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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

ری از چنانچه امکان حذف منابع خطر به  شکلی مناسب در کارگاه وجود نداشتته باشتدب بترای حفتم ست مت و  ی تگی

باس کتارب حوادث کاری و بیماری های شغلیب بعنوان آخرین راهکار بایستی از وسایل حفاظت فردی استانداردب از قبیل ل

ل حفاظتت  یش بندب ک ه ایمنیب عینک حفاظتیب ماسک جوشکاریب ماسک ضد گرد و غبار و غیره  استفاده گردد  وسای

در اختیتار فردی باید با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیله حفاظتی فردی از طرف کارفرمتا  تيیته و

ند و کنترل و بدیيی است کارگران نیز باید از وسایل حفاظت فردی به هنگام انجام کار استفاده کن. کارگر قرار داده شود 

باشتدب نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگر از این وسایل در داخل کارگاه و زمان انجام  کار نیز بر عيده کارفرما متی

: لزیرا عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی  یامدهای غیر قابل جبرانی به همتراه دارد و ممکتن استت عوارضتی از قبیت

قراتب که کوریب  صدمات چ میب ناشنوایی موقت و دایمب  بریدگی دستب سوختگی دست و  ا و صدمه به سر و ستون ف

.ممکن است ضربه مغزیب قطع نخاع و حتی فوت کارگر را به دنبال داشته باشد 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

رار دهتد و از باید وسایل حفاظت فردی مناسب را به تعداد کافی و به طور رایگان در اختیار کارگران قت(  یمانکار)کارفرما

. کاربرد مناسب و نگيداری خوب آنيا اطمینان یابد

: وسایل حفاظت فردی اولیه شامل موارد ذیل می باشد

:  لباس کار •

. اده شتود لباس کار اولین وسیله ایمنی و بيداشتی است که می بایست از طرف کارفرما تيیه و در اختیتار کتارگر قترار د

وده و دارای کمر آنيتا همی ته بستته بت. لباس کار باید متناسب با کار و بدن کارگر بوده و قسمت های آزاد نداشته باشد 

.  جیب های کوچک و حتی االمکان تعداد جیب ها نیز کم باشد 

ان مت  بنتد کارگرانی که با قسمت های گردان ماشین ها کار می کنند باید لباس کارشان چسبیده به تتن و آستتین های ت

لتذکر کتار متی لباس کار یکسره برای این قبیل کارها توصیه می شود ب کارگرانی که روی دستگاه های فوق ا. داشته باشد 

بند ب انگ تر و کنند اگر موی سرشان بلند است ب باید آنيا را زیر سربند یا ک ه بپوشانند و از استفاده از ساعت مچی ب مچ

.سایر تزئینات در موقع انجام کار خودداری نمایند 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

: پیش بند•

. کار با مواد داغ مثل  ای تنور یا  اتیل های جوشان و غیره با استفاده از  یش بند نسوز است 

اگر کار کتردن کارگرانی که در مقابل قطعات گردان و متحرک دستگاه ها کار می کنند نباید از  یش بند استفاده کنند و

ز بتاال تنته مجتزا و با این دستگاه ها نیاز  یش بند داشته باشد ب باید به صورت دو تکه بوده بطوری که قسمت  ایین تنه ا

. دا شتود طوری گره خورده باشد تا در مواقعی که  یش بند به قسمت های گردان گیر می کند ب به سيولت از تن کارگر ج

ز جتن  کار در جاهایی که مایعات خورنده مثل اسید و غیره وجود دارد باید از  یش بندی که تمام سینه را بپوشتاند و ا

بتا ضتخامت حفاظت در برابر اشعه ایک  با استتفاده از  تیش بنتد ستربی. کائوچوی طبیعی و غیره باشد استفاده نمود 

. مناسب می باشد 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

:گتر حفاظتی •

آتش ب به منظور حفاظت ساق  ا تا روی کفش ها در مواقعی که کارگران در معرض ترشحات اسیدی ب قلیایی ب جرقه های

. ریختن مواد مذاب یا مایعات داغ قرار دارند باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند 

انتو را مث  نوع گترهای مورد استفاده درکارگاه های ریخته گری باید از جن  مواد نستوز باشتد و ایتن گترهتا بایتد تتا ز

اهتای کتارگر بپوشاند و کام  به وسیله بندک یا سگک به  اها بچسبند ب بطوریکه مانع داخل شدن مواد مذاب به داخل  

. شوند 

(:شیلد) عینك حفاظتی و حفاظ  تمام صورت •

ی قابتل حساس ترین عضو بدن انسان چ م است که باید از هرگونه آسیبی مصون بماند ب زخم و جراحت چ م به ستخت

اال ع ج می باشد و در صورت وارد شدن جسم خارجی در آن ضربه شدید به چ م وارد شده و ضایعات عمیقی که احتمت

. کوری را نیز به دنبال دارد ب عارض می گردد 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

ه در کتارگرانی کت. استفاده از عینک های حفاظتی مناسب یکی از راه های جلوگیری خطرات چ می انستان متی باشتد 

:م اغل زیر کار می کنند نیاز به عینک حفاظتی دارند  

د و غبار و ریخته گری ب جوشکاری ب تراشکاری ب سنگ سمباده ب دستگاه های کنکاسور ب کوبیدن چکش ب محل های  ر گر

دن ضمنا در محل هایی که گاز ب دود و مایعات مضر شیمیایی مانند اسیدها و  قلیا ها ب ممکتن استت باعتو ستوزان. غیره 

. چ م یا زخم شدن آن شود

د گترد و عینک های حفاظتی مورد استفاده با توجه به هر نوع کار متناسب با نوع کار تيیه شده ب بعنوان مثال عینتک ضت

. غبار دارای قابلیت های شفاف و قابل انعطاف می باشد و کام  با صورت کارگر تطبیق می کند 

ر برابتر کنتد ب د-عینک های حفاظتی کارگران ریخته گر ضمن اینکه اشعه ماوراء بنفش و اشعه خیره کننده را جذب متی

گرما و حرارت نیز مقاوم است ب عینک های ضد اسید و عینک های مورد استفاده در مقابتل دودهتای خطرنتاک و ناراحتت 

اقتد کننده باید دوره آنيا از طرف داخل مجيز به جن  نرم و نسوز قابل انعطاف باشد و کتام  روی صتورت چستبیده و ف

. هرگونه منفذی باشند 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

. عینک کارگران جوشکار با شی ه های رنگی جيت جلوگیری از خیره شدن و خستگی چ م می باشد 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

:حفاظت شنوایی، ایر پالک و ایرماف•

و کارگاه هایی که سر و صدا باعو رنجش گوش (  دسیبل85بیش از )در مکانيایی که سر و صدا بیش از حد مجاز باشد

ی ف تار در کارگران می شود باید حتما از حفاظ گوش استفاده شود ایر   گ های یاد شده با دست شکل گرفته و با کم

ر شتروع این نوع ایر   گ هتا د.    دست ها باید هنگام شکل دهی به آنيا تمیز باشند.مجرای شنوایی جای می گیرند 

هتای شیفت کاری به دقت در مجرای گوش قرار گرفته و در طول آن جابجا ن وند مگر مجبور باشید و آن هم بتا دستت

.تمیز

وتی به ایرماف ها وسایل حفاظت از شنوایی هستند که با قرارگیری در روی گوش و  وشاندن الله آن از رسیدن امواج ص

.گوش جلوگیری می کنند این نوع وسایل حفاظتی به گوشی های فنجانی معروفند
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

:  حفاظت تنفسی، و ماسك ها

ه مناسب بطور کلی در کارگاه هایی که گرد و غبار یا گازهای زیان آور و سمی تولید می شود ب در صورتی که امکان تيوی

بته در کارگاه وجود نداشته باشد ب می بایست برای کارگران جيت جلوگیری از ورود گازهای زیتان آور و یتا گترد و غبتار

: داخل محدوده تنفسی آنيا ماسک های حفاظتی مناسب تيیه و در اختیارشان قرار گیرد
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

:ماسك های فیلتر دار ضد گرد و غبار 

علق در ماسک های مذکور دارای فیلترهایی از جن  کاغذی ب  نبه و الیاف مختلف بوده و موقع استفاده گرد و غبارهای م

در . فیلتر ماسک های مذکور را می تتوان تمیتز یتا تعتویو نمتود. محیط کار از طریق فیلترهای مذکور جذب می شود 

ستت بعضی از کارگاه ها که کارگران هنگام کار در معرض گرد و غبار قرار دارندب استفاده ماسک هتای فیلتتردار ممکتن ا

باعو عرق کردن اطراف دهان و بینی شود ب می توان از این نوع ماسک ها و یا از ماسک های کاغذی یتک بتار مصترف ب 

رار متی استفاده نمود گاهی نیز از  ارچه های نازک یا گاز استریل چند الیه ماسک موقت تيیه و مقابل دهتان و بینتی قت

. دهند 

11



Company Logo

و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

: ماسك های فیلتردار ضد گاز 

ک و غیترهب در محیط های کار که گازهای سمی تولید می شوند مانند گاز کلر ب دی اکسید کربن ب بخارات اسید سولفوری

ام استفاده باید از  ماسک های فیلتر دار ضد گاز که دارای فیلترهای جاذب و یا خنثی کننده هستند استفاده نمود و هنگ

ازهتا و به زمان اعتبار و ظرفیت و نوع جاذب فیلتر آن توجه و دقت نمود و از صحت و دقت آن با توجه به نوع و غلظت گ

مورد نظتر مدت استعمال هر فیلتر محدود بوده و    از آنکه قابلیت خنثی کردن گاز. مواد آالینده اطمینان حاصل نمود

کننده در محتل الزم به تذکر است که استفاده از ماسک های فیلتر دار تصفیه. را از دست داد باید ب فاصله تعویو شود 

بتا های کوچک که تيویه کامل نمی باشد و میزان اکسیژن آن کم می باشد یا ممکن استت حتاوی گازهتای ناشتناخته و

ک هتای غلظت زیاد باشندب مثل چاهای فاض ب  و مخازن مواد شیمیایی ممنوع می باشد و در این مکانيا بایستی از ماس

. هوارسان که همراه کپسول و یا  مپ هوارسان هستند استفاده نمود
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

: ماسك های هوارسان،  مجهز به کپسول هوا 

ده بتی فایتده با توجه به اینکه در محل هایی که اکسیژن کافی وجود نداردب استفاده از ماسک های فیلتر دار تصفیه کننت

.  خواهد بود

معموال برای نجات کارگران گرفتار شده در معادن یا حریق زدگان در دود و آتش یا کارگرانی که در چتاه هتا دچتار گتاز

.گرفتگی می شوند و نجات مصدومین توسط گروه های نجاتب از کپسول های هوای قابل حمل استفاده می نمایند 

ه الستتیکی در بعضی موارد می توان به جای ماسک تنفسی مجيز به کپسول اکسیژن از ماسک تنفسی که دارای یک لولت

استتفاده از ایتن نتوع ماستک . متر است و توسط  مپ با هوای آزاد تماس داردب استفاده نمتود 20الی 15بلند تا حدود 

