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n مقدمه  
صنعتی تاثیرداشته و با توجه به اینکه پیمانکاران  عضو موثري در هر واحد صنعتی بوده و بر عملکرد واحدهاي 

شایسته است جهت حفظ  ،اهمیت و جایگاه پیمانکاران در پیشرفت پروژه ها و نیز از آنها نیز تاثیر می پذیرند
سرمایه هاي انسانی و اقتصادي مسائل ایمنی فی مابین را مشابه با سایر عوامل مورد تعامل کارفرما و پیمانکار 

  .حل و فصل و اجرایی نمایند ، با دقت و مطابق قوانین جاري بررسی، 
امروزه بسیاري از فعالیت هاي عمرانی، تولیدي و اقتصادي بخصوص در مقیاس هاي بزرگ توسط شرکت هاي  

با افزایش تعداد و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیت ها، به تبع . پیمانکاري و پیمانکاران فرعی انجام میگیرد
در این خصوص براي حفاظت از نیروي کار و منابع مادي و انسانی، . آن حوادث ناشی از کار نیز اتفاق می افتد

ضروري است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقا اجرا گردد و بین پیمانکاران و کارفرمایان 
س در اجراي آیین نامه ایمنی پیمانکاران و بر اسا. و کارگران هماهنگی و همکاري به نحو احسن انجام گیرد 

شیوه نامه مصوب معاونت محترم روابط کار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور  
ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کار در امور پیمانکاري اقدام به تهیه و چاپ جزوه حاضر 

ست تا اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی و پیمانکار نموده ا کارفرمایانتحت عنوان ایمنی و بهداشت کار ویژه 
بهداشت کار با زبانی ساده و روان دردسترس مدرسان دوره هاي مربوطه  قرار گیرد و بصورت هماهنگ در 

  .ساعت تدریس گردد 20سراسر کشور سرفصل ها و محتواي یکسان به مدت 
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n اهداف:   
 ؛ی از کارحفظ سالمت کارگران در برابر حوادث و بیماریهاي ناش •
تدوین یک کارگاههاي مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاري و  کارفرمایانارتقاي سطح آگاهی  •

 استراتژي براي مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران؛

 توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت هاي پیمانکاري؛ •

حوادث و بیماریهاي هاي ناشی از ههزینسازي محیط کار و کاهش وري از طریق ایمنافزایش بهره •
  ؛ناشی از کار

  
 

n  فرهنگ  ایمنی  
چه در محیط افراد که آنها را  رفتارهايو  ، دانشباورها  ي است ازافرهنگ ایمنی مجموعه پیچیده •

 .دارد ه میادر برابر حوادث و خطرات مصون نگکار و چه در محیط زندگی، 

جامعه تثبیت گردد، به افراد هر ، در ذهن و فکر نعتی فرهنگ ایمنی باید قبل از ورود به محیط ص •
حاضر نباشند به هیچ عنوان خود را در محیط زندگی و کار خود افراد جامعه هیچیک از نحوي که 

بتوانند قبل از وقوع حادثه احتمال وقوع آنرا پیش در معرض خطرات و شرایط ناایمن قرار دهند و 
جلوگیري  عاوضاتر شدن وخیمبا عملکرد صحیح از  نیز وعکرده و در هنگام وق گیريو پیشبینی 
 .ندنمای

عنوان به گاه نباید هیچ، باال در فرهنگ عمومی جامعه، انجام کار بصورت غیر ایمن و همراه با ریسک •
اقدامی  امور غیر ایمنتوان امیدوار بود که نسبت به اصالح میدر اینصورت شود، امري عادي تلقی 
 . یر اینصورت تغییر رفتارهاي ناایمن بسیار دشوار خواهد بودصورت پذیرد، در غ

آموزش ، به عنوان اولین قدم در راه تغییر رفتار و فرهنگ سازي در جامعه و محیط کار، مهمترین و  •
 . شودهاي ایمنی محسوب میتاثیرگذار ترین بخش در فعالیت
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n تعاریف و اصطالحات  
هد و جریان عادي کار در منتظره که در هنگام کار روي میغیاست رویدادي   :حادثه ناشی از کار •

شرکت ان و خسارات اقتصادي براي گرپیامدهاي جسمی و روانی براي کارسازد و داراي را متوقف می
انسانی، اجتماعی و صنعتی  هايبرخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیب .سازمان باشدیا 

وري و تولید ن کاري، تأثیر معنی داري بر بهرهکاهش راندماشوند که این امر از طریق جدي می
بر روي نیروي دراز مدت خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی 

  .باشدکار می
شامل حوادثی است که در حین انجام وظیفه    :ازکار مطابق قانون تامین اجتماعی ناشی حادثه  •

مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه .  افتدي بیمه شده اتفاق میه سبب آن براو ب
شغول کار باشد و یا به دستور شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن م

یا  فرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه وکار
برگشت بیمه شده از منزل به  توانبخشی و اوقات رفت و یا براي معالجات درمانی و ستان وبیمار

مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادي رفت و  ،گردداوقات انجام وظیفه محسوب میو کارگاه جز
حوادثی که بیمه شده حین انجام اقدام براي نجات سایر بیمه  .برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد

 .شودافتد حادثه ناشی از کار محسوب میدگان و مساعدت به آنان اتفاق میش

تولید بیماري تواند میهر کاري که با فیزیولوژي بدن انسان تطابق نداشته باشد  :هاي شغلیبیماري •
 قابل پیشگیري قبل از وقوع که  اکثر آنهاخاصیت عمده آن عبارتست از این  ونماید، ناشی از کار 

در بروز بیماري موثر  دو فاکتور اساسی. غیر قابل درمان هستند اغلب پس از وقوع،  نتهیم ،هستند
توان می و با کاهش هرعامل است زابا عوامل بیماري شدت تماس و مدت تماس ناشی از کار،

 .هاي ناشی از کار را کنترل نمودبیماري

 .از خطر است و میزان دوريدر امان بودن از خطر ایمنی به معنی   :ایمنی   •

تواند عامل خطر هرعامل داراي انرژي که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد می :)مخاطره( خطر •
 .محسوب شود

و به معنی شانس قرار گرفتن  ضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن استحاصلریسک  :ریسک •
ت اصالحی مربوط دامادر معرض خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه بندي ریسک، اولویت اصالح و اق

  . سازدبه آن را مشخص می
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n آمار حوادث و بیماري هاي ناشی از کار  
حادثه ناشی از کار در جهان میلیون  270حدود ساالنه ، )ILO( طبق برآورد سازمان بین المللی کار •

از  و بیماریهاي ناشی از کار جان خود راحوادث  اثربیش از دو میلیون نفر در هر سال دهد و رخ می
  .دهنددست می

 ناشی از کار از حوادث یجهان به جبران خسارات ناش يکشورها یناخالص مل دیدرصد تول 4از  شیب •
 .ابدییاختصاص م

  
n هرم حوادث 

 )ز از محل کاررو 3از  شیب بتیفوت، نقص عضو، غمنجر به ( دیحوادث شد •

  )روز از محل کار کی بتیغمنجر به (کوچک  حوادث •

  )شودرفع می در محل کارگاه هیاول يهامکبا ک(  ییجز حوادث •

 )ه و در واقع به خیر گذشته استبه کارگر نشد یکه منجر به صدمه جسم يدادیرو( حادثه  شبه •

 
  
  
  
  
  
  
  

هاي انجام شده، مشخص شده است که وقتی در یک کارگاه یک حادثه شدید اتفاق افتاده، تعداد طبق بررسی
نیز به مراتب بیشتر از آن بوده ) near miss(ت، تعداد شبه حوادث حوادث کوچک و جزیی بیشتر  بوده اس

-ضمن اینکه شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و گزارش می). به یک 600(است

به همین دلیل شبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته باشند ، . شوند
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لذا . گیردمانند و اقدامات اصالحی نیز در مورد آنها صورت نمیادث پنهان در کارگاه باقی میبصورت حو
بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصالح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات الزم را 

ث نیز حذف شوند و چنین توان امیدوار بود که حوادث شدید از راس هرم حوادبه این ترتیب می. انجام داد
  .حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند

  
n هاي حوادث ناشی از کارهزینه 

غیر مستقیم  هاي مستقیم و  شامل هزینهکند و پیروي می کوه یخ از الگوي هاي حوادث ناشی از کارهزینه
و  کار بودهکوچکی از هزینه حوادث ناشی از ها و قسمت پیداي هزینههاي مستقیم بخش هزینه. است

 بخش عمدهکه نیزهزینه هاي غیر مستقیم  .شودپول پرداخت می هاشود که بابت آنمخارجی را شامل می
هاي برابر هزینه 10تا  4 حدود  و باشداکثراً قابل محاسبه نیز نمی است، هاهزینه پنهان و غیر قابل مشاهده

  .مستقیم است

 هاي مستقیمهزینه •

  انیدرم و پزشکی هايهزینه •
 دستمزد و غرامت هايهزینه •

  
 هاي غیر مستقیمهزینه •

  هزینه جایگزینی و آموزش افراد جدید  •
 اموال خسارت •

 تولید و کار توقف •

 تجهیزات جایگزینی •

 پاکسازي و اضطراري تمهیدات تهیه هايهزینه •

 حادثه بررسی هايهزینه •

 قانونی تعهدات اجراي هايهزینه •

 آتی تعهدات و غرامت جرایم، •

  کارکنان انگیزه و روحیه رفتن نبی از •

  اعتبار سازمان و فرصت هاي تجاري رفتن دست از •
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n آور محیط کارعوامل زیان: 

شود که در محیط کار باعث اختالل در سطح سالمت  به عواملی اطالق میکار  محیطآور عوامل زیان •
  :و شامل موارد زیر است گردد جسمانی افراد در کوتاه مدت و بلند مدت می

 آور فیزیکی محیط کارمل زیانعوا •

 آور شیمیایی محیط کارعوامل زیان •

 آور روانی محیط کارعوامل زیان •

 آور بیولوژیکی محیط کارل زیانعوام •

 عوامل ارگونومیکی محیط کار •

  آور مکانیکی محیط کارعوامل زیان  •
  

n آور در محیط کارعوامل فیزیکی زیان 

اثرات  آنانتوانند بر سالمت میدر صورت تماس با کارگران  و د آور ماهیت انرژي دارن انیعوامل فیزیکی ز
  :مهمترین این عوامل عبارتند از. سوء به جاي بگذارند

 
n   سر وصدا: 

 .باشددسیبل می  85 ساعت کار 8براي طبق مقررات ، صداي مجاز  •

) یبلدس  85(حد مجاز پایین تر از  به  محیط کار در صورت امکان باید نسبت به کاهش صداي •
 . ها و وسایل حفاظتی مناسب استفاده نموداز گوشیباید در غیر این صورت  اقدام نمود،

 .یابدکاهش میمتناسب با آن تماس ، زمان در صورت وجود صداي بیش از حد مجاز در محیط کار •
 

n اثرات صدا بر سالمت کارکنان:  

در ایجاد افت شنوایی موقت و  اننخستین اثر صدا بر سالمت کارگر: بر مکانیسم شنواییصدا اثرات  •
 .باشدمی میداصورت تماس طوالنی افت شنوایی 

افزایش   ،مثل افزایش ضربان قلبافت شنوایی،  عوارضی  سر و صدا عالوه بر : فیزیولوژیکی اثرات •
  .نمایدنیز ایجاد می ریتم تنفس ، افزایش فشار خون
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زایش هیجان پذیري ، افزایش اشتباهات فردي کاهش تمرکز ، اف تاثیر سر و صدا بر : روانی اثرات •
هاي روحی و روانی، ممکن است باعث ایجاد حوادث ناشی از ، عالوه بر بیماريعصبانیت و افسردگی

 .کار شود
 
n در محیط کار کنترل صدا: 

 مجاز ودکاهش مواجهه با صدا تا حد •

ر قطعات معیوب و کاري قطعات ماشین آالت ، تعمیسرویس و روغن :کاهش صداي منابع صوتی  •
 هاي ضد ارتعاش نصب پایه

 جادیا، نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صداي انعکاسی: کاهش صدا در مسیر انتشار •
 اتاقک اپراتور، فاصله تا منبع صدا

  و جابجایی ، چرخش کاريبا سر و صداهاي مدیریتی مانند کاهش زمان مواجهه و تماس کنترل •

 ) ایرپالگ(داخل گوش ؛ گوشی)ایرماف(روي گوش گوشی: حفاظتیهاي از گوشی استفاده •
 
n ییعوامل موثر در افت شنوا: 

 )یتمیبصورت لگار(صدا  يبلند •

 )شوددر فرکانس مکالمه باعث افت شنوایی می(  صدا فرکانس •

بروز سن  شیمتناسب با افزا  شود و بسته به حساسیت افراد،ایجاد میبصورت مزمن : تماس  مدت •
  .شودي ایجاد میاو ضربه کنواختصداهاي یو  ادیز يدر اثر تماس مکرر با صداو کند می
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n یک موج مکانیکی است که در اثر ارتعاش :ارتعاش
حول نقطه تعادل خود ایجاد  م مادياجسانوسان 
و در اثر تماس با بدن موجب اختالل در کار  شودمی

  :و بر دو نوع است شودطبیعی بدن می

 رانندگان وسایل نقلیه سنگین( اش تمام بدنارتع  •
 )هاي مرتعشکار بر روي دستگاهدر اثر 

  هاضمه ، دل درد و اسهال اثرات گوارشی مثل سوء •

 حالیتهوع و بی ،سرگیجه: اثرات عصبی شامل •

 اثرات اسکلتی عضالنی مثل کمردرد یا درد گردن •

  سالم در وسایل نقلیه استفاده نمودبراي پیشگیري باید از صندلی مناسب و با فنربندي و ابر  •

  )...و اره برقیهاي مرتعش مانند پیکور ، دریل، در اثر کار با دستگاه (: ارتعاش دست و بازو •

هاي انتهایی داشته و مانع خون رسانی به قسمت عروق خونیو اثرات نامطلوب بر نسوج نرم دست  •
 )گشت سفیدرینولد یا انسندروم ( شودها میبدن مانند سر انگشت

 )آرتروز مفصل آرنج( دارد ها و مفاصلاثرات نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوان •

براي کاهش عوارض ارتعاش بایستی از وسایل حفاظتی مانند از دستکش ضد ارتعاش استفاده شود و  •
 .از محکم گرفتن ابزار مرتعش خودداري نمود

 
 

n و هواي قابل تحمل محیط کار گرما و سرماي :  

مثالً براي . شد  هاي گرمایی یا سرمایی ، مشخص خواهند، منابع ایجاد استرسسال لوباتوجه به فص
کند ، سرماي هوا و براي کارگر سردخانه ، تجهیزات  می باز کار  محیطدر کارگري که در فصل سرما 

قبیل وسایل  زهاي کنترلی اسیستمدر فصل گرم سال نیز . باشند سرمازا ، منبع ایجاد استرس می
ازجمله تجهیزات کنترلی در ... ها و، سایبان ، شیلدهاي محافظ ، هواکش...) کولر ، پنکه و (کننده  خنک

هواي محیط کار باید به نحوي باشد که از هر لحاظ  قابل .باشند  این قسمت ، باتوجه به نوع استرس می
و  باشد شده ثبتدر سوابق کاري وي  رکاسازگاري فرد با شرایط محیط و میزان تطابق  تحمل یاشد و

.  باشددهد نوع فعالیتی که فرد در محیط انجام میپوشد بایستی متناسب با میمیزان لباسی که فرد 
 :شرایط هواي محیط کار شامل
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 درجه حرارت محیط  •

 رطوبت محیط  •

 گرماي تشعشعی سطوح اطراف  •

 سرعت جریان هوا در محیط کار •

n آورهاي زیان تشعشعات و پرتو: 

بایستی در ، ... درصورت وجود منابع تولید پرتوهاي یونساز ، ازقبیل آلفا ، بتا و : پرتوهاي یونساز   •
 . خصوص محافظت ویژه در قبال آن تدابیر خاصی اندیشیده شود

هاي صنعتی ، عمده کاربرد پرتوهاي یونساز حاضر در بیشتر محیط درحال:  پرتوهاي گاما و ایکس  •
این خصوص  باشد ، لذا در ، منحصر به پرتوهاي گاما و ایکس می) ی و سایر کاربردهاجهت رادیوگراف(

 .هاي موجود اندیشیده شودتی محافظت ویژه و متناسب با ریسکبایس

درصورت مواجهه شاغل  و وجود منابع تولید این پرتوها : پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز  •
هاي کنترلی ات مواجهه با آنها و سیستمخطر، ... کاري وخورشید، جوشمستقیم ازقبیل کوره، نور 

 .شوند میو توصیه  مشخص هاي حفاظتی با تیرگی متناسب و در نهایت استفاده از عینکمرتبط 

هاي و راهدر صورت وجود منابع تولید سایر پرتوهاي غیریونساز مثل امواج ماکروویو و لیزر، خطرات  •
 .شودکنترلی هر کدام مشخص می

گاهی روشنایی روي . میزان روشنایی باید متناسب با میزان دقت مورد نیاز باشد: شنایی نامناسب رو •
نامناسب ،   روشنایی. شودبرابر روشنایی عمومی محیط انتخاب می 3تا  2میز کار از نوع موضعی و یا 

، تگی چشمیا زاویه تابش نور و درخشندگی منجر به خسروشنایی طبیعی و مصنوعی کمبود از   اعم
 .گرددهاي کنترلی مناسب پیشنهاد میشود و راه ارزیابی می ،باتوجه به ضوابط و شرایط مذکور
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n آور در محیط کارانیعوامل شیمیایی  ز 

میزان تحمل . مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد  •
ت مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیایی حدود مجاز تماس بدن انسان براي عناصر و ترکیبا

راه هاي . شود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري نشودشغلی تعریف می
. باشدمی... ورود موارد شیمیایی به بدن از طریق پوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط چشم  و 

 . ایی به بدن از راه تنفس استمهمترین راه ورود مواد شیمی
 

n هاي شیمیایی تقسیم بندي آالینده 

محلول در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و بینی و گلو شده و  :مواد التهاب آور و محرك  •
. و بازها  نند مثل آمونیاك، اسید هاکسوزاننده و تاول آور بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم می

و فرد به سرعت از   ب ایجاد شده به راحتی قابل احساس و تشخیص می باشنداین مواد بخاطر التها
  .نمایدمحل دور شده و اقدام به درمان می

محلول در آب نیستند و در ابتدا هیچ عالمت سوزش یا التهابی مشاهده  این مواد :آورمواد خفقان •
نفوذ در اعماق ریه و جذب  شود و لذا در مراحل ابتدایی تماس قابل تشخیص نیستند و پس ازنمی

ظاهر عالیم خود را آورند  به علت اختالفی که در اکسیداسیون نسوج پیش میدر خون و بافت ها، 
 : از اینرو تماس با این مواد میتواند بسیار خطرناك و کشنده باشد و شامل انواع زیر است. دنساز می

 ر هواي تنفسی و موجب خفگی د آور ساده که موجب کاهش اکسیژن به طور جديخفقانمواد  •
 شوند مانند اتان می

ها را از کار  آور شیمیایی که به طریق شیمیایی یکی از مراحل انتقال اکسیژن به بافتخفقانمواد  •
ژن جلوگیري که در اثر ایجاد ترکیب پایدار با هموگلوبین از ترکیب آن با اکسی coاندازد مانند  می

 .شودمیکند و باعث خفگی می

هاي استیلنی،  اثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي مانند هیدروکربور: بیهوشی آور و مخدر مواد •
 ها،  استر
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n گرد و غبار 

گرد و غبار یکی از عوامل شیمیایی است که  وارد محیط تنفسی شده و به نسبت قطر ذرات در  •
 . شودسی میهاي تنفقسمتی از دستگاه تنفسی رسوب کرده و و در نهایت باعث بیماري

در صورتی که گرد و غبار حاوي ذرات کریستالی سیلیس باشد، در دراز مدت ایجاد بیماري  •
 .  نمایدسیلیکوزیس می

 ها، ریزش از روي نوار نقالهخردایش مواد، ریزش از داخل دستگاهدر اثر  :گرد و غبار اولیه  •

عدم جمع آوري گرد و غبار از روي ر گردش مجدد گرد و غبار در محیط کار در اث :گرد و غبار ثانویه •
ها،  تمیز نکردن دستگاه، خشک بودن زمین،گسترش گرد و غبار از محل تولید به سایر قسمت

 ...و لیفتراك و  محیط، وزش باد، عبور افراد و ماشین آالت

هایی که در معرض تماس با مواد غذا نباید در مکان: تعیین و استفاده از محل مناسب غذاخوري •
از خوردن و آشامیدن در باید میایی و خطرناك ، انواع بخار یا گرد و غبار هستند، قرار گیرد و شی

هاي سربسته و پاك، نگهداري و مصرف شود و در مکان ا بایستیغذ. هاي آلوده پرهیز شودمحیط
 .هایی براي استراحت و غذاخوري اختصاص یابدمحل

n ارآور محیط کبا عوامل زیان حدود مجاز تماس: 

میزان تحمل . مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد  •
بدن انسان براي عناصر و ترکیبات مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیایی حدود مجاز تماس 

 . نشودشغلی تعریف می شود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري در او 

• TLV : در صورتی . تعیین شده است ساعت کار 8براي  شغلی که حدود مجاز تماسمیزان غلظت و
ساعت با عامل زیان آور تماس داشته باشد، این تماس باعث  8که کارگر در مدت اشتغال خود روزانه 

 .بروز بیماري در او نخواهد شد

• STEL :صورتی که نیاز به ورود به محل و یا کار ، در )دقیقه 15تا  (حدود تماس براي زمان کوتاه
باشد حدود تماس براي زمان کوتاه تعیین شده که ) TLV(در شرایط بیش از حدود مجاز شغلی

 .باشددقیقه می 15حداکثر 

نیز  یک ثانیهبراي حتی میزانی از غلظت مواد شیمیایی که تماس  :غیر قابل قبولتماس حدود  •
 .نوان اجازه ورود به چنین مکانی داده نخواهد شدممکن است کشنده باشد و به هیچ ع
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n اطالعات مواد شیمیایی ارایه SDS یا 

(Material Safety Data Sheet) MSDS  

از آنجا که هر فرد حق دارد و الزم است که مواد شیمیایی که 
با آن سر و کار دارد را بشناسد و از خطرات آن آگاه باشد، 

رجسب ظروف مواد ضروري است این اطالعات روي ب
شیمیایی درج شده باشد و یا در بروشور همراه آن در اختیار 

 .مصرف کننده قرار گیرد

و  هالیبلروي  ،هامحتواي مواد داخل قوطی ومواد شیمیایی و خصوصیات  ضروريدرج اطالعات  •
 )نقطه ذوب، نقطه جوش، درجه حرارت اشتعال( ، نظیر اطالعات فیزیکیهابرچسب

 و خطر )کالس(بنديطبقه ،آن مضراتاثرات فیزیولوژیک و میزان سمیت و وط به اطالعات مرب •
اطالع از  ،با مواد شیمیایی تشکیل دهنده و محتوي در ظروف عالیم مسمومیت  ، آن زاییسرطان

، شرایط انبارداري، شرایط ، میزان واکنش پذیريدر هواآن امکان انتشار   ،خطرات مواد شیمیایی
   .و وسایل حفاظت فردي مناسب با آن دفع مواد زاید

 .مسمومیتبروز عالیم و در صورت تماس با مواد شیمیایی الزم هاي اولیه کمک •

و اطالعات تکمیلی در بروشور  روي ظروف مواد شیمیاییهمراه عالیم اختصاري نصب برچسب خوانا  •
  .مربوطه

واد خطرناك، سمی، خورنده، قابل براي مهشدار استاندارد و جهانی هاي و نشانهآشنایی با عالیم  •
 .شیمیاییمواد  روي ظروفاشتعال و انفجار و رادیو اکتیو 
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n عوامل زیان آور بیولوژیک: 

مواد  فرآوريهستند که بیشتر در مشاغل پزشکی و پرستاري، صنایع تولید، تهیه و ی واملععوامل بیولوژیک 
با آنها سبب ابتال  و تماس شغلی بوده  در تماس  خود با آن  شغل  ياقتضا  به  فرد شاغل و شوندمی  غذایی دیده

  . باشدمی...... ها و ها، انگلها، کرمها، قارچها، ویروسشامل باکتري ، این عواملگرددبه بیماري می
، کرم هاي   B، هپاتیت HIV،  ویروس )عامل سیاه زخم(آنتراکس   :مانند  ور بیولوژیکآعوامل زیان

 .....و)  Q   عامل تب(، کوکسیال بارنتی) عامل طاعون(ي، قارچ و عوامل عفونت هاي پوستی،  توالرمیحلقو

n  و مهندسی انسانی ارگونومیعوامل مرتبط با: 

اصالح و بهینه سازي ارگونومی یا مهندسی انسانی به تناسب کار و شغل با بدن انسان می پردازد و ضمن 
بدن کارگر، شرایط هاي  ها و قابلیت با محدودیت ي محیط کار ناسب سازمت و  ، مشاغل و تجهیزاتکار محیط

در اثر کارگران . کند تا کمترین فشار و آسیب در اثر کار یا شغل به بدن کارگر وارد شودرا به نحوي آماده می
سکلتی هاي ابیماري دچار یسال انیم نیدر سنفشار کاري و عدم رعایت مسایل مربوط به ارگونومی ، معموال 

 .شوندیم و عضالنی ناشی از کار

افزایش  ، هاي درمانیکاهش هزینهو افزایش تولید  در محیط کار باعث ارگونومی مسایل مربوط به کاربرد
 وريافزایش بهرهو رضایت شغلی 

n در محیط کار راه هاي پیشگیري از بیماري هاي اسکلتی و عضالنی: 

 )الت نشسته و ایستادهدر ح(طراحی ارتفاع میز کار در سطح آرنج  •

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

 حمل بار سبک با تواتر زیاد •

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

 کار در فضاي پشت بدن و ممنوعیت کار باالتر از ارتفاع شانه •

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

 هاي استاتیک و ایستا پرهیز از فعالیت •

 ایستا هاي ثانیه براي کار 3حرکت اعضاي بدن در هنگام کار و رعایت حداکثر  •

  هاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کارایجاد تکیه گاه •
  )ل دادن به جاي کشیدنه( در کاربدن طراحی مجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر  •
  پیشگیري از فشار به یک قسمت از دست یا بدن و تناسب با ابعاد بدن •
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  تنظیم ابزار کار به تناسب نیروي الزم براي کار •
  تنظیم زاویه دست و بازو •
  طریق گرفتن ابزار با توجه به کوچکی و بزرگی آن و تناسب با نیروي وارده •
  هاي تیز براي بلند کردن اجسامپرهیز از کشیدگی پنجه و استفاده از لبه •
 طراحی میز کار براي کمک به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح میز •

 
n بلند کردن  دستی کاال و حمل: 

ها و وسایل، مقررات در صورت عدم امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی و اصالح شرایط و چیدمان دستگاه
در هاي سنی مختلف و بر اساس جنسیت، بار مجاز براي گروه حمل و جابجایی بار بصورت یک نفره و حداکثر

  .شودمطابق آیین نامه حفاظتی حمل بار دستی تعیین میحالت نشسته و ایستاده، 
 .بطور کلی دو حالت متمایز براي بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است اتفاق افتد 

فقرات خم شده و پاها مستقیم هستند در  ستون : )بلند کردن بار روش اشتباه در( حالت استوپ) الف
 اي اعمال شوند هاي بین مهره شود که نیروهاي زیادي بر دیسک واقع بلند کردن بار به این روش باعث می

ها  ستون فقرات کامال به صورت کشیده و مستقیم، زانو : )روش صحیح بلند کردن بار( حالت اسکات) ب
شود و سپس با نیروي عضالت  ها محکم گرفته می بار با دستنموده ،  بار را کامال به بدن نزدیکخم شده و 

اي هاي وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظه در این روش نیرو. شود پا، بار به طرف باال هدایت می
    .شوند کنترل می
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n کار طیمح یعوامل روان: 

