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 خواننده گرامي
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از نظر كارشناسـان برجسـته مبـادرت بـه                  دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه     
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 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود ي قدرداني ميپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعال
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 پيشگفتار
هاي عمراني در كشور، متاسـفانه شـاهد آن هسـتيم كـه آمـار حـوادث و سـوانح و                       با رشد فزاينده توسعه و اجراي طرحها و پروژه        

  فزاينـده و    وضعيت بهداشت و سالمتي شغلي در اين بخش از اقتصادي وضعيت مناسب و مطلـوبي را نداشـته و در عـين حـال رونـد                         
امروزه در حالي كه در بسياري از صنايع و كارخانجات، موضوع ايمني به عنـوان  . كند اي را در طول ساليان اخير دنبال مي         نگران كننده 

شود، شاهد    هاي دقيق به كار گرفته مي       ريزي  شود و با هدف مديريت پيشگيرانه حوادث همراه با برنامه           يك مقوله ساختارمند دنبال مي    
ها و طرحهاي عمراني، به مقوله ايمني به صورت ابتدايي و صرفاً بر پايه مديريت عالج بخشي و منفعالنـه نگريسـته                        هستيم در پروژه  

 .باشد هاي كشور مي  و حوادث در پروژهين نگرش، رشد روزافزون آمار سوانحنتيجه طبيعي ا. شود مي
اي عمراني را به اثبات رسانده و بر خالف باور رايج كـه             كتاب حاضر در نظر دارد در گام اول ضرورت و اهميت ايمني در كارگاهه             

وري نشان دهد كه ايمني در درجه اول كمك و  داند، از منظر اقتصادي و از ديدگاه بهره ايمني را مانعي در برابر سرعت و رواني كار مي
ين و مقـررات موجـود كشـور در ايـن بخـش و              در مرحله بعد آشنايي با قـوان      . باشد  ياور مديران در ساماندهي كار با راندمان بيشتر مي        

تكاليف قانوني كارفرمايان و ساير اشخاص درگير را مورد توجه قرار داده و از ديد قانون كار و آيين نامه هاي مربوط و سـاير مقـررات                           
ها به بحـث گذاشـته   در مرحله بعد مخاطرات عمده كارگاهها معرفي شده و ايمني در كارگاه. جاري كشور اين موضوع را بررسي نمايد   

همچنين راهكارهاي ايجاد و برقراري ايمني در تشكيالت سازماني پيمانكار از ديدگاه ساختار سـازماني مـورد توجـه قـرار                     . شده است 
در نهايت يك نمونه دستورالعمل ايمني و بهداشـت         . گرفته و چگونگي استقرار ايمني پايدار در اين بخش مورد مطالعه واقع شده است             

تواند مورد استفاده دسـتگاههاي اجرايـي         مراه با نحوه مديريت ريسك در مديريت ايمني به عنوان الگو ذكر شده است كه مي               شغلي ه 
 .قرار گيرد

هاي ايمنـي ايـن    رود، سعي شده است حوزه     از آنجا كه اين كتاب، نخستين تالش در زمينه ايمني كارگاههاي عمراني به شمار مي              
ها كاستي ها و كمبودهايي مشـاهده         بردي و عملياتي مورد توجه قرار گيرد و لذا ممكن است در برخي زمينه             هاي كار   كارگاهها از جنبه  

از اين رو از تمامي اساتيد و صاحبنظران صميمانه خواهشمند است تا از تذكر اشتباهات احتمالي و ارايه راهنمايي هاي سـودمند،           . گردد
 . لحوظ گردددريغ نورزند تا در چاپهاي بعدي رعايت و م

 
 نظارت راهبردي معاون 

        1388 
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 :تهيه كننده
ــيله    ــه وس ــه ب ــن مجموع ــ اي ــركت مهندس ــدس ينش ــاب ق ــاور مه ــان   مش ــاري آقاي ــا همك ــت  ب ــان فرص ــدس احس ــار مهن  ، ك
 . و تدوين شده است تهيههندس يوسف فروزانفر و ممهندس مجيد پرچمي جالل

 
 
 

 مدير طرح
 بعنوان مدير طرح، با استفاده از نظرات متخصصين ذيربط نشريه حاضر را  مورد بررسي و مهندسان مشاور آوند طرح همچنين شركت 

 .اصالح قرار داده است
 
 
 

 و تصويب نهايي راهبري كميته 
مهدوي ريـيس     فر معاون دفتر و مهندس مصطفي اشجع        جواد قانع سيد  كتر  اين مجموعه  با آقايان د      مسئوليت كنترل و تصويب نهايي    

 .بوده است، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله  دفتر امورفنيگروه 
 
 
 

 :تهيه كنندهكميته پشتيباني 
الو، علي اكبـر    اين نشريه با پشتيباني و همكاري آقايان محمدرضا حدادي، سيدمرتضي حسيني، محمدعلي رحيمي، علي محمد عليرض               

برزگر، محمدتقي رجبي، حسام دهقان، حميد برهاني، علي ضيايي، پويا عباسپور نـادري، يعقـوب فرنـام، محمـدامين عصـاره، محمـد                       
 .ها سمانه قاسمي، ميترا بختياري و آرزو ابراهيمي تهيه گرديده است نيكپور، فريد مرادي، هادي فضلي، مهدي محمدي و خانم
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 1   ضرورت و منافع ايمني در كارگاههاي عمراني-ول فصل ا

 
 ضرورت و منافع ايمني در كارگاههاي عمراني : فصل اول

 :لها مسصورت -1-1

از آغـاز  مقابله با خطرات در راستاي حفظ جـان انسـانها و جلـوگيري از خسـارات و صـدمات               عنوان يك مفهوم و روش      ه  ايمني ب 
  بـه منظـور    انـه عمدتاً اصالحي و نه پـيش گير       آن كه زماني تنها يك روش ساده      شكل اوليه   . در حال تغيير و گذار بوده است      پيدايش  

 كنترل مطمئن صدمات    برايو ضوابط سخت گيرانه      به شكل كنوني آن كه اغلب روشي پيچيده          ،دحذف عوامل خسارات و صدمات بو     
 و معلـولي و     تفراتر از شناسايي روابط عل    ايمني ظرفيت كافي براي كارهايي      مفهوم  در ميان قابليتهاي بارز     .  است  شده  دگرگون ،است
ـ . انـد   ايمني در آمده   هاي  صورت روشهاي عملي برنامه   ه  اين اقدامات، از آغاز تكوين ب     . كنترل عملي وجود دارد   روشهاي  ي   ريز طرح  هب

دگرگـوني  . انـد  ، افـزايش يافتـه    يان متمـادي  السـ با گذشـت    ) از جمله صنعت ساخت   (در تمام ابعاد صنعت      مهارتهاي ايمني    اين ترتيب 
 شـواهد ايـن   .وقوع پيوسته استه   ب ،آورده سازي ابزارهاي كنترل مخاطرات مورد نياز      در روند رو به رشد آگاهي و توانايي بر         اي  فزاينده

 بـا   ،ديـ  عادي و قابل تصور به نظـر آ        موضوعي روند ممكن است اين     .شود  نامه ها و قوانين مرتبط ديده مي        موضوع در بسياري از آيين    
ترلـي پيشـنهادي،    نك ابزارهـاي     بسـياري از    از علـل و وجـود       آگاهي كند كه عليرغم   به ما يادآوري مي   عملي    و نتايج  رباحال تج اين  

هـاي    برنامه اصليله   مسأ ،يمشكالت اجراي توان ادعا كرد      ميدر واقع   . شوند  ميات و خسارات همچنان تكرار      رخدادهاي منجر به صدم   
هاي ايمني تا زماني كه بر روي كاغذ هستند، موثر و مفيد و خالي از                 يدات و موارد اشاره شده در برنامه       به كارگيري تمه   .اند  بوده ايمني

ضرورت بسترسازي تفكـر ايمـن كـه از    . رسند، در حاليكه در عمل ممكن است نتايج آنها رضايتبخش نباشد    هر نوع اشكال به نظر مي     
ز مديريت ارشد، مـديريت كارگـاه و مهندسـان، كـارگران و متصـديان بسـط و                  طريق فرهنگ سازي در بين افراد درگير در كار اعم ا          

 .هاي ايمني گردد تواند سبب كارايي برنامه يابد، مي گسترش مي
با توجه به مفهوم كلي ايمني در انجام فعاليتهاي به طريقه ايمن و خالي از خطرات ممكن، موارد زير را به لحاظ منشاء خطرات در                         

 .تواند مطرح باشد، نام برد هاي عمراني مي ملكردي ايمني كه در موضوع كارگاههاي ع انواع حوزه
در اين مبحث به انواع نكات ايمني و موارد مرتبط با كار با تجهيزات، ابزار و                : آالت    موضوعات مربوط به تجهيزات و ماشين      .1
در حقيقت محور اصلي ايـن دسـته از مـوارد           . شود  خته مي پردا) اعم از دائم يا موقت، متحرك يا ثابت       (ها    آالت مستقر در كارگاه     ماشين

 .ايمني تجهيزات و نحوه تعامل آن در كار با انسانها و محيط كاري است



 2 ايمني در كارگاههاي عمراني

 
  در اثر عدم رعايت ايمنيدامپراژگوني و -1-1شكل 

رگران بـوده و بـر      هاي ساختماني اساساً كارها بـر دوش كـا          با توجه به اينكه در كارگاه     : موضوعات مربوط به نيروي انساني       .2
خالف كارخانجات صنعتي از اتوماسيون خاصي برخوردار نيست، لذا ايمني و امنيت كاري نيروي انساني به ويژه كارگران و متصـديان                     

اين مبحـث عمـدتاً بـه مباحـث بهداشـت      . ها كه مستقيماً با فعاليتهاي اجرايي درگير نيستند، اهميت فراواني دارد            دستگاه) اپراتورهاي(
 .پردازد مي) تجهيزات، البسه و وسايل ايمني(و ايمني فردي ) نظير تماس با مواد شيميايي، اشعه و ساير موارد(ي فرد

 
   با استفاده از كمربند ايمني  سقوط فردجلوگيري از-2-1شكل 

ارد ايمني در محيط در كنار ايمني انسان و تجهيزات بايد رعايت نكات و مو) : كارگاه(موضوعات مربوط به ايمني محيط كار  .3
ايمن فعاليتهـايي ماننـد گـودبرداري، انفجـار، محـل           و نحوه اجراي    حريم  . لحاظ شود كاري و انجام ايمن فعاليتهاي اصلي و پشتيباني         

 .گنجد قرارگيري پمپ بنزين و انبار مواد خطرناك و مواردي از اين دست در اين مقوله مي



 3   ضرورت و منافع ايمني در كارگاههاي عمراني-ول فصل ا

 
 باال رفتن از نردبانبرقرساني كارگاهي و  عدم رعايت ايمني در -3-1شكل 

 ايمني و قانون -1-2

 نسـبت   هميناحتماالً.  قابل پيش بيني هستند    ،پيوندند وقوع مي ه   كه در مكانهاي كاري ب     منجر به صدمات  رويدادهاي  % 90تقريبا  
اولويـت   روشـهاي كنترلـي مناسـب        لذا به كارگيري   وجود دارد، مشاهده كرد،    احتمالي رويدادهاي   كه پتانسيل جايي  در هر   توان   ميرا  

 از رويـدادهاي منجـر بـه صـدمات را خواهـد             تعداد زيـادي  ي  جلو ،به كار گيري   ناگفته پيداست دانش موجود در صورت        .اي دارد   ويژه
 در سالهاي اخير مصوبات قانوني بيشتر و        ،وضوح روشن است  ه   آمار ساالنه صدمات ب     در كهاين دانش   عدم استفاده از    متاسفانه   .گرفت
 .ي را ايجاب نموده استترشديد

 قانون كـار از طـرف   86 و 85هاي  هاي اين موضوع آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار است كه در راستاي ماده            يكي از نمونه  
تهيه و  ) در امور بهداشت كار   ( و امور اجتماعي و همچنين وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي             شورايعالي حفاظت فني وزارت كار    

به لحاظ اهميت موضوع ايمني و بهداشت و حفاظت كار، فصل چهـارم قـانون               . براي اجرا به تمامي كارفرمايان كشور ابالغ شده است        
براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايـت          " كار آمده است      قانون 85در ماده   .كار كالً به اين مقوله اختصاص يافته است       

جهت (و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي        ) جهت تامين حفاظت فني   (دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني         
ها، كارفرمايان، كارگران     راي كليه كارگاه  شود، ب   تدوين مي ) اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار           جلوگيري از بيماريهاي حرفه   

  ".و كارآموزان الزامي است
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 1960از .  اسـت درآمـده بـه مرحلـه اجـرا    االجرا تصويب و  از ساليان بسيار دور در كشورهاي مختلف ضوابط و مقررات ايمني الزم     
. دهنـد  يعي از مسائل مخاطره آميز را پوشش مـي        بوده كه دامنه وس   االجرا     الزم  و قوانين متعدد   هاي   شاهد وضع آيين نامه    كشور آمريكا 

اي و    حرفـه خود با همين نام به عنوان سـازماني مسـتقل، امـور ايمنـي               كه   1(OSHA) 1970اي سال    مصوبه ايمني و سالمت حرفه    
توسـط   ايـن مصـوبه      بـه كـارگيري   . يك نمونه اسـت   باشد،     مي 2پوشش وزارت كار آمريكا    از واحدهاي تحت   را در نظر داشته و       شغلي

كـرده  فـراهم   هر چـه بيشـتر      اي را     زمينه پيشرفت ايمني حرفه    ،عالوه بر داليل قبلي   و محلي   مؤسسات فدرال يا ادارات ايمني ايالتي       
 .است

توان انتظار داشت كه اين آيـين        كند، مي  توسعه روشهاي قابل اعتماد براي تضمين كاربرد ايمني را ترغيب مي           OSHA كه   از آنجا 
با اين .  داشته باشد يي هستند، تاثير بسزا   در آن محتمل  ايمني در كليه مكانهايي كه اتفاقات مخاطره آميز         صول و نكات    انامه بر اجراي    

 بهبـود  مسـاعد بـراي مطالعـه و         بسـتر در بهترين حالت اين الزامـات       . د ايمني را افزايش دهد    نتوان تنهايي نمي ه  حال، الزامات قانوني ب   
ا بهبـود نخواهـد     طور قطع ايمنـي ر    ه  عبارتي تنها دانستن قانون و الزامات آن ب       ه  ب. كنند ا ايجاد مي  مطلوب ر نقطه  روشهاي رسيدن به    

  .يده اصلي به منصه ظهور برسدپياده شود، تا ابه طور صحيح بلكه الزم است كه قانون . داد
اكي از اين است كه ميزان عمل بـه ايـن     با اين همه و پس از گذشت تقريباً سه دهه از تدوين و ابالغ اين دستورالعملها واقعيت ح                 

امـروزه چالشـهاي    . گـذارد   را پـيش رو نمـي     چندان اميدواركننده   چشم انداز   ضوابط در كارگاهها به خصوص در كارگاههاي ساختماني         
 و فعاليتهـا  در جريـان كارهـا   ريـزي هـا   ها نبوده و از اولويت بااليي در تصميم گيـري هـا و برنامـه                اصلي مديران پروژه    ايمني دغدغه 

 .لذا توجه به لزوم فرهنگ سازي اهميت بسزايي در كشور ما دارد. برخوردار نيست

 صنعت ساخت اهميت مخاطرات در -1-3

روند كه از ديدگاه تنوع خطـرات موجـود نيـز بـا               كارگاههاي عمراني و ساختماني يكي از پرخطرترين فضاهاي كاري به شمار مي           
شود در حـوادث رخ        ديده مي  1-1گونه كه در جدول     نهما. آيند  ه كارگاه هاي خطرناك به حساب مي      توجه به روال كاري در آن در زمر       

آيد، مرگ و مير در  مندترين كشورها از نظر رعايت مقررات به حساب مي ترين و ضابطه داده در انواع صنايع كشور ژاپن كه يكي از امن
 . مرگ وميرهاي شغلي جا گرفته استكارگاههاي ساختماني با فاصله زيادي در صدر علل فهرست

  حوادث رخ داده در انواع صنايع كشور ژاپن-1-1جدول 
 

2005 
 

2004 
 

2003 
افزايش يا كاهش 

 2004نسبت به 
افزايش يا كاهش   

 2005نسبت به 
 

تعـــداد 
 مرگ

تعداد  درصد
 مرگ

تعداد  درصد
 مرگ

تعــداد  درصد
 مرگ

ــداد  درصد تع
 مرگ

 درصد

 -7 -114 -5/6 -106 100 1628 100 1620 100 1514 تمام رشته ها
 -6/12 -37 -6/12 -37 18 293 1/18 293 9/16 256 صنايع
 3/14 2 0 0 9/0 14 1 16 1/1 16 معدن

 -3/9 -51 -3/16 -97 7/33 548 7/36 594 8/32 497 صنعت ساخت

                                                 
١ Occupatinal Health and Safety Administration 
٢ U.S. Department of Labor 
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 -1/3 -1 -9/13 -5 2 32 2/2 36 2 31 حمل و نقل مسافر
 7/1 4 8/0 2 8/14 241 15 243 2/16 245 حمل و نقل بار 

 -3/8 -1 10 1 7/0 12 6/0 10 7/0 11 بارگيري در بنادر
 -23 -14 2/2 1 7/3 61 8/2 46 1/3 47 جنگلداري
 -7/3 -16 6/7 29 2/26 427 6/23 382 1/27 411 بقيه صنايع

 نفر حادثه ديده در كشور، بخش 10677ان  از مي1385همچنين بر اساس آمار اداره تامين اجتماعي كشور در شش ماهه اول سال  
به خـود اختصـاص داده   در بين مشاغل مختلف بيشترين سهم را  اريهاي عمراني و غير عمراني با حدود يك چهارم كل حوادث            پيمانك
 .است

 داده اي و جهـاني   رات كار كشورهاي مختلف و همچنـين نهادهـا و سـازمانهاي منطقـه             ابر اساس آماري كه همه ساله از سوي اد        
اين موضوع در حالي است كه رقم افراد شـاغل          . افتد  شود، بيشترين مخاطرات شغلي و حوادث كاري در صنعت ساختمان اتفاق مي             مي

بـه  . به كار و نيز حجم گردش مالي اين بخش از اقتصاد در بسياري از كشورها در رده هاي بـااليي فعاليتهـاي اقتصـادي قـرار نـدارد         
 ميليارد يورو، تنها    470ساخت در مجموع با گردش مالي       عليرغم اينكه صنعت     2002در سال   اتحاديه اروپا   مار  بر اساس آ  عنوان نمونه   

 ميليون نفر نيروي انساني در آن مشغول به كـار           7/12 درصد از كل گردش مالي اقتصادي را به خود اختصاص داده و در مجموع                6/5
بر اسـاس  . ولي وضعيت ايمني در آن به شدت تاسف بار و نگران كننده است       )  اروپا  درصد از كل نيروي كار فعال اتحاديه       9/7(هستند  

 درصد حـوادث    18اين آمار به ترتيب     .  حادثه منجر به فوت در اين صنعت رخ داده است          1200 حادثه و    822000اين آمار در اين سال      
به منظور يكسان سازي بين صـنايع مختلـف ايـن     اگر  . دهد   درصد حوادث منجر به فوت در كل حوادث شغلي را پوشش مي            24كل و   

 .آيد به دست مي 2-1 جدول نفر نيروي كاري تبديل شود، مقايسه به ترتيب 100000اعداد به مقياس پيشامد در هر 
 حادثه به ازاي هر يكصد هزار نفر نيروي انساني شاغل در صنعت ساخت ثبت شده اسـت، در حاليكـه                     7200 تعداد   2001در سال   

 حادثه بوده است كه نشاندهنده دو برابر بودن متوسـط حـوادث در ايـن                3800 1 شاخه ديگر اقتصادي   9 به طور متوسط براي      اين رقم 
 نفر متوسط سـاير  2/4 كشته در مقايسه با  4/10حوادث منجر به مرگ نيز وضعيت بدتري دارند، آمار          . باشد  صنعت در اتحاديه اروپا مي    

 اين وضعيت بيانگر حاالت خاص و بحراني بـودن وضـعيت            .يمني و مقررات در صنعت ساخت است      صنايع نشانگر فاصله زياد رعايت ا     
مار حوادث كارگاهي به اين تفكيك وجود ندارد، ولـي  آالبته در كشور ما   . باشد   اتحاديه اروپا مي    اين صنعت حتي در كشورهاي پيشرفته     

ت نابسامان رعايت ضوابط و مالحظات ايمني در ايـن كارگاههـا            مشاهدات به عمل آمده در سطح كارگاههاي عمراني حاكي از وضعي          
 .باشد مي

 )روپا اتحاديه ا(  شاخه ديگراقتصادي9در صنعت ساخت و   در حين كار حوادث كشنده و غير كشندهوقوع نرخ -2-1جدول
 ) نفر نيروي كاري000/100در هر (حوادث نرخ شيوع 

 كشنده غير كشنده
 
 سال
  شاخه ديگر9 صنعت ساخت  ديگر شاخه9 صنعت ساخت 

1994 9014 4539 7/14 1/6 
1995 9080 4266 8/14 9/5 

                                                 
اي، توليد برق، صنعت نفت، صنعت ساخت، عمده و خرده فروشي، تعميرات، هتل و  كشاورزي، صنايع كارخانه: هاي نه گانه اقتصادي عبارتند از  شاخه. ١

 رستوران، حمل و نقل، ارتباطات، امور بانكي و اعتباري، امالك و مستغالت
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1996 8023 4229 3/13 3/5 
1997 7963 4106 1/13 2/5 
1998 8008 4089 8/12 5 
1999 7809 4088 7/11 8/4 
2000 7548 4016 4/11 6/4 
2001  7213 3830 4/10 2/4 

 -%31 -%29 -%16 -%20 2001 تا1994تغييرات از 
كنتـرل  . اسـت وارد به افراد در حين كار       ت تر از صدمات جسمي      بسيار كم دق  دراز مدت   اي    در مورد بيماريهاي حرفه    البته اين آمار  

نظير آسيبهاي وارد شده به بينايي و شنوايي و يا ساير آسيبهاي بدني ناشي از كارهاي معمول هاي بيماري زاي محيطهاي كاري،  جنبه
مانند صدمات وارد شده به مفاصل و استخوان به دليل انجام فعاليتهاي سـخت و زيـان آور بـدون رعايـت                      (رگاههاي ساختماني   در كا 

حوزه فعاليت كارشناسان بهداشت صنعتي اسـت و        شايان ذكر است اين صدمات درازمدت       . هرگز قابل شمارش نيستند   ) تمهيدات الزم 
 به عنوان   ند و هست هم مرتبط ه  روشني ب ه  بمقوله  هر حال اين دو     ه  ب. جسمي سروكار دارند   صدمات   ائلبا مس بيشتر  كارشناسان ايمني   

 لـذا ضـروري اسـت در مالحظـات     .له كنترل ايمني به يكديگر اسـت ا در حال نزديكتر كردن اين دو مسOSHA مصوبه فدرال   نمونه
 .اليتها ديده و بررسي گرددايمني كارگاههاي ساختماني نيز هر دو جنبه اثرات درازمدت و كوتاه مدت فع

 داليل بروز حوادث در كارگاههاي عمراني -1-4

آنچه بر اساس مشاهدات انجـام  . تواند ناشي از عوامل متعددي باشد داليل باال بودن آمار صدمات و جراحات در صنعت ساخت مي         
اي ديگر ممكن است شدت و ضعف آنها ترتيب      و در كشوره  خورند، به قرار زير است        گرفته در كارگاههاي كشور ما بيشتر به چشم مي        

 . ديگري داشته باشد
تمركز بر ايمني، بسترسازي براي انجام كارها به صورت ايمن و رسوخ فرهنگ ايمني در تفكـر مـديران جايگـاه چنـدان                        .1

كشـوري نظيـر    اين موضوع هم در بين مـديران عمليـاتي و مسـتقيم بـين پيمانكـاران و در سـطح مـديران كـالن                         . مناسبي را ندارد  
 شود تا بتوان به افزايش ايمني در كارهاي عمراني  كاربردي و اجرايي   ، بايد نهادينه شده و ضوابط و الزامات مربوط        هاي اجرايي   دستگاه

با مصاحبه هايي كه با دست اندركاران به ويژه در بخش پيمانكاري انجام شد مشخص گرديد توجـه چنـداني بـه مباحـث              . اميدوار بود 
همچنين دقت  . شود   كارگاهها نشده و در تصميم گيري ها و اختصاص بودجه در كارگاهها اولويت چنداني به ايمني داده نمي                  ايمني در 

در ارزيابي پيمانكاران به هيچ     . كند اقدامات ايمني چندان مورد توجه سياستگذاران اين بخش نيست           در سياستهاي كالن نيز روشن مي     
شـود    همچنين ديده مي.ها توجه شده است   و زمانبندي پروژه    پيشنهادي  توجه نشده و بيشتر به قيمت       ايمني پيمانكاران  سوابقوجه به   

هاي اتخاذ و انجام تدابير ايمني نه در متن فهرسـت بهـا و نـه در اقـالم                     رس بهاي پايه رديف خاصي براي هزينه      افهبرخي  در تدوين   
ستخدام متخصصـان و كاركنـان ايمنـي، ابـزار و تمهيـدات پيشـگيري و                در حاليكه آموزش پرسنل، ا    . باالسري پيش بيني نشده است    

 .را براي پيمانكاران در بر داردهايي  بسياري موارد ديگر هزينه امور خطرآفرين و درماني

اتخاذ سياستهاي تشويقي در تفاوت قائل شدن بين پيمانكاران داراي سابقه ايمني بهتـر كـه در اكثـر كشـورها مشـاهده                        .2
شود شركتهاي بيمه نيز براي بيمه كارگاهها بـه صـورت متوسـط نـرخ بيمـه را                    مشاهده مي . شود   در كشور ما ديده نمي     شود، هنوز   مي

طبيعي است كـه ايـن روش ناعادالنـه سـبب           . كنند و سابقه ايمني شركتهاي پيمانكاري در تعيين مقدار بيمه اثرگذار نيست             اعالم مي 
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تعيـين حـق بيمـه بـر        در بسياري كشورها    . شود  عث انجام كارها به هر نحو ممكن مي        در درازمدت شده و با     ي ايمن دلسردي شركتها 
بوده كه نوعي سياست تشويقي و در عين حال       و مقدار خسارات پرداختي شركتهاي بيمه       اساس سابقه ثبت شده شركتها در ادارات كار         

 .تنبيهي براي رعايت اصول و ضوابط ايمني است

 كه كم مهارت ترين افراد كـه عمومـاً بـه لحـاظ              شود  مشاهده مي هاي ديگر اقتصادي      شاخهدر مقايسه با ساير صنعتها و        .3
هاي مختلف در پايين تـرين سـطح ممكـن قـرار دارنـد، جـذب كارهـاي                    شاخصهاي آموزشي مانند سطح تحصيالت و گذراندن دوره       

بـه عنـوان مثـال    . اسـت تخصصي آالت  اشينموزشهاي تخصصي خاص براي كار با م   آشوند كه بعضاً نيازمند       ساختماني و عمراني مي   
تجربي ايـن مهـارت را كسـب        به صورت    و   "استاد و شاگردي  "آالت سنگين در كارگاههاي عمراني به واسطه          بيشتر رانندگان ماشين  

رين داليـل   يكـي از مهمتـ    . اين در حال است كه متاسفانه به لحاظ قانوني نيز منعي براي به كارگيري اين افراد وجود نـدارد                  . اند  كرده
مـوزش ديـده طبعـاً      آ كه در صورت به كار گيري نيروهاي ماهر و           ، دانش افراد حادثه ديده است     آگاهي و كمي  وقوع حوادث ناشي از نا    

هاي ايمني و ابزار مخصوص نيز بي اطالع           ارزش و اهميت رويه    ز اين دسته افراد معموالً ا     .ميزان حوادث نيز به شدت افت خواهد كرد       
زننـد و فرهنـگ    ر مواردي كه اجبار به رعايت آنها داشته باشند، به محض برداشته شدن الزام از انجام آنها سـر بـاز مـي                      بوده و حتي د   

 از سطح كارگاههاي بزرگ سدسازي كشور كه تعداد زيادي نيروي انساني و انواع               اخذ شده  آمار .ايمني براي آنها هنوز جا نيفتاده است      
 درصد راننـدگان و اپراتورهـاي دسـتگاهها داراي مـدرك تحصـيلي سـيكل و پـايينتر                   80شان داد كه    آالت در آن وجود دارد، ن       ماشين
 .اند بوده

صـنعت سـاخت از     . باشد  وجود نيروهاي خارج از حيطه مديريت در كارگاههاي عمراني نيز يكي از داليل بروز حوداث مي                .4
كنند، از ديگر      به صورت خويش فرما در كارگاهها فعاليت مي        نظر به كارگيري پيمانكاران دست دوم و جزء و حتي اشخاص حقيقي كه            

با اين افراد با توجه به حضور در كارگاهها در معرض خطرات مختلفي هستند و از سوي ديگر با توجه به قرارداد . شود صنايع متمايز مي
ملـزم  خـود را    ،  ر آن ديده نشده است    پيمانكار اصلي كه گاهي در حد يك صفحه دست نويس بوده و چندان اصول و ضوابط مربوطه د                 

بـراي  ، بلكـه  دهند ميدر خطر قرار را  نه تنها خود گاهيبه اين لحاظ   وبينند نميبه رعايت اصول و ضوابط ايمني در حوزه كاري خود  
 بـه صـورت يكجـا    شود به داليل اقتصادي پيمانكاران بيشتر تمايل دارند كارهـا را   در كشور ما ديده مي .شوند  مي سازديگران نيز خطر  

 .به اكيپهاي كاري نظير آرماتوربند يا جوشكار بدهند و تا حد امكان از استخدام مستقيم افراد پرهيز كنند) كنتراتي(

 
  پس از ريزش آوار-ب ................................................... لحظاتي قبل از ريزش-الف-4-1 شكل
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 فرهنگي نظير يشود تا موارد ناهنجار  در كارگاههاي ساختماني سبب مي   به خصوص  پايين بودن سطح فرهنگي كارگران     .5
نتيجه اين موارد كاهش سطح هوشياري و به دنبال         .  رواج داشته باشد   نسبتاً بااليي تعمال مواد مخدر و ساير موارد ممنوعه در سطح          اس

در كارخانجات و ساير صنايع از طرفي به دليل آموزشهاي الزم و از سوي ديگـر بـا توجـه بـه ابزارهـاي                        . آن بروز حوادث كاري است    
آماري كه در   . باشد  ار مديريت قرار دارد، احتمال وقوع چنين شرايطي بسيار كمتر از كارگاههاي عمراني مي             كنترلي مناسبي كه در اختي    

هـاي  كارگاههاي عمراني كشورهاي اروپايي گرفته شده است، نشان داده است يكي از مهمترين داليل خطاهاي انساني در حـين كار                   
 .مواد مخدر در حين كار بوده است پايين بودن هوشياري ناشي از مصرف الكل و ساختماني

 
 ريزش سقف -ب..................................................................... سقف قبل از نصب-الف-5-1 شكل

و نـه پيشـگيرانه     ) اصـالحي (عمدتاً مشتمل بر روشهاي عالج بخشـي        كشور  تدابير اتخاذي فعلي در كارگاههاي عمراني        .6
مت آالت پذيرفته شده است، در موضـوعي كـه بـا جـان و سـال                 چند اين روش در مواردي از قبيل تعمير و نگهداري ماشين           هر. است

عمدتاً در كارگاهها پس از بروز حادثه يا اتفاق، اقدامات اصالحي براي تامين ايمني يا از            . انسانها سر و كار دارد، نبايد به آن بسنده كرد         
 كه در كنار فعاليت و مديريت ايمني كارگاهي به شكلي باشد جهت گيريبايد در اين راستا . شود ميان برداشتن زمينه حوادث انجام مي

 فرهنگ و ارزشهاي ايمني در سطوح مختلف كاري از كارگران تا سطوح عالي مديريت، روشهاي پيشگيرانه نيز جاي خود را در                      يقتعم
 .فعاليتهاي مختلف كاري باز كنند

خـود عامـل بـروز بسـياري از     اي   كارخانهنوع و وضعيت خاص كارگاههاي عمراني در مقايسه با ساير فرآيندهاي صنعتي              .7
به تكراري اين وضعيت . شود ميانجام در خطوط توليد تكراري صورت دائم و به در كارخانجات كارها . ائل ايمني استمخاطرات و مس

فعاليتهـاي انجـام شـده در       در  در حاليكـه    . مستمر در بهبود وضعيت و ارتقاي ايمني تالش كنـد         دهد تا به صورت       مديريت فرصت مي  
شود كه به دليل موقتي       اين موضوع در ساختمانهاي تجهيز كارگاه به خوبي ديده مي         . ودش   ديده مي  تكراركارگاههاي عمراني به ندرت     

شـود كـه    يا به عنوان نمونه بسيار ديده مـي . شود بودن و تخريب آنها در پايان پروژه بسياري از نكات و موارد در آنها ناديده گرفته مي         
نـوع  .  شـود  فاده موقت و غير دائم فقط با كمـي نـايلون پوشـانده مـي     هاي ساختماني به دليل است      اتصاالت در سيم كشي هاي كارگاه     

 .  نشودگرفتهكارگران جدي و   مديرانشود تا مباحث ايمني از سوي نگرش موقتي به فعاليتها در كارگاههاي عمراني باعث مي

ته و محفـوظ در     محيط و فضاي كاري در كارگاههاي عمراني خود منشاء بسياري از خطرات در مقايسه با فضـاهاي بسـ                   .8
تصادف بـا ماشـينهاي در حـال حركـت و           ،   از ارتفاع  مخاطرات ناشي از سقوط   بر اساس آمارهاي موجود     . ساير مشاغل و صنعتها است    
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 ايمنـي و يـا فضـاهاي بسـته          اصولهاي عمراني و انجام كارها در فضاهاي باز فاقد            به دليل ماهيت پروژه   كه  خطرات ناشي از انفجار     
 .شوند ، درصد بااليي از حوادث را در كارگاههاي عمراني سبب ميافتند ميزيرزميني اتفاق 

 
  واژگوني جرثقيل-6-1شكل 

 پنهان ناشي از ايمنيمستقيم و هاي  هزينه -1-5

 كه كار ساخت و سـاز،       دارند اعتقاد   آنها. دننك  احساس مسئوليت نمي   حوادث اتفاق افتاده،  به هيچ وجه در قبال      برخي از پيمانكاران    
آنچـه گفتنـي اسـت اينكـه بسـياري از پيمانكـاران        .تـوان انجـام داد   يك حرفه خطرناك مي باشد و هيچ كاري براي تغييـر آن نمـي     

لذا در اولـين گـام      . تواند منجر به كاهش حوادث شود       مي ايمنياند كه تالشهاي     ن كارگاهي و سركارگران ثابت كرده     ساختماني، مديرا 
 يـك متخصـص ايمنـي     . باشـد  هر چند كه ايـن بـاور بسـيار رايـج             ،دث ساختماني كم كم ناپديد شود     حواوقوع  باور حتمي بودن    بايد  

 رايج بـود كـه فـرض شـود، حـوادث بـه ازاي هـر دو طبقـه         باور، اين يك صنعت ساختدر سالهاي ابتدايي    :دارد  اظهار مي  آمريكايي
در آن زمـان،  . گيـرد  نيم مايل از يك تونل، جان يك نفر را مي ساختمان يا هر يك  ميليون دالر كار انجام شده يا به ازاي ساختن هر                

 .شدند طور واقعي در ارزيابي كار لحاظ ميه اين ارقام ب
 . شود انجام داد ، پيمانكاران زيادي وجود داشتند كه احساس مي كردند هيچ كاري براي تغيير اين موقعيت نميمقاطعآن  در

كـافي   باشـد بـه قـدر      گران و خانواده هايشان كه ناشي از صدمات ساختماني و مرگ مـي            براي بعضي از پيمانكاران درد و رنج كار       
اما بـراي بسـياري از پيمانكـاران تنهـا          . باشد كارهايشان مي  داليل محكمي براي آنها در جهت الزامي دانستن مديريت ايمني موثر در           

در نظـر   در اين بخـش     . به صرفه باشد  نيز   بايد از نظر قيمت      كنند يك ايده   آنها احساس مي  . باشد محركواند  ت  دليل بشر دوستانه نمي   
 نشان داد كه مديـريت ايمني چه از نظر مالي و چه از نظر اً مشخصتوان مي.انداخته شوديك نگاه نزديك به واقعيتهاي اقتصادي است 

 .باشد ميكافي انسان دوستانه داراي بازده و ارزش 
هـاي مسـتقيم و       هزينه ناشي از  است،منفعت و سودمند     داراي    ساختماني، يبراي شركتها دليـل اينكه چرا مديـريت ايمـني موثر       

 .تواند اين هزينه ها را كنترل كند  و مديريت مي حوادث استغير مستقيم باالي
حـت،  از كـار افتـادگي، جرا     اينها شامل هم هزينه هاي پزشكي و ديگر مزاياي بيمه غرامت            . هستندبيمه  قابل  هاي مستقيم    هزينه

در دنيا مرسوم است كـه شـركتهاي بيمـه          . گيرد   را در بر مي    باشد و هم بيمه مسئوليت و خسارت مالي        كارگران مي نقص عضو و فوت     
هاي اداره كار بابـت قصـور    در ايران جريمه  . كنند  براي دريافت حق بيمه در موارد يادشده مطالبه سوابق ايمني و حوادث شركتها را مي              
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 درهاي تامين اجتماعي اعم از غرامات مختلف و مستمري كارگران و ديات و ساير دعاوي در مراجـع قضـايي                       ينهدر اعمال ايمني، هز   
 . باشند مي اين هزينه هاي مستقيم حوادثجزو بسياري از شركت هاي ساختماني 

بـه  وسيله يك حادثه كوچـك  ه  است كه ب   ماليبسيار بزرگتر بار    البته  و پنهان قسمت ديگر و      ) بيمه نشده (هاي غير مستقيم     هزينه
مـورد  زمـان   توان و   ، تاخيرات برنامه زمان بندي كار،       1كاهش بهره وري  . شود تحميل مي  در ابعاد كالن به كل كشور        پيمانكار و نهايتاً  

برخي از هاي پاكسازي و نوسازي قسمتهاي آسيب ديده     و هزينه  ، آسيب به تجهيزات و امكانات     نياز براي امور مربوط به تبعات حوادث      
 .  پنهان مربوط به حوادث مي باشنديها انواع هزينه

 چرا بسيــاري از پيــمانكاران بـه    ،) كه اينگـونه استشد دخواهداده به تفضيل نشان   ( است   تا اين حد باال   اگر اين هزينه ها     حال  
هـاي كـار      محاسـبه هزينـه    معمـول روشـهاي   در   اين بوده است كـه       اصليدهند؟ مشكل    هاي اساسي اهميت نمي    كاهـش اين هزينه  

هـاي پـروژه اسـتفاده       تماني بـراي اطـالع داشـتن از هزينـه         هاي سـاخ  متداول بوسيله شركت  ، كه به طور     )حسابداري قيمت تمام شده   (
هاي مستقيم و غيـر مسـتقيم        موضوع اصلي اين است كه هزينه      در واقع بايد توجه داشت       .مانند  هاي حوادث پنهان مي    شوند، هزينه  مي

زماني  . شونداداره و مديريتتوانند بوسيله تكنيك هاي صحيح مديريت،  آنها مي. نجام كار متفاوت نيستندز ديگر هزينه هاي احوادث ا
توان با مديريت ايمنـي جسـورانه        ها آگاه شوند و بفهمند كه آنها را مي         كه مديران ارشد در يك شركت ساختماني از اهميت اين هزينه          

 .شركت در راه بهبود عملكرد ايمني گام خواهد برداشتتا نزديك صفر كاهش داد، 

 صرفه جويي در هزينه -1-6

گاهي چند ده   يك هزينه   از   اما   ، با خبر هستند   به دقت و با آخرين جزئيات     ، از ديگر هزينه هايشان      پيمانكاران كه   شود  ميمالحظه  
. اطالع كمـي دارنـد   ) كند  تجاوز مي  پروژه كوچك ود كلي يك     از س  گاهيمبلغي كه   (بابت ديه يا غرامت از كار افتادگي         ميليون توماني 

شود، در حاليكه بر اسـاس        از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي       غرامت كارگران    كنند  تصور مي  كه آنها    استاستدالل آنها اين    
انـواع غرامـات و مسـتمري بيمـه         (قانون در صورتي كه در حادثه تقصير از طرف كارفرما باشد، سازمان تامين اجتماعي تمام خسارات                 

 بار اصلي حـوادث را بـر   خود پيمانكاران بايد.  غرامـت كارگـران ماننـد بيمه آتـش سوزي نيست       لذا. كند  را از كارفرما وصول مي    ) شده
داخـت  هاي كمتري براي غرامـت كـارگران پر         به طرز معناداري هزينه    ه باشند به عالوه رقبايي كه حوادث كمتري داشت      . ندبكشدوش  

شـوند در راه بهبـود    دانند كه چگونه اين هزينه ها محاسبه مي از بيمه غرامت كارگران داشته و ب   پيمانكاراني كه درك درستي    .دكنن  مي
  .منافعشان قرار مي گيرند

 نامـه هـاي   ها برخي از كارفرمايان كه به انـدازه كـافي داراي امكانـات مـالي باشـند، از انـواع بيمـه                   البته براي پوشش اين هزينه    
يـده و سـاير    كارگران صدمه دمخارج پزشكيغرامت كارگران، پرداخت  ،به موجب قوانين بيمه. كنند مسووليت يا مهندسي استفاده مي  

هايي را پرداخت كنند كه در مقياسهاي بزرگ مبـالغ            كارفرمايان بايد حق بيمه   در عوض،   . شود  كارفرما، ساقط مي   مطالبات نظير ديه از   
بر خالف ايران كه حق بيمه ها ثابت و يكسان است، در برخي كشورها به منظور اعمـال سياسـتهاي                    . ار زياد خواهد بود   آن گاهي بسي  

 .شود تشويقي و تنبيهي در راستاي به كار گيري تدابير ايمني، حق بيمه ها بر مبناي عملكرد ايمني پيمانكاران محاسبه مي

                                                 
١ . Productivity 
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 محركي اقتصادي براي كارفرمايـان      در نظر گرفتند   ،رامت كارگران را وضع كرده بودند      كه قوانين غ   يقانونگذارانازجمله در آمريكا    
 مجبـور  ،دهـد  يك نوع معيني از كار را انجـام مـي     آنها فهميدند كه اگر هركارفرمايي كه       . ا بهبود ببخشند   ر بگنجانند تا ايمني در كارها    
، كارفرماياني با بدين ترتيب.  ديگر محركي وجود نخواهد داشت)كارمتوسط هزينه هاي حوادث در آن نوع    (باشد مبلغ يكساني بپردازد     

 عـوض  در   .پرداختنـد  را مـي   ي بيشـتري از آنچـه متحمـل شــده بودنـد           هـا    چون هزينه  ،شدند  خوب در واقع جريمه مي     ايمنيسوابق  
بنابراين . پرداختند  مي،حمل شده بودندهاي كمتري از آنچه مت  چرا كه آنها هزينه.گرفتند  ضعيف، پاداش ميايمنيكارفرمايان با سوابق 

 .تصميم گرفته شد تا در محاسبه حق بيمه تغييراتي به شرح زير وارد شود
 داده شده   غراماتهاي پزشكي و      مي باشد كه مبتني بر معدل هزينه       1»نرخ دستي «قسمت اول   .  بيمه داراي دو جزء مي باشد      حق

هـاي    مي باشد كـه مبتنـي بـر هزينـه          )EMR( 2»نرخ گذاري اصالح تجربه   « دوم،   قسمت. در سال قبل براي هر نوع از كار مي باشد         
 .استحوادث هر كارفرما در مقايسه با معدل 

 نرخ هاي دستي  -1-6-1
شوند كه   به وسيله دولت محاسبه ميآرماتور بنديكاري مانند لوله كشي، رشته  450صورت ساليانه براي تقريباً ه نرخهاي دستي ب

 كاري خاص به اضافه مبلغـي بـراي پوشـش           رشته داده شده براي حوادث در هر        غراماتبتني بر هزينه هاي پزشكي و       اين محاسبه م  
ـ     هاي سال قبل را مـنعكس مـي        هاي هر سال، هزينه    نرخ. باشد  مي ها  ساير هزينه  بيمه و    هايهاي اداري و سود شركت     هزينه ه كننـد و ب

اي تفضيلي صنايع مختلـف      هاي حادثه  بنابراين يك نگاه به نرخهاي دستي، هزينه      . شوند  دالر حقوق، بيان مي     از هر صد   صورت درصد 
  از آنجا كه   .باشد  مي كاران برابر برق  4 ساختـمان تـقريباً    جوشكارانبه عنوان مثال، نرخ معمول براي       . دهد در ساخت و ساز را نشان مي      

ناميـده  » كتاب دسـتي  «اند، اين نرخهاي غرامت كارگران به نام         شده، منتشـر    در كتابهاي دسـتي   3دفتر نرخ گذاري  اين نرخها، بوسيله    
 .اند شده

تركيب انواع كارهايي كه يك پيمانكار متعهد شده است و سهم صورت كلي حقوق براي هر طبقه كاري، نرخ دسـتي بـراي يـك                         
رخهـاي   و اندازه صورت حقـوق مشـابه، ن        اين مهم است كه بدانيم همه پيمانكاران با يك تركيب خاص كار           . كند پيمانكار را تعيين مي   
 اين دفتر هر سـال      .كند هاي متوسط را هر سال به دفتر نرخ گذاري واگذار مي           ، وظيفه محاسبه اين هزينه    قوانين. دستي يكساني دارند  

 .كند براي هر ايالت مبلغ نرخ بيمه را اعالم مي
 

   ساخت و سازحق بيمه كارگران براي يك پروژهدستي  نرخهاي معمول -3-1 جدول

                                                 
١ Manual Rate 
٢ Experience Modification Rate 
٣ Rating Bureau 

  در هر صد دالر حقوقطبقه بندي         نرخ غرامت كارگران
  57/5              لوله كش ها                  

  36/4                        كاران ساختمانيبرق
  85/9كارگرها                                    

  17/16                        جوشكاران         
  98/9               نجارها                       
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 )EMR(نرخ گذاري اصالح تجربه  -1-6-2

هاي دعاوي باالتر از متوسط      اند و هزينه   گذاري اصالح تجربه اين است كه پيمانكاراني كه حوادث بيشتري تجربه كرده           هدف نرخ   
  .دارند، يك تخفيف دريافت كنندحالي كه آنهايي كه آمار پايين تر از متوسط  بپردازند، در دارند، يك نرخ اضافي

 ها و كمبودهـاي    هاي مربوط به حق بيمه      آنها داده  . ندارند )EMR(  تجربه شركتهاي بيمه نقشي در محاسبه اين نرخـهاي اصـالح       
هـا   توانند با تغيير نرخهاي بيمه و نتيجتاً حق بيمه         بنابراين شركتهاي بيمه نمي   . كنند  تهيه مي  ، بيمه شده   براي هر پيمانكار   را اطالعاتي

 و مقـدار پـولي كـه    شدهرداخت، انواع و گستردگي خدمات ارائه      رقابت ميان شركتهاي بيمه، در روش و زمان پ         .با يكديگر رقابت كنند   
  .باشد د، مينكن شـركت بيـمه براي دعاوي تصفيه نـشده، حفظ مي

به اين دليـل    . ردازدپ  درصد حق بيمه نرخ دستي مي      60شصت درصدي بدين معني است كه پيمانكار حق بيمه معادل            EMRيك  
 درصدي، بدين معني است كه شركت هزينه هاي دعـاوي بـاالتر از              EMR 110 طرفي يك    از. كه تجربه دعاوي بهتر از متوسط دارد      

 درصد پرداخت خواهد كرد، يك نرخ اضافي معادل ده          110اند، داشته است و      متوسطي كه شركت هاي همان طبقه كاري كسب كرده        
 .درصد باالتر از نرخ دستي

، نرخهـاي  در يك نمونه از پيمانكاران. كند اي تغيير مي  رت گسـترده صوه   ب انهاي پيـمانكار  EMR كه   مشاهدات نشان داده است   
 برابـر   7، تـا     بي مالحظه نسبت بـه ايمنـي       پيمانكاراندر آمريكا   بنابراين  . كند   درصد تغيير مي   205 تا   50 از   اصالح تجربه ميان ايالتي   

 4-1جـدول   هاي حـق بيمـه، در   ها بر هزينه EMRتاثير مقدار . پردازند  مياي هزينه بيمهبيشتر از رقباي آگاه به ايمني، براي پوشش        
 .تصوير شده است

 . ميليون دالري100بر هزينه بيمه غرامت كارگران براي پروژه معمول ساخت و ساز  EMR تاثير -4-1جدول 
EMRبه دالر                                       هزينه بيمه غرامت كارگران   

35                                                              831,033 
50                                                              1,187,190 
60                                                              1,424,628 

100                                                           2,374,380 
140                                                           3,324,132 
260                                                           6,173,388 

 : سازد مقايسه انواع متفاوت پروژه هاي ساختماني، دو نكته مرتبط را آشكار مي
 .، باالتر از برخي ديگر استها پروژهاي برخي از انواع حق بيمه برهزينه هاي ) 1(
 .، نسبت به برخي ديگر وجود داردها پروژه، در برخي از انواع EMRاحتمال باالتري براي صرفه جويي از طريق كاهش ) 2(

دسته از ساخت  آن. باشد ها مي ها ناشي از تفاوتهاي تركيب حرفه ارگران براي برخي از انواع پروژههاي باالتر بيمه غرامت ك هزينه
عامل موثر .  باالتر از متوسطي خواهند داشتپرحادثه، هزينه هاي غرامتهاي كاري  قوق هاي بيشتر كارگران و در حوزهسازها با ح و

  85/11                          جرثقيل گاندرانن
  27/8                  نّاها                      ب

   62/8رنگ كارها                                
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هاي  ، درصد بزرگي از هزينهنيروي انسانياين واقعيت باشد كه هزينه مبين تواند  هاي غرامت كارگران مي ينهديگري در تفاوت هز
شان را  EMRپيمانكاراني كه مقدار . دهد پروژه را براي برخي از انواع ساخت و سازها نسبت به برخي ديگر، به خود اختصاص مي

 .  صرفه جويي كنندها نههزيتوانند مبلغ قابل توجهي در   مي،كاهش دهند

  EMRمحاسبه عوامل موثر در  -1-6-3
باشد كه در زماني كه گزارش به  اي يك شركت مي  مبتني بر تجربه حادثهياصالحفرمول يك ) EMR(نرخ گذاري اصالح تجربه 

 مورد استفاده قرار محاسبه حق بيمه يك شركت، شود و در  در سوابق بيمه منعكس مي،شود  فرستاده مي دولتيدفتر نرخ گذاري
 .گيرد مي

در دوره اي گذشته  تجربه حادثهبراي يك سال معين  EMRدر محاسبات  عاملاولين . باشد هر قسمت از اين تعريف مهم مي
 چرا كه ممكن است تعدادي حوادث رخ داده باشند كه ،گيرد آخرين سال مورد استفاده قرار نمي( . سال قبل از آن است3 زماني
 سال، يك شركت كه عملكرد ايمني بهبود يافته 3هاي   زماني و تركيب دادهمدتبه خاطر اين  ).منعكس نشده باشدآنها هاي  هزينه
 2  حداقلو بنابراين حق بيمه ها داشته باشد، بايد EMRدهد، قبل از اينكه سابقه ايمني بهترش تاثيري بر  را ارائه ميجاري سال 

 . طي ساليان، نيازمند استاز مدت دردر ك شركت، به تعهديي EMRبنابراين بهبود . سال صبر كند
فرمول هم شامل كثرت وقوع و هم سخـتي و شـدت حوادث . است» اي تجربه حادثه«، تعريف EMRعنصر بعدي محاسبات 

بسيار بنابراين اگر يك شركت در طول سال يك حادثه . آيد  به حساب ميموثرتريبه صورت بسيار » كثرت وقوع«باشد، ولي  مي
 معادل هزينه حادثه با 15 كاري مشابه، صنوفيكسان در پرداختي  با حقوق ديگري دالر داشته باشد و شركت 30,000 هزينهشديد با 

كثرت وقوع حوادث به عنوان . اي باالتر خواهد بود  به طور قابل مالحظهدومشركت  EMR دالر در همان سال داشته باشد، 2000
شدت و سختي «نسبت به » كثرت وقوع حوادث«دليل اين است كه مالحظه شده . آيد ميبه حساب  EMRاي درمحاسبات  جريمه
 .باشد قابل كنترل تر مي» حوادث

  پنهان حوادثههزين -1-6-4
 در درياهاي شناور يخ  تودهشبيه  هاي غير مستقيم، هاي مستقيم حوادث و هزينه معتقدند رابطه ميان هزينهمتخصصان ايمني 

 كه قابل پايينبسيار بزرگتر  قسمت ،غرامت كارگران دارديا نوك هرم يا توده يخ شناور، داللت بر هزينه هاي حق بيمه گر ا. هستند
 : حال سوال اين است .شود فرض ميپنهان ست كه اها  ، گروه ديگري از هزينهديدن نيست

 »چقدر اين هزينه هاي پنهان بزرگتر هستند؟« -
 »  مهمتر هستند؟دقيقاً كداميك از هزينه ها« -

هاي پنهان به آساني بدست آوردن اطالعات راجع به هزينه هاي پزشكي و  به طور قطع بدست آوردن اطالعات درباره هزينه
پيمانكاران تنها نياز به بررسي . باشد هاي مستقيم در دسترس پيمانكاران مي هزينه. نيستيا مبالغ حق بيمه  غرامت كارگران يمزايا

. شوند هاي غير مستقيم حوادث بطور معمول نگهداري نمي سوابق هزينه. شود كه از شركت بيمه برايشان فرستاده ميسوابقي دارند 
هاي پنهان حوادث نه تنها به ندرت ثبت  هزينه .دهد كه چرا داده هاي بسيار كمي وجود دارد اي نشان مي اين توضيح تا اندازه

 بدي كه مهاي براي لط به عنوان مثال، چه نوع برآورد هزينه. قابل اندازه گيري هستند بلكه بعضي از آنها هم بسيار سخت ،شوند مي
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 روحيه و بهره از دست رفتنتواند هزينه  شود، بايد در نظر گرفت؟ چگونه كسي مي در اثر يك حادثه بر اعتبار يك شركت وارد مي
 وري كاركنان را بعد از چند حادثه شديد، محاسبه كند؟ 

در .  براي پاسخ به اين سواالت تحقيقات مفصلي انجام شده است.باشد  ميسيار سختاين سواالت باسخ دادن به پطبيعي است 
 .يكي از اين تحقيقات در نظر گرفته شد به كمك پرسشنامه و نظرسنجي اين مهم مورد بررسي قرار گيرد

 پرسشنامه درباره هزينه هاي پنهان 
 . اند نامه براي پيمانكاران گنجانده شدهي هستند كه در پرسشيشرح زير حوزه ها

كاركناني كه براي رساندن كارگر صدمه ديده به مراكز درماني مناسب، الزم ، شامل هزينه حمل ونقل اضطراري حمل ونقل •
 . هستند
رش را  شامل تمام مدتي كه كارگر عمالً كا،شود كند، داده مي دستمزدي كه به كارگر صدمه ديده براي زماني كه كار نمي •

 .غيره داده شده و هاي شود، مرخصي توجه به زماني كه در درمانگاه گذارنده مي. شوند دهد و دستمزدهايي كه پرداخت مي انجام نمي
شده يا تأخير تحت تاثير حادثه واقع  آيا بقيه كاركنان ،شوند هاي تحميلي ناشي از تأخيراتي كه از حوادث ناشي مي هزينه •
 شده است؟  از كار افتاده اند؟ آيا وسايلي كه تاثيري بر كار دارند، خراب شده اند؟ آيا مدت كلي پروژه، طوالنياند؟ آيا تجهيزات كرده

هزينه هاي اضافه . دهند هاي نظارت غير مستقيم كه بر اثر حوادث رخ مي اي و هزينه هاي اجاره الزحمه شامل همه دستمزدها، حق
يا اضافه كاري براي جلوگيري از تأخير پروژه الزم است؟ آيا الزم بوده است كه از رخ دادن آ: شوند اثر حوادث الزم مي كاري كه در

 .حادثه جلوگيري شود؟ هزينه ها محاسبه و شامل اينها هم شود
تواند نتيجه يك مشكل روحي باشد كه در اثر تعويض يك   كاهش كارايي كاركنان مي،فقدان كارايي عوامل دست اندركار •

 . دهد يده رخ ميكارگر صدمه د
 و آموزش دستمزدهاي پرداختي در طول جريان اگر يك كارگر جديد استخدام شود، .جديد و تعليم كارگر آموزشهاي  هزينه •

. باشد آشنا سازي همچنين شامل دستمزدهاي پرداختي به سركارگر و يا هركسي كه مأمور تعليم و آموزش به كارگر جديد است، مي
 تخمين كارايي  بر حسبيعني اگر( .گيري شود اندازه ميزان فقدان كارايي ،ايي كارگر صدمه ديده قبلي نباشداگر كارگر جديد به كار

 بايد در اين )كارگر جديدفعاليت در مدت كل زمان ( درصد دستمزد كارگر 25 پس باشد، درصد كارگر صدمه ديده 75كارگر جديد 
 .، حساب شودموضوع
 حتي اگر .كنند را تشويق به بازگشتن ميحادثه ديده غالباً شركتها كارگر : درمان شدههزينه هاي دستمزد اضافي كارگر  •

اگر اينگونه شود، شايد كارگر در يك شغل متفاوت و كمتر از آنچه مقتضي است . شخص بصورت جزئي و يا موقت از كار افتاده باشد
 .  برگرددكمتربا يك كارايي ولي مشغول به كار شود و يا به كار قبلي 

يك حادثه غالباً، ريزش، فروريختن، آسيب وسايل، هدر : تجديد سازمانهزينه هاي پاكسازي، تعمير، جابجايي و هزينه هاي  •
 . بر دارد رفتن مواد يا پاكسازي محوطه را در

ه ها، صرف مهندسان و سركارگرها براي بازبيني برنام شامل زماني كه بوسيله ناظران،: هزينه هاي برنامه ريزي دوباره كار •
 .شود و همچنين هزينه هاي ناشي از تطبيق با برنامه جديد مي
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 و برنامه ريزي. شود نتايج آن ميثبت شامل تمام زماني كه صرف حادثه و : هزينه هاي دستمزد نظارت ناشي از حادثه •
  .دوباره حادثه براي جلوگيري از وقوع نظارت بيشتر

، انجام روال قانوني مرتبط با ادارات كار تايپ كردن، تحقيق، فرستادن فرمها، ،هزينه هاي كاركنان دفتري ناشي از حادثه •
 .حضور در دادگاه يا ديدار با بازرسان و غيره

اند، بر غهده  ادارات كار بنا بر قانون كشورهاي مختلف، وظيفه جريمه كارفرماياني كه از اصول ايمني تخلف كرده: جرايم •
 مد و در صورت عدم انجاگران را در كارگاهها به عهده دار وظيفه رسيدگي به امور كار،ار و ايمني شغلي بهداشت كهاداردر ايران . دارند

 .توانند اقدام به جريمه كارفرمايان متخلف و ساير جرايم بنمايند وظايف كارفرمايي مصرح در قانون كار، مي
 .ه استشامل هر هزينه ديگري كه به دليل حادثه، بوجود آمد: هزينه هاي ديگر •

 نتايج پرسشنامه
اتفاق افتاده بود، اندازه گيري آمريكا  حادثه ساختماني كه در 49براي  هاي غير مستقيم با استفاده از اين پرسشنامه درباره هزينه

 :به شرح زير است يج مطالعه انت. شد
تي به كارگران صدمه ديده بود، اما  پزشكي و مزاياي بيمه پرداخهاي هزينه برابر 4بطور متوسط، هزينه هاي پنهان تقريباً  -1

 .اي، متغير بود هاي مستقيم بطور گسترده هاي غير مستقيم به هزينه نسبت هزينه

 :را نشان داده است هر طبقه از هزينه غير مستقيم يك دامنه نسبتاً زياد -2

  دالر500تا17: حمل ونقل) الف
  دالر248 تا 11: دستمزد كارگران) ب
  دالر1120تا  12: دستمزد ديگران) پ
  دالر2930  تا 15: هزينه هاي اضافه كاري) ت
  دالر6180 تا 10: فقدان كارايي) ج
  دالر1125 تا 34: جايگزيني آموزش) د
  دالر7100 تا 80: كارگر برگشتيكندتر بودن ) ر
  دالر3500 تا 3: مواد، تجهيزات،پاكسازي) ز

  دالر600 تا 11: هزينه هاي برنامه ريزي مجدد) س
  دالر600 تا 10:  هزينه هاي ناظر)ش
  دالر2000 تا 15: هزينه هاي دفتري) ه

 برابر بزرگتر از 4هاي پنهان تقريباً   يعني هزينه، است8/3براي تمام حوادث در نمونه، هاي پنهان به مستقيم  هزينهنسبت متوسط 
 دستهاي حادثه به  براي استفاده در برآورد هزينهبي معيار خو البته كمي محافظه كارانه، اين نسبت .اند هاي مستقيم بوده هزينه
براي نمونه اي از حوادث مطالعه شده، نسبت . دارند اساسي و قابل توجه در مقايسه به حوادث زمانبر تفاوتحوادث غيرزمانبر . دهد مي

 .ه است بود4/2در حاليكه اين نسبت براي حوادث زمانبر .  بوده است4/5زمانبر  متوسط براي حوادث غير



 16 ايمني در كارگاههاي عمراني

زيرا  .رد شده باشدهاي پنهان بدست آيد، برآو تر هزينه اي از داليل، اين رقم شايد كمتر از آنچه از يك مطالعه جامع به خاطر پاره
  .كرد اندازه گيري  نمي توانمتغيرهايي چون اعتبار و سيماي شركت يا روحيه كاركنان را

 هاي حادثه  جمع كردن هزينه -1-6-5
نيروي هاي مستقيم    به صورت درصدي از هزينهرامتوسط هزينه حوادث پيمانكاران توان  ميهاي حوادث  ه هزينهمحاسببه منظور 

 .اين درصدها به عنوان نمونه در كشور آمريكا به شرح زير اندازه گيري شده است .انساني نشان داد
درصد، بيمه  7بيمه غرامت كارگران، ( .باشد ميساني هاي مستقيم نيروي ان  هزينه درصد 8هاي بيمه بطور متوسط تقريباً  هزينه -

 ). درصد1مسئوليت، 
و سود هاي اداري  ، هزينه بقيه درصد35( شوند هاي بيمه برآورد مي  درصد هزينه65ادث، وحناشي از  مستقيمهاي  هزينه -

 .گردد هاي مستقيم نيروي انساني مي  هزينه درصد از 2/5 كه معادل). شركتهاي بيمه هستند

 .هاي مستقيم نيروي انساني  هزينه درصد 8/20 يعني .باشند اي مي  هاي دعاوي حادثه  برابر هزينه4 هاي پنهان تقريباً زينهه -

هاي مستقيم نيروي انساني   هزينه) 8/20+2/5( درصد 26هاي پنهان،  هاي دعاوي به عالوه هزينه متوسط هزينهبنابراين،  -
 .شود مي

هاي بسيار  اين هزينهجالب است . كند را براي حوادث پرداخت ميهاي مستقيم نيروي انساني   زينهه درصـد 26، پس يك پيمانكار
هاي  تواند هم هزينه استفاده موثر از روشهاي مديريت ايمني ساختمان مي. باشند زياد براي شركتهاي ساختماني، اجتناب ناپذير مي

 .هاي غير مستقيم حوادث را كاهش دهد بيمه و هم هزينه

 هاي يك برنامه ايمني  هزينه -1-6-6
توان با كاهش  اي را مي جويي قابل مالحظه دهد كه صرفه ها نشان مي باشند و بحث درباره اين هزينه حوادث قابل كنترل مي

 بازبيني شركتهايي كه هنوز نسبت به ايجاد يك برنامه ايمني، سرمايه گذاري زيادي نكرده و يا نسبت به ارتقاء و. حوادث انجام داد
اي بعد از  هاي ويژه بدانند كه صرفه جوييبايد  آنها. شايد با ترديد به اين موضوع بنگرند ،اند برنامه ايمني فعلي شان اقدامي نكرده

 .شود پرداخت هزينه يك برنامه ايمني موثر، نصيبشان مي
اند  كرده كار مي1 1980ني گوناگون در سال هاي جمع آوري شده از يك نمونه مهم از پيمانكاران كه در سايتهاي ساختما داده

هاي مستقيم   هزينه درصد 5/2 معموالً بالغ بر بهداشت كاريدهد كه هزينه اداره يك برنامه ايمني ساختمان و يك برنامه  نشان مي
 :باشند   زير مياين هزينه ها شامل موارد. شود  مينيروي انساني

 فتري حقوق براي كاركنان بخش ايمني، پزشكي و د -
 جلسات ايمني برقراري  -

  بازرسي وسايل و تجهيزات -

  جلسات آشنايي  -

  بازرسيهاي محوطه -

                                                 
١ Construction Industry Cost Effectiveness Project Report, ١٩٨٢ 
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 تجهيزات حفاظتي شخصي -

 سالمت سنجش بهداشت و برنامه هاي  -

 .تداركات و تجهيزات گوناگون -

شخصي كه بوسيله  جعبه ابزار و تجهـيزات حفاظـت ،اقالمي چون جلساتحتي براي يك برنامه ايمني،  درصدي 5/2اين برآورد 
به اين ترتيب اگر اين اقالم اجباري كه تامين آنها با يا بدون داشتن برنامه ايمني موثر الزامي . شود  شامل مي،باشد  ميالزاميقانون 

 .توان انتظار داشت اين هزينه كاهش يابد است از اين هزينه كسر شود، مي

 صرفه جويي از يك برنامه ايمني موثر -1-6-7
 يك مقايسـه ،گرفته شود در نظر براي ايجاد ايمني در كارگاه هاي مستقيم نيروي انساني  هزينه درصدي 5/2تخمين حال اگر 

به . دهد صرفه جويي قابل توجه ايجاد يك برنامه ايمني خوب را نشان ميهاي حوادث،  هزينهبرنامه ايمني با استقرار هاي  هزيـنهبين 
 . كامالً روشن است كاراثربخشي به كارگيري تدابير ايمني در ،رصدي نيز در وضعيت ايمني د20حتي با وقوع بهبود اين ترتيب 

 اي در كارگاههاي عمراني آمار صدمات ناشي از حوادث كاري و حرفه -1-7

 بررسي حوادث كاري در ايران -1-7-1
 سوي ديگر با توجه به وظيفه قانوني كه از. باشد در كشور ما بررسي وضعيت حوادث كاري طبق قانون كار بر عهده وزارت كار مي

بر عهده سازمان تامين اجتماعي در راستاي برقراري مستمري هاي مختلف نظير از كار افتادگي، نقص عضو و فوت براي كارگران 
وادث اتفاق بر اساس اين آمار در بررسي ح. شود  و به تفكيك هاي مختلف ارايه مي1وجود دارد، همه ساله آماري از طرف اين سازمان

، وضع سن كارگرنتيجه حادثه، انواع حادثه، جنسيت افراد، افتاده در كارگاهها زمان وقوع حادثه، محل وقوع حادثه، علت وقوع حادثه، 
 .تفكيك اين موارد به شرح زير است. باشد و نوع كار و فعاليت كارگاه مورد توجه ميتاهل 
 .باشد ثه برحسب صبح، ظهر، بعد از ظهر و شب مينشان دهنده زمان وقوع حاد: زمان وقوع حادثه  .1
 .به دو گروه داخل كارگاه و خارج كارگاه تقسيم شده است: محل وقوع حادثه  .2

در هشت علت كلي وسايل بي حفاظ، وسايل معيوب، نور ناقص، تهويه نامطلوب، لباس خطرناك، : علت وقوع حادثه  .3
 . اند فقدان اطالعات و ساير دسته بندي شده

 66 تا 33(، از كار افتادگي جزئي ) درصد100 تا 66(به يكي از انواع پنج گانه فوت، از كار افتادگي كلي : ه حادثه نتيج .4
شود كه سازمان تامين  اين دسته بندي از آنجا انجام مي. گردد بندي مي و بهبود كامل طبقه)  درصد33كمتر از (، غرامت نقص )درصد

 .به ارايه خدمات خاصي استاجتماعي در قبال هر نتيجه متعهد 

سقوط اشياء، سقوط از ارتفاع و لغزيدن، ضربه : نوع مختلف تقسيم شده است كه عبارتند از حوادث به نوزده : انواع حادثه  .5
خوردگي، گيركردن داخل و بين دستگاهها، داخل شدن اجسام در چشم، داخل شدن اجسام در بدن، حوادث ناشي از جابجايي اشياء، 

                                                 
 دفتر امار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي زير مجموعه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي ١
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حوادث ناشي از مواد سوزنده، انفجار و آتش سوزي، ريزش و ماندن زير آوار، تصادف با وسايل نقليه، بريدگي و قطع اعضاء، سوختگي، 
 شكستگي اعضاء، تصادم با اجسام مختلف و سوانح، حواث ناشي از ابزار ماشين، حوادث ناشي از ابزار دستي، برق گرفتگي و ساير

 .ديدگان بر حسب مذكر و مونثنمايش توزيع جنسي حادثه : جنسيت  .6

 70 ساله و 69 تا 65 ساله و به همين ترتيب تا 24 تا 20 ساله، 19 تا 15توزيع سني حادثه ديدگان در گروههاي : سن  .7
 .ساله و باالتر

جمجمه، مغز، چشم، : مهمترين عضو بدن كه دچار صدمات ناشي از حادثه شده است كه عبارتند از : عضو حادثه ديده  .8
 .گردن، دست، انگشتان دست، تنه، پا، انگشتان پا، ستون فقرات، تمام بدن و ساير اعضاءصورت، 

 .باشد نشاندهنده مجرد يا متاهل بودن فرد حادثه ديده مي: وضعين تاهل  .9

 . باشد شامل گروههاي مختلف زير مي: گروه فعاليت اقتصادي حادثه ديدگان  .10

 كشاورزي، جنگلباني، شكار و صيد ماهي •

  معادناستخراج •

 صنايع مواد غذايي و دخانيات •

 صنايع نساجي، پوشاك و كفش •

 چوب، كاغذ، مبل، چاپ چوپ پنبه و چرم •

 صنايع محصوالت شيميايي •

 فلزات اساسي، ماشينهاي الكتريكي و غير الكتريكي •

 تفرقه در صنايعم •

 ساختمان •

 برق، آب، گاز، بخار، خدمات بهداشتي •

 ر مرتبطتجارت، بانكداري، بيمه، مستغالت و امو •

 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات •

 خدمات  •

 عاليتهاي متفرقهف •

سازمان ايمني و بهداشت مقررات ايمني و بهداشت كار رسد بر اساس ترجمه نسخه قديمي  اين طبقه بندي كه به نظر مي
شود  ه است كه مالحظه مي شداستفاده "ساختمان" معادل "Construction" كلمهبراي  انجام شده است، )OSHA(اي آمريكا  حرفه

سال ابتداي لذا در .  و صرفاً به ساختمان در معناي ابنيه مسكوني اشاره دارد چنداني با حوادث كارگاههاي عمراني نداردهمخواني
 بر حوادث كارگاههاي مناسبي اشارهتواند   اضافه شده است كه مي"پيمانكاري" گروه ديگري به اين مجموعه تحت عنوان 1385
حوادث اتفاق  در گروه ساختمان ارايه شده است، لزوماً معادل تمام 1385بنابراين آماري كه در سالهاي ماقبل . ي داشته باشدعمران

 در آمار حوادث گروه پيمانكاري مالحظه 1385باشد، همچنانكه جهش بسيار شديدي كه در سال  كارگاههاي عمراني نميافتاده در 
هاي گوياتري به  بندي كارگاههاي عمراني طبقهآمار در كشورهاي ديگر براي الزم به ذكر است . استشود، تاييد كننده همين امر  مي



 19   ضرورت و منافع ايمني در كارگاههاي عمراني-ول فصل ا

 همچنين آمار حوادث در گروه ساختماني نيز به ترتيب .آمار كلي حوادث كاري به نمايش در آمده است 5-1 در جدول .رود كار مي
 .باشد  مي6-1 جدول

 1385ماهه اول   تا شش1370زمان تامين اجتماعي در طي سالهاي  آمار كلي حوادث ثبت شده سا-5-1 جدول
 )نفر در هر صدهزار(ميزان فوت  )در هر ده هزار نفر(ميزان حادثه  تعداد فوت تعداد كلي حوادث گان آمار بيمه شده سال

٦١  ١٩٠٩٨ ٣١٣٤٤٩٣ ١٣٧٠  

٤٨  ١٦٠٢٣ ٣٣٢٦٩١٦ ١٣٧١  

٤٠  ١٤١٢٣ ٣٥٣٩٦٤٠ ١٣٧٢  

٣٧  ١٤٠٧٨ ٣٨٢٠٠٤٧ ١٣٧٣  

٣٢  ١٣٠٣١ ٤١١٩٤٣٨ ١٣٧٤  

٣١  ١٣٥٢٣ ٤٣٤٥١٩٢ ١٣٧٥  

٢٨  ١٣٠٣٤ ٤٦٦٥٥٤١ ١٣٧٦  

٣١  ١٤٦٦٢ ٤٧٨٧٦٤١ ١٣٧٧  

٢٧  ١٣٠٤٢ ٤٩٠٠٥٨٩ ١٣٧٨  

٢٫٥ ٢٩ ١٢٦ ١٤٣١٥ ٤٩٨٢٢٧٤ ١٣٧٩ 

١٫٨ ٢٦ ١٠٢ ١٤١١٤ ٥٥٢٤٣٦٣ ١٣٨٠ 

٢٫٢ ٢٧ ١٢٣ ١٥٥٥٢ ٥٧٠٥٧٦١ ١٣٨١ 

١.٦ ٢٧ ٩٦ ١٦٣٨٣ ٦٠١١٩٧٤ ١٣٨٢ 

١٫١ ٢٩ ٧١ ١٨٤٨٦ ٦٢٧٢٤٨٦ ١٣٨٣ 

١٫٥ ٣٢ ١٠٠ ٢١١٩٥ ٦٥٧٦٨٨٢ ١٣٨٤ 
 ششماهه

85 ٠٫٩ ١٥ ٦١ ١٠٦٧٧ ٦٩٣٢٣٠٦ 
 

  آمار كلي حوادث در گروه ساختمان-6-1جدول 
 درصد حوادث ساختمان به كل *حوادث در گروه ساختمان تعداد كلي حوادث سال

٤٫٣ ٦١٥ ١٤٣١٥ ١٣٧٩ 

٣٫٤ ٤٨٤ ١٤١١٤ ١٣٨٠ 

٣٫١ ٤٧٩ ١٥٥٥٢ ١٣٨١ 

٣٫٥ ٥٧٧ ١٦٣٨٣ ١٣٨٢ 

٣٫٣ ٦٠٧ ١٨٤٨٦ ١٣٨٣ 

٣٫٢ ٦٨١ ٢١١٩٥ ١٣٨٤ 

 ٢٧٫٧ ٢٩٥٥ ١٠٦٧٧ *85 شش ماهه
 .باشد  با احتساب گروه جديد پيمانكاري مي1385ماهه اول   آمار شش*

، آمار گروه ساختمان و پيمانكاري با جهش 1385شود با لحاظ كردن آمار گروه جديدي پيمانكاري در سال  چنانكه ديده مي
الزم به ذكر است اين آمار در سالهاي قبل در گروههاي متفرقه يا اعالم . يردگ هاي پر مخاطره كاري قرار مي شديدي در صدر گروه

باشد، لذا  مي) هاي پيمانكاري و پروژه(فاقد آمار شاغالن بخش ساختمان اساساً متاسفانه آمار دريافتي همچنين . گرفت نشده قرار مي
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 آمار 1380تا 1378البته در سالهاي . باشد ذير نميامكان بررسي درصد ميزان وقوع حوادث در اين بخش در كل شاغالن امكانپ
تفكيكي مناسبي از حوادث اتفاق افتاده در بخش ساختمان از سوي سازمان تامين اجتماعي منتشر شده است كه در ادامه چكيده آن 

 .شود بيان مي
 : سن كارگر  •

افتد كه   ساله اتفاق مي25 -29از آن گروه  و پس  ساله30-34دهد كه بيشترين آنها را گروههاي سني  آمار حوادث نشان مي
تشكيل داده و كمترين  در مورد نحوه صحيح انجام كار  عدم مهارت كافي و كم تجربگي كارگران و يا عدم آموزش الزمبيانگر

 حوادث در باشد كه تحليل درست در مورد علت كم بودن  ساله مي61-70حوادث اتفاق افتاده مربوط به كارگران با سنين باال يعني 
علت پيري و عدم تحرك كافي و نداشتن راندمان كافي در انجام ه  كارفرمايان افراد سالخورده را باين گروه سني اين است كه اصوالً

 با داشتن مهارت و تجربه فراوان و رفتار محتاطانه هنگام انجام كار كمتر به كار گرفته شوندو اگر هم كنند  استخدام نميامور محوله 
 . دهد  سال را نشان مي15-70 نشانگر درصد حوادث اتفاق افتاده در گروههاي سني 7-1گردند و جدول   حادثه ميدچار

  سال15-70 درصد حوادث اتفاق افتاده در گروههاي سني -7-1جدول 
 80حوادث اتفاق افتاده سال  79حوادث اتفاق افتاده سال  78حوادث اتفاق افتاده سال  گروه سني

20-24 4/9 8/9 13 
25-29 3/15 18 8/18 
30-34 5/23 7/28 9/17 
35-39 2/21 8/14 5/14 
40-44 1/7 9/4 2/16 
45-49 4/9 4/16 3/10 
50-54 1/7 1/4 8/6 
55-59 5/3 8/0 7/1 
60-64 2/1 5/2 9/0 
65-69 2/1 - 9/0 

 9/0 - 2/1 نامعلوم
 100 100 100 جمع

  :جنسيت افراد  •

حوادث اتفاق افتاده در كارگاهها مربوط به مردان و % 98  بيش ازدهد كه نشان ميسه سال  در اينه حوادث آمار منتشره دربار
باشد و علت اينكه حوادث كارگران مرد بيشتر از زنان كارگر است اين است كه در كارگاههاي  حوادث موبوط به زنان مي% 2حدود 

نظير ها بيشتر در كارهاي سبك   به عهده مردان بوده و خانم"خطرناك غالبا انجام كارهاي سخت و زيان آور، سنگين و ساختماني
 .  اشتغال دارنداموردفتري

 : وضعيت تاهل  •

فراد حادثه  درصد ا90حدود باشد، به عبارت ديگر   برابر كارگران مجرد مي9حوادث ناشي از كار در مورد كارگران متاهل حدود 
در حاليكه نسبت واقعي كارگران متاهل به مجرد اينگونه . دهد ين تشكيل مي ديدگان را مجرد حادثهمابقيديده را كارگران متاهل و 

 . اي نسبت به افراد مجرد اختصاص داد لذا بايد در كارگاهها توجه خاص و ويژه. نيست
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 وضعيت تاهل درصد حوادث كار بر اساس -8-1جدول 
 80 حوادث سال درصد 79درصد حوادث سال  78درصد حوادث سال  وضعيت تاهل

 5/8 7/10 1/7 متاهل
 5/91 3/89 9/92 مجرد

 زمان انجام كار •

 10از ساعت (دهد كه باالترين تعداد حادثه در ساعات پيش از ظهر و كمترين تعداد نيز مربوط به نيمه شب  آمار حوادث نشان مي
 كاهش فشار كارين كارگاهها در اين موقع از روز و باشد و علت بيشتر بودن حوادث در شيفت صبح كار، فعال تر بود مي) شب به بعد

 . دهد  ميزان حوادث كارگري را در سه شيفت نشان مي9-1 جدول. باشد كارگران در ساعات نزديك ظهر و بعد از صرف ناهار مي
  درصد حوادث بر اساس ساعات كار-9-1جدول 

 80حوادث سال  79حوادث سال  78حوادث سال  اوقات كار كارگران
 %6/49 %5/47 %3/55 9-15يش از ظهر، ساعت پ

 %47 %8/41 %5/36 15-22بعداز ظهر، ساعت 
 %4/3 %7/10 %2/8  به بعد22شب، ساعت 

  :نوع كار و فعاليت  •

به ترتيب مربوط به سقوط از دهد كه ميزان حوادث اتفاق افتاده  بررسي در نوع كار و فعاليت كارگران در كارگاهها نيز نشان مي
بر  ميزان حوادث اتفاق افتاده 10-1 جدول .باشد سقوط اشياء و گير كردن بين و داخل دستگاهها ميع و لغزيدن، ضربه خوردگي، ارتفا

 . دهد ا نشان ميحسب نوع حادثه ر
  ميزان حوادث اتفاق افتاده بر حسب نوع حادثه-10-1جدول 

 80درصد سال  79درصد سال  78درصد سال  نوع حادثه
 6 8/9 6/10 سقوط اشياء

 2/28 7/28 7/24 سقوط از ارتفاع و لغزيدن
 7/13 9/13 9/12 ضربه خوردگي

 4/9 9 2/8 گيركردن داخل و بين دستگاهها
 8/6 8/0 2/1 جابجايي اشياء

 6/2 6/1 4/2 سوختگي
 7/1 5/2 0 ريزش و ماندن زير آوار
 7/1 6/1 1/7 تصادف با وسايل نقليه
 1/11 6/6 4/2 بريدگي و قطع اعضاء

 1/11 9/4 9/12 شكستگي اعضاء
 9/0 6/1 7/4 تصادم با اجسام مختلف و سوانح

 4/3 5/2 4/2 ابزار ماشين
 0 6/1 2/1 برق گرفتگي
 7/1 8/0 0 ابزار دستي

 7/1 6/1 7/4 ساير حوادث
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 عضو حادثه ديده •

زان حوادث اتفاق افتاده به ترتيب مربوط به انگشتان دهد كه مي بررسي در نوع كار و فعاليت كارگران در كارگاهها نيز نشان مي
 .دهد  را نشان مي ديدهحادثهعضو  ميزان حوادث اتفاق افتاده بر حسب 11-1 جدول. باشد  دست و پا مي،دست

  ميزان حوادث اتفاق افتاده بر حسب عضو حادثه ديده-11-1جدول 
 80درصد سال  79درصد سال  78درصد سال  عضو حادثه ديده

 6/2 3/3 9/5 مجمهج
 7/1 3/3 2/1 مغز

 1/5 5/2 4/2 صورت
 9/0 5/2 4/2 گردن
 8/24 6/33 2/1 دست

 4/27 4/7 4/22 انگشتان دست
 7/1 8/0 5/16 تنه
 6/25 5/29 6/30 پا

 4/3 5/2 2/1 انگشتان پا
 3/4 9/4 0 ستون فقرات

 9/0 4/7 5/3 تمام بدن
 7/1 8/0 7/4 ساير اعضاء

 ه در سالتوزيع حادث •

تواند ناشي از  اين موضوع مي. باشد توان اذعان كرد كه ميزان حوادث اتفاق افتاده در نيمه دوم سال بيشتر مي به طور متوسط مي
 ميزان حوادث 12-1جدول . شود، باشد وضعيت جوي در نيمه دوم سال و تاثيرات آن بر كارهاي ساختماني كه در فضاي باز انجام مي

 . دهد  حسب زمان وقوع حادثه نشان مياتفاق افتاده بر
  ميزان حوادث اتفاق افتاده بر حسب زمان وقوع حادثه-12-1جدول 

 80درصد سال  79درصد سال  78درصد سال  عضو حادثه ديده
 1/5 8/14 2/1 فروردين

 8/6 7/10 1/14 ارديبهشت
 8/6 1/4 2/21 خرداد

 4/9 1/4 6/10 تير 
 8/6 8/9 4/9 مرداد

 3/10 6/1 8/11 شهريور
 1/11 9/4 9/5 مهر 
 7/7 8/9 0 آبان
 5/8 5/11 9/5 آذر

 7/7 6/15 6/10 دي 
 4/9 0 2/1 بهمن
 3/10 1/13 2/8 اسفند



 23   ضرورت و منافع ايمني در كارگاههاي عمراني-ول فصل ا

 نتيجه حادثه  •

براساس نتايج به دست آمده در هيچ يك از سالهاي مطالعه شده فوت در رشته ساختمان گزارش نشده است كه اين خود محل 
توان اين طور استنباط كرد كه از آنجا كه فقط رشته ساختمان در دست مطالعه بوده و از باقي  يا مي.  آمار است در جديترديد

بيمه  كارگراندر رشته ساختمان تعداد ، اين نتايج حاصل شده است يا اينكه اساساً به دليل اينكه  شده استتفعاليتهاي عمراني غفل
 13-1 جدول.  اين نتايج حاصل شده است،فصلي هستندروزمزد و  از كارگران اين بخش  و تعداد قابل توجهيبسيار كم استشده 

 . دهد  حادثه را نشان مينتيجهميزان حوادث اتفاق افتاده بر حسب 
  ميزان حوادث اتفاق افتاده بر حسب نتيجه حادثه-13-1 جدول

 80درصد سال  79درصد سال  78درصد سال  نتيجه حادثه
 9/0 8/0 7/4 لياز كار افتادگي ك

 4/3 8/0 2/1  درصد66 تا 33ناتواني از 
 1/5 5/2 9/5  درصد33ناتواني كمتر از 
 7/89 1/95 2/88 بهبودي كامل

 بررسي وضعيت حوادث كاري در كارگاههاي عمراني كشورهاي ديگر -1-7-2

 كشور آمريكا •
وبي از نظر ميزان صدمات و مرگ و مير در اماكن وضعيت نسبتاً مطل OSHAدر اين كشور با توجه به ضوابط معتبر و سخت 

