وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

فهرست دوره های ویژه گروه آموزش جهت برگساری در محل صنایع
مدت

کد

ردیف

عنوان دوره ویژه

دوره/ساعت

دوره

103

3

ایٕٙی وبر ثب پرض

00

0

آٔٛزغ ایٕٙی وبر ثب ٌبز وّر

00

100

1

ایٕٙی وبر ثب ٌبزٞب

00

101

2

آؼٙبیی ثب اـٔ َٛمررات  ٚایٕٙی وبر ثب ثب٘ه ٞبی خبز٘ی

00

103

3

ایٕٙی وبر در فّٕیبت ثرؼىبری  ٚرٛؼىبری

00

104

4

اـ َٛوّی ایٕٙی در تقٕیرات ٍٟ٘ ٚذاری

10

105

5

ایٕٙی ثرلىبری در ؼجىٞ ٝبی تٛزیـ ٛٞایی

10

106

6

ایٕٙی در ظیعتٓ ارتی ٚ ًٙحفبؽت در ثراثر ـبفمٝ

00

107

7

ایٕٙی ثرق در پعت ٞبی فؽبر لٛی

00

130

30

ایٕٙی وبر ثب ٔبؼیٗ آالت راٞعبزی

00

133

33

ایٕٙی وبر ثب رراحمبِٟب ِ ٚیفتراوٟب

00

130

30

آتػ ٘ؽب٘ی پیؽرفتٝ

60

131

31

ایٕٙی وبر ثب ِیفتراوٟب

00

132

32

ایٕٙی وبر در پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی

00

133

33

ثیٕبری ٞبی ٘بؼی از وبر در ٔؽبغُ ٔقذ٘ی  ٚفٕرا٘ی

00

134

34

أذاد ٘ ٚزبت در ٔقبدٖ

40

135

35

اـ َٛفرٔب٘ذٞی در فّٕیبت اعفبی حریك

00

136

36

ٔزٛز وبر Permit To work

00

100

37

ایٕٙی ثرق در ؼجىٞ ٝبی فؽبر ضقیف  ٚلٛی

00

101

00

اـ َٛایٕٙی وبر ثب پٕپ ٞبی ثتٗ

00

102

03

ٔذیریت ریعه در ـٙقت ظبختٕبٖ

02

103

00

ایٕٙی ثبرثٙذی ( ریٍری )

00

104

01

ایٕٙی وبر ثب تبٚر وریٗ (رراحمبَ ٞبی ثرری)

00

105

02

ٔذیریت ریعه در ـٙقت ظبختٕبٖ

10

106

03

ظیعتٓ ٞبی ٔذیریت یىپبرچIMS ٝ

00

107

04

ایٕٙی در فّٕیبت ٞبی پیػ را ٜا٘ذازی( )PSSR

00

110

فهرست دوره های ویژه گروه آموزش جهت برگساری در محل صنایع
مدت

کد

ردیف

عنوان دوره ویژه

دوره/ساعت

دوره

113

05

ایٕٙی در فّٕیبت حفبری ٌٛ ٚدثرداری

00

06

ٔذیریت ریعه در وبرٌبٟٞبی ظبختٕب٘ی

00

110

07

ایٕٙی وبر ثب ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ

00

111

10

ٔذیریت ریعه در وبرٌبٟٞبی ظبختٕب٘ی

20

112

13

ایٕٙی وبر در فّٕیبت ظبختٕبٖ

02

113

10

آتػ ٘ؽب٘ی پیؽرفتٝ

20

114

11

ایٕٙی ثٟر ٜثرداری لغبر ؼٟری

00

115

12

ایٕٙی فالئٓ اِىتریىی  ٚظیٍٙبِی ًٙدر لغبر ؼٟری

00

116

13

ایٕٙی فٕٔٛی  ٚثٟذاؼت حرف ٝای در لغبر ؼٟری

00

117

14

ایٕٙی ٍٟ٘ذاری  ٚتقٕیرات تزٟیسات لغبر ؼٟری

00

120

15

تحّیُ ٔ ٚمبثّ ٝثب ظٛا٘ح ریّی

00

123

16

رٕـ آٚری ظٛا٘ح ریّی ،أذاد ٘ ٚزبت  ٚاعفبء حریك در تُ٘ٛ

00

120

17

ایٕٙی وبر در فضبی ٔحذٚد

00

121

20

ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر ٚیصٟٙٔ ٜذظیٗ ٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی

34

122

23

ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر در فّٕیبت تخریت ٌٛ ٚدثرداری در پرٚشٜٞبی فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی

6

123

20

ایٕٙی وبر در ارتفبؿ ٚیصٟٙٔ ٜذظیٗ ٘بؽر در پرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی

6

124

21

ایٕٙی ٘فت تبظیعبت ٔىب٘یىی  ٚپیؽٍیری از حریك  ٚا٘فزبر در پرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی ٚ

6

125

ظبختٕب٘ی
22

ایٕٙی ثرق وبرٌبٞی در پرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی

6

126

23

ایٕٙی درفّٕیبت ثبرثرداری در پرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی

6

127

24

آٔٛزغ پیؽرفت ٝایٕٙی در ـٙبیـ فرایٙذی (ثب رٚیىرد پترٚؼیٕی)

20

130

25

آٔٛزغ ٔمذٔبتی ایٕٙی در ـٙبیـ فرایٙذی (ثب رٚیىرد پترٚؼیٕی)

20

133

26

آٔٛزغ ٔمذٔبتی ایٕٙی در ـٙبیـ فرایٙذی (ثب رٚیىرد اِىترٚؼیٕی)

00

130

27

آٔٛزغ آییٗ ٘بٔ ٝایٕٙی در فّٕیبت ا٘تمبَ ٘یرٚی ثرق

00

131

30

ایٕٙی وبر ثب ٔٛاد خغر٘بن ()HAZMAT

00

132

سرفصل دوره های ویژه گروه آموزش جهت برگساری در محل صنایع

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ٔذت دٚرٜ

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

103

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب پرض

(ظبفت)
00

ٚیصٔ ٜخبعجبٖ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبرٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
اـ َٛوّی ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر – ا٘ٛاؿ پرض ٞب  ٚوبرثرد آٟ٘ب در ـٙقت – ٔخبعرات ٘بؼی از پرض ٞب  ٚرٚغ
ٞبی پیؽٍیری از آٟ٘ب – ا٘ٛاؿ حفبػ ٞب  ٚچٍٍ٘ٛی ٘فت  ٚتقٕیر ٍٟ٘ ٚذاری ـحیح  ٚایٕٗ آٟ٘ب – آؼٙبیی ثب
رٚثٛت  ٚوبرثرد آٟ٘ب در ـٙقت – ٚظبیُ حفبؽت فردی  ٚإٞیت اظتفبد ٜاز آٟ٘ب در وبر ثب پرض – ٔمررات ٚ
آئیٗ ٘بٔٞ ٝبی حفبؽت فٙی  ٚثٟذاؼت وبر ٚیص ٜوبر ثب پرض

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ٔذت دٚرٜ

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

100

ٚیصٜ

آٔٛزغ ایٕٙی وبر ثب ٌبز وّر

(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبرٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب وّر ٔ ٚخبعرات ٘بؼی از آٖ – رٚغ ٞبی تٟیٍٟ٘ ٚ ٝذاری وّر – رٚغ ٞبی ٟٔبر ٘ؽتی ٌبز وّر از
ظیّٙذر  ٚآزٔٞ ٖٛبی دٚر ٜای آٖ – رٚغ ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ٍٟ٘ ٚذاری ایٕٗ ظیّٙذر ٌبز وّر  ٚؼجىٞ ٝبی
پروّریٗ – ویت تؽخیؿ وّر  ٚرٚغ ٞبی اظتفبد ٜاز آٖ – اظتفبد ٜاز ٔبظه ٞبی ضذ ٌبز  ٚرٚغ ٞبی
ٍٟ٘ذاری  ٚثٟذاؼت آٖ – رٚغ ٞبی رٌّٛیری از ثرٚز حریك  ٚا٘فزبر در ا٘جبرٞبی ٍٟ٘ذاری وّر – احرات ٌبز
وّر ثر ٔحیظ زیعت – أذاد  ٚوٕه ٞبی اِٚی ٝدر ٔعٕٔٛیت ثب ٌبز وّر

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ٔذت دٚرٜ

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

101

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب ٌبزٞب

(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبرٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب فٛأُ ؼیٕیبیی زیبٖ آٚر ٔحیظ وبر -آؼٙبیی ثب تمعیٓ ثٙذی ا٘ٛاؿ ٔٛاد ؼیٕیبیی -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ
ٌبزٞب  ٚثخبرات ؼیٕیبیی – آؼٙبیی ثب ثیٕبری ٞب  ٚفٛارق ٘بؼی از ٌبزٞب  ٚثخبرات – آؼٙبیی ثب اظتب٘ذاردٞبی
ٌبزٞب  ٚثخبرات – آؼٕٙبیی ثب ٚظبیُ حفبؽت فردی وبر ثب ٌبزٞب  ٚثخبرات – آؼٙبیی ثب ٘ح ٜٛوبر در فضبٞبی
ٔحفٛر  ٚخغر٘بن – آؼٙبیی ثب الذأبت وٙترِی  ٚوٕه ٞبی اِٚی ٝدر ٌبز ٌرفتٍی – آؼٙبیی ثب ایٕٙی وبر ثب
ظیّٙذرٞبی تحت فؽبر – آؼٙبیی ثب ایٕٙی حُٕ ٘ ٚمُ ٍٟ٘ ٚذاری ٌبزٞب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