هاي روحی و روانی بیماري ی و پیشگیري ازبه منظور افزایش کیفیت زندگ کار طیمح یعوامل روانشناسایی 
 :در محیط کار 

 محیط کاردر  مداوماسترس  و روانی فشارهايوجود تبعیض، ناشی از خستگی مفرط  •

 هاي فردي و مسئولیت ، سرعت کارفشار کاريتوان کارگر با عدم تناسب  •

 ارتباط ضعیف کارگر با همکاران، سرپرستان و مدیرانتعامل و  •

  هاي کافیو عدم حمایت هاي خانوادگی و مشکالت مالی و اجتماعی به محیط کاريانتقال درگیر •

  در محیط کارهمکاران و سرپرستان آمیز و پرخاشگري استرس ناشی از رفتار خشونت •

  در محیط کارتغییرات شغلی  بق فرد با مدیریت و سرپرست جدید ومشکل تطا •

   ، غیبت از کار، تاخیر و سهل انگارياز فرمانبرداري زیگر مانندکارگر مشکالت شخصیتی  •

  ناکافی شآموزو تجربه  یکم ،هاي انجام کاراطالعی از شیوهبی •

  ناشی از کار دوم یا اضافه کاري بیش از حد و عدم تمرکزمفرط  خستگی •

 و پرداخت ناکافی متناسب با سختی کار عدم امنیت شغلی ناشی ازاضطراب مداوم  •

 ط فیزیکی مانند دما و تهویه نامناسب، نور ناکافی، عدم وجود فضاي کار مناسب و محی •
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n مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار  

 شرایط ناایمنو  اعمال ناایمنهاي انجام شده مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار شامل طبق بررسی
  .باشدمی

آیند که عامل بوجود می یمناعمال نااحوادث در اثر درصد  88طبق آمارهاي موجود در دنیا،  حدود 
دو درصد . ایجاد میشوند شرایط ناایمندر اثر  حوادث نیز در صد 10حدود  انسانی در بروز آن نقش دارد و

  .باشندحوادث نیز غیر قابل پیش بینی می
آموزش ایمنی و بهداشت کار و ارتقاي سطح آگاهی نسبت به خطرات محیط کار، در کنترل و بهبود 

یمن بسیار موثر است و اصالح این رفتارها از طریق آموزش، در کاهش بخش اعظم حوادث ناشی رفتارهاي ناا
هاي ایمنی و عدم همچنین کنترل و نظارت مداوم بر اجراي دقیق دستورالعمل .از کار نقش مهمی دارد

ول ایمنی را با در این خصوص هرگز نباید اص. تخطی از نکات ایمنی بر عهده کارفرما و نماینده پیمانکار است
هیچ توجیهی از قبیل کمبود زمان یا امکانات موجود نادیده گرفت و همواره باید فضایی را ایجاد کرد که کار 

  .بدون رعایت ایمنی به هیچ وجه پذیرفتنی نباشد
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n  در محیط کار اعمال ناایمنمهمترین  
  هاي الزمکار بدون مجوزانجام  •

 )هاي حفاظتیآیین نامه(هاي ایمنی و دستورالعمل توجهی به نکات ایمنیبی •

 ترك دستگاه در وضعیت خطرناك •

 جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه •

 کار با ماشین با سرعت غیر مجاز •

  عجله هنگام کار، •
  کار هنگام خستگی و خواب آلودگی، •
 انجام اعمال پر خطر، •

  اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی، •
  ی هنگام کارشوخ •
  استفاده از ابزار معیوب، •
  عدم توجه به اخطارها،  •
 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي، •

  
o  هاي الزمکار بدون مجوزانجام   

برخی از کارها در مناطق حساس و با ریسک باال در شرایط عادي ممنوع است، مانند جوشکاري روي مخازن 
نفجار، ولی در شرایط خاصی و با اخذ مجوزهاي الزم سوخت یا نزدیکی انبار و مواد قابل اشتعال و ا

)permit (ها و دستورالعمل هاي و با حضور مسئول ایمنی در محل کار و رعایت نکاتی که در آیین نامه
از آنجا که این دستورات براي انجام کارهاي ذکر شده ضروري می باشد، . باشدایمنی ذکر شده امکان پذیر می

گاهی ممکن است دریافت مجوزها مستلزم . د از آنها صرف نظر و یا سرپیچی نمودتحت هیچ شرایطی نبای
بر صرف وقت، دقت، انجام امور اداري و نامه نگاري و تحمل شرایطی باشد که آنرا قدري پیچیده یا زمان

کار به این موضوع نباید باعث شود که نکات ایمنی را نادیده گرفته و یا سعی کنیم با انجام . کنیم  احساس
تر، خود و همکاران خود را در معرض حوادث ناشی از کار قرار روش غیرایمن و به تصور خود سریعتر و راحت

  .دهیم
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o و دستورالعمل هاي ایمنی بی توجهی به نکات ایمنی 

براي هر کار بایستی دستورالعمل ایمنی وجود داشته باشد و این دستورالعمل باید در دسترس کارگر قرار 
  .شود و همواره بر اجراي آن کنترل و نظارت صورت گیردداده 

کنند که بدون در نظر گرفتن افراد گمان می بعضی از  گاهی اوقات
شوند و نکات ایمنی را تر انجام میتر و راحتایمنی، کارها سریع

هاي میان بري را براي کنند، از این رو راهمزاحم کار خود احساس می
ند و با وجود اینکه از نکات ایمنی نیز اطالع انجام کار انتخاب میکن

گیرند و به این ترتیب خود و دیگران را دارند، ولی آنها را نادیده می
   .نماینددچار حادثه می

  
o ترك دستگاه در وضعیت خطرناك  

ها مانند جرثقیل و تجهیزات حمل و بارگیري مانند برخی از دستگاه
صی براي زمان استراحت یا لودر و لیفتراك داراي دستورالعمل خا

حالت خاموش دارند و رهاسازي آنها در حالت نیمه آماده و با بار 
معلق بدون کنترل اپراتور حتی براي زمان کوتاه و موقت ممنوع 

  . است
  

o جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه  
تجهیزات ایمنی به منظور اطمینان از وارد نشدن دست یا قسمتی 

طر که امکان برخورد با ماشین آالت وجود از بدن به محدوده خ
هر گاه کاربر دستگاه براي سرعت بخشی به . انددارد، تعبیه شده

کار خود یا سهولت دسترسی به قطعه کار تجهیزاتی از قبیل حفاظ 
هاي ایمنی را از دستگاه یا کلید هاي قطع خودکار یا پرتوها و پرده

ادامه دهد، خود را در مدار خارج کرده و بدون حفاظ به کار خود 
مسئولین ایمنی کارگاه باید از وجود  .معرض حادثه قرار داده است

  و صحت کارکرد این تجهیزات اطمینان حاصل نمایند
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o کار با ماشین در شرایط غیر ایمن  
هاي خاصی وجود دارد  و کارگر نبایستی براي سرعت بخشی به آالت دستورالعملبراي کار ایمن با ماشین

  . در شرایط غیرمجاز و ناایمن و بدون رعایت دستورالعمل ها  اقدام به کار با دستگاه نمایدکار، 
  :مواردي از قبیل

  رعایت سرعت و شرایط مجاز کار با دستگاه،  •
 رعایت ترتیب انجام کار،  •

  بکارگیري وسایل حفاظت فردي، •
بکارگیري ابزارهاي الزم براي جابجایی و حمل مواد و  •

  محصوالت،
شروع به کار دستگاه و اطالع رسانی به سایر  اعالم •

  کارگران در صورتی که امکان برخورد با آن براي سایر کارگران وجود داشته باشد،
 مراقبت از عبور رهگذران در نزدیکی دستگاه،  •

 
o عجله هنگام کار  

د کارگر متناسب برخی از کارها که بصورت کنتراتی بوده و میزان محصول یا تعداد قطعات تولید شده با درآم
عجله براي اتمام کار براي . کندباشد ، انگیزه کارگر را  براي سرعت بخشی و عجله هنگام کار  بیشتر میمی

درآمد بیشتر یا پرداختن به کار دیگر و یا استفاده بیشتر از زمان استراحت موجب کم دقتی و بروز اشتباهات 
در این نوع کارها ، هشدارهاي  .دهدز حادثه را افزایش میبیشتر و افزایش خطاهاي انسانی شده و شانس برو
  .الزم براي رعایت ایمنی ضمن کار بایستی داده شود

  
o کار هنگام خستگی و خواب آلودگی  

بعضی از کارگران به دلیل وضعیت اقتصادي نیاز به کار دوم یا اضافه کاري در شیفت شب دارند و با خستگی 
عدم هوشیاري کافی بخصوص هنگام کار با ماشین آالت . حاضر میشوند و خواب آلودگی در محل کار خود

حساس که نیاز به تمرکز زیاد دارد مانند اپراتوري جرثقیل ها، وقوع حوادث براي خود کارگر و  دیگران را به 
به این موضوع اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از قرص هاي روان گردان که تمرکز و . دنبال خواهد داشت

کنترل هشیاري اپراتورها بخصوص در کارهاي حساس از  .شودشیاري فرد را کاهش میدهد نیز اضافه میه
  . وظایف سرپرستان کارگاه می باشد
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o اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی  

کارگاه،   ورود به کارگاه و شروع به کار بدون کسب اطالعات کافی در خصوص ایمنی آن کار و ایمنی عمومی
در بسیاري از موارد کارگر تازه وارد به دلیل عدم آموزش . فرد را مستعد برخورد با انواع حوادث مینماید

آموزش ایمنی متناسب با هر شغل به . روزهاي اولیه شروع به کار دچار حادثه میشودساعات و ایمنی در 
داخل کار در نوع و محل و تغییر فرد ی زمان جابجایدر مدت حداقل سه ساعت در زمان شروع به کار و یا 

  .کارگاه الزامی است
هاي ایمنی عمومی براي تمام کارگران در هاي ایمنی در کنار هر دستگاه و دستورالعملوجود دستورالعمل

  .نمایدمحیط کار از بسیاري از حوادث پیشگیري می
  

o انجام اعمال پر خطر  
کسانی که به دالیل . افتداتفاق می بیشتر ،دهندقرار میحوادث براي کسانی که خود را در معرض خطرات 

کار بدون رعایت . روندو به استقبال اعمال پر خطر می آیدپیش نمیکنند حادثه براي آنان مختلف گمان می
استفاده از تجهیزات حفاظتی، تظاهر به شهامت و احساس غرور به خاطر انجام اعمال پر  بدون موارد ایمنی و

  . از افراد در انجام اعمال پر خطر باشد برخیاند یک انگیزه براي توخطر می
  

o شوخی هنگام کار  
انجام شوخی و ایجاد تنوع و مزاح در محیط کار میتواند باعث کاهش تنش کاري و رفع خستگی شود، ولی 

مه ها  در حین انجام کار بخصوص در کارهاي حساس باعث ایجاد حوادث و صدگاهی از اوقات همین شوخی
بهتر است انجام کارهاي حساس را از محیط شوخی و تفریح جدا کرده و هرکاري را در زمان . شودبه افراد می

  .و محیط مناسب خود انجام دهیم
  

o استفاده از ابزار معیوب  
با اینکه وجود ابزار معیوب ، شکسته، داراي اتصالی برق و غیر ایمن جزو شرایط ناایمن است، استفاده از این 

کمبود منابع مالی براي تعمیر یا تعویض تنبلی و سستی در تعمیر ابزار معیوب ، . ار جزو اعمال ناایمن استابز
قانع بودن به کار سخت و ناایمن به جاي تعویض ابزار معیوب، پذیرش ریسک موجود در ابزار آسیب دیده، 

است فردي که از نقص ایمنی یک  گاهی ممکن. کار با ابزار معیوب، همگی میتواند باعث ایجاد حادثه گردد
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 ٢٦

ابزار اطالع دارد ، خود با رعایت بعضی موارد تا مدتها از آن ابزار استفاده کند ، ولی افراد دیگري که از این 
گفته میشود که هرگاه ابزار معیوبی . شونداستفاده از آن ابزار دچار حادثه می موضوع اطالعی ندارند در اولین

باید سیستم تعمیر و نگهداري را به پس . نمایدباشد، حتما فردي را دچار حادثه میدر کارگاه وجود داشته 
در اولین فرصت نسبت به تعمیر یا خارج نمودن ابزار و وسایل معیوب از کارگاه اقدام صورتی اجرا نمود که 

  .ادامه یابدابزار معیوب استفاده از کار با  اجازه ندادو هرگز  هنمود
o هاعدم توجه به اخطار  

ممکن است بی توجهی به نکات ایمنی در اثر غفلت و خطاي انسانی یا اشتباه باشد ولی گاهی هم انجام 
شود و با وجود تذکر و اخطار همکاران و مسئوالن ایمنی ، بازهم اعمال ناایمن با عمد و قصد و اصرار انجام می

در اینصورت بایستی . گرددوع حوادث میدهند و همین امر منجر به وقبه انجام کارهاي غیر ایمن ادامه می
نسبت به شناسایی افراد خاطی و تذکر و اخطار متناسب به آنان و در صورت تکرار، انجام اقدامات انضباطی 

  .متناسب اقدام نمود
 

o بی توجهی نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردي  
. باشدعداد کافی، از وظایف کارفرما میدر اختیار گذاردن وسایل حفاظت فردي استاندارد و با کیفیت به ت

و به منظور حفظ جان و سالمتی کارگر استفاده از وسایل حفاظت فردي به عنوان آخرین راهکار ایمنی 
 هر نوع وسیلهشود تا از وقوع حوادث در آخرین مرحله پیشگیري نماید، منتها چون استفاده از توصیه می

به این  کارگرانشود، گاهی تحمل سختی استفاده از آن هم میباعث مزاحمت و مستلزم  طبیعتاًاضافی 
از اینرو کنترل و نظارت  .کنند که ممکن است از این طریق خود را دچار حادثه نمایندموضوع بی توجهی می

  .کارفرما بر استفاده صحیح و موثر از این وسایل حفاظتی در حین کار  ضروري است
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 ٢٧

n  حیط کار م شرایط ناایمنمهمترین:  

  :محیط کارعبارتند از شرایط ناایمن مهمترین علل حوادث در اثر
 لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و عالیم هشدار •

  وجود مواد خطرناك،  •
  وجود ابزار و دستگاه هاي معیوب،  •
  بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه،  •
  هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی، دستگاه •
  صدا، روشنایی کم، سر و ر در محیط کار مانند وجود عوامل زیان آو •
  فقدان یا نقص درسیستم تهویه ، •
 فقدان وسایل خاموش کننده حریق •

  
o هاي بدون حفاظ لبه ها و پرتگاه 

کلیه قسمتهایی از کارگاه که امکان سقوط وجود دارد مانند 
چاله آسانسور، لبه پرتگاهها و طبقات ساختمان، کلیه  چاله 

باز بایستی توسط حفاظ مناسب محفوظ و  ها و گودالهاي
محصور شوند به نحوي که از ورود افراد به داخل محدوده 
خطر جلوگیري کرده و توسط عالیم هشدار دهنده مشخص 

شده و در خصوص خطر سقوط و نسبت به لزوم پرهیز از نزدیک شدن به محوطه خطرناك اطالع رسانی 
فاظ باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا از سقوط افراد و ورود توجه به این نکته ضروري است که ح. گردد
  .نان به محدوده خطر جلوگیري نمایدآ

  
o وجود مواد خطرناك  

ها و مواد شیمیایی خطرناك و قابل کارگاهی که در آن مواد خطرناك مانند آزبست، سرب، بنزن و سایر حالل
تولید وجود دارد،  داراي شانس بیشتري براي ایجاد حوادث اشتعال و انفجار به دلیل لزوم استفاده در چرخه 

االمکان آنها را از محیط خارج کرده و یا با مواد خواهد بود و به منظور ایمن سازي محیط کار بایستی حتی
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 ٢٨

کم خطري جایگزین نموده و یا در نهایت بصورت ایمن نگهداري و به مصرف رساند تا کمترین خطر را متوجه 
  . گاه نمایدکارگران کار

  
  

o بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه  
میتواند باعث ایجاد  بی نظمی و ریخت و پاش در کارگاه وجود

حادثه شود، در واقع کارگاهی که بی نظم باشد بیشتر مستعد 
هرگز نباید منظم و مرتب کردن کارگاه را به . ایجاد حوادث است

دیده شده که  بارها. زمان آینده و در وقت مناسب موکول کرد
وجود قطعات و ابزار رها شده در کف کارگاه باعث برخورد به 

   .افراد و ایجاد حادثه شده است
 

o دستگاه هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی  
هاي چرخشی یا رفت و برگشت امکان دستگاههایی که متحرك بوده و یا قسمتهایی از آن در اثر حرکت

تگاه یا سایر کارگران را دارد، بایستی به نحو موثر حفاظ گذاري شود تا از برخورد با دست یا بدن اپراتور دس
ورود دست یا بدن یا حتی قسمتی از لباس که منجر به کشیده شدن بدن به داخل دستگاه شود جلوگیري 

  .هاي تعبیه شده دستگاه به نحو مطلوب استفاده کرددر هنگام کار نیز باید همواره از حفاظ. نماید
  
  

o عوامل زیان آور در محیط کار  وجود  
آور فیزیکی مانند سر و صدا، ارتعاش دست و بازو و ارتعاش تمام هر کارگاه باید از لحاظ وجود عوامل زیان

و عوامل شیمیایی مانند گازها و ... بدن، نور، عوامل جوي و سرما و گرما و هواي نامناسب و غیرقابل تحمل و 
ر شیمیایی و عوامل ارگونومیکی و سایر عوامل زیان آور بررسی و اندازه بخارات سمی، حاللها و عناصر مض

  .آور آن اقدام گرددگیري شود و نسبت به رفع عوامل زیان
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 ٢٩

o  فقدان یا نقص درسیستم تهویه  
ها و عوامل تولید در در صورتی که عوامل شیمیایی نظیر گازها و بخارات و گرد و غبار در اثر فعالیت دستگاه

وجود داشته یاشد، بایستی تمهیداتی اندیشیده و اجرا شود تا از پخش آن در کل کارگاه جلوگیري و  کارگاه
نسبت به خروج سریع آن از کارگاه توسط سیستم تهویه مناسب اقدام گردد، به نحوي که مواد شیمیایی مضر 

 .از محدوده تنفسی کارگر عبور نکرده و وارد دستگاه تنفسی کارگر نشود

آور را از نزدیک ترین محل تولید آن به هویه مناسب سیستمی است که در آن مواد آالینده و زیانسیستم ت
و هواي تمیز را جایگزین نموده و وارد محدوده ) تهویه موضعی مکشی(خارج از محیط کار منتقل نموده 

طراحی و  ها ودر صورتی که قدرت مکش هواکش) . دهشی -سیستم تهویه مکشی( تنفسی کارگر نماید 
رغم اجراي مسیر عبور مواد آالینده  و هواي تمیز به صورت صحیح و دقیق محاسبه نگردد، ممکن است علی

ها، سیستم تهویه عملکرد صحیحی نداشته و عمال کمکی به خروج مواد آالینده ننماید یا هنگاه کار هواکش
  .وارد سیستم تنفسی کارگر شودخروج مواد آالینده ، کماکان از مسیر تنفسی کارگر عبور کرده و 

  
o  اطفاي حریقفقدان یا نقص درسیستم 

تهیه و نصب وسایل خاموش کننده دستی و اتوماتیک متناسب با خطرات موجود درکارگاه و در  •
  فواصل مناسب

  آموزش همگانی براي واکنش در برابر حریق  •
  هاي دستیآموزش و تمرین براي استفاده از خاموش کننده •
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 ٣٠

n انواع خطرات در محیط کار: 

  
o مکانیکی محیط کار خطرات: 

زنی، جوشکاري،  سنگ در اثر پرتاب شدهبرخورد با قطعات و مواد یا  از طبقات پرتاب اجسام رها شده
 برشکاري، تراشکاري

، تسمه ، وینچ ، شفت ها، نوار نقالهمانند  ماشین آالتاجزاي متحرك بین اعضاي بدن گیرافتادن  •
  در حال گردش، تراشکاري در ماشین تراش، فرزکاري هايپولی، پره 

 داراي حرکت رفت و برگشتی مثل ماشین صفحه تراش و شدگی بین اجسام متحرك  له •

 ) ، سوختگی و پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادلعامل شوك(سطوح داغ و سرد  •

دنده درگیر  دو چرخبین ( کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاهگیر کردن دست و لباس و  •
  )هاي دواربا هم، چرخ و زنجیر یا غلتک

 اعضاي بدن ده شدنبریایجاد ضربه و  •

  برخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آالت •
 

o پیشگیري از حوادث مکانیکی 

   تعیین مسیر عبور لیفتراك و ماشین آالت حمل و نقل •

 )اصالح مسیر رفت و آمد و نصب حفاظ( وردن، پرت شدن و سکندري رفتنپبشگیري از سر خ •

 نظافت سطوح و جمع آوري گل و الي و رفع لغزندگی ها •

 سکوي کار مناسبایجاد و استفاده از و در مسیرهاي شیبدار وجود دستگیره  •

 لحمل و نق باالبرها  و ماشین آالت، جرثقیل و استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی  •
 در محل کار جمع آوري اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده •

 )کارگران و عابران(  از باالي سر افراد ) با بار یا بدون بار( عدم عبور جرثقیل •

  ور افراد غیر مجاز در محل فعالیت جرثقیلحضعدم  •

 گیردیتی صورت نمیخاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان استراحت یا در زمانی که فعال •
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 ٣١

n سقوط  از ارتفاع 

سانتیمتر نیاز به  120هاي ایمنی، ارتفاع طبق مقررات و دستورالعمل
  .حفاظت از سقوط دارد

ها به هاي موجود بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاهبراساس آمار
دلیل سقوط از ارتفاع  و استفاده از تجهیزات  ساختمانی موقت و نا 

و عواقب آن نیز به خاطر صدمه به سر و ستون فقرات  ایمن بوده
  .باشدمعموال بسیار شدید و از نوع فوتی یا قطع نخاع می

  
o هاي پیشگیري از سقوطراه:   
o کشی و عالمت با نصب حفاظ و نرده :ها محدود کننده

گذاري مناسب از ورود افراد به محدوده خطر جلوگیري شود و 
ها محدودیت نزدیک شدن به لبه.(احتمال سقوط به حداقل برسد

 ) ها هنگام کار در ارتفاعو پرتگاه

o به در زمان کار در ارتفاع از سقوط   :هامتوقف کننده
.  کنندجلوگیري می طبقه  همکف و سقوط از طبقات

و ) هارنس(استفاده از عوامل نگهدارنده مانند کمربند نجات
پرتگاه متصل  اي با فاصله از لبه وطناب نجات  که به نقطه

 . باشد
 

o با نصب تور نجات و ایجاد طبقات فرعی، در  :کاهش دهنده صدمات
صورت سقوط، از برخورد فرد با زمین جلوگیري کرده و از بروز صدمات 

  .نمایدشدید جلوگیري می
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 ٣٢

o نصب داربست و سکوي کار مناسب:  

 نصب  صحیح داربست  و  محاسبه استحکام داربست •

 التاتصامحکم بستن  •

 نصب پاشنه براي عدم نفوذ در خاك •

  رعایت موارد ایمنی براي عابران •
  مچو  سطح کمر، زانو 3ها در گارد ریلنصب  •
  دسترسی مناسب پله و  راهایجاد  •
  و عدم وجود لبهالوارها همسطح بودن  •
  الوارها صحیح به هم بستن  •
 توجه به استحکام آن و آنها عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن •

  م  بستن داربست به ساختمانمحک •
   سنگین نکردن سکوي کار •
  براي نصب صحیح داربستآموزش داربست بند و  •
  استفاده از کمربند ایمنی در مناطق بدون حفاظ •
 چک کردن داربست بر اساس چک لیست ایمنی داربست  •
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 ٣٣

  

o  هاي محدودفضا، تخریب و موارد ایمنی در عملیات گود برداري: 

کار و تعمیرات  ،هاي گاز و آبنصب  لوله مخازن و فضاي بسته،کار در تخصصی براي  لزوم آموزش •
حفاري چاه ها و قنوات و سایر  ،ها و سیستم هاي انتقال آب و فاضالبداخل لوله ،در داخل مخازن

  هاي زیرزمینیحفاري

 کانال و ترانشهگودال، کنترل و نگهداري  شیب و دیواره  •

   هاپس از بارندگی بخصوصیفت ها در هر شچک دیواره •
  )متر 2ارتفاع  حداقل(راه دسترسی و خروج مناسب با نردبان  •
  در زمان ریزشو آموزش کارگران براي واکنش سریع  ها و سقفدیواره توجه به عالیم ریزش •
  در فضاهاي بستهتهویه مناسب و کنترل نشتی گاز  •
  لروشنایی مناسب لبه ها و راه هاي خروج و اطراف جرثقی •
 استفاده از کاله ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردي  •

نفر، وجود حداقل سه نفر  5در شروع عملیات حفر چاه وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه به  •
 الزامی است

 عملیات تخریب باید از باالترین قسمت و طبقات ساختمان شروع و به پایین ادامه یابد •

اري وحفر چاه، زمین مورد نظر باید با توجه به جنس خاك و الیه قبل از عملیات تخریب و گودبرد •
 .هاي زمین و از لحاظ استحکام و وجود قنات و سیستم آب و فاضالب و برق کامال بررسی شود
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 ٣٤

n الکتریکی انرژي از ناشی خطرات:  
 و قلبی، اختالالت التگرفتگی، اختال مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژي الکتریکی عبارتست از برق

 بستگی بدن مقاومت میزان به آن  گرفتگی که شدت برق اثر در حسی و سوختگی عصبی، اختالالت ضایعات
   .دارد

  
o بدن مقاومت میزان در موثر  عوامل:  
جریان،  عبور الکتریکی، مسیر جریان پوست، شدت تماس سطح  حرارت، درجه پوست، رطوبت، ضخامت
  الکتریکی فرکانس و جریان جریان، نوع عبور مدت

  
o گرفتگی انواع برق: 

 )شبکه توزیع هوایی و زمینی -برق هاي سیم مانند(زنده برقدار  اجزاء با مستقیم تماس - 1

  )اتصال بدنه -ها دستگاه فلزي بدنه مانند( برقدارشده تماس اثر در اجزاء با غیرمستقیم تماس- 2
  

o مستقیم تماس برابر در حفاظت: 

   نرده حصار و حفاظ و نظیر موانع، و هابازدارنده زدیک شدن به منطقه خطر توسطاز ن حفاظت - 1

 )برق انتقال رعایت فاصله ایمن از خطوط(دادن قرار دسترس از فاصله و دور ایجاد  توسط حفاظت - 2

 برقدار  هايبخش نمودن عایق - 3

 ایمنی خودکار ها و کلیدهايفیوز بوسیله حفاظت - 4

   خطرناك شرایط دیگر و  نمناك و مرطوب شرایط در ممنوعیت کار - 5
  هاي برق زمینی هنگام عملیات حفاري و ساختمانیشناسایی محل عبور کابل - 6
در زمان کنترل خطرات کار با تجهیزات برقی و براي پیشگیري از حوادث ناشی از عدم هماهنگی و  - 7

 (lock out ) ن تنها توسط فرد قطع کننده برققفل نمودن تابلو برق و امکان وصل مجدد آ ،هاتعمیرات آن

  .شودتوصیه می  ( Tag out)و نصب آن در محل مناسب و استفاده از تابلو هاي هشدار
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 ٣٥

o غیر مستقیم  تماس برابر در حفاظت: 

 
و کنترل ساالنه با حفر چاه ارت  تجهیزات به آسیبسوزي و آتش و برق گرفتگی از پیشگیري - 1

  )ارت(هاي مصرف کننده اتصال به زمین براي تمام دستگاه یستمسکنترل و مقاومت آن 
اي که با شبکه برق اتصال پیدا کرده پرهیز از خارج شدن از جرثقیل، بیل مکانیکی یا هر وسیله - 2

