
 

 تنی( 12جرثقیل موبایل )راننده عنوان شغلی: 

 
 تاریخ بازنگری: تاریخ تهیه:

 احتمال شدت پیامدها خطرات شرح وظایف ردیف
سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی پیشنهادی معیار ریسک

1 
سوار شدن به 

 جرثقیل

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسننند ادز اا کاسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسنندف  گرکای   

 کراکپ عضال  

3 C 3C اکطلوب  

اسنند ادز اا کایتات و  وشننید   

های خی   اسننند ادز اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

 وشننید   اسنند ادز اا کایتات و 

سد ادز اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

حات  بر دزسبه های تیز و  پارگ  و جرا

سننط   دسننت و 

ا نننفنننننندنننان  

 خو ریزی سط  

3 A 3A غیرقابل قبول 
سدر  سدکش پل  ا سد ادز اا د ا

 حین باال رفدن

گ    سقوط اا پلکان خورد ین  ک ا

ف    د شننننکسنننن

گ  ضننننر  بنندینند

کننوفنندننفنن  و 

 جراحات خ یف

3 C 3C اکطلوب  

عد  تتجیل در کار  اسنند ادز اا 

له کان اا ترکز پ   تمیز کردن پل

کان  آب و کواد روان  تتویض پل

 دفورکه شدز

سننه شننننندگنن    گیر کردن دست بین سوالی در

ف    د شننننکسنننن
2 D 2D عد  تتجیل در کار  اکطلوب 



دررفدف  و ضننرب 

 دیدگ  شدید

2 

ا جا  عملیات 

حمل و 

 جابجای 

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسننند ادز اا کاسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسنندف  گرکای   

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

اسنند ادز اا کایتات و  وشننید   

های خی   اسننند ادز اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

 وشننید   اسنند ادز اا کایتات و 

سد ادز اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

 حریق کابین

کرگ  سنننوخدف  

شننندید  جراحات 

 عمیق
1 C 1C غیرقابل قبول 

عد  اسنند ادز اا سننیسنند  های 

گرکنناینننن   نناایمن کننا ینند 

گننااپیکییک   عنند   فیننداری 

کواد قابل اشدتال کا ید سوخت  

کاغذ و چوب  تتبیه کپسنننول 

اط اء حریق دسننند  در داخل 

کننابین  آکواا ایمی  حریق 

 برای را یدز تاورکرین

کنمنردرد  گنردن   نسدن طوال   کدت

 درد  چاق 
3 A 3A غیرقابل قبول 

سدراحت در حین  افزایش تای  ا

 کار

یش فنننننار  اسدرا شغل  فزا ا

خون  سننننردرد  

 سرگیجه
3 A 3A غیرقابل قبول 

عنند  تتجیننل در کننار  ح   

سردی  هماهیف   آراکش و خو 

 با سایر اپراتورهاس ظه ای 

ضو  کرگ   ق واژگو   جرثقیل ص ع

 فینجراحات سی
1 C 1C غیرقابل قبول 

س  Load Chartایت رع   باار

اا ککننان قرارگیری جنن  هننا  



بااد کخزن روغن ید اا چ  و 

 ج  هیدروسیک 

 سقوط بار در حین عملیات حمل و جابجای 
ضو  کرگ   ق ص ع

 فینجراحات سی
1 C 1C غیرقابل قبول 

ادید اا سننی  بکسننل  چ  و با

ها  بو   هوک  ضننناکن و رابا 

 جرثقیل

3 
پیادز شدن اا 

 جرثقیل

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسننند ادز اا کاسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسنندف  گرکای   

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

اسنند ادز اا کایتات و  وشننید   

های خی   اسننند ادز اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

 وشننید   اسنند ادز اا کایتات و 

سد ادز اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

حات  بر دزسبه های تیز و  پارگ  و جرا

سننط   دسننت و 

ا نننفنننننندنننان  

 خو ریزی سط  

3 A 3A غیرقابل قبول 
سدر  سدکش پل  ا سد ادز اا د ا

 حین باال رفدن

گ    سقوط اا پلکان خورد ین  ک ا

ف    د شننننکسنننن

گ  ضننننر  بنندینند

کننوفنندننفنن  و 

 جراحات خ یف

3 C 3C اکطلوب  

عد  تتجیل در کار  اسنند ادز اا 

له کان اا ترکز پ   تمیز کردن پل

کان  آب و کواد روان  تتویض پل

 دفورکه شدز

 