103

ٚیصٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)

آؼٙبیی ثب اـٔ َٛمررات  ٚایٕٙی وبر ثب
ثب٘ه ٞبی خبز٘ی

00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبرٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب اـ َٛرجراٖ ظبزی تٛاٖ راوتی – ٛآؼٙبیی ثب ظبختٕبٖ خبز٘ی  ٚثب٘ه ٞبی خبز٘ی – ٔحبظجبت ثب٘ه
خبز٘ی – آؼٙبیی ثب اـ َٛوبر رٌٛالتٛرٞبی ثب٘ه خبز٘ی – اـ َٛایٕٙی ٔ ٚمررات وبر ثب ثب٘ه خبز٘ی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

104

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر در فّٕیبت ثرؼىبری ٚ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

رٛؼىبری
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ایٕٙی در فّٕیبت رٛؼىبری -ایٕٙی در فّٕیبت رٛؼىبری -ایٕٙی در فّٕیبت فبیمىبری -ایٕٙی در فّٕیبت
تراؼىبری -ایٕٙی در فّٕیبت ظ ًٙز٘ی -ؼٙبظبیی خغرات  ٚوبٟ٘٘ٛبی خغر -ریعه ٞبی ؼغّی  ٚا٘ٛاؿ آٖ-
إٞیت ِ ٚس ْٚاظتفبد ٜاز ٚظبیُ حفبؽت فردی در فّٕیبت رٛؼىبری  ٚثرؼىبری.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

105

ٚیصٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)

اـ َٛوّی ایٕٙی در
تقٕیرات ٍٟ٘ ٚذاری

10

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبرٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ؼٙبخت فٛأُ ٔٛحر در ثرٚز ثرق ٌرفتٍی – ؼٙبخت ایٕٙی در خغٛط ا٘تمبَ ٘یرٞٚبی فؽبر لٛی  ٚفؽبر ضقیف
– ؼٙبخت أذاد ٘ ٚزبت در ٔٛالـ ثرٚز حٛادث ٘بؼی از وبر ثرق ٌرفتٍی – ایٕٙی وبر ثب ؽرٚف تحت فؽبر
(ٔخسٖ ،رٚغٗ ،آة  ٚثخبر) – ایٕٙی وبر در فّٕیبت تقٕیراتی در درٔ ٖٚخبزٖ – ایٕٙی وبر ثب تزٟیسات دٚار –
ایٕٙی وبر در ٔخبزٖ ظٛخت ٞ ِِٝٛ ٚبی ٌبز – ایٕٙی وبر ثب ٔٛاد ؼیٕیبیی – ٘ح ٜٛاظتفبد ٜـحیح از ٔٛاد
ؼیٕیبیی در ٔحیظ وبر – پیؽٍیری از خغرات ٔٛرٛد در ٔحیظ وبر – ٘ح ٜٛوبر ایٕٗ ثب اثسار آالت ـٙقتی –
اـٟٙٔ َٛذظی ا٘عب٘ی (ارٌٔٛ٘ٛی) – إٞیت ِ ٚس ْٚاظتفبد ٜاز ٚظبیُ حفبؽت فردی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

130

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب رراحمبِٟب ِ ٚیفتراوٟب

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبرٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ رراحمبِٟب – اـ َٛایٕٙی در اظتمرار  ٚرا ٜا٘ذازی رراحمبِٟب – اـ َٛایٕٙی در وبر ثب رراحمبِٟبی
ٔتحرن  -اـ َٛایٕٙی در وبر ثب رراحمبِٟبی حبثت – آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ثبزرظی ٞبی فٙی در ایٕٙی رراحمبِٟب –
ؼٙبخت رٚغ ٞبی ایٕٗ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزبیی ثب رراحمبِٟب – آؼٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات ایٕٙی وبر ثب
رراحمبِٟب – آؼٙبیی ثب ارسای ِیفتراوٟب  -ثبزرظی فٙی ِیفتراوٟب – رفبیت ٔٛارد ایٕٙی در وبر ثب ِیفتراوٟب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

107

ٚیصٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)

ایٕٙی در ظیعتٓ ارتیٚ ًٙ
حفبؽت در ثراثر ـبفمٝ

00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب اٞذاف ظیعتٓ ارتی٘ – ًٙح ٜٛوبر ثب ا٘ٛاؿ اِىترٚدٞبی ارت – ؼٙبخت ظیعتٓ ارتی٘ ًٙیرٌٚبٚ ٜ
پعت ٞبی فؽبر لٛی – ا٘ٛاؿ ظیعتٓ ٞبی ارتی٘ – ًٙح ٜٛوبر ثب دظتٍبٟٞبی ارت ظٙذ – وبر فّٕی ثب دظتٍبٜ
ارت ظٙذ ( – )work shopؼٙبخت تزٟیسات ـبفمٌ ٝیر – رٚغ ٞبی حفبؽت ظبختٕبٖ ٔ ٚخبزٖ ظٛخت در
ثراثر ـبفم – ٝثررظی ظبختبر ـبفمٌ ٝیرٞبی ظٙتی ٔ ٚذرٖ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

130

ٚیصٜ

ایٕٙی ثرق در پعت ٞبی فؽبر لٛی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ٔرٚری ثر ٔفبٞیٓ  ٚاـغالحبت در ؼجىٞ ٝب  ٚپعت ٞبی ثرق – فیسیِٛٛشی ظب٘ح ٝثرق ٌرفتٍی – فٛأُ ٔٛحر
در ثرق ٌرفتٍی فؽبر ضقیف – رٚغ ٞبی ایٕٗ ظبزی در ثرق فؽبر ضقیف – آؼٙبیی ثب خغرات ثرق فؽبر لٛی
– خغرات احتٕبِی ثرق فؽبر لٛی در پعت ٞبی ثرق ٘ ٚیرٌٚبٟٞب – ظیعتٓ ٞبی اتفبَ ث ٝزٔیٗ (ارتی– )ًٙ
دائٕی ٛٔ ٚلت در پعت ٞب – ٘ىبت ایٕٙی در پعت ٞبی فؽبر لٛی – أذاد ٘ ٚزبت در ظب٘ح ٝثرق ٌرفتٍی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

106

ٚیصٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)

ایٕٙی ثرلىبری در ؼجىٞ ٝبی
تٛزیـ ٛٞایی

10

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی وبُٔ ثب ترا٘عفٛرٔبتٛرٞبی تٛزیـ – آؼٙبیی وبُٔ ثب پبیٞ ٝب – آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ وبثُ  ٚظیٓ – آؼٙبیی
وبُٔ ثب ظیعتٓ رٚؼٙبیی ٔقبثر – آؼٙبیی ثب عرح ٞب  ٚاظتب٘ذاردٞبی ظبخت خغٛط ؼجى ٝتٛزیـ – آؼٙبیی ثب
وٙتٛر ٘ ٚفت ا٘ؽقبثبت فبدی – آؼٙبیی ثب حریٓ ؼجىٞ ٝبی تٛزیـ – آؼٙبیی ثب ٚظبیُ ا٘ذازٌ ٜیری ٔخُ
آٔپرٔتر – ِٚت ٔتر ٚات ٔتر – آؼٙبیی ثب وّی ٝخغرات ٍٙٞبْ وبر ثب ؼجىٛٞ ٝایی – آؼٙبیی ثب خغرٞبی لغـ ٚ
ٚـُ فیٛزٞبی ترا٘ط آؼٙبیی ثب تزٟیسات ایٕٙی وبر ثب ثرق – آؼٙبیی ثب وبر ث ٝؼىُ ثرق دار  ٚثی ثرق –
آؼٙبیی وبُٔ ثب ظیعتٓ ٌرا٘ذٞبی ٔٛلت ،دائٓ  ٚعریم٘ ٝفت ٌرا٘ذ – ؼٙبخت أذاد ٘ ٚزبت در ٔٛالـ ثرٚز
حٛادث ٘بؼی از ثرق ٌرفتٍی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

101

ٚیصٜ

ایٕٙی ثرق در ؼجىٞ ٝبی فؽبر ضقیف

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

 ٚلٛی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ٔمذٔ ٝای ثر پذیذ ٜاِىتریعیت( ٝظبوٗ  ٚربری)  ٚپذیذٔ ٜغٙبعیط  ٚآؼٙبیی ثب خغرات رریبٖ ثرق (
فیسیِٛٛشیىیٔ ،حیغی  ٚتزٟیسات) – ایٕٙی فردی  ٚؼغّی در ثراثر ٔیذاٟ٘بی اِىتریىی ٔ ٚغٙبعیعی ٔ ٚرٚری
ثر ظبختبر ظیعتٓ ففجی ثذٖ ا٘عبٖ – ٔراحُ أذاد ٘ ٚزبت در ظٛا٘ح ثرق ٌرفتٍی٘ ،ح ٜٛا٘زبْ تٙفط
ٔفٛٙفی ٔ ٚبظبش لّجی – ا٘ٛاؿ ظیعتٕٟبی زٔیٗ ؼبُٔ  – TNCS ٚ TNS ٚ TNC ٚ IT ٚ TTآؼٙبیی ثب فّٕىرد
وّیذ ٔحبفؼ ربٖ ٛٔ ٚارد وبرثرد آٖ ،آؼٙبیی ثب ترا٘ط ایسٛٔ ٚ ِٝٚارد وبرثرد آٖ – ٔراحُ ا٘زبْ تقٕیرات ثرق ٚ
ا٘ٛاؿ تزٟیسات حفبؽت فردی ثرای ایٕٙی در ثراثر ثرق ،تفبٚت ٘ح ٜٛلغـ ثرق در ظیعتٕٟبی فؽبر ضقیف ثب
فؽبر ٔتٛظظ  ٚفؽبر لٛی – آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

