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 92سال منجر به فوت بررسي شده در تحليل حوادث   
، اطالعات مربوط به حوادث منجر به فوت بررسي شده در 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 92سال 

 92مشخصات حوادث منجر به فوت بررسي شده در سال 

 شغل حادثه ديده شهرستان رديف

سن حادثه 

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

 تاكستان 1

 عدم نظارت و عدم اموزش دستگاه فيدر  )ماسه شويي(صنعت  09:30   1391/12/29 22 اپراتور دستگاه

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 تاكستان 2

 دستگاه بدون حفاظ شارژ خاك )كوره آجرپزي(صنعت   12:30   1392/05/06 17 كارگر خشت زني

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 تاكستان 3

 نانوايي  11:00   1392/3/11 25 شاطر

بازكردن شير مشعل 

 گاز

 برق گرفتگي بدون حفاظ

 تاكستان 4

 دستگاه بدون حفاظ جمع آوري قالبها ساختماني مسكوني  12:00   1392/03/26 32 آرماتور بند

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 تاكستان 5

 كشاورزي 16:00 14/06/1392 52 كارگر ساختماني

در حال سيمان زني 

 ديوار

 عدم نظارت

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 تاكستان 6
 )توليد ميلگرد(صنعت 09:30 07/11/1392 28 كارگر تعميرات

درحال گريس كاري 

 گاردان

عدم آموزش و دستگاه بدون 

 حفاظ

گير كردن بين اشيا 

 و ماشين آالت
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 شغل حادثه ديده شهرستان رديف

سن 

حادثه 

 تاريخ وقوع ديده

ساعت 

 عوامل حادثه علت حادثه محل دقيق حادثه نوع فعاليت وقوع

 قزوين 7

 )مرغداري(صنعت  20:00   139203/21 60 نگهبان شب

 گشت زني 

 

 

 در محوطه

 ساير عدم نظارت 

 قزوين 8

 نامشخص ساختماني 15:30 27/06/1392 30 آرماتوربند

سهل -عدم نظارت بر كارگاه

انگاري و بي احتياطي حادثه 

 ديده

 برق گرفتگي

 

 قزوين 9

 ساختماني 10:00 04/07/1392 28 نصاب اسكلت فلزي

در زمان اصالح 

فاصله پليت ها در 

 ارتفاع

 سقوط كردن عدم نظارت بر كارگاه

 قزوين 10
 03/07/1392 38 بنا

 
 ساختماني

اجراي سقف 

 خرپشته
 سقوط كردن عدم نظارت بركارگاه

 قزوين 11

 كشاورزي 10:00 17/06/1392 67 بنا
سفيدكاري سقف 

 اتاق

سهل -كارگاهعدم نظارت بر 

انگاري و بي احتياطي حادثه 

 ديده

 سقوط كردن

 قزوين 12

 03/07/1392 20 كارگر ساده
 

 ساختماني
در حال نظافت 

 نماي ساختمان

عدم  -عدم نظارت بركارگاه

سهل انگاري و بي  -اموزش

 احتياطي حادثه ديده

 سقوط كردن
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 شغل حادثه ديده شهرستان رديف

سن حادثه 

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

 قزوين 13

 نظافت طيقات ساختماني 16:00 13/09/1392 56 كارگر ساختماني

سهل  -عدم نظارت بركارگاه

انگاري و بي احتياطي حادثه 

 ديده

 سقوط كردن

 قزوين 14

 19:30 12/09/1392 32 كارگر سالن توليد
توليد مواد (صنعت

 )شيميايي

تميز كاري داخل 

 ميكسر

دستگاه -عدم نظارت بر كارگاه

 عدم آموزش-بدون حفاظ
 گيركردن بين اشيا

 قزوين 15

 در حين بستن قالب ساختماني 10:00 10/09/1392 34 آرماتوربندي

عدم  –عدم نظارت بركارگاه 

استفاده از وسايل حفاظت 

سهل –فردي توسط كارگر 

 انگاري و بي احتياطي حادثه

 ديده

 سقوط كردن

 قزوين 16

كارگر نصاب و 

 جوشكار
 ساختماني 12:00 17/09/1392 22

در حين برداشتن 

 پليت
 سقوط كردن عدم نظارت بركارگاه

 قزوين 17
 07/09/1392 30 يلراپراتور ت

 
 ساختماني

در حين شخم زدن 

 با تيلر

سهل انگاري و -عدم آموزش

 بي احتياطي حادثه ديده

گيركردن بين 

 آالت ماشين

 قزوين 18
 02/11/1392 45 مقني

 
 نگهداشت چرخ چاه ساختماني

سهل انگاري و بي احتياطي 

 حادثه ديده
 سقوط كردن

 قزوين 19

كارگر (جوشكار

 )پيمانكار
 عدم نظارت جوش )چاه كني(ساختماني   1392/04/12  

سقوط كردن و 

 لغزيدن
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 شغل حادثه ديده شهرستان رديف