 مورد فوت در حين كار گزارش شده است كه سهم بخش 5575 ميالدي در مجموع تعداد 2004در سال . خورد كاري به چشم مي
). 7-1رجوع به شكل ( با فاصله زيادي در صدر مشاغل مختلف حضور دارد درصد 21و سهم  مورد 1224 با )Construction(ساخت 

 .شود  ديده مي1971در سال  OSHA ميزان روند مرگ و ميرها پس از مصوبه 14-1در جدول همچنين 

 
  كشور آمريكا2004 ميزان درصد مرگ و مير در بخش هاي مختلف كاري در سال -7-1شكل 
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 2وOSHA 1 ميزان روند مرگ و ميرها در مكان هاي كاري پس از مصوبه - 14-1 جدول

 
 . مي باشد1994ملي ايمني در  شوراي  آمار حوادث از1971-1991رگ و مير براي م اطالعات -1
شوراي ملي ايمني متد گزارش هاي ، 1994در . ميباشد،  از دفترخانه آمار نيروي انساني، سرشماري جراحات شغلي كشنده1992-2004اطالعات مرگ و مير براي  -2

 ولي اعداد ، اعداد شوراي ملي ايمني بر اساس تخمين بوده.دفترخانه آمار نيروي انساني مطابق نموداي كاري تغيير داد و با اطالعات  مير در مكان هخود را در مورد مرگ و
 .باشند شوراي ملي ايمني بر اساس سرشماري هاي واقعي مي

  نفر100 000تعداد مرگ در هر  -3

 3نرخ مرگ و مير  * ) 1000(استخدام شدگان  تعداد مرگ در حين كار سال
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
19832 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

13800 
13700 
14000 
14300 
13500 
13000 
12500 
12900 
13100 
13000 
13200 
12500 
11900 
11700 
11500 
11500 
11100 
11300 
10800 
10400 
10500 
9900 
6217 
6331 
6632 
6275 
6202 
6238 
6055 
6054 
5920 
5915 
5534 
5575 
5703 

77700 
78500 
81300 
84300 
86200 
85200 
88100 
91500 
95500 
98300 
98800 
99800 
98800 
100100 
104300 
106400 
108900 
111700 
114300 
116700 
117400 
116400 
117000 
118700 
122400 
126200 
127997 
130810 
132684 
134666 
136377 
136252 
137700 
138928 
140411 

18 
17 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
7 
8 
5 
5 
8/4 
7/4 
5/4 
5/4 
3/4 
3/4 

4 
4 
1/4 
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همانطور كه اشاره شد ميزان مجموع فوت باالتر است، ولي درصد آن در اخت نيز از نظر ميزان درصد مرگ و مير در صنعت س
 . نشان داده شده است15-1باشد و در جدول  مقايسه با ساير صنايع كمتر مي
 2و1)1970-2002(در كار بر اساس رشته هاي مختلف  نرخ مرگ و مير -15-1 جدول

 مالي خدمات بازرگاني حمل ونقل كشاورزي اداري نمعد ساخت صنايع تمام رشته ها سالنرخ مرگ و مير در
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

18 
17 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
5 
5 
8/4 
7/4 
5/4 
5/4 
3/4 
3/4 

4 

9 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
5/3 
6/3 
3/3 
6/3 
3/3 
2/3 
1/3 

69 
68 
68 
56 
53 
52 
45 
47 
48 
46 
45 
42 
40 
39 
39 
40 
37 
33 
34 
32 
33 
31 
24 
22 
15 
15 

9/13 
1/14 
5/14 

14 
9/12 
3/13 
2/12 

100 
83 
100 
83 
71 
63 
63 
63 
56 
56 
50 
55 
50 
50 
50 
40 
38 
38 
38 
43 
43 
43 
29 
25 
27 
25 

8/26 
25 

6/23 
5/21 

30 
30 

5/23 

13 
13 
13 
14 
13 
12 
11 
11 
11 
10 
11 
10 
11 
10 
9 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
11 
3 
4 
3 
2/3 

3 
8/2 
8/2 
1/3 
7/2 

64 
63 
58 
58 
54 
58 
54 
51 
52 
54 
56 
54 
52 
52 
49 
49 
55 
53 
48 
40 
42 
44 
37 
24 
26 
22 

2/22 
4/23 
3/22 
1/24 
9/20 
8/22 
7/22 

 موجود نيست 
 ن.م
 ن.م

38 
35 
33 
31 
32 
29 
30 
28 
31 
26 
28 
29 
27 
29 
26 
26 
25 
20 
18 
20 
13 
12 
12 

1/13 
2/13 
8/11 
7/12 
8/11 
2/11 
3/11 

 ن.م
 ن.م
 ن.م

8 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
1/3 
4/3 
7/2 
7/2 

3 
7/2 
5/2 

 ن .م
 ن .م
 ن.م

11 
10 
10 
9 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2/2 

2 
2 
9/1 

2 
9/1 
7/1 

 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن .م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن .م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م

2 
5/1 
2/1 
1/1 
2/1 
9/0 

1 
1 

دفترخانـه آمـار نيـروي      از1994-2002اطالعات مرگ و ميـر بـراي    . مي باشد1994ر حوادث شوراي ملي ايمني در  از آما1970-1993 اطالعات مرگ و مير براي    -1
، شوراي ملي ايمني متد گزارش هاي خود را در مورد مرگ و مير در مكان هاي كاري تغيير داد و با اطالعـات           1994در  . انساني، سرشماري جراحات شغلي كشنده،  مي باشد       

 اعداد شوراي ملي ايمني بر اساس تخمين بوده ولي اعداد شوراي ملي ايمني بر اساس سرشماري هاي واقعي مي باشند. آمار نيروي انساني مطابق نموددفترخانه 
  نفر100 000تعداد مرگ در هر  -2
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 )2003-2004(در كار بر اساس رشته هاي مختلف   نرخ مرگ و مير-16-1جدول 
 2004 2003 نرخ مرگ و مير

 1/4 4 تمامي رشته ها
 منابع طبيعي و عمليات معدن

 كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
 عمليات معدن

 
2/31 
9/26 

 
1/30 
3/28 

 9/11 7/11 صنعت ساخت
 8/2 5/2 صنايع

  خدمات زيربناييبازرگاني ، حمل و نقل و
 عمده فروشيبازرگاني 
 خرده فروشيبازرگاني 

 حمل و نقل و انبارداري
 ... )ضالب، برق و آب و فا(ات زير بنايي خدم

 
2/4 
1/2 
5/17 
7/3 

 
4/4 
3/2 
8/17 
1/6 

 6/1 8/1 اطالعات
 2/1 4/1 فعاليت هاي مالي

 2/3 3/3 خدمات حرفه اي و تجاري
 8/0 8/0 خدمات تحصيلي و بهداشتي

 1/2 4/2 تفريحات
 3 8/2 خدمات ديگر

 5/2 5/2 اداري

 ميليون جراحت   3/4اين صنعت از ميان     . ريهاي گزارش شده كاري صنعت ساخت وضعيت بهتري دارد        از نقطه نظر جراحات و بيما     
 نسبت بيمـاري و جراحـت در        17-1 در جدول    . درصد مجموع اين گزارشها در مكان چهارم قرار دارد         9يا بيماري گزارش شده، با رقم       

 .دشو  ديده مي2004 تا 1972مجموع براي كل مشاغل در فاصله سالهاي 
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 1972-2004) كارگر 100در هر ( شيوع بيماري ها و جراحات كاري  نرخ-17-1 جدول
 )1(  منجر به غيبت، تغيير كار يا از كار افتادگيحوادث و سوانح

 سال
تعداد موارد جراحت يا 

 ز كارافتادگيموارد منجر به تغيير كار يا ا موارد منجر به غيبت تعداد كل  كارگر100بيماري در هر 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

9/10 
11 

4/10 
1/9 
2/9 
3/9 
4/9 
5/9 
7/8 
3/8 
7/7 
6/7 

8 
9/7 
9/7 
3/8 
6/8 
6/8 
8/8 
4/8 
9/8 
5/8 
4/8 
1/8 
4/7 
1/7 
7/6 
3/6 
1/6 
7/5 
3/5 

5 
8/4 

3/3 
4/3 
5/3 
3/3 
5/3 
8/3 
1/4 
3/4 

4 
8/3 
5/3 
4/3 
7/3 
6/3 
6/3 
8/3 

4 
4 
1/4 
9/3 
9/3 
8/3 
8/3 
6/3 
4/3 
3/3 
1/3 

3 
3 
8/2 
8/2 
6/2 
5/2 

 موجود نيست 
 ن.م
 ن.م
 ن.م
3/3 
6/3 
8/3 

4 
7/3 
5/3 
2/3 
2/3 
4/3 
3/3 
3/3 
4/3 
5/3 
4/3 
4/3 
2/3 

3 
9/2 
8/2 
5/2 
2/2 
1/2 

2 
9/1 
8/1 
7/1 
6/1 
5/1 
4/1 

 ن.م
 ن.م
 ن.م
 ن.م
2/0 
2/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
4/0 
5/0 
6/0 
7/0 
7/0 
8/0 
9/0 

1 
1/1 
1/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
1/1 
2/1 
1/1 
1/1 

 .باشد  در دسترس نمي1971سازمان كار، دفترخانه آمار نيروي انساني، اطالعات براي سال : منبع اطالعات 
، اين ستون به وسيله زيرستون هايي مانند تعداد كل، موارد منجر به غيبت و موارد منجر به تنها از كار افتادگي، تعداد روزهاي كـاري از دسـت رفتـه را              2001از آغاز    -1

 .شود  ديده مي18-1 نسبت جراحت و بيماري در صنايع مختلف در جدول .نمايد منعكس مي
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 )1()1973-2002( براساس رشته هاي مختلف ) كارگر100در هر ( در كارجراحت و بيماري نرخ –18-1ل جدو
 خدمات بازرگاني حمل ونقل كشاورزي مالي معدن ساخت صنايع ها تمام رشته سال  درجراحت و بيمارينرخ 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

11 
4/10 
1/9 
2/9 
3/9 
4/9 
5/9 
7/8 
3/8 
7/7 
6/7 

8 
9/7 
9/7 
3/8 
6/8 
6/8 
8/8 
4/8 
9/8 
6/8 
4/8 
1/8 
4/7 
1/7 
7/6 
3/6 
1/6 
7/5 
3/5 

3/15 
6/14 

13 
2/13 
1/13 
2/13 
3/13 
2/12 
5/11 
2/10 

10 
6/10 
4/10 
6/10 
9/11 
1/13 
1/13 
2/13 
7/12 
5/12 
1/12 
2/12 
6/11 
6/10 
3/10 
7/9 
2/9 

9 
1/8 
2/7 

8/19 
3/18 

16 
3/15 
5/15 

16 
2/16 
7/15 
1/15 
6/14 
8/14 
5/15 
2/15 
2/15 
7/14 
6/14 
3/14 
2/14 

13 
1/13 
2/12 
8/11 
6/10 
9/9 
5/9 
8/8 
6/8 
3/8 
9/7 
1/7 

6/12 
2/10 

11 
11 

9/10 
5/11 
4/11 
2/11 
6/11 
5/10 
4/8 
7/9 
4/8 
4/7 
5/8 
8/8 
5/8 
3/8 
4/7 
3/7 
8/6 
3/6 
2/6 
4/5 
9/5 
9/4 
4/4 
7/4 

4 
4 

4/2 
4/2 
2/2 

2 
2 
1/2 
1/2 

2 
9/1 

2 
2 
9/1 

2 
2 
2 
2 
2 
4/2 
4/2 
9/2 
9/2 
7/2 
6/2 
4/2 
2/2 
9/1 
8/1 
9/1 
8/1 
7/1 

6/11 
9/9 
5/8 

11 
5/11 
6/11 
7/11 
9/11 
3/12 
8/11 
9/11 

12 
4/11 
2/11 
2/11 
9/10 
9/10 
6/11 
8/10 
6/11 
2/11 

10 
7/9 
7/8 
4/8 
9/7 
3/7 
1/7 
3/7 
4/6 

3/10 
5/10 
4/9 
8/9 
7/9 
1/10 
2/10 
4/9 

9 
5/8 
2/8 
8/8 
6/8 
2/8 
4/8 
9/8 
2/9 
6/9 
3/9 
1/9 
5/9 
3/9 
1/9 
7/8 
2/8 
3/7 
3/7 
9/6 
9/6 
1/6 

6/8 
4/8 
3/7 
5/7 
7/7 
9/7 

8 
4/7 
3/7 
2/7 

7 
2/7 
4/7 
7/7 
4/7 
6/7 

8 
9/7 
6/7 
4/8 
1/8 
9/7 
5/7 
8/6 
7/6 
5/6 
1/6 
9/5 
6/5 
3/5 

2/6 
8/5 
4/5 
3/5 
5/5 
5/5 
5/5 
2/5 

5 
9/4 
1/5 
2/5 
4/5 
3/5 
5/5 
4/5 
5/5 

6 
2/6 
1/7 
7/6 
5/6 
4/6 

6 
6/5 
2/5 
.9/4 

9/4 
6/4 
6/4 

 
 )1()2003 و 2004(براساس رشته هاي مختلف )  كارگر100در هر( نرخ جراحت و بيماري در كار –19-1جدول 

 2004 2003  در و بيماريجراحتنرخ 
 8/4 5 تمامي رشته ها

 منابع طبيعي و عمليات معدن
 كشاورزي، جنگل داري، ماهيگيري و شكار

 عمليات معدن

1/5 
2/6 
3/3 

3/5 
4/6 
8/3 
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 4/6 8/6 صنعت ساخت
 8/6 8/6 صنايع

 بازرگاني ، حمل و نقل و خدمات زيربنايي
 بازرگاني كالن
 ءبازرگاني جز

 نبارداريحمل و نقل و ا
 ... )ضالب، برق و اآب و ف( خدمات زير بنايي

5/5 
7/4 
3/5 
8/7 
4/4 

5/5 
5/4 
3/5 
3/7 
2/5 

 2 2/2 اطالعات
 6/1 7/1 فعاليت هاي مالي

 4/2 5/2 خدمات حرفه اي و تجاري
 8/5 6 خدمات تحصيلي و بهداشتي

 7/4 1/5 تفريحات
 2/3 4/3 خدمات ديگر

بـر روي بازرسـي هـا از ايـن بخـش             OSHAز نظر ايمني و بهداشت كاري اولويت اصـلي كـاري            با توجه به اهميت اين بخش ا      
هاي ادواري و غير مترقبه از ميان كارگاههاي   ي   تقريباً نيمي از بازرس    ،شود   مشاهده مي  20-1به طوريكه در جدول     . متمركز شده است  

 .تعمراني انجام شده اس
 غير مترقبههاي ادواري و   تعداد بازرسي -20-1جدول 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 38783 39246 39884 37565 35941 36350 34474 تعداد بازرسي ها

 ايمني
 بهداشت كاري

26639 
7835 

27734 
8616 

27989 
7952 

29516 
8049 

31703 
8181 

31499 
7747 

31136 
7647 

 براساس شكايات
  قبليبراساس برنامه

7998 
15527 

8401 
18343 

8362 
17929 

7887 
20528 

7994 
22452 

8082 
21598 

7732 
21430 

 ساخت
 دريايي
 صنايع

 ديگر شاخه ها

18692 
408 
8649 
6725 

19507 
 

8536 
7835 

20238 
472 
8060 
7227 

21384 
416 
8287 
7532 

22959 
362 
8576 
8018 

22404 
379 
8770 
7693 

22181 
381 
8467 
7754 

 اتحاديه اروپا •
 12بـه طـور متوسـط       . شـود    ميليارد يورو در سال برآورد مـي       900دش مالي بخش ساخت در اتحاديه اروپا حدود         ميزان گر امروزه  

 800000همچنـين تعـداد     . افتد   مورد مرگ در اين بخش اتفاق مي       1300ميليون نفر در اين بخش مشغول كار هستند و ساالنه تعداد            
ميـزان وقـوع حـوادث در       23-1و   21-1 در جـدول     .ارش شـده اسـت    مورد جراحت و صدمات نيز در اين بخش به طور متوسـط گـز             

 كشـور بلژيـك، آلمـان، يونـان، اسـپانيا، فرانسـه، ايرلنـد، ايتاليـا،                 12بخشهاي مختلف اقتصادي بر حسب آمار اتحاديه اروپـا شـامل            
 جدولدر دث كاري در بخش ساخت كه اي حوا  آمار مقايسهي زير در كنار   آمار تكميل . لوكزامبورگ، هلند، اتريش، پرتغال و فنالند است      

 . آمده بود، مورد مطالعه قرار گرفته است1-2
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 حوادث در كار در اتحاديه اروپا بر حسب خصوصياتي نظير جنس، سن و نوع فعاليت -21-1جدول 
  از كار شده اند روز3حوادث در كار كه منجر به غيبت بيش از 

 ) شخص استخدام شده 100 000تعداد در هر ( نرخ شيوع  ارقام تخميني
 تغييرات

اشخاص تحت  نرخ حوادث و تبعات آن
در استخدام 

 1998سال 
)1000*( 

 
1998 

 
1999 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 98-94 98-96 99-98 

 )همه شاخه هاي فعاليت(تعداد كل 
 ) شاخه عمومي، الف تا ط9براي (ل تعداد ك
  :1شامل

 مردان
 زنان

  سال24-18
  سال34-25
  سال44-35
  سال 54-45
  سال64-55

  كشاورزي، شكار، جنگل داري-الف
  صنايع-ب
  توليد برق، گاز و آب-ج
 ساخت -د
 )خرد و كالن( بازرگاني -ـه
 4 رستوران ها و هتل ها-و
 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات -ز

 مالي و فعاليت هاي تجاريامور   -ط+ ح 

136150 
96534 

 
 

60578 
31858 
11711 
28324 
25062 
20084 
8755 
 
 

5092 
30156 
1201 
10375 
20360 
5232 
7509 
16619 

4678586 
3947552 

 
 

3191385 
602190 
673149 
1206660 
901507 
717266 
309533 

 
 

345766 
1354762 
19505 
830873 
498926 
187850 
440143 
296727 

4850120 
4130567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373340 
1369376 

19875 
883045 
521011 
196165 
461309 
306446 

 
4539 
 
 

5960 
1936 
 
 
 
 
 
 
 

6496 
5071 
 

9014 
2552 
4121 
6139 
1627 

 
4266 
 
 

5534 
1864 
 
 
 
 
 
 
 

6123 
4920 
1545 
9080 
2523 
3645 
57901
627 

 
4229 
 
 

5458 
1924 
5751 
4390 
3766 
3558 
4063 
 
 

6771 
4660 
1619 
8023 
2431 
3532 
6018 
1582 

 
4106 
 
 

5291 
1865 
5613 
4210 
3696 
3548 
3671 
 
 

6647 
4607 
1662 
7963 
2394 
3365 
5937 
1602 

 
4089 
 
 

5268 
1890 
5725 
4179 
3678 
3543 
3602 
 
 

6790 
4492 
1625 
8008 
2451 
3590 
5862 
1623 

 
4206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7510 
4546 
1723 
8261 
2510 
3677 
5999 
1746 

 
9/9%- 

 
 

6/11%- 
4/2%- 

 
 
 
 
 
 
 

5/4%- 
4/11%- 

 
2/11%- 

4%- 
9/12%- 
5/4%- 
9/0%- 

 
3/3%- 

 
 

5/3%-
8/1%- 
5/0%- 
8/4%- 
3/2%- 
4/0%- 
4/11%- 

 
 

3/0% 
6/3%- 
4/0% 
2/0%- 
8/0% 
6/1% 
6/2%- 
6/2% 

 
9/2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/10% 
2/1% 

6% 
2/3% 
4/2% 
4/2% 
3/2% 
6/7% 

ال ، بـراي پرتغـ  1994 از اطالعـات  1995-1998 هلنـد  ، بـراي 1998-1997 براي دانمارك و ايرلند،ESAW (European Statistics on Accident at Work): منبع 
 .1999 از 1998 و 1996=1995
 . سال در كل در نظر گرفته شده اند64 و بيشتر از 18ان كمتر از كارگر). به ويژه براي هلند( سن و جنس هميشه معلوم نيستند -1
 .گيرد پرتغال را در برنمي  كشور1996 قبل از سال  نرخ شيوع-2

تواند براي بررسي ميزان وقوع حوادث كاري بـه       مي 22-1اگرچه كشور ايتاليا در چارچوب اتحاديه اروپا قرار دارد، ارايه آمار جدول             
 .اري در صنعت ساخت مفيد باشدتفكيك بخش و رشته ك

  تعداد جراحات رخ داده شده در كشور ايتاليا-22-1جدول 
 2000 1999 1998 1997 1996 شاخه مورد نظر

 58694 60290 58490 57714 62844 ساخنمان 
 2402 2663 2589 2519 2785 سازه هاي هيدروليكي

 11225 11933 11521 11436 11148 )راه سازي(عمليات خاكي 
 3307 3654 3737 4437 4776 لوله گذاري

 1870 1955 1799 1690 1899 )شمع كوبي، حفاري(عميات هاي ويژه 
 30981 32719 32306 31394 32057 نصب

 108479 113214 110442 109190 115509 مجموع در بخش ساخت
 904565 895605 866495 845255 873670 مجموع در ايتاليا
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 1998 اروپا و نروژ، اتحاديهواقب پزشكي و اقتصادي حوادث كاري در  ع-23-1جدول 
 )1 ( روز از كار3غيبت بيش از 
 مدت غيبت از كار

 
تعداد 

 )1 (كل

غيبت كمتر 
 روز از 4از 

 كمتر از )1( كار
  هفته2

 هفته 2بين 
  ماه3و 

اه يا  م3بيش از 
غيبت دائم از 

 كار
 تعداد كل

قسمتي از بدن 
كه صدمه 

نوع / ديده 
 جراحت

تعداد 
 )1( مرگ

 (%)قسمتي از بدن كه مجروح شده 
 سر

 )گيرد مهره ها را نيز در بر مي(گردن 
 )گيرد ستون فقرات را نيز در بر مي(پشت 
  داخلي بدنجوارح

 )شامل دست ها(اندام هاي بااليي 
 )شامل پاها(اندام هاي پاييني

 )2 (كل بدن
  ساير قسمت ها

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9/64 
6/36 
1/50 
9/46 

48 
42 

7/39 
9/46 

 
8/30 
8/57 
7/43 
7/48 
5/46 
2/51 
2/47 
8/41 

 
3/4 
6/5 
2/6 
4/4 
4/5 
8/6 
1/13 
3/11 

 
100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 
2/9 
1/2 
7/7 
2/5. 
2/41 
5/26 
7/2 
4/5 

 
2/28 

2 
2/3 
7/10 
6/1 
2/2 
2/31 
8/20 

 (%)نوع جراحت 
 زخم و جراحات سطحي

 انو استخشكستگي
 در رفتگي، رگ به رگ شدن و كش آمدگي

 بريدگي
 ضربه مغزي

 مصرف مشروبات الكلي و يخ زدگي
 مسموميت وعفونت
 غرق شدن و خفگي

 تاثيرات صوت ، لرزش و فشار
 تاثيرات دما ، نور و راديو اكتيو

 شوك 
 آسيب هاي چندتايي

 ساير موارد
 مجموع

   
5/56 
8/10 
6/45 
6/6 

50 
8/54 
8/60 
4/60 
7/57 
5/66 
7/36 
9/30 
6/45 
3/47 

 
40 

7/70 
5/49 
1/64 
8/42 
5/42 
9/35 
2/36 
3/40 
4/28 
9/51 
2/57 
3/44 
7/46 

 
5/3 
5/18 
7/4 
3/29 
2/7 
8/2 
3/3 
5/3 

2 
8/4 
4/11 
9/11 
2/10 

6 

 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 
6/37 
8/10 
4/24 
5/0 
3/11 
6/1 

1 
2/0 

0 
1/0 

0 
2/0 
3/123 

100 

 
 

7/19 
 

2/1 
5/6 
3/1 
7/0 
9/1 
1/0 
6/0 
5/0 

10 
6/57 

100 

 1/0  1/63 8/3 5/29 8/29 8/36 100 )به غير از نروژ(شدت 
 ) نروژجزبه (تعداد روزهاي از دست رفته 

 ) * 1000 000(مجموع 
  نفر تحت اسنخدام100 000در هر 

 حادثهميانگين براي هر 

 
4/148 

10879
8 

20 

 
8/1 

1164 
1 

 
2/18 

13334 
8 

 
6/82 

60676 
38 

 
8/45 

33624 
162 

 
5/146 

107634 
31 

  

در هـر سـال     افرادي كه بيش از يك بـار        
  به غير از نروژ (%)دچار حادثه شده اند

 
8/13 

       

 ESAW (European Statistics on Accident at Work):  منبع -1
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 كشورهاي اسكانديناوي •
ه آمارهاي مستقل از آنها نيز در برآورد وضعيت صـنعت سـاخت در ديگـر كشـورها                  و لذا اراي  نبوده  اين كشورها عضو اتحاديه اروپا      

 جراحت شديد و صدمات ديگر تقريبـاً        شود سهم   مشاهده مي  30-1 تا   24-1 ولابر اساس آمار نشان داده شده در جد       . موثر خواهد بود  
 برابـر ديگـر   5 تـا  4ر كارگاههاي عمراني گـاهي بـه    اين در حالي است كه ميزان نسبت مرگ و مير د.باشد ها مي دو برابر ساير شاخه   

 .رسد هاي صنعتي مي شاخه
 )1992-2001(تعداد استخدام شدگان در صنعت ساخت و در تمامي صنايع با هم  -24-1 جدول

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
           در صنعت ساخت

 11400 10500 10600 10900 10100 9200 9700 10000 10000 9900 ايسلند
 138700 132900 135900 135800 129300 120000 114000 108200 106400 116200 نروژ
  228601 216852 215495 208627 217433 223837 222187 221731  سوئد
 145000 149000 149000 139000 130000 118000 115000 109000 122000 147000 فنالند
 174224 167603 165475 161082 156595 154163 151659 139600 144582  كدانمار

           در تمامي صنايع
 162700 160100 156500 152100 147800 147500 149000 145400 144200 143000 ايسلند
 2315700 2303800 2294300 2275800 2219500 2156400 2113400 2069200 2041200 2031100 نروژ
 4239000 4159000 4068000 3979000 3922000 3963000 3986000 3928000 3964000 4209000 سوئد
 2367000 2335000 2296000 2222000 2169000 2127000 2099000 2054000 2071000 2206000 فنالند
 2772868 2759308 2747488 2699314 2669658 2648808 2617096 2584866 2609859  دانمارك

 
 )صدماتتمامي ( ها در تمامي شاخه ) نفر در هر سال10 000تعداد حوادث در هر (  شيوع حوادث-25-1 جدول

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 86 90 87 88 84 73 59 46 46 47 ايسلند
 132 139 147 155 150 145 141 130 126 124 نروژ
  90 99 94 87 91 90 99 105 122 سوئد
 511 527 537 565 556 532 538 511 506 522 فنالند
 169 174 182 186 192 194 193 187 172  دانمارك

 
 )تمامي صدمات(در صنعت ساخت )  نفر در هر سال10 000تعداد حوادث در هر ( شيوع حوادث -26-1 جدول

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 170 206 165 164 139 134 94 77 55 66 ايسلند
 254 274 270 274 253 229 244 219 206 209 نروژ
  149 163 152 140 150 155 176 195 220 سوئد
 1279 1245 1212 1223 1166 1102 1101 1075 973 1105 فنالند
 246 278 303 292 296 287 297 298 254  دانمارك
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 )جراحات جدي (ها تمامي شاخهدر  ) نفر در هر سال10 000ادث در هر داد حوتع( شيوع حوادث -27-1جدول 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 جراحات جدي اندازه گيري نشده اند ايسلند
 جراحات جدي اندازه گيري نشده اند نروژ
 در حال حاضر اطالعاتي در دست نيست سوئد
 47 50 52 54 52 50 56 57 51 55 فنالند
   5/19 5/20 5/20 9/20 5/20 20 7/18  دانمارك

 
 )جراحات جدي(در صنعت ساخت )  نفر در هر سال10 000تعداد حوادث در هر (شيوع حوادث  -28-1جدول 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 جراحات جدي اندازه گيري نشده اند ايسلند
 ت جدي اندازه گيري نشده اندجراحا نروژ
 در حال حاضر اطالعاتي در دست نيست سوئد
 145 140 137 138 134 126 129 138 116 125 فنالند
   7/41 1/45 5/43 4/44 9/45 1/47 6/41  دانمارك

 
 )منجر به فوت( در تمامي شاخه ها ) نفر در هر سال10 000تعداد حوادث در هر (شيوع حوادث  -29-1جدول 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 06/0 31/0 51/0 13/0 27/0 2/0 2/0 48/0 28/0 21/0 ايسلند
 16/0 25/0 25/0 28/0 29/0 25/0 27/0 21/0 3/0 32/0 نروژ
  14/0 16/0 17/0 23/0 22/0 23/0 23/0 25/0 25/0 سوئد
 35/0 37/0 34/0 38/0 34/0 32/0 28/0 39/0 35/0 32/0 فنالند
 19/0 25/0 25/0 3/0 31/0 28/0 33/0 29/0 24/0  دانمارك

 
 )منجر به فوت(در صنعت ساخت )  نفر در هر سال10 000تعداد حوادث در هر (شيوع حوادث  -30-1 جدول

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 88/0 86/2 0 0 98/1 09/1 0 3 0 01/1 ايسلند
 296/0 45/0 96/0 1/1 85/0 58/1 05/1 92/0 94/0 2/1 نروژ
  57/0 36/0 46/0 58/0 55/0 67/0    سوئد
 9/0 14/1 81/0 08/1 23/1 76/0 39/1 01/1 9/0 68/0 فنالند
   61/0 87/0 77/0 84/0 05/1 1 55/0  دانمارك
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  در صنعت ساخت كشورهاي اسكانديناوي) نفر در سال10000 هر در(نرخ شيوع جراحات مقايسه  -8-1شكل 

 نتيجه گيري  -1-8

توان گفت سهم قابل توجهي از سوانح و حـوادث شـغلي در كشـورهاي دنيـا در بخـش                   بر اساس آمار ارايه شده در اين بخش مي        
لزام در رعايت   اين رشته كاري و دقت و ا      ايمني در   دهد و بنابراين براي كاهش اين سهم برقراري ضوابط خاص             صنعت ساخت رخ مي   

اين موضوع تقريباً در تمام كشورهاي جهان تجربه شده و ارايه مقررات خاص و ويژه همـراه                 . آنها در كارگاههاي كشور ضروري است     
.  گام به گام اين حرفه به صورت ايمن تر و قابـل قبـول تـر درآيـد                  ،گيرانه ادواري و غيرمترقبه سبب شده است        با بازرسي هاي سخت   

بـر ايـن اسـاس هرچـه شـاخص ايمنـي            . دهـد   ن مرگ و مير را در برابر ميزان ايمني در كشورهاي مختلف نشان مي              ميزا 9-1شكل  
همچنـين بـر اسـاس      .كشوري باالتر است، به همان نسبت وقوع جراحت و مرگ و مير نيز در فضـاي كـاري آن كشـور كمتـر اسـت                        

توانـد كمـك شـاياني بـه          اد و برقراري ايمنـي در كارگاههـا مـي         رسد، ايج   محاسبات اقتصادي اثبات گرديد بر خالف آنچه به نظر مي         
در عين حال كه در سالمت و بهبود وضعيت كاري سـطح ملـي نيـز تـاثير بسـيار                    . هاي كاري پيمانكاران بنمايد     جويي در هزينه    صرفه

 .زيادي دارد

 
 )(ILO مختلف  مقايسه نسبي شاخص ايمني و مرگ و مير در كارگاه هاي عمراني در كشورهاي-9-1شكل 
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 سير تحول ايمني در كارگاههاي عمراني و مقررات مربوط: فصل دوم 

  تاريخچه مديريت ايمني و استانداردهاي مربوطه در گذر زمان-2-1

شايد يكي از شواهد عدم توجه شايسـته        . يكي از نارساييهاي عمده پيشرفت ايمني، تمايل به اتكا بر روي تعاريف عاميانه آن است              
لـذا حتـي امـروزه نيـز        . در گذشته دور توجه اصلي به نفع همگاني بود        . به مساله ايمني فردي در كاربرد اوليه ايده ايمني باشد         و سريع   
 .شود كه منافع عمومي بر منافع فردي ارجحيت دارد ديده مي

شـد، اهميـت    ا ارزشتر تلقي مـي از آنجا كه امنيت جامعه ب. در محدوده اين مفهوم، مجال كمي براي توجه به ايمني فرد وجود دارد       
به همين دليل   . شد كه رابطه او با جامعه به قدري مهم باشد كه نتوان در مورد از دست رفتن او ريسك كرد                     فرد فقط زماني مطرح مي    

ت يا شـيوع    كرد و تنها به هنگام شيوع صدما        حمايت مي ) مثالً شاه يا سلطان   (بود كه به عنوان مثال جامعه تنها از ايمني حاكم جامعه            
اي مهـم     كرد، سـالمتي و ايمنـي بـه مسـاله           بيماري كه تعدادي زيادي از افراد را مبتال نموده و قدرت و استحكام جامعه را تهديد مي                

پس، موارد صـدمات    . شد  ، توجه چنداني به ايمني فردي نمي      )مثالً طاعون (بنابراين، به جز در صورت بروز يك مصيبت         . شد  تبديل مي 
پرداخـت  (توانست با الزام عوامل به وجود آورنده صدمات بـه جبـران آن                شدند كه مي    ي موضوعاتي شخصي قلمداد مي    فردي به سادگ  

 .، پوشش داده شود)غرامت به فرد آسيب ديده

  پرداخت غرامت، اولين كنترل-2-1-1
به نحـوه و دليـل مصـدوميت        . شدند  رسد اوايل جريمه و مجازاتها براي كنترل رويدادهاي مصدوميت زا به كار برده مي               به نظر مي  

 سال قبـل    2000بيش از   . شد كه مصدوميتها با ارائه اقدامات تنبيهي متقابل، كنترل خواهند شد            خيلي ساده تصور مي   . شد  توجهي نمي 
حمـورابي  مجموعه قـوانين    . از دوران مسيح، بابلي ها در مواجهه با اتفاقات، روشي براي پرداخت غرامت به فرد مصدوم توصيه كردند                 

 سال پيش، آگاهي الزم در مورد نياز به تنظيم و كنترل نقايص ناخواسته وجود داشته                4000كند كه حداقل      شواهد مهمي را فراهم مي    
اي بـه     شـود كـه توجـه قابـل مالحظـه           همچنين آشكار مي  . وجود محكمه هايي براي قضاوت، در قوانين پيش بيني شده است          . است

 .ائم شده استجزئيات پرداخت غرامت و جر
كند تا كنترل را از طريق تهديد صريح          اين اصل تالش مي   . شود  در اين قوانين، از اصل قديمي چشم در مقابل چشم جانبداري مي           

در تمـدنهاي   . بنابراين الگويي سنتي براي برقراري ايمني ايجاد نمـوده اسـت          . به تنبيه يكسان با شدت حمله انجام شده، اعمال نمايد         
شواهد خوبي از نگراني در مورد شرايط كاري خطرناك آنها به           . شد  ها انجام مي    ستان، از آنجا كه كارها عمدتاً توسط برده       بزرگ اهل با  

هـا بـه عنـوان     دست آمده است، هر چند دليل اينكه آيا چنين عالقه و نگراني، بشر دوستانه بوده يا صرفاً نتيجه ميـل بـه حفـظ بـرده       
 .ه استهاي افراد، مهجور ماند سرمايه

  انقالب صنعتي-2-1-2
كشوري كه انقالب صنعتي در آنجا شروع ( اطالعات در مورد موقعيتهاي كاري صنعتي ناكافي است، در انگلستان   15تا پايان قرن    

اي بـراي    اين قوانين ظاهراً پايه   .  ذكر شده است   18تقريبا توالي يكنواختي از آيين نامه ها در ارتباط با شرايط كاري در طول قرن                ) شد
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با اين حال اولين آيين نامه كارگران باز هم به نفع جامعه طراحي شده بود، نه بـه    . بررسي مساله به عنوان موضوعي عمومي بنا نهادند       
 .منظور حفاظت از نيروي كار

شـكل پيـدا    در قرن هيجدهم پس از يك رشته اختراعات جالب توجه، از قبيل دستگاه بافندگي مكانيكي، صنعت به تدريج تغييـر                     
نتيجه اين كار احتياج به تعداد زيادي نيروي كار ارزان قيمت بـود كـه   . كرد و توليد در منازل جاي خود را به توليد در كارخانه ها سپرد         

يكي . آمد  به آساني از ميان كودكان كم بضاعتي كه در شهرهاي بزرگ به موسسات سرپرستي عمومي سپرده شده بودند به دست مي                    
 سـال   5هاي صنعت براي كودكان خردسال، حتي زيـر            تاسيس خانه  18 و   17ظاهراً انسان دوستانه و خيرخواهانه در قرن        از تالشهاي   

 بـه   19زيانها و افراطهاي اين سيستم تازه كار، اولين موج در قانون كار را ايجاد نمود كه به سرعت در طول قرن                      . براي كارآموزي بود  
يكي از پيشرفتها، بيداري و آگاهي نسبت بـه نيـاز بـه كنتـرل               . گر به طرق مختلف متاثر گرديدند     هم كارفرما و هم كار    . حركت درآمد 

در ايـن زمـان اثـرات    . شـدند  اين مساله پايه برنامه هاي ايمني سازمان يافته گرديـد كـه بايسـتي پيگيـري مـي     . مخاطرات كاري بود  
حركتي به منظور تعيين علت صدمات و فراهم نمودن . شدند  نميمخاطرات آسيب زا ديگر به سادگي به عنوان مساله اقتصادي بررسي     

با اين حال اين ايده كه اثر مالي پرداخت غرامت، عالقمندي به مساله ايمني را ترغيب خواهد كـرد،                   . موجبات حذف آنها آغاز شده بود     
 .به فراموشي سپرده نشده بود

به تصويب رسيد كه اولين گام به سمت تدوين قوانين پيشگيري           ) كارگران خردسال ( مصوبه اخالق و سالمت كارآموزان       1802در  
اين مصوبه صـرفاً بـه منظـور از بـين بـردن مضـرات سيسـتمهاي        . داد از صدمات و حفاظت كار در كارخانجات انگلستان را شكل مي 

 براي ساعات متمادي و تحت هاي پنبه و پشم بدون آموزش،   كارآموزان شكل گرفت، چرا كه تعداد زيادي كودكان مسكين در كارخانه          
اي انگلستان مورد مداخله قانوني در حمايت  بنابراين رنج و آسيب كودكان در سيستم كارخانه. شدند شرايط فالكت بار به كار گرفته مي

 .از ايمني قرار گرفت

  پيدايش و رشد مقررات ايمني و سالمت-2-1-3
سياري از كارفرمايان انگليسي شروع به اسـتخدام زنـان بـراي كـاركردن بـا                به دليل قوانين محدود كننده در مورد كار كودكان، ب         

نمـود،     سـاعت در روز مقـرر مـي        12، اولين قانون انگليسي كه تعداد ساعات زنان جـوان را بـه              1844در  . ماشينهاي بخار جديد كردند   
غرامتهـاي كيفـري بـراي صـدمات قابـل      . ندتصويب شد و براي اولين بار پيش بيني هاي دقيق ايمني و سالمت در قانون پديدار شد        

ايـن قـانون حضـور نـاظران معـدن را      .  توسط آيين نامه معادن فراهم گرديد  1842حفاظ در سال      اجتناب ناشي از ماشينهاي معدن بي     
 .  سال گرديد10تثبيت نمود، زنان و دختران را از كار زيرزميني بركنار كرد و مانع كار پسران زير 

عدني اولين گزارش را ارائه كردند، اما دو سال بعد آمار نشان داد كـه هنـوز زنـان در زيـرزمين بـه كـار گرفتـه         ناظران م1843در  
ظاهراً ميزان صدمات در معادن ادامه يافت و برنامه نظارت          . آشكار شد ) نداشتن ضمانت اجرايي  (بنابراين مشكل ذاتي قوانين     . شوند  مي

 نيـاز عمـومي     7 پيگيري گرديد كـه در آن        1855اين برنامه توسط آيين نامه مصوب       . رديد آغاز گ  1850ايمني معادن توسط دولت در      
هـا و     ايمني معادن كه بازرسان بايد رسيدگي كنند، يعني تهويه، حفاظ بندي شفتهاي محافظ، وسائل مناسـب عالمـت دهـي، سـنجه                     

در اين زمان عالئـم راهنمـا     . ات باالبري مشخص گرديد   ها براي ديگهاي بخار و الزام به نصب نشانگرها و ترمزها براي تجهيز              دريچه
با اين همه مشاهده گرديد مقررات قوي تري بايد اعمال شود، تا مخاطرات به شكلي مـؤثر كنتـرل                   . بر روي ديوارها قرار گرفته بودند     

 . با اين حال صدمات جدي تداوم يافت و مشخص شد مقررات بيشتري مورد نياز است. گردد
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شـواهد  . گرديـد ) 1860مصوبه معادن   ( و انفجارهاي معادن ذغال سنگ، منجر به توسعه قانون انگليسي معادن             يك سري حوادث  
لذا ضرورت به خدمت گرفتن تنهـا مـديران         . قوي از مديريت ناكارآمد و سهل انگاري در قوانين ايمني در چندين تحقيق به دست آمد               

همچنين در آن سـال     ). 1872مصوبه معادن ذغال    (مقررات جديدي تدوين گرديد     در نتيجه   . داراي صالحيت ايمني در معادن داده شد      
 قـوانين ايمنـي كلـي را        1872مصوبه  . ايمني و سالمت در معادن فلزي انگلستان به شكل مجموعه قوانين مورد رسيدگي قرار گرفت              

اسـتفاده از المپهـاي ايمنـي و        . ا را افـزايش داد    توسعه داده، روشهاي خاص ايمني را بهبود داده، مديريت كارامد را ايجاد و بازرسي ه              
براي ناديـده انگـاري عمـدي تبصـره هـاي       . حفاظت سقفها و ديوارهاي جانبي اجباري گرديد و مديريت مواد منفجره سامان داده شد             

ن بود كه حرفه به     ، به موازات توسعه مقررات ايمني معادن، سعي اصلي اي         1844از سال   . ايمني، جرايمي نظير حبس در نظر گرفته شد       
. اي فقط در كارگاههاي ريسندگي به كار بـرده شـده بـود              تا آن موقع، مقررات كارخانه    . حرفه، تحت پوشش اين شاخه از قانون در آيد        

 براي اولين بار برخي نتايج تحقيقات كارشناسان بهداشتي را با الزام كاربرد تهويه براي انتقال گازهاي خطرناك، گـرد و                     1864مصوبه  
 .هاي تنفسي، ناشي از فرايندهاي توليد، به كار برد اك و ساير ناخالصيخ

 . زماني كه مصوبه تلفيق كننده ايمني تصويب شد، ادامه پيدا كرد1878اصالح قوانين تا 

  سير تحول در ساير كشورها-2-1-4
در ساير كشورها سرنوشت اطفال در اغلـب    . دادنمونه اي كه در بريتانيا ايجاد شده بود، ساير جوامع صنعتي دنيا را تحت تاثير قرار                 

 سـاعت ايسـتاده در      17 سـاله روزانـه      8 و   7در يك تحقيق در فرانسه معلوم گرديد كه اطفال خردسـال            . موارد به هيچ وجه بهتر نبود     
ل آنها مبناي نهضتي در فرانسه نيز اصالح طلبان پرشوري پيدا شدند كه عم. كارخانه هاي پنبه و پشم و ابريشم مشغول به كار هستند

 انجمني بـراي پيشـگيري از حـوادث در كارخانـه هـا و تبـادل تجـارب در                    1867در سال   . براي پيشگيري حوادث ناشي از كار گرديد      
صاحب كارخانه عالوه بر مـزد،      : اين انجمن اصول ذيل را مبناي كار خود قرار داده بود          . خصوص مسائل مربوط به حوادث تاسيس شد      

اولـين قـانون فرانسـه در    .  كارگران خود بدهكار است و وظيفه اوست كه به شرايط جسمي و روحي آنها توجـه نمايـد              تعهد ديگري به  
 1893اما قوانين در خصوص حفاظت فني به مفهوم دقيـق و واقعـي كلمـه تـا سـال                    .  تصويب شد  1841ها در سال      خصوص كارخانه 
 . تدوين نگرديد

)  اتريش مجارسـتان فعلـي     -آلمان(و بيماري ناشي از كار به وسيله كنفدراسيون پروس          حمايت عمومي كارگران در مقابل حوادث       
 در پـروس و تقريبـا       1872يك نظام بازرسي حفاظت و بهداشت كار به طور كلي در سال             .  تدوين گرديد، تامين شد    1869كه در سال    

 . در همان دوره در اياالت صنعتي ساكس و بادن به وجود آمد
قسمتي از اين قـوانين از عهـد نـاپلئون و قسـمتي ديگـر از                . فاظت و بهداشت كار در بلژيك اندكي متفاوت است        مبناي قوانين ح  

در . گيـرد   قوانين مربوط به بازرسي كار و نيز قوانين راجع به حمايت عامه در مقابل خطرات و جنبه هاي نامساعد صنعت سرچشمه مي                     
در سـال   (ارك و سوئيس داراي قوانيني در خصوص كارخانـه هـا بودنـد، معـذالك                 كشور هاي اروپايي از جمله دانم      1840حدود سال   

هاي واقعي و مؤثر بازرسـي كارخانجـات بـه وجـود آمـد و                 نظام)  در سوئيس در مقياس فدرال     1877 در دانمارك و بعد در سال        1873
 . اجراي اصول استانداردهاي مربوط به حفاظت و بهداشت تامين گرديد

 قانوني درخصـوص پيشـگيري از حـوادث در          1877متحده آمريكا، ايالت ماساچوست اولين ايالتي بود كه در سال           در ميان اياالت    
 در رود آيلنـد  1896 در ميسوري و در سـال  1891 در ايالت اوهايو و در سال 1888قوانين مشابهي در سال     . كارخانجات تصويب نمود  
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فرما در صورت بروز حادثه ناشي از كـار در مقـررات قـانوني ايـاالت مختلـف       به تدريج اصل مسؤوليت كار    1885از سال   . تصويب شد 
 .ظاهر گرديد

  قانون گذاري، جرايم يا استانداردها-2-2

شود، اين اسـت كـه چـرا          نكته تعجب آور كه با مطالعه اجمالي در مورد رشد و توسعه قوانين ايمني و سالمت انگلستان روشن مي                  
قطعـاً اگـر چنانكـه تعـداد     . ثرات قوانين با نهادن روشهاي مؤثر كنترلي از جانب خـود، پيشـگامي نكردنـد             كارفرمايان براي اجتناب از ا    

قانون گذاري، به تـدريج     . گرفت  صدمات كاري در صنايع مختلف به سطح بحراني نرسيده بود، ساماندهي و قانون گذاري صورت نمي               
به وضوح روشن است كه الزامات قانوني حتي . لستان را تحت پوشش درآوردتداوم يافت تا اينكه عمالً جنبه هاي مختلف كاري در انگ

هر چند مشـخص اسـت كـه اگـر          . شدند، نتوانست موج صدمات كاري را مهار كند         زماني كه با تهديد به جرايم و مجازاتها حمايت مي         
 .بود شد، ميزان صدمات باز هم باالتر مي تالشي براي كنترل آنها انجام نمي

ي از داليل بروز نتايج نامناسب، شرايطي است كه به هنگام ديكته شـدن راه حـل توسـط مراجـع قـانوني و دولتـي رخ                           ظاهراً يك 
توانند مسؤوليت افراد را مشخص نمايند، واكنش اغلب محدود به اعمـال مقـررات خـاص تنهـا در حـدود                       هر چند قوانين مي   . دهد  مي

رسد، فرض شده كه هر آنچه در قانون الـزام آور نباشـد، مـورد     ضعيت به نظر مي به اين ترتيب در اين و     . مشخص شده در قانون است    
شوند، انگيزه كمي براي اجراي روح قـانون وجـود خواهـد     در نتيجه تا زماني كه قوانين بر روي كاغذ به كار بسته مي         . نياز نخواهد بود  

بنابراين دستاوردها بـه شـكل تاسـف بـاري ناكـافي      . شود  نميدانيم كه حتي نوشته قانون نيز اغلب به طور كامل اجرا          البته مي . داشت
كنند محدوده وظايف آنهـا خاتمـه         كنند و كارفرمايان با به كار گيري آنها تصور مي           ها اكتفا مي    لذا قوانين تنها به ذكر حداقل     . باشند  مي

 .يافته است
آنگونه . نمايند   براي وقوع صدمات و سوانح فراهم مي       برخي اوقات به رغم وجود مقررات، عدم اطمينان ها و تاخيرها مجال زيادي            

هـا پيشـرفت      البته اين مساله در برخي جنبـه      . االجرا به طرز وسيعي رشد يافته است        كه امروزه مطرح است، ايمني در پناه مقررات الزم        
كارفرما و مجـازات او بـراي       در آن زمان حركت به سمت ايمني محدود به كنترل           . ايمني را به طور چشمگيري دچار نقص كرده است        

تا قرن بيستم كوششي براي بررسي علل تصادفات و پيشگيري از آنها با آموزش كـارگران               . ناتواني در پيروي از الزامات وضع شده بود       
 .تا آن هنگام عمل كنترل وابسته به روش تحميل غرامت بود كه از گذشته به كار برده شده است. و يا اتخاذ تمهيدات ديگر نشد

 پيدايش بيمه جبراني كارگران -2-2-1
هـر  . هاي صنعتي تحت پوشش، جريان صدمات كاري را متوقف نكرد           نياز روز افزون مقررات ايمني و سالمت و تعداد وسيع رشته          

اي وسيله جبران خسارت كارگر آسيب ديده از خطـ        ) بعدها در آمريكا  (در انگليس   . چند مقداري بهبود در شرايط كاري حاصل شده بود        
گمـان  . اي بـود  هاي ايمني حرفه    يكي از نيات طرفداران ايجاد قانون بيمه جبراني كارگران، پيشبرد برنامه          . كارفرما، از طريق قانون بود    

شد هزينه هاي غرامت كه بر كارفرما تحميل خواهد شد، اين انگيزه را در كارفرما ايجاد مي كند كه برنامه هاي ايمني را به عنوان                           مي
اي بـراي نـوع جديـدي از          از ميان قوانين جبراني كـارگران، مجـال تـازه         . هايي برقرار نمايد    طقي در برابر افزايش چنين هزينه     دفاع من 

در آمريكا چنانكه اياالت مختلف قوانيني براي الزام كارفرمـا بـه ايجـاد تـوان پرداخـت غرامـت                    . اي رشد يافت    پوشش و خدمات بيمه   
. امكان قبوالندن سياستهايي كه اين امنيت را فراهم نمايد، براي شركت هاي بيمه سوانح ايجاد شـد                جبراني كارگران تصويب نمودند،     



 39  سير تحول در كارگاه هاي عمراني و مقررات مربوط: دومفصل 
 

 

بيمه كنندگان بيمه سوانح كه   . كنند  حتي امروزه، بخش وسيعي از كارفرمايان بمنظور تامين اين الزام، بيمه جبراني كارگران را تهيه مي               
ها در توسعه بيمه سوانح، به وسيله طرحي          اثرات بازرسي . زرسي ايمني را پايه گذاشتند    نگران پايين نگه داشتن حوادث بودند، خدمات با       

هزينه بيمه بـر    . اين طرح كارفرمايان را ترغيب نمود ايمني بيشتري را در كار خود رعايت كنند             . بنام فهرست رتبه بندي افزايش يافت     
اما با پيچيده   . كرد، كاهش يافت    وده و اهميت آنها را مشخص مي      اي كه بسياري از مخاطرات شناخته شده را مشخص نم           اساس برنامه 

با اين حال اهداف آن ارضا شد، چـرا         . تر شدن فعاليتها و مشكالت روز افزون ثبت برنامه، فهرست رتبه بندي، كاربرد دائمي پيدا نكرد               
 . هم نمودكه انگيزه اوليه قوي براي كارفرمايان به منظور افزودن ايمني به عملكردشان را فرا

پيدايش ايده جبران صدمات كارگري و تالشهاي بيمه كنندگان براي رقابت در صحنه بيمـه بـدون شـك ايمنـي را بـيش از هـر                  
شركت هاي بيمه بمنظور پايين نگه داشتن نرخها و حفظ رقابت پـذيري خـود نيازمنـد دانسـتن                   . فاكتور ديگري در آن زمان ترقي داد      

 اين شركتها متكي به بازديدهاي بازرسان ايمني خود از كارخانجات و كارگاهها و وابسته به گزارشهاي          .طبيعت و گستره ريسكها بودند    
هايي براي فرد بيمه شده در خصوص روشهاي كاهش  بازرسان نيز به نوبه خود توصيه. آنان از ماهيت كسب و كار و مخاطراتش بودند    

 .رسيد راني كارگران، مجال موفقيت چنين خدماتي واقعي به نظر ميتحت تاثير قوانين بيمه جب. كردند مخاطرات فراهم مي
كـرد كـه      حال كه خطا به عنوان فاكتور اساسي مورد توجه در پرداخت غرامات از ميان برداشته شده بود، بـه وضـوح ايجـاب مـي                        

ايـن شـركتها بـه      .  گرديدنـد  كارفرمايان گامهاي مشخصي براي كنترل مخاطرات بردارند و شركتهاي بيمه، منبع عمده دانش ايمنـي              
داليل حرفه اي و كسب سود بيشتر به دنبال جستجوي راههاي اجراي ايمني هستند و از مزاياي مطالعه و گرد آوري داده هاي ايمني            

اي   فهدر حالي كه كارفرمايان به ندرت چنين امكاني در توجه به مساله ايمني به صورت حر               . مند گرديدند   از منابع مختلف و متنوع بهره     
در نتيجه، شركتهاي بيمه تاثير بسزا و متمايزي به برنامه هاي بيمه . داشتند، براي خدمات مطمئن، به شركتهاي بيمه معطوف گرديدند

روشهاي متداول در مهندسـي ايمنـي عمـدتاً پيامـد خـدماتي هسـتند كـه                 . شدگان و بطور غير مستقيم بر توسعه ايمني اعمال كردند         
 . دادند براي بيمه گذاران انجام ميبازرسان بيمه سوانح 

سـتهاي اقتصـادي آنهـا      اشود، چرا كه انگيزه هاي شركتهاي بيمه عمـدتاً توسـط سي             البته اين موضوع بعنوان مزيت محسوب نمي      
نـي  بنابراين اجباري نمودن بيمه جبراني كـارگران و خـدمات ايم  . هاي جامع پيشرفت مقوله ايمني شود و نه توسط نيازمندي    تنظيم مي 

ها، نظر برخي كارفرمايان بود مبني بر اينكه خريد بيمه، مسـئوليت              يكي از نارسايي  . بيمه گر براي تقليل صدمات به حداقل، كافي نبود        
شد كه در يك موقعيت بيمه اي، حوادث نگراني بيمه گر باشـد، چـرا كـه اساسـاً او بـراي            فرض مي . دارد  ايمني را از دوش آنان بر مي      

رسد كه    بنابراين انگيزه كاهش هزينه كه پايه و اساس بسياري برنامه هاي ايمني است، بنظر مي              . ا قرارداد بسته است   ه  پرداخت هزينه 
كـه حفـظ و نگهـداري سـوابق         ) رده بندي تجربه  (اين مانع تا حدي با ارائه طرحي به كارفرمايان          . چندان جالب توجه بيمه گزار نباشد     

آمدند، تنها هزينه هاي صدماتي را كه تجربه          كارفرماياني كه تحت پوشش طرح در مي      .  گرديد نمود، برطرف   خوب ايمني را ترغيب مي    
البته، صدمات كاري، هزينه هاي زيـادي       . شدند  كردند به عالوه هزينه خدمات بيمه گر براي مديريت پرداخت غرامت را متقبل مي               مي

مايي به اين هزينه ها آگاه باشد انگيزه مالي بيشتري براي مديريت ايمني وقتي كارفر. كند اند، تحميل مي   بر كارفرماياني كه بيمه نشده    
 .خواهد داشت
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  ظهور معيارهاي عملكرد-2-2-2
پس از طي مرحله استفاده از تاثير گذاري پرداخت غرامت در كاهش مخاطرات كاري، تمركز جديـد بـر كـاهش صـدمات كـاري،         

، (ANSI)١ مؤسسـه اسـتانداردهاي آمريكـا    1937در .  داده هاي صدمات كاري شـد طبيعتاً منجر به نياز به روش يكپارچه جمع آوري     
تا جايي كه تعداد وقوع، همچنين وخامت نسبي صدمات مطرح . شيوه جمع آوري و سنجش تجربه صدمات كاري آمريكا را منتشر كرد   

بـا ايـن حـال      .  وقوع و شدت حادثه يـا صـدمات        تواتر: اند  باشد، نويسندگان استاندارد دو نسبت سنجش صدمات وارده را پيشنهاد داده          
هر چنـد، چنـدين بـار در ايـن اسـتاندارد            . متاسفانه در استاندارد، داده هاي يكپارچه مورد نياز براي سنجش درست، فراهم نشده است             

 كامل بود كه يكـي      ريشه بحث بيشتر، ناشي از تعريف از كارافتادگي موقت و         . تجديد نظر شد، اما منتقدانش هرگز كامال راضي نشدند        
 . باشد از مقوله هاي سنجش صدمات منجر به از كارافتادگي در روش سنجش استاندارد مي

 توسـعه يافتـه، داده      )OSHA(جاي خود را به روش نرخ وقوع كه توسط اداره ايمني و سالمت حرفه اي                 ANSIامروزه استاندارد   
سطه تعداد و تنوع مقررات، قوانين و تصميمات قضايي كه به هر طريقـي              توان اذعان كرد نقش دولت در حركت ايمني به وا           مي. است

بسياري مؤسسات دولتي پديد آمده از قوانين ايمني بـراي          . شده روند مفاهيم ايمني را شكل داده اند، بسيار حياتي و اثرگذار بوده است             
. انـد   ثر در عملكرد كنترل صدمات، بنياد نهاده شده       هاي مؤ   پايه گذاري، هدايت، تقويت، توصيه و در مواردي تحقيق در خصوص برنامه           

شود، با    آمار تلفات در معادن، نقطه روشني در تجربه ايمني دولت محسوب نمي           . ، ايمني معادن به تصويب رسيد     1966بعنوان مثال در    
عمدتاً بخـاطر فاجعـه     . بود  ين مي اين حال احتمال دارد كه در غياب تالشهاي اين اداره، تجربه صدمات در معادن ذغال بسيار بدتر از ا                  

ظـاهرا بسـياري از     .  مصوبه ايمني و سالمت معادن ذغال فـدرال بـه تصـويب رسـيد              1968معدن ذغال در ايالت ويرجيناي غربي در        
ـ  2قبالً فقط ( روز شدند  5مثالً معادن گازي قابل انفجار ملزم به بازرسي يك بار در هر             . مفرهاي قديمي بسته شدند    ). ود بار در سـال ب

 .براي اولين بار سالمت معادن، نظير ايمني انها تحت حفاظت قرار گرفت
همچنين نقش هدايتي در شكل دهي كوشـش  ) به وسيله اعمال قانون(در اين زمان دولت تالش كرد عالوه بر نقش ايجابي خود        

اداره آمار وزارت كار يك .  كننده، ايفا كندهاي ايمني از طريق كاربرد متقاعد كنندگي خود در توسعه مقررات دولتي و مؤسسات كنترل       
ثبت آمار تجربه صدمات كاري ملـي، يكـي   . بخش اصلي وزارتخانه بود كه جمع آوري و اشاعه داده ها در زمينه كار را بر عهده داشت       

 . صنعتي مطلوب بنا نهاد وزارتخانه، اداره استانداردهاي كار را براي توسعه استانداردهاي 1934در . از مسئوليتهاي اين اداره بود
) 1970( اسـتيجر  -بيشتر تاثير وزارتخانه بر ايمني كار حاصل فعاليت آن با وزارتهاي ايالتي كار بود تا منجر به ظهور مصوبه ويليام                   

مسـئوليت اصـلي    OSHAتا زمان تصـويب  . ، مصوبه ايمني و سالمت حرفه اي شناخته شده است، گرديد  (OSHA)كه بيشتر به نام     
قوانين اوليه ايمني در اياالت داراي هـدف        . اي معطوف به اياالت بود      ات دولتي مربوط به جلوگيري از صدمات و بيماريهاي حرفه         اقدام

. قوانين موجود عموماً بهداشت، تهويه، الزام به وجود مفرهاي آتش و ابزار اطفاء حريق را تحـت كنتـرل داشـتند                . و تعداد محدود بودند   
 انواع ماشينها اشاره مي كرد، با اين حال فرايندها و كاركردهاي جديد براي قانون گذاران ايـالتي بسـيار سـريع                      برخي قوانين به ايمني   

 . افتاد، به طوريكه قادر نبودند پا به پاي شرايط متغير كاري پيش روند اتفاق مي
دهد  ون به دولت فدرال اين اختيار را مي  اين قان . را نافذترين قانون ايمني مي دانند كه تا به حال وضع شده است             OSHAبسياري  

گـذارد، وضـع و تقويـت نمايـد و            كه استانداردهاي ايمني و سالمت را براي كليه مكانهاي كاري كه بر تجارت داخل ايـالتي اثـر مـي                   

                                                 
١ American National Standards Institute 
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ه اي جديـد    سه مشخصه ابتكاري اين مصوبه در اينجا شايان ذكر است، مؤسسـ           . استانداردهايي براي جرائم جزايي و مدني اعمال كند       
در حـالي كـه وزارت   . در نظر گرفته شد OSHAايجاد شد و يك معاونت وزير كار براي   OSHAبنام اداره ايمني و سالمت حرفه اي        

، در مشـاوره بـا      HHS(1(كار مسئول وضع استانداردهاي ايمني و سالمت حرفه اي فدرال است، وزارت بهداشـت و خـدمات مردمـي                    
، OSHAقات و تجربيات و مسائل مرتبط با ايمني و سالمت حرفـه اي بـراي توسـعه اسـتانداردهاي                    وزارت كار مسئول هدايت تحقي    

موسسـه  . باشـد  انتشار داده هاي مربوط به بيماريهاي حرفه اي و هدايت بازرسيهاي الزم جهت به انجـام رسـيدن ايـن تكـاليف، مـي                  
در سالهاي اخير مؤسسـه ملـي بهداشـت،       . يس گرديد  تاس NIOSH(2 (جديدي تحت عنوان مؤسسه ملي بهداشت و سالمت حرفه اي         

تحت مديريت وزارت بهداشت و خدمات مردمي نقش اساسي در انگيزش تحقيقات در مورد فاكتورهاي اساسي ايمني و سالمت داشته 
 .كند يمؤسسه ملي بهداشت، ساالنه منابع زيادي براي محققان واجد صالحيت براي بررسي عناصر ايمني و سالمت اهدا م. است

در نتيجـه امـروز زنجيـر شـگفت آوري از           . به موازات رشد عالقه جمعي به كنترل مخاطرات، تعداد عوامل كنترلي افزايش يافـت             
اين مقررات از مخاطرات جاني و اعضاي بدن گرفته تـا آنهـايي كـه               . مؤسسات براي نيل به كنترل مخاطرات متنوع بوجود آمده است         

در ادامه استانداردها و آيين نامه هايي كه در راستاي نقش هدايت گـري و               . اند  يد مي كنند، گسترده شده    تنها امنيت مالي فردي را تهد     
فرهنگ سازي از سوي سازمانهاي متولي ايمني و بهداشت كاري در كشورهاي مختلف بـراي ايمنـي در كارگاههـاي عمرانـي وضـع                        

 .شوند اند، معرفي مي شده

 (EEC/٩٢/٥٧)خت اتحاديه اروپا  آيين نامه ايمني در صنعت سا-2-3

مصوب اتحاديه اروپا در مباحـث ايمنـي و بهداشـت            EEC/٨٩/٣٩١ دستورالعمل   16 در راستاي تكميل بند      24/6/1992در تاريخ   
 3كاري و شغلي، هشتمين دستورالعمل مجزاي ايمني با نام حداقل الزامات سالمت و ايمني در كارگاه هاي ساخت موقت يـا متحـرك                      

(٩٢/٥٧/EEC)      در اين دستورالعمل به تبيين وظايف هر يك از اركان پروژه هـا از              . باشد   پيوست مي  4 بند و    14 تدوين شد كه شامل
قبيل كارفرمايان، مشاورين و به خصوص پيمانكاران كه مسئوليت به كارگيري مستقيم نيروي انساني را بر عهده دارند، پرداخته شـده                     

ي و عملكردي به وضعيت كارگاههاي عمراني نداشته و در چارچوب سياستگذاري براي كشـورهاي               اين دستورالعمل نگاه عمليات   . است
 .عضو به منظور تدوين ضوابط مورد نياز با توجه به شرايط هر كشور نگاشته شده است

 :باشد  محتويات مندرج در بندهاي اين دستورالعمل به شرح زير مي
 موضوع و هدف اين دستورالعمل : 1بند 
 تعاريف : 2بند 
  توجهات اوليه– طرح ريزي ايمني و سالمتي – انتصاب هماهنگ كنندگان  :3بند 
 اصول اوليه:  مرحله تدارك پروژه  :4بند 
 وظايف هماهنگ كننده ها: مرحله تدارك پروژه  : 5بند 

                                                 
١ United States Department of Health and Human Services 
٢ National Institute for Occupational Safety and Health 
٣ Directive ٩٢/٥٧/EEC: minimum health and safety requirements at temporary or mobile construction 
sites 
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 وظايف هماهنگ كننده ها:  مرحله اجراي پروژه  :6بند 
 )پيمانكاران(رين پروژه و استخدام كنندگان كارگران  مسئوليت هاي كارفرمايان، ناظ :7بند 
 مصوب اتحاديه اروپا EEC/٨٩/٣٩١ دستورالعمل 6 تكميل بند  :8بند 
 )پيمانكاران(وظيفه استخدام كنندگان  : 9بند 
  تعهدات اشخاص ثالث :10بند
 اطالعات شخصي كارگران : 11بند
 مشاوره و مشاركت كارگران : 12بند
 وست هااصالح پي : 13بند
 دستورات نهايي : 14بند

هـاي طـرفين درگيـر در     مسئوليت  شود در اين ضوابط اساساً تكيه اصلي بر روي نگاه كالن و بررسي وتعهدات و                  چنانكه ديده مي  
 محتويـات منـدرج در    . شـود   همراه با اين دستورالعمل پيوستهاي خاصي منتشر شده است كه در ادامه به آنها اشاره مي               . كار بوده است  

 :باشد پيوست هاي اين دستورالعمل به شرح زير مي
فهرستي از فعاليت هاي متداول ساختماني و عمراني ارجاع داده شده بـه بنـد دوم دسـتورالعمل و توجهـات ايمنـي                        : 1پيوست  

 :مرتبط با هر كدام شامل 
  حفاري -
  عمليات خاكي-
  ساخت-
  نوسازي-
  خرابي و انهدام-
  نگهداري-
  زهكشي-

ريسك هاي ويژه درگير در كار به منظور امنيت و سالمتي شخصي كارگران، ارجاع داده شده به پاراگراف                   ليستي از  : 2ت  پيوس
 :دوم بند سوم دستورالعمل شامل 

  ريسك سقوط-
  مواد بيولوژيكي و شيميايي-
  برق و نيرو-
  ريسك غرق شدن-
  استفاده از مواد منفجره-
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 )HSE(اخت از انتشارات اداره بهداشت و ايمني انگلستان  آيين نامه ايمني صنعت س-2-4

 سال گذشته   25در  .  ميليون نفر در كشور بريتانيا متشكل از انگلستان، ولز و اسكاتلند در صنعت ساخت مشغول به كار هستند                  2/2
 مقررات و ضـوابط مـورد نيـاز و          در راستاي تدوين  . اند   نفر شاغالن اين بخش در اثر حوادث كاري از بين رفته           2800حدود  ) 2006تا  (

رود، در   انگلسـتان بـه شـمار مـي    HSE) ١ (ضروري درباره ايمني در بخشهاي مختلف كاري كه از اهم وظايف اداره بهداشت و ايمني
امـه  آيين ن  (EEC/٩٢/٥٧) و پيرو دستورالعمل مصوب اتحاديه اروپا در رابطه با اتخاذ تدابير ايمني در كارگاههاي عمراني                 1996سال  

 .اند  گرد هم آمدهCHSW(2(خاصي در رابطه با ايمني در صنعت ساخت نگاشته است كه تحت عنوان مقررات 
باشد كه همچنـين تعـدادي از قـوانين           يك مجموعه از مقررات ساده، مدون و كاربردي براي صنعت ساخت مي            CHSWمقررات  

طراحـي و  (جراي دستورالعمل كالني كـه بـا معرفـي مقـررات سـاخت              اين مقررات در راستاي ا    .جديد و مهم اجرايي را در بر مي گيرد        
 . شروع شده بود را تدوين شده است3)مديريت

به عنـوان   . دهد  راهكارهاي مشروحي را به منظور فعاليت صحيح و ايمن در فعاليت هاي صنعت ساخت ارايه مي                CHSWمقررات  
اين مقررات تمامي فعاليت هاي صـنعت سـاخت بجـز           . كند  ريح بيان مي  مثال، نحوه و مقررات ايمني در عمليات هاي حفاري را به تش           

 . گيرند اي مورد بررسي قرار مي عمليات هاي باالبري تحت مقررات جداگانه. دهد فعاليت هاي مربوط به عمليات باالبري را پوشش مي
اي كـه     اشته و چه اشـخاص متفرقـه      اجراي صحيح اين مقررات، سالمتي و ايمني تمامي افراد، چه آنهايي كه در ساخت شركت د               

حوزه نفوذ اين مقررات در بين كليه كارفرمايان و         . نمايد  ممكن است تحت تاثير حوادث ناشي از كار در كارگاه قرار بگيرند را تامين مي              
 افراد تحت هاي مندرج در اين آيين نامه كارهاي محوله خود و       باشد كه مكلف هستند برمبناي شيوه       خويش فرمايان صنعت ساخت مي    

 .مسئوليت خويش را از طريق ايمن به انجام برسانند
،  قرار گرفته اند را با ذكر مقررات مربوط به آن حوزه CHSWدر اين بخش حوزه هايي از صنعت ساخت كه تحت پوشش مقررات        

 :گيرد  مورد بررسي قرار مي
 ) 1ماده ( حوزه نفوذ قانون و تاريخ شروع -
 مل تعاريف و عناوين به كار رفته در متن قانونشا) : 2ماده ( تفاسير -
 .گيرند شامل محلها و افرادي كه تحت پوشش قانون قرار مي) : 3ماده ( موارد كاربرد -
افراد و كساني كه بر اساس قانون بايد وظايف و تعهدات مربوطـه را انجـام داده و در قبـال آن مسـوول                        ) : 4ماده  ( افراد متولي    -
 .هستند
 معرفي مكان امن به لحاظ كاري و شرايط مربوط) : 5ماده ( امن كاري  مكان هاي-
 كليات ضوابط عمومي و فراگير مربوط به سقوط ها) : 7 و6ماده ( جلوگيري از سقوط ها -
 كليات ضوابط عمومي مربوط به پيشگيري از سقوط اشيا در كارگاهها) : 8بخش ( خطرات ناشي از سقوط اشيا -
 ها، تخريب، انفجار  شامل پايداري سازه) : 11 و 10، 9ماده ( ها  شروع كار در سازه-
  )13و12هاي  ماده( حفاري ها، سدهاي خاكي و كيسون ها -

                                                 
١ Health and Safety Executive 
٢ Construction (Health, Safety and Welfare) ١٩٩٦ 
٣ Construction (Design and Management) Regulations ١٩٩٤ 
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 )14ماده ( محافظت يا اجتناب از غرق شدگي -
 )17و16،15هاي  ماده(ها   مسيرهاي تردد، وسايل نقليه، درها و دريچه-
هاي احتياطي و پيشگيري از   راههاي فرار، رويه شامل خطر آتش،) : 21و20،19،18هاي   ماده( محافظت و كنترل حوادث بحراني -

 وقوع آتش
 )22ماده ( تسهيالت ضروري و مورد نياز در كارگاهها -
 شامل تهويه، دما و شرايط جوي، نور و ساير موارد فردي، ) : 26و25،24،23هاي  ماده( شرايط محيطي -
هـا و     هاي ادواري و نابهنگام، نحـوه تهيـه گزارشـها صـدور تاييديـه               شامل آموزش، بازرسي  ) : 30و29،28هاي    ماده( رويه كاري    -
 ها گواهي

در كنار اين قانون تعدادي ضميمه نيز تدوين شده است كه مشخصاً به موارد خاص و ضروري در موضوع ايمني كارهاي عمرانـي                       
 :اين ضميمه ها عبارتند از . پردازد مي

 ت مربوط به گارد ريلها و حفاظت مسيرهاي عبورمقررا : 1 ضميمه -
 مقررات مربوط به شرايط كار در داربست و محلهاي موقت ايجاد شده در ارتفاع : 2 ضميمه -
 مقررات مربوط به وسايل حفاظت فردي : 3 ضميمه -
 مقررات مربوط به تجهيزات و ابزار جلوگيري از سقوط : 4 ضميمه -
 ه نردبانها و وسايل كار در ارتفاعمقررات مربوط ب : 5 ضميمه -
 مقررات مربوط به تجهيزات و تسهيالت آسايشي كارگاهي : 6 ضميمه -
 .مقررات مربوط به بخشها و قسمتهايي از كار كه نياز به بازرسي دارند : 7 ضميمه -
 .مقررات مربوط به نكاتي كه لزوماً بايد در تهيه گزارشهاي بازرسي لحاظ شوند : 8 ضميمه -
در طول ساليان گذشته در قالبهاي مختلفي درباره ايمني در كارگاههـاي             HSEلبته اين قانون خود به تنهايي كافي نبوده و اداره           ا

تـــوان بـــه ســـايت  بـــراي كســـب اطالعـــات بيشـــتر مـــي. عمرانـــي دســـتورالعمل، گـــزارش و راهنمـــا تهيـــه كـــرده اســـت
http://www.hse.gov.uk/construction/information.htm راجعه كردم. 