. معموال توسط کارگران تخلیه فاض ب ها یا کارگران نقاش و غیره صورت می گیرد 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

حفاظت سر، کاله ایمنی مناسب   

ستت از کارگرانی که هنگام انجام کار در معرض سقوط یا برخورد و  رتاب اشیاء روی سرشان هستند متی بای

.مانند کارگران ساختمانی ب کارگران معدنی ب باراندازها ب مقنی ها . ک ه حفاظتی استفاده کنند 

گرم تجاوز نماید ب ک ه ایمنتی بایتد از متواد 400وزن ک ه به طور کامل نباید از : م خصات ک ه حفاظتی 

د عتایق غیر قابل احتراق ساخته شده باشد ب در محل هایی که خطر برق گرفتگی وجود دارد جن  ک ه بایت

. نمایتد برق باشد ب دور تا دور ک ه لبه داشته باشد تا سر و گردن و صورت و   ت گردن کارگر را محافظت

ودن داختل ضمنا ک ه یک وسیله شخصی بوده و استفاده از آن توسط دیگری می بایست با ضتد عفتونی نمت

. ک ه و در صورت لزوم تعویو چرم و نوارهای داخل آن انجام شود 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

: حفاظت پاها، کفش حفاظتی مناسب

زمانی که خطر لغزش یا صدمه دیدگی  اها وجود دارد و در مورد کارگرانی که موقتع کتار  اهای تان بتا متواد استیدی و 

ی آنيتا را قلیائی تماس دارند ب در رطوبت کار می کنند ب در معرض سقوط اجسام سنگین قرار دارند ب خطتر بترق گرفتگت

ه ستر و کتار کارگرانی که بتا متواد خورنتد. باید از کفش حفاظتی متناسب با نوع کار استفاده نمایند ... تيدید می کند و 

کفتش . وشتانند دارند از کفش الستیکی بدون بند باید استفاده کرده و این کفش ها می بایست کام   ا و قوزک  تا را بپ

. کارگرانی که در آب و رطوبت کار می کنند باید از نوع الستیکی با ساق های بلند تا زانو باشد

ی کته در کفش کسانی که در معرض سقوط اجسام سنگین می باشند باید دارای  نجته فتوالدی باشتد و کفتش کتارگران

اد جرقته معرض خطرات برق گرفتگی قرار دارند باید دارای تخت الستیکی باشد و باالخره در محل هایی که در اثتر ایجت

.امکان خطر انفجار و آتش سوزی وجود دارد ب به هیچ عنوان نباید از کفش میخ دار استفاده شود 
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

(دستکش های حفاظتیب دستکش چرمی و الستیکی): حفاظت دستها•

های حفاظتی برای حفاظت دست ها آنيا در مقابل خطراتی مثل سوختگی در اثر گرماب ساییدگیب بریدگی و خراشیدگی باید از دستکش

ساستیت مناسب استفاده نمود ب بطوری که ضمن حفاظت از دستيا هیچگونه ناراحتی نیز برای حرکت انگ تتان ایجتاد نکترده و باعتو ح

خورد دستتان هایی مثل مته یا تراش و غیره که قسمت های گردان دارند و احتمال بر-کارگرانی که با دستگاه.  وست دست نیز  ن وند 

انواع دستکش .کارگر با آنيا وجود دارد و دقت عمل کارگر نیز به همراه استفاده از دستکش کم می شود نباید از دستکش استفاده کنند 

: هایی که کارگران باید از آنيا با توجه به شغلی که دارند استفاده کنند عبارتند از 

. دستکش های چرمی برای کار جوشکاری و کار با فلزات و دستکش  نبه ای برای کارهای حمل و نقل

تیکی برای جا به جتا دستکش های الستیکی یا جن  مخصوص م ابه عایق الکتریسیته برای برق کاران ب دستکش های الستیکی یا   س

: کردن ظروف اسید و مواد سمی و تحریک کننده و عفونی سر و کار دارند باید دارای شرایط زیر باشند 

. ساق آنيا به قدری بلند باشد که بازوها را بپوشاند -

. کلیه قسمت های آن دارای مقاومت کافی در مقابل مواد سمی و تحریک کننده باشد -

.فاقد سوراخ یا  ارگی باشد -
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

:وسایل حفاظت الکتریکی•

د و کتار دستکش عایق ب کفش و ک ه عایقب در کارگاهيا و هنگام کار ب زمانی که خطر برق گرفتگی در کتار بتا وستایل برقتی وجتود دار

.همراه با وجود برق در سیستم غیر قابل اجتناب است توصیه می گردد

: کمربند ایمنی، طناب نجات، هارنس•

ظتور کارگران ساختمانیب مقنی ها بکارگران برق و مخابرات در روی تیرهای خطوط هوایی و مکانيایی که امکان سقوط وجود دارد بته من

. جلوگیری از سقوط باید مجيز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند 

را به تیر چتوبی نحوه استفاده از کمربند ایمنی بدین ترتیب است که یک سر طناب نجات را به حلقه کمربند ق ب نموده و سر دیگر آن

ساختن ضتربه کمربند ایمنی باید مجيز به شوک گیر باشد تا از وارد. یا یک میله فلزی ثابت و یا امثال آن در محل کار محکم می بندند 

لیه قطعتات ک. و شوک به بدن و ستون فقرات جلوگیری نماید ب در غیر اینصورت ممکن است باعو صدمات زیادی مانند قطع نخاع شود

ستتاندارد و ضمایم کمربند باید مرتبا بازدید شده و از صحت عملکرد آن  اطمینان حاصل نمود و قطعات فرسوده یا خراب آن با قطعات ا

. تعویو گردد
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و چگونگی بکارگیری آن (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردی

: کمربند ایمنی، طناب نجات، هارنس•

.در صورت نیاز باید از وسایل حفاظتی تکمیلی نیز استفاده کرد

تن آن و کنتترل تيیه وسایل حفاظت فردی به مقدار کافی و در اختیار کارگر گذاش(   یمانکار)طبق قانونب وظیفه کارفرما و یا نماینده او 

. و نظارت بر استفاده بموقع و صحیح از آن در زمان کارمی باشد

فتاظتی وظیفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی همراه با حفم و نگيداری و توجه به نظافت آن و رعایت متوارد ایمنتی و ح

. طبق دستورالعمل های  ارایه شده می باشد
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Company Logo

مدیریت بحران  و واکنش در شرایط اضطراری

قوه را مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته است که طی آن سازمان ت ش متی کنتد بحران هتای بتال

. داقل برساندسپ  در مقابل آنيا اقدامات  ی گیرانه انجام دهد تا اثر آن را به ح. شناسایی و  یش بینی کند

برای اجرای این فرایند باید م خص شود که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت

.وردبه اقدامات  ی گیرانه و یا هر اقدام مناسبب تصمیم درستی اتخاذ کرد و روش های صحیحی به اجرا آ

یترد همچنین مدیریت بحران مجموعه ای از چاره جویی ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می گ

.و هدف آن کاهش روند بحرانب کنترل وکاهش تبعات و رفع بحران است

ن می طرح واکنش اضطراریب مجموعه اعمالی است که ایمنی کارفرما وکارکنان را درشرایط اضطراری تضمی

ناناین طرح اعمالی را شرح می دهد که کارک. کند و ميمترین جزء آمادگی درمقابل وضعیت اضطراری است

نش و به عبارت دیگراین طرح شامل  فرآیندآمادگیبکاهش ریسکب واکت. را درشرایط اضطراری ایمن نگيدارد

.عادی سازی وضعیت اضطراری است
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مدیریت بحران  و واکنش در شرایط اضطراری

:نکات مهم در عملیات واکنش اضطراری

م خص ساختن وظایف اصلی فرماندهیب شامل یک روش استاندارد برای قبول فرماندهی مستمر -

مسئولیت ها و وظایف افراد در بخش های مختلف و تفویو اختیار  فرماندهی به روسای بخش ها-

نکات مربوط به ارتباطات و مخابره  یاميا-

دستورالعمل ها و شرح اولویت های تاکتیکی و وظایف مربوطه-

انتقال افراد آسیب دیده به محلی امن برای درمان های اولیه -

رفع خطرات بعدی که امکان دارد از حادثه ناشی گردد-
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مدیریت بحران  و واکنش در شرایط اضطراری

:نکات مهم در عملیات واکنش اضطراری

کته هر فردی که در عملیات امداد و نجات نقش داردب مسئول ایمنی و س مت فرد است و نباید با کارهای شتتاب زده-

.خطرات  نيانی را در خود نيفته دارندب خود و فرد صدمه دیده را به خطر اندازد

درمتان هر جراحت  و صدمه ای که به کارگر  وارد می شودب باید به مسئول ایمنی و بيداشت کارگاه گزارش شود تا برای-

.و بررسی شخص آسیب دیده قبل از بازگ ت به کار یا ترک کارگاه  رداخته شود

ایتد هماهنگی هتای برای جابه جایی فرد آسیب دیده یا انتقال بیمار به بیمارستان یا استفاده از دیگر تسيی ت  زشتکی ب-

. الزم صورت گیرد
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مدیریت بحران  و واکنش در شرایط اضطراری

:نکات مهم در عملیات واکنش اضطراری
ایجاد گروه های امداد و نجات و اجرای مداوم مانورهای ایمنی و انجتام تمترین بته منظتور کتاهش صتدمات و ضتایعات -

:انسانی در زمان وقوع حوادث ب مواردی شامل 

قرار دادن تابلو و ع مت گذاری و م خص ساختن راه های خروج اضطراری و تمرین استفاده از راهيای فرار اضطراری •
قطع و راه اندازی مجدد برق و گاز و منابع دیگر انرژی•
آالرم ها و ابزار و وسایل ارتباطات با تمام قسمت ها در شرایط اضطراری•
نصب سیستم ورود و خروج افراد به کارگاه و شمارش افراد قبل و    از تخلیه و فرار•
تجمع در مکان های تعیین شده در زمان وقوع حادثه •
تمرین عک  العمل به حریق و گزارش آن •
تمرین امداد و نجات و فوریت های  زشکی •
تعیین تیم هایی که از قبل بدانند چه کار باید انجام دهند و تعیین جان ین های احتمالی افراد•
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مدیریت بحران  و واکنش در شرایط اضطراری

کمك های اولیه•

اشوند و کارگران و سرپرستان کارگاه باید بتوانند به سرعت در برابر حوواد  و سووانر رد داده، پاسو گو ب

درموان سوریا از طریوم کمك هوای اولیوه . کمك های اولیه و ضروری درمانی افراد را به سرعت انجام دهند

.می تواند در جلوگیری  از جدی تر شدن آسیب ها یا حتی از دست دادن جان فرد مصدوم موثر باشد

داوم بوا مسئولین کارگاه باید اطمینان یابند که جعبه کمك های اولیه در محلی مناسب قرار دارد و به طور مو

زشوك دیگر لوازم کمك های اولیه که ممکن است به دلیل ماهیت کوار توسوط پ. لوازم مشابه تجدید می شود

.صالحیت دار توصیه گردد
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الزامات کارگران در هنگام کار