سن حادثه 

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

 قزوين 20

 داخل چاه ساختماني مسكوني 13:30   1391/07/21 35 كارگر مقني

دستگاه بدون حفاظ و عدم 

تهيه و تحويل وسايل حفاظت 

 فردي

 برق گرفتگي

 قزوين 21
 سقوط اشيا عدم نظارت تخريب ديوار ساختماني مسكوني 14:30   1392/02/07 37 كارگر تخريب

 قزوين 22

 ساختماني مسكوني   1392/02/23 47 نگهبان

بازكردن باالبر 

 ساختماني

سهل انگاري و بي احتياطي 

 حادثه ديده و عدم آموزش 

 سقوط كردن

 قزوين 23
 ساختمان مسكوني 10:00 31/5/1392 35 كارگر ساختماني

جابجايي وسايل كار 

 در بالكن ساختمان
 سقوط كردن دستگاه بدون حفاظ

 آبيك 24

 دامداري  08:00   1391/12/19 25 كارگر دامپروري

نظافت اطراف 

 دستگاه خوراك

 گيركردن بين اشيا عدم نظارت 

 آبيك 25

نصاب شاسي 

 آسانسور

 ساختماني مسكوني مهر   1391/10/20 25

آهن گذاري و ريل 

 كشي

 سقوط كردن عدم نظارت 

 آبيك 26

   ساختماني مسكوني 16:00   1392/05/06 30 برقكار

سهل انگاري و بي احتياطي 

 حادثه ديده و عدم نظارت

 برق گرفتگي

 آبيك 27
 گير كردن بين اشيا عدم نظارت بر كارگاه  سقط هنگام رانندگي ساختماني و راهسازي 16:45 22/07/1392 45 راننده ماشين سنگين

 سقوط كردن سهل انگاري تردد در كارگاه ساختماني مسكوني 14:30  1391/12/08 18 كارگر ساده البرز 28
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 شغل حادثه ديده شهرستان رديف

سن حادثه 

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

 البرز 29

 16:00   1392/01/21 29 كارگر ساده 

ساختمان (ساختماني 

 )مهرگان

 برخورد با اشيا دستگاه بدون حفاظ بتن ريزي

 البرز 30

 ساختماني مسكوني 12:45  1392/03/25 18 كارگر ساده

برداشتن آب از 

 بشكه 

 سقوط كردن عدم نظارت

 البرز 31

 گرم كردن با ذغال )سنگ فروشي(ساير 07:00   1392/02/06 64 نگهبان شب

سهل انگاري و بي احتياطي 

 حادثه ديده

 خفگي

 البرز 32

 10:00   1392/03/31 48 سرپرست تاسيسات

كاشي سراميك (صنعت

 )الوند

 برق گرفتگي عدم نظارت بر كارگاه باالبر لجور

 البرز 33
 (صنعت 13:50 25/05/1392 26 كارگر فني

شنا در استخر 

 كولينگ واتر

سهل انگاري و بي احتياطي 

 حادثه ديده
 خفگي

 البرز 34
 )مواد شيميايي(صنعت 8:30 27/04/1392 31 جوشكار و برشكار

جوشكاري داخل 

 مخزن ميكسر
 انفجار عدم نظارت بركارگاه

 البرز 35

اپراتور دستگاه 

 لمينت

 )نساجي(صنعت 23:30 24/08/1392 28

نظارت بر فعاليت 

 دستگاه لمينت

 دستگاه بدون حفاظ

گيركردن بين 

 ماشين آالت

        

 البرز 36
 )مواد غذايي(صنعت 15.30 14/09/1392 28 نگهبان

بررسي وضعيت 

 پشت بام آزمايشگاه
 سقوط كردن عدم نظارت بر كارگاه
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 شغل حادثه ديده شهرستان رديف