 .است

که در اثر تماس سیم فاز به ی یهامحلرعایت مقررات حفاظتی براي نزدیک شدن یا دور شدن از  - 3
 ).اختالف پتانسیل بین دو پا در زمان گام برداشتن( باشند می داراي ولتاژ گامزمین 

   
o و نجات افراد حادثه دیده با برق امداد رسانی: 

 
 حفظ خونسردي و پرهیز از دست پاچگی  •

  برق به روش ایمن مدار از مصدوم جداسازي و جریان برق قطع •
  )مصنوعی تنفس( تنفسی احیاء •
   )قلبی ماساژ( قلبی ياحیا •
 درمانی مراکز به انتقال مصدوم  •
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 ٣٦

n خطرات حریق:  
 در حضور حرارت رخ اکسیژن و سوختنی ماده یک بین که است زاییشیمیایی حرارت واکنش حریق
  .دهدمی

 را شان جان زیادي افراد ساله هر .است صنعتی حوادث ترین شایع از یکی سوزي آتش و حریق
 بابت را زیادي هايها و صنایع نیز هزینهندهند و سازما می دست از سوزي آتش و حریق بواسطه
  .شوندمی متحمل سوزيآتش و حریق

  
  
  
  
  
  
  
o محصوالت حریق 

 ) بخش خطرناك حریق از نگاه تلفات انسانی ( گازها و بخارت و ذرات سمی حاصل از حریق  - 1

شعله که قسمت قابل رویت حریق است و شدت گرماي آن بستگی به میزان اکسیژن دارد و  - 2
 .آن وابسته به ماده سوختنی استرنگ 

گرما یا انرژي حریق که وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز میزان  - 3
 .گسترش آتش است

  
o حریق بروز شرایط و علل ترین مهم:  
  )سوختنی و قابل اشتعال مواد به شعله شدن نزدیک (: مستقیم گیريآتش. - 1
  . شودآن می سوختن به منجر سوختنی که و آلی مواد یادما در مجاورت  تدریجی افزایش. - 2
    اسید، و آب ترکیب نظیر: حریق شروع شیمیائی بعنوان عامل هاي واکنش. - 3
  چرخ ها شدید ترمز یا خشک چوب قطعه دو مانند گیر آتش جسم دو بین مالش: اصطکاك. - 4
  باال مقاومت داراي هادي یک از برق جریان عبور از حاصل حرارت: جاري و ساکن الکتریسیته  - 5

   

 سوخت حرارت

ژنیاکس  
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 ٣٧

o هاي عمومی اطفاء حریقروش 

محدود یا  ،کنترلتوسط اعمال زیر را ) حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی(حریق  مثلثاگر بتوان یکی از اضالع 
 :شامل  . شودحریق مهار می  قطع نمود،

 )دي اکسید کربن یا توسط آب( سرد کردن  - 

 )ماسه و خاكتوسط کف، دي اکسید کربن، ( خفه کردن  - 

  سد کردن یا حذف ماده سوختنی - 
  )هالن و پودرهاي مخصوصترکیبات ( اي هاي زنجیرهکنترل واکنش - 
  )نیتروژن و دي اکسید کربن( رقیق کردن هوا  - 
 آتش کننده خاموش مواد - 

  
o هاي دستیکننده خاموش:  

 لحظات در عادي توسط افراد توانندمی زیرا است، دسته این شامل کننده خاموش وسایل فراگیرترین
 دسترس در و بوده ساده و ارزان هادستگاه این. شوند گرفته کار به مؤثري طور به حریق بروز اولیه
 بزرگ هاي حریق شروع یا کوچک هايحریق اطفاء در و شوندداده می  آموزش به سادگی باشند،می

  .هستند مناسب کامالً
  
o نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستی 

 . ها بایستی متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشدخاموش کنندهو نوع تعداد  .1

  .باید پشت به باد باشددر فضاي باز، اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق  .2
هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق، بایستی پاشش مواد به صورت جارویی در سطح  .3

 .قاعده حریق انجام گردد

له پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد منتفی بالفاص .4
تعداد مناسب جایگزین موقت گیرند بایستی به کپسول ها را براي شارژ تحویل می کهوقتی . نیست

 د تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی از نظر دسترسی بوجودنهاي مربوطه نصب نمایدر محل
  . نیاید
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 ٣٨

 تمرینات و مداوم آموزش تحت باید اندشده گرفته نظر در اطفاء براي که کارکنانی یا عملیاتی تیم پرسنل
 اطفا مواد افتد،می تاخیر به کننده خاموش از استفاده باشند ندیده آموزش افراد که زمانی. گیرند قرار ايدوره
   .شودیم استفاده بیشتري کننده خاموش و رودمی هدر کننده

  
o سیستم هاي اطفاء اتوماتیک   

  سیستم هاي اطفاء اتوماتیک آبی  -
. باشد خطر می این سیستم شامل پمپ، مخزن ذخیره آب، لوله کشی، انواع اسپرینکلر یا آب افشان و زنگ

 هاي متفاوت باشند و یا اینکه فاقدحرارت د داراي حباب شیشه اي مقاوم نسبت به درجهنتواناسپرینکلرها می
از سیستم اعالم حریق  اًعسر اسپرینکلر باز است نو حباب شیشه اي بوده و سر آنها باز باشد در جاهایی که

ضمن اینکه بصورت دستی نیز می توان سیستم را  .شودداده می سیستم اسپرینکلر يفرمان اجرا ،اتوماتیک
اثر ازدیاد گرما ترکیده و آب بر روي  رفتن درجه حرارت حباب شیشه اي در در سایر موارد با باال. فعال نمود 

. آید می هنگام به جریان افتادن آب زنگ خطر نیز جهت اطالع دیگران به صدا در. می باشد  محل حریق زده
  .اطفاء نماید تواند از توسعه حریق بصورت اتوماتیک جلوگیري و در نهایت آن رااین سیستم می
  سیستم اطفاء اتوماتیک گازي  -
سایت کامپیوتر، اتاق برق و مانند  هالوژن می باشد و براي مراکزي یا CO2شامل سیلندر گاز  و این سیستم
    .دشوطراحی میکتابخانه و  الکترونیک

  سیستم اطفاء اتوماتیک پودري   -
مراکزي مانند  برايو  هاي مخصوص می باشدیا نیتروژن با نازلو  CO2این سیستم شامل مخازن پودر و گاز 

تواند همانند سیستم می عملکرد این. شود اد نفتی سروکار دارند استفاده میها و جاهایی که با موپاالیشگاه
  . سیستم اطفاء اتوماتیک آبی باشد

   سیستم اطفاء اتوماتیک کف  - 
باشد مخصوص می این سیستم شامل مخازن کف سبک یا سنگین، لوله کشی کف، تناسب ساز و سرلوله هاي

  .هاي نفتی کاربرد دارد بري مواد نفتی مانند حوضچهبا کارو براي اماکن 
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 ٣٩

n کار در کارگاهو بهداشت  یمنیا طیبهبود شرا: 

حتی االمکان ( آمیز  است مخاطرهعامل حذف اولین و مهمترین اقدام در بهبود محیط کار  :حذف •
 ) ولیدو مواد سرطان زا در خط ت حاللهااستفاده از سرب و  ،نظیر آزبستحذف کلیه عوامل خطر 

جایگزین کردن مواد کم خطر به در صورت عدم امکان حذف عوامل خطر، اقدام به  ( :جایگزینی •
 ) نماییمو اصالح خط تولید می جاي مواد پرخطر

 ي دستگاه تولید کننده محدود ساز(آالینده از افراد حاضر در محلدستگاه  زولهیجداسازي و ا •
 )یندهانتشار گازهاي آالو  ، گرد و غبار سروصدا

ی از حضور از نظر زمان ایو فیزیکی فاصله ایجاد از طریق (عامل خطر از افراد حاضر در محل  تفکیک •
 )افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگیري نماییم

، حفاظ هاي خطرناكردن محل، محصورکو خط تولید اتوماسیون فرایند(هاي مهندسی کنترل •
 )هادستگاه گذاري

ي به منظور کاهش مدت تماس طوالنی افراد با یک عامل چرخش کارایجاد ( یتیریهاي مد کنترل •
 )کارگران با عامل خطر کاهش زمان مواجهه ،یی کارگرانجابجا ،خطر

 – یدهش تهویه  ،ی در نزدیکترین محل به تولید آالینده هاموضع تهویه،  ی کارگاهعموم تهویه •
ارگران و خروج هواي آلوده از مسیر و محدوده کششی به منظور تامین هواي تمیز  براي تنفس ک

 )تنفسی کارگران

است که وقتی تمام  از وسایل حفاظت فردي استفادهآخرین راهکار ایمنی : وسایل حفاظت فردي  •
اقدامات اصالحی در از بین بردن و کاهش عامل خطر موثر نباشد، نهایتا استفاده از وسایل حفاظت 

  کارگران توصیه می شود فردي براي حفظ سالمتی افراد و
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 ٤٠

n هشدار ينصب تابلوها: 

 يهاها و چالهها و پرتگاهاطراف لبههشدار خطر سقوط در  •
 بدون سرپوش

 دار و امکان سر خوردن  بیش يها محلدر  •

 و برنده زیاجسام تآالت و ماشینبا  برخورد •

 از ارتفاع  اجسام رها شده سقوط •

ی و وسایل حفاظت نمیا لیوسا يریبکارگهشدار نسبت به  •
   فردي متناسب با خطرات کارگاه

n هاي پزشکیکنترل 

معاینات قبل از . سالمت کارگران  قبل از شروع به کار باید توسط پزشک باصالحیت کنترل شود •
، براي تطابق شغل با توانایی کارگر و اطمینان از توانایی و سالمت او در بدو شروع  و در استخدام

  .حین کار الزامی است
براي تشخیص اثرات مواد و عوامل زیان آور بر سالمت کارگر و میزان حساسیت  : معاینات دوره اي   •

شود و در صورت معاینات دوره اي حداقل براي هر سال انجام می ،کارگر نسبت به عوامل زیان آور
ز بینی و تطابق هاي بیماري ناشی از کار، ضمن انجام اقدامات اصالحی  و بالزوم و مشاهده بروز نشانه

 .شرایط کار، نسبت به پیشگیري از ایجاد و پیشرفت بیماري اقدام گردد

شود، یا به هر دلیلی توانایی انجام کار اي مشخص میاش در معاینات دورهکارگري که بیماري  •
و در زمان  معمول را ندارد، باید در مشاغلی که متناسب با توانایی آنها است بکار گماشته شوند

    .زگشت به کار نیز بایستی معاینات شروع مجدد در خصوص آنان انجام شودبا

آور بیش از حد مجاز بایستی معاینات ویژه در زمان مواجهه اتفاقی یا عوامل زیان: معاینات ویژه   •
اند  انجام شود و در صورت نیاز تحت درمان و  براي تمام کسانی که با عامل زیان آور تماس داشته

 .  پزشکی مناسب قرار گیرند اقدامات
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 ٤١

n يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا)PPE(  و
  :آن يریبکارگ یچگونگ

کارگاه چنانچه امکان حذف منابع خطر به  شکلی مناسب در 
حوادث از  يپیشگیرحفظ سالمت و  وجود نداشته باشد، براي

از  بایستی ، بعنوان آخرین راهکاریشغل يها يو بیمار يکار
لباس کار، پیش بند،  از قبیل ي استاندارد،ت فردل حفاظیوسا

ل یوسا  استفاده گردد ، ماسک ضد گرد و غبار و غیره ي، ماسک جوشکاری، عینک حفاظتیکاله ایمن
  از طرف کارفرما ی فرديحفاظت هبا توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیلي باید حفاظت فرد

به هنگام انجام  يل حفاظت فردیاست کارگران نیز باید از وسا یبدیه. داده شود  قرار کارگر تهیه و در اختیار
و کنترل و نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگر از این وسایل در داخل کارگاه و زمان  کار استفاده کنند

غیر قابل  يپیامدها وسایل حفاظت فرديعدم استفاده از  انجام  کار نیز بر عهده کارفرما می باشد، زیرا
 ناشنوایی موقت و دایم،  ،صدمات چشمی  ري،کو: ی به همراه دارد و ممکن است عوارضی از قبیلجبران
و  ي، قطع نخاعضربه مغزکه ممکن است  صدمه به سر و ستون فقرات،دست و پا و  یدست، سوختگ یدگیبر

  . ه باشدفوت کارگر را به دنبال داشتحتی 
حفاظت فردي مناسب را به تعداد کافی و به طور رایگان در اختیار کارگران قرار  باید وسایل) پیمانکار(کارفرما

  . دهد و از کاربرد مناسب و نگهداري خوب آنها اطمینان یابد
  : وسایل حفاظت فردي اولیه شامل موارد ذیل می باشد

   : لباس کار •

ما لباس کار اولین وسیله ایمنی و بهداشتی است که می بایست از طرف کارفر
لباس کار باید متناسب با کار و بدن . تهیه و در اختیار کارگر قرار داده شود 

کمر آنها همیشه بسته بوده و . کارگر بوده و قسمت هاي آزاد نداشته باشد 
  .  داراي جیب هاي کوچک و حتی االمکان تعداد جیب ها نیز کم باشد 

باید لباس کارشان  کنندها کار میهاي گردان ماشینکارگرانی که با قسمت
ره براي لباس کار یکس. چسبیده به تن و آستین هایشان مج بند داشته باشد 

هاي فوق الذکر کار نی که روي دستگاهشود ، کارگرااین قبیل کارها توصیه می
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 می کنند اگر موي سرشان بلند است ، باید آنها را زیر سربند یا کاله بپوشانند و از استفاده از ساعت مچی ،
  . مچ بند ، انگشتر و سایر تزئینات در موقع انجام کار خودداري نمایند

  
  : پیش بند •

هاي جوشان و غیره با استفاده از پیش مواد داغ مثل پاي تنور یا پاتیل کار با
  . بند نسوز است 

کارگرانی که در مقابل قطعات گردان و متحرك دستگاه ها کار می کنند 
کنند و اگر کار کردن با این دستگاه ها نیاز پیش نباید از پیش بند استفاده 

که قسمت پایین تنه از که بوده بطوريداشته باشد ، باید به صورت دو ت بند
کند ، به هاي گردان گیر میتا در مواقعی که پیش بند به قسمتباال تنه مجزا و طوري گره خورده باشد 

یعات خورنده مثل اسید و غیره وجود دارد باید از پیش کار در جاهایی که ما. سهولت از تن کارگر جدا شود 
حفاظت در برابر . بندي که تمام سینه را بپوشاند و از جنس کائوچوي طبیعی و غیره باشد استفاده نمود 

  . باشد پیش بند سربی با ضخامت مناسب می اشعه ایکس با استفاده از
  

 :گتر حفاظتی  •

در مواقعی که کارگران در معرض ترشحات اسیدي ، قلیایی ، جرقه  هاه منظور حفاظت ساق پا تا روي کفشب
  . هاي آتش ، ریختن مواد مذاب یا مایعات داغ قرار دارند باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند 

مثال نوع گترهاي مورد استفاده درکارگاه هاي ریخته گري باید از جنس مواد نسوز باشد و این گترها باید تا 
پوشاند و کامال به وسیله بندك یا سگک به پاها بچسبند ، بطوریکه مانع داخل شدن مواد مذاب به زانو را ب

  . داخل پاهاي کارگر شوند 
 
 ):شیلد( عینک حفاظتی و حفاظ  تمام صورت   •

گونه آسیبی مصون بدن انسان چشم است که باید از هرحساس ترین عضو 
ج می باشد و در صورت وارد بماند ، زخم و جراحت چشم به سختی قابل عال

شدن جسم خارجی در آن ضربه شدید به چشم وارد شده و ضایعات عمیقی که 
  . احتماال کوري را نیز به دنبال دارد ، عارض می گردد 
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کارگرانی . استفاده از عینک هاي حفاظتی مناسب یکی از راه هاي جلوگیري خطرات چشمی انسان می باشد 
  :کنند نیاز به عینک حفاظتی دارند  یکه در مشاغل زیر کار م

هاي پر هاي کنکاسور ، کوبیدن چکش ، محلتراشکاري ، سنگ سمباده ، دستگاه ریخته گري ، جوشکاري ،
هایی که گاز ، دود و مایعات مضر شیمیایی مانند اسیدها و  قلیا ها ، ضمنا در محل. گرد و غبار و غیره 

  . شدن آن شود ممکن است باعث سوزاندن چشم یا زخم
هاي حفاظتی مورد استفاده با توجه به هر نوع کار متناسب با نوع کار تهیه شده ، بعنوان مثال عینک عیک

  . کند و کامال با صورت کارگر تطبیق می باشدهاي شفاف و قابل انعطاف میار داراي قابلیتضد گرد و غب
کند ، نفش و اشعه خیره کننده را جذب میوراء بهاي حفاظتی کارگران ریخته گر ضمن اینکه اشعه ماعینک

هاي مورد استفاده در مقابل دودهاي هاي ضد اسید و عینکما و حرارت نیز مقاوم است ، عینکدر برابر گر
کامال خطرناك و ناراحت کننده باید دوره آنها از طرف داخل مجهز به جنس نرم و نسوز قابل انعطاف باشد و 

  . گونه منفذي باشند قد هرروي صورت چسبیده و فا
  یري از خیره شدن و خستگی چشم هاي رنگی جهت جلوگعینک کارگران جوشکار با شیشه

  .  باشد می
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 :شنوایی، ایر پالك و ایرماف حفاظت •

و کارگاه هایی که سر و صدا باعث )  دسیبل 85بیش از (در مکانهایی که سر و صدا بیش از حد مجاز باشد 
 شکل دست با شده یاد هاي پالگ ایر کارگران می شود باید حتما از حفاظ گوش استفاده شود رنجش گوش

 تمیز آنها به دهی شکل هنگام باید ها دست پس. گیرند می جاي شنوایی مجراي در فشار کمی با و گرفته
 جابجا آن ولط در و گرفته قرار گوش مجراي در دقت به کاري شیفت شروع در ها پالگ ایر نوع این. باشند
  .تمیز هاي دست با هم آن و باشید مجبور مگر نشوند

  
 رسیدن از آن الله پوشاندن و گوش روي در قرارگیري با که هستند شنوایی از حفاظت وسایل ها ایرماف
  .معروفند فنجانی هاي گوشی به حفاظتی وسایل نوع این کنند می جلوگیري گوش به صوتی امواج
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   :تنفسی، و ماسک ها تحفاظ  •
بطور کلی در کارگاه هایی که گرد و غبار یا گازهاي زیان آور و سمی 
تولید می شود ، در صورتی که امکان تهویه مناسب در کارگاه وجود 
نداشته باشد ، می بایست براي کارگران جهت جلوگیري از ورود 

ا ماسک گازهاي زیان آور و یا گرد و غبار به داخل محدوده تنفسی آنه
  : هاي حفاظتی مناسب تهیه و در اختیارشان قرار گیرد

   ماسک هاي فیلتر دار ضد گرد و غبار - 1
ماسک هاي مذکور داراي فیلترهایی از جنس کاغذي ، پنبه و الیاف 

مختلف بوده و موقع استفاده گرد و غبارهاي معلق در محیط کار 
هاي  فیلتر ماسک. از طریق فیلترهاي مذکور جذب می شود 

در بعضی از کارگاه ها . مذکور را می توان تمیز یا تعویض نمود 
که کارگران هنگام کار در معرض گرد و غبار قرار دارند، استفاده 
ماسک هاي فیلتردار ممکن است باعث عرق کردن اطراف دهان و 
بینی شود ، می توان از این نوع ماسک ها و یا از ماسک هاي 

فاده نمود گاهی نیز از پارچه هاي کاغذي یک بار مصرف ، است
  . نازك یا گاز استریل چند الیه ماسک موقت تهیه و مقابل دهان و بینی قرار می دهند 

   :هاي فیلتردار ضد گاز ماسک - 2
در محیط هاي کار که گازهاي سمی تولید می شوند مانند گاز کلر ، دي 

ماسک هاي فیلتر   اکسید کربن ، بخارات اسید سولفوریک و غیره، باید از
دار ضد گاز که داراي فیلترهاي جاذب و یا خنثی کننده هستند استفاده 
نمود و هنگام استفاده به زمان اعتبار و ظرفیت و نوع جاذب فیلتر آن 
توجه و دقت نمود و از صحت و دقت آن با توجه به نوع و غلظت گازها و 

فیلتر محدود بوده و مدت استعمال هر . مواد آالینده اطمینان حاصل نمود
پس از آنکه قابلیت خنثی کردن گاز مورد نظر را از دست داد باید 

الزم به تذکر است که استفاده از ماسک هاي . بالفاصله تعویض شود 
فیلتر دار تصفیه کننده در محل هاي کوچک که تهویه کامل نمی باشد و 

شناخته و با غلظت زیاد باشند، مثل چاهاي میزان اکسیژن آن کم می باشد یا ممکن است حاوي گازهاي نا



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٤٦

فاضالب  و مخازن مواد شیمیایی ممنوع می باشد و در این مکانها بایستی از ماسک هاي هوارسان که همراه 
  . کپسول و یا پمپ هوارسان هستند استفاده نمود

  
  :ماسک هاي هوارسان،  مجهز به کپسول هوا  - 3

کسیژن کافی با توجه به اینکه در محل هایی که ا
وجود ندارد، استفاده از ماسک هاي فیلتر دار 

  .  تصفیه کننده بی فایده خواهد بود
معموال براي نجات کارگران گرفتار شده در معادن 
یا حریق زدگان در دود و آتش یا کارگرانی که در 

شوند و نجات چاه ها دچار گاز گرفتگی می
هاي هاي نجات، از کپسولمصدومین توسط گروه

 . نمایند هواي قابل حمل استفاده می

توان به جاي ماسک تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن از ماسک تنفسی که داراي یک لوله در بعضی موارد می
استفاده . متر است و توسط پمپ با هواي آزاد تماس دارد، استفاده نمود  20الی  15الستیکی بلند تا حدود 

  . گیرد ران تخلیه فاضالب ها یا کارگران نقاش و غیره صورت میاز این نوع ماسک معموال توسط کارگ
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    ب سر، کاله ایمنی مناس حفاظت  •
کارگرانی که هنگام انجام کار در معرض سقوط یا برخورد و پرتاب 
. اشیاء روي سرشان هستند می بایست از کاله حفاظتی استفاده کنند 

  .ن معدنی ، باراندازها ، مقنی ها مانند کارگران ساختمانی ، کارگرا
گرم  400وزن کاله به طور کامل نباید از : مشخصات کاله حفاظتی  

تجاوز نماید ، کاله ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده 
باشد ، در محل هایی که خطر برق گرفتگی وجود دارد جنس کاله 

شته باشد تا سر و گردن و صورت و پشت گردن کارگر را باید عایق برق باشد ، دور تا دور کاله لبه دا
ضمنا کاله یک وسیله شخصی بوده و استفاده از آن توسط دیگري می بایست با ضد عفونی . محافظت نماید 

  .  نمودن داخل کاله و در صورت لزوم تعویض چرم و نوارهاي داخل آن انجام شود
  
   :پاها، کفش حفاظتی مناسب حفاظت  •

  خطر لغزش یا صدمه دیدگی پاها وجود دارد و در مورد زمانی که
کارگرانی که موقع کار پاهایشان با مواد اسیدي و قلیائی تماس دارند ، 
در رطوبت کار می کنند ، در معرض سقوط اجسام سنگین قرار دارند ، 

باید از کفش حفاظتی ... خطر برق گرفتگی آنها را تهدید می کند و 
کارگرانی که با مواد خورنده سر و . ستفاده نمایند متناسب با نوع کار ا

کار دارند از کفش الستیکی بدون بند باید استفاده کرده و این کفش ها می بایست کامال پا و قوزك پا را 
کفش کارگرانی که در آب و رطوبت کار می کنند باید از نوع الستیکی با ساق هاي بلند تا زانو . بپوشانند 

  . باشد
ی که در معرض سقوط اجسام سنگین می باشند باید داراي پنجه فوالدي باشد و کفش کارگرانی کفش کسان

که در معرض خطرات برق گرفتگی قرار دارند باید داراي تخت الستیکی باشد و باالخره در محل هایی که در 
ش میخ دار استفاده اثر ایجاد جرقه امکان خطر انفجار و آتش سوزي وجود دارد ، به هیچ عنوان نباید از کف

 .شود 
 
  
 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٤٨

 
   :دستها حفاظت  •
  )هاي حفاظتی، دستکش چرمی و الستیکیدستکش(
ل خطراتی مثل سوختگی در اثر گرما، ها آنها در مقاببراي حفاظت دست 

، بریدگی و خراشیدگی باید از دستکش هاي حفاظتی مناسب ساییدگی
ونه ناراحتی نیز براي ها هیچگکه ضمن حفاظت از دستاستفاده نمود ، بطوري

. حرکت انگشتان ایجاد نکرده و باعث حساسیت پوست دست نیز  نشوند 
هایی مثل مته یا تراش و غیره که قسمت هاي گردان کارگرانی که با دستگاه

دارند و احتمال برخورد دستان کارگر با آنها وجود دارد و دقت عمل کارگر نیز 
. د نباید از دستکش استفاده کنند به همراه استفاده از دستکش کم می شو

انواع دستکش هایی که کارگران باید از آنها با توجه به شغلی که دارند استفاده 
  : کنند عبارتند از 

  . دستکش هاي چرمی براي کار جوشکاري و کار با فلزات و دستکش پنبه اي براي کارهاي حمل و نقل
هاي الستیکی کتریسیته براي برق کاران ، دستکشهاي الستیکی یا جنس مخصوص مشابه عایق الدستکش

یا پالستیکی براي جا به جا کردن ظروف اسید و مواد سمی و تحریک کننده و عفونی سر و کار دارند باید 
  : داراي شرایط زیر باشند 

  . ساق آنها به قدري بلند باشد که بازوها را بپوشاند  - 

  . ل مواد سمی و تحریک کننده باشد هاي آن داراي مقاومت کافی در مقابکلیه قسمت - 

 .فاقد سوراخ یا پارگی باشد  - 

 :وسایل حفاظت الکتریکی •

دستکش عایق ، کفش و کاله عایق، در کارگاهها و هنگام کار ، زمانی که خطر 
برق گرفتگی در کار با وسایل برقی وجود دارد و کار همراه با وجود برق در 

  .گرددسیستم غیر قابل اجتناب است توصیه می
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  : کمربند ایمنی، طناب نجات، هارنس •
ها ،کارگران برق و مخابرات در روي کارگران ساختمانی، مقنی

تیرهاي خطوط هوایی و مکانهایی که امکان سقوط وجود دارد 
به منظور جلوگیري از سقوط باید مجهز به کمربند ایمنی و 

  . طناب نجات باشند 
ن ترتیب است که یک سر نحوه استفاده از کمربند ایمنی بدی

طناب نجات را به حلقه کمربند قالب نموده و سر دیگر آن را به 
تیر چوبی یا یک میله فلزي ثابت و یا امثال آن در محل کار 

کمربند ایمنی باید مجهز به شوك گیر باشد تا از وارد ساختن ضربه و شوك به بدن و . بندند محکم می
کلیه . غیر اینصورت ممکن است باعث صدمات زیادي مانند قطع نخاع شودستون فقرات جلوگیري نماید ، در 

قطعات و ضمایم کمربند باید مرتبا بازدید شده و از صحت عملکرد آن  اطمینان حاصل نمود و قطعات 
  . فرسوده یا خراب آن با قطعات استاندارد تعویض گردد

در صورت نیاز باید از وسایل حفاظتی تکمیلی نیز استفاده 
  .کرد

  
تهیه )  پیمانکار(طبق قانون، وظیفه کارفرما و یا نماینده او 

وسایل حفاظت فردي به مقدار کافی و در اختیار کارگر 
گذاشتن آن و کنترل و نظارت بر استفاده بموقع و صحیح از 

  . آن در زمان کارمی باشد
وظیفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی همراه با 

