
 

 عنوان شغلی: داربست بند

 

 تاریخ بازنگری: تاریخ تهیه:

 احتمال شدت پیامدها خطرات شرح وظایف ردیف
سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی پیشنهادی معیار ریسک

1 
انتقال داربست 

 به کارگاه

تننیننفنن  ننن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت اده اا کاسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضالن 

3 C 3C ناکطلوب 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار نخ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

اخنننننتنننننال ت  حمل دست  سوسه ها و بست ها

سکلت  ضالن   -ا ع

نه  کمردرد  دننننا

درد  کننتنند درد  

 اانودرد

2 A 2A غیرقابل قبول 
اسننت اده اا لاست های خرخ ار  

 حمل دست  با کشارکت دو ن ر

 ایستادن طو ن  ک ت

 A 4A 4 کمردرد  اانودرد

قابل قبول اکا 

نیاا به تج ی  

 نظر

اسنت اده اا ننی س  های تادنو 

 جهت استراحت کوقت

گ    کوانع در کسیروجود  خورد ین  ک ا

جراحات سننط،   

یچ  ل یزی   نر خو
4 B 4B 

قابل قبول اکا 

نیاا به تج ی  

 نظر

 رفع کسیرهای لرتردد اا کوانع



خنننوردگننن  و 

 ضرب ی گ  لا

بر روی  و رابط ها سنقو  کیله ها و بسنت ها

 لا

ف    ت دننننکسنننن

یا  ی گ   ب  ضنننر

کننوفننتننفنن  لننا  

شتان  خونریزی انف

 لا

3 A 3A غیرقابل قبول 
اسنننت اده اا ک ش ایمی  لیجه 

 فو دی

و رابط  سبه های تیز و برن ه سوسه ها و بست ها

 ها

حات  لارگ  و جرا

سننط،  دسننت و 

اننننفشنننننتنننان  

 خونریزی سط، 

3 A 3A غیرقابل قبول 
های  اسنننت اده اا دسنننتکش 

 برانت  در حین کار

صول گر   ست ها در ف سطوح داغ سوسه ها و ب

 سال

سننوختف  خ ید 

لوسنننت دسنننت  

 خونریزی سط، 
4 D 4D  جزئ 

های  اسنننت اده اا دسنننتکش 

 برانت  در حین کار

ف    ب ن نواح برخورد سوسه ها به  ت دننننکسنننن

کنننوفنننتنننفننن   

ضنننربنن ینن گ  و 

 خونریزی سط، 

3 A 3A غیرقابل قبول 
اسنننت اده اا کاله ایمی   سبا  

 کار  ک ش ایمی 

2 

اجرای سوسه 

های عمودی 

 داربستانل  

تننیننفنن  ننن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت اده اا کاسننن  

FFP3 
تیش های حرارت  )حرارت در فصول گر  

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضالن 
3 C 3C ناکطلوب 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار نخ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصول سرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

کایتات و نودننی ن  اسننت اده اا 

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 



اخنننننتنننننال ت  لوسچر ناکطلوب ب ن حین کار

سکلت  ضالن   -ا ع

نه درد  کتد  دنننا

درد  کمردرد  کچ 

 درد

2 A 2A غیرقابل قبول 

کات ارگونوک  حین  یت ن عا ر

ی   کاری  خ تایم  کاهش  کار  

 دی ت کردن کار

 ایستادن طو ن  ک ت

 A 4A 4 اانودردکمردرد  

قابل قبول اکا 

نیاا به تج ی  

 نظر

اسنت اده اا ننی س  های تادنو 

 جهت استراحت کوقت

جراحننات  سقو  سوسه ها و بست ها به لایین کرگ  

سننیفین در ناحیه 

سننننر و گننردن  

خونریزی عمیق  

 دکستف  سر

1 B 1B غیرقابل قبول 
کاری   قه  یت حریم کیط عا ر

 است اده اا کاله ایمی 

کرگ  سنننوختف   برخورد سوسه ها به خطو  برق دهری

ی   اریتم   دنننن 

قننلننو  دننننو  

 اسکتریک 

1 C 1C غیرقابل قبول 

برق  طو   خ یم  حر رعننایننت 

دننهری  اسننت اده اا دسننتکش 

 برانت  و سبا  کار

گیر کردن دست و انفستان بین بست ها و 

 رابط ها و لیچ و کهره ها

سننه دنننن گنن  و 

یق  م ع جراحننات 

اننننفشنننننتنننان  

خونریزی سط،   

 خراش لوست 

3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 

ضو   کار در ارت اع کرگ  نقص ع

 جراحات سیفین
1 C 1C است اده اا هارن  ایمی  غیرقابل قبول 

سبه های تیز و برن ه بست ها  سوسه ها و رابط 

 ها و اسوارها

خراش لوسنننت   

 خونریزی سط، 
3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 



3 

اجرای سوسه 

های افق  

 انل  داربست

تننیننفنن  ننن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت اده اا کاسننن  

FFP3 
تیش های حرارت  )حرارت در فصول گر  

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضالن 
3 C 3C ناکطلوب 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار نخ  و خی 