ی شودب انجام هیچ کارگری نباید عملی را که سبب ایجاد خطر برای دیگر کارگرانب صدمه به تجيیزات یا توقف تولید م-

.دهد

ند و برای هر کارگر باید کام ً از قوانین و مقررات و دستورالعمل های حفاظتی صادر شده توسط مسئول ایمنی  یروی ک-

.مراقبت از خودب به درستی از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کند

بیننتد هر کارگر در طول کار باید از خود یا دیگر افرادی که تحت تأثیر اعمال و یا سيل انگاری وی ممکن است صدمه ب-

.مراقبت کند
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الزامات کارگران در هنگام کار

ود از در صورتی که کارگری از خطرات احتمالی آگاه شود که س مت خود یا دیگر کارکنان را با خطر مواجه سازد و خت-

بته گتزارش عيده رفع آن ناتوان باشدب موظف به آگاه نمودن بی درنگ کلیه کارگران بوده و بایستی در اسرع وقت نستبت

.هر نوع وضعیت خطرساز به سر رست  و مسئول ایمنی کارگاهب اقدام نماید

دب هر حادثهب اعم از شدید یا جزئی و منجر به جراحت یا رویداد خطرناک و شبه حوادثب که در هنگام کار ایجاد می شتو-

بط گتزارش حتی اگر صدمه ای به فرد یا کارگر وارد نکندب باید در دفتر مخصوصی ثبت شده و به مسئولین و مراجتع ذیتر

. شود
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آشنایی با سیستم های مدیریت

ریزیمهبرنامنظوربه یوستهبيماجراءازمت کلاستمجموعيایمدیریتبسیستم
سازماناهدافومقاصدبهنیلجيتدرامورکنترلوهدایتسازماندهیب
باکهخاصریزیبرنامهباشدهسازماندهیوهدفمنداستنظامیمدیریتسسیستم

ویافتهاستقرارجاریمقرراتواستانداردهاواجراییروشيایدستورالعمليابتيیه
.گرددمی                         اص حمختلفزمانیمقاطعدروگیردمیقراربازنگریمورد
:ازعبارتندصنایادرمدیریتیهایسیستمازبرخی
ISOاستانداردبراساسکیفیتمدیریتسیستممجموعه• تامینمنظوربه9000

مدیریتیسیستمیکتثبیتوم تریهایخواسته

ISOاستاندارداساسبرمحیطیزیستمدیریتسیستممجموعه• برای14000
جامعهس متیقبالدرمتعيدوسبزسازمانیکایجادوآلودگیکاهش

OHSASاستاندارداساسبرایحرفهبيداشتوایمنیمدیریت• به18001
سازمانکنترلتحتکارکنانایمنیوس متیتامینمنظور
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HSE-MS))زیست سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 

یب مجموعه ای مت کل از اجزاء بيم  یوسته در راستای تحقق اهداف معتین بيداشتت شتغل
ایمنی و زیست محیطی در یک سازمان در چارچوب برنامه ریتزیب ستازماندهیب هتدایت و 

کنترل اجزاء 

ب یک ابزار مدیریتی برای کنتترل و بيبتود عملکترد بيداشتتHSE-MSسیستم مدیریت 
ایمنی و محیط زیست در همه برنامته هتای توستعه و  تروژه هتای صتنعتی یتا ت تکی ت

استتای سازمانی بوده و  با ایجاد بستر فرهنگتی خت ق و نگرشتی نتو و سیستتماتیک در ر
وهتای توسعه  ایدار و کرامت انسانب بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هتم افتزای نیر
ه ایب انسانی و امکانات و تجيیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمتدب ممیزیيتای دور
افزایش ارزیابیب بيبود مستمرب موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و

اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همته جانبتك کلیته کارکنتان و همکتاران ستازمانب
تجيیزات و تأسیسات و به حداقل رساندن حوادث و آستیب هتای ناستی از کتار از طریتق 
کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء ستطح ست مت افتراد از طریتق اعمتال راهکارهتای 

ز محتیط کنترلی مدیریتیب ميندسی و اجرایی در کلیك سطوح سازمان و همچنین صیانت ا
. زیست به عنوان سرمایك ب ریت می گردد
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HSEمزایای استقرار سیستم مدیریت 

شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار 
ایجاد بستر مناسب برای بيبود بيره وری و تعالی سازمان 

و تعیین مسئولیت ها  HSEایجاد ساختار م خص برای مدیریت 
. هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بيداشتب ایمنی و محیط زیست

 PDCAدر سازمان مبتنی بر  HSEایجاد بستر مناسب برای بيبود مستمر 

شناخت قوانین و مقررات ایمنی 
ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنيا بمنظور کنترل حوادث 
کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث 

اری ایمن ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنيا نسبت به مدیریت بواسطه ت ش برای ایجاد محیط ک

 HSEایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت 

فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر 

 HSEامکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت 
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HSE-MSالزامات سیستم مدیریت 

رهبری و تعيد-1
خط م ی و اهداف استراتژیک -2
سازماندهیب منابع و مستند سازی  -3
مسئولیت ها و ساختار سازمانی -1ت3
مدیریت ( نمایندگان)نماینده -2ت3
منابع-3ت3
شایستگی و صاحیت -4ت3
ت الزامات کلی 1ت4ت3
ت  آموزش 1ت4ت3
ت  یمانکاران5ت3
ت ارتباطات6ت3
ت مستند نمودن و کنترل آنيا7ت3

HSEت مستند سازی نظام مدیریت 1ت7ت3

براساس حصول اطمینان HSEکنترل اسناد نظام مدیریت -3-7-1
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HSE-MSالزامات سیستم مدیریت 

ت ارزیابی و مدیریت ریسک4
ت تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنيا 1ت4
ت ارزیابی2ت4
ت ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنيا 3ت4
ت اهداف و مغایر اجرا4ت4
ت اقدامات کاهش ریسک5ت4
ت طرح ریزی5
ت تعیین منابع مورد نیاز  1ت5
ت یکپارچگی سرمایه2ت5
ت رویه ها و دستورالعمل های کاری 3ت5
( رویه ها)ت ایجاد روش های اجرایی 1ت3ت5
ت صدور دستورالعمل های کاری2ت3ت5
ت مدیریت تغییر 4ت5
ت طرح ریزی وضعیت اضطراری و حوادث غیر مترقبه 5ت5
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HSE-MSالزامات سیستم مدیریت 

ت اجرا و  ایش6
ت فعالیت ها1ت6
ت  ایش2ت6
ت ثبت سوابق 3ت6
ت عدم انطباق و اقدامات اص حی4ت6
ت گزارش رویدادها  5ت6
ت  یگیری رویدادها  6ت6
ت ممیزی و بازنگری7
ت ممیزی 1ت7
ت بازنگری مدیریت 2ت7
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: یمانکاران    HSE-MSمدل 
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: یمانکاران    HSE-MSمدل 
نایع با توجه به گسترش روز افزون  یمانکاری در صتنعت و ستپردن بختش اعظتم فعالیتيتا خصوصتاً در صت

توستط  HSEباالدستی و مادر  به  یمانکاران مختلف بنظر می رسد لتزوم توجته همته جانبته بته رعایتت 
.  یمانکاران در راستای حفم نیروی انسانی و سایر منابع سازمانی الزام  و یک هدف می باشد 

: جهت رسيدن به اين هدف مي بابست  موارد ذيل اجرايي گردد  

با تمرکز هر دو طرف کارفرماب  یمانکار روی طراحتی برنامته عملیتاتیHSEبيبود شرایط کارگاهی از لحاظ 
در قرارداد HSEمؤثر

کارفرمایان در قرارداد HSEحمایت کامل  یمانکاران از الزامات
تسيیل در فصل م ترک بین فعالیتيای  یمانکاران با کارفرما و  یمانکاران دیگر

اری برنامه های فوق بر اساس محافظت نیروی انسانی در مقابل صدماتب بیماریيا و حوادث در محیط های کت
.طراحی خواهد شد

33



Company Logo

HSEگام های مدل سیستم مدیریت 

ملتی اط عات تيیه شده به  یمانکاران و کارفرمایان در متدیریت ع. اولین قدم جمع آوری اط عات می باشد
مرحلته ای متی 8فرم ارائه شده یک متدل . در طول اجرای  یمان کمک خواهد کرد HSEشرایط و برنامه 

  از ارایه باشد که می تواند اکثر  یمانکاری ها را  وشش دهدب در آغلز این مدل به طور کامل ت ریح شده و  
.   مرحله ای می باشدب ارائه خواهدشد8دید به خواننده مدل  ی نيادی که به نوعی ساده شده مدل 

:گام های مدل به شرح زیر می باشند
برنامه ریزی

تعیین ص حیت اولیه
انتخاب

 یش تجيیز کارگاه
تجيیز کارگاه

اجرا
برچیدن کارگاه
ارزیابی نيایی
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برنامه ریزی

ختابی در استتراتژی انت. در این مرحله کلیه فعالیت های شرکت در رابطه با موضوع  یمان م خص می گردد

ح کامل کتار بستن  یمان به طبیعت و اندازه کار و میزان خطرات باز می گردد برنامه ریزی و مسئولیت ت ری

از وظایف کارفرما می باشد

 HSEاین اط عات مبنایی برای تيیه برنامه جامع  .  کارفرما موظف است طرح اولیه و خطرات را تيیه کند

. سطح خطرات و ریسک های مو جتود تعیتین کننتده استتراتژی انتختابی استت. در طی قرار داد خواهد بود

. دمواردی مانند طبیعت  کارب مواد مصرفی ب محل انجام کار روی تضمین صحت انجام عملیات تاثیر دار
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تعیین ص حیت اولیه

مانکاران غربال و در شرایط رقابتی انتخاب بین  یمانکاران نیاز به  یش ارزیابی ص حیت دارد توانایی های  ی

. و سوابق مربوطه در این بخش باید ارزیتابی گتردد HSEبدیيی است که چگونگی مدیریت . ثبت می شوند

.که شامل بازدید ها از امکانات و بررسی تمام  یمان های قبلی نیز می شود

   از تيیه فيرست نيایی و قبل از مرحله انتخاب ب شرکت ها فرصت خواهنتد داشتت متدارک الزم جيتت 

یر خود و عملی بودن آن  طبق سوابق خود تيیه کنند که قطعتا در فراینتد انتختاب تتاث HSEتائید برنامه  

.گذار خواهد بود
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انتخاب  یمانکار

   از انجام مرحله تعیین ص حیت اولیه و غربتال شترکت هتا نوبتت بته مرحلته انتختاب متی رستد تمتام            

هر . مطابق با  یمان را داشته باشند HSEشرکت های لیست شده باید توانایی اجرا و مدیریت کامل برنامه 

گیترد امتا چند فلسفه انتخاب نيایی بر  ایه عناصری چون هزینهب توانایی فنی ب شيرت و اعتبار صتورت متی

هر  یمانکار باید مطابق سایر عوامل ستبب برتتری  HSEبنابراین مدل  ی نيادی نتای  ارزیابی برنامه های 

.بر رقبا شود
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م خص کردن الزامات قبل از اجرا 

