می کاردرما مكلف است در ایامی که هه علت دوق کار تعطی: ٢تبصره

. ود، مدد کارگرا  کارگاه را هپرداخد

متضررا  اخ قرارهاي موضوع این ماده در صورت اعتراض هده : 3تبصره

اه ، گدارش هاخرس کار ی یا کار ناس ههما ت حرده اي ی تعطیدل کارگد

اه می تواننم اخ مراجع مدهور ، هه دادگداه صدالح  دكایت کنندم ی دادگد

م مكلف است هه دوریدت ی خدارج اخ نوهدت هده موضدوع رسدیمگی نماید

.تصمیم دادگاه قطعی ی قاهل اجرا است



قدانو  تأمین اجتمداعی، درصدورت یقدوع حادثده نا دی اخ کدار، 65هراساس ماده •
  حادثه کاردرما مكلف است اقمامات الخم ایلیه را هراي جلوگیري اخ تشمیم یضعیت

ریخ اداري اخ تاریخ یقوع حادثه هه صدورت 3دیمه هه عمل آیرده ی مراتب را ظرف 
اخ چنانچده کاردرمدا هدراي جلدوگیري.کتبی هه ساخما  تأمین اجتماعی اطالع دهم

تشددمیم یضددع حادثه دیددمه متحمددل هدیندده هایی  ددود اخ آنجددایی کدده هیمه  ددمه 
تحت پو ش تأمین اجتماعی است ی ساخما  مكلف هده ارائده خدممات درمدانی هده
هیمه  مگا  است کاردرما می تواندم هدراي دریاددت هدینده هاي خدود هده سداخما  

.تأمین اجتماعی مراجعه کنم
یخ تأکیم ساخما  تأمین اجتماعی هراي اطالع رسانی کاردرما اخ حادثده ظدرف سده ر•

نمي اداري هه دلیل ارسال هاخرسا  هراي تشخیص ماهیت حادثه ی همچنین ههره م
هیمه  مه اخ حمایت هاي درمانی هیمه  مه اخ حمایت هاي درمانی ی هیمده اي مقدرر 

.در قانو  تأمین اجتماعی است



قدانو  تأمین اجتمداعی در مدواردي کده یقدوع 66ماده •

نه حادثه نا ی اخ کار هه علت عمم توجه کاردرما در خمی

رعایت مقررات حفاظت ایمندی ی دندی ها دم، سداخما  

تأمین اجتمدداعی پددس اخ اخددذ نظددر هاخرسددا ، تعهددمات 

قانونی درخصوص هیمه  مه را اعمال ی خسارات یارده اخ

.کاردرما را یصول می کنم





مربوطههاینامهآیین

قانونیتکالیف



آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

اي کاردرما یا نماینمه قانونی یي مكلف است پیش اخ راه انماخي کارگداه، دیره هد-1ماده 
.آموخش ایمنی عمومی متناسب ها نوع کار را هگذرانم

گرا  در کارگاههایی که قبل اخ تصویب این آیین نامه راه انماخي  مه است، کدار-2ماده 
ا ی کارآموخا   اغل می هایست دیره هاي آموخش ایمنی را طی نموده ی گواهینامه مرهوطه ر

.اخذ نماینم

در مورد کارگاههایی که قبل اخ تصویب ایدن آیدین نامده راه اندماخي  دمه اندم، -3ماده 
. کاردرمایا  مكلفنم دیره هاي آموخش ایمنی را طی نماینم

د رمواردي که کار اخ طریق پیمانكاري انجام میگیدرد، کاردرمدا یدا صداحب کدار-4ماده 
مات مكلف است قبل اخ انعقاد قرارداد، اخ پیمانكارا  ی کدارگرا  تحدت پو دش آنهدا، مسدتن

.آموخش ایمنی را اخذ نماینم

رایده کاردرما مكلف است پیش اخ هكار گمارد  کارگرا  ی کارآموخا  نسدبت هده ا-5ماده 
.آموخش ایمنی متناسب ها نوع کار هه آنا  اخ طریق مرجع ذیصالح اقمام نمایم
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آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

را  کاردرما مكلف است ها تاییم مراجع ذیصالح آموخش هاي ایمنی متناسب هدا ندوع کدار هده کدارگ-6ماده 
. اغل ی کارآموخا  خود ارایه نمایم

ی هاي آموخش ایمنددر کارگاه هایی که مشمول طرح طبقه هنمي مشاغل می ها نم، گذرانم  دیره-7ماده 
.مطاهق این آیین نامه هایستی در  ناسنامه  غلی کارگرا  مرهوطه لحاظ گردد

طی دیره هاي آموخش ایمنی هایدم هده عندوا  یكدی اخ ضدریریات انتخداب ی معرددی کاردرمایدا  ی -8ماده 
.کارادرینا  ی کارگرا  نمونه منظور گردد

را دستورالعمل اجرایی این آیین نامه که سطح هنمي آموخش ی همچنین ایلویت هنمي گدریه هدمف-9ماده 
. امل میشود توسط کمیته اي متشكل اخ اعضاي تعیین  مه تمیین  مه است

.کلیه دیره هاي آموخش ایمنی در سراسر کشور اخ طریق مراجع ذیصالح انجام خواهم گردت-10ماده 

قانو  کار اخ طریدق هاخرسدا  96ادارات کار ی امور اجتماعی استانها مكلفنم هه موجب هنم ج ماده -11ماده 
.کار، نظارت هاي الخم را اعمال نماینم

ت چگونگی اجراي دیره هاي آموخ ی هر عهمه مرکد تحقیقات ی تعلیمات حفاظدت دندی ی ههما د-12ماده 
.کار ستادي است
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ارآئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت ک
ات هه منظور تامین مشارکت کارگرا  ی کاردرمایا  ی نظارت هر حسن اجدراي مقدرر: 1ماده  

اي حفاظت دنی ی ههما ت کار، صیانت نیریي انسانی ی منداهع مدادي کشدور در کارگداه هد
مشمول ی همچنین پیشدیگیري اخ حدوادث ی هیمداري هداي نا دی اخ کدار، حفدظ ی ارتقداء 
سالمتی کارگرا  ی سالم ساخي محدیط هداي کدار، تشدكیل کمیتده هداي حفاظدت دندی ی
ههما ت کار ها رعایت ضواهط ی مقررات مندمرج در ایدن آیدین نامده در کارگاههداي کشدور 

.الدامی است
ام نفر کارگر ها نم، کاردرما مكلف است کمیته اي هده ند25کارگاههایی که داراي : 2ماده  

:کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار در کارگاه ها اعضاي ذیل تشكیل دهم

کاردرما یا نماینمه تام االختیار ای–1
نماینمه  وراي اسالمی کار یا نماینمه کارگرا  کارگاه–2
ممیردنی ی در صورت نبود  ای یكی اخ سراستادکارا  کارگاه–3
مسئول حفاظت دنی–4
مسئول ههما ت حرده اي–5
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ارآئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت ک
ام نفر کارگر ها نم، کاردرما مكلف است کمیته اي هده ند25کارگاههایی که داراي : 2ماده  

:کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار در کارگاه ها اعضاي ذیل تشكیل دهم
ظت دندی مسئول حفاظت دنی می هایستی ترجیحاً اخ دارغ التحصیال  ر ته حفا: 1تبصره 

.ی ایمنی کار ها م

اي رددهمسئول  ههما ت حرده اي می هایستی ترجیحاً دارغ التحصیل ههما ت ح: 2تبصره  
.یا پد ک عمومی مورد تاییم مرکد ههما ت  هرستا  ها م

رنامه هاي اعضاي کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار ها هدینه کاردرما هایستی در ه: 3تبصره 
ط هداي ذیدرهآموخ ی ی هاخآموخي مرهوط هه حفاظت دنی ی ههما ت کار کده توسدط ارگدا 

.هرگدار می گردد  رکت نماینم
ک نفر نفر کارگر دا ته ها نم در صورتی که ی100تا 25در کارگاه هایی که هین : 4تبصره 

ه نفدر اخ یا دی نفر اخ اعضاء کمیته در کارگاه حضور نما ته ها نم جلسه کمیته ها حماقل سد
یدا ادراد مذکور تشكیل می گردد مشریط هر آنكده در ایدن کمیتده مسدئول حفاظدت دندی

.مسئول ههما ت حرده اي حضور دا ته ها م
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ارآئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت ک
ر نفر کارگر دارنم ی نوع کار آنها ایجاب نمایم ها نظد25در کارگاه هایی که کمتر اخ : 3ماده  

اي محدل، کاردرمدا مكلدف هده مشترك ی هماهنگ هاخرس کار ی کار ناس ههما دت حردده
.تشكیل کمیته مذکور خواهم هود

-یل مدیدر اینگونه کارگاه ها کمیته مذکور ها سه نفر اخ اعضاء هه  رح ذیل تشدك:  1تبصره
:گردد

کاردرما یا نماینمه تام االختیار یي–1
نماینمه  وراي اسالمی کار یا نماینمه کارگرا  کارگاه–2
.مسئول حفاظت دنی ی ههما ت حرده اي–3

ایم هه اي هراي اینگونه کارگاه ها هصالحیت مسئول حفاظت دنی ی ههما ت حرده: 2تبصره 
.تاییم اداره کار ی مرکد ههما ت محل هرسم
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ارآئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت ک
شدكیل در کلیه کارگاه هایی که کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار ها سده نفدر ت:  3تبصره 

رآنكده مشدریط ه. توانم یک نفر ها دماي میگردد مسئول حفاظت دنی ی ههما ت حردهمی
هاي الخم که ها هدینه کاردرما توسدط مرکدد ههما دت ی یدا اداره کدل محدل پس اخ آموخش

.حسب مورد تشكیل می گردد  رکت نموده ی گواهی نامه الخمه را دریادت نمایم
ل گدردد جلسات کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار هایم الاقل هرماه یک هار تشكی: 4ماده  

. مایندمی در ایلین جلسه خود نسبت هه انتخاب یک نفر دهیر اخ میا  اعضداء کمیتده اقدمام ن
.ه خواهم هودتعیین خما  تشكیل جلسات ی تنظیم صورتجلسات کمیته هه عهمه دهیر جلس

ت در مواقع ضریري یا خیدتر اخ موعم ها پیشنهاد ممیرکارخانه یا مسدئول حفاظد:  1تبصره 
.اي کمیته تشكیل خواهم  مدنی ی یا مسئول ههما ت حرده

