
 

 آرماتوربندعنوان شغلی: 

 
 تاریخ بازنگری: تاریخ تهیه:

 احتمال شدت پیامدها خطرات شرح وظایف ردیف
سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی پیشنهادی معیار ریسک

1 

حمل 

میلگردهای 

 خاموت شده

تننیننگنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسننند اده اا ماسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرمننناادگننن   

خسنندگ  گرمای   

 کرامپ عضال  

3 C 3C امطلوب  

اسنند اده اا مایتات و  وشننید   

های خی   اسننند اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرمنناادگنن   

 سرماخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

 وشننید   اسنند اده اا مایتات و 

سد اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

اخننننندنننننال ت  حمل دسد  میلگردها

سکلد  ضال    -ا ع

کمردرد  شننننا   

درد  کنندنند درد  

 اا ودرد

2 A 2A حمل دسد  با مشارکت دو   ر غیرقابل قبول 

گ    وجود موا ع در مسیر تردد خورد ین  م ا

جراحات سننط،   

یچ  پ یزی   خو ر

خنننوردگننن  و 

 ضربدیدگ  پا

4 B 4B 

قابل قبول اما 

 یاا ب  تجدید 

  ظر

 رفع مسیرهای پرتردد اا موا ع



حات  سب  های تیز و بر ده پارگ  و جرا

سننط،  دسننت و 

ا نننگشننننندنننا   

 خو ریزی سط، 

3 A 3A غیرقابل قبول 
های  اسننند اده اا دسننندکش 

 برا د  در حین کار

2 

آرماتوربیدی و 

تهی  سبد 

 آرماتور

تننیننگنن   نن نن    غبارگرد و 

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسننند اده اا ماسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرمننناادگننن   

خسنندگ  گرمای   

 کرامپ عضال  
3 C 3C امطلوب  

اسنند اده اا مایتات و  وشننید   

های خی   اسننند اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

حرارت  )برودت در فصننول سننرد تیش های 

 سال(
سننننرمنناادگنن   

 سرماخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسنند اده اا مایتات و  وشننید   

سد اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

حات  سب  های تیز و بر ده پارگ  و جرا

سننط،  دسننت و 

ا نننگشننننندنننا   

 خو ریزی سط، 

3 A 3A غیرقابل قبول 
های  اسننند اده اا دسننندکش 

 کاربرا د  در حین 

های  کار تکراری مچ درد  درد

عصننب   احی  مچ  

درد ا گشنننندننا  

دسنننت  اخدال ت 

سکلد  ضال   -ا ع

  احی  دست

2 B 2B امطلوب  

سدگاه خاموت ا   سد اده اا د ا

سدراحت   اتومات  افزایش تایم ا

 چرخش  کرد  کار

گیر کرد  دسنننت بین میلگرد و سنننیم های 

 سبد

جراحات پوسننند  

سط،   س  شدگ  

ا نننگشننننندنننا   

 خو ریزی سط، 

4 A 4A 

قابل قبول اما 

 دیب  تجد اای 

  ظر

عد  تتجیل در کار  اسنند اده اا 

 دسدکش پل  اسدر



کمردرد  اا ودرد   پوسچر  امطلوب حین کار

 گرد  درد
3 A 3A چرخش  کرد  شغل غیرقابل قبول 

3 

حمل سبد 

آرماتور ب  م،ل 

بدن ریزی 

  شده

تننیننگنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسننند اده اا ماسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرمننناادگننن   

خسنندگ  گرمای   

 کرامپ عضال  
3 C 3C امطلوب  

اسنند اده اا مایتات و  وشننید   

های خی   اسننند اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

فصننول سننرد تیش های حرارت  )برودت در 

 سال(
سننننرمنناادگنن   

 سرماخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسنند اده اا مایتات و  وشننید   

سد اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

حات  سب  های تیز و بر ده پارگ  و جرا

سننط،  دسننت و 

ا نننگشننننندنننا   

 خو ریزی سط، 

3 A 3A غیرقابل قبول 
های  اسننند اده اا دسننندکش 

 برا د  در حین کار

گ    مسیر ترددوجود موا ع در  خورد ین  م ا

جراحات سننط،   

یچ  پ یزی   خو ر

خنننوردگننن  و 

 ضربدیدگ  پا

4 B 4B 

قابل قبول اما 

 یاا ب  تجدید 

  ظر

 رفع مسیرهای پرتردد اا موا ع

سیار  سقوط سبد آرماتور بر روی پا سدگ  ب شک

جننننننزئنننننن   

گ    ضننننربنندینند

 کوفدگ 

3 D 3D 

قابل قبول اما 

 دیب  تجد اای 

  ظر

سد اده اا  ک ش ایمی  با پیج  ا

 فو دی

ضو   کار در ارت اع مرگ   قص ع

دگ  و  شنننکسننن

 جراحات سیگین
1 D 1D امطلوب  

اسنند اده اا هار     ید    و 

 توری ایمی 



 