سن حادثه 

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

 البرز 37

كارگر نظافت 

 دستگاه ژيگر
 )نساجي(صنعت 12:00 11/11/1392 34

رسوب زدايي 

 دستگاه  ژيگر
 عدم نظارت بر كارگاه

مسموميت حاصل 

 از مواد شيميايي

 البرز 38
 )آتش نشاني(خدماتي 07:30 27/10/1392 32 آتش نشان

روشن نمودن ماشين 

 آتش نشاني

سهل انگاري و بي احتياط 

 حادثه ديده

گير كردن بين اشيا 

 و ماشين آالت

39 

بويين 

 زهرا

 26/11/1392 25 كارگر ساده

 

 گاوداري
ريختن علوفه داخل 

 فيدر ميكسر

سهل -عدم نظارت بر كارگاه 

انگاري و بي احتياط حادثه 

 ديده

گير كردن بين اشيا 

 و ماشين آالت

40 

بويين 

 زهرا
 )مواد غذايي(صنعت 10:30 20/09/1392 23 كارگر ساده

حفر جهت بيرون 

 آوردن كابل
 عدم نظارت بر كارگاه

ريزش و ماندن 

 زير آوار

41 

بويين 

 زهرا

 )مواد شيميايي(صنعت 23:30 17/07/1392 29 كارگر 
اقدام جهت بستن 

 شير

سهل -عدم نظارت بر كارگاه 

انگاري و بي احتياط حادثه 

 ديده

 انفجار

42 

بويين 

 زهرا
 در حال جوشكاري )آهنگري(ساير 15:00 27/07/1392 40 آهنگر و جوشكار

سهل انگاري و بي احتياط 

 حادثه ديده

برخور با اشيا و 

 تجهيزات

43 

بويين 

 زهرا
 )كوره آجرپزي(صنعت 12:00 01/08/1392 30 كارگر ساده

كندن گل داخل 

 سيلو
 عدم نظارت بر كارگاه

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 

 قابل ذكر مي باشد  92ا توجه به اطالعات اخذ شده از نرم افزار بازرسي كار در خصوص حوادث منجر به فوت بررسي شده در سال ب
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 درصد حوادث بر اساس نوع فعاليت

  فعاليت خدماتيحوادث منجر به فوت در % 9

 حوادث منجر به فوت در مرغداري ها و دامداري ها % 12

 حوادث منجر به فوت در كارگاههاي صنعتي % 32

باالبودن آمار حوادث منجر به فوت در كارگاههاي ساختماني خطرناك بودن  حوادث منجر به فوت نيز در كارگاههاي ساختماني رخ داده است كه از داليل% 47

 ماهيت كارهاي ساختماني و باال بودن ريسك در آن كارها مي باشد

 محل وقوعدرصد حوادث بر اساس شهرستان 

 حوادث منجر به فوت استان در شهرستان آبيك % 9

 ابويين زهرحوادث منجر به فوت استان در شهرستان % 12

 حوادث منجر به فوت استان در شهرستان تاكستان % 14

 حوادث منجر به فوت استان در شهرستان البرز% 25

 .حوادث منجر به فوت استان در شهرستان قزوين  رخ داده است % 40

سكوني و پروژه هاي عمراني در شهرستان ن فعاليت هاي ساخت و ساز بناهاي مودعلت بيشتر بودن درصد وقوع حادثه منجر به فوت در شهرستان قزوين بيشتر ب

 .قزوين نسبت به ساير شهرستانهاي استان و به تبع آن بيشتر بودن آمار حوادث در كارگاههاي ساختماني در آن شهرستان مي باشد

 وقوعزمان درصد حوادث بر اساس ماه 

 حوادث منجر به فوت در فروردين ماه% 2

 ماه  ديحوادث منجر به فوت در % 2

 حوادث منجر به فوت در تير ماه % 5
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 ماه  آبانحوادث منجر به فوت در % 5

 حوادث منجر به فوت در ارديبهشت ماه % 7

  شهريورماهحوادث منجر به فوت در % 7

 حوادث منجر به فوت در مرداد ماه % 9

 ماه  بهمنحوادث منجر به فوت در % 9

 حوادث منجر به فوت در خرداد ماه% 12

 ماه مهرحوادث منجر به فوت در % 14

بررسي  92رخ داده اما در سال  91آن در ماههاي آخز سال % 12البته از كل حوادث بررسي شده منجر به فوت . ماه رخ داده است  آذرحوادث منجر به فوت در % 16