کاردرمددا مكلددف اسددت یددک نسددخه اخ تصددمیمات کمیتدده مددذکور ی همچنددین :  3تبصددره 
.صورتجلسات تنظیم  مه را هه اداره کار ی مرکد ههما ت مرهوطه ارسال نمایم
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ارآئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت ک
:یظایف کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار هه  رح ذیل است: 5ماده  

ادات الخم طرح مسایل ی مشكالت حفاظتی ی ههما تی در جلسات کمیته ی ارایه پیشنه–1
.هه کاردرما جهت ردع نواقص ی سالم ساخي محیط کار

ع آنهدا انعكاس کلیه ایرادات ی نواقص حفاظتی ی ههما تی ی پیشنهادات الخم جهت ردد–2
.هه کاردرماي کارگاه

همكاري ی تشریک مساعی ها کار ناسدا  ههما دت حردده اي ی هاخرسدا  کدار جهدت –3
.اجراي مقررات حفاظتی ی ههما ت کار

ظتی توجیه ی آ نا ساخي کارگرا  نسبت هه رعایت مقررات ی مواخین ههما دتی ی حفدا–4
.در محیط کار

می  هاي الخم هراي انجام کار مطمئن، سالم ی ههمكاري ها کاردرما در تهیه دستورالعمل–5
.ارخطر ی همچنین استفاده صحیح اخ لواخم ی تجهیدات ههما تی ی حفاظتی در محیط ک
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:یظایف کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار هه  رح ذیل است: 5ماده  

ت کدار که درامرحفاظت دندی ی ههما دت حفداظتی ی ههما دپیشنهاد هه کاردرما جهت تشویق کارگرانی–6
.عالقه ی جمیت دارنم

نا ی اخ پیگیري الخم هه منظور تهیه ی ارسال صورتجلسات کمیته ی همچنین درم هاي مرهوط هه حوادث–7
.کار ی هیماري هاي نا ی اخ کار هه ارگا  هاي ذیرهط

ء کدارگرا  پیگیري الخم در انجام معاینات قبل اخ استخمام ی معاینات ادیاري هه منظور پیشگیري اخ اهدتال–8
.هه هیماري هاي نا ی اخ کار ی ارایه نتایج حاصله هه مراکد ههما ت مرهوطه

ر اعالم موارد مشكوك هه هیماري هاي حرده اي اخ طریق کاردرما هه مراکد ههما ت مرهوطه ی همكداري د–9
ال  مه ی یدا در اي مبتهاي حردهتعیین  غل مناسب هراي کارگرانی که هه تشخیص  وراي پد كی هه هیماري

(.قانو  کار92ماده 1موضوع تبصره . )معرض اهتال آنها قرار دارنم

رم جمع آیري آمار ی اطالعات مرهوطه اخ نقطه نظر مسایل حفداظتی ی ههما دتی ی تنظدیم ی تكمیدل دد–10
.صورت نواقص موجود در کارگاه

.ه اخ آنهاهاخدیم ی معاینه اهدار کار ی یسایل حفاظتی ی ههما تی در محیط کار ی نظارت هر حسن استفاد-11
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نه هاي نا ی اخ کار کارگرا  ی تعیدین ضدریب تكدرار ی ضدریب  دمت سداالثبت آمار حوادث ی هیماري–12

.حوادث

اي ی همچندین نصدب پوسدترهاي آموخ دی هاي حردهنظارت هر ترسیم نمودار میدا  حوادث ی هیماري–13
.ههما تی ی حفاظتی در محیط کار

.هاي ایجاد خطرات حفاظتی ی ههما تی در کارگاهاعالم کانو –14
و صحیح نظارت هر نظم ی ترتیب ی آرایش مواد ایلیه ی محصوالت ی استقرار ما ین آالت ی اهدار کار هه نح–15

.ی ایمن ی همچنین تطاهق صحیح کار ی کارگر در محیط کار

ر کارگداه تعیین خط مشی ری ن ی منطبق ها مواخین حفاظتی ی ههما تی هرحسب  رایط اختصاصی ه–16
هداي جهت حفظ ی ارتقاء سطح ههما ت ی ایمنی محیط کار ی پیشگیري اخ ایجاد حوادث احتمدالی ی هیمداري

. غلی

ر هاي اجرایی حفاظتی ی ههما تی جهت اعمال در داخدل کارگداه دتهیه ی تصویب ی صمیر دستورالعمل–17
یولدوژیكی ی مورد پیشگیري اخ ایجاد عوارض ی هیماري هاي نا ی اخ عوامل دیدیكی،  یمیایی، ارگوندومیكی، ه

.ریانی محیط کار

ه اي یجود کمیته حفاظت دنی ی ههما ت کار ی مسئولین حفاظت ی ههما ت حردد: 6ماده  
م هاي قانونی کاردرما درقبال مقررات یضع  مه نخواهدیجه رادع مسئولیتهیچدر کارگاه هه

.هود
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وط هه کلیه کارگاه هاي موجود ی کارگاه هایی که در آتیه تاسیس می  ونم هایم مقررات عمومی مره: 1ماده 

.قانو  کار رعایت نماینم48حفاظت ی ههما ت کار را که در این آئین نامه مقرر می  ود طبق ماده 

ساختما  
.ساختما  کارگاه ها ی کارخانه ها هایم ها یضع آب ی هواي محل متناسب ها م: 2ماده 

ه متر مكعب دضا منظور گردد ی دضاي ا غال  مه هه یسیل12هراي هر کارگر در کارگاه حماقل هایم : 3ماده 
ور محسدوب ما ین آالت یا اهدار ی اثاثیه مرهوط هه کار همچنین دضاي هاالتر اخ ارتفاع سه متر جدء دضاي مدهد

. ودنمی

داخدل ه سقف ی همنه ی کف عمارات کارگاه هایم ها مصالحی ساخته ی انمید  ود که اخ نفوذ رطوهت هد: 4ماده 
.گرما ی یا سرماي خارج گردداالمكا  مانع نفوذنمایم ی حتی کارگاه جلوگیري 

تشدو کف عمارات کارگاه هایم هموار ی همی  حفره هوده ی هه نحوي مناسب مفریش  ود که قاهل  س: 5ماده 
.ها م ی تولیم گرد ی غبار نكنم ی موجب لغدیم  کارگرا  نگردد

یب در مواردي که نوع کار اقتضاي ریخته  م  آب را هه کف کارگاه دا ته ها م هایدم کدف کارگداه داراي  د
.متناسب ی مجراي مخصوص هراي خریج آب ی جلوگیري اخ جمع  م  آب در کف کارگاه ها م
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اه تا یک در محل هایی که مواد  یمیایی ی سمی هكار می هرنم هایم همنه دیوار کارگ: 6ماده 

.متر ی  صت سانتیمتر ارتفاع اخ کف خمین قاهل  ستشو ها م

هایی موجود ها م کده احتمدالها یا سوراخدر صورتی که در ساختما  کارگاه دهانه: 7ماده 
ماقل هایی کده حدسقوط ا خاص هرید هایم هه یسیله نصب پو ش هاي دلدي محكم ی نرده

.یمسانتیمتر ها م موجبات جلوگیري اخ سقوط ا خاص ی ردع خطر هعمل آ60ارتفاع آ  
سانتیمتر ی پاگردهاي آ  متناسدب هدا 120عرض پلكا  عمومی کارگاه هایم حماقل : 8ماده 

ایدم در مورد پلكا  هایی که هیش اخ چهار پله دارد در طرف هداخ پلكدا  ه. عرض مدهور ها م
.نرده محكم نصب  ود ی در مسیر پلكا  نبایم هیچگونه مانعی یجود دا ته ها م

اي یرید عمارات کارگاه هایم هه تناسب یسعت محل کار هه انماخه کادی در ی پنجره هر: 9ماده 
.نور ی هوا دا ته ها م

کارگاه هایی که یسایل کار ی نوع محصول آ  طوري است کده هیشدتر در معدرض: 10ماده 
.حریق یاقع می  ود حتی االمكا  هایم ها مصالح نسوخ ساخته  ونم
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در . مین  ودمتناسب ها نوع کار ی محل تا( طبیعی یا مصنوعی)در هر کارگاه هایستی ری نایی کادی : 11ماده 

اههداي صورتی که هراي ری نایی اخ نور مصنوعی قوي استفاده  ود هایم هدراي ممانعدت اخ نداراحتی چشدم حب
.مخصوصی نصب گردد

هایدم کلیه پنجره هاي همنه ی سقف که جهت ری نایی اطاق ها تعبیه  مه ی کلیه چراغهدا ی حباههدا: 12ماده 
.نظیف نگاه دا ته  ود

تهویه ی حرارت : دصل سوم 
در . محل کار در هر کارگاه هایم هطوري تهویه  ود که کارگرا  همیشه هدواي سدالم تدنفس نمایندم: 13ماده 

الدی 30مورد محل هاي کار پو یمه مقمار حماقل هواي الخم هراي هر کارگر هر حسب نوع کار در هر سداعت 
.متر مكعب می ها م50

ور هدا در کارگاه هایی که دید ی یا گاخ ی یا گرد ی غبار ی یا هخارهاي مضر ایجاد می  ود هایم مواد مده: 14ماده 
یجاد یسایل دنی موثر طوري اخ محل تولیم هه خارج کارگاه همایت  ود که مداحمت ی خطري هراي کارگرا  ا

.ننمایم
.وددرکارگاه هایی که تهویه طبیعی کادی نبا م هایم اخ یسایل تهویه مصنوعی استفاده  : 15ماده 
اهدل هر کارگاه هایم داراي یسائلی ها م که در خمستا  ی تاهستا  درجه حرارت داخلی آ  هه یضدع ق: 16ماده 

.تحملی نگاهماري  ود
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ارج در هر سالن کار هه تناسب تعماد کارگرا  هایم درهاي یک طرده اي که هده خد: 17ماده 

هاخ  ونم هنام درهاي نجات یجود دا ته ها م ی درهاي مدهور هه راهریها ی یا معاهر خریجدی
.ساختما  منتهی  ونم

درهاي خریجی نجات هیچوقت نبایدم قفدل ها دم ی هایدم هده یسدیله عالیدم ی یدا : 18ماده 
.چراغهاي مخصوصی اخ داخل مشخص ها م