 )ILO( سازمان بين المللي كار - آيين نامه ايمني و سالمت در صنعت ساخت -2-5

همكاري بين المللي در مورد پيشگيري حوادث از اواخر قرن نوزدهم با تشكيل كنگره ها، كنفرانس ها و ايجـاد انجمـن هـايي در                
 در شهر بال سوييس كه پايه دفتر امروزي سازمان بين المللي كار را               دفتر بين المللي كار    1901اين زمينه آغاز گرديد تا اينكه در سال         

مـذاكرات  . اين فعاليت ها در بحبوحه جنگ هاي اول و دوم جهاني براي مدتي به صورت راكد باقي مانـد        . داد، تاسيس شد    تشكيل مي 
بنيان گذاري يك سازمان دائمي به منظور       پيمان صلح كه به جنگ پايان داد، عالوه بر تاسيس جامعه ملل، حاوي تصميماتي راجع به                 

 بـه   1916به اين ترتيب سازمان بين المللي كار به عنوان يكـي از بازوهـاي اجرايـي در سـال                    . حمايت و بهبود سرنوشت كارگران بود     
 . وجود آمد
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ادواري دور هـم جمـع       كشـور جهـان را در اجـالس          165امروزه سازمان بين المللي كار، نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران           
االجرايي را بر اساس مقـررات سـازمان ملـل متحـد در               كند و از طريق كنوانسيون هاي سازمان بين المللي كار استانداردهاي الزم             مي

تالش سازمان بين المللي كـار در زمينـه تـدوين اسـتانداردهاي             . كند  جهت ارتقا پيشرفت هاي اجتماعي در كشورهاي عضو ايجاد مي         
به منظور ايجاد كتاب هاي مرجع در زمينه حفاظت و بهداشت كار و تهيه نمونه هايي بـراي تـدوين آيـين نامـه هـاي ملـي                         گوناگون  

 .اين دستور العمل ها تاكنون در بخش هاي مختلفي مانند معدن، كشاورزي، صنايع و غيره تدوين شده اند. باشد مي
، با موضوع ايمني و سالمت در صنعت ساخت و بـا            1988در سال    C١٦٧در بخش عمران و صنعت ساخت نيز كنوانسيون شماره          

المللي كار در شهر ژنو تصويب گرديد كه پايه اي براي             در اجالس هفتاد و پنجم سازمان بين      1نام كنوانسيون ايمني در صنعت ساخت       
قهاي پيش رو اعضا تهيه گرديده بود كه        در اين كنوانسيون كليات راجع به ايمني و اف        . اي با همين موضوع قرار گرفت       نامه  تدوين آيين 

 . باشد مي (EEC/٩٢/٥٧)از لحاظ ساختاري مشابه دستورالعمل اتحاديه اروپا 
 بر پايـه كنوانسـيون يـاد    1991اي كه حالت توصيه نامه دارد، در سال  در اين راستا و پس از تصويب كنوانسيون يادشده آيين نامه      

رچوب متناسب قانوني، سازماني، فني و آموزشي براي حفظ ايمني و سالمت در صـنعت سـاخت          تهيه اين راهنما با چا    . شده تدوين شد  
 : باشد و نگاهي دارد به  مي

 .اند جلوگيري از حوادث، بيماري ها و تاثيرات زيان آور بر روي سالمتي كارگراني كه در صنعت ساخت به كار گرفته شده -1
 .ختاطمينان از طراحي و اجراي مناسب پروژه هاي سا -2

 .مهيا نمودن وسيله اي براي آناليز طرحهاي ساخت از نقطه نظر ايمني، سالمت و شرايط كاري -3

 
 :محتويات مندرج در بندهاي اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد 

  كليات و موارد عمومي مشتمل بر تعاريف، اهداف و حوزه كاربرد :1بند 
و سازمانهاي كشوري، كارفرمايان و خويش فرمايان، هماهنگي و همكاري،           وظايف عمومي مشتمل بر وظايف مسووالن         :2بند  

 هاي ساخت حقوق و وظايف كارگران، وظايف طراحان، مهندسان و مشاوران از نقطه نظر ايمني و تعهدات مالكان پروژه
 احتياط هاي مورد نيـاز       ايمني اماكن كار مشتمل بر ضوابط كلي، وسايل ورود و دسترسي، نگهداري محوطه و محل كار،                 :3بند  

ها، جلوگيري از ورود افراد غير مرتبط با كار، جلوگيري و مقابله با آتش سـوزي و                   در مقابله با سقوط، افتادن اشيا و ريزش ابنيه و سازه          
 تامين نور كافي

هـداري وسـايل، ابـزار و      ها و نگ     داربست ها و نردبان ها مشتمل بر ضوابط كلي، مواد و مصالح، طراحي و احداث، بازرسي                 :4بند  
 گيري از داربستها و به كار گيري داربستهاي معلق تجهيزات باالبري مواد و مصالح، داربستهاي پيش ساخته، بهره

 ها، انواع جرثقيلهاي دستي، تاوركرينها و كابلهاي مربوطه  گيره  وسايل باالبري مشتمل بر ضوابط كلي، قالبها، :5بند 
هاي مكانيكي، بولـدوزرها، اسـكريپرها،        ري، حمل مصالح و عمليات خاكي مشتمل بر ضوابط كلي، بيل           تجهيزات خاكبردا   :6بند  

 آالت عمليات آسفالت و غلتكها فينيشرهاي پخش آسفالت و ساير فينيشرها، ماشين

                                                 
١ C١٦٧ : Safety and Health in Construction Convention, ١٩٨٨ 
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 ماشينهاي كـار بـا       ماشين آالت، تجهيزات و ابزارهاي دستي مشتمل بر ضوابط كلي، ابزار دستي بادي، ابزار دستي برقي،                 :7بند  
آالت عمليات بتني، كمپرسوها و ماشينهاي تحت فشار، تسـمه نقالـه،              چوب، موتوهاي ديزلي و برقي، سيلوهاي نگهداري مواد، ماشين        

 سنگ شكن ها و ژنراتورهاي توليد برق
  كار كردن در ارتفاع مشتمل بر ضوابط كلي، كارهاي مربوط به سقف و دودكشها :8بند 
مشتمل بر ضوابط كلي، انواع حفاريها، نحوه اجرا، تهويه، جلـوگيري از آتـش،       ) شفت، تونل، تخليه مواد   ( زيرزميني    حفاري  :9بند  

 جابجـايي مصـالح، كنتـرل غبـار، و لولـه كشـي               برق و تامين نور، دريلينگ، حمل و نقل، نگهداري و جابجايي مواد منفجره، انفجـار،              
 زيرزميني
 و كار در هواي فشرده مشتمل بر ضوابط كلي، كار در كيسونها سدهاي موقت، كار در تونلها                   سدهاي خاكي، كيسون ها     :10بند  

 با هواي فشرده
اي، قالب بندي و كارهاي بتني مشتمل بر ضوابط كلي، نصب و برچيدن قابهاي فلزي و پـيش سـاخته،                       قاب هاي سازه    :11بند  

 هاي بتن درجا، ضوابط سقفهاي موقت، قالب بندي، سازه
 شمع كوبي مشتمل بر ضوابط كلي، بازرسي و نگهداري تجهيزات شـمع كـوبي، عمليـات و تجهيـزات كـوبش شـمع،                         :12 بند

 كوبهاي شناور، شيت پايلها شمع
 هاي امداد و نجات  كار روي آب مشتمل بر ضوابط كلي، قايقها و شناورها، رويه :13بند 
هاي فلزي، تخريب دودكشـهاي       وارها، تخريب سقفها، تخريب سازه     عمليات تخريب مشتمل بر ضوابط كلي، تخريب دي         :14بند  

 بلند، استفاده و رفع مواد مصالح حاوي آزبست
  كارهاي برقي مشتمل بر ضوابط كلي، بازرسي و نگهداري، آزمايش :15بند 
  مواد منفجره مشتمل بر ضوابط كلي، حمل، نگهداري و جابجايي، دور ريز مواد منفجره :16بند 
 خطرات بهداشت و سالمتي، كمك هاي اوليه و خدمات سالمت شغلي مشـتمل بـر الزامـات كلـي، خـدمات بهداشـت                      : 17بند  

كاري، كمكهاي اوليه، مواد خطرناك، هواي نامطلوب، خطرات دريافت پرتو، خطرات ناشي از گرما، سرما و شـرايط مرطـوب، آلـودگي           
 صوتي و لرزش، مواد بيولوژيكي، ضوابط اضافي

 تجهيزات و وسايل حفاظت شخصي مشتمل بر ضوابط كلي و انواع   :18بند 
تسهيالت رفاهي و آسايش درون كارگاهي مشتمل بر ضـوابط كلـي، آب آشـاميدني، تاسيسـات بهداشـتي، تاسيسـات                      : 19بند  

 شستشو، تعويض لباس
  آموزش و اطالعات :20بند 
 ها  گزارش حوادث و بيماري :21بند 
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 اي آمريكا  سالمت در صنعت ساخت اداره بهداشت و ايمني حرفه آيين نامه ايمني و -2-6

.  دولت فدرال اداره كار را در وزارت كشور ايجاد كـرده بـود             1884 تاسيس شد، هر چند از سال        1913وزارت كار اياالت متحده در      
اي  د كه سرانجام تاثير قابـل مالحظـه  با اين حال تقاضا براي وزارت مجزا، سازماندهي چندين واحد اداري در وزارتخانه را موجب گردي   

 اين وزارت، تدوين استانداردهاي كار را براي توسعه استانداردهاي صنعتي در 1934در . اي در اين كشور داشت در پيگيري ايمني حرفه
 .صنايع مختلف به منظور دستيابي به شرايط مطلوب بنا نهاد
-91 حاصل تعامل استاندارها با وزارت كار بود كه با قانون عمومي شماره              بر اساس شواهد عمده تاثير حاصل شده بر ايمني كارها         

شناخته ) اي  مصوبه ايمني و سالمت حرفه    (،  (OSHA)كه بيشتر به نام مردم پسند       ) 1970 (1 استيجر - تحت عنوان مصوبه ويليام    596
ايـن قـانون فـدرال بـه دولـت ايـن اختيـار را               .  در سراسر كشور اياالت متحده اجرايي گرديد       1971شده است، ظهور كرد و در آوريل        

بر اساس ايـن قـانون مسـووليت كـاربرد          . دهد، تا استانداردهاي ايمني و سالمت را در كليه مكانهاي كارگري، اجرا و تقويت نمايد                مي
اي با همـين نـام        ط اداره استانداردها، نظارت بر اجرا و اعمال مجازاتها طبق قانون به وزارت كار اياالت متحده واگذار شده است و توس                  

 .شود هدايت مي) OSHA -اي  ايمني و سالمت حرفه(
دهد در سايه اين قانون بتواند دستورالعمل ها و ساير مقـررات ضـروري را كـه اسـتانداردهاي                     اين قانون به دولت فدرال اجازه مي      

استانداردهايي براي جرائم جزايـي و مـدني اعمـال          ايمني و سالمت را براي كليه مكانهاي كاري داخل ايالتي، وضع و تقويت نمايد و                
هاي قانوني و ادواري نسبت به برقراري ضوابط مورد نياز در كليه            همچنين بتواند با ابزار و محملهاي فشار قانوني و انجام بازرسي          . كند

 .مكانهاي كاري اقدام كند
كاري، عاري از مخاطرات شـناخته شـده ميكنـد، در مـورد     اين مصوبه، كه كليه كارفرمايان را موظف به فراهم نمودن موقعيتهاي        

اين مصوبه اجـازه همكـاري وزارت   . مسؤوليتهاي وزارت كار و وزارت خدمات انساني و سالمت براي اجراي مصوبه كامال صريح است          
 بيني امكان حصول    مشخصه مهم مصوبه پيش   . دهد  را به عهده دارد، مي     OSHAكار با اداره ايمني وسالمت حرفه اي را كه راهبري           

 . اختيارات از اداره كار براي تك تك اياالت بمنظور فراهم نمودن استانداردهاي خاص ايالتي است
 با موضوع آيين نامه ايمني و سالمت در صـنعت           1926تحت دستورالعمل شماره     OSHAمقررات مربوط به بخش صنعت ساخت       

ايـن مقـررات همچنـين در       . ر ادامه ويرايشهاي متعدد آن عرضـه شـده اسـت           منتشر گرديد و د    1979 براي اولين بار در سال       2ساخت
اين آيين نامه مفصـل     . شود   نيز پذيرفته شده و جزو مقررات الزام آور در كشور آمريكا تلقي مي             CFR(3(نامه هاي فدرال      چارچوب آيين 
 :ست  بخش به شرح زير تهيه شده ا26 صفحه بوده كه در 1078 ماده و 1000داراي بيش از 

 1-5مواد         كليات :Aبخش 
 10-16مواد        تفاسير كلي : Bبخش 
 20-35مواد      الزامات كلي ايمني و سالمت : Cبخش 

                                                 
١ Williams-Steiger 
٢ Part ١٩٢٦ - Safety and Health Regulations for Construction 
٣ Code of Federal Regulation 
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مواردي نظير الزامـاتي كـه بايـد پيمانكـاران رعايـت نماينـد،              . در اين بند الزامات ايمني و سالمتي به صورت كلي ذكر شده است            
در مـورد  . انـد   و مناطقي كه اين استاندارد مي بايست در آنها اعمال گردد، در اين بخش مشـخص شـده         مسئوليت جلوگيري از حوادث   

همچنين مواردي از رعايت ايمنـي نظيـر محافظـت از آتـش             . آموزش و تربيت افراد در رابطه با مسايل ايمني مواردي ذكر شده است            
 .اند اند، در اين بند معرفي گشته ن شدهسوزي، تجهيزات حفاظت شخصي كه در بندهاي ديگر به تفصيل بيا

 50-66مواد     سالمت شغلي و كنترل هاي محيطي : Dبخش 
در اين بند بحث جامعي در رابطه با مسائلي نظير سـرويس هـاي پزشـكي و كمـك هـاي اوليـه، مسـائل بهداشـتي مربـوط بـه                               

 به گاز، بخار، دود، غبار و مه، روشنايي و تهويـه محـل              ها، مشاغل در معرض صدا، پرتوهاي يوني و غير يوني، مسائل مربوط             فاضالب
باشند، صورت گرفته     كار، ارتباطات خطرناك، مديريت ايمني مواد شيميايي خطرناك كه جزو موارد مربوط به كنترل هاي محيطي مي                

 .است
 95-107مواد     حفاظت شخصي و تجهيزات نجات : Eبخش 

كننـد و     گيرد كه از اعضاي مختلف بدن در مقابل خطرات گوناگون محافظـت مـي               يتجهيزات حفاظت شخصي، لوازمي را در بر م       
در ايـن بنـد معيارهـايي بـراي اسـتفاده از            . شـوند   هاي محـافظ مـي      شامل لباس هاي محافظ، دستگاه هاي تنفسي، صفحه ها و نرده          

ر، گـوش، چشـم، صـورت و دسـتگاه          شود و به صورت مجزا روشهايي براي محافظت از پاهـا، سـ              تجهيزات حفاظت شخصي ارائه مي    
همچنين در مورد تجهيزات محافظي نظير كمربند ايمني، طناب نجات، تورهاي ايمني، وسايل مـورد نيـاز بـراي           . شود  تنفسي بيان مي  

 .گردد كار كردن روي آب و يا نزديك آن مواردي ذكر مي
 150-159مواد      پيشگيري وحفاظت از آتش  : Fبخش 

ه كارگيري تدابير الزم به منظور پيشگيري از آتش سوزي در تمامي فازهاي پروژه ساخت و همچنين تعبيه لوازم پيمانكاران براي ب
در اين بند به موضوع مقابله با آتش سـوزي پرداختـه شـده و راه هـايي نظيـر                    . باشند  مقابله با آتش در صورت بروز حادثه مسؤول مي        

نند كپسول ها، تجهيزات ثابت نظير آبپاش هاي سقفي، ابزار هشدار آتش، پله هاي خروج              استفاده از منابع آبي، تجهيزات قابل حمل ما       
در ادامه عوامل مسبب آتش سوزي نظير لوازم برقي و سيم ها، احتراق داخلي موتورخانـه،                . براي محافظت در برابر آن بيان شده است       

ه هاي گازي و نفت خام و راه هاي پيشـگيري از بـروز حـوادث آتـش                  مواد موجود در انبارها، مواد سوزا و مايعات قابل اشتعال، فراورد          
 . دهد سوزي را شرح مي

 200-203مواد        نشانه ها، عالئم و موانع :Gبخش
در اين بند الزاماتي راجـع  . بايست در كل زمان هايي كه كار در حال انجام است مشخص و قابل رويت باشند                ها و نمادها مي     نشانه

ه ها نظير، عالمت خطر، احتياط، خروج، راهنما، جهت يابي از لحاظ شرايط ظاهري نظير شكل، اندازه و رنگ تـابلو بيـان                       به انواع نشان  
 .گردد مي

 250-252مواد      جابجايي، انبار كردن، استفاده و دفع مواد :Hبخش 
اسـتفاده از   (ين آالت بـراي بـار بـرداري مصـالح           ، مجهز كردن ماشـ    )شرايط انبار (در اين بند الزاماتي در رابطه با انبار كردن مواد           

 . گردد و در نهايت دفع مواد زائد بيان مي) زنجيرهاي فلزي، طناب، قالب، پوشش هاي مصنوعي نظير نايلون، پلي استر
 300-307مواد       )دستي و ماشيني(ابزارها :  Iبخش 
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بايست تحت يك شرايط      گيرند، مي   كاران مورد استفاده قرار مي    همه ابزار هاي دستي يا ماشيني و تجهيزات مشابه كه توسط پيمان           
همچنـين  . اگر طراحي ابزارها همراه با محافظ در نظر گرفته شده است، استفاده از آن در هنگام كار الزامي است           . ايمن نگهداري شوند  

قوط، پرت شدن، بريـدگي، ترشـحات و يـا    كنند در معرض خطرهايي نظير س      به دليل اينكه افرادي كه از ابزارهاي مختلف استفاده مي         
در ادامه اين بند به معرفي هر يك از ابزارهاي دسـتي          .بايست از تجهيزات حفاظت شخصي استفاده نمايند        گازهاي مضر قرار دارند، مي    

 .و ماشيني و الزامات كار كردن ايمن با آنها پرداخته شده است
 350-354مواد       جوش كاري و برش : Jبخش 

در جوش كاري يا برش كـاري بـا گـاز،    . شود بايست لحاظ گردد بيان مي    ن بند الزاماتي كه در كار با جوش و برش كاري مي           در اي 
در جوش كاري قوس الكتريكـي نيـز        . الزاماتي را رعايت نمود   ) انتقال، انبار كردن، قرار دادن در محل كار       (بايد در رابطه با سيلندر گاز       

چه در جوش كاري و چه در بـرش كـاري بايـد قبـل از     . با الكترودها، انبرهاي الكترود در نظر گرفته شود    بايست مواردي در رابطه       مي
بايسـت   به دليل وجود گاز هاي مضر، تهويه مناسب مـي     . شروع كار تمهيداتي در رابطه با پيشگيري از آتش سوزي در نظر گرفته شود             

 .ك از موارد باال به صورت تفصيلي توضيح داده شده استدر مواد مختلف اين بند هر ي. در محل كار انجام گردد
 400-449مواد         كارهاي برقي :Kبخش 

اين بند الزامات ايمني در كارهاي برقي و الكتريكي كه اجراي آنها براي افراد درگير در كار به منظور رسيدن بـه ايمنـي مناسـب،                          
 :گردد يكند و به چهار بخش زير تقسيم م الزم است را بيان مي

 الزامات نصب كردن تجهيزات به صورت ايمن -1
 الزامات كار كردن با تجهيزات به صورت ايمن -2
 الزامات نگهداري به صورت ايمن و شرايط محيطي  -3

 الزامات ايمني براي تجهيزات ويژه -4
 450-454 مواد        داربست ها : Lبخش 

 شده است كه شامل الزاماتي در رابطه با ظرفيت مجاز، ساخت سكوي             در اين بند در مورد استفاده ايمن از داربست ها مطالبي ذكر           
باشد و در ادامه نيـز در   داربست، دسترسي افراد، استفاده صحيح از داربست ها و جلوگيري از سقوط افراد و اشيا از روي داربست ها مي             

 .ارتباط با آموزش پرسنل براي كار با داربست ها مواردي ذكر شده است
 500-503مواد       اظت از سقوطحف : Mبخش 

اگر كار در شرايطي انجام گيرد كه امكان سقوط افراد وجود دارد، پيمانكاران ملزم به ايجاد شرايط ايمن براي كاركنان خود هستند                   
ازه اي بـي  و كاركنان تنها زماني مجاز به كار در چنين مكان هايي هستند كه سطوح مورد نظر داري مقاومت الزم بوده و از لحاظ سـ                      

بايست بـا اسـتفاده از        مي)  متر 8/1ارتفاع بيش از    (كند كه از لحاظ سقوط خطرناك باشد          هر فردي كه در سطحي كار مي      . عيب باشند 
اين بند بـه معرفـي      . سيستم هايي نظير حفاظ، نرده، شبكه هاي ايمن و يا ديگر سيستم هاي جلوگيري كننده از سقوط محاظت گردد                  

 .پردازد م ها و شرايط استفاده از آنها ميهر يك از اين سيست
  550 -556مواد    جرثقيل ها، باالبرها، آسانسورها و تسمه هاي نقاله : Nبخش 
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پيمانكـاران  . در مورد استفاده ايمن از جرثقيل ها، باالبرها، آسانسورها و تسـمه هـاي نقالـه مطـالبي ذكـر شـده اسـت        در اين بند
در صـورتي كـه ايـن    . وديت هاي عملكردي ارائه شده توسط سازندگان جرثقيل ها عمل نمايندبايست بر اساس مشخصات و محد      مي

 .بايست بر اساس تشخيص يك مهندس مجرب و بنا بر تجارب قبلي صورت پذيرد مشخصات موجود نباشد استفاده از جرثقيل ها مي
  600-606مواد   وسايل نقليه موتوري، تجهيزات مكانيكي و عمليات دريايي  : Oبخش 

پيمانكاران مجاز نيستند كـه  . در مورد استفاده ايمن از وسايل نقليه موتوري، تجهيزات مكانيكي مطالبي ذكر شده است در اين بند
بايسـت مجهـز      تمامي ماشين آالت مي   . از هيچ تجهيزاتي در شب استفاده نمايند، مگر در شرايطي كه روشنايي كافي تامين شده باشد               

 .بايست به منظور تردد ماشين آالت پاكسازي گردند همچنين محوطه سايت مي.  كمربند ايمني باشندبه امكاناتي نظير
 650-652مواد         حفاري ها : Pبخش

الزامات ويـژه حفـاري، الزامـات سيسـتم     . رود  گيرند به كار مي     اين بند براي تمامي حفاري هاي باز كه در سطوح زمين صورت مي            
هـا، انتخـاب سيسـتم محـافظ از ديگـر              انواع خاك، شيبهاا و ديوارهاي حائل، شمع هاي چوبي براي ترانشه           هاي محافظ، دسته بندي   

 .گيرند باشند كه در اين بند مورد بحث قرار مي مواردي مي
 700-706مواد        ساخت بتن و مصالح :Qبخش 

ايـن الزامـات تمـامي كاركنـان صـنعت سـاخت را از              . دگرد  در اين بند الزاماتي در ارتباط با ساخت بتن و مصالح مربوط مطرح مي             
در ادامه الزاماتي در ارتباط با مسـايل كلـي،          . نمايد  خطراتي كه امكان دارد در حين ساخت بتن و مصالح به وقوع بپيوندد محافظت مي              

 .گيرند وسايل و تجهيزات، ريختن بتن، قالب بندي، بتن پيش ساخته، اجراي دال مورد بررسي قرار مي
 750-753مواد        هاي فلزيسازه  :Rخش ب

گردد كه به مواردي نظير ساخت سقفها، نصـب قطعـات فلـزي،     در اين بند الزاماتي در ارتباط با ساخت سازه هاي فلزي مطرح مي  
 .پردازد پيچ كردن، پرچ كردن، جفت كردن و شاقول كردن قطعات و شبكه هاي ايمن مي

  800-804مواد    ها، سد هاي خاكي و هواي فشرده تونل ها و شفت ها، كيسون :Sبخش 
در اين بند به منظور اجراي ايمن فعاليت ها، به صورت مجزا در رابطه با تونل ها و عمليات ساخت زيرزميني، شفت هـا، كيسـون                          

 . ها، سد هاي خاكي و هواي فشرده الزاماتي ذكر شده است
 850-860مواد        عمليات تخريب : Tبخش 

الزامات مورد بحث در اين قسمت شامل عمليات آماده سازي، پله           . گردد   بند الزاماتي در ارتباط با عمليات تخريب مطرح مي         در اين 
 .باشند ها، راهروها و نردبان ها، خارج نمودن مصالح از بازشو سقف، تخريب مكانيكي، تخريب به وسيله انفجار مي

 900-914 مواد       استفاده از مواد منفجره : Uبخش 
الزامات مورد بحث در اين قسمت شامل الزامات كلي، انتقال مـواد            . گردد  در اين بند الزاماتي در ارتباط با عمليات انفجار مطرح مي          

منفجره روي سطح زمين، انتقال مواد منفجره زير سطح زمين، انبار كردن مواد منفجـره، بـه كـار انـداختن آنهـا، اسـتفاده از چاشـني                            
ده از فتيله انفجار، عمل انفجار، بازرسي بعد از انفجار، قسمت هاي عمل نكرده، انفجـار در زيـر آب، انفجـار در عمليـات       مطمئن، استفا 

 .باشند حفاري تحت هواي متراكم مي
 950-960مواد       انتقال و توزيع برق : Vبخش 
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مات مورد بحث در اين قسمت شامل الزامات كلي، وسـيله           الزا. گردد  انتقال و توزيع برق مطرح مي      در اين بند الزاماتي در ارتباط با      
ها و تجهيزات محافظ، تجهيزات مكانيكي، جابجايي مواد، خطوط باالسري، خطوط زيرزمين و عمليات ساخت در ايستگاه هاي حاوي                   

 . باشند جريان مي
 1000-1003مواد   سازه هاي جلوگيري از چپ كردن ماشين آالت و حفاظت ها : Wبخش 
 : باشند  عات مطرح شده در اين بند شامل موارد زير ميموضو

 سازه هاي جلوگيري از چپ كردن براي تجهيزات بلند كردن بار -
مالك حداقل كارامدي براي سازه هاي محافظ از چپ كردن كه براي اسكريپرها، لودرها، بلدوزرها، گريدرها و سـاير ماشـين                      -

 .اند آالت طراحي شده

 .گيرند كتورهاي صنعتي و كشاورزي كه در صنعت ساخت مورد استفاده قرار ميقاب هاي محافظ براي ترا -

 راي اپراتورهاي تراكتورهاي صنعتي و كشاورزيبحفاظت هاي اضافي  -
 1050-1060مواد       پله ها و نردبان ها : Xبخش 

يمني براي نردبان ها و الزامـاتي بـراي         موضوعات مطرح شده در اين بند شامل الزامات كلي، الزامات ايمني براي پله ها، الزامات ا               
 .باشند آموزش به كاركنان مي

 1071-1092مواد        عمليات هاي غواصي :Yبخش
موضوعات مطرح شده در اين بند شامل شرايط تيم غواصي، روندهاي پيش از شروع غواصي، روندهاي در طي عمليات غواصـي،                     

 .باشند  سطح، غواصي با كپسول هوا، تجهيزات و الزامات تهيه گزارش ميروندهاي بعد از غواصي، غواصي با تامين هواي از
 1100-1152مواد        مواد سمي و خطرناك :Zبخش 

 .در اين بند الزاماتي در رابطه با ايمني در هنگام كار با مواد سمي و خطرناك به صورت مجزا براي انواع اين مواد ارائه شده است

 اي مورد استفاده در كارگاههاي عمراني در كشور  مقررات و آيين نامه ه-2-7

. پردازند، اشاره شـده اسـت   در اين بخش آيين نامه ها و دستورالعملهاي منتشر شده در كشور كه به مباحث ايمني در كارگاهها مي                  
ر نيـز از سـوي سـاير        برخي ديگـ  . قسمت عمده آيين نامه ها از سوي وزارت كار ابالغ شده اند كه رعايت آنها الزامي و ضروري است                  

در ادامـه   . باشند  ادارات نظير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده است كه حوزه كاري خاصي را پوشش داده و فراگير نمي                    
پردازند، ولي مرتبط با كارگاههـاي   هاي كاري به حرفه خاصي مي نامه به ترتيب آيين نامه هاي مرتبط با كارهاي عمراني و سپس آيين   

 .شود باشند، اشاره مي مراني ميع

  آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها-2-7-1
 تبصره به استناد قانون كار تدوين و در يازدهمين جلسه شوراي عالي حفاظـت فنـي مـورخ                   2 ماده و    80اين آيين نامه مشتمل بر      

گرچه با توجه به قانون كـار الزامـي اسـت، ولـي بـا توجـه بـه        اين آيين نامه ا.  به تصويب نهايي رسيده و قابل اجرا است 14/6/1338
. كند  گذشتن مدت بسيار طوالني از تصويب آن حاوي مطالب بسيار قديمي و تا حدي ناكارآمد است كه لزوم بازنگري آن را روشن مي                      
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د، بايد مقررات عمـومي مربـوط بـه         شون   اين آيين نامه، كليه كارگاه هاي موجود و كارگاه هايي كه در آتيه تاسيس مي               1بر طبق ماده    
 .شود طبق قانون كار رعايت نمايند حفاظت و بهداشت كار را كه در اين آيين نامه مقرر مي

 : شوند  فصل تقسيم بندي مي11مواد اين آيين نامه به طور كلي در قالب 
 2-10مواد        ساختمان ) فصل اول

 .شود از، عايق بندي، ديوارها، پله ها، درها، پنجره ها بيان ميدر اين فصل الزاماتي در رابطه با فضاي مورد ني

 11-12مواد        روشنايي ) فصل دوم
 .شود بيان مي الزاماتي در رابطه با ايجاد روشنايي كافي در اين فصل

 13-16مواد       تهويه و حرارت) فصل سوم
 .شود بيان مي يت دود و مواد مضره به بيرون الزاماتيمقدار هواي الزم براي هر كارگر و هدا در رابطه با در اين فصل

 17-24مواد   جلوگيري از آتش سوزي و مبارزه با حريق ) فصل چهارم
در اين فصل در رابطه با درهاي نجات، پلكان ها، وسايل اعالم خطر، نگهداري مواد قابل اشتعال، تعبيه و نصـب برقگيـر و غيـره                      

 .شود الزاماتي بيان مي
 25-27مواد     ماشين آالت، پوشش و حفاظ ماشين آالت)فصل پنجم
 .شود ها الزاماتي بيان مي پوشش قسمت هاي مختلف ماشين، تعمير، نظافت و روغن كاري ماشين در رابطه با در اين فصل

 28-41مواد      وسايل الكتريكي ) فصل ششم
ال به زمين همچنين در رابطه با سـيمهاي الكتريكـي از لحـاظ         وسايل الكتريكي در رابطه با حفاظ آنها، اتص        در مورد  در اين فصل  

 .شود پوشش و محل عبور الزاماتي بيان مي

 42-44مواد       آب آشاميدني) فصل هفتم
 .شود الزاماتي در رابطه با مقادير كافي آب آشاميدني  و بهداشت آن بيان مي در اين فصل

 45-56مواد      نظم و نظافت كارگاه ) فصل هشتم
در محل هاي كار، راهروها، انبارها، ديوار ها سقف پنجره ها و درها الزامـاتي ذكـر شـده                    نظافت الزاماتي در رابطه با    در اين فصل  

همچنين در رابطه با ظروف تخليه زباله، فاضالب، تعداد كافي توالت، روشويي و دوش آب گرم و سرد براي كـارگران مـواردي                       . است
 .شود بيان مي

  57-60مواد      اهار خوري ن) فصل نهم
 .شود اصول بهداشتي، روشنايي، ظروف غذاخوري بيان مي الزاماتي در رابطه با در اين فصل

 61-74مواد      وسايل استحفاظي فردي ) فصل دهم
لباس كـار،   تعهدات كارفرما نسبت به تهيه وسايل حفاظتي مناسب بسته به شرايط مختلف كاري از قبيل                 در رابطه با   در اين فصل  

 .شود پيش بند، كاله و سربند، ماسك، عينك الزاماتي بيان مي

 75-80مواد       كمك هاي اوليه) فصل يازدهم
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ف كارفرما نسبت به تاسيس مركز بهداشت، تهيه لوازم كمك هاي اوليه، پيش بيني احتمال خطـر و                  يتكل در اين فصل در رابطه با     
 .شود  آمار حوادث به ادارات كار الزاماتي بيان ميرفع آن، اجراي دستورات بهداشتي، ارسال

  آيين نامه مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه ها-2-7-2
 تبصره به استناد قانون كار تدوين و در چهل و هفتمين جلسه شوراي عـالي                8 ماده و    192اين آيين نامه مشتمل بر چهار فصل و         

 .است به تصويب نهايي رسيده 24/8/1340حفاظت فني مورخ 
به استناد اين آيين نامه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاه هاي موجود خود را                       
توسعه دهند، مكلفند قبل از شروع به كار برنامه و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را با توجه به مقـررات ايـن آيـين نامـه                             

شروع ساختمان محل هاي مورد نظر و همچنين بهره برداري از كارگاه هـاي مزبـور                . ه وزارت كار ارسال دارند    تهيه و براي تصويب ب    
همـان طـور كـه ذكـر     . اين آيين نامه نيز مانند آيين نامه قبل نياز به بازنگري اساسي دارد         . منوط به اجازه كتبي وزارت كار خواهد بود       
 : هايي است ده كه هر فصل به نيز نوبه خود داراي بخشگرديد، اين آيين نامه داراي چهار فصل بو

 كارگاه هاي صنعتي ساختمان و محل كار ) فصل اول
 2-5مواد        عوامل اطمينان)1بخش 

 .شود در اين بخش الزاماتي در رابطه با استحكام ابنيه، فضاي مورد نياز بيان مي

 6-9مواد         كف سازي)2بخش 
ا شرايط كف از لحاظ صاف و هموار بودن، جنس مصالح، قابل شستشو بودن، شيب بندي الزامـاتي بيـان                    در اين بخش در رابطه ب     

 .شود مي

 10-25مواد        نرده ها) 3بخش 
 .گردد در اين بخش در رابطه با جنس، شكل، اندازه و محل نرده ها در كارگاه ها الزاماتي ارائه مي

 26-45مواد        پلكان ها) 4بخش 
 .گردد ين بخش در رابطه با استحكام، شكل، اندازه وشيب پلكان ها در كارگاه ها الزاماتي ارائه ميدر ا

 46-50مواد     سكوها– راهروهاي هوايي - نردبان هاي ثابت)5بخش 
 .گردد در اين بخش در رابطه با جنس، شكل و اندازه اين اجزا در شرايط كاري مختلف الزاماتي ارائه مي

 51-129مواد     سورهاي داخلي و خارجي كليات آسان)6بخش 
در اين بخش در رابطه با طراحي آسانسورها، باالبردن مصالح و افراد توسط آنها، درهـاي قفسـه، اتاقـك هـا، موتورخانـه و تـابلو                           

 .شود الزاماتي بيان مي

 130-138مواد       محوطه كارخانه صحن كارگاه)7بخش 
 .شود  سايبان، عبور افراد و وسايل نقليه دركارگاه الزاماتي بيان ميدر اين بخش در رابطه با حفاظ و

 روشنايي) فصل دوم
 140-142مواد        نور طبيعي) 1بخش 
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 .شود در اين بخش در رابطه با نصب پنجره ها، وسايل جلوگيري از تابش نور مانند پرده الزاماتي بيان مي

 143-146مواد        نور مصنوعي) 2بخش 
 .شود ن بخش الزاماتي در رابطه با ايجاد نور مصنوعي در مواقع لزوم بيان ميدر اي

 147-153مواد        شدت نور) 3بخش 
در اين بخش در رابطه با حداقل شدت نور در معابر خارجي اطراف كارگاه و همچنين در داخل محوطه بر حسب لـوكس الزامـاتي                         

 .شود بيان مي

  154ماده        نور امدادي) 4بخش 
 .در اين بخش الزاماتي در رابطه با شرايط استفاده از نور امدادي و مقدار آن بيان مي شود

 155-161مواد        تهويه )فصل سوم
ايجاد هواي كافي و سالم براي كارگران و هدايت دود، مواد مضره و گازهاي حاصل از احتراق به بيـرون                     در رابطه با   در اين فصل  

 .ودش بيان مي الزاماتي
 پيش گيري حفاظت در برابر آتش سوزي )فصل چهارم

 162-164مواد       ارتفاع و تفكيك ابنيه)1بخش 
در اين بخش در رابطه با ارتفاع بناي كارگاه ها بسته به نوع ساختمان يا خطرات ناشي از آتش سـوزي و تفكيـك اعمـال ايجـاد                            

 .شود كننده خطر از ساختمان اصلي الزاماتي بيان مي

 165-179مواد        گذزگاه ها) 2بخش 
باشند الزاماتي بيان     در اين بخش در رابطه با گذرگاه ها كه شامل گذرها، راه پله ها، خروجي هاي انتهايي و گذرگاه هاي افقي مي                     

 .شود مي

 180-189مواد        درها) 3بخش 
رفتن و محل هاي مناسب بـراي درهـا الزامـاتي بيـان             در اين بخش در رابطه با درهاي مقاوم در برابر آتش سوزي، ترتيب قرار گ              

 .شود مي

 190-191مواد       آسانسورها و باالبرها) 4بخش 
 .بايست در برابر آتش سوزي مقاوم باشد قفسه آسانسورها مي

 192ماده        عاليم خروجي) 5بخش 
 .دهند، مشخص شوند را نشان ميدرهاي خروجي و گذرگاه ها بايد به طور ساده و با عالئم واضح كه راه خروج 

  آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشيا در كارگاه ها-2-7-3
 ماده به استناد قانون كار در دويست و پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عـالي حفاظـت                  227اين آيين نامه مشتمل بر يازده فصل و         

شود مباحث و موضوعات عنـوان شـده          همانطور كه در متن آيين نامه ديده مي       . ه است  به تصويب نهايي رسيد    23/8/1345فني مورخ   
بسيار قديمي بوده و با توجه به توسعه فناوري هاي نوين جاي بسياري از دستگاههاي كه امروزه به صورت روزمره در كارگاهها ديـده                    
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در ايـن قسـمت مـوارد مطـرح شـده در فصـول              .  خالي است  ،)نظير تاور كرين ها، آليماكها، وينچهاي قوي و بسياري ديگر         (شوند    مي
 :گردد مختلف اين آيين نامه ذكر مي

 تعاريف) فصل اول
 .اند در اين قسمت انواع مختلف جرثقيل ها معرفي شده

 1-32مواد         كليات)فصل دوم
 :گردد در اين فصل الزاماتي در رابطه با موضوعات زير مطرح مي

 دادن ظرفيت مجاز، ممنوعيت بلند كردن بار اضافه بر ظرفيت، پيچ و مهره ها، قطر استوانه نگهدارنده                  ساختمان و نگهداري، نشان   
كابل هاي باالبر، تجهيزات الكتريكي، حداكثر باالبردن بار، ترمزهاي حفاظتي، طنابهاي فرمان براي باالبرهايي كـه از پـايين هـدايت           

  شوند، بازرسي، عالمت دادن، نقل انتقال بار مي
 33-47مواد        جرثقيل ها) فصل سوم

 :در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با جرثقيل ها مطرح مي گردد
شـوند، اتـاق    ساختمان جرثقيل، حفاظ قسمت هاي انتقال نيرو، كاركرد باالبرها، راهرو براي جرثقيل هايي كه از پايين هدايت مـي  

 ثقيلجرثقيل، تخصص و مهارت رانندگان جر
 48-96مواد       جرثقيل هاي متحرك) فصل چهارم

 :گردد در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با جرثقيل هاي متحرك مطرح مي
مقررات عمومي، فضاي آزاد براي جرثقيل متحرك، ضريب اطمينان، فشار باد، شاسي جرثقيل، لبه براي محافظت ارابـه جرثقيـل،                    

هاي يك ريلي، شاسي ارابه جرثقيل هاي متحرك يك ريلي، وسايل نگهدارنده ضربه گير و حفاظ اطراف ارابه          قالب حفاظتي جرثقيل    
جرثقيل هاي متحرك، مسير حركت جرثقيل هاي يك ريلي، سكوها و گذرگاه ها، اتاق يا كابين فرمان، حفاظت محور چرخ هاي پـل                       

البردن بار، ترمزهاي دستگاه باالبر، روشنايي، كنترل حركت پل جرثقيلهاي با           جرثقيل، لوازم الكتريكي، دستگاه محدود كننده ارتفاع با       
هـاي كنتـرل، كـار كـردن دو يـا چنـد               پل متحرك، چرخ هاي جرثقيل با دروازه متحرك، دستگاه هاي اعالم خطر، طرز كار دسـتگاه               

يله دروازه متحـرك، تعميـر جرثقيـل هـاي          جرثقيل در روي يك مسير، بلند كردن بار به وسيله دو جرثقيل متحرك، حمل بار به وسـ                 
 متحرك، كار كردن در مجاورت جرثقيل هاي با پل متحرك

 97-117مواد      جرثقيل هاي متحرك موتوري) فصل پنجم
 :گردد در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با جرثقيل هاي متحرك موتوري مطرح مي

متحرك موتوري، آژير اضافه بار، فضاي آزاد براي بدن انسان، پله هـا و نـرده هـاي              مقررات عمومي، نشان دادن ظرفيت جرثقيل       
اطراف، اتاق فرمان، ديگ هاي بخار، موتورها، ترمزهاي چرخ، اتصال خودكار، اهرم هاي فرمان، حفاظ كابل ها تجهيزات الكتريكـي،                    

 روشنايي، دستگاه هاي آگاه كننده، مانور كردن دستگاه 
 118-123مواد        هاي بازوييجرثقيل) فصل ششم

 :گردد در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با جرثقيل هاي بازويي مطرح مي
 مقررات عمومي، نشان دادن ظرفيت جرثقيل بازويي، ستون ها يا پايه ها، جرثقيل هاي مجهز به باالبر دستي
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 124-137مواد  )بارچين(ر جرثقيل هاي متحرك زميني و جرثقيل هاي سكودا) فصل هفتم
 :گردد در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با اين جرثقيل ها مطرح مي

مقررات عمومي، دستگاه هاي فرمان، اهرم هاي فرمان، اتصال زمين، حفاظ سكوي محل راننده، حفاظ چرخ ها، ترمـز چـزخ هـا،                       
در جرثقيـل هـاي متحـرك زمينـي، جرثقيـل هـاي             ) مالبند(بازوهاي حركت   دستگاه هاي آگاه كننده، ممنوعيت سوار شدن روي بار،          

با بازوي مفصلي يا بازوي كشويي، كليدهاي محدود كننده و ترمزهاي نگهدارنده بار در جرثقيل هاي سكودار، تخليه              ) بارچين(سكودار  
 بار از جرثقيل هاي سكودار، تغيير مكان جرثقيل هاي سكودار

 138-149مواد        چرخ چاه ) فصل هشتم 
 :در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با چرخ چاه مطرح مي گردد

، ترمزها، استوانه كابل، اهـرم هـاي فرمـان، جرثقيـل هـاي              )فونداسيدن(مقررات عمومي، شرايط ساختمان، ضرايب اطمينان، پي        
 ي چرخ چاه دستي كنند، جرثقيل هاي ساختمان كه با بخار كار مي) چرخ چاه(ساختماني 

 150-160مواد     جرثقيل هاي الكتريكي، بادي، زنجيري)فصل نهم 
 :گردد در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با اين جرثقيل ها مطرح مي

 )دستي(مقررات عمومي، جرثقيل هاي الكتريكي، جرثقيل هاي بادي، جرثقيل هاي زنجيري 
 162-164مواد       جرثقيل هاي قرقره اي) فصل دهم 

 :گردد در اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با جرثقيل هاي قرقره اي مطرح مي
 مقررات عمومي، قطعه حمال، طناب ها

 165-237مواد       لوازم بلند كردن بار)فصل يازدهم 
 :گردد يدر اين فصل الزاماتي با موضوعات زير در رابطه با لوازم بلند كردن بار مطرح م

 زنجيرها، كابل هاي فلزي، طناب هاي ليفي، قرقره هاي شيار دار، قالب ها، وسايل بستن بار

  آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ها-2-7-4
صد باشد به استناد قانون كار تدوين و در سي  تبصره مي6 ماده و  28 فصل و    6آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار كه مشتمل بر          

در ادامه مـوارد مطـرح شـده در    .  به تصويب نهايي رسيده است20/5/1349و پنجاه و هفتمبن جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورخ          
 :گردد فصول مختلف اين آيين نامه ذكر مي

 كليات ) فصل اول 
 :شود آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ها به منظور انجام مقاصد زير تاييد و تصويب مي

 .تامين سالمت و بهداشت جسمي و رواني كارگران در هر شغلي كه باشند و ارتقا سطح آن)الف
 .كند پيشگيري از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و حفاظت كارگران از خطراتي كه سالمت آنان را تهديد مي)ب
آنان باشد و به عبارت ديگر تطبيـق كـار بـا كـارگر و               به كار گماردن كارگران به كاري كه متناسب با استعداد جسمي و رواني              ) ج

 .بالعكس
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 1-4مواد        سازمان) فصل دوم 
 .شود تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ها و تعداد پزشكان مورد نياز بيان مي شرايط در اين فصل الزاماتي در رابطه با

 5-19مواد         وظايف) فصل سوم 
هـاي تكميلـي، مراقبـت هـاي          هاي ادواري، آزمايش هـاي پزشـكي، آزمـايش          وليه استخدامي، آزمايش  در رابطه با آزمايش هاي ا     

 .بهداشتي كارگاه، كمك هاي اوليه و مراقبت هاي فوري، تكاليف مشورتي، مطالعات و بررسي ها در اين فصل مطالبي ذكر شده است
 20ماده     انتخاب و استخدام پزشكان) فصل چهارم 
 .شود ايط انتخاب و استخدام پزشكان ذكر ميدر اين فصل شر

 21-24مواد       امور پرستاري) فصل پنجم 
 .گردد در اين فصل الزاماتي در رابطه با شرايط پرستاران، تعداد و وظايف آنها بيان مي

 25-28مواد     محل و لوازم مراكز بهداشت كار) فصل ششم 
 .گردد هداشت، قسمت هاي مختلف آن و لوازم مورد نياز ذكر ميدر اين فصل الزاماتي در رابطه با محل مركز ب

  آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني -2-7-5
 قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه شـوراي عـالي            86 و   85 ماده به استناد مواد      324 فصل و    9اين آيين نامه مشتمل بر      

ايـن آيـين نامـه در حقيقـت         .  به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسـيد         9/6/1381 تاييد و در تاريخ      17/2/1381حفاظت فني مورخ    
 :موارد مطرح شده در فصول مختلف آن به شرح زير است . پردازد اي است كه صرفاً به فعاليتهاي عمراني مي نخستين آيين نامه

 هدف، دامنه شمول و تعاريف) فصل اول 

 اين آيـين نامـه، تعـاريفي در ارتبـاط بـا صـاحب كـار و كارفرمـا در كارگـاه هـاي           در اين فصل پس از بيان هدف و دامنه شمول     
 .ساختماني، مهندس ناظر، حادثه ناشي از كار و شخص ذي صالح ارائه شده است

 1-23مواد        مقررات كلي) فصل دوم 
 .يان شده استدر اين فصل در ارتباط با مقررات كلي نظير اخذ مجوز ، اطالع حوادث و غيره الزاماتي ب

 54-24مواد     ماشين آالت و تجهيزات ساختماني ) فصل سوم 
 .در اين فصل در ارتباط با آموزش رانندگان، بازديدهاي دوره اي و غيره الزاماتي بيان شده است

 55-191مواد    ) داربست و نردبان(وسايل دسترسي موقت ) فصل چهارم 
 داربست: بخش اول 

 با مقررات كلي داربست ها، بازرسي و كنترل داربست، جايگاه كار، مقررات ويژه داربست هـاي لولـه اي و                     در اين بخش در ارتباط    
 .انواع داربست الزاماتي بيان شده است

 نردبان: بخش دوم 
 .در اين بخش در ارتباط با ابعاد نردبان ها، لغزنده نبودن آنها و غيره الزاماتي بيان شده است

 192_ 237مواد                          تخريب) فصل پنجم 
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باشد در ارتباط با عمليات مقدماتي تخريب، اصول كلي تخريب، تخريـب و برچيـدن ديوارهـا،       بخش مي  6در اين فصل كه شامل      
تخريب و برچيدن طاق ها، تخريب و برچيدن اسكلت فلزي ساختمان و تخريب دودكش هـاي بلنـد، بـرج هـا و سـازه هـاي مشـابه                           

 . بيان شده استالزاماتي

 238-273مواد                   گود برداري و حفاري) فصل ششم 
در اين فصل در ارتباط با عمليات مقدماتي گودبرداري و حفاري، اصول كلي آن، راه هاي ورود و خـروج بـه محـل گـودبرداري و                           

 .حفاري و حفر چاه هاي آب و فاضالب با وسايل دستي الزاماتي بيان شده است
 274-291مواد    ساخت و برپا نمودن اسكلت هاي فلزي و بتني )  هفتمفصل

 .در اين فصل در ارتباط با اتصاالت صحيح، بازديد و بازرسي الزاماتي بيان شده است
 292-303مواد       انبار كردن مصالح) فصل هشتم 

 .در اين فصل در ارتباط با انبار كردن صحيح مصالح الزاماتي بيان شده است
 304-324مواد                               مقررات متفرقه )صل نهم ف

در اين فصل در ارتباط با مقررات متفرقه از قبيل جلوگيري از كار كردن بر روي بام در هواي طوفـاني، پـيش بينـي موانـع بـراي                     
 .جلوگيري از سقوط در لبه سقف هاي شيب دار و غيره الزاماتي بيان شده است

 تورالعمل حفاظت و ايمني در كارگاههاي سدسازي دس-2-7-6

و ) غيـر الزامـي  (ريزي كشور به صورت راهنما  اين دستورالعمل كه بر خالف آيين نامه هاي قبل، از سوي سازمان مديريت وبرنامه 
ختماني در   منتشر شده است، حاوي مباحث و موضوعات مـورد نيـاز در راسـتاي انجـام ايمـن فعاليتهـا و عمليـات سـا                         1381در سال   

 .اهم مطالب اين مجموعه متشكل از موارد زير است. باشد كارگاههاي عمراني سدسازي مي
 در اين فصل به موارد مرتبط با تقسيم وظـايف و            : سازمان اداري كار به لحاظ تامين ايمني و مسووليتها           -فصل اول 

 .شود رسي ها و شكل كلي گزارشهاي مورد نياز پرداخته ميمسووليتها، ساختار سازماني مورد نياز در سطح كارگاه، نحوه انجام باز
 در اين فصل به صورت مختصر به كليات موارد ايمنـي در كارگـاه، برنامـه و نظـام جلـوگيري از                       : تمهيدات كلي  -فصل دوم 

 .دث و كارگران تازه كار اشاره شده استاحو
هم كردن محيط سالم و بهداشـتي بـه منظـور كـار و               در اين فصل اصول مورد نياز به منظور فرا         : بهداشت كار    -فصل سوم 

تـوان بـه آب آشـاميدني، غـذاخوري،           از جمله موضوعات مورد بحث مـي      . اقامت كاركنان و كارگران در سطح كارگاه اشاره شده است         
 .فاضالب، خوابگاهها، محافظت در برابر سرما و گرما، نور، حشرات و فضاهاي بسته اشاره كرد

 اين فصل به معرفي وسايل و تجهيزات فردي براي مقابله و پيشگيري از مخاطرات               :فاظت فردي    وسايل ح  -فصل چهارم 
از جمله وسايل محافظت سر، چشم، صورت، تنفس، گوش، پوست، پوشاك ايمني، كمربند ايمني، وسايل شناور و                 . پردازد  كارگاهي مي 

 .اند ساير وسايل در اين فصل شناسايي و معرفي شده
يكي از موارد بسيار مهم كه در ايمني اهميت فراواني دارد، نحـوه آمـوزش و آگـاهي             : لوها، عاليم و موانع      تاب -فصل پنجم 

 .اين فصل به اين موضوع و نحوه اجرا اشاره دارد. رساني به منظور پيشگيري از صدمات و خطرات موجود در كاراست
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صل به معرفي انواع انبارهـاي مسـقف و روبـاز و در              در ابتداي ف   ) :چگونگي جابجايي مواد  ( ايمني انبارها    -فصل ششم 
هاي انباركردن انواع مواد نظير مصالح ساختماني، سوخت، رنگها و ساير مواد با توجه بـه مخـاطرات مربوطـه هـر كـدام            ادامه به شيوه  

 .پرداخته شده است
ن در كارگـاه پرداختـه شـده     در اين فصل به خطرات آتش و نحوه جلـوگيري از آ : پيشگيري و اطفاي حريق     -فصل هفتم 

 .است
 اين فصل به نكات ايمني مرتبط با برق رساني، سيم كشي و اتصاالت موقت مورد نيـاز بـراي                    : كارهاي برقي    -فصل هشتم 

 .هاي قوي و ضعيف مورد نياز در كارگاهها پرداخته شده است ها با توجه به شبكه انجام كارها در حين احداث پروژه
 اين فصل به كار در ارتفاع و بر روي جان پناههاي موقت و شرايط ضروري آنها پرداختـه شـده                     :ي   داربست بند  -فصل نهم 

 .است
 نظر به اهميت اين وسايل موقت در بروز مخاطرات جاني در ايـن              : نردبانها، پلكانها و راهروهاي شيب دار        -فصل دهم 

 .فصل به اين موضوع پرداخته شده است
واع ابزار دستي در كارگاهها نقش عمده و مهمي در ايجاد صدمات دارند كه در اين فصـل بـه                     ان : ابزار دستي    -فصل يازدهم 

 .ها و وينچ و جكها پرداخته شده است آنها نظير ابزار بادي، نجاري، سنگ زني، هيدروليكي، باالبرنده
  وسايل باالبرنده، طناب و سيم بكسل : طناب و سيم بكسل -فصل دوازدهم
هـاي موقـت و        در اين فصل به شرايط راننـده، راه        : نقل وسائل نقليه و ماشين آالت متحرك          حمل و  -فصل سيزدهم 

 .ايمني ماشين پرداخته شده است
 . در اين فصل انواع جوشكاري ها به تفكيك به بحث گذاشته شده است: جوشكاري و برشكاري -فصل چهاردهم
، ديوارهاي قائم نگهدارنده و فرازبندها مورد بررسي واقع شـده            الزامات كلي حفر ترانشه    :حفاري فضاي باز    : فصل پانزدهم   

 .است
.  مباحث تهويه، كيفيت هوا، گرد و غبار، صدا، آتش سوزي مـورد بحـث هسـتند   : تونلها، مغارها و شفتها   -فصل شانزدهم 

ر سدسازي هستند مورد توجه قرار    عالوه بر اين عملياتهاي چالزني، تحكيم، حمل و نقل، شفتها و تونل سازي كه از فعاليتهاي عمده د                 
 .گرفته اند

 در اين فصل به موارد ايمني انفجارها، حمل و نقل مواد منفجره، خـرج گـذاري و آتشـباري اشـاره                     : آتشباري   -فصل هفدهم 
 .شده است

  در اين فصل به عمليات مربوط به انجام عمليات يادشده به خصـوص : بتن، عمليات بنايي و قالب بندي    -فصل هجدهم 
هـاي آجـري اشـاره شـده      در زمينه شمعكها و تيركها، چوب بستهاي موقت، قالبهاي لغزان، جابجايي قالبها، بتن پيش ساخته، و سـازه         

 .است
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  آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار-2-7-7
زارتهاي كار و امور اجتمـاعي و   قانون كار جمهوري اسالمي ايران توسط و     93 تبصره به استناد ماده      10 ماده و    7اين آيين نامه در     

 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان           11/4/1374وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ            
مواد هفت گانه اين آيين نامه به موضوع تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار، شرايط آن، اعضاي       . و آموزش پزشكي رسيد   

 .پردازد تشكيل دهنده، شرايط تشكيالتي و وظايف آن در كارگاهها مي

  آيين نامه نحوه تشخيص و تاييد مشاور فني و خدمات ايمني-2-7-8
 شوراي عالي حفاظـت فنـي تهيـه و در تـاريخ     30/5/1375 تبصره در جلسه نهايي مورخ      2 ماده و    15 فصل و    4اين آيين نامه در     

 :در ادامه موارد مطرح شده در فصول مختلف اين آيين نامه ذكر مي گردد. ار و امور اجتماعي رسيد به تصويب وزير ك10/9/1375
 1-3مواد                             كليات) فصل اول

 .شود در اين فصل شرايط مشاور فني و خدمات ايمني و حوزه عملكرد آن بيان مي
 4-9مواد                      و خدمات ايمنو تاييد مشاور فني  نحوه تشخيص صالحيت) فصل دوم

 .شود در اين فصل شرايط صدور پروانه صالحيت بيان مي
 10ماده              صالحيت فني و تخصص متقاضيان صالحيت مشاوره فني و خدمات) فصل سوم

 .شود در اين فصل شرايط تاييد صالحيت مشاور فني و خدمات ايمني بيان مي
 11-15مواد            به تخلفات و عملكرد مشاورين فني و خدمات ايمنرسيدگي)فصل چهارم

 .شود در اين فصل مسئوليت رسيدگي به تخلفات، اهم موارد قابل رسيدگي بيان مي

  آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي-2-7-9
 عـالي حفاظـت فنـي مـورخ      ماده بـه اسـتناد قـانون كـار تـدوين و در جلسـه شـوراي                 110 فصل و    10اين آيين نامه مشتمل بر      

نامه نيـز داراي مطالـب قـديمي بـوده و همگـام بـا                 اين آيين . به تصويب نهايي رسيده است    ) شصت و ششمين جلسه    (21/12/1340
 :در ادامه موارد مطرح شده در فصول مختلف اين آيين نامه ذكر مي گردد. پيشرفتهاي فني و تكنولوژيكي بايد به روز گردد

 1-9مواد        رلباس كا) فصل اول 
 .در اين فصل در رابطه با انتخاب لباس كار از لحاظ شكل آن بسته به شرايط كاري مختلف الزاماتي ذكر شده است

 10-15مواد        پيش بند) فصل دوم 
 .گردد در اين فصل در رابطه با جنس، شكل و اندازه پيش بند در شرايط كاري مختلف الزاماتي ارائه مي

 16-26مواد      )كاله خود(كاسك ) فصل سوم 
 .گردد در اين فصل در رابطه با جنس، شكل و وزن كاسك در شرايط كاري مختلف الزاماتي ارائه مي

 27-44مواد      عينك-حفاظت چشم ها) فصل چهارم 
 .گردد در اين فصل در رابطه با جنس، شكل و اندازه عينك هاي محافظ در شرايط كاري مختلف الزاماتي ارائه مي
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 45-48مواد       حفاظ گوش ها) فصل پنجم
 .گردد در اين فصل در رابطه با جنس و شكل حفاظ گوش ها در شرايط كاري مختلف و شرايط نگهداري از آنها الزاماتي ارائه مي

 49-55مواد      كمربندهاي اطمينان) فصل ششم
 .گردد ان در شرايط كاري مختلف الزاماتي ارائه ميدر اين فصل در رابطه با جنس، شكل و اندازه كمربندهاي اطمين

 56-65مواد     وسايل حفاظتي دست ها و بازوها) فصل هفتم 
 .گردد در اين فصل در رابطه با جنس و اندازه دست كش هاي محافظ در شرايط كاري مختلف الزاماتي ارائه مي

 66-76مواد     )گتر، كفش، چكمه(حفاظت پاها ) فصل هشتم 
 .گردد ها در انواع شرايط كاري الزاماتي ارائه مي ها و چكمه ن فصل در رابطه با جنس و اندازه گتر ها، كفشدر اي

 77-110 مواد      حفاظت جهاز تنفسي) فصل نهم 
 اندازه  در اينجا نكاتي كه بايد در انتخاب دستگاه هاي حفاظتي مناسب مد نظر قرار گيرد، ذكر گشته و الزاماتي در رابطه با شكل و                       

 .شود همچنين در رابطه با بازرسي، نگهداري و استفاده از آنها مواردي بيان مي. گردد آنها ارائه مي

  آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور-2-7-10
 4/3/1370 قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه نهايي مورخ           52 تبصره باستناد ماده     4 ماده و    20اين آيين نامه مشتمل بر      

 تاييـد و    12/8/1371شوراي عالي كار تهيه و پس از بررسي مجدد و اصالحاتي در جلسات متعدد شوراي عالي حفاظت فني در جلسه                     
در ايـن آيـين نامـه كارهـاي      .  به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد              29/9/1371در تاريخ   

. وارد مختلف آن نظير كار در معادن، عمليات جوش كاري در داخـل مخـازن اشـاره شـده اسـت                    سخت و زيان آور تعريف شده و به م        
وزارت كار، حد مجاز و استاندارد هر يك از اين عوامل بيولوژيكي، فيزيكي و شيميايي را پس از تشكيل كميته هاي تخصصي تعيين و 

ته هاي تخصصي را شوراي عالي حفاظت فني تعيين خواهد تركيب كمي. نمايد  جهت تصويب به شوراي عالي حفاظت فني پيشنهاد مي        
 : در همين راستا آيين نامه هاي ديگري نيز موجود مي باشند كه عبارتند از . نمود
 آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور  •
 دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور  •
  و زيان آورقانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت •

  آيين نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو-2-7-11
باشد، به اسـتناد قـانون كـار تـدوين و در جلسـه شـوراي عـالي حفاظـت فنـي مـورخ                           ماده مي  112بر   اين آيين نامه كه مشتمل    

حفاظ در وسايل انتقال نيرو مواردي ذكر شده در اين آيين نامه در رابطه با لزوم استفاده از         .  به تصويب نهايي رسيده است     21/4/1340
همچنين در  . همچنين در رابطه با تهيه و ساخت حفاظ ها، جنس آنها، نصب، ارتفاع آنها، انواع حفاظ ها الزاماتي بيان شده است                    . است

ها و زنجيرها، ياتاقان ها، رابطه با حفاظت ناقل هاي اصطكاكي نظير كالچ و چرخ دنده ها، پيچ هاي اتصال، فلكه ها، تسمه ها، كابل           
 .پردازد اين آيين نامه به صورت موضوعي به كارگاههاي ساخت تجهيزات انتقال برق مي. وسايل روغن كاري مواردي ذكر شده است
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 ها  آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاه-2-7-12
 2/7/1341 تعريف كه در مقدمـه آيـين نامـه درج شـده در مورخـه                 14 ماده و    155اين آيين نامه به موجب قانون كار مشتمل بر          

اين آيين نامه از نقطه نظر تاسيسات برقي به كار رفته در      . شوراي عالي حفاظت فني مطرح و به تصويب نهايي رسيده و قابل اجراست            
در اينجا . ين آيين نامه به شدت كاسته استبا اين همه قدمت مطالب عنوان شده از كارايي و مفيد بودن ا   . باشد  كارگاهها مورد نياز مي   

 :گردد موارد مطرح شده در فصول مختلف اين آيين نامه ذكر مي
 1-25مواد                  حفاظت هاي كلي) فصل اول 

در اين فصل در رابطه با پيش گيري هاي عمومي، جلوگيري از تماس با قطعات برق دار، فضاي كار، كانال هاي سيم كشي برق،                        
دستگاه هاي كنترل و مقاومت هاي الكتريكي، تابلوهاي برق و تخته كليدها، موتورهاي الكتريكي، ترانسفورماتورها و خازن ها، باتري                   

 .شود ها، هادي هاي قابل حمل و عالمت تشخيص الزاماتي بيان مي
 26-30مواد        اتصال زمين) فصل دوم 

ن برق، سيم هاي اتصال زمين، وسايل الكتريكي قابل حمل، اتصال دادن به زمين در اين فصل در رابطه با پوشش هاي فلزي بدو
 .شود و قطع مدار در موقع تعميرات الزاماتي بيان مي

 31-73مواد      حفاظ قسمت هاي برق دار) فصل سوم 

ي، وسايل فرمان، تابلوهـا     در اين فصل در رابطه با پيش گيري هاي عمومي، هادي ها، فيوزها، كليدهاي خودكار، كليدهاي معمول                
و تخته كليدها، موتورهاي الكتريكي، باتري ها، هادي ها و المپ هاي قابل حمل، ابزارهاي دستي، ماشين هاي جوشـكاري و بـرش                       
برقي، وسايل جوشكاري دستي برقي، ماشين هاي جوش كاري با مقاومت الكتريكي و احتياط هـاي الزم در موقـع كـار بـا وسـايل و          

 .گردد  الزاماتي بيان ميادوات برقي
 74-76مواد     وسايل آتش نشاني و حفاظت فردي) فصل چهارم 

 .شود در اين فصل الزاماتي در رابطه با وسايل آتش نشاني و حفاظت فردي بيان مي
 77-86مواد       الكتريسيته ساكن) فصل پنجم 

تسمه ها، مايعات و گردهاي قابل اشـتعال، وسـايل دفـع و             در اين فصل در رابطه با پيش گيري عمومي، محورها، چرخ تسمه ها،              
 .گردد خنثي كردن الكتريسيته ساكن و رنگ پاشي با پيستوله الزاماتي ذكر مي

 87-116مواد  تاسيسات و ادوات الكتريكي در محيطهاي قابل اشتعال و انفجار) فصل ششم 

، سيم كشـي داخـل      )ضد اشتعال (كي، دستگاه هاي ضد انفجار      هاي عمومي، موتورهاي الكتري    پيشگيري در اين فصل در رابطه با     
هـاي بـي خطـر، تهويـه      لوله، كابل هاي زره دار، كابل هاي زره دار با عايق معدني، دستگاه هاي ضـد انفجـار تحـت فشـار، دسـتگاه       

و الكتريسـيته سـاكن     مصنوعي، سيم هاي هوايي، انفصال، فيوزها، بازرسي و نگهداري وسـايل و ادوات الكتريكـي، روشـنايي برقـي                    
 .الزاماتي بيان شده است

 117-124مواد  حفاظت ادوات الكتريكي دربربابر غبارها و ساير مواد غير آلي )فصل هفتم 

در اين فصل در مورد جلوگيري از خطر انفجار غبارهاي غير عالي در رابطه با وسايل الكتريكي، موتورهاي الكتريكي، بخاري هاي            
 .كتريسيته به زمين، ادوات الكتريكي قابل حمل و الكتريسيته ساكن الزاماتي بيان شده استبرقي، كنترل نفوذ ال
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 125-127مواد         ) فصل هشتم 

در اين فصل در رابطه با جلوگيري از خطر نفوذ غبار مواد در انبار ها بر روي موتورهـاي الكتريكـي، فيوزهـا، روشـنايي مصـنوعي            
 .لزاماتي بيان شده استا

 128-140مواد     وسايل و ماشين هاي برقي قابل حمل) نهم فصل 

در اين فصل در رابطه با حفاظت وسايل و ماشين هاي برقي قابل حمل نظيـر عـايق بـودن، كليـدها، اسـتفاده از ترانسـفورماتور،                           
 .موتورها و هادي ها الزاماتي بيان شده است

 141-155مواد       تعميرات الكتريكي) فصل دهم 

 .ن فصل در رابطه با تعميرات ادوات الكتريكي الزاماتي بيان شده استدر اي

  آيين نامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار-2-7-13
 تبصـره بـه اسـتناد قـانون كـار تـدوين و در جلسـه شـوراي عـالي حفاظـت فنـي مـورخ                  2 مـاده و     68اين آيين نامه مشتمل بر      

هدف از اين آيين نامه بيان مقررات و شرايطي است كه در صورت پيروي از               . قابل اجرا است   به تصويب نهايي رسيده و       6/121/1353
ايـن  . آن انجام عمليات مربوط به تغيير و تبديل و اصالح و تعمير بر روي خطوط و تجهيزات برق دار با ايمني افراد امكان پذير باشـد                         

بزار و لوازم ايمني، تجهيزات مكانيك، برقراري اتصال زمين تجهيـزات         فصل بوده كه موضوعات آن شامل كليات، ا        5آيين نامه داراي    
بـرداري بـوده و ارتبـاط     عمده مطالب اين آيين نامه دربـاره مـوارد حـين بهـره    . و خطوط براي حفاظت افراد و خطوط هوايي مي باشد     

 .كند مستقيمي با كارگاهها پيدا نمي

 تصال به زمين آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي با ا-2-7-14
 تبصره به استناد قانون كار تدوين و در سي و نهمـين جلسـه شـوراي عـالي                   10 ماده و  9 بخش شامل    7اين آيين نامه مشتمل بر      

هدف از اين آيين نامـه ايجـاد محـيط ايمـن از نظـر بـرق گرفتگـي بـا توجـه بـه                         .  به تصويب رسيد   28/2/1365حفاظت فني مورخ    
وضوعات بخش هاي مختلف اين آيين نامه شامل كليات، تعاريف، انواع سيستم هـاي توزيـع نيـروي                  م. باشد  دستورالعمل هاي آن مي   

 . باشد هاي حفاظتي وخنثي و هم پتانسيل كردن مي برق، الكترود اتصال به زمين، هادي اتصال به زمين، ابعاد هادي

  آيين نامه پيش گيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها-2-7-15
 تبصره به استناد قانون كار تدوين و در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي حفاظت فني مـورخ                   6 ماده   86 نامه مشتمل بر   اين آيين 

 :در اينجا موارد مطرح شده در فصول مختلف اين آيين نامه ذكر مي گردد.  به تصويب نهايي رسيده و قابل اجراست1/6/1340
 2-26مواد               وزيوسايل پيش گيري و مبارزه با آتش س) فصل اول 

در اين فصل در رابطه با موضوعاتي نظير تداركات عمومي، ذخيره آب، لوله ها و شلنگهاي آب آتش نشاني، استعمال آب، دستگاه                      
 .شود هاي ثابت آب پاش خودكار و انواع ديگر آن، خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار الزاماتي ذكر مي

 27-39مواد   ر و تمرين هاي مربوط به اطفا حريق وسايل اعالم خط) فصل دوم 
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در اين فصل در رابطه با موضوعاتي نظير انواع وسايل اعالم خطر و تمرين هاي مربـوط بـه اطفـا حريـق، تمـرين هـاي تخليـه                             
 .شود ساختمان در كليه كارگاه ها و شركت كاركنان در مبارزه با حريق الزاماتي ذكر مي

 40-62مواد  نگهداري مواد قابل انفجار و مايعات قابل اشتعالانبار كردن و ) فصل سوم 
در اين فصل در رابطه با موضوعاتي نظير مواد قابل انفجار، مايعات قابل اشتعال، گازهاي فشرده، ذغال سـنگ، سـلولوييد و سـاير           

 .شود اجسام جامد شديداالشتعال و استعمال دخانيات الزاماتي ذكر مي
 63-74مواد    دن فضوالت و جمع آوري فضوالت از بين بر) فصل چهارم 

 .شود در اين فصل در رابطه با موضوعاتي نظير از بين بردن فضوالت، سوزاندن آنها، ذغال و دوده الزاماتي ذكر مي
 75-86مواد     جلوگيري از حوادث ناشي از صاعقه ) فصل پنجم 

 زمين در ساختمان، برق گير و منضمات آن و صـاعقه شـكن الزامـاتي                در اين فصل در رابطه با اتخاذ تدابير حفاظتي نظير اتصال          
 .شود ذكر مي

  آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار-2-7-16
 بـه   31/4/1342 تبصره است به اسـتناد قـانون كـار تـدوين و در جلسـه                 12 ماده و    257 قسمت و  8اين آيين نامه كه مشتمل بر       

 :گردد در اينجا موارد مطرح شده در قسمت هاي مختلف اين آيين نامه ذكر مي. يب نهايي رسيده و قابل اجرا استتصو

 تعاريف و اصطالحات) قسمت اول 

در اين قسمت تعاريفي در رابطه با مايعات قابل اشتعال و غير قابل اشتعال، مخازن مدفون، نيمه مدفون و روي زمين، فيبر، گرد و                        
 .گردد د، گاز، مه و بخار ارائه ميغبار، دو

 1-9مواد      مواد خطرناك و زيان بخش ) قسمت دوم 

در رابطه با موضوعاتي نظير مقررات عمومي، عالئم مشخصه براي وسايل و ظروف، آزمـايش هـوا و جلـوگيري از                      در اين قسمت  
 .شود تراكم گرد و غبار الزاماتي ذكر مي

 10-33مواد      مواد قابل انفجار مواد قابل استعمال و) قسمت سوم 
در رابطه با موضوعاتي نظير مقررات عمومي، پيش گيري هاي الزم در مورد تراوش و يا سرازير شدن مايعـات، راه                      در اين قسمت  

هاي خروجي، تجهيزات الكتريكي، منع استعمال دخانيات و غيره، حرارت، الكتريسيته ساكن، دستگاه هـاي آتـش نشـاني، تجهيـرات                     
دستگاه هاي مولد مواد قابل اشتعال، نقل و انتقال مايعات قابل اشتعال، مجاري فاضالب، جمع آوري گازهـا و بخارهـا و جلـوگيري از                  

 .شود اختالط مخاطره انگيز گازها الزاماتي ذكر مي

 34-71مواد     طريقه انبار كردن مواد خطرناك ) قسمت چهارم 
ظير مقررات عمومي، مخزن انبار مايعات قابل اشتعال، مخازن مايعات خطرناك غيـر قابـل              در رابطه با موضوعاتي ن     در اين قسمت  

اشتعال، انبار كردن بشكه ها يا ظروف محتوي مايعات خطرناك، قرابه هاي اسيد و سيلو كردن مواد شـيميايي خشـك الزامـاتي ذكـر                     
 .شود مي

 72-104مواد      مواد قابل انفجار تجاري ) قسمت پنجم 
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مواد قابل انفجار تجاري، محصور ساختن محل توليد و نگهداري مواد منفجـره،          در رابطه با موضوعاتي نظير كليات      ن قسمت در اي 
ساختمان، معابر خروجي ديوارهاي داخلي و كف، پنجره ها، تعداد كاركنان در اتاقهاي كار، ميزان مواد منفجـره در اتـاق هـا، فواصـل                         

زار و لوازم، خطر استعمال دخانيات و حمل چراغ هاي شعله باز و غيـره، وسـايط نقليـه، جمـع آوري                  ميزهاي كار، حفاظت از صاعقه، اب     
موادي كه ممكن است خود به خود محترق گردند، ضايعات مواد خطرناك، لباس كاركنان، تعميرات، منع ورود اشـخاص بـه محوطـه                       

 .شود كارگاه و اخطاريه ها الزاماتي ذكر مي
 105-159مواد                  تركيبات آنمنيزيوم و) قسمت ششم

در رابطه با موضوعاتي نظير كليات، تجهيزات و وسايل اضافي آتش نشاني، ضايعات غير قابل استفاده، كوره هـاي                    در اين قسمت  
 فلـز مـذاب     هاي ذوب منيزيوم، ذوب براده هاي منيزيوم، آتـش گـرفتن            ذوب منيزيوم، خطر استعمال دخانيات و آتش هاي روباز، بوته         

منيزيوم، بيرون بردن براده هاي منيزيوم از اتاق هاي كار، ابزار و ادوات توليد براده، تهويه به منظور خارج كردن گـرد و غبـار فلـزي،                           
ماشين هاي تراش قابل حمل، نابود كردن ضايعات منيزيوم، بسته بندي، وسايل حفاظت انفرادي و تجهيزات الكتريكي الزامـاتي ذكـر              

  .شود مي

 160-188مواد      سلوييد و مواد سلولوييددار ) قسمت هفتم 
در رابطه با موضوعاتي نظير اجازه توليد و نگهداري، كارگاه هاي سلولوييد، تجهيزات و وسايل آتش نشاني، كار بـا                     در اين قسمت  

هاي خـروج گـاز و     شده از سلولوييد، دريچهماشين، مقدار سلولوييد در اتاق هاي مختلف كارگاه، نظافت و تعميرات كارگاه، اشيا ساخته 
 .شود بسته بندي و فيلم هاي بي مصرف الزاماتي ذكر مي

 189-257مواد  و تهيه استيلن) كلسيم كاربيد يا دو كلسيم(نگهداري كاربيد ) قسمت هشتم 

زن كاربيد، خاك كاربيـد، ميـزان        ظروف يا مخا    در رابطه با موضوعاتي نظير شرايط نگهداري كاربيد و تهيه استيلن،           در اين قسمت  
مجاز ناخالصي استيلن و كاربيد، محل نگهداري دستگاه مولـد اسـتيلن، تجهيـزات الكتريكـي، خطـر اسـتعمال دخانيـات، مشخصـات                       

ع هاي قطـ    ، وسايل تغزيه خودكار، ارتباط به مخازن آب، مختلفه گاز، فشارسنج، لوله هاي اطمينان، دريچه              )ژنراتورها(مولدهاي استيلن   
، سوپاپ هاي هيدروليك، مخازن مخصوص رسوبات و الي، تعليم كـارگران، حـدود و شـرايط                 )كمپرسور(گاز، دستگاه هاي فشار افزا      

 .شود ، تعميرات، تهيه استيلن محلول و كپسول هاي استيلن الزاماتي ذكر مي)غير ثابت(كار، مولدهاي قابل حمل استيلن 

  آيين نامه حفاظتي صنايع چوب-2-7-17
 قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه مـورخ          86 و   85 ماده است به استناد مواد       107 فصل و  8اين آيين نامه كه مشتمل بر       

 شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تصويب قرار گرفت و در همان تاريخ به تاييد وزير كار و امـور اجتمـاعي                     10/5/1384
هـاي گـرد،    اي، اره هـاي تسـمه اي يـا اره فلكـه           مختلف اين آيين نامه شامل مقررات عمـومي، اره        موارد مطرح شده در فصول      . رسيد

هاي خراطي، پيش گيري از آتش سوزي، كارگاه هاي روكش چوب و پرس چوب و مقـررات متفرقـه    دستگاه هاي فرز و رنده، دستگاه   
 .مراني كاربرد داردمطالب اين آيين نامه در كارگاههاي نجاري در كارگاههاي ع. باشند مي
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  آيين نامه حفاظتي سمباده-2-7-18
 به 20/3/1347 ماده در دويست و چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورخ  48 فصل و    2اين آيين نامه مشتمل بر      
گشته و در ادامه در ارتباط با در اين آيين نامه در ابتدا تعاريفي از ماشينهاي سمباده، صيقل و پرداخت ارائه . تصويب نهايي رسيده است

در پايان نيـز در ارتبـاط بـا         . موارد حفاظتي از قبيل استحكام بدنه ماشين هاي سمباده، سرپوش هاي حفاظتي الزاماتي ذكر شده است               
شرايط كار و طرز كار سنگ بغل ساب مخصوص فلزات، سنگ ساب و طرز استفاده بي خطر از آن، سـنگ پرداخـت وسـنگ صـيقلي              

 .توان از آن استفاده كرد در كارگاههاي عمراني درباره كار با انواع سنگ فرز و ابزار دستي مشابه مي. بيان شده استمواردي 

  آيين نامه و مقررات حفاظت ريخته گري، آهنگري و جوشكاري-2-7-19
 چهـارمين جلسـه شـوراي عـالي         باشد، در دويست و نـود و         ماده مي  49اين آيين نامه كه به استناد قانون كار تدوين و مشتمل بر             

موارد اصلي كه در اين آيين نامه مورد بررسي قرار گرفتـه            .  به تصويب نهايي رسيده و قابل اجرا است        20/8/1347حفاظت فني مورخ    
شامل تعاريف، مقررات كلي، انواع مختلف پرس ماشيني، ماشين هاي پرس بخاري و ماشين هاي پرس با هواي فشرده، پـرس هـاي                     

، پرس هاي هيدروليك مخصوص آهنگري، پرس هاي مكانيكي مخصوص آهنگري، ماشين هاي افقي مخصوص آهنگـري     مكانيكي
تواند در موارد مربـوط بـه      باشند و مي    كردن ميل، پيچ و مهره ها، ماشين هاي نورد، دستگاه هاي جوشكاري و برش اكسي استيلن مي                

 .ه باشدآهنگري و موارد مشابه كارگاههاي عمراني كاربرد داشت

  آيين نامه و مقررات حفاظتي ماشين هاي افزار-2-7-20
 1/2/1348 قانون كار در سيصد و دوازدهمين جلسه مـورخ  47 ماده است به استناد ماده 44 فصل و3اين آيين نامه كه مشتمل بر   

ه ماشين مته و ماشين تـراش ارائـه   در اين آيين نامه مطالبي دربار   . شوراي عالي حفاظت فني به تصويب نهايي رسيده و قابل اجراست          
همچنـين در مـورد ماشـين    . ها به ترمزهاي خودكار الزاماتي ذكر گرديده است  شده و در ادامه در رابطه با حفاظ گذاري، تجهيز ماشين          

ـ    ه شـده  فرز، ماشين صفحه تراش، ماشين رنده، ماشين تراش جاي خار براي فلزات و انواع ماشين هاي چوب تراش مطالب ايمني اراي
 .است

  آيين نامه مقررات حفاظتي ماشين هاي بهم زن و مخلوط كننده-2-7-21
 ماده است به استناد قانون كار تدوين و در دويسـت و هشـتاد و پنجمـين جلسـه شـوراي عـالي                        16اين آيين نامه كه مشتمل بر       

 در اين آيين نامه شامل تعاريفي در ارتباط با موارد مورد بحث.  به تصويب نهايي رسيده و قابل اجراست11/6/1347حفاظت فني مورخ
باز، اجـزا ماشـين بهـم زن، ماشـين           ماشين هاي بهم زن و مخلوط كننده و الزاماتي در رابطه با ماشين هاي بهم زن و مخلوط كننده                  

گيـرد      رار مـي  هاي مخلوط كننده در صنايع مختلف، ماشين هاي خرد كننده و مخلوط كننده ماسـه كـه در صـنايع مـورد اسـتفاده قـ                         
 .اين آيين نامه در دستگاههاي اختالط بتن كاربرد دارد. باشند مي
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  آيين نامه و مقررات حفاظتي در ماشين هاي كنكاسور، خردكن و آسياب-2-7-22
 شـوراي عـالي     21/11/1347 ماده است به استناد قانون كار در سيصد و چهاردهمين جلسه مورخ              17اين آيين نامه كه مشتمل بر     

موارد مورد بحث در اين آيين نامه شامل تعاريفي در ارتباط با كنكاسور، خردكن . ظت فني به تصويب نهايي رسيده و قابل اجراستحفا
اين آيين نامه در دستگاههاي سنگ شـكن و مشـابه كـاربرد    . باشند  و آسياب و الزاماتي در ارتباط با استفاده ايمن از اين ماشين ها مي             

 .دارد

 نامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع  آيين -2-7-23

 تبصره است به استناد قانون كار در سيصد و چهلمـين جلسـه شـوراي عـالي                  4 ماده و    142 فصل و  5اين آيين نامه كه مشتمل بر     
ايـن آيـين نامـه    موارد مطرح شده در فصول مختلـف      . باشد   به تصويب نهايي رسيده و قابل اجرا مي        23/10/1348حفاظت فني مورخ    

شامل تعاريف، مقررات حفاظتي مخازن حمل گاز مايع، مقررات حفاظتي مخازن ذخيره سازي گاز مـايع، مقـررات حفـاظتي تاسيسـات          
ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع و مقررات حفاظتي پر كردن و نگهداري سيلندر توزيع گـاز مـايع و وظـايف توزيـع كننـدگان                            

 .باشند مي

 آيين نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يون ساز -2-7-24
 قسمت و يك پيوست است، به استناد قانون كار تدوين و در             20 فصل و    3 تبصره در    19 ماده و    128اين آيين نامه كه مشتمل بر       

مطالـب ايـن    . اجراست به تصويب نهايي رسيده و قابل        15/8/1352چهارصد و چهل و دومين جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورخ            
آيين نامه درباره پرتوهاي يون ساز، ماده راديواكتيو، حفاظت كافي، منطقه خطر، وسايل حفاظتي، مراقبت و اندازه گيري، تغيير شغل يا                     
ممانعت از ادامه كار، پرتوگيري بيش از حد مجاز، راديو گرافي صنعتي، ضخامت سنج هـا، كاهنـده هـاي الكتريسـيته سـاكن و سـاير                     

كنند، راديو گرافي با اشعه ايكس، دستگاه هاي پراش اشعه ايكس، تعيـين ضـخامت    ايل مشابه كه از چشمه هاي بسته استفاده مي مس
به وسيله اشعه ايكس، چشمه هاي راديواكتيو باز، حفاظت فردي، تشخيص و تعيين آلـودگي، رفـع آلـودگي، انبـار كـردن چشـمه هـا                           

اين آيين نامه براي كارگاههاي عمراني كه از دسـتگاههاي          . باشد  ها مي   يو اكتيو، طبقه بندي كارگاه    راديواكتيو باز، پسماندهاي مواد راد    
 .كنند كاربرد دارد تست آزمونهاي غير مخرب راديواكتيو استفاده مي

  آيين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگ هاي آب گرم -2-7-25
 جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي قرار گرفـت و در جلسـه                ماده است، در   197 فصل و    4اين آيين نامه كه مشتمل بر       

با توجه به كاربرد ديگهاي بخار در برخي كارگاههاي بزرگ به ويژه در بچينگ ها اين آيين  . به تصويب نهايي رسيد   20/9/1362مورخ  
 :موارد مطرح شده در فصول مختلف آن به شرح زير است . تواند به كار رود نامه مي

شامل مركـز توليـد بخـار، سـوپاپ هـاي           (، مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي         )شامل چگونگي ساختمان، بازرسي   (لي  اصول ك 
، بهره بـرداري و مراقبـت مولـدهاي         )شامل دريچه هاي بازديد، فشار سنج     (، مولدهاي بخار با فشار كم و ديگ هاي آب داغ            )اطمينان

 )  مولدهاي بخارشامل مراقبت از آتش(بخار و ديگ هاي آب داغ 
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 ) پرسكاري سرد فلزات( آيين نامه و مقررات حفاظتي پرس ها -2-7-26
 قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه شوراي عالي حفاظت فني         86 و   85 ماده به استناد مواد      173اين آيين نامه مشتمل بر      

موارد مطرح شده در فصول مختلف اين آيين        . اجتماعي رسيد  به تصويب وزير كار وامور       8/2/1375 تاييد و در تاريخ      4/3/1374مورخ  
 :نامه به شرح زير است 

تعاريف و مفاهيم، مقررات كلي، حوادث و خطرات پرس هاي قدرتي، تجهيزات و كنترل هاي الكتريكي پرس ها، عمليات پـرس،                     
خم كاري، بستن، تنطيم كردن و بـاز        حفاظ هاي حصاري منطقه عمل پرس، تجهيزات و وسايل ايمني منطقه عمل برش، پرس هاي                

 كردن قالب هاي پرس هاي قدرتي، بازرسي، تعميرات و نگهداري

  آيين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاه هاي دستي-2-7-27
 بـه  21/6/1364 فصل به استناد قانون كار در جلسه شوراي عـالي حفاظـت فنـي مـورخ         11 ماده در    80اين آيين نامه مشتمل بر      

 :موارد مطرح شده در فصول مختلف آن به شرح زير است . ي رسيده استتصويب نهاي

تعاريف، ساختمان چرخ چاه، لوازم حمل بار، مقدمات ايمني عمليات حفاري،عمليات حفر ميل چاه، عمليات حفر انباري چاه، تكميل             
 ، وسايل الكتريكيعمليات حفاري و مراقبت هاي بعدي از چاه، عمليات تخليه فاضالب، وسايل حفاظت انفرادي

  آيين نامه ايمني معادن-2-7-28
 تهيه و در 25/11/1379 تبصره در جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورخ  21 ماده و    475اين آيين نامه مشتمل بر سيزده فصل و         

ـ          .  به تصويب وزير كار وامور اجتماعي رسيد       10/12/1379تاريخ   ا انـواع مسـئوليت هـا در        در اين آيين نامه در ابتدا تعاريفي در رابطه ب
عمليات معدن، تونل و انواع آن، مواد منفجره و آتش باري ارائه گرديده و در ادامه در رابطه با موضوعاتي نظير كليـات، حفـاري هـاي             

قـي،  معدني و اكتشافي، ماشين آالت معدني، نگهداري، مواد ناريه و آتش باري، باربري در معادن، تهويه، روشـنايي، آب، تاسيسـات بر           
اين آيين نامـه از نظـر كـاربرد در آتشـباري در كارگاههـاي               . آتش سوزي و انفجار وكمك هاي اوليه و انفجار الزاماتي ذكر شده است            

 .شود اي بوده و استفاده از آن كامالً توصيه مي عمراني داراي كاربرد ويژه
 

 نتيجه گيري
توان از ابتدا بـه صـورت دادن           روند حركت مقوله ايمني را مي      نچه در تجارب كشورهاي مختلف مشاهده گرديده است،       آبر اساس   

هـاي پوشـش دهنـده        غرامت به منظور پيشگيري از حوادث، تدوين ضوابط و مقررات براي كاهش حوادث، به وجود آمدن انواع بيمـه                  
 بـراي دسـت انـدركاران    هاي ايمني مسووليت و حوادث و نهايتاً حركت به سمت فرهنگ سازي از طريق اطالع رساني، تبيين شاخص  

 . به صورت همه جانبه برشمرد) بازرسي و جريمه متخلفان(صنعت ساخت، آموزش و اعمال قانون
شود ناآگاهي از وجـود ايـن قـوانين در بـين مسـووالن و       در كشور ما عليرغم وجود قوانين متعدد و گسترده در امر ايمني ديده مي      

ن چنانكه در آمار ارايه شده در فصل اول نيز گفته شد رشد صعودي آمار حوادث در كشور               همچني. زند  ها موج مي    دست اندركاران پروژه  
بنابراين الزم است با يك تالش همه جانبه و فراگير نسبت به آگاه سازي و بسترسـازي مناسـب بـراي مسـاله                       . ما نگران كننده است   
 .ايمني گام برداشت
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 زيابي ريسك آنهامخاطرات عمده كارگاههاي عمراني و ار: فصل سوم 

 ٢١ مخاطرات عمده موجود در كارگاههاي عمراني -3-1

هاي معتبر ايمني در كارگاههاي عمراني مخاطرات عمده در  در اين بخش سعي شده است بر اساس مطالب مندرج در آيين نامه
 . تواند منجر به بروز سوانح و حوادث گردد، معرفي شود كارگاههاي عمراني كه مي

محدوديت . مرتب عامل اصلي بسياري از حوادث به ويژه ناشي از سقوط مصالح و برخورد كارگران با تجهيزات استيك كارگاه نا
هاي ساختماني همواره بزرگترين فاكتور محدود كننده بوده است و دستيابي به چيدماني كه بتواند نيازهاي  فضا مخصوصا در كارگاه

برنامه ريزي . رسد درعين حال با قابليت ساخت قابل تلفيق باشد، مشكل به نظر ميايمني و سالمت كارگران را برآورده سازد و 
قبل از . مناسب توسط مديريت، بخش ضروري براي آماده سازي و تجهيز كارگاه براي انجام موثر و ايمن عمليات ساختماني است

 :شروع كار بايد به مسائل زير فكر كرد
 ت يا فرايند مخاطره آميزترتيب انجام كارها و هر نوع عمليا. 1
مسيرها بايد عاري از موانع و مخاطراتي نظير امكان سقوط مصالح و برخورد . دسترسي هاي كارگران در داخل و اطراف سايت. 2

. مسيرهاي رفت و آمد به امكانات رفاهي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. عاليم خطر مناسب بايد نصب شود. با وسايل نقليه باشد
 .  متر وجود دارد بايد محافظت شود2هايي كه امكان سقوط بيشتر از  ها و محل هاي كفها و پله لبه

 .مسيرهاي وسايل نقليه تا حد امكان بايد يكطرفه باشند. 3
مثالً شن و ماسه به محل توليد بتن . مصالح بايد تا حد امكان به محل مصرف نزديك باشند. محلهاي انبار مصالح و تجهيزات. 4

 . الوار به كارگاه نجاريو 
به طوري كه مثالً در مورد . محل استقرار ماشين هاي ساختماني، اين موضوع اغلب به نيازمندي هاي عملياتي وابسته است. 5

 .برجهاي باالبر به شعاع عمل و نقاط برداشت و فرود آوري مواد و مصالح بستگي دارد
 .شوند والً پس از احداث جابجا نمياي، اين كارگاه ها معم محل كارگاه هاي حرفه. 6
 .محل تسهيالت بهداشتي و رفاهي، در كارگاه هاي بزرگ بايد تسهيالت بهداشتي در مكانهاي مختلف تعبيه شود. 7
 .دهند نور مصنوعي در محل هايي كه پس از تاريكي، كارگران به عبور و مرور يا كار ادامه مي. 8
 نرده كشيده شود تا از ورود افراد غيرمجاز مخصوصاً كودكان به محوطه جلوگيري به عمل امنيت محل كار، اطراف كارگاه بايد. 9
 .كند، بايد بر روي معابر عمومي محافظ در نظر گرفته شود در جايي كه بارهاي دكلهاي باالبر از روي سر مردم عبور مي. آيد

 .اهاتخاذ ترتيباتي براي جمع آوري زباله ها و مرتب نگه داشتن كارگ. 10
 .نيازهاي آموزشي كارگران و ناظران. 11

 :براي حفظ نظم در كارگاه بايد گامهاي زير رعايت شود
 . ها و مواد زايد براي فرد بعدي باقي گذاشته نشود زباله. پاكسازي مسيرها و معابر تردد به صورت مداوم تكرار شود •
 .از فوري نيستندتميز كردن سطوح كاري و معابر از مصالح و تجهيزاتي كه مورد ني •

                                                 
٢١ Safety, Health and Welfare on Construction Sites, A Training Manual, ILO Pub. ١٩٩٥ 
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 .پاك كردن روغن و نفت ريخته شده •
 .ها را در محل مشخص جمع آوري شود مصالح و نخاله •
 .ميخ هاي بيرون آمده از الوار خارج شود يا با چكش خم نمايند •

  حفاري-3-1-1

 مخاطرات •
. يالت زيرزميني نياز وجود دارددر بسياري از كارهاي ساختماني به نوعي از حفاري براي گودبرداري، پي، مجراي فاضالب و تسه

تواند بسيار خطرناك باشد و حتي برخي از افراد باتجربه با فرو ريختن ديواره هاي محافظت نشده ترانشه  كار حفاري يا ترانشه مي
 .اند گرفتار شده

، در بسياري موارد آب نيز تقريباً هميشه حضور دارد. شود حفاري شامل جابجا كردن خاك يا سنگ يا در مواردي لجن نيز مي
احتمال سيالب و پر كردن . باشد تواند عامل لغزش خاك  نشت آب هاي سطحي مجاور، آبهاي زيرزميني، و بارش باران و برف مي

 . گود نيز مخاطره ديگري است كه بايد همواره مورد مالحظه قرار گيرد
كند يا رس سخت كه چسبنده تر، ولي در   جريان پيدا ميمثالً روانگرايي ماسه ريز كه براحتي(خاك داراي طبيعت متفاوتي است 

با اين حال بهتر است به هيچ خاكي براي تحمل وزن خود اعتماد نكرده و همواره تمهيداتي براي ) برابر آب مقاومت كمتري دارد
 . متر بايد انديشيده شود2/1اي با عمق بيش از  هاي ترانشه جلوگيري از سقوط ديواره

 رنده حوادث عوامل بوجود آو •
 :باشند عوامل اصلي حوادث ناشي از حفاري به اين ترتيب مي

 .شوند كارگران در اثر ريزش ديواره ها در محل حفاري گير افتاده يا مدفون مي •
 .شوند افتد، زخمي مي كارگران توسط اشيايي كه باال به محل خاكبرداري مي •
 . نندبي كارگران در اثر افتادن به داخل محل حفاري آسيب مي •
كنند، مخصوصاً به هنگام تغيير جهت ممكن است  اي كه وارد گود شده يا در نزديكي لبه خاكبرداري فعاليت مي وسايل نقليه •

 .باعث فرو ريختن ديواره ها شوند
 . كنند مسموميت ناشي از گازهاي سمي سنگين تر از اكسيژن كه در محل خاكبرداري تجمع مي •
 .رسي و فرار از محل به هنگام وقوع سيالبروشهاي غيرايمن و نامناسب دست •

ده شوند يا بواسطه الوارگذاري يا روشهاي مناسب بي درجه كو45هاي گودبرداري يا ترانشه بايد با يك شيب مطمئن معموال  ديواره
ميني بستگي خواهد نوع تكيه گاه الزم به نوع خاكبرداري، طبيعت زمين و شرايط آب زير ز. ديگر از ريزش آنها جلوگيري به عمل آيد

 .داشت
لذا بايد موانع مناسب با ارتفاع كافي براي جلوگيري از سقوط كارگران همراه با . كنند اغلب كارگران در گودبرداري ها سقوط مي

كافي به استفاده از نور . توان تكيه گاههاي ترانشه را امتداد داد براي اين منظور اغلب مي. عالئم اخباري و هشداري مناسب تعبيه شود
 .ويژه در شب به منظور آگاه كردن افراد در اطراف ترانشه يا گود ضروري است
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  رعايت ايمني در حفاري ترانشه-1-3شكل 

 بازرسي •
قبل از آغاز كار و حداقل يكبار در روز زماني كه كار در حال جريان است، بازرسي از جريان خاكبرداري بايد توسط فردي ماهر 