هداري و توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفظ و نگ
   .حفاظتی طبق دستورالعمل هاي  ارایه شده می باشد
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n واکنش در شرایط اضطراريو  بحران  تیریمد:  

هاي بالقوه را کند بحران یسازمان تالش مآن  یاست که ط افتهینظام  نديیبحران به عنوان فرا تیریمد
. آن را به حداقل برساند اثر انجام دهد تا رانهیشگیپس در مقابل آنها اقدامات پس. کند ینیب شیپ و ییشناسا

  که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت شود مشخص دیبا ندیفرا نیبراي اجراي ا
  .وردبه اجرا آ یحیهاي صحو روش کرد اتخاذ یدرست میهر اقدام مناسب، تصم ایو  رانهیشگیاقدامات پ به

گیرد بحران انجام می ها و تصمیماتی است که در مقابله باجوییاي از چارهبحران مجموعه تیریمدهمچنین 
  .و رفع بحران است تبعات و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل وکاهش

اضطراري تضمین می  مجموعه اعمالی است که ایمنی کارفرما وکارکنان را درشرایط ،طرح واکنش اضطراري
  این طرح اعمالی را شرح می دهد که کارکنان. اضطراري است مهمترین جزء آمادگی درمقابل وضعیت و دکن

 فرآیندآمادگی،کاهش ریسک، واکنش و  عبارت دیگراین طرح شامله ب. را درشرایط اضطراري ایمن نگهدارد
  .عادي سازي وضعیت اضطراري است

  :نکات مهم در عملیات واکنش اضطراري
  وظایف اصلی فرماندهی، شامل یک روش استاندارد براي قبول فرماندهی مستمرمشخص ساختن  - 

 هاروساي بخش اختیار  فرماندهی به تفویضو هاي مختلف بخش در ها و وظایف افرادمسئولیت - 

 پیامها نکات مربوط به ارتباطات و مخابره - 

 هاي تاکتیکی و وظایف مربوطهشرح اولویت و هادستورالعمل - 

  آسیب دیده به محلی امن براي درمان هاي اولیه  دافراانتقال  - 
 که امکان دارد از حادثه ناشی گردد عديرفع خطرات ب - 

که در عملیات امداد و نجات نقش دارد، مسئول ایمنی و سالمت فرد است و نباید با  فرديهر  - 
ه خطر زده که خطرات پنهانی را در خود نهفته دارند، خود و فرد صدمه دیده را بکارهاي شتاب

 .اندازد

شود، باید به مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه گزارش که به کارگر  وارد میاي و صدمه هر جراحت  - 
 .پرداخته شودکارگاه شود تا براي درمان و بررسی شخص آسیب دیده قبل از بازگشت به کار یا ترك 

ده از دیگر تسهیالت پزشکی دیده یا انتقال بیمار به بیمارستان یا استفاجایی فرد آسیببراي جابه - 
  . هاي الزم صورت گیردباید هماهنگی
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کاهش به منظور  انجام تمرینهاي امداد و نجات و اجراي مداوم مانورهاي ایمنی و ایجاد گروه - 
 .صدمات و ضایعات انسانی در زمان وقوع حوادث 

  :مواردي شامل  - 
تمرین استفاده از اضطراري و  هاي خروجراهگذاري و مشخص ساختن قرار دادن تابلو و عالمت •

 هاي فرار اضطراري راه

  قطع و راه اندازي مجدد برق و گاز و منابع دیگر انرژي •

  ها در شرایط اضطراريآالرم ها و ابزار و وسایل ارتباطات با تمام قسمت •

  شمارش افراد قبل و پس از تخلیه و فرارنصب سیستم ورود و خروج افراد به کارگاه و  •

  در زمان وقوع حادثه  هاي تعیین شدهتجمع در مکان •

  آن  العمل به حریق و گزارشعکستمرین  •

  هاي پزشکی فوریتتمرین امداد و نجات و  •

 هاي احتمالی افرادهایی که از قبل بدانند چه کار باید انجام دهند و تعیین جانشینتعیین تیم •

  
  هاي اولیهکمک •

- عت در برابر حوادث و سوانح رخ داده، پاسخگو باشند و کمککارگران و سرپرستان کارگاه باید بتوانند به سر

تواند در هاي اولیه میدرمان سریع از طریق کمک. هاي اولیه و ضروري درمانی افراد را به سرعت انجام دهند
  .ها یا حتی از دست دادن جان فرد مصدوم موثر باشدتر شدن آسیبجلوگیري  از جدي

هاي اولیه در محلی مناسب قرار دارد و به طور مداوم با یابند که جعبه کمکمسئولین کارگاه باید اطمینان 
هاي اولیه که ممکن است به دلیل ماهیت کار توسط پزشک دیگر لوازم کمک .شودلوازم مشابه تجدید می

 .دار توصیه گرددصالحیت

  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٥٢

n الزامات کارگران در هنگام کار:  

ر براي دیگر کارگران، صدمه به تجهیزات یا توقف هیچ کارگري نباید عملی را که سبب ایجاد خط - 
  .تولید می شود، انجام دهد

هاي حفاظتی صادر شده توسط مسئول ایمنی هر کارگر باید کامالً از قوانین و مقررات و دستورالعمل - 
  .پیروي کند و براي مراقبت از خود، به درستی از وسایل حفاظت فردي مناسب استفاده کند

انگاري وي ممکن کار باید از خود یا دیگر افرادي که تحت تأثیر اعمال و یا سهلهر کارگر در طول  - 
 .است صدمه ببینند مراقبت کند

در صورتی که کارگري از خطرات احتمالی آگاه شود که سالمت خود یا دیگر کارکنان را با خطر  - 
گ کلیه کارگران بوده و درنمواجه سازد و خود از عهده رفع آن ناتوان باشد، موظف به آگاه نمودن بی

بایستی در اسرع وقت نسبت به گزارش هر نوع وضعیت خطرساز به سرپرست  و مسئول ایمنی 
 .کارگاه، اقدام نماید

هر حادثه، اعم از شدید یا جزئی و منجر به جراحت یا رویداد خطرناك و شبه حوادث، که در هنگام  - 
گر وارد نکند، باید در دفتر مخصوصی ثبت شده و اي به فرد یا کارشود، حتی اگر صدمهکار ایجاد می

 . به مسئولین و مراجع ذیربط گزارش شود
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n ناشی  حوادثاز ایمن سازي محیط کار و پیشگیريدر  )پیمانکار(مسئولیت کارگر و کارفرما
  از کار

کرده  بررسی ا ه رحادث ایجاد عواملافتد به سادگی از کنار آن عبور نکنیم و اي اتفاق میوقتی حادثه •
 .و راههاي پیشگیري از وقوع مجدد حوادث و ایجاد حوادث مشابه را مشخص کنیم

ی را در زمینه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در محیط کار انجام فعالیت های بایستیکارفرما  •
 ح دهد تا نقاط پر خطر را که احتمال وقوع حادثه در آن بیشتر است، شناسایی کرده و نسبت به اصال

  .گرددپیشگیري از حوادث اقدام و باعث و ایمن سازي محیط کار 
کارگران به عنوان نزدیک ترین افراد به خطرات در محیط کار، بهترین اطالعات از شرایط ناایمن  •

 کشف حوادث پنهان در کارگاه توانند با گزارش شرایط ناایمن محیط کار، در محیط کار را دارند و می
 .اقدام کنند اهکمک به رفع آنو 

، با کمک مشاوران حفاظت فنی و ل از کارگران، سرپرستان و مدیران، متشکهاي داخلیتیمتشکیل  •
به منظور شناسایی خطرات و اولویت بندي اقدامات اصالحی کار،  بازرسانراهنمایی و خدمات ایمنی 

 .و پیگیري عملیات ایمن سازي محیط کار

هاي شود که فعالیتهاي ایمنی باعث می تیم توسطنه و مداوم انجام فعالیت هاي ایمنی بصورت روزا •
ایمنی بدون وقفه ادامه داشته و در یک دوره زمانی بخش اعظمی از خطرات در محیط کار مرتفع 

  .گردد

از نظر  هاي پیمانکاريد صنعتی و خدماتی هستند لذا شرکتپیمانکاران جزء جدا نشدنی هر فراین •
سازي محیط کار اقدام نمایند نسبت به ایمن ایمنی کارگران را پذیرفته وبایست مسئولیت ایمنی می

 .باشندمنی و کلیه الزامات شرکت اصلی میو کارگران پیمانکار  نیز ملزم به رعایت ای
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n مسئولیت کارفرما در قبال پیمانکار 

 تعیین کامل وظایف و محدوده کاري  پیمانکار  -1

وارزیابی آنها بمنظور حصول اطمینان از شناسائی تمامی خطرات در محدوده  دستیابی به پیشنهادات - 2
  کاري 

  بازرسی تاسیسات و دستگاههاي پیشنهادي پیمانکار  - 3
 ممیزي کارکنان پیمانکار از جهت انجام صحیح کارها  - 4

  توافق و هماهنگی با پیمانکار در امر دادن گزارشات حوادث و شبه حوادث  - 5
  شویق پیمانکار به منظور دستیابی به عملیات ایمنی حمایت و ت - 6
نظارت بر عملکرد پیمانکار بمنظور اجراي صحیح مقررات و در صورت عدم اقد ام  ، اجراي اقدامات  - 7

 تنبیهی 

  نظارت بر امر آموزش ارائه شده توسط پیمانکار به کارگران - 8
ه و تحلیل اقدامات پیمانکارو نیروهاي تابعه بمنظور انتخاب یکنفر ناظر بر انجام عملکرد پیمانکار و تجزی - 9

  پیشگیري ازوقوع حادثه
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n هاي پیمانکارمسئولیت 

 تامین ایمنی و بهداشت کارگران تحت پوشش خود -1

هماهنگی و توافق در پیروي از قوانین  ایمنی و بهداشت کار و دستورالعملها و استانداردها و اجراي روش  - 2
 طلوب ایمنیهاي م

 شدن خسارت به اموال  ارائه دستورالعملها و روش هاي ایمنی بمنظور جلوگیري از بروز حادثه و وارد-3 

  تامین تاسیسات و دستگاههاي ایمن و بدون عیب  - 4
 و وزارتکار اعالم کلیه حوادث و رخ دادها و شبه حوادث به کارفرما - 5

 ”در صورت لزوم“گماردن مسئول ایمنی  -6 

  تهیه دستگاههاي حفاظتی و ایمنی مورد نیاز  - 7
 تدوین برنامه بهداشت صنعتی و پیروي از قوانین و کنترل مواد خطرآفرین- 8

 ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی مورد قبول مراجع قانونی - 9

  انجام آزمایش ها و معاینات بدو خدمت و حین خدمت و بکارگیري نیروها با توجه به توان افراد  -10
  ) جزء(آموزش ایمنی پیمانکار تحت امر  -11
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  :تشکیالت کنترل و نظارت  •
ها کمک بسزایی در پیشگیري از بیماریها و حوادث شغلی می نمایند، زیرا در طی بازرسی :بازرسی •

اي محیط کار ، یکی از هاي دورهبازرسی. ثبت و معرفی می گردد  ري،بازرسی ، خطرات محیط کا
، کسب اطالعات بیشتري در از جمله اهداف بازرسی. باشدی میرنامه بهداشت و ایمنقسمتهاي مهم ب

و خطرات بالقوه محیط کار و ) بالفعل(زمینه کارها وخطرات ناشی از آنها، شناسایی خطرات موجود 
زمان  در هر بازرسی باید مورد بازرسی ، مکان ،. تعیین و شناسایی عوامل ایجاد کننده خطر می باشد

انجام تست هاي مورد نیاز، بخصوص براي با . گونگی و نحوه انجام این کار مشخص شودو چ
همچنین . شوددامات اصالحی به اطالع رسانده مینقایص موجود براي انجام اقتجهیزات حساس، 

ها ، استرس: دهد، از جملهایمن و غیر بهداشتی را گسترش می توجه به مواردي که شرایط غیر
فشار، سرما  یا گرماي بیش از حد، ضایعات شیمیایی حاصل از واکنش هاي صورت  مناسب،پوشش نا

  بسیار حائز اهمیت است... گرفته، استفاده نادرست از مواد شیمیایی و 

ها و وظائف آنها، پیشگیري از حوادث و یکی از اهداف تشکیل این کمیته :هاي حفاظت فنی کمیته •
یته ها می توانند با انعکاس کلیه نواقص حفاظتی و بهداشتی به کم. بیماریهاي ناشی از کار می باشد

تهیه دستورالعمل هاي   هاي الزم به کارگران،کارفرما، طرح مسائل و مشکالت ایمنی، ارائه آموزش
 .الزم و خط مشی ایمنی و بهداشت کار، سهم بسزایی را در کاهش حوادث ایفا کنند

 
 :مدیریت سیستم هاي ایمنی و بهداشتی •

ارفرما مسئول سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین کلیه سیستم هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي می ک
اگر مدیریت نقش خود را در زمینه نظارت بر بخشهاي مختلف برنامه ایمنی، بدرستی ایفا نکند .باشد

یت بنابراین اعمال مدیر. ، کلیه اقدامات صورت گرفته در پیشگیري از حوادث بی اثر خواهد بود
  .صحیح این سیستم ها، یکی از عوامل مهم دیگر در بحث پیشگیري از حوادث می باشد

  
   :اقدامات آموزشی •

ی بعنوان مقدمه اي ضروري جهت ایجاد فرهنگ ایمنی در محیط کار ، برگزاري دوره هاي آموزش
معموالً . باشد که این آموزش ها تأثیر بسزایی در کاهش حوادث ناشی از کار خواهند داشتمطرح می

هاي بدو استخدام براي هاي کاري مطرح می شود که یکی شامل آموزشدو نوع آموزش در محیط
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هاي مستمر یا ضمن خدمت می باشد که بهتر است این دوره هاي کارگران تازه کار و دیگري آموزش
  .آموزشی بصورت مداوم و در فواصل زمانی معینی برگزار گردد

ا و هملاي آموزشی با مخاطرات شغلی موجود در محیط کار، دستورالعکارگران در طی این دوره ه •
 .شوندآشنا می) استانداردهاي کاري(کار هاي و اصول و میزان مقررات ایمنی مربوط به کار

، کارفرما مکلف است پیش از بکار گماردن طبق آیین نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان  •
هاي ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجع سبت به ارایه آموزشنو کارآموزان،  کارگران

 .ذیصالح اقدام نماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٥٨

n  مدیریت هاي آشنایی با سیستم 

دهی، ریزي سازمانمنظور برنامهه متشکل از اجراء بهم پیوسته باست اي مجموعه ،سیستم مدیریت •
   مقاصد و اهداف سازمانهدایت و کنترل امور در جهت نیل به 

ریزي خاص که با تهیه  سسیستم مدیریت نظامی است هدفمند و سازماندهی شده با برنامه •
  دستورالعملها، روشهاي اجرایی و استانداردها و مقررات جاري استقرار یافته و مورد بازنگري قرار 

  .رددگ                          می گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصالح می
   : عبارتند از سیستم هاي مدیریتی در صنایعاز برخی  •
منظور تامین خواسته هاي  هب  ISO 9000مدیریت کیفیت براساس استاندارد مجموعه سیستم  •

  مشتري و تثبیت یک سیستم مدیریتی
براي کاهش آلودگی و   ISO 14000مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد مجموعه سیستم  •

  مان سبز و متعهد در قبال سالمتی جامعه ایجاد یک ساز
 به منظور تامین سالمتی  OHSAS 18001مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه اي بر اساس استاندارد  •

  تحت  کنترل سازمانکارکنان  و ایمنی
 

n سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)HSE-MS( :  
Health, Safety, Environment, Management System 

اي متشکل از اجزاء بهم پیوسته در راستاي تحقق اهداف معین بهداشت شغلی، ایمنی و همجموع •
   ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل اجزاءزیست محیطی در یک سازمان در چارچوب برنامه

یک ابزار مدیریتی براي کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط  HSE-MS سیستم مدیریت •
ایجاد بستر و  با   امه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتی یا تشکیالت سازمانی بودهزیست در همه برن

فرهنگی خالق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستاي توسعه پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و 
با همگرایی و چیدمان هم افزاي نیروهاي انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم 

آمد، ممیزیهاي دوره اي، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب آموزش کار
صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبۀ کلیه کارکنان و 
همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به حداقل رساندن حوادث و آسیب هاي ناسی از کار از 

یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سالمت افراد از طریق اعمال راهکارهاي کنترلی  طریق کنترل
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 ٥٩

مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیۀ سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان 
   .سرمایۀ بشریت می گردد

  
    HSEمزایاي استقرار سیستم مدیریت  •
  محیط کار شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در  •
  ایجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالی سازمان  •
  و تعیین مسئولیت ها  HSEایجاد ساختار مشخص براي مدیریت  •
  . هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست •
   PDCAمبتنی بر  در سازمان HSEایجاد بستر مناسب براي بهبود مستمر  •
  وانین و مقررات ایمنی شناخت ق •
  ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها بمنظور کنترل حوادث  •
  کاهش زیان هاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث  •
ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تالش براي ایجاد محیط کاري  •

  ایمن 
   HSEفکري بالقوه کارکنان براي تقویت مدیریت ایجاد زمینه مناسب براي استفاده توانت  •
  فراهم شدن زمینه هاي رقابت سالم و موثر  •
  HSEامکان خود ارزیابی سازمان براي تطبیق با یک سیستم مدیریت  •
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 ٦٠

n  الزامات سیستم مدیریتHSE-MS  
  رهبري و تعهد -1
  خط مشی و اهداف استراتژیک  - 2
     ابع و مستند سازيمنسازماندهی،  - 3

  مسئولیت ها و ساختار سازمانی  - 1ـ3
  مدیریت ) نمایندگان(نماینده  - 2ـ3
  منابع - 3ـ3
  شایستگی و صاحیت  - 4ـ3

  ـ الزامات کلی 1ـ4ـ3
   آموزش   ـ1ـ4ـ3

  ـ پیمانکاران5ـ3
  ـ ارتباطات6ـ3
  ـ مستند نمودن و کنترل آنها7ـ3

  HSEـ مستند سازي نظام مدیریت 1ـ7ـ3
  حصول اطمینان  اسبراس HSEمدیریت ـ کنترل اسناد نظام 2ـ7ـ3

  ـ ارزیابی و مدیریت ریسک4
  ـ تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنها 1ـ4
  ـ ارزیابی2ـ4
  ـ ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنها 3ـ4
  ـ اهداف و مغایر اجرا4ـ4
  ـ اقدامات کاهش ریسک5ـ4

  ـ طرح ریزي5
     ـ تعیین منابع مورد نیاز1ـ5
  ـ یکپارچگی سرمایه2ـ5
  ـ رویه ها و دستورالعمل هاي کاري 3ـ5

  ) رویه ها(ـ ایجاد روش هاي اجرایی 1ـ3ـ5
  ـ صدور دستورالعمل هاي کاري2ـ3ـ5
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 ٦١

  ـ مدیریت تغییر 4ـ5
     ـ طرح ریزي وضعیت اضطراري و حوادث غیر مترقبه 5ـ5

  ـ اجرا و پایش6
  ـ فعالیت ها1ـ6
  ـ پایش2ـ6
  ـ ثبت سوابق 3ـ6
  مات اصالحیاـ عدم انطباق و اقد4ـ6
     ـ گزارش رویدادها5ـ6
     ـ پیگیري رویدادها6ـ6

  ـ ممیزي و بازنگري7
  ـ ممیزي 1ـ7
    ـ بازنگري مدیریت2ـ7
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 ٦٢

n  مدلHSE MS    پیمانکاران:  
 

       

  
     
در صنایع  سپردن بخش اعظم فعالیتها خصوصاًتوجه به گسترش روز افزون پیمانکاري در صنعت و  با  

توسط  HSEباالدستی و مادر  به پیمانکاران مختلف بنظر می رسد لزوم توجه همه جانبه به رعایت 
که جهت . پیمانکاران در راستاي حفظ نیروي انسانی و سایر منابع سازمانی الزام  و یک هدف می باشد 

  : اجرایی گردد  رسیدم به این هدف می بابست  موارد ذیل 
تمرکز هر دو طرف کارفرما، پیمانکار روي طراحی  با HSE بهبود شرایط کارگاهی از لحاظ •

 قرارداد در HSE برنامه عملیاتی مؤثر

 قرارداد کارفرمایان در HSE حمایت کامل پیمانکاران از الزامات •

 دیگر پیمانکاران تسهیل در فصل مشترك بین فعالیتهاي پیمانکاران با کارفرما و •

صدمات، بیماریها و حوادث در  برنامه هاي فوق بر اساس محافظت نیروي انسانی در مقابل •
  .محیط هاي کاري طراحی خواهد شد
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 ٦٣

n سیستم مدیریت هاي مدلگام HSE 

اطالعات تهیه شده به پیمانکاران و کارفرمایان در مدیریت عملی . می باشد اولین قدم جمع آوري اطالعات
باشد  اي میمرحله 8فرم ارائه شده یک مدل . در طول اجراي پیمان کمک خواهد کرد HSE برنامه شرایط و
دید  ارایهتشریح شده و پس از  ها را پوشش دهد، در آغلز این مدل به طور کاملتواند اکثر پیمانکاريکه می

     .شدمرحله اي می باشد، ارائه خواهد 8به خواننده مدل پیشنهادي که به نوعی ساده شده مدل 
 

  :گام هاي مدل به شرح زیر می باشند
  

 برنامه ریزي -1

 تعیین صالحیت اولیه - 2

 انتخاب - 3

 کارگاه پیش تجهیز -4

 تجهیز کارگاه - 5

 اجرا -6

 برچیدن کارگاه -7

  ارزیابی نهایی -8
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 ٦٤

  

 برنامه ریزي -1

استراتژي انتخابی در . شرکت در رابطه با موضوع پیمان مشخص می گردد در این مرحله کلیه فعالیت هاي
برنامه ریزي و مسئولیت تشریح کامل کار از  طبیعت و اندازه کار و میزان خطرات باز می گردد ستن پیمان بهب

 باشد وظایف کارفرما می

در  HSE  مبنایی براي تهیه برنامه جامع این اطالعات . کارفرما موظف است طرح اولیه و خطرات را تهیه کند
مواردي  .ژي انتخابی استتمو جود تعیین کننده استرا ک هايسطح خطرات و ریس .طی قرار داد خواهد بود

 . تاثیر دارد روي تضمین صحت انجام عملیاتکار، مواد مصرفی ، محل انجام کار    مانند طبیعت

  تعیین صالحیت اولیه - 2
و  پیمانکاران غربال رقابتی انتخاب بین پیمانکاران نیاز به پیش ارزیابی صالحیت دارد توانایی هاي در شرایط

که . این بخش باید ارزیابی گردد و سوابق مربوطه در HSE بدیهی است که چگونگی مدیریت. ثبت می شوند
 .قبلی نیز می شود شامل بازدید ها از امکانات و بررسی تمام پیمان هاي

مرحله انتخاب ، شرکت ها فرصت خواهند داشت مدارك الزم جهت تائید  پس از تهیه فهرست نهایی و قبل از
 طبق سوابق خود تهیه کنند که قطعا در فرایند انتخاب تاثیر گذار خواهد   عملی بودن آن خود و HSE  نامهبر
  .بود

 انتخاب پیمانکار - 3

شرکت ها نوبت به مرحله انتخاب می رسد تمام شرکت  پس از انجام مرحله تعیین صالحیت اولیه و غربال
هر چند . مطابق با پیمان را داشته باشند HSE  امهمدیریت کامل برن هاي لیست شده باید توانایی اجرا و

 بر پایه عناصري چون هزینه، توانایی فنی ، شهرت و اعتبار صورت می گیرد اما بنابراین فلسفه انتخاب نهایی
برتري بر رقبا  هر پیمانکار باید مطابق سایر عوامل سبب  HSE  مدل پیشنهادي نتایج ارزیابی برنامه هاي

 .شود

  الزامات قبل از اجرا مشخص کردن

گرچه پیمانکار مستقال . زمینه خطرات موجود به پیمانکار منتقل کند کارفرما موظف است اطالعات خود را در
در  اگر. خود خواهد بود اما باید برنامه خود را جهت بازرسی در اختیار کارفرما قرار دهد  HSE مسئول برنامه

 .گردد اشد باید مسئول تهیه الزامات آن مشخصروش هاي خاصی مورد نیاز ب  HSE برنامه

تا کارفرما از لحاظ شدن . شود اسناد مزایده طوري تهیه می شوند که به کارفرما اجازه مدیریت موثر داده
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 ٦٥

تعیین شده   HSE در این مرحله الزامات. شود تا مرحله بر چیده شدن و پایان کار مطمئن HSE  الزامات
خطرات و تهدید ها مدارك خاصی نیز در پیشنهاد خود منظور کند  ر اساس میزاناست و پیمانکار می تواند ب
 .هاي کار، مدرك تعیین ریسک، و دستور العمل هاي اجرایی مدارکی از قبیل ، مجوز

 
و پس  HSE جلسات داخلی کارفرما براي بررسی برنامه هاي ارائه شده در خصوص پس از دریافت پیشنهادات

 و ضمانت هاي HSE  ت جلسات داخلی کارفرما براي بررسی هاي ارئه شده در خصوصپیشننهادا از دریافت
باشند و  نکته مهم این است که تمام پتانسیل هاي خطر در آن مشخص شده. اجرایی آن برگزار می شود

   .همینطور مواد کنترلی شایسته و مناسب براي کاهش خطرات وجود داشته باشد
خواهد بود وجود  رشناسی مستند شده و یکی از ارکان انتخاب یا پیمانکارنتایج خروجی از این جلسات کا

  :نهایی آن موثر خواهد بود پیمانکار به عنوان نقاط قوت و در تائید HSE موارد زیر در برنامه
 جریان روان گزارشات حوادث - 

 از و قوع حوادث وجود آمارها و گزارشات پس - 

 مختلف ه مناطق کاريدر نظر گرفتن حساسیت هاي فرهنگی مربوط ب - 

 HSE انگیزش کارکنان براي تغییر رفتارهاي خود در قبال مسائل - 

 که در مرحله انتخاب عالوه بر مسائل فنی که غالبا لحاظ می گردد خروجی ارزیابی هدف این است - 
  .گیرد نیز به عنوان یک عامل موثر در نظر گرفته و سپس انتخاب نهایی انجام HSE  برنامه

 پیش تجهیز - 4

خواهد بود این جلسه بالفاصله بعد از مرحله  این مرحله برگزاري جلسه هماهنگی اولیه بسیار مفید در
  .شود در این جلسه به مطالب زیر رسیدگی می شود انتخاب و قبل از برپایی کارگاه انجام می

 پروژه شایستگی و صالحیت کارمندان در گیر -

 HSE تعیین قالب کلی و فعالیت هاي -

  حوادث بازرسی و  ی روش گزارش ده -

 همچنین. کلی این جلسه فرصتی براي مکانیزم ها، شرایط ، تجهیزات و محیط کار می باشد به طور
مرور  سیستم هاي حفاظی و ارتباطی موجود ، امکانات درمانی و دستور العمل هاي مربوطه قابل

 HSE  پیرامون احتیاجاتپس از همگرا شدن نقطه نظرات کارفرما و پیمان کار و تعیین  .خواهد بود

  لیست هاي همچنین چک. فعالیت هاي پیش تجهیز ضمن رعایت تقدم و تاخر آغاز می شود
  .بازرسی در این مرحله نهایی می گردد



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٦٦

 گاهتجهیز کار - 5

 و   گیر پیمانکارآماده و کلیه نیروهاي در HSE  گفته شد قبل از این مرحله باید برنامه همانطور که
پیمان به  سپس در اجراي این مرحله هر دو قسمت .اطالع کافی داشته باشند کارفرما نسبت به آن

شرایط نیاز به انجام  و ممکن است بسته به. نظارت داشته باشند HSE اجراي تک تک مفاد نهایی شده
اهمیت مسئله در هر مرحله نقص هاي  بنابر. تغییرات و تکمیل نهایی در جهت بهبود برنامه به وجود آید

