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 94 سالمنجر 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 94سالشده در 

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

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

 اكثر فعاليتهاي صنعتياز قبيل : كارگاهها يا فعاليتهايي كه تحت پوشش بازرسي قرار دارد .قابل بازرسي شرايط 

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

 94سال دث منجر به فوت بررسي شده در مشخصات حوا

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

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

 شرايط غير مشهود         

 

 شرايط 

 غير قابل 

 بازرسي 

 قزوين 1

 ساير(انبار) 12:00   20/9/93 30 انباردار و تعميركار

سنگ كاري داخل 

 انبار

عدم نظارت و بي احتياطي و 

 سهل انگاري  حادثه ديده

 آتش سوزي

 غيرمشهود           

 غير قابل 

 بازرسي

 بويين زهرا 2

  داخل سقف كاذب ساير 14:30 8/10/93 25 كارگر ساده
نقص در سيستم ايمني 

 روشنايي و عدم نظارت 
 گرفتگيبرق 

 غيرمشهود          

 غير قابل 

 بازرسي



  
٢ 

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

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

 شرايط غير مشهود         

 

 شرايط غير قابل 

 بازرسي 

3 

 قزوين

 

 فضاي باز ساختماني 14:00 20/9/93 46 راننده
بي احتياطي و سهل انگاري  

 حادثه ديده
 برخورد اشيا

 غيرمشهود        

 غير قابل 

 بازرسي

 

 قزوين 4

 اتاق نگهباني معدن - 8/11/93 42 نگهبان
فوت مشكوك(علت 

 مشخص نشد)
- 

            - 

 

- 

 قزوين 5

 ساختماني 17:30 4/12/93 26 داربست بند

جابجايي لوله هاي 

داربست درطبقه 

 چهارم

ه و عدم عدم نظارت بركارگا

 حفاظ گذاري پرتگاه 
 سقوط كردن

 غيرمشهود          

 قابل بازرسي

 بويين زهرا 6

 صنعت(كوره آجرپزي) 17:30 21/12/93 6 كودك

هنگام بازي مجاور 

 استخر كوره

عدم نظارت و بي احتياطي و 

 سهل انگاري  حادثه ديده

 خفگي

 مشهود           

 

 غير مرتبط

 آبيك 7

 ساختماني 11:20   27/1/94 29 كارگر آرماتور بند

هنگام آرماتوربندي 

 در طبقه اول

بي احتياطي و سهل انگاري  

 حادثه ديده

برق گرفتگي و 

 سقوط

 غيرمشهود      

 غير قابل 

 بازرسي



  
٣ 

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

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

 شرايط غير مشهود         

 

 شرايط غير 

 قابل بازرسي 

 قزوين 8

كارگر(اتباع 

 خارجي)
 برق گرفتگي نقص اتصاالت برق دستگاه داخل چاه ساختماني 15:00 29/1/94 42

 غيرمشهود              

 غير قابل

 بازرسي 

 آبيك 9

 صنعت(تابلو سازي)  21:15 3/3/94 50 نگهبان

هنگام حركت روي 

 سقف شيرواني 

بي احتياطي و سهل انگاري  

 حادثه ديده

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 غيرمشهود        

 غير قابل

 بازرسي

 بويين زهرا 10

 كشاورزي  21:00   6/3/94 35 كارگر ساده

داخل آشپزخانه 

هنگام گرم كردن 

 غذا

نقص فني كپسول گاز و بي 

احتياطي و سهل انگاري  

 ديدهحادثه 

 آتش سوزي

 غيرمشهود           

 غير قابل 

 بازرسي

 آبيك 11
 دامداري(كشاورزي) 21:00 17/3/94 22 شير دوش

هنگام استفاده از 

 دستگاه شير دوشي
 جريان برق دستگاه بدون حفاظ

 غير مشهود       

 قابل بازرسي

 آبيك 12

  چاهداخل  پيمانكار حفر چاه 17:30 4/4/94 33 پيمانكار(چاه كن)
 سقوط اشيا عمل ناايمن

 غيرمشهود             

 غير قابل

 بازرسي 



  
٤ 

 