 .هاي انجام گرفته تهيه و نگهداري شود  از بازرسيگزارشي. انجام گيرد
 ساختمان هاي مجاور •

براي جلوگيري از . در صورت امكان خاكبرداري نبايد چنان عميق يا نزديك باشد كه زير ساختمان و ابنيه مجاور را خالي كند
هاي نگهبان آن   استفاده از پشت بندها و سازهگيرد، تمهيداتي در ريزش، زماني كه پايداري سازه مجاور تحت تاثير خاكبرداري قرار مي

 .بايد انديشيده شود
  لبه ها •

اين كار امكان خطر افتادن مصالح بر روي كارگراني . مصالح و تجهيزات را نبايد در نزديكي لبه گودبرداري ذخيره يا جابجا كرد
هاي نگهبان  ها يا سازه گاه  موجب فشار به تكيهكنند، يا افزايش فشار بارگذاري بر روي زمين هاي اطراف كه كه پايين كار مي

 .هاي زباله و مواد زايد را نيز بايد از لبه هاي خاكبرداري دور نگه داشت توده. نمايد شود، را فراهم مي مي
 وسايل نقليه •

ده بر روي سطح براي جلوگيري از سرازير شدن وسايل نقليه در داخل گودبرداري ها بايد موانع بازدارنده مناسب و خوب سفت ش
 .اين موانع بايد در فاصله مناسبي از لبه خاكبرداري نصب شوند تا خطر فرو ريختن لبه در زير بار وسيله نقليه از بين برود. فراهم شود

 دسترسي •
اين موضوع مخصوصاً زماني كه خطر . راههاي ايمن دسترسي و خروجي از گودبرداري نظير نردبان محافظت شده بايد فراهم شود

 .باشد العاده حائز اهميت مي جاري شدن سيالب وجود دارد و فرار سريع ضروري است، فوق
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 روشنايي •
 .در اطراف ناحيه خاكبرداري مخصوصا در نقاط دسترسي و بازشو حفاظ ها بايد روشنايي كافي فراهم شود

 تسهيالت زيرزميني يا مدفون  •
اي وجود  دانست كه در زير سطح زمين ممكن است تسهيالت مدفون شدهقبل از انجام هرگونه حفاري چه دستي يا مكانيزه بايد 

در برخي نواحي احتمال وجود . هاي آب و فاضالب وجود دارد در نواحي مسكوني همواره احتمال وجود كابلهاي برق و لوله. داشته باشد
ابراين در هنگام مواجهه با تسهيالت مدفون بن. رسند ظاهر برخي از اين تسهيالت مشابه به نظر مي. هاي گاز نيز وجود دارد لوله

. تواند به مرگ يا صدمات شديد در اثر برق گرفتگي يا سوختگي منجر شود برخورد با كابل برق مي. همواره بايد بدترين احتمال را داد
رت شكستن ممكن است لوله هاي آب و فاضالب در صو. تواند به آتش سوزي يا انفجار منجر شود هاي گاز نيز در اثر نشت مي لوله

 .هاي گودبرداري را به بار آورد خطر ريزش ديواره
 كابل هاي برق •

هاي كابل كشي به  حتي با وجود نقشه. هاي چون ساخت كابل كشي اطالع حاصل نماييد قبل از شروع حفاري از وجود نقشه
نواحي اطراف . ر نشان داده شده پيروي نكنندخاطر داشته باشيد كه برخي كابل ها ممكن است در نقشه مشخص نشده باشد يا از مسي

پس از يافتن محل كابل ها . شوند بررسي كنيد ها دفن مي را براي وجود عالئم راهنمايي و نوارهاي مدفون كه معموال همراه كابل
ديد از ابزارهاي وقتي موقعيت تقريبي يك كابل مدفون معين گر. موقعيت آنها را توسط گچ يا رنگ يا ميخ هاي چوبي مشخص نماييد

 .در فاصله ايمن كابل نبايد از دستگاهها و وسايل حفاري استفاده شود. دستي براي بيرون آوردن آن استفاده كنيد
 تسهيالت ديگر •

همانطور كه در مورد كابلهاي برق گفته شد بايد قبل از شروع حفاري نقشه هاي لوله كشي آب و فاضالب و گاز و كابل تلفن را 
در صورت استشمام بوي گاز از عدم وجود عوامل . از حفارهاي مكانيكي در نزديكي لوله گاز استفاده نكنيد. د تهيه كنيددر صورت وجو

از تجهيزات سنگين بر روي لوله گاز يا در نزديكي آن استفاده . زا نظير سيگار روشن يا موتور در حال كار اطمينان حاصل كنيد آتش
از اين . هايي محافظت شوند ه كليه لوله ها يا كابلهاي بيرون آمده بايد توسط تكيه گا. ت آن شودنكنيد، زيرا ممكن است باعث شكس

به هنگام پر كردن يك . لوله ها به عنوان تكيه گاه براي تجهيزات يا به عنوان جاي پا براي رفت و آمد به گودبرداري استفاده نشود
ر لوله به حد كافي متراكم شده تا از نشست آن كه ممكن است به شكست لوله ترانشه با لوله گاز اطمينان حاصل كنيد كه خاك زي

 .بيانجامد جلوگيري شود

  داربست-3-1-2
كند و به عنوان محل كار يا محل انبار مصالح در هر نوع  داربست يك سازه موقت است كه يك يا چند سكو را نگهداري مي

. گيرد هاي افقي قرار مي  داربست مستقل شامل سكويي است كه بر روي لولهيك. شود كاري اعم از احداث يا تخريب استفاده مي
هرچند داربست به ساختمان بسته و مهار . شوند هاي افقي در هر دو انتها توسط يك سري لوله هاي عمودي و افقي نگهداري مي لوله
هاي عمود بايد بر  لوله.  عمودي به زمين منتقل كندهاي شود، ولي به آن متكي نيست، بلكه بايد بتواند وزن خود را از طريق لوله مي

هرگز از موادي مثل آجر و سنگ . روي سطح صاف و محكم واقع شوند و صفحات پاي آنها بر روي تخته هاي كف چوبي قرار گيرند
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اي افقي نبايد بيش ه ميله. كف شكسته كه امكان خرد شدن يا حركت كردن آن وجود دارد، به عنوان تكيه گاه عمودها استفاده نشود
براي افزايش . نمايند از اندازه بيرون از داربست امتداد داشته باشند، در غير اينصورت براي افراد پياده و وسايل نقليه ايجاد مخاطره مي

 يا توان به موازات يكديگر مهاربندي ها را مي. سختي و جلوگيري از حركت جانبي داربست بايد از مهاربندي قطري استفاده شود
 . بصورت زيگ زاگ اجرا كرد

 
  رعايت ايمني در كار بر روي داربست ها-2-3شكل 

در صورت نياز به حذف . داربست بايد در فواصل مناسب به ساختمان مهار شود تا از حركت جانبي آن جلوگيري به عمل آيد
يد دقت شود اين كار بتدريج و با پيش بيني مهار مهارها به ساختمان در حين كار مثالً در حين نصب سنگ بر روي نماي ساختمان، با

اي بر روي  گونهه سكوهاي كار بايد ب. يعني قبل از اينكه يك بست حذف شود، بايد بست قبلي جايگزين گردد. جايگزين انجام گيرد
هايي  در محل. دار داشته باشندها نبايد حالت اعوجاج و ناپاي تخته. ميله هاي افقي قرار گيرند كه خطر لغزيدن آنها وجود نداشته باشد

هاي افقي نگهدارنده مستقل براي هر كدام به شكلي قرار داده شوند كه هيچ سكويي  رسند، ميله كه انتهاي سكوها به همديگر مي
 كم شود و آويزان بودن بيش از حد سكو باعث واژگوني در اثر گام نهادن بر روي آن مي. بيش از چهار برابر ضخامت خود طره نباشد

به طور معمول هر سكو بايد حداقل سه تكيه . گردد باعث در رفتن سكو از روي ميله زيرسري خود مي)  سانتي متر5كمتر از (بودن آن 
. فاصله بين سكوي با ديوار نماي ساختمان بايد تا حد امكان اندك باشد. گاه براي جلوگيري از خميدگي يا شكم دادن آن داشته باشد

 .اي مناسب كاري كه روي آن انجام خواهد گرفت باشدعرض سكو بايد بر

  نردبان ها-3-1-3
گيرند و محدوديت استفاده از آنها براحتي ناديده  نردبان ها به دليل در دسترس بودن و ارزان بودن مورد استفاده زيادي قرار مي

تري انجام داد؟ مثالً  ات ديگر كار را به شكل ايمنتوان با استفاده از تجهيز بنابراين سوال اول اين است كه آيا مي. شود گرفته مي
 .توان كار را به شكلي سريع تر و موثرتر به انجام رساند اغلب با استفاده از يك سكوي كار مي

 محدوديت ها •
 در هر زمان تنها يك نفر قادر به باال رفتن و پايين آمدن است •
 تواند بر روي آن كار كند در هر زمان تنها يك نفر مي •
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 .ر در قسمت باال بسته نشده باشد به دو نفر يكي بر روي نردبان و ديگري در پاي نردبان نياز خواهد بوداگ •
حمل ابزارها و بار بر روي نردبان مشكل و خطرناك است . ماند بر روي نردبان تنها يك دست براي كار كردن آزاد مي •

 . روي رهگذران نيز وجود داردخطر افتادن وسايل بر . شود و وزن قابل حمل به شدت محدود مي
 .نمايد جابجايي فرد را محدود مي •
 .بايد به شكل ايمن جا داده و محافظت شود •
 .باشد ارتفاع قابل استفاده از نردبان محدود مي •
 ايمن سازي نردبان •

اگر . ا خاك كنيددر صورت امكان سطح را صاف كنيد يا پاي نردبان ر. پايه نردبان را بر روي يك سطح صاف و محكم قرار دهيد
هرگز وزن نردبان را بر روي آخرين پله قرار ندهيد، تنها از پايه هاي . زمين نرم باشد يك تخته در زير پايه هاي نردبان قرار دهيد

 .نردبان براي اين كار استفاده نماييد
در صورتي كه اين كار . م ببنديدهرجا كه امكان باشد نردبان را در قسمت باال محك. سر نردبان را به يك سطح صلب تكيه دهيد

در . امكان نداشت نردبان را در قسمت پايه با بستن آن به تيرك هايي بر روي زمين يا با استفاده از كيسه هاي ماسه محافظت كنيد
 .صورتي كه هيچ يك از اين كارها امكان پذير نبود، يكي از كارگران بايد نردبان را در قسمت پايه محافظت كند

  ايمن از نردباناستفاده •
 .اطمينان حاصل كنيد كه سر نردبان با هيچ سيم برقي تماس برقرار نكند •
ايستيد امتداد داشته  نردبان بايد حداقل يك متر باالتر از محل دسترسي باال يا باالترين پله اي كه بر روي آن مي •

 .ام نهادن و گام برداشتن از نردبان از بين برودباشد، مگر اينكه دستگيره مناسبي موجود باشد تا خطر عدم تعادل به هنگام گ
 .هرگز از نردبان خيلي كوتاه استفاده نكنيد و هرگز آن را بر روي سكويي نظير جعبه آجر يا بشكه نفت قرار ندهيد •
 . متر ارتفاع به يك متر فاصله افقي قرار دهيد4 درجه نسبت به قائم يعني به نسبت 75نردبان را در يك زاويه مناسب  •
 .به هنگام باال و پايين رفتن از نردبان رو به آن قرار بگيريد •
 .اطمينان حاصل كنيد كه جاي پاي كافي بر روي پله هاي نردبان براي گام نهادن وجود دارد •
 متر حداقل دو 5هاي بازشو ريلي كه بر روي يكديگر لغزيده و متكي به قسمت پاييني هستند، تا ارتفاع  براي نردبان •

 . متر حداقل سه پله همپوشاني در نظر بگيريد5اني و براي بيش از پله همپوش
 .قبل از باال رفتن مطمئن شويد كه كفش هاي شما آغشته به روغن يا گل نباشد •
در صورت امكان ابزارهاي كار را در جيب يا كيف قرار دهيد تا بهنگام باال رفتن هر دو دست براي گرفتن نردبان آزاد  •
 .باشد
 .ن به اطراف خم نشويد و در صورت لزوم نردبان را جابجا كنيدبر روي نردبا •
 مراقبت از نردبان •
 .نردبان ها بايد مرتبا توسط افراد ماهر بازرسي شده و نردبانهاي آسيب ديده كنار گذاشته شوند •
 .اي عالمت گذاري شوند تا هريك بطور جداگانه قابل شناسايي باشند هنردبان ها بايد به گون •
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آنها . ي كه مورد استفاده نيستند، نبايد بر روي زمين قرار گيرند تا در معرض آب يا خسارت هاي ديگر باشندهاي نردبان •
 .را بايد باالتر از سطح زمين تحت پوشش انبار نمود

 .نردبانها را نبايد از پله هايشان آويزان نمود •
 نبايد آنها را رنگ آميزي كرد چون رنگ عيوب توان با مواد نگه دارنده شفاف پوشش داد، ولي نردبان هاي چوبي را مي •
 .پوشاند را مي
باشند، بايد با پوشش مناسب  نردبانهاي آلومينيومي را بر محل هايي كه در معرض اسيد ها و ساير مواد خورنده مي •

 .محافظت نمود

  كار بر روي سقف-3-1-4
 معمول ترين مخاطرات كار بر روي سقف عبارتند از 

 قفپرت شدن از لبه س .1
 افتادن از بازشوها در سقف  .2
 افتادن از روي سقف هاي سست و شكننده .3

 
  افتادن فرد از روي سقف هاي سست و شكننده-3-3شكل 
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 سقف هاي مسطح  •
ها و بازشوها كه خطر  كليه لبه. شوند  درجه دارند، جزو سقف هاي مسطح محسوب مي10كليه سقف هايي كه شيب كمتر از 

توان از پوشش هايي  در مورد بازشوها بجاي حفاظ مي. دارد، بايد توسط حفاظ هاي مناسب محافظت شوند متر وجود 2سقوط بيش از 
 .شوند، استفاده نمود كه تحمل وزن كارگران را دارند و براحتي جابجا نمي

 سقف هاي شيب دار •
سقف داراي مقاومت كافي براي در صورتيكه پوشش . هاي سقف مورد محافظت قرار گيرند در كليه سقف هاي شيب دار بايد لبه

شوند استفاده شود، حتي اگر هدف براي  گرفتن دست يا پا نباشد، بايد از نردبان ها و تخته هاي خزشي كه براي اين منظور ساخته مي
 .بازرسي يا كار كوتاه مدت باشد

 سقفهاي شكننده  •
است كه بدون هيچ اخطاري ممكن است خرد ) يتايران(مثالي معمول از اين نوع سقف ها ورقه هاي تك اليه سيمان آزبست 

مثال هاي ديگر مصالح شكننده عبارتند از ورق هاي پالستيكي موجدار، ورق هاي فوالدي موجدار پوسيده و دال هاي مسلح . شود
 .برخي اوقات مصالح شكننده زير رنگ يا پوشش قير قابل شناسايي نيستند. نشده

ايد  قل از دو تخته يا نردبان خزشي استفاده كنيد، به طوري وقتي بر روي يكي ايستادهبه دنبال شناسايي مصالح شكننده حدا
محافظ ها يا پوشش مناسب براي جلوگيري از افتادن بر روي اين سقفها بايد فراهم شود عالئم هشدار . بتوانيد ديگري را حركت دهيد

 .دهنده مناسب بايد در نزديكي اين مكان ها نصب گردد

 هاي فوالدي كار-3-1-5
شود و بسياري از كارها با تصور  از آنجا كه زمان مصرف شده در كارهاي فوالدي نسبتاً كم است، غالبا از داربست استفاده نمي

 .گيرد اشتباه تكيه بر مهارتهاي فرد، در موقعيت هاي خطرناك انجام مي
 برنامه ريزي در مرحله طراحي  •

طراحان بايد تجربه كارگاهي كافي داشته باشند تا مسائل مربوط مانند . طرح آغاز شودايمني در كارهاي فوالدي بايد از مرحله 
موقعيت اتصاالت و تاثير آن بر روند اجراي سازه، قابل دسترس بودن اتصاالت از روي سكوهاي كاري و روشهاي دسترسي و وزن 

مانكار نيز بايد پيشنهادات خود را در مورد روش اجرا تهيه در مقابل، پي. المان هاي سازه در مقايسه با ظرفيت باالبرها را درك كند
توانند به جدايي از ترتيب اجراي  در يك روش كاري ايمن بايد كليه مخاطرات و دشواري هايي كه مي. نموده، به تصويب طراح برساند

 .برنامه ريزي شده منجر شود، شناسايي شوند
 آماده سازي براي كار •

هاي پارك به استفاده از باالبرها، داربستها و سكوهاي متحرك كمك خواهد  هاي دسترسي و محل اههاي بتني ر مهيا كردن كف
اي سازمان داده شود كه   مواد و تجهيزات كار بايد بگونهچيدمانطرح . كرد و محل كاري ايمن تر و مرتب تر را فراهم خواهد نمود

شرايط جوي هم در ارتباط با باد و هم باران بايد مرتباً مورد بررسي . ت كنندوسايل نقليه و باالبرها بتوانند بدون ترس از تصادم حرك
فرو ريختن بسياري از . استفاده از باالبرها و انجام كارهاي فوالدي در باد شديد و سطوح مرطوب فوق العاده خطرناك است. قرار گيرد
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در .  گرفتن از ترتيبات اتخاذ شده براي حفظ پايداري بوده استهاي فوالدي نتيجه عدم استفاده از مهاربندي هاي كافي يا فاصله سازه
 .برنامه ريزي براي احداث بايد استفاده از مهاربندي هاي مناسب و اتصاالت موقت پيش بيني شود

 راه هاي دسترسي به محل هاي كار •
اي حفظ جانشان در همه شرايط به خاطر اين تصور غلط كه كارگران كارهاي فوالدي قادر به استفاده از مهارت هاي خود بر

توان كارها را برنامه ريزي نموده و سكوهايي را  در بسياري از موارد مي. كاري هستند، اقدامات خطرناك در بين آنها بسيار رايج است
يني الزم براي در برنامه ريزي پروژه همواره بايد پيش ب. طراحي كرد كه همراه با اجزاي سازه باال رفته و پس از استفاده جدا شوند

در صورتي كه نقاط مهاربندي كافي فراهم شده و به درستي . دسترسي افقي بين نقاط مختلف قاب توسط پله و گذرگاه انجام گيرد
. توانند از صدمات جدي ناشي از سقوط جلوگيري نمايند مورد استفاده قرار گيرند، تورهاي ايمني، كمربندها و مهارهاي ايمني مي

 نيازمند آموزشهاي مناسب در مورد روشهاي ايمن بلند كردن و جابجايي مواد است و همواره بايد تجهيزات حفاظتي كارهاي فوالدي
 .مناسب را به همراه داشته باشيد

  تخريب-3-1-6
 داليل متداول بروز سوانح در طول عمليات تخريب عبارتند از

 انتخاب روش نادرست تخريب •
 مكان غير ايمن براي كار •
 ن غير عمدي ساختمان در حال تخريب يا سازه مجاور آن به دليل نداشتن تكيه گاه موقتفرو ريخت •

فرآيند تخريب بطوري ذاتي خطرناك است و هر فردي در سايت كار بايد از تجهيزات ايمني نظير كاله عينك و كفش ايمني 
دات محافظت از چشم نظير استفاده از عينك و حضور گرد وخاك و آوار در كارهايي نظير برش فوالد نيازمند تمهي. استفاده كند
 . ماسك است

تمهيداتي بايد انديشيده شود تا مردم را تا . قبل از شروع كار تخريب كليه خدمات ساختمان مثل آب و برق و گاز بايد قطع شوند
 .در اطراف آن برپا شودحد امكان از محل دور نگه داشت و هر جا كه امكان داشته باشد نرده اي با ارتفاع حداقل دو متر 

 روند تخريب  •
هرجا كه ممكن باشد بايد از كار . اي اتخاذ شوند كه خطر سقوط را براي كارگران فراهم نكنند هاي تخريب بايد به گونه روش

زماني كه كار بر روي . كردن مستقيم بر روي بخش هاي در حال تخريب مثل ايستادن بر روي ديوارهاي آجري اجتناب كرد
توان از سكوها نيز  براي كار كردن در ارتفاع مي. ان ايمني الزم را نداشته باشد، بايد داربست مستقل از ساختمان فراهم شودساختم

 .استفاده نمود
 مخاطرات سالمت •

در طول فرآيند تخريب مخاطرات غير منتظره و ناشناخته اي در اثر قرار گرفتن در معرض گرد و خاك، سالمت كارگران را تهديد 
مخصوصا آزبست هايي . باشد قرار گرفتن در معرض مواد آزبستي امروزه يكي از مخاطرات تهديد كننده سالمت كارگران مي. كند مي

. شوند كه به طور متداول در عايق كاري ستون ها و سقف ها براي محافظت در برابر آتش سوزي يا عايق كاري حرارتي استفاده مي
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مواد شامل آزبست بايد جدا از . راي جلوگيري از آلودگي هوا و تنفس گازهاي مسموم به عمل بيايداقدامات احتياطي جدي بايستي ب
 . ساير مواد از بين برده شود و افراد مربوطه بايد تجهيزات تنفسي و لباس هاي محافظ داشته باشند و آموزش هاي الزم را ديده باشند

  فضاهاي محبوس -3-1-7
. تواند مثالي واضح از يك فضاي محبوس باشد جذبي در حال حفاري مي محدود يا يك چاه رسييك منهول بسته با دهنه دست

هاي حفاري شده ستونها، لوله ها، داكتها و ساير مكانهايي كه تهويه كافي در اختيار ندارند،  ها، پايه ها، ترانشه مجراهاي آدمرو فاضالب
ز مسموميت ناشي از گازهاي سمي درون تونلها به دليل واكنشهاي شيميايي در مواردي ني. باشند مثال هاي ديگري از اين دست مي

در اين وضعيت آب با عبور از . درون تونلهاي داراي رگه هاي گوگردي همراه با ريزش آب گزارش شده است H٢Sنظير مسموميت با 
ده سمي و در مدت كوتاهي انسان را العا هاي گوگرد طي واكنش شيميايي به شكل سولفيد هيدروژن درآمده كه گازي فوق اليه
 . كشد مي

افرادي كه به طور فعال درگير . تواند به ايجاد مخاطرات بيانجامد در اين فضاها كمبود اكسيژن يا حضور گازهاي قابل اشتعال مي
 .  باشندباشند، بايد آموزشهاي الزم را ديده و تجهيزات حفاظت فردي كافي در اختيار داشته  كار در فضاهاي بسته مي

 اقدامات احتياطي ايمني •
 .بدون اجازه يك ناظر و بدون مجوز مكتوب براي دخول يا كار وارد يك فضاي محبوس نشويد •
 .تجهيزات الزم براي بررسي شرايط جوي در فواصل زماني مكرر توسط يك فرد ماهر فراهم شود •
 .ه بايد ايجاد شودتهويه الزم براي خارج ساختن گازهاي خطرناك و فراهم نمودن هواي تاز •
آموزشهاي الزم براي استفاده از تجهيزات اضطراري و انجام اقدامات الزم در شرايط مقتضي را بايد در اختيار داشته  •
 .باشيد
 . طناب هاي نجات بايد به كليه افراد داخل فضاي محبوس متصل باشد •
ون فضاي محبوس مراقب بوده و عمليات نجات در هر كاري حداقل بايد دو نفر حضور داشته باشند كه يكي از آنها بير •

 .يا كمك را به موقع انجام دهد
به هنگام كار در يك مجراي آدمرو در يك خيابان يا منطقه شهري از وجود سكوهاي محافظ ورودي آدمرو و عالئم  •

 .ترافيكي مناسب اطمينان حاصل كنيد
 تجهيزات ايمني و نجات •

 س بايد فراهم گردندتجهيزات زير براي كار در فضاهاي محبو
 وسيله آزمايش وضعيت هواي تنفسي .1
 دو پوشش نجات با طول كافي طناب با در نظر گرفتن محل كار .2
 چراغهاي دستي ايمن براي استفاده در يك فضاي قابل اشتعال  .3
 حداقل يك مجموعه تجهيزات و وسايل تنفسي .4
 تجهيزات كمك هاي اوليه .5
 تجهيزات آتش نشاني  .6
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  براي درخواست كمك زنگ خطر با صداي رسا .7
 تجهيزات به هوش آوري  .8
 لوازم برقراري ارتباط با افراد مشغول به كار در سطح زمين .9

 
  ايمني در ورود به فضاهاي محبوس- 4-3شكل 

  وسايل نقليه-3-1-8
 .باشد سوانح ناشي از وسايل نقليه اغلب يك يا تركيبي از عوامل زير مي

 .وجه كافيرانندگي بي دقت شامل عقب گرد بدون ت •
 . بي احتياطي يا بي توجهي به مخاطراتي خاص نظير كار كردن در نزديكي خطوط فشار قوي برق •
 .تعمير و نگهداري ضعيف وسايل نقليه •
 . بار گذاري بد يا بيش از اندازه ماشين •
 .ازدحام در سايت •
 .طرح ضعيف ترافيك براي سايت •
 . از آوارفقدان راههاي مناسب، همراه با زمين غير مسطح و پر  •
 اقدامات ايمني •
اي عالمت گذاري شوند كه از مخاطرات بالقوه نظير خطوط انتقال برق و شيب هاي  ها بايد مسطح گرديده و بگونه راه •

 .محدوديت سرعت بايد الزامي گرديده و بطور واضح نمايش داده شود. تند اجتناب گردد
از يك . كمك بگيريد و همواره او را در ديد داشته باشيدقبل از حركت ماشين بسمت عقب از يك نفر براي راهنمايي  •

 عالمت صوتي استفاده كنيد 
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در سطوح . گيرد، بايد موتورش خاموش گرديده و ترمز دستي آن كشيده شود اي كه مورد استفاده قرار نمي وسيله نقليه •
 . شيب دار براي چرخها نيز بايد مانع قرار داده شود

هاي ايمني  به هنگام بارگيري و تخليه بايد از كفش. ان و دستيارانشان بسيار شايع استصدمات وارده به پاي رانندگ •
 . استفاده شود

 نگهداري ماشين آالت  •
 :گيرد نگهداري ماشين آالت در سه مقوله جاي مي

 . كنترل روزانه آب و روغن و سوخت چراغها و باد الستيك ها و ترمزها توسط راننده •
 .ككنترل هفتگي توسط مكاني •
 .سرويس دوره اي بر اساس الزامات سازنده •
 واژگوني •

 .باشند و بنابراين دور زدن با سرعت هاي باال بسيار خطرناك است اساساً ماشين آالت ساختماني ناپايدارند و مستعد واژگوني مي
 بارگيري •

 مساحت وسيله امتداد نداشته بارهايي كه در محدوده ظرفيت ماشين هستند، بايد به صورت يكنواخت توزيع گرديده و بيش از
نحوه بارگيري و تخليه بايد . اگر حدي از امتداد، غيرقابل اجتناب باشد بايد بوسيله پرچم هايي به طور واضح نشان داده شود. باشند

 .آالت عمراني باشد بخش جدا نشدني از آموزش رانندگي ماشين

  باالبرها و جرثقيلها-3-1-9
رثقيل در سايت مورد استفاده قرار گيرد، مديريت بايد كليه فاكتورهاي موثر بر استفاده ايمن از آن را قبل از اينكه يك باالبر و ج

 . در نظر بگيرد
 .وزن و اندازه و نوع باري كه جابجا خواهد شد •
 و شرايط حداكثر ارتفاع يا شعاع قابل دستيابي و محدوديت هاي كاربرد نظير خطوط انتقال نيرو در باالي دستگاه، نوع زمين •
 .كارگاه
 . نياز به كاربران و عالمت دهندگان آموزش ديده •

در مواردي كه شعاع كاري متغير است بار ايمن قابل حمل . بار ايمن قابل حمل براي كليه باالبرها و جرثقيلها بايد مشخص شود
 براي هر شعاع كاري بايد نشان داده شود

 نشانگر بار ايمن  •
اين . دهد  بار ايمن هستند كه قبل از رسيدن به بار ايمن معموالً توسط يك چراغ به كاربر هشدار ميكليه جرثقيلها داراي نشانگر

به عنوان مثال تاثير باد يا شرايط زمين نرم را به . نشانگر كمك خوبي براي عملكرد ايمن دستگاه است، اما تضمين كننده نيست
 .آورد حساب نمي

 بازرسي و نگهداري •
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قبل از استفاده در يك سايت ساختماني بايد توسط افراد ماهر مورد بررسي و . پوسيدگي و تخريب هستندجرثقيلها در معرض 
ها ترمزها و  اجزايي كه در معرض آسيب قرار دارند، كابل. آزمايش قرار گيرند و بطور مداوم در دوره هاي زماني خاص بازرسي شوند

ترمزها دائماً در حال استفاده هستند و بايد مرتبا . كند ، خوردگي آن را تسريع ميها با قرقره تماس دائمي كابل. لوازم ايمني هستند
 .كنترل تنظيم و تعويض گردند

 جرثقيلهاي متحرك •
جرثقيلهاي متحرك بسيار در معرض ناپايداري هستند و در صورت استفاده بر روي زمين غير متراكم يا شيبدار در معرض واژگوني 

از وجود فاصله مجاز . هاي موقت و خطرات عدم استفاده از آنها آشنا باشد هاي پايه ل بايد از مزايا و محدوديتكاربر جرثقي. قرار دارند
براي جلوگيري از رها شدن بار كليه جرثقيلها . كافي براي بازوي جرثقيل و عدم نزديكي به خطوط انتقال برق اطمينان حاصل كند

 .ت برخورد با موانع از خارج شدن و افتادن بار ممانعت به عمل آوردبايد به قالب ايمني مجهز باشند تا در صور

 
 اي از سقوط يك جرثقيل متحرك  نمونه-5-3شكل 

 )تاوركرين(برجهاي باالبر  •
 بارها بايد بصورت قائم .براي جلوگيري از واژگوني بايد باالبر را به زمين متصل كرد يا از وزنه هاي متعادل كننده استفاده نمود

هرگز بارهايي را كه داراي سطح وسيعي . تواند به واژگوني باالبر منجر شود هر گونه باالبردن خارج از خط قائم مي. باال برده شوند
. ل شود درجه بازوي آن حاص360اي باشد كه اطمينان از عملكرد  موقعيت باالبر بايد بگونه. هستند، در شرايط باد شديد بلند نكنيد

 .شود حداكثر سرعت باد كه باالبر قادر به كار كردن است، در مشخصات سازنده باالبر ذكر مي
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  واژگوني برج باالبر بر روي ساختمان-6-3شكل 

 آسانسورهاي كارگاهي •
شود و بر روي ريل  ر روي اتاقك سوار مياين آسانسورها متشكل از يك اتاقك و سيستم وينچ و كابل يا چرخ دنده هستند كه ب

هاي  هاي توقف سكو، برخورد با سكو يا بخش خطرات اصلي عبارتند از افتادن از محل. كند خاصي به همين منظور نيز حركت مي
 .افتند متحرك ديگر يا آسيب ديدن توسط مصالحي كه از سكو به پايين مي

 حصار ورودي  •
باقي مسير آسانسور كارگاهي . ر اطراف آسانسور كارگاهي براي دسترسي به آن تعبيه شوددر سطح زمين بايد محوطه مناسبي د

دربها بايد در هر يك از ايستگاه . افتند در درون آن باقي بمانند نيز بايد در ارتفاع آن توسط حفاظ پوشانده شود، تا مصالحي كه مي
 .شود بايد درب ها بسته نگه داشته شوند ارگيري يا تخليه انجام ميهاي آسانسور كارگاهي متناسب باشند و به غير از زماني كه ب

 عملكرد •
اپراتور بايد قادر باشد از . اي تنظيم شود كه اپراتور تنها از يك مكان آن را كنترل نمايد كنترل هاي آسانسور كارگاهي بايد بگونه

و بايد به وضوح بر روي آن نشان داده شود و اتاقك بيش از بار ايمن سك. اين موقعيت كليه سطوح ايستگاهي باالبر را مشاهده نمايد
 .آن بارگيري نگردد
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  حصار ورودي براي جلوگيري از برخورد كارگران با اتاقك آسانسور كارگاهي-7-3شكل 

 و قرقره ها) وينچ(باالبرهاي برقي  •
شي ارزان و متداول براي باال بردن بارهاي باشد، رو كه نوع دستي آن همان چرخ چاه مي) برقي و دستي(استفاده از باالبرها 

 :شوند كه  متداول ترين سوانح زماني واقع مي. كوچك در مسافتي محدود به ويژه در ساختمان سازي است
 . سيم بكسل باالبر متناسب با قالب ايمني نيست •

 .قالب هاي ساخته شده از ميلگردهاي خم شده خطرناك هستند •
 . گر قابل استفاده نيستسيم بكسل باالبر فرسوده و دي •
 .ريزد بار با ساختمان يا داربست برخورد نموده محتوي آن بيرون مي •
 .شود بار بيش از اندازه سنگين است يا محافظت نمي •
 .دستگاهي كه بر روي سقف قرار گرفته، گيرداري و مهار كافي براي جلوگيري از واژگوني آن ندارد •
  اقدامات ايمني  •

 ام گيرداقدامات زير بايد انج
 .شوند، همواره بايد از يك پوشش نگهدارنده در هنگام تاب خوردن استفاده شود اگر موادي داخل ظرف حمل مي •
 .بايد مد نظر قرار گيرد) قفل ترمز( متر باشد استفاده از يك مكانيزم ترمز اضطراري 5اگر ارتفاع قرقره بيش از  •
 .هاي ايمني مورد نياز است ه، نردهجايي كه قرقره نزديك لبه سقف يا كف كار گذاشته شد •
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اگر بيش از يك نفر در حال باال كشيدن است، يك نفر از پايين بايد هدايت كننده باشد تا كار تيمي به درستي انجام  •
 .گيرد

  موقعيت هاي كاري، ابزارها و تجهيزات-3-1-10

 تناسب كار با افراد  •
اي براي نگريستن به ارتباط بين نيروي كار، كارگاه و محيط كاري  ارگونومي يا مهندسي عوامل انساني يك مبحث چند رشته

ارگونومي نقش كليدي در متناسب سازي كار با ويژگيها و خصوصيات نيروي انساني، افزايش قابليت توليد و بهبود ايمني و . است
هايي كه به ستون فقرات يا ماهيچه  بسياري از كارگران به ويژه آنان كه فاقد مهارت كافي هستند، اغلب از آسيب. سالمت دارد

دهد كه شامل موارد زير  صنعت ساختمان دامنه وسيعي از مشاغل و فرايندهاي كاري را پوشش مي. برند شود، رنج مي هايشان وارد مي
 :باشند  مي

 موقعيت هاي كاري هم به صورت ايستاده و هم نشسته •
 كارهاي طاقت فرسا و پر فشار •
 جهيزات گوناگوناستفاده از ابزارها و ت •

اما بايد . دهد شود استفاده از نيروي مكانيكي به عنوان جايگزين كارهاي سنگين اين خطرات را كاهش مي گاهي توصيه مي
توان نيروي ماشين را جايگزين نيروي انساني كرد، ثانياً كارهايي كه به فعاليت فيزيكي نياز ندارند  دانست اوالً هميشه و همه جا نمي

باشند و ممكن است باعث كاهش تمركز و بروز مخاطرات  ، اغلب از نظر فكري خسته كننده و مالل آور مي)اتوريز دستگاههانظير اپر(
 .لذا بهتر است فواصل زماني براي استراحت موثر در كار روزانه در نظر گرفته شود. گردند
 حالت كار •

به وجود آمده، در كارهاي ساختماني نيز قابل كاربرد هاي كاري مطلوب در صنعت   روشن است كه اصولي كه براي موقعيت
حالت كاري نامناسب به افزايش تدريجي زمان كار و افزايش احتمال آسيب ديدگي يا خسارت به مصالح يا تجهيزات منجر . باشند مي
 هم ايستاده فراهم مي هاي مختلف هم به صورت نشسته و در يك كارگاه با طراحي مطلوب، امكان انجام كار در موقعيت. گردد مي
 بخاطر داشته باشيد. كند در طول كار مقداري پياده روي نمايد همچنين كارگر اجازه پيدا مي. شود
 .هر جا كه ممكن باشد، امكان استراحت و نشستن فراهم شود •
 .مصالح، ابزارها و وسايل در دسترس باشند •
 .از نزديكي كافي به موضع و جبهه كار اطمينان حاصل شود •
 زارهاي دستياب •

با طراحي درست . يك ابزار دستي با كيفيت خوب بايد بگونه اي طراحي شده باشد كه با دست و كار مربوطه متناسب باشد
بايد در مورد نحوه . گردد يابند كه منجر به بهبود كيفيت كار مي ابزارهاي دستي وضعيت كاري بهبود يافته و خستگي ها كاهش مي

 .حوه نگهداري از آنها آموزش الزم به كارگران ارايه گردداستفاده از ابزارها و ن
 انتخاب، استفاده و نگهداري ابزارها •
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 :نكات عمده زير را در نظر بگيريد
 .از وارد شدن بار در شانه ها يا بازو به واسطه نگهداري دراز مدت يك وسيله در موقعيت ايستاده اجتناب كنيد •
 . از ابزارهايي نظير انبردست و قيچي اجتناب كنيداز زواياي نامناسب مچ بهنگام استفاده •
 .اندازه، وزن و ابزار مناسب را براي كار انتخاب نماييد •
 .از ابزارهايي با كيفيت خوب فوالد استفاده كنيد •
ابزارها بايد از روغن و آلودگي هاي ديگر دور نگه داشته شوند و قسمتهاي متحرك و قابل تنظيم آنها بايد به خوبي  •

 .كاري شوندروغن 
 .لبه هاي برنده بايد تيز نگه داشته شوند تا از فشار غير ضروري جلوگيري به عمل آيد •
 . براي كار بر روي لوازم برقي تنها بايد از ابزارهاي عايق بندي شده خوب استفاده نمود •
 كه امكان افتادن غلتيدن اي رها شوند ابزارها را بايد در جعبه، كيف يا كيسه هاي كمري نگهداري نمود و نبايد بگونه •

 .لبه هاي برنده نيز بايد محافظت شوند. يا پا گذاشتن بر روي آنها بوجود بيايد
 .ابزارهاي معيوب بايد فوراً تعمير يا تعويض شوند •

  محيط كار-3-1-11

 مواد شيميايي •
هاي تزئيني و  ها، پوشش نده، شويندهنظير مواد چسبان. گيرند مواد شيميايي زيادي در كارهاي ساختماني مورد استفاده قرار مي

 . ها و بسياري ديگر ها، حالل ها، رنگ ها، عايق حفاظتي الوار و فلزات، سيمان و مالت
 خطرات مواد شيميايي •

 راههاي ورود مواد سمي به بدن عبارتند از. بسياري از موارد شيميايي داراي پتانسيل آتش سوزي و انفجار بوده و يا سمي هستند
شوند كه ضعف تنفسي و  هاي مهلكي مي توانند منجر به بيماري شوند، مي گازهاي سمي كه وارد ريه ها مي. تنفسياز راه  .1

 .شوند عدم توانايي انجام كار از پيامدهاي آن هستند، برخي از گازها به گسترش سل يا سرطان منجر مي
 ها هنگام غذا خوردن يا سيگار كشيدن خورده شوند و توانند بدون شستن دست مواد شيميايي مانند رنگها مي. از راه بلعيدن .2

 .باعث بروز مسموميتهاي مختلف گردند
توانند به ارگان هاي داخلي بدن  برخي حالل ها از طريق پوست قابل جذب هستند و از طريق خون مي. جذب از راه پوست .3

 .نظير مغز و كبد راه يابند
 اقدامات پيشگيرانه •

 :باشد مات پيشگيرانه در مواجهه با اشياي شيميايي به ترتيب زير ميبطور كلي اولويت بندي اقدا
 .ماده شيميايي را با يك ماده بي ضرر يا كم ضرر جايگزين نماييد .1
 .هايي كه با مواد شيميايي سر و كار دارند فراهم نماييدفرآيندكنترل هاي مهندسي نظير تهويه هوا براي  .2
 .از تجهيزات محافظ فردي استفاده كنيد .3
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 :توان براي محافظت به كار رود عبارتند از گر استفاده از مواد شيميايي خطرناك اجتناب ناپذير است، برخي اقدامات ايمني كه ميا
 .ظروف حاوي مواد شيميايي را در انباري جدا و امن نگهداري شود •
 .اده نكنيدمطمئن شويد كه ظرف حاوي ماده شيميايي داراي برچسب است و در غير اينصورت از آن استف •
در صورتيكه اطالعات كافي نباشد از . دستورات روي برچسب را به دقت بخوانيد تا نحوه استفاده صحيح را درك كنيد •

 .ناظر خود برگه اطالعات ايمني ماده شيميايي را درخواست كنيد
 .ايد قبل از كار با ماده مورد نظر مطمئن شويد كه تجهيزات حفاظت فردي مناسب را پوشيده •
 هنگام باز كردن ظروف، يك كهنه بر روي درب آن بگيريد تا اگر مواد داخل آن فرار باشد بتوانيد آن را كنترل به •
 .نماييد
در صورت احساس حالت . از تنفس هرگونه گازهاي متصاعد شونده خودداري كنيد و سعي كنيد در هواي آزاد كار كنيد •

 .سرگيجه سريعاً محل كار را ترك نماييد
 .دار مورد نياز ماده شيميايي را براي كار مورد نظر بكار ببريدكمترين مق •
 .به هنگام جابجا كردن مواد شيميايي در سايت بايد از محافظ چشم استفاده كنيد •
از ظروف غذا و آشاميدني براي اين كار . براي مخلوط كردن مواد از ظروف مناسب و داراي برچسب استفاده كنيد •

 .استفاده نشود
 .دن غذا حتما شستشوي دست و صورت را انجام دهيدقبل از خور •
 .در صورت پاشيده شدن مواد شيميايي به پوست سريعاً بايد موضع با مقدار قابل توجهي آب شستشو داده شود •
در صورتيكه ماده شيميايي بر روي زمين ريخته شده باشد، مراتب را گزارش دهيد تا اقدامات مقتضي مثل جذب آن  •

 . گيردتوسط ماسه انجام
 اشياي مخاطره آميز  •
  سيمان و آهك-

تواند به  قرار گرفتن طوالني در معرض سيمان و آهك مي. مخلوط هاي سيماني يا آهكي عامل بيماري هاي پوستي هستند
 :اقدامات احتياطي زير بايد در پيش گرفته شود . سوختگي يا زخم پوست منجر شود

 . از تنفس در غبار اجتناب كنيد •
 .وست خود با پوشيدن دستكشهاي بلند جلوگيري كنيداز تماس پ •
 .در صورتي كه غبار وارد چشم ها شد، فوراً با مقدار متنابهي آب گرم شستشو دهيد. از چشم ها محافظت كنيد •
 .هر گونه غبار يا مخلوط مالط تازه را بر روي پوست خود بسرعت شستشو دهيد •

 . كه بايد به دقت مورد توجه و احتياط قرار گيردكند شكفته كردن آهك مقدار زيادي گرما آزاد مي •
 .لباس ها و كفش هاي خود را پس از كار تميز كنيد •
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  آزبست-
براي بيماري هاي . تواند با ايجاد آسيب هاي جدي ريوي و سرطان منجر به مرگ شود ثابت شده است تنفس در غبار آزبست مي

 :شود  هاي زير يافته مي آزبست در موقعيت. رداي وجود ندا مرتبط با آزبست هيچ درمان شناخته شده
 آزبست ها به عنوان پوشش براي عايق بندي حرارتي بويلرها •
 محافظت اعضاي فوالدي در برابر آتش سوزي •
 عايق بندي حرارتي و آكوستيك ساختمان ها •
 صفحات عايق آزبستي در مكان هايي نظير •
o محافظت دربها در برابر آتش سوزي 
o  و غيرهروكش ديوارها سقف 
o ديوارها و پارتيشن هاي داخلي 
 :شود به عنوان سيمان آزبستي در موارد زير يافت مي •
o  براي پوشش سقف يا روكش ساختمان ها(صفحات موجدار( 
o صفحات مسطح براي پارتيشن بندي روكش و روكار دربها 
o هاي هدايت دود و هواكشها ناوداني ها و لوله هاي مجراي آب و لوله 

اگر . دارند  آزبست ها فقط بايد از روش هايي استفاده كرد كه ميزان غبار آزبست را تا حد ممكن پايين نگه ميدر هنگام كار با
براي كارهاي حجيم، استفاده از لباس هاي . امكان پايين نگه داشتن ميزان غبار وجود نداشت، حتماً بايد از ماسك استفاده شود

 :شوند  تماس با غبار آزبست شامل موارد زير ميروشهاي محدود سازي . محافظ الزم خواهد بود
 . جمع آوري مواد آزبستي قبل از شروع عمليات تخريب اصلي •
 ).براي فرونشاندن غبار(روش هاي جمع آوري مرطوب  •
 .  جمع آوري و انبار فوري آزبست هاي هرز و تخليه آن در مكاني مشخص •
 .وميجداسازي محل هاي كار آزبستي از ساير محل هاي كار عم •
 كنترل سر و صدا •

قرار گرفتن بيش از حد در معرض سر و صداي زياد . كارگاههاي ساختماني محل هايي پر سرو صدا و پر از ارتعاشات هستند
 :توان برداشت  براي كاهش ميزان سر و صدا در كارگاه گام هاي زير را مي. تواند به صدمات دائمي به شنوايي بيانجامد مي

 .زوز صداگير نصب شود و ماشين ها بي دليل روشن نگه داشته نشوندبر روي لوله هاي اگ •
 .پوشش موتور كمپرسور را به هنگام كار كردن بسته نگه داريد •
 .چك كنيد كه صداگير هاي دستگاه حفاري بتن و وسايل مشابه، بدرستي نصب شده باشند •
 .كنندندرپوش ماشين آالت ثابت شده و سر و صدا  •
 صفحات عايق صدا براي كاهش سرو صدا فراهم گرديده و هرجا كه عملي باشد ماشين آالت اطمينان حاصل كنيد كه •

 .پر سروصدا با ايجاد عايق بندي صوتي تا حد امكان جداسازي شوند
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 تامين روشنايي  •
كليه بخش هاي يك كارگاه كه در آن كار در حال جريان است، بايد توسط روش هاي طبيعي يا مصنوعي به شكل مناسبي 

بايد با استفاده از روشنايي مصنوعي از ايجاد سايه هاي عميق كه باعث پنهان شدن مخاطرات مي شوند، . اراي نور مناسب باشندد
چراغ ها بايد تا حد امكان در بلندي نصب شوند تا از ايجاد نور خيره كننده در هنگام نزديك شدن به منبع نور . جلوگيري شود

 . ي باشد كه كارگران مجبور نشوند در زير سايه خود كار كنندجلوگيري شود و همچنين بگونه ا
در غير اين صورت نبايد . اند، بايد داراي ولتاژ كامل باشند اسباب و لوازم روشنايي كه به شكلي درست نصب گرديده و تكميل شده

توانيد  به طرق زير مي. اژ پايين نصب شوندهاي موقت بايد توسط افراد ماهر با استفاده از تجهيزات ولت روشنايي. برق آنها متصل شود
 .به استفاده ايمن از اين لوازم كمك كنيد

 .لوازم نصب شده را دستكاري نكنيد •
 . هر گونه عايق كاري آسيب ديده، المپ هاي شكسته و غيره را گزارش دهيد •
يا اتصاالت در شرايط مرطوب اطمينان حاصل كنيد كه اتصال كابل ها دور از سطح زمين بوده و اجازه ندهيد كابل ها  •

 .آويزان باشند
 .المپ ها را خودتان تعويض نكنيد •

  تجهيزات حفاظت فردي-3-1-12
ريزي پروژه و  اي است كه در بسياري موارد به رغم كليه اقدامات پيشگيرانه در برنامه شرايط كاري در كارهاي ساختماني به گونه

با اين حال اين تجهيزات . ه، حفاظ چشم و گوش، پوتين و غيره مورد نياز استطرح كار، برخي تجهيزات حفاظت شخصي مانند كال
 :معايبي دارند

 .شود پوشيدن برخي از اين تجهيزات موجب ناراحتي كاربر و كاهش سرعت كار مي •
 .آيد نظارت اضافي براي اطمينان از پوشيدن اين تجهيزات الزم مي •
 .نيازمند صرف هزينه اضافي است •

 .ممكن باشد بهتر است سعي شود مخاطرات را حذف كرد تا اينكه به دنبال تجهيزات براي محافظت بودلذا هرجا كه 
 حفاظت سر •

تواند صدمات  حفاظ برخورد كند، مي  سانتي در صورتي كه با سر بي20 يا 10افتادن يك وسيله كوچك و كم وزن حتي از ارتفاع 
م حركت يا كار در حالت خميده يا برخاستن از اين حالت، امكان وارد آمدن آسيب به هنگا. جدي يا حتي مرگ را به دنبال داشته باشد

تنها كاله هاي ايمني كه استاندارد هاي . كند كاله ايمني به طور موثري از بسياري از اين آسيب ها جلوگيري مي. هاي سر وجود دارد
 .كنند، بايد مورد استفاده قرار گيرند مربوط را برآورده مي

 احفاظت پ •
آسيب هاي وارده به پا دو نوع هستند؛ فرو رفتن ميخ در كف پا و له شدن در اثر افتادن مصالح بر روي پا كه هر دو با پوشيدن 

اما كليه كفش ها بايد داراي . نوع كفش يا پوتين ايمني بستگي به طبيعت كار خواهد داشت. هاي محافظ قابل پيشگيري هستند پوتين
 : هاي ايمني متنوعي وجود دارند امروزه كفش. ه فلزي باشندكف غير قابل نفوذ و روي
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 . كفش هاي سبك چرمي براي كارهايي كه نياز به تردد و حركت دارند •
 .كفش ها يا چكمه هاي ايمني معمولي براي كارهاي سنگين •
 پوتين هاي الستيكي بلند براي حفاظت در برابر اشياي خورنده مواد شيميايي يا آب  •
 وستحفاظت دست و پ •

دست ها فوق العاده مستعد آسيب هستند و در كارهاي ساختماني بيش از هر بخش ديگري از بدن به دست ها و مچ صدمه وارد 
بسياري از اين . پيوندند زخم هاي باز، خراش ها، شكستگي ها، در رفتگي ها، كوفتگي، قطع عضو و سوختگي ها، به وقوع مي. شود مي

تر نظير پوشيدن محافظ هاي دستي مناسب مانند دستكش هاي چرمي و آستين دار، قابل پيشگيري صدمات با روشها و تجهيزات به
 :كارهايي كه بايد حفاظت دست ها در آن مد نظر قرار گيرد موارد زير هستند . هستند
 .عملياتي كه مستلزم تماس با سطوح زبر يا تيز هستند •
 .ن هاتماس با اشياي داغ، خورنده يا سمي نظير قير و رزي •
 .كار با ماشين هاي ارتعاشي نظير دريل هاي بادي كه داراي ارتعاشات نامطلوب است •
 .كارهاي الكتريكي در هواي سرد و مرطوب •

عالوه بر دستكش، استفاده از كرم هاي محافظ و پوشيدن البسه محافظ به حفاظت . التهاب پوستي نوع رايج بيماري پوستي است
 .كند پوست كمك مي

 يحفاظت تنفس •
 :مانند . در كارگاه هاي ساختماني، كارهايي كه غبارها يا گازهاي مضر در آن حضور دارند بسيارند

 خرد كردن و حمل سنگ ها  •
 .باشند از بين بردن ساختمان هايي كه داراي عايق هاي آزبست مي •
 .جوشكاري يا برش موادي كه پوشش هايي از جنس سرب روي نيكل يا كادميوم دارند •
 رنگ پاشي •
  انتخاب نوع مناسب ماسك تنفسي-

انتخاب مناسب ماسك به مخاطرات موجود و شرايط كاري بستگي خواهد داشت و بايد با نحوه استفاده، تميز كردن و نگهداري 
به خاطر داشته باشيد كه اين ماسك ها فقط در مقابل . باشند ساده ترين نوع ماسك ها انواع كاغذي يكبار مصرف مي. آن آشنا باشيد

 :سه نوع ماسك نيم صورت فيلتردار موجود هستند. غبارهاي مزاحم مفيد هستند
 ماسك محافظ در برابر گرد و غبار با فيلتر درشت  •
 ماسك محافظ در برابر گازها  •
 ماسك محافظ با فيلتر تركيبي گاز و گرد و غبار كه كارتريج آن بايد مرتباً تعويض شود  •
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 ٢٢ ارزيابي ايمني -3-2

ي مخاطرات عمده در كارگاههاي عمراني در اين قسمت روشهاي متعارف شناسايي و ارزيابي ريسـك هـر يـك از                     پس از شناساي  
 . شوند مخاطرات معرفي مي

نگر بـه منظـور       طبق تعريف ايمني هر سيستم عبارت است از بكارگيري مهارتهاي فني و مديريتي ويژه در قالبي نظام مند و آينده                   
تر ايمني سيستم عبـارت اسـت از فرآينـد            به عبارت ساده  . ود در طول عمر يك پروژه، برنامه يا فعاليت        شناسايي و كنترل خطرات موج    

تجزيه و تحليل خطرات و كنترل آنها كه از فاز ايده سيستم شروع و در كل فازهاي طراحي، ساخت، آزمايش، استفاده و كنار گذاشـتن      
 .يابد آن ادامه مي

بـدين معنـي كـه      . پرداختنـد    به بررسـي و كنتـرل حـوادث مـي          "اصالح بعد از واقعه   "الً بر پايه    هاي ايمني معمو    در گذشته برنامه  
كرد كه با انجام تحقيقات الزم علل بروز حادثه را مشخص كـرده و                مهندسي ايمني بعد از وقوع يك حادثه وارد عمل شده و سعي مي            

 دو عيب عمده    23"منفعل"اين نوع فعاليتهاي ايمني     . ابه استفاده كند  اي براي پيشگيري از وقوع حوادث مش        از نتايج حاصله بعنوان پايه    
هـاي زيـادي      داد تا مهندسي ايمني بتواند وارد عمل شود كه اين امر باعث تحميـل هزينـه                 اي رخ مي    داشت، اول اينكه بايستي حادثه    

 .شد و عيب ديگر آن ناتواني در شناسائي كامل حوادث قابل پيشگيري بود مي

 
  انواع رويه هاي ايمني-8-3شكل 

تـوان بـه    هاي پيشگيرانه، اين ايده قوت گرفت كه براي بررسي وضعيت ايمني سيسـتمها ديگـر نمـي    با توسعه و گسترش سيستم   
لذا سعي گرديد كه روشهائي براي تجزيه و تحليل حوادث ابداع شود كه بتوانند پتانسيل وقوع خطر را قبـل از                     . حوادث اجازه وقوع داد   

ريزي شده، داراي  يك سيستم شناسائي كنند و نتيجه اين تالشها باعث شد كه امروزه ايمني سيستم براساس يك برنامه طرح     عمليات  
در فلسـفه امـروزي ايمنـي     .  قـرار دارد   "كنترل-آناليز" درآيد كه بر پايه روش       "قبل از واقعه  "نظم، سازماندهي و در قالب يك فرآيند        

بول از ايمني در فاز طراحي و قبل از توليد يا عمليات واقعي محصول يا سيستم و ارزيابي خطـرات                    سيستم تاكيد بر روي سطح قابل ق      
 .باشد سيستم قبل از تحميل خسارات مي

يك فرآينـد مـوثر تجزيـه و تحليـل خطـر در طـول عمـر سيسـتم سـتون و          .  استتجزيه و تحليل خطرقلب ايمني سيستم،  
الزم به ذكر است كه كاربرد درست ايمني        . برنامه ايمني سيستم بر روي آن استوار خواهد شد        چهارچوبي خواهد بود كه كل اجزاء بدنه        
                                                 

٢٢ Risk Analysis 
٢٣ Passive  
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سيستم نيازمند بكارگيري دقيق روشهاي مهندسي به همراه كنترلهـاي مـديريتي الزم بـراي اطمينـان از كـاربرد دقيـق و اقتصـادي                         
بنـدي كـرد، كـه در     اليتهاي مهندسي و فعاليتهاي مديريتي تقسيم توان در دو دسته كلي فع       لذا فعاليتهاي ايمني سيستم را مي     . آنهاست

اين بخش ضمن تشريح فعاليتهاي مهندسي تعدادي از تكنيكهاي معمول مورد استفاده در آن نيز به تفصيل مورد بحث قـرار خواهنـد                       
 .گرفت

 :باشد بخشي از وظايف ايمني سيستم شامل مهندسي ايمني و مديريت ايمني بشرح زير مي
 .عه سيستم مستندسازي براي ارتقاي سيستمتوس -1

 .ها، معيارها و برطرف كردن نيازمنديهاي سيستم ايمني ايجاد رويه -2

 .با حوادث رخ داده در سيستم) كارگران، سرپرستان و مديران(آشنا كردن كليه افراد  -3

 .تهيه طرح برنامه ايمني سيستم -4

 حضور فعال در تجديد نظرهاي طراحي -5

 . ايمني سيستماجراي تجزيه و تحليل -6

 هاي مطمئن هاي فعاليت مرور داده -7

  فعاليتهاي مهندسي-3-2-1
فعاليتهاي مهندسي شامل شناسائي، حذف يا كنترل خطرات سيستم پيش از وقوع است، يكي از كاملترين تعاريف موجود در رابطه                    

ن استاندارد مهندسي ايمني سيستم عبارت اسـت        از نظر اي  .  ارائه شده است   24با مهندسي ايمني سيستم در استانداردهاي نظامي آمريكا       
از بكارگيري اصول، معيارها و تكنيكهاي علمي و مهندسي در راستاي شناسائي و كنترل خطرات و رساندن ريسك مربوط به آنهـا بـه       

ت بـراي كسـب     توان بخشي از فعاليتهايي را كه الزم اسـ          با توجه به تعريف فوق از مهندسي ايمني سيستم مي         . يك سطح قابل قبول   
 :اطمينان از تكميل شدن فعاليتهاي مهندسي بر روي سيستمهاي با تكنولوژي باال صورت گيرد را به شكل زير خالصه كرد

 تهيه ليست مقدماتي خطرات -1
 انجام تجزيه و تحليل مقدماتي خطرات -2

 انجام تجزيه و تحليل خطرات زير سيستم -3

 انجام تجزيه و تحليل سيستم -4

  خطرات عمليات و پشتيباني انجام تجزيه و تحليل -5

 بررسي مخاطرات بهداشت شغلي -6

 .انجام تجزيه و تحليل ريسك سيستم و زير سيستم و مشورت با مديريت در راستاي مديريت ريسك و كنترل آن -7

 مهندسي ايمني سيستم بايستي با نيازهاي طراحي سيستم شروع شده، با فاز طراحي و توسعه سيستم ادامه يافته و بـه كـل عمـر                        
در بخش هاي آتي تعدادي از تكنيكهاي معمول در تجزيه و تحليل ايمني سيستمها به تفصيل مـورد بحـث قـرار               . سيستم تسري يابد  

 .خواهد گرفت

                                                 
٢٤ MILJ-STD-٨٨٢ 
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 مفاهيم •
شود، در ابتدا مفاهيم و اصـول اساسـي ايمنـي از ديـدگاه      به منظور درك صحيح ايمني سيستم كه در اين فصل از آن صحبت مي     

 :شود ف ميمهندسي ايمني تعري
ايمني كامل يعني مصونيت در برابر هـر گونـه آسـيب، جراحـت و               . طبق تعريف عبارتست از ميزان يا درجه گريز از خطر         : ايمني

بيني بودن كامل اعمال و رفتار او و همچنين علل بيروني ديگر به نظـر                 نابودي كه با توجه به تغييرپذيري ذاتي انسان و غيرقابل پيش          
به همين علت كارشناسـان امـر معمـوالً         .  ايمني صددرصد حتي براي يك دوره كوتاه مدت نيز وجود نداشته باشد            رسد كه هيچگاه    مي

 .كنند  و غيره استفاده مي"تر ايمن" و "پيشرفت ايمني"بجاي كلمه ايمني از اصطالحاتي نظير 
ه منظور اجراي يـك فعاليـت معـين در يـك            عبارتست از مجموعه افراد، تجهيزات، قوانين، روشها و دستورالعملها كه ب          : سيستم

 .تواند يه سيستم به شمار آيد  مي"پروژه"در بحث ايمني كارگاههاي عمراني، . گيرند محيط خاص كنار يكديگر قرار مي
شود كه داراي پتانسيل رسـاندن آسـيب و صـدمه بـه كاركنـان، خسـارات بـه وسـايل، تجهيـزات،                          به شرايطي اطالق مي    :خطر

 .ز بين بردن مواد يا كاهش قدرت كارآئي در اجراي يك عمل از قبل تعيين شده باشدساختمانها و ا
بندي شده از سطح خطرات براساس پتانسيل واقعي يا مشاهده شده آنهـا در ايجـاد                  عبارتست از يك توصيف طبقه    : شدت خطر 

 .جراحت، صدمه و يا آسيب
 . يت معين يا محيط كاريامكان بروز شرايط خاص در يك وضع عبارتست از: احتمال خطر

ريزي نشده و بعضاً صدمه آفرين يا خسارت رسان كه انجام، پيشرفت يا ادامه طبيعي يك فعاليـت يـا كـار را                         واقعه برنامه : حادثه
 .پيوندد سازد و همواره در اثر يك عمل يا كار ناايمن يا شرايط ناايمن و يا تركيبي از آن دو به وقوع مي مختل مي

 .ت از امكان وقوع حادثه برحسب احتمال وقوع و شدت آنعبارتس: ريسك
عدم توانايي يك جزء، وسيله يا سيستم در اجراي عملكرد مورد انتظار و يا انجام يك عمل يا فعل ناخواسته                    : شكست يا نقص  

 در آمدن آن در مواقع      سوزي در موقع حريق و يا به صدا         به عنوان مثال به صدا در نيامدن زنگ اعالم آتش         . را نقص يا شكست گويند    
 .شوند غيرضروري هر دو نقص محسوب مي

تواند كاركرد معين خود را تحت شـرايط عمليـاتي و    عبارت از حد اطميناني است كه يك محصول يا سيستم مي: قابليت اعتماد 
 .محيطي از پيش تعريف شده براي يك مدت معين انجام دهد

  فرآيند ايمني سيستم-3-2-2
ترين شكل خـود و بـدون وجـود ريسـك        ني سيستم عبارتست از كسب اطمينان از اينكه شغل يا وظيفه در ايمن            اساس فرآيند ايم  

هاي كاري يعني جائي كه افـراد، روشـهاي           نگر در محيط    اين فرآيند آينده  . گيرد  غيرقابل قبول از جراحات و صدمات محتمل انجام مي        
آميز شغل يا وظيفـه را تحـت تـاثير            توانند ايمني و انجام موفقيت      كمل هم مي  عملياتي، تجهيزات، مواد و محيط بصورت فاكتورهاي م       

اي از ريسك خطر براي افـراد و   هر كدام از فاكتورهاي فوق ممكن است در طول انجام وظيفه، منشاء درجه . گيرد  قرار دهند، انجام مي   
اي كـه     يمني سيستم در راستاي تعيين انواع خطـرات بـالقوه         بنابراين با توجه به مطالب ياد شده الزم است كه فرآيند ا           . تجهيزات باشد 
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ايمنـي سيسـتم نيازمنـد      . ممكن است، در هر شغلي وجود داشته باشد به هر كدام از فاكتورهاي ياد شده توجهات كافي را مبذول دارد                   
 ت است شناسائي بموقع و ارزيابي پيامدهاي خطرات مربوط به عمليات ياد شده قبل از بروز تلفات و ضايعا

  معيارهاي ايمني سيستم-3-2-3

. شدت خطر نشاندهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتي است كه در صورت بالفعل درآمدن خطر ايجاد خواهد شـد       : شدت خطر 
بنـدي و غيـره متفـاوت     تواند براساس تعداد طبقات، نامگذاري آنها، اهداف و منظور هر طبقه، اصـول طبقـه   بندي شدت خطر مي    طبقه

 . شدبا
 ارائه شده كه در آن خطرات از نظر شدت بـه چهـار              25 در استاندارد نظامي آمريكا    1984بنديهاي شدت خطر در سال        يكي از طبقه  

هر چند كه استاندارد اخير در ابتدا براي ارزيابي سيسـتمهاي نظـامي ارائـه               . اند  بندي شده   گروه فاجعه بار، بحراني، مرزي و جزئي طبقه       
. گـردد   شود، نيـز اسـتفاده مـي        زه ار آن براي طيف وسيعي از صنايع كه اصول ايمني سيستم در آنها بكار گرفته مي                شده بود، ولي امرو   

 نشان داده شده يك معيار كيفي از شدت نسبي پيامـدهاي احتمـالي شـرايط مخـاطره آميـز ارائـه                      1-3سيستم ياد شده كه در جدول       
 كند مي

زيرا با اختصاص طبقات    . يابي شرايط ايمني سيستم از اهميت بسزايي برخوردار است        به كارگيري تكنيك طبقه بندي شدت، در ارز       
 .بندي نمود توان شرايط موجود را بهتر ارزيابي كرده و در نتيجه اقدامات كنترلي را اولويت مختلف سيستم و نقص هاي احتمالي مي

 بندي شدت حادثه  طبقه-1-3جدول 
 تعريف طبقه نوع خطر
 گ و مير يا از بين رفتن سيستممر 1 فاجعه بار
 .جراحات، بيماريهاي شغلي يا آسيبهاي وارده به سيستم شديد است 2 بحراني
 .جراحات، بيماريهاي شغلي يا آسيبهاي وارده به سيستم كوچك است 3 مرزي
 .جراحات، بيماريهاي شغلي يا آسيبهاي وارده به سيستم خيلي كوچك است 4 جزئي

ت كه عالوه بر تعداد طبقه بندي و نام آنها، تعاريف هر طبقه نيز ممكن اسـت در كشـورها و حتـي در صـنايع     الزم به يادآوري اس   
بـه  . مختلف يك كشور بسيار متفاوت از هم باشد كه اين امر به سياستهاي ايمني هر كشور، ايالت و يا صنعت بستگي خواهـد داشـت                       

ل خسارت يك حادثه فاجعه بار تلقي شود، در حاليكه حادثـه يـاد شـده در                  ريا Nعنوان مثال ممكن است در كشور يا صنعتي تحميل          
 .كشور يا صنعت ديگر از نوع بحراني قلمداد شود

بنـدي    طبقـه . فاكتور احتمال خطر نشاندهنده امكان بوقوع پيوستن يك خطـر در يـك دوره زمـاني معـين اسـت                   : احتمال خطر 
بنـدي كيفـي از        نشانگر يـك تقسـيم     2-3بندي ارائه شده در جدول         باشد، طبقه  خطرات براساس احتمال وقوع نيز ممكن بسيار متعدد       

توان براساس ميزان احتمـال    ، همچنين با استفاده از اين جدول مي26.احتمال نسبي وقوع يك حادثه در اثر خطرات كنترل نشده است    
توان احتمال وقوع حوادث را به شكل كمي نيـز            ه مي بنديهاي مشاب   الزم به ذكر است كه در طبقه      . وقوع حوادث به اهميت آنها پي برد      

به عنوان مثال حوادثي را از نوع مكرر ناميد كه حداقل يكبار در هر هفتـه يـا مـاه و غيـره برحسـب ماهيـت سيسـتم رخ                   . تعريف كرد 
 . دهند مي

                                                 
٢٥ MIL-STD-٨٨٢ 
٢٦ MIL-STD-٨٨٢ 
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  سطح احتمال وقوع خطر-2-3جدول 
 توصيف خطر سطح خطر احتمال وقوع

)١٠(مكرر ١−fX A افتد بطور مكرر اتفاق مي 

)١٠١٠(محتمل ٢١ −− ff X B دهد در طول عمر يك سيستم چندين بار رخ مي 

)١٠١٠(گاه به گاه ٣٢ −− ff X C دهد گاهگاهي در طول عمر سيستم رخ مي 

)١٠١٠(مكخيلي  ٤٣ −− ff X D احتمال وقوع آن در طول عمر سيستم خيلي كم است 

)١٠(محتملغير  ٤ Xf− E             احتمال وقوع آن در طول عمر سيستم آنقدر پائين است كـه
 توان آن را در حد صفر فرض كرد مي

توان خطرات را برحسب شدت پيامدهاي بالقوه خطـر و احتمـال    بندي احتمال و شدت خطر مي   با بكارگيري همزمان سيستم طبقه    
براي مثال اگر چه فرو ريختن يك معدن از نظر شدت در طبقه اول يعني حوادث فاجعه بـار  .  نمودوقوع آنها ارزيابي و تجزيه و تحليل      

قرار خواهد گرفت كه تركيب اين دو نشاندهنده ضرورت ) خيلي كم( Dولي احتمال وقوع آن با توجه به سوابق، در گروه        . گيرد  قرار مي 
لعكس يك تصادف كوچك بين دو كاميون در يك فضـاي شـلوغ از نظـر                با. تالشهاي بسيار خاص ولي نسبتاً كم ايمني سيستم است        

در اينگونـه حـوادث بـدليل    . گيرد شدت در طبقه حوادث قابل صرفنظر، ولي از نظر احتمال در گروه حوادث مكرر و يا محتمل قرار مي         
لوهاي راهنما، ايجاد فضاي كافي براي      نرخ تكرار باال تالشهاي ايمني بر روي كنترلهاي موثر كم هزينه، متمركز خواهد شد، نصب تاب               

قابـل ذكـر    . گيرها و مواردي از اين قبيل مثالهاي از كنترلهاي ياد شده هسـتند              پارك كردن، رعايت حد مطمئن سرعت، نصب سرعت       
 همچنـين بايـد بـر ايـن       . كند  است كه تجزيه و تحليل ايمني سيستم، پروژه يا برنامه خاص به صورت يك روش پيشگيرنده عمل مي                 

نكته تاكيد كرد كه ايمني سيستم بايستي تمامي سطوح خطرات عملياتي مرتبط با يـك سيسـتم از جملـه پيامـدهاي هرگونـه نقـص                 
هر چند كه ممكن است بعضي از ريسكهاي خطر يا حوادث تنها در مواقع انجـام بعضـي از حـاالت               . عملياتي را مورد بررسي قرار دهد     

 عمليـاتي تكميـل      توان گفت كه تالشهاي ايمني سيستم بدون ارزيابي كليه عناصـر و اجـزاء               ين مي بنابرا. عملياتي وجود نداشته باشند   
 .نخواهد شد

دهد كه براي فراهم كردن يك ابزار مـوثر            يك نمونه از ماتريس ريسك خطر را نشان مي         3-3جدول  : ماتريس ريسك خطر  
با ايجـاد يـك سيسـتم       . ل خطر را در هم ادغام كرده است       جهت تخمين سطح قابل قبول درجه ريسك، عناصر جداول شدت و احتما           
بنـدي و     توان ريسك را براساس درجه مقبوليـت آن طبقـه           سنجش دو كاراكتري براي وقوع ريسك برحسب شدت و احتمال خطر مي           

 . ارزيابي كرد
  ماتريس ارزيابي ريسك-3-3جدول 

 شدت خطر
 )٤(ي جزئ )٣(مرزي  )٢(بحراني  )١(فاجعه بار  احتمال وقوع

 A٤ A٣ A٢ A١ (A)مكرر 
 B٤ B٣ B٢ B١ (B)محتمل 

 C٤ C٣ C٢ C١ (C)گاه به گاه 
 D٤ D٣ D٢ D١ (D)خيلي كم 

 E٤ E٣ E٢ E١ (E)غير محتمل 
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 گيري براساس شاخص ريسك  معيارهاي تصميم-4-3جدول 
 بندي ريسك طبقه معيار ريسك

 A٣ ,B٢ ,A٢ ,C١ ,B١ ,A١ غير قابل قبول

 D٣ ,B٣ ,D٢ ,C٢ ,D١ نامطلوب 

 B٤ ,A٤ ,E٣ ,D٣ ,E٢ ,E١ قابل قبول، ولي نياز به تجديد نظر

 E٤ ,D٤ ,C٤ قابل قبول، بدون نياز به تجديد نظر

  اولويتها در ايمني سيستم-3-2-4
رد شـباهت بـه كـارب       بندي براي برطرف كردن ضرورتهاي ايمني سيستم و كنترل خطرات شناخته شده بي              استفاده از روش اولويت   

 :اولويتها در ايمني سيستم شامل پنج مرحله به شرح زير است. اولويت بندي براي ساير مسائل كاري نيست
 )بطوريكه ريسكها به حداقل ممكن تقليل يابند( طراحي ايمن -1
  تعبيه و اتخاذ تدابير ايمني-2
  فراهم كردن وسايل هشدار دهنده-3
  آموزشها گسترش و بهبود دستورالعملهاي عملياتي و-4
  پذيرش ريسك-5

 :گيرند در ادامه اولويتهاي ياد شده مورد بررسي بيشتري قرار مي
 طراحي ايمن) الف

. اولويت اول در ايمني سيستم بيانگر اين نكته است كه طراحي بايستي از همان ابتدا تا حد ممكن در راستاي حذف خطرات باشـد                     
ي شده، هميشه عملي نيست بنابراين الزم خواهد شـد كـه ريسـكهاي موجـود تـا      ولي متاسفانه در دنياي واقعي حذف خطرات شناسائ   

 .رسيدن به يك حد قابل قبول از طريق تكنيكهاي طراحي كاهش يابد
 تعبيه و اتخاذ تدابير ايمني) ب

هـا تـا حـد      در صورتيكه خطرات شناسائي شده از طريق تكنيكهاي طراحي بطور موثر قابل حذف نبوده و يا ريسكهاي مرتبط با آن                   
توان ريسكهاي موجود را با استفاده از كنترلهاي مهندسي و تدابير ايمني كنترل كرد، تدابير ايمني ممكـن   قابل قبولي كاهش نيابد، مي    

الزم اسـت كـه امكانـات نگهـداري،     . است به شكل ثابت، خودكار و يا ساير طرحهاي حفاظتي و روشهاي كنترل يا حذف خطر باشـد                 
 .بيني شده باشد ه تدابير ايمني نيز پيشتعمير وكنترل كلي

 تهيه تدابير هشدار دهنده) ج
هاي طراحي، بكارگيري وسايل ايمني و كنترلهاي فني نتوان بطور مـوثر خطـرات شناسـايي شـده را                     هنگاميكه با استفاده از شيوه    

رگيري وسايلي جهت شناسـائي وضـعيتهاي       حذف و يا ريسكهاي مرتبط به آنها را به حد قابل قبولي كاهش داد، بايستي نسبت به بكا                 
اين وسايل با ايجاد عالئم هشدار دهنده شنيداري و ديداري و سـاير مـوارد صـوتي و تصـويري در هنگـام بـروز                         . خطرناك اقدام كرد  

زي طراحي اين وسايل بايستي طوري صورت گيرد كه امكان آگـاه سـا            . كند  شرايط خطرناك پرسنل را از خطرات بوجود آمده آگاه مي         
 .العملهاي نادرست در مقابل آنها به حداقل برسد كليه افراد در معرض خطر مواجهه عملي بوده و همچنين امكان عكس
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 گسترش و بهبود دستورالعملهاي عملياتي و آموزشي) د
ر رابطـه بـا   هنگامي كه حذف خطرات از طريق اصول سه گانه ياد شده امكان پذير نباشد، بايستي براي آگاهي دادن به پرسـنل د                  

هـاي آموزشـي      نحوه كار ايمن با سيستمهاي خطرناك از روشهاي كنترل مديريتي نظير ارائه انواع دستورالعمل هاي عملياتي و برنامه                 
 . استفاده كرد

 پذيرش ريسك) هـ
 بماند كه   واقعيت اين است كه حتي با رعايت كليه مقررات ايمني و بهداشتي ممكن است بخشي از ريسك بعضي از خطرات باقي                    

مقدار ريسك قابل قبول يا غير قابل قبول يك بحث مديريتي بوده كه خروجي اين بحـث تحـت تـاثير                     . ناگزير بايستي پذيرفته شوند   
 .هاست ورودي هاي مختلفي است كه يكي از آنها بحث هزينه

  تعهدات مديريت-3-2-5
ود اطمينان و اعتماد دوطرفه بين مديريت كار و مديريت ايمني سيستم بدون تعهدات كامل و اصولي مديريت و همچنين بدون وج

بدين شكل كه از يك طرف بايستي مديران رده باال مطمئن باشند كه مسائل ايمني توسـط  . ايمني سيستم قابل دسترسي نخواهد بود   
. ديريت كـار مطمـئن باشـد   شود و از طرف ديگر مدير ايمني سيستم نيز بايد از حمايـت كامـل مـ            افراد مطلع، مجرب و آگاه انجام مي      

همچنين الزم است كه شاغلين محيط هاي كاري نيز بخوبي از وظايف كادر ايمني و همچنين حمايتهاي مـديريت كـار از واحـد يـاد                
به عالوه وجود نهادي كه در نهايت حد قابل قبول بودن ريسـك، عناصـر سـازماني              . شده در راستاي اجراي وظايف محوله آگاه باشند       

براي مديريت مؤثر ريسك الزم اسـت  . وجيهاي مورد نياز و اقدامات الزم بر روي خروجيها را تعيين نمايد، الزامي خواهد بود     درگير، خر 
 :مديريت سازمان موارد زير مورد توجه قرار دهد 

 .بخواهد كه كليه شاغلين و همچنين سازمانهاي پيمانكار در مديريت برنامه ايمني سيستم همكاري كنند -1
ود كه ساختار سازماني مديريت ايمني سيستم طوري است كه آنها از قـدرت و انعطـاف پـذيري سـازماني بـراي                       مطمئن ش  -2

 .كارايي مؤثر برخوردار هستند

مطمئن شود كه ريسكهاي قابل قبول و غير قابل قبول براساس سياستهاي شـركت بخـوبي تعريـف شـده و مستندسـازي                        -3
 . ريسكهاي موجود در هنگام كار سيستم آگاهنداند، به طوريكه تصميم گيرندگان از گرديده

اي از تمامي مراحل مهم تصـميم   بررسي ريسك حادثه را بعنوان بخشي از هر برنامه ارزيابي يا تجديدنظر و همچنين مرحله   -4
 .گيري الزامي سازد

. يـت آميـز نخواهـد بـود       رود، تالشهاي ايمني موفق     بدون كسب اطمينان هاي فوق كه حداقل تعهد مديريت سازماني به شمار مي            
همچنين الزم است كه مديريت عالوه بر تامين منابع مورد نياز و تعهدات الزم براي رسيدن به اهداف ايمنـي سيسـتم، آمـاده قبـول                          

 .گيرد  نتايج فرايند ايمني سيستم نيز باشد و اطمينان حاصل كند كه تصميمات متخذه براساس كليه اطالعات موجود صورت مي

 ه عمر سيستم چرخ-3-2-6
همانطوري كه اشاره شد ايمني سيستم مجموعه اصولي است كه براي حفظ و ارتقاء سطح ايمني سيستم در كل مراحل عمـر آن                       

بدين شكل كه در ايمني سيستم تمركز بر روي شناسايي، ارزيابي و كنترل             . يعني از بدو تولد تا لحظه مرگ سيستم طراحي شده است          
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بنـابراين  . يابـد   ي سيستم شروع شده و بصورت قانونمند تا زمان از كار انداختن و حتي پس از آن ادامه مـي                   خطرات از هنگام تولد ذهن    
تقسيم بندي عمر سيستم به بخشهاي مختلف يك گام اساسي در ارزيابي ايمني بـوده و بكـارگيري و توانـايي اسـتفاده از تكنيكهـا و            

 .شود ن يك مرحله مهم در كنترل موفقيت آميز خطرات محسوب ميروشهاي فني و مهندسي و مديريتي در مراحل مختلف آ
. رود  چرخه عمر سيستم اصطالحي است كه براي بيان مراحل مختلف زندگي يك سيستم از ايده اوليه تا توقف نهايي آن بكار مي                     

صورت گيرد كـه در بخـش   در حد فاصل فاز ايده تا تكميل ممكن است به شكلهاي مختلفي      ) پروژه(تقسيم بندي چرخه عمر سيستم      
 :شود زير يكي از آنها تشريح مي

توليد يك محصول يا ارائه يك خدمت با توجه به تقاضا و كشش بازار مناسب بنظر مي رسـد، اطالعـات                     :  فاز ايده و تفكر    -1
 .شود مورد نياز و اصول كار تعيين مي

ت، روشها، مـواد و تعـداد افـراد مـورد نيـاز مشـخص               نقشه ساختمانها و تاسيسات و همچنين نوع عمليا       :  فاز طراحي اوليه   -2
 .گردد مي

آالت، نحوه استقرار آنهـا، مسـئوليتها و شـرح وظـايف            جزئيات كاملي از فرايند كار، تجهيزات، ماشين      : طراحي جزء به جزء   -3
 .شود افراد تهيه مي

 در محلهاي تعيين شده، تخصيص افراد  همزمان با طراحي جزء به جزء كار ساخت بناها، استقرار و نصب تجهيزات: ساخـت-4
 .در پايان اين مرحله، سيستم آماده راه اندازي خواهد بود. شود و ساير منابع شروع مي

 و نيـز   جهت اطمينان از كارايي مطلوب سيستم، كليه تجهيزات و واحدهاي عمليات به طور جداگانه             :  راه اندازي آزمايشي   -5
 .گردند اه اندازي و تست شده و تغييرات و اصالحات الزم انجام و ايرادات احتمالي برطرف ميهمراه با يكديگر به طور آزمايشي ر

بازديدهاي منظم و تعمير و     . گيرد  برداري قرار مي    سيستم با تمام ظرفيت فعاليت عادي خود را آغاز و مورد بهره           : انـدازي   راه -6
 .كند وره عمر مفيد آن تضمين مينگهداري صحيح و به موقع كاركرد مطلوب سيستم را در طول د

عمر مفيد سيستم به پايان رسيده و ديگر ادامه فعاليت آن مقرون به صرفه نيست و الزم است كه با روشهاي ايمن،                      :  اختتام -7
 .متوقف و برچيده شود

توان  مله در مرحله طراحي مياز ج. توان ارزيابي ايمني را به كار گرفت  اساساً در كارگاههاي عمراني براي تمام مراحل ياد شده مي         
از روشها، مواد و تجهيزات كم خطر تر استفاده كرد و در مراحل بعدي ساخت و راه اندازي نيز با برنامه ريـزي مطلـوب از نقطـه نظـر                         

 .توان مخاطرات را به حداقل رساند ايمني مي
 نتيجه گيري

اي از مخـاطرات كـاري        ، ديده شده است درصد قابل مالحظه      در اثر مشاهدات فراواني كه در كارگاههاي عمراني انجام شده است          
توان با اطمينان خـوبي نسـبت بـه كـاهش             با رفع آنها و مقابله ساختارمند با اين عوامل مي         . آيند  در اثر چندين عامل مهم به وجود مي       

ـ   از جمله راههاي مقابله با بروز خطرات موجود در كارگاهها مي          . ميزان مخاطرات اميدوار بود    وان بـه مواجهـه سـاختارمند بـه منظـور           ت
پيشگيري از وقوع حوادث در كارگاهها اشاره كرد كه تهيه برنامه ايمني و اجراي صحيحي آن در كارگاهها بهترين روش جلـوگيري از                     

ا بـه كـار     ثابت شده است كه ب    . نمونه كامل يك برنامه ايمني در فصل پنجم ارايه خواهد شد          . باشد  خطرات در كارگاههاي عمراني مي    
ــي       ــاهش م ــا ك ــرات در كارگاهه ــي خط ــه ايمن ــا مقول ــه ب ــر منفعالن ــورد غي ــي و برخ ــگيرانه ايمن ــه پيش ــا برنام ــتن آنه ــد بس .ياب
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  افراد كليدي ايمني در سازمان پيمانكار  سازمان و مسؤوليت: فصل چهارم 

  مقدمه -4-1

 تعيين وظايف بـين زيـر گروههـا و افـراد در داخـل يـك       سازماندهي، سرپرستي و مديريت سه گام مهمي هستند كه عموماً براي 
با اين حال اگر براي دستيابي به اهداف مورد نظر، كار به شكل دلخواه پيش نرود، گفتن ايـن نكتـه كفايـت                       . شود  سازمان برداشته مي  

در بحـث   . يـز مـرتبط اسـت     كند كه عالوه بر سازماندهي كار در سطوح مختلف سازماني، نتايج به خصوصيات فردي افراد درگير ن                  مي
ممكن است مديري، نحوه سازماندهي، مـديريت و اجـرا را يـاد             . ايمني لياقت و شايستگي رهبران و سرپرستان، فوق العاده مهم است          

هاي شخصيتي قادر به انجام تعهدات مـديريتي بـه ويـژه در بخـش ايمنـي                   گرفته باشد، اما به دليل اينكه فرد از نقطه نظر شايستگي          
 . نتيجه رضايتبخشي حاصل نشودنباشد،

اي كـه يـك رئـيس معمـوالً      در مقابل نقش سـاده (به عبارت ديگر اگر خواسته شود در مورد الزامات مديريت ايمني صحبت شود          
تفاوت اصلي در مـديريت ايمنـي كـه آن را از رياسـت سلسـله                . ، الزمست كه بين مديريت و رياست تمايز قائل شد         )تواند ايفا كند    مي
جـنس مـديريت در   . كند، در يك نكته نهفتـه اسـت    ي به معناي دريافت دستورات از مافوق و اعمال آنها بر زيردستان متمايز مي             مراتب

 .ايمني از نوع رهبري است و اين موضوعي است كه نبايد از آن غافل شد
گيرد و او درگير  عهده او قرار مي پوشد، مسؤوليتهاي فراهم نمودن اطالعات تصميم سازي بر           وقتي يك رئيس رداي رهبري را مي      

