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هدف:-1

از  یناش   ك ار   طیآور مح   انی  مداوم خطرات وعوامل ز یینحوه شناسا حی، تشر ییروش اجرا نیا نیهدف از تدو

 سکیر اقدامات كنترل نییآنها جهت تع تیاولو نییمربوطه به منظور تع سکهايیر یابیعادي( و ارز ری)عادي و غ تهايیفعال

 باشد . یمافراد  هیكاهش اثرات براي كل ایكاهش احتمال  قیاز طر



:دامنهكاربرد-2

یه فعالیته اي كاركن ان، محص ووت و خ دمات كلی ه واح دها اع م از        دامنه كاربرد این روش اجرایی در ارتباط با كل

 رسمی و پیمانکار است.

 

:نظارتواجرامسئوليت-3

 : نماینده مدیریت نظارت. 

  : واحداجراIMS 

 

:تعاریف-4

ري (: منبع ، وضعیت یا اقدامی كه داراي پتانسیل آسیب رسانی به شکل جراحات انسانی ی ا بیم ا  hazardخطر) -1-4

 یا تركیبی از اینها باشد.

: فرآیند شناس ائی وج ود ی ک خط ر ی ا عام ل زی ان آور و تعی ین         ( hazard identification)شناسائی خطر -2-4

 مشخصات و عوارض آن.

 ) تابعی ( از احتمال و پیامد)هاي ( ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناك مشخص . ی: تركیب(risk)ریسک -3-4

( : فرایند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به كفایت ه ر گون ه   risk assessmentارزیابی ریسک ) -4-4

 كنترلهاي موجود و تصمیم گیري در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟

(: ریسکی كه میزان آن تا سطحی كاهش پیدا كرده است كه م ی توان د   acceptable riskریسک قابل قبول ) -5-4

 سازمانی با توجه به تعهدات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي خود تحمل گردد.ط توس

: به كلیه اقداماتی كه در حال حاضر جهت مه ار خط رات انم ام میش ود اط  ق م ی       كنترلی موجوداقدامات  -6-4

 گردد
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:شرح-5

 و كنترل آن: مخاطرات ایمنی و بهداشتیشناسایی و ارزیابی  -1-5

 F-93شناسایی مخاطرات شغلی با كد فرمو كنترل آن از  یو بهداشت یمنیمخاطرات ابه منظور شناسایی و ارزیابی 

 و آنها ریسک ارزیابی پیامدها، و مخاطرات شناسایی مرحله 3 قالب در فرایند این مراحل ذیل در. شود می استفاده

 كنترل ریسک ارائه داده می شود. نهایتاً

 

 و پیامدهامخاطرات : شناسایی 1 مرحله  -1-1-5

در ف رم  و JSA(job safety analysis)با روشو IMSواحد  توسطوپیامدها   یو بهداشت یمنیمخاطرات اشناسایی 

 به ترتیب ذیل صورت می گیرد: و   F-93  با كد یمخاطرات شغل ییفرم شناسا

 :انتخاب شغل مورد نظر براي آنالیز   -2-1-5

ق رار گی رد . مهمت رین فاكتوره ا  در      JSAیه مشاغل موجود در سازمان م ورد مطالع ه   ایده آل آن است كه كل

 به قرار زیر می باشد . JSAفرایند اولویت بندي مشاغل جهت اجراي 

 آمار حوادث و بیماریها -1

 غیبت هاي ناشی از كار -2

 وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور -3

 پیامد شدید -4

 ییر یافته مشاغل تغ -5

 مشاغل غیر روتین -6

 

 :شکستن شغل به وظایف تشکیل دهنده و مراحل انمام آن -2-5

یک وظیفه تنها بخشی از یک شغل است كه انمام مناسب آنها در یک توالی صحیح به تکمیل ش دن ی ک ش غل م ی     

وظیفه اي كه خ ار  از ت والی    انمامد . حفظ توالی وظایف در یک شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است ، به طوریکه هر

 سوب شود و منمر به پیامد هاي ناخواسته اي گردد.حخود انمام شود می تواند خطر بالقوه اي م

اگر وظایف به صورت كلی و عمومی انتخاب شوند ممکن اس ت عملی ات اختصاص ی و خط رات م رتبط ب ا آن ب ه        

  فراموشی سپرده شوند.