 

 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

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

 شرايط غير مشهود         

 

 شرايط غير قابل 

 بازرسي 

 ساختماني 10:45 7/4/94 47 آرماتور بند قزوين 13
 

و عدم  عدم نظارت بركارگاه

تهيه وسايل حفاظت 

فردي(عدم استفاده از سامانه 

 سقوط كردن كار در ارتفاع)

 غير مشهود              

 

 قابل بازرسي

 البرز 14

 سقوط اشيا راننده جرثقيل  سهل انگاري كابين جرثقيل ساختماني 3:30 11/4/94 24 راننده جرثقيل

 مشهود          

 غير قابل 

 بازرسي

 داخل  ساير 11:20 28/4/94 31 نگهبان قزوين 15

سهل انگاري و بي احتياطي 

عدم نظارت  –حادثه ديده 

 آتش سوزي بر كارگاه و عدم آموزش

 غير مشهود        

 غير

 قابل بازرسي

 البرز 16

ات كارگر اصالح

 برق
 آب  برق و گاز 10:50 29/05/94 42

ترانس مخزن محل 

آب پشت شركت 

 بيدستان

 جريان برق عدم نظارت بركارگاه

 غير مشهود            

 غير

 قابل بازرسي

 سقوط اشيا عدم نظارت بر كارگاه داخل چاه ساختماني 16:00 23/6/94 36 مقني قزوين 17

 مشهود           

 غيرقابل بازرسي
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 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

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

 شرايط غير مشهود        

 شرايط 

 غير قابل 

 بازرسي

 آبيك 18

 ساختماني در نيروگاه 9:55 3/7/1394 28 كارگر ساختماني
داخل ساختمان 

 مهمانسرا
 عدم نظارت بر كارگاه

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 غير مشهود       

 غير قابل

 بالزرسي 

 آبيك 19

 صنعت(ساختماني) 15:30 20/8/94 38 كارگر
باالي سقف 

 شيرواني
 عدم نظارت بر كارگاه

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 مشهود            

 غير

 قابل بازرسي

 آبيك 20

 سهل انگاري و بي احتياطي  داخل چاه ساختماني (گلخانه)  6/9/94 41 چاه كن
و ماندن  ريزش

 زير آوار

 مشهود          

 غير قابل 

 بازرسي

 البرز 21

 ساختماني 15:45 3/10/94 50 كارگر ساختماني
داخل گودال ايجاد 

 شده
 عدم نظارت بر كارگاه

گير كردن داخل 

 يا بين اشيا

 غير مشهود            

 غير

 قابل بازرسي

 محل دستگاه هاپر صنعت 15:00 19/10/94 50 كارگر توليد تاكستان 22

دستگاه بدون حفاظ يا داراي 

 نقص فني

ريزش و ماندن 

 زير آوار

 مشهود          

 قابل بازرسي
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 رديف

 شغل حادثه ديده شهرستان

سن حادثه 

 ديده

تاريخ 

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

 شرايط غير مشهود        

 شرايط 

 غير قابل 

 بازرسي

 البرز 23

 صنعت 16:10 5/11/94 39 3اپراتور فني 

محل لوله كشي 

مخازن انتقال داده 

 شده

 انفجار عدم نظارت بركارگاه

 غير مشهود            

 غير

 قابل بازرسي

 البرز 24

 صنعت 16:10 5/11/94 35 1كارشناس فني 

محل لوله كشي 

مخازن انتقال داده 

 شده

 انفجار عدم نظارت بركارگاه

 غير مشهود            

 غير

 قابل بازرسي

 البرز 25

 صنعت 16:10 5/11/94 36 كارشناس فني

محل لوله كشي 

مخازن انتقال داده 

 شده

 انفجار عدم نظارت بركارگاه

 غير مشهود            

 غير

 قابل بازرسي

 البرز 26
 نظارت بر كارگاهعدم  داخل آسانسور ساختماني 10:20 8/11/94 46 كارگر ساختماني

سقوط كردن و 

 لغزيدن

 غير مشهود            

 قابل بازرسي

 آبيك 27
 سقوط كردن - - ساختماني  11/12/94 50 كارگر

           

