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 93هفت ماهه منجر به فوت بررسي شده در تحليل حوادث   
، اطالعات مربوط به حوادث منجر به فوت بررسي به منظور دستيابي به علل و عوامل موثر در بروزحوادث منجر به فوت و انجام اقدامات الزم جهت جلوگيري از تكرار حوادث در موارد مشابه 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج حاصله به شرح ذيل اعالم مي گردد 93هفت ماهه سالشده در 

 مواردي كه در زمان بازرسي ، شرايط بوجود آورنده حادثه مشهود و قابل تشخيص نبوده:غيرمشهود

 ......از قبيل فعاليتهاي كشاورزي ، برخي فعاليتهاي ساختماني ،.ندارد  كارگاهها يا فعاليتهايي كه بدليل مقطعي يا پراكنده بودن مكان آن تحت پوشش بازرسي قرار: غير قابل بازرسي 

 93دث منجر به فوت بررسي شده در هفت ماهه سال مشخصات حوا

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

 عوامل حادثه علت حادثه محل دقيق حادثه نوع فعاليت ساعت وقوع وقوع

 غير مشهود                

 

 غير قابل 

 بازرسي 

 تاكستان 1

 عدم نظارت   رانندگي با لودر )ماسه شويي(صنعت  8:00   20/3/93 40 كارگر توليد

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 غيرمشهود             

 

 تاكستان 2

 ساختمان  11:00 11/4/93 21 كارگر ساختماني

حمل و جابجايي بار 

 با فرغون در بالكن

عدم نظارت و بي احتياطي 

و سهل انگاري  حادثه 

 ديده

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 مشهود       

 غير قابل

 بازرسي

 تاكستان 3

 )فلزي(صنعت  15:30   10/3/93 26 كارگر خدمات

سوزاندن زباله در در 

 ورودي ساختمان

عدم نظارت و بي احتياطي 

و سهل انگاري  حادثه 

 ديده

 انفجار

 غيرمشهود      

 تاكستان 4
 )كاغذي(صنعت 13:40 9/6/93 23 كارگر ساده

ريخت كاغذهاي 

 ضايعات داخل همزن

دستگاه –عدم نظارت 

 حفاظ بدون
 سقوط كردن

 غيرمشهود           



  
٢ 

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

 عوامل حادثه علت حادثه محل دقيق حادثه نوع فعاليت ساعت وقوع وقوع

 غير مشهود       

 

 غير قابل 

 بازرسي 

 يين زهرابو 5

 )شيميايي(صنعت  03:30 24/4/93 31 سرگروه 

انتقال گوگرد به 

 حوضچه هاي بغلي

و بي  دستگاه بدون حفاظ

احتياطي و سهل انگاري  

 حادثه ديده

 ساير

 غيرمشهود          

 بويين زهرا 6

  جابجايي نوار نقاله )كاني(صنعت 0 25/2/93 37 آجر باركن

عدم نظارت و بي احتياطي 

و سهل انگاري  حادثه 

  ديده

برخورد با اشياء و 

 تجهيزات

 غيرمشهود          

 بويين زهرا 7

 )كاني(صنعت 17:30 17/3/93 31 راننده كاميون

كنجكاوي هنگام باز 

 كردن سيلوي خاك

عدم نظارت و بي احتياطي 

و سهل انگاري  حادثه 

 ديده

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 غير مشهود          

 بويين زهرا 8

 )شيميايي(صنعت  11:00   25/1/93 38 كارگر ساده

همكاري در باز كردن 

 لوله

 آتش سوزي عدم نظارت 

 غيرمشهود           

 بويين زهرا 9

 )شيميايي(صنعت  11:00   25/1/93 31 كارگر ساده

همكاري در باز كردن 

 لوله

 آتش سوزي عدم نظارت 

 غيرمشهود           

 

 بويين زهرا 10

 18/12/92 22 كارگر ساده
 

 نگهباني )فلزي(صنعت 

عدم نظارت و بي احتياطي 

و سهل انگاري  حادثه 

 ديده

مسموميت حاصل 

 از مواد شيميايي

 غيرمشهود           

 

 غير قابل بازرسي



  
٣ 

 

 ديفر

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

 عوامل حادثه علت حادثه محل دقيق حادثه نوع فعاليت ساعت وقوع وقوع

 غير مشهود                

  