اين به اين معني است كه بايد بتواند كار مديريت را حتي بـدون داشـتن                . گردد  مسؤوليت گسترده و پيگيري ماهرانه نيل به اهداف مي        
ليكـه يـك    بنـابراين در حا   . موقعيت و جايگاه دستور دادن در تشكيالت سازماني كه به طور سنتي با رياست همراه است، انجـام دهـد                   

تواند از اعمال نظري كه به واسطه ساختار سازماني به او محول شده استفاده كند، بـرعكس مـدير ايمنـي بايـد ديگـران را                            رئيس مي 
تواند به شكل مؤثري اين نيرو را مهار كند، اقتدار دانش  دليل اين كه او مي. مجاب به انجام كاري كند كه فاقد قدرت اجرايي آن است    

 .تواند نيرومندتر از قدرت صدور دستورات به تنهايي باشد  كه مينيرويي. است
سـازمان،    هاي كاركنـان كليـدي        از اينرو به منظور حصول اهداف مورد نظر در بخش ايمني، ضمن سازماندهي و تعيين مسؤوليت               

فصل ضـمن بررسـي سـاختار       در اين   . بايد به مساله ويژگيها و خصوصيات فردي افراد و به خصوص مسؤول ايمني توجه خاص نمود               
هاي افراد كليـدي سـازمان از مـدير عامـل شـركت تـا        بخش ايمني و وظايف آن، اختيارات و خصوصيات متخصص ايمني، مسؤوليت 

 و مـديريت  27شايان ذكر است عمده مباحث اين فصل برگرفته از كتابهاي مديريت ايمني ساخت. گيرد  سركارگران مورد بحث قرار مي    
 .باشد  مي28ايمني
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  بخش ايمني-4-2

 درصد مسؤوالن ايمني، مسئول مستقيم در برابر مـديريت          45در آمريكا و كانادا     . جايگاه بخش ايمني در يك سازمان، متغير است       
 . آيند به حساب مي) در بخشهاي مختلف(مابقي افراد زير مجموعه معاونان يا ساير مديران مياني . باشند ارشد مي

بـه  . اسـت ) مدير عامل شركت (قي كشورها و از جمله ايران مسؤوليت عملي ايمني، متوجه مدير سازمان             در بسياري از قوانين حقو    
بـه دادگـاه احضـار      ) شـركت (اين معنا كه در صورت بروز حوادث و سوانح شخص حقيقي كه به نمايندگي از طرف شـخص حقـوقي                     

هـايي را     لذا بسياري شـركتها بخـش     . د متحمل آنها گردد   شود، مدير عامل آن بوده و حتي در صورت صدور حكم مجازات، وي باي               مي
در چنين سـاختاري تـاثير اقـدامات ايمنـي     . كنند ايجاد كرده اند كه به صورت تخصصي و گسترده براي پيشبرد موضوع ايمني كار مي        

 بـه عنـوان مثـال، مسـؤول     .شود در مواقع محدودي اختيار چند موضوع مهم ايمني به بخش ايمني سپرده مي. يابد معموالً افزايش مي  
و يا كنترل هايي نظيـر نيـاز بـه صـدور            ) كه البته در موارد معدودي كاربرد دارد      (تواند عمليات مخاطره آميز را متوقف نمايد          ايمني مي 

 جديد، حتي گاهي بازبيني نهايي طرحهاي. مجوز شروع كار از جانب مسوول ايمني را براي كارها و عمليات مخاطره آميز به كار بگيرد   
در چنين مواردي، عدم تاييد بخش      . دهد  تخريبها و فرآيندهاي كاري آينده و تجهيزات را به منظور تعيين كارايي ايمني آنها، انجام مي               

 .ايمني، باعث جلوگيري از حركت كارها خواهد شد
اصالحي، مفيد به نظر برسد، با اين       اگر چه ممكن است اختيارات واگذار شده به بخش ايمني، به منظور ايجاد توان اقدامات سريع                 

. شوند  اي از اهداف اجرايي پروژه مرتبط مي        در بيشتر مواقع مسائل مخاطره آميز با مجموعه       . تواند بطور كامل اجرا شود      همه اغلب نمي  
در . خواهنـد ورزيـد  در چنين مواردي، مديران سازمان به هنگام به خطر افتادن اهداف پروژه نظير زمانبندي، بر تصميمات خود اصـرار                  

در چنين  . تواند موفق شود كه اطالعاتش بتواند به وضوح، عاقالنه بودن تصميماتش را نشان دهد               اين صورت بخش ايمني، زماني مي     
چـرا كـه   . داراي قدرت تاثيرگذاري خواهند بود، هر چند داراي اختيـار اجرايـي نباشـند      ) يا فرد متخصص ايمني   (مواردي، بخش ايمني    

بدون توجه به ميزان اختيـارات محـول شـده بـه بخـش              . همواره به توانايي متقاعد كنندگي اطالعات موجود، بستگي دارد        تصميمات،  
به عبـارتي، متقاعـد كننـدگي       . ايمني، اتخاذ تصميمات در مديريت سازمان تابعي از اطالعات دريافتي آنها از جوانب مختلف كار است               

 .تواند مورد استفاده قرار گيرد ذاري بر تصميمات ايمني، مهمتر از اختياراتي است كه مياطالعات در مورد مسائل ايمني، در اثرگ
فرض كنيد كارشناس ايمني طي يك نامه رسمي، مدير پروژه را از ضرورت توقف سريع عمليات به دليل غير ايمن بودن آن آگـاه              

بـدون نامـه    . ت شده و مكتوب اقدام كند، مردد خواهد بود        مدير پروژه عموماً در پذيرش اين ريسك كه بر خالف يك هشدار ثب            . سازد
اداري، ممكن است با وجود آگاهي از خطرات، همچنان به عمليات ادامه دهد، اما انجام چنين كاري بر خالف نظر كارشـناس ايمنـي،                        

اينكه يـك اخطـار ثبـت شـده         لذا با توجه به     . ريسك سنگين احتمال بروز صدمات و ساير خسارات احتمالي را به دنبال خواهد داشت             
كند، نيازي به دادن اختيـار توقـف        براي يك فعاليت غير ايمن، مدير پروژه را در تصميم براي انجام دادن آن كار دچار ترديد جدي مي                  

اگرچه جايگاه بخش ايمنـي بيشـتر در بخشـهاي صـنعتي و بـه خصـوص در كارخانجـات رايـج                      . عمليات به بخش ايمني وجود ندارد     
 . ولي به لحاظ اهميت و مفيد بودن مباحث و كاربرد آن در پروژها به ابعاد مختلف آن پرداخته شده استباشد، مي
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  تعداد كاركنان بخش ايمني-4-2-1
هايي با مخاطرات ذاتي و مشهود، نظير صنايع          در پروژه . تعداد افرادي كه بطور تمام وقت در موضوع ايمني درگيرند، متفاوت است           

در . نفت و گاز، فوالد، پتروشيمي و صنايع شيميايي واضح است كه عملكرد بدون توجه كافي به ايمنـي، بسـيار مخـاطره آميـز اسـت                         
هايي را با موضوع ايمني وضع نموده و در عمل به ارزش بـاالي آنهـا پـي                    ها، معموالً برنامه    ن زمينه نتيجه، شركت هاي مشغول در اي     

. چرا كه معموالً اولين اشتباه، آخرين اشتباه نيز خواهـد بـود           . آورند  سازي آنها به عمل مي      اند و در حين كارها حمايت جدي از پياده          برده
 . ايع عليرغم مخاطرات ذاتي افزونتر عموماً پائين تر از صنعت ساخت استنتيجه اين است كه نرخهاي مصدوميت اين صن

 3 كارگر، معموالً يك متخصص تمام وقت ايمني و يك دفتر بازرسي با يك منشي همـراه بـا حـداكثر                 1500در صنايع توليدي با     
 300كند، حتي با وجود اينكه شاغلين آن از          ديده شده است يك پروژه كه با مواد خطرناك كار مي          . وجود دارد ) تكنسين ايمني (دستيار  

 .نفر كمتر است، يك سرپرست ايمني تمام وقت در اختيار دارد
شركت هاي بسيار بزرگ در چندين شهر مختلف داراي كارخانه هستند، معموالً يـك سرپرسـت ايمنـي و يـك رئـيس بهداشـت                         

كنند و يك متخصص ايمني و يك يا چند دسـتيار در              نظارت مي صنعتي در اختيار دارند كه بر برنامه هاي ايمني در سطح كل شركت              
 .محل هر كارخانه حضور دارند

با اين حـال، ايـن تنهـا يـك          .  شاغل الزم است   2000به عنوان يك قاعده سرانگشتي، يك متخصص ايمني تمام وقت براي هر             
هاي ايمني شان، به طور اساسي نيازمندي هـا           يتتوصيه تقريبي است، چرا كه ماهيت كارها و ميزان كمك مطلوب به افراد در مسؤول              

 .نمايد را دچار تغيير مي
تجارب نشان داده است كه به كارگيري يك متخصص تمام وقت همراه با تعدادي كارمند تمام وقت ديگر كه بتوانند كمـك كـار                       

 به كل شاغلين، بسيار كم اهميـت تـر از   نسبت تعداد كاركنان ايمني. باشند، اما تخصص فرد نخست را نداشته باشند، ايده خوبي است        
زماني كه اساساً بخش ايمني در ساختار سازماني ديده نشود، مشكالت حاصل به مراتب دشوارتر و حل آنهـا                   . وجود بخش ايمني است   

 .. پيچيده تر است

  محل تشكيالت ايمني در يك سازمان-4-2-2
البته اين موضوع بدان معني نيست كه محـل آن در           . متغير است مكان بخش ايمني يا متخصص ايمني در سازمان يا يك شركت            

در واقع گاهي ديده شده است تغيير جايگاه اداري بخش ايمني و ارائه گزارش به مديري متفاوت، منجر به                   . سازمان حائز اهميت نباشد   
 .بهبود كارايي ايمني در برخي شركتها گرديده است
متخصص ايمني اغلب به طور مستقيم با مدير پرسنلي در ارتباط بـوده و              .  قرار دارد  به طور معمول بخش ايمني در بخش پرسنلي       

مشاهده شده . باشد در برخي موارد نيز بخش ايمني مستقل بوده و مستقيماً به مديريت ارشد شركت پاسخگو مي. به وي پاسخگو است
البته در داده هاي اخيـر، ديـده شـده    . باشد  بخش پرسنلي ميبخش ايمني زيرمجموعه يا ادغام شده در     , است، تقريباً در نيمي از موارد     

با در نظر گرفتن اشتباهات عملي، اصول مشخصي را در ارتباط با مكـان  . است تمايل به استقرار اين بخش در مراتب باالتر وجود دارد          
 .توان اظهار كرد بخش ايمني مي
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الي مسووليت كه داراي قـدرت تاثيرگـذاري در رونـد فعاليتهـاي             مهندس يا سرپرست ايمني بايد به فردي با درجه با         , اصل اول 
آموزش و همكاري تمـام     , چرا كه بسياري از نتايج گزارشهاي متخصص ايمني بايد از طريق متقاعد سازي            . گزارش كند , شركت باشد 

قـع بايـد دانسـت كـه عمـالً          در وا . شود قابـل دسـتيابي اسـت        عوامل درگير اجرا گردد و اين موضوع از طريق دستوراتي كه صادر مي            
اي در اختيار دارند و بيشتر مالحظات ايمني بايد توسط افـرادي رعايـت شـود كـه متخصـص                      متخصصان ايمني يك موقعيت مشاوره    
 .ايمني هيچ قدرت اجرايي بر آنها ندارد

، تحـت اداره مـديريت      در يك شركت بزرگ، يك جايگاه شغلي مهندس ايمني، همراه با يك منشـي             , به منظور ارائه توضيح بهتر    
لذا يك مشاور ايمني براي بـازبيني وضـعيت دعـوت           . پس از گذشت چند سال عملكرد و نتايج چندان مطلوب نبود          . پرسنلي ايجاد شد  

تحليـل هـا   . باشـد   مشاور به اين نتيجه رسيد كه آمار صدمات چندان بد نيست، اما مطمئناً براي اين صنعت رضـايتبخش نمـي                   . گرديد
مشكل اينجاسـت كـه روسـا و مـديران شـركت توجـه زيـادي بـه او                   . باشد   مهندس ايمني، فردي كارا و سختكوش مي       نشان داد كه  

 قدرت و نفوذ زيادي در شـركت دارد و بسـياري از افـراد از جملـه            كه بلكه فردي . مدير پرسنلي نيز شخص با نفوذي نيست      . كنند  نمي
 .دهند، معاون اجرايي شركت است مدير پرسنلي به او مستقيم يا غيرمستقيم گزارش مي

راهكار پيشنهادي اين بود كه موقعيت مهندس ايمني در چارت سازماني تغيير كند، به طوري كه او مسـتقيماً تحـت نظـر معـاون                         
 در  اين تغيير، . تغيير تدريجي و قابل مالحظه در طرز برخورد بخشهاي مختلف شركت با مساله ايمني بود              , نتيجه. اجرايي فعاليت نمايد  

اين موضـوع بـه دليـل نگرانـي از          . دامنه همكاري آنها با مهندس ايمني افزايش يافت       . داده هاي مربوط به هزينه نيز منعكس گرديد       
دانستند معاون اجرايي به مساله ايمني توجه دارد و مشاركت            شكايت متخصص ايمني به مقامات باالتر نبود، بلكه از آن رو كه آنها مي             

 .نرخ هاي صدمات شروع به بهبود كرد. ها منعكس خواهد گرديد ها در گزارشيا عدم همكاري آن
دهد، يا توجه جدي به ايمني داشته يا فردي باشد كه بتوان     اين است كه مديري كه متخصص ايمني به او گزارش مي           اصل دوم 

بدون توجـه بـه   , جه آنها افزايش محصولبرخي مديران آن چنان سخت گير هستند كه تنها تو   . او را به چنين عالقمندي متقاعد نمود      
قرار دادن ايمني تحت نظارت مستقيم چنين فردي عاقالنه نيست، چرا كه او خـود تـالش هـاي ايمنـي را                      . پرسنل و مهارت ها است    

 .در اين وضعيت موفقيت در مساله ايمني بدون تغيير در رويكرد مدير، مشكل خواهد بود. سركوب خواهد كرد
شود مديران توانا و مشتاق به اين دليل كه درباره موضوع ايمني اطالعات محدودي دارند، متخصـص ايمنـي                      مي البته گاهي ديده  

بايد اطالعات كافي و متقاعد كننده را در زمان مقتضي ارايه دهد تا به اهميت موضوع واقف شده و به اين ترتيب توان و انـرژي خـود        
 . هاي ايمني شود قاي زمينهرا وقف آن نموده و عالقمند به توسعه و ارت

الزم به ذكر است اصل اول يعني قرار دادن ايمني تحت نظر مديري معتقد به ايمني و تاثير گذار در شركت بسيار مهمتر از صرف                         
 .باشد قرار دادن آن زير نظر مديري كه به آن عالقمند است، مي

 اوست، خود شخصاً مسؤول افراد و فرآيندهاي اجرايي باشد  اين كه ايده آل خواهد بود اگر فردي كه ايمني تحت نظراصل سوم
بر اين اساس به عبارت ديگر بهترين وضعيت آن است كه مسؤوليت يا مـديريت       . كه فعاليت هاي ايمني در آنجا صورت خواهد گرفت        

 .سپرده شود) در صورت داشتن شرايط مديريتي(كارها به متخصصان ايمني 
ت نظر بخش پرسنلي قرار داده شده، اين است كه اوالً ايمني در راستاي امور مربـوط بـه كاركنـان                     دو دليل براي اينكه ايمني تح     

البتـه همانگونـه كـه    . شـود  اي از مسائل ايمني مربوط به بحث آموزش مي     شود و ثانياً اغلب اعتقاد بر اينست كه بخش عمده           تلقي مي 
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. دهـد   ها را پوشش مـي      ست و فرايندهاي اجرايي، محيط كاري و حتي طراحي        قبالً تاكيد شد كه ايمني تنها مساله مربوط به پرسنل ني          
اسـت و  ) از طراحـي تـا راه انـدازي   (شود بايد دانست كه ايمني به سادگي بخشي از فراينـد اجـرا    لذا زماني كه اين ديدگاه پذيرفته مي  

 .كارگاه ايمن جايي است كه ساخت و ساير عمليات تحت كنترل بخش ايمني باشند

  اختيارات تشكيالت ايمني-4-2-3
در بحث مربوط به جايگاه بخش ايمني، به اين نكته اشاره شد كه عموماً متخصص ايمني اختيارات محـدودي دارد و بايسـتي بـر                         

هـاي خـاص متخصصـان        در مجموع بايد اذعان كرد توافقي بـر روي توانـايي          . تكيه بر آموزش و متقاعد سازي، ايمني را ترويج نمايد         
حتي اگر اختيار توقف كـاري     . اي باشند   موفق ترين سرپرستان ايمني آنهايي هستند كه آگاه تر و افراد متقاعد كننده            . وجود ندارد ايمني  

 .را داشته باشند، از چنين اختياري مدبرانه استفاده كنند

  خالصه فعاليت هاي بخش ايمني -4-2-4
 : خالصه فعاليت هاي بخش ايمني شامل موارد زير هستند

 توسعه و اداره برنامه ايمني در شركت . 1
  طراحي يك برنامه كامل-الف
  فعال سازي و هماهنگ نمودن كار ديگران -ب
  تنظيم مقررات ايمني كارها در شركت-ج
 بازرسي بمنظور پيدا كردن شرايط و فعاليتهاي غيرايمن . 2
 مخصوصاً صدمات جدي, بررسي صدمات. 3
اقدامات پيشگيرانه بـه عمـل   , الحي به منظور جلوگيري از وقوع مجدد انجام شود يا اگر ممكن باشدمراقبت از اينكه اعمال اص . 4
 .آيد

 نگهداري آمار صدمات و بيماري هاي كاري. 5
 هاي آتي تحليل آمار براي حصول منشا و علل وقوع سوانح و حوادث به منظور جلوگيري از صدمات و بيماري. 6
 هاي مختلف مديريت در مورد سطح ايمني فعلي و سنجش آنها بر اساس معيارهاي ايمني براي ردهفراهم نمودن گزارش هايي . 7
 انجام مطالعات بهداشتي به منظور كشف و اصالح موقعيت هاي مخاطره آميز بهداشتي. 8
 مشورت با موسسات دولتي و شركت هاي بيمه در مورد مسائل ايمني . 9

 ريت در خصوص مسائل ايمنيارائه مشورت به ساير اعضاي مدي. 10
 انتشار اطالعات ايمني . 11
 نظارت بر تدارك و توزيع تجهيزات محافظت شخصي. 12
 بررسي رعايت مقررات كشوري و محلي در مورد ايمني و سالمت كاري. 13
 بازسنجي يا معاونت در جنبه هاي آموزشي ايمني . 14

 . يا سرپرست ايمني باشدتواند بخشي از مسؤوليت هاي بخش وظايف مرتبط زير مي
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 .پيش بيني كمك هاي اوليه و ساير خدمات پزشكي و همكاري با بخش پزشكي مجزا در صورت وجود. 1
 مديريت بيمه جبراني كارگران . 2
 پيشگيري از آتش و شايد اقدامات ديگر ايمني . 3
 ترويج ايمني خارج از محل كار، براي شاغلين . 4

 ني  متخصص يا سرپرست ايم-4-2-5
بسياري اوقات اعتقاد بر اين است كه با تعيين يك متخصص ايمني، مسؤوليت كنتـرل ايمنـي سـازمان در مواجهـه و برخـورد بـا          

در . اين تفكر قطعاً نادرست است و در حقيقت تأثير نهايي آن بر دستاوردهاي ايمني مخرب خواهد بود   . شود  مخاطرات، به او واگذار مي    
اي كه مرجعي براي همه افـراد درگيـر           انگيزش و هدايت برنامه ايمني و همچنين اصرار بر ايمني به گونه           اصل مسؤوليت سازماندهي،    

در كار باشد، برعهده متخصص ايمني است، ولي اهتمام و تالش كامل براي دستيابي به اهداف ايمني جزئي از وظايف تك تك افراد                       
ايمني به عنوان شخصي كه هيچ قدرت اجرايـي بـر روي اجـزاي كـاري                به اين ترتيب متخصص     . از روساي شركت تا كارگران است     

 . كند و اين كافي است سازمان ندارد، عمل مي

  اختيارات متخصص ايمني-4-2-6
رود متخصص ايمني شـركت در صـورت تشـخيص مخـاطرات قريـب الوقـوع،                  در كارهاي عملياتي مواردي هستند كه انتظار مي       

چـرا  . برخي متخصصان ايمني انتظار دارند كه چنين اختيارات اداري به آنان داده شود        . ليات بكار گيرد  هاي قانوني را بر روي عم       كنترل
ايـن موضـوع يكـي از مالحظـات اساسـي در            . كه بر اين اعتقاد هستند كه كارايي ايشان بدون چنين اختيـاراتي محـدود شـده اسـت                 

. دهـد   به متخصصان، قدرت زيادي در قبال مديران اجرايي به آنـان مـي            البته اعطاي اختيار توقف كار      . بكارگيري مديريت ايمني است   
هايي باشند كه به هنگام تعارض مسـائل          شود كه آنان احساس كنند كه الزم نيست نگران بن بست            بدون شك اين موضوع باعث مي     

واگذاري اختيـار توقـف كـار بـه         (كري  دو ضعف عمده در چنين تف     . آيند  ايمني با ساير نيازهاي سازمان ناشي از توقف كار به وجود مي           
اوالً، تهديد توقف كار در مورد مخاطرات بسيار كوچك، و به عبارت ديگر استفاده افراطي از اختيار واگذار          : وجود دارد ) متخصص ايمني 

كنـد كـه بـر    ثانياً اگر يك تصميم ايمنـي شـرايطي را طلـب    . باشد  شده، درست مثل استفاده از بمب اتمي در جنگهاي كم اهميت مي           
در چنين مواقعي، معموالً مساله با دخالـت  . كاركرد روان عمليات اجرايي تاثير نامطلوب داشته باشد، احتمال مقاومت مديران وجود دارد  

اگـر  . كنـد   گيرد و الزاماً ايمني تقدم پيـدا نمـي          در بيشتر مواقع تصميم گيري بر پايه ايمني صورت نمي         . شود  مديران رده باالتر حل مي    
در واقع، متخصـص    . تخصص ايمني موقعيت خود را آگاهانه و منطقي تنظيم كرده باشد، به طور معمول، منطق حكمفرما خواهد بود                 م

ضمانت اجرايي او   . ايمني حتي بدون اختيار توقف كار، همواره نيروي متقاعدكنندگي براي ايجاد كاركردهاي مورد نياز را خواهد داشت                
 .باشد اضافه توجه به مسؤوليت رويدادهاي نامساعد مينيروي دانش و معلومات، به 

اين ضوابط اغلب شـرايط خـاص       . با اين حال، متخصص ايمني نبايد به شدت و تنها متكي به آيين نامه ها و مقررات ايمني باشد                  
رات ايمنـي و بهداشـت      مشاجرات متعدد بـر روي مقـر      . گيرند و عمدتاً حاوي مطالب عمومي هستند        هر پروژه يا فعاليت را در نظر نمي       

لذا براي دارا بودن قدرت تاثيرگذاري، عالوه بر اسـتفاده از آيـين نامـه هـا و مقـررات، بايـد       . شغلي در كارگاهها، شاهد اين مدعا است   
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اي كه كاربرد ديدگاههاي متخصـص ايمنـي، پشـتيبان اجـراي              به گونه . ها و اهداف اجرايي كار نيز بررسي گردد         مشخصات، نيازمندي 
  . اين موضوع در مفاهيم مديريت ايمني يك امر بنيادي است. يات باشدعمل

به بيـان خيلـي   . انتقاد دوم كه به مساله اعطاي اختيار توقف عمليات به متخصصان ايمني وارد است، سلسله مراتب اختيارات است        
ستون اصلي مـديريت قـوي اسـت، در         پاسخگويي كه   . ساده در مديريت، نبايد بيش از يك شخص داراي يك مسؤوليت اجرايي باشد            

انجام اين كار نيازمند به خدمت گـرفتن    . اين مساله يكي از مالحظات بنيادي در مديريت ايمني است         . چنين مواردي قابل حفظ نيست    
ه ايـن مسـال   . سلسله مراتب سازمان به منظور حفظ كنترل هاي الزم در سطوح اجرايي است كه مخاطرات در آنجا امكان وقوع دارنـد                    

آنجا كه پاسخگويي و مسؤوليت پذيري مـديريتي        . باشد  نيازمند متقاعد سازي سلسله مراتب به انجام كامل و بي نقص وظيفه خود مي             
لذا اين مساله وقتي كه مديريت، قدرت اجرايي خود را به متخصص ايمني             . كند  حفظ نشده باشد، قدرت سلسله مراتبي كاهش پيدا مي        

 .شود  تمام ميسپرده باشد، به ضرر ايمني

  وظايف متخصص ايمني-4-2-7

 استراتژي حفظ توجه مديريت  •
مسـير  . وظيفه كليدي مديريت ايمني كه متخصص ايمني بايد ايفا نمايد، بدست آوردن و حفظ توجه جدي مديران اجرايـي اسـت                    

ط مـديران رده پـائين از طريـق         عمده به سمت اين موضوع، كسب و حفظ حمايت مديريت ارشد است كه او نيز كارايي ايمني را توس                  
 .سلسله مراتب اختيارات و پاسخگوئي تحت نظر خواهد گرفت

يابيم چـه چيـزي در        پيش از تجويز راهكارهايي براي متخصصان ايمني، اگر نگاه عميق تري به برخي مشكالت بياندازيم، در مي                
هاي بيمه نشده، حوادث جدي ماننـد آتـش سـوزي،             ر هزينه نرخ بيمه كارگران، افزايش د    : نمايد  حوزه ايمني توجه مديريت را جلب مي      

انجامند، ارجاع به دادگاه از طـرف بازرسـان           هاي جدي، مخصوصا آنهايي كه به نقص عضو دائمي مي           موارد منجر به مرگ، مصدوميت    
اي، زماني و حيثيتـي بـراي      زينهاداره كار همراه با جرايم سنگين، تعهد نسبت به انجام كار كه در اثر عدم رعايت ايمني داراي اثرات ه                   

اين مسائل در صورت وقوع، به خوبي قابل رقابت با ساير مسائل و مشكالت اجرايي كه توجه مديريت را به خـود جلـب                 . شركت است 
 . كنند، هستند مي

.  شـرح داده شـدند     تا به اينجا، اهميت نياز به جلب و حفظ توجه مديريت بيان گرديد و نيز مشكالت و مسائل موجود در ايـن راه،                      
روش ها بـر حسـب شـرايط و    . آيد، نحوه انجام اين كار توسط متخصص ايمني است   روشن است كه سئوال بسيار مهمي كه پيش مي        

 . هنر همراه با گامهاي منطقي در اين كار دخيل هستند. شخصيت افراد متفاوت خواهد بود
ره شد كه چندين نوع از وقايع خسارت بار منجر بـه جلـب توجـه اجبـاري         در باال اشا  . مخاطرات عمده را مدنظر داشته باشيد     : ًاوال

سرپرست ايمني بايد روشـهاي مختلـف را بكـار    . شود شوند، اما معموالً اين موضوع در زماني كوتاه به فراموشي سپرده مي مديريت مي 
هاي متنـوع   ش هايي پيدا كند كه ترجيحاً به شيوه  او بايد رو  . گيرد تا تهديدات مداوم اين اتفاقات را پيش چشم مديريت ارشد نگه دارد            

اين معرفي بايد شامل پيامدهاي كامل يك تهديد، همراه         . و متغير، تهديدات جدي مخاطرات كنترل يا اصالح نشده را خاطرنشان كند           
تواند منجر    ر ايمن كه مي   هاي موجود در محيط كاري يا رفتار غي         بنابراين عيب و نقص   . با توصيف نحوه وقوع و احتمال وقوع آن باشد        

هاي انساني و هم تاثير هزينـه و روابـط عمـومي بـر      هم جنبه.  ومير شود، بايد تحت نظر گرفته شوند به از كار افتادگي دائمي يا مرگ    
اي باشند كه  توانند بگونه سوزي وجود داشته باشد، بايد اشاره شود كه پيامدها مي اگر خطر آتش. روي شركت بايد مورد تاكيد قرار گيرد    
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بطـور مشـابه، ميـزان وخامـت        . اي طوالني خنثي كنند يا حتي بقاي شركت را با تهديد مواجـه نماينـد                ماموريت سازمان را براي دوره    
 .مخاطرات شناخته شده، اما اصالح نشده بايد مرتباً به آگاهي مديريت رسانده شود

ها و جرايم احتمالي بر روابط كار و وجهه شـركت   ديد آثاري كه اخطاريه موارد نقض استانداردها، ضوابط و قوانين ايمني موجود، از          
مخصوصاً بايد توجه مديريت را به هزينه جرايمي كه بـازاي هـر روز ديـر كـرد در                   . گذارد، بايد در مقابل ديد مديريت گذاشته شود         مي

 آمـوزش و محافظـت       رفرما به اطالع رسـاني،    قوانين كار الزامات كا   . شود، جلب نمود    اصالح يك مخاطره جدي به شركت تحميل مي       
شود متخصصـان     تكليف پيروي وظيفه شناسانه در نتيجه اين الزامات، سبب مي         . دهد  هاي مخاطره آميز را توسعه مي       كارگر از موقعيت  

 .ايمني اطالعات مهم اضافي را براي مالحظه مديريت فراهم نمايند
هنـر ايـن كـار در ايـن اسـت كـه             . بل از فرار اسب، درب نگهداري آن قفل شـود         بايد توجه مديريت را جلب كرد تا به اصطالح ق         

تواند اين باشـد كـه مخـاطره را بـه نزديكتـرين               يك روش مي  . اطالعات به شكلهاي متغير ارائه گردد تا شبيه يك نوار تكراري نشود           
 . مصدوميت در كارخانه يا به رويدادي جدي در جاي ديگر گره زد

ايـن  . هاي اجبار و اضطرار نباشند      ي براي جلب توجه مستمر مديريت وضع كنيد، هر چند كه اين راهكارها بر پايه              ، راهكارهاي ثانياً
 .كار بايد به دو روش انجام شود

هـاي مـرتبط بـا صـدمات،          هاي مختلف، تصويري از هزينه      يك راه اين است كه در هر بازبيني، مرتباً هزينه عمليات توسط بخش            
يك مدير ممكن است در بار اول توجه        . حوادث غيرمصدوميتي كه ايمني به دنبال كمينه نمودن آنهاست، دخيل شود          ها و حتي      بيماري

درپـي در مـورد ناپديـد شـدن          هاي باالي حوادث در يك بخـش نشـان دهـد، امـا وقتـي او گزارشـهاي پـي                     اندكي به مشاهده هزينه   
او سپس بـه دنبـال كنتـرل    . نمايد خود را از دست داده و تقاضاي اصالح ميبيند، به احتمال قوي صبر       هاي مالي شركت را مي      سرمايه

 .گزارشهاي بعدي براي اطمينان از پيروي از درخواست ها خواهد بود
در اينجـا   . روش ديگر براي جلب توجه مستمر، تثبيت كاركرد ايمني، به عنوان بخشي از فرايند ثبت كارايي مديران عملياتي است                  

گيرد، ركورد ايمني مربوط بـه ايشـان اسـت،           ان عملياتي بدانند كه يكي از معيارهايي كه مالك ارزشيابي آنها قرار مي            باز چنانچه مدير  
هاي مورد استفاده ارزشيابي يا راهنماهاي چاپ شده براي ارزيابي، بايد شامل              فرم. ول خواهند داشت  ذهمواره توجه الزم را به ايمني مب      
هـا توسـط      اين جنبه . شوند، باشند   مني شامل توصيف اصولي كه قضاوت ايمني بر پايه آنها انجام مي           روشهايي براي سنجش كاركرد اي    

 . گردند بخش پرسنلي به كمك رئيس تشكيالت ايمني وضع مي
هاي مصـدوميت و بيمـاري و كـارايي           بطور خالصه تركيب ارائه مداوم پيامدهاي وخيم مخاطرات جدي و بازبيني مستمر از هزينه             

 .مديران عملياتي، بايد مدير ايمني را قادر به رقابت موثرتر براي جلب توجه و كنترل مورد نياز كندايمني 
 هاي مديريتي انگيزش •

هـاي ايمنـي      ايجاد اطمينان از وجود آگاهي عمومي از الزامات ايمني الزم است، ولي كسب اطمينان از انجام قواعد و دستورالعمل                  
با اين حال اين . اند، تا متقاعد سازي رفتار ايمن  تر بوده   خصصان ايمني در ارتقاي آگاهي ايمني موفق      عموماً مت . يك مساله مهمتر است   

مسائل بهينه سازي كاركرد يك مجموعه، در مواردي كه اجراي يك هـدف، وابسـته بـه    . به معني كم كاري متخصصان ايمني نيست      
هاي فعاليتي، تقسـيم بنـدي        هر سازمان به افراد و حوزه     . شود   مربوط مي  رفتار اشخاص زيادي است، به تاثير گذاري و دخالت آن افراد          
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هاي مشخص و سهم متناسبي از قدرت و اختيـارات سـازماني دارنـد، شـرايط مناسـبي بـراي كنتـرل                  شود تا مديران كه مسؤوليت      مي
 .عملكردها داشته باشند

. هاي مجاب كننده در سازمان نباشـند  در به استفاده از بسترها و زمينهگيرند كه قا اندركاران ايمني زماني بايد مورد انتقاد قرار        دست
 . در زماني كه بار انگيزش و تحريك افراد به سمت ايمني بر دوش متخصص ايمني است

 بايد روشن باشد كه داليلي كه سازمانها را به سمت ساختاردهي وظايف و توزيع اختيارات سوق داده، بـه همـان انـدازه در مـورد                          
از اين رو سازمانهاي موجود، روشهايي ساختارمند براي برقراري ارتباط و انگيزش در كساني كه               .  هستند  راي ايمني نيز حائز اهميت    اج

در نتيجه موثرترين وسايل موجود براي بهينه نمودن        . نمايند  هاي خاصي از ماموريت سازمان هستند، فراهم مي         موظف به تكميل جنبه   
شود و نياز به انگيزش مديران مختلف مربوط خـارج            در اين صورت وظيفه متخصص ايمني آسانتر مي       . گيرد  ماموريت ايمني شكل مي   

 .يابد از روال كاري و فراهم نمودن اطالعات اجرايي الزم براي آنها، كاهش مي
، ميـزان اثـر     )عامـل مـثالً بـه مـدير       (هاي باالتري دسترسي داشته باشد        واضح است كه هرچه متخصص بتواند در سازمان به رده         

با اين حال الزم است در ذهن داشته باشيم كه كار متقاعد سازي مديران، وظيفه               . بخشي او در سلسله مراتب پايينتر، بيشتر خواهد بود        
اين كار نيازمند كاربرد متمايز اصول مديريت ايمني است، يعني به كارگيري حقايق خوب آراسته به منظور فـراهم                   . دردسري نيست   بي
انجام مناسب اين كار، كاري فوق العـاده        . دهد  هاي مختلف سازمان سوق مي      ردن اطالعاتي براي مديران كه عمل مطلوب را در رده         ك

 .اي است تخصصي و كامالً حرفه
اي احتمـاالً بـر   . بسياري از متخصصان ايمني تاكيد دارند كه سرپرست ايمني بايد اعتماد مديريت ارشد را به كار ايمني جلب نمايد                  

همه مديران اجرائي مطلوب است كه به عنوان بخشي از آموزشهاي خود بـراي مـديريت، يـا بـه روز نمـودن آگـاهي خـود از فنـون                              
از طرفي دو دليل براي اينكه سرپرستان ايمني بايد مقداري وقت بـراي آمـوزش و انگيـزش افـراد مـافوق خـود                . مديريتي، آگاه شوند  

كه ممكن است متخصص ايمني توسط مديراني به كار گماشته شود كه عالقه انـدكي بـه ايمنـي                   اول اين . اختصاص دهند، وجود دارد   
در چنين شرايطي متخصص ايمني كـه هـم         . دارند  ، در اين راه بر مي     )دهند  فقط چون ديگران نيز انجام مي     (داشته و كمترين گامها را      

اي طـوالني     به رسميت بشناساند، ممكن است مجبـور شـود در برنامـه           بايد برنامه ايمني را به موفقيت برساند و هم فعاليتهاي خود را             
 . خود را در مورد اهميت و ارزش ايمني تحت تعليم قرار دهد مدت، افراد مافوق

دوم اينكه حتي اگر افراد در سطوح باالي مديريت در مورد اهميت ايمني كامالً خبره باشـند، سرپرسـت ايمنـي بايـد شـواهدي را                
ر به مافوق خود تحويل دهد تا روزمرگي و عدم وقوع حوادث و سوانح منجر به شكل گيري اعتقاد بي فايده بودن يـا    هرچند وقت يكبا  

از اين لحاظ وظايف سرپرست ايمني از رئيس يك بخش يـا هـر فعاليـت كارمنـدي ديگـر                    . بيكار بودن ايمني در ذهن مديران نگردد      
هاست كـه معمـوالً قربـاني         هايي براي كاهش هزينه     شود، مديريت بدنبال راه     د مي مخصوصاً زماني كه فعاليت كاري راك     . متمايز است 

زا بودن كار بخش    ها براي ارائه شواهد در مورد مفيد و منفعت          آوري و مهياسازي داده     بنابراين مسؤول ايمني بايد جمع    . اول ايمني است  
 .مربوطه را جزو نكات اصلي بداند

نـوع  . كند تا حمايت و پشتيباني مديريت در سطوح باال از برنامه ايمني حاصـل شـود   مك ميانگيزشي كه در مورد آن بحث شد ك      
ها مـورد     ديگري از انگيزش پايدار براي حفظ همكاري و مشاركت در برنامه ايمني از طرف سركارگران، دستگاه نظارت و سران بخش                   

 .نياز است
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ران و ديگر سرپرستان كاري به ثمر برسد، ضروري است كه سركارگران            هاي سركارگ   از آنجا كه ايمني بايد عمدتاً از طريق تالش        
آنان بايد مالحظه كنند كه معيارهاي      . افزايد  خود را در موقعيتي ببينند كه مشاركت كاملشان در پيشگيري از صدمات، بر اعتبارشان مي              

وجب افزايش هزينه و طوالني كردن رونـد توليـد          كند، نه اينكه م     ايمني، در جهت افزايش كارايي در كليه امور بخش مربوط عمل مي           
اي ترتيب يابد كه سهم آنان در برنامـه           به عالوه آنها نيازمند هستند كه ايمني مكرراً مورد توجهشان قرار گيرد و روال كار بگونه               . شود

 .ايمني، منظم و طبيعي جلوه كند
 انگيزش پرسنل •

هـاي ايمـن      ين راهها براي يادآوري و اخطار به كارگران درباره نياز بـه فعاليـت             تر  تابلوها و عالئم هشداري و اخباري يكي از ساده        
هاي  اين موارد تنها يكي از انواع رسانه. با اين حال اين به معني نصب تعدادي پوستر و تابلو و به حال خود رها كردن آنها نيست. است

تصـاوير وحشـتناك و   . متناسب با موقعيت بوده و مكرراً عوض شـوند براي تاثير گذاري بيشتر بايد اين موارد آموزشي    . ارتباطي هستند 
پوستري كه داراي مطلب جذاب و طنز يا آموزنـده  . كنند ب هستند و بسياري از مردم از نگاه كردن به آنها اجتناب مي             دلخراش، نامطلو 

 .باشد، حس بهتري را ايجاد خواهد كرد
ايـن نشـريه    . شريه داخلي به صورت هفتگي يا ماهيانه توسط بخش ايمني است          يكي ديگر از روشهاي تعميم ايمني، انتشار يك ن        

آميز اصالح شده، رتبه كسب شده توسط سازمان از نقطـه نظـر               ها و ساير رويدادهاي بد، موقعيتهاي مخاطره        تواند اخبار مصدوميت    مي
البته نشريه بايد بـه انـدازه كـافي جـذاب           . د شرايط باشد  ايمني در مقايسه با رقبا، آمار ايمني و پيشنهادات مطرح شده در رابطه با بهبو              

توانند نشريه را جذاب و       اسامي و تصاوير كارگران و ارجاع به مراكز كاري خاص، از جمله ابزارهايي هستند كه مي               . باشد تا خوانده شود   
 .خواندني جلوه دهند

. هاي مختلـف يـك شـركت باشـد        واند بين شركتها يا بين بخش     ت  اين رقابتها مي  . شود  براي جلب توجه، معموالً به رقابتها اتكا مي       
توانـد   همچنين مـي . هاي ثبت شده قبلي باشد تواند شامل مقايسه در سطح شركت يا تنها مقايسه در سطح بخشها با داده         همچنين مي 

كننـد شـاغلين      ها سعي مـي   برخي شركت   . شود  رقابت فردي، همراه با جوايزي باشد كه به كارگران بدون تجربه مصدوميت، اعطا مي             
خود را به اين موضوع جلب كنند كه كل شركت يا يك شاخه يا بخش آن بدون داشتن مصدوميت منجر به از دست رفتن روز كاري،                          

 .نصب اين آمار در محلي چشمگير و به روز سازي آن، در برانگيختن و حفظ عالقه شاغلين موثر بوده است. چه مدت كار كرده است
متخصصـان  . آيـد  ات اين رويه، سرخوردگي و احساس ناگواري است كه بدنبال وقوع يك مصدوميت جدي بوجود مي        يكي از خطر  

اي رخ دهد، بنـابراين آنهـا در    ايمني طبيعتاً از آمار خالي از مصدوميت خود راضي و مغرور هستند، اما ممكن است باالخره روزي حادثه         
ديده شده است در رقابتهايي كه بر مدت زمـان كـاركرد بـدون مصـدوميت يـك واحـد                 . شوند  موجي از نااميدي و گرفتاري گرفتار مي      

اگـر  . آيد و شور و اشتياق بايد از نو ترميم شود شود، پس از چند ماه با وقوع اولين مصدوميت، سرخوردگي عمومي بوجود مي      تمركز مي 
رخوردگي داشته و با معطوف نمودن تمركز به شكل ديگري از      هايي براي كاهش س     از رقابتها استفاده شود، سرپرست ايمني بايد برنامه       

 .آمار، از اين وضعيت بيرون بيايد
اگـر  . اي ايمني درون واحدها است كه درگير كارهاي مشـابه هسـتند             پايه مشترك رقابتهاي ايمني، نرخهاي تواتر يا وقوع مقايسه        

مقايسه وجود نداشته باشد، متخصصان ايمني اغلب رقابت بين تعداد ساعات كاري در يك بخش شركت، به قدري كم باشد كه امكان 
 .دهد بخشي را ترجيح مي
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ترند كه تصـاوير را نگـاه    در كل، شاغلين راحت. معموالً تصاوير و فيلمها براي انگيزش ايمني در بين شاغلين استفاده بهتري دارند        
 هاي مطـرح شـده در تصـاوير را،           ايمني موارد كاربرد ايده   كنند تا به يك سخنراني گوش دهند، با اين حال مطلوب است متخصصان              

 .خود اشاره كنند يا از شاغلين پيشنهاد بخواهند
حداقل . تماسهاي مستمر بين سرپرستان كاري و شاغلين، بدون شك روشهاي مهمي در انگيزش شاغلين به سمت ايمني هستند                 

توانند برنامه ايمني را به مقصود برسانند يا موجب شكست آن             ديگر مي چهار روش وجود دارند كه از آن طريق سركارگر يا سرپرستان            
توانـد برنامـه    اگر او اظهارات نامناسبي در مورد متخصص ايمني يا مقررات ايمني بيان كنـد، مـي    . اوال، سركارگر يك الگو است    . شوند

 كند، اگر او هميشه از تجهيـزات ايمنـي اسـتفاده            برعكس اگر او هميشه در پوشيدن لباسهاي ايمني دقت        . ايمني را به نابودي بكشاند    
اگر او در مقابـل     . كند  كند و از عملكردهاي ايمن پيروي كند و به وظايف خود عمل نمايد، رفتار مثبت او براي ايمني، ايجاد ارزش مي                    
اوليه، اشتياقي نداشـته    صرف زمان تميز كردن مناسب يك دستگاه يا در خواست يك كارگر براي مراجعه به درمانگاه جهت كمكهاي                   

 .كند باشد، روشن خواهد شد كه او جز بيان لفظي، كمكي به ايمني نمي
هاي كوتاه توسط سرپرست كارگاه يا متخصصان ايمني براي گفتگـو بـا كـارگران در مـورد عملكردهـاي ايمـن                        برگزاري نشست 

برگزاري جلسات براي نشـان دادن      . شود  استفاده مي در اين جلسات از مطالب تهيه شده توسط متخصص ايمني           . اي معمول است    رويه
سرپرست بايد داراي مديريت خـوبي      . چيزهايي مثل فيلم و عكس يا هنگامي كه بحث عمومي مطرح است، روش بسيار مناسبي است               

 مـديريت بـوده و   وي بايد قادر به برقراري ارتباط با كارگران و اطالع از حس آنان نسبت به سطوح باالي       . در شناخت كارگرانش باشد   
 .بتواند اطالعات و دستورات الزم را به آنان منتقل نمايد

هر جا كه مناسب باشد بايد براي نتـايج برتـر           . اهميت نيستند   پيامهاي تبريك از سوي مديريت، براي بسياري از شاغلين هرگز بي          
اهميت ايمني، اغلب در شروع بكار كـارگر جديـد بـا    هاي شخصي به كارگران جديد، با تاكيد بر      نامه. هايي فرستاده شود    ايمني تشويق 

هايي ترجيحاً بايد از سوي يكي از مديران ارشد امضا شود تا دريافت كننده حس كند كه رئـيس                     چنين نامه . رفتار درست، مفيد هستند   
 .مند به ايمني و رفاه شاغلين است بزرگ بطور جدي عالقه

 انتظارات مدير و متخصص ايمني •
رود اهداف يكساني را دنبال نماينـد،         گيري كرد كه از مديريت و متخصصان اداري آن، انتظار مي            توان نتيجه   ق مي هاي فو   از بحث 

ارتباطات مدير با متخصـص در شـكل زيـر توضـيح داده شـده      . اما هر يك مسؤوليت متفاوتي در حصول نتايج مطلوب خواهند داشت          
 .است
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 مل مدير و متخصص ايمنيتعا. 1-4شكل 

 وظايف ديگر •

سرپرست ايمني سازمان، عالوه بر وظايفي نظير سازمان دهي، انگيزش و راهنمايي برنامه ايمني، وظايف مهم ديگري را نيز انجام       
 :اين وظايف شامل موارد زير هستند. دهد مي

 . برنامه ريزي و اجراي برنامه ايمني-1
 .كنترل مخاطرات حصول آخرين و بهترين اطالعات -2
 . نمايندگي از طرف مديريت به ذينفعان، شاغلين، شركت هاي بيمه و موسسات دولتي به عنوان منبع ايمني شركت-3
 . ارائه مشورت به مديريت در تمامي سطوح در مورد مسائل مرتبط با ايمني-4
 .ر صدمات كاري جمع آوري و ضبط داده هاي مربوط به مسائل اجرائي ايمني شامل عوامل و آما-5
از وضعيت تالشـهاي ايمنـي      ) مثال ماهانه، انتهاي هر فصل يا ساليانه      (اي و مرتب       ارائه گزارش به مديريت ارشد بصورت دوره       -6

 .سازمان
 . ارائه مشاوره به سرپرستان در خصوص برنامه هاي ايمني-7
 . جديد يا مصدومان در حال بهبود تدريجي هماهنگي با بخش درماني سازمان در خصوص يافتن شغل ايمن براي شاغلين-8
 بازرسي وسايل و امكانات براي پيروي از قوانين جاري، به عالوه راهكارهاي عملياتي تثبيت شده برنامه ايمني و هـر توصـيه                       -9

 .شود اي كه توسط شركت بيمه ارائه مي

ناحيه اثر كليدي  مسئوليت مديرمسئوليت متخصص

نيازها و خواسته هاي

تضمين پيروي آگاهي

اهداف ماموريت

رويارو نشدن: حداقلارزيابي مداوم
 ارضا: حداكثر

اثربخشي هزينه و منفعت

آگاهي و مشاوره در مورد
 آگاهي و اجرانحوه انجام

كنترل تهديد ها

تبادل نظر در ارتباط با بهينه
 سازي

تعيين بهترين روشهاي
 بهينه سازي

كارايي پرسنل

:تعيين اولويت هاتشخيص و ارزيابي
ابتدا كنترل بدترين

سنجش

تشخيص نيازها و روشهاي
 بهينه سازي

يزي، سازماندهي، برنامه ر
هماهنگ سازي

فراهم سازي ارزيابي هاي معتبر و
 قابل اعتماد از پيشرفت پروسه

اصالح و تثبيت نيازهاي مو 
 فقيت برنامه

قوانين و مقررات و سياست
هاي كاربردي
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ر آفرين ماشين ها و تجهيزات خطرنـاك و          مشاركت در بازبيني مشخصات خريد براي اطمينان از محافظت صحيح نقاط خط            -10
 .در طراحي تسهيالت و مرتب سازي فرآيندهاي كاري براي اطمينان از ارضاي كليه مالحظات الزم ايمني

 صالحيت هاي سرپرست ايمني-4-2-8
 .بررسي برخي از الزامات يك سرپرست ايمني بر پايه دانش و مشخصه هاي فردي، مثمرثمر خواهد بود

 ش و معلومات خاصدان-4-2-8-1

 اصول ايمني و تكنيكها, شناخت كافي و كامل مخاطرات •
در برخي كارگاهها كـه  . درك اصول ايمني،به خصوص ضوابط و قوانين رايج، براي يك متخصص ايمني تمام وقت ضروري است        

ي دقيقتر باشد، نتيجـه بهتـري   هر قدر درك او از دانش ايمن, ايمني وظيفه پاره وقت فردي است كه وظيفه اصلي او چيز ديگري است            
همچنين مشاوران بيروني نظير موسسـات      . تواند به معلومات بازرسان بيمه سوانح اتكا كند         در چنين شرايطي، وي مي    . آيد  به دست مي  

 .تواند به خدمت بگيرد تجاري مشاوره ايمني و ساير سازمانهاي ايمني را مي
افـراد  . باشـد    مهمتر از دانش كارهاي اجرايي است كه سازمان در آن درگير مي            آشنايي با فنون ايمني براي متخصص ايمني بسيار       

تواند از مشورت آنها استفاده كند، اما آگاهي از نحوه عملكرد يك برنامـه پـيش گيـري                    زيادي آشنا به روشهاي توليد هستند كه او مي        
شـاغلين  , ، نيازمند اين هستند كه مانند ساير تخصـص هـا          رو به تكامل    هاي ايمني     هاي جديد و زمينه     تكنولوژي. ايمني، وظيفه اوست  

حضـور در همايشـهاي تخصصـي و بـه روز           , با آخرين دستاوردهاي اين شاخه آشنا باشند و با مطالعه منابع تخصصي مربوطـه             , ايمني
 . دانش خود بيافزايند برهاي خود از طريق شركت در دوره هاي آموزشي، نمودن آموزه

 دانش مهندسي •
بدون ترديد داشتن اين پيش زمينه مزيت مهمي است، اما نه           .  ميزان اهميت پيش زمينه مهندسي، اختالف نظر وجود دارد         در مورد 

بـراي  . انـد   آالت، فرآيندها و محصوالت، مربوط به افرادي است كه براي كار استخدام شده              طرح عملي ماشين  . به اندازه ساير معلومات   
توانـايي صـحبت بـه زبـان        . قادر به كار كردن با مهندسان باشد تا اينكه كار آنها را انجام دهد             متخصص ايمني بسيار مهمتر است كه       

 .مهندسين و خواندن نقشه هاي مهندسي و داشتن معلوماتي از كارها از طريق تجربه، مهمترين ارزش ها در مسير مهندسي هستند
 دانش مديريت سازماني •

براي سرپرسـت ايمنـي توانـايي    . ق و بخش هاي مختلف شركت، تعامل مثبت داشته باشد     سرپرست ايمني بايد بتواند با افراد مافو      
شـود    اما مجدداً تاكيد مـي    . درك اصول ساختار سازمان و عملكرد شركت حائز اهميت است         . صحبت به زبان يك حسابدار مزيت است      

 .داشتن اين معلومات مفيد است و نه ضروري
هاي پيش گفته را به صورت كامل داشته باشد، در تشكيالت ايمنـي قـرار    يت فردي كه قابليتالبته بايد خاطر نشان كرد اگر مدير     

دهد، احتماالً او به سرعت به سمت يك پست اجرائي حركت خواهد كرد و ديگر مستقيماً درگير ايمني نخواهـد بـود، مگـر اينكـه بـه                
 .عنوان رئيس بخش بزرگ ايمني در يك شركت عظيم فعاليت نمايد

 



 ايمني در كارگاههاي عمراني
 

 

١١٢

  مشخصه هاي فردي-4-2-8-2

 توانايي سازگاري با مردم •
در ايـن راسـتا معلومـات    . متخصص ايمني بايد با افراد سراسر سازمان بوسيله استدالل و متقاعد سـازي و نـه دسـتور رفتـار كنـد          

دبيـات و روان شناسـي      هايي نظيـر ا     دهد و از طريق دوره هاي مختلف در زمينه          دانشگاهي كه به فرد امكان ارتباط موثر با افراد را مي          
با اين وجود ميل به همدلي با افراد، همراه با اميال برونگرايي، خصلتي ذاتـي اسـت                 . اي است   العاده  قابل كسب است، داراي ارزش فوق     

بعضي مهندسان ايمني كه در تحليل و اصول ايمني آموزش ديده اند، ممكـن اسـت بسـيار درونگـرا                    . شود  كه در بعضي افراد ديده مي     
 .شان نتوانند مهندسان ايمني خوبي باشند هاي مهندسي د و به رغم ارزش باالي آموختهباشن
 شور و شوق، تالش و پشتكار •

ها و مالقاتهاي او بـه افـراد    اين اشتياق در تماس. يك متخصص ايمني بايد داراي شور و شوق مضاعف نسبت به كار ايمني باشد            
كند كـارش نـه تنهـا     ح و سودمند به حال عموم است كه متخصص ايمني احساس مي     نتايج اغلب به قدري واض    . كند  ديگر سرايت مي  

 . انساني، بلكه بخش ضروري از فرايند توليد است
وقتي او از نادرست بودن     . با اين حال او بايد انرژي و مقاومت كافي براي ايستادگي و پافشاري روي مسائل مختلف را داشته باشد                  

خود را به صرف مخالفت افراد ديگر رها كند، بايد براي مقام ديگري در سازمان گزارش بنويسد، ايده خود                   چيزي آگاه است، نبايد ايده      
 .را دوباره مطرح كند و افراد كليدي اطراف خود را به اهميت موضوع جلب نمايد

 آمادگي براي ايده ها و روش هاي جديد •
كسي باشد كه وقتي عمل مخـاطره آميـز را   . ك تحول و تغيير باشداو بايد محر. مهندس ايمني نبايد فردي منعطف و منفعل باشد       

در بسياري مـوارد اگـر برنامـه        . كند يا كمك فردي را كه احاطه به موضوع دارد، جلب نمايد             بيند با يك ايده، براي بهبود كار اقدام           مي
يند تا از وجود مخاطره آگاه شـده و  آ ايمني صحيح عمل كند، اعضاي سازمان در صورت مشاهده مشكل به سوي متخصص ايمني مي      

 .در صورت وجود به نحوه اصالح آن پي ببرند
 توان واداركردن ديگران به كار •

سرپرسـت ايمنـي بايـد    . شـود  هاي ديگران انجـام مـي   فعاليتهاي ايمني موثر و پايدار در سازمان و شركتها، اغلب به واسطه تالش  
تواند مشاركت الزم را از طريق پيشنهاد يا با درخواسـت             او مي . كنند، بشناسند   اي او كار مي   كند و نيز بر     افرادي را كه براي آنها كار مي      

درگير كردن ديگـران بـه هـر طريقـي كـه            . تواند از دستور مستقيم مديريت نتيجه شود        اين مشاركت مي  . اعطاي كمك به دست آورد    
هر وقت اين گام، مدبرانه اجرا شود       . گردد   عالقمندي ايشان مي   دهد كه اغلب موجب افزايش      باشد، به آنان سهمي در برنامه ايمني مي       

 .در برخورد با مهندسان، مديران اجرائي و كارگران، بسيار مفيد خواهد بود
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 )مدير عامل( نقش مدير اجرايي -4-3

  ايجاد ارتباط در اهداف ايمني -4-3-1
يران اجرايي شركت ها براي دسـتيابي بـه ايـن هـدف تـالش      با آگاهي يافتن از سودهاي اقتصادي برقراري ايمني، بسياري از مد       

در كشورهاي خارجي از آنجايي كه اكثر كارفرمايان، در ارجاع كار به پيمانكار توجه زيادي به سـوابق عملكـرد ايمنـي          . كنند  زيادي مي 
در دو بخش بعـدي  . آيد به حساب مي باال هدف مهمي براي اكثر افراد  توان به اين نتيجه دست يافت كه عملكرد ايمني    وي دارند، مي  

در ايـن بخـش     . توانند به توسعه ايمني در سازمانشان بپردازند ارائه و توصيف شده است             راههايي كه مديران اجرايي به واسطه آنها مي       
 .به چگونگي هدايت كاركنان توسط مديران به منظور وصول به هدف فوق پرداخته شده است

 رهبري و فرهنگ سازماني  •
قات مديريت در شركتهاي ساختماني با ايمن ترين سابقه كاري نشان داده اند كه كاركنان اين شركتها خود را بخشي از يك                      تحقي

 :بخش فرهنگ اين سازمانها عبارتند از. دانند كه در آن ايمني در وهله اول اهميت قرار دارد فرهنگ قوي مي
 .اي روزانه كاركنان ديدگاهي مشترك از هدف و مفهومي فراتر از فعاليت ه-
 . هاي داخلي نوشتاري و غير نوشتاري از امور و فرهنگ سازمان نامه ها و آيين  رويه-
 . تاريخچه و فهرستي از رويدادها و سوابق شركت-

تحقيقـات بيـانگر آن اسـت كـه         . يكي از وظايف مهم مدير اجرايي اين است كه حامل فرهنگ سازماني براي ديگر كاركنان باشد               
اند كه به ترويج فرهنگ سازماني كه در آن همه كاركنان خود را بخشي از يك سـازمان واحـد                      ن سازمانهاي موفق، كساني بوده    رهبرا
 :در اين سازمانها . اند دانند، اعتقاد داشته مي

 . هدف و مقصدي باالتر از محدودشدن به وظايف و كارهاي روزمره كاركنان مد نظر است-1
 . شود كه شامل سوابق گذشته، رويدادهاي فعلي و آينده سازمان است اي در نظر گرفته مي ه محدوده زماني گسترد-2

اند كه ايجاد اين ذهنيت كه كاركنان خود          محققان دريافته . كند  تحقيق در مورد پروژه هاي بزرگ، صحت اين يافته ها را تأييد مي            
 به خود به عنوان بخشي از سازمان پويا كه هميشه در حال تحول و           را فقط به عنوان يكي از متخصصان تحت امر سازمان نداند، بلكه           

 .ارتقا است، نگاه كنند، خالقيت و انگيزه كاري آنها را به حداكثر مي رساند
به عـالوه كـاهش تعـويض كاركنـان و          . باشد  ايجاد يك فرهنگ سازي قوي نيازمند توجه و تالش در بخش مديريت اجرايي مي             

 . كند ر و ديگر افراد به توسعه اين فرهنگ كمك زيادي ميافزايش رابطه ميان مدي
 انتقال اهداف ايمني به كاركنان  •

هـا و كاركنـان       مديري كه به ارزش ايمني اعتقاد دارد همه مديران پايين دست خود را مسئول جوابگويي نسبت به ايمنـي بخـش                    
همچنـين يـك مـدير    . رسـاند  هاي ايمني را به انجـام مـي   تتحت سرپرستي قرار داده و اقدامات الزم جهت آموزش و نظارت بر فعالي    

 . تواند به صورت غير مستقيم به ترويج ايمني در فرهنگ سازمان بپردازد مي
 اهميت به ايمني در ترفيع كاركنان  •
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ارزشـهاي  يابند از كساني هستند كه براي كاركنان، نماينده هايي مشخص از ويژگيهـا و                 افرادي كه به موقعيت مديريت ترفيع مي      
. ترفيع رتبه بايد در مديريت ساخت و ساز ايمن به عنوان پاداش و عاملي مهم در ترفيع به كار بـرده شـود  . باشند مورد نظر سازمان مي   

 . اثر جانبي ترفيع و ارتقا رتبه بر كاركنان ممكن است بسيار مهم تر از آثار مستقيم آن باشد
. ادي بر شركتي دارد كه پيشرفت شاياني در زمينه اجراي ايمني كسب كرده باشـد              انتخاب يك مدير فاقد صالحيت اثرات منفي زي       

بـا آنكـه    . ها، برنامه و اسـلوب كـار دارد         اي به اجراي ايمني در زمينه هزينه        كند كه شركت تأكيد بيش از اندازه        مدير جديد احساس مي   
 . كند ه عملكرد ايمني آن شديدا افت ميظاهراً شركت هنوز به دستورالعملهاي ايمني مصوب وفادار است، به ناگا

 صرف وقت براي ايمني  •
تواند اهميت ايمني را انتقال دهد، اين است كه براي آن چه كـه اعتقـاد دارد، وقـت                     راه ديگري كه به واسطه آن مدير اجرايي مي        

ميزان وقوع حادثه در هر پروژه از       هميشه در جلسات ايمني ماهانه شركت حضور يابد، در اين جلسات بازرسي براي تعيين               . صرف كند 
ديده شده است به وضوح اين اقدام به سركارگران و مديران شركت كننده در جلسه، عالئم نيرومندي را                  . كاركنان بازديد به عمل آورد    

 . دهد انتقال مي
 استفاده از ارتباطات جهت ترويج ايمني  •

اي از  در بسـياري از سـازمانها، بياينـه   . زايي در انتقال اهميت ايمنـي دارد  ارتباط نوشتاري رسمي از جانب مدير اجرايي نيز تأثير بس         
شـركتهاي ايمـن در ايـن       . شود  جانب مدير اجرايي در مورد اهداف و دستورالعملهاي شركت براي كاركنان تازه استخدام شده ارائه مي               

 . دهند بيانيه بخش ويژه اي را نيز به ايمني تخصص مي
به عنوان نمونه در شركتي كه در طول سال كاري قبل عملكردهاي       . ز استخدام كاركنان جديد متوقف شوند     اين ارتباط نبايد پس ا    

هايي را همراه با كارتهاي پاسخ به نامه، براي تك تك سـركارگرها فرسـتاد و از آنهـا     ايمني تا حدودي تنزل يافته بود، مديرعامل نامه 
او با اين تعهد نامه از تمام سـركارگرها         . حيح وضعيت ايمني شركت با او همراه شوند       خواست كه در امضاء تعهد نامه اي به منظور تص         

 .پاسخ دريافت كرد
 انتقال اهميت ايمني به خارج از سازمان  •

مديران اجرايي شركتهاي ايمن اين نكته را مد نظر دارند كه ايمني بايد به خارج از سازمان هم انتقـال داده شـود، در قراردادهـاي              
، مدير بايد به وضوح مشخص كند كـه شـركت، عملكردهـا و              )نظير پيمانكاران جزء يا تامين كنندگان كاال و تجهيزات        (ركت  فرعي ش 
بايد مشاورين ايمني در    . كند و كاستن از توجهات و هزينه هاي ايمني از هيچ كس پذيرفته نيست               هاي غيرايمن را تحمل نمي      موقعيت

بـه  .  را به موسسات ديگر ارسال دارند كه ايمني از اهميت زيادي بـراي شـركت برخـوردار اسـت         جلسات مشاوره قبل از كار اين پيغام      
 . كند واسطه اين راه هاي زيركانه و نه چندان مشكل يك مدير اجرايي فرهنگ شركتش را تعريف مي

 توسعه حمايت كاركنان از ايمني  دستيابي به ايمني در سلسله مراتب مديريت و -4-3-2
در ايـن   . هاي پايين را تشويق به مديريت ايمني كند         انتقال اهميت ايمني به ديگر كاركنان، مدير اجرايي بايد مديران رده          عالوه بر   

 :باشند  گردد، كه از اين قرار مي بخش تكنيكهايي كه توسط مديران اجرايي شركتهاي موفق در ايمني انجام شده مرور مي
 . زمان ايجاد جوابگويي نسبت به ايمني در سا-1
 .  آموزش مديران در زمينه تكنيكهاي مديريت ايمني و آموزش رفتار كاركنان در زمينه عملكردهاي ايمني-2
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 .  برنامه ريزي مجدد و دقيق از كار-3
 جوابگويي نسبت به ايمني  •

ي ملزم بـه جوابگـويي دربـاره        كند، بلكه اهداف راهبردي را كه مديران ميان         در سازمانها مدير اجرايي مستقيماً بر كارها نظارت نمي        
ايـن بـدان معناسـت كـه مـدير اجرايـي       . پـردازد  ها هستند را تنظيم كرده و سپس به ارزيابي ميزان تحقق اين اهـداف مـي               اجراي آن 

 .مسؤوليت مهمي در رابطه با وضع اهداف قابل اجراي ايمني و نظارت بر اجراي آنها در تمامي بخش هاي سازمان را برعهده دارد
اصول وضع شده ايمني بايد گسترده، اما . م جوابگويي نسبت به ايمني زماني وجود دارد كه شركت نسبت به آن جوابگو باشد  سيست

اگر قواعد و دستورالعملها بيش از حد سخت گيرانه باشند، ممكن است منجر به شانه خالي كردن مـديران حتـي از            . دست يافتني باشد  
دهد و باور داشـته       مديران مياني متقاعد شوند كه مدير اجرايي شركت به راستي به ايمني اهميت مي             اما اگر   . تالش در اين زمينه شود    

توانند با تالش براي توسعه كاريشان دراين زمينه، تواناييهاي خود را نشان دهنـد، نتيجـه كـار، پيشـرفتي          باشند كه به عنوان مدير مي     
 .قابل توجه در عملكرد ايمني شركت خواهد برد

 ش عملكرد ايمني گزار •
در دومين مرحله پس از جوابگويي نسبت به ايمني در سازمان، مدير اجرايي بايد يك سيستم گزارش عملكرد ايمني كه بـه خـود                        

اي از گزارش عملكرد ايمني خـود   در اين روش هر يك از مديران خالصه . وي و ديگر مديران بازخورد داشته باشد، در سازمان بنا كند          
 .كند هاي ديگر را دريافت مي رش تهيه شده بخشو همچنين گزا

در پايان هر ماه براي هر پـروژه ارائـه          » هزينه حوادث به ازاي هر ساعت كار      «در يك گزارش ايمني عالي، بايد گزارشي با عنوان          
يمن ترين پـروژه در هـر   اين كار باعث ايجاد رقابت براي تعيين ا      . شود  اين گزارش ها به كل مديران و سرپرستان پروژه داده مي          . شود

 .كنند همزمان هر مدير و سرپرست گزارشي از هزينه حوادث در هر ساعت كاري از سركارگران را دريافت مي. شود ماه مي
گيرد، شامل فهرست نـام كاركنـان صـدمه        گزارش حوادث كه توسط بسياري از شركتهاي بيمه و ساختماني مورد استفاده قرار مي             

عالوه براين براي پيگيري بعدي بايد نام كارگران، سركارگر يا ناظر پـروژه در زمـان حادثـه ذكـر                    . باشد  دثه مي ديده، تاريخ و شدت حا    
 نوع صدمه نيز بايد در اين گزارش ثبت شود. شود

شود كه براي محاسـبه و گـزارش ميـزان عملكـرد      با وجود امكان استفاده از سيستم غير رسمي در سازمانهاي كوچكتر توصيه مي      
سيستم رسمي باعث مي شود كه مديران به دليل يادآوري مداوم گـزارش هـا هميشـه اهميـت     . ني از سيستم رسمي استفاده گردد     ايم

 . ايمني و هزينه حوادث را در نظر داشته باشند
 پاداش به ايمن ترين مديران  •

يد در هر دوره به بـازبيني گـزارش هـا           هنگامي كه سنجش ميزان عملكرد ايمني و سيستم گزارش به اجرا در آمد، مدير اجرايي با               
دهد كه واقعاً به عملكـرد ايمنـي اهميـت     بپردازد و نسبت به آنها عكس العمل مناسبي نشان دهد، بدين ترتيب مدير اجرايي نشان مي              

 . دهد مي
يـرا بـدين نتيجـه      ز. كنند  شركتهاي معتبر گزارش هزينه حوادث خود را به طور كامل در گزارش هزينه هاي ماهانه خود لحاظ مي                 

اند كه لحاظ كردن هزينه هاي حوادث در گزارش هزينه ماهانه هر پروژه تصوير صحيح تري از سـودمندي پـروژه بـه شـركت                           رسيده
 .هاي حوادث همانند هزينه تجهيزات و حقوق كاركنان بايد به صورت نقد پرداخت گردد دهد، زيرا هزينه مي
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تقيم در گزارش هزينه هاي شركت لحاظ شوند و چه به صورت جداگانه، بـه مـديران         به هر حال هزينه حوادث، چه به صورت مس        
توانـد    اين قدرداني مي  . شخصاً قدرداني كنند  , شود كه از مديران ارشد خود جهت عملكرد ايمني باال و يا توسعه آن               اجرايي پيشنهاد مي  

عـالوه بـر   . ني شخصي و يا در يك نامه رسمي صـورت پـذيرد          با انتخاب دقيق چند كلمه مناسب و ابراز آن به مدير با يك تماس تلف              
 . رسانند تشويقات لفظي از مديران، پاداش هاي نقدي و ترفيع رتبه نيز عملكرد ايمني را به حداكثر مي

 از  داند كداميك از كاركنان از ركورد ايمني بهتري برخودار اسـت و             دهد كه شركتهايي كه مدير اجرائي آنها مي         تحقيقات نشان مي  
 درصـد كمتـر از ديگـر    25كند، رويداد حوادتشان بـه طـور متوسـط          اين آگاهي در دادن پاداش و ترفيع رتبه به كاركنانش استفاده مي           

هـايي بـه تنهـايي و بـدون كمـك       البته بايد خاطر نشان نمود كه تحقيقات نشان داده است كه انجام چنين برنامه   . باشد  شركت ها مي  
  . كم اثر و حتي بي نتيجه هستندفعاليتهاي مديران ارشد،

 اهميت آموزش ايمني  •
امـا  . تواند كاركنان و سرپرستان را براي دستيابي به يك عملكرد ايمني صحيح تشـويق كنـد              برقراري يك سيستم پاسخگويي مي    

ي به طور صحيح آمـوزش  كاركنان بايد براي آگاهي از حوادث و چگونگي عملكرد نظارت ايمن       . ايجاد انگيزه تنها نيمي از داستان است      
واضح است كه آموزش و آشنايي كاركنان و مديران نسبت به راه هاي عملكرد ايمني باعث كاهش بـروز حـوادث در كـار                        . داده شوند 

 .شود مي
 آموزش كار ايمن به كاركنان جديد  •

كـه كمتـر از يـك مـاه از كارشـان            دهـد كاركنـاني       آمار نشان مي  . كاركنان جديد در هنگام رويداد حوادث از بقيه آسيب پذيرترند         
اول اينكه كار ساختماني از ريسك بيشتري نسبت به كارهاي دفتري           . شوند   درصد از كل حوادث ساختماني را موجب مي        25. گذرد  مي

ار زيـاد   به عالوه، به دليل ميزان باالي تغيير شغل كاركنان هميشه تعداد كاركنان جديد در اين رشته بسـي                 . اي برخودار است    و كارخانه 
هايي كه در مخاطره بيشتري قرار دارند، تـا        توان تنها با كاهش خطر بروز حادثه در كاركنان جديد و يا بخش              به اين دو دليل مي    . است

 .حد زيادي ميزان وقوع حوادث را كاهش داد
كانهاي ساخت و ساز كـه در  هاي آينده راهبردهايي براي آموزش كاركنان جديد و آگاه كردن آنها از خطرات موجود در م               در بخش 

آن استخدام شده اند و همچنين براي آموزش سركارگران به گونه اي كه كاركنان جديد را به نيروي كار مفيدشان اضافه كنند، ارايـه                         
نقش مدير اجرايي در زمينه آموزش كاركنان اين است كه با به كارگيري برنامه هاي آموزشي و افراد مناسب توسط بخش                     . شده است 

ايمني شركت و متخصصين خارجي، نظارت داشته باشد و از اين نكته اطمينان حاصل كند كه مديران پروژه اين برنامـه هـا را بـراي                          
 . كنند آموزش همه كاركنان قديمي و تازه استخدام شده شركت و همچنين براي سركارگران، اجرا مي

 بسنده كند، قوانين و اصول ويژه ايمني و اجراي مـداوم ايـن اصـول    اگر مدير اجرايي براي توسعه ايمني تنها به اجراي يك عامل         
 .توسط سركارگران و كاركنان جديد بايد در مرحله اول ارجحيت قرار داده شود

 برنامه ريزي براي ايمني و سودآوري  •
نايع يكنواختي چـون  هر پروژه ساختماني به نوبه خود منحصر به فرد است و اين چيزي است كه صنعت ساخت را در مقايسه با ص              

توان چندان بر تجربيات حاصله از پروژهاي پيشـين          نميبه همين دليل    . كند  توليدات كارخانه اي و يا صنايع دفتري، چنين متفاوت مي         
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به همين دليل در هر پروژه جديد بايد براي مشكالت و عملكردهاي            . ريزي و مشكالت هماهنگي كارهاي فعلي تكيه كرد         براي برنامه 
 :در ادامه دو برنامه ريزي عمده براي توسعه عملكرد ايمني ارايه شده است. ر به فرد آن، به برنامه ريزي مجدد پرداختمنحص

به معناي آنكـه وقتـي قصـد    . نخست اينكه از قبل بايد تمامي تجهيزات مورد نياز، ابزار و اسباب ايمني، برنامه ريزي و آماده شوند    
ه را كه ممكن است به آن احتياج داشته باشيم بايد آماده شده، در دسترس قـرار داده و بـراي اسـتفاده                       آغاز كاري را داريم، تمامي آنچ     

بلكـه بـا در دسـت    . نبايد براي جلوگيري ازتأخير از سركارگرها خواسته شود كه با همان ابزار نامناسب كار را شـروع كننـد                 . ارائه شوند 
 .  سريع تر پيش بردتوان كار را ايمن تر و داشتن تجهيزات صحيح مي

گام دوم برنامه ريزي براي كاهش حوادث، حذف موقعيت هاي بحراني است كه ممكن است كاركنان به دليل عدم برنامه ريـزي                      
. تواند منجر به بروز حادثـه شـود         تحقيقات نشان مي دهد كه اضطراب حاصله از شرايط بحراني در پروژه مي            . دقيق با آن مواجه شوند    

 ريزي شده كمتر دچار موقعيت هاي بحراني شده و تنشهاي كاري مراتب مختلـف از كاركنـان گرفتـه تـا مـديريت را                         يك كار برنامه  
 .دهد كاهش مي

يك بار ديگر بايد تأكيد كرد كه نقش مـدير اجرايـي، انجـام              . شود  اين دو روند برنامه ريزي كاري باعث توسعه عملكرد ايمني مي          
ن حاصل كردن از اجراي صحيح آن فعاليت توسط ديگر مديران كاري است كه بايد آن را انجام بلكه اطمينا . يك فعاليت خاص نيست   

تواند از مديران مسئول سرپرستي هر بخش بخواهد كه پيش از شروع كار به ارائه و تهيـه برنامـه    مدير اجرايي در اين زمينه مي    . دهند
برعكس اعتقاد بر اين است كارهاي ساخت بـا  .  تصميم گيري متمركز نيستمقصود از اين كار ايجاد مكاتبات اداري با   . كاري بپردازند 

 . شوند تصميم گيري انعطاف پذير و غير متمركز بسيار صحيح تر اداره مي
هدف از اجباري كردن استفاده از روندهاي برنامه ريزي، واداشتن سرپرسـتان بـه اختصـاص زمـان مناسـب بـراي برنامـه ريـزي                      

ريزي هفتگي براي هفته آينده و برنامه ريزي روزانه براي            كارگران حتي براي كارهاي كوچك بايد آماده برنامه       هر يك از سر   . باشد  مي
 . روز آينده باشد كه شامل اطالعات برنامه ريزي زير باشد

 . وظايفي كه بايد به آنها عمل شود-1
 .  مشخص كردن عناصر مورد نياز، در دسترس بودن و جايگاه آن ها-2
 . ار و يا تجهيزات ايمني كه در ابزار عمومي كاركنان موجود نباشد و يا در دسترس نباشد ابز-3
 .  طرح و يا هر گونه مستندات مورد نياز كار-4
 .  تأييد كاركنان در طول برنامه ريزي هفتگي-5

براين روش برنامه ريزي بايد ساده و بنا. كاركنان ساختماني و سركارگران به انجام تشريفات و مكاتبات اداري تمايل چنداني ندارند
توانند از اين راه بسياري از  چرا كه سركارگران مي. پيروي از اين روش برنامه ريزي تأثير زيادي بر بهره وري داشته باشد. مناسب باشد

ـ        . ف كرده و تمامي موانع كار را ارزيابي كند        ذساعات بيكاري كارگران را ح     دون صـرف وقـت بـراي       اگر كارفرمايان فشار آورنـد كـه ب
تجربه ثابت كرده اسـت كـه در ايـن          . ريزي فوراً كار را آغاز كند، مدير اجرايي بايد پادر مياني كرده و مانع از انجام اين كار شود                    برنامه

 .شود و ممكن است منجر به آسيب ديدن افراد شود زمينه عجله بيشتر باعث كند شدن روند كار مي



 ايمني در كارگاههاي عمراني
 

 

١١٨

 ايمني حداكثر استفاده از متخصصان  •
تواننـد بيشـترين    اگر سازماني به اندازه كافي از بخش ايمني حمايت به عمل آورد، متخصصين ماهر در زمينه ايمنـي سـاخت مـي                

اگر شركتها براي استفاده از يك متخصص ايمني تمـام وقـت كوچـك              . كمك را در اجراي عملكرد ايمني عالي به سازمان ارائه دهند          
 .  خبره نيمه وقت استفاده كنندتوانند از مشاورين باشند، مي

از آنجـايي كـه ايـن       . باشـد   مشكل عمده متخصصين ايمني پيدا كردن راهي براي افـزايش تاثيرپـذيري سرپرسـتان از آنهـا مـي                  
متخصصين در حد يك ناظر محسوب شده و از هيچ اقتدار سازماني براي ارائه دستور به سلسله مراتب مديريت، برخوردار نيستند، تنها                      

شود كه يكي از منابع مهم قدرت متخصصـان ايمنـي    البته در عمل مشاهده مي. د به قدرت رئيس به صورت غيرمستقيم تكيه كنند    باي
 .باشد تخصصشان مي

اي سرشار از مديران مصمم براي اجـراي سـريع كـار              اين قدرت تخصص، چيزي است كه متخصص ايمني، زماني كه وارد پروژه           
تي اگر مدير اجرايي اعالم كند كه سرپرست ايمني قدرت اين را دارد كه در صورت مشـاهده عملكـرد غيـر                      ح. شود، بدان نياز دارد     مي

فقط يـك اخطـار   . شود، مگر در مواردي كه وقوع خطر حتمي باشد      ايمن، كار را متوقف كند، اينكار به ندرت توسط اين افراد انجام مي            
تواند تشخيص دهد كه       فقط يك متخصص ايمني آموزش ديده و با تجربه مي          .تواند باعث بي آبرويي متخصص ايمني شود        اشتباه مي 

اگر سازماني بخواهـد بخـش ايمنـي داشـته باشـد، مـدير              . در كجا بايد تصحيحات ايمني صورت گيرد و در كجا بايد كار متوقف شود             
روش قـديمي قـرار دادن      .  شـوند  اي آموزش دهد كه مبدل بـه متخصصـين ايمنـي            اجرايي بايد كاركنان درجه يك شركت را به گونه        

بـرد، در عـوض بايـد شـخص      كاركنان از كار افتاده و فاقد كارايي بدون هيچ آموزشي، به عنوان مهندس ايمني كـاري از پـيش نمـي          
 .آموزش ديده مورد احترام و با سياست را در اين زمينه انتخاب كرد
بهتر است اين متخصصان ايمني در تمامي       . باشد   شخصي عالي مي   بخش ايمني نيازمند افراد آموزش ديده و پرانرژي با مهارتهاي         

هاي كار ساختماني و عملكردهاي ايمني، آموزش ديده باشند و بايد هزينه الزم جهت ارتقاي علمي به منظور نظـارت                      ها و روش    زمينه
ايـن  . ني، در اختيار آنها قرار داده شود      هاي قوانين و تكنولوژي جلوگيري از حوادث، آموزش ايمني و گرايش به ايم              مستقيم بر پيشرفت  

دامنه موفقيت كاري ايـن افـراد       . اي در شركت داشته باشند      توانند نقش مهم و برجسته      مساله بايد روشن شود كه نمايندگان ايمني مي       
توانـايي افـراد    . ني شود  كارگران و عوامل ديگر موثر در ايم        تواند با پيشرفت زمان توسعه يابد و شامل همكاري انواع مختلف بيمه،             مي

برگزيده شده به عنوان متخصص ايمني شركت عالئم محكمي را به تمامي كاركنان در مورد جايگاه ايمني در فرهنگ سـازمان ارائـه                      
 قدرت و احترام الزم را در سازمان براي خود بوجود آورده و از حمايـت و مسـاعدت                    اي ايمني، با تخصص باال،      كاركنان حرفه . دهد  مي
تحقيقـات مـا نشـان      . يك بخش ايمني موثر براي هر سازمان مزاياي زيادي به همراه دارد           . شوند   مديريت برخوردار مي   سله مراتب سل
 14  ،)نرخ اصالح حـق بيمـه     ( در آن    EMRدهد كه در كشور آمريكا، شركتي كه از بخش ايمني مطلوبي برخوردار باشد ميانگين                 مي

ترين معيـار سـنجش بـراي چگـونگي عملكـرد سرپرسـتي               ايمني مهم . باشد  قد كاركنان ايمني مي   تر از ديگر شركتهاي فا      درصد پائين 
. نقش كاركنان در اين زمينه همكاري با مديران ايمني و كمك به مدير اجرايي در ارزيـابي عملكـرد ايمنـي مـديريت اسـت                        . باشد  مي

. شود گذاري براي توسعه ايمني مي  باعث عدم تمايل سرمايه   تواند هزينه واقعي حوادث را محاسبه كند و         سيستم حسابرسي قديمي نمي   
هـاي جديـد واداشـته و از طريـق ايـن       هاي محاسبه را به پيشرفت در محاسبه هزينـه حـوادث بـه روش             پس مدير اجرايي بايد بخش    

 .محاسبات نتايج عملكردهاي ايمني را مشخص كند
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اً مربوط به تخصص آنها و ميـزان پشـتيباني مـدير اجرايـي از آنهـا           ميزان قدرت و اختيار متخصصان ايمني در هر شركت مستقيم         
بنابراين الزم است كه كاركنان ايمني افرادي آموزش ديده و متخصص باشند و از نظر مالي و رفتاري از جانب مدير اجرايـي                       . باشد  مي

شـود و بـه عـالوه          فرهنـگ سـازمان مـي      هاي ايمني باعث افزايش اهميت ايمني در        استفاده از چنين افرادي در بخش     . حمايت شوند 
 .دهد هاي موثر در سازمان را مي تخصص و شايستگي آنها در كنار حمايت مديريت، به آنها قدرت الزم براي اجراي حمايت

 )سرپرست كارگاه( نقش مدير كارگاهي -4-4

مديريت . شود  هايشان سنجيده مي    كيفيت كار شركتها با پروژه    . بخش اساسي و بنيادين يك شركت ساختماني، قسمت پروژه است         
اين افراد ممكن اسـت مـديران پـروژه يـا سرپرسـت كارگـاه       . ساختماني موثر بستگي مستقيم به مديران مسئول در محل كارگاه دارد 

 . ردهر عنواني كه به كار برده شود، تخصص اين مديران سهم بسزايي در ميزان حوادث و هزينه مترتب آنها در شركت دا. ناميده شوند
هـاي    در ايـن كتـاب روش     .  جيمي هينز كتابي تحت عنوان تاثير مديريت مياني بر ايمني ساخت و سـاز را منتشـر كـرد                   1976در  

هينز به مقايسه آماري روشهاي سرپرستي مديران كارگاهي بـا نتـايج ايمنـي              . سرپرستي موثر براي مديران كارگاهي آورده شده است       
ديده شده است مديران كارگاهي كه از نتايج ايمني عـالي برخوردارنـد ارزشـها،               . تر پرداخته است    عيفعالي و مديران با نتايج ايمني ض      

 . اند هاي مديريت متفاوتي نسبت به ديگر مديران داشته اهداف و روش

  اجراي مقدمات در كار-4-4-1
ن دو عامل مرتبط در عملكرد باالي كاري تلقي         وري و ايمني را به عنوا       آنها بهره . رمز موفقيت مديران كار ايمن، بسيار ساده است       

آنها در پـائين نگـه   . تر و توليدكنندگان بهتري هستند نتايج تحقيقات در زمينه مديران موفق چنين است، مديران موفق، ايمن   . كنند  مي
مواقـع مـديران جهـت دفـاع از         اين حقايق، دو دليلي را كه بعضي        . كنند  هاي كار و انجام كار طبق برنامه، بهتر عمل مي           داشتن هزينه 

 :اين داليل عبارتند از. كند آورند، نقض مي شان مي نتايج ضعيف ايمني
 .ناپذيرند  حوادث در صنعت پرخطري مثل ساخت وساز اجتناب-
 .  انجام سريعتر كار بايد در مرحله اول اهميت قرار داده شود-

مـديران كـاري كـه    . آورد  براي پروژه و شركت هزينه زيادي به بار مي    سوء تفاهمي كه  . اند  اين گونه مديران دچار سوء تفاهم شده      
ناپـذير نيسـتند و اينكـه تـالش بـراي دسـتيابي               اند كه حوادث در كارهاي ساختماني اجتناب        اي دارند، ثابت كرده     نتايج ايمني برجسته  