 

 :اعالم مي گرددآمار قابل توجه بشرح ذيل  94 سالا توجه به اطالعات اخذ شده از نرم افزار بازرسي كار در خصوص حوادث منجر به فوت بررسي شده در ب

 



  
٧ 

 

 درصد حوادث بر اساس نوع فعاليت

 در كارگاههاي ساختماني% حوادث منجر به فوت 48

 % حوادث منجر به فوت در كارگاههاي صنعتي 22

 %حوادث منجر به فوت در ساير فعاليتها(انبارو...)11

  در صنايع كشاورزي% حوادث منجر به فوت 7

  معدنيعاليت ف% حوادث منجر به فوت در 4

  فعاليت آب و برق و گاز% حوادث منجر به فوت در 4

 رخ داده است پيمانكار  رايب% حوادث منجر به فوت 4

 محل وقوعدرصد حوادث بر اساس شهرستان 

  قزوين% حوادث منجر به فوت استان در شهرستان 30

 % حوادث منجر به فوت استان در شهرستان آبيك 30

 البرز% حوادث منجر به فوت استان در شهرستان 26

   بويين زهرا% حوادث منجر به فوت استان در شهرستان 11

 شهرستان تاكستان % حوادث منجر به فوت استان در 3

 وقوعزمان درصد حوادث بر اساس ماه 

 ماه تير% حوادث منجر به فوت در 15

 بهمن ماه% حوادث منجر به فوت در 15

 ماه  خرداد% حوادث منجر به فوت در 11



  
٨ 

 

 % حوادث منجر به فوت در فروردين ماه8

 ماه دي % حوادث منجر به فوت در 8

 ماه مرداد % حوادث منجر به فوت در 4

 ماه شهريور % حوادث منجر به فوت در 4

 ماه مهر % حوادث منجر به فوت در 4

 ماه آبان % حوادث منجر به فوت در 4

 ماه آذر فوت در  % حوادث منجر به4

 اسفند ماه% حوادث منجر به فوت در 1

 بررسي گرديده است 94رخ داده اما در سال  93سال  % آن در ماههاي آخر22رخ داده است . البته از كل حوادث بررسي شده منجر به فوت 

 ث بر اساس علت وقوعددرصد حوا

 كارگران% حوادث ، عدم نظارت كافي و موثر كارفرما بر كار 43علت

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

 % حوادث ، دستگاههاي بدون حفاظ  8 علت

 نقص فني دستگاه  % حوادث ، 8علت

 % حوادث ،عدم تحويل وسايل حفاظت فردي3علت

 بوده است.خص (فوت مشكوك )به دليل نامش  % 6و علت عدم آموزش % حوادث ، 3علت، عمل نا ايمن حادثه ديده % حوادث ، 3علت

و سپس سهل انگاري و بي احتياطي حادثه  عدم نظارت كافي و موثر بر كار كارگران وادث،بيشترين علت وقوع حامسال مشاهده مي گردد همانطوريكه در آمار فوق 

كارفرمايان به امر نظارت بر اجراي مقررات ايمني در كارگاهها بدليل عدم اطالع از چگونگي نظارت ،نبود فرهنگ ايمني  كافي عدم توجه بوده است كه نشانگر ديدگان



  
٩ 

 

  بوده است. بودن تاثير عدم آموزش و نبود فرهنگ و باور ايمني در بين كارگران توجه و  همچنين قابل و.......

 درصد حوادث بر اساس عامل وقوع

 وقوع حوادث بررسي شده فوق : در بررسي عوامل

 % وقوع حوادث   ، سقوط كردن و لغزيدن 25عامل 

  آتش سوزي% وقوع حوادث  ، 21عامل 

 % وقوع حوادث  ، برق گرفتگي18عامل 

 سقوط اشيا% وقوع حوادث ، 12عامل 

 ريزش و ماندن زير آوار% وقوع حوادث ، 12عامل 

 تجهيزاتبرخورد با اشيا و % وقوع حوادث ، 3عامل 

 خفگي% وقوع حوادث  ، 3عامل 

 گير كردن بين اشيا% وقوع حوادث  ، 3عامل 

 مي باشد. نامشخص(فوت مشكوك)% وقوع حوادث ، 3عامل 

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

 درصد حوادث بر اساس شرايط مشهود و غير مشهود

 بوده است.  نامشخص  علل آن% حوادث غير مرتبط و7 % حوادث داراي شرايط مشهود 22% حوادث داراي شرايط غير مشهود و 71