)برودت در فصول سرد تیش های حرارت  

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

اخنننننتنننننال ت  لوسچر ناکطلوب ب ن حین کار

سکلت  ضالن   -ا ع

نه درد  کتد  دنننا

درد  کمردرد  کچ 

 درد

2 A 2A غیرقابل قبول 

کات ارگونوک  حین  یت ن عا ر

ی   کاری  خ تایم  کاهش  کار  

 دی ت کردن کار

 ایستادن طو ن  ک ت

 A 4A 4 کمردرد  اانودرد

قابل قبول اکا 

نیاا به تج ی  

 نظر

اسنت اده اا ننی س  های تادنو 

 جهت استراحت کوقت

جراحننات  سقو  سوسه ها  بست ها و رابط ها به لایین کرگ  

سننیفین در ناحیه 

سننننر و گننردن  

عمیق  خونریزی 

 دکستف  سر

1 B 1B غیرقابل قبول 
کاری   قه  یت حریم کیط عا ر

 است اده اا کاله ایمی 

کرگ  سنننوختف   برخورد سوسه ها به خطو  برق دهری

ی   اریتم   دنننن 

قننلننو  دننننو  

 اسکتریک 

1 C 1C غیرقابل قبول 

برق  طو   خ یم  حر رعننایننت 

دننهری  اسننت اده اا دسننتکش 

 برانت  و سبا  کار



دست و انفستان بین بست ها و گیر کردن 

 رابط ها و لیچ و کهره ها

سننه دنننن گنن  و 

یق  م ع جراحننات 

اننننفشنننننتنننان  

خونریزی سط،   

 خراش لوست 

3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 

ضو   کار در ارت اع کرگ  نقص ع

 جراحات سیفین
1 C 1C است اده اا هارن  ایمی  غیرقابل قبول 

برن ه بست ها  سوسه ها و رابط سبه های تیز و 

 ها و اسوارها

خراش لوسنننت   

 خونریزی سط، 
3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 

4 

اجرای للکان  

هی ریل  

کی ریل  

لارخور  تخته 

ها  اسوارها و 

 کیخ تخته ها

تننیننفنن  ننن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت اده اا کاسننن  

FFP3 
تیش های حرارت  )حرارت در فصول گر  

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسننتف  گرکای   

 عضالن کراکپ 
3 C 3C ناکطلوب 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار نخ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصول سرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

اخنننننتنننننال ت  لوسچر ناکطلوب ب ن حین کار

سکلت  ضالن   -ا ع

نه درد  کتد  دنننا

درد  کمردرد  کچ 

 درد

2 A 2A غیرقابل قبول 

کات ارگونوک  حین  یت ن عا ر

ی   کاری  خ تایم  کاهش  کار  

 دی ت کردن کار

گیر کردن دست و انفستان بین بست ها و 

 رابط ها و لیچ و کهره ها

سننه دنننن گنن  و 

یق  م ع جراحننات 

اننننفشنننننتنننان  
3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 



خونریزی سط،   

 خراش لوست 

ضو   کار در ارت اع کرگ  نقص ع

 جراحات سیفین
1 C 1C است اده اا هارن  ایمی  غیرقابل قبول 

سقو  سوسه ها  بست ها  رابط ها و تخته ها 

 به لایین

جراحننات  کرگ  

سننیفین در ناحیه 

سننننر و گننردن  

خونریزی عمیق  

 دکستف  سر

1 B 1B غیرقابل قبول 
کاری   قه  یت حریم کیط عا ر

 است اده اا کاله ایمی 

سبه های تیز و برن ه بست ها  سوسه ها و رابط 

 ها و اسوارها

خراش لوسنننت   

 خونریزی سط، 
3 A 3A برانت است اده اا دستکش  غیرقابل قبول 

5 
لیاده کردن 

 داربست

تننیننفنن  ننن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت اده اا کاسننن  

FFP3 

تیش های حرارت  )حرارت در فصول گر  

 سال(

گنننرکننناادگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضالن 
3 C 3C ناکطلوب 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار نخ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصول سرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و نودننی ن  

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

اخنننننتنننننال ت  لوسچر ناکطلوب ب ن حین کار

سکلت  ضالن   -ا ع

نه درد  کتد  دنننا

درد  کمردرد  کچ 

 درد

2 A 2A غیرقابل قبول 

کات ارگونوک  حین  یت ن عا ر

ی   کاری  خ تایم  کاهش  کار  

 دی ت کردن کار



ضو   کار در ارت اع کرگ  نقص ع

 جراحات سیفین
1 C 1C است اده اا هارن  ایمی  غیرقابل قبول 

سقو  سوسه ها  بست ها  رابط ها و تخته ها 

 به لایین

جراحننات  کرگ  

سننیفین در ناحیه 

سننننر و گننردن  

خونریزی عمیق  

 دکستف  سر

1 B 1B غیرقابل قبول 
کاری   قه  یت حریم کیط عا ر

 است اده اا کاله ایمی 

گیر کردن دست و انفستان بین بست ها و 

 رابط ها و لیچ و کهره ها

سننه دنننن گنن  و 

یق  م ع جراحننات 

اننننفشنننننتنننان  

خونریزی سط،   

 خراش لوست 

3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 

سبه های تیز و برن ه بست ها  سوسه ها و رابط 

 ها و اسوارها

لوسنننت   خراش 

 خونریزی سط، 
3 A 3A است اده اا دستکش برانت  غیرقابل قبول 

 