133

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب ٔبؼیٗ آالت راٞعبزی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔبؼیٗ آالت را ٜظبزی – ؼرایظ اپراتٛرٞبی ٔبؼیٗ آالت – رفبیت ٔٛارد ایٕٙی در ٍٙٞبْ وبر ثب
ٔبؼیٗ آالت را ٜظبزی – ثبزرظی فٙی ٔبؼیٗ آالت را ٜظبزی – ٘ح ٜٛتٟی ٝچه ِیعت ثبزرظی ٔبؼیٗ آالت
را ٜظبزی – حٛادث ٘بؼی از وبر ثب ٔبؼیٗ آالت

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

132

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب ِیفتراوٟب

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ِیفتران ٞب  ٚتزٟیسات ربثزبیی ثبر – رفبیت ٔٛارد ایٕٙی در ٍٙٞبْ ربثزبیی ثبر  -رٚغ تٟیٝ
دظتٛراِقُٕ ٞبی ثبزرظی تزٟیسات ربثزبیی ثبر – حٛادث ٔرتجظ ثب ِیفتران ٞب  ٚاظتبورٞب – رٚغ تىٕیُ
چه ِیعت ٞبی ثبزرظی – ٘ح ٜٛتعت تزٟیسات ربثزبیی ثبر

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

131

ٚیصٜ

آتػ ٘ؽب٘ی پیؽرفتٝ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
60

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٔٛاد ؼیٕیبیی  ٚوبالی خغر٘بن – ایٕٙی ٔخبزٖ ثعت – ٝایٕٙی در فّٕیبت اعفبء حریك – آؼٙبیی ثب
وف  ٚوف ظبزٞب – پٕپ ٞبی آتػ ٘ؽب٘ی – ٞیذرِٚیه در آتػ ٘ؽب٘ی – آثرظب٘ی  ٚرِ ٝپٕپبش – آؼٙبیی ثب
فرٔب٘ذٞی حریك – آؼٙبیی ثب فرٔب٘ذٞی حبدح – ٝأذاد ٘ ٚزبت – ٔب٘ٛر فّٕیبتی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

133

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر در پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر در ظبختٕبٖ ظبزی – ؼٙبخت ایٕٙی در فّٕیبت ظبختٕبٖ – آؼٙبیی ثب
اـ َٛایٕٙی در فّٕیبت ٌٛد ثرداری  ٚحفبری در ـٙبیـ ظبختٕبٖ – آؼٙبیی ثب ٔجب٘ی ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر در
حفر چب ٜدظتی – آؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی وبر ثررٚی دارثعت ٞب ٘ ٚردثبٖ – آؼٙبیی ثب ایٕٙی ٔبؼیٗ آالت
ظبختٕبٖ – تقریف پرٚش ٚ ٜچٍٍ٘ٛی ؼىُ ٌیری آٖ.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

134

ٚیصٜ

ثیٕبری ٞبی ٘بؼی از وبر در ٔؽبغُ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٔقذ٘ی  ٚفٕرا٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب تبریخچ ٚ ٝوّیبت عت وبر  ٚثیٕبری ٞبی ؼغّی – آؼٙبیی ثب فٛأُ زیبٖ آٚر رٚا٘ی ٔحیظ وبر –
ؼٙبخت ثیٕبری ٞبی ریٛی ٘بؼی از وبر – ؼٙبخت ثیٕبری ٞبی ٌٛغ ٘بؼی از وبر – ؼٙبخت ثیٕبری ٞبی
ثیِٛٛشیىی ٘بؼی از وبر – ؼٙبخت ثیٕبری ٞبی پٛظتی ٘بؼی از وبر – ؼٙبخت ثیٕبری ٞبی ٘بؼی از ارتقبؼبت
در ٔقبدٖ  ٚوبرٞبی فٕرا٘ی – فٛارق رعٕی ٘بؼی از ٌرٔب  ٚظرٔب در ٔحیظ وبر – ؼٙبخت ثیٕبری ٞبی
فضال٘ی  ٚاظىّتی ٘بؼی از وبر

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

135

ٚیصٜ

أذاد ٘ ٚزبت در ٔقبدٖ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
40

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٌر٘ ٜٚزبتٚ ،ؽبیف  ٚفّٕیبت ٔرثٛعٞ – ٝذف از فّٕیبت ٘زبت در ٔقبدٖ – ٘مػ اوعیصٖ در حیبت ٔٛرٛدات
ز٘ذ – ٜآؼٙبیی ثب ٌبزٞبی ٔٛرٛد در ٔقبدٖ – ٘ح ٜٛا٘ذازٌ ٜیری  ٚآؼٙبیی ثب دظتٍبٟٞبی ا٘ذازٌ ٜیری ٌبزٞب در ٔقبدٖ –
تمعیٓ ثٙذی ٚؽبیف ثیٗ اؼخبؾ رٛخٞ ٝبی ٘زبت ثغٛر رذاٌبٍ٘ٙٞ ٝبْ حبدح – ٝعرز تٟی ٝثر٘بٔ ٝرفـ ظب٘ح– ٝ
ٔؽخفبت رظپیراتٛرٞبی وٕىی أذاد – ٔؽخفبت  ٚرٚغ اظتفبد ٜاز دظتٍبٞ ٜبی خٛد ٘زبت – ٔمررات رٛؼىبری ٚ
ثرؼىبری در ٔقبدٖ  ٚدر ٔٛالـ اضغراری – اعالفبت فٕٔٛی درثبر ٜآتػ ظٛزی ٞبی ٔقذ٘ی  ٚعجم ٝثٙذی آٟ٘ب –
دیٛارٞبی فبیك وٙٙذ ٚ ٜعریم ٝظبختٗ آٟ٘ب  ٚا٘ٛاؿ آٖ – ٔٛاد آتػ ظٛزی ٔقذٖ – الذأبت رٛخٞ ٝبی در ٔٛالـ اررای
فّٕیبت رفـ ظب٘ح – ٝاعفبء حریك ٞبی زیر زٔیٙی – ا٘تخبة رشیٓ تٟٛی ٝدر ٔٛلـ ثرٚز حریك ٞبی زیر زٔیٙی – وبر
رٛخٞ ٝبی ٘زبت در ؼرایظ حرارت ثبال  ٚپبییٗ – چٍٍ٘ٛی احتراق  ٚا٘فزبر ٌبز زغبَ – فٛأُ ایزبد ؼقّ ٝیب ترل ٝدر
ٔقبدٖ – عریم ٝرٌّٛیری از ا٘تؽبر ؼقّٞ ٝبی ٘بؼی از ا٘فزبر ٌرد زغبَ از ٔحُ ا٘فزبر ث ٝظبیر لعٕت ٞب – الیٞ ٝبی
خغر٘بن  ٚتٟذیذی در ٔقبدٖ – وٕه ٞبی اِٚی( ٝتقریف  ٚاٞذاف) – رٚغ ٞبی تٙفط ٔفٛٙفی  ٚچٍٍ٘ٛی ٔبظبش لّجی
– ا٘ٛاؿ زخٓ ٞب  ٚخ٘ٛریسی ٞب  ٚاٞذاف رٌّٛیری از خ٘ٛریسی – رٚغ ثرخٛرد ثب لغـ فضٞٛب در ظٛا٘ـ – ا٘ٛاؿ ظٛختٍی
 ٚرٚغ ٞبی ثرخٛرد ثب آٟ٘ب – ا٘ٛاؿ ؼىعتٍی ،ؼٛن  ٚتٛضیح ثیٕبری ٞبی وساز ٚ – ... ٚرٛد رعٓ خبرری در چؽٓ ٚ
راٞىبر درٔبٖ  ٚپیؽٍیری از ٚخیٓ تر ؼذٖ ٚضـ ثیٕبر – خفٛـیبت أذادٌر – ٘ح ٜٛحُٕ ٔفذٔٚیٗ.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

136

ٚیصٜ

اـ َٛفرٔب٘ذٞی در فّٕیبت اعفبی حریك

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٔؽخفبت ٔذیر  ٚرٞجر فّٕیبت اعفبیی – وٙترَ  ٚآٔبدٌی پرظ ٚ ُٙتزٟیسات – رٞجری ٔ ٚذیریت
ثر ٘یرٞٚب ثرفّٕیبت اعفبیی – تخٕیٗ ٔیساٖ تزٟیسات ٔٛرد ٘یبز در فّٕیبت اعفبیی – اظتفبد ٜثٟی ٝٙاز ٘یرٞٚب ٚ
تزٟیسات – وٙترَ ٔ ٚذیریت ثر ٘یرٞٚبی غیر ظبزٔب٘ی در فّٕیبت اعفبی ثسري

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

100

ٚیصٜ

ٔزٛز وبر Permit To work

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ؼٙبخت ا٘ٛاؿ ٔخبعرات وبر  ٚاظتراتصی ٞبی وٙترَ در ٔحیظ وبر – ؼٙبخت ٔفبٞیٓ  ٚاٞذاف ٔزٛز وبر ٚ
ربیٍب ٜآٖ در وبٞػ حٛادث – تؽریح چٍٍ٘ٛی ٔىب٘یسْ پیبد ٜظبزی ـذٚر ٘ ٚؾبرت ثر ٔزٛز وبر – تؽریح
ٔعئِٛیت ٞبی ـذٚر ٔزٛز وبر – آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔزٛزٞبی وبر ؼبُٔ ٔزٛز وبر ٌرْ ،وبر ظرد ،وبر در فضبی
ثعت ،ٝوبر در ارتفبؿ ،دارثعت ثٙذی ،رادیٌٛرافی ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزبیی ثبر – تؽریح ظیعتٓ LOTO