 غير قابل 

 بازرسي 

 ويين زهراب 11

 )ساختماني(كشاورزي 14:30 13/10/92 19 كارگر ساده
تنظيم كمانه هاي 

 سقف گلخانه

عدم -عدم نظارت بركارگاه

تهيه و تحويل وسايل 

 حفاظت فردي

و  سقوط كردن

 لغزيدن

 غيرمشهود              

 غير قابل

 بازرسي 

 بويين زهرا 12

 )كوره(صنعت 9:00 31/6/93 20 كارگر ساده
دستگاه خشت نظافت 

 زني

عدم نظارت و بي احتياطي 

و سهل انگاري  حادثه 

 ديده

گير كردن داخل 

 يا بين اشيا

 غيرمشهود        

 

 

 البرز 13

 12:20 14/4/93 14 كارآموز
وسايل حمل و (صنعت

 )نقل
 رانندگي ليفتراك

-عدم نظارت بركارگاه

بي احتياطي سهل انگاري و

 حادثه ديده

گير كردن داخل 

 ايا بين اشي

 غيرمشهود          

 

 غير قابل بازرسي

 البرز 14

آرماتوربند و بتون 

 ريز
 ساختماني 18:30 3/4/93 23

باز نمودن و جمع 

آوري ابزارآالت بتن 

 ريزي

 سقوط كردن عدم نظارت بركارگاه

 غير مشهود            

 

 غير قابل بازرسي

 )فلزي(صنعت 9:30 7/4/93 35 كارگر مونتاژ قزوين 15

جابجايي باالبر 

 برق گرفتگي عدم نظارت بركارگاه تلسكوپي

 غير مشهود              

 زوينق 16

پيمانكار 

 ساختماني
 ساختمان 12:30 23/4/93 33

اجراي مقدمات ديوار 

 كشي پرتگاه

-عدم نظارت بركارگاه

سهل انگاري و بي 

 احتياطي حادثه ديده

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 پيمانكاري و         

غيرمشهود                       

   غير قابل بازرسي          



  
٤ 

 

 ديفر

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

 عوامل حادثه علت حادثه محل دقيق حادثه نوع فعاليت ساعت وقوع وقوع

 غير مشهود       

 

 غير قابل 

 بازرسي 

 زوينق 17

 ساختماني 16:30 29/2/93 26 جوشكار 
جوشكاري لوله 

 تاسيسات

–عدم نظارت بركارگاه 

سهل انگاري و بي 

 احتياطي حادثه ديده

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 مشهود               

 

 

 غيرقابل بازرسي

 قزوين 18

 عدم نظارت بركارگاه كار با باالبر ساختماني 13:30 8/5/93 39 كارگر ساده
سقوط كردن و 

 لغزيدن

 غير مشهود          

 

 غيرقابل بازرسي

 قزوين 19

 مشخص نمي باشد ساختماني 20:30 6/5/93 23 كارگر ساده

عدم نظارت بر كارگاه و 

سهل انگاري و بي 

 احتياطي حادثه ديده

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 مشهود               

 غيرقابل

 بازرسي

 قزوين 20

 چيدن زيتون كشاورزي 15:30 9/7/93 19 كارگر ساده 

عدم تهيه وسايل حفاظت 

 فردي

سهل انگاري و بي 

 احتياطي حادثه ديده

 سقوط كردن

 غير مشهود      

 

 غير قابل بازرسي

 آبيك 21
 16:00 14/2/93 38 كارگر نصب سوله

هنگام نصب (صنعت

 )ساختماني)(سوله
 سقوط كردن بركارگاهعدم نظارت  سقف ملحقات سوله

مشهود                    

 غير قابل بازرسي



  
٥ 

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

 عوامل حادثه علت حادثه محل دقيق حادثه نوع فعاليت ساعت وقوع وقوع

 غير مشهود       

 غير قابل 

 بازرسي 

 بيكآ 22
 عدم نظارت بر كارگاه باز نمودن قالب ساختماني 10:00 11/4/93 35 آرماتوربند

سقوط كردن و 

 لغزيدن

مشهود                    

 غير قابل يازرسي

 آبيك 23
 استخراج معدن 18:45 5/3/93 34 2راننده پايه 

رانندگي با كاميون سه 

 محور
 ساير عدم نظارت بر كارگاه

 مشهود   غير              

 