متدر ی 5طبقده ایل )کلیه پلكانها ی پاگردها در ساختما  هاي هلنمتر اخ دی طبقده : 19ماده 
.ونمهایم ها مصالح ساختمانی نسوخ ساخته  (  ودمتر محاسبه می4سایر طبقات هر کمام 

در تدا درهایی که هه طرف پلكا  هاخ می  ود هایم الاقل داصلهراي هه انماخه عدرض: 20ماده 
.نخستین پله هراي توقف دا ته ها م

اعدالم در کارگاه هایی که هیشتر احتمال هریخ حریق می رید هایم یسایل مخصوص: 21ماده 
.هكار رید هه طوري که در تمام محوطه کار اعالم خطر  نیمه  ود( آژیر)خطر 
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کاردرما موظف است مواد محترقه مورد نیاخ کارخانه را در تانک ها ی مخداخنی کده : 22ماده 

جدا ی مقایم در مقاهل آتش ها نم نگهماري نمایم ی این مخاخ  ی تانک ها هایم اخ محل کار م
.داصله کادی دا ته ها نم

ارد در نقاطی که مواد منفجره ی یا مواد سریع االحتراق یا سریع اال تعال یجدود د: 23ماده 
.داستعمال دخانیات ی ری ن کرد  ی حمل کبریت ی دنمك ی امثال آنها هایم ممنوع گرد

: در موارد خیر تعبیه ی نصب هرق گیر الدامی است : 24ماده 

-یساختما  هایی که در آ  مواد قاهل احتراق ی یا انفجار تولیم ی یا ذخیره ی انبدار مد-الف
. ود
دیگر درآنها نگهماري ا تعالی ریغن ی یا مواد قاهل تانک ها ی مخاخنی که هندین ی نفت-ب
. ودمی
.کوره هاي مرتفع ی دیکش هاي هلنم-ج 
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كه، خنجیدر اخ قبیل تسمه، دل( ترانسمیسیو  )کلیه قسمت هاي انتقال دهنمه نیری : 25ماده 

ها که امكا  ایجاد سدانحه هدراي ی چرخ دنمه ی امثال آ  ی همچنین قسمت هایی اخ ما ین
. کارگر دا ته ها م هایم داراي پو ش ی یا حفاظ ها استقامت کادی ها م

خشدی قبل اخ  ریع هه تعمیر ی نظادت ی ریغنكاري ما ین ها هایم هطور اطمینا  ه: 26ماده 
.آنها را متوقف ساخت 

کار هااینمنظور آخمایش یا پس اختعمیر الخمست انماختن ما ین ها هه هنگام راه-تبصره 
صالحیت ای نظر ممیر دنی ی یا نماینمه دنی ذياهدار مطمئن هه یسیله متخصصین دنی تحت

.انجام گیرد
ر در موقع تعمیر تانک ها ی مخاخ  مواد خطرناك ی قاهل احتراق ی ا تعال ی انفجدا: 27ماده 

وهی اخ قبیل مخاخ  هندین ی نفت ی ریغن ی غیره هایم مخاخ  مذکور تخلیده ی سدپس هده خد
 ستشو  ود هه طوري که هر گونه مواد خائم ی خطرناك اخ جدمار داخلدی آ  خائدل گدردد ی

ه هاي مخاخ  هاخ هدوده ی هدهراي آنكه گاخهاي موجوده احتمالی هكلی خارج  ود هایم دریچه
.یسایل الخم تهویه گردد
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كدار یسایل ی ادیات الكتریكی هایم داراي حفاظ هوده ی طدوري سداخته ی نصدب ی ه: 28ماده 

.هرده  ود که خطر هرق خدگی ی آتش سوخي یجود نما ته ها م

خاصی که نصب ی امتحا  ی یا تنظیم یسایل ی ادیات الكتریكی هایم دقط توسط ا : 29ماده 
مدایش صالحیت دنی آنها محرخ ها م انجام گیرد ی متخصص قبل اخ  ریع هكار آنرا مدورد آخ

.قرار دهم

د در هراي جلوگیري اخ اخدیاد سیم هاي متحرك ی آخاد الخمست هه مقمار کادی پری: 30ماده 
.هاي مناسب نصب گردد تا هه سهولت هتوا  اخ آنها استفاده نمودمحل

ها یها ی متعلقات ی همچنین حفاظها ی هستهاي هرق ی لولهها ی خره کاهلپو ش: 31ماده 
لدوگیري اخ سایر قسمت هاي دلدي یسایل هرق که مستقیماً تحت دشار هرق نیستنم هراي ج

.هریخ خطرات احتمالی هایم اتصال خمین موثري دا ته ها نم
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ا حدماکثر هاي اتصال خمین هایم داراي ضخامت کادی ی در نتیجه مقایمت کم ها نم تا هتواننم هدسیم: 32ماده 

ناً هایدم در ضم. جریا  احتمالی که در اثر اخ هین ردتن ی یا خراب  م  عایق هوجود آیم استقامت دا ته ها نم
خمین گدردد ههجریا  هرقموجب اتصالممار جریا  یسایل پیش هینی  ود که در صورت پیما  م  نقصی که

.کنمتمام ممار یا قسمت معیوب آنرا قطع
آنهدا را در نقاطی که احتمال صممه هه سیم هاي اتصال خمین می رید هایستی هده یسدیله مكدانیكی: 33ماده 

.محادظت نمود

ینكده هاي الكتریكی متحرك که داراي قسمت هاي دلدي همی  عایق ها نم اعم اخ ادر مورد دستگاه: 34ماده 
: ها جریا  متنایب کار کننم یا دائم هایم احتیاطات خیر هعمل آیم

ه ها دنم مگدر همنه هاي دلدي همی  عایق یسایل مدهور هایستی هطور اطمینا  هخشی اتصال خمین دا ت-الف 
.یلت ها م250اینكه جریا  دائم ها دشار کمتر اخ 

.یلت ممنوع است 250هكار هرد  دستگاه هاي الكتریكی متحرك ها یلتاژ هیش اخ -ب 
. ار هرده  وددر مواردي که هكار هرد  سیم اتصال خمین موثر مقمیر نبا م هایم جریانی ها یلتاژ کمتر هك-ج 

هاي آماده هه ا تعال ی همچنین در مجایرت مواد قاهل ا تعال هایدم دقدط اخ یسدایل مخصدوص در محیط-د 
.الكتریكی متحرکی استفاده  ود که اخ لحاظ عمم ایجاد ا تعال اطمینا  هخش ها م

301



 هاآئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه
هه خمدین در ممت تعمیر  بكه هرق هایم آنرا هه یسیله کلیم اخ منبع جریا  قطع ی: 35ماده 

.ردمتصل نمود ی در صورت لدیم هین سیم هاي  بكه نید اتصال مستقیم هرقرار ک

ی در محیطی که خطوط تحت دشار هرق یجود دارد تعمیر یا نصدب ما دین آالت: 36ماده 
خدگی نمایم اکیماً ممندوع کشی یا هرعمل دیگر که ممكن است ایجاد هرقدستگاه ها یا سیم

.ی دقط پس اخ قطع جریا  هرق انجام آ  مجاخ خواهم هود

یته ی سیم ها ی کاهل هاي هرق هایم داراي ریپوش عایق مناسب هدا دشدار الكتریسد: 37ماده 
ندی هدوده ی ریي اصدول د( رطوهت ، گرما ، ضرهه ی ساییمگی ی غیره )سایر  رایط موجوده 

. نصب ی حتی االمكا  در لوله ی یا کانال قرار گردته ها نم

ایدم توا  عایق نمدود هسیم هاي پل گردا  ، جرثقیل ی سایر سیم هایی را که نمی: 38ماده 
.طوري در حفاظ قرار داد که اخ اتصال احتمالی جلوگیري  ود
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هایی که مواد منفجره ی یا گاخهاي قاهدل احتدراق ی مدواد قاهدل ا دتعال در کارگاه: 39ماده 

اخ هداي هرقدی هده نحدوي ها دنم کده ایجداد جرقده ننمایدم ی ود هایستی اتصدالتولیم می
.موتورهایی که طبق اصول دنی هراي این قبیل کارها ساخته  مه استفاده  ود

دارد هایدم هایی که احتمال تولیدم الكتریسدیته سداکنآالت ی دستگاهکلیه ما ین: 40ماده 
لدوگیري اتصال خمین موثر دا ته ها نم تا اخ تراکم هارهاي الكتریسدیته سداکن ریي آنهدا ج

. ود

گاخها ، گدرد ی غبدار ی هخدارات)در محیطی که مواد قاهل ا تعال ی یا قاهل انفجار : 41ماده 
سدایل یجود دارد عالیه هر اتصال خمین هایم هده ی( قاهل انفجار ی مایعات قاهل ا تعال ی غیره

.مطمئن دیگري نید اخ تراکم هارهاي الكتریسیته ساکن جلوگیري نمود
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رهسدته ها کاردرما مكلف است آب آ امیمنی گوارا ی سالم هه مقمار کادی در مخاخ  سدر کلیه کارگاه: 42ماده 

.ی محفوظ که طبق اصول ههما ت ساخته ی نگاهماري  ود در دسترس کارگرا  هگذارد

کننم هایدم قدرص هداي نمدک طعدام دادههه کارگرانی که در گرماي خیاد هراي ممت ممیمي کار می: 43ماده 
. ود
.استفاده اخ لیوا  عمومی هراي آ امیم  آب ممنوع است : 44ماده 

نظم ی نظادت در کارگاه : دصل هشتم 
محل هاي کار ی سالن هاي کار ،راهریها ،  انبارها ی سایر قسمت هاي دیگر کارگاه هایم طبق اصدول: 45ماده 

.ههما ت نگاهماري  ود
ف سدالن دیوارها ، سقف، پنجره ها ی درها ی  یشه ها هایم پاکیده هوده ی هی عیب نگاهما ته  ونم ک: 46ماده 

.ها هایم پاکیده هوده ی در حمید امكا  تر ی لغدنمه نبا م

یبدی هاي کار انجام  دمه ی هده ترتجاری ی نظادت کرد  تا جایی که امكا  دارد هایم در دواصل نوهت: 47ماده 
.صورت گیرد که اخ انتشار گرد ی غبار جلوگیري  ود

د انماختن آب دها  ی هینی ریي خمین ی دیوار ی راه پله ممنوع است ی در هر محل کار هایم هده تعدما: 48ماده 
ف هایدم این ظری. کادی ظریف مخصوصی هراي ریختن خهاله ی ظریف دیگري هراي انماختن اخالط موجود ها م