 ها را می توان به كمتر از ده قسمت تقسیم كرد . به عنوان یک قاعده كلی ، اكثر شغل  

 شناسایی خطرات بالقوه در وظایف یاد شده :  -3-5

 روش ها و ابزارهاي  معمول در شناسایی خطرات به قرار زیر می باشد .

 (Lay Out Of Workplaceلی اوت محیط كار ) -1

 نمودار عملیاتی فرایندها  -2

 شرح فرایند ها  -3
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 د اولیه و تمهیزاتفهرست موا -4

 گزارش حوادث و رویدادها  -5

 سوابق آماري كمکهاي اولیه  -6

 صورتملسات كمیته ایمنی و بهداشت  -7

 اط عات سرپرستان و متخصصین درباره خطرات  -8

 مصاحبه با اپراتورها در باره خطرات كاري -9

 سوابق معاینات پزشکی -11

 نتایج پایش و اندازه گیري  -11

 بازدید عمومی از كارگاه  روش -12

 مطالعه و مرور قوانین و استندارد هاي ایمنی و بهداشت مربوطه  -13

كاري هر شغل را ب ا توج ه ب ه م وارد زی ر       و مراحلسپس بایستی مخاطرات ایمنی و بهداشتی موجود در وظایف 

 تعیین نمود:

خطراتایمنی-1

 سقوط از ارتفاع 

 برخورد و تصادف 

 ن بین اجزاي متحرك دستگاه گیر كردن اعضاي بد 

 سرخوردن 

 پرتاب شدن قطعات از دستگاه 

  مواجهه یا تماس با جریان الکتریسیته 

 مواجهه یا تماس با دماهاي باو و پاشش مواد مذاب 

 پاشش مواد شیمیایی 

 حریق 

 (انفمار) مواد منفمره یا سیلندرها و مخازن تحت فشار 

خطراتبهداشتی-2

 عوامل زیان آور فیزیکی 

o داص 

o ارتعاش 

o روشنایی 

o پرتوها 

o   گرما 

o سرما 
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 شیمیایی آور انیعوامل ز 

o گرد و غبار 

o گازها وبخارات 

o دود 

o فیوم 

o میست 

o اسموگ 

 عوامل زیان آور ارگونومیک 

o نوبتکاري 

o كار یکنواخت و تکراري 

o جابه جایی اجسام 

o استرس 

o باركاري 

o پوستچر نامناسب 

 عوامل زیان آور بیولوژیک 

o باكتري 

o ویروس 

o  قارچ 

o رو ارگانیسم هاسایر میک 

 شده : پیشگیرانه براي كنترل خطرات شناسایی تعیین اقدامات -4-5

 با رعایت اولویت در اقدامات كنترلی ، اقدامات اص حی و پیشگیرانه را توصیه می نماییم 

 اط ع رسانی به كاركنان:   -5-5 

م ورد نی از ، در قال ب دس تورالعمل     مراحل انمام یک فعالیت به همراه خطرات شناسایی شده و اقدامات كنترل ی  

 .كاركنان اب غ می گرددایمنی و بهداشتی ، تدوین و به 

 

 مرحله دوم: ارزیابی ریسک  -2-5

) بایس  تی در نظ  ر داش  ت ك  ه   گ  ردد یانم  ام م    لی  و ب  ه ش  رح ذ  IMSتوس  ط واح  د   س  کیر یابی  ارز

OHSAS18001:2007  انسان را در نظر می گیرد.(تنها جراحات ، بیماریهاي شغلی و آسیب هاي وارده به 

دهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی اس ت ك ه در ص ورت بالفع ل درآم دن خط ر ایم اد         شدت خطر : نشان

 خواهد شد .
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 ریسک مقدار گیري اندازه یا محاسبه -1-2-5

 واقع ه  ش دت  ای پیامد رتبه در وقوع احتمال رتبه حاصلضرب از معمووً كه شود می بیان عددي صورت به همیشه ریسک

ریسک از حاصلضرب  William fineكه این بستگی به نوع تکنیک انتخاب شده دارد .  در روش ویلیام فاین  آید می بدست

 رتبه احتمال در رتبه شدت در رتبه میزان تماس بدست می آید . 

