
 

 راننده تاورکرینعنوان شغلی: 

 
 تاریخ بازنگری: تاریخ تهیه:

 احتمال شدت پیامدها خطرات شرح وظایف ردیف
سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی پیشنهادی معیار ریسک

1 
باال رفتن از 

 تاورکرین

تننیننفنن   نن نن    گرد و غبار

 حساسیت تی س 
3 A 3A غیرقابل قبول 

یا  FFP2اسنننت ادز از کاسننن  

FFP3 
های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(

گنننرکنننازدگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضال  

3 C 3C اکطلوب  

اسننت ادز از کایتات و  ودننی    

های خی   اسنننت ادز از سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکننازدگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

 ودننی    اسننت ادز از کایتات و 

ست ادز از سبا  کار  های گر   ا

 گر 

 کار در ارت اع

ضو   کرگ   قص ع

تف  و  دنننگسننن

 جراحات سیفین
1 D 1D اکطلوب  

عنن   تتلیننل در بنناال رفتن  

جا ب   های  اسنننت ادز از  ردز 

پلگنا،  اسنننت نادز از هنار   

  ع   صننتود از تاورکرین ایمی 

 در درایط وزش بادهای د ی 

حات  بر  زسبه های تیز و  پارگ  و جرا

سننط   دسننت و 

ا نننفننننننتنننا،  

 خو ریزی سط  

3 A 3A غیرقابل قبول 
ستر  ستگش پل  ا ست ادز از د ا

 حین باال رفتن

کمردرد  زا ودرد   پوسچرهای  اکطلوب حین باال رفتن

 گرد، درد
3 A 3A ع   تتلیل در باالرفتن غیرقابل قبول 



2 

ا لا  عملیات 

حمل و 

 جابلای 

های  حرارت  )حرارت در فصنننول گر  تیش 

 سال(

گنننرکنننازدگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

اسننت ادز از کایتات و  ودننی    

های خی   اسنننت ادز از سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکننازدگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

 ودننی    اسننت ادز از کایتات و 

ست ادز از سبا  کار  های گر   ا

 گر 

کنمنردرد  گنرد،   نستن طوال   ک ت

 درد  چاق 
3 A 3A غیرقابل قبول 

ستراحت در حین  افزایش تایم ا

 کار

یش فنننننار  استرش دغل  فزا ا

خو،  سننننردرد  

 سرگیله
3 A 3A غیرقابل قبول 

عنن   تتلیننل در کننار  ح   

سردی  هماهیف   آراکش و خو 

 با سایر اپراتورهاس ظه ای 

 حریق کابین

کرگ  سنننوختف  

دننن ی   جراحات 

 عمیق
1 C 1C غیرقابل قبول 

ع   اسننت ادز از سننیسننتم های 

گرکنناینننن   نناایمن کننا ینن  

گننازپیگییگ   عنن    فینن اری 

کواد قابل ادتتال کا ی  سوخت  

کاغذ و چوب  تتبیه کپسنننول 

اط اء حریق دسنننت  در داخل 

کننابین  آکوزش ایمی  حریق 

 برای را ی ز تاورکرین

ضو   کار در ارت اع کرگ   قص ع

تف  و  دنننگسننن

 جراحات سیفین
1 D 1D اکطلوب  

کار در  کات ایمی   یت اسزا عا ر

 ارت اع

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

 فینجراحات سی
1 C 1C غیرقابل قبول 

زدی  از سننیم بگسننل  چ  و با

ها  بو   هوک  ضننناکن و رابط 

 جرثقیل



کرین ها تصننادب بو  تاورکرین با سننایر تاور

 کلاور

ضو     قکرگ ص ع

 فینجراحات سی
1 C 1C غیرقابل قبول 

عملیات  تاورکرین حریم  یتارع

با هماهیف  در هیفا   صننن   

ها در  تاورکرین  ی ز  سنننایر را 

حین عملیات کننننترک  توق  

کار در حین بروز وزش بادهای 

 د ی  و درایط جوی  اکیاس 

 واژگو   تاورکرین
ضو     قکرگ ص ع

 فینجراحات سی
1 D 1D اکطلوب  

  چ  و Load Chartرعایت 

تاورکرین  قالب   ی  از بو   بازد

 هوک  سیم بگسل و وز ه

3 
پایین آک ، از 

 تاورکرین

های حرارت  )حرارت در فصنننول گر   تیش 

 سال(
گنننرکنننازدگننن   

خسننتف  گرکای   

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

کایتات و  ودننی    اسننت ادز از 

های خی   اسنننت ادز از سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکننازدگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت ادز از کایتات و  ودننی    

ست ادز از سبا  کار  های گر   ا

 گر 

 کار در ارت اع

ضو   کرگ   قص ع

تف  و  دنننگسننن

 جراحات سیفین
1 D 1D اکطلوب  

عنن   تتلیننل در بنناال رفتن  

جا ب   های  اسنننت ادز از  ردز 

پلگنا،  اسنننت نادز از هنار   

  عنن   پننایین آکنن ، از ایمی 

تنناورکرین در دنننرایط وزش 

 بادهای د ی 

حات  سبه های تیز و بر  ز پارگ  و جرا

سننط   دسننت و 

ا نننفننننننتنننا،  

 خو ریزی سط  

3 A 3A غیرقابل قبول 
ستگش پل   ست ادز از د ستر ا ا

 حین باال رفتن
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