.قاهل پاك کرد  هوده ی در  رایط مناسب ههما تی نگهماري ی گنمخدایی  ونم
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داضالب ی سایر دضوالت کارخانجات هایم هه یسیله مجاري داضالب هه چداه هدا ی یدا حوضدچه هداي: 49ماده 

نهدا طدوري تصفیه ریخته  ود ی این مجاري هایم ها مصالح غیر قاهل نفوذ ساخته  مه ی قطر داخلی ی  دیب آ
کادی هایی که  یبدر محل. ها م که هه سهولت داضالب را هه چاه ها ی یا حوضچه هاي تصفیه همایت نمایم

.یجود نمارد هه یسایل مكانیكی هایستی این منظور تامین گردد

الت در کارگاه هایی که دضوالت حاصله ممكن است موجب مسمومیت یا هیمداري گدردد هایدم دضدو: 50ماده 
والت هایم مدهور ها عملیات دیدیكی یا  یمیایی در حوضچه هاي مخصوص تصفیه گردد در هر حال در ددع دض
.اخ نظر حفظ سالمت ی ههما ت ی جلوگیري اخ خطرات ممكنه دقت ی پیش هینی هاي الخمه هعمل آیم

مواد ایلیه ی محصول کارگاه هایم طوري در داخل انبارها ی یا کارگاه گذارده  دود کده عبدور ی مدریر : 51ماده 
 دود کده کارگرا  ی در صورت اقتضا یسایل نقلیه هه راحتی ممكن ها م ی ضمناً مواد مدهور هایم طوري چیمه

.خطر سقوط ی هریخ سوانح یجود نما ته ها م
ایدم هر کارگاه هایم داراي تعماد کادی مستراح مردانه ی خنانه هطور مجددا ها دم سداختما  مسدتراح ه: 52ماده 

 دود اخ طوري ها م که هوي عفونت آ  هه یسیله هواکش هه خارج منتقل گردد ی آهی که در آ  استعمال می
اهده کارگر حماقل هایم یک مستراح یجود دا ته ها م ی در هر مستراح یک آدت25هراي هر .  یر هردا ته  ود

.گذا ته  ود  ستشو ی گنمخدایی مرتب مستراح ها الدامی است 
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که طبدق هر کارگاه هایم داراي تعماد کادی ری ویی یا  یر ها م ری ویی ها هایم طوري ساخته  ود: 53ماده 

نفر کارگر حماقل هایم یک ری دویی یجدود 20هراي هر . اصول ههما تی قاهل استفاده ی قاهل پاك کرد  ها م
.دا ته ها م

رده ی کاردرما مكلف است هراي تامین نظادت کارگرا  هه مقدمار کدادی صداهو  در اختیدار آندا  گدذا: 54ماده 
.یسایل خشک کرد  دست ی ریي کارگرا  را تامین نمایم

ی در کارگاه هایی که پوست هم  کارگرا  در معرض مواد سمی یا عفونی یا محرك یدا مدواد کثیدف: 55ماده 
ت هراي کننم کاردرما مكلف اسگرد ی غبار هوده ی همچنین در کارگاه هایی که کارگرا  در گرماي خیاد کار می

ه نمایم هر  ش نفر کارگري که در یک خما  کار خود را ترك می کننم حماقل یک دیش ها آهگرم ی سرد تهی
.ی محل ریش ها هایم ها مراقبت کامل نظیف ی گنمخدایی  ود

خصدی در هر کارگاه هایم اطاقی ها یسعت کادی ی قفسه هاي انفرادي هراي تعویض ی گذارد  لباس  : 56ماده 
.اطاق مدهور ی قفسه هاي آ  هایم مرتباً تهویه ی گنمخدایی ی پاکیده  ود. کارگرا  اختصاص یاهم

306



 هاآئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه
ی ی هر کارگاه که کارگرا  آ  در همانجا غذا صرف می نماینم هایم داراي محل مخصوصی ها یسعت کاد: 57ماده 

ایی محل غذاخوري هایم داراي ری ن. تعماد الخم مید ی نیمكت هراي عمه اي که در یک موقع غذا می خورنم ها م
.کادی هوده ی پیوسته طبق اصول ههما تی پاکیده نگهماري  ود

.ظریف غذاخوري هایم همیشه پاك ی عاري اخ هر گونه آلودگی ها م: 58ماده 

امدل کارکنا  محل غذاخوري هایم داراي ریپوش تمید هوده ی نسبت هه نظادت  خصی خدود مراقبدت ک: 59ماده 
.هنماینم ی ماهی یک مرتبه معاینه پد كی هشونم

هدا کارگرا  قبل اخ یرید هه محل غذاخوري هایم دست ی ریي خود را ها صاهو  هشوینم ی درصدورتی کده: 60ماده 
.مواد سمی یا عفونی ی یا کثیف سریکار دارنم لباس کار خود را تعویض نماینم

یسایل استحفاظی دردي : دصل دهم 
یدم لبداس کدار ها. کاردرما موظف است در هر سال دی دست لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر هگذارد: 61ماده 

ریخ مناسب ها نوع کار ها م ی طوري تهیه  ود که کارگر هتوانم هه راحتی یظائف خود را انجدام دهدم ی موجدب هد
.سوانح نگردد

.هه کارگرا  خ  عالیه هر لباس کار هایم سرهنم نید داده  ود-تبصره 
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ار یسدایل هر حسدب ندوع کد-هه کارگرانی که ها مواد  یمیایی کار می کننم هایم عالیه هر لباس کار : 62ماده 

ب مدواد استحفاظی الخم اخ قبیل پیش هنم ی کفش ی دستكش مخصوص ی عینک ی غیدره کده آندا  را اخ آسدی
.مدهور مصو  دارد، داده  ود

نم نسوخ هه کارگرانی که در مجایرت کوره هاي ذیب دلد ی آهنگري کار می کننم هایم لباس یا پیش ه: 63ماده 
تكش ی کنندم عدالیه هدر یسدایل ددوق دسدی نقاب یا عینک ی هه کارگرانی که مستقیماً ها مواد گماخته کار می

.کفش نسوخ داده  ود

هر محلی هراي سیم کشی ی هر نوع کار دیگر در ارتفاعات ماننم دیوارها ی پایه هاي هلنم ی هطور کلی: 64ماده 
مرهندم که امكا  تعبیه یسایل حفاظتی هراي جلوگیري اخ سدقوط کدارگر مقدمیر نبا دم هایدم هده کدارگرا  ک

.اطمینا  داده  ود

کنندم هایدم در محدل مخصوصدی جدما اخ محدل لبداس کدن لباس کارگرانی که ها مواد سمی کار می: 65ماده 
.مصو  هماردنفوذ سم کارگرا  را اخ آسیب ترتیبی  ستشو ودکهنگاهماري ی ههعمومی
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خصوص هراي کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارنم هایم کفش حفاظتی ی کاله م: 66ماده 

.حفاظتی اخ دلد ی یا ماده سخت دیگري که قاهل اطمینا  ها م تهیه  ود

آالت مشدغول کاردرما مكلف است مراقبت نمایم کارگرانی که در نددیكی قسمت هاي گردنمه ما ین: 67ماده 
.سرهنم نگهماري نماینمکوتاه نموده ی یا هه یسیلهموهاي خود را. کار می ها نم

در مواردي که نوع کار طوري است که خطراتی هراي چشم کارگرا  یجدود دارد اخ قبیدل سدمباده ی : 68ماده 
هداي مخصدوص مناسدب هدا کدار در جو كاري ی ما ین هاي تراش ی نظائر آ  کاردرما مكلدف اسدت عیندک

.دسترس کارگرا  هگذارد

طر هدرق کاردرما مكلف است هه کارگرانی که ریي  بكه تحت دشار هرق کار می کننم ی در معرض خ: 69ماده 
.خدگی هستنم عالیه هر اهدار مخصوص دستكش ی کفش ی کاله مخصوص عایق الكتریسیته همهم

مدهدور در مواردي که جلوگیري اخ انتشار گرد ی غبار ی مواد  یمیایی ی یا تهویه محیط آلوده هه مواد: 70ماده 
ه ی در اخ لحاظ دنی ممكن نبا م کاردرما موظف است ماسک ی یا یسدایل اسدتحفاظی متناسدب دیگدري تهید

.اختیار کارگر مرهوطه قرار دهم
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ار در محیط هاي مرطوب ی در مورد کارهایی که در آب انجام می  ود کاردرما هایم هه تناسب نوع کد: 71ماده 
رگرا  کفش یا چكمه هاي الستیكی ی در صورت لدیم دستكش هاي غیر قاهدل نفدوذ تهیده ی در دسدترس کدا

.هگذارد

ی غیدره اخ قبیل ایراق دلدي ی جام هاي  یشه ی خورده  یشه)هه کارگرانی که ها ا یاء ی مواد هرنمه : 72ماده 
.کار می کننم هایم دستكش هاي متناسب ها نوع کار داده  ود( 

سدی ی در کاردرما مكلف است هه یسیله مسئولین دنی خدود کلیده یسدایل اسدتحفاظی را مرتبداً هاخر: 73ماده 
.ا مصورت لدیم تعمیر ی یا تعویض نمایم تا پیوسته یسایل مدهور هراي تامین حفاظت کارگرا  آماده ه

ی تهیده ی در کاردرما مكلف است مراقبت نمایم که کارگرا  مرتباً اخ یسایل استحفاظی که هه یسیله ا: 74ماده 
.وب می  ودعمم استفاده اخ یسایل مدهور قصور در انجام یظیفه محس. اختیار آنا  گذا ته  مه استفاده نماینم
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مه کاردرما مكلف است در صورت امكا  مرکدي هراي استفاده دوري هیمارا  یدا ا دخاص آسدیب دید: 75ماده 
فسه محتوي تحت نظر یک یا چنم پد ک یا پد كیار تاسیس نمایم ی در صورت عمم امكا  هایم یک یا چنم ق

ددوري داریها ی لواخم کمک هاي ایلیه متناسب ها تعماد کارگرا  ی نوع خطرات کارگاه در نقاطی که دسترسی
سدیله مراکد کمک هاي ایلیه ی محل نصب قفسده هدا هایدم هده ی. هه آنها هراي کارگرا  میسر ها م ایجاد نمایم