 آبيك 24

 عدم نظارت تخريب ديوار ساختماني 16:00  24/1/93 35  كارگر ساختماني

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 غير مشهود            

 غير قابل بازرسي 

 آبيك 25
 ساختماني 16:45 4/6/89 20 كارگر ساده

هنگام استقرار در شانه 

 راه

سهل انگاري و بي 

 احتياطي حادثه ديده

برخورد با اشيا و 

 تجهيزات

 غير مشهود              

 غير قابل بازرسي 

 

  قابل ذكر مي باشد  93هفت ماهه اول ا توجه به اطالعات اخذ شده از نرم افزار بازرسي كار در خصوص حوادث منجر به فوت بررسي شده در ب

 درصد حوادث بر اساس نوع فعاليت

درصد در ساير  32و ماسه شويي بوده است و درصد از حوادث اتفاق افتاده در صنعت ، در كوره هاي آجرپزي  16(حوادث منجر به فوت در كارگاههاي صنعتي % 48

 ))بوده است.... شيميايي ، فلزي ،كاغذي و (صنايع 

 در كارگاههاي ساختمانيحوادث منجر به فوت % 44

  در صنايع كشاورزيحوادث منجر به فوت % 4

 رخ داده است  غعاليت معدنيحوادث منجر به فوت در % 4

 محل وقوعدرصد حوادث بر اساس شهرستان 



  
٦ 

 

  بويين زهراحوادث منجر به فوت استان در شهرستان % 32

 حوادث منجر به فوت استان در شهرستان قزوين  % 24

 حوادث منجر به فوت استان در شهرستان آبيك % 20

 حوادث منجر به فوت استان در شهرستان تاكستان % 16

 .حوادث منجر به فوت استان در شهرستان البرزرخ داده است % 8

 وقوعزمان وادث بر اساس ماه درصد ح

 ماه تيرحوادث منجر به فوت در % 28

 ماه  خردادحوادث منجر به فوت در % 16

 حوادث منجر به فوت در فروردين ماه% 12

 ماه  ارديبهشتحوادث منجر به فوت در % 12

 ماه مرداد حوادث منجر به فوت در % 8

 ماه شهريورحوادث منجر به فوت در % 8

 ماه مهرحوادث منجر به فوت در % 4

 بررسي گرديده است 93رخ داده اما در سال  92سال  آن در ماههاي آخر% 12البته از كل حوادث بررسي شده منجر به فوت . رخ داده است 

 درصد حواث بر اساس علت وقوع

 حوادث ، عدم نظارت كافي و موثر كارفرما بر كار كارگران% 56علت

 سهل انگاري و بي احتياطي  حادثه ديدگان  حوادث ،% 34علت 

 حوادث ،عدم تحويل وسايل حفاظت فردي% 5علت 



  
٧ 

 

 .حوادث ، دستگاههاي بدون حفاظ بوده است% 5علت

، عدم نظارت كارفرما بر رعايت مقررات ايمني در كارگاهها و همانند سالهاي گذشتههمانطوريكه در آمار فوق الذكر مشاهده مي گردد بيشترين علت وقوع حادثه 

بوده است كه نشانگر عدم توجه كارفرمايان به امر نظارت بر اجراي مقررات ايمني در كارگاهها بدليل عدم اطالع از سهل انگاري و بي احتياطي كارگران سپس 

 اطي حادثه ديدگان نيز در نتيجه عدم آموزش و نبود فرهنگ و باور ايمني در كارگران مي باشدسهل انگاري و بي احتيو ... ونگي نظارت ، نبود فرهنگ ايمني وگچ

 درصد حوادث بر اساس عامل وقوع

 :در بررسي عوامل وقوع حوادث بررسي شده فوق 

 وقوع حوادث   ، سقوط كردن و لغزيدن  % 48عامل 

 دليل عدم جايگاه مناسباز قبيل سقوط به داخل مخزن ب سايروقوع حوادث ، % 8عامل 

 برخورد با اشيا و تجهيزاتوقوع حوادث ، % 8عامل 

 وقوع حوادث ، ريزش و ماندن زير آوار% 8عامل 

 وقوع حوادث  ، گير كردن بين اشياء% 8عامل 

 آتش سوزيوقوع حوادث  ، % 8عامل 

 مسموميت حاصل از مواد شيمياييوقوع حوادث ، % 4عامل 

 برق گرفتگيوقوع حوادث  ، % 4عامل 

 .مي باشد وقوع حوادث ، انفجار% 4عامل 

 وط كارگران از ارتفاع بيشترين عامل حوادث منجر به فوت كماكان سق

 درصد حوادث بر اساس شرايط مشهود و غير مشهود

% 44حوادث داراي شرايط غير مشهود و غير قابل بازرسي و % 36همچنين . حوادث داراي شرايط مشهود بوده است%  20حوادث داراي شرايط غير مشهود و %  80