 گرديده است

 درصد حواث بر اساس علت وقوع

 حوادث ،عدم تحويل وسايل حفاظت فردي% 2علت 

 توسط حادثه ديده وسايل حفاظت فردي استفاده از حوادث ،عدم% 2لت ع

 حوادث، عدم آموزش كارگران % 10علت 

 حوادث ، دستگاههاي بدون حفاظ % 15علت

 حوادث ، سهل انگاري و بي احتياطي  حادثه ديدگان % 26علت 

 .حوادث ، عدم نظارت كافي و موثر كارفرما بر كار كارگران بوده است% 45علت

سهل انگاري و بي س همانطوريكه در آمار فوق الذكر مشاهده مي گردد بيشترين علت وقوع حادثه ، عدم نظارت كارفرما بر رعايت مقررات ايمني در كارگاهها و سپ

ونگي گكارگاهها بدليل عدم اطالع از چبوده است كه نشانگر عدم توجه كارفرمايان به امر نظارت بر اجراي مقررات ايمني در  احتياطي كارگران و دستگاه بدون حفاظ 
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يمن او عدم تجهيز دستگاهها به حفاظ مناسب و موثر نيز در نتيجه عدم اطالع كارفرمايان از مقررات ايمني مربوطه و استمرار وضعيت ... نظارت ، نبود فرهنگ ايمني و

 .در محيط كارگاه مي باشد

 درصد حوادث بر اساس عامل وقوع

 :وقوع حوادث بررسي شده فوق در بررسي عوامل 

  سقوط اشياوقوع حوادث ، % 2عامل 

 مسموميت حاصل از مواد شيمياييوقوع حوادث ، % 2عامل 

  سايروقوع حوادث ، % 2عامل 

 وقوع حوادث ، خفگي% 5عامل 

 برخورد اشياوقوع حوادث ، % 5عامل 

  وقوع حوادث ، انفجار% 5عامل 

 ن زير آواروقوع حوادث ، ريزش و ماند% 9عامل 

 وقوع حوادث  ، برق گرفتگي% 12عامل 

 وقوع حوادث  ، گير كردن بين اشياء% 18عامل 

 .وقوع حوادث   ، سقوط كردن و لغزيدن  مي باشد% 40عامل 

بيشترين عامل وقوع حادثه را به خود اختصاص داده بين ماشين آالت  گير كردنبيشترين عامل حوادث منجر به فوت كماكان سقوط كارگران از ارتفاع و پس از آن 

ت ايمني مربوطه و شديد و است كه از داليل باالبودن آمار سقوط ، انجام اكثر فعاليتها در ارتفاع در كارگاههاي ساختماني در شرايط ناايمن و بدون توجه به مقررا

 .بوده است...ومهلك بودن اثرات سقوط 
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بطور مستقيم و غير مستقيم به لحاظ حوادث مذكور به كارفرمايان ، كارگران و ساير دست اندركاران فعاليتهاي ساختماني و صنعتي و حتي عالوه بر خسارات مالي كه 

فوت  منجر به به نوعي اقتصاد استان تحميل شده است كه قابل توجه مي باشد هزينه هاي معنوي و فشارهاي روحي و رواني زيادي نيز به لحاظ حوادث دلخراش

ان ، به افراد متعدد با سمتها و موقعيتهاي شغلي مختلف وارد شده است از قبيل رنج و اندوه و دلتنگي ها براي بازماندگان و وابستگان متوفاي 92سال يادشده در 

كه هر چند قابل اندازه گيري نبوده ... ان داشته اندواسترس ها و فشارهاي روحي و رواني وارده به كارفرمايان و ساير افرادي كه مسئوليتي در قبال تامين ايمني متوفاي

 .اما قطعاً در بهره وري ، نشاط و سالمتي رواني و روابط اجتماعي جامعه تاثيرگذار خواهد بود

قوع هر حادثه به عنوان يك در كنار نتايج و پيامدهاي زيانبار حوادث بوقوع پيوسته بالفعل شدن خطرات و ظرفيتهاي آسيب رساني به افراد در محيط كار پس از و

هرچند با شناسايي شبه حوادث  در محيطهاي كار و اقدام به موقع جهت رفع عوامل و زمينه . پيامد قابل بهره برداري جهت پيشگيري از حوادث مشابه مطرح مي باشد

 .هاي ايجاد آن بدون بوجود آمدن ضررو زيان امكان پيشگيري از حوادث ميسر خواهد بود

به عنوان  دث منجر به فوت مذكور در مكانهايي رخ داده است كه اقدامات بازرسي كار نمي توانسته نقشي در پيشگيري از آن را داشته باشداكثر حوا