کدارگرا  کاردرمایدانی کده. عالیم مخصوص هصورتی مشخص ها م که کلیه کارگرا  اخ محل آ  مطلع ها دنم
مداري آنا  مشمول مقررات هیمه هاي اجتماعی می ها نم می تواننم در صورت یقوع حادثه نا ی اخ کار یدا هی

الیحه قانونی هیمه هاي اجتماعی کارگرا  اخ سداخما  85حرده اي هدینه انجام کمک هاي ایلیه را طبق ماده 
.هیمه هاي اجتماعی کارگرا  دریادت نماینم

کار احتمال مخاطرات مهم اخ قبیل خفگی ی هرق خدگی ی امثال آنهدا سبب نوعدر کارگاه هایی که هه: 76ماده 
.دیمه پیش هینی هاي الخم را هنمایماست هراي نجات کارگر آسیب یجود دارد کاردرما مكلف 
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ین پست کاردرما مكلف است هه محض اطالع اخ اهتال یكی اخ کارگرا  هه امراض یاگیر مراتب را هه ایل: 77ماده 
.یخارت ههماري ی همچنین هه ساخما  هیمه هاي اجتماعی کارگرا  اطالع دهم

مرهوط کاردرما مكلف است دستورات ههما تی مرهوط هه کارگاه خود ی همچنین دستورات ههما تی: 78ماده 
هه امراض یاگیر ی امراضی که هه صورت همه گیري در آممه است هراي اطالع کارگرا  در محل هداي مناسدب

.نصب نمایم

کاردرما موظف است آمار هیمارا  ی حادثه دیمگا  خود را در آخر هر ماه هه ادارات کار محل ارسدال : 79ماده 
.دارد

قانو  کار مصوب اسدفنم مداه 60متخلفین اخ اجراي مقررات این آئین نامه مشمول  ق دیم اخ ماده : 80ماده 
.خواهنم هود1337
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آموزش ایمنی 
کارفرمایان



ک آشنایی با اصول و فرایند  مدیریت ریس

خطرلتشناسایی

ریسکارزیابیو



Think Safety

Work safely



(HAZARD)خطر بالقوه 

ی، سیاسی شرایط خاص شیمیایی، فیزیکی، اجتماع
وال، که از پتانسیل ایجاد آسیب به افراد، ام

.تولید محصول و یا محیط برخوردار است



(DANGER)خطر بالفعل 

ده و باعث هر پتانسیل آسیب رسانی که بالفعل ش
روهی از آسیب و یا تخریب زندگی یک فرد و یا گ
.مردم و یا محیط و تجهیزات شود

nearmiss

Accident

Hazard Danger

Acceptable 

Risk
incident



:رویداد •

عبارت از یک رخداد یا اتفاق که (incident)رویداد •

ل شده و یا قابلیت  تبدی(accident)منجر به یک حادثه

، به حادثه را داشته باشد و یا اینکه  منجر به بیماری

جراحت، صدمه ویا سایر خسارات نشده که آن را شبه 

میگویند     ( near-miss)حادثه 

Incident = accident + near miss

•



(SAFETY)ایمني 

.استایمني درجه نسبي رهایي از خطرات•

.تریسك اس( اطمینان ) ایمني درجه یا قابلیت پذیرش •

عمل ایمنی تعیین میزان قطعیت در رابطه با پیامد یک•

.  است



فرایند مدیریت ریسک



آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

(Risk management)ممیریت ریسک 

نظدارت ممیریت ریسک  هه عنوا  مجموعه اي اخ دعالیت ها هه همراه استفاده اخ مناهع هه منظور کنترل ی
نظدور مدمیریت ریسدک هده م. هر سیستم مورد مطالعه ی ها همف کنترل ریسک ی آثار آ  هه کار مدی رید

کاهش خطرات هالقوه نا ی اخ یقوع مخاطرات مرتبط ها ریسک هاي منتسب هده هدر کدمام اخ جنبده هاي
. ممیریت یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرد

ین سدطح ارخیاهی ریسک یک درآینم جمع آیري اطالعات هراي اتخاذ تصمیمات علمی ی  فاف هراي تعی
ک هدراي دریاقع ارخیاهی ریسک یک ریش ساختار یادتده ی سیسدتماتی. ریسک مرهوط هه یک خطر است

ح قاهدل  ناسایی خطرات ی هرآیرد ریسک هراي رتبه هنمي تصمیمات جهت کاهش ریسک هه یدک سدط
. قبول است

هده هطور معمول در  محیط کار، خطرات هسیار ی درایانی مورد  ناسایی قرار مدی گیرندم کده هدا توجده
ر محمیدیت مناهع ی خما ، می هایستی اهتما خطرات مهم تر کنتدرل  دمه ی در مراحدل هعدمي هده سدای

گدر ارخیداهی هه عبدارت دی. اخ اینری هایستی اخ درآینم ارخیاهی ریسک استفاده  ود. خطرات پرداخته  ود
ده ی در ریسک هه ساخما  کمک می نمایم تا ایلویت خود را در مبحث ایمنی هه درسدتی  ناسدایی نمدو

.  ودتخصیص مناهع هه دقت عمل کنم تا هیشترین تاثیر در سیستم ممیریت ایمنی پمیمار
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درآینم  ناسایی یجود یک خطر یا عامل خیا  آیر ی تعیین مشخصات آ    (Hazard Identification) ناسایی خطر 
درآینم ارخ یاهی ریسک نا ی اخ خطرات ، ها توجده هده کفایدت هدر گونده کنترل هداي موجدود ی   (Risk Assessment)ارخیاهی ریسک  

تصمیم گیري در خصوص اینكه آیا ریسک قاهل قبول می ها م یا خیر ؟

جایگاه و هدف شناسایی خطرات  و ارزیابی ریسک
- MSی همچندین( -1-3-4هنم )OHSAS 18001در متن استانماردهاي سیستم ممیریت ایمنی  HSE هدر انجدام  ناسدایی خطدرات ی

.ارخیاهی ریسک تاکیم  مه است ی هه عنوا  قلب  سیستم یاد  مه است
را ی طبق این الدامات، ساخما  هایم هطور ممایم ریش اجرایی جهت  ناسایی خطرات، ارخیداهی ریسدک ی تعیدین کنترل هداي الخم را ایجداد، اجد

. نگهماري نمایم

:روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باید موارد ذیل را مدنظر قرار دهد
دعالیت هاي ریتین ی غیر ریتین

( امل پیمانكارا  ی هاخدیمکننمگا  ) دعالیت هاي کلیه ادرادي که هه محیط کار دسترسی دارنم 
ردتار ی قاهلیت هاي انسا  ی سایر عوامل 

ا  هگذارنم خطرات  ناسایی  مه که منشا هیری  اخ محیط کار دارنم ی می تواننم اثر خیا  آیري هر ههما ت ی ایمنی ادراد تحت کنترل ساخم
(جنبه هاي خیست محیطی)خطرات ایجاد  مه در مجایرت محیط کار هوسیله دعالیت هاي مرتبط ها کار تحت کنترل ساخما  

(تمارك دیمه  مه توسط ساخما  یا سایرین)خیرساخت، تجهیدات ی مواد موجود در محیط کار 
تغییرات یا تغییرات پیشنهادي در ساخما ، دعالیت ها ی مواد آ 
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کارهردهاي ارخیاهی ریسک 
هاخنگري ایمنی ی عملیات هراي همه پریژههاي هدرگ ی گرا ، جهت اطمینا  اخ اینكده مالحظدات مهدم

. طراحی رضایتبخش هستنم
.  ناسایی ی تجدیه ی تحلیل خطر در جهت توسعه ی اجراي دستور العمل هاي ایمنی

تناسب هاخنگري خطر ی ریسک موجود در ری هاي اجرایی، هرگه عملیاتی ی یظایف هحرانی جهت تعیین
.آنها 

یات کاري هاخنگري ایمنی قبل اخ  ریع هكار جهت اطمینا  اخ اینكه تسهیالت ی  رایط جهت انجام عمل
. مناسب هستنم

خما  مناسب هراي ارخیاهی ریسک 
. مناسب ترین خما  جهت  ریع ارخیاهی ریسک در داخ طراحی می ها م

.  ها یجود این ارخیاهی ریسک ممایم هعنوا  ایلویت مهم در طول چرخه حیات هر سیستمی می ها م
یدا ریش ارخیاهی ریسک یک پیش نیاخ اساسی جهت ایجاد تغییر در محیط کار خواه اخ لحداظ دیدیكدی

.اجرایی یا ساخمانی می ها م
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مراحل انجام  ارخیاهی ریسک 
:ارخیاهی ریسک  امل پنج مرحله خیر می ها م

 ناسایی خطرات ،: مرحله ایل
،(قوعتعیین میدا  یخامت ی احتمال ی)تعیین اینكه چه کسی ی چگونه ممكن است صممه هبینم : مرحله دیم
(تعیین ایلویت ریسک)هررسی ی تعیین ریسک هاي موجود : مرحله سوم

تعیین اقمامات کنترلی ی اجراي اقمامات پیشگیرانه یا اصالحی، ثبت یادته ها ی نتایج : مرحله چهارم
هاخهینی ارخیاهی صورت گردته در صورت لدیم ی ریخآمم کرد  آ  ،: مرحله پنجم

در هر  غلی جهت  ناسایی خطرات آ   غل می هایست خود  غل را  ناخت ی هتدوا  آ  را هده دعالیدت هداي
. تجدیه کرد ی سپس هراي هر دعالیت خطر خاص آ  را  ناسایی کرد(Task)تشكیل دهنمه آ  

ی هرخوردار پس اخ  ناسایی خطرات ی تشخیص آنها، یخ  دهی ی تعیین ریسک ی ارخیاهی آنها اخ اهمیت هسیار هاالی
ارخیداهی . آیرد -است خیرا در این مرحله مشخص می  ود که هر خطري در صورت یقوع چه تبعداتی هده هدار مدی

رحله خطرات اهمیت هسیار خیادي دارد خیرا یریدي اصلی مرحله هعم می ها م ی در صورتی  که دقت الخم در این م
انجام گیرد، می توانم مانع همر ردتن سرمایه  مه ی اقمامات مدوثر در ههبدود  درایط ی در محدل مناسدب هعمدل

ر ی توجده در صورت انجام صحیح دراینم  ناسایی  ی ارخیاهی خطرات، ها توجه هه اطالع ادراد اخ  رایط کدا. می آیم 
.هیشتر آنا  هه موارد  ناسایی  مه احتمال یقوع ی  مت  هرخی حوادث قطعا کاهش خواهم یادت 
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:نكات کلیمي در انجام  ارخیاهی ریسک
هدارهاي کنترل در هسیاري اخ ساخمانها ، تمامی ریسكها هخوهی  ناخته  مه انم ی ا. دراینم را خیلی پیچیمه نكنیم 