  .مهم روند ادامه کار متوقف خواهد شد اید بر طرف و در صورت از قلم افتادن فاکتوريجزیی ب
 اجرا  - 6

. میزان انجام برنامه ارزیابی گردد برنامه بازرسی تعیین شده باید به دقت پیگیري ودر این مرحله 
راحل کار در کلیه م. تواند در این مرحله اجرا شود برنامه هاي آموزش حین کار پرسنل پیمانکار می

می توان از دو و در دسترس خواهند بود  نیزها به زبان محلی  و دستورالعمل  HSE مدارك مربوط به
  .برد بهره  هاي غیر منظم و غیر منتظره    یا بازرسی روش بازرسی هاي منظم و روتین

 برچیدن - 7

مرحله از  غالباً این. دمی باش HSE  چیدن تجهیزات نیز پیمانکار ملزم به ادامه پیگیري برنامه هنگام بر
پیمانکاري درنقطه اي دیگر  تعداد نیروها به دلیل شروع شدن کار. کار پتانسیل باالیی از نظر حوادث دارد

مدیریت ایمن تا انتهاي کار می باشد و بنا  نکته قوت این مدل ،. و احتمال خطرات باال می رود کم شده
ر در صورتی مورد تایید است که متضمن برچیده شدن و پیمانکا ارائه شده از طرف HSE  بر آن برنامه

تجهیزات و وسایل با لحاظ کردن مدیریت اتالف و دور ریزها باشد بنابراین  جمع آوري سالم و بی خطر
فعالیتها  مورد تایید دو طرف تا اتمام کلیه  HSE کاري و التزام عملی به رعایت کلیه موازین وجود برنامه

 .نجام پیمان استضامن سالمتی و صحت ا

 )نهایی ارزیابی(اتمام کار  - 8

انتهاي کار پیمانکار  تهیه گزارش ارزیابی توسط تیم کارشناسی کارفرما در HSE  آخرین مرحله مدیریت
براي انجام کارهاي آتی به عنوان  است این گزارش حاکی از چگونگی و کیفیت کار انجام شده می باشد و

مرور زمان ایجاد چنین پایگاه داده اي می تواند از  ش بکار می رود بهمنبعی از اطالعات و همچنین آموز
سازي شرکت ها و رسیدن به اهداف ساخت داخل قدرتمند و قابل  عوامل تاثیر گذار بر روي توانمند

 .اعتماد باشد

  .است مواد خطر ساز ، خطرات احتمالی موجود براي پرسنل در گیر ادوات موثر
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n  سري(کار ایمنی و بهداشتسیستم مدیریت  استقرار (OHSAS 18001 

  
 :اهداف  •

 ایجاد یک سیستم ترکیبی در ارتباط با سایر سیستم هاي مدیریتی  - 
  کار ایجاد سیستم اندازه گیري و بهبود ایمنی و بهداشت - 
  ارزیابی عملکرد و گستره سطح بهداشت  - 
  تعیین درجه انطباق با استاندارد  - 
  ایجاد سیستم تضمین ایمنی و بهداشت - 
رائه معیارها و اصولی که سازمان بتواند آنها را در تمامی واحد هاي خود بکار گیرد و از اثر بخشی و ا - 

 اقتصادي بودن  آن اهداف  اطمینان حاصل نماید  
 

   (OHSAS 18001) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار فوائد استقرار •
 رينگرشی طرح ریزي شده و مستند در رابطه با ایمنی و سالمت کا - 
  مشخص نمودن مسئولیتها در قبال مسائل ایمنی و سالمت کاري  - 
  افزایش آگاهی و باالبردن صالحیتهادرخصوص مسائل ایمنی وسالمت کاري - 
  ایمن نمودن محیط کار و کاهش خطرات  - 
  کاهش ریسک حوادث وبیماریهاي ناشی از شغل  - 
  کاهش زمان توقفات ناشی از بیماري و صدمات ناشی از حوادث  - 
 هزینه منتج از خسارت ناشی از حوادثکاهش   - 
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n يسر (یو بهداشت شغل یمنیاسیستم مدیریت  ممیزي( OHSAS 18001 : 2007 

 :دامنه شمول  -1

تا یک  ،را بیان می دارد OH&S)(نیازمندیهاي یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  این استاندارد،
را بهبود  OH&Sرا تحت کنترل در آورد و عملکرد  OH&Sسازمان بتواند با بکار گیري آنها ،ریسک هاي 

طراحی سیستم کند و جزئیات تعیین نمی OH&Sاین استاندارد معیارهاي خاصی را براي عملکرد .بخشد 
براي هر سازمان که مایل به فعالیت در زمینه هاي زیر است  OH&Sاستاندارد .کند مدیریت را بیان  نمی

با بازنگري جدید  ISO45000به  OHSAS18001،  2016الزم به ذکر است از تاریخ اکتبر (  .کاربرد دارد 
  )یابدتغییر نام می

 یاز فعالیتها که م یناش يبه منظور کاهش یا حذف ریسک هاOH&Sیک سیستم مدیریت  ياجرا) الف 
 .ذینفع تاثیر گذار باشد  يتواند بر کارکنان و یا سایر گروه ها

 OH&Sو بهبود مداوم یک سیستم مدیریت  ياراجرا،بر قر) ب

 OH&S یاطمینان یافتن از انطباق عملکرد با خط مش) ج

 :نشان دادن و اثبات انطباق با این استاندارد از طریق )  د

   يو یا خود اظهار یخود ارزیاب - 1
  ذینفع در سازمان مانند مشتریان  يبر انطباق از طرفها یاخذ تاییدیه مبن - 2
  یسازمان توسط یک طرف برون سازمان يمورد خود اظهاراخذ تاییدیه در  - 3

  یتوسط یک طرف برون سازمان OH&Sثبت سیستم مدیریت توسط  /نامه انطباق  یاخذ گواه - 4

 OH&Sبه منظور تلفیق در سیستم مدیریت  OHSAS الزامات تشریح شده در این استاندارد کلیه - 5
سازمان ،ماهیت فعالیت ها  OH&S یند خط مشمان یایجاد شده اند حدود این کاربرد به پارامترهای

 خواهد داشت یعملیات سازمان بستگ ی،ریسک ها و پیچیدگ

و  یسایر مباحث ایمن را پوشش داده و یبهداشت شغل و یایمن ،شایان ذکر است که این استاندارد
را  یحیطزیست م يآسیب به اموال و یا ثروت ها محصول، یایمن ،هداشت مانند برنامه رفاه کارگرانب

 .شود یشامل نم

 :انتشارات مرجع  - 2

که اطالعات و راهنمایی هایی در این زمینه ارائه می دهند در کتابنانه مورد اشاره مرجع انتشارات 
  .توصیه می شود که از آخرین ویرایش آنها استفاده شود .قرار گرفته اند 
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 :اصطالحات و تعاریف  - 3

  :مفاهیم مورد استفاده قرار می گیرد،این اصطالحات و  OHSASدر مجموعه 
  :ریسک قابل قبول  -1- 3

 OH&Sریسکی که تا حدي کاهش یافته است که براي سازمان از جنبه الزامات قانونی و خط مشی 

  .خود سازمان قابل تحمل است 
  :ممیزي   -2- 3

آنها براي و ارزیابی عینی “ شواهد ممیزي “فرایندي سیستماتیک ،مستقل و مکتوب به منظور کسب 
  .ورده شده اند آتا چه حدي بر“ معیار ممیزي “تعیین 

  :بهبود مستمر -3- 3
فرایند تکرار پذیر ارتقاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار براي دستیابی به بهبود عملکرد  

  سازمان سازگار با خط مشی
  : اقدام اصالحی  -4- 3

هاي نامطلوب انجام ی شده یا سایر وضعیتاقدامی که به منظور حذف علت یک عدم انطباق شناسای
  .شودمی
 :مدرك   -5- 3

  اطالعات و رسانه پشتیبان آن 
  ) Hazard( )شرایط مخاطره آمیز (خطر  -6- 3

ا بیماري داراي پتانسیل الزم براي ایجاد آسیب از نظر جراحت انسانی ی منبع، وضعیت یا اقدامی که
  .شغلی و یا مجموعه آنها باشد

  :  )شرایط مخاطره آمیز(خطر یی شناسا  -7- 3
  فرایند تشخیص وجود شرایط مخاطره آمیز و تعاریف ویژگی آن 

 :بیماري شغلی  -8- 3

یا وخیم تر شده ازفعالیت کاري و یا /وضعیت جسمانی و شغلی نامساعد قابل تشخیص که ناشی از 
  شرایط مربوط به آن می باشد 

  )  incident(رویداد   -9- 3
یا مرگ رخ داده یا )صرفه نظر از شدت آن (کار که در اثر آن آسیب یا بیماري شغلی  واقعه مربوط به

  .می تواند رخ داده باشد
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  : طرف ذینفع   - 10- 3
یک سازمان  OH&Sفرد یا گروهی درون یا بیرون از محل کار که عالقمند یا تحت تاثیر عملکرد 

  باشد
 :عدم انطباق  - 11- 3

  برآورده نشدن یک الزام است 
  عدم انطباق می تواند هر نوع انحراف از موارد زیر باشد : وجه ت
  . استاندارد مربوطه کاري ،شیوه ها، روش هاي اجرایی ،الزامات قانونی و غیره {
  OH&Sالزامات سیستم مدیریت  {

  :OH&Sایمنی و بهداشت شغلی   - 12- 3
شامل کارکنان موقت و (یگر شرایط و پارامترهایی که بر بهداشت و ایمنی کارکنان ثابت یا کارکنان د

بازدید کنندگان و هر فرد دیگر در محل کار تاثیر داشته باشد یا بتواند تاثیر ) پرسنل قرار دادي 
  .بگذارد

  OH&Sسیستم مدیریت   - 13- 3
و مدیریت  OH&Sبخشی از سیستم مدیریت سازمان که به توسعه که به توسعه و استقرار خط مشی 

  .زدسازمان می پردا OH&Sریسک 
 OH&Sاهداف کالن   - 14- 3

  که سازمان خود را براي تحقق آن مقید میکند OH&Sهدفی بیان شده بر مبناي عملکرد 
  OH&Sعملکرد   - 15- 3

  نتایج قابل اندازه گیري مدیریت سازمان از ریسک خودش 
  .شامل اندازه گیري اثر بخش کنترلهاي سازمانی نیز می شودOH&Sتوجه اندازه گیري عملکرد 

  خط مشی  - 16- 3
همانگونه که به صورت رسمی توسط OH&Sمقاصد و جهت گیري کلی سازمان در مورد عملکرد  

  .مدیریت ارشد سازمان اعالم شده است 
 :سازمان  - 17- 3

شرکت موسسه ،بنگاه ،موسسه اقتصادي ،ارگان یا بنیاد یا بخش یا ترکیبی از آنها ،اعم از ثبت شده یا 
تی که فعالیتهاي خاص خود را انجام می دهد و ادراه امور مرتبط را بر ثبت نشده ،خصوصی یا دول

  عهده دارد 
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 ٧١

  :اقدام پیشگیرانه   - 18- 3
  اقدام براي رفع عدم انطباق بالقوه یا وضعیت نامطلوب بالقوه دیگر 
  :روش اجرایی   - 19- 3
  طریقه مشخص شده براي اجراي یک فعالیت یا فرایند 
  :سابقه   - 20- 3

  .بر انجام فعالیت فراهم می آورد ر آن نتایج بدست آمده ذکر می شود یا شواهدي را دالمدرکی که د
 )احتمال ضرر و زیان (ریسک  - 21- 3

ترکیبی است از احتمال وقوع یک واقع خطرناك یا در معرض آن قرار گرفتن و شدت آسیب یا 
  .ود بیماري شغلی که می تواند از واقعه یا قرار گرفتن در معرض آن ناشی ش

  ارزیابی ریسک   - 22- 3
فرایند ریسکهاي ناشی از شرایط مخاطره آمیز با در نظر گرفتن کفایت کنترلهاي موجود و تصمیم 

  .گیري در این مورد که آیا ریسک قابل قبول است یا خیر 
  محل کار   - 23- 3

  . هر محل فیزیکی که در آن فعالیهاي مربوط به کار تحت کنترل سازمان به اجرا در آید
 

  OH&Sالزامات سیستم مدیریت -4

  :الزامات عمومی  - 4-1
،مستقر ،  OHSASرا بر اساس الزامات این استاندارد  OH&Sسازمان موظف است یک سیستم مدیریت 

مستند ،اجرا و برقرار نموده و آنرا به طور مداوم بهبود دهد و چگونگی براورده شدن این الزامات توسط 
  .سازمان را تعیین نماید

  OH&Sشی خط م -4-2
سازمان را تعریف و تصویب نموده و اطمینان حاصل نماید که در  OH&Sمدیریت ارشد باید خط مشی 

  :این خط مشی  OH&Sدامنه شمول تعریف شده سیستم مدیریت 
  سازمان متناسب است OH&Sبا ماهیت و اندازه ریسک هاي ) الف 
 OH&Sوعملکرد OH&Sمستمر مدیریت شامل تعهد به پیشگیري از آسیب و بیماري شغلی و بهبود )ب 

 .می باشد
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حداقل شامل تعهد به انطباق با الزامات قانونی قابل اطالق به سازمان و دیگر الزاماتی که مورد توافق ) ج
  باشدآن است می OH&Sسازمان در ارتباط با شرایط مخاطره آمیز 

  چارچوب تعیین و بازنگري اهداف را فراهم نماید )د 
  ، به اجرا در آمده و برقرار نگهداشته می شود مکتوب شده) ه 
گردد تا این اطمینان بدست آید که کنند ابالغ میبه عموم افرادي که تحت کنترل سازمان کار می) و

  مرتبط خود آگاهی دارند  OH&Sکلیه کارکنان از الزامات 
  گیرد در دسترس طرفهاي ذي نفع قرار می)  ز

ري قرار می گیرد تا این اطمینان حاصل شود که خط مشی با فعالیتهاي به طور ادواري مورد بازنگ) ح 
  .سازمان همخوانی دارد 

  
 طرح ریزي   -4-3

شناسایی شرایط مخاطره آمیز ،ارزیابی ریسک و تعیین کنترلها سازمان باید روش هاي  3-1- 4
امات کنترلی ها و تعیین اقدداوم مخاطره آمیز ، ارزیابی ریسکاجرایی مورد نیاز براي شناسایی م

روش کار سازمان براي شناسایی شرایط مخاطره آمیز و ارزیابی .الزم را اجرا و برقرار نماید 
  :موارد زیر  شاملریسک 

  فعالیتهاي عادي و غیر عادي ) الف 
  فعالیتهاي کلیه پرسنل که به محل کار دسترسی دارند ) ب
   هاي افراد و دیگر عوامل انسانیرفتار ها و توانمندي) ج

تواند بر گرفته در بیرون از محل کار که میشرایط مخاطره آمیز شناسایی شده شکل ) د 
  بهداشت و ایمنی افراد تحت کنترل سازمان در داخل محل کار تاثیر نامساعد گذارد 

شرایط مخاطره آمیز بوجود آمده در اطراف محل کار به علت انجام فعالیتهاي مربوط به کار )ه 
  ن تحت کنترل سازما

یا از در محل کار صرف نظر از اینکه توسط سازمان تجهیزات و مواد موجود  ،زیر ساخت) و 
 طرف دیگران تامین شده است 

  هاي سازمان فعالیتمواد یا  ،ا تغیرات پیشنهادي درخصوص سازمانتغییر ی) ز
 ،یاتها بر روي عملت و تاثیرات آن،شامل تغییرات موق OH&Sاصالح در سیستم مدیریت ) ح 

  ها و فعالیت فرایند
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  :روش کار سازمان براي شناسایی شرایط مخاطره آمیز و ارزیابی ریسک شامل 
با توجه به دامنه شمول ،ماهیت و زمانبندي سازمان تعریف شود تا از وجود نگرش )الف 

 .اطمینان حاصل شود) Reactive(به جاي نگرش واکنشی ) Proactive(پیشگیرانه 

ی ،اولویت دهی و مستند سازي ریسک ها و آنگونه که مقتضی است ،اعمال نحوه شناسای) ب 
  .کنترل ها را ارائه نماید 

مرتبط با  OH&Sریسکهاي  OH&Sبراي مدیریت تغییرات سازمان باید شرایط مخاطره آمیز 
هاي آن را پیش از اعالم اینگونه تغییرات یا فعالیت OH&Sتغییرات در سازمان ،سیستم مدیریت 

   .سایی کندشنا
ها در نظر ها در زمان تعیین کنترلحاصل نماید که نتایج این ارزیابیسازمان باید اطمینان 

  .شودگرفته می
ها هاي موجود جهت کاهش ریسکیا در نظر گرفتن تغییرات در کنترل ،هاهنگام تعیین کنترل

  :باید مراتب زیر مد نظر قرار گیرد

  حذف  - 1
  جایگزینی  - 2
  هاي مهندسی کنترل - 3
  هاهشدار ونشانه گذاري  یااجرایی مدیریتی و هاي کنترل - 4
  تجهیزات حفاظت فردي  - 5

هاي تعیین شده ،در سازمان باید نتایج شناسایی شرایط  مخاطره آمیز ، ارزیابی ریسک و کنترل
  .بگیرددر نظر را  OH&Sایجاد ،اجرا و برقراري سیستم مدیریت 

 :سایر الزامات الزامات قانونی و  3-2- 4

سازمان باید یک یا چند روش اجرایی براي شناسایی و دسترسی به الزامات قانونی و سایر 
  .باشد را ایجاد و برقرار نماید سازمان  بهقابل اطالق که  OH&Sالزامات 

سازمان در سازمان باید اطمینان حاصل نماید که الزامات قانونی قابل اطالق و دیگر الزامات که 
این نظر گرفته میشود و در تقبل نموده است، OH&Sاجرا و برقراري سیستم مدیریت  ،ایجاد

  .اطالعات را به روز نگه دارد 
 اهداف کالن و برنامه ها  - 3-3- 4
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هاي مرتبط در درون سازمان ایجاد را در سطوح و فعالیتOH&Sسازمان باید اهداف کالن مدون 
  )SMART(.،اجرا و برقرار نماید 

الن هرجا که امکان پذیر است باید قابل اندازه گیري باشد همچنین اهداف کالن باید با اهداف ک
هاي سازگار باشد که این در برگیرنده تعهد به پیشگیري از آسیب و بیماري OH&Sخط مشی 

شغلی، مطابق با الزامات قانونی قابل اطالق و دیگر الزاماتی که سازمان تقبل نموده است و بهبود 
اجرا و  سازمان باید یک یا چند برنامه را براي تحقق اهداف کالن خود ایجاد،. میباشدمداوم 

  :برنامه ها باید حداقل شامل موارد زیر باشد این . برقرار نماید
  تخصیص مسئولیتها و اختیارات براي تحقق اهداف در سطوح فعالیتهاي مرتبط در سازمان ) الف 
  تحقق اهداف  نحوه دستیابی و چهارچوب زمانی) ب 

 اجرا و عملیات  -4-4

   پاسخگویی و اختیارات ،مسئولیتها ،یفوظا ،منابع 4-1- 4
تعهد خود را به  را بر عهده بگیرد وOH&Sو سیستم مدیریت OH&Sمدیریت ارشد باید مسئولیت نهایی 

  :صورت زیر نشان دهد
و بهبود سیستم  يبرقرار، ،اجرا اطمینان یافتن نسبت به در دسترس بودن منابع الزم براي ایجاد ) الف 

  OH&Sمدیریت 
ها و پاسخگویی ومحول کردن اختیارات به منظور تسهیل مدیریت تعریف وظایف ،تخصیص مسئولیت) ب

  .OH&Sموثر 
  .و اختیارات باید مدون شده و ابالغ گردد ها ،پاسخگوییوظایف ، مسئولیت )ج
  .یدتعیین نما OH&Sبا مسئولیت مشخص در خصوص  سازمان باید یک یا چند نفر از مدیران ارشد را) د

 :صالحیت و آموزش و آگاهی  4-2- 4

کنند که هایی را اجرا میسازمان باید اطمینان حاصل یابد که همه افراد تحت کنترل سازمان که فعالیت
هستند و  باشد ،از صالحیت الزم بر پایه تحصیالت ،آموزش یا تجربه مناسب برخوردار موثر OH&Sتواند بر می

   .باید سوابق مربوطه را نگهداري نمایند 
خود را شناسایی نماید OH&Sو سیستم مدیریت  OH&Sسازمان باید نیازهاي آموزشی مرتبط با ریسک 

سازمان باید جهت براوردن این نیازها ،آموزش یا اقدامات دیگري انجام دهد ،اثر بخشی آموزش یا اقدامات .
سازمان باید روش اجرایی ایجاد و برقرار نگهدارد تا .ابق مربوطه را نگهداري کند انجام شده را ارزیابی و سو

  :اطمینان حاصل کند که کارکنان تحت پوشش سازمان از مسائل زیر آگاهند 
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، بالقوه یا بالفعل ناشی از فعالیتهاي کاري آنها ،رفتارهاي آنها و همچنین مزایاي OH&Sپیامدهاي ) الف 
OH&S رد فردب بهبود یافته ناشی از عملک  

وظایف ،مسئولیتها و اهمیت آنها در دستیابی به انطباق با خط مشی و روش اجرایی و الزامات سیستم ) ب 
OH&S  

  عواقب و پیامدهاي احتمالی انحراف از روشهاي اجرایی مشخص شده ) ج
 ارتباطات ،مشارکت و مشاوره ارتباطات  - 4-3- 4

  ارتباطات  -4-3-1- 4
خود ،روشهاي OH&Sو سیستمهاي مدیریت OH&Sدر رابطه با شرایط مخاطره آمیز  سازمان باید

  اجرایی براي موارد زیر ایجاد و برقرار کند 
  ارتباطات درونی میان سطوح و فعالیتهاي مختلف سازمان  - 1
  ارتباطات پیمانکاران و سایر بازدید کنندگان از محل کار  - 2
  هاي ذي نفع برون سازمانی ات برقرار شده از سوي طرفدریافت ، تدوین و پاسخ به ارتباط - 3
 مشارکت و مشاوره  -4-3-2- 4

  :برقرار کند اجرا و ،ایجاد ،هاي اجرایی براي مواردسازمان باید روش
  :مشارکت کارکنان از طریق )الف 

  مشارکت مناسب در شناسایی شرایط مخاطره آمیز ،ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات کنترلی  -
  شارکت مناسب در تحقیق در مورد رویدادهام -
  OH&Sمشارکت در توسعه و بازنگري خط مشی و اهداف کالن  -
  انجام می شودOH&S مشورت در مواقعی که هر نوع تغییر موثر بر  -
  داشتن نماینده در رابطه با مسائل ایمنی و بهداشت شغلی  -

  آنها تاثیر گذار است OH&S بر روي  مشاوره با پیمانکاران به هنگام وقوع تغییراتی که) ب 
 مستند سازي  4-4- 4

  :بایدشامل موارد زیر باشد OH&Sمستندات سیستم مدیریت 
  OH&Sخط مشی و اهداف کالن )الف  

  و تعامل بین آنها و ارجاع به مستندات مربوطه  OH&Sتشریح دامنه شمول سیستم ) ب 
  OH&Sمستندات الزام شده توسط این استاندارد ) د 
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مستندات تعیین شده توسط سازمان که جهت اطالع یافتن از طرح ریزي موثر، عملکرد و کنترلهاي )ه 
   .اندهستند ضروري تشخیص داده شده OH&Sفرایند هایی که در ارتباط با ریسک هاي 

 : کنترل مدارك  4-5- 4

سوابق .ل باشند باید تحت کنترOH&S و این استاندارد OH&Sمدارك الزام شده توسط سیستم مدیریت 
   .کنترل شوند 4-5- 4نوع خاصی از مدارك هستند و باید طبق استاندارد ذکر شده در بند 

  :هاي اجرایی براي موارد زیر ایجاد ،اجرا و برقرار نماید سازمان باید روش یا روش
  تصویب کفایت مدارك پیش از صدور ) الف 
  جدد مدارك بازنگري و به روز آوري بر حسب نیاز و تصویب م) ب 
  اطمینان یافتن از شناسایی تغییرات و وضعیت کنونی تجدید نظر مدارك ) ج
  اطمینان یافتن از قابل دسترس بودن نسخ مربوطه از مدارك ذیربط در محل استفاده ) د
  اطمینان یافتن از اینکه مدارك به صورت خوانا باقی می نانند و به صورت قابل شناسایی هستند ) ه 
 :کنترلهاي عملیاتی – 6 -4- 4

هایی را که مرتبط با شرایط مخاطره آمیز شناسایی شده بود و سازمان باید آن دسته از عملیات و فعالیت
مشخص نماید  ،در مورد آنها ضروري است OH&Sاجراي اقدامات کنترلی به منظور مدیریت ریسک هاي 

  .شود دیریت تغییر هم میها شامل ماین عملیات و فعالیت.
  .ها باید موارد زیر اجرا و برقرار شود ي این قبیل فعالیتبرا

  . هاي عملیاتی  که قابل اطالق به سازمان و فعالیتهاي آن میباشندکنترل)الف 
  هاي مربوط به کاال ،تجهیزات و خدمات خریداري شده کنترل) ب 
  هاي مربوط به پیمانکاران و سایر بازدید کنندگان از محل کارکنترل)ج
هایی که فقدان آنها ممکن است منجر به انحراف هاي اجرایی مکتوب براي پوشش دادن وضعیتروش) د 

  .از خط مشی و اهداف کالن شود 
هایی که فقدان آنها ممکن است منجر به انحراف از خط هاي عملیاتی تشریح شده ،در وضعیتمعیار) ه 

  . مشی و اهداف کالن شود
 اضطراري  آمادگی واکنش در شرایط - 4-7- 4

  سازمان باید روشهاي اجرایی جهت موارد زیر اجرا و برقرار نماید
  شناسایی شرایط بالقوه ) الف 
  واکنش در برابر این قبیل شرایط اضطراري ) ب
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سازمان باید نسبت به شرایط اضطراري واقعی واکنش نشان دهده و از پیامدهاي نامساعد مرتبط 
  .هد را کاهش د جلوگیري نموده ویا آنها

ریزي واکنش در شرایط اضطراري سازمان باید نیازهاي طرفین ذینفع مرتبط مانند متولیان در طرح 
  .دخدمات اضطراري و همسایگان را مورد توجه قرار ده

 
 و ارزیابیبررسی  - 4-5

  اندازه گیري و پایش عملکرد  5-1- 4
     پایش عملکرد نگهداري تجهیزات و  ، کالیبراسیون، ثبت وگیريمان باید روش اجرایی براي اندازهساز

OH&Sها باید موارد زیر را پوشش دهداین روش .ایجاد و اجرا و برقرار کند:   
  هر دو نوع معیار کمی و کیفی متناسب با نیازهاي سازمان ) الف 
  پایش میزان دستیابی به اهداف کالن سازمان ) ب 
  ها پایش اثر بخشی کنترل) ج 
ردي پیشگیرانه که بر اساس آنها پایش انطباق با برنامه ها ،کنترلها و معیارهاي معیارهاي عملک) د 

  عملیاتی انجام می شود 
مبنی اندازه گیري عملکردهاي واکنشی که بر اساس آن پایش بیماریهاي شغلی و سایر شواهد قبلی ) ه 

  .شودبر عملکرد نامطلوب انجام می
و اندازه گیري به منظور تسهیل اعمال اقدامات اصالحی بعدي و ها و نتایج کافی از پایش ثبت داده) و 

  تحلیل اقدامات پیشگیرانه 
 ارزیابی انطباق -5-2- 4

سازمان باید سازگاري با تعهد خود به انطباق روش هاي اجرایی براي ارزیابی ادواري مطابقت  5-2-1- 4
  رار نماید با الزامات قانونی قابل اطالق به سازمان را ایجاد ، اجرا و برق
  .سازمان باید سوابق نتایج ارزیابی ادواري را نگهداري نماید