 ك ه  شودگفته  اگر مث ً . داشت نخواهد مفهومی و معنی واحد تنها صورت به بنابراین و ندارد خاصی واحد ریسک عدد .

 متف اوت  كارهاي انمام ریسک اگر اما . رساند نمی را مفهومی هیچگونه است 200 برابر خاص فعالیت یا كار انمام ریسک

 شوند تعیین

 . گردد می مشخص ها اهمیت ترتیب بدین و شده فراهم ریسک اعداد مقایسه امکان

 : احتمال رتبه

 ریسک ارزیابی مختلف هاي تکنیک در شده تعیین معیارهاي به تواند می كه است خسارت وقوع احتمال بیانگر احتمال رتبه

 انتخاب

 . گردد

 : شدت رتبه

 . است خسارت وقوع شدت بیانگر شدت رتبه

 :تماس رتبه

 . باشد می شده شناسایی خطر با مواجهه میزان

 بایس تی  معیارها این كه شود می انتخاب شده اتخاذ يمعیارها به توجه با تماس میزان و شدت ، احتمال هاي رتبه : توجه

 . گردد توافق كار شروع از پیش ریسک ارزیابی در كننده شركت تیم اعضاي همه توسط
 



 رتبه  ()شدت پیامد consequence   -1 جدول شماره ردیف 

 111 ریال نمیلیو 500 باوي خسارت ، تولید فرآیند عمده توقف ، نفر 5 باوي میر و مرگ فاجعه 1

 51 ریال میلیون 500 تا میلیون 250 بین خسارت ، نفر 5 تا 2 میر و مرگ 2

 25 ریال میلیون 250 تا 100 بین خسارت ، نفر 1 میر و مرگ 3

 15 ریال میلیون 100 تا 10 بین خسارت (دائمی ناتوانی ، بدن از عضوي قطع ) جدي بشدت صدمات 4

 5 ریال میلیون 10 تا 1 بین خسارت ، ناتوانی به منمر آسیب 5

 1 ریال میلیون 1 زیر ، خفیف خسارت و آسیب ، صدمات 6
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 رتبه  میزان تماس(  (  exposure -2جدول شماره ردیف 

 11 روز در ساعت 8 از بیش / روز در یکبار تا / پیوسته بطور 1

 6 ساعت  در روز 8-6غالبا / تا یکبار در هفته /  2

 3 ساعت در روز  6-4اوقات / تا یکبار در ماه / گهگاه ، بعضی  3

 2 ساعت در روز  4-2بطور غیر معمول و غیر عادي / تا یکبار در سال /  4

 1 ساعت در روز 2بندرت / به عنوان موردي كه امکان تماس داشته باشد می شناسیم / كمتر از  5

 1.5 ، نمیشناسیم  به طور جزیی / به عنوان موردي كه امکان تماس داشته باشد 6

 

 رتبه  )احتمال وقوع(   probability    -3جدول شماره ردیف

 11 . است درصدد 50 از بیشتر وقوع سانش / است محتمل اغلب 1

 6 است / امکان دارد . 51/51شانس وقوع  2

 3 درصد است  51می تواند تصادفی اتفاق بیفتد / شانس وقوع كمتر از  3

 1.5 نمی افتد ، اما امکان وقوع دارد  سال بعد از تماس اتفاقاحتماو تا چند  4

 1.1 عم  وقوعش غیر ممکن است / هرگز اتفاق نمی افتد  5

 

 :ریسک سطح -2-1-5

 طبق ه  در ك ه  ه ایی  ریس ک  . روند می بکار (خطر ) نگرانی هر براي ریسک معادل سطح تعیین جهت احتمال و تأثیر رتبه

 ك ه  ه ایی  ریسک . شوند اص ح فوراً كاري هر از قبل بایستی و هستند قبول قابل غیر عموماً ندگیر قرارمی باو و شدید

 دارن د  ، آید نمی بوجود خسارتی اینکه از اطمینان جهت مناسب كنترلی اقدامات به نیاز گیرند می قرار متوسط طبقه در

 .طرحندم قبول قابل ریسک بعنوان ، دارند قرار پایین درطبقه كه هایی ریسک.