  
٨ 

 

 داراي شرايط مشهود و غير قابل بازرسي بوده است% 20داراي شرايط غير مشهود و قابل بازرسي بوده و

 قابل بازرسي و غير قابل بازرسي درصد حوادث بر اساس 

 غير قابل بازرسي رخ داده استحوادث در واحدهاي % 44حوادث در واحدهاي قابل بازرسي و %  56

كه تحت پوشش بازرسي ادواري بازرسان كار رخ داده است  در كارگاههايي اكثر حوادث منجر به فوت در بررسي هاي بعمل آمده مشخص گرديد كه 

عنوان مثال كارگاه توليدي شيميايي كه نبوده يا اينكه تحت پوشش بازرسي ادواري بوده اما در هنگام بازرسي شرايط بوجودآورنده حادثه مشهود نبوده به 

كه متوفي در يك شرايط )در شيفت شب(تحت پوشش بازرسي بوده و اخيرا هم مورد بازرسي بازرس كار قرار گرفته بود حادثه زماني بوقوع پيوسته است 

محوطه مي اقدام به توسعه و اجراي سوله در كه)ينساج(خاصي اقدام به انجام عمل ناايمني كه در گذشته صورت نمي پذيرفت مي نمايد ،يا در كارگاهي 

،كاميون )در معدن يا كارگاه شن و ماسه (تفاع سقوط مي نمايد،يا اينكه چند مورد حادثه هنگام رانندگي لودررو كارگر پيمانكار سوله در حين كار در ا نمايد

ر پراكنده و مقطعي در حال فعاليت ويا هنگام عمليات ساختماني كوچك كه بط رخ داده است.....حمل مواد معدني ،ليفتراك توسط افراد فاقد صالحيت كافي و

 ..... است و قابل بازرسي و نظارت مستمر نمي باشد رخ داده است و

طريق ممكن  به منظور پيشگيري از وقوع چنين حوادثي اطالع رساني گسترده همراه با آموزشهاي عمومي و افزايش سطح فرهنگ ايمني در بين مردم به هرلذا 

يت آن بدانند و الزم است بطوريكه توجه به خطرات و رعايت مقررات ايمني مرتبط با كار در اولويت هر اقدامي قرار گيرد و همه مردم خود را متعهد به رعا

دي و مقطعي امكان حضور بازرس در تمامي اوقات كاري و زمان انجام فعاليتهاي مور "سيستم بازرسي و نظارتي گسترده باشد قطعاهم بديهي است هر چه 

 كار و نظارت به انجام آن امكان پذير نخواهد بود

 نحوه اطالع رساني و آموزشهاي عمومي 

 از طريق رسانه هاي عمومي خبرهاي مربوط به حوادث ناشي از كار بصورت برجسته و تحليلي بطور مستمر ارايه شود و نكات ايمني مربوط به هر -1

 .كه بطور كامل توسط رسانه ها پوشش داده مي شود پيشگيري ارايه شود همانند حوادث رانندگي حادثه به عنوان روشهاي



  
٩ 

 

 دستورالعمل و مقررات ايمني و نحوه دسترسي منابع مربوطه در رسانه ها چاپ شود  -2

 ناشي از عدم رعايت مقررات ايمني و حوادث ناشي از كار به بهترين شكل براي مردم تشريح شود  سوءتبعات   -3

 دانشجويان لحاظ شود قاطع مختلف تحصيلي دانش آموزان ،دروس مهم در منوان يكي ازبهداشت به عومدت دروس ايمني در برنامه ريزي كالن ودراز -4

 .گردندمكلف به ارايه دستورالعمل هاي ايمني مرتبط به اعضا انجمن ... انجمن هاي صنفي فعاليتهاي مختلف صنفي ، صنعتي ، كارگري و كارفرمايي و -٥

از قبيل خود بازرسي ،تقويت (كارگاهها و بكارگيري روشهاي جديد نظارتي  هرچه بيشترضمن اينكه افزايش تعداد بازرسان كاربا امكانات كافي و پوشش 