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

102

ٚیصٜ

اـ َٛایٕٙی وبر ثب پٕپ ٞبی ثتٗ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات ایٕٙی – ا٘ٛاؿ تزٟیسات ا٘تمبَ ٔٛاد ث ٝارتفبؿ – اـ َٛایٕٙی در اظتمرار  ٚرا ٜا٘ذازی پٕپ
ٞبی ثتٗ – اـ َٛایٕٙی در وبر ثب پٕپ ٞبی ثتٗ ٔعتمُ – اـ َٛایٕٙی در ِ ِٝٛوؽی ٘ ٚح ٜٛا٘تمبَ ثتٗ – رٚغ
ٞبی ایٕٗ حُٕ ثتٗ – اـ َٛایٕٙی تخّی ٝثتٗ در ظبز – ٜاـ َٛایٕٙی وبر در ارتفبؿ ظبزٞ ٜبی ثتٗ ریسی ؼذٜ
– ا٘ٛاؿ ثبزرظی ٞبی پٕپ ٞبی ثتٗ  -آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

106

ٚیصٜ

ٔذیریت ریعه در ـٙقت ظبختٕبٖ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
10

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ترٔیِٛٛٙشی ظبخت ٔ ٚذیریت ریعه – تؽریح ٔذیریت ریعه – ا٘ٛاؿ ریعه ٞب  ٚحٛادث در پرٚشٞ ٜبی
ظبخت – ٔذیریت ریعه در فّٕیبت ظبختٕبٖ ؼبُٔ ؼٙبظبیی ،ارزیبثی ریعه  ٚوٙترَ آٟ٘ب – تحّیُ ریعه
ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی وبر در ارتفبؿ ،دارثعت ثٙذی ،تخریتٌٛ ،دثرداریٔ ،بؼیٗ آالت  – ... ٚثررظی آییٗ
٘بٔٞ ٝبی ٔٛرٛد در فّٕیبت ظبختٕب٘ی – تؽریح ٔذَ  ٚفرایٙذ آٔٛزغ ایٕٙی – آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

103

ٚیصٜ

ٔذیریت ریعه در ـٙقت ظبختٕبٖ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
02

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ترٔیِٛٛٙشی ظبخت ٔ ٚذیریت ریعه – تؽریح ٔذیریت ریعه – ا٘ٛاؿ ریعه ٞب  ٚحٛادث در پرٚشٞ ٜبی
ظبخت – ٔذیریت ریعه در فّٕیبت ظبختٕبٖ ؼبُٔ ؼٙبظبیی ،ارزیبثی ریعه  ٚوٙترَ آٟ٘ب – تحّیُ ریعه
ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی وبر در ارتفبؿ ،دارثعت ثٙذی ،تخریتٌٛ ،دثرداریٔ ،بؼیٗ آالت  – ... ٚثررظی آییٗ
٘بٔٞ ٝبی ٔٛرٛد در فّٕیبت ظبختٕب٘ی– آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

110

ٚیصٜ

ٔذیریت ریعه در وبرٌبٟٞبی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ظبختٕب٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ترٔیِٛٛٙشی ظبخت ٔ ٚذیریت ریعه – تؽریح ٔذیریت ریعه – ا٘ٛاؿ ریعه ٞب  ٚحٛادث در پرٚشٜ
ٞبی ظبختٕب٘ی – ٔذیریت ریعه در فّٕیبت ظبختٕبٖ ؼبُٔ ؼٙبظبیی ،ارزیبثی ریعه  ٚوٙترَ آٟ٘ب –
تحّیُ ریعه ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی وبر در ارتفبؿ ،دارثعت ثٙذی ،تخریتٌٛ ،دثرداریٔ ،بؼیٗ آالت ... ٚ
– ثررظی آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔٛرٛد در فّٕیبت ظبختٕب٘ی– آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

104

ٚیصٜ

ایٕٙی ثبرثٙذی ( ریٍری )

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
ٚاش ٜؼٙبظی  ٚتؽریح فالئٓ ثبرثرداری – ؼٙبخت دظتٛراِقُٕ ٞب  ٚاظتب٘ذاردٞبی ٔرتجظ ثب ثبرثٙذی – آؼٙبیی
ثب ٚؽبیف ٔ ٚعئِٛیت ٞبی ریٍر – ؼٙبخت دلیك تزٟیسات ریٍری تٛظظ ثبرثٙذ – ؼٙبخت رٚغ ٞبی ـحیح ٚ
٘بـحیح ثبرثرداری – ؼٙبخت تىٙیه ٞبی ثعتٗ ثبر – ٔذیریت فّٕیبت ثبر ثرداری  ٚخغرات آٖ (آ٘بِیس ریعه
حٛادث  ٚؼج ٝحٛادث) – آؼٙبیی ثب ٚظبیُ حفبؽت فردی  ٚإٞیت ِس ْٚاظتفبد ٜاز آٟ٘ب – آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

105

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب تبٚر وریٗ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

(رراحمبَ ٞبی ثرری)
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ رراحمبَ ٞبی ثرریٚ -اش ٜؼٙبظی  ٚؼٙبخت ارساء رراحمبَ ٞبی ثرری -اـ َٛایٕٙی در
اظتمرار (ٔ٘ٛتبش)  ٚرا ٜا٘ذازی رراحمبَ ٞبی ثرری – آؼٙبیی ثب خغرات فٕذٍٙٞ ٜبْ وبر ثب رراحمبَ ٞبی ثرری-
ٔالحؾبت ایٕٙی حیٗ وبر ثب رراحمبَ ٞبی ثرری – ؼرایظ ٚ ٚؽبیف اپراتٛر تبٚر وریٗ – ؼرایظ ٚ ٚؽبیف رإٙٞب
 ٚریٍرٞبی ٚارذ ـالحیت در فّٕیبت ثبرثرداری – ؼٙبخت دظتٛراِقُٕ ٞب  ٚاظتب٘ذاردٞبی ٔرتجظ ثب رراحمبَ
ٞبی ثرری -آؼٙبیی ثب ٚظبیُ حفبؽت فردی  ٚإٞیت ِس ْٚاظتفبد ٜاز آٟ٘ب.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

107

ٚیصٜ

ظیعتٓ ٞبی ٔذیریت یىپبرچIMS ٝ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
وّیبت  ٚتقبریف ٔذیریت یىپبرچ – )IMS ( ٝرٚیىردٞب  ٚتئٛری ٞبی ظیعتٓ ٔذیریت یىپبرچ– )IMS( ٝ
ارسای ظیعتٓ ٔذیریت یىپبرچ – )IMS( ٝتؽریح اِسأبت اظتب٘ذارد ٔذیریت ویفیت  - ISO 7003تؽریح
اِسأبت اظتب٘ذارد زیعت ٔحیغی  - ISO 7003تؽریح اِسأبت اظتب٘ذارد ایٕٙی  ٚثٟذاؼت ؼغّی OHSAS
 - 36003اررای ظیعتٓ ٔذیریت یىپبرچٔ - ) IMS( ٝعتٙذ ظبزی  ٚوٙترَ ظٛاثك اظتب٘ذارد ٞبی ٔٛرد
اظتفبد ٜدر ظیعتٓ ٔذیریت یىپبرچٕٔ – )IMS( ٝیسی  ٚپبیػ ظیعتٓ ٔذیریت یىپبرچ)IMS ( ٝ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

110

ٚیصٜ

ایٕٙی در فّٕیبت ٞبی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)

پیػ را ٜا٘ذازی( )PSSR

00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
إٞیت ایٕٙی فرایٙذٔ -عتٙذ ظبزی ایٕٙی فرایٙذ ٔ ٚذیریت ریعه -تؽریح ٔراحُ فٕر ظیعتٓ پیػ راٜ
ا٘ذازی – تؽریح چٍٍ٘ٛی اررای ایٕٙی در فّٕیبت ٞبی پیػ را ٜا٘ذازی (  -)PSSRتؽریح فقبِیت ٞبی ایٕٙی
در فّٕیبت ٞبی پیػ را ٜا٘ذازی.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

113

ٚیصٜ

ایٕٙی در فّٕیبت حفبری ٌٛ ٚدثرداری

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
إٞیت ایٕٙی  ٚثٟذاؼت – ایٕٙی در فّٕیبت ٌٛدثرداری – تؽریح آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔرتجظ – وبرٌب ٜارزیبثی
ریعه در فّٕیبت ٌٛد ثرداریٔ -زٛز ٞبی وبر ٌٛد ثرداری ایٕٙی وبر -فضبی ثعت -ٝایٕٙی تزٟیسات ٌٛد
ثرداری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