R= P*C*E 
R= RISK = ریسک  

P= probability = احتمال وقوع 

C= consequence = شدت پیامد    

E= exposure =  میزان تماس  

 

صورت م ی گی رد .     F-94ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی با كد  فرمتعیین ریسک فعالیت ها از طریق 

خیلی زیاد ،زیاد و متوسط بعد از اجراي اقدامات پیش نهادي تکمی ل   براي سطوح ریسک  2در فرم مذكور قسمت ارزیابی 

 می شود
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 رتبه  سطح بندي ریسک  – 4جدول شماره  

 )زیاد(  H یابد كاهش خطر تا شود متوقف بایستی فعالیت ، است نیاز فوري اص حات  1511-211

 )متوسط(  M گیرد صورت بایستی وقت اسرع در وزم توجهات 199-91

 )كم( L باشد كنترل و نظارت تحت خطر  89-1

 

  HIGH RISKق رار گرف ت ، خط ر موج ود      211-1511رتبه اي كه ریسک بین   R=P*E*C پس از حاصلضرب

است كه بایستی اقدامات ذكر شده فوق را به كار بست و نسبت به كنترل خطر اقدامات فوري نمود اگ ر حاص ل ریس ک    

ق رار گرف ت خط ر     1-89است و اگ ر حاص ل ریس ک ب ین       MIDDLE RISKقرار گرفت ، خطر موجود  91-199بین 

است كه تعیین رتبه احتمال ، ارتباط مستقیم با اقدامات كنترلی انمام شده از قبل دارد و در تع ین رتب ه    low riskموجود 

 شدت نیز بدترین حالت پیامد را هنگام وقوع حادثه در نظر میگیرد .

 

 

 سکیمرحله سوم : كنترل ر  -3-5

                                                ALARPو براس    اس اص    ل  كنت    رل ریس    ک ب    ر اس    اس ج    دول معی    ار ه    اي تص    میم گی    ري 

((As Low As Reasonably Practicable .صورت می گیرد  

 

                           

 ALARPاصل                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High risk  

middle risk  

 Low risk  
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 مهر كنترل

 

 

 ALARPل قدامات كاهش ریسک بر پایه اصا -1-3-5

 حذف، یا جداسازي فعالیت، فرایند یا مواد از دسترس كاركنان با ایماد فاصله ایمن و یا اجراء اتوماسیونحذف) -

 (جایگزینی فعالیت، فرایند یا مواد با آلترناتیوهاي كم خطر ترجایگزینی) -

 (ایند مورد نظر محدود )محصور( نمودن فعالیت یا فركنترل هاي مهندسی) -

فراهم نمودن اط عات، دستورالعمل ه ا، آموزش هاي م ورد نی از و همچن ین سرپرس تی و        كنترلهاي مدیریتی) -

 (نظارت

 (حفاظت كاركنان با در اختیار گذاردن وسائل حفاظت فردي  تمهیزات حفاظت فردي) -
 

  

 

نسخ:توزیع-5

 توزیع شده است. (IMS)یکپارچه تیریمد ستمیسمطابق با فرم فهرست مستندات 

 

مدارکپيوست:-6

 كد نام ردیف

    F-93 یمخاطرات شغل ییشناسا 6-1

 F-94 یو بهداشت یمنیمخاطرات ا سکیر یابیارز 6-2

  

مدارکمربوطه:-7

 كد نام فیرد

 F-95 کپارچهی تیریمد ستمیاهداف س 7-1



 

 

 اقدامات کنترلی   خطرات احتمالی   مراحل انجام کار 

   

   

   

 
 
 

  

 
 
 

  

   

 

Form Code:F-93  

 شناسایی مخاطرات شغلی 
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 بررسی کننده تاریخ انجام/ بازنگری وظیفه عنوان شغل  واحد نام
     



 

 

 

ف 
دی
ر

 

 خطرات احتمالی فعالیت / وظیفه 
اقدامات كنترلی 

 موجود

حاصل  رتبه 

 ریسک 

سطح 

 ریسک 
 روش هاي كنترل ریسک 

 احتمال تماس  شدت
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 فرم ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشت
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 2 : صفحه

 عضای تیما تاریخ اجرا نام واحد 
   