  وضعيت بازرسي(قابل بازرسي و غير قابل بازرسي)
 رخ داده است % غير مرتبط11و  قابل بازرسي% حوادث در واحدهاي  19قابل بازرسي و غير % حوادث در واحدهاي  70
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و  ادواري نبوده هاي كه تحت پوشش بازرسيرخ داده است  در كارگاههايي اكثر حوادث منجر به فوت در بررسي هاي بعمل آمده مشخص گرديد كه 

ك مورد حتي اگر هم مورد بازرسي قرار مي گرفت شرايط بوجود آورنده حادثه در زمان بازرسي مشهود نبوده به عنوان مثال نگهباني كه جهت مشاهده ي

كه از كنترل مشكوك به باالي سقف ايرانتي(شكننده) كارگاه همسايه مي رود يا كارگر آرماتوربندي كه مفتول را بصورت ناايمن و غير ضروري مي كشد 

يا اينكه كارگري در منزل مسكوني خود در يك گاوداري در حال استفاده غيراصولي از كپسول گاز دچار به خط فشار قوي برخورد مي نمايد، خارج شده و 

  آتش سوزي مي شود

و افزايش سطح فرهنگ ايمني در بين مردم به هر اطالع رساني گسترده همراه با آموزشهاي عمومي  الزم است به منظور پيشگيري از وقوع چنين حوادثيلذا 

بطوريكه توجه به خطرات و رعايت مقررات ايمني مرتبط با كار در اولويت هر اقدامي قرار گيرد و همه مردم خود را متعهد به رعايت  انجام پذيردطريق ممكن 

 و زمان انجام فعاليتهاي موردي و مقطعي كارگران ر تمامي اوقات كاريد "سيستم بازرسي و نظارتي گسترده باشد قطعاهم آن بدانند و بديهي است هر چه 

 وجود نخواهد داشت.انجام آن  امكان حضور بازرس كار و نظارت بر

 

 نحوه اطالع رساني و آموزشهاي عمومي پيشنهادات در خصوص 

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

 مقررات ايمني و حوادث ناشي از كار به بهترين شكل براي مردم تشريح شود ناشي از عدم رعايت  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
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 ايي و... مكلف به ارايه دستورالعمل هاي ايمني مرتبط به اعضا انجمن گردند.انجمن هاي صنفي فعاليتهاي مختلف صنفي ، صنعتي ، كارگري و كارفرم -٥

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

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

و شناسايي شرايط و نقاط حادثه خيز و علل  94سالبر اساس نتايج بررسي ها و تحليل هاي حوادث منجر به فوت 

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

 (نوع خطر)

محل وجود پتانسيل 

 حادثه 

نوع فعاليت 

 كارگاه 

 رديف

 قانون كار  91ماده 

آئين  100و  15،23، 7، 6، 5مواد 

نامه حفاظتي كارگاههاي 

 ساختماني

كارفرمايان ( پيمانكاران ،مجريان ذيصالح) در  -

خصوص اجراي مقررات مذكور و 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

سكوهاي كار داراي كف مستحكم و  ايجاد -1

مقاوم و ابعاد كافي و نصب حفاظ مناسب در 

 پيرامون آن

ساخت و نصب نرده هاي موقت با استحكام  -2

 و ارتفاع كافي در سمت پرتگاه 

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

نجات و مهار وساير متعلقات مخصوص كار 

 در ارتفاع

ه استفاده آموزش كارگران در خصوص نحو -4

از وسايل حفاظت فردي خود و پرهيز از 

 اعمال نا ايمن 

نظارت مستمر و موثر بر اجراي صحيح  -5

 مقررات ايمني و تداوم شرايط ايمن

 ايجاد جايگاه كار ايمن در ارتفاع

 سازي پرتگاهها  ايمن

استفاده از وسايل حفاظت فردي(كمربند 

 ايمني،طناب نجات و...)