كي از متر بوده بر روي ي 1.5توسط كارگران ساختماني روز مزد و ريزش ديواره گوده كه ارتفاع آن حدود  كانالي جهت دسترسي به كابلهاي برقمثال حفاري 

هاي لخت كارگران ، ديوارچيني سيلوي زيرزميني علوفه در يك گاوداري واقع در يك روستا توسط بنا و ريزش ديوار روي كارگر، در دست گرفتن سر سيم 

از جنس (امناسب برق توسط كارگر ساختماني قبل از خارج كردن دوشاخه كابل از برق در يك كارگاه ساختماني واقع در يك روستا ، قرار دادن تخته ن

از ارتفاع حدود ( روي بشكه ها جهت گچ كاري ديواره هاي يك اتاق كوچك در گاوداري واقع در يك روستا كه تخته مي شكند و كارگر از روي آن ) نئوپان

بدليل از كار انداختن سيستم   ر سقوط نموده  و فوت مي نمايد ، كارگري هنگام استفاده از تيلر جهت شخم زدن زمين در يك بوستان اطراف شه)متري1.5

 ...و بي احتياطي در هدايت آن ، تيغه تيلر به پايش خورده و در نهايت فوت مي نمايد و  ساسات

و به مورد بازرسي بازرسان كار قرار گرفته و نكات ايمني مهم به كارفرما اعالم  "يا اينكه در كارگاههايي برخي از حوادث منجر به فوت اتفاق افتاده كه قبال

من حادثه رخ داده لزوم رعايت مقررات ايمني و چگونگي آن تاكيد شده بود اما عليرغم آن بدليل سهل انگاري حادثه ديده يا بوجود آمدن ناگهاني شرايط نا اي

گر بدون هماهنگي با مسئولين سمت پرتگاههاي آن حفاظ گذاري شده بود كار ،به عنوان مثال در يك كارگاه ساختماني كه پس از بازرسي  بازرس كار. است 
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رفته و سقوط مي نمايد، كارگران پس از خاموش نمودن دستگاه ميكسر جهت نظافت به ) سمت پرتگاه(پشت حفاظ  اه جهت برداشتن قطعه ورق آهني بهكارگ

يك نفر از كارگران داخل ميكسر فوت نموده نفر  ن مي روند كه به علت لرزش وارده به دستگاه كليد راه اندازي دستگاه خود به خود راه اندازي شده وآداخل 

 ...ديگر بشدت مجروح مي شودو

يق ممكن الزم به منظور پيشگيري از وقوع چنين حوادثي اطالع رساني گسترده همراه با آموزشهاي عمومي و افزايش سطح فرهنگ ايمني در بين مردم به هر طر

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

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

 نخواهد بودنظارت به انجام آن امكان پذير 

 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 حادثه به عنوان روشهاي پيشگيري ارايه شود همانند حوادث رانندگي

 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

بهداشت به عنوان يكي از دروس مهم در مقاطع مختلف تحصيلي دانش آموزان ، دانشجويان لحاظ  وني در برنامه ريزي كالن و دراز مدت دروس ايم -4

 شود 

  .مكلف به ارايه دستورالعمل هاي ايمني مرتبط به اعضا انجمن گردند... انجمن هاي صنفي فعاليتهاي مختلف صنفي ، صنعتي ، كارگري و كارفرمايي و -٥
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و شناسايي شرايط و نقاط حادثه خيز و علل  92ل هاي حوادث منجر به فوت سال بر اساس نتايج بررسي ها و تحلي

 و عوامل وقوع حوادث راهكارهاي ذيل به منظور پيشگيري از وقوع حوادث پيشنهاد مي گردد
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 عامل حادثه گيري از حادثهراهكارهاي پيش نحوه رفع شرايط ناايمن و خطرات افراد مسئول اجراي مقررات ايمني ذكر شده  استنادات قانوني مربوطه