 .يافتني است  وري هدفي دست همزمان به ايمني و بهره
 نمايي ايمني برجسته •

تـا كنـون آنچـه كـه در مـديريت تاكيـد       . تواند با توجه و همكاري مديران كارگاهي به بهترين شكل اجرا شود ر ايمن مي  انجام كا 
بنابراين مديران كارگاهي بايد تاكيد بيشتري بـر ايمنـي داشـته            . ايمني بوده است  . شده  وري و آنچه كه ناديده گرفته مي         بهره  شده،  مي

 كارهاي سـاختماني   هاي پيچيده، يك مدير پروژه ارشد كه در پتروشيمي و ديگر كارخانه. كهنه مقابله كنندباشند تا بتوانند با اين افكار  
گويد، اگر كار با ايمني اجرا نشود، پس هرگز انجام نخواهد شد، چرا كـه ايمنـي مهمتـرين بخـش كـار       انجام داده به كاركنان خود مي 

 .است
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دانند كه وجود تك تك كاركنـان بـراي           آنها مي . رود   بدانند كه چه انتظاري از آنها مي       خواهند  كاركنان در كارهاي تازه هميشه مي     
هاي زيادي در طول كـار   گيري توانند خودشان تصميم كاركنان ويژه مي. ساخت و ساز صنعتي بسيار غيرمتمركز است  . پروژه الزم است  

هاي انجام كـار، كـه تنهـا بـا            دهي و روش    ي دارد عبارتند از ترتيب    گيري كاركنان كه تاثير زيادي بر ايمن        مكانهاي تصميم . انجام دهند 
ترين شكل ممكـن انجـام        اي تصميم بگيرند كه كار به ايمن        توان آنان را بر آن داشت تا به گونه          تفهيم ارجحيت ايمني به كاركنان مي     

 اين است كه اين كار از محيطي بسيار پويـا و  كند، يكي ديگر از ويژگيهاي كار ساخت كه تاكيد ايمني بر كاركنان را ضروري مي             . شود
پس هر يك از كاركنان بايد اهميت ايمني را در ذهن خود حفظ كنند تا تحت تغييرات مداوم شرايط بتواننـد بـه                       . متغير برخوردار است  

. در حركـت هسـتنند    هاي حفـاري، مـدام در محـيط كـار             ها و ماشين    ها، كاميون   وسايل حمل، جرثقيل  . عملكرد ايمن خود ادامه دهند    
به . ها برخوردار نيستند كه در آنها تجهيزات خطرناك دائما توسط حفاظها احاطه شده باشد               كارگران ساختماني از محيطي مثل كارخانه     

او . همين دليل مدير كارگاهي بايد در كنار اجراي كار، تعميرات و حمل و نقل تجهيزات، اهميت ايمنـي را در اداره پـروژه حفـظ كنـد                          
حفظ ايمني در ذهن كاركنان در سرتاسر پروژه كاري مـداوم و     . تواند مسؤوليت يادآوري ايمني به كاركنانش را فراموش كند          گز نمي هر

توان به تاكيد بـه ايمـن         براي ايمن نگه داشتن يك كار تنها نمي       : همانطور كه يكي از مديران كارگاهي اشاره دارد       . باشد  هميشگي مي 
مديران برجسته توجه زيادي به ايمني دارند، زيرا        .  بلكه عمالً بايد نشان داد كه واقعا اعتقاد به ايمني وجود دارد            .بودن افراد بسنده كرد   

 .براي آنها ايمني يك كار جانبي و يك امر تشريفاتي نيست، بلكه يك ضرورت است
 تعيين ايمني در اولويت •

در ابتـدا آنهـا بـه صـورت پيشـنهادات و در             . شـوند   نـان تعيـين مـي     ها در هر كاري قبل از شروع كار و يـا اسـتخدام كارك               اولويت
در اين مراحل اوليـه تصـميم مهمـي كـه بايـد             . گذاري اوليه صورت گيرد     بايد براي ايمني سرمايه   . شوند  گذاري پروژه مطرح مي     بودجه

هـاي   منـي كارگـاهي بـراي پـروژه    متخصصان اي. اتخاذ شود اين است كه چه نوع متخصصان ايمني براي اين پروژه مورد نياز هستند             
گيري در اين مورد كه كاركنان ايمني در هر كار بايد متخصص ايمني باشند و يا يكي                   تصميم. شوند   مي گرفتهعظيم و پيچيده، به كار      

 .از كاركنان ماهر آموزش ديده بستگي به بزرگي و پيچيدگي كار دارد
رسـند، از افـراد مـاهر در تخصـص            رهاي ديگر شركت كوچك به نظر مـي       در برخي شركتها حتي در كارهايي كه در مقايسه با كا          

وظيفه اين هماهنگ كننده اين است كـه        . كنند  شود، كه معموالً به عنوان هماهنگ كننده كارهاي ايمني فعاليت مي            ايمني استفاده مي  
هـاي   ي غيـرايمن را گـزارش داده و روش  هـا  دوبار در روز از كار بازديد به عمل آورد، يك بار صبح و يـك بـار بعـدازظهر و موقعيـت               

پوشند تا حضورشـان را بـه ديگـران اعـالم             هاي مشخص مي    هاي ايمني با رنگ     كنندگان كاله   اين هماهنگ . غيرايمن را تصحيح كند   
ز در  هـاي آن در همـان آغـا          ساعت بازرسي در روز، كه هزينه      8هاي بزرگتر اين وظيفه يك كار تمام وقت است، يعني             در پروژه . كنند

 .بودجه بايد ديده شود
هـايي بـراي    اگر پيش از شروع كار توافق مديران بر اين مساله باشد كه از متخصص ايمني خـاص آن پـروژه اسـتفاده نشـود، راه          

گذاري بـراي تجهيـزات و ملزومـات ايمنـي،      حتي چگونگي سرمايه  . استفاده از پرسنل ايمني موجود در شركت بايد در نظر گرفته شود           
زماني كه قواعد الزم براي تهيه تجهيزات ايمني عالي و مناسب در بودجه             . هاي شركت براي كاركنان باشد      ند حامل پيام اولويت   توا  مي

اي باشد كه همه پرسنل به راحتي بتوانند از آنها استفاده كنند، انگيـزه عملكـرد                  پروژه منظور شدند و نحوه ارائه اين تجهيزات به گونه         
 .باشد تهيه تمامي تجهيزات ايمني مورد نياز راه خوبي براي نشان دادن توجه شركت به ايمني مي. دشو ايمني، تقويت مي
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 قوانين ايمني كار •
كاركناني و كارگراني كه بـراي پـروژه        . وضع مقررات و اصول ايمني كارگاهي نيز بايد به عنوان قسمتي از روند كار محسوب شود               

همچنين بايد به آنها تذكر داده شود كه عدم توجه . ه كارشان را موثر، ايمن و صحيح انجام دهنداند بايد بياموزند كه چگون انتخاب شده
مديران، بايد سرپرسـتان و سـركارگران را        . باشد  هاي خواسته شده شركت، به معناي خاتمه كار و اخراج مي            و شكست در اجراي روش    

هاي كار و نتايج حاصله از شكستها بـراي   ي در طول پروژه نيازمند. نندهاي محكم و مداوم تشويق ك  براي اجراي اين اصول به فعاليت     
سازي عظيم روند عملكردهاي ايمن را در هـر مرحلـه از              به عنوان مثال، مدير يك پروژه پل      . شوند  بررسي در جلسات كاري مطرح مي     

مني كار را به صورت مكتوب تـذكر داده  هاي كوچك قبل از شروع كار براي كاركنان توضيح داده و مشخصات اي     كار به صورت ماكت   
 . بود

 اهميت متعهد كردن پرسنل •
براي اينكه پروژه از نتايج ايمني خوبي برخوردار باشند، مديران اجرايي بايد با حضور و گفتارشان، ايمني را به هدفي مهـم تبـديل                        

باشند، به اين معني كه در تشخيص حوادث محتمـل          خواهند عملكرد ايمن داشته باشند بايد، داراي چشم ايمني            مديراني كه مي  . كنند
اي ثابت كنند كه تمامي كاركنـان نيـز    آنها بايد تعهدشان نسبت به ايمني را به گونه       . االنتقال باشند   الوقوع و مشكالت كار، تيز و سريع      

ركارگران را قانع كنند كه نسبت به مديران بايد سرپرستان و س. شان بدان عمل كنند هاي روزانه اين مطلب را جدي گرفته و در فعاليت      
. گـذارد   برداشت سرپرستان و سركارگران از ايمنـي، مسـتقيماً بـر عملكـرد ايمنـي كاركنـان اثـر مـي                    . ايمني در كار تعهد داشته باشند     

يمنـي از   هـاي مسـتقيم آن چنـدين برابـر اسـت، ازايـن رو ا                هاي پنهان ايمني نسبت به هزينه       همانطوريكه قبالً شرح داده شد، هزينه     
هـا ناديـده      در غير اين صورت در ميان ديگر احتياجات پيش آمده براي افراد در تمـامي رده               . ملزوماتي است كه بايد كامال نمايان شود      

يـك مـدير پـروژه،      . باشـد   ها رعايت نظم مي     يكي از اين راه   . هاي زيادي براي افزايش توجه به ايمني وجود دارد          راه. گرفته خواهد شد  
از همـه  . كنـد   اند، اين مدير هميشه كـار را بـا اجـراي نظـم شـروع مـي                  رسيدگي به كارهائي است كه دچار مشكل شده       متخصص در   

 .خواهد كه ابزار را مرتب در جايگاه خود قرار دهند، مواد زائد را بردارند و ساير تمهيدات ايمني را به طور مستمر رعايت كنند مي
كند كه مديران شركت به راستي براي كار ايمن اهميـت             دهد و كاركنان را متقاعد مي       مياين رويه ظاهري جديد و ايمن به پروژه         

در كتاب هينز آمده است از مديران پرسيده شد كه اگر يك بازرس اداره كار براي بازديد به كار آنهـا بـرود، آيـا مـوردي                           . قائل هستند 
نتايج اين پرسشها به وي نشان داد كه مديراني كه پاسـخ خيـر داده               . وجود دارد كه در رابطه با آن ممكن است به آنها تذكر داده شود             

مـديراني كـه پاسـخ مثبـت داده بودنـد اغلـب       . بودند، نسبت به كساني كه پاسخ مثبت داشتند، از سوابق ايمني بهتري برخوردار بودند            
 مديراني با ايـن طـرز تفكـر، در          ".كنند  دا مي آنها هميشه چيزي براي تذكر دادن در هر كاري پي         "دادند كه     حرفشان را چنين ادامه مي    

كنند كـه ايمنـي هـدف چنـدان مهمـي در              كارهايشان بيشتر احتمال بروز حادثه وجود دارد و به كاركنانشان نيز اين مطلب را القاء مي               
 .پروژه آنها نيست

 انتقال پيام به كاركنان •
شـود، بلكـه      ر تنها با رعايت نظم و تقويت تجهيـزات حاصـل نمـي            اند كه ايجاد ايمني در كا       مديران كارگاهي به اين نتيجه رسيده     

مديران ماهر از سرپرستان سواالتي راجع به ايمنـي         . شود  انتظاري آنها از كاركنانشان نيز عامل بسيار مهمي در اين زمينه محسوب مي            
ايمني راهنمايي كنند، مديران كارگاهي كه به كار پرسيده و از آنها انتظار دارند كه كاركنان تحت سرپرستي خود را نيز به عملكردهاي         



 ايمني در كارگاههاي عمراني
 

 

١٢٢

دهند كه ايمني پروژه براي مديران چنان ارزش و اهميتي دارد كه با               پردازند، به آنها نشان مي      تشكيل جلسات ايمني براي كاركنان مي     
هـاي   يكـي از راه . ده كننـد كنند كه بايد از وقتشان به بهترين نحو اسـتفا  سرپرستان درك مي. وجود مشغله كاري برايش وقت بگذارند 

 .مناسب براي تشكيل جلسات ايمني برگزاري آن به طور هفتگي در كارگاه و با حضور همه مديران پروژه است
العملشـان نسـبت بـه نماينـدگان و متخصصـين ايمنـي، نشـان                 شان به ايمني را از طريق عكس        مديران كارگاهي همچنين توجه   

دهد كـه ايـن افـراد از جانـب مـدير پـروژه حـرف         ي حمايت كند، به ديگر كارمندان نشان مي   مديري كه از متخصصان ايمن    . دهند  مي
توانـد بـا      كس نمي   هيچ. بخشد  با اين كارها مدير كارگاهي اهميت ايمني را به ميزان زيادي باال برده و روند كار را سرعت مي                  . زنند  مي

 .نگيردهاي قاطع، نظرات نمايندگان ايمني را جدي   اين گونه حمايت
 انتقال پيام به پيمانكاران جزء •

كنند، بايد قبل از شروع كار با آنها صحبت كنند تا اطمينان حاصـل كننـد كـه آنهـا از      مديران كارگاهي كه با پيمانكار جزء كار مي 
ل قرارداد با پيمانكـاران     ها و روندهاي ايمني بخش معمو       با وجود اينكه ذكر الزامات درباره فعاليت      . اهميت ايمني در پروژه اطالع دارند     

ها اغلب در درجه اول براي حمايت از پيمانكاران اصلي در برابر دعاوي هستند، نه بـراي واداشـتن پيمانكـاران     باشد، اين بيانيه  جزء مي 
دهنـد    مـي كنند، به پيمانكاران جزء نشان مديراني كه به طور مداوم در جلسات درباره مالحظات ايمني بحث مي. جزء به عملكرد ايمن  

دعوت سركارگران و كاركنان پيمانكاران جزء به جلسات ايمنـي نيـز اهميـت و               . شود  كه ايمني بخش اساسي وظيفه آنها محسوب مي       
مديران بايد نظارتي پيوسته بر كار اين پيمانكاران داشته باشند تا از توجه مداوم آنهـا بـه   . دهد نقش آنها را در ايمني پروژه را نشان مي      

 .مينان حاصل كنندايمني اط

 ريزي براي عملكرد ايمني  برنامه-4-4-2
 آمده در حـين      وقت براي مقابله با مشكالت پيش       مديران كارگاهي مورد انتقاد شديدي در اين زمينه قرار دارند كه به جاي صرف               

اين انتقاد تا حدي عادالنه     . هند شد رو خوا   ريزي پيش از كار اختصاص دهند با مشكالت كمتري روبه           كار، اگر اندكي زمان براي برنامه     
ريزي براي كارهاي ساخت و ساز كار مشكلي است و به             شود برنامه   عموماً اظهار مي  . صنعت ساخت و ساز به افراد فعال نياز دارد        . است

 كـه در ايـن زمينـه        ريزي شوند، زمـاني     با اين حال وقتي كه افراد مجبور به برنامه        . وقت زمان كافي در اختيار نيست       رسد هيچ   نظر مي 
. رود  تـر پـيش مـي       تر و با بودجـه مناسـب        ريزي متمركزتر باشد، كار طبق روند صحيح        هرچه برنامه . شود به هدر نرفته است       مي  صرف
 اگر براي . ها، كيفيت و ديگر اهداف كار است        ها، برنامه   هاي حصول اطمينان از محاسبه ايمني در هزينه          راه  ريزي يكي از بهترين     برنامه

مديران . شود  ريزي زودتر شروع مي     تر باشد، برنامه    تر و پيچيده    هرچه كار عظيم  . ريزي نشود، هرگز اجرا نخواهد شد       ايمني در كار برنامه   
اين رونـد بـه مـديران      . كنند  هاي برآورد شده و برنامه كار شروع مي         كارگاهي ماهر در كارهاي بزرگ، كارشان را با سوال درباره هزينه          

 .ها قبل از شروع پروژه بپردازند دهد كه به مذاكره درباره تغييرات الزم در برنامه اوليه و هزينه ين امكان را ميكارگاهي ا
اي را پذيرفته و خود را با آن وفـق دهنـد، بلكـه در عـوض تمـامي       كنند هر برآورد و برنامه به عبارت ديگر، اين مديران سعي نمي      

كنند و اگر متوجه شوند كه به منـابع و زمـان بيشـتري احتيـاج                  هاي خود هماهنگ مي      با خواسته  جزئيات آنها را بررسي كرده و برنامه      
تصميمات مهمي بين مـديران ايـن پـروژه و مـديران            . گذارند    دارند، قبل از شروع كار اين مساله را با مديريت و يا خريدار در ميان مي               

هـا و برنامـه كـار،         كار بايد اتخاذ شود و سپس توافقات الزم در مورد هزينـه           ارشد و همچنين مديران پروژه و خريداران، قبل از شروع           
 .صورت پذيرد
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هاي كاري مورد نظرشان تالش كرده و احساس تحميل شدن آنهـا              ها و برنامه    توانند براي دستيابي به هزينه      مديران كارگاهي مي  
ريـزي بـه ايمنـي اولويـت      مديران اجرايي موفـق در برنامـه  . شته باشدريزي بايد روندي مداوم در كار دا       برنامه. بر خود را نداشته باشند    

يكي از وظايف اساسي آنها توسـعه برنامـه         . كنند  بدين گونه كه با كاركنان ايمني قبل از شروع پروژه، شروع به همكاري مي             . دهند  مي
، عملكردهـا و تصـميمات خطرنـاك و         به عنوان مثال شامل تشخيص كليه حـوادث محتمـل الوقـوع           . باشد  ايمني براي كل پروژه مي    

. باشـد   سوزي و ديگر حوادث مـي       هاي اوليه و رعايت اصول ايمني در مقابله با آتش           همچنين تعبيه تجهيزات پزشكي، پرستاري، كمك     
ترين  مناسبريزي در مورد كاركنان ايمني و تعبيه تجهيزات ايمني براي  ريزي است كه با برنامه ريزي محل كار قسمتي از برنامه     برنامه

با همكاري همه جانبه مـديران      . هاي اضطراري نيز توجه داشت      همزمان بايد به ايجاد راه    . پذيرد  و موثرترين شكل استفاده، صورت مي     
با استفاده از تشخيص حوادث بالقوه و آثار خطرنـاك          . ريزي مناسبي براي كار ايمن بوجود خواهد آمد         كارگاهي و كاركنان ايمني برنامه    

ريزي زود هنگام، بـه       برنامه. اي از مقررات و اصول ايمني داخلي را وضع كرده و با ديگر مباني كار هماهنگ سازند                  توانند دسته   يآنها م 
كند كه اجراي ايمني كار تنها        تركيب اصول ايمني با ديگر مقررات كاري به كاركنان تفهيم مي          . كند  ايجاد ايمني از آغاز كار كمك مي      

دهند كه به افراد جديد نشان دهند كه تخلف از اصـول              مديران كارگاهي موفق، به كاركنانشان آموزش مي      .  است راه صحيح انجام آن   
اين كـار   . آموزند كه در مقابله با تخلفات ايمني بايد عملكرد متحد داشته باشند             همچنين به آنها مي   . ايمني باعث اخراج آنها خواهد شد     

العمـل شـديدي نشـان        دهد كه تيم مديريت در برابـر تخلفـات ايمنـي عكـس              نان نشان مي  متخصصان ايمني و سركارگران، به كارك     
 .دهند مي

 ارتباط با افراد كليدي •
اي متشكل از تمامي افـراد كليـدي پـروژه را تشـكيل               جلسه) يا مدير عامل  (به محض انتخاب تيم مديران كارگاهي، مدير اجرايي         

 .نان ممكن است نمايندگان كارفرما يا مشاور نيز حضور داشته باشنددهد كه در ميان اين افراد عالوه بر كارك مي
 ها ريزي ريزي و عدم عمل به برنامه شواهد تحقيقاتي بر مزاياي برنامه •

تحقيقـات  . ريزي اثر مثبتـي بـر ايمنـي دارد    اند كه برنامه    نتايج مطالعات متفاوت در مراتب مختلف سرپرستي، همگي بر اين عقيده          
هـاي كـه برنامـه     به عـالوه شـركت  . ريزي دقيق كاري برخوردارند، نتايج ايمني بهتري دارند  شركتهايي كه از برنامه   دهد كه   نشان مي 

تحقيقات در رابطه با مديريت رده ميـاني        . ها دارند   كنند، هزينه حوادث كمتري نسبت به ديگر شركت         جلسات هفتگي ايمني برگزار مي    
 . روزانه با سركارگران تاثير بسزايي بر ايمني داردريزي  نيز نشان دادند كه جلسات برنامه

بدليل كمبود وقـت، اغلـب در       . باشد  هاي فراوان، اما عدم عمل به آنها مي         ريزي  از طرفي يكي از داليل اصلي حوادث جدي، برنامه        
ل مشـكالت بـه نظـر       آنچه كه به صورت آني راهي براي حـ        . گيري شده، كار دشواري است      نظر گرفتن تمامي عوامل از پيش تصميم      

 .رسد، ممكن است خود منبع اصلي بروز يك حادثه جدي بشود مي

  راهنمايي كاركنان جديد-4-4-3
گوئيـد    اگر شما فقط ظاهر يك كارگر را كنترل كرده، به او كاله ايمني بدهيد و بعد به او بگوييد به سركارش برود، علناً به او مـي                          

هاي شـركت آشـنا    مام كاركنان چه كاركنان با تجربه و حتي كاركنان روزمزدي بايد با اولويت        ت. دهيد  كه اهميت چنداني به ايمني نمي     
تواند انتظار داشته باشد كه كاركنان، به صورت خودكار تشـخيص دهنـد    نمي. خواهد كاري ايمن ارائه دهد      اي كه مي    مدير پروژه . شوند

توانند نسبت به بروز بعضي حـوادث و مشـكالت     و آموزش ديده باشند، نمي    كه چه كاري را بايد انجام دهند، آنها هر قدر هم كه ماهر              
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هاي سـاخت و    درصد از آسيب25پذيري كاركنان جديد نسبت به حوادث ذكر شد كه  در مورد آسيب. خاص در كار آگاهي داشته باشند   
افـراد گـروه سـني جـوان بيشـتر بـه چشـم        پذيري در  كه طبق تحقيق انجام شده اين آسيب. دهد ساز در ماه اول كار كاركنان رخ مي     

 . خورد مي
هاي كاري ديگر بيشتر      كاركنان ساختماني نسبت به ديگر افراد در رشته       . بايد كاركنان جديد را كامالً با اين حوادث بالقوه آشنا كرد          

تماني سرشار از حوادث بـالقوه  محيط كارهاي ساخ  . در معرض خطر بروز حوادث قرار دارند، مگر اينكه به آنها تذكرهاي الزم داده شود              
داشتن ايمنـي پـروژه بسـتگي بـه      نگه. اي شبيه هم نيستند و هر پروژه به طور مداوم در حال تغيير است است كه در آن هيچ دو پروژه    

 .رساني صحيح به كاركنان دارد آگاه كردن و اطالع
 هاي راهنمايي كاركنان جديد روش •

اي كه مـدير پـروژه انتخـاب          برنامه. رنامه مناسبي براي راهنمايي سرپرستان و كاركنان دارد       يك مدير پروژه با نتايج ايمني عالي ب       
تك كاركنان همـان   تواند با تك  نفر نيروي كار هرگز نمي1000اي با  مسلماً مدير پروژه. كند، بستگي به اندازه و پيچيدگي كار دارد      مي

اما يك نكته وجود دارد كه مـدير پـروژه بـدون توجـه بـه               . ي با كاركنانش دارد    نفر 50ارتباطي را داشته باشد كه مدير پروژه يك كار          
 .اندازه كار بايد درباره آن تصميم گيرد، راهي براي تشخيص اين مطلب كه كداميك از كاركنان احتياج به راهنمايي دارند

 مشخص كردن تازه كاران •
كننـد، حتـي اگـر ايـن          شوند، با عنوان يك تازه كـار برخـورد مـي            ر مي مديران با نتايج ايمني عالي، با تمامي كاركناني كه وارد كا          
به عالوه آنها بدون توجه به مدتي كه كاركنان         . اي ديگر كار كرده باشند      كاركنان قبالً براي اين شركت و يا همين مدير ولي در پروژه           

 . پردازند قرار است در شركت كار كنند، به راهنمايي آنها مي
 ن جديدارتباط با كاركنا •

تـك كاركنـان جديـد دارنـد، وقـوع            دهند كه در كارهاي كوچكتر كه مديران پروژه رابطه مستقيم با تك             نتايج تحقيقات نشان مي   
 كه آيا "مديراني كه به سوال هينز با اين مضمون. هايي است كه مديران آنها كه از چنين فرصتي برخوردار نيستند       حوادث نصف پروژه  

بعضي از آنهـا كاركنـان      . اند  هاي زيادي را براي اين ارتباط نشان داده          جواب مثبت دادند، راه    "ابطه الزم را داريد   با كاركنان جديدتان ر   
بعضي ديگر در مواقع بازديد، موضوعي براي صحبت كـردن بـا كاركنـان تـازه پيـدا                  . كردند  تازه را پس از استخدام به بقيه معرفي مي        

ها   همه اين روش  . سپردند تا بتوانند شخصاً با آنها احوال پرسي كنند          ر روزهاي اول به خاطر مي     بعضي، اسم كوچك آنها را د     . كردند  مي
دهنـد    كنند، بلكه به سركارگران و سرپرستان نشان مـي          نه تنها با ايجاد رابطه مستقيم ميان كاركنان جديد و مديران پروژه، كمك مي             

تواننـد از بعضـي از ايـن          هاي بزرگ نيـز مـي       مديران كارگاهي در پروژه   . دارندكه كاركنان جديد تا چه حد براي مديران پروژه اهميت           
مثال در مواقع بازديد با اين كاركنان صحبت كرده و ديگر كاركنانشان را نيز تشويق به ارتباط با اين افـراد جديـد                     . روشها استفاده كنند  

 .نمايند
 راهنمايي درباره محل كار •

اما در  . رسد  اند، ساده و بي دردسر به نظر مي          كاركناني كه از ابتداي پروژه با آنها همكاري كرده         براي مديران كارگاهي كاركردن با    
بدون راهنمائيهاي مديران، كار براي آنها بسـيار گـيج كننـده و خطرنـاك بـه نظـر                   . مورد كاركنان جديد وضع به همين منوال نيست       

ل زمين مسطح بود، امروز يك گودال بزرگ است و يا كاركنان تازه به فرصتي               جايي كه روز قب   : راهنمائيهايي از اين قبيل كه    . رسد  مي
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در كارهاي كوچك اين كار توسط مدير كارگـاهي و يـا سـركارگر              . براي درك موقعيت و يادگيري بعضي از كارهاي بنيادين نياز دارند          
اين تركيب، ارتباط شخصي و نمايش      . كنند  استفاده مي ها براي اينكار از تصاوير و يا فيلمهاي ويدئويي            بعضي از شركت  . شود  انجام مي 

نماينده مدير كارگاهي به كاركنان جديد توضيح سـريعي از آنچـه كـه بـراي                . تصوير در پروژه براي كاركنان تازه كار بسيار موثر است         
هـاي بـزرگ،      در پروژه . شود  يهاي ويدئويي تكميل م     دهد كه بعداً با عملكرد شركت و نمايش فيلم          شركت حائز اهميت است، ارائه مي     

 . شود تك كاركنان داده مي اي از طرح كلي كارگاه، به همراه توضيحات خالصه شده به تك نقشه
 آموزش سركارگران براي راهنمايي كاركنان •

از ايـن وظيفـه مـدير كارگـاهي اسـت كـه             . مدير كارگاهي بايد تاخيرات در راهنمايي كاركنان جديد را به سركارگران تذكر دهـد             
دهـد كـه سرپرسـتاني كـه          نتيجه تحقيقات نشان مي   . سركارگران بخواهد با كاركنان جديد رابطه برقرار كرده و آنها را راهنمايي كنند            

مـديران موفـق   .  حـوادث ديگـران را دارنـد     اند، سركارگرانشان توجه زيادي به كاركنان جديد دارند، كمتر از نصف هزينـه              گزارش داده 
مدير و سركارگر در راهنمايي كاركنان جديد بايد با هم همكاري         . دانند  بت به راهنمايي كاركنان جديد، جوابگو مي      سركارگرانشان را نس  

 :باشد موارد راهنمايي كاركنان جديد به شرح زير مي. كنند
زه وارد شـده    كارگر جديد پروژه كسي است كه در اين پـروژه تـا           . شود  كار به چه كسي گفته مي        مشخص كردن اينكه فرد تازه     -1

 .نظر از اين كه قبالً كارهاي مشترك ديگر با شركت و يا حتي با همين مدير كارگاهي و سركارگر داشته باشد باشد، صرف
هر كارمند جديد نياز دارد كه در كارش به او خـوش آمـد گفتـه شـود و حتـي در كارهـاي           .  به كاركنان تازه خوش آمد بگوئيد      -2

ته باشد كه قبل از دريافت هرگونه راهنمايي از جانب سركارگر، با مدير كارگاهي صحبت كـرده و آشـنا                    بزرگ، بايد اين فرصت را داش     
 .شود

هايي براي آشنا كردن كاركنان جديد با محل كار وجود دارند كه شامل، معرفي                روش.  در مورد محل كار آنها را راهنمايي كنيد        -3
 .باشد ه ميهاي ويدئو و عكس و نقشه پروژ شخصي، نمايش فيلم

 در تعليم سركارگران مدير كارگاهي بايد از اين مساله اطمينان حاصل كند كه سركارگران از مسؤوليتشان در مـورد راهنمـايي                      -4
 .كاركنان جديد و چگونگي انجام اين كار آگاه هستند

 . موثر، با يكديگر همكاري داشته باشندها، مدير كارگاهي و سركارگران بايد براي راهنمايي كاركنان جديد به طور   در راهنمائي-5
 هاي مختص هر كار راهنمايي •

تذكرهاي كلـي باعـث برداشـتهاي متفـاوت از          . راهنمائيهاي ايمني، براي تاثيرگذار بودن بايد از ويژگيهاي خاصي برخوردار باشند          
رتفاع بايـد حتمـاً از قـالب و كمربنـد ايمنـي             به عنوان مثال نبايد به گفتن اين نكته كفايت شود كه در هنگام كار در ا               . شود  قضيه مي 

سازي بر روي سطوح زير پل  استفاده شود، بلكه بايد به صورت مشخص از كارگران خواسته شود در هنگام يك فعاليت خاص نظير پل          
كنـان شـود   توانسـت باعـث افتـادن كار    كشي هم شده بودند، الزم است براي فعاليت در گوشه ها كه مي كه كامال محكم و حتي نرده     

ضمناً يادآوري شود در صورت تخلف براي اولين بار اخطـار           . بايست فقط با داشتن گيره و اتصال به طناب ايمني كار كنند             كاركنان مي 
 .شدند گرفته و دومين بار اخراج مي
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 ارائه راهنمايي در هر قسمت جديد كار •
هاي موثر كنتـرل      جمع كرده و دوباره وقايع بالقوه خطرناك و راه        شود، همه افراد را       بايد هر بار كه مرحله جديدي از كار شروع مي         

در كارهاي پيچيده كه احتمال بيشتري  . همچنين در پي آغاز كار نكات و راهنمائيهاي الزم در اختيار افراد قرار گيرد             . آنها صحبت شود  
ي كاركنان بايد به صورت يك فعاليت مـداوم صـورت   دانند كه راهنماي براي رويداد حوادث در آنها وجود دارد، مديران پروژه موفق، مي     

مرحله بعدي كارمان، نزديك به محل خطـوط بـرق فشـار قـوي قـرار                : آوريم  در اينجا نقل قول ديگري از يك مدير پروژه مي         . پذيرد
ر جلسـه قبـل از   توانستيم آنها را غير فعال كنيم، پيمانكار تخصصي برق، خطوط را با نوارهاي قرمز مشـخص كـرد و د                داشت كه نمي  

گذاري شده، تا چه ميزان خطرناك هستند و به كاركنان تفهـيم   هاي عالمت ها را نشان داده و توضيح داد كه كابل شروع كار نوع كابل 
 . اين اقدامات قبل از شروع اين بخش از كار صورت گرفت. ها كار كنند كرد كه چگونه بايد نزديك اين كابل

راهنمـايي مرحلـه   . هاي انجام شده دارد ريزي  زمان مناسب در طول اجراي پروژه، بستگي به برنامه  ارائه اين توضيحات مختصر در    
مسلماً براي راهنمايي كاركنـان جديـد   . هايي از آنها در مناطق پر خطر بايد انجام شود    به مرحله تنها راه موثر در كارهائيست كه بخش        
در غير اين صورت موقعيت تازه برايشان گيج كننـده بـه            . باشد  ي كلي كار، عملي نمي    در همان ابتداي كار، ارائه مطالبي بيشتر از معرف        

 .راهنمائيهاي بعدي بايد به تدريج و بعد از كسب اندكي تجربه در كار صورت پذيرند. نظر خواهد رسيد

  ايجاد شبكه ارتباطات ايمني -4-4-4
به جاي تكيه بر تنهـا يـك   . دهند سيستمهاي ارتباطي تشكيل ميمديران كارگاهي با گزارش ايمني خوب، يك پروژه ايمني براي        

: سـه سيسـتم اصـلي ارتبـاطي عبارتنـد از            . كننـد   سيستم براي دستيابي و انتقال اطالعات، آنها از سيستمهاي ديگري نيز استفاده مي            
 سيستم سلسله مراتب، ارتباط مستقيم و مالقات گروهي 

 سيستم سلسله مراتب  •
آنها با سرپرست تحت نظارتشان ارتبـاط دارنـد         . كنند  رود، مديران همه از سيستم سلسله مراتب استفاده مي           مي همانطور كه انتظار  

هـاي    اما مديران كارشان را به اين سيستم محدود نكـرده و از سيسـتم             . دهد    تر انتقال مي    كه وي نيز اطالعات را به كاركنان رده پايين        
شود كه سرپرستان و سـركارگران        اين كار باعث مي   . كنند  له را براي سرپرستشان نيز روشن مي      كنند و اين مسا     ديگري نيز استفاده مي   

آنهـا از ايـن سيسـتمها بـراي كسـب      . شـود  احساس كنند كه استفاده مديران از كانالهاي ارتباطي ديگر باعث كاهش قدرت آنها نمـي         
. سلسله مراتب به عنوان يك سيستم انحصاري نيز بايد توجه نمود     اما به مشكالت    . كنند، نه براي دادن دستورات      اطالعات استفاده مي  

 :شود اين سيستم، بنا به داليل متعددي به شرح زير غير قابل اعتماد محسوب مي
 .دهند، بايد از طرف مقام مسوولي تأييد شود تا صحت آنها مشخص گردد  اطالعاتي كه كاركنان ايمني ارائه مي-1
رود اطالعات حوادث را گزارش دهند، ممكن اسـت بـراي حفـظ موقعيـت خـود از انجـام ايـن كـار                           سرپرستاني كه انتظار مي    -2

 .خودداري كنند
 افراد در هر رده شغلي ممكن است تمايل چنداني به ارائه گزارش به مراتب باالتر خود را نداشته باشند، خصوصـا اطالعـاتي را         -3

 .دباش كه بيانگر اشتباهات خود و يا سرپرستانشان مي
 .تواند روش قابل اعتمادي باشد از آنجايي كه اطالعات ممكن است دستكاري يا پنهان شوند، سيستم ارتباط سلسله مراتب نمي
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   سيستم ارتباط مستقيم •
ت آنها مرتباً براي بازديد به محل كار رفتـه و راحـت بـه دور از تشـريفا                 . كنند  مديران موفق، با كاركنان مستقيماً ارتباط برقرار مي       

ها و اطالعات الزم را از تك تك كاركنان كسب            توانند بررسي   آنها مي . كنند  اداري با كاركنان صحبت كرده و ارتباط مستقيم ايجاد مي         
. كنند  در طول برقراري اين ارتباط آنها بايد سعي كنند به رد و بدل اطالعات الزم بپردازند و به هيچ وجه به دستورات اشاره نمي                       . كنند

فرصت ارتباط مستقيم با كاركنان بـه مـديران         . كنند  وش آنها از انحراف و مشكالت سيستم رابط سلسله مراتبي جلوگيري مي           با اين ر  
توانند روند پيشرفت كار را مشاهده كنند و حرفهاي كاركنـان               مي. هاي پروژه را براي آنها روشن كنند        دهد كه اولويت    اين امكان را مي   
 .اي انجام شده را براي آنها توضيح دهنده ريزي را بشنوند و برنامه

من هميشه سه تا چهار . اين نوع ارتباط مستقيم، موثرترين راه براي اجراي ايمني است      ": گويد  يك مدير كارگاهي بسيار موفق مي     
هـم و در  د شناسند و خودم شخصاً جلسات هفتگـي كـاري را تشـكيل مـي     همه كاركنان مرا مي. كنم  مرتبه در روز به كار سركشي مي      

 نماينده كارفرمايي كه مستقيماً شاهد كـار        ".دهند  كنم كه آيا آنها واقعا ايمني را رعايت كرده و يا فقط شعار مي               طول جلسات دقت مي   
اگر مديران پروژه به كار سركشي نكنند و فقط در دفترشان بنشينند و گزارشهاي    ": كند  بسياري از مديران كارگاهي بوده است نقل مي       

آنها بايد به محل كار رفته و با كاركنان مستقيماً ارتبـاط داشـته              . ا مطالعه كنند، كارها روز به روز بدتر و بدتر پيش خواهد رفت            ايمني ر 
توانند بدون ترس از لطمه ديدن كارشـان اطالعـات            رسد كه كاركنان بدانند مي      زماني ايمني به مرحله بااليي در پروژه شما مي        . باشند

 ".رسانندالزم را به شما ب
عدم توجه بـه نظـرات افـراد باعـث          . نظرخواهي از كاركنان روش بسيار خوبي است كه الزمه آن عمل كردن به اين نظرات است               

ترين راه براي متوقـف كـردن همكـاري كاركنـان             عمل نكردن به پيشنهادات، سريع    . دلسردي آنها از ارايه نظرات در دفعات بعد گردد        
 . است
 جلسات غير رسمي  •

اي براي  اين جلسات وسيله. دهند ران كارگاهي موفق، جلسات را با حضور گروهاي سرپرستي و گروه كاركنان ويژه تشكيل ميمدي
بعضي از اين جلسات به صورت غير رسمي و به صورت دوسـتانه بـا               . ريزي و ارائه پيشنهادات است      همكاري افراد يك گروه در برنامه     

من يك كميته ايمني : گويد يك مدير در مورد تاثير اين جلسات بر توسعه ارتباطات مي        . شوند  هدف تبادل نظرات و تجارب تشكيل مي      
ايـن جلسـه   . كنند متشكل از همه سركارگران كل تشكيل دادم كه در آنها همه افراد درباره كارهاي مورد لزوم ماه بعد با هم بحث مي                     

 .آورد وقفه در كار جلوگيري كرده و آن را به صورت غير رسمي در ميهمين كارهاي ساده از ايجاد . شود همراه با شام برگزار مي
مزيـت ديگـر ايـن      . هـاي ايمنـي هسـتند       ريزي  شود اين جلسات مكانهاي خوبي براي برنامه        همانطور كه از اين مثال برداشت مي      

اد از مشـكالت ايمنـي كـه بـراي          خيلي وقتها بعضي افر   . كند  جلسات گروهي اين است كه ارتباط و همكاري افراد جلسه را تقويت مي            
 .شوند در اين جلسات دوستانه، اين نوع مشكالت به راحتي آشكار و حل مي. آمده اطالع ندارند ديگران بوجود 

 جلسات كاري •
مديران . يكي از انواع جلساتي كه مديران بايد به عنوان بخشي از سيستم ارتباط كارگاهي به آن توجه كنند، جلسات كاري هستند                    

. باشد  دهند مرتبط مي    كنند كه موضوعات مطرح شده در اين جلسات مستقيماً با كاري كه كاركنان انجام مي                 اطمينان حاصل مي   موفق
 . اند اين گونه جلسات تاثير زيادي بر عملكرد ايمني پروژه دارند دانند همانگونه كه تحقيقات نشان داده آنها مي



 ايمني در كارگاههاي عمراني
 

 

١٢٨

گيـرد، از عملكـرد ايمنـي         دند در جلسات كاريشان، نكات كلي مورد بحـث قـرار مـي            كر  در تحقيق هينز، سرپرستاني كه اظهار مي      
 .نشستند ضعيفتري نسبت به سرپرستاني برخوردار بودند كه در اين جلسات در مورد جزئيات كار به بحث مي

حتي : گويد ان ايمني ميهمانطور كه يكي از متخصص. اي موثر و مفيد خواهد داشت  تمركز جلسه بر كار هر يك از كاركنان، نتيجه        
جلسات كاري فرصت خوبي براي آمـوزش كاركنـان در          . توان موضوعات سربسته را نيز مطرح كرد        در اين جلسات در صورت لزوم مي      

بـه عنـوان مثـال      . توان آموزشها را در همين جلسـات كـاري انجـام داد             مي: گويد  يك متخصص ايمني با سابقه مي     . زمان كار هستند  
مـديران موفـق بـه ايـن        . صحيح و تجهيزات الزم براي بنا كردن يك داربست متحرك را در اين جلسـات نمـايش داد                 توان روند     مي

 . كنند  آموزش و شنيدن حرف كاركنان نگاه مي جلسات به عنوان روشي مداوم براي اطالع رساني
 مزاياي ارتباط چند سيستمي  •

هـاي برقـراري    اگـر يكـي از راه  . نند، فرصت بهتري در كسب اطالعات دارنـد ك  مديراني كه از هر سه راه ايجاد ارتباط استفاده مي         
مديران كارگاهي بوسيله ارتباط مستقيم     . هاي ديگر براي رد و بدل اطالعات ايمني استفاده كنند           توانند از روش    ارتباط مسدود شود، مي   

 :توانند ايمني را حفظ كنند با كاركنان بدين گونه مي
 .توانند خودشان به تصحيح آنها بپردازند هاي غير ايمن كه كاركنان نمي باره موقعيت دريافت اطالعات در-
 . دسترسي مستقيم به كاركنان براي انتقال اين پيام كه انجام ايمن كار براي پروژه در درجه اول اهميت قرار دارد-
 .ان ايمني، استفاده كنيدهاي توسعه ايمني پروژه با كاركن  از اطالعات كاركنان براي بحث در مورد راه-
در غير اين صورت ممكن است فشار كاري منجر به بروز حادثه            . ها را ابراز كنند      كاركنان را تشويق كنيد كه نگرانيها و نارضايتي        -
 . شود
 ارتباط موثر كارگاه با دفتر شركت  •

مديران با ارتباط كمتر از سابقه ايمني بهتـري         مديراني كه داراي ارتباطات دائمي و مستمر با دفتر مركزي هستند، نسبت به ديگر               
 . داليل متعددي براي اين مساله وجود دارد. برخوردارند

تواننـد درك بهتـري از پـروژه          اول اينكه آنها در صورت داشتن اطالعات كافي و مستمر از روند كار، مشكالت و ديگر موارد، مـي                  
تر براي دريافـت تجهيـزات مـورد نيـاز و             دهد كه راحت    لفني به مديران اجازه مي    به عالوه ارتباط مستقيم و غير رسمي ت       . داشته باشند 

شـوند     كه باعث افزايش فشار كار مي       توانند جاي گزارشات رسمي از پروژه       همچنين مكالمات تلفني مي   . لوازم ضروري درخواست كنند   
 . را بگيرند

 ٢٩ تيم سازي -4-4-5
اكثر كاركنـان   . رخوردارند با ديگر مديران، در نگرش آنها نسبت به كاركنان پروژه است           تفاوت مديراني كه از سابقه ايمني بهتري ب       

آنها ممكن است در يك پروژه به خصوص براي شركتي كار           .  شغلهاي موقت و غير دائم دارند       صنعت ساخت به دليل ذات اين صنعت،      
 در صنعت ساخت و ساز، مديران تمايـل چنـداني بـه صـرف             از اين رو  .  بعدي شركت از آنها دعوت به همكاري نشود         كرده و در پروژه   

 . دهند هزينه و وقت براي آموزش، نشان نمي

                                                 
٢٩  People Building 
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براي آنها كل نيروي كـار، هـم نيـروي دائـم و هـم              .  نگرش متفاوتي در اين زمينه دارند       اما مديران ساختماني با نتايج ايمني باال،      
. كننـد    وفاداري كاركنان ارزش قائل بوده و به توسعه كاري آنها كمك مـي             آنها براي . شوند  نيروي موقت، مهمترين منابع محسوب مي     

قبالً بيان شد   . كنند  دهند كه تا چه اندازه مديران موفق براي مسؤوليت دراز مدت پرورش نيروي انساني، تالش مي                 تحقيقات نشان مي  
نتـايج تحقيقـات در مـورد مـديران كارگـاهي،           . دهند  كاركنان و سرگارگران جديد اختصاص مي       كه آنها وقت زيادي را براي راهنمايي      

هـاي تشـخيص      به عنوان مثال و بر اساس نتايج تحقيقات هينز يكي ديگـر از راه             . دهند  هاي زيادي را براي اداره كاركنان ارائه مي         راه
ر اين پروژه چه بوده است؟ مشكل اصلي شما د: آيد كه ميزان تخصص مديران در كار با كاركنانشان از پاسخ به اين سوال به دست مي

قسمت اول مشكالت فيزيكي مثل بارندگي، كمبود مواد، تاخير در          : اند  هاي داده شده به اين سوال به دو قسمت دسته بندي شده             پاسخ
دهند سرپرسـتاني كـه كاركنـان را مشـكل اصـلي خـود                نتايج نشان مي  : گويد  هينز مي . حمل و نقل و قسمت دوم مشكالت كاركنان       

 .هاي كاري بيشتري دارند ند، از ديگر سرپرستان، آسيبدان مي
مديراني كه وقت و تالش كمتري در آگاه سازي كاركنانشان دارند، مشكالت بيشتري براي كاركنان پـيش آورده و باعـث ايجـاد                       

 .شوند هاي بيشتري براي آنها مي آسيب
 شيوه اخراج كاركنان  •

نتـايج تحقيقـات نشـان      . شـود   ن روش براي حل مشكالت كاركنان قلمـداد مـي         چگونگي اخراج كاركنان، اغلب به عنوان مهمتري      
آنهـا بـه    . كننـد   دهند كه مديران ايمن اغلب تا حد امكان از اخراج كاركنان امتناع كرده و آن را بـه عنـوان آخـرين راه تلقـي مـي                            مي

اگر يكي از كاركنان از عهده انجام كاري        . دهند  ا نمي دهند، اما قدرت اخراج به آنه       سركارگران اختيار انتخاب و استخدام كاركنان را مي       
ابتدا همكاري بيشتر كه اگر هر دو با هم باز از عهده كار برنيامدند، او را به                 . كند  برنيامد، يك مدير ايمن، دو راه به سركارگر معرفي مي         

هنـده آن اسـت كـه مـدير پـروژه از اهميـت              دادن اختيار انتخاب كاركنان به سركارگر، نشـان د        . كنند  بخش ديگري از كار منتقل مي     
 از ايجـاد محـيط فرمـانروايي و زورگـويي بـه              سازگاري اين دو نيرو با هم اطالع دارند و با گرفتن اختيار اخراج كاركنان از سـركارگر،                

 .كنند افزايش همكاري كاركنان و كاهش جداسازي آنها هر دو به توسعه عملكرد ايمني كمك مي. شود كاركنان جلوگيري مي
در . كنند، از گزارش ايمني بهتـري برخوردارنـد   مديران كارگاهي كه از قدرت اخراج كاركنان استفاده نكرده و حتي از آن امتناع مي       

مطالعات هينز از مديران سؤال شد كه اگر آنها يكي از كاركنان خوبشان را ترفيع داده و در يك كار پيچيده سركارگر كننـد، و سـپس                           
مديران كارگاهي كه پاسخ دادند در چنين شرايطي او را آمـوزش داده و              . كنند  آيد، چه مي     وي از عهده اين كار بر نمي       متوجه شوند كه  

دهند، از ميزان صدمات كمتري در كارشان برخـوردار   كنند، از آنهايي كه پاسخ دادند او را تنزّل رتبه مي      يا به قسمت ديگري منتقل مي     
 .بودند
 ها  رسيدگي به درگيري •

كننـد، و   تر، در مواقع عدم توافق هم به حرفهاي كاركنان و هم سركارگران، توجـه مـي               هينز همچنين متوجه شد كه مديران ايمن      
اين راه ديگري براي عدم محدود شدن به روابط سلسله مراتبي است، هينز از مديران پرسيد كه در مـوارد درگيـري بـين كاركنـان و                           

مديراني كه معتقد به جانبداري از سركارگران بودند، گزارش ايمني ضعيفتري نسبت بـه              . دهند   مي العملي نشان   سركارگران، چه عكس  
توانسـتند در صـورت عـدم موفقيـت در حـل       مديران براي پا در مياني مي  . كردند  كساني داشتند كه به حرفهاي هر دو طرف توجه مي         

هاي كارگر و سركارگر و تالش براي حل اين اختالفات باعث ايجاد        بررسي به درگيري  . درگيري، كارگر را به بخش ديگري منتقل كنند       
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توانند با هم دوباره كـار را   شود و آنها مي از زاويه ديد سركارگر درگيري يا حل و فصل مي. شود وفاداري كاري و افزايش كار ايمني مي   
امـا  . شـود   تر به كار خود ادامه داده و يا منتقل مـي           كارگر نيز راحت  . شود  شروع كنند و يا كارگر مورد نظر به بخش ديگري، منتقل مي           

نحوه موثر حل و فصل درگيريها توسط مدير كارگاهي باعث كـاهش  . گيرد يك از اين دو احتمال نگراني اخراج شدن را در بر نمي            هيچ
 . شود تنش در كار مي

 پاداش به كار خوب  •
پاداش مديران به كـار  . ند، نيز بر كار ايمني شركت تأثير زيادي داردچگونگي برخورد مديران با كاركناني كه عملكردهاي عالي دار 

هاي خالي از تبعيض باعث افزايش عالقه به كار و كـاهش احسـاس    اين تشويق. شود  تر شدن كار آنها مي      صحيح كاركنان باعث ايمن   
 . شود  كاركنان و توجه آنها به كار مفيد مياين راه، روشي مؤثر و كم هزينه براي باال بردن مهارت و اعتماد به نفس. شود فشار مي
 خطرات ايجاد رقابت و فشار  •

ايجاد رقابت و ايجـاد فشـار بـراي     : گذارد  دو روش براي ايجاد انگيزه در كاركنان وجود دارد كه تأثيرات بدي بر عملكرد ايمني مي               
ان، دو كارگر داشته باشند، مثل ساختن يك ديوار، آيـا           وري، هينز از مديران كارگاهي پرسيد كه اگر آنها در يك كار يكس              افزايش بهره 

كردنـد، از     وري ايجـاد رقابـت نمـي        عقيده خوبي است كه بين آنها رقابت ايجاد كنند؟ مديراني كه جوابشان نه بود و براي ايجاد بهـره                  
ن اسـت منجـر بـه اسـتفاده افـراد از            استفاده از رقابت به عنوان ابزاري جهت ايجاد انگيزه ممك         . گزارش ايمني بهتري برخوردار بودند    

مديران كارگاهي كه به افراد براي رقابت در كار سريعتر . هاي كاري را افزايش دهد تر شده و همچنين تنش      تر، اما نا امن     هاي سريع   راه
 .تري داشتند آورند، كار بسيار ايمن فشار نمي
 استفاده مستمر از كاركنان  •

ن به نيروي كارشان، تمايل همكاري مجدد با كاركناني است كه در كارهاي قبلي بـا وي كـار              هاي توجه مديرا    يكي ديگر از نشانه   
مديران ايمن و موفق براي حفظ ارتباط با كاركنان خوبشـان، بايـد             . آيد  اند، اين استمرار همكاري به صورت خودكار به وجود نمي           كرده

اش را دوباره بـه        درصد از كاركنان قديمي    50جه رسيد كه مديري كه      هينز در تحقيقات مديريت به اين نتي      . انرژي و وقت صرف كنند    
دهند كه چرا كاركنان ممكن است به همكاري مجدد با            نتايج تحقيقات نشان مي   . گيرد، داراي حوادث كاري كمتري خواهد بود        كار مي 

ركنـان، اسـتخدام، اخـراج و برخـورد بـا           يك مدير موفق روش بهتري در ايجاد انگيـزه بـه كا           . يك مدير كارگاهي تمايل داشته باشند     
همانگونه كه در اين بخش توضيح داده شد، مديراني كه اختيار اخراج كاركنـان را بـه سـركارگران                   . موفقيتها و شكستهاي كاري، دارد    

 روشـها اسـتفاده   مـديراني كـه از ايـن    . دهند، از نتايج كاري بهتري برخوردارنـد        دهند و خودشان نيز به ندرت اين كار را انجام مي            نمي
 . كنند كساني هستند كه تمايل همكاري با آنها در كاركنان بيشتر است مي

ها و روشهاي كاري      اول اينكه در اين صورت كاركنان آموزشهاي الزم را ديده با اولويت           . داليل زيادي براي اين مطلب وجود دارد      
استفاده از حـداكثر كاركنـان قـديمي        . به ديگر كاركنان مثمرثمر باشند    توانند در آموزش      آنها همچنين مي  . شركت، كامالً آشنايي دارند   

هاي خاص پروژه به كاركنان       البته در همه كارهاي جديد، بايد راهنمائي      . هاي اوليه را تا ميزان زيادي كم كند         تواند نياز به راهنمايي     مي
بـه عـالوه بسـياري از آنهـا         . هاي سازمان آشنايي دارنـد      العملارائه شود، اما كاركنان قديمي به ميزان زيادي از قبل با اصول و دستور             

هاي كاري شـده و همچنـين باعـث توسـعه نتـايج               اند كه باعث افزايش همكاري و كاهش تنش         روابط كاري خوبي با هم ايجاد كرده      
هـاي    عددي بـا مـديران پـروژه      توانند كارهاي مت    از آنجايي كه پس از خاتمه يك كار، كاركنان به راحتي مي           . ايمني مديران خواهد شد   
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اش را به پروژه جديد جذب كند، مديري است كه در كارهاي              ديگر پيدا كنند، مديري كه بتواند تعداد بيشتري از كاركنان آموزش ديده           
نسـاني را   اين نتايج در كنار هم بيانگر اين مطلبند كه مديران كارگاهي كه پرورش نيروي ا              . قبل روابط كاري خوبي با آنها داشته است       

 . تر و وفادارتر خواهند داشت دهند، كاركناني ايمن شان قرار مي از اهداف اوليه

  سركارگر-4-5

سركارگران ساخت و ساز، كاري سخت و پرزحمت برعهده دارند و در روند ساخت و سـاز بـه عنـوان يـك مهـره ارتبـاطي مهـم                             
. ها قبل از تحويل به سركارگران تنها تعدادي مدرك كاغـذي هسـتند              برنامه. كار آنها عملي كردن برنامه كار است      . شوند  محسوب مي 

منظور از سـركارگر، سرپرسـت مسـتقيم كـارگران     . شود اداره كاركنان توسط سركارگر، ستون اصلي صنعت ساخت و ساز محسوب مي          
اين سركارگران هستند كه . كنند رت ميهاي بزرگ، تعداد بيشتري سركارگر بر كارها نظا     در پروژه . كند  باشد كه كاركنان را اداره مي       مي

كننـد،   وقتي مدير كارگاهي و سركارگر نقش خود را در اداره ايمنـي ايفـا مـي          . كنند  ايمني را در بخشهاي كاري به كارگران گوشزد مي        
ني، بخش مهمـي    هاي صحيح شركت و عملكرد مدير كارگاهي، توجه كارگر به ايم            برنامه. گذارند  تأثير به سزايي بر عملكرد ايمني مي      

 . شود از كل برنامه ايمني را شامل مي
هاي توسعه ايمني  توانند جاي سركارگر را در اداره كاركنان و استفاده از روش به عبارت ديگر هيچ يك از مديران و سرپرستان نمي     

از سـركارگران دربـاره نحـوه    ) ساملسـون (در يك تحقيق با عنوان تأثير سركارگر بر ايمني در ساخت و سـاز      . و كاهش حوادث بگيرند   
آنها همچنين از نظر نتايج ايمني كاركنان و عوامل ديگري نظير توانـايي تطبيـق هزينـه، ميـزان                   . انجام كارشان مصاحبه به عمل آمد     

رگران بـه   نتايج اين تحقيقات، روشهايي را كـه سـركا        .  مورد ارزيابي قرار گرفتند     وري در كار، توانايي انجام كار تحت فشار كاري،          بهره
ور  تفاوتهاي عملكرد سركارگران ايمن و بهره. دهند وري و ايمني بگذارند، نشان مي واسطه آنها بتوانند بر كاركنانشان تأثيرات توام بهره  

. شـود آشـنا هسـتند       وري مـي    هاي برخورد با كاركنان كه موجب پيشرفت ايمني و بهـره            با ديگر سركارگران اين است كه آنها با روش        
هايي براي دستيابي به اهـداف شـركت در رابطـه بـا كاركنانشـان                 ور، با نتايج ايمني عالي، تنها به اجراي روش          ران بسيار بهره  سركارگ

كنند، بلكه به دو اصل اساسي مديريت ايمني يعني اهميت برقراري مديريت ايمني در سطح كاركنان و همچنـين عملـي و                       بسنده نمي 
سته نوري و كيفيت جوابگو دا      به عبارت ديگر، سركارگران بايد خود را نسبت به ايمني همچون بهره           . دقابل دستيابي بودن آن باور دارن     

  .و به توسعه روشهايي براي رفع حوادث بپردازند

  راهنمايي كاركنان جديد-4-5-1
ري زيـادي دارنـد، در نحـوه      هاي كـا    تفاوت مهم بين سركارگراني كه افرادشان از ايمني زيادي برخوردار بوده، با آنهايي كه آسيب              

هاي اول كـار، زمـاني هسـتند كـه در صـورت عـدم                 دهند كه روزها و هفته      آمار نشان مي  . عملكرد آنها نسبت به كاركنان جديد است      
ب بنابراين توجه به كاركنان جديد، براي هر سركارگري كه بخواهد از آسي           . راهنمايي به كاركنان جديد، بيشترين حوادث را در بر دارند         

 عالي، كساني هستند كه با تمـامي   سركارگران با نتايج ايمني. رسيدن به كاركنانش جلوگيري كند، از موارد ضروري محسوب مي شود  
ايـن سـركارگران وقـت الزم را بـراي          . كننـد   افراد تازه وارد در يك كار جديد، بدون توجه به سوابق قبلي كار در شركت، برخورد مـي                 

با اينكه فشار كمبود    . كنند   جديد، حتي در صورتي كه دليل استخدام آنها نياز فوري سازمان باشد، صرف مي              تك كاركنان   راهنمايي تك 
دانند كه به كارگماشتن كاركنـان جديـد بـه يكبـاره،      نظر كردن از بعضي عوامل كند، آنها مي وقت ممكن است آنها را مجبور به صرف 
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ورتر، با به كار گماشتن تدريجي كاركنـان جديـد،          تر و بهره    سركارگان ايمن . شود  ثه مي منجر به خسارت، تأخير، بروز اشتباه و حتي حاد        
راهنمايي كل افراد نيز ضروري است، چرا كه هر پروژه ساختماني يك محيط             . پردازند  جويي در وقت و هزينه در درازمدت مي         به صرفه 

 . شود پرحادثه محسوب مي
 مراحل راهنمايي كاركنان جديد  •

 :لكرد سركارگران موفق در رابطه با برخورد با كاركنان جديدبه اين ترتيب استخالصه عم
هايي جهت تعيـين تجربيـات و عملكـرد     تواند به پاسخ   با طرح سؤاالتي دقيق، سركارگر مي     . درباره كار قبلي آنها سؤال كنيد     

 . اوليه كارگر جديد را مشخص كندهاي الزم و كار  كند تا آموزش اين اطالعات به سركارگر كمك مي. كارگر دست يابد
ور، به كاركنان جديـد تفهـيم         از همان ابتداي كار، يك سركارگر ايمن و بهره        . به توضيح كار جديد و مقررات آن بپردازيد       

سـط  ور باشد، از درك اين مطالب تو كند كه ايمني در سياستهاي كاري شركت جايگاه مهمي دارد و شيوه كار آنها بايد ايمن و بهره      مي
اند كه در اختيار گذاشتن تجهيزات بـه          بسياري از مديران اجرايي شركتهاي بزرگ متوجه شده       . كند  كاركنان جديد، اطمينان حاصل مي    

بنابراين آنان از توليد كننده     . شود  هاي زيادي نيز مي     دارد، بلكه باعث كاهش ايمني و خسارت        مي  كاركنان جديد نه تنها هزينه زيادي بر      
هر يك از كاركنان جديد بـا نمونـه آزمايشـي و همـراه بـا يـك                  . خواهند كه از هر قطعه اصلي تجهيزات دو مدل بسازد          تجهيزات مي 

البته تجهيـزات دو مـدلي هميشـه راه         . سرپرست تمرين كرده و پيش از استفاده از تجهيزات استاندارد اصلي مورد امتحان قرار بگيرند              
 . اي مناسب جهت آزمايش كاركنان قبل از كار با تجهيزات و ابزار بپردازد  بايد به يافتن شيوهحل مناسبي نيستند، بنابراين هر سركارگر

بازديد كاركنان جديد از محل كار بايد، توسط مدير انجام شود، در صورت عدم              . به كاركنان محل انجام كار را نشان دهيد       
ا براي اين افراد توضيح دهد، با اينكار حداقل باعث آشـنايي بيشـتر              امكان از سركارگر بخواهيد كه طرح كلي كار و حوادث بالقوه آن ر            

 . كاركنان با سر كارگر خواهيد شد
سركارگران موفق، توجه زيادي به كاركنان جديد داشته و انها را به تـدريج وارد               . كار كاركنان جديد را به تدريج آغاز كنيد       

بر، در چند روز اول كار به كاركنـان اجـازه انجـام      نظارت بدون حوادث زمان سال سابقه19يك مهندس ارشد عمليات با  . كنند  كار مي 
 . دهد هيچ كاري جز مشاهده عملكرد ديگر كاركنان را نمي

سركارگراني كه از نتايج ايمنـي و       . در چند روز اول كار، كاركنان جديد را تحت نظارت دقيق و شديد داشته باشيد              
اند، هدف اصلي اين سـركارگران ايجـاد ارتبـاط بـا ايـن                نظارت بيشتري بر كار كاركنان جديد داشته      اند،    وري عالي برخوردار بوده     بهره

ها و اصول شركت توسط ايـن كاركنـان در كـار مـورد      خواهند از اين مساله اطمينان حاصل كنند كه اولويت آنها مي. باشد  كاركنان مي 
دانند كـه پاسـخ بـه ايـن سـؤالها       آنها مي. آورند در اين كاركنان بوجود مي شوند و همچنين جرأت پرسيدن سؤال را          توجه قرار داده مي   

 . شود باعث كاهش تنش كار در روزهاي اول مي
توانـد از ديگـر كاركنـان در          سـركارگر مـي   . از كاركنان نيز بخواهيد بر كار اين افراد تازه وارد نظارت داشته باشند            

. توانند براي انجام اين كار مورد استفاده قرار گيرند          كه سابقه ايمني بهتري دارند مي      كاركناني. نظارت كارهاي افراد جديد كمك بگيرد     
بنابراين فقـط بـه كمـك بقيـه         . كنند، اطالع نداشته باشند     اي كه در آن كار مي       ه  كاركنان تازه ممكن است از خطرات محل كار و پروژ         

 . يدا كنندهاي خطرناك آگاهي پ توانند از فعاليتهاي خطرزا و موقعيت مي
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 راهنمايي افراد تازه وارد  •
. هاي قبلي با او كـار كـرده باشـند           در ابتداي كار، سركارگر با نيروي كار جديد مقابل است، حتي در صورتي كه اين افراد در پروژه                 

هـاي پـروژه      ا و تفـاوت   ه  كاركنان جديد بسيار مشتاق هستند كه درباره اولويت       . مالقات اوليه با كاركنان جديد بسيار حائز اهميت است        
كنـد، و    سركارگر موفق در همان ابتداي كار افراد را دور هم جمع مـي            . جديد و معيار عملكرد خوب از جانب سركارگر، اطالع پيدا كنند          

كنـار  البته براي سركارگراني كه مديران ارشد و مديران كارگـاهي در            . ور مورد نظر اوست     كند كه كار ايمن و بهره       براي آنها روشن مي   
 . وري توجه الزم به ايمني را دارند بهره

من . در آغاز كار من كارگران را دور هم جمع كرده و توضيح دادم كه چه انتظاراتي از آنها دارم         : گويد  يكي از سركارگران موفق مي    
، همـان لحظـه حقـوق دو ساعتشـان را     واقعاً آنچه را كه انتظار داشتم به آنها گفتم و از آنها خواستم كه اگر تمايلي به انجام آن ندارند          

توانستند تصميم بگيرند، اگر درست كار نكنند، بايد بروند و اينكـه حتـي مـن هـم مشـمول       آنها مي. دريافت كرده و از كار خارج شوند  
 . همين قانون خواهم شد

يك بار  : داد چنين بود كه     نجام مي اگر كسي كار غير ايمني ا     . وي از كاركنانش انتظار داشت كه كار را به صورت ايمن انجام دهند            
چنـين  . هـاي زنـدان خواهـد بـود         طبق قانون اگر يكي از كاركنان كشته شود سركارگر پشت ميلـه           . شدند  اخطارگرفته و بعد اخراج مي    

داننـد كـه    يسركارگراني كه از سابقه ايمني درخشاني برخوردارند، مـ . شود وري در كار، كاركنان مي اظهاراتي باعث ايجاد ايمني و بهره    
 .اند حداقل بخشي از كاركنان ممكن است براي شركتهايي كار كرده باشند كه توجه چنداني به ايمني نداشته

 راهنمايي كاركنان در هنگام كار •
جلسـات  . كننـد  ها و مقررات كار باشد، كاركنان را دور هم جمـع مـي           سركارگران موفق همچنين هر زمان كه نياز به تكرار اولويت         

كار مفيد و بازديد كارهاي گذشته براي افزايش ايمني  ريزي ايمني، فتگي نيز روش مؤثري براي دخالت دادن كاركنان در برنامهكاري ه
 . اين جلسات بايد براي آموزش هفتگي به كاركنان و نه فقط به عنوان يك برنامه معمول صورت گيرد. باشند هاي مناسبي مي روش

  كار با كاركنان -4-5-2
هـاي خاصـي      پردازند، بلكه روش    وري باال، نه تنها به راهنمايي همه جانبه كاركنان مي           گران با كاركرد مناسب ايمني و بهره      سركار

كار آنها مستلزم اجراي نقـش خـاص و برعهـده           . داند كه بايد كاركنان را هدايت كند        يك سركارگر موفق مي   . در كار با كاركنان دارند    
سركارگران، سرپرستان مستقيم صنعت ساخت و ساز محسـوب  . باشد ريزي    كردها، سازماندهي و برنامه   داشتن مسؤوليت نظارت بر عمل    

رود و در كـار بعـدي ممكـن           موقعيت آنها معموالً پس از پايان پروژه، از دست مي         . باشند  اما فاقد امنيت و ارشديت كاري مي      . شوند  مي
در . كن است باز به عنوان سركارگر و يا به عنوان كارگر انجـام وظيفـه كننـد   است دوباره از آنها دعوت به همكاري شود كه در آن مم           

وقتي كاري كه در آن وي به عنوان سركارگر استخدام شده بود، به پايـان رسـيد، او                  : آوريم  اينجا دوباره نقل قولي از يك سركارگر مي       
تـر و بـا     واني بود كه تمايل نداشت بـه وي كـه از او مسـن             سركارگر پروژه فرد ج   . اي ديگر به عنوان كارگر دعوت به كار شد          در پروژه 
شـود بايـد چنـين     سركارگر قبلي سپس براي او توضيح داد كه شخصي كه به عنوان سركارگر گماشته مـي         . تر بود، دستور بدهد     تجربه

 پس بايد مسؤوليتش را     .گيرد  عمل كند و همچنين به او گفت كه سركارگر كسي است كه در صورت خرابي كار، مورد شماتت قرار مي                   
 : شود العمل صحيح نسبت به موقعيتهاي زير، انجام مي ارزيابي كار توسط سركارگران، با توجه به عكس. تمام و كمال انجام دهد

 .كم كاري كاركنان نسبت به مقدار مورد انتظار. 1
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 .بحرانهاي كاري. 2
  عالي كاركنان عملكرد. 3
 شناسايي كاركنان در معرض ريسك. 4
 .شناسايي كاركنان داراي مشكالت خانوادگي. 5
 . انتخاب صحيح كاركنان. 6
 وري پائين كاركنان  العمل صحيح در بهره عكس •

امـا فشـار آوردن بـر       . العمل معمول وارد كردن فشار بر او اسـت          كند، عكس   اي كه بايد فعاليت نمي      وقتي يكي از كاركنان به گونه     
يك روش بسيار مؤثرتر براي     . دهد   راندمان آنها نيست و حتي احتمال بروز حادثه را افزايش مي           كاركنان مؤثرترين روش براي افزايش    

وري مواجه است، بايد بـه   سركارگري كه با مشكل بهره . دستيابي به عملكرد باالي كاركنان، تجزيه و تحليل مشكل بوجود آمده است           
بـا تمركـز بـر راه حـل         . اً دليل عدم عملكرد مناسب كاركنان را پيدا كنـد         جاي تذكر به كاركنان براي انجام كار بيشتر، سعي كند دقيق          

سـركارگراني كـه    . توانند بـا هـم بـراي حـل ايـن معضـل همكـاري كننـد                  مشكل به جاي شماتت كاركنان، سركارگر و كاركنان مي        
در چنـين شـرايطي     . ش مـانع را دارنـد     وري پائين، ايجاد فشار، تنش و روحيه منفي در كاركنان باشد، بيشتر نق              العملشان به بهره    عكس

تجزيه و تحليل مشكل به جاي وارد آوردن فشار بر كاركنان به صورت             . وري ضعيف تري برخوردارند     كاركنان از عملكرد ايمني و بهره     
 :پيشنهاداتي در زير آورده شده است

 .توانيد براي بهتر كردن كار كاركنانتان انجام دهيد فكر كنيد كه چه كاري مي. 1
 .از آنها بپرسيد براي انجام كار صحيح به چه چيزي نياز دارند. 2
 . ريزي استفاده كنيد براي جلوگيري از فشار كاري، از برنامه. 3
 كنترل بحرانها  •

وري بهتـري در      كنند، از عملكرد ايمني و بهـره        سركارگراني كه حتي در مواقع بروز اشتباهات مختلف، خونسردي خود را حفظ مي            
العمل سركارگران نسبت به بحرانهاي كاري، خصوصاً كنترل خشم نسبت بـه كاركنـان در چنـين                   شيوه عكس . شان برخوردارند كاركنان

ور روشهاي زيـادي بـراي كنتـرل خـود در             يك سركارگر بسيار ايمن و بهره     . وري دارد   مواردي، اهميت زيادي در اجراي ايمني و بهره       
 . مواقع بروز مشكالت كاري دارد

گيرد تـا قبـل از        اگر عصباني باشد، از كاركنانش كمي فاصله مي       . كند  ارگر موفق عصبانيتش را بر سر كاركنان خالي نمي        يك سرك 
. تر مشكالت را تجزيه و تحليل كرد        توان راحت   با خونسردي به جاي داد و فرياد، مي       . صحبت با آنها دوباره آرامش خود را بدست آورد        

كنند، باعث  سركارگراني كه با كاركنانشان با عصبانيت برخورد مي. شود اعث توليد دشمني و كينه مي  همانطور كه بيان شد، عصبانيت ب     
به عالوه عصبانيت باعث ايجاد تنش در افراد شده و خطـرات و حـوادث               . گيري آنها در مقابل خود و اهداف سازمان خواهند شد           موضع

 . شود عصبانيت در كار باعث افزايش احتمال حادثه ميبه اين داليل، بروز . برد احتمالي را از ياد آنها مي
 العمل در برابر كار خوب  عكس •

سركارگري كه ياد   . باشد  وري و ايمني، روشي ساده است و استفاده از آن نيز بسيار راحت مي               پاداش به كار خوب براي توسعه بهره      
آنها براي دسـتيابي    . ور خواهد داشت    فرادي بسيار ايمن و بهره    گرفته باشد چطور به كار خوب و تالش زياد كاركنان توجه نشان دهد، ا             
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اعضاي كار، اعتقاد دارند كـه پـاداش سـركارگران بايـد            . كنند  به موفقيت تالش كرده و هر زمان كه بتوانند كاركنانشان را تشويق مي            
فقـط بـا    . تواند به كار خوب پاداش دهـد        يسركارگري كه كار خوب را از بد تشخيص ندهد مسلماً نم          . عادالنه باشد تا مفيد واقع گردد     

موفقيـت سـركارگران   . تشكر آنها بايد به جا و صـحيح باشـد  . باشد دست به پشت كاركنان زدن، راه حل موثري براي سركارگران نمي      
 . كنند دهد كه آنها از دادن پاداش هاي صحيح و به جا بسيار استفاده مي عالي ساختماني، نشان مي

 كنند ني كه ريسك ميبرخورد با كاركنا •
دانند كه براي راهنمايي اعمـال نـا ايمـن بـه كاركنانشـان، مسـئول        سركارگراني كه از گزارش ايمني بهتري برخوردار هستند، مي      

باشند، هرگونه عمـل غيـر ايمنـي     فهمانند كه اعمال ناايمن در اين كار ممنوع مي         براي انجام اين منظور آنها به كاركنان مي       . باشند  مي
 . باشد عاً متوقف خواهد شد و ريسك كردن در كار قابل قبول نميسري

اگر يكي از رانندگان شروع به استفاده غير ايمن از تجهيزات كند، سريعاً او              . كنند  سركارگران ايمن بر رانندگي اپراتورها نظارت مي      
اگر نسـبت بـه   . كند من از باب شدن آنها جلوگيري ميمتوقف كردن اعمال غير اي. خواهند كار را متوقف كنند را پائين آورده و از او مي   

توجهي شود، به زودي بقيه كاركنان نيز اين كار را انجام خواهند داد و عملكرد غيـر ايمـن در كـار                     عمل غير ايمن يكي از كاركنان بي      
كند    حوادث براي كاركنان جلوگيري مي     اما با نظارت بر كاركنان و توقف اعمال غير ايمن و تصحيح آنها، نه تنها از بروز                . يابد  رواج مي 

 . دهد بلكه كار ايمني را در بين كاركنان اشاعه مي
 عدم انتقال فشار از خانه به كار  •

يكي از سؤاالتي كه هر سركارگري بايد با آن مواجه شود اينسـت كـه در مقابـل كاركنـاني كـه مشـكالت شخصـي دارنـد چـه                              
خيـر،  : گويـد    شنيدن حرفهاي او و ابراز همدردي وقت بگـذارد؟ يـك سـركارگر موفـق مـي                 آيا بايد براي  . العملي بايد نشان داد     عكس

در عـوض، تنهـا ارتبـاط او بـا مشـكالت شخصـي كاركنـان، دادن                 . شود  روانشناس بودن سركارگر فقط باعث آشفتگي بيشتر كار مي        
خصي احتمـال بـروز ايـن نگرانيهـا در كـار را        صحبت كردن درباره ترسها و نگرانيهاي زندگي ش       . مرخصي در زمانهاي مورد نياز است     

گويد كه كامالً حواس خود را        يك سركارگر ايمن مدام به كاركنانش مي      : نتيجه تحقيق درباره سركارگران چنين است     . دهد  افزايش مي 
 . جمع كنند يعني مشكالت كار را در كار و مشكالت خانه را در خانه حل كنند

 تمركز بر كار  •
حفـظ  . گذارند  وري و بحرانهاي كاري پرداخته و مشكالت شخصي و خانوادگي را كنار مي              ه حل مشكالت بهره   سركارگران عالي ب  

همـه  . خونسردي و از دست ندادن كنترل، تجزيه و تحليل مشكالت به جاي ايجاد فشار بر كاركنان، جدا كردن مشكالت خانه از كار                     
يك فضاي كاري آرام به ميزان زيادي بر اجـراي      . كنند   اضطراب، كمك مي   اين روشها به ايجاد يك فضاي كاري آرام و بدون تنش و           

ما به تحقيقات بيشتري نياز داريم تـا متوجـه          . شوند  تنش، عصبانيت، ترس و نگراني نيز منجر به بروز حادثه مي          . گذارد  ايمني تأثير مي  
. دهنـد   ش اين احساسات، ايمني كاركنان را توسعه مي       دهند و چرا كاه     شويم چرا عصبانيت، ترس و نگراني، بروز حوادث را افزايش مي          

شـود و توجـه آنهـا را از خطـرات             شان مـي    احساساتي چون ترس، نگراني و عصبانيت، باعث كاهش تمركز كاركنان بر اعمال خارجي            
عصبانيت و نگراني   بدين ترتيب كه وقتي ذهن آنها از قبل با تنشهايي نظير ترس و              . كند  هاي ساخت و ساز، پرت مي       موجود در محيط  

اي كـه باعـث كـاهش توجـه      اين يك حقيقت اثبات شده است كه هر مساله. شود مشغول شده باشد، توجه آنها به بقيه عوامل كم مي        
 . دهد كاركنان به محيط ساخت و ساز شود، احتمال بروز حادثه را افزايش مي
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. ر متمركز كـرده و از مسـائل شخصـي و نگرانيهـا جـدا كننـد      كنند كه توجه كاركنان را بر كا  سركارگران عالي به روشي عمل مي     
 . دارد كه به عالئم عدم تمركز كاركنان توجه داشته و آنها را تشخيص دهند آگاهي آنها از اين مطلب آنها را بر آن مي

 پذير  كنترل كاركنان آسيب •
بعد از تشخيص عدم تمركـز و  . باشند ار ايمن ميشرايط متعددي وجود دارند كه باعث كاهش تمركز و توانايي كاركنان در انجام ك           

. يا رفتار نامتعادل يك كارگر، سركارگر بايد ابتدا به انتخاب عملي براي حمايت از او و ديگر كاركنان نسبت به صدمات احتمالي بپردازد
 . استخطر، راه حل مناسبي  هاي بي در بعضي موقعيتهاي موقت، دادن مرخصي و يا انتقال كاركنان به بخش

آنها همچنين ممكن است بر كنترل رفتـار شـخص تـأثير            . دهند  ، توانايي تمركز كاركنان را به ميزان زيادي كاهش مي         مواد مخدر 
 . كاركنان ساخت و ساز كه تحت تأثير هر يك از اين دو عامل به كار بپردازند براي خود و ديگران بسيار خطرناكند. بگذارند
  حفظ استمرار همكاري و تجربه •

بـا  . اند، بسيار حائز اهميت اسـت       دانند استفاده از افرادي كه قبالً با آنها كار كرده           ور، كساني هستند كه مي      سركارگران ايمن و بهره   
. دهد هاي اوليه كار را كاهش مي     استفاده از كاركناني كه در رابطه با كار، سركارگر و بقيه موارد تجربه دارند، حجم آموزشها و راهنمائي                 

اين استفاده از تجربيات بروز،     . شوند  گيرند با عملكرد اين افراد با تجربه، حمايت مي          مچنين آنچه كه افراد جديد از سركارگر ياد مي        و ه 
. توانند كمك شاياني بـه سـركارگران بكننـد          كاركنان بسيار با تجربه و آموزش ديده در اين زمينه مي          . دهد  حوادث را بسيار كاهش مي    

مديران كارگاهي موفق، سركارگران كارهـاي قبـل را   . شان در كارهاي جديد استفاده كنند  نيز بايد از كاركنان قديمي    مديران كارگاهي   
اين موضوع نشانگر وفاداري كاركنان . كنند گيرند و در مقابل اين سركارگران نيز از كاركنان كارهاي قبلي استفاده مي           دوباره به كار مي   

ني توجه دارند و همچنين نشانگر وفـاداري اسـت كـه يـك شـركت بـا عملكـرد ايمنـي برجسـته، در                         به سركارگراني است كه به ايم     
سركارگراني كه كاركنانشان تمايل همكاري مجدد با آنها را دارند، به كاركنانشان در دستيابي به ايمني و                 . آورد  سركارگرانش بوجود مي  

وري را افـزايش   تواننـد ايـن ايمنـي و بهـره         سركارگران و كاركنان مي    كنند و با همكاري در كارهاي بعدي        وري كمك زيادي مي     بهره
 . دهند
 حفظ دوستي كاركنان  •

آيا دوستان بايد در كنار هم كار كنند يا بايد از افـراد غريبـه در يـك موضـع             : يك سؤال مهم در زمينه تيم سازي كاركنان اينست        
وري كمتـري داشـته       ادي را صرف گفتگو با هم كرده و ايمني و بهره          كاري بهره جست؟ سرپرستان اغلب نگرانند كه دوستان وقت زي         

 . اما هيچ شاهدي براي اثبات صحت اين نگراني وجود ندارد. باشند
 كنترل مواد و مصالح •

اين سركارگر در موارد مواجهه با مشـكالت دربـاره          . يك سركارگر موفق توجه زيادي به موضوع كنترل مواد و مصالح در كار دارد             
ريزي از پيش انجام شده باعث كاهش احتمال وقوع حوادث و تأخيرات پرهزينه در  اين برنامه. كند ريزي مي   ل مواد و مصالح برنامه    انتقا

ريـزي درايـن بـاره        بنابراين برنامه . تر باشد، احتمال وقوع حوادث و اتالف وقت بيشتر است           هر چه مسير دستيابي طوالني    . شود  كار مي 
واضح است كه جايگيري صحيح مستلزم توجه دقيـق سـركارگر           . ت كار و افزايش ايمني بسيار تأثيرگذار است       عاملي است كه بر سرع    

يـك راننـده    . گيـرد   ريزي صورت نمـي     دهند كه اغلب براي انتخاب جايگاه موقت براي تخليه مواد، برنامه            تحقيقات نشان مي  . باشد  مي
اي جايگاه تخليه به معناي آن است كه محل انتخاب شـده،    انتخاب لحظه . كند  يتر، تخليه م    كاميون، به راحتي بارش را در جاي راحت       
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ريزي كرده و جايگاه دقيق قرار دادن را بـراي   تواند، براي جلوگيري از اين پيشامدها، برنامه  سركارگر مي . باشد  نامناسب و غير ايمن مي    
 . كاركنان حمل و نقل معين كند

هاي بزرگ و وزن زيـاد        اندازه. زي شود، ابعاد و وزن باري است كه افراد اجازه حمل آن را دارند             ري  مورد مهم ديگري كه بايد برنامه     
به عالوه اندازه و وزني كه در ابتدا به نظر مناسب بيايد ممكن است، در اثر تكرار حمـل موجـب   . آورد به كمر كارگران فشار اضافي مي    

ها   تر از اين آسيب     ريزي براي كار و گماشتن نفرات بيشتر براي بارهاي سنگين           نامهتواند با بر    سركارگر مي . آسيب بر كمر كارگران شود    
 بكاهد 
 رعايت نظم  •

پاكسازي نكردن محل كار پـس از اتمـام         . وري و ايمني است     هاي توسعه بهره    ترين راه   ريزي براي رعايت نظم يكي از ساده        برنامه
. شـود    تنها غير ايمن بلكه باعث مسدود شدن مسير و كند شدن كار كاركنـان مـي                شود كه اين كار نه      كار روزانه، باعث ايجاد مانع مي     

هـاي روي زمـين را بـراي     كوبيدن ميخ يكي ديگر از كارهايي است كه در هر كاري وجود دارد، قبل از اتمام ساعت كاري، بايـد مـيخ             
 .  بعد آماده باشدهاي بالاستفاده را دور ريخت تا محل براي كار روز استفاده مجدد برداشت و ميخ

 تهيه چك ليست  •
  و 1-4جـداول   . ليست كارهايي است كه بايـد انجـام شـوند           يك روش براي كمك به سركارگران در سازماندهي كارها تهيه چك          

ليست حتماً الزم نيست      چك. دهد  ليست يك سركارگر عمليات ساخت سقف و عمليات زيرزميني را نشان مي             هايي از چك     نمونه 4-2 
 . ولي در هر حال بايد چندين كپي از آن تهيه شود.  تا مفيد باشدچاپ شود

  چك ليست ايمني كارگر سقف ساز-1-4جدول 
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  چك ليست ايمني در كارهاي زيرزميني-2-4جدول 

 

  آموزش به سركارگر-4-5-3
آنهـا بـه ايـن نتيجـه        . الع دارنـد  شركتهاي ساختماني با سوابق بهتر ايمني، از اهميت كليدي سركارگر براي دستيابي به ايمني اط              

اين آموزشها باعث ايجاد صالحيت . شود كه سركارگران نيز عضوي از تيم مديريت محسوب شوند           اند كه اين آموزشها باعث مي       رسيده
نـي  اي براي سركارگران جديدشـان دارنـد از وضـعيت ايم            هاي راهنمايي ويژه    شركتهايي كه برنامه  . شود  و وفاداري در سركارگران مي    

البته متقاعد كردن پيمانكاران براي صـرف وقـت و هزينـه بـراي آمـوزش سـركارگر، كـار                    . بهتري نسبت به بقيه شركتها برخوردارند     
سركارگران تقريباً هيچوقت از كاركنان دائمي شركت نيستند، اما در عـين حـال عمـالً جزئـي از مـديريت بـه حسـاب        . دشواري است 

بنابراين، آموزش سـركارگر يـك بخـش        .  عملكرد خوب سركارگر بايد خود را عضوي از مديران بداند          با اين حال براي داشتن    . آيند  مي
. بـرد  دهند كه اين كار وفاداري بـه سـازمان و عملكـرد ايمنـي را بـاال مـي            تحقيقات نشان مي  . كامل از مديريت ساختماني مؤثر است     

هـاي    بعضـي از شـركت    . ت ايمني، گزارش ايمني خود را توسـعه دهنـد         هاي اصول اوليه مديري     توانند با شركت در دروه      سركارگران مي 
 . كنند ها را برگزار مي بعضي ديگر به صورت مشترك اين دوره. بخشند هايشان را توسعه مي بزرگ دوره