ستئول گرچته  یمانکتار مستتق  م. کارفرما موظف است اط عات خود را در زمینه خطرات موجود به  یمانکار منتقل کند

  HSEاگتر در برنامته . خود خواهد بود اما باید برنامه خود را جيت بازرسی در اختیار کارفرما قرار دهد  HSEبرنامه 

.روش های خاصی مورد نیاز باشد باید مسئول تيیه الزامات آن م خص گردد

تتا کارفرمتا از لحتاظ شتدن الزامتات  . اسناد مزایده طوری تيیه می شوند که به کارفرما اجتازه متدیریت متوثر داده شتود

HSE در این مرحله الزامات . تا مرحله بر چیده شدن و  ایان کار مطمئن شودHSE   تعیین شده است و  یمانکار می

ای تواند بر اساس میزان خطرات و تيدید ها مدارک خاصی نیز در  ی نياد خود منظور کند مدارکی از قبیتل ب مجتوز هت

(قانون کار 13ماده ). کارب مدرک تعیین ریسکب و دستور العمل های اجرایی

و  ت  از  HSE   از دریافت  ی نيادات جلسات داخلی کارفرما برای بررسی برنامته هتای ارائته شتده در خصتوص 

و  ضمانت های اجرایی آن  HSEدریافت  ی ننيادات جلسات داخلی کارفرما برای بررسی های ارئه شده در خصوص  

ترلتی نکته ميم این است که تمام  تانسیل های خطر در آن م خص شتده باشتند و همینطتور متواد کن. برگزار می شود

. شایسته و مناسب برای کاهش خطرات وجود داشته باشد
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م خص کردن الزامات قبل از اجرا 

زیتر در نتای  خروجی از این جلسات کارشناسی مستند شده و یکی از ارکان انتخاب یا  یمانکار خواهد بود وجتود متوارد

: یمانکار به عنوان نقاط قوت و در تائید نيایی آن موثر خواهد بود HSEبرنامه 

جریان روان گزارشات حوادث➢

وجود آمارها و گزارشات    از و قوع حوادث➢

در نظر گرفتن حساسیت های فرهنگی مربوط به مناطق کاری مختلف➢

HSEانگیزش کارکنان برای تغییر رفتارهای خود در قبال مسائل ➢

 HSEهدف این است که در مرحله انتخاب ع وه بر مسائل فنی که غالبا لحاظ می گردد خروجی ارزیتابی برنامته  ➢

.نیز به عنوان یک عامل موثر در نظر گرفته و سپ  انتخاب نيایی انجام گیرد

39



Company Logo

 یش تجيیز

و قبتل از در این مرحله برگزاری جلسه هماهنگی اولیه بسیار مفید خواهد بود این جلسه ب فاصله بعد از مرحله انتختاب

.بر ایی کارگاه انجام می شود در این جلسه به مطالب زیر رسیدگی می شود

شایستگی و ص حیت کارمندان در گیر  روژه➢

HSEتعیین قالب کلی و فعالیت های ➢

روش گزارش دهی و  بازرسی حوادث  ➢

های حفاظی همچنین سیستم. به طور کلی این جلسه فرصتی برای مکانیزم هاب شرایط ب تجيیزات و محیط کار می باشد

ات    از همگرا شدن نقطته نظتر. و ارتباطی موجود ب امکانات درمانی و دستور العمل های مربوطه قابل مرور خواهد بود

فعالیت های  یش تجيیز ضمن رعایت تقدم و تتاخر آغتاز متی  HSEکارفرما و  یمان کار و تعیین احتیاجات  یرامون  

.همچنین چک لیست های  بازرسی در این مرحله نيایی می گردد. شود
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تجيیز کارگاه و اجرا

:تجهیز

آماده و کلیه نیروهای درگیر  یمانکار  و کارفرمتا نستبت بته HSEهمانطور که گفته شد قبل از این مرحله باید برنامه  

ه سپ  در اجرای این مرحله هر دو قسمت  یمان بته اجترای تتک تتک مفتاد نيتایی شتد. آن اط ع کافی داشته باشند

HSE يبود برنامه به و ممکن است بسته به شرایط نیاز به انجام تغییرات و تکمیل نيایی در جيت ب. نظارت داشته باشند

م رونتد بنابر اهمیت مسئله در هر مرحله نقص های جزیی باید بر طرف و در صورت از قلم افتادن فاکتوری مي. وجود آید

.ادامه کار متوقف خواهد شد

:اجرا

ای آمتوزش برنامته هت. در این مرحله برنامه بازرسی تعیین شده باید به دقت  یگیری و میزان انجام برنامه ارزیتابی گتردد

و دستورالعمل   HSEدر کلیه مراحل کار مدارک مربوط به . حین کار  رسنل  یمانکار می تواند در این مرحله اجرا شود

ر ها به زبان محلی نیز در دسترس خواهند بود و می توان از دو روش بازرسی های منظم و روتین یتا بازرستی  هتای غیت

.منظم و غیر منتظره  بيره  برد
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برچیدن

غالباً این مرحله از کار . می باشد HSEهنگام بر چیدن تجيیزات نیز  یمانکار ملزم به ادامه  یگیری برنامه  

یگتر کتم تعداد نیروها به دلیل شروع شدن کار  یمانکاری درنقطته ای د.  تانسیل باالیی از نظر حوادث دارد

ر آن نکته قوت این مدل ب مدیریت ایمن تا انتيای کار می باشتد و بنتا بت. شده و احتمال خطرات باال می رود

ارائه شده از طرف  یمانکار در صورتی مورد تایید است کته متضتمن برچیتده شتدن و جمتع HSEبرنامه  

ود آوری سالم و بی خطر تجيیزات و وسایل با لحاظ کردن مدیریت اتت ف و دور ریزهتا باشتد بنتابراین وجت

مورد تایید دو طرف تا اتمام کلیه فعالیتيا ضتامن   HSEبرنامه کاری و التزام عملی به رعایت کلیه موازین 

.س متی و صحت انجام  یمان است
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(ارزیابی نيایی)اتمام کار 

انکتار تيیه گزارش ارزیابی توسط تیم کارشناسی کارفرمتا در انتيتای کتار  یم HSEآخرین مرحله مدیریت

نتوان است این گزارش حاکی از چگونگی و کیفیت کار انجام شده می باشد و برای انجام کارهتای آتتی بته ع

منبعی از اط عات و همچنین آموزش بکار می رود به مرور زمان ایجاد چنتین  ایگتاه داده ای متی توانتد از 

تمتاد عوامل تاثیر گذار بر روی توانمند سازی شرکت ها و رسیدن به اهداف ساخت داخل قدرتمند و قابتل اع

.باشد

.مواد خطر ساز ب خطرات احتمالی موجود برای  رسنل در گیر ادوات موثر است
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استقرار  سیستم مدیریت ایمنی و بيداشت کار

:اهداف 

ایجاد یک سیستم ترکیبی در ارتباط با سایر سیستم های مدیریتی ➢

ایجاد سیستم اندازه گیری و بيبود ایمنی و بيداشت کار➢

ارزیابی عملکرد و گستره سطح بيداشت ➢

تعیین درجه انطباق با استاندارد ➢

ایجاد سیستم تضمین ایمنی و بيداشت➢

ارائه معیارها و اصولی که سازمان بتواند آنيا را در تمامی واحد های ختود بکتار گیترد و از اثتر بخ تی و➢

اقتصادی بودن  آن اهداف  اطمینان حاصل نماید 
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فوائد استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بيداشت کار 

:اهداف 

نگرشی طرح ریزی شده و مستند در رابطه با ایمنی و س مت کاری➢

م خص نمودن مسئولیتيا در قبال مسائل ایمنی و س مت کاری➢

افزایش آگاهی و باالبردن ص حیتيادرخصوص مسائل ایمنی وس مت کاری➢

ایمن نمودن محیط کار و کاهش خطرات➢

کاهش ریسک حوادث وبیماریيای ناشی از شغل➢

کاهش زمان توقفات ناشی از بیماری و صدمات ناشی از حوادث➢

کاهش هزینه منت  از خسارت ناشی از حوادث➢
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45001مروری بر تعاریف و بندهای ایزو 

این . منتشر شد 2018در ماه مارس 45001:2018ستاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ا•
استاندارد جایگزین استاندارد 

.گردید 18001:2007

از ساختار ده بندی تشکیل شده است و 14001:2015و 9001:2015مطابم استانداردهای 45001استاندارد •
.با این استانداردها یکپارچه سازی شده است 

اهمیت این استاندارد برای سازمان ها به دلیل ارتقا و حفاظت از سالمت جسمی و روانی کارکنان و •
.دیگرانی است که می توانند از طریم فعالیت های سازمان تحت تاثیر قرار گیرند 

.ترجمه شده است 45001در این ترجمه فقط تعاریف و اصطالحات و بند های •

.پرداختیم 18001:2007با 45001:2018به تفاوت های استاندارد در این متن ابتدا •

نوشته شده است که 45001که در ( جدول شماره یك) طبم دو جدول زیر ابتدا اصطالحات و تعاریف •
نام تمامی اصطالحات و تعاریف در جدول آمده است و مواردی که. اصطالح  وتعریف می باشد 37شامل 

اضافه اصطالحات و تعاریفی هستند که در این نس ه از استاندارد جدید–با رنگ قرمز مش ص شده اند 
.نبوده اند2007شده اند و در 
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45001مروری بر تعاریف و بندهای ایزو 

ا فرد یا گروهی از افراد که به منظور دستیابی به اهداف خود دارای عملکردهایی همراه ب:سازمان :3-1•
.  اختیارات و ارتباطات هستند–مسئولیت ها 

.ش صی که کار یا فعالیت های مربوط به کار تحت کنترل سازمان را انجام می دهد: کارکنان :3-3•

ظم یا به طور من–اش اصی که کار را به ترتیبات م تلف همچون با پرداخت یا بدون پرداخت : 1یادآوری •
. تصادفی یا نیمه وقت انجام می دهند–به طور متناوب یا فصلی –موقت 

.  افراد مدیریتی و غیر مدیریتی می باشند–شامل مدیریت ارشد کارکنان: 2یاد آوری •

ازمان فعالیت های مربوط به کار تحت کنترل سازمان ممکن است توسط کارکنان شاغل در س: 3یادآوری •
ان کارکنان آژانس های کاری و سایر افراد انجام شود تا وقتی که سازم–کار انفرادی –پیمان کاران –

.کنترل خود را بر کار یا فعالیت های مربوط به کارهایش به اشتراک بگذارد
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45001مروری بر تعاریف و بندهای ایزو 

.ند که یك سازمان را کنترل می کندر باالترین سطر که فرد یا گروهی از افراد :  مدیریت ارشد :3-12•

مدیریت. منابا درون سازمان را داراست ئهمدیریت ارشد قدرت واگذار کردن اختیارات و ارا: 1یادآوری •
. ی را حفظ کرده استلیت نهایی برای سیستم بهداشت و ایمنی شغلئومسارشد 

آنگاه مدیریت ارشدباشد ب شی از یك سازمان فقط شامل دامنه سیستم مدیریت اگر : 2یادآوری •
. را منسوب می نماید ش صی که آن ب ش از سازمان را هدایت و کنترل می کند 