سازمان باید مطابقت با سایر الزامات تعهد شده توسط سازمان را ارزیابی کند سازمان ممکن  -5-2-2- 4
 کند و یا روشهاي به آن اشاره شده ادغام 1- 2-5- 4است این ارزیابی را با ارزیابی انطباق  قانونی که در 

  اي ایجاد نماید اجرایی جداگانه
  سازمان باید سوابق نتایج ارزیابی ادواري را نگهداري نماید  

 تحقیق در مورد رویدادها ،عدم انطباق ،اقدامات اصالحی پیشگیرانه  5-3- 4
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  و حوادثتحقیق در مورد رویدادها  5-3-1- 4
اجرا و برقرار  ،لیل رویدادها ایجادتحقیق و تح ،ا چند روش اجرایی براي ثبت سوابقسازمان باید یک ی

  :نماید تا 
و سایر عواملی را که باعث یا دخیل در وقوع رویدادها هستند را  OH&Sهاي نهفته در نقص) الف 

  . مشخص نماید
  نیاز به اقدام اصالحی را شناسایی نماید ) ب 

  هاي اقدام پیشگیرانه را شناسایی نمایدج فرصت
  شناسایی نماید فرصت بهبود مداوم را ) د 
  ها را ابالغ نماید نتایج این تحقیق)ه 

  ها باید به صورت زمانبندي شده انجام گیرد تحقیق
قدام پیشگیرانه باید بر با هر گونه نیاز شناسایی شده براي اقدام اصالحی یا فرصت شناسایی شده براي ا

و رویدادها باید مکتوب شده  نتایج تحقیق در مورد .برخورد گردد2-3-5- 4هاي مربوط در اساس بخش
  .نگهداري شود

 عدم انطباق ،اقدامات اصالحی و اقدام پیشگیرانه  5-3-2- 4

 انجام اقدام هاي بالفعل و بالقوه وهاي اجرایی براي رسیدگی کردن به عدم انطباقسازمان باید روش
  :لزامات زیر را تعیین کند روش اجرایی باید ا.اجرا و برقرار نماید  ،اصالحی و اقدام پیشگیرانه ایجاد

  آن ها و اقدام در جهت کاهش پیامدهاي شناسایی و اصالح عدم انطباق) الف 
هاي آنها و اقدام براي جلوگیري از وقوع مجدد ها ،مشخص نمودن علتتحقیق در مورد عدم انطباق) ب

  آنها 
اقدامات مناسب طراحی شده براي  ها و اجرايهایی جهت پیشگیري از عدم انطباقارزیابی نیاز براي اقدام

  جلوگیري از روي دادن آنها 
  هاي پیشگیرانه انجام شده هاي اصالحی و اقدامثبت سوابق و ابالغ نتایج اقدام) د 
  بازنگري اثر بخش اقدامات اصالحی و پیشگیرانه انجام شده ) ه 

ره آمیز جدید یا تغییر یافته یا هنگامی که اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه باعث شناسایی شرایط مخاط
هاي گردد ،روش اجرایی باید الزام کند که اقدامي کنترلی جدید یا تغییر یافته میهانیاز به اقدام

 .پیشنهادي پیش از اجرا مورد ارزیابی ریسک قرار گیرند 
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و یا بالقوه انجام هاي واقعی هاي عدم انطباقاقدام پیشگیرانه که براي حذف علتگونه اقدام اصالحی یا هر
  متناسب باشد ه ههاي مورد مواجت و با ریسکگیرد ، باید با ابعاد مشکالمی

 ،امات اصالحی و اقدامات پیشگیرانهسازمان باید اطمینان حاصل نماید هر گونه تغییر ضروري ناشی از اقد
  . شوداعمال می OH&Sدر مستندات سیستم مدیریت 

 ق بکنترل سوا - 5-4- 4

سازمان و با   OH&Sاید سوابق الزم براي نشان دادن انطباق با الزامات سیستم مدیریت سازمان ب
  و نگهداري کند  ، ثبتو نتایج بدست آمده را ایجاد  OHSASاستاندارد

نگهداري و امحاء سوابق  ،بازیابی ،ایی براي شناسایی ،ذخیره ،محافظتسازمان باید یک یا چند روش اجر
  .نماید اجرا و برقرار  ،تدوین

  .قابل شناسایی و قابل ردیابی بوده و باقی بمانند ،سوابق باید خوانا
 ممیزي داخلی -5-5- 4

مانی تعیین شده در فواصل ز OH&Sسازمان باید اطمینان یابد که ممیزي هاي داخلی سیستم مدیریت  
  : OH&Sمشخص گردد که آیا سیستم مدیریت  انجام می شوند تا

مطابقت  OHSASشامل الزامات این استاندارد  OH&S مدیریت براي شده ریزي هبرنام ترتیبات با) الف 
  .دارد
  .به نحو صحیح اجرا شده و برقرار نگه داشته می شود )ب
  .در برآورده ساختن خط مشی و اهداف کالن سازمان موثر است )ج
  .اطالعات مربوط به نتایج ممیزي ها به مدیریت منتقل می شود )د
هاي گذشته زي باید بر پایه نتایج ارزیابی ریسک ، فعالیت هاي سازمان و نتایج ممیزيبرنامه هاي ممی 

  ایجاد ، اجرا و برقرار گردندتوسط سازمان برنامه ریزي شده ،
 :ایجاد ، اجرا و برقرار شوند که موارد زیر را در برگیرند به نحوي  روش هاي اجرایی باید

مات طرح ریزي و انجام ممیزیها ، گزارش نتایج و نگهداري سوابق صالحیت ها و الزامسئولیت ها ،) الف
  مربوطه،و 

  تعیین معیارهاي ممیزي ، دامنه شمول ، دفعات و شیوه انجام) ب
  .انتخاب ممیزان و انجام ممیزي ها باید عینی بودن و مستقل بودن فرایند ممیزي را تضمین نماید
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 :بازنگري مدیریت   -4-6

ان ، درفواصل زمانی معین به منظور اطمینان یافتن از تداوم مناسب بودن ، کفایت و مدیریت ارشد سازم
یها باید شامل ارزیابی ا مورد بازنگري قراردهد و بازنگر، باید آنر OH&Sاثر بخش بودن سیستم مدیریت 

و  OH&S ، از جمله خط مشی OH&Sفرصت هاي بهبود و نیاز به اعمال تغییرات درسیستم مدیریت 
  .سوابق بازنگري مدیریت باید نگهداري شوند. باشد OH&Sکالن داف اه

  :داده هاي بازنگري مدیریت باید شامل موارد زیر باشند
هاي داخلی و ارزیابی انطباق با الزامات قانونی  قابل اطالق به سازمان و سایر الزاماتی نتایج ممیزي) الف 

  .که سازمان تقبل کرده است
  .شاورهنتایج مشارکت و م -ب
  .ارتباطات برقرار شده از سوي طرفین ذینفع برون سازمانی درموارد مربوط شامل شکایت ها -ج
  . OH&Sعملکرد  - د
  .میزان برآورده شدن اهداف کالن - ه
 اقدام هاي اصالحی و اقدام هاي پیشگیرانه وضعیت تحقیق در مورد رویدادها ، - و

  مدیریت قبلی هاي پیگرانه مربوط به بازنگري هاياقدام -ز
  . OH&Sتغییر شرایط توسعه در زمینه الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط به  -ح
  .پیشنهاد ها براي بهبود - ط

ستانده هاي بازنگري مدیریت باید با تعهد سازمان مبنی بر بهبود مداوم سازگار بوده و در برگیرنده هر 
  :رد زیر باشندتصمیم و اقدامی در رابطه با تغییرات ممکن در موا

   OH&Sعملکرد  - 1
   OH&Sخط مشی و اهداف کالن  - 2
  منابع - 3
  OH&Sسایرعناصر سیستم مدیریت  - 4
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n آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسک 

فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و :   Hazard Identification)( شناسایی خطر 
  تعیین مشخصات آن 

فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به کفایت هر ): Risk Assessment( ک ارزیابی ریس
 باشد یا خیر ؟هاي موجود و  تصمیم گیري در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول میگونه کنترل

  
 جایگاه و هدف شناسایی خطرات  و ارزیابی ریسک •

بر انجام MS  - HSEنیو همچن )-1-3- 4بند OHSAS 18001 (یمنیا تیریمد ستمیس يدر متن استانداردها
  .شده است ادی ستمیشده است و به عنوان قلب  س دیتاک سکیر یابیخطرات و ارز ییشناسا

مداوم روش اجرایی جهت شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین بطور باید  سازمانطبق این الزامات، 
  . ایجاد، اجرا و نگهداري نمایدرا هاي الزم کنترل

  :روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باید موارد ذیل را مدنظر قرار دهد
 فعالیت هاي روتین و غیر روتین - 1

 ) شامل پیمانکاران و بازدیدکنندگان( فعالیت هاي کلیه افرادي که به محیط کار دسترسی دارند   - 2

 انسان و سایر عوامل  هايرفتار و قابلیت - 3

بیرون از محیط کار دارند و می توانند اثر زیان آوري بر بهداشت و  خطرات شناسایی شده که منشا - 4
  ایمنی افراد تحت کنترل سازمان بگذارند

 هاي مرتبط با کار تحت کنترل سازمانخطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار بوسیله فعالیت - 5

  )زیست محیطی هايجنبه(
  )سایرین یایده شده توسط سازمان تدارك د(زیرساخت، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار  - 6
 ها و مواد آنغییرات یا تغییرات پیشنهادي در سازمان، فعالیتت - 7

 
  ریسک کاربردهاي ارزیابی •

اینکه مالحظات مهم  جهت اطمینان از هاي بزرگ و گران،بازنگري ایمنی و عملیات براي همه پروژه - 
  .بخش هستندطراحی رضایت

   .ر جهت توسعه و اجراي دستور العمل هاي ایمنیشناسایی و تجزیه و تحلیل خطر د - 
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و وظایف بحرانی جهت تعیین  برگه عملیاتی بازنگري خطر و ریسک موجود در روشهاي اجرایی، - 
  . تناسب آنها

بازنگري ایمنی قبل از شروع بکار جهت اطمینان از اینکه تسهیالت و شرایط جهت انجام عملیات  - 
   .هستند کاري مناسب

  ریسک ي ارزیابیزمان مناسب برا •

  .باشد میطراحی  ریسک در فاز مناسب ترین زمان جهت شروع ارزیابی - 

    .باشد هر سیستمی می ریسک مداوم بعنوان اولویت مهم در طول چرخه حیات با وجود این ارزیابی - 
در محیط کار خواه از لحاظ فیزیکی  یا روش  یک پیش نیاز اساسی جهت ایجاد تغییر ریسک ارزیابی - 

  .باشد ی یا سازمانی میاجرای
  
n مدیریت ریسک )Risk management:( 

ها به همراه استفاده از منابع به منظور کنترل و نظارت بر اي از فعالیتمدیریت ریسک  به عنوان مجموعه
مدیریت ریسک به منظور کاهش . رودسیستم مورد مطالعه و با هدف کنترل ریسک و آثار آن به کار می

هاي مدیریت یک هاي منتسب به هر کدام از جنبهی از وقوع مخاطرات مرتبط با ریسکخطرات بالقوه ناش
   .گیردسیستم مورد استفاده قرار می

ارزیابی ریسک یک فرآیند جمع آوري اطالعات براي اتخاذ تصمیمات علمی و شفاف براي تعیین سطح 
افته و سیستماتیک براي درواقع ارزیابی ریسک یک روش ساختار ی. ریسک مربوط به یک خطر است

شناسایی خطرات و برآورد ریسک براي رتبه بندي تصمیمات جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول 
  . است

بطور معمول در  محیط کار، خطرات بسیار و فراوانی مورد شناسایی قرار می گیرند که با توجه به محدودیت 
. ل شده و در مراحل بعدي به سایر خطرات پرداخته شودمنابع و زمان، می بایستی ابتدا خطرات مهم تر کنتر

به عبارت دیگر ارزیابی ریسک به سازمان کمک می . از اینرو بایستی از فرآیند ارزیابی ریسک استفاده شود
نماید تا اولویت خود را در مبحث ایمنی به درستی شناسایی نموده و در تخصیص منابع به دقت عمل کند تا 

  . سیستم مدیریت ایمنی پدیدار شود بیشترین تاثیر در
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  مراحل انجام  ارزیابی ریسک  •
  :باشدارزیابی ریسک شامل پنج مرحله زیر می

  شناسایی خطرات ،: مرحله اول    - 
تعیین میزان وخامت و (تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند : مرحله دوم  - 

  ،)احتمال وقوع
  )تعیین اولویت ریسک(هاي موجود  بررسی و تعیین ریسک: مرحله سوم - 
  ها و نتایج تعیین اقدامات کنترلی و اجراي اقدامات پیشگیرانه یا اصالحی، ثبت یافته: مرحله چهارم  - 
  بازبینی ارزیابی صورت گرفته در صورت لزوم و روزآمد کردن آن ،: مرحله پنجم - 

  
خت و بتوان آن را به فعالیت هاي در هر شغلی جهت شناسایی خطرات آن شغل می بایست خود شغل را شنا

  . تجزیه کرد و سپس براي هر فعالیت خطر خاص آن را شناسایی کرد  (Task)تشکیل دهنده آن 
پس از شناسایی خطرات و تشخیص آنها، وزن دهی و تعیین ریسک و ارزیابی آنها از اهمیت بسیار باالیی 

. آورد ري در صورت وقوع چه تبعاتی به بار میبرخوردار است زیرا در این مرحله مشخص می شود که هر خط
باشد و در صورتی  که دقت الزم ارزیابی خطرات اهمیت بسیار زیادي دارد زیرا ورودي اصلی مرحله بعد می

در این مرحله انجام گیرد، می تواند مانع هدر رفتن سرمایه شده و اقدامات موثر در بهبود شرایط و در محل 
در صورت انجام صحیح فرایند شناسایی  و ارزیابی خطرات، با توجه به اطالع افراد از . آید مناسب بعمل می

شرایط کار و توجه بیشتر آنان به موارد شناسایی شده احتمال وقوع و شدت  برخی حوادث قطعا کاهش 
  .خواهد یافت 

بی خطرات  و مرحله باشد که پس از شناسایی و ارزیاکنترل خطرات مرحله نهایی فرایند ارزیابی ریسک می
بدون اي مداوم و بصورت چرخهارزیابی ریسک  فراینداجرایی شدن .  شود تشخیص  الویت رفع آنها انجام می

  .ارتقاي سطح ایمنی خواهد بود  موجب )چرخه دمینگ(توقف 
  

  :نکات کلیدي در انجام  ارزیابی ریسک •
تمامی ریسکها بخوبی شناخته شده اند و ابزارهاي در بسیاري از سازمانها ، . فرایند را خیلی پیچیده نکنید 

به عنوان مثال ، شما احتماال میدانید که کدام یک از . کنترل مورد نیاز نیز براحتی قابل استفاده هستند 
کارگران شما بارهاي سنگین که ممکن است به کمر انها آسیب برساند را جابجا می کنند و یا در چه 
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بنابراین براي جلوگیري از صدمات احتمالی ، کافی . و افتادن افراد بیشتر است  محلهایی احتمال لیز خوردن
  .است اقدامات و ابزارهاي پیشگیرانه مورد نیاز را بررسی کنید

به طور ساده ارزیابی ریسک عبارت است از یک بررسی دقیق در مورد اینکه  چه چیز در محل کار شما می 
به طوریکه بتوانید تشخیص دهید که آیا اقدامات پیشگیرانه موجود . رددتواند سبب آسیب رساندن به نفرات گ

کلیه کارکنان حق دارند که در . کافی است یا باید اقدامات بیشتري جهت جلوگیري از اسیب انجام گیرد 
 .برابر اسیب هاي ناشی از احتمال وقوع حوادث در سیستم محافظت شوند

همچنین اگر محصول فعالیت شما اسیب ببیند یا ماشین . ید میکنند حوادث و بیماریها ، جان نفرات را تهد
آالت دچار صدمه شوند هزینه هاي بیمه هاي مرتبط  افزایش میابد و یا در نتیجه همه این مسایل مجبور می  

ه از لحاظ قانونی شما ملزم ب. شوید به دادگاه بروید  و تمام فعالیت تجاري شما نیز تحت تاثیر قرار میگیرد 
ارزیابی ریسک هاي موجود در محل کار خود هستید به طوري که در نهایت بتوانید یک برنامه براي کنترل 

  .ریسک را پیاده نمایید
 

  ریسک براي انجام ارزیابی الزامات عمومی   •
 : هستند ریسک ها عمومی بوده و تعیین کننده کیفیت نتایج ارزیابیالزامات زیر در اغلب روش

   )گردد تعداد زیاد افراد منجر به مشکالتی در دستیابی به نتایج می(  تشکیل گروه - 1
   صالحیت رهبر و هماهنگ کننده واجد وجود - 2
   .بکارگرفته شده کامالً آشنا باشند ریسک باید با روش ارزیابی افرادگروه -3
   ) خصصین فنیمثل افراد حوزه کار مت(مناسبی که داراي ورودي متمایز نسبت به هم هستند  افراد -4
   هاي عملیاتی ، روش اجرایی و سوابق قبلیبرگه ترسیم سیستم، -5
   داشتن دانش سیستم موجود و یا تکنولوژي مربوط به آن - 6
   سازي نتایج مستند -7
   سیستم پیگیري -8

  مستندسازي •

یگیري ، و براي صحه گذاري و پ شوند ریسک انجام شده ، بایستی بطور کامل مستند ارزیابی هاي همه
  .نگهداري گردند

کننده  شود بایستی شامل اسامی افراد شرکت هاي شناخته شده انجام می که براساس تکنیک ریسک ارزیابی
  .نتایج و اقدامات پیگیري باشد در ارزیابی، تاریخ انجام،
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  . ها و اطالعات استفاده نمودهاي کاري جهت گرفتن دادهبراي این کار بایستی از برگه
 ه مقدار ریسکمحاسب •

  .آیدضرب احتمال وقوع در شدت واقعه بدست می از حاصل شود کهمعموال به صورت عددي بیان می ریسک
اگر  به عنوان مثال .عدد ریسک واحد خاصی ندارد و بنابراین به صورت تنها معنی و مفهومی نخواهد داشت

 .رساندونه مفهومی را نمیاست هیچگ 20انجام کار یا فعالیت خاص برابر  ریسک گفته شود که

  معیارهاي عمومی ریسک •

تواند در صورت لزوم جهت تناسب با سیستم یا فعالیت روند و میاین معیارها فقط بعنوان راهنما بکار می
  .تحت مطالعه تغییر کنند 

  .دریسک پیش از شروع کار توافق گرد کننده در ارزیابی اعضاي تیم شرکت همه معیارها بایستی توسط 
  

  جدول تعیین ضریب شدت
  شدت ضریب  توصیف شدت 

  5  فوت
  4  نقص عضو یا از کار افتادگی

  3  رفته ازدستجراحت یا بیماري شدید به همراه روزهاي 
  2  اولیه هاي جراحت نیازمند کمک

  1  جراحت جزئی
 

  جدول تعیین ضریب احتمال
  احتمال ضریب  توصیف احتمال

  5  )اجتناب ناپذیر( حتمی 
  4  )تکراري ( باال 

  3  )موردي ( متوسط 
  2  پایین

  1  بسیار پایین
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 سطح پذیرش ریسک §

ها هر یک از خطرات شناسایی شده، با تعداد زیادي از ریسک) شدت  ×احتمال =ریسک(با محاسبه ریسک 
  .خواهد بود 25مواجه خواهیم شد که کمترین آن یک و باالترین آن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ریسک  احتمال  شدت  خطرات شناسایی شده  ردیف

          
          
          
          
          

  
  
  
مطابق متن استانداردهاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي، ریسک ها به دو دسته کلی تقسیم  

  :  می شوند
 بل قبولقاغیرهاي  ریسک •

   هاي قابل قبول ریسک •

  1  2  3  4  5  
1  1  2  3  4  5  
2  2  4  6  8  10  
3  3  6  9  12  15  
4  4  8  12  16  20  
5  5  10  15  20  25  
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بهره  و سازنده ریسک و خطوط تعیین کننده میزان ریسک قابل قبول تهیه و در اختیار طراح، ماتریس وقتی
-ها باید تالش کرده و راهشود که براي کاهش کدام دسته از ریسک گذاشته شد آن وقت او متوجه می بردار 

  هایی را براي اجرا پیشنهاد نماید

ه مورد اجرا گذاشته شوند که خود بکه کدامیک از آنها یا همه آنها  گیرد یستم مدیریتی تصمیم میسپس س
  .این تصمیم گیري نیاز به مطالعات مدیریتی دیگري دارد

بلکه وظیفه  ،گردد ریسک قابل قبول توسط افراد فنی و محاسبین ریسک عملی نمی سطح تعیین میزان یا
یسک قابل قبول به مسائل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادي و میزان ر . بخش مدیریتی است
ارشد سازمان باید میزان پذیرش ریسک در سازمان را  یتمدیر وبستگی دارد  زمانی و  توانایی هاي فنی

 .تعیین نماید

  ریسک کنترل §

جایی   .دهند هش میها را تا سطح قابل قبول کا کهایی هستند که ریسها یا استراتژيریسک، طرح کنترل
 .که سطح ریسک در طبقه باال قرار گیرد، به اقدامات کنترلی نیاز دارند

اقدامات کنترلی بایستی در اولویت اول بر پارامتر احتمال  اعمال گردد و در مرحله بعد ، بر پارمتر شدت 
  .تعریف گردد

  .ن شود در برخی موارد ، بایستی براي هر دو پارامتر ، اقدامات کنترلی تعیی
 :ریسک گیري براي کنترل خطر با توجه به ماتریس ارزیابیچگونگی تصمیم

هنگامیکه ماتریس براي خطرهاي شناخته شده رسم شد و سطح یا میزان ریسک قابل قبول و غیرقابل قبول 
کنترلی معین گردید ،کلیه خطرهایی که در منطقه غیرقابل قبول ماتریس قرار دارند، باید براي آنها اقدامات 

 .پیشنهاد گردد تا سیستم مدیریت به تبع آنها تصمیم به اجرا بگیرد

تا  گردد مربوطه پیشنهاد می ریسک بیش از یک راه حل براي کنترل یا کاهش در مورد هر خطر، معموالً
 دست مدیریت براي تصمیم گیري باز باشد و بتواند با توجه به امکانات و توانائی هاي کاري خود در انتخاب

 .یک یا چند راه حل پیشنهادي تصمیم بگیرد

تا معلوم  ریسک ، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد، مهم این است که قبل از اجراي هر اقدام براي کاهش
 شود که میزان کاهش چقدر بوده است و آیا در حد انتظار و قابل قبول است یا خیر؟ 

 سک تغییر کرده و تعداد خطرهاي موجود در بخش ریسکری ها ، شکل ماتریس حاز اجراي این راه  پس

   .شودهاي غیرقابل قبول مرتباً کم می
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n روش هاي شناسایی خطرات و  ارزیابی ریسک:   
 هاي شناسایی خطرات و  ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است بهامروزه استفاده از روش  

 یفی وکمی روش و تکنیک  ارزیابی ریسک در دنیا وجودنوع مختلف ک 70طوریکه در حال حاضر بیش از 

عمده  .رودها  معموال براي شناسایی ،کنترل و کاهش پیامدهاي خطرات به کار میها و تکنیکدارد این روش
توان جهت را می هاي مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنهاهاي موجود ارزیابی ریسک روشروش

هر یک از صنایع . کار برد در خصوص کنترل و کاهش پیامدهاي آن بدون نگرانی بهمدیریت وتصمیم گیري 
این روشها نسبت به یکدیگر داراي  .کنند توانند از روشهاي مذکور بهره الزم را کسببسته به نیاز خود می

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موجود در هر  باشند، لذا یکی از وظایفمزایا و معایب مختلف می
هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و انتخاب روش مناسب جهت اجرا ، بررسی کلیه روش  (HSE)صنعت

توان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی می بطور کلی. باشددر صنعت و سازمان متبوع خود می
یجه نحوه مدیریت ایمنی توان به توانایی سیستم ایمنی موجود و در نتمی ریسک و عمق ارزیابی آن تا حدي

  .پی برد در صنعت مذکور
هایشان، بتواند در خصوص به سیستمی دارند که عالوه بر ارزیابی فرآیند وفعالیت ها معموال نیازسازمان
ریسک ،تعیین معیارهاي ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق  فرآیندها، آنان را  وضعیت

آنان را به هدف  ها در هر صنعت، نوع سیستمی که بتواندبه پیچیدگی فعالیت البته  بسته. راهنمایی نماید
 ارزیابی یکی یا تلفیقی از چند مورد هايلذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روش. مذکور برساند متفاوت است

شیمیایی صنایع  اي از فرآیندهاي حساس به خصوص دردر برخی از موارد و جهت پاره.  را انتخاب نمایند
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار روش تولید محصوالت انفجاري و احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش کلیه

اطالعات کیفی یا کمی، محدودیت زمان ، محدودیت  نیاز بهترین روش با توجه به منابع مالی، گرفته و به
ا توجه  به مزایا و معایب هر یک از سیستم کارآزموده و نوع کاربرد، روش شناسایی ریسک را ب نیروي انسانی
    .انتخاب نمایند هاي مذکور
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n تکنیک تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی    Job Safety Analysis  
JSA باشد و از باشد که داراي سابقه استفاده زیادي مییکی از روشهاي پیشگیري از حادثه و آنالیز خطر می
این تکنیک یکی از ابزارهاي . شودده در صنایع مختلف بکار گرفته میتا اکنون این تکنیک سا  1930سال 

  .مدیریتی جهت شناسایی و کنترل خطرات می باشد
JSA   عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به منظور شناسایی خطرات بالقوه و تعیین روش

   .کنترلی مناسب براي آن
راحی ، ارزیابی طراحی سیستم و بروز هرگونه مشکل در تواند در مراحل طفرآیند آنالیز ایمنی شغلی می

 .زمینه تعامل انسان با سیستم مورد استفاده قرار گیرد 

 
 JSAمراحل اجراي  •

o انتخاب شغل مورد نظر براي آنالیز: مرحله اول :  
ه لیکن ، احتماالً ب. قرار گیرد  JSAایده آل آن است که کلیه مشاغل موجود در هر سازمان مورد مطالعه 

دلیل وجود محدودیت هاي مختلف از جمله منابع و زمان ، امکان پذیر نباشد، لذا بایستی مشاغل موجود 
  .لیست و با استفاده از پارمترهاي ذیل اولویت بندي شوند

  : JSAمهمترین فاکتورها در فرآیند اولویت بندي مشاغل جهت اجراي 
 آمار حوادث و بیماري ها  - 1

 ارغیبت هاي ناشی از ک - 2

 وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور - 3

 پیامد شدید - 4

 مشاغل تغییر یافته - 5

  مشاغل غیر روتین - 6
 
o  شکستن شغل به وظایف تشکیل دهنده :مرحله دوم:  

هریک از این وظایف می تواند خطرات . به طور معمول در هر شغل، فرد وظایف متعددي را به عهده دارد
  .داشته باشد مربوط به خود را
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اگر وظابف به . تقسیم یک شغل به وظایف آن، مستلزم داشتن دانش کافی و کامل از آن شغل است     
صورت بسیار کلی و عمومی انتخاب شوند، ممکن است عملیات اختصاصی و خطرات مرتبط با آن به 

  .فراموشی سپرده شوند
o  شناسایی مراحل انجام یک وظیفه: مرحله سوم:  

 .شودراي وظیفه، به ترتیب اجراي آن شناسایی و ثبت میمراحل اج

  .براي شناسایی مراحل آن، می توان از نحوه انجام فعالیت توسط اپراتور، فیلم برداري نمود
o شناسایی خطرات بالقوه در هر یک از مراحل: مرحله چهارم: 

  .در هر یک از مراحل انجام یک وظیفه، کلیه خطرات احتمالی شناسایی می گردد

o  تعیین اقدامات پیشگیرانه براي کنترل خطرات شناسایی شده: مرحله پنجم: 

 .با رعایت اولویت در اقدامات کنترلی ، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه را توصیه می نمائیم 

o  ابالغ به کارکنان: مرحله ششم: 

مورد نیاز ، در قالب مراحل صحیح انجام یک فعالیت به همراه خطرات شناسایی شده و  اقدامات کنترلی 
  . گردددستورالعمل ایمنی ، تدوین و به کارکنان ابالغ می

  

  

 )JSA( نمونه فرم تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی
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n  و آثار آن شکستتکنیک آنالیز حاالت بالقوه   

                                 Failure Modes & Effects Analysis(FMEA) 
 :تاریخچه  •

اولین کاربرد  امریکا مورد استفاده قرار گرفت وتوسط ارتش  1949اولین بار در سال این تکنیک  •
   .رسمی این روش در صنایع هوایی  بوده است 

این روش اولین بار به عنوان ابزاري براي  پیشگیري از اشتباهات و خطاهاي غیر قابل جبران    •
  .مطرح گردید 

شود شناخته می MIL-STD1629و تحت عنوان  بودهاستانداردهاي نظامی  واین تکنیک جز   •
.  