رگرا   دما هه عنوا  مثال ،  ما احتماال میمانیم که کمام یدک اخ کدا. مورد نیاخ نید هراحتی قاهل استفاده هستنم 
لیدد هارهاي سنگین که ممكن است هه کمر انها آسیب هرسانم را جاهجا می کننم ی یا در چده محل هدایی احتمدال

اهدارهداي هناهراین هراي جلوگیري اخ صممات احتمالی ، کادی است اقدمامات ی. خورد  ی ادتاد  ادراد هیشتر است 
.پیشگیرانه مورد نیاخ را هررسی کنیم

تواندم هه طور ساده ارخیاهی ریسک عبارت است اخ یک هررسی دقیق در مورد اینكه  چه چید در محل کار  ما می
ه موجدود کدادی هه طوریكه هتوانیم تشخیص دهیم که آیا اقدمامات پیشدگیران. سبب آسیب رسانم  هه نفرات گردد

راهدر اسدیب کلیه کارکنا  حق دارنم کده در ه. است یا هایم اقمامات هیشتري جهت جلوگیري اخ اسیب انجام گیرد 
.هاي نا ی اخ احتمال یقوع حوادث در سیستم محادظت  ونم

ا دین آالت همچنین اگر محصول دعالیت  ما اسیب هبینم یا م. حوادث ی هیماریها ، جا  نفرات را تهمیم میكننم 
ویم هه دچار صممه  ونم هدینه هاي هیمه هاي مرتبط  اددایش میاهم ی یا در نتیجه همه این مسایل مجبور می   

رخیاهی ریسدک اخ لحاظ قانونی  ما ملدم هه ا. دادگاه هرییم  ی تمام دعالیت تجاري  ما نید تحت تاثیر قرار میگیرد 
اده هاي موجود در محل کار خود هستیم هه طوري که در نهایت هتوانیم یدک هرنامده هدراي کنتدرل ریسدک را پید

.نماییم
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الدامات عمومی هراي انجام ارخیاهی ریسک

:الدامات خیر در اغلب ریش ها عمومی هوده ی تعیین کننمه کیفیت نتایج ارخیاهی ریسک هستنم 

( تعماد خیاد ادراد منجر هه مشكالتی در دستیاهی هه نتایج می گردد) تشكیل گریه -1

یجود رهبر ی هماهنگ کننمه یاجم صالحیت -2

. ادرادگریه هایم ها ریش ارخیاهی ریسک هكارگردته  مه کامالً آ نا ها نم-3

( مثل ادراد حوخه کار متخصصین دنی )ادراد مناسبی که داراي یریدي متماید نسبت هه هم هستنم -4

ترسیم سیستم، هرگه هاي عملیاتی ، ریش اجرایی ی سواهق قبلی -5

دا تن دانش سیستم موجود ی یا تكنولوژي مرهوط هه آ  -6

مستنم ساخي نتایج -7

سیستم پیگیري -8
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مستنمساخي 

، نگهدماري همه ارخیاهی هاي ریسک انجام  مه ، هایستی هطور کامل مستنم  ونم ی هراي صحه گذاري ی پیگیري

. گردنم

 کننمه در ارخیاهی ریسک که هراساس تكنیک هاي  ناخته  مه انجام می  ود هایستی  امل اسدامی اددراد  درکت

. ارخیاهی، تاریخ انجام، نتایج ی اقمامات پیگیري ها م

. هراي این کار هایستی اخ هرگه هاي کاري جهت گردتن دادهها ی اطالعات استفاده نمود

محاسبه مقمار ریسک

مد ع.  ریسک معموال هه صورت عمدي هیا  می  ود که اخ حاصل ضرب احتمال یقوع در  مت یاقعه همست می آیم

ته  دود هه عنوا  مثال اگر گف. ریسک یاحم خاصی نمارد ی هناهراین هه صورت تنها معنی ی مفهومی نخواهم دا ت

.است هیچگونه مفهومی را نمی رسانم20که ریسک انجام کار یا دعالیت خاص هراهر 
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معیارهاي عمومی ریسک 

این معیارها دقط هعندوا  راهنمدا هكدار می ریندم ی می تواندم در 

العده صورت لدیم جهت تناسب ها سیستم یا دعالیدت تحدت مط

.تغییر کننم 

معیارهددا هایسددتی توسددط  همدده اعضدداي تددیم  ددرکت کننمه در

.ارخیاهی ریسک پیش اخ  ریع کار توادق گردد



 جدول تعیین ضریب شدت

 شدت ضریب توصیف شدت 

 ۵ فوت

 ۴ نقص عضو یا از کار افتادگی

 3 رفته ازدستجراحت یا بیماري شدید به همراه روزهاي 

 ٢ اولیه هاي جراحت نیازمند کمك

 1 جراحت جزئی
 



 جدول تعیین ضریب احتمال

 احتمال ضریب توصیف احتمال

 ۵ حتمی ) اجتناب ناپذیر(

 ۴ باال ) تکراري (

 3 متوسط ) موردي (

 ٢ پایین

 1 بسیار پایین
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سطح پذیرش ریسک

واجه هر یک اخ خطرات  ناسایی  مه، ها تعماد خیادي اخ ریسک ها م(  مت × احتمال= ریسک)ها محاسبه ریسک 

.خواهم هود25خواهیم  م که کمترین آ  یک ی هاالترین آ  
12345

112345

2246810

33691215

448121620

5510152025

 ریسك احتمال شدت خطرات شناسایی شده ردیف
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سدیم مطاهق متن استانماردهاي سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت حردده اي، ریسدک هدا هده دی دسدته کلدی تق
:  می  ونم

ریسک هاي غیرقاهل قبول
ریسک هاي قاهل قبول  

ی ههره هردار  یقتی ماتریس ریسک ی خطوط تعیین کننمه میدا  ریسک قاهل قبول تهیه ی در اختیار طراح، ساخنمه
ا هراي گذا ته  م آ  یقت ای متوجه می  ود که هراي کاهش کمام دسته اخ ریسک ها هایم تالش کرده ی راه هایی ر

اجرا پیشنهاد نمایم 

ه خدود ایدن سپس سیستم ممیریتی تصمیم می گیرد که کمامیک اخ آنها یا همه آنها هه مورد اجرا گذا ته  ونم ک
. تصمیم گیري نیاخ هه مطالعات ممیریتی دیگري دارد

ه یظیفه هخدش تعیین میدا  یا سطح ریسک قاهل قبول توسط ادراد دنی ی محاسبین ریسک عملی نمی گردد، هلك
اندایی هداي میدا  ریسک قاهل قبول هه مسائل مختلفی اخ جمله مسائل اجتمداعی، اقتصدادي ی تو.  ممیریتی است

.یمدنی ی خمانی  هستگی دارد ی ممیریت ار م ساخما  هایم میدا  پذیرش ریسک در ساخما  را تعیین نما
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کنترل ریسک 

ی کده جدای.  کنترل ریسک، طرح ها یا استراتژیهایی هستنم که ریسک ها را تا سطح قاهل قبدول کداهش می دهندم

.سطح ریسک در طبقه هاال قرار گیرد، هه اقمامات کنترلی نیاخ دارنم

تعریدف اقمامات کنترلی هایستی در ایلویت ایل هر پارامتر احتمال  اعمال گردد ی در مرحله هعم ، هر پارمتر  دمت

.گردد

.در هرخی موارد ، هایستی هراي هر دی پارامتر ، اقمامات کنترلی تعیین  ود 

:چگونگی تصمیم گیري هراي کنترل خطر ها توجه هه ماتریس ارخیاهی ریسک

قبدول هنگامیكه ماتریس هراي خطرهاي  ناخته  مه رسم  م ی سطح یا میدا  ریسدک قاهدل قبدول ی غیرقاهدل

نترلدی معین گردیم ،کلیه خطرهایی که در منطقه غیرقاهل قبول ماتریس قرار دارندم، هایدم هدراي آنهدا اقدمامات ک

.پیشنهاد گردد تا سیستم ممیریت هه تبع آنها تصمیم هه اجرا هگیرد
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کنترل ریسک 

ت در مورد هر خطر، معموالً هیش اخ یک راه حل هراي کنترل یا کاهش ریسک مرهوطه پیشنهاد می گدردد تدا دسد

یک یا چندم ممیریت هراي تصمیم گیري هاخ ها م ی هتوانم ها توجه هه امكانات ی توانائی هاي کاري خود در انتخاب

.راه حل پیشنهادي تصمیم هگیرد

ود مهم این است که قبل اخ اجراي هر اقمام هراي کاهش ریسک ، هایم مجمداً مورد ارخیاهی قرار گیرد، تا معلوم  د

که میدا  کاهش چقمر هوده است ی آیا در حم انتظار ی قاهل قبول است یا خیر؟ 

پس اخ اجراي این راه ها ،  كل ماتریس ریسک تغییر کرده ی تعدماد خطرهداي موجدود در هخدش ریسدک هداي 

. غیرقاهل قبول مرتباً کم می  ود
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: ریش هاي  ناسایی خطرات ی  ارخیاهی ریسک

ه امریخه استفاده اخ ریش هاي  ناسایی خطرات ی  ارخیاهی ریسدک در صدنایع مختلدف ری هده گسدترش اسدت هد

د نوع مختلف کیفی یکمی ریش ی تكنیک  ارخیاهی ریسدک در دنیدا یجدود دار70طوریكه در حال حاضر هیش اخ 

 هاي عممه ریش. این ریش ها ی تكنیک ها  معموال هراي  ناسایی ،کنترل ی کاهش پیاممهاي خطرات هه کار می رید

موجود ارخیاهی ریسک ریش هاي مناسب جهت ارخیداهی خطدرات هدوده ی نتدایج آنهدا را می تدوا  جهدت مدمیریت 

ته هده نیداخ هر یک اخ صنایع هس. یتصمیم گیري در خصوص کنترل ی کاهش پیاممهاي آ  همی  نگرانی هه کار هرد

یدب این ری دها نسدبت هده یكدمیگر داراي مدایدا ی معا. خود می تواننم اخ ری هاي مذکور ههره الخم را کسب کننم