112

ٚیصٜ

ٔذیریت ریعه در وبرٌبٟٞبی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
20

ظبختٕب٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
تحّیُ ریعه ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی اررایی در فّٕیبت تخریت ٌٛ ٚدثرداری– تحّیُ ریعه ٞبی ٘بؼی از فقبِیت
ٞبی اررایی در حفبری چبٞ ٜبی دظتی– تحّیُ ریعه ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی اررایی وبر در ارتفبؿ  -تحّیُ
ریعه ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی اررایی در فقبِیت ٔبؼیٗ آالت ،اثسار آالت ،ثبالثر  ٚرراحمبَ ٞب– تحّیُ ریعه ٞبی
٘بؼی از فقبِیت ٞبی اررایی در فقبِیت تخّی ٚ ٝثبرٌیریٍٟ٘ ،ذاری  ٚا٘جبر داری ٔفبِح  ٚتزٟیسات ٔفرفی– تحّیُ
ریعه ٞبی ٘بؼی از فقبِیت ٞبی اررایی در وبر ثب خغٛط ثرق دار – آؼٙبیی ثب ؼیٌ ٜٛسارغ ٘ٛیعی  ٚرفبیت ٘ىبت
حمٛلی ٔرتجظ ثب ٔعئِٛیت ٞبی لب٘٘ٛی ٘بؽراٖ در تعّیٓ ٌسارغ ثٔ ٝرارـ ری رثظ – آؼٙبیی ثب ٚظبیُ حفبؽت فردی ٚ
ظبیر تزٟیسات حفبؽتی  ٚایٕٙی در وبرٌبٞ ٜبی ظبختٕب٘ی – ف ٖٛٙتذریط – آؼٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات ّٔی  ٚثیٗ
إِّّی در حٛز ٚ HSE ٜظبختبر  ٚتؽىیالت ایٕٙی -آؼٙبیی ثب اِسأبت ٔذَ  ٚ HSE-MSاظتب٘ذاردٞبی ثیٗ إِّّی
ٔرتجظ ثب ٔ – HSEعئِٛیت ٞبی لب٘٘ٛی ٟٔٙذظبٖ ٘بؽر  ٚظبیر اروبٖ ظبخت  ٚظبز در حٛز ٜایٕٙی – تزسی ٚ ٝتحّیُ ٚ
دظت ٝثٙذی حٛادث ٘بؼی از وبر در وبرٌبٞ ٜبی ظبختٕب٘ی ثر اظبض آٔبرٞبی رظٕی حجت ؼذ – ٜتؽریح ا٘ٛاؿ رٚغ ٞبی
ؼٙبظبیی خغرات  ٚارزیبثی ریعه (تىٙیه ٞب ٔ ٚتذٞب) – تؽریح ٔذیریت ریعه  ٚا٘ٛاؿ ریعه ٞب  ٚحٛادث در
پرٚشٞ ٜبی ظبخت  ٚظبز– آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

111

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ ٔ ٚخبعرات ٘بؼی از آٖ -اظتفبد ٜاز ٔبظه ٞبی ضذ ٌبز  ٚرٚغ ٞبی ٍٟ٘ذاری
 ٚثٟذاؼت آٖ – آؼٙبیی ثب ٔؽخفبت فیسیىی  ٚؼیٕیبیی ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ – رٚغ ٞبی ایٕٙی در ٔٛارٟٝ
ثب ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ – آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔبظه ٞبی تٙفعی ٚ – EEBA ٚ SCBAاوٙػ در ؼرایظ اضغراری
ثٍٙٞ ٝبْ ا٘تؽبر ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ – آؼٙبیی ثب فالئٓ ثبِیٙی ٔٛار ٟٝثب ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ – آؼٙبیی ثب
فالئٓ ثبِیٙی ٔٛار ٟٝثب ٌبز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ – آؼٙبیی ثب تزٟیسات آؼىبر ظبزٌ ،بز ظِٛفیذ ٞیذرٚشٖ
( دتىتٛرٞب)  -آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

113

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر در فّٕیبت ظبختٕبٖ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
02

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٚظبیُ حفبؽت فردی  ٚایٕٙی در وبرٌبٞ ٜبی ظبختٕب٘ی – ؼٙبخت ٔجب٘ی ایٕٙی در فّٕیبت تخریت
ظبختٕبٖ ٞب -آؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی در فّٕیبت ٌٛد ثرداری  ٚرٚغ ٞبی ؼٙبظبیی خغرات  ٚارزیبثی ریعه
ٔرثٛع – ٝآؼٙبیی ثب ٔجب٘ی اـ َٛایٕٙی  ٚؼٙبظبیی خغرات در حفر چب ٜدظتی – آؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی وبر در
ارتفبؿ  ٚؼٙبظبیی  ٚارزیبثی ریعه ٞبی ٔرثٛع – ٝآؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی وبر ثب ٔبؼیٗ آالت ظبختٕب٘ی –
آؼٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚمررات ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر در ـٙبیـ ظبختٕب٘یٔ( -جحج
دٚازد – )ٓٞآؼٙبیی ثب ٔعئِٛیت ٞبی حمٛلی ٘بؽریٗ در ایٕٙی  ٚؼیٌ ٜٛسارغ ٘ٛیعی  ٚرفبیت ٘ىبت حمٛلی
ٔرتجظ  -آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

114

ٚیصٜ

پیؽرفت ٝآتػ ٘ؽب٘ی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
20

ٚیصٜ

ؼرایظ

ٔذیراٖ  ،وبرؼٙبظبٖ ٔٚعئِٛیٗ ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

 ٚظرپرظتبٖ
ٞذف
تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٔٛاد ؼیٕیبیی  ٚوبالی خغر٘بن – ایٕٙی ٔخبزٖ ثعت – ٝایٕٙی در فّٕیبت اعفبء حریك – آؼٙبیی ثب
وف  ٚوف ظبزٞب – پٕپ ٞبی آتػ ٘ؽب٘ی – ٞیذرِٚیه در آتػ ٘ؽب٘ی – آثرظب٘ی– آؼٙبیی ثب فرٔب٘ذٞی حریك
– آؼٙبیی ثب فرٔب٘ذٞی حبدح – ٝأذاد ٘ ٚزبت – ٔب٘ٛر فّٕیبتی  -آزٖٔٛ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

115

ٚیصٜ

ایٕٙی ثٟر ٜثرداری لغبر ؼٟری

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

پرظ ُٙلغبر ؼٟری ٔؽٟذ

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف  ٚوّیبت  -ایٕٙی  ٚضٛاثظ فقبِیت در لغبرؼٟری -ایٕٙی حروت در خظ اـّی(ٔب٘ٛر  ٚفّٕیبت ؼب٘ت،
وٛپُ  -)backward ،ضٛاثظ ایٕٙی وبر در حریٓ ریّی(ٔمررات ظیر  ٚحروت در پبیب٘ ،ٝتقٕیرٌب ٚ ٜتٛلفٍب-)ٜ
ٔمررات ایٕٙی فٕٔٛی(در پبیب٘ ،ٝتقٕیرٌبٜٞب ،خغٛط ثرقدار ،ؼجى ٝثبالظری  ٚریُ ظ -)ْٛاِسأبت ایٕٙی
پیٕب٘ىبراٖٚ -اوٙػ در ؼرایظ اضغراری در ایعتٍبٜٞب  ٚخغٛط -ضٛاثظ ایٕٙی ٔعبفری در لغبرؼٟری-
ضٛاثظ فٕٔٛی ایٕٙی ظیر لغبرٔ -ذیریت ریعه در لغبرؼٟری -ضٛاثظ دریبفت ٔزٛز وبر  ٚا٘زبْ وبر در
ایعتٍبٜٞب (دظتٛراِقُٕ ٔزٛز ا٘زبْ وبر)ضٛاثظ ٘ ٚح ٜٛتٙؾیٓ  ٚارظبَ ٌسارغ رٚیذادٞب  ٚحٛادث -ایٕٙی
حروت ٛٔ ٚار ٟٝثب ؼرایظ اضغرار  ٚحٛادث -ایٕٙی در فّٕیبت تخّی ٝاضغراری لغبر -ضٛاثظ ایٕٙی در
ٔىبِٕبت  ٚثیظیٓ -ضٛاثظ ایٕٙی حروت لغبر( -ثب  ATPغیرفقبَ-در ٔترٚٚاغ-رٚی ظٛزٖ)

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

116

ٚیصٜ

ایٕٙی فالئٓ اِىتریىی ٚ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ظیٍٙبِی ًٙدر لغبر ؼٟری
ٚیصٜ

ؼرایظ

پرظ ُٙلغبر ؼٟری ٔؽٟذ

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف  ٚوّیبت (تبریخچ ٝفالئٓ  ٚظیٍٙبِی -)ًٙتزٟیسات ارتجبعی  ٚفالئٓ اِىتریىی ثب رٚیىرد ایٕٙی -اـَٛ
ایٕٙی  ٚتىٙیه ٞبی ؼٙبظبیی خغر -ارزیبثی ریعه -ؼٙبظبیی خغرات تزٟیسات ارتجبعی (ثیعیٓ ،ظیعتٓ
ٞبی ا٘تمبَ  -)...ٚؼٙبظبیی خغرات تزٟیسات فالئٓ اِىتریىی (ٔبؼیٗ ظٛزٖٔ،ذار را ،ٜظیٍٙبِی-)..ٚ ًٙ
ضٛاثظ ایٕٙی در خغٛط فبلذ ظیٍٙبِیٔ -ًٙغبِق ٚ ٝثررظی ظٛا٘ح ریّی ٘بؼی از اختالَ در ظیعتٓ
ظیٍٙبِی -ًٙدظتٛراِقُٕ ٞبی ٔرتجظ ثب ظیعتٓ ظیٍٙبِی( ًٙدظتٛراِقُٕ حروت لغبر ثذ ٖٚظیعتٓ
ظیٍٙبِی)...ٚ ًٙ