 آموزش

 نظارت

 1 صنعتي-ساختماني  كار در ارتفاع تفاع سقوط از ار

 قانون كار  91ماده 

آئين نامه حفاظتي  5ماده 

 تاسيسات الكتريكي 

 آئين نامه مذكور  11ماده 

 آئين نامه مذكور 44ماده 

كارفرمايان (پيمانكاران و ماجراي مقررات  -

مذكور و 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  -1

 شده خطوط فشار قوي انجام نگيرد.

هنگام كار در مجاورت خطوط فشار قوي  -2

رعايت حريم احتياطات الزم  حتي در صورت

خصوصاً هنگام جابجايي قطعات فلزي بلند 

 (ميلگردها،نبشي ها و....)صورت پذيرد.

چاه ارت طبق مقررات ايجاد و بدنه كليه  -3

دستگاههاي برقي اعم از ثابت يا سيار به 

 سيستم ارت متصل شوند.

توسط افراد ذيصالح در فواصل زماني مناسب  -4

اتصاالت دستگاهها  سيم ها و كابلهاي برق و

مورد بازديد دقيق قرار گيرد تا پارگي ، آسيب 

 ديدگي هاي احتمالي به موقع برطرف گردند.

به كارگران در خصوص خطرات برق و كار  -5

در مجاورت خطوط فشار قوي آموزشهاي 

 الزم داده شود.

در خصوص اجراي مقررات ايمني مربوطه و  -6

پرهيز از اعمال نا ايمن توسط كارگران 

 ظارت موثر و مستمر صورت گيرد.ن

 رعايت حريم خطوط برق فشار قوي 

ايجاد سيستم ارتينگ و نصب كليه دستگاههاي 

 برقي به سيستم ارتينگ 

استفاده از وسايل برقي با سيم ها، كابلها،اتصاالت 

 سالم و استاندارد

نظارت و مراقبت از سيم ها، كابلهاي برق و 

 قسمتهاي حساس دستگاههاي برقي

 وزش آم

 نظارت

برق گرفتگي و 

 برق زدگي 

كار با دستگاههاي برقي 

وكار در مجاورت خطوط 

 فشار قوي  برق

 2 صنعتي --ساختماني
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 ادار� �زر�� �ر
ن ��و����� ا���           ادار� �% $#ون، �ر و ر!� ا 

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

 (نوع خطر)

محل وجود پتانسيل 

 حادثه 

نوع فعاليت 

 كارگاه 

 رديف

 مديريت 

 كارشناس ايمني

 مسئول فني و توليد

 كارگران

توسط مسئولين توليد و مسئول ايمني كليه مواد -

قابل اشتعال و يا انفجار آنها شناسايي و ليست 

 تهيه و ارائه گردد.

خطرات مواد مذكور و شرايط و زمينه هاي -

ايجاد كننده حادثه پس از شناسايي در قالب 

ارزيابي ريسك مدوام با تمهيدات فني و 

 مهندسي و مديريتي 

آموزش مستمر در خصوص خطرات مربوطه و -

 نحوه پيشگيري از حوادث ،افراد دست اندر كار

 

شناسايي مواد قابل اشتعال و مخازن و -

 اشتعالابشكه هاي محتوي مواد قابل 

اطالع رساني و آموزش كارگران مرتبط -

در خصوص خطرات مواد قابل اشتعال و 

همچنين مخازن و ظروف محتوي مواد 

 قابل اشتعال

جلوگيري از تجمع گازها يا بخارات -

مواد قابل اشتعال در مخازن يا بشكه ها 

 ستفاده از آنپس از ا

اجتناب از دسترسي افراد متفرقه به مواد -

 قابل و سريع االشتعال

 نظارت مستمر.-

 

انفجار و 

  آتش سوزي

كار با مخازن و 

ظروف محتوي مواد 

قابل اشتعال يا 

 انفجار

 3 صنعتي 