.  میزان تحقم اهداف طرح ریزی شده و نتایج حاصل آن: اثرب شی :3-13•

.  نتایجی که باید حاصل شود: اهداف : 3-16•

.  عملیاتی باشد–تاکتیکی -یك هدف می تواند راهبردی : 1یادآوری •

ت بهداشتی و ایمنی و اهداف زیس–اهداف می توانند به ترتیبات م تلف مانند اهداف مالی : 2یادآوری •
محصول و–پروژه –استراتژدی سازمان ) محیطی مربوط شوند و می توانند در سطوح م تلف مانند

.مورد استفاده قرار گیرند ( فرآیند 
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45001مروری بر تعاریف و بندهای ایزو 

می شناختی یك فرد–ذهنی –اثر مطلوب بر وضعیت فیزیکی : مصدومیت و بیماری :3-18•
.  باشد

.  مریضی و مرگ می باشد–این اثر شامل بیماری شغلی :  1یادآوری •
زا یا اصطالح مصدومیت و بیماری به معنی وقوع مصدومیت یا بیماری به صورت مج:2یادآوری •

.  ترکیبی می باشد

یمنی بهبود عملکرد ااعثشرایطی که می تواند ب: فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی : 3-22•
.  و بهداشت حرفه ای شود

.  نظر دانایی و مهارت و دانش برای رسیدن به نتایج مورد–توانایی : صالحیت : 3-23•
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45001مروری بر تعاریف و بندهای ایزو 

.می باشد9001:2015استاندارد 4-1این بند از استاندارد مانند بند : رهبری و تعهد: 5-1•

م موارد مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی طب•
. زیر اثبات کند

ای مسئولیت و جلوگیری از مصدومیت ها و بیماری های مرتبط با کار با ایجاد محیط ه( الف•
.  کاری سالم و فعالیت ها ی ایمن 

کسب اطمینان از این که خط مشی و اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی( ب•
.  تدوین شده اند و با مقاصد کاربردی سازمان سازگاری دارند

ندهای کسب اطمینان از همانگی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با فرآی( ج•
.  کسب و کار

م مدیریت انتقال اهمیت مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اثرب ش و انطباق با الزامات سیست( د•
.  کیفیت 
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رد انتظار کسب اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به نتایج مو( ه•

ت شغلی به کارگیری و پشتیبانی از افراد برای اثرب شی سیستم مدیریت ایمنی و بهداش( د•

کسب اطمینان از ارتقای بهبود مستمر ( ر•
حمایت از نقش های مدیریتی  مرتبط دیگر به منظور اعمال رهبری ایشان در حیطه های(  ز•

.  تحت مسئولیت 
توسعه و ارتقای فرهنگ سازمان که از خروجی های مدنظر سیستم مدیریت ایمنی و ( ذ•

. بهداشت شغلی حمایت می کند

ا را خطرات و فرصت ه–محافظ از کارکنان از مورد انتقام قرارگرفتن هنگامی که رویداد ها ( ح•
.  گزارش می دهند

می اطمینان از این که سازمان فرآیندهایی را برای مشاوره و مشارکت کارکنان برقرار و حفظ•
.کند
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:خط مشی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی : 5-2•

.  مستقر و نگه داری کند –مدیریت ارشد باید خط مشی را ایجاد •

شامل تعهد به فراهم کردن شرایط کاری ایمن و سالم برای جلوگیری از آسیب های ( الف•
ان و اندازه و محیط کسب و کار  سازم–مرتبط با کار و بیماری های شغلی و متناسب با هدف 

.  ماهیت ریسك ها و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با سازمان باشد

.  دبرای تعیین اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یك چهارچوب فراهم کن( ب•

شامل تعهد برای اجرای الزامات قانونی و سایر الزامات ( ج•

شامل تعهد به حذف خطرات و کاهش ریسك ها ایمنی و بهداشت شغلی (د•

شامل تعهد به مشاوره و مشارکت کارکنان و در صورت وجود نماینده کارکنان ( ه•

.  خط مشی باید به صورت اطالعات مدون در دسترس قرار گیرد •

.  در تمامی قسمت های سازمان اطالع رسانی شود •
.به صورت متقضی دردسترس طرف های ذینفا قرار بگیرد•

.  مرتبط و متناسب باشد•
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:شناسایی خطر : 6-1-2-1•

.  مستقر و نگه داری کند–سازمان باید فرآیندهایی را برای شناسایی خطر اجرا •

:  فرآیند ها باید شامل اما نه محدود به  موارد زیر باشد•

–قربانی شدن –ساعات کار –عوامل اجتماعی شامل حجم کار –چگونگی سازمان دهی کار ( الف

.  رهبری و فرهنگ سازمان –آزار و اذیت زورگویی 

:  فعالیت های معمول و غیر معمول شامل خطرهای ناشی از ( ب

تجهیزات مواد و شرایط فیزیکی محل کار –زیرساخت ها ( 1•

ارائه –سازه –مونتاژ –تولید –بازرسی –تحقیم و توسعه –طراحی محصول و خدمات ( 2•
نگه داری تعمیرات –خدمات 

عوامل انسانی( 3•

چگونگی انجام کار( 4•
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: شامل موارد اضطراری و علت های آن ها –رویدادهای گذشته داخل و خارج سازمان ( ج•

شرایط اضطراری بالقوه ( د•

: کارکنان شامل(  د•
–پیمان کاران –کسانی که به محل کار و فعالیت ها دسترسی دارند شامل کارکنان ( 1

بازدیدکنندگان و سایر کارکنان
رار تحت تاثیر فعالیت های سازمان قکسانی که در مجاورت محل کار قرار دارند و ممکن است ( 2

. بگیرند
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:اهداف سیستم مدیریت و بهداشت شغلی:6-2-1

سازمان باید اهداف ایمنی و بهداشت شغلی را در ب ش ها و سطر های م تلف مرتبط برای
.حفظ و بهبود مستمر و عملکرد  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد کند

:  اهداف باید
.  با خط مشی سازگار باشد

.  قابل اندازه گیری باشد در صورت عملی بودن یا قابل ارزیابی عملکرد باشد
: موارد زیر باید مد نظر گرفته شود

الزامات قابل کاربرد ( الف 
نتایج حاصل از ارزیابی ریسك و فرصت ( ب
نتایج حاصل از مشاوره با کارکنان یا در صورت وجود با نمایند کارکنان ( ج
.  پایش شود( د
.  اطالع رسانی شود ( ر
.  در موارد مقتضی به روز آوری شود ( ز
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صالحیت:7-2

لی اثر صالحیت موردنیاز کارکنانی که می توانند بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغ( الف•
. بگذارند یا تاثیر بپذیرند را تعیین نماید

کنان به سازمان باید از این که کارکنان صالحیت و توانایی شناسایی خطر را دارند و از این که کار( ب•
.  آموزش و تجربه شایستگی دارند اطمینان نماید–لحاظ تحصیالت 

.  اطالعات مدون مناسب را به عنوان شواهد صالحیت نگه داری کند( ج•

اضر انتصاب مجدد کارکنان ح–مربی گری –اقدامات قابل اجرا می تواند شامل فراهم کردن آموزش : یادآوری
.است دام یا عقد قرارداد با افراد دارای صالحیت باشد–
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:  مدیریت تغییر: 8-1-3

ر عملکرد سازمان باید فرآیندهایی برای استقرار و کنترل تغییرات برنامه ریزی شده موقت و دائمی که ب
. از جمله موارد زیر ایجاد می نماید–سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تاثیر میگذارند 

:شامل–خدمات –یا تغییرات مرتبط با محصوالت –خدمات و فرآیند ها –محصوالت جدید ( الف•
موقعیت محیط کار و اطراف 

سازمان کار 
شرایط کاری 
تجهیزات 
نیروی کار 

:  تغییرات مرتبط با الزامات قانونی و سایر الزامات ( ب•
تغییرات در دانش یا اطالعات مرتبط با خطرات و ریسك ها ( ج•
توسعه در دانش و فناوری( د•

. جام ددسازمان باید نتایج تغییرات را بازنگری و در صورت نیاز اقدامات برای کاهش هر تاثیر منفی را ان
.  تغییرات می تواند منجر به ریسك و فرصت شود: یادآوری 
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:پیمانکاران: 8-1-4-2

که سازمان باید فرآیندهای فراهم آوری خود را برای شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسك ها•
. حاصل موارد زیر می باشند با پیمانکاران خود هماهنگ کند

. فعالیت ها و عملیات پیمانکاران که می تواند روی سازمان تاثیر بگذارد( الف•
. فعالیت ها و عملیت سازمان که می تواند روی کارکنان پیمانکارران تاثیر بگذارد( ب•
. ردفعالیت ها و عملیات پیمانکار که می تواند بر سایر ذینفعان در محیط کار تاثیر بگذا( ج•
•
انکاران و سازمان باید اطمینان یابد که الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط پیم•

لی فرآیندهای فراهم آوری سازمان باید معیارهای ایمنی و بهداشت شغ. کارکنانش برآورده می شود
. را برای انت اب پیمانکاران تعریف و استفاده نماید

•
کننده قرار دادن معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی برای انت اب پیمانکاران می تواند کمك: یادآوری•

.  باشد

58



Company Logo

45001مروری بر تعاریف و بندهای ایزو 

ممیزی داخلی: 9-2

سازمان باید ممیزی داخلی را در فواصل زمانی طرح ریزی شده در مورد ارائه اطالعات در مورد
.  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در موارد زیر اجرا نماید

:انطباق دارد با( الف
الزامات خود سازمان برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل خط مشی و ( 1

اهداف ایمنی و بهداشت شغلی 
الزامات این مدرک ( 2
.به طور اثرب ش ایجاد و حفظ شده است( ب
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:بازنگری مدیریت: 9-3

ه ریزی مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در فواصل زمانی برنام
گری باید بازن. با کفایت بودن و اثرب شی بازنگری نماید–شده برای اطمینان از تداوم مناسب 

: شامل موارد زیر باشد
وضعیت اقدامات مربوط به بازنگری های قبلی ( الف
شت تغییرات در مسائل برون و درون سازمانی مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهدا( ب

شغلی 
نیازها و انتظارات طرف های ذینفا ( 1
الزامات قانونی و سایر الزامات( 2
فرصت ها و ریسك ها ( 3
.  اندگستره ای که خط مشی و اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رآورده شده( ج
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: بهبود مستمر: 10-3

ی و سازمان باید به طور مستمر از نظر تناسب کفایت و اثرب شی سیستم مدیریت ایمن
.بهداشت شغلی خود را از طریم موارد زیر بهبود ب شد

افزایش عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت( الف
.  ارتقای فرهنگی در سازمان که سیستم مدیریت ایممنی و بهداشت را حمایت نماید( ب
را بهبود ارتقای مشارکت کارکنان در برقراری عملیاتی که سیستم ایمنی و بهداشت شغلی( ج