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

117

ٚیصٜ

ایٕٙی فٕٔٛی  ٚثٟذاؼت حرف ٝای

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

در لغبر ؼٟری
ٚیصٜ

ؼرایظ

پرظ ُٙلغبر ؼٟری ٔؽٟذ

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف  ٚوّیبت ایٕٙی  ٚثٟذاؼت حرف ٝای -ا٘ٛاؿ ٔخبعرات  ٚحٛادث ؼغّی در ٔترٔ - ٚذیریت ریعه
(ؼٙبظبیی ،ارزیبثی ،تحّیُ ،وٙترَ) -ایٕٙی  ٚتزٟیسات حفبؽت فردی در لغبر ؼٟری (در خظ اـّی ،پبیب٘ٞٝب،
تقٕیرٌبٜٞب)٘ -ح ٜٛـحیح اظتفبدٍٟ٘ ٚ ٜذاری تزٟیسات ایٕٙی -ا٘ٛاؿ ایٙترالوی ٚ ًٙایٕٙی فیسیىی در لغبر
ؼٟری ٔ -زٛز ا٘زبْ وبر در لغبر ؼٟری) - (permitفٛأُ زیبٖآٚر ؼغّی در لغبر ؼٟری  ٚپیؽٍیری-
ارٌٔٛ٘ٛی در ٔؽبغُ لغبر ؼٟری -ظالٔت وبر  ٚثیٕبریٞبی ؼغّی در لغبر ؼٟری -ضٛاثظ ٘ ٚح ٜٛتٙؾیٓ ٚ
ارظبَ ٌسارغ رٚیذادٞب  ٚحٛادث

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

120

ٚیصٜ

ایٕٙی ٍٟ٘ذاری  ٚتقٕیرات

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

تزٟیسات لغبر ؼٟری
ٚیصٜ

ؼرایظ

پرظ ُٙلغبر ؼٟری ٔؽٟذ

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
وّیبت  ٚتقبریف (آؼٙبیی ثب ضٛاثظ ایٕٙی در أبوٗ فٙی ،تقٕیرٌب ،ٜا٘جبر،پعت ٞب)إٞیت چرخ٘ ٝت
( )PM,EM,CMدر فرآیٙذ ایٕٙی ثٟرٜثرداری لغبر ؼٟریٔ -زٛز ا٘زبْ وبر در لغبر ؼٟری )-(permit
إٞیت ٘ ٚمػ دظتٛراِقُٕٞبی ثٟرٜثرداری در حٛز٘ ٜت  ٚارتمب ایٕٙی -ایٕٙی  ٚظالٔت وبروٙبٖ ٔ،خبعرات
ٔؽبغُ ٍٟ٘ذاری تقٕیرات  ٚپیؽٍیری (درزٔی ٝٙثرقٔ ،خبعرات ٔىب٘یىیٔ ،خبعرات تزٟیساتٔ ،خبعرات
ارٌٔٛ٘ٛی) -تزٟیسات ایٕٙی  ٚحفبؽت فردی در فرآیٙذ ٍٟ٘ذاری تقٕیرات،إٞیت ٘ ٚمػ ٔذیریت ریعه در
چرخٍٟ٘ ٝذاری تقٕیرات CASE STUDY ،حٛادث وبروٙبٖ ٍٟ٘ذاری تقٕیرات -ایٕٙی تزٟیسات ا٘تمبَ ٘یرٚ
(ررحمیُٞبِ ،یفتران ،ثبالثر ،آظب٘عٛر ،پّٝثرلی  -)...ٚخغٛط ا٘تمبَ  ٚپعتٞبی ثرق در ٔتر ،LPS( ٚتروؽٗ،
پبظبش)  ٚایٕٙی ثٟرٜثرداری -ایٕٙی ثرق در لغبرؼٟری (دظتٛراِقُٕٞب  ٚتزٟیسات ایٕٙی فردی ٔ ٚحیغی)-
أذاد  ٚوٕهٞبی اِٚی ٝدر ثرق ٌرفتٍی -ایٕٙی حریك در أبوٗ لغبرؼٟری -ایٕٙی در ایٙترالن ٞب  ٚظیعتٓ
اتفبَ زٔیٗ در پعتٞبی ثرق لغبرؼٟری ،رریبٖ  ٚ DC ٚ ACؼجى ٝثبالظری  ٚریُ ظ ٚ ْٛضٛاثظ ایٕٙی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

123

ٚیصٜ

تحّیُ ٔ ٚمبثّ ٝثب ظٛا٘ح ریّی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

پرظ ُٙلغبر ؼٟری ٔؽٟذ

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف  ٚوّیبت (دظتٛراِقُٕ ٞبی ثٟر ٜثرداری) -ثررظی دظتٛراِقُٕ ٞبی ٔرتجظ ثب ظٛا٘ح ریّی -ا٘ٛاؿ
ٔخبعرات ٔحتُٕ در حُٕ ٘ٚمُ ریّی درٖٚؼٟری -ا٘ٛاؿ ظٛا٘ح ،حٛادث  ٚؼج ٝحٛادث ریّی در لغبر ؼٟری-
فٛأُ ا٘عب٘ی ،ظبزٔب٘ی  ٚفٙی در ظٛا٘ح ریّیٔ -غبِقبت ٔٛردی در ظٛا٘ح ریّی  ٚحٛادث ٔعبفریٚ -اوبٚی ٚ
تحّیُ ظٛا٘ح ریّی رخداد ٜدر وؽٛر  ٚظبیر ٘مبط رٟبٖ -فّتیبثی  ٚتحّیُ ظٛا٘ح خرٚد از خظ ،حریك ٚ
ا٘تؽبر دٚد ،ثرخٛرد ثب افراد  ٚتزٟیسات ،حٕالت ترٚریعتی ،تخّفبت ٔعبفریٚ -اوٙػ در ؼرایظ اضغرار ٚ
ٔٛار ٟٝثب ظٛا٘ح ریّیٔ -ذیریت ریعه  ٚتحّیُ ظٛا٘ح ریّی -ضٛاثظ حمٛلی  ٚلب٘٘ٛی در ظٛا٘ح ریّی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

120

ٚیصٜ

رٕـ آٚری ظٛا٘ح ریّی،

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

أذاد ٘ ٚزبت  ٚاعفبء حریك در تُ٘ٛ
ٚیصٜ

ؼرایظ

پرظ ُٙلغبر ؼٟری ٔؽٟذ

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

تمّیُ حٛادث ؼغّی  ٚارای ٝآٔٛزغ ٞبی الزْ ث ٝافراد ثٙٔ ٝؾٛر تٛا٘بیی پیؽٍیری از پیبٔذٞبی ٘بٌٛار در زٔبٖ
ثحراٖ ثب اظتفبد ٜاز ٔذیریت  ٚفّٕىرد ٔغّٛة
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف  ٚوّیبت (ایٕٙی حریك)ٔ -ذیریت حریك در ثٟر ٜثرداری لغبرؼٟریٔ -ذیریت ؼرایظ اضغراری ٚ
تخّیٔ ٝعبفری در حریك ٞبی لغبرؼٟری -ظیعتٓ ٞبی افالْ  ٚاعفبء حریك در لغبرؼٟریٔ -خبعرات
ٔحتُٕ در حُٕ دٚرٖ ؼٟری -حٛادث  ٚؼج ٝحٛادث در لغبرؼٟری -رٚغ ٞبی أذادرظب٘ی  ٚحُٕ ٔفذ-ْٚ
ا٘ٛاؿ ظٛا٘ح ،حٛادث  ٚؼج ٝحٛادث ریّی در لغبر ؼٟری -تزٟیسات أذاد ٘ ٚزبت در لغبرؼٟری (رٕـ آٚری
ظٛا٘ح ریّیٔ ،مبثّ ٝثب ثحراٖ) -وبر فّٕی ثب تزٟیسات رٕـ آٚری ظٛا٘ح  ٚاعفب حریك

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

121

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر در فضبی ٔحذٚد

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ؼبغّیٗ در ـٙبیـ فرآیٙذی  ٚپرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی ثب

دارا ثٛدٖ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی

ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط  ٚظٕت ظرپرظتی ٔ ٚذیریتی
ٞذف
پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب خغرات وبر در فضبی ٔحذٚد آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب اظتفبد ٜاز
راٞىبرٞبی ایٕٙی از حٛادث ٘بؼی از وبر در فضبی ٔحذٚد پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف ،اـالحبت  ٚوّیبت وبر در فضبی ٔحذٚدٚ -ؽبیفٔ ،عئِٛیتٟب  ٚاِسأبت ٚرٚد  ٚوبر در فضبی ٔحذٚد-
ریعىٟبی ٔرثٛط ث ٝوبر در فضبی ٔحذٚد( خغرات ٔىب٘یىی ،اِىتریىی ،فیسیىی  ،ؼیٕیبیی  ٚارٌٔٛ٘ٛیىی)-
اتٕعفر لبثُ لج َٛثرای فضبی ٔحذٚد ٌ -بزٞبی ٔضر  ٚلبثُ ا٘فزبر در فضبی ٔحذٚدٌ ،بز ظٙزی -پبوعبزی
 ٚتخّی ،ٝایس ٚ ِٝٚرذاظبزی ،تٟٛی ٝفضبی ٔحذٚدٔ -زٛز ٞبی وبردر فضبی ٔحذٚد ٚ ٚؽبیف فرد -stand by
راٞىبرٞبی وٙترَ خغرات  ٚثر٘بٔٞ ٝبی ایٕٙی ثرای وبر در فضبی ٔحذٚد -أذاد ٘ ٚزبت ٚ ٚاوٙػ در ؼرایظ
اضغراری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

122

ٚیصٜ

ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر ٚیصٟٙٔ ٜذظیٗ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
34

٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٟٔٙذظیٗ ٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی

دارا ثٛدٖ ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط فٕرأٖ ،ىب٘یه ٚ
ثرق ٔ ٚقٕبری  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب تزٟیسات ایٕٙی در ـٙقت ظبختٕبٖ
آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی از حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙقت ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی
فٕرا٘ی پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ظبختبر ،تؽىیالت ٔ ٚرارـ حبوٕیتی در حٛز ٜایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبرٔ -عئِٛیتٞبی ٔذ٘ی ،ویفری،
اداری  ٚا٘تؾبٔی ٟٔٙذض ٘بؽر در حٛز ٜایٕٙی ظبختٕبٖ -آؼٙبیی ثب حٛادث ٘بؼی از وبر -آؼٙبیی ثب اـٚ َٛ
ٔفبٞیٓ ایٕٙی ٔ ٚذیریت ریعه ( ؼٙبظبیی  ٚارزیبثیٔخبعرات  ٚتذاثیر پیؽٍیرا٘ -)ٝآؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی
در فّٕیبت تخریت -آؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی در فّٕیبت خبوی(ٌٛدثرداری ،حفبری  -)... ٚایٕٙی وبر در
ارتفبؿ -اررای اظىّتٞبی ثتٙی  ٚفّسی -ایٕٙی ثرق وبرٌبٞی(دٚراٖ ظبخت) -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ خغرات
ٔىب٘یىی  ٚرٚغ ٞبی وٙترَ آٖٞب -آؼٙبیی ثب اـٔ ٚ َٛجب٘ی ایٕٙی حریك در وبرٌب -ٜتبثّٞٛب  ٚفالئٓ ٞؽذاری
 ٚوٙترَ ٞ ٚذایت ٔعیر -ایٕٙی ا٘جبر ٔ ٚقبثر  ٚثرچیذٖ وبرٌب -ٜآؼٙبیی ثب ثیٕبریٞبی ؼغّی ؼبیـ در
وبرٌبٜٞبی ظبختٕب٘ی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

123

ٚیصٜ

ایٕٙی  ٚثٟذاؼت وبر در فّٕیبت

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
6

تخریت ٌٛ ٚدثرداری در پرٚشٜٞبی
فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٟٔٙذظیٗ ٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی

دارا ثٛدٖ ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط فٕرأٖ ،ىب٘یه ٚ
ثرق ٔ ٚقٕبری  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب تزٟیسات ایٕٙی در فّٕیبت تخریت ٌٛ ٚدثرداری در ـٙقت
ظبختٕبٖ آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی از حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙقت ظبختٕبٖ ٚ
پرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
اِسأبت ایٕٙی وبر در فّٕیبت تخریت ظبختٕبٖ-راٞىبرٞبی فّٕی در ایٕٙی ظبزی وبرٌب ٜدر فّٕیبت تخریت
ظبختٕبٖ -اِسأبت ایٕٙی در فّٕیبت ٌٛدثرداری  ٚحفبری -راٞىبرٞبی فّٕی در ایٕٙی ظبزی وبرٌبٜ
(ظبزٜٞبی ٍٟ٘جبٖ  ٚپبیذارظبزی دیٛارٜٞب  ٚپیؽٍیری از ریسغ رذارٜٞبی ٌٛد در رٚغٞبی ٔتقبرف رایذ)

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

124

ٚیصٜ

ایٕٙی وبر در ارتفبؿ ٚیصٟٙٔ ٜذظیٗ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
6

٘بؽر در پرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٟٔٙذظیٗ ٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی

دارا ثٛدٖ ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط فٕرأٖ ،ىب٘یه ٚ
ثرق ٔ ٚقٕبری  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب تزٟیسات ایٕٙی وبر در ارتفبؿ در ـٙقت ظبختٕبٖ آؼٙب ؼذٚ ٜ
ثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی از حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙقت ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی
پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
حفبؽت از ظمٛط در وبرٌبٟٞبی ظبختٕب٘ی -راٞىبرٞبی فّٕی در عراحی  ٚثىبرٌیری تزٟیسات حفبؽتی در
ثراثر ظمٛط -ایٕٙی دظترظی ث ٝربیٍبٜٞبی وبر -راٞىبرٞبی فّٕی در عراحی  ٚثىبرٌیری دظترظی ثٝ
ربیٍبٜٞبی وبر

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

126

ٚیصٜ

ایٕٙی ثرق وبرٌبٞی در پرٚشٞ ٜبی

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
6

فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٟٔٙذظیٗ ٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی

دارا ثٛدٖ ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط فٕرأٖ ،ىب٘یه ٚ
ثرق ٔ ٚقٕبری  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب ایٕٙی ثرق وبرٌبٞی در ـٙقت ظبختٕبٖ آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب
راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی از حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙقت ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی پیؽٍیری
ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب خغرات  ٚحٛادث ٘بؼی از ثىبرٌیری ا٘رشی اِىتریىی در پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی-
راٞىبرٞبی فّٕی در پیؽٍیری از حٛادت ٘بؼی از ثىبرٌیری ا٘رشی اِىتریىی در ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی
فٕرا٘ی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

127

ٚیصٜ

ایٕٙی درفّٕیبت ثبرثرداری در پرٚشٜ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
6

ٞبی فٕرا٘ی  ٚظبختٕب٘ی
ٚیصٜ

ؼرایظ

ٟٔٙذظیٗ ٘بؽر پرٚشٞ ٜبی ظبختٕب٘ی  ٚفٕرا٘ی

دارا ثٛدٖ ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط فٕرأٖ ،ىب٘یه ٚ
ثرق ٔ ٚقٕبری  ٚظبثم ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب تزٟیسات ایٕٙی در فّٕیبت ثبرثرداری ـٙقت ظبختٕبٖ آؼٙب
ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی از حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙقت ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی
فٕرا٘ی پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
ایٕٙی تزٟیسات ثبرثرداری در ظبختٕبٖ (ررحمیُ ٞبی ٔتحرن)-راٞىبرٞبی فّٕی در ثٟر ٜثرداری از ررحمیُ
ٞبی ٔتحرن در ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی  -ایٕٙی تزٟیسات ثبرثرداری (ررحمیُ ٞبی ثرری) -راٞىبرٞبی
فّٕی در ثٟر ٜثرداری از ررحمیُ ٞبی ثرری در ظبختٕبٖ  ٚپرٚشٞ ٜبی فٕرا٘ی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکس تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

وذ دٚرٜ

٘ٛؿ دٚرٜ

فٛٙاٖ دٚرٜ

130

ٚیصٜ

آٔٛزغ پیؽرفت ٝایٕٙی در ـٙبیـ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
20

فرایٙذی (ثب رٚیىرد پترٚؼیٕی)
ٚیصٜ

ؼرایظ

ؼبغّیٗ در ـٙبیـ فرآیٙذی

دارا ثٛدٖ حذالُ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظٕت ظرپرظتی
 ٚتزرث ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ در خفٛؾ تزٟیسات ایٕٙی در فرایٙذٞبی ٘فتٌ ،بز  ٚپترٚؼیٕی
ٔعّظ ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی ٔ ٚزٛز ٞبی وبر  ... ٚاز حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙبیـ
فرایٙذی٘ ،فت ٌ ٚبز  ٚپترٚؼیٕی پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
ؼٙبخت خغرات فٕذ ، ٜفُّ حٛادث  ٚا٘ٛاؿ خغبٞبی رایذ در ـٙقت ٘فت ٌ ،بز  ٚپتر ٚؼیٕی  -الذأبت
وٙترِی  ،اِسأبت لب٘٘ٛی  ٚتزٟیسات ایٕٙی الزْ ثرای رٌّٛیری از حٛادث  ٚوبٞػ خعبرات -اِسأبت ایٕٙی
در فّٕیبت را ٜا٘ذازی  ٚثٟر ٜثراداری پبالیؽٍبٟٞب -خغرات فقبِیت ٞبی ٕٞسٔبٖ  -SIMPOSایٕٙی فّٕیبت
پیػ را ٜا٘ذازی - PSSRاـ َٛوبر ایٕٗ در فضبٞبی ثعت - ٝاـٌ َٛبز ظٙزی -ایٕٙی وبر ثب ٔٛاد ؼیٕیبیی-
وٙترَ ٔٛاد ؼیٕیبیی زیبٖ آٚر - COSHHظیعتٓ ٔزٛز وبر( )permitاظٙبد ثبزرظی ٔ ٚذارن فٙی -آؼٙبیی
ثب تزٟیسات افالْ  ٚاعفبی حریك در پبالیؽٍبٟٞب -آؼٙبیی ثب ظیعتٓ ٞبی وٙترِی ِٞٛٚ ٚب -عرح ٚاوٙػ در
ؼرایظ اضغراری - Emergency Response Plan
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ٚیصٜ

آٔٛزغ ٔمذٔبتی ایٕٙی در ـٙبیـ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
20