 برگزاري و اداره جلسات كاري  •
ه سـركارگران بـراي اداره ايـن        شـود كـ     اما به ندرت ديده مـي     . شوند  جلسات كاري اغلب جزء مسؤوليتهاي سركارگر محسوب مي       

. اثر نباشند   وري كار، خسته كننده و بي       ريزي، ايمني و بهره     اين جلسات بايد در عين كمك كردن به برنامه        . جلسات آموزش ديده باشند   
 . اي براي اداره صحيح اين جلسات توسط سركارگران ارائه شده است كارهاي ساده در اينجا راه

 قبل از جلسه. 1
 . شود را انتخاب كنيد اي كه به كار بعدي مربوط مي مشكل خاص و يا حادثهيك ) الف
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 . هاي كنترل اين حادثه فكر كنيد به راه) ب
 در جلسه . 2

موضوعي را كه مربوط به مشكل و يا حادثه مورد نظر باشد مثل سر خوردن در مسـير، تصـوير جديـدي از مشـكالت عـدم                           ) الف
 . ي جلب توجه آنها نسبت به مساله، مورد توجه قرار دهيدرعايت نظم توسط كاركنان، را برا

 . به كاركنان مشكل يا حادثه مورد بحث در جلسه را اعالم كرده و براي آنها مثال بياوريد) ب
 . كاركنان را با اسم صدا كرده، و نظراتشان را در مورد راه حل مشكل و كاهش خطر بخواهيد) ج
 . الصه كرده و با نظر خود مطرح كنيددر آخر آنچه كه گفته شد، را خ) د
 .  دقيقه خالصه كنيد10جلسه را در حدود ) ه

 . براي آماده شدن در اين جلسات كاري، سركارگر بايد ليستي از عواملي كه موضوعات خوبي براي بحث هستند را آماده كند
 نظارت و برخورد با تخلفات ايمني  •

هاي آموزشي تنها بـه       اگر برنامه . موزش سركارگر براي برخورد با تخلفات ايمني دارند       هاي آموزشي، توجه زيادي به آ       بعضي برنامه 
توسعه توانايي سركارگر جهت تشخيص تخلفات ايمني محدود باشند، توسعه ايمنـي در كـار كاركنـان، بـه حـداقل خواهـد رسـيد، در                 

رگراني كه بيشترين برخورد را بـا تخلفـات ايمنـي دارنـد، از              آيا سركا : مطالعات سركارگران، اين سؤال مورد ارزيابي قرار گرفته بود كه         
اي بين توانايي تشخيص صحيح تخلفات ايمني و گزارش           ترين عملكرد كاركنانشان برخوردارند؟ نتايج نشان دادند كه هيچ رابطه           ايمن

همـانطور  . داردهاي ايمني كـافي نيسـت  اين بدان معناست كه براي سركارگر تنها يادگرفتن و اجراي استان. ايمني كاركنان وجود ندارد 
تنهـا  . باشـد   هاي قبلي اين فصل ديده شد، سرپرستي صحيح و ايمني كاركنان مستلزم فنون مهارتهاي اداره كاركنان مي                  كه در بخش  

لعـات  بـا توجـه بـه نتيجـه ديگـري كـه ازمطا            . باشد  راه حصول اطمينان سركارگر از گزارش ايمني كاركنان استفاده از اين روشها مي            
تـر    سـركارگران ايمـن   . تري نسبت به فعاليتهاي ايمني شغلي و سالمتي دارند          تر، نگرش صحيح    سركارگر حاصل شد، سركارگران ايمن    

درك اسـتانداردها و قـوانين ايمنـي، بخـش مهمـي از             . شـود   معتقدند كه عمل به استانداردهاي ايمني باعث باال بردن هزينه كار نمي           
ريـزي    هاي راهنمايي كاركنان جديد و چگونگي كار با كاركنان و برنامـه             شود وقتي كه آموزش روش      يآموزش سركارگران محسوب م   

 . همراه باشد

  )مهندس ايمني( متخصص ايمني -4-6

خورد كه با تعيين يك متخصص ايمني، مسؤوليت ايمني سازمان در كنترل              بسياري اوقات تفكر نادرستي بين مديران به چشم مي        
اين تفكر قطعاً اشتباه و حتي خطرناك است و در حقيقـت تـأثير نهـايي آن بـر دسـتاوردهاي ايمنـي        . و واگذار مي شود   مخاطرات، به ا  

اي كه مرجعي بـراي همـه         مسؤوليت سازماندهي، انگيزش و هدايت برنامه ايمني و همچنين اصرار بر ايمني بگونه            . مخرب خواهد بود  
با اين ظرفيت، متخصص ايمني به عنوان مسوولي كـه معمـوالً هـيچ قـدرت        . مني است افراد درگير در كار باشد، برعهده متخصص اي       

قدرت متخصصين ايمني در استفاده از حقايق به منظور متقاعد نمـودن مـديريت              . كند  اجرايي بر روي روند اجرايي كار ندارد، عمل مي        
 . در عمل با رعايت ايمني، نهفته است
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ولي به هر حال الزم است اين . بخش ها و متخصصين مربوط به ايمني را در اختيار ندارندالبته، شركت هاي بسيار كوچك تمامي   
 . وظايف توسط شخصي با عنوان ديگر انجام گيرد

 صالحيت هاي سرپرست ايمني •
در آمريكـا شـايد   . كنند از اهميت بسزايي برخوردار اسـت  تحصيالت و تجربيات افرادي كه به عنوان متخصصان ايمني خدمت مي 

بسياري از آنها از رشته هاي بازرگاني و دانشكده هاي علـوم و  . بيش از يك سوم از سرپرستان ايمني، داراي مدرك كارشناسي هستند         
تعداد قابل توجهي با آموزشهاي كوتاه مدت كه اكنون براي ورود به شاخه ايمنـي الزم اسـت،                  . مهندسي فارغ التحصيل شده اند    -فني

.  داراي مدارك مهندسي يا بازرگاني كه چندين واحد آنها به دانش ايمني اختصـاص داشـته اسـت، هسـتند                    برخي ديگر . باشند  آشنا مي 
 .بررسي برخي از خصوصيات يك سرپرست ايمني بر پايه دانش و مشخصه هاي فردي، مثمرثمر خواهد بود

 مسؤوليت ايمني و پاسخگويي  
باشند، مسؤول هستند، امـا       كه تحت تاثير كارها و فعاليت هاي اين افراد مي         هر چند، همه افراد در برابر ايمني خود و ساير افرادي            

آنجا كه كار از طريق سازماندهي افراد صورت مي پذيرد، ايمني آنهـا جـزء تعهـدات و                  . ي مديريت است    ايمني، مسؤوليت شناخته شده   
.  اجراي برنامه ايمني بايد مساله كليدي ايمني باشد        پاسخگو دانستن سلسله مراتب سازماني در قبال      . باشد  الزامات مديريت سازمان مي   

 .باشد در واقع پاسخگويي و مسؤوليت، بستر ساز روشهاي سازمان يافته انجام كار توسط ديگران مي
توان مديران را در برابر صدماتي كه كنترلي بر روي آنها ندارند، مسـؤول                علي رغم مسؤوليت مديريت سازمان در قبال ايمني، نمي        

اين موضوع براي متخصصان پيشگيري، محل اشكال بوده است چرا كه اين افراد اغلب بين رويدادهاي قابل كنترل و حوادث              . ستدان
يابند  رود به همه رويدادهاي مصدوميت زا توجه داشته باشند، بزودي در مي زماني كه از مديران انتظار مي   . شوند  واقعي، تمايز قائل نمي   
پيوندنـد، براسـتي    مواردي كه به رغم كاربرد جدي كنترل هاي ايمني، به وقوع مـي  . ها غير قابل كنترل هستند    كه برخي از اين رويداد    

هـر چنـد بخـش      . توان در مورد همه حوادثي كه هيچ كنترلي بر آنها امكان نداشته، انتظار پاسخگويي داشـت                 يقيناً نمي . حادثه هستند 
اي نيـز بـه       شوند، رويدادهاي پيش بينـي نشـده        خته شده و قابل پيش بيني ناشي مي       عمده اي از رويدادهاي مصدوميت زا از علل شنا        

با اين حال مفاهيم عمومي . در چنين مواردي پاسخگويي بايد اصالح شود. پيوندند كه بايستي با قضاوت صحيح بررسي شوند وقوع مي
در مـورد  . دهـد  شود، اهميـت خـود را از دسـت مـي      ه مي آنجا كه پاسخگويي دچار شبه    . اند  ايمني چنين تمايزي را به رسميت نشناخته      

هـاي عمـده      ايـن يكـي از ضـعف      . نماينـد   ايمني، مديران، پاسخگويي را به مسائلي كه صريحا در قبال آن پاسخگو هستند وابسته مي              
 مـي رسـد بـه دو        پاسخگويي در قبال ايمني در عمـل بنظـر        . نتايج منفي بر روي ايمني روشن است      . مفاهيم متداول ايمني بوده است    

 :مسؤوليت عمده زير محدود شده باشد
 .تشخيص شرايط و عملكردهايي كه دستورالعمل هاي ايمني، آنها را مخاطره آميز دانسته اند .1
 .كاربرد مناسب ترين اقدامات متقابل براي كنترل هر يك از مخاطرات مشخص شده .2

سازي موقعيت هايي است كه تحـت پوشـش يـك اسـتاندارد             مسؤوليت سومي كه در قبال ايمني حائز اهميت است، چالش ايمن            
 . ايمني معتبر نيستند، يا از روي تجربه، قضاوت منطقي يا استنتاج سنجيده از اطالعات موجود، جزو مخاطرات مشكوك مي باشند

برخـي ديگـر    . نمايـد بسياري از متخصصان ايمني تاكيد دارند كه سرپرست ايمني بايد اعتماد مديريت ارشد را به كار ايمني جلب                   
اي ايمن باشد و اين كار نيازمند ايفاي نقش مناسب توسط متخصـص ايمنـي اسـت و                    معتقدند كه مديريت ارشد بايد به دنبال كارخانه       
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دو دليل براي اينكه سرپرستان ايمني بايد مقداري وقت براي آموزش و انگيـزش افـراد                . مدير نبايد خود در اين راستا وقت صرف كند        
اول اينكه ممكن است متخصص ايمني توسط مديراني به كار گماشته شود كه عالقه انـدكي                . ود اختصاص دهند، وجود دارد    مافوق خ 

در چنين شرايطي متخصـص ايمنـي       . دارند  دهند، در اين راه بر مي       به ايمني داشته و كمترين گامها را فقط چون ديگران نيز انجام مي            
اي   يت برساند و هم فعاليتهاي خود را به رسميت بشناساند، ممكـن اسـت مجبـور شـود در برنامـه                    كه هم بايد برنامه ايمني را به موفق       

دوم اينكه حتي اگـر افـراد در سـطوح بـاالي            .  خود را در مورد اهميت و ارزش ايمني تحت تعليم قرار دهد             طوالني مدت، افراد مافوق   
ني بايد شواهدي را هرچند وقت يكبار به مافوق خود تحويل دهـد تـا               مديريت در مورد اهميت ايمني كامالً خبره باشند، سرپرست ايم         

اي فعاليتهاي شركت يكي از فنون          بازبيني دوره . از اين لحاظ سرپرست ايمني از رئيس يك بخش متمايز نيست          . برنامه را تنظيم نمايد   
بنـابراين سـران    . ند محل مصـرف منـابع باشـند       توان  فايده است كه مي     هاي ناموثر و بي     خوب مديريتي براي جلوگيري از رويش برنامه      

هاي مربـوط را جـزو    زا بودن كار بخش ها براي ارائه شواهد در مورد مفيد و منفعت    آوري و مهياسازي داده     هاي مختلف بايد جمع     بخش
 .نكات اصلي بدانند

سد، ضروري اسـت كـه آنهـا خـود را در     هاي سركارگران و ديگر سرپرستان به ثمر بر        از آنجا كه ايمني بايد عمدتاً از طريق تالش        
آنان بايد مالحظه كنند كه معيارهاي ايمنـي، بـراي          . افزايد  موقعيتي ببينند كه مشاركت آنها در پيشگيري از صدمات، بر اعتبارشان مي           

بعالوه آنها  . ودكند، نه اينكه موجب افزايش هزينه و طوالني كردن روند توليد ش             افزايش كارايي در تمامي امور بخش مربوط عمل مي        
اي ترتيب يابد كه سـهم آنـان در برنامـه ايمنـي، مـنظم و                  نيازمند هستند كه ايمني مكرراً مورد توجهشان قرار گيرد و روال كار بگونه            

 .اين موضوع يكي از حياتي ترين بخشهاي كار متخصصان و سرپرستان ايمني است. طبيعي جلوه كند
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 ايمني در كارگاههاي عمرانيدستورالعمل و برنامه : فصل پنجم 

   :مقدمه

هاي مختلف و به تبع آن افزايش فعاليتهاي پيمانكاري در سطح كشور طي  هاي عمراني در بخش   با توجه به روند رو به رشد پروژه       
ر ميان ها و د ها، پروژه سالهاي اخير شاهد افزايش تعداد حوادث و كاهش سطح ايمني، بهداشتي و تخريب محيط زيست در سطح طرح 

 . ايم كاركنان و كارگران بوده
هاي الزم در كـار پيمانكـاران و مشـاوران را ايجـاب               ريزي صحيح، آموزش مناسب، ارزيابي و اعمال نظارت         همين امر لزوم برنامه   

منـابع  لذا به منظور دستيابي به عملكردهاي پيشرفته با هدف صيانت از نيروي انسـاني و محـيط زيسـت و همچنـين سـاير          . نمايد  مي
هـاي آنـان در قـرارداد     آالت، كارفرمايان موظف به انتخاب دقيق پيمانكاران و مشاوران، تشريح صريح مسـئوليت          ها نظير ماشين    پروژه

مربوطه، آموزش كافي، ايجاد سيستم گزارش دهي موثر، مميزي مناسب و ارزيابي عملكردهـا در موضـوع ايمنـي و بهداشـت كـاري                        
 . باشند مي

شود به منظور الزم االجرا شدن از         گردد كه توصيه مي     ستورالعمل و برنامه ايمني، بهداشت و محيط زيست ارايه مي         در ادامه يك د   
مورد تاييد و تصويب قرار گرفته و پس از انجـام اصـالحات متناسـب بـا هـر دسـتگاه در سـطح                   ) دستگاه اجرايي (سوي مرجع مربوط    

 .ها ابالغ گردد پروژه
  :تعاريف  -1

 . شود دستگاه اجرايي دولتي كه مالكيت يا اجراي پروژه را برعهده دارد، كارفرما ناميده مي:  كارفرما-الف
 . شود باشد پيمانكار ناميده مي هر شخص حقوقي كه داراي قرارداد با كارفرما مي:  پيمانكار–ب 
ارت بر اجراي كار به پيمانكار معرفي به منظور نظ) يا به نمايندگي او از طرف مشاور(شخصي است كه از طرف كارفرما      :  ناظر –ج  

 . گردد مي
 : هدف  -2

هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل، اجراي مقررات و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست از سوي پيمانكار به منظور حفظ          
بهينـه و ايمـن از نيـروي        و صيانت از نيروي انساني و محيط زيست، حفظ تاسيسات از خطرات احتمالي، تقليـل خسـارات و اسـتفاده                     

 . باشد انساني و تجهيزات مي
  :حدود  -3

 الزم االجـرا    ]نام دسـتگاه ذكـر شـود      [ دستگاه اجرايي هاي    ها و پروژه    مقررات و الزامات مندرج در اين دستورالعمل در تمامي طرح         
  30.خواهد بود

                                                 
 .باشد اين موضوع پس از تصويبهاي الزم در دستگاه اجرايي قابل انجام مي.  ٣٠
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  :ها  مسئوليت -4

 : هاي تصويب   مسئوليت-1-4
 . شود به مرحله اجرا گذاشته مي]نام دستگاه ذكر شود[ دستگاه اجراييي و تصويب اين آئين نامه پس از تدوين نهاي

 : هاي اجرا   مسئوليت-4-2
 . دستگاههاي اجرايي موظف به اجرا و نظارت مستقيم اين آئين نامه در امور و واحدهاي تحت سرپرستي خود هستند

  :هاي بازنگري   مسئوليت-4-3
مسؤول تدوين و بازنگري اين آئين نامه بـوده و طبـق مفـاد آن وظيفـه اعمـال كنترلهـا و                      ] ر شود نام دستگاه ذك  [دستگاه اجرايي   

 . هاي الزم در سطح كشور را بر عهده خواهد داشت هماهنگي
  :مراحل اجرايي  -5

  وظايف كارفرما -5-1
بـراي  . ايمـن را داشـته باشـند       ضروري است پيمانكاراني انتخاب شوند كه توانايي و صالحيت انجام كار به شـكل                -1-1-5ماده  

اينكار ضمن اينكه بايستي از سوابق مناسبي در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست برخوردار بوده و قادر به انجـام كـار بـا رعايـت                           
 . كامل الزامات اين آئين نامه باشند

ا از پيمانكاران درخواست كـرده و آن را          كارفرما در هنگام برگزاري مناقصه ضروري است برنامه ايمني و بهداشت ر            -2-1-5ماده  
 به عنوان بخشي از اسناد پيمان منظور نمايد

هاي قبلي استفاده كرده و        كارفرما بايد در انتخاب كيفي پيمانكاران از معيار سوابق و آمار ايمني پيمانكاران در پروژه               -3-1-5ماده  
 .براي آن در انتخاب پيمانكاران امتياز قائل شود

 كارفرما هنگام انعقاد قرارداد با پيمانكار موظف است، يك نسخه از اين دستورالعمل را براي اجرا به پيمانكار ابـالغ                     -4-1-5ماده  
 . نمايد

 . نمايد  نماينده كارفرما بر حسن انجام اين دستورالعمل نظارت مي-5-1-5ماده 
 و بهداشـت پيمانكـار را بررسـي نمـوده و آن را در تـداوم                 تواند در مراحل مختلف برنامه ايمني        نماينده كارفرما مي   -6-1-5ماده  
 .  پيمانكار دخالت دهد فعاليت

 كارفرما بايستي از لحاظ شدن برنامه ايمني و بهداشت در قراردادهاي دست دوم پيمانكـار بـا افـراد خـويش فرمـا،                   -7-1-5ماده  
 .پيمانكاران جزء و تامين كنندگان اطمينان حاصل كند

ستي در فواصل منظم جلساتي بين نماينده كارفرما و پيمانكار و با حضور ناظر تشكيل گردد تا موارد ايمنـي بـه                       باي -8-1-5 هماد
 . نحوه تشكيل اين جلسات بايد به توافق طرفين برسد. صورت منظم مورد بررسي قرار گيرد

 . زم را از عملكرد پيمانكار به عمل آوردهاي ال  نماينده كارفرما حق دارد در موقع ضروري، بازرسي و يا مميزي-8-1-5 تبصره
 در صورت تخطي پيمانكار از مفاد اين آئين نامه در مرحله اول ضـمن اخطـار كتبـي و در مرحلـه دوم توقـف كـار                            -9-1-5ماده  

در . شـود   مشمول جريمه متناسب با نوع تخلف كه در آئين نامه جرائم بهداشتي، ايمني و زيست محيطـي عنـوان گرديـده اسـت مـي                        
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صورت تكرار و بي توجهي قرارداد فسخ و اعضاي هيئت مديره پيمانكار از ليست پيمانكاران شركت كننده در مناقصات بعـدي حـذف                       
 . گردند مي

 . توقف كار در اثر تخلف پيمانكار موجب تمديد مجاز مدت پيمان يا تعديل از سوي كارفرما به پيمانكار نخواهد بود :تبصره 
تواند پرداخت بخشي از صورت وضعيتهاي پيمانكار را منوط به دريافت موفق چك ليستهاي ايمنـي از                   مي  كارفرما -10-1-5ماده  

 .ناظر و مميزي هاي ادواري از سوي ناظر بنمايد
د تواند كيفيت و اثر بخشي عملكرد ايمني پيمانكار را ارزيابي نمايد و نسبت به ادامه كار يا تمديد قراردا  كارفرما مي-11-1-5ماده 
 . گيري نمايد تصميم 

 بـه منظـور دخالـت در        مراجـع مربـوط    كارفرما بايد در خاتمه پروژه گزارش ايمني و حوادث در حين اجرا را براي                -12-1-5ماده  
 .ارزشيابي پيمانكاران ارسال نمايد

  وظايف پيمانكار-5-2
مينه ايمني، بهداشت و محـيط زيسـت را بـه      هاي مقدماتي و تخصصي مورد نياز در ز          پيمانكار موظف است آموزش    -1-2-5ماده  

 . ضمن اينكه بايستي مدارك و مستندات الزم تهيه و نگهداري شوند. كاركنان ارائه داده و گواهي معتبر اخذ نمايد
رك مشاوران جزء در زمينه ايمني باشد بايد سوابق و مـدا          / چنانچه پيمانكار بنا به ضرورت نيازمند به كارگيري پيمانكاران         -تبصره  

  .آنها را جهت تاييد به كارفرما ارسال نمايد
 اين دستورالعمل مكمل دستورات بهداشت، ايمني و محيط زيست قانوني كار و امـور اجتمـاعي، وزارت بهداشـت و                     -2-2-5ماده  

 نيز به مورد اجـرا      باشد و پيمانكار موظف است قوانين و مقررات مربوطه را كه در اين آئين نامه نيامده است،                  سازمان محيط زيست مي   
 . در آورد

 پيمانكار بايد يك برنامه مدون و زمان بندي بهداشت، ايمني و محيط زيست تهيه و تدوين نموده و پـس از تاييـد                        -3-2-5ماده  
 .) قابل مالحظه است1نمونه اين برنامه در ضميمه . (كارفرما آن را در محدوده فعاليت خود به مورد اجرا بگذارد

كسـب  (ازمان پيمانكـار بايـد داراي خـط مشـي مناسـب در زمينـه بهداشـت ، ايمنـي و محـيط زيسـت بـوده                             سـ  -4-2-5ماده  
 . و بتواند مشاركت نيروي كار در امور مذكور را به اثبات برساند) هاي بين المللي داراي ارجحيت است گواهينامه
 آئين نامه تخصصي كارفرما بـه طـور كامـل پيـروي     ها و ها، دستورالعمل  پيمانكار موظف است از قوانين، خط مشي    -5-2-5ماده  

 . نمايد
 پيمانكار بايد ثابت كند كه در سازمان داخلي وي در كارگاه و دفتر مركزي كاركنان مرتبط مسئول بر امور بهداشت،         -6-2-5ماده  

 .  واجد صالحيتهاي الزم هستند"ايمني و محيط زيست وجود داشته و كامال
هـاي غـذايي، اپيـدمي و     ها، شبه حوادث، بيماريهاي شـغلي، مسـموميت   يد تمام رويدادها، حوادث، آسيب پيمانكار با  -7-2-5ماده  

ضـمن اينكـه جزئيـات      .  به ناظر و كارفرما گزارش دهد      "ها، انتشار آلودگي در محيط زيست و غيره را فورا           شيوع بيماري، آتش سوزي   
 مستندات الزم را در اختيار كارفرما بگذارد، كارفرما حق دارد اين رويدادها كامل رويدادهاي مربوطه به همراه ديگر اطالعاتي مدارك و 
 )2ضميمه . (را بررسي كند و پيمانكار بايد همكاري الزم را مبذول دارد
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هاي انضباطي در رابطه با موارد ايمني، بهداشـت و محـيط زيسـت در كارگـاه       پيمانكار بايد داراي سياستها و برنامه      -8-2-5ماده  
 .د و از به كارگيري افراد مستعد به مخاطرات نظير معتاد به مواد مخدر يا افراد فاقد صالحيت يا مهارت كافي جلوگيري كندباش

 . پيمانكار موظف است مسئوالن خود را براي هماهنگي در سطح كارفرما معرفي و  در جلسات مرتبط شركت دهد-9-2-5ماده 
هاي اضطراري طرح و برنامه مدوني را تهيه و پس از تاييـد كارفرمـا                 مقابله با وضعيت   پيمانكار موظف است براي      -10-2-5ماده  

 . به مرحله اجرا درآورد
 چنانچه پيمانكار داراي پيمانكاران جزء، افراد خويش فرما، تامين كنندگان و نصب كنندگان باشد تمام مفـاد ايـن                    -11-2-5ماده  

 . باشد ا مياالجر آئين نامه در رابطه با آنها نيز الزم
 آيـد تـا زمـان رفـع نقـص و        چنانچه از ادامه فعاليت پيمانكار بدليل عدم رعايت موارد ايمني جلوگيري بـه عمـل        -12-2-5ماده  

 . نارسائي و صدور مجوز مجدد از سوي كارفرما، پيمانكار حق هيچگونه فعاليتي را نخواهد داشت
 ايمني 

 . ها مطابق استانداردهاي ملي و مشخصات فني بر عهده پيمانكار خواهد بود اليت مسئوليت اصلي تامين ايمني فع-13-2-5ماده 
 پيمانكار موظف است قبل از آغاز فعاليت متناسب با حجم كار، پرسنل ايمني، بهداشـت و محـيط زيسـت خـود را      -14-2-5ماده  

 . تعيين و پس از تاييد كارفرما نسبت به كارگيري آنها اقدام كند
يمانكار موظف است قبل از شروع پيمان نسبت به تهيه وسائل و تجهيزات حفاظت فردي مناسب بـراي نفـرات                     پ -15-2-5ماده  

 .خود اقدام كند
 .  تمامي وسائل حفاظت بايد از جنس مرغوب و استاندارد تهيه گردد-تبصره يك
 . ارت نمايد پيمانكار موظف است بر حسن استفاده تمامي كاركنان از وسائل حفاظت فردي نظ-تبصره دو

 انجام هرگونه حفاري بايستي پس از دريافت اجازه كار از ناظر صورت پذيرد و اجـازه كـار بايسـتي داراي امضـاء                        -16-2-5ماده  
 .مسئول ايمني پيمانكار و تاييد ناظر باشد

ورت مشاهده از انجـام كـار    استفاده از ابزار و لوازم ناقص و ناايمن در هنگام كار به طور كلي ممنوع است و در ص                 -17-2-5ماده  
 . جلوگيري به عمل خواهد آمد

 . بايد داراي گواهينامه ويژه باشند)  ...از قبيل لودر، بيل مكانيكي، جرثقيل، ليفتراك و ( رانندگان وسائط نقليه ويژه -18-2-5ماده 
، قـوانين و مقـررات راهنمـائي و         دهـد   اي كه مورد استفاده قرار مـي         پيمانكار موظف است درخصوص وسائل نقليه      -19-2-5ماده  

 .  رعايت كند"رانندگي را دقيقا
ع پيوسته نياز به امداد و يا اعزام به درمانگاه يا بيمارستان وجود داشـته باشـد، پيمانكـار                   و چنانچه در حوادث به وق     -20-2-5ماده  

وع حادثه به كارفرما اطالع دهند و فرم گـزارش          پس از اعزام مصدوم به درمانگاه يا بيمارستان مراتب را با ذكر نام مصدوم و محل وق                
 . حادثه را تكميل و تا پايان وقت اداري همان روز به ناظر و كارفرما ارسال نمايد

 در صورت وقوع آتش سوزي پيمانكار موظف است ضمن سعي در اطفاء حريق مراتب را با ذكر محـل حادثـه بـه                        -21-2-5ماده  
 .  كارفرما برساندهاي اضطراري به اطالع ناظر و تلفن
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 تهيه و به عنوان عملكـرد بـه نـاظر و    3 پيمانكار موظف است در پايان هر ماه، آمار حوادث را مطابق فرم ضميمه     -22-2-5ماده  
 . كارفرما ارائه دهد

ر ناظر و    پيمانكار موظف است برگه اطالعات ايمني مواد و مصالح خطرناك را تهيه و يك نسخه از آن را در اختيا                    -23-2-5ماده  
 . كارفرما قرار دهد

هاي پيمانكار در قبال ايمنـي كـارگران پيمانكـار و يـا جلـوگيري از                   رعايت مقررات ايمني كارفرما، رافع مسئوليت      -24-2-5ماده  
 . صدمات احتمالي بوجود نخواهد آورد

 بهداشت 
مين بهداشت كار، كارگر و محيط، نسـبت بـه          هاي شغلي و تا      پيمانكار مكلف است براي جلوگيري از بروز بيماري        -25-2-5ماده  

 .اي و ويژه اقدام كند انجام مناسب و دقيق معاينات بدو استخدام، دوره
باشد و الزم است       پيمانكار ملزم به همكاري همه جانبه در هنگام بازرسي بهداشتي از سوي مامورين بهداشت مي               -26-2-5ماده  

 . را اجرا نمايدبدون قيد و شرط دستورات بهداشتي نمايندگان
هـاي    دسـتورالعمل ( پيمانكار در موضوع تهيه مواد غذائي بايستي در انجام مفاد آئين نامـه تـدوين شـده كارفرمـا                     -27-2-5ماده  

 . به نحوي عمل نمايد كه باعث ايجاد مخاطرات بهداشتي نگردد) اجرايي بهداشتي مراكز تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي
 مكلف است آب آشاميدني مناسب و بهداشتي جهت آشاميدن و استحمام تامين نمايد، بـه طوريكـه حـد                     پيمانكار -28-2-5ماده  

 مجاز استاندارد كشوري در آن رعايت گردد 
 پيمانكار بايستي برنامه جمع آوري زباله را مطابق قوانين بهداشتي تدوين شده از سوي كارفرما اجرا نمايد و زبالـه                     -29-2-5ماده  

 . زائد خطرناك را به شكلي جمع آوري و نگهداري نمايد كه سبب آلودگي محيط اطراف نگرددو ديگر مواد 
هاي كاركنان را مطابق با استانداردهاي بهداشتي ساخت و نگهداري             پيمانكار مكلف است اماكن مسكوني و كمپ       -30-2-5ماده  

 . نمايد و تسهيالت رفاهي مورد نياز كاركنان را تامين نمايد
هاي خود به نحوي عمل نمايد كه باعث آلودگي محيط اطراف نگـردد و در            پيمانكار موظف است در انجام فعاليت      -31-2-5ماده  

 . تمامي مراحل بهداشت عمومي را رعايت نمايد
 شيميايي، فيزيكي، مكانيكي، بيولـوژيكي و ( پيمانكار موظف است محيط كار خود را از نظر عوامل زيان آور شغلي              -32-2-5ماده  

 . مورد برررسي و ارزيابي قرار داده و پس از شناسايي نواقص نسبت به رفع و كنترل آنها اقدامات الزم را به عمل آورد... ) 
 محيط زيست 

ها باعث آلودگي و ايجـاد پسـابي بـا     هاي خود را به نحوي انجام دهد كه اين فعاليت         پيمانكار موظف است فعاليت    -33-2-5ماده  
تطابق مشخصات پساب ايجاد شده با استانداردهاي رايجي است كـه توسـط كارفرمـا    .  استاندارد رايج كشور نگردد    آلودگي بيش از حد   

 .گيرد مورد استفاده قرار مي
هاي مربوط به قرارداد منعقد شده بايستي به نحوي عمل نمايد كه باعث آسيب رسـاندن         پيمانكار در انجام فعاليت    -34-2-5ماده  

يا تعـداد مجـازي كـه       (ب رساندن شامل آلوده نمودن، تخليه مواد زائد جامد و مايع تخريب مازاد بر سطح و حجم                  آسي. به خاك نگردد  
 .باشد مي) كند  اعالم ميناظركارفرما و 
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 . هاي مربوط به قرارداد خود به نحوي عمل نمايد كه باعث آلودگي هوا نگردد  پيمانكار بايستي در انجام فعاليت-35-2-5ماده 
حد مجاز اين پارامتر براساس . هاي پيمانكار نبايستي باعث ايجاد آلودگي صوتي بيش از حد استاندارد گردد          فعاليت -36-2-5ه  ماد

 .باشد استانداردهاي رايج مورد استفاده توسط كارفرما مي
ها تعطيل و تا پاكسازي      در صورتيكه آلودگي ايجاد شده خطر فوري براي سالمت انسان و محيط داشته باشد، كار               -37-2-5ماده  

 .گردد كامل كار به تاييد ناظر كار شروع نمي
  وظايف ناظر-5-3

تواند نماينده كارفرما در كارگاه بوده و از طرف او در چارچوب وظايف تعريف و محول شـده                     ناظر در امور ايمني مي     -1-3-5ماده  
 .دستورات ايمني را صادر نمايد

 .باشد هده ناظر ميوادث ارسالي از سوي پيمانكار بر عبوط به حوادث و تاييد گزارشهاي ح تهيه صورتمجلسهاي مر-2-3-5ماده 
 ناظر موظف است، تاييد و تصويب گزارشهاي ادواري وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست كارگاه را انجام داده                   -3-3-5ماده  

 .ا برساندو در صورت تخطي پيمانكار از وظايف خواسته شده آن را به اطالع كارفرم
 ناظر بايد در تاريخهاي معين ادواري به صورت مستمر و يا در صورت درخواست كارفرما مميزي ايمني، بهداشت و                    -4-3-5ماده  

 )4ضميمه . (محيط زيست را انجام داده و نتايج آن را در اختيار كارفرما قرار دهد
سات ايمني را در كارگاه برگزار كرده و نتـايج آن را بـراي               ناظر مكلف است با همكاري پيمانكاربه صورت منظم جل         -5-3-5ماده  

در اين جلسات براي انجام ايمن كارهاي آينده بايد تمهيدات ايمني الزم بررسي و به منظور اجرا به پيمانكار ابالغ                    . كارفرما ارسال كند  
 .شود

 ها و ضمائم  فرم -6
  برنامه نمونه بهداشت و ايمني - 1ضميمه 
 رش و ثبت حوادث و رويدادها  فرم گزا- 2ضميمه 
  فرم گزارش ماهيانه حوادث- 3ضميمه 
  چك ليست مميزي ايمني، بهداشت و محيط زيست – 4ضميمه 
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  الف-1ضميمه 

 "برنامه ايمني و بهداشت محيط كاري پروژه هاي عمراني"دستورالعمل 

   مقدمه-1
هـاي   فرآيند ايمني و بهداشت محـيط كـاري پـروژه          "ده سازي   هدف اين دستورالعمل فرآهم آوري اطالعات مفيد و الزم براي پيا          

اين دستورالعمل وظايف پيمانكاران اصلي و پيمانكاران دست دوم، كارگران، كارمندان و افراد ديگـر پـروژه را بـراي                . باشد   مي "ساخت
نياز در كارهـاي عمرانـي را فـراهم         اين دستورالعمل قصد دارد تا اطالعات مورد        . كند  برقراري ايمني و بهداشت در پروژه مشخص مي       

  :آورده تا 
 . دست اندركاران بتوانند وظايف مربوط به خود را در چارچوب دستورالعمل ايمني و بهداشت پروژه هاي عمراني انجام دهند -1
رسانند با به كارگيري مديريت مخاطرات، مخاطرات موجود در كارهاي ساختماني را پيشگيري نموده و يا آنها را به حداقل ب                    -2

 .كه اين امر در قسمت مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري ارايه شده است

 اسـتفاده شـده     "بايـد "در اين دستورالعمل هر جا كه نياز است شخصي كار خاصي را تحت اين دستورالعمل انجام دهـد از كلمـه                      
 . است

نمايند كه برخي از مهمترين آنهـا مربـوط بـه             ي بروز مي  هاي عمران   هاي مخاطره آميز زيادي در پروژه       مخاطرات كارگاهي و حالت   
 : باشد  موارد زير مي

 ) آالت سنگين ابزار آالت دستي تا ماشين(تجهيزات  ♦

 سقوط از ارتفاع  ♦

 سقوط اشيا  ♦

 كارهاي دستي  ♦

 استفاده از مواد خطرناك  ♦

 خطرات برق گرفتگي  ♦

 مواجهه با صوت، گرد و غبار و آفتاب  ♦

 هاي محبوس كار در محيط ♦

 حفاري و گودبرداري ♦

 تخريب ♦

هاي مرتبط و ناشي از مخاطرات موجود كارگاهي شناسـايي و             براي تمامي عوامل درگير در پروژه ضروري است كه تمامي ريسك          
 . ارزيابي نمايند
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  مسئوليت ايمني و بهداشت محيط كاري -2
 مقابل حوادث و مخاطرات ايجاد شـده توسـط كارهـا،            ايمني و بهداشت كارگاه پروژه زماني تضمين شده است كه افراد كارگاه در              

اين امر منـوط بـه   . تجهيزات و ماشين آالت پرخطر ايمن بوده و از هرگونه عوارضي از قبيل بيماري، جراحت و يا مرگ در امان باشند         
 . خاصي به عهده دارندشوند وظايف  شناسايي و مديريت مخاطرات موجود در محل كار است و عوامل پروژه كه در زير نام برده مي

 پيمانكاراصلي 
باشد وظيفه دارد تا ايمني و بهداشت هر يك از كاركنان و كـارگران خـود را تضـمين                     پيمانكار اصلي كه طرف قرارداد كارفرما مي      

اير افـراد   آنها همچنين موظف هستند مطمئن شوند كه بهداشت و ايمني اشخاص ثالث نيز مانند كاركنان كارفرما، پيمانكار و سـ                   . كند
 . افتد بازديد كننده به خاطر كارهاي آنها به خطر نمي

 پيمانكاران جزء
لذا بايد پيمانكار اصـلي بـا در نظـر گـرفتن       . اين پيمانكاران با كارفرما قراردادي نداشته و الزامي براي تبعيت از مقررات وي ندارند             

 .رارداد نموده و نظارت كافي بر كار آنها داشته باشدهاي ايمني و بهداشت كاري با آنها انعقاد ق همه جوانب و مشخصه
 سازندگان و تامين كنندگان 

اين افراد بايد مطمئن شوند كه تجهيزات يا مواد، مصالح و وسايل ارايه شده ايمن بوده و هنگام اسـتفاده صـحيح از آنهـا ريسـك                  
العات مربوط به استفاده ايمن تجهيزات و ساير ابـزار و  تعهدات و وظايف شامل طراحي، ساخت، تست و ارايه اط. كند خاصي بروز نمي  

 . باشد وسايل مي
 نصب كنندگان تجهيزات

آنها همچنين موظفند بـا انجـام آزمايشـهاي الزم          . اين افراد متعهد هستند دستگاهها و تجهيزات را با روشهاي ايمن نصب نمايند            
ني نشده و هنگام كار ريسك تهديد كننـده ايمنـي و بهداشـت بـروز     مطمئن شوند روشي كه آنها تجهيزات را نصب نمودند، سبب ناام         

 . كند نمي
  31خويش فرمايان

نمونه اين . آيند اين افراد آن دسته از اشخاصي هستند كه پيمانكار جزء به حساب نيامده و يا به استخدام پيمانكار اصلي نيز در نمي   
 . شود ج آشپزخانه كارگاه را به عهده دارند مشاهده ميافراد در افرادي كه تامين سوخت كارگاه يا تامين مايحتا

 سرپرستان، كارگران و ديگر افراد حاضر در محيط كار 
آنهـا بـه    . سرپرستان، كارگران و ديگر افراد حاضر در محل كار بايد دستورالعمل داده شده از طرف پيمانكار اصلي را رعايت كننـد                    

طر بياندازد و يا از وسايلي كه براي ايمني و بهداشت فراهم شده است اسـتفاده نادرسـتي       هيچ وجه نبايد ايمني و بهداشت خود را به خ         
 . آنها بايد وسايل محافظت شخصي كه توسط پيمانكار تهيه شده است را به كار برند و آموزش الزم براي استفاده را نيز ببينند. نمايند
  وظايف و تعهدات -3

دستورالعمل هايي براي برقراري ايمني و بهداشت وجود داشته باشد كه در اين صـورت بايـد                 در صورتي كه قوانين، استانداردها و       
عوامل مختلف درگير در كار اعم از پيمانكاران اصلي، خويش فرمايان، پيمانكاران جزء، تامين كنندگان، نصب كنندگان و ساير عوامـل      

                                                 
٣١ Self employed persons  
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مل مذكور بايد از اين راهنماي مديريت ريسك ايمني و بهداشت محـيط             همچنين عوا . درگير در كار بايد به دقت آنها را رعايت نمايند         
يا هر راهنماي مديريت ريسك ايمني و بهداشت كاري مشابه اسـتفاده نمـوده و               ) ضميمه اين برنامه كاري   (كاري پروژه هاي عمراني     

 . هاي ممكن را شناسايي و احتياط هاي قابل قبولي را بكار بندند تمامي ريسك
همانگونـه كـه گفتـه شـد، منظـور از پيمانكـار اصـلي،               . هاي عمراني بسيار حياتي و مـوثر اسـت          اران اصلي در پروژه   نقش پيمانك 

هـاي وي متوجـه    پيمانكاري است كه طرف قرارداد مستقيم كارفرما بوده و در صورت عدم وجود چنين شخصـي در پـروژه مسـئوليت            
عه كارگاهي ساختماني كه در آن عمليات احداث، اجرا يا تخريـب در حـال               همچنين محيط كاري عبارتست از مجمو     . باشد  كارفرما مي 
 : پيمانكار اصلي بايد در موارد زير اطمينان پيدا كند. انجام است

 .شوند ها در محيط كاري به صورت منظم و ضابطه مند انجام مي تمام فعاليت •
رات ناشـي از وسـايل، تجهيـزات يـا مـواد و             افرادي كه در داخل يا مجاورت محيط كاري مشغول هستند در معرض مخاط             •

 . مصالح قرار ندارند
پيمانكاران جزء، افراد خويش فرما، كارگران، كارمندان و افراد ديگر حاضر در كارگاه مقررات بهداشت و ايمني را در محـيط                      •

 . كنند كاري خود رعايت مي
. اي محيط كاري كه عمليات در آن انجام مي شود تهيه كند بر32به منظور حصول موارد فوق پيمانكار بايد يك برنامه كاري ايمني

 . برنامه كاري ايمني شامل موارد زير ولي محدود به آنها نيست
  برنامه مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري-1

 محيط كـاري را     تمام پيمانكاران اصلي و جزء بايد پيش از شروع كار برخي از فرآيندهاي برنامه مديريت ريسك ايمني و بهداشت                  
قابـل  شود مسـائل و مشـكالت         اين موضوع باعث مي   .  را تكميل و به امضاي مهندس مشاور برسانند        2 و   1انجام و فرم هاي پيوست      

 . حين كار از قبل شناسايي شده و تمهيداتي براي مقابله با آنها اتخاذ شوددرمواجهه 
  گزارش تشريحي از شرايط و وضعيت محيط كاري -2

 .  بايد گزارش تشريحي از شرايط و وضعيت محيط كاري كه قرار است در آن فعاليت ساختماني صورت گيرد، تهيه نمايدپيمانكار
  فهرست مواد و مصالح خطرناك-3

 . رود، تهيه و نگهداري نمايد هاي ساختماني به كار مي پيمانكار بايد فهرستي از مواد خطرناك كه در فعاليت
  گزارشهاي جراحات و صدمات بدني و بيماريها و ارسال به مرجع مربوط ثبت و نگهداري آمار و-4

پيمانكار بايد جراحات و صدمات بدني، بيماريهاي ناشي از كار و رويدادهاي خطرناك را ثبت و نگهداري نموده و هركـدام از ايـن                        
و ارسال گزارشات و فرم هاي مخصوصي كـه         نگهداري   بدين منظور پيمانكار بايد نحوه ثبت و      . موارد را به محض وقوع گزارش نمايد      

 .بايد تكميل گردند را تعيين و مشخص نمايد
  آموزش مقدمات ايمني و بهداشت محيط كاري-5

. پيمانكار اصلي بايد هر فرد را پيش از شروع فعاليت كاري با مقدمات ايمني و بهداشـت كـاري در آن محـيط كـاري آشـنا سـازد                            
لذا فهرست موضوعاتي كه بايـد در مقـدمات مـورد     . مقدمات پيش از شروع كار، مراعات شده است       همچنين بايد مطمئن شود كه اين       

                                                 
٣٢ Safety Work Plan 
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باشد و پيمانكار بايد در هر پروژه فهرست  در زير برخي از اين موارد آورده شده ولي محدود به آنها نمي            . توجه قرار گيرند مشخص شود    
 .كامل مربوطه را تهيه كند

 ح شامل جستجو، ثبت و گزارش مخاطرات  جلوگيري از تصادفات و سوان-
  آشنا   كارها يا محيط هاي كاري نا-
 هاي مواجهه با وضعيتهاي اضطراري و پر خطر   رويه-
  انواع روشهاي بارگيري و حمل دستي مصالح و مواد -
  سقوط از ارتفاع و سطوح لغزنده -
  گرمازدگي و خستگي ناشي از شرايط كاري -
  لوازم محافظت تنفسي  چشم، سر، شنوايي و-
  سقوط وسايل و لوازم از ارتفاع -
  مخاطرات ناشي از محيط يا اشيا رها شده در محل -
  مراعات ايمني و بهداشت در محيط كاري -
  كار در محيط هاي آلوده يا فاقد تهويه الزم -
  استفاده از مواد مخدر -
  آتش، آتش نشاني و مواد محترقه -
 ر براي سالمتي  مواد خطرناك و مض-
  استفاده از از وسايل و تجهيزات ايمني فردي -
 ها   مخاطرات ناشي از افتادن در گودال ها، ترانشه ها و ساير گودبرداري-
  عالئم ايمني و موانع نگهدارنده -
  لباس، كاله و چكمه ايمني -
  مخاطرات ناشي از اشياء پرتاب شونده -
 اشين آالت  خطرات ناشي از وسايل نقليه و م-
  فهرست تعهدات و وظايف هر فرد براساس مقررات و قانون -
  برنامه ايمني و بهداشت محيط كاري -
  مقررات كارگاهي -6

 توانند شامل موارد زير باشند  موضوعات و مباحث مي. مقررات كارگاهي بايد مورد توافق پيمانكار اصلي و پيمانكاران جزء قرار گيرد
 از كارگاه  بازديد كنندگان -
  مقدمات ايمني و بهداشت عمومي براي كارها پيش از آغاز آنها -
 ) در صورت نياز( مقدمات خاص ايمني و بهداشت برخي فعاليتها -
  استفاده از وسايل محافظت فردي -
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  گزارش حوادث و صدمات -
  اعالم به پيمانكار اصلي پيش از شروع هر فعاليت -
 ، وسايل و تاسيسات باقي مانده از قبل  نحوه استفاده از تجهيزات-
  مواد مخدر -

تواننـد   البته اين موارد منحصر به موارد فوق نبوده و بايد با توجه به شرايط بازبيني گردد ساير موارد قابل درج در برنامه كاري مـي                   
  :شامل ذيل باشند 

 .  افراد مالحظات دسترسي به كارگاه براي پيمانكاران، ماشين آالت، تجهيزات و-
 . هاي اضطراري كارگاه كه پيشاپيش قبل از وقوع و خطرات بايد تهيه شود  رويه-
 .  كنترل و وارسي جبهه هاي كاري رها شده و بدون مراقبت به صورت ادواري-
 . ها مربوط به عبور و مرور هاي و ساير كنترل ها، دروازه  موانع، دريچه-
 نها پيمانكاران جزء و نحوه ارتباط با آ-4

قبل از شـروع كـار، پيمانكـار اصـلي بايـد مسـائل ايمنـي و        . بايد مسؤوليت پيمانكاران جزء و نحوه ارتباطات با آنها مشخص شود 
يـك  . تواند شامل بند هاي فوق و برنامه ايمني و بهداشت پيمانكار جزء باشد              اين مباحث مي  . بهداشت را با پيمانكاران جزء مطرح كند      

 و بهداشت پيمانكار اصلي يا بخشي از آن كه به پيمانكار جزء مرتبط است، بايد پـيش از شـروع كـار در اختيـار                          نسخه از برنامه ايمني   
ايـن  . اي از برنامه ايمني و بهداشت پيمانكار جزء نيز بايد در اختيار پيمانكار اصلي قـرار گيـرد                   همچنين نسخه . پيمانكار جزء قرار گيرد   

 . ي اجرا آماده و نهايي گردندبرنامه ها بايد هماهنگي شده و برا
 هاي پيمانكاران جزء  مسئوليت

مشابه پيمانكاران اصلي، پيمانكاران جزء نيز بايد قبل از شروع و اجراي كار، نسبت بـه اطمينـان از ايمنـي و بهداشـت در محـيط                           
 . آنها بايد موارد زير را در نظر بگيرند. كاري اقدام كنند

 عمليات تخريب چگونـه     "مثال.  خواهد شد و مراحل اجرايي هر عمليات به چه ترتيبي خواهد بود             كار چگونه و با چه روشي اجرا       -
 . انجام شود

 .  وضعيت و شرايط محل اجراي عمليات به چه نحوي است و آيا مخاطرات محيطي ديده شده است-
ي هاي ايمني و بهداشت آنهـا چگونـه    چه افراد و اشخاصي در حين عمليات در آن دخالت يا مشاركت خواهند داشت و پيش بين        -

 . خواهد بود
 . باشند شود و مورد نياز مي هايي در حين عمليات به كار گرفته مي  چه مهارتها و تخصص-
 . شود آالتي در حين عمليات به كار گرفته مي  چه تجهيزات، تاسيسات يا ماشين-

 و بهداشت محيط كاري را قسمتي از مـديريت كارهـاي خـود              به همين ترتيب با در نظر گرفتن موارد فوق مديريت ريسك ايمني           
 . دهد قرار مي
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  فرآيندهاي بازنگري -5
هاي ايمني و بهداشت خود را به تدريج و به صورت ادواري در مقـاطعي كـه در شـرايط                      پيمانكاران اصلي و جزء هر دو بايد برنامه       

همچنين به مجـرد وقـوع تغييـرات عمـده و اساسـي در              . رار دهند خصوصي يا ديگر اسناد پيمان مشخص شده است، مورد بازنگري ق          
عالوه بر اين پيمانكاران جزء نيز بايد به محض آگاهي از خطرهاي عمده نسبت بـه بـازبيني و                   . فعاليتها بايد برنامه ها نيز به روز شوند       

 . بازنگري برنامه خود اقدام كنند
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  ب-1ضميمه 

 مرانيراهنماي مديريت ريسك در كارگاههاي ع

هـدف ايـن   . اسـت ) فرآينـدهاي مـديريت ريسـك   ( فرآينـد  5اين راهنما يك راهنماي عمومي مـديريت ريسـك بـوده و شـامل              
ايـن  . توانند از مخـاطرات محـيط كـار بـه وجـود آينـد               هايي كه مي    ريسك. باشد  دستورالعمل مديريت مخاطرات ايمني و بهداشت مي      

 . شود به كار برده ) هاي عمراني پروژه(مراني تواند در تمامي كارگاههاي ع  مي دستورالعمل
در . تواند به كار بـرده شـود   قابل ذكر است كه استانداردها و روشهاي مديريت ريسك ديگري هم در صورت در دسترس بودن مي                

ظايف مربـوط  هاي عمراني و رسيدن به تعهدات و و       واقع هدف اصلي اين دستورالعمل كاربرد آن توسط عوامل مختلف درگير در پروژه            
 . به ايمني و سالمت محيط كاري در آنها است

باشـد، از ايـن رو ايـن دسـتورالعمل،            هـا مـي     براي اطمينان از ايمني و بهداشت محيط كاري نياز به شناسايي و مـديريت ريسـك               
 . زات پر خطر استهاي محيط كاري و تجهي هاي ايجاد شده در محيط كاري، فعاليت راهنمايي است براي شناسايي و مديريت ريسك

  مقدمه -1
شود تـا تحـت ايـن دسـتورالعمل از سـالمتي و             از شما به عنوان كارفرما، خويش فرما، پيمانكار اصلي يا مهندس ناظر خواسته مي             

كند تا مخاطرات متنـوع موجـود در محـيط كـاري را      اين دستورالعمل به شما كمك مي  . بهداشت محيطي كاري اطمينان حاصل كنيد     
 . هاي بوجود آمده از اين مخاطرات را مديريت كنيد نموده و ريسكشناسايي 

فرآيندهاي موجود در اين دسـتورالعمل  .  قرار گرفتن را مديريت كنيد"ريسك هاي ناشي از تمامي مخاطرات"شما بايد در معرض    
هـاي ناشـي از ايـن         معرض ريسك به شما نشان خواهند داد كه چگونه تمام مخاطرات موجود در محيط كاري را شناسايي و نحوه در                   

 . مخاطرات قرار گرفتن را مديريت كنيد
  فرآيندهاي مديريت ريسك و ايمني و بهداشت محيط كاري -2

  : مرحله اساسي زير است 5مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري شامل 
 .شناسايي مخاطرات -1
 .هايي كه ممكن است از مخاطرات فوق بوجود آيند ارزيابي ريسك -2

 .ها تصميم گيري در مورد اقدامات كنترلي به منظور اجتناب يا كاهش سطح ريسك -3

 .اجراي اقدامات كنترلي -4

 . مشاهده و بازبيني موثر بودن اقدامات -5

 . فرآيندهاي فوق در شكل زير شرح داده شده است
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 رط كافرآيندهاي مديريت ريسك و ايمني و بهداشت محي : 1-5شكل 

 . نحوه به كارگيري اين فرآيند در محيط كاري بستگي به نوع كار، طبيعت مخاطرات و ريسك هاي محيط كاري دارد
هايي پيدا شود كه تعدادي  هر چند اين دستورالعمل هر مرحله را بصورت مجزا تشريح نموده است، ولي در عمل ممكن است حالت       

نمايد تا شناسايي مخـاطرات و ارزيـابي    نوان مثال بازرسي محل كار شما را قادر و مجاز ميبه ع. از اين مراحل همپوشاني داشته باشند     
 . هاي مرتبط با آنها را در يك مرحله انجام دهيد ريسك

افتد، در نظر بگيريـد   هايي كه در محل كار اتفاق مي هنگام انجام اين فرآيندها سعي شود عيني نگر و عملگرا باشيد و تمام واقعيت  
مزاياي اقدامات كنترلي را لمس نماييد و مطمـئن شـويد همـه             . كند انجام دهيد    ايد تنها چيزي را كه ظاهر دستورالعمل ديكته مي        و نب 

 . مخاطرات شناسايي شده است
  زمان انجام فرآيند مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري -2-2

ستمر و متدوام بوده  و بايد در زمانهاي مختلف بـه شـرح زيـر        فرآيند مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري يك فرآيند م          
 . انجام شود
 . ايد در مقطع فعلي اگر آن را قبالً انجام نداده ♦

 . آيد وقتي تغييري در كار بوجود مي ♦

 بعد از يك حادثه و واقعه  ♦

 در زمانهاي برنامه ريزي شده متناسب با محيط كاري  ♦

 
 

 شناسايي مخاطرات:گام اول
 3رجوع به بخش 

ارزيابي مخاطرات:گام دوم
 4رجوع به بخش 

 ري اقدامات كنترليتصميم گي:گام سوم
 5رجوع به بخش 

پياده سازي اقدامات كنترلي : گام چهارم
 6رجوع به بخش 

 نظارت و بازنگري: گام پنجم
 7رجوع به بخش 

اي يا ساير مطالب راهنماآيا قانون، مقررات، استاندارد توصيه
 3-3وجود دارد؟ رجوع به بخش 

موارد مندرج در اين 
 .قانونها دنبال شود

 بله

 نه
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 در مقطع فعلي ♦

ايد، بايـد در مقطـع كنـوني فرآينـدهاي            ريزي و اقدامي ننموده     طمينان از ايمني و بهداشت محيط كاري برنامه       اگر شما قبالً براي ا    
 . مديريت ايمني و بهداشت محيط كاري را انجام دهيد

 دهد  وقتي تغييري رخ مي ♦

ها فرآيندهاي مديريت ريسـك     آيد، بايد مخاطرات جديد بررسي و متناسب با آن          وقتي به هر دليلي در محيط كاري تغيير بوجود مي         
به روز رساني بايد با كارگران و افراد موثر در تغيير به بحث گذاشته شـود، برخـي از                   . شود  ايمني و بهداشت محيط كاري به هنگام مي       

  :باشند  تغييرات محيط كاري به شرح زير مي
o  شروع پروژه جديد 

o تغيير روشهاي انجام كار 

o     آالت، تغيير مكان آنها و يا تغييـر روشـي كـه قـبالً مـورد اسـتفاده قـرار                       و ماشين  افزودن يا تغيير ابزار، تجهيزات
 . گرفت مي

o هاي طراحي، ساخت و يا خطراتي كه قبالً شناخته نشده بودند بدست آوردن اطالعات جديد در مورد كاستي . 

o  معرفي و اختصاص نيروهاي جديد با سطح مهارتهاي متفاوت 

o  از بررسي اثر بخشي آنها تغيير اقدامات كنترلي بعد 

 بعد از يك حادثه  ♦

در محيط كاري اتفاق افتد، بايد مديريت ريسك ايمني         ) يا واقعه نزديك به حادثه كه خساراتي در پي نداشته است          (اگر يك حادثه    
ياز چه تغييري و بهداشت محيط كاري بازبيني شود، تا مشخص شود آيا تغييري در فرآيندهاي مديريت ريسك نياز است و در صورت ن

 . دهند مورد بحث قرار گيرد اين چنين تغييري بايد با كارگراني كه كار مربوط را انجام مي. بايد انجام گيرد
 طبق برنامه  ♦

ريزي شده متناسب با محيط كاري انجـام و           كل فرآيندهاي مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري بايد در زمانهاي برنامه            
 . تكرار شوند

اگـر  . هاي مرتبط با آنها و مقـدار تغييـرات محـيط كـاري دارد               انهاي تكرار فرآيندها بستگي به طبيعت مخاطرات، ريسك       مدت زم 
 . فعاليت هاي كاري پروژه داراي سطح ريسك بااليي باشد، بايد در زمانهاي كوتاهتري اين فرآيندها تكرار شوند

  مشورت -2-3
اين امر شما را كمـك خواهـد       . مني و سالمت محيط كاري با كارگران مشورت گردد        بايستي در هر مرحله از فرآيندهاي ريسك اي       

 . كرد تا از مديريت ريسك ايمني وبهداشت محيط كاري نتيجه بهتري بدست آوريد
  نگهداري و ضبط سوابق -2-4

ريزي شده بـراي   رنامهثبت فرآيندهاي مديريت ريسك ايمني و بهداشت محيط كاري كمك خواهد نمود تا كارهاي انجام شده و ب   
 . شود انجام قابل پيگيري باشندكه خود اين موضوع باعث بيشتر شدن اثربخشي فرآيند مي

  ) استفاده نمود1توان از فرمهاي پيوست  براي ثبت سوابق مي(
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ي و ريسك   مدارك و سوابق بايد نشان دهد كه فرآيندها بطور مناسب بكار گرفته و حاوي اطالعات مربوط به خطرات محيط كار                   
مدارك و سوابق و وسعت ثبت سوابق فرآيندها، بستگي به اندازه محيط كاري و اهميت مسائل مربـوط بـه                   . هاي مرتبط با آنها هستند    
 :اطالعات ثبت شده بايد حاوي مطالب زير باشد . محيط كاري اصلي دارد

 نحوه شناسايي مخاطرات محيط كاري  ♦

 ات محيط كاري هاي مرتبط با مخاطر نخوه ارزيابي ريسك ♦

 ها  نحوه تصميم گيري در مورد اقدام هاي كنترلي براي مديريت مواجه شدن با ريسك ♦

 . چگونه اقدام هاي كنترلي به كار گرفته شد ♦

 .  و بازبيني نموديديشچگونه اثربخشي اقدامات را پا ♦

 . رفته استهر نوع چك ليست و جدولي كه در فرآيند مديريت و ريسك ايمني و بهداشت كاري به كار  ♦

اگر شما يك چنين خطراتـي را       . اي وجود دارد    البته مهم است كه ذكر شود الزامات خاصي براي ثبت مخاطرات محيط كاري ويژه             
 . در محيط كاري خود شناسايي نموديد، بايد براي ثبت جزئيات ضروري به مقررات مربوط و استانداردهاي توصيه شده مراجعه نماييد

 ها  ك مخاطرات و ريس-5-2
توانـد شـامل مـواد، تجهيـزات،          مخاطره چيزي است با پتانسيل ايجـاد خطـر كـه مـي            . باشند  ها يك چيز نمي     مخاطرات و ريسك  

 . هاي محيطي كار باشد فرآيندهاي كار و يا ديگر جنبه
 ريسـك در    رابطـه بـين مخـاطره و      . ريسك عبارتست از احتمال مرگ، جراحت و مريضي كه ممكن است از مخاطره بوجود نيايد              

  : شرح داده شده است 1-5جدول 
 رابطه بين مخاطره و ريسك: 1-5جدول 

 ريسك مخاطره
 هاي تهويه و تبادل هواي تازه  احتمال مسموميت كارگران با دي اكسيد كربن به خاطر عدم كاركرد مناسب سيستم فضاي محبوس: محيط كاري

 . خاطر كار در كنار كابلي كه به طور مناسب عايق نشده استاحتمال برق گرفتگي يك كارگر به  الكتريسيته: انرژي
  كيلوگرمي سيمان50احتمال بروز صدمه به پشت كارگر در اثر حمل كيسه هاي  حمل دستي 

 هـاي جبـران     هاي هيدروليكي دچار مصـدوميت      احتمال اينكه كارگران و ديگر افراد مشغول در محيط كاري بخاطر انتشار صداي چكش              سر و صدا 
 ناپذير شنوايي گردند

 احتمال آلوده شدن خون يك كارگر در اثر جراحت  آلودگي خون: مواد سمي
 . هاي بدون محافظ قرار گيرد احتمال اينكه هنگام استفاده از ماشين چاپ دست كارگر زير غلتك ماشين چاپ : تجهيزات
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 شناسايي مخاطرات:  گام اول -3
مخاطرات به صورت عـام تمـام       . سك ايمني و بهداشت محيط كاري، شناسايي مخاطرات است        نخستين گام در فرآيند مديريت ري     

خروجي مطلوب اين گام فهرستي از مخاطرات محـيط  . شرايط، وقايع و اشيايي است كه امكان بالقوه توليد خطر و صدمه را در بردارند           
ير بر سالمتي درازمدت انسانها دارند، در حاليكـه برخـي   برخي مخاطرات تاث. اين مخاطرات هميشه روشن و واضح نيستند . كاري است 

به عنوان نمونه تاثيرات صداي بلند بر گوش باعـث از دسـت دادن تـدريجي حـس                  . شوند  ديگر منجر به صدمات فوري و جراحت مي       
 . گردد شنوايي مي

  بايد به دنبال چه چيزي بود -3-1
  :برخي از مخاطرات عمومي محيط كاري عبارتند از 

 ) انواع فضاهاي كاري(محوطه كاري  -
 ) الكتريسيته( انرژي -
  حمل دستي -
  سر و صدا -
 ) نظير مواد شيميايي( مواد و مصالح -
  تجهيزات و ماشين آالت -

  :اند  بندي شده  طبقه2مخاطرات متداول محيط كاري در پيوست 
  چگونه بايد به دنبال مخاطرات بود -3-2

بندي ذيل  هاي متناسب مانند طبقه تواند تقسيم بندي محيط كاري به دسته ع جستجوي مخاطرات مي  يك راه حل ساده براي شرو     
  :باشد 
 ....) نظير كار روي داربست، بارگيري كاميون و ( فعاليتها و مشاغل -
 ...) نظير دفاتر، انبار، گودال ،چاه و (ها  ها و موقعيت  محل-
  ... )سين، كارمند، مهندسي اجرايي و نظير كارگر، تكن(ها و مسئوليتها   نقش-
 ... ) نظير سرپرستي، آرماتوربندي، جوشكاري و ( عملياتها و فرآيندهاي كاري -

  :براي شناسايي مخاطرات راههاي گوناگوني وجود دارد، مانند 
 ها و فعاليتها و بازرسي محلي   بازديد نزديك از محل-
 كالت بروز كرده و قابل مشاهده و همچنين صدمات و جراحات تجربه شده  صحبت و كسب نظر از كارگران، پرسش از مش-
  مشاوره با نهادها و دستگاههاي مسئول و متولي اين امور  -
 : در نظر گرفتن -
 كنند؟  اشخاص چگونه از وسايل، تجهيزات، ماشين آالت و مواد استفاده مي ♦

 اند؟  وده و تا چه ميزان در محل مناسب قرار گرفتهوسايل و مواد مورد استفاده تا چه حد مناسب آن فعاليت ب ♦

 هايي امكان صدمه مستقيم و غير مستقيم را دارند؟ افراد از چه جنبه ♦
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  انجام مميزي ايمني -
  انجام آزمايش به ويژه از تجهيزات و ماشين آالت -
 هاي فني   ارزيابي-
 هاي ثبت شده و تقاضاي جابجايي در كارگران  نوع بيماري نظير تصادفات، شكايات كارگران، ا: ها  تجزيه و تحليل داده-
هاي كارگري، كارفرمايان و مشاوران ايمني         دريافت اطالعات از طراحان، سازندگان، تامين كنندگان و ساير مراجع مانند اتحاديه            -

 و بهداشت 
  مشاهدات درماني و زيست محيطي -

 در محيط كاري شناسايي شده باشد، حال بايد ميزان ريسـك مـرتبط بـا هـر                  پس از تكميل گام اول، بايد مخاطرات بسيار زيادي        
 .شود به اين موضوع در گام دوم پرداخته مي. كدام ارزيابي شود

  بررسي مخاطرات -3-3
از توان  به همين لحاظ مي. پيش از ورود به گام دوم و ارزيابي مخاطرات الزم است نوع آنها از حيث قانوني و اهميت بررسي گردد                 

 . تقسيم بندي زير استفاده كرد
  فاقد ضوابط خاص مخاطرات -
 . اند يا استاندارد، دستورالعمل يا آيين نامه خاصي در مورد آنها وجود دارد ي كه در مقررات تعيين تكليف شدهت مسائل و مخاطرا-

  فاقد ضوابط خاصمخاطرات 
وده يا از سوي دستگاههاي مسوول دولتي يا كارفرمايان ضوابط خاصي           كه در هيچ آيين نامه يا مقرراتي داراي ارجاع نب         مخاطراتي  

 .براي آنها پيش بيني نشده است، بايد پس از ارزيابي ريسك وارد مرحله اقدامات كنترلي شوند
 .اي يا دستورالعمل و راهنما وجود دارد مخاطراتي كه درباره آنها مقررات، استاندارد توصيه

ايـن دسـته از مخـاطرات       . شود  الب يا اسنادي به شرح فوق وجود داشته باشد به ترتيب زير عمل مي             چنانچه درباره مخاطراتي مط   
ندارند، بلكه بايد دقيقـاً مطـابق       ) كنترل ريسك (پيش از گام سوم     ) ارزيابي ريسك (اساساً احتياجي به طي مرحله دوم مديريت ريسك         

  .ضوابط خواسته شده با آنها رفتار شود
 مقررات  ♦

هـاي مختلـف      هاي وزارت كار درباره انـواع حرفـه         مانند آيين نامه  (ات خاصي درباره برخي از مخاطرات وجود داشته باشد          اگر مقرر 
اند تنها راه مواجهه بـا آن دسـته از مخـاطرات پيـروي                كه به منظور كاهش و يا اجتناب از خطرات پيش بيني شده تدوين شده             ) كاري

 . باشد ندرج در آن مقررات الزم االجرا ميدقيق و همه جانبه از ضوابط و موارد م
 هاي غير الزم االجرا  اي يا آيين نامه استانداردهاي توصيه ♦

نظير دستورالعمل حفاظت و ايمني در كارگاههاي سدسازي        (شوند    اي تهيه مي    در اين دسته استانداردها كه معموالً به شكل توصيه        
تـوان مطالـب مفيـد و كارگشـايي را دربـاره              مـي ) باشد   و رعايت آن الزامي نمي     كه از مجموعه استانداردهاي مهندسي آب كشور بوده       

اي كـارايي بهتـري در    هـاي توصـيه   به تجربه ديده شده است استفاده از اين استانداردها و دستورالعمل         معموالً  . مخاطرات خاص يافت  
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هه با چنين ريسكهايي و به منظور انجام تعهدات قـانوني  در مواج . گذارند  مقايسه با استانداردهاي عمومي مديريت ريسك در اختيار مي        
 .دو راه پيش رو وجود دارد 

 گيري از موارد مشخص شده در استاندارد و پيروي از آنها   بهره-
 .  پيروي و استفاده از ساير روشهايي كه به همان نسبت بتوانند ميزان حفاظت و ايمني را تامين كنند-
 راهنما و دستورالعمل  ♦

اي را با خـود همـراه دارنـد و نـه از               شود كه نه الزام آوري مقررات آيين نامه         ماها به آن دسته از دستورالعمل هايي اطالق مي        راهن
معموالً راهنماها كـه از سـوي مراجـع مختلفـي نظيـر سـازندگان تجهيـزات و ماشـين آالت،                 . باشند  جامعيت استانداردها برخوردار مي   

توانند تعهد خاصي را از دوش پيمانكاران بر دارند           از نقطه نظر رسميت نداشتن نمي     . يابند  رسمي انتشار مي  ها و مراجع فني غير        اتحاديه
عمـل بـه   . انـد  و تنها همانطور كه خود نيز معترف هستند، در حوزه كاري خاصي به منظور كاهش و اجتناب از مخـاطرات تهيـه شـده       

باشد و لذا در ايـن مـوارد   ) مانند پيمانكار(ها و وظايف اشخاص مرتبط   رافع مسئوليتتواند راهنماها در مواقع بروز سوانح و حوادث نمي    
الزم است به منظور انجام تعهدات قانوني تا حد امكان موارد مشخص شده در راهنماها به عنوان مقدمات استفاده كرد و در اين راه با                         

هاي ايمني الزم را به كار بست، به طوري كه در صـورت               ها و رويه    طبه كارگيري ساير روشهاي جلوگيري و مقابله با مخاطرات، احتيا         
 . بروز مشكل بتوان به صورت معقول و منطقي انجام كامل تعهدات ايمني را اثبات كرد
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 ارزيابي ريسك:  گام دوم -4
عبارتسـت از     د، ريسـك    همانگونه كه قبالً گفتـه شـ      . پذيرد  هاي شناسايي شده در گام اول صورت مي         در گام دوم، ارزيابي ريسك    

براي ارزيابي ريسك بايد هر دو عامل احتمـال و تـاثير مخـاطرات را در نظـر                  . احتمال مرگ، جراحت يا بيماري ناشي از يك مخاطره        
 . تواند فهرست اولويت بندي شده مخاطرات براي اقدامات بعدي باشد خروجي مطلوب اين گام مي. گرفته شود

  : براي هر ريسك -1
 . اي را در ذهن داريد قوع حادثه ناشي از آن را در محيط كاري تخمين بزنيد، در حاليكه ميزان اقدامات فعلي مقابلهاحتمال و •

اي را در ذهن      تبعات و تاثيرات ناشي از وقوع حادثه را در محيط كاري به دست آوريد، در حاليكه ميزان اقدامات فعلي مقابله                    •
 . داريد

 .  شدت تاثير را در كنار هم در نظر بگيريدتركيب دو عامل احتمال وقوع و •

 .  با توجه به رتبه هر مخاطره ناشي از تركيب دو عامل فوق، فهرست مخاطرات اولويت بندي شده را تهيه كنيد-2
  تعيين احتمال وقوع -4-1
 .  براي تعيين احتمال وقوع استفاده كرد 2-50توان از جدول  مي

 تعيين احتمال وقوع : 2-50جدول
 مفهوم تمال وقوعاح

 افتد اغلب اتفاق مي بسيار محتمل
 افتد گاهگاهي اتفاق مي محتمل
 افتد به ندرت اتفاق مي نامحتمل

 افتد تقريباً هرگز اتفاق نمي بسيار نامحتمل
  :استفاده از موارد زير در شناسايي احتمال وقوع كاربرد دارد 

الً هر چه بروز يك موقعيت تكرار بيشتري داشته باشد، حادثه از احتمال             معمو: پيوندد    چند مرتبه موقعيت خاص به وقوع مي       ♦
كننـد،    مثالً در نظر بگيريد در طول روز چند بار كارگران از كنار يك ترانشه يا گودال بي حفاظ عبور مي                   . وقوع بيشتري برخوردار است   

 . ندنماي آالت تردد مي يا چند مرتبه در روز كارگران از مسير مشترك با ماشين

 معموالً هرچه افراد در معرض خطر بيشتر باشند، احتمال وقوع آن باالتر اسـت، مـثالً                  :چند نفر در معرض مخاطرات هستند      ♦
كنند يا چند نفر از كارگران درون يك ترانشـه يـا گـودبرداري مشـغول فعاليـت                    چند نفر از كارگران در زير يك جرثقيل برجي كار مي          

 . هستند

اي براي تخمين احتمـال وقـوع    تواند وسيله ميزان تعليمات دريافتي هر فرد مي  : ه افراد در معرض خطر    ميزان مهارت و تجرب    ♦
 . حوادث باشد

تـوان گفـت مشـكالت خـانوادگي، سـطح اقتصـادي و               به عنوان نمونه مي     : خصوصيات شخصيتي افراد درگير در كار خاص       ♦
 . ند در احتمال بروز سوانح دخالت داشته باشدتوا اجتماعي و يا حتي راست دست يا چپ دست بودن افراد مي

اي بودن بيشتر باشد، بالطبع احتمال وقوع آن نيـز بيشـتر              هرچه طول مدت در معرض حادثه       : طول مدت درگير بودن در كار      ♦
 . شود مي
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محل رفت و به عنوان نمونه هر چه محل نگهداري مواد منفجره به گرما يا : نزديكي و مجاورت محل كار به منشاء مخاطره ♦
 . آمد افراد نزديكتر باشد، احتمال بروز خطر بيشتر است

 هرگاه به دليل فشار كاري يا فشردگي برنامه زمان بندي و ساير شرايط كاري نتوان تمركز كافي  :حواس پرتي و عدم تمركز ♦
 . شود بر كار داشت، احتمال بروز حوادث بيشتر مي

هرچه محل هاي نگهداري مواد منفجره يـا سـاير منـابع بـروز              : دد مخاطره آميز  هاي متع   حجم و مقادير باالي مواد يا محل       ♦
 . خطر داراي تعداد بيشتري باشد، احتمال بروز خطر بيشتر است

در برخي شرايط جوي نظير بارندگي شديد احتمال بروز برخي حوادث مانند لغزيـدن افـراد در ارتفـاع بـا سـر       : شرايط جوي    ♦
 . شود خوردن ماشين آالت بيشتر مي

تري نگهداري شوند، احتمال بروز حـوادث         هرچه ماشين آالت و تجهيزات در وضعيت ايمن         : وضعيت نگهداري ماشين آالت    ♦
 . كمتر است

  :ميزان تاثير مثبت ناشي از اقدامات كنترلي فعلي  ♦

 آيا اقدامات فعلي نتيجه قابل قبولي در بر داشته است؟  •
  ريسك بودن را كاهش دهد؟ آيا اين اقدامات توانسته است در معرض •
  آيا كارگران از اهميت اين اقدامات آگاه هستند؟ •
 رود؟  آيا اين اقدامات به دقت دنبال شده و به مرحله اجرا مي •
  رود؟ آيا روالهاي كاري مناسب براي اجرايي شدن اين اقدامات به كار مي •
  آيا آموزش كافي ومناسب براي اجراي اين اقدامات وجود دارد؟ •
  چه حد اين اقدامات آسان و قابل به كارگيري در حين كار هستند؟تا  •
  تعيين شدت تاثيرات و تبعات مخاطرات -4-3
 .  براي تخمين ميزان تبعات استفاده كرد3-5توان از جدول  مي

 تخمين ميزان تبعات : 3-5جدول 
 تاثيرات مخاطرات

 مرگ يا نقص عضو دائمي شديد 
 د جراحت يا بيماري شدي عمده 
 جراحت يا بيماري نيازمند معالجه  ماليم 
. شود طلبد و مانع ادامه كار نمي جراحت يا بيماري كه تنها كمكهاي اوليه را مي ناچيز 

آوري شـده در   براي اين كار بايد از اطالعـات جمـع   : براي تخمين تاثيرات الزم است ميزان شدت ناشي از مخاطره نيز تعيين شود        
همچنين عوامل  . يژه مرحله شناسايي استفاده شود و همچنين از آمار و اطالعات مربوط به سازندگان نيز بهره گرفت                مراحل قبلي به و   

 . توان براي تخمين دقيق تر به كار برد زير را نيز مي
 توانـد تشـكيل    اين موضوع هنگامي اهميت دارد كه برخي مخاطرات به محض وقوع مي  "ايجاد زنجيره خطر  "امكان بالقوه    ♦
 . اي از مخاطرات پي در پي را بدهند زنجيره
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حال آنكه در صـورت تجمـع و بـاال رفـتن غلظـت              . برخي موارد در مقادير كم ممكن است باعث بيماري شوند         : تجمع مواد  ♦
 . شود  در تونلها كه وقتي غلظت آن از حدي باالتر رود، مرگ آور ميH٢Sمانند تجمع گاز . توانند باعث مرگ شوند مي

 10000به عنوان نمونه نشتي از يك گالن بنزين مخاطره به مراتـب كمتـري از نشـتي از يـك منبـع                       : قدار مواد   حجم و م   ♦
 . ليتري بنزين در بر دارد

 . سرعت پرتاب مواد يا قطعات يا اشياء پرتاب شونده از دستگاهها يا محل هاي كاري ♦

 . شود يز بيشتر ميبا افزايش ارتفاع تبعات حاصل از سوانح مربوط به آن ن : ارتفاع ♦

 . نزديكي و دوري به محل خطر در تبعات آن بسيار تاثير دارد: موقعيت كاري كارگران در برابر مخاطرات ♦

 وزن قطعات يا اشياء  ♦

كنـد نسـبت بـه         اتمسفر كـار مـي     30يك دستگاه تحت فشار كه با فشار        : (ميزان نيرو يا انرژي موجود در دستگاه يا ماشين         ♦
 .)كند، در صورت بروز سانحه بالقوه مخاطرات بيشتري دربردارد  اتمسفر كار مي5 دستگاهي كه با فشار

  رتبه بندي مخاطرات -4-3
توان از جدول  براي اين كار مي. شود سطح هر مخاطره يا اصطالحاً امتياز آن با تركيب احتمال وقوع و شدت تاثير آن مشخص مي    

 .  استفاده كرد5-4
 ترتبه بندي مخاطرا: 4-5جدول 

  تبعات و تاثيرات بر روي ايمني و بهداشت كاري
 كم ماليم عمده شديد احتمال وقوع

 4 3 2 1 بسيار محتمل 
 5 4 3 2 محتمل

 6 5 4 3 نا محتمل
 7 6 5 4 بسيار نامحتمل

گز قطعي نبـوده و تنهـا   البته الزم به ذكر است امتيازات به دست آمده هر. اين اعداد مي تواند در رتبه بندي مخاطرات به كار روند   
 5-5تواننـد براسـاس جـدول         در چارت رتبه بندي ريسكها مـي      ) 7-1(امتيازات  . باشند  اي براي نمايش رتبه بندي مخاطرات مي        وسيله

 . براي اقدامات بعدي كاربرد داشته باشند
 يسك هاربه بندي امتيازات براي رت : 5-5جدول 

 اقدام امتياز
 رات فوراً عمل كنيد درباره اين مخاط 3 و 2 و 1
 باره اين مخاطرات در زودترين زمان ممكن عمل كنيد رد 5 و 4
 اين مخاطرات نياز به توجه فوري ندارند  7 و 6

  مخاطرات رتبه بندي شده -4-4
مقايسـه آنهـا    گيرد، تنها با منظور       به خاطر داشته باشيد اولويت و رتبه بندي مخاطرات كه براساس امتياز اكتسابي آنها صورت مي               

تواند به عنوان راهنما براي اقدامات بعدي به كـار گرفتـه    وقتي بر اين اساس مخاطرات رتبه بندي شدند، اين فهرست مي       . كاربرد دارد 
 .شود
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 تصميم گيري براي اقدامات:  گام سوم-5

 . تگام سوم شامل اتخاذ تصميم درباره نحوه مواجهه با مخاطرات شناسايي شده در مراحل قبل اس
 

 اولويتهاي كنترلي
 . ابتدا از ابتداي فهرست شروع به فعاليت نماييد

 اول، سعي در حذف مخاطره 
براي ايـن كـار   . اگر اين امر امكان پذير نبود، اجتناب و به حداقل رساندن در معرض مخاطره بودن را هدف بگيريد            

 : توانيد  مي
 .  جايگزين استفاده كنيداز مواد، فرآيندهاي كاري يا تجهيزات و ماشين آالت ♦

 . از تجديد طراحي فرآيندهاي كاري يا تجهيزات مورد استفاده بهره گيريد ♦

 . مخاطره را محصور يا مسدود نماييد ♦

 .) تواند در هنگام مرحله طراحي پروژه نيز به كار رود اين راه حل ها مي: نكته (
  :توان  رديد، ميدر نهايت اگر به حداقل رساندن در معرض بودن امكان پذير نگ

 . از اقدامات و اختيارات مديريتي بهره جست ♦

 . از وسايل و تجهيزات ايمني و محافظتي كامل استفاده كرد ♦
 

براي نمونه براي كنترلي مخاطرات . در بسياري حاالت، الزم است بيش از يك اقدام براي كنترل قابل قبول مخاطرات به كار رود              
هاي ايمني تر كاري همراه با وسـايل حفـاظتي اسـتفاده              عالوه بر تغيير آن به نوع كم خطرتر، از رويه         توان    يك نوع ماده شيميايي مي    

 . كرد
اجراي برخي از اقدامات ايمن سازي ممكن است زمان بر بوده و تهيه يا پياده سازي آن نيازمند برخي مقـدمات يـا خريـد برخـي                           

ورد نياز اين مساله، تمهيدات احتياطي الزم براي ايمني بيشتر وضعيت موجـود             وسايل و تجهيزات باشد، لذا الزم است تا مدت زمان م          
 .به كار گرفته شود

در اين فاصله زماني الزم است سرپرستي بيشتري بر كار اعمال شود، وسايل دستورالعمل هاي دقيق به كار روند و موانع و وسايل                       
 . كاهنده مخاطرات به كار گرفته شوند

هاي كاري در حال انجام نيسـتند يـا    ها جريان دارد و تمام رويه واقعي كه برخي كارها در دوران ركود فعاليتبه صورت مشابه در م  
ايـن اقـدامات    . برعكس كار در اوج فعاليت قرار دارد، الزم است تمهيدات خاصي به منظور تامين ايمني و بهداشت پيش بينـي گـردد                     

  :توانند شامل موارد زير باشند  مي
 ق در معرض ريسك بودن كنترل دقي ♦

 پيشگيري از وقوع مخاطرات جديد  ♦

 هاي كاري  آرامش بخشيدن به كارگران از طريق كاهش تنش ♦
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  حذف مخاطرات -5-1
اين راه حل بهترين و موثرترين روش مقابلـه بـا مخـاطرات             . طبيعي است كه بهترين راه حل ايمني، حذف كامل مخاطرات است          

هاي دستي يا به كارگيري مصالح بـي خطـر اولـين گزينـه           يزات مخاطره آميز نظير فعاليت    هها يا تج  به عبارت ديگر حذف فعاليت    . است
 . باشد اقدامات كنترلي ايمني و بهداشت مي

  جلوگيري و كاهش در معرض مخاطرات بودن -5-2
توانند به كار رونـد،      كديگر مي هاي ديگري به تنهايي يا به همراه ي         اي امكان پذير نباشد، گزينه      در صورتي كه حذف كامل مخاطره     

 . تا در معرض مخاطرات بودن را به حداقل برسانند
 جايگزيني 

 :هاي جايگزيني شامل موارد زير هستند  نمونه
 استفاده از مواد، مصالح كه خطر كمتري براي انسان در بر دارند  ♦

 جايگزيني مصالح شكننده يا پرتاب شونده با مواد پالستيكي و كم خطر تر  ♦

 يگزيني ماشينهاي دستي يا خودكار جا ♦

 جايگزيني ماشينهاي ساده يا ماشينهاي داراي حفاظ هاي مناسب ♦

 تجديد طراحي 
شود، به نحـوي كـه باعـث ايمنـي بيشـتر و               تجديد طراحي به طراحي مجدد فرآيند كاري يا محيط كاري يا تجهيزات اطالق مي             

  :روش شامل موارد زير هستندنمونه هاي اين . مخاطرات كاري كمتر براي افراد گردد
 تغيير محل انبار ناريه يا پمپ بنزين از كنار انبار مواد قابل اشتعال مانند چوب  ♦

 تهويه كافي در تونلها و فضاهاي محبوس  ♦

 . آالت خودكار كه دخالت نيروي انساني را به حداقل برساند استفاده از تجهيزات يا ماشين ♦

 . شود ظهايي كه مانع سقوط اشياء از ارتفاع ميمحافظت كارگران به كمك تعبيه محاف ♦

 جدا سازي 
  :هاي اين كار عبارتند از نمونه. گردد در اين حالت سعي در جدا كردن مخاطره و افراد درگير از يكديگر مي

 . ها بين مناطق مخاطره آميز و افراد تعبيه موانع و حائل ♦
 . يل مشابهجدا كردن دستگاهها و ماشين آالت خطراناك و ساير وسا ♦
 . استفاده از كنترلهاي راه دور براي مواد يا تجهيزات خطرناك ♦
 .  زماني كه در معرض مخاطره بودن نتواند كاهش يابد-5-3

همانگونه كه قبالً نيز اشاره شد استفاده از تجهيزات ايمني فردي يا دستورات مستقيم مديريتي آخرين گـام در فهرسـت اقـدامات                       
لذا تا زماني كه گامها و روشهاي ما قبل آن قابل به كارگيري باشند، نبايد به اولويتهاي پايين تر در فهرسـت                      . كنترلي مخاطرات است  
با اين همه در صورتي كه اقدامات قبلي تكاپوي برقراري ايمني و بهداشت كافي در محيط كـاري را ننمايـد،                     . اقدامات كنترلي رو آورد   
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در حقيقت اين روشها فقط بايد زماني بـه كـار رونـد    . ري وسايل حفاظت فردي را به كار بست   توان روشهاي انفعالي نظير به كارگي       مي
  :كه