.  ب شد
ارکنان اطالع رسانی در خصوص نتایج بهبود مستمر به کارکنان و در صورت وجود نماینده ک( د
  .
.برقراری و نگه داری اطالعات مدون به عنوان شواهد بهبود( د
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فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین م خصات آن   (Hazard Identification)شناسایی خطر 
فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ب با توجه به کفایت هتر گونته کنترل هتای موجتود و (Risk Assessment)ارزیابی ریسک  

تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟

جایگاه و هدف شناسایی خطرات  و ارزیابی ریسک

- MSو همچنین( -1-3-4بند )OHSAS 18001در متن استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی  HSE بر انجام شناستایی خطترات و
.ارزیابی ریسک تاکید شده است و به عنوان قلب  سیستم یاد شده است

را و طبق این الزاماتب سازمان باید بطور مداوم روش اجرایی جيت شناسایی خطراتب ارزیتابی ریستک و تعیتین کنترل هتای الزم را ایجتادب اجت
. نگيداری نماید

:روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باید موارد ذیل را مدنظر قرار دهد
فعالیت های روتین و غیر روتین

(شامل  یمانکاران و بازدیدکنندگان ) فعالیت های کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی دارند 
رفتار و قابلیت های انسان و سایر عوامل 

ان بگذارند خطرات شناسایی شده که من ا بیرون از محیط کار دارند و می توانند اثر زیان آوری بر بيداشت و ایمنی افراد تحت کنترل سازم
(جنبه های زیست محیطی)خطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار بوسیله فعالیت های مرتبط با کار تحت کنترل سازمان 

(تدارک دیده شده توسط سازمان یا سایرین)زیرساختب تجيیزات و مواد موجود در محیط کار 
تغییرات یا تغییرات  ی نيادی در سازمانب فعالیت ها و مواد آن
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آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین م خصات آن   (Hazard Identification)شناسایی خطر 
فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ب با توجه به کفایت هتر گونته کنترل هتای موجتود و (Risk Assessment)ارزیابی ریسک  

تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟

جايگاه و هدف شناسايي خطرات  و ارزيابي ريسك
- MSو همچنین( -1-3-4بند )OHSAS 18001در متن استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی  HSE بر انجام شناستایی خطترات و

.ارزیابی ریسک تاکید شده است و به عنوان قلب  سیستم یاد شده است
را و طبق این الزاماتب سازمان باید بطور مداوم روش اجرایی جيت شناسایی خطراتب ارزیتابی ریستک و تعیتین کنترل هتای الزم را ایجتادب اجت

. نگيداری نماید

:روش اجرايي شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك بايد موارد ذيل را مدنظر قرار دهد
فعالیت های روتین و غیر روتین

(شامل  یمانکاران و بازدیدکنندگان ) فعالیت های کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی دارند 
رفتار و قابلیت های انسان و سایر عوامل 

ان بگذارند خطرات شناسایی شده که من ا بیرون از محیط کار دارند و می توانند اثر زیان آوری بر بيداشت و ایمنی افراد تحت کنترل سازم
(جنبه های زیست محیطی)خطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار بوسیله فعالیت های مرتبط با کار تحت کنترل سازمان 

(تدارک دیده شده توسط سازمان یا سایرین)زیرساختب تجيیزات و مواد موجود در محیط کار 
تغییرات یا تغییرات  ی نيادی در سازمانب فعالیت ها و مواد آن
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کاربردهای ارزیابی ریسك 
بازنگری ایمنی و عملیات برای همه  روژهيای بزرگ و گرانب جيت اطمینان از اینکته م حظتات ميتم

. طراحی رضایتبخش هستند
. شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر در جيت توسعه و اجرای دستور العمل های ایمنی

تناسب بازنگری خطر و ریسک موجود در روشيای اجراییب برگه عملیاتی و وظایف بحرانی جيت تعیین
.آنيا 

یات کاری بازنگری ایمنی قبل از شروع بکار جيت اطمینان از اینکه تسيی ت و شرایط جيت انجام عمل
. مناسب هستند

زمان مناسب برای ارزیابی ریسك 
. مناسب ترین زمان جيت شروع ارزیابی ریسک در فاز طراحی می باشد

.  با وجود این ارزیابی ریسک مداوم بعنوان اولویت ميم در طول چرخه حیات هر سیستمی می باشد
یتا روش ارزیابی ریسک یک  یش نیاز اساسی جيت ایجاد تغییر در محیط کار خواه از لحتاظ فیزیکتی

.اجرایی یا سازمانی می باشد
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(Risk management)مدیریت ریسک 

نظتارت مدیریت ریسک  به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها به همراه استفاده از منابع به منظور کنترل و
نظتور متدیریت ریستک بته م. بر سیستم مورد مطالعه و با هدف کنترل ریسک و آثار آن به کار متی رود

کاهش خطرات بالقوه ناشی از وقوع مخاطرات مرتبط با ریسک های منتسب بته هتر کتدام از جنبته های
. مدیریت یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرد

ین ستطح ارزیابی ریسک یک فرآیند جمع آوری اط عات برای اتخاذ تصمیمات علمی و شفاف برای تعی
ک بترای درواقع ارزیابی ریسک یک روش ساختار یافتته و سیستتماتی. ریسک مربوط به یک خطر است

ح قابتل شناسایی خطرات و برآورد ریسک برای رتبه بندی تصمیمات جيت کاهش ریسک به یتک ستط
. قبول است

بته بطور معمول در  محیط کارب خطرات بسیار و فراوانی مورد شناسایی قرار متی گیرنتد کته بتا توجته
ر محدودیت منابع و زمانب می بایستی ابتدا خطرات ميم تر کنتترل شتده و در مراحتل بعتدی بته ستای

گتر ارزیتابی به عبتارت دی. از اینرو بایستی از فرآیند ارزیابی ریسک استفاده شود. خطرات  رداخته شود
ده و در ریسک به سازمان کمک می نماید تا اولویت خود را در مبحو ایمنی به درستتی شناستایی نمتو

. شودتخصیص منابع به دقت عمل کند تا بی ترین تاثیر در سیستم مدیریت ایمنی  دیدار
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مراحل انجام  ارزیابی ریسك 
:ارزیابی ریسک شامل  ن  مرحله زیر می باشد

شناسایی خطرات ب: مرحله اول
ب(وقوعتعیین میزان وخامت و احتمال)تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند : مرحله دوم
(تعیین اولویت ریسک)بررسی و تعیین ریسک های موجود : مرحله سوم

تعیین اقدامات کنترلی و اجرای اقدامات  ی گیرانه یا اص حیب ثبت یافته ها و نتای : مرحله چهارم
بازبینی ارزیابی صورت گرفته در صورت لزوم و روزآمد کردن آن ب: مرحله پنجم

در هر شغلی جيت شناسایی خطرات آن شغل می بایست خود شغل را شناخت و بتتوان آن را بته فعالیتت هتای
. تجزیه کرد و سپ  برای هر فعالیت خطر خاص آن را شناسایی کرد(Task)ت کیل دهنده آن 

ی برخوردار    از شناسایی خطرات و ت خیص آنياب وزن دهی و تعیین ریسک و ارزیابی آنيا از اهمیت بسیار باالی
ارزیتابی . آورد -است زیرا در این مرحله م خص می شود که هر خطری در صورت وقوع چه تبعتاتی بته بتار متی

رحله خطرات اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا ورودی اصلی مرحله بعد می باشد و در صورتی  که دقت الزم در این م
انجام گیردب می تواند مانع هدر رفتن سرمایه شده و اقدامات متوثر در بيبتود شترایط و در محتل مناستب بعمتل

ر و توجته در صورت انجام صحیح فرایند شناسایی  و ارزیابی خطراتب با توجه به اط ع افراد از شرایط کتا. می آید 
.بی تر آنان به موارد شناسایی شده احتمال وقوع و شدت  برخی حوادث قطعا کاهش خواهد یافت 
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آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

:نکات کلیدی در انجام  ارزیابی ریسك
بزارهای کنترل در بسیاری از سازمانيا ب تمامی ریسکيا بخوبی شناخته شده اند و ا. فرایند را خیلی  یچیده نکنید 

رگران شتما به عنوان مثال ب شما احتماال میدانید که کدام یتک از کتا. مورد نیاز نیز براحتی قابل استفاده هستند 
لیتز بارهای سنگین که ممکن است به کمر انيا آسیب برساند را جابجا می کنند و یا در چته محل هتایی احتمتال

ابزارهتای بنابراین برای جلوگیری از صدمات احتمالی ب کافی است اقتدامات و. خوردن و افتادن افراد بی تر است 
. ی گیرانه مورد نیاز را بررسی کنید

توانتد به طور ساده ارزیابی ریسک عبارت است از یک بررسی دقیق در مورد اینکه  چه چیز در محل کار شما می
ه موجتود کتافی به طوریکه بتوانید ت خیص دهید که آیا اقتدامات  ی تگیران. سبب آسیب رساندن به نفرات گردد

رابتر استیب کلیه کارکنان حق دارند کته در ب. است یا باید اقدامات بی تری جيت جلوگیری از اسیب انجام گیرد 
.های ناشی از احتمال وقوع حوادث در سیستم محافظت شوند

اشتین آالت همچنین اگر محصول فعالیت شما اسیب ببیند یا م. حوادث و بیماریيا ب جان نفرات را تيدید میکنند 
وید به دچار صدمه شوند هزینه های بیمه های مرتبط  افزایش میابد و یا در نتیجه همه این مسایل مجبور می  ش

رزیابی ریستک از لحاظ قانونی شما ملزم به ا. دادگاه بروید  و تمام فعالیت تجاری شما نیز تحت تاثیر قرار میگیرد 
اده های موجود در محل کار خود هستید به طوری که در نيایت بتوانید یتک برنامته بترای کنتترل ریستک را  یت

.نمایید
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آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

الزامات عمومی برای انجام ارزیابی ریسك

:الزامات زیر در اغلب روش ها عمومی بوده و تعیین کننده کیفیت نتای  ارزیابی ریسک هستند 

( تعداد زیاد افراد منجر به م ک تی در دستیابی به نتای  می گردد) ت کیل گروه -1

وجود رهبر و هماهنگ کننده واجد ص حیت -2

. افرادگروه باید با روش ارزیابی ریسک بکارگرفته شده کام ً آشنا باشند-3

( مثل افراد حوزه کار متخصصین فنی )افراد مناسبی که دارای ورودی متمایز نسبت به هم هستند -4

ترسیم سیستمب برگه های عملیاتی ب روش اجرایی و سوابق قبلی -5

داشتن دانش سیستم موجود و یا تکنولوژی مربوط به آن -6

مستند سازی نتای  -7

سیستم  یگیری -8
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آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

مستندسازی

ب نگيتداری همه ارزیابی های ریسک انجام شده ب بایستی بطور کامل مستند شوند و برای صحه گذاری و  یگیری

. گردند

 کننده در ارزیابی ریسک که براساس تکنیک های شناخته شده انجام می شود بایستی شامل استامی افتراد شترکت

. ارزیابیب تاریخ انجامب نتای  و اقدامات  یگیری باشد

. برای این کار بایستی از برگه های کاری جيت گرفتن دادهيا و اط عات استفاده نمود

محاسبه مقدار ریسك

دد ع.  ریسک معموال به صورت عددی بیان می شود که از حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت واقعه بدست می آید