هررسدی ،  (HSE)مختلف می ها نم، لذا یكی اخ یظایف سیستم ممیریت ایمنی ی ههما ت موجود در هر صدنعت

وع کلیه ریش هاي  ناسایی خطرات ی ارخیاهی ریسک ی انتخاب ریش مناسب جهت اجرا در صنعت ی ساخما  متبد

تا حمي هطور کلی می توا  گفت که اخ نوع ریش استفاده  مه در ارخیاهی ریسک ی عمق ارخیاهی آ . خود می ها م

.می توا  هه توانایی سیستم ایمنی موجود ی در نتیجه نحوه ممیریت ایمنی در صنعت مذکور پی هرد



تكنیک هاي ارخیاهی ریسک 
• 1-Cause-Consequence Analysis(CCA)

• 2-Change Analysis(CA)

• 3-Chmical Process Quantitative Risk Analysis(CPQRA)

• 4-Common Cause Analysis(CCA)

• 5-Energy Trace and Barrier Analysis(ETBA)

• 6-Event TreeAnalysis(ETA)

• 7-Failure Modes And Effects Analysis(FMEA)

• 8-Failure Modes، Effects،andCrtiicalityAnalysis(FMECA)

• 9-Fault Hazard  Analysis (FHA)

• 10-FaultTree  Analysis (FTA)

• 11-Hazardand Operability Study  (HAZOP)

• 12-Health  Hazard Assessment  (HFA)

• 13-Human Err0r  Analysis  (HFA)

3

3

6



ادامه تكنیک هاي ارخیاهی ریسک 
• 14-Human  ReliabilityAnalysis (HRA)

• 15-Job  Safty  Analysis  (JSA)

• 16- Management  0versight  and Risk Tree  (MORT)

• 17- Operating and Support Hazard Analysis  (OSHA)
• 18-Preliminary Hazard Analysis  (PHA)

• 19-Preliminary Hazard List (PHL)

• 20-Probabilistic Risk Assessment  (PRA)

• 21-Root Cause Analysis (RCA)

• 22-Software Failure Modes and Effects Analysis  (SFMEA)

• 23-Technique for HumanErr0rPredicition  (THERP)

• 24-What-If Analysis

3

3

7



آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

ص یضدعیت ساخما  ها معموال نیاخ هه سیستمی دارنم که عالیه هر ارخیاهی درآینم یدعالیت هایشا ، هتوانم در خصدو

مدایی ریسک ،تعیین معیارهاي ریسک قاهل تحمل ی مشخص نمود  دقیق ریسک دقیدق  درآیندمها، آندا  را راهن

ذکور هرسدانم البته  هسته هه پیچیمگی دعالیت ها در هر صنعت، نوع سیستمی که هتوانم آنا  را هه هدمف مد. نمایم

.  نمایندملذا ساخما  ها هایم هتواننم اخ نوع ریش هاي ارخیاهی یكی یا تلفیقی اخ چنم مدورد را انتخداب. متفایت است

جداري در هرخی اخ موارد ی جهت پاره اي اخ درآینمهاي حساس هه خصوص در صنایع  یمیایی تولیم محصوالت انف

ریش هدا توجده ی احتراقی هایستی قبل اخ تعیین نوع ریش کلیه ریش ها مورد تجدیه ی تحلیل قرار گردته ی ههترین

وع کارهرد، هه مناهع مالی، نیاخ هه اطالعات کیفی یا کمی، محمیدیت خما  ، محمیدیت نیریي انسانی کارآخموده ی ن

. ریش  ناسایی ریسک را ها توجه  هه مدایا ی معایب هر یک اخ سیستم هاي مذکور انتخاب نماینم



Job Safety Analysisتکنیك تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی    

JSA م ی اخ یكی اخ ری هاي پیشگیري اخ حادثه ی آنالید خطر می ها م که داراي سداهقه اسدتفاده خیدادي می ها د

اهدارهداي ایدن تكنیدک یكدی اخ. تا اکنو  این تكنیک ساده در صنایع مختلف هكدار گردتده می  دود1930سال 

.ممیریتی جهت  ناسایی ی کنترل خطرات می ها م

JSA  کنترلدی عبارت است اخ هررسی سیستماتیک یک  غل هه منظور  ناسایی خطرات هدالقوه ی تعیدین ریش

. مناسب هراي آ 

ر خمینده درآینم آنالید ایمنی  غلی می توانم در مراحل طراحی ، ارخیاهی طراحی سیستم ی هریخ هرگونده مشدكل د

.تعامل انسا  ها سیستم مورد استفاده قرار گیرد 



JSAمراحل اجراي 

: انتخاب  غل مورد نظر هراي آنالید: مرحله ایل

لیكن ، احتماالً هده دلیدل . قرار گیرد  JSAایمه آل آ  است که کلیه مشاغل موجود در هر ساخما  مورد مطالعه 
هدا یجود محمیدیت هاي مختلف اخ جمله مناهع ی خما  ، امكا  پذیر نبا م، لذا هایستی مشاغل موجدود لیسدت ی

.استفاده اخ پارمترهاي ذیل ایلویت هنمي  ونم

:JSAمهمترین داکتورها در درآینم ایلویت هنمي مشاغل جهت اجراي 
آمار حوادث ی هیماري ها -1
غیبت هاي نا ی اخ کار-2
یجود نشانه هایی اخ مواجهه ها عوامل خیا  آیر-3
پیامم  میم-4
مشاغل تغییر یادته-5
مشاغل غیر ریتین-6



JSAمراحل اجراي 

:  كستن  غل هه یظایف تشكیل دهنمه: مرحله دیم 

هریک اخ این یظایف می توانم خطدرات مرهدوط . هه طور معمول در هر  غل، درد یظایف متعمدي را هه عهمه دارد

.هه خود را دا ته ها م

ه صدورت اگر یظداهف هد. تقسیم یک  غل هه یظایف آ ، مستلدم دا تن دانش کادی ی کامل اخ آ   غل است

سدپرده هسیار کلی ی عمومی انتخاب  ونم، ممكن است عملیات اختصاصی ی خطرات مرتبط هدا آ  هده درامو دی

. ونم

:  ناسایی مراحل انجام یک یظیفه: مرحله سوم 

.مراحل اجراي یظیفه، هه ترتیب اجراي آ   ناسایی ی ثبت می  ود

.هراي  ناسایی مراحل آ ، می توا  اخ نحوه انجام دعالیت توسط اپراتور، دیلم هرداري نمود

: ناسایی خطرات هالقوه در هر یک اخ مراحل: مرحله چهارم

. در هر یک اخ مراحل انجام یک یظیفه، کلیه خطرات احتمالی  ناسایی می گردد



JSAمراحل اجراي 

:تعیین اقمامات پیشگیرانه هراي کنترل خطرات  ناسایی  مه: مرحله پنجم 

.ها رعایت ایلویت در اقمامات کنترلی ، اقمامات اصالحی ی پیشگیرانه را توصیه می نمائیم 

:اهالغ هه کارکنا : مرحله  شم 

مراحل صحیح انجام یک دعالیت هه همدراه خطدرات  ناسدایی  دمه ی  اقدمامات کنترلدی مدورد نیداخ ، در قالدب 

. دستورالعمل ایمنی ، تمیین ی هه کارکنا  اهالغ می گردد



تكنیک آنالید حاالت هالقوه  كست ی آثار آ  
Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

:تاریخچه 

یش توسط ارتش امریكا مورد استفاده قرار گردت ی ایلین کارهرد رسمی این ر1949این تكنیک ایلین هار در سال 

. در صنایع هوایی  هوده است 

.دیم این ریش ایلین هار هه عنوا  اهداري هراي  پیشگیري اخ ا تباهات ی خطاهاي غیر قاهل جبرا  مطرح گر

. ناخته می  ود  MIL-STD1629این تكنیک جدی استانماردهاي نظامی هوده ی تحت عنوا  

FMEA   ود یک تكنیک مهنمسی هه منظور مشخص نمود  ی حذف خطاها ، مشكالت ی ا تباهات هدالقوه موجد

رات این ریش می کو م تدا حدم ممكدن خطد.  در سیستم ، دراینم تولیم ی ارایه خممات ، قبل اخ یقوع آ  می ها م

را هالقوه موجود در محمیده اي که در آ  ارخیاهی ریسک انجام می گیرد ی نید علل ی اثدرات مدرتبط هدا آ  خطدرات

. ناسایی ی ایلویت هنمي نمایم ی سپس هه حماقل هرسانم 



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

:عبارتنم اخ  FMEAمدایاي انجام 
.اهدار مناسبی جهت پیشگیري اخ هریخ خطرات است 

.ریش مناسب کمی هراي ارخیاهی ریسک است 
.ری ی مطمئن هراي  ناسایی خطرات نا ی اخ دستگاه ها، تجهیدات ی ما ین آالت می ها م

FMEAمراحل انجام 

جمع آیري اطالعات -1
(ههما ت حرده اي + ایمنی )  ناسایی خطرات -2
تعیین اثرات هر خطر-3
تعیین علل هر خطر-4
هررسی اقمامات کنترلی موجود-5
تعیین ضریب  مت -6
تعیین ضریب احتمال یقوع-7
تعیین ضریب کشف خطر-8

 ( RPN= Risk Priority Number)محاسبه عمد ایلویت ریسک -9

تصمیم گیري در خصوص پذیرش ریسک -10
ارایه اقمامات اصالحی پیشنهادي هراي ریسک هاي غیرقاهل قبول-11

ریسک هاقیمانمه =  RPNمحاسبه مجمد -12



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

FMEA  مراحدل اهداري است که ها کمترین ریسک، هراي پیش هینی مشدكالت ی نقص هدا در
. طراحی ی یا توسعه دراینمها یخممات در ساخما  هه کار می رید

این تكنیک هراي آ  طدرح ریددي  دمه . خما  اجراي آ  است FMEAیكی اخ عوامل مودقیت
ی دیگدر، هده هیدان. که یک اقمام قبل اخ یاقعه ها م، نه یک تمرین هعم اخ آ كار  م  مشدكالت

یدک  FMEAها سایر تكنیک هاي کیفی ایدن اسدت کده  FMEAیكی اخ تفایت هاي اساسی 
واجده مدی در هسیاري اخ موارد یقتی هدا مشدكلی م. اقمام کنشی ی پیشگیرانه است، نه یاکنشی