 )نوع خطر(

محل وجود پتانسيل 

 حادثه 

 رديف نوع فعاليت كارگاه 

 قانون كار  91ماده 

آئين نامه  100و  15،23، 7، 6، 5مواد 

 حفاظتي كارگاههاي ساختماني

در ) پيمانكاران ،مجريان ذيصالح( كارفرمايان  -

خصوص اجراي مقررات مذكور و ايمنسازي محيط 

 لوازم حفاظت فرديو تحويل 

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 كافي  -1

 و نصب حفاظ مناسب در پيرامون آن

نرده هاي موقت با استحكام و ارتفاع كافي در ساخت و نصب  -2

 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 حفاظت  -4

 فردي خود و پرهيز از اعمال نا ايمن 

ح مقررات ايمني و نظارت مستمر و موثر بر اجراي صحي -5

 تداوم شرايط ايمن

ايجاد جايگاه كار ايمن در  -6

 ارتفاع

 ايمنسازي پرتگاهها  -7

استفاده از وسايل حفاظت  -8

 فردي

كمربند ايمني،طناب نجات (

 ...)و

 آموزش -9

 نظارت -10

 1 صنعتي-ساختماني  كار در ارتفاع سقوط از ارتفاع 

 قانون كار  91ماده 

آئين نامه حفاظتي تاسيسات  5ماده 

 الكتريكي 

 آئين نامه مذكور  11ماده 

 آئين نامه مذكور 44ماده 

پيمانكاران و ماجراي مقررات مذكور و (كارفرمايان  -

 ايمنسازي محيط و تحويل لوازم حفاظت فردي

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

ساخت و سازهاو فعاليتها در حريم تعيين شده خطوط فشار  -1

 .قوي انجام نگيرد

هنگام كار در مجاورت خطوط فشار قوي حتي در صورت  -2

رعايت حريم احتياطات الزم خصوصاً هنگام جابجايي قطعات 

 .صورت پذيرد....)ي ها وميلگردها،نبش(فلزي بلند 

چاه ارت طبق مقررات ايجاد و بدنه كليه دستگاههاي برقي  -3

 .اعم از ثابت يا سيار به سيستم ارت متصل شوند

توسط افراد ذيصالح در فواصل زماني مناسب سيم ها و  -4

كابلهاي برق و اتصاالت دستگاهها مورد بازديد دقيق قرار 

لي به موقع برطرف گيرد تا پارگي ، آسيب ديدگي هاي احتما

 .گردند

به كارگران در خصوص خطرات برق و كار در مجاورت  -5

 .خطوط فشار قوي آموزشهاي الزم داده شود

در خصوص اجراي مقررات ايمني مربوطه و پرهيز از اعمال  -6

 .نا ايمن توسط كارگران نظارت موثر و مستمر صورت گيرد

رعايت حريم خطوط برق فشار  -7

 قوي 

گ و نصب ايجاد سيستم ارتين -8

كليه دستگاههاي برقي به 

 سيستم ارتينگ 

استفاده از وسايل برقي با سيم  -9

ها، كابلها،اتصاالت سالم و 

 استاندارد

نظارت و مراقبت از سيم ها،  -10

كابلهاي برق و قسمتهاي 

 حساس دستگاههاي برقي

 آموزش  -11

 نظارت -12

برق گرفتگي و 

 برق زدگي 

كار با دستگاههاي برقي وكار 

فشار در مجاورت خطوط 

 قوي  برق

 2 صنعتي --ساختماني

 قانون كار  91ماده 

آئين نامه حفاظت و  26و  25ماده 

 بهداشت عمومي

 )مديران و سرپرستان(كارفرما -

 كارگران  -

ساخت حفاظ مستحكم و مقاوم و موثرو نصب اصولي آن  -

 پيرامون قسمت گردنده و خطرناك دستگاه

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

بطور اطمينان بخش متوقف بطوريكه امكان راه اندازي اتفاقي 

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

 .نسبت به راه اندازي دستگاه اقدام شود

به كارگران ،سرپرستان در خصوص لزوم توقف دستگاه ،قبل  -

 .شود از اقدام به تعميرات و نظافت آموزش الزم و كافي داده

نظارفت كافي و مستمر بر نصب حفاظ بر روي قسمتهاي  -

گردنده و خطرناك و توقف اطمينان بخش دستگاه قبل از 

 . تعميرات ،روغنكاري و نظافت صورت پذيرد

 

نصب حفاظ پيرامون قسمتهاي  -1

خطرناك دستگاههااز قبيل 

چرخ دنده ها تسمه و فلكه ها 

،كوپلنگها، غلطكها، بازوهاي 

 ...متحرك و

وقف كامل و اطمينان بخش ت -2

ماشين آالت قبل از اقدام به 

تعميرات ، روعنكاري و نظافت 

 آنها

 آموزش  -3

 نظارت -4

درگيري اعضاء 

بدن بين قسمتهاي 

 متحرك دستگاهها 

قسمتهاي گردنده و خطرناك 

 ماشين آالت و دستگاهها

 3 صنعتي 
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