ته شتود به عنوان مثال اگر گف. ریسک واحد خاصی ندارد و بنابراین به صورت تنيا معنی و مفيومی نخواهد داشت

.است هیچگونه مفيومی را نمی رساند20که ریسک انجام کار یا فعالیت خاص برابر 
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معیارهای عمومی ریسك 

یتت تحتت این معیارها فقط بعنوان راهنما بکار می روند و می تواند در صورت لزوم جيت تناسب با سیستم یتا فعال

.مطالعه تغییر کنند 

.ددمعیارها بایستی توسط  همه اعضای تیم شرکت کننده در ارزیابی ریسک  یش از شروع کار توافق گر
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 جدول تعیین ضریب شدت

 شدت ضریب توصیف شدت 

 5 فوت

 4 نقص عضو یا از کار افتادگی
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 1 بسیار پایین
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آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

سطر پذیرش ریسك

واجه هر یک از خطرات شناسایی شدهب با تعداد زیادی از ریسک ها م( شدت × احتمال= ریسک)با محاسبه ریسک 

.خواهد بود25خواهیم شد که کمترین آن یک و باالترین آن 
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آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسك

ستیم مطابق متن استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بيداشت حرفته ایب ریستک هتا بته دو دستته کلتی تق
:  می شوند

ریسک های غیرقابل قبول
ریسک های قابل قبول  

و بيره بردار  وقتی ماتری  ریسک و خطوط تعیین کننده میزان ریسک قابل قبول تيیه و در اختیار طراحب سازنده
ا برای گذاشته شد آن وقت او متوجه می شود که برای کاهش کدام دسته از ریسک ها باید ت ش کرده و راه هایی ر

اجرا  ی نياد نماید 

ه ختود ایتن سپ  سیستم مدیریتی تصمیم می گیرد که کدامیک از آنيا یا همه آنيا به مورد اجرا گذاشته شوند ک
. تصمیم گیری نیاز به مطالعات مدیریتی دیگری دارد

ه وظیفه بختش تعیین میزان یا سطح ریسک قابل قبول توسط افراد فنی و محاسبین ریسک عملی نمی گرددب بلک
انتایی هتای میزان ریسک قابل قبول به مسائل مختلفی از جمله مسائل اجتمتاعیب اقتصتادی و تو.  مدیریتی است

.یدفنی و زمانی  بستگی دارد و مدیریت ارشد سازمان باید میزان  ذیرش ریسک در سازمان را تعیین نما
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کنترل ریسك 

ی کته جتای.  کنترل ریسکب طرح ها یا استراتژیيایی هستند که ریسک ها را تا سطح قابل قبتول کتاهش می دهنتد

.سطح ریسک در طبقه باال قرار گیردب به اقدامات کنترلی نیاز دارند

تعریتف اقدامات کنترلی بایستی در اولویت اول بر  ارامتر احتمال  اعمال گردد و در مرحله بعد ب بر  ارمتر شتدت

.گردد

.در برخی موارد ب بایستی برای هر دو  ارامتر ب اقدامات کنترلی تعیین شود 

:چگونگی تصمیم گیری برای کنترل خطر با توجه به ماتری  ارزیابی ریسک

قبتول هنگامیکه ماتری  برای خطرهای شناخته شده رسم شد و سطح یا میزان ریستک قابتل قبتول و غیرقابتل

نترلتی معین گردید بکلیه خطرهایی که در منطقه غیرقابل قبول ماتری  قرار دارنتدب بایتد بترای آنيتا اقتدامات ک

. ی نياد گردد تا سیستم مدیریت به تبع آنيا تصمیم به اجرا بگیرد
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کنترل ریسك 

ت در مورد هر خطرب معموالً بیش از یک راه حل برای کنترل یا کاهش ریسک مربوطه  ی نياد می گتردد تتا دست

یک یا چنتد مدیریت برای تصمیم گیری باز باشد و بتواند با توجه به امکانات و توانائی های کاری خود در انتخاب

.راه حل  ی نيادی تصمیم بگیرد

ود ميم این است که قبل از اجرای هر اقدام برای کاهش ریسک ب باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیردب تا معلوم شت

که میزان کاهش چقدر بوده است و آیا در حد انتظار و قابل قبول است یا خیر؟ 

   از اجرای این راه ها ب شکل ماتری  ریسک تغییر کرده و تعتداد خطرهتای موجتود در بختش ریستک هتای 

. غیرقابل قبول مرتباً کم می شود
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: روش های شناسایی خطرات و  ارزیابی ریسک

ه امروزه استفاده از روش های شناسایی خطرات و  ارزیابی ریستک در صتنایع مختلتف رو بته گستترش استت بت

د نوع مختلف کیفی وکمی روش و تکنیک  ارزیابی ریستک در دنیتا وجتود دار70طوریکه در حال حاضر بیش از 

 های عمده روش. این روش ها و تکنیک ها  معموال برای شناسایی بکنترل و کاهش  یامدهای خطرات به کار می رود

موجود ارزیابی ریسک روش های مناسب جيت ارزیتابی خطترات بتوده و نتتای  آنيتا را می تتوان جيتت متدیریت 

ته بته نیتاز هر یک از صنایع بس. وتصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش  یامدهای آن بدون نگرانی به کار برد

یتب این روشتيا نستبت بته یکتدیگر دارای مزایتا و معا. خود می توانند از روشيای مذکور بيره الزم را کسب کنند

بررسی ب  (HSE)مختلف می باشندب لذا یکی از وظایف سیستم مدیریت ایمنی و بيداشت موجود در هر صنعت

وع کلیه روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و انتخاب روش مناسب جيت اجرا در صنعت و سازمان متبت

تا حدی بطور کلی می توان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی ریسک و عمق ارزیابی آن. خود می باشد

.می توان به توانایی سیستم ایمنی موجود و در نتیجه نحوه مدیریت ایمنی در صنعت مذکور  ی برد
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تکنیک های ارزیابی ریسک 

• 1-Cause-Consequence Analysis(CCA)

• 2-Change Analysis(CA)

• 3-Chmical Process Quantitative Risk Analysis(CPQRA)

• 4-Common Cause Analysis(CCA)

• 5-Energy Trace and Barrier Analysis(ETBA)

• 6-Event TreeAnalysis(ETA)

• 7-Failure Modes And Effects Analysis(FMEA)

• 8-Failure Modes، Effects،andCrtiicalityAnalysis(FMECA)

• 9-Fault Hazard  Analysis (FHA)

• 10-FaultTree  Analysis (FTA)

• 11-Hazardand Operability Study  (HAZOP)

• 12-Health  Hazard Assessment  (HFA)

• 13-Human Err0r  Analysis  (HFA)
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ادامه تکنیک های ارزیابی ریسک 

• 14-Human  ReliabilityAnalysis (HRA)

• 15-Job  Safty  Analysis  (JSA)

• 16- Management  0versight  and Risk Tree  (MORT)

• 17- Operating and Support Hazard Analysis  (OSHA)
• 18-Preliminary Hazard Analysis  (PHA)

• 19-Preliminary Hazard List (PHL)

• 20-Probabilistic Risk Assessment  (PRA)

• 21-Root Cause Analysis (RCA)

• 22-Software Failure Modes and Effects Analysis  (SFMEA)

• 23-Technique for HumanErr0rPredicition  (THERP)

• 24-What-If Analysis
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ص وضتعیت سازمان ها معموال نیاز به سیستمی دارند که ع وه بر ارزیابی فرآیند وفعالیت های انب بتواند در خصتو

متایی ریسک بتعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و م خص نمودن دقیق ریسک دقیتق  فرآینتدهاب آنتان را راهن

ذکور برستاند البته  بسته به  یچیدگی فعالیت ها در هر صنعتب نوع سیستمی که بتواند آنان را به هتدف مت. نماید

.  نماینتدلذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روش های ارزیابی یکی یا تلفیقی از چند متورد را انتختاب. متفاوت است

جتاری در برخی از موارد و جيت  اره ای از فرآیندهای حساس به خصوص در صنایع شیمیایی تولید محصوالت انف

روش بتا توجته و احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش کلیه روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بيترین

وع کاربردب به منابع مالیب نیاز به اط عات کیفی یا کمیب محدودیت زمان ب محدودیت نیروی انسانی کارآزموده و ن

. روش شناسایی ریسک را با توجه  به مزایا و معایب هر یک از سیستم های مذکور انتخاب نمایند
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Job Safety Analysisتکنیك تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی    

JSA شتد و از یکی از روشيای  ی گیری از حادثه و آنالیز خطر می باشد که دارای ستابقه استتفاده زیتادی می با

ابزارهتای ایتن تکنیتک یکتی از. تا اکنون این تکنیک ساده در صنایع مختلف بکتار گرفتته می شتود1930سال 

.مدیریتی جيت شناسایی و کنترل خطرات می باشد

JSA  ش کنترلتی عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به منظور شناسایی خطرات بالقوه و تعیتین رو

. مناسب برای آن

ر زمینته فرآیند آنالیز ایمنی شغلی می تواند در مراحل طراحی ب ارزیابی طراحی سیستم و بروز هرگونته م تکل د

.تعامل انسان با سیستم مورد استفاده قرار گیرد 
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JSAمراحل اجرای 

: انت اب شغل مورد نظر برای آنالیز: مرحله اول
لیکن ب احتماالً بته دلیتل . قرار گیرد  JSAایده آل آن است که کلیه م اغل موجود در هر سازمان مورد مطالعه 

بتا وجود محدودیت های مختلف از جمله منابع و زمان ب امکان  ذیر نباشدب لذا بایستی م اغل موجتود لیستت و
.استفاده از  ارمترهای ذیل اولویت بندی شوند

:JSAميمترین فاکتورها در فرآیند اولویت بندی م اغل جيت اجرای 
آمار حوادث و بیماری ها -1
غیبت های ناشی از کار-2
وجود ن انه هایی از مواجيه با عوامل زیان آور-3
 یامد شدید-4
م اغل تغییر یافته-5
م اغل غیر روتین-6
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JSAمراحل اجرای 

: شکستن شغل به وظایف تشکیل دهنده: مرحله دوم 

هریک از این وظایف می تواند خطترات مربتوط . به طور معمول در هر شغلب فرد وظایف متعددی را به عيده دارد

.به خود را داشته باشد

ه صتورت اگر وظتابف بت. تقسیم یک شغل به وظایف آنب مستلزم داشتن دانش کافی و کامل از آن شغل است

ستپرده بسیار کلی و عمومی انتخاب شوندب ممکن است عملیات اختصاصی و خطرات مرتبط بتا آن بته فراموشتی

.شوند

: شناسایی مراحل انجام یك وظیفه: مرحله سوم 

.مراحل اجرای وظیفهب به ترتیب اجرای آن شناسایی و ثبت می شود

.برای شناسایی مراحل آنب می توان از نحوه انجام فعالیت توسط ا راتورب فیلم برداری نمود