 نيز تاثير فراواني در كاهش حوادث خواهد داشت....و)كميته هاي حفاظت

و شناسايي شرايط و نقاط حادثه  93هفت ماهه سالوت بر اساس نتايج بررسي ها و تحليل هاي حوادث منجر به ف

 خيز و علل و عوامل وقوع حوادث راهكارهاي ذيل به منظور پيشگيري از وقوع حوادث پيشنهاد مي گردد



  
١٠ 

 

 ادار� ��زر�� ��ر
           ادار� �& %$�ون، ��ر و ر"�� ا!� ��� ا���ن ��و��

استنادات قانوني 

 مربوطه

 عامل حادثه راهكارهاي پيشگيري از حادثه نحوه رفع شرايط ناايمن و خطرات افراد مسئول اجراي مقررات ايمني ذكر شده 

 )نوع خطر(

محل وجود پتانسيل 

 حادثه 

 رديف نوع فعاليت كارگاه 

 قانون كار  91ماده 

، 7، 6، 5مواد 

آئين  100و  15،23

نامه حفاظتي 

كارگاههاي 

 ساختماني

پيمانكاران ( كارفرمايان  -

در خصوص ) ،مجريان ذيصالح

اجراي مقررات مذكور و 

ايمنسازي محيط و تحويل 

 فرديلوازم حفاظت 

كارگران در خصوص استفاده از  -

وسايل حفاظت فردي و پرهيز 

 از انجام اعمال نا ايمن 

مهندسين ناظر جهت نظارت  -

بر اجراي مقررات ايمني در 

 كارگاههاي ساختماني

ايجاد سكوهاي كار داراي كف مستحكم و مقاوم و ابعاد  -1

 كافي و نصب حفاظ مناسب در پيرامون آن

ت با استحكام و ارتفاع كافي ساخت و نصب نرده هاي موق -2

 در سمت پرتگاه 

، طناب نجات و مهار )از نوع هارنس(تحويل كمربند ايمني  -3

 وساير متعلقات مخصوص كار در ارتفاع

آموزش كارگران در خصوص نحوه استفاده از وسايل  -4

 حفاظت فردي خود و پرهيز از اعمال نا ايمن 

ني و نظارت مستمر و موثر بر اجراي صحيح مقررات ايم -5

 تداوم شرايط ايمن

ايجاد جايگاه كار  -6

 ايمن در ارتفاع

 ايمنسازي پرتگاهها  -7

استفاده از وسايل  -8

 حفاظت فردي

كمربند ايمني،طناب (

 ...)نجات و

 آموزش -9

 نظارت -10

سقوط از 

 ارتفاع 

-ساختماني  كار در ارتفاع

 صنعتي

1 

 قانون كار  91ماده 

آئين  26و  25ماده 

نامه حفاظت و 

 بهداشت عمومي

 )مديران و سرپرستان(كارفرما -

 كارگران  -

ساخت حفاظ مستحكم و مقاوم و موثرو نصب اصولي آن  -

 پيرامون قسمت گردنده و خطرناك دستگاه

قبل از اقدام به نظافت ،روغنكاري و تعميرات ابتدا دستگاه  -

بطور اطمينان بخش متوقف بطوريكه امكان راه اندازي 

اتمام كار و نصب اتفاقي آن وجود نداشته باشد و پس از 

 .حفاظ نسبت به راه اندازي دستگاه اقدام شود

به كارگران ،سرپرستان در خصوص لزوم توقف دستگاه  -

،قبل از اقدام به تعميرات و نظافت آموزش الزم و كافي داده 

 .شود

نظارفت كافي و مستمر بر نصب حفاظ بر روي قسمتهاي  -

ل از گردنده و خطرناك و توقف اطمينان بخش دستگاه قب

 . تعميرات ،روغنكاري و نظافت صورت پذيرد

 

نصب حفاظ پيرامون  -1

قسمتهاي خطرناك 

دستگاههااز قبيل چرخ 

دنده ها تسمه و فلكه 

ها ،كوپلنگها، غلطكها، 

 ...بازوهاي متحرك و

توقف كامل و اطمينان  -2

بخش ماشين آالت 

قبل از اقدام به 

تعميرات ، روعنكاري 

 و نظافت آنها

 آموزش  -3

 نظارت -4

گيري در

اعضاء 

بدن بين 

قسمتهاي 

متحرك 

 دستگاهها 

قسمتهاي گردنده و 

خطرناك ماشين 

 آالت و دستگاهها

 3 صنعتي 