فرایٙذی (ثب رٚیىرد پترٚؼیٕی)
ٚیصٜ

ؼرایظ

ؼبغّیٗ در ـٙبیـ فرآیٙذی

دارا ثٛدٖ حذالُ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظٕت ظرپرظتی
 ٚتزرث ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب تزٟیسات ایٕٙی در فرایٙذٞبی ٘فتٌ ،بز  ٚپترٚؼیٕی آؼٙب ؼذٚ ٜ
ثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی ٔ ٚزٛز ٞبی وبر  ... ٚاز حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙبیـ فرایٙذی٘ ،فت ٚ
ٌبز  ٚپترٚؼیٕی پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ایٕٙی فرآیٙذٞبی ـٙبیـ ؼیٕیبیی -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔزٛز وبر( )permitاظٙبد ثبزرظی ٔ ٚذارن
فٙی -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف تزٟیسات حبثت ٔىب٘یىی در ـٙقت ٘فت ٌ ،بز  ٚپتر ٚؼیٕی (ؼیرٞبی ٔ ،جذَ
ٞبی حرارتی ،ثرد ٞبی ـٙقتی  ،راوتٛر ٞب ) -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف تزٟیسات دٚار ٔىب٘یىی در ـٙقت ٘فت ،
ٌبز  ٚپتر ٚؼیٕی (پٕپ  ،وٕپرظٛر ،فٗ) -آؼٙبیی ثب ظیعتٓ ٞبی وٙترِی در ـٙبیـ ؼیٕیبیی( تزٟیسات
اِىتر٘ٚیىی  ٚاثسار دلیك) -ؼٙبخت خغرات فٕذ ، ٜفُّ حٛادث  ٚا٘ٛاؿ خغبٞبی رایذ در ـٙقت ٘فت ٌ ،بز ٚ
پتر ٚؼیٕی -آؼٙبیی ثب اظتب٘ذاردٞب  ٚدظتٛراِقُٕ ٞبی ایٕٙی در ـٙقت ٘فتٌ ،بز  ٚپترٚؼیٕی -الذأبت
وٙترِی  ،اِسأبت لب٘٘ٛی  ٚتزٟیسات ایٕٙی الزْ ثرای رٌّٛیری از حٛادث  ٚوبٞػ خعبرات -آؼٙبیی ثب
تزٟیسات ٍٟ٘ ،ذاری  ٚایٕٙی ظبزٞ ٜب ٔ ٚخبزٖ تحت فؽبر( ٌبز  ٚثخبر) -ایٕٙی ثبرٌیری ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتخّیٝ
ٔٛاد اِٚیٔ ٚ ٝحفٛالت ؼیٕیبیی  ٚپترٚؼیٕی
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ٚیصٜ

آٔٛزغ ٔمذٔبتی ایٕٙی در ـٙبیـ

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

فرایٙذی (ثب رٚیىرد اِىترٚؼیٕی)
ٚیصٜ

ؼرایظ

ؼبغّیٗ در ـٙبیـ فرآیٙذی ؼیٕیبیی

دارا ثٛدٖ حذالُ ٔذرن ِیعب٘ط  ٚظٕت ظرپرظتی
 ٚتزرث ٝوبر ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب تزٟیسات ایٕٙی در فرایٙذٞبی ؼیٕیبیی آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب
راٞىبرٞب  ٚظیعتٕٟبی وٙترِی ٔ ٚزٛز ٞبی وبر  ... ٚاز حٛادث ٘بؼی از وبر در ـٙبیـ فرایٙذی  ٚؼیٕیبیی
پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ایٕٙی فرآیٙذٞبی ـٙبیـ ؼیٕیبیی -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔزٛز وبر( )permitاظٙبد ثبزرظی ٔ ٚذارن
فٙی -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف تزٟیسات حبثت ٔىب٘یىی در ـٙبیـ ؼیٕیبیی (ؼیرٞبی ٔ ،جذَ ٞبی حرارتی،
ثرد ٞبی ـٙقتی  ،راوتٛر ٞب ) -آؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف تزٟیسات دٚار ٔىب٘یىی در ـٙبیـ ؼیٕیبیی (پٕپ ،
وٕپرظٛر ،فٗ) -آؼٙبیی ثب ظیعتٓ ٞبی وٙترِی در ـٙبیـ ؼیٕیبیی( تزٟیسات اِىتر٘ٚیىی  ٚاثسار دلیك)-
آؼٙبیی ثب ایٕٙی تزٟیسات ٍٟ٘ ،ذاری ظبزٞ ٜب ٔ ٚخبزٖ تحت فؽبر( ٌبز  ٚثخبر) -ؼٙبخت خغرات فٕذ، ٜ
فُّ حٛادث  ٚا٘ٛاؿ خغبٞبی رایذ در ـٙبیـ ؼیٕیبیی -ایٕٙی ثبرٌیری ،حُٕ ٘ ٚمُ ،ا٘جبرداری  ٚتخّیٛٔ ٝاد
اِٚیٔ ٚ ٝحفٛالت ؼیٕیبیی -
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ٚیصٜ

آٔٛزغ آییٗ ٘بٔ ٝایٕٙی در فّٕیبت

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)
00

ا٘تمبَ ٘یرٚی ثرق
ٚیصٜ

ؼرایظ

ؼبغّیٗ در ـٙقت ا٘تمبَ ٘یرٚی ثرق

ثب ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط  ٚظٕت ظرپرظتی ٚ
ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب اـ ٚ َٛفرآیٙذ ایٕٙی در آییٗ ٘بٔ ٝفّٕیبت ا٘تمبَ ٘یرٚی ثرق
آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞبی ایٕٙی فٛٙاٖ ؼذ ٜدر آییٗ ٘بٔ ٝاز حٛادث ٘بؼی از وبر در ایٗ ـٙقت
پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
تقبریف  ٚاـغالحبت(ففُ اٚ -)َٚؽبیف درخٛاظت وٙٙذ ٚ ٜـبدر وٙٙذ ٜوبرت احتیبط ٔ ٚمررات اثغبَ آٖ-
وبرثرد ٔ ٚمررات فٕٔٛی وبرت حفبؽت ؼخفی ٚ ٚؽبیف دار٘ذ ٚ ٜـبدروٙٙذ ٜوبرت حفبؽت ؼخفی -وبرت
حفبؽت دظتٍبٔ ٚ ٜمررات ـذٚر ِ ٚغ ٛآٖ  ٚآؼٙبیی ثب ا٘ٛاؿ فرْٞبی ضٕب٘ت٘بٔ -ٝفرْ تضٕیٗ ٘بٔ ٝایعتٍبٜ
٘ ٚح ٜٛتىٕیُ ِ ٚغ ٛآٖ  ٚثیبٖ ٔٛاد30ٚ 27 ،26آییٗ ٘بٔٔ - ٝمررات ـذٚر فرْ درخٛاظت ِ ٚغ ٛا٘زبْ فّٕیبت
تحت اربز ٜوبر  ٚآزٔبیػٔ -مررات فٕٔٛی درخٛاظت ـذٚر ضٕب٘ت٘بٔٔٚ ٝمررات ـذٚر فرْ ضٕب٘ت٘بٔٝ
(ثیبٖ ٔٛادٔ -)34ٚ 33ٚ32ٚ31مررات اثغبَ فرْ ضٕب٘ت٘بٔ(ٝثیبٖ ٔٛاد ٚ )36ٚ 35ثیبٖ ٔمررات فٕٔٛی
فرْٞبی ضٕب٘ت٘بٔ(ٝثیبٖ ٚتؽریح ٔٛاد 37اِی٘ -)56ح ٜٛتىٕیُ ِ ٚغ ٛفرْ اربز ٜوبر ٘ -ح ٜٛتىٕیُ ِ ٚغ ٛفرْ
اربز ٜوبر  ٚآزٔبیػ -وبرثرد وبرت فّٕیبت ٕٔٛٙؿ ٚفرْ ترتیت اررای فّٕیبت(تؽریح ٔبد -)60ٜفرْ
درخٛاظت ٔ ٚزٛز ا٘زبْ وبر ثذ ٖٚتضٕیٗ ٚوبرثرد آٖ در ٔزٛزٞبی ـبدر ؼذ-ٜ
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ٚیصٜ

ایٕٙی وبر ثب ٔٛاد خغر٘بن

ٔذت دٚرٜ
(ظبفت)

()HAZMAT

00

ٚیصٜ

ؼرایظ

ؼبغّیٗ در ـٙبیـ ٔختّف

ثب ٔذرن حذالُ ِیعب٘ط  ٚظٕت ظرپرظتی ٚ
ٔذیریتی
ٞذف

پط از ایٗ دٚر ٜا٘تؾبر ٔیرٚد و ٝفراٌیراٖ ثب اـ َٛایٕٙی وبر ثب ٔٛاد خغر٘بن آؼٙب ؼذ ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ثب راٞىبرٞبی
ایٕٙی از حٛادث ٘بؼی از وبر ثب ٔٛاد خغر٘بن پیؽٍیری ٕ٘بیٙذ
ٔحتٛی دٚرٜ
آؼٙبیی ثب ٔٛاد ؼیٕیبیی  ٚخغر٘بن  ٚریعه ٞبی ٔرثٛع -ٝآؼٙبیی ثب رٚؼٟبی ؼٙبظبیی ٔٛاد خغر٘بن-
عجم ٝثٙذی ٔٛاد خغر٘بن -آؼٙبیی ثب اـ َٛایٕٙی وبر ٘ ٚحٔ ٜٛمبثّ ٝثب ٔٛاد خغر٘بن -ؼٙبظبیی اـ َٛوٙترَ،
ٔحذٚدیت ٞب  ٚپبوعبزی ٔٛاد خغر٘بن -آؼٙبیی ثب ٚظبیُ حفبؽت فردی ٔرتجظ ثب ٔٛاد خغر٘بن-أذاد ٚ
وٕه ٞبی اِٚیٔ ٝرتجظ ثب ٔٛاد خغر٘بن ٚ ٚاوٙػ در ؼرایظ اضغراری