:شناسایی خطرات بالقوه در هر یك از مراحل: مرحله چهارم

. در هر یک از مراحل انجام یک وظیفهب کلیه خطرات احتمالی شناسایی می گردد
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JSAمراحل اجرای 

:تعیین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل خطرات شناسایی شده: مرحله پنجم 

.با رعایت اولویت در اقدامات کنترلی ب اقدامات اص حی و  ی گیرانه را توصیه می نمائیم 

:ابالغ به کارکنان: مرحله ششم 

مراحل صحیح انجام یک فعالیت به همتراه خطترات شناستایی شتده و  اقتدامات کنترلتی متورد نیتاز ب در قالتب 

. دستورالعمل ایمنی ب تدوین و به کارکنان اب غ می گردد
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تکنیک آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 
Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

:تاریخچه 

وش توسط ارتش امریکا مورد استفاده قرار گرفت و اولین کاربرد رسمی این ر1949این تکنیک اولین بار در سال 

. در صنایع هوایی  بوده است 

.دید این روش اولین بار به عنوان ابزاری برای   ی گیری از اشتباهات و خطاهای غیر قابل جبران مطرح گر

.شناخته می شود  MIL-STD1629این تکنیک جزو استانداردهای نظامی بوده و تحت عنوان 

FMEA   جتود یک تکنیک ميندسی به منظور م خص نمودن و حذف خطاها ب م ک ت و اشتباهات بالقوه مو

رات این روش می کوشد تتا حتد ممکتن خطت.  در سیستم ب فرایند تولید و ارایه خدمات ب قبل از وقوع آن می باشد

را بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می گیرد و نیز علل و اثترات مترتبط بتا آن خطترات

.شناسایی و اولویت بندی نماید و سپ  به حداقل برساند 
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تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

:عبارتند از  FMEAمزایای انجام 
.ابزار مناسبی جيت  ی گیری از بروز خطرات است 

.روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است 
.روشی مطمئن برای شناسایی خطرات ناشی از دستگاه هاب تجيیزات و ماشین آالت می باشد

FMEAمراحل انجام 

جمع آوری اط عات -1
(بيداشت حرفه ای + ایمنی ) شناسایی خطرات -2
تعیین اثرات هر خطر-3
تعیین علل هر خطر-4
بررسی اقدامات کنترلی موجود-5
تعیین ضریب شدت -6
تعیین ضریب احتمال وقوع-7
تعیین ضریب ک ف خطر-8

 ( RPN= Risk Priority Number)محاسبه عدد اولویت ریسک -9

تصمیم گیری در خصوص  ذیرش ریسک -10
ارایه اقدامات اص حی  ی نيادی برای ریسک های غیرقابل قبول-11

ریسک باقیمانده =  RPNمحاسبه مجدد -12
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تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

FMEA  مراحتل ابزاری است که با کمترین ریسکب برای  یش بینی م ک ت و نقص هتا در
. طراحی و یا توسعه فرایندها وخدمات در سازمان به کار می رود

این تکنیک برای آن طترح ریتزی شتده . زمان اجرای آن است FMEAیکی از عوامل موفقیت
ی دیگترب بته بیتان. که یک اقدام قبل از واقعه باشدب نه یک تمرین بعد از آشکار شدن م تک ت

یتک  FMEAبا سایر تکنیک های کیفی ایتن استت کته  FMEAیکی از تفاوت های اساسی 
واجته متی در بسیاری از موارد وقتی بتا م تکلی م. اقدام کن ی و  ی گیرانه استب نه واکن ی

ی این اقتدامات ب واکن ت.شویمب ممکن است برای حذف آن اقدامات اص حی تعریف و اجرا شود
ابع زیاد درچنین مواردی حذف همی گی م کلب به هزینه و من. در برابر آنچه اتفاق افتاده است

تب نیاز داردب زیرا حرکت از وضعیت موجود به سمت شرایط بيینه اینرسی زیادی خواهتد داشت
يتاب با  یش بینی م ک ت بتالقوه و محاستبه میتزان ریستک  تذیری آن FMEAاما در اجرای 

ایتن برختورد .اقداماتی در جيت حذف و یا کتاهش میتزان وقتوع آنيتا تعریتف و اجترا می تود
مات  ی گیرانه کن ی است در برابر آنچه ممکن است در آینده رخ دهتد و مستلما اعمتال اقتدا

د اص حی در مراحل اولیه طراحی محصول یا فرایندب هزینه و زمان بستیار کمتتری در برخواهت
. داشت
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تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

ده و ع وه بر اینب هر تغییری دراین مرحله بر روی طراحی محصول یا فرایند براحتی انجام شت

. در نتیجه احتمال نیاز به تغییرات بحرانی در آینده راحذف می کند یا کاهش خواهد داد

ه یعنی هر زمان ک. درست و به موقع اجرا شودب فرایندی زنده و همی گی است FMEAاگر 

ردب بایتد بته انجام گی( یا مونتاژ)قرار است تغییرات بنیادی در طراحی محصول و یافرایند تولید 

. روز شوند و لذا همواره ابزاری  ویا است که در چرخه بيبود مستمر به کار می رود

ند جستجوی تمام مواردی است که باعو شکست یک محصول یا فرای FMEAهدف از اجرای 

. می ودب قبل ازاینکه آن محصول به مرحله تولید برسد و یافرایند آماده تولید شود
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تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

FMEA در هر یک از شرایط زیر اجرا می ود :
. در زمان طراحی سیستمی جدیدب محصولی جدید ویا فرایندی جدید-1
مونتاژ /زمانی که قرار است طرح های موجودو یا فرایند تولید-2

 Carry.زمانی که فرایندهای تولید و یا مونتاژ و یا یک محصول در محیطی جدید و یا شرایط کاری جدید قترار میگیترد-3

Over Designs/Processes

: تیم باید برای سواالت زیر  اسخ های کاملی تيیه کند FMEAبه منظور تکمیل 

د؟ تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را برآورده سازد و یا نیازهای فرایند تحقق نمی یاب-الف
حاالت خرابی چه تاثیری بر م تری خواهند داشت؟ -ب
( عدد شدت)اثر خرابی چه شدتی دارد؟-پ
علل بالقوه خرابی کدامند؟ -ت
( عدد وقوع)احتمال وقوع علل خرابی چقدر است؟-ث
در حال حاضر چه کنترل هایی به منظور  ی گیری و یا ت خیص حاالت خرابی و علل آن انجام می ود؟-ج
( عدد ت خیص)قدرت ت خیص کنترل های موجود چه میزان است؟-چ

 ( RPNمحاسبه )میزان خطر  ذیری حاالت بالقوه خرابی به ازای علل مختلف چه مقداراست؟-ح

. نمره اولویت ریسک استب Risk Priority Numberیا  RPNمنظور از عدد 
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نمره اولویت ریسک  RPN= شدت× وقوع × ت خیص 
ولید کنندگان افزایش رقابتب افزایش توقعات و تقاضاهای مکرر م تری و تغییرات سریع فناوریب باعو افزایش سریع تعيدات ت

این عوامل موجتب شتده کته . امروزی شده است و هر کمبود و انحرافی در عملکرد محصولب باعو از دست دادن بازار می شود
روانته بتازار امروزه سازمان ها به استفاده از این تکنیک روی آورند تا به کمک آن مطمئن شوند محصولی بی عیب و قابل رقابت

. می کنند
:نمونه فرم کارگاه
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تکنیك آنالیز حاالت بالقوه شکست و آثار آن 

ب هر چه احتمتال وقتوع کوچتک باشتد. شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبی را برای تعیین اولویت های خطر فراهم می نماید

متتر و هرچه درصورت وقوع یک حادثه تبعات آن از نظر مالی و جانی  ایین باشتدب شتاخص شتدت ک. خطر  ذیرفتنی تر است

. بوده و ریسک نيایی نیز کمتر خواهد بود 

در ذیل به برخی اقدامات که  از لحاظ اولویت بندی فعالیت ها  ميم بتوده و در کتاهش شتدت و احتمتال وقتوع حادثته متؤثر 

. می باشندب اشاره شده است 

تغییر در طراحی 

ای کاذب برای کاهش ریسک می بایست با توجه به  ارزشمند بودن  اص ح نقص در زمان طراحی ب  جيت  ی گیری از هزینه ه

مالی و جانی اص حات الزم در آن زمان و قبل از ورود به سایر مراحل  انجام شود و اگتر نتتوان خطتری را در هنگتام طراحتی 

احتمال وقوع های مختلف تا سطح  ذیرفتنی کاهش یابد و با کاهش-حذف نمودب باید ریسک ناشی از آن خطر به وسیله گزینه

. ریسک راکنترل کرد  (Action Plan)و یا شدت حادثه ب  با تعریف و اجرایی کردن اقدامات اص حی 
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استفاده از تجهیزات حفاظتی در سیستم
یتن اگر نتوان خطرات را حذف نمود یا ریسک آن ها را کاهش داد بایستی با کاربرد کنترل هتای ميندستی و ابزارهتای ایمنتی ا
رهتای خطرات را کنترل  و ریسک عملکرد را کاهش داد و بيتر است به این منظور  بازرسی دوره ای در کارکرد و نگيتداری ابزا

.ایمنی در نظر گرفته شود
ر محافظتت در صورتیکه کنترل ها منجر به کاهش ریسک نگردید  باید ابزارها و وسایلی را به کار گرفت تتا کارکنتان را از خطت

.نماید و شرایط خطرناک را شناسایی کرده و با ایجاد ع یم مناسب کارکنان را از خطر آگاه کند
ه اینکه نرخ از روش های کنترل مدیریتی ب و اجرایی مانند تدوین دستورالعمل ها و آموزش کارکنان بيره برده و لیکن با توجه ب
نترلتی بته خطاهای انسانی به عنوان ميمترین عامل بروز حوادث معموال از نرخ وسایل الکترومکانیکی بی تر استب این اقدام ک

.عنوان کم اثر ترین وآخرین راه برای کنترل خطرات استفاده می شود

پذیرش ریسك
خص در نيایتب همواره مقداری از ریسک بایستی  ذیرفته شودب که مقدار  آن توسط تیم ارزیتابی ریستک در هتر ستازمان م ت

م خص شده جيت هر ریسک ب  به ستمت ریستک قابتل   Action Planمی شود و سعی می شود با برنامه ریزی و اجرای 
. قبول حرکت کنیم 
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ارزیابی های تکمیلی، بررسی های کامل تر وکاربرد روش های مکمل
ا معموال در کنترل و حذف عوامل حادثه از یک روش خاص به تنيتایی استتفاده نمی شتود و بت

.  شود توجه به نتای  ارزیابی از راهيای مختلفب جيت حل م کل و بيبود شرایط استفاده می

اجرای اقدامات ایمنی و پیگیری ارزیابی
ست یابنتد برنامه های ایمنی ت ش دارند تا از نزدیک ترین راه ممکن به قابلیت اعتماد حداکثر د

و    از اجرایی شدن و با بررسی و ارزیابی خروجی هاب بصورت مداوم اقدامات اصت حی جيتت
. ارتقای ایمنی صورت گیرد
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مابا تشکر از حسن توجه ش