• FMEA    یک تکنیک مهندسی به منظور مشخص نمودن و حذف خطاها ، مشکالت و
این   .باشدمیآن ه خدمات ، قبل از وقوع وجود در سیستم ، فرایند تولید و ارایاشتباهات بالقوه م

ک انجام که در آن ارزیابی ریس ايکوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدودهروش می
و سپس به  گیرد و نیز علل و اثرات مرتبط با آن خطرات را شناسایی و اولویت بندي نمایدمی

  . حداقل برساند
 :عبارتند از  FMEA مزایاي انجام §

 .ابزار مناسبی جهت پیشگیري از بروز خطرات است    -١

  .روش مناسب کمی براي ارزیابی ریسک است  -٢
 .باشدها، تجهیزات و ماشین آالت میی از دستگاهروشی مطمئن براي شناسایی خطرات ناش -3

  
  FMEAمراحل انجام  §

 جمع آوري اطالعات  - 1

 )اي  بهداشت حرفه+ ایمنی ( شناسایی خطرات  - 2

 تعیین اثرات هر خطر - 3

 تعیین علل هر خطر - 4

 بررسی اقدامات کنترلی موجود - 5

 تعیین ضریب شدت  - 6
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 تعیین ضریب احتمال وقوع - 7

 ریب کشف خطرتعیین ض - 8

 )  RPN= Risk Priority Number( محاسبه عدد اولویت ریسک  - 9

 تصمیم گیري در خصوص پذیرش ریسک  -10

 ه اقدامات اصالحی پیشنهادي براي ریسک هاي غیرقابل قبولیارا  -11

  ریسک باقیمانده =  RPNمحاسبه مجدد  -12
  

FMEA  ها در مراحل طراحی و یا شکالت و نقصابزاري است که با کمترین ریسک، براي پیش بینی م
  . رودتوسعه فرایندها وخدمات در سازمان به کار می

این تکنیک براي آن طرح ریزي شده که یک اقدام . زمان اجراي آن است FMEAیکی از عوامل موفقیت
اساسی  هايبه بیانی دیگر، یکی از تفاوت. نه یک تمرین بعد از آشکار شدن مشکالت ،قبل از واقعه باشد

FMEA  با سایر تکنیک هاي کیفی این است کهFMEA است، نه واکنشی و پیشگیرانه یک اقدام کنشی .
در بسیاري از موارد وقتی با مشکلی مواجه می شویم، ممکن است براي حذف آن اقدامات اصالحی تعریف و 

اردي حذف همیشگی مشکل، به درچنین مو. این اقدامات ، واکنشی در برابر آنچه اتفاق افتاده است.اجرا شود
هزینه و منابع زیاد نیاز دارد، زیرا حرکت از وضعیت موجود به سمت شرایط بهینه اینرسی زیادي خواهد 

بینی مشکالت بالقوه و محاسبه میزان ریسک پذیري آنها، اقداماتی در با پیش FMEAداشت، اما در اجراي 
این برخورد پیشگیرانه کنشی است در برابر .را میشودجهت حذف و یا کاهش میزان وقوع آنها تعریف و اج

آنچه ممکن است در آینده رخ دهد و مسلما اعمال اقدامات اصالحی در مراحل اولیه طراحی محصول یا 
   .فرایند، هزینه و زمان بسیار کمتري در برخواهد داشت

احتی انجام شده و در نتیجه عالوه بر این، هر تغییري دراین مرحله بر روي طراحی محصول یا فرایند بر 
  . کند یا کاهش خواهد داداحتمال نیاز به تغییرات بحرانی در آینده راحذف می

زمان که قرار است  یعنی هر. درست و به موقع اجرا شود، فرایندي زنده و همیشگی است FMEAاگر   
باید به روز شوند و لذا همواره  ،انجام گیرد) یا مونتاژ(تغییرات بنیادي در طراحی محصول و یافرایند تولید 

  . رودست که در چرخه بهبود مستمر به کار میا ابزاري پویا
جستجوي تمام مواردي است که باعث شکست یک محصول یا فرایند میشود، قبل  FMEAهدف از اجراي 

  . ازاینکه آن محصول به مرحله تولید برسد و یافرایند آماده تولید شود
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FMEA رایط زیر اجرا میشوددر هر یک از ش :  

  . در زمان طراحی سیستمی جدید، محصولی جدید ویا فرایندي جدید - 1
  مونتاژ /زمانی که قرار است طرح هاي موجودو یا فرایند تولید - 2
زمانی که فرایندهاي تولید و یا مونتاژ و یا یک محصول در محیطی جدید و یا شرایط کاري جدید قرار  - 3

  Carry Over Designs/Processes.میگیرد
  : تیم باید براي سواالت زیر پاسخ هاي کاملی تهیه کند FMEAبه منظور تکمیل 

  
تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را برآورده سازد و یا نیازهاي فرایند  - الف

  تحقق نمی یابد؟ 
  حاالت خرابی چه تاثیري بر مشتري خواهند داشت؟  -ب
  ) عدد شدت(چه شدتی دارد؟ اثر خرابی -پ
  علل بالقوه خرابی کدامند؟  -ت
  ) عدد وقوع(احتمال وقوع علل خرابی چقدر است؟ -ث
  در حال حاضر چه کنترل هایی به منظور پیشگیري و یا تشخیص حاالت خرابی و علل آن انجام میشود؟  -ج
  ) عدد تشخیص(قدرت تشخیص کنترل هاي موجود چه میزان است؟ -چ
  )  RPNمحاسبه (خطر پذیري حاالت بالقوه خرابی به ازاي علل مختلف چه مقداراست؟ میزان -ح

  . ، نمره اولویت ریسک است Risk Priority Numberیا  RPNمنظور از عدد 

  نمره اولویت ریسک  RPN =شدت× وقوع × تشخیص 

باعث افزایش سریع افزایش رقابت، افزایش توقعات و تقاضاهاي مکرر مشتري و تغییرات سریع فناوري، 
در عملکرد محصول، باعث از دست دادن  یهر کمبود و انحرافات تولید کنندگان امروزي شده است و تعهد

ها به استفاده از این تکنیک روي آورند تا به کمک آن عوامل موجب شده که امروزه سازماناین  .شودبازار می
  . کنندر میمطمئن شوند محصولی بی عیب و قابل رقابت روانه بازا
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  FMEAنمونه فرم  
  
 

  :تاریخ ارزیابی مجدد  :نام ارزیابی کننده مجدد  :تاریخ ارزیابی  :نام ارزیابی کننده  :نام کارگاه

ردیف
تجهیز  
خطر  

  

اثرات خطر
  

علت
/

علل
  

اقدامات کنترلی موجود
  

  1 ارزیابی

اقدامات کنترلی پیشنهادي  ریسک موجود
  

  2ارزیابی 
 ریسک مجدد

شدت
احتمال  

کشف  
/

کنترل
  

R
PN

 

 شدت

احتمال
 

کشف
/

کنترل
 

R
PN

 

ک باقیمانده
نتیجه ریس

 
1  

        

 

      

2  
        

 

      

3
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هر چه احتمال وقوع  .نمایدفراهم می شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبی را براي تعیین اولویت هاي خطر

و هرچه درصورت وقوع یک حادثه تبعات آن از نظر مالی و جانی  .تر است خطر پذیرفتنی ،کوچک باشد
  . شاخص شدت کمتر بوده و ریسک نهایی نیز کمتر خواهد بود  ،پایین باشد

ها  مهم بوده و در کاهش شدت و احتمال وقوع اقدامات که  از لحاظ اولویت بندي فعالیت در ذیل به برخی 
  . ه است د، اشاره شدنباشحادثه مؤثر می

   تغییر در طراحی §
ن طراحی ،  جهت پیشگیري از اصالح نقص در زما می بایست با توجه به  ارزشمند بودن  براي کاهش ریسک

هاي کاذب مالی و جانی اصالحات الزم در آن زمان و قبل از ورود به سایر مراحل  انجام شود و اگر هزینه
هاي مختلف تا گزینه ریسک ناشی از آن خطر به وسیله باید ،نتوان خطري را در هنگام طراحی حذف نمود

اقدامات  سطح پذیرفتنی کاهش یابد و با کاهش احتمال وقوع و یا شدت حادثه ،  با تعریف و اجرایی کردن
  . ریسک راکنترل کرد  )Action Plan (اصالحی
  استفاده از تجهیزات حفاظتی در سیستم §
هاي مهندسی و کنترل ها را کاهش داد بایستی با کاربردنان خطرات را حذف نمود یا ریسک آاگر نتو

ابزارهاي ایمنی این خطرات را کنترل  و ریسک عملکرد را کاهش داد و بهتر است به این منظور  بازرسی 
  .کارکرد و نگهداري ابزارهاي ایمنی در نظر گرفته شود اي دردوره

کارکنان را از را به کار گرفت تا  و وسایلی ید ابزارهاکاهش ریسک نگردید  با ها منجر بهکه کنترلدر صورتی
و با ایجاد عالیم مناسب کارکنان را از خطر آگاه  شرایط خطرناك را شناسایی کردهخطر محافظت نماید و 

  .کند
 ها و آموزش کارکنان بهره برده و لیکن بامدیریتی ، و اجرایی مانند تدوین دستورالعمل هاي کنترلاز روش 

نرخ وسایل  ترین عامل بروز حوادث معموال ازنرخ خطاهاي انسانی به عنوان مهم ه اینکهتوجه ب
اثر ترین وآخرین راه براي کنترل خطرات استفاده  این اقدام کنترلی به عنوان کم ،الکترومکانیکی بیشتر است

  .شودمی
  پذیرش ریسک §

ر  آن توسط تیم ارزیابی ریسک در هر مقداري از ریسک بایستی پذیرفته شود، که مقدا در نهایت، همواره
مشخص شده جهت هر   Action Planشود با برنامه ریزي و اجراي شود و سعی میسازمان مشخص می

  . به سمت ریسک قابل قبول حرکت کنیم   ریسک ،
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  هاي مکملتر وکاربرد روشهاي تکمیلی، بررسی هاي کاملارزیابی §

شود و با توجه به نتایج ز یک روش خاص به تنهایی استفاده نمیمعموال در کنترل و حذف عوامل حادثه ا
  . شود ارزیابی از راههاي مختلف، جهت حل مشکل و بهبود شرایط استفاده می

  
  اجراي اقدامات ایمنی و پیگیري ارزیابی §
س از ترین راه ممکن به قابلیت اعتماد حداکثر دست یابند و پنزدیک هاي ایمنی تالش دارند تا ازبرنامه

ایمنی صورت  يها، بصورت مداوم اقدامات اصالحی جهت ارتقااجرایی شدن و با بررسی و ارزیابی خروجی
  .  گیرد 
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n  آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی:  
به تهیه  ضمن توصیه باشد،با توجه به اینکه اطالع از کلیه قوانین و رعایت کامل آنان از وظایف کارفرما می

هاي ایمنی و بهداشت کار، در دسترس قرار دادن آیین نامه کتاب قوانین و مقررات مربوط به کار و آیین نامه
سمت به  برخی از قوانین و مقررات و در این ق .باشدمرتبط با هر فعالیت براي افراد درگیر با آن  الزامی می

  :اشاره شده است  باشد،راي عمومیت بیشتري میکه دا و بهداشت کار هاي مرتبط با ایمنیآئین نامه
  : کار  نقانو85ماده 

حفاظت  هایی که از طریق شوراي عالیرعایت دستور العملبراي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور 
هاي جهت جلوگیري از بیماري(و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  )جهت تأمین حفاظت فنی(فنی 
ها ،کارفرمایان ، شود، براي کلیه کارگاهتدوین می) ن بهداشت کار و کارگر و محیط کارامیاي و تحرفه

  کارگران و کارآموزان الزامی است
  : قانون کار  87ماده 

که بخواهند کارگاه جدیدي تأسیس نمایند یا کارگاه موجود را توسعه دهند  حقیقی و حقوقی اشخاصی
هاي مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت اي ساختمانی و طرحهبرنامه کار و نقشه مکلفند بدواً

  .به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند  و تایید فنی و بهداشت کار براي اظهار نظر

   .ها منوط به رعایت  مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بودبهره برداري از کارگاه
  :قانون کار  89ماده 

مکلفندپیش ازبهره برداري ازماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق با آئین  کارفرمایان 
نامه هاي مصوب شوراي عالی حفاظت فنی ضروري شناخته شده است، آزمایش هاي الزم را توسط 

و یک نسخه ها و مراکز مورد تایید شوراي عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ آزمایشگاه
 .ازآنهارابراي اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند 

  :قانون کار 90ماده 
که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 

، و وزارت بهداشتر و امور اجتماعی مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کا
   .درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند
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  : قانون کار  91ماده 
مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی  85کلیه واحدهاي موضوع ماده  کارفرمایان و مسئوالن

ت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداش
و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و  آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند

دي و ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی و بهداشتی فرافراد مذکور نیز . نمایند  بهداشتی نظارت
  .باشند هاي مربوطه کارگاه میدستور العملاجراي 

  : قانون کار  92ماده 
بیماریهاي آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز شاغلین در این قانون که  85کلیه واحد هاي موضوع ماده 

زم را به عمل آزمایشات المعاینه و توسط مراکز بهداشتی درمانی ناشی از کارقرار دارند بایستی سالی یکبار 
  .آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند

چنانچه با نظر شوراي پزشکی فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال باشد کارفرما و  : 1تبصره 
در قسمت مناسب  نظر شوراي پزشکی بدون کاهش حق السعیمسئولین مربوط مکلفند کار او را بر اساس 

   .ینددیگري تعیین نما
در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزرات کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد  :2تبصره 

  .  شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود
 :  قانون کار  93  ماده

یط کار و در مح  و بهداشتی  حفاظتی  مقررات  اجراي  بر حسن  و نظارت  کارگران  مشارکت  بمنظور جلب
و   ، درمان  بهداشت  و وزارت  کار و امور اجتماعی  وزارت  که  و بیماریها، در کارگاههائی  از حوادث پیشگیري 
  . خواهد شد  کار تشکیل  و بهداشت  فنی  حفاظت  دهند کمیته  تشخیص  ضروري پزشکی  آموزش
  کارگاه  و امور فنی  اي حرفه  و بهداشت  یفن  حفاظت  در زمینه  مذکور از افراد متخصص  کمیته : 1  تبصره
  کار و امور اجتماعی  هاي مورد تائید وزارتخانه  که  واجد شرایطی  اعضاء دو نفر شخص و از بین. میشود  تشکیل

  کمیته  ارتباط میان  برقراري  شان  وظیفه  میگردند که  باشند تعیین  پزشکی  و آموزش  ، درمان و بهداشت
 . میباشد   پزشکی  و آموزش  ، درمان  بهداشت  و وزارت  کار وامور اجتماعی  ارفرما و وزارتمذکور با ک

هائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل :2تبصره
  .اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد
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  :انون کار   ق 94ماده
این قانون امکان وقوع حادثه  85در مواردي که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع ماده  

توانند مراتب را به کمیته حفاظت واحد مربوطه پیش بینی نمایند می یا بیماري ناشی از کار را در کارگاه یا
کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع  فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت

 .شود ثبت گرددتري که به همین منظور نگهداري میشده در دف

چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است  :1تبصره
دیکترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل و نظرات خود به نز

نماید اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و 
 .اقدام الزم را معمول نماید

  :قانون کار    95ماده
هاي موضوع ذکر واحدبر عهده کارفرما یا مسئولیت مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار 

این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کارفرما یا مسئولیت  85شده در ماده 
اي رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز مجازاتهاي مندرج در  واحد حادثه

 .این قانون مسئول است 

این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در  85والن واحد هاي موضوع ماده کارفرما یا مسئ :1تبصره
به صورت  اي که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد ، ثبت و مراتب را سریعاً دفتر ویژه

 .کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند

این قانون براي حفاظت فنی و بهداشت کار  85ران واحدهاي موضوع ماده چنانچه کارفرما یا مدی :2تبصره
هاي الزم و تذکرات قبلی ، وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش

اشت در کارفرما مسئولیتی نخواهد د. بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید
  .صورت بروز اختالف راي هیات حل اختالف نافذ خواهد بود

  :قانون کار    95ماده
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانه 

ند به دفاتر و مدارك این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توان 86روز به موسسات مشمول ماده 
 .مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند

 .هاي خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بودورود بازرسان کار به کارگاه: 1تبصره
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  :قانون کار    104ماده
سان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول این کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازر

قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خودداري نمایند ، 
  .حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم خواهند شد

  :قانون کار    105ماده
اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز  به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفههرگاه در حین بازرسی  

به  و کتباً اي مکلف هستند مراتب را فوراً خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه
  .کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند

تماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان وزارت کار و امور اج :1تبصره
اي ، از دادسراي عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه  کار و کارشناسان بهداشت حرفه

قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید  عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً
ان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست دستور رفع تعطیل دادست

اي و یا کارشناسان  توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه
   .ذیربط دادگستري رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند

 .رما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود، مزد کارگران کارگاه را بپردازدکارف :2تبصره

متضرران از قرارهاي موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس  :3تبصره
ند و دادگاه مکلف توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کناي و تعطیل کارگاه ، می اشت حرفهبهد

  .است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است
 :قانون تامین اجتماعیموادي از 

اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم  قانون تأمین 65براساس ماده  
روز اداري از تاریخ  3حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف   شدید وضعیتاولیه را براي جلوگیري از ت

چنانچه کارفرما براي جلوگیري از تشدید .اجتماعی اطالع دهد وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین
زمان اجتماعی است و سا پوشش تأمین شده تحت هایی شود از آنجایی که بیمه دیده متحمل هزینه وضع حادثه

هاي خود به سازمان  تواند براي دریافت هزینه شدگان است کارفرما می مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه
رسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز  اجتماعی براي اطالع تأکید سازمان تأمین.اجتماعی مراجعه کند تأمین
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هاي  شده از حمایت مندي بیمه نین بهرهاداري به دلیل ارسال بازرسان براي تشخیص ماهیت حادثه و همچ
  .اجتماعی است اي مقرر در قانون تأمین هاي درمانی و بیمه شده از حمایت درمانی بیمه

اجتماعی در مواردي که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه  قانون تأمین 66همچنین طبق ماده 
 اجتماعی پس از اخذ نظر ان تأمینشد، سازمکارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی با

  .کند شده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را وصول می بازرسان، تعهدات قانونی درخصوص بیمه
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n آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان: 

  :تعاریف
یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک  :صاحب کار

نماید و یا خود رأساً یک یا چند هاي کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول میچند نوع از عملیات یا فعالیت
گمارد که در حالت دوم کارفرما کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می

  .گرددیمحسوب م
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستاد، توابع و اشخاص  در این آیین نامه :مرجع ذیصالح

  .باشدحقیقی و حقوقی مورد تایید مرکز ستاد می
هاي آموزش ایمنی عمومی کارفرما یا نماینده قانونی وي مکلف است پیش از راه اندازي کارگاه، دوره -1ماده 

  .کار را بگذراند متناسب با نوع
هایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازي شده است، کارگران و کارآموزان شاغل در کارگاه -2ماده 

  .میبایست دوره هاي آموزش ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند
زي شده اند، کارفرمایان مکلفند دوره هایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندادر مورد کارگاه -3ماده 

  . هاي آموزش ایمنی را طی نمایند
د رمواردي که کار از طریق پیمانکاري انجام میگیرد، کارفرما یا صاحب کار مکلف است قبل از  -4ماده 

  .انعقاد قرارداد، از پیمانکاران و کارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش ایمنی را اخذ نمایند
نسبت به ارایه آموزش ایمنی  کارفرما مکلف است پیش از بکار گماردن کارگران و کارآموزان -5ماده 

  .اقدام نماید مرجع ذیصالح متناسب با نوع کار به آنان از طریق
کارفرما مکلف است با تایید مراجع ذیصالح آموزش هاي ایمنی متناسب با نوع کار به کارگران  - 6ماده 

  .رایه نمایدشاغل و کارآموزان خود ا
هاي آموزش ایمنی باشند، گذراندن دورهدي مشاغل میدر کارگاه هایی که مشمول طرح طبقه بن -7ماده 

  .مطابق این آیین نامه بایستی در شناسنامه شغلی کارگران مربوطه لحاظ گردد
یان و هاي آموزش ایمنی باید به عنوان یکی از ضروریات انتخاب و معرفی کارفرماطی دوره - 8ماده 

  .کارافرینان و کارگران نمونه منظور گردد
دستورالعمل اجرایی این آیین نامه که سطح بندي آموزش و همچنین اولویت بندي گروه هدف را  -9ماده 

  .شامل میشود توسط کمیته اي متشکل از اعضاي تعیین شده تدوین شده است
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  .مراجع ذیصالح انجام خواهد گرفت کلیه دوره هاي آموزش ایمنی در سراسر کشور از طریق- 10ماده 
قانون کار از طریق بازرسان  96ادارات کار و امور اجتماعی استانها مکلفند به موجب بند ج ماده  -11ماده 

  .کار، نظارت هاي الزم را اعمال نمایند
ار چگونگی اجراي دوره هاي آموزشی بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت ک -12ماده 

  .ستادي است
قانون کار جمهوري اسالمی ایران  196و  193، 91، 85ماده و به استناد مواد  12این آیین نامه مشتمل بر 

به تصویب وزیر کار و  5/3/1389شوراي عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  3/12/1388در جلسه مورخ 
  .امور اجتماعی رسیده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ١٠٤

  
  
  
n کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارمه آئین نا:  

به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فنی و : 1ماده  
بهداشت کار، صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور در کارگاه هاي مشمول و همچنین پیشیگیري از 

سالمتی کارگران و سالم سازي محیط هاي کار، تشکیل  حوادث و بیماري هاي ناشی از کار، حفظ و ارتقاء
هاي ندرج در این آیین نامه در کارگاهکمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات م

 .کشور الزامی است

ی اي به نام کمیته حفاظت فنر باشند، کارفرما مکلف است کمیتهنفر کارگ 25هایی که داراي کارگاه :2ماده  
  :و بهداشت کار در کارگاه با اعضاي ذیل تشکیل دهد

  ختیار اوکارفرما یا نماینده تام اال – 1
  نماینده شوراي اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه – 2
  ن او یکی از سراستادکاران کارگاهمدیرفنی و در صورت نبود – 3
  مسئول حفاظت فنی – 4
  مسئول بهداشت حرفه اي – 5

  .مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیالن رشته حفاظت فنی و ایمنی کار باشد : 1تبصره 
اي یا پزشک عمومی رجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفهمسئول  بهداشت حرفه اي می بایستی ت: 2تبصره  

  .مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد
ر با هزینه کارفرما بایستی در برنامه هاي آموزشی و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کا اعضاي :3تبصره 

  .هاي ذیربط برگزار می گردد شرکت نمایندو بهداشت کار که توسط ارگان بازآموزي مربوط به حفاظت فنی
نفر نفر کارگر داشته باشند در صورتی که یک یا دو نفر از  100تا  25در کارگاه هایی که بین  :4تبصره 

اه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکیل می گردد اعضاء کمیته در کارگ
  .مشروط بر آنکه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد

 نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید با نظر مشترك و 25در کارگاه هایی که کمتر از  :3ماده  
  .اي محل، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بودبازرس کار و کارشناس بهداشت حرفههماهنگ 
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  :گرددفر از اعضاء به شرح ذیل تشکیل میاینگونه کارگاه ها کمیته مذکور با سه ن در  :1تبصره
  فرما یا نماینده تام االختیار ويکار – 1
  ده کارگران کارگاهی کار یا نمایننماینده شوراي اسالم – 2
  .ايمسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه – 3

اي براي اینگونه کارگاه ها باید به تایید اداره کار و ئول حفاظت فنی و بهداشت حرفهصالحیت مس : 2تبصره 
  .مرکز بهداشت محل برسد

د مسئول گردیو بهداشت کار با سه نفر تشکیل مدر کلیه کارگاه هایی که کمیته حفاظت فنی   :3تبصره 
هاي الزم که با هزینه پس از آموزشمشروط برآنکه . تواند یک نفر باشداي میحفاظت فنی و بهداشت حرفه

کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشکیل می گردد شرکت نموده و گواهی نامه 
  .الزمه را دریافت نماید

داشت کار باید الاقل هرماه یک بار تشکیل گردد و در اولین جلسه جلسات کمیته حفاظت فنی و به :4ماده  
تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم . از میان اعضاء کمیته اقدام نمایند خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر

  .صورتجلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود
فاظت فنی و یا مسئول دیرکارخانه یا مسئول حدر مواقع ضروري یا زودتر از موعد با پیشنهاد م  : 1تبصره 

  .اي کمیته تشکیل خواهد شدبهداشت حرفه
کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورتجلسات تنظیم شده   : 3تبصره 

  .را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید
  :کار به شرح ذیل استوظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت  :5ماده  

طرح مسایل و مشکالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارایه پیشنهادات الزم به کارفرما جهت  – 1
  .رفع نواقص و سالم سازي محیط کار

انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرماي  – 2
  .کارگاه

تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان کار جهت اجراي مقررات حفاظتی  همکاري و – 3
  .و بهداشت کار

  .توجیه و آشنا سازي کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار – 4



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ١٠٦

الم و بدون خطر و همچنین هاي الزم براي انجام کار مطمئن، سي با کارفرما در تهیه دستورالعملهمکار – 5
  .استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

بهداشت کار  بهداشت حفاظتی و که درامرحفاظت فنی و پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی – 6
  .عالقه و جدیت دارند

ین فرم هاي مربوط به حوادث ناشی از پیگیري الزم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچن – 7
  .کار و بیماري هاي ناشی از کار به ارگان هاي ذیربط

پیگیري الزم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواري به منظور پیشگیري از ابتالء کارگران  – 8
  .به بیماري هاي ناشی از کار و ارایه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه

اعالم موارد مشکوك به بیماري هاي حرفه اي از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاري در  – 9
یا در شده و  اي مبتالهاي حرفهشوراي پزشکی به بیماري تعیین شغل مناسب براي کارگرانی که به تشخیص

  ).قانون کار 92ماده  1موضوع تبصره . (آنها قرار دارند معرض ابتال
ع آوري آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسایل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم جم – 10

  .صورت نواقص موجود در کارگاه
  .بازدید و معاینه ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها - 11
کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت ساالنه  هاي ناشی از کارثبت آمار حوادث و بیماري – 12

  .حوادث
اي و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی هاي حرفهر میزان حوادث و بیمارينظارت بر ترسیم نمودا – 13

  .بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
  .هاي ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاهالم کانوناع – 14
یب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو نظارت بر نظم و ترت – 15

  .صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار
تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه  – 16

هاي از ایجاد حوادث احتمالی و بیماريط کار و پیشگیري جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محی
  .شغلی