ی این اقدمامات ، یاکنشد. ویم، ممكن است هراي حذف آ  اقمامات اصالحی تعریف ی اجرا  ود
اهع خیاد درچنین مواردي حذف همیشگی مشكل، هه هدینه ی من. در هراهر آنچه اتفاق ادتاده است

ت، نیاخ دارد، خیرا حرکت اخ یضعیت موجود هه سمت  رایط ههینه اینرسی خیادي خواهدم دا د
هدا، ها پیش هینی مشكالت هدالقوه ی محاسدبه میددا  ریسدک پدذیري آن FMEAاما در اجراي 

ایدن هرخدورد .اقماماتی در جهت حذف ی یا کداهش میددا  یقدوع آنهدا تعریدف ی اجدرا میشدود
مات پیشگیرانه کنشی است در هراهر آنچه ممكن است در آینمه رخ دهدم ی مسدلما اعمدال اقدما

م اصالحی در مراحل ایلیه طراحی محصول یا دراینم، هدینه ی خما  هسدیار کمتدري در هرخواهد
. دا ت



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

مه ی عالیه هر این، هر تغییري دراین مرحله هر ریي طراحی محصول یا دراینم هراحتی انجام  د

. در نتیجه احتمال نیاخ هه تغییرات هحرانی در آینمه راحذف می کنم یا کاهش خواهم داد

ه یعنی هر خما  ک. درست ی هه موقع اجرا  ود، دراینمي خنمه ی همیشگی است FMEAاگر 

رد، هایدم هده انجام گی( یا مونتاژ)قرار است تغییرات هنیادي در طراحی محصول ی یادراینم تولیم 

. ریخ  ونم ی لذا همواره اهداري پویا است که در چرخه ههبود مستمر هه کار می رید

نم جستجوي تمام مواردي است که هاعث  كست یک محصول یا درای FMEAهمف اخ اجراي 

. میشود، قبل اخاینكه آ  محصول هه مرحله تولیم هرسم ی یادراینم آماده تولیم  ود



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 
FMEA در هر یک اخ  رایط خیر اجرا میشود :

. در خما  طراحی سیستمی جمیم، محصولی جمیم ییا دراینمي جمیم-1
مونتاژ /خمانی که قرار است طرح هاي موجودی یا دراینم تولیم-2

 Carry.خمانی که دراینمهاي تولیم ی یا مونتاژ ی یا یک محصول در محیطی جمیم ی یا  رایط کاري جمیدم قدرار میگیدرد-3

Over Designs/Processes

: تیم هایم هراي سواالت خیر پاسخ هاي کاملی تهیه کنم FMEAهه منظور تكمیل 

م؟ تحت چه  رایطی محصول نمی توانم اهماف ی مقاصم طراحی را هرآیرده ساخد ی یا نیاخهاي دراینم تحقق نمی یاه-الف
حاالت خراهی چه تاثیري هر مشتري خواهنم دا ت؟ -ب
( عمد  مت)اثر خراهی چه  متی دارد؟-پ
علل هالقوه خراهی کمامنم؟ -ت
( عمد یقوع)احتمال یقوع علل خراهی چقمر است؟-ث
در حال حاضر چه کنترل هایی هه منظور پیشگیري ی یا تشخیص حاالت خراهی ی علل آ  انجام میشود؟-ج
( عمد تشخیص)قمرت تشخیص کنترل هاي موجود چه میدا  است؟-چ

 ( RPNمحاسبه )میدا  خطر پذیري حاالت هالقوه خراهی هه اخاي علل مختلف چه مقماراست؟-ح

. نمره ایلویت ریسک است، Risk Priority Numberیا  RPNمنظور اخ عمد 



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

نمره ایلویت ریسک  RPN=  مت× یقوع × تشخیص 
ولیم کننمگا  اددایش رقاهت، اددایش توقعات ی تقاضاهاي مكرر مشتري ی تغییرات سریع دنایري، هاعث اددایش سریع تعهمات ت

این عوامل موجدب  دمه کده . امریخي  مه است ی هر کمبود ی انحرادی در عملكرد محصول، هاعث اخ دست داد  هاخار می  ود
ریانده هداخار امریخه ساخما  ها هه استفاده اخ این تكنیک ریي آیرنم تا هه کمک آ  مطمئن  ونم محصولی هی عیب ی قاهل رقاهت

. می کننم
:نمونه درم کارگاه

 

 تاری  ارزیابی مجدد: نام ارزیابی کننده مجدد: تاری  ارزیابی: نام ارزیابی کننده: نام کارگاه:

ردیف
تجهیز 
 

خطر
اثرات خطر 

ت/علل 
عل

 

اقدامات کنترلی موجود
 1 ارزیابی 

 ریسك موجود

اقدامات کنترلی پیشنهادي
 ٢ارزیابی  

 ریسك مجدد

شدت
احتمال 
کشف/کنترل 

 

R
PN

شدت 
احتمال 
کشف/کنترل 

 

R
PN

 

ك باقیمانده
نتیجه ریس

 

1 
        

 
      

٢ 
        

 
      

3 
        

 
      



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

، هر چه احتمدال یقدوع کوچدک ها دم.  مت ی احتمال یقوع  اخص مناسبی را هراي تعیین ایلویت هاي خطر دراهم می نمایم

متدر ی هرچه درصورت یقوع یک حادثه تبعات آ  اخ نظر مالی ی جانی پایین ها دم،  داخص  دمت ک. خطر پذیردتنی تر است

. هوده ی ریسک نهایی نید کمتر خواهم هود 

در ذیل هه هرخی اقمامات که  اخ لحاظ ایلویت هنمي دعالیت ها  مهم هدوده ی در کداهش  دمت ی احتمدال یقدوع حادثده مدؤثر 

. می ها نم، ا اره  مه است 

تغییر در طراحی 

اي کاذب هراي کاهش ریسک می هایست ها توجه هه  ارخ منم هود   اصالح نقص در خما  طراحی ،  جهت پیشگیري اخ هدینه ه

مالی ی جانی اصالحات الخم در آ  خما  ی قبل اخ یرید هه سایر مراحل  انجام  ود ی اگدر نتدوا  خطدري را در هنگدام طراحدی 

احتمال یقوع هاي مختلف تا سطح پذیردتنی کاهش یاهم ی ها کاهش-حذف نمود، هایم ریسک نا ی اخ آ  خطر هه یسیله گدینه

. ریسک راکنترل کرد  (Action Plan)ی یا  مت حادثه ،  ها تعریف ی اجرایی کرد  اقمامات اصالحی 



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

استفاده اخ تجهیدات حفاظتی در سیستم
یدن اگر نتوا  خطرات را حذف نمود یا ریسک آ  ها را کاهش داد هایستی ها کارهرد کنترل هداي مهنمسدی ی اهدارهداي ایمندی ا
رهداي خطرات را کنترل  ی ریسک عملكرد را کاهش داد ی ههتر است هه این منظور  هاخرسی دیره اي در کارکرد ی نگهدماري اهدا

.ایمنی در نظر گردته  ود
ر محادظدت در صورتیكه کنترل ها منجر هه کاهش ریسک نگردیم  هایم اهدارها ی یسایلی را هه کار گردت تدا کارکندا  را اخ خطد

.نمایم ی  رایط خطرناك را  ناسایی کرده ی ها ایجاد عالیم مناسب کارکنا  را اخ خطر آگاه کنم
ه اینكه نرخ اخ ریش هاي کنترل ممیریتی ، ی اجرایی ماننم تمیین دستورالعمل ها ی آموخش کارکنا  ههره هرده ی لیكن ها توجه ه
نترلدی هده خطاهاي انسانی هه عنوا  مهمترین عامل هریخ حوادث معموال اخ نرخ یسایل الكتریمكانیكی هیشتر است، این اقمام ک

.عنوا  کم اثر ترین یآخرین راه هراي کنترل خطرات استفاده می  ود

پذیرش ریسک
خص در نهایت، همواره مقماري اخ ریسک هایستی پذیردته  ود، که مقمار  آ  توسط تیم ارخیداهی ریسدک در هدر سداخما  مشد

مشخص  مه جهت هر ریسک ،  هه سمت ریسک قاهل قبول   Action Planمی  ود ی سعی می  ود ها هرنامه ریدي ی اجراي 
. حرکت کنیم 



تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

ارخیاهی هاي تكمیلی، هررسی هاي کامل تر یکارهرد ریش هاي مكمل
ا معموال در کنترل ی حذف عوامل حادثه اخ یک ریش خاص هه تنهدایی اسدتفاده نمی  دود ی هد

.   ود توجه هه نتایج ارخیاهی اخ راههاي مختلف، جهت حل مشكل ی ههبود  رایط استفاده می

اجراي اقمامات ایمنی ی پیگیري ارخیاهی
ست یاهندم هرنامه هاي ایمنی تالش دارنم تا اخ نددیک ترین راه ممكن هه قاهلیت اعتماد حماکثر د

ی پس اخ اجرایی  م  ی ها هررسی ی ارخیاهی خریجی ها، هصورت ممایم اقمامات اصدالحی جهدت
. ارتقاي ایمنی صورت گیرد





HSEپیامد های نگرش غیر سیستمی به 

نبود دستورالعمل اجرایی ایمن و اولویت بندی اقدامات کنترلی

فقدان برنامه ریزی و پیش بینی روند کار و تداخل ها

سهل انگاری مسئولین و دستورات ناایمن و یا موازی کاری

تخصیص نا عادالنه منابع و عدم فراهم سازی امکانات اولیه 

1

2

3

4

افزایش حوادث و بیماریها،خسارت به محیط زیست، کاهش رضایت پرسنل و راندمان کاري

(Confused Organization)
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بعنوان شاخصهاي تعیین OSHAتعیین ضرایب حادثه بر اساس 
:سطح ایمنی محیط هاي صنعتی 

Accident Frequency Rate (AFR): ضریب تکرار حادثه -1

AFR=

1000،000*(یکسال)حادثه در یك مدت معین تعداد

40hr/week * 50 week /year * تعدادکارگر

ASR=
40hr/week * 50 week /year * تعدادکارگر

1000،000*(یکسال)در یك مدت معین ساعات کاري از دست رفته تعداد

     Accident Severity Rate (ASR):ضریب شدت حادثه-٢



FSI ملی بطریق ذیل محاسبه می گردد:

ضریب تعداد حادثه× ضریب شدت حادثه  

1000

تکرار-ضریب شدت=

1000           
=

1000

= 1.41

ملی  FSI = 1.41

FSI=
AFR*ASR 10 * 200
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