 . در هنگامي كه هيچ روش كنترلي عملي ديگري موجود نباشد ♦

 . در وقتي كه روشهاي دائمي قابل يافتن هستند، نبايد از روشهاي موقتي نظير وسايل حفاظتي استفاده كرد ♦

 . ي و مفيد در حال اجرا و يا قابل اجرا هستند، نبايد با اين روش ارزش و اهميت آنها را كاهش دادزماني كه اقدامات اساس ♦

 اقدامات مديريتي 
البتـه در عمـل   . هاي مديريتي در كارگاه است   گيري از دستورات و يا رويه       به منظور كاهش مخاطرات يكي از آخرين اقدامات بهره        

به عنـوان نمونـه چنانچـه بـه     . يد به همراه روشهاي متناسب ديگر به كار رود تا پاسخگو باشدنشان داده شده است اين روش اغلب با   
برخـي از اقـدامات   . اپراتوري گفته شود تا حد امكان بايد از حمل دستي اجتناب كند، بايد آموزشـها و تعليمـات الزم را نيـز فـرا گيـرد         

  :مديريتي عبارتند از
 رگران در كارگاه به منظور جلوگيري از افت دقت ناشي از روزمرگي كارهاگردشي كردن مشاغل و كارها براي كا ♦

 محدود كردن ورود يا تردد در مناطق مخاطره آميز  ♦

 سرپرستي و نظارت بيشتر ♦

 دستورالعمل ها و آموزشهاي خاص ♦

 اقدامات پيشگيرانه در نگهداري وسايل  ♦

 نصب عالئم هشدار دهنده  ♦

 وسايل حفاظت فردي 
 در حقيقت ابزار و تجهيزات هستند كه كارگران بـه منظـور در امـان مانـدن از خطـرات در محـيط پرخطـر                وسايل حفاظت فردي  

گيـري از   ميزان موفقيت بهـره . پردازد در حقيقت اين روش، روشي منفعالنه بوده و به كنترل مخاطرات در منشاء نمي           . كنند  استفاده مي 
  :اين وسايل بستگي به رعايت موارد زير دارد

 ب صحيح وسايل انتخا ♦

 استفاده و پوشيدن آنها  ♦

 استفاده صحيح و مناسب از آنها  ♦

 نگهداري در شرايط مطلوب  ♦

انـواع ايـن   . رود عموماً هزينه استفاده از وسايل ايمني فردي در درازمدت بيشتر از روشهاي ديگر كاهش مخاطرات بـه شـمار مـي             
  :وسايل به صورت خالصه عبارتند از 

 مني و عينك ايمني كاله ايمني، گوشي اي ♦

 وسايل كمك تنفسي ♦

 دستكش و پوتين ايمني  ♦

 ) نظير لباس ضد حريق (لباس ايمني  ♦
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استفاده از وسايل ايمني فردي تابع مقررات خاصي است كه آيين نامه آن از سوي وزارت كار تهيه و به كارگيري آن در كارگاههـا                
 . اجباري است
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 يپياده سازي اقدامات كنترل:  گام چهارم -6

اين كار نياز به مقدماتي دارد تا اقدامات كنترلي بتوانند          . اين گام به نحوه پياده سازي اقدامات انتخاب شده در قبل اشاره شده دارد             
 . با موفقيت به مرحله اجرا در آيند

 هاي كاري  تدوين روال
هـاي    نقش مديريت، نظـارت و مسـئوليت      . بايد روال هاي كاري به نحوي تدوين شوند كه از موثر بودن آنها اطمينان حاصل شود               

تعهدات و وظايف بخشهاي مختلف كاري و ضرورت هماهنگي آنها به همـراه نيازمنـديهاي هـر                 . كارگران بايد به روشني تعيين گردد     
ي كـاري   تدوين به موقع و اجراي همه جانبه روالها       .  رعايت شود  "بخش از مديريت بايد به درستي تدوين شده و به هنگام اجرا كامال            

 .تواند موفقيت اقدامات كنترلي ايمني را در پي داشته باشد تدوين شده مي
 ارتباطات 

اين ارتباطـات بايـد بتواننـد تمـام         . بايد ارتباطات كافي و دقيق براي تمامي افرادي كه به نوعي درگير مخاطرات بوده برقرار شود               
 . اد قرار دهداطالعات دقيق و مورد نياز را در زمان تعهد در اختيار افر

 ها  ارايه آموزش و دستورالعمل
 . كند ارايه آموزش و تعليم به موقع تمام كارگران نقش اساسي در پيشبرد اقدامات كنترلي ايفا مي

 بازرسي و نظارت كامل 
هـاي ادواري     بايد به منظور اطمينان از به كار رفتن اقدامات كنترلي بازرسي و نظارت دائم و مستمر بـر قـرار شـده و بـا گـزارش                          

 . وضعيت ايمني مجموعه تحت بازبيني مداوم قرار گيرد
 نگهداري 

منظور از نگهداري اين است كه فرضاً اگر تصميم گرفتـه شـد بـراي               . نگهداري اهميت فراواني در اقدامات كنترلي مخاطرات دارد       
دت كار از اين اقدامات به نحو مقتضي نگهداري شود اي حفاظ و موانع تهيه شود و روشنايي آن نيز تامين گردد، بايد در طول م            ترانشه

هرچه فرآيند نگهداري اقدامات كنترلـي از وضـعيت مطلـوب تـري      . و مسؤوليت تعميرات و موارد مربوط نيز به درستي مشخص گردد          
 . يابد برخوردار باشد، به همان نسبت تاثير و موفقيت اقدامات كنترلي افزايش مي
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 ازنگرينظارت و ب:  گام پنجم -7

توان از سئواالت زيـر بهـره    در اولين گام مي. گام نهايي در فرآيند عبارتست از بازنگري ميزان موفقيت اقدامات كنترلي انجام شده 
  :گرفت 
  :اقدامات كنترلي مطابق برنامه به كار رفته اند  ♦

  اند ؟  آيا اين اقدامات به جا و منطقي بوده-
 اند ؟ تي اجرا شده آيا اين اقدامات كامل و به درس-
  اند ؟  آيا اين اقدامات صحيح بوده-
  :اقدامات كنترلي در حال اجرا هستند  ♦

  بود، كارايي داشته است؟   آيا نتيجه حاصل از اقدامات كنترلي مطابق آنچه قصد شده-
  :اند  مشكالت و مخاطرات جديدي بروز كرده ♦

 اند ؟ ات كنترلي به وجود آمده آيا اين مخاطرات جديد در نتيجه به كارگيري اقدام-
   آيا اقدامات كنترلي سبب بدتر شدن وضعيت مخاطرات كارگاه شده اند ؟-

  :توان  براي پاسخگويي اين سئواالت مي
 . از مشاوره با كارگران، سرپرستان و نمايندگان دستگاه نظارت استفاده كرد ♦

 . از مشاوره با متخصصات ايمني بهره جست ♦

 . ث و سوانح استفاده كرداز گزارشهاي حواد ♦

 . توان براي بازنگري و بازبيني فرآيند مديريت ايمني و بهداشت استفاده كرد با توجه موارد مندرج در گام پنجم مي
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 فرمهاي به كار رفته در مديريت ريسك : 1پيوست 
 مديريت ريسك : 1فرم شماره 

 .ودبراي هر مخاطره شناخته شده در محيط كاري يك فرم تكميل ش 

 :شماره ارجاع:                          تاريخ تكميل :                             امضا؛ :                        تكميل كننده  فرم   

 شناسايي مخاطره  

 :ريسك مربوط                                                                                           :مخاطره   

 :شرح مربوط به ريسك   

 )يكي را انتخاب كنيد(ريسك شناسايي شده   

   اقدام خاصي نياز نيست← جزيي است                                                                             ●  

 .  به مرجع مربوطه ارجاع شود←  راهنما يا مرجع خاصي است      / استاندارد/  مربوط به آيين نامه●  

 .  ادامه دهيد← غير از موارد فوق است                                                             ●  

 ارزيابي ريسك  

 ) :در صورت وجود ( اقدامات كنترلي موجود   

     دبعي   غير محتمل   محتمل   خيلي محتمل )عالمت بزنيد(احتمال وقوع   
              

     جزيي   متوسط   عمده   شديد )عالمت بزنيد( پيامد و نتيجه ريسك  
              

 ) :با توجه به جدول رتبه بندي ريسك ذيل همين جدول) (7-1(رتبه ريسك   

   كنترل ريسك  

   :گزينه هاي كنترلي ممكن   

   :) با ذكرعلت ترجيح(گزينه كنرلي ترجيحي   

   برنامه اجرا  
 تاريخ بازبيني تاريخ اجرا تاريخ اجرايي  پيشنهادي افراد مسئول منابع مورد نياز فعاليت هاي مرتبط گزينه هاي كنترلي

              
              

   بازبيني  

          آيا اقدامات كنترلي انجام شده است؟  

           بله    

            توضيح خير،    

          آيا كنترل ها ريسك را كاهش داده است ؟  

           بله    

            توضيح خير،    

          آيا مشكل خاصي با ريسك وجود دارد ؟  

           بله، توضيح    

           خير    
                        

   جدول اولويت بندي ريسك ها 

 شدت  

 كم متوسط زياد شديد مالاحت 

 ٤ ٣ ٢ ١ خيلي محتمل 

 ٥ ٤ ٣ ٢ محتمل 

 ٦ ٥ ٤ ٣ غير محتمل 

 ٧ ٦ ٥ ٤ بعيد 
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 ثبت مخاطره و ريسك مربوطه : 2فرم شماره 

 .براي هر محيط كاري يك فرم تكميل كنيد

 : تاريخ تكميل :                                                        امضا؛ :                                    نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم 

  آيا اقدام كنترلي انجام شده است؟

يف
رد

 

 اقدام كنترلي رتبه ريسك ريسك مربوطه مخاطره شماره مرجع

 خير بله

 تاريخ بازبيني

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 :توضيحات 
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 مخاطرات محيط كاري : 2پيوست 

 : محيط كاري 
 امكان دسترسي مناسب: دسترسي  •

 دسترسي به هواي غير آلوده و سالم: تهويه  •

 فضاهاي محبوس •

 دماي نامناسب •

o تماس با اشياي داغ: گرما 

o در معرض هواي گرم بودن: گرما 

o س با اشياي سردتما: سرما 

o در معرض هواي سرد بودن: سرما 

 امكان دستيابي به نور كافي و مناسب: روشنايي  •

 : اضطراب رواني  •

o فشار كاري 

o امنيت روحي و رواني 

o شيفت كاري 

 انرژي
 :برق  •

o تماس با سيمها و كابلهاي غير عايق 

o در معرض ولتاژ باال قرار گرفتن 

 :نيروي جاذبه •

o فرادسقوط، پرتگاه و ليز خوردن ا 

o  سقوط اشيا 

 :انرژي جنبشي  •

o  با قسمتي از بدن) ماشين آالت و تجهيزات(برخورد اشيا 

o برخورد با اجزا و اشيا در حال حركت 

 ) :يونيزه و غيريونيزه(پرتو  •

o ماورا بنفش 

o اشعه جوشكاري 

o مادون قرمز 
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o ليزر 

o راديواكتيو 

 :لرزش  •

o وارد شده به تمام بدن 

o وارد شده به قسمتي از بدن 

 سرو صدا •

o داي ناگهانيص 

o صداي دائمي و طوالني 

 :كارهاي دستي 
 تنشهاي بدني •

 :ارگونومي  •

o نحوه كار بدني 

o طراحي محيط كاري 

 :مواد و مصالح 
 تماس با مواد و مصالح مضر و شيميايي •

 تماس طوالني با مواد و مصالح مضر و شيميايي •

 گزش و نيش •

 آتش و انفجار •

 :گرد و غبار و موارد تنفسي •

o  براده چوبسيليكا، آزبست و 

o گازهاي مضر نظير مونوكسيد كربن 

o دوده 

o بخارات مواد شيميايي 

 :تماس پوستي •

o جذب پوستي نظير سموم دفع آفات نباتي 

o خورندگي نظير سيمان و وآهك 

o زخم شدگي نظير حالل ها 

o آفتاب زدگي 

o حساسيتها 
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 :مواد ميكربي 
 باكتري •

 قارچ •

 ويروس •

 انگلي •

 :تجهيزات 
 مكانيكي •

o ت ثابت و متحركآالت و تجهيزا ماشين 

o تجهيزات، ابزار و وسايل خودكار 

o تجهيزات، ابزار و وسايل غير خودكار 
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 2ضميمه 

 فرم ثبت گزارش و ثبت رويدادها
 :نام پروژه:                                            نام كارفرما 1

 :ثهمحل دقيق حاد:                                                نام ناظر
 :                                             نوع حادثه 2

 :ساعت:                                    تاريخ
 پيامد 3
  فوت 

 :تعداد
نقـــــص 
ــو  عضـــ

 دائم
 :تعداد

نقــــــص 
ــو  عضــــ

 موقت
 :تعداد

ــدوميت  مصـ
منجـــر بـــه 

 بستري
 :تعداد

روزهـــاي 
غيبـــت از 

 كار
 :تعداد

خســــارت 
 مالي

مبلـــــــغ 
 :خسارت

ــف  توقــ
 كار

 :مدت

 مسموميت
 :تعداد

ــاز  ــت گـ ــا نشـ يـ
 مايع

در محــــــيط آب
 هواخاك

 :غيره 

 ...):كارفرما، پيمانكار، مشاور، خويش فرما و : (وضعيت استخدامي افراد حادثه ديده  4
 

 :شرح مختصر حادثه 5
 

 :اقدامات فوري انجام شده براي كنترل حادثه 6
 

 :اي بروز حادثه علت ريشه 7
 

 :تاييد كننده:                                            تهيه كننده 8
 :سمت و امضا:                                         سمت و امضا

 
 :                               سمت و امضا:                   ناظر 9

 



   ي در كارگاههاي عمرانيدستورالعمل و برنامه ايمن -پنجمفصل   

 

 

177

 3ضميمه 

 فرم گزارش ماهيانه حوادث
ــه   تاريخ وقوع نوع حادثه رديف ــام حادث ن

 ديده
تعداد روزهاي  
 از دست رفته

ــزان  ميـــــ
 خسارت مالي

ــل  ــا عل ــت ي عل
 وقوع حادثه

 نتيجه حادثه

        
        
        
        
        

 
  تلف شدهجمع كل روزهاي 

  شاخص تكرار حادثه
  شاخص شدت حادثه
  )ساعت-نفر(تعداد كل ساعات كار 

 :طريقه تكميل
 .فقط حوادثي كه منجر به بيش از دو روز از دست رفته شده اند بايد در جدول ثبت شوند -1
رق گرفتگي مطابق ضوابط    در اين ستون انواع مختلف حادثه نظير آتش سوزي، تصادم، سقوط، برخورد با اشيا، ب              : نوع حادثه  -2

 .وزارت كار و امور اجتماعي قيد شود

و بازگشت فرد آسيب ديده به محيط كـار  ) درمان(تعداد روزهاي از دست رفته براي حوادث گوناگون، پس از اتمام معالجات         -3
 .شود تعيين مي

 روز منظـور  6000ز دست رفته برابـر  در مواردي كه حادثه منجر به فوت يا آسيب ناتوان كننده دائمي گردد، تعداد روزهاي ا             -4
 .مي گردد

تواند به عنوان علـت   اي حادثه اشاره شود و مواردي مانند بي احتياطي فرد نمي       در اين ستون علت يا علل ريشه      : علت حادثه  -5
 .اي مطرح شود ريشه

 .دهد عددي كه رابطه بين تعداد حوادث ناشي از كار و تعداد ساعات كار را نشان مي: شاخص تكرار -6

 
 =شاخص تكرار

 
 . دهد عددي است كه رابطه زمان كار از دست رفته را با تعداد ساعات كار نشان مي: شاخص شدت -7

 
=شاخص شدت

)در مدت معين(تعداد حوادث *200000
)مان مدتتوسط كارگران در معرض در ه(كل ساعات كار انجام شده 

)در مدت معين(تعداد روزهاي از دست رفته ناشي از حوادث*200000
)توسط كارگران در معرض در همان مدت(كل ساعات كار انجام شده 
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 4ضميمه 

 چك ليست بهداشت، ايمني و محيط زيست

 راهنماي مميزي پيمانكاران

  :مقدمه  ♦
اي از كارايي عملكرد سيستم بستگي دارد و با توجه            دورههاي سيستم مديريت ايمني به ارزيابي         از آنجا كه بخش مهمي از فعاليت      

اي را تحت عنـوان       ريزي شده، بديهي است كه هر سازمان طرح و برنامه           به اهميت مميزي در بهبود كيفيت و رسيدن به اهداف برنامه          
 . دهاي خود در نظر داشته باش مميزي در قالب ارزيابي هاي داخلي يا خارج از سازمان در اهم فعاليت

 بـه شـكل چـك ليسـت و در سـه             "راهنماي مميزي ايمني، بهداشت و محيط زيسـت       "اي را تحت عنوان       بدين منظور مجموعه  
 . مجموعه بهداشت، محيط زيست و با در نظر داشتن مجموعه مقررات وقوانين موجود، تهيه شده است

  چيست ؟ )Audit(مميزي  ♦

هاي سازمان با اهداف و خط مشي تعيـين شـده             ر تعيين ميزان انطباق فعاليت    به منظو ) نظام مند (مميزي يك بازديد سيستماتيك     
 . گيريهاي آينده سازمان تاثير بسزايي خواهد داشت ريزي و تصميم باشد، بطوري كه نتايج حاصل از اين فعاليت ها در برنامه مي

 هدف از انجام مميزي  ♦

 با اهداف و خط مشي تعيين شده، گذشـته از نتـايج مثبـت آن در           بدون شك ارزيابي يك سازمان براي آگاهي از ميزان هماهنگي         
. تواند نتايج بسيار حائز اهميتي بدنبال داشته باشـد          زمينه رقابت و كسب اعتبار براي آن سازمان يا واحد، در ادامه حيات كاري خود مي               

ها، خطرات وارده بر آنان، محيط         خسارات، آسيب  كه ارزشمند ترين و سودمندترين آن، اطمينان از انجام كار ايمن و به حداقل رساندن              
 . ريزي بهتر و مفيدتر براي آينده كاري باشد ها در جهت اهداف تعيين شده و برنامه و تجهيزات و نيز اطمينان از ادامه فعاليت

 : توان به اختصار نام برد به اين ترتيب اهداف مميزي را با توجه به اهميت آنها مي
  هدف دار از نحوه فعاليت پيمانكار، براي تعيين ميزان انطباق آن با خط مشي تعريف شده  ارزيابي مستند و-
  اطمينان از شناسايي عوامل بالقوه ايجاد حادثه -
  ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اصالحي براي بهبود مستمر -
 هاي آتي   نگرش واقعي به فرآيند تصميم گيري و برنامه ريز-
 روش انجام مميزي  ♦

هـاي    توانـد در قالـب تـيم        با توجه به نوع فعاليت سازمان يا واحد عملياتي و با توجه به حساسيت كار در واحد مربوط، مميزي مـي                    
 . كارشناسي و بطور مستمر و يا متناوب و در مقاطع زماني بخصوص انجام پذيرد

 . پذيرد مميزي از طريق ناظر كارگاه انجام مي : مسئوليت اجراي مميزي -
  :يجه گيري نت ♦

. شـود   پس از انجام مميزي، براي هر بخش و با توجه به نتايج حاصل، وضعيت به صورت مثبت، منفـي يـا مشـروط ارزيـابي مـي                          
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 چك ليست مميزي ايمني

 توضيحات خير بله چك ليست  رديف

  ساختار ايمني واحد-1

 ساختار سازماني واحد ايمني  1-1

       كند؟  نيازها را تامين ميچارت سازماني ايمني حداقل 1-1-1

       شرح وظايف پرسنل تهيه و به آنها ابالغ شده است؟ 1-1-2

       اند؟ پرسنل در زمينه فعاليتهاي خود آموزشهاي الزم را كسب كرده 1-1-3

پرسنل آموزشهاي تخصصي حين خدمت را كسب كرده و داراي تجربه الزم  1-1-4
 باشند؟ مي

      

       گردد؟ هاي بازآموزي پرسنل ايمني به صورت زمان بندي شده تهيه و اجرا مي نامهبر 1-1-5

       باشد؟ سوابق آموزش پرسنل ايمني موجود مي 1-1-6

  جلسات ايمني كارگاه 1-2

       باشد؟ جلسات ايمني ايجاد و اعضاي آن مشخص مي 1-2-1

       گردد؟ غ ميوظايف اعضاي جلسات مشخص و به ايشان ابال 1-2-2

       باشد؟ زمان تشكيل جلسات به صورت منظم مي 1-2-3

 ) يادآوري حوادث–حوادث پرسنلي و بيماريهاي شغلي (آمار حوادث  1-3

       شود؟ تهيه مي) جدول، نمودار و گزارش(آمار ماهيانه و ساليانه بطور مداوم  1-3-1

       شود؟  ميتجزيه و تحليل آماري حوادث انجام  1-3-2

       گيرد؟ آمار به مديريت ارائه و در جلسات كميته ايمني مورد بحث قرار مي 1-3-3

       شود ؟ سوابق ايمني به منظور مقايسه نگهداري مي 1-3-4

در گفتگو و مباحث ايمني، موارد و حوادث از سوي سرپرستان مورد توجه قرار  1-3-5
 گيرند؟ مي

      

       گيرد؟ مروري بر حوادث و آموزش چگونگي جلوگيري از تكرار آنها انجام ميآيا  1-3-6

 آموزشهاي ايمني كاركنان  1-4

       آيا آموزش مقدماتي براي افراد جديد استخدام وجود دارد؟ 1-4-1

       ؟)تقويم آموزشي(آيا برنامه منظمي براي آموزش ايمني كاركنان وجود دارد  1-4-2

       اي جهت سنجش اثربخشي آموزشي وجود دارد؟ آيا برنامه 1-4-3

       شود؟ آيا آموزشهاي ايمني حين خدمت انجام مي 1-4-4

       آيا برنامه مدون بازآموزي وجود دارد؟ 1-4-5

       شود؟ آيا سوابق آموزشي كاركنان نگهداري مي 1-4-6

 نانبازرسي و نظارت بر فعاليتهاي ايمني كارك 1-5

       شود؟ اي اجرا مي آيا برنامه زمان بندي منظمي جهت بازديدهاي دوره 1-5-1
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       شود ؟ آيا بازديدها مطابق دستورالعمل انجام مي 1-5-2

       گردد؟ آيا از بازديدها گزارش تهيه و به ناظر و كارفرما ارجاع مي 1-5-3

 ط پيمانكار اصلي و پيمانكاران جزء كنترل و نظارت بر رعايت مقررات ايمني توس 1-6

       گردد؟ در انتخاب پيمانكار به سوابق فني وي از نظر ايمني توجه مي 1-6-1

       آيا دستورالعملي براي فعاليت پيمانكاران جزء وجود دارد؟ 1-6-2

       نمايد ؟ آيا واحد ايمني بر فعاليت پيمانكاران نظارت مي 1-6-3

       گردد؟ ات هماهنگي براي رعايت مقررات ايمني با نماينده پيمانكار برگزار ميآيا جلس 1-6-4

       گيرد؟ صورتجلسات مربوطه تهيه و پيگيري هاي الزم انجام مي 1-6-5

آيا سوابقي در مورد جلوگيري از فعاليت پيمانكار به دليل عدم رعايت مقررات ايمني  1-6-6
 وجود دارد؟

      

 )نظير انفجار، حفاري و گودبرداري و غيره(كار براي كاهاي خاص مجوز  1-7
       گردد؟ آيا براي انجام فعاليتهاي خطرناك از مجوزهاي قبلي ناظر استفاده مي 1-7-1

       باشد؟ آيا مجوزهاي كار جوابگوي فعاليتها مي 1-7-2

       گيرد؟  كار به دقت انجام مييآيا صدور مجوزها 1-7-3

       شود ؟ آيا سوابق مجوز ها نگهداري مي 1-7-4

  بيمه –تشخيص و ارزيابي خطرات  1-8

       گردد؟ آيا خطرات بالقوه از طريق فرمهاي مخصوص، گزارش مي 1-8-1

       آيا تمام خطرات محيط كار ارزيابي و ريسك وقوع آنها مشخص شده است؟ 1-8-2

يا ساير ) HAZOP(هاي معمول و استاندارد نظير آيا در ارزيابي ريسك از روش 1-8-3
 ؟)باشد چگونگي ارزيابي ريسك مشخص مي(روشها استفاده شده است ؟ 

      

آيا ريسك هاي غير قابل كنترل از لحاظ فني و اقتصادي از طريق بيمه انتقال داده  1-8-4
 شده است ؟

      

جربه و سابقه كافي در اين زمينه استفاده در انجام كارهاي با ريسك باال از افراد با ت 1-8-5
 شود ؟ مي

      

ها، در طول اجراي پروژه آموزش مورد نياز براي پرسنل اجرا  آيا متناسب با ريسك 1-8-6
 شود؟ مي

      

 برنامه هاي اضطراري 1-9

قبل از ( گانه 3اي براي كميته بحران با در نظر داشتن مراحل  آيا طرح و برنامه 1-9-1
به صورت مكتوب ) عيت اضطراري، وضعيت اضطراري و برگشت به شرايط عاديوض

 و متناسب با منابع سازماني وجود دارد؟

      

       اند؟ آيا اعضاي تدوين اين برنامه ها و بازنگري آن مشخص شده 1-9-2

       شود؟ جلسات ارزيابي اين برنامه ها به طور منظم برگزار مي 1-9-3

 الت، تجهيزات و ابزارآالت  ماشين آ-2

 ماشين آالت موتوري 2-1
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       شرايط ظاهري وسايل نقليه و تجهيزات مربوطه و معاينه فني مناسب است؟ 2-1-1

       گردد؟ چك ليست روزانه توسط راننده يا اپراتور تكميل مي 2-1-2

       براي اپراتور يا راننده وجود دارد؟) تخصصي(هاي خاص  آموزش 2-1-3

       باشد؟ گواهينامه داخلي موجود مي 2-1-4

       باشد؟ راننده يا اپراتور هر وسيله مشخص مي 2-1-5

       گواهينامه مربوطه اعتبار دارد؟ 2-1-6

آيا نكات و مقررات ايمني بر اساس دستورالعملهاي سازندگان و چك ليستهاي ايمني  2-1-7
 شود؟ ي ميتهيه شده در برنامه ايمني عمل

   

آيا تمامي قسمتهاي بالقوه خطرناك و در حال حركت ماشين آالت در دسترس بطور   2-1-8
 اند؟ كامل حفاظ گذاري شده

      

 ابزارآالت و وسايل دستي 2-2

       گيرد؟ باشد و مورد استفاده قرار مي آيا روش كار مستند و در دسترس مي 2-2-1

       شود؟  ي در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت ميآيا چك ليستهاي ايمن 2-2-2

       آيا آموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 2-2-3

    شرايط ظاهري و فيزيكي ابزارهاي دستي مناسب است؟ 2-2-4
    دهد ؟ سرپرست مربوط بررسيهاي منظم را اتجام مي 2-2-5
    گيرد؟ رهاي دستي بطور مناسب صورت ميانبار كردن و نگهداري ابزا 2-2-6
 جرثقيلها، وسايل باالبرنده، قالبها، تسمه نقاله و ملحقات 2-3

       باشند؟ باالبرها و وسايل مشابه ها داراي گواهي تست مي 2-3-1

قسمتهاي مختلف باالبرهاي مطابق با دستورالعمل، بازديد و در دفتر مربوطه ثبت  2-3-2
 گرديده است ؟

      

       مقدار بار مجاز و ايمن قابل حمل و كد رنگ آن مشخص شده است؟ 2-3-3

       گيرند؟ قالبها از نظر بازشدگي تست و مورد بازرسي قرار مي 2-3-4

       گيرند؟ آيا كابلها و ساير ملحقات به صورت ادواري مورد بازرسي و آزمايش قرار مي 2-3-5

       ن و مناسب براي صعود به جرثقيل وجود دارد؟وسيله دسترسي ايم 2-3-6

       اپراتورها داراي گواهي نامه تخصصي هستند؟ 2-3-7

       باشد؟ كليد توقف فوري براي تجهيزات باالبر موجود مي 2-3-8

       گيرد؟ آيا دستورالعملهاي سازندگان به صورت كامل مورد استفاده قرار مي 2-3-9

ك ليستهاي ايمني وسايل باالبرنده در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت آيا چ 2-3-10
 شود؟  مي

   

       آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 2-3-11

 ها  ها، راهروها و داربست ها، راه پله نردبان 2-4

       باشد؟ ها مناسب مي تها، راهروها و داربس ها، راه پله شرايط فيزيكي و ظاهري نردبان 2-4-1

       اند؟  متر حفاظ گذاري شده2آيا نردبان هاي ثابت بيش از  2-4-2
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       شوند ؟ هاي ثابت بازرسي مي نردبان 2-4-3

       باشند؟  پله دارند مناسب و داراي نرده مي4هايي كه بيش از  راه پله 2-4-4

        مناسب است ؟هاي عبور شرايط ايمني راهروها و محل 2-4-5

    باشند ؟ ها مناسب بوده و كارت بازديد و ثبت مشخصات را دارا مي شرايط داربست 2-4-6
آيا چك ليستهاي ايمني وسايل باالبرنده در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت  2-4-7

 شود؟  مي

   

       آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 2-4-8

  انبار، نگهداري و استفاده از مواد و مصالح-3

       نحوه انبار كردن  3-1

       گيرد؟ جايي، رنگ آميزي و استفاده از آنها به طور مناسي انجام ميبنحوه حمل، جا 3-1-1

راهنماي فهرست كليه مواد شيميايي، موارد استفاده از آن و نحوه مقابله با خطرات  3-1-2
 شند؟با آن موجود مي

      

       شناسنامه ايمني مواد براي تمام مواد شيميايي و خطرناك وجود دارد؟ 3-1-3

 انبار داري مواد خطرناك و شيميايي  3-2

       باشد؟ آيا انبار داراي دسترسي آزاد براي دسترسي نيروهاي امدادي به آن مي 3-2-1

       دارد؟آيا انبار از مناطق عمومي و مسكوني فاصله  3-2-2

       باشد ؟ آيا انبار در نزديكي آب مصرفي مي 3-2-3

آيا در اطراف گذرگاه شيبدار براي ممانعت از خروج تراوشات به خارج انبار تعبيه شده  3-2-4
 است ؟

      

       آيا براي دسترسي به انبار بايد از ساير ساختمانها عبور كرد؟ 3-2-5

       باشد؟ ار صاف و بدون ترك و لكه ميآيا ديوارهاي انب 3-2-6

       آيا محل جداگانه براي دفتر انبار در نظر گرفته شده است ؟ 3-2-7

       آيا درهاي اضطراري براي انبار در نظر گرفته شده است ؟ 3-2-8

       باشد؟ ها داراي حفاظت كامل و قفل ايمني مي آيا در و پنجره 3-2-9

        ها مجهز به سايبان است ؟ رهآيا پنج 3-2-10

       آيا هواكشها به تعداد كافي و مجهز به فيلتر در انبار وجود دارد؟ 3-2-11

       آيا ليست مواد شيميايي مربوط به هر ماده از انبار وجود دارد؟ 3-2-12

       آيا عالئم هشدار دهنده در قسمتهاي مختلف انبار نصب شده است ؟ 3-2-13

اي تعبيه شده است كه موجب سرد يا  آيا سيستم خنك كننده و گرم كننده به گونه 3-2-14
 گرم شدن مستقيم مواد داخل انبار نشود؟

      

آيا دستور ممنوعيت استفاده از وسايل گرم كننده و گاز سوز و نفت سوز رعايت  3-2-15
 گردد؟ مي

      

ايي و يا گازها در مخازن ثابت در انبارهاي يمآيا دستور عدم نگهداري مايعات شي 3-2-16
 گردد؟ كوچك رعايت مي
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       باشند؟ آيا سقف، ديوارها و سرپناه انبارها از مصالح غير قابل اشتعال مي 3-2-17

       آيا دوش و چشم شوي اضطراري در انبار مواد شيميايي وجود دارد؟ 3-2-18

       ريخ ساخت و ورود آن به انبار است ؟آيا مصرف مواد براساس تا 3-2-19

شوند تاثير شيميايي نامتناسبي بر  آيا مواد شيميايي كه در مجاورت هم نگهداري مي 3-2-20
 هم ندارند ؟

      

 نگهداري مواد قابل اشتعال و قابل انفجار 3-3

 انبار و حفاظ ، تهويه، خاكريز پيراموني)در صورت وجود(انبارها داراي در و پنجره  3-3-1
 مناسب هستند؟

      

       انبارها مرتب، تميز و ايمن مي باشند؟ 3-3-2

       شود ؟ به هنگام تخليه مواد از سيستم اتصال به زمين استفاده مي 3-3-3

 ها نگهداري مواد غير قابل استفاده و قراضه 3-4

       ر در نظر گرفته شده است ؟ها در محل كا آيا محل مناسبي براي انبارداري قراضه 3-4-1

كنترل، نظم و (آيا براي انتقال مواد غير قابل استفاده اقداماتي انجام شده است  3-4-2
 ؟)تربيت

      

       ها، مواد آغشته به نفت، كاغذها و غيره به طور مناسب تفكيك شده اند؟ آيا زباله 3-4-3

  انرژي -4
 برق و الكتريسيته 4-1

جهيزات الكتريكي توسط وسايل دائمي يا موقت حفاظت در مقابل نشتي جريان ت 4-1-1
 محافظت مي گردند؟

      

آزمايش عملكرد، نگهداري نتايج و بازديد از سيستم زمين و چاه اتصال زمين انجام و  4-1-2
 گردند ؟ ثبت مي

      

       تجهيزات الكتريكي داراي عايق بندي سالم هستند ؟ 4-1-3

       شود ؟ اتصال زمين و خصوصيات عايق و ضد حريق بودن آن بررسي مي 4-1-4

گردند و  تمام تجهيزات الكتريكي ضد حريق مطابق دستورالعمل سازنده بازرسي مي 4-1-5
  گردند؟ نتايج در دفاتر ثبت مي

   

رعايت آيا چك ليستهاي ايمني كار با الكتريسيته در برنامه ايمني وجود دارد و  4-1-6
 شود؟  مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 4-1-7
 هواي فشرده 4-2
اند و طبق مقررات و  آيا مخازن تحت فشار، بستها، شيرها و شلنگهاتست شده 4-2-1

 گردند؟ استاندارد بازرسي و آزمايش مي

   

    باشد؟  ميتست هاي مربوطه انجام شده و داراي گواهي تست 4-2-2
    ها وجود دارد؟ خط قرمز در فشار سنج 4-2-3
    گردند؟ شيرهاي اطمينان بطور مناسب بازرسي و تنظيم مي 4-2-4
آيا چك ليستهاي ايمني كار با هواي فشرده در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت  4-2-5

 شود؟  مي
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    جود دارد؟آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران و 4-2-6
    حريق و اتش سوزي 4-3
    باشد؟ لوازم و تجهيزات اطفاء حريق موجود مي 4-3-1
    باشد؟ نحوه شناسايي حريق بطور مناسب مي 4-3-2
    باشند؟ تجهيزات متناسب با نوع حريق و خطر آتش سوزي مي 4-3-3
ست و نگهداري قرار هاي سازنده مورد بازرسي، ت براساس استاندارد و توصيه 4-3-4

 گيرند؟ مي

   

    اند؟ محل هايي كه خطر آتش سوزي دارند مشخص شده 4-3-5
    مقابل وسايل و تجهيزات هيچگونه مانعي وجود ندارد؟ 4-3-6
    سيستم اعالم خطر منطبق براي هر وضعيت خطرناك پيش بيني شده است ؟ 4-3-7
     خود در قبال آن آشنايي دارند؟كاركنان با صداي اعالم خطر و وظايف 4-3-8
هاي سازنده مورد بازرسي و تست قرار  سيستم اعالم خطر براساس استاندارد و توصيه 4-3-9

 گيرند؟ مي

   

    اند؟ راههاي مناسب و كافي براي فرار مشخص شده 4-3-10
  عملياتها و فعاليتهاي كاري-5

    كار در ارتفاع 5-1
    شود؟  ي ايمني كار در ارتفاع در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت ميآيا چك ليستها -5-1-1
    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-1-2
    )منهولها(كار در فضاهاي محبوس  5-2
آيا چك ليستهاي ايمني كار در فضاهاي محبوس در برنامه ايمني وجود دارد و  5-2-1

 شود؟  رعايت مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-2-2
    )شفتها، مغارهاو تونلها(كار در فضاهاي زيرزميني  5-3
آيا چك ليستهاي ايمني كار با در فضاهاي زيرزميني در برنامه ايمني وجود دارد و  5-3-1

 شود؟  رعايت مي

   

    رگران وجود دارد؟آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كا 5-3-2
    حفاري، گودبرداري و ترانشه كني 5-4
آيا چك ليستهاي ايمني كار در گودبرداري و حفاري در برنامه ايمني وجود دارد و  5-4-1

 شود؟  رعايت مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-4-2
    حفاظت از سقوط اشيا 5-5
 ليستهاي ايمني كار به منظور حفاظت از سقوط اشياء در برنامه ايمني وجود آيا چك 5-5-1

 شود؟  دارد و رعايت مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-5-2
    كار بر روي آب 5-6
آيا چك ليستهاي ايمني كار بر روي آب در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت  5-6-1

 د؟ شو مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-6-2
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    عمليات تخريب 5-7
آيا چك ليستهاي ايمني كار در هنگام تخريب در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت  5-7-1

 شود؟  مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-7-2
    و بناييعمليات بتني  5-8
آيا چك ليستهاي ايمني كار در عملياتهاي بتني و بنايي در برنامه ايمني وجود دارد و  5-8-1

 شود؟  رعايت مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-8-2
    اي كارهاي فوالدي و نصب اجزاي سازه 5-9
ي در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت آيا چك ليستهاي ايمني كارهاي فوالد 5-9-1

 شود؟  مي

   

    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-9-2
    شمع و سپركوبي 5-10
آيا چك ليستهاي ايمني كار با سپر و شمع كوبها در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت  5-10-1

 شود؟  مي

   

    ستمر براي كارگران وجود دارد؟آيا اموزشهاي خاص و م 5-10-2
    عمليات خاكي 5-11
   شود؟  آيا چك ليستهاي ايمني عمليات خاكي در برنامه ايمني وجود دارد و رعايت مي 5-11-1
    آيا اموزشهاي خاص و مستمر براي كارگران وجود دارد؟ 5-11-2

  وسايل حفاظت فردي-6
 ارگونومي  6-1

       گيرد؟ ر با استفاده از چك ليست بطور مناسب صورت مينحوه انجام كا 6-1-1

ها و غيره مناسب  نحوه كار اپراتورها راحت بوده و دسترسي به شيرها، كليدها، اهرم 6-1-2
 است ؟

      

       كنند؟ آيا كاركنان آموزشهاي الزم و مستمر را دريافت مي 6-1-3

 حفاظت از سر  6-2

        بايست از كاله ايمني استفاده شود مشخص شده است؟محل هايي كه مي 6-2-1

هايي كه ضرورت دارد  باشد و در محل كاله ايمني تهيه شده و در دسترس مي 6-2-2
 شود؟ استفاده مي

      

 حفاظت از صورت و چشم  6-3

       هايي كه بايد از حفاظ صورت و چشم استفاده شود مشخص شده است؟ محل 6-3-1

       حفاظ چشم و صورت تهيه و نحوه استفاده از آن مناسب است؟ 6-3-2

       شود؟ هاي حفاظتي توسط افراد استفاده مي عينك 6-3-3

       تجهيزات اضطراري درصورت بروز مخاطرات وجود دارد؟ 6-3-4

 حفاظت از پا  6-4

       مشاغلي كه احتياج به حفاظت از پا دارند مشخص شده است ؟ 6-4-1
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       كفش ايمني مورد نياز تهيه شده است ؟ 6-4-2

       شود ؟ كفش ايمني در محيط كار استفاده مي 6-4-3

 لباسهاي حفاظتي  6-5

       مشاعلي كه احتياج به لباس حفاظتي دارند مشخص شده اند؟ 6-5-1

       رد؟گي لباسهاي حفاظتي تهيه و نگهداري آنها به طور مناسبي صورت مي 6-5-2

       تناسب، تميزي و نگهداري خوب مناسب است؟(نحوه استفاده از لباسها  6-5-3

 حفاظت از سيستم تنفسي  6-6

       اند؟ محل ها و شرايطي كه احتياج به وسايل تنفسي دارند مشخص شده 6-6-1

ا مناسب ميزان و تناسب دستگاههاي تنفسي، نحوه استفاده، آزمايش و كنترل آنه 6-6-2
 است؟

      

       اند ؟ كاركنان در چگونگي استفاده از وسايل تنفسي آموزش هاي الزم را ديده 6-6-3

 حفاظت از سيستم شنوايي  6-7

       ارزيابي سطح صداي موجود و زون بندي آنها انجام شده است ؟ 6-7-1

       دركاهش سطح صدا از منبع توليد تدابيري وجود دارد؟ 6-7-2

       اي براي مشاغل خاص انجام مي شود؟ شنوايي سنجي دوره 6-7-3

       حفاظ گوش تهيه و نحوه استفاده از آن مناسب است ؟ 6-7-4

 كمربند ايمني  6-8

       محل ها و مشاغلي كه نياز به كمربند ايمني دارند تعيين شده اند؟ 6-8-1

        كار استفاده مي شود ؟كمربند ايمني تهيه شده و در محيط 6-8-2

       نحوه استفاده از كمربند ايمني آموزش داده شده است ؟ 6-8-3

       برنامه بازبيني و بازرسي منظم از كمربند ايمني وجود دارد ؟ 6-8-4

 حفاظت از دست ها  6-9

       اند ؟ مشاغلي كه نياز به حفاظت از دستها دارند تعيين شده 6-9-1

       هاي حفاظتي تهيه و نحوه استفاده از آنها متناسب است؟ دستكش 6-9-2

 نحوه استفاده، دستورالعمل هاي نگهداري و چگونگي ارائه لوازم حفاظت فردي  6-10
       باشد؟ دستورالعمل ارزيابي ، انتخاب و تهيه لوازم حفاظت فردي موجود مي 6-10-1

        مناسب است؟نحوه استفاده از لوازم فردي 6-10-2

 صورت ظت فرديا لوازم حفبازديدهاي منظم توسط سرپرست كارگاه در خصوص 6-10-3
 گيرد؟ مي

      

  موانع، عالئم و اطالع رساني هشدار دهنده ايمني-7

 موانع اخطاري و هشدار دهنده ايمني 7-1
    ك نصب شده اند؟آيا موانع الزم به تعداد كافي در اطراف نقاط و محلهاي خطرنا 7-1-1
    آيا موانع كافي براي جداسازي ترافيك عبوري از ترافيك كارگاه استفاده شده است؟ 7-1-2
   به منظور تقسيم جريانهاي ترافيكي در مسيرهاي مورد استفاده مشترك افراد و  7-1-3
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 ماشينها موانع مناسب قرار گرفته است؟
 عالئم و راهنماها 7-2
       دار دهنده استاندارد در محل هاي مورد نياز وجود دارد؟عالئم هش 7-2-1

       عالئم هشدار دهنده الزم براي اطالع رساني و آموزش وجود دارد؟ 7-2-2

       عالئم هشدار دهنده براي خطوط برق و پست هاي برق وجود دارد؟ 7-2-3

  نظارت، كنترل و گزارش گيري-8
       ضطراريو برنامه ريزي انظارت  8-1

       گيرد؟ كنترل ورود و خروج افراد، ماشين آالت و غيره بطور مناسب صورت مي 8-1-1

       هاي اضطراري، برنامه ريزي شده، مستند و قابل دسترس هستند؟ وضعيت 8-1-2

تيم هاي الزم براي كمك هاي اوليه، خدماتي و پشتيباني، همگي آموزش ديده و در  8-1-3
 اي اضطراري گنجانده شده اند؟ه تمرين

      

       هماهنگي كننده، آموزش هاي الزم را براي كنترل وضعيت اضطراري ديده است؟ 8-1-4

       باشد؟ هاي اضطراري در محل موجود مي وسايل كمك/مركز كنترل 8-1-5

       بررسي و گزارش حوادث  8-2

ساس مقررات و قوانين جاري انجام ثبت گزارش مصدوميت برا/گزارش حوادث  8-2-1
 گيرد؟ مي

      

       گردد؟ بررسي حادثه و گزارش آن انجام گرفته و در دفتر ثبت مي 8-2-2

گزارش ) كارفرما، ناظر، اداره كار، سازمان تامين اجتماعي(حوادث به مراجع مربوط  8-2-3
 گردد؟ مي

      

       گردند؟ رش و بررسي ميگزا) Near Miss(حوادث به خير گذشته  8-2-4

       گزارش و بررسي حوادث در داخل كارگاه  8-3

       گردد؟ گزارش داخلي تمام مصدوميت ها طبق فرم مربوط انجام مي 8-3-1

       گيرد؟ بررس حادثه بوسيله يك تيم مشخص و ذيصالح، انجام مي 8-3-2

       گيرد؟  سوابق امر مورد توجه قرار ميعلل حادثه مشخص شده و ارتباط موضوعي با 8-3-3

       شود ؟ هاي موثر و مفيد ارائه مي توصيه 8-3-4

       شود؟ اقدامات بعمل آمده مستند مي 8-3-5

       محل هايي كه نياز به تعميرات، بازسازي و اصالح دارند در كارگاه وجود ندارد؟ 8-3-6

       د ندارد؟شرايط نا ايمن در كارگاه وجو 8-3-7

محل كارگاه به مناطق مشخص تقسيم شده و ايمني آنها به مسئولين ايمني محول  8-3-8
 شده است؟

      

       كارگاه و محوطه هاي آن از وضعيت مناسبي برخوردارند ؟ 8-3-9

       اند ؟ مواد غير قابل مصرف از كارگاه خارج شده 8-3-10

        عمومي كارخانه و محوطه آن مناسب است ؟نظم و ترتيب و نظافت 8-3-11

       محل رفت و آمد وسائل نقليه و افراد مشخص مي باشد؟ 8-3-12
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       شود ؟ از كدهاي رنگي راهنما بصورت يكنواخت و مشخص استفاده مي 8-3-13

       عالئم راهنما و هشدار دهنده در اين مسيرها نصب شده است ؟ 8-3-14

       ) طبيعي و مصنوعي(روشنايي مناسب  8-3-15

       در محل وجود دارد؟) المپ سوخته(آيا چراغ هاي خاموش  8-3-16

گزارش چراغ هاي خاموش و صدمه ديده بوسيله سرپرستان و بطور مستمر صورت  8-3-17
 گيرد؟ مي

      

       باشد؟ روشنايي تمام مكانها مناسب و در حد استاندارد مي 8-3-18

       شود ؟ در مناطق خطرناك از حباب هاي ايمن استفاده مي 8-3-19

       گيرد؟ تهويه فضاهاي بسته بطور مناسب صورت مي 8-3-20

       باشد؟ نگهداري و سرويس تجهيزات تهويه مناسب مي 8-3-21

       گيرد؟ نمونه گيري از هواي تنفسي انجام مي 8-3-22
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 هداشتچك ليست مميزي ب

 توضيحات خير بله چك ليست  رديف

  بهداشت عمومي -الف 

  ساختار بهداشتي واحد-1

       سازد ؟ آيا چارت سازماني بهداشتي حداقل نيازها را برآورده مي 1-1

       آيا نحوه ارتباط كاركنان شفاف و شرح وظايف آنها تعريف شده است؟ 1-2

       گيرد؟ هاي بهداشتي صورت مي امهآيا اقداماتي جهت پيشرفت برن 1-3

       هاي بهداشتي مشخص و شرح وظايفشان به آنها ابالغ شده است ؟ آيا اعضاي كميته 1-4

       باشد؟ زمان تشكيل كميته به صورت منظم مي 1-5

گيرد و سوابق مربوط  هاي واحد بهداشتي صورت مي اي فعاليت آيا بازديدهاي دوره 1-6
 شود ؟ ينگهداري م

      

هاي واحد بهداشت به پيمانكار واگذار گرديده است موارد  آيا در صورتي كه فعاليت 1-7
 زير رعايت شده است ؟

 سوابق بهداشتي پيمانكار •
 دستورالعمل براي فعاليت پيمانكار •
 نظارت واحد بر فعاليتهاي پيمانكار •
 ارسال تمام گزارشات حوادث ناظر و كارفرما •
 هماهنگي بطور منظم و نگهداري سوابق برگزاري جلسات  •

      

 آيا فعاليتهايي براي تشخيص خطرات و بهداشت بر سالمت افراد انجام شده است؟ 1-8
كار با پرتوها، ميدانهاي مغناطيسي (فعاليتهايي كه با ريسك هاي باال همراه هستند 

 ....) و 

      

  آموزش بهداشت -2

 اند؟ تهاي خود آموزشهاي الزم را ديدهآيا پرسنل در زمينه فعالي 2-1
 شروع به كار •
 آموزشهاي حين خدمت  •
 آموزشهاي خاص  •

      

زماني براي تمام كاركنان اجرا  هاي بازآموزي بهداشت به صورت برنامه آيا برنامه 2-2
 گردد؟ مي

      

       شود ؟ سوابق آموزشي پرسنل نگهداري مي 2-3

 تمر شامل كدام يك از مراحل زيراست؟ آموزش بهداشت به طور مس 2-4
 عوامل ارگونوميكي محيط كار •
 واكنشهاي بهداشتي در شرايط اضطراري •
 آشنايي با مخاطرات محيط كار و ارزيابي آن •
 گيري عوامل زيان آور محيط كار نحوه اندازه •
 ساير آموزشهاي تخصصي بهداشت  •
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  آشپزخانه -3

 فضاي آشپزخانه  3-1

       اصله آشپزخانه از محلهاي آلوده كننده رعايت شده است ؟آيا ف 3-1-1

       باشند ؟ آيا فضاي آشپزخانه مناسب با حجم كار مي 3-1-2

       آيا سقف آشپزخانه به رنگ روشن بدون ترك خوردگي است ؟ 3-1-3

       باشند؟ آيا ديوارهاي آشپزخانه تا سقف كاشي مي 3-1-4

خانه بدون ترك قابل شستشو از جنس موزائيك يا سنگ غير لغزنده با آيا كف آشپز 3-1-5
 باشند؟ شيب مناسب همراه با كف شو مي

      

آيا آشپزخانه داراي تهويه مناسب و هود كافي براي اجاقها و سيستم گرمايشي و  3-1-6
 باشد ؟ سرمايشي متناسب با فصل مي

      

 يخچال و سيستم سرمايش آشپزخانه 3-2

آيا يخچال و فريزر مناسب با حجم كار و منطبق با شرايط و ضوابط بهداشتي  3-2-1
 باشد ؟ مي

      

       گردد؟ دماي محيط آشپزخانه متناسب با فصل، تنظيم مي 3-2-2

 ظروف آشپزخانه  3-3

       باشد؟ آيا محل شستشو و نگهداري ظروف مجزا و مستقل از محل پخت مي 3-3-1

داراي شير آب گرم و ) جمع آوري، شستشو و آب كشي(اي،   ظرفشويي سه مرحلهآيا 3-3-2
 باشد ؟ سرد مشترك مي

      

       باشند؟ آيا ظروف سالم بدون لب پريدگي از جنس شيشه، چيني يا استيل مي 3-3-3

آيا ابزار و وسايل پوست كن، مخلوط كن و خردكن بدون درز و شكاف بوده و به  3-3-4
 باشند؟ قابل جدا كردن و شستشو ميآساني 

      

 نظافت و بهداشت آشپزخانه 3-4

       شود ؟ آيا نظافت وسايل فوق به صورت كامل انجام مي 3-4-1

ها قابل شستشو بوده و كف آنها از زمين فاصله  آيا ميزها، پيشخوانها،كمدها، قفسه 3-4-2
 دارد؟

      

       ه با حشرات و جوندگان اتخاذ گرديده است ؟آيا تدابير الزم براي مقابل 3-4-3

       باشد؟ آيا سطوح و ميزهاي كار صاف و قابل شستشو و داراي روكش ضد زنگ مي 3-4-4

ها و محلولهاي ضدعفوني،  آيا كف آشپزخانه پس از هر پخت و پز با آب و شوينده 3-4-5
 گردد؟ شستشو و ضدعفوني مي

      

 پزخانهنور و تهويه آش 3-5

       گردد؟  نظافت مي"ها مرتبا ها و شيشه آيا نور آشپزخانه كافي بوده و در و پنجره 3-5-1

       باشد؟ ها مجهز به توري زنگ نزن و دربند و فنر مي آيا تمام در و پنجره 3-5-2

       سوزد؟ ها به هنگام استفاده به رنگ آبي مي آيا شعله 3-5-3

 الب آشپزخانهسيستم آب و فاض 3-6

       آيا كيفيت آب مطابق استانداردهاي بهداشتي مي باشد؟ 3-6-1
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       شود؟ آيا سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب به طور كامل انجام مي 3-6-2

 سيستم دفع زباله 3-7

 آيا تعداد زباله دانها كافي و داراي شرايط بهداشتي بوده بطوريكه نظافت كامالً 3-7-1
 باشد؟ رعايت شده و جمع آوري و دفع زباله كامالً بهداشتي مي

      

 برنامه غذايي و نحوه طبخ غذا 3-8

       گردد؟ آيا عدم استفاده از روغن جامد در تهيه غذا رعايت مي 3-8-1

آيا در برنامه غذايي استفاده از حبوبات و سبزيجات به همراه غذا رعايت گرديده است  3-8-2
 ؟

      

ديابت، فشارخون باال، چربي خون باال، ناراحتي (آيا در برنامه غذايي، غذاي رژيمي  3-8-3
 در نظر گرفته شده است ؟) قبلي

      

 بهداشت پرسنل آشپزخانه 3-9

       نمايند؟ آيا كاركنان آشپزخانه قبل از شروع به كار استحمام مي 3-9-1

       ) كفش- پيش بند - كاله سفيد -روپوش (ارند؟ آيا كاركنان لباس كار مخصوص د 3-9-2

ايا لباس كار و سائل نظافت و استحمام به تعداد كافي در اختيار كاركنان آشپزخانه  3-9-3
 گيرد؟ قرار مي

      

       شود؟ آيا شستشوي لباس كاركنان آشپزخانه مجزا از ساير كاركنان انجام مي 3-9-4

 تهيه پخت و توزيع مواد غذايي داراي كارت بهداشتي معتبر مي آيا تمام كاركنان 3-9-5
 باشند؟

      

       نمايند؟ آيا كاركنان آشپزخانه قبل از شروع به كار استحمام مي 3-9-6

       نمايند؟ آيا كاركنان بهداشت فردي را رعايت مي 3-9-7

  ايمني آشپزخانه  3-10

چسب گاز استريل، قيچي، پنس، پماد (داقل وسايل آيا جعبه كمكهاي اوليه با ح 3-10-1
 در محل مناسبي نصب شده است ؟) سوختگي، ماده ضدعفوني كننده، چسب زخم

      

       گيرد؟ آيا نكات بهداشتي به صورت پوستر و تابلو در معرض ديد افراد قرار مي 3-10-2

        دارند؟ايا افراد به عالمت نكشيدن سيگار در محيط كار توجه 3-10-3

       باشد؟ آيا آشپزخانه به سيستم اعالم و اطفاء حريق مجهز مي 3-10-4

       آيا ايمني وسايل برقي در آشپزخانه رعايت شده است ؟ 3-10-5

       آيا كپسول آتش نشاني در محل نصب شده است ؟ 3-10-6

       ؟شود  اي از كپسول ها انجام مي آبا بازديدهاي دوره 3-10-7

       باشند؟ آيا اجاقها مجهز به ترموكوپل مي 3-10-8

 تعداد پرسنل آشپزخانه  3-11
    نفر...... تعداد شاغليني كه در امر تهيه و پخت مواد غذايي دخالت دارد  3-11-1
    نفر .... تعداد شاغليني كه در امر توزيع غذايي دخالت دارد  3-11-2
 ل مواد مصرفيشرايط حمل و نق  3-12
   مجهز بودن (آيا حمل و نقل مواد مصرفي به طريق بهداشتي انجام مي گيرد؟ 3-12-1
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 )ماشين حمل و نقل به سيستم سردخانه
 روش تهيه گوشت و مرغ مصرفي ، ساير مواد غذايي فاسد شدني  3-13
    گردد؟ آيا عدم استفاده از مرغ با پوست در پخت غذا رعايت مي 3-13-1
آيا تمام گوشتهاي مصرفي اعم از گوسفند، گوساله، مرغ و ماهي داراي مجوز  3-13-2

 شود؟ بهداشتي بوده و از منابع معتبر تامين مي
   

آيا ميز كار گوشت و مرغ از جنس تفلون بوده و پس از پايان كار تميز و ضدعفوني  3-13-3
 شود؟ مي

   

    گردد؟ تي از انجماد خارج ميآيا مواد غذايي منجمد به طريقه بهداش 3-13-4
    آيا نگهداري تمام ضايعات گوشتهاي مصرفي در يخچال ممنوع است؟ 3-13-5
 شرايط محل نگهداري گوشت مصرفي  3-14
    باشد؟ آيا شرايط نگهداري گوشت و مرغ مصرفي مناسب مي 3-14-1

  سردخانه-4
ده و بطور منظم برودت آن كنترل آيا يخچال و سردخانه مجهز به دما سنج سالم بو 4-1

  گردد؟ مي
   

    گيرد؟ آيا نظافت داخل يخچال و سردخانه بطور منظم انجام مي 4-2
    باشد؟ آيا يخچال و سردخانه مجهز به برق اضطراري مي 4-3
    شود؟ هاي گوشت بطور صحيح انجام مي آيا نگهداري الشه 4-4
    شود؟ ناسب در يخچال نگهداري ميآيا تمام مواد غذايي در ظروف م 4-5
آيا نگهداري سبزيجات و ميوه جات در يخچال به طريقه بهداشتي و بعد از شستن  4-6

 شود؟ و ضدعفوني كردن آنها انجام مي
   

    آيا كاركنان در موقع ورود به سردخانه از كفش مخصوص استفاده مي كنند؟ 4-7
خت و توزيع غذا به نكات ايمني و بهداشتي پ آيا در تمام قسمتهاي نگهداري،  4-8

 توجه شده است؟) بصورت تابلو يا پوستر(
   

    باشد؟ آيا نگهداري مواد غذايي بطور جداگانه با طبقه بندي مشخص مي 4-9
    باشد؟ آيا حجم مواد غذايي نگهداري شده متناسب با فضاي يخچال و فريزر مي 4-10
    شوند؟ ته جدا از هم نگهداري ميآيا مواد خام و مواد پخ 4-11
آيا به اين نكته توجه مي . باشد نگهداري غذاي پخته بيش از يك روز مجاز نمي 4-12

 شود؟
   

رعايت ) اسانسها، جوش شيرين و رنگها(آيا عدم استفاده از مواد افزودني غير مجاز  4-13
 ؟گردد مي

   

عدم ذوب و انجماد (شود؟  ت انجام ميآيا جابجا كردن مواد يخ زده در دماي ثاب 4-14
 )مجدد

   

    ...)به تفكيك گوشت، سبزيجات و ( گردد؟  آيا طبقه بندي مواد يخ زده رعايت مي 4-15
    گردد؟ آيا تاريخ انجماد روي بسته هاي مواد غذايي ثبت مي 4-16
    دد؟گر آيا تقدم و تاخر مصرف مواد غذايي نسبت به تاريخ آنها رعايت مي 4-17

 )مواد غذايي( انبار مواد خشك -5
    آيا انبار در محل مناسبي واقع شده است؟ 5-1
    باشد؟ آيا سطح و فضاي انبار متناسب بانوع و ميزان مواد ذخيره شده مي 5-2
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    باشد؟ آيا انبار داراي قفسه بندي مناسب مي 5-3
     و مزاحمت تردد نداشته باشند؟آيا مواد به گونه اي چيده شده اندكه خطر سقوط 5-4
    آيا ساختمان انبار از مصالح مقاوم، صاف، بدون ترك خوردگي و قابل نظافت است؟ 5-5
براي جلوگيري از (آيا تا ارتفاع مناسب درب ورودي ورق آلومينيم نصب شده است؟  5-6

 )نفوذ حشرات موذي
   

 شستشو و مجهز به توري و فنر مي باشد آيا تمام در و پنجره هاي انبار سالم، قابل 5-7
 ؟

   

 ديوارها از جنس بتون و مصالح مقاوم در مقابل جوندگان مي  80cmآيا تا ارتفاع  5-8
 باشد؟

   

باشد و از تابش مستقيم  آيا درجه حرارت انبار متناسب با نوع ماده ذخيره شده مي 5-9
 شود؟ نور خورشيد بر روي مواد غذايي جلوگيري مي

   

در ظروف در دار و به ارتفاع ...) حبوبات، سبزيجات و (آيا مواد غذايي فاسد نشدني  5-10
20 cmنگهداري اين مواد بصورت فله (شود؟   از زمين، روي بالت نگهداري مي

 )باشد ممنوع مي

   

    آيا كاركنان انبار مجهز به لباس كار مناسب و داراي كارت بهداشتي معتبر هستند؟ 5-11
آيا به اين نكته كه نبايد ظروف خالي و وسايل اسقاطي را در انبار نگهداري نمود  5-12

 شود؟ توجه مي
   

    شود؟ آيا نظافت و گندزدايي انبار بطور منظم انجام مي 5-12
    شود؟ آيا به اين نكته توجه مي. باشد ورود افرا د متفرقه به داخل انبار ممنوع مي 5-14

  رستوران-6
    باشد؟ آيا فضاي غذاخوري متناسب با تعداد كاركنان مي 6-1
آيا محل غذاخوري داراي ميزو صندلي به تعداد كافي براي كاركناني كه در يك  6-2

 خورند وجود دارد؟ زمان غذا مي
   

    باشد ؟ بدون ترك و به رنگ روشن مي آيا سقف سالن غذاخوري صاف،  6-3
شي بدون ترك خوردگي و مقاوم در مقابل ورود حشرات و آيا ديوارها از جنس كا 6-4

 باشد ؟ جوندگان مي
   

    باشد ؟ آيا كف قابل شستشو با شيب مناسب به سمت كفشو مي 6-5
آيا ميز و صندلي ها از جنس مقاوم قابل شستشو بدون ترك خوردگي و درز مي  6-6

 باشد ؟
   

    ال كاغذي براي هر ميز وجود دارد؟آيا نظافت روميزها مناسب مي باشد؟ دستم 6-7
آيا محل غذاخوري داراي تهويه مناسب و مجهز به وسايل گرمايشي و سرمايشي  6-8

 مناسب با فصل مي باشد ؟
   

    آيا روشنايي محل غذاخوري كافي است ؟ 6-9
    آيا منابع روشنايي از نظافت كافي برخوردار است؟ 6-10
    رب دار به تعداد كافي در محلهاي مناسب قرار دارد؟آيا زباله دانهاي د 6-11
آيا در مسير ورود كاركنان به محل غذاخوري، دستشوي مجهز به آب گرم و سرد،  6-12

 صابون و وسايل خشك كردن دست و صورت وجود دارد؟
   

 آيا قبل از ورود به غذاخوري بر تعويض لباس كارگراني كه با مواد سمي و عفونت زا 6-13
 شود؟ سروكار دارند نظارت مي
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آيا در و پنجره هاي غذاخوري مجهز به توري و فنر و وسايل مبارزه با حشرات  6-14
 باشد؟ مي

   

    شود؟ ارائه خدمت توسط پيشخدمتها با سرعت و دقت كافي انجام مي 6-15
    شود؟  ميآيا وسايل نظافت مورد استفاده پيشخدمتها با سرعت و دقت كافي انجام 6-16
    آيا نحوه توزيع مخلفات غذا مناسب است؟ 6-17
    آيا نحوه توزيع و سرو چاي مناسب است؟ 6-18
    در سالن غذاخوري جعبه كمكهاي اوليه وجود دارد؟ 6-19
    كامالً تميز است؟....) سيني، بشقاب و ليوان (وسايل سرو غذا  6-20

  سرويس بهداشتي-7
 ختكنحمام و ر  7-1
 حمام  7-1-2

  نفر كارگر يك دوش آب گرم و سرد وجود دارد؟15آيا به ازاء هر 
   

. در كارگاههايي كه شاغلين آنها با سموم و مواد عفونت يا مواد غذايي سروكار دارند 7-1-3
 نفر اضافي 10 نفر كارگر يك دوش آب گرم و سرد و به ازاء هر 10براي يك الي 

 شود؟ ديگر در نظر گرفته مييك دوش آب گرم و سرد 

   

آيا محل دوشها مقاوم، قابل شستشو، غير لغزنده و داراي شيب كافي به سمت  7-1-4
 كفشوي مي باشد ؟

   

آيا سقف حمامها صاف يا رنگ روغني روشن و بدون ترك خوردگي وديوارها تا  7-1-5
 باشند؟ سقف كاشي و به رنگ روشن مي

   

     رعايت شده است؟120 * 90 دوش آيا مساحت كف محل 7-1-6
    حمام و محل دوش بطور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدايي مي شوند؟ 7-1-7
    باشد؟ آيا محوطه حمام داراي هواكش متناسب فضاي آن مي 7-1-8
شود، آيا اين  چنانچه براي گرم كردن حمام از منابع حرارتي غيرمركزي استفاده مي 7-1-9

 ر خارج از محوطه حمام در محل مناسبي قرار دارند؟منابع د
   

شود و تمام كليد و  اي استفاده مي آيا در داخل حمام از المپ ايمني با حباب شيشه 7-1-10
 پريزها در خارج از حمام قرار دارند؟

   

    باشند؟ آيا حمامها داراي محل مناسبي به عنوان رختكن براي تعويض لباس مي -7-1-11
    شود؟ آيا به نكته توجه مي. باشد شستشوي هر نوع البسه كاري در حمام ممنوع مي 7-1-12
    باشند؟ آيا حمامها داراي سطل زباله ضد زنگ با كيسه مي 7-1-13
    باشند؟ آيا كاركنان داراي قفسه هاي انفرادي براي تعويض لباس شخص مي 7-1-14
 رختكن 7-1-15

  كارگاه و محل دوشها متناسب مي باشد؟آيا فاصله رختكن از محل
   

اي ساخته شده اندكه داراي محل نگهداري مجزا براي لباس  ها به گونه آيا قفسه 7-1-16
 بيرون، وسائل حفاظت فردي و كفش ايمني باشد؟

   

آيا قفسه ها شيبدار، قابل شستشو و داراي كركره ثابت ورود و خروج هوا و قفل  7-1-17
 باشند؟ مي

   

    باشند؟ آيا ديوارهاي رختكن صاف به رنگ روشن و تميز مي 7-1-18
    باشد؟ آيا رختكن داراي نور كافي و تهويه مناسب مي 7-1-19
    آيا در رختكن قسمتي براي خشك كردن حوله و لباسهاي مرطوب وجود دارد؟ 7-1-20
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    ب دار در رختكن وجود دارد؟آيا سطل زباله دردار، قابل شستشو، با كيسه زباله در 7-1-21
    شود؟ آيا نظافت رختكن بطور مرتب انجام مي 7-1-22
آيا اقدامات الزم براي جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان موذي به رختكن انجام  7-1-23

 شده است؟
   

آيا در قسمتهايي كه بامواد سمي و عفونت زا سرو كار دارند ماشين لباسشويي و  7-1-24
 در پاك كننده در دسترس مي باشد؟پو

   

    گيرد؟ آيا صابون وحوله اختصاصي در اختيار كاركنان قرار مي 7-1-25
 توالت و دستشويي 7-2
 توالت  7-2-1

 باشد؟ آيا تعداد توالتها متناسب با تعداد كاركنان مي
  توالت 1 نفر شاغل حداقل 1 ~ 9براي  

 ت  توال2 نفر شاغل حداقل 10 ~ 24براي  

  توالت 3 نفر شاغل حداقل 25 ~ 49براي  

  توالت 4 نفر شاغل حداقل 50 ~ 74براي  

  توالت 5 نفر شاغل حداقل 70 ~ 100براي  

 نفر 30 نفر باشد به ازاي هر 100در كارگاههايي كه تعداد شاغلين آنها بيش از 
 شود؟ اضافي حداقل يك توالت درنظر گرفته مي

   

    والتها از محل كارگاه مناسب مي باشد؟آيا فاصله و محل ت 7-2-2
آيا ديوارها تا سقف كاشي بدون ترك خوردگي به رنگ روشن و قابل شستشو مي  7-2-3

 باشند؟
   

    آيا سقف صاف بدون ترك خوردگي به رنگ روشن و قابل شستشو مي باشد؟ 7-2-4
 جنس موزائيك سنگ  از"آيا كف مقاوم، صاف، قابل شستشو و گندزدايي و ترجيحا 7-2-5

 مي باشد؟
   

آيا كاسه توالت به رنگ روشن، صاف ، بدون ترك خوردگي و قابل شستشو و  7-2-6
 باشد؟ گندزدايي مي

   

    باشد؟ آيا توالت مجهز به سيفون مي 7-2-7
    باشد؟  متر مي1 سانتي متر و حداقل طول آن 80آيا حداقل عرض توالت  7-2-8
    باشد؟ اراي شير آب با شلنگ برداشت آب ميآيا توالت د 7-2-9
    باشد؟ آيا توالت داراي تهويه و روشنايي مناسب مي 7-2-10
    باشد؟ آيا تمام پنجره ها مجهز به توري ضد زنگ مي 7-2-11
    باشد ؟ آيا درب توالت مجهز به پشت بند درب مي 7-2-12
    گيرد؟ ور مجهز انجام ميآيا شستشو و ضدعفوني كردن توالتها بط 7-2-13
    باشد؟ آيا توالتها مجهز به سطل زباله درب دار، زنگ نزن و قابل شستشو مي 7-2-14
 دستشوئي  7-2-15

 ؟آيا تعداد دستشوئي ها متناسب باتعداد كاركنان مي باشد
  دستشوئي 1 نفر شاغل حداقل 1-15براي  

  دستشوئي 2 نفر شاغل حداقل 16-30براي  

  دستشوئي3 نفر شاغل حداقل 31-50براي  

  دستشوئي 3 نفر شاغل حداقل 51-75براي  
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  دستشوئي 5 نفر شاغل حداقل 76-100براي  
    باشد؟ آيا محل دستشوئي ها در مجاورت نمازخانه، غذاخوري و توالت مي 7-2-16
    باشد؟ آيا دستشوئي ها داراي شير آب گرم و سرد مي 7-2-17
    باشد؟  دستشوئي به رنگ روشن، صاف و بدون ترك و قابل شستشو ميآيا كاسه 7-2-18
    باشد؟  متر مي1 سانتي متر و طول آن 60آيا عرض دستشوئي حداقل  7-2-19
    آيا صابون مايع تمام اوقات در دستشوئي وجود دارد؟ 7-2-20
ريكي، حوله خشك كن الكت(آيا وسايل خشك كن مناسب در دستشوئي وجود دارد؟  7-2-21

 )كاغذي
   

    شود؟ آيا دستشوئي بطور مرتب شستشو و گندزدايي مي 7-2-22
  محل استراحت و خوابگاهها-8

در و ديوار و سقف (باشد؟  آيا ساختمان خوابگاه داراي شرايط بهداشتي مناسب مي 8-1
(.... 

   

    آيا تخت سالم به تعداد افراد وجود دارد ؟ 8-2
    بالش و تشك مناسب براي تمام افراد ساكن موجود است؟آيا پتو،  8-3
    آيا چراغ خواب براي هر تخت وجود دارد؟ 8-4
    )طبيعي و مصنوعي(آيا تهويه خوابگاه مناسب است؟  8-5
با محل مجزا و جا كفشي براي هر نفر ) براي تهويه(آيا كمد لباس با كركره ثابت  8-6

 شده است؟بطور جداگانه در نظر گرفته 
   

    آيا امكانات گرمايشي و سرمايشي مطلوب است ؟ 8-7
    آيا تعويض مالفه ها بطور هفتگي انجام مي شود؟ 8-8
آيا نظافت و گردگيري خوابگاهها، نظافت پنجره ها، سم پاشي و ضدعفوني محوطه  8-9

 شود؟ بطور مرتب انجام مي
   

    ابگاه و محوطه اطراف انجام شده است؟آيا اقدامات الزم براي زيباسازي خو 8-11
    آيا سطل زباله بهداشتي در قسمتهاي مختلف خوابگاه وجود دارد؟ 8-12
با (آيا سالن غذاخوري مجزا براي استفاده افراد ساكن در نظر گرفته شده است؟  8-13

 )شرايط بهداشتي
   

    ه وجود دارد؟آيا سالن اجتماعات با امكانات كافي از جمله كتابخان 8-14
    آيا يخچال با فضاي كافي براي تمام افراد در نظر گرفته شده است؟ 8-15
    آيا دسترسي افراد به آب آشاميدني گوارا به راحتي امكان پذير است؟ 8-16
متناسب با تعداد ساكنين خوابگاه ) با شرايط ذكر شده(آيا سرويسهاي بهداشتي  8-17

 باشد؟ مي
   

     خوابگاه از نور كافي برخوردار است؟آيا 8-18
    آيا چيدمان خوابگاه مطلوب است؟ 8-19
    آيا رختشويخانه با تمام امكانات و خشك كن در محل استراحتگاه وجود دارد؟ 8-20
    آيا امكانات ارايشگاه و اصالح با رعايت تمام موازين بهداشتي وجود دارد؟ 8-21

 )ختشويخانه ر( محل شستشوي البسه -9
    باشد ؟ آيا ديوارها تا زير سقف كاشي سراميك و بدون ترك خوردگي مي 9-1
    مسطح، بدون فرورفتگي، قابل شستشو و از جنس موزائيك و "آيا كف محل كامال 9-2
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 باشد ؟ يا سنگ و با شيب مناسب به سمت كفشو مي
    شود؟ اي درب و سقف انجام مي آيا رنگ آميزي دوره 9-3
    باشد ؟ آيا سيستم تهويه مناسب مي 9-4
    آيا براي پنجره هاي مشرف به خارج توري نصب شده است ؟ 9-5
    گيرد؟ آيا شستشو و نظافت مرتب كف و ديواره ها انجام مي 9-6
    باشد؟ آيا مواد شوينده استاندارد به ميزان مورد نياز در دسترس مي 9-7
از ساير البسه ها ) بيمارستاني يا درمانگاهي(ه مواد خوني و عفوني آيا البسه آلوده ب 9-10

 گيرد؟ جداگرديده و شستشوي آنها مجزاي صورت مي
   

    گيرد؟ آيا ضدعفوني نمودن روزانه محل بوسيله مواد استاندارد صورت مي 9-11
    گردند؟ ها بطور مرتب ضدعفوني مي آيا البسه و ملحفه 9-12
ذاردن البسه و ملحفه ها بر روي زمين بدون استفاده از بالت خودداري آيا از گ 9-13

 شود؟ مي
   

  وضعيت آب آشاميدني-10
    باشد؟ آيا آب آشاميدني كاركنان تصفيه شده مي 10-1
    شوند؟ آيا مخازن آب، استاندارد بوده و به طريقه اصولي نگهداري مي 10-2
قارچها، (ظ امكان آلودگي به عوامل بيولوژيك آيا وضعيت آب آشاميدني از لحا 10-3

 به طورمرتب مورد بازبيني و آزمايش قرار مي گيرد؟...) انگلها و 
   

  درمانگاه-11
    آيا وضعيت مركز درماني كاركنان متناسب با نوع كار و تعداد كاركنان مي باشد؟ 11-1
    ؟مسافت اولين مركز درماني تا محل كار رعايت شده است 11-2
    آيا كاركنان ازوضعيت بهداشتي و رفاهي درمانگاه رضايت دارند؟ 11-3
    نمايد؟ آيا كاركنان از لوارم حفاظت فردي استفاده مي 11-4
    آيا افراد مورد معاينات دوره اي قرار مي گيرند؟ 11-5

  پرتوها -12
    آيا مواد پرتوزا وجود دارد ؟ 12-1
    ......باشد؟ تعداد ع پرتوزا زياد ميآيا تعداد مناب 12-2
آيا تاكنون اندازه گيريهايي در اين زمينه انجام شده است؟ گزارش مربوطه موجود  12-3

 باشد؟ مي
   

    باشند؟ چه تعداد از كاركنان در معرض پرتو مي 12-4
    باشند؟ آيا كاركنان مجهز به لوازم حفاظت فردي مناسب مي 12-5
    كنون براي كاهش اثرات سوء پرتوها كاري انجام شده است؟آيا تا 12-6
 گيرد؟ آيا اندازه گيري در زمينه پرتوها به صورت دوره اي انجام مي 12-7

 ....تاريخ آخرين اندازه گيري 
   

    آيا كاركنان اطالعات كافي در زمينه خطرات كار با مواد پرتوزا را دارند؟ 12-8
    باشند؟ توزا مجهز به تجهيزات ايمني ميآيا دستگاههاي پر 12-9

  عوامل شيميائي-13
    آيا مواد شيميائي در محل كار وجود دارد؟ 13-1
    بيان كنيد؟) جامدات، مايعات، بخارات، گازها(مواد شيميائي را به تفكيك نوع آنها  13-2
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تعداد مناسب در آيا لوازم حفاظت فردي براي حفاظت در مقابل مواد شيميائي به  13-3
 دسترس كاركنان قرار دارد ؟

   

    نمايند؟ آيا كاركنان از لوازم حفاظت فردي مناسب استفاده مي 13-4
    شود؟ آيا برچسب گذاري بر روي مواد شيميائي به دقت انجام مي 13-5
    شود؟ آيا آموزشهاي الزم درخصوص مواد شيميائي مخاطره آميز به افراد داده مي 13-6
پوست، (آيا روشهايي براي كنترل ورود آالينده ها به بدن از راههاي مختلف  13-7

 شود؟ در محيط كار اعمال مي...) دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و
   

    آيا دستورالعمل خاصي براي كار با مواد شيميائي وجود دارد؟ 13-8
  عوامل بيولوژيكي-14

    جود دارد ؟آيا گرد و خاك در محيط كار و 14-1
...) استفاده از سيكلونها  نظير جمع آوري ذرات تهويه،(آيا راههاي كنترل گرد و غبار  14-2

 شود؟ اعمال مي
   

    آيا لوازم حفاظت فردي براي مقابله با گرد و غبار وجود دارد؟ 14-3
 تا كنون آيا بيماريهاي شغلي ناشي از باكتريها، ويروسها و ساير عوامل بيولوژيك 14-4

 وجود داشته است؟
   

 بيشتر بيماريهاتوليد شده مربوط به كدام يك از عوامل بيولوژيك مي باشد؟ 14-5
  و ساير موارد  انگلها  ويروسها  قارچها باكتريها 

   

انديشيده ...) سم پاشي، تله گذاري و (آيا تدابيري براي از بين بردن جانواران موذي  14-6
 شده است ؟

   

  عوامل ارگونومي-15
    آيا در محيط كار به تطابق كار با فعاليت انسان توجه شده است؟ 15-1
    در چه مكانهاي و كدام گروه از كاركنان با ماشين يا ابزار كار خود مشكل دارند؟ 15-2
آيا تا كنون سعي شده است از بروز حركات تكراري بدني در محيط كار جلوگيري  15-3

 باشد؟ ارشي در اين خصوص در دسترس ميشود؟ گز
   

آيا آموزشهايي براي پيشگيري از بروز خستگي هاي اضافي و زودرس به كاركنان  15-4
داده مي شود؟ مانند تنظيم ساعت كار، تنظيم ساعت استراحت، تامين محل 
 استراحت، انتخاب كاركنان مناسب با آموزش صحيح، تامين امكانات مورد نياز

   

 عوامل رواني -15
    آيا براي اوقات فراغت كاركنان تدابيري انديشيده شده است؟ 15-1
    آيا كاركنان از محيط كار خود، ارتباط با همكاران و ساير موارد راضي هستند؟ 15-2
    آيا روانسجي دوره اي از كاركنان به عمل مي آيد ؟ 15-3
ده اند و نقاط بحراني آن مشخص آيا عوامل زيان آور محيط كار شناسايي ش 15-4

 باشد ؟ مي
   

    آيا روشهايي براي پيشگيري از بروز استرسهاي رواني وجود دارد ؟ 15-5
    شود؟ آيا از نظرات اصالحي كاركنان استفاده مي 15-6
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 چك ليست مميزي محيط زيست

 توضيحات خير بله چك ليست  رديف

  فاضالب -1

 اشتي و صنعتي  تصفيه فاضالب بهد-1-2
    آيا سيستمي براي آناليز و مشخص نمودن تركيب فاضالب خروجي وجود دارد؟ 1-2-1
    ؟آيا بطور منظم آناليز دقيقي بر روي فاضالب صنعتي خروجي انجام مي شود 1-2-2
    در يك محدوده استاندارد قرار دارد ؟) صنعتي و بهداشتي(آيا تركيب فاضالب خروجي  1-2-3
    آيا سيستم تصفيه مناسبي براي تصفيه فاضالب بهداشتي واحد وجود دار د؟ 1-2-4
درصورت وجود سيستم مناسب براي تصفيه فاضالب بهداشتي، تركيب فاضالب  1-2-5

  باتوجه به منبع پذيرنده در يك محدوده استاندارد قرار دارد ؟ تصفيهبهداشتي پس از
   

    راي تصفيه فاضالب صنعتي واحد وجود دارد ؟آيا سيستم تصفيه مناسبي ب 1-2-6
در صورت وجود سيستم مناسب براي تصفيه فاضالب صنعتي، تركيب فاضالب  1-2-7

 صنعتي پس از تصفيه با توجه به منبع پذيرنده در يك محدوده نرمال قرار دارد ؟
   

  دفع فاضالب بهداشتي و صنعتي -1-3
اسبي براي فاضالبهاي بهداشتي وجود ندارد آيا دفع در صورتي كه سيستم تصفيه من 1-3-1

 گيرد؟ آن با استفاده از چاههاي جذبي صورت مي
   

    آيا فاضالب بهداشتي به سمت نزديك ترين تصفيه خانه شهري هدايت مي شود؟ 1-3-2
درصورتي كه سيستم تصفيه مناسبي براي فاضالبهاي بهداشتي وجود ندارد، آيا دفع  -1-3

 وش مناسبي صورت مي گيرد؟آن به ر
   

    گيرد؟ ي صورت ميزآيا دفع فاضالب صنعتي دور از زمينهاي كشاور 1-3-4
    شود؟ آيا فاضالب صنعتي در محل توليد در گودالهايي جمع آوري و نگهداري مي 1-3-5
آيا گودالهاي مذكور در صورت وجود پوشش تحتاني مناسبي براي جلوگيري از آلودگي  1-3-6

 شوند؟ آبهاي زيرزميني دارند و دور از مسير رودخانه هدايت مي
   

شود آيا از آب رودخانه  در صورتي كه فالضالب صنعتي به سمت رودخانه هدايت مي 1-3-7
 گردد؟ براي مصارف آشاميدني استفاده مي

   

 (SOLID WASTE) زباله هاي جامد -2

 ي باشد ؟ميزان زباله هاي جامدتوليدي واحد مشخص م 3-1
 Kg/d) يا Ton/yearمقدار آن را برحسب (

   

 دفع زباله هاي جامد به كدام يك از روشهاي زير صورت مي گيرد؟ 3-2
 جمع آوري شده و از محل دور مي شود  -
 وجود دارد ) Landfill(سيستم دفع بهداشتي  -

 شود  سيستم جمع آوري و دفع خاصي وجود ندارد و در محيط رها مي -

   

آوري  آيا مجهز به سيستم جمع) Landfill(درصورت وجود سيستم دفع بهداشتي   3-3
 شيرابه مي باشد ؟

   

آيا مجهز به سيستم كنترل و ) Landfill(درصورت وجود سيستم دفع بهداشتي   3-4
 آوري گاز مي باشد؟ جمع
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  مدتياين سيستم براي چه) Landfill(درصورت وجود سيستم دفع بهداشتي   3-5
 ؟)برحسب سال(طراحي شده است و عمر فعلي آن چقدر است 

   

 نوع مواد شيميائي دفعي را مشخص كنيد ؟ 3-6
 اسيد  -
 باز  -

 ساير مواد شيميائي نظير ممانعت كننده ها در برابر خوردگي -

   

مقدار آن را مشخص كنيد (آيا مقدار مواد دفعي واحد مشخص مي باشد؟  3-7
(Kg/year) 

   

 باشد ؟ ه دفع مواد شيميائي مذكور مشخص و بر اساس يكي از روشهاي زير مينحو 3-8
 در گودالهايي دفن مي شود  -
آيا گودالها پوشش مناسبي جهت جلوگيري از آلودگي آبهاي زيرزميني  -

 دارد 

 در مخازني ذخيره و از محل دور مي شود -

 ساير روشها  -
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 گرامي خواننده

 فعاليـت  سال سي از بيش گذشت با ،س جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت  نظام فني اجراييدفتر

 معيـار،  ضـابطه،  نامه،آيين قالب در فني، -تخصصي نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 حاضـر  نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات ورتص به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،

 هـاي فعاليـت  بهبـود  و كشـور  در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در

 اينترنتـي  سـايت  در اخيـر  هـاي سـال  در شـده  منتشـر  نشـريات  فهرسـت . شـود  بـرده  كـار  بـه  عمرانـي 

ir.mporg.tec://http دباشمي دستيابي قابل.  

 
 دفتر نظام فني اجرايي
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 اين نشريه 

ــوان   ــا عن ــاي  ب ــي در كارگاهه ــديريت ايمن م
عمراني وبا هدف چگونگي استقرار ايمني پايدار       
وشناخت جنبه هاي كاربردي وعمليـاتي ايمنـي        

 .در كارگاههاي عمراني تهيه گرديده است