هاي اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در صدور دستورالعملتهیه و تصویب و  – 17
مورد پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماري هاي ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و 

  .کار روانی محیط
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وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه اي در کارگاه  :6ماده  
  .هاي قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بودوجه رافع مسئولیت هیچ به

یران توسط قانون کار جمهوري اسالمی ا 93تبصره به استناد ماده  10ماده و  7این آیین نامه در  :7ماده  
وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ 

  .به تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی رسید 11/4/74
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n آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها:  

یه کارگاه هاي موجود و کارگاه هایی که در آتیه تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط به کل :1ماده 
 .قانون کار رعایت نمایند 48حفاظت و بهداشت کار را که در این آئین نامه مقرر می شود طبق ماده 

  ساختمان : فصل اول 
  .محل متناسب باشدساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هواي : 2ماده 
متر مکعب فضا منظور گردد و فضاي اشغال شده به وسیله  12براي هر کارگر در کارگاه حداقل باید : 3ماده 

سه متر جزء فضاي مزبور محسوب ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضاي باالتر از ارتفاع 
  .شودنمی

داخل  اه باید با مصالحی ساخته و اندود شود که از نفوذ رطوبت بهسقف و بدنه و کف عمارات کارگ: 4ماده 
  .گرما و یا سرماي خارج گردد االمکان مانع نفوذ نماید و حتی  کارگاه جلوگیري 

کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوي مناسب مفروش شود که قابل شستشو  :5ماده 
  .و موجب لغزیدن کارگران نگردد باشد و تولید گرد و غبار نکند

در مواردي که نوع کار اقتضاي ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه داراي شیب 
  .متناسب و مجراي مخصوص براي خروج آب و جلوگیري از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد

اید بدنه دیوار کارگاه تا یک متر و شصت در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی بکار می برند ب: 6ماده 
  .سانتیمتر ارتفاع از کف زمین قابل شستشو باشد

هایی موجود باشد که احتمال سقوط اشخاص ها یا سوراخورتی که در ساختمان کارگاه دهانهدر ص :7ماده 
متر باشد سانتی 60هایی که حداقل ارتفاع آن ه نصب پوشش هاي فلزي محکم و نردهبرود باید به وسیل

  .موجبات جلوگیري از سقوط اشخاص و رفع خطر بعمل آید
. سانتیمتر و پاگردهاي آن متناسب با عرض مزبور باشد 120عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل : 8ماده 

در مورد پلکان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب شود و در مسیر 
  .د هیچگونه مانعی وجود داشته باشدپلکان نبای

عمارات کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره براي ورود نور و هوا داشته  :9ماده 
  .باشد
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کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوري است که بیشتر در معرض حریق واقع می شود  :10ماده 
  .ح نسوز ساخته شوندحتی االمکان باید با مصال

  روشنایی  :فصل دوم 
. متناسب با نوع کار و محل تامین شود) طبیعی یا مصنوعی(ی روشنایی کافی در هر کارگاه بایست :11ماده 

در صورتی که براي روشنایی از نور مصنوعی قوي استفاده شود باید براي ممانعت از ناراحتی چشم حبابهاي 
  .مخصوصی نصب گردد

یه پنجره هاي بدنه و سقف که جهت روشنایی اطاق ها تعبیه شده و کلیه چراغها و حبابها باید کل :12ماده 
  .نظیف نگاه داشته شود

  تهویه و حرارت  :فصل سوم 
در . محل کار در هر کارگاه باید بطوري تهویه شود که کارگران همیشه هواي سالم تنفس نمایند :13ماده 

الی  30داقل هواي الزم براي هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت مورد محل هاي کار پوشیده مقدار ح
  .متر مکعب می باشد 50

در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهاي مضر ایجاد می شود باید مواد مزبور با : 14ماده 
و خطري براي کارگران ایجاد وسایل فنی موثر طوري از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت 

  .ننماید
  .درکارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود :15ماده 
هر کارگاه باید داراي وسائلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن به وضع قابل  :16ماده 

  .تحملی نگاهداري شود
  یري از آتش سوزي و مبارزه با حریق جلوگ :فصل چهارم 

اي که به خارج باز شوند بنام ک طرفهدر هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهاي ی: 17ماده 
  .درهاي نجات وجود داشته باشد و درهاي مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان منتهی شوند

هاي مخصوصی از قفل باشد و باید به وسیله عالیم و یا چراغدرهاي خروجی نجات هیچوقت نباید  :18ماده 
  .داخل مشخص باشد

ر طبقات هر متر و سای 5طبقه اول (ها و پاگردها در ساختمان هاي بلندتر از دو طبقه کلیه پلکان :19ماده 
  .باید با مصالح ساختمانی نسوز ساخته شوند) شودمتر محاسبه می 4کدام 
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اي به اندازه عرض در تا نخستین پله براي کان باز می شود باید الاقل فاصلهطرف پل درهایی که به :20ماده 
  .توقف داشته باشد

بکار ) آژیر(در کارگاه هایی که بیشتر احتمال بروز حریق می رود باید وسایل مخصوص اعالم خطر  :21ماده 
  .رود به طوري که در تمام محوطه کار اعالم خطر شنیده شود

رفرما موظف است مواد محترقه مورد نیاز کارخانه را در تانک ها و مخازنی که مقاوم در مقابل کا: 22ماده 
  .آتش باشند نگهداري نماید و این مخازن و تانک ها باید از محل کار مجزا و فاصله کافی داشته باشند

د دارد استعمال در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع االحتراق یا سریع االشتعال وجو :23ماده 
  .فندك و امثال آنها باید ممنوع گرددانیات و روشن کردن و حمل کبریت و دخ

  : در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است  :24ماده 
 .شودجار تولید و یا ذخیره و انبار میساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انف - الف

  .شوددیگر درآنها نگهداري می  اشتعال  قابل روغن و یا مواد و  نفت ن وتانک ها و مخازنی که بنزی -ب
  .کوره هاي مرتفع و دوکش هاي بلند -ج 

  ماشین آالت ، پوشش و حفاظ ماشین آالت  :فصل پنجم 
از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ دنده و ) ترانسمیسیون (کلیه قسمت هاي انتقال دهنده نیرو  :25ماده 
ها که امکان ایجاد سانحه براي کارگر داشته باشد باید داراي و همچنین قسمت هایی از ماشینآن  امثال

  . پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد
قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنکاري ماشین ها باید بطور اطمینان بخشی آنها را متوقف : 26ماده 

  .ساخت 
ابزار مطمئن به   کار با این  منظور آزمایش یا پس ازتعمیر الزمست  ن ها به انداختن ماشی  هنگام راه -تبصره 

  .صالحیت او انجام گیرد نظر مدیر فنی و یا نماینده فنی ذي وسیله متخصصین فنی تحت
در موقع تعمیر تانک ها و مخازن مواد خطرناك و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن  :27ماده 

ت و روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس به خوبی شستشو شود به طوري که هر گونه بنزین و نف
حتمالی بکلی خارج شود مواد زائد و خطرناك از جدار داخلی آن زائل گردد و براي آنکه گازهاي موجوده ا

  .هاي مخازن باز بوده و به وسایل الزم تهویه گرددباید دریچه
  

  یکی وسایط الکتر :فصل ششم 
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وسایل و ادوات الکتریکی باید داراي حفاظ بوده و طوري ساخته و نصب و بکار برده شود که خطر  :28ماده 
  .برق زدگی و آتش سوزي وجود نداشته باشد

نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل و ادوات الکتریکی باید فقط توسط اشخاصی که صالحیت فنی : 29ماده 
  .متخصص قبل از شروع بکار آنرا مورد آزمایش قرار دهد آنها محرز باشد انجام گیرد و

هاي زمست به مقدار کافی پریز در محلبراي جلوگیري از ازدیاد سیم هاي متحرك و آزاد ال :30ماده 
  .مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود

ها و سایر قسمت هاي لقات و همچنین حفاظها و متعها و بستهاي برق و لولهها و زره کابلپوشش :31ماده 
فلزي وسایل برق که مستقیماً تحت فشار برق نیستند براي جلوگیري از بروز خطرات احتمالی باید اتصال 

  .زمین موثري داشته باشند
هاي اتصال زمین باید داراي ضخامت کافی و در نتیجه مقاومت کم باشند تا بتوانند با حداکثر سیم: 32ماده 
ضمناً باید در . ان احتمالی که در اثر از بین رفتن و یا خراب شدن عایق بوجود آید استقامت داشته باشندجری

 زمین گردد به  جریان برق موجب اتصال مدار جریان وسایل پیش بینی شود که در صورت پیدا شدن نقصی که
  .کند تمام مدار یا قسمت معیوب آنرا قطع

صدمه به سیم هاي اتصال زمین می رود بایستی به وسیله مکانیکی آنها را در نقاطی که احتمال : 33ماده 
  .محافظت نمود

هاي الکتریکی متحرك که داراي قسمت هاي فلزي بدون عایق باشند اعم از اینکه در مورد دستگاه :34اده م
  : با جریان متناوب کار کنند یا دائم باید احتیاطات زیر بعمل آید

بدون عایق وسایل مزبور بایستی بطور اطمینان بخشی اتصال زمین داشته باشند مگر بدنه هاي فلزي  -الف 
 .ولت باشد 250اینکه جریان دائم با فشار کمتر از 

  .ولت ممنوع است  250بکار بردن دستگاه هاي الکتریکی متحرك با ولتاژ بیش از  - ب 
  . باید جریانی با ولتاژ کمتر بکار برده شوددر مواردي که بکار بردن سیم اتصال زمین موثر مقدور نباشد  -ج 
هاي آماده به اشتعال و همچنین در مجاورت مواد قابل اشتعال باید فقط از وسایل مخصوص در محیط -د 

  .الکتریکی متحرکی استفاده شود که از لحاظ عدم ایجاد اشتعال اطمینان بخش باشد
ه کلید از منبع جریان قطع و به زمین متصل نمود و در در مدت تعمیر شبکه برق باید آنرا به وسیل: 35ماده 

  .صورت لزوم بین سیم هاي شبکه نیز اتصال مستقیم برقرار کرد
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در محیطی که خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمیر یا نصب ماشین آالت و دستگاه ها یا  :36ماده 
ممنوع و فقط پس از قطع جریان برق زدگی نماید اکیداً  کشی یا هرعمل دیگر که ممکن است ایجاد برق سیم

  .انجام آن مجاز خواهد بود
ایر شرایط سیم ها و کابل هاي برق باید داراي روپوش عایق مناسب با فشار الکتریسیته و س: 37ماده 

بوده و روي اصول فنی نصب و حتی االمکان در لوله و یا ) ضربه و ساییدگی و غیره  رطوبت ، گرما ،(موجوده 
  . گرفته باشند کانال قرار

توان عایق نمود باید طوري در حفاظ رثقیل و سایر سیم هایی را که نمیج ،سیم هاي پل گردان : 38ماده 
  .قرار داد که از اتصال احتمالی جلوگیري شود

شود بایستی راق و مواد قابل اشتعال تولید میهایی که مواد منفجره و یا گازهاي قابل احتدر کارگاه: 39ماده 
هاي برقی به نحوي باشند که ایجاد جرقه ننماید و از موتورهایی که طبق اصول فنی براي این قبیل الاتص

  .کارها ساخته شده استفاده شود
هایی که احتمال تولید الکتریسیته ساکن دارد باید اتصال زمین موثر آالت و دستگاهکلیه ماشین: 40ماده 

  .یته ساکن روي آنها جلوگیري شودداشته باشند تا از تراکم بارهاي الکتریس
گرد و غبار و بخارات قابل انفجار و  گازها ،(اشتعال و یا قابل انفجار که مواد قابل در محیطی  :41ماده 

وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگري نیز از تراکم ) مایعات قابل اشتعال و غیره
  .نمودبارهاي الکتریسیته ساکن جلوگیري 

  آب آشامیدنی  :فصل هفتم 
ها کارفرما مکلف است آب آشامیدنی گوارا و سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته در کلیه کارگاه :42ماده 

  .و محفوظ که طبق اصول بهداشت ساخته و نگاهداري شود در دسترس کارگران بگذارد
کنند باید قرص هاي نمک طعام داده ار میرماي زیاد براي مدت مدیدي کبه کارگرانی که در گ :43ماده 
  .شود

  .استفاده از لیوان عمومی براي آشامیدن آب ممنوع است  :44ماده 
  

  نظم و نظافت در کارگاه  :فصل هشتم 
انبارها و سایر قسمت هاي دیگر کارگاه باید طبق اصول  ، راهروها ،محل هاي کار و سالن هاي کار  :45ماده 

  .بهداشت نگاهداري شود
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پنجره ها و درها و شیشه ها باید پاکیزه بوده و بی عیب نگاهداشته شوند کف  ،سقف ،دیوارها : 46ماده 
  .سالن ها باید پاکیزه بوده و در حدود امکان تر و لغزنده نباشد

هاي کار انجام شده و به ترتیبی ه امکان دارد باید در فواصل نوبتجارو و نظافت کردن تا جایی ک :47ماده 
  .ت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیري شودصور

انداختن آب دهان و بینی روي زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل کار باید به تعداد  :48ماده 
این ظروف باید . کافی ظروف مخصوصی براي ریختن زباله و ظروف دیگري براي انداختن اخالط موجود باشد

  .در شرایط مناسب بهداشتی نگهداري و گندزدایی شوندقابل پاك کردن بوده و 
فاضالب و سایر فضوالت کارخانجات باید به وسیله مجاري فاضالب به چاه ها و یا حوضچه هاي  :49ماده 

تصفیه ریخته شود و این مجاري باید با مصالح غیر قابل نفوذ ساخته شده و قطر داخلی و شیب آنها طوري 
هایی که شیب کافی در محل. ه هاي تصفیه هدایت نمایدب را به چاه ها و یا حوضچباشد که به سهولت فاضال

  .وجود ندارد به وسایل مکانیکی بایستی این منظور تامین گردد
در کارگاه هایی که فضوالت حاصله ممکن است موجب مسمومیت یا بیماري گردد باید فضوالت  :50ماده 

حوضچه هاي مخصوص تصفیه گردد در هر حال در دفع فضوالت مزبور با عملیات فیزیکی یا شیمیایی در 
  .باید از نظر حفظ سالمت و بهداشت و جلوگیري از خطرات ممکنه دقت و پیش بینی هاي الزمه بعمل آید

مواد اولیه و محصول کارگاه باید طوري در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شود که عبور و مرور  :51ماده 
رت اقتضا وسایل نقلیه به راحتی ممکن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوري چیده شود که کارگران و در صو

  .خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد
هر کارگاه باید داراي تعداد کافی مستراح مردانه و زنانه بطور مجزا باشد ساختمان مستراح باید  :52ماده 

اکش به خارج منتقل گردد و آبی که در آن استعمال می شود از طوري باشد که بوي عفونت آن به وسیله هو
کارگر حداقل باید یک مستراح وجود داشته باشد و در هر مستراح یک آفتابه  25براي هر . شیر برداشته شود

  .گذاشته شود شستشو و گندزدایی مرتب مستراح ها الزامی است 
یا شیر باشد روشویی ها باید طوري ساخته شود که هر کارگاه باید داراي تعداد کافی روشویی : 53ماده 

نفر کارگر حداقل باید یک روشویی  20براي هر . طبق اصول بهداشتی قابل استفاده و قابل پاك کردن باشد
  .وجود داشته باشد

کارفرما مکلف است براي تامین نظافت کارگران به مقدار کافی صابون در اختیار آنان گذارده و : 54ماده 
  .خشک کردن دست و روي کارگران را تامین نماید وسایل
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در کارگاه هایی که پوست بدن کارگران در معرض مواد سمی یا عفونی یا محرك یا مواد کثیف و  :55ماده 
کنند کارفرما مکلف است براي ه کارگران در گرماي زیاد کار میگرد و غبار بوده و همچنین در کارگاه هایی ک

در یک زمان کار خود را ترك می کنند حداقل یک دوش با آبگرم و سرد تهیه نماید هر شش نفر کارگري که 
  .و محل روش ها باید با مراقبت کامل نظیف و گندزدایی شود

در هر کارگاه باید اطاقی با وسعت کافی و قفسه هاي انفرادي براي تعویض و گذاردن لباس  :56ماده 
  .قفسه هاي آن باید مرتباً تهویه و گندزدایی و پاکیزه شوداطاق مزبور و . شخصی کارگران اختصاص یابد

  ناهار خوري  :فصل نهم 
هر کارگاه که کارگران آن در همانجا غذا صرف می نمایند باید داراي محل مخصوصی با وسعت  :57ماده 

اید محل غذاخوري ب. کافی و تعداد الزم میز و نیمکت براي عده اي که در یک موقع غذا می خورند باشد
  .داراي روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداري شود

  .ظروف غذاخوري باید همیشه پاك و عاري از هر گونه آلودگی باشد :58ماده 
کارکنان محل غذاخوري باید داراي روپوش تمیز بوده و نسبت به نظافت شخصی خود مراقبت  :59ماده 

  .به معاینه پزشکی بشوندکامل بنمایند و ماهی یک مرت
کارگران قبل از ورود به محل غذاخوري باید دست و روي خود را با صابون بشویند و درصورتی که  :60ماده 

  .با مواد سمی یا عفونی و یا کثیف سروکار دارند لباس کار خود را تعویض نمایند
  وسایل استحفاظی فردي  :فصل دهم 

لباس کار . ال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر بگذاردکارفرما موظف است در هر س :61ماده 
باید مناسب با نوع کار باشد و طوري تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظائف خود را انجام دهد و موجب 

  .بروز سوانح نگردد
  .به کارگران زن عالوه بر لباس کار باید سربند نیز داده شود -تبصره 

بر حسب نوع کار وسایل  - ارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار به ک :62ماده 
استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک و غیره که آنان را از آسیب مواد 

  .مزبور مصون دارد، داده شود
گري کار می کنند باید لباس یا پیش بند به کارگرانی که در مجاورت کوره هاي ذوب فلز و آهن :63ماده 

کنند عالوه بر وسایل فوق دستکش و مستقیماً با مواد گداخته کار می نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که
  .کفش نسوز داده شود
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براي سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پایه هاي بلند و بطور کلی هر  :64ماده 
که امکان تعبیه وسایل حفاظتی براي جلوگیري از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کارگران کمربند  محلی

  .اطمینان داده شود
کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل لباس کن کارگرانی که با مواد سمی کار می لباس :65ماده 
  .مصون بدارد فوذ سم ن  کارگران را از آسیب ترتیبی شستشوشودکه نگاهداري و به عمومی
براي کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کاله  :66ماده 

  .مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگري که قابل اطمینان باشد تهیه شود
آالت  ماشینکارفرما مکلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیکی قسمت هاي گردنده  :67ماده 

  .نگهداري نمایند سربند کوتاه نموده و یا به وسیله موهاي خود را. مشغول کار می باشند
در مواردي که نوع کار طوري است که خطراتی براي چشم کارگران وجود دارد از قبیل سمباده و  :68ماده 

سب با کار در هاي مخصوص منانظائر آن کارفرما مکلف است عینک جوشکاري و ماشین هاي تراش و
  .دسترس کارگران بگذارد

کارفرما مکلف است به کارگرانی که روي شبکه تحت فشار برق کار می کنند و در معرض خطر  :69ماده 
  .برق زدگی هستند عالوه بر ابزار مخصوص دستکش و کفش و کاله مخصوص عایق الکتریسیته بدهد

ر و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد مزبور در مواردي که جلوگیري از انتشار گرد و غبا :70ماده 
از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب دیگري تهیه و در 

  .اختیار کارگر مربوطه قرار دهد
اسب نوع کار در محیط هاي مرطوب و در مورد کارهایی که در آب انجام می شود کارفرما باید به تن :71ماده 

کفش یا چکمه هاي الستیکی و در صورت لزوم دستکش هاي غیر قابل نفوذ تهیه و در دسترس کارگران 
  .بگذارد
از قبیل اوراق فلزي و جام هاي شیشه و خورده شیشه و غیره (به کارگرانی که با اشیاء و مواد برنده  :72ماده 

  .اده شودکار می کنند باید دستکش هاي متناسب با نوع کار د) 
کارفرما مکلف است به وسیله مسئولین فنی خود کلیه وسایل استحفاظی را مرتباً بازرسی و در : 73ماده 

  .صورت لزوم تعمیر و یا تعویض نماید تا پیوسته وسایل مزبور براي تامین حفاظت کارگران آماده باشد
ایل استحفاظی که به وسیله او تهیه و در کارفرما مکلف است مراقبت نماید که کارگران مرتباً از وس :74ماده 

  .شودور قصور در انجام وظیفه محسوب میعدم استفاده از وسایل مزب. اختیار آنان گذاشته شده استفاده نمایند
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  کمک هاي اولیه :فصل یازدهم 
کارفرما مکلف است در صورت امکان مرکزي براي استفاده فوري بیماران یا اشخاص آسیب دیده  :75ماده 

حت نظر یک یا چند پزشک یا پزشکیار تاسیس نماید و در صورت عدم امکان باید یک یا چند قفسه محتوي ت
داروها و لوازم کمک هاي اولیه متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه در نقاطی که دسترسی فوري 

نصب قفسه ها باید به وسیله  مراکز کمک هاي اولیه و محل. به آنها براي کارگران میسر باشد ایجاد نماید
کارفرمایانی که کارگران . عالیم مخصوص بصورتی مشخص باشد که کلیه کارگران از محل آن مطلع باشند

آنان مشمول مقررات بیمه هاي اجتماعی می باشند می توانند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار یا بیماري 
الیحه قانونی بیمه هاي اجتماعی کارگران از سازمان  85ه حرفه اي هزینه انجام کمک هاي اولیه را طبق ماد

  .بیمه هاي اجتماعی کارگران دریافت نمایند
کار احتمال مخاطرات مهم از قبیل خفگی و برق زدگی و امثال   سبب نوع در کارگاه هایی که به :76ماده 

  .هاي الزم را بنمایددیده پیش بینی  است براي نجات کارگر آسیب  آنها وجود دارد کارفرما مکلف 
کارفرما مکلف است به محض اطالع از ابتال یکی از کارگران به امراض واگیر مراتب را به اولین  :77ماده 

  .پست وزارت بهداري و همچنین به سازمان بیمه هاي اجتماعی کارگران اطالع دهد
ین دستورات بهداشتی کارفرما مکلف است دستورات بهداشتی مربوط به کارگاه خود و همچن :78ماده 

مربوط به امراض واگیر و امراضی که به صورت همه گیري در آمده است براي اطالع کارگران در محل هاي 
  .مناسب نصب نماید

کارفرما موظف است آمار بیماران و حادثه دیدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات کار محل ارسال  :79ماده 
  .دارد

قانون کار مصوب اسفند ماه  60اي مقررات این آئین نامه مشمول شق دوم از ماده متخلفین از اجر :80ماده 
  .خواهند بود 1337

قانون کار تدوین و در یازدهمین جلسه  47تبصره به استناد ماده  2ماده و  80این آئین نامه مشتمل بر 
  . را است به تصویب نهایی رسیده و قابل اج 14/6/1338شورایعالی حفاظت فنی مورخ یکشنبه 
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n  تشریح آئین نامه ایمنی پیمانکاران 

  :هدف
 :قانون کار جمهوري اسالمی ایران هدف از تهیه این آئین نامه عبارتست از 91و  85، 13به استناد مواد  

  )که باید توسط پیمانکار در محیط هاي کار رعایت گردد(تعریف الزامات ایمنی  ٭ 
  یشگیرانه ایمنی پیمانکارانتدوین یک استراتژي براي مدیریت پ ٭ 
  هاي پیمانکاريقوانین و مقررات ایمنی در فعالیتتوجه به  ٭ 
ایجاد روشی براي پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر  ٭ 

  هاي محولهایمنی پیمانکاران در تمام فعالیتعملکرد 
حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروي انسانی و منابع مادي ایمن سازي محیط کار و کاهش  ٭ 

  کشور
نامه تمام فعالیت هاي پیمانکاري در کشور را که مشمول قانون کار جمهوري اسالمی این آئین دامنه کاربرد 

  .ایران می شوند تحت پوشش قرار می دهد
  تعاریف: فصل اول 

  :مقاطعه دهندهیا  کارفرما •
ارك پیمان به حقوقی است که اجراي عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مد شخص حقیقی یا 

  .باشندایندگان ایشان در حکم کارفرما مینماید، در ضمن نمپیمانکار واگذار می
  :مقاطعه کاریا  پیمانکار  •

جراي عملیات شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارك پیمان، مسئولیت ا 
  .گیردیمان را به عهده میپ

 :یا پیمان قرارداد •

بین پیمانکاران ار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکپیمانی است مکتوب فی
در قرارداد . فرعی با یکدیگر که بیان کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است

ردي از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما پیمانکاري موا
  .شودار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میو پیمانک
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  :پیمانکار اصلی •
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که براساس اسناد و مدارك پیمان به عنوان مجري اصلی موضوع  

  .پیمان شناخته می شود
  :مانکار فرعیپی •

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که پیمانکار اصلی با وي براي انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد  
  .نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجراي تعهدات براساس اسناد و مدارك موضوع پیمان می باشد

  :صاحب کار •
مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از  شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی 

عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول 
کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده می شود، و در صورتی که خود رأساً یک یا تعدادي کارگر را در کارگاه متعلق 

  .قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می گردد 2مادهبه خود بر طبق 
  مقررات: فصل دوم 
مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار ) کارفرما(قانون کار مقاطعه دهنده  13مطابق ماده  ـ1ماده 
مقررات قانون کار و  امیمتعهد گردد که تم) پیمانکار(به نحوي منعقد نماید که در آن مقاطعه کار ) پیمانکار(

  .آئین نامه هاي مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید
پیمانکاران می بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ  ـ2ماده 

  .نمایند
که به همین منظور توسط شوراي عالی نحوه تأیید صالحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی  تبصره ـ 

  . حفاظت فنی تدوین می گردد، لحاظ خواهد شد
کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط  ـ3ماده 

  .وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد
هاي حفاظت ررات، آئین نامه ها و دستورالعمله قوانین و مقپیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلی ـ4ماده 

  .فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند
  .ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گرددکلیه مسئولیت ـ 5ماده  
اي مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ در هنگام عقد قرارداد الزم است هزینه ه ـ 6ماده 

  .نموده و پیمانکار از ابتداي قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجراي آن گردد
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در هـنگام عقدقرارداد پیمانکاري الزم است امکانات و منابع مورد نیاز براي انجام اقدامات کنترلی و  ـ7ماده 
  .ب مورد توسط طرفین تأمین گرددپیشگیرانه مرتبط با ایمنی حس

بایست بر ارائه آموزشهاي مورد نیاز در زمینه هاي ایمنی از طریق مراجع ذیصالح به ـ کارفرما می 8ماده 
  .پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید

هاي موجود و مفاد قرارداد فی مابین، بر عملکرد کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آئین نامه  ـ9ماده 
  .ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید

هرگاه صاحب کار اجراي کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کالً به یک پیمانکار محول  ـ10ماده 
  .اهد بودنماید، پیمانکار مسئول اجراي مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خو

هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجراي قسمت هاي مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد  ـ11ماده 
قراردادي به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجراي 

  .ها خواهد بوداد هماهنگی بین آنول نظارت و ایجکلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئ
هرگاه صاحب کار اجراي عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در  ـ12ماده 

ها کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن محدوده پیمان خود، مسئول اجراي مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب
  .می باشد

ت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره پیمانکاران ملزم به ثب ـ13ماده 
انون کار جمهوري اسالمی ایران ق 95کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجراي تبصره یک ماده

  .باشندمی
ایران در قانون کار جمهوري اسالمی  91،  85ماده به استناد مواد  13فصل و  2این آئین نامه مشتمل بر  

به تصویب وزیر کار و امور  5/3/1389شوراي عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  3/12/1388جلسه مورخ 
 .اجتماعی رسیده است

    
  

  


