
 

 جوشکارعنوان شغلی: 

 

 تاریخ بازنگری: تاریخ تهیه:

 احتمال شدت پیامدها خطرات شرح وظایف ردیف
سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی پیشنهادی معیار ریسک

1 
حمل دستگاه 

 جوش

تننیننگنن   نن 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   

خسننتگ  گرکای   

 کراکپ عضال  

3 C 3C اکطلوب  

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

گ    وجود کوا ع در کسیر تردد خورد ین  ک ا

سننط،   جراحات 

یچ  پ یزی   خو ر

خنننوردگننن  و 

 ضرب ی گ  پا

4 B 4B 

قابل قبول اکا 

 یاا به تج ی  

  ظر

 رفع کسیرهای پرتردد اا کوا ع

اخنننننتنننننال ت  حمل دست  دستگاه جوش

سکلت  ضال    -ا ع

کمردرد  دننننا ه 

درد  کننتنند درد  

 اا ودرد

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

 کشارکت دو   رحمل دست  با 

گ    سقوط دستگاه جوش بر روی پا ت دننننکسنننن

یا  ی گ   ب  ضنننر
3 A 3A غیرقابل قبول 

اسنننت اده اا ک ش ایمی  پیجه 

 فو دی



کننوفننتننگنن  پننا  

شتان  خو ریزی ا گ

 پا

حات  سبه های تیز و بر  ه پارگ  و جرا

سننط،  دسننت و 

ا نننگشنننننتنننان  

 خو ریزی سط، 

3 A 3A غیرقابل قبول 
های اسنننت اده اا  دسنننتکش 

 برا ت  در حین کار

ضو   کار در ارت اع کرگ   قص ع

 جراحات سیگین
1 C 1C غیرقابل قبول 

ست اده اا هار   ایمی    ید  ا

  ین و توری ایمی 

2 

 صب اتصا ت 

برق  دستگاه 

 جوش

تننیننگنن   نن 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   

خسننتگ  گرکای   

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

دنننول اسکتریک    برق گرفتگ 

د ی    سوختگ  

 جراحات سط، 
2 C 2C اکطلوب  

خ  کردن اتصننننا ت برق   

اسننت اده اا دسننتکش برا ت  و 

 سبا  کار

ضو   کار در ارت اع کرگ   قص ع

 جراحات سیگین
1 C 1C غیرقابل قبول 

ست اده اا هار   ایمی    ید  ا

  ین و توری ایمی 

3 
جودکاری 

 تیرآهن

تننیننگنن   نن 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   

خسننتگ  گرکای   

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

دنننول اسکتریک    برق گرفتگ 

د ی    سوختگ  

 جراحات سط، 
2 C 2C اکطلوب  

خ  کردن اتصننننا ت برق   

اسننت اده اا دسننتکش برا ت  و 

 سبا  کار

ضو   کار در ارت اع کرگ   قص ع

 جراحات سیگین
1 C 1C غیرقابل قبول 

ست اده اا هار   ایمی    ید  ا

  ین و توری ایمی 

حساسیت تی س    جودکاریفیو  

آسم دغل   تیگ  

    
2 A 2A غیرقابل قبول 

یار   های سننن اسنننت اده اا فن 

یا  FFP2اسنننت اده اا کاسننن  

FFP3 
جراحات سننط،   اسپارل جودکاری

پوست   سوختگ  

سننط،  پوسننت  

 قرکزی خشم

4 A 4A 

قابل قبول اکا 

 یاا به تج ی  

  ظر

اسننت اده اا دسننتکش برا ت   

 کاس  جودکاریسبا  کار و 

 ص ای حاصل اا جودکاری

 A 4A 4 کم دیوای  کوقت

قابل قبول اکا 

 یاا به تج ی  

  ظر

 است اده اا گود  ایرپالگ

کزی خشننننم   تشتشتات فرابی ش قر

کاتاراکت  آبریزش 

 خشم  درد خشم
3 A 3A است اده اا کاس  جودکاری غیرقابل قبول 



اخنننننتنننننال ت  پوسچرهای  اکطلوب

سکلت  ضال    -ا ع

دنننا ه درد  کتد 

درد  کمردرد  کچ 

 درد

2 A 2A غیرقابل قبول 

کات ارگو وک  حین  یت   عا ر

ی   کاری  خ تایم  کاهش  کار  

 دی ت کردن کار

 حریق کابل های برق دستگاه جوش
سوختگ  د ی  یا 

 جزئ 
3 D 3D 

قابل قبول اکا 

  یبه تج  اای 

  ظر

تتویض کابل های کهیه با کابل 

های ج ی   است اده اا دستکش 

 برا ت  و سبا  کار

سرگیجه   اکواج کی ان های اسکتریک  سردرد  

آسننیب به سننلول 

هننای جیسننن  و 

 کغزی

3 B 3B اکطلوب  
رعایت فاصننله ایمن اا دسننتگاه 

 جوش

4 

برخی ن 

تجهیزات 

 جودکاری

تننیننگنن   نن 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   

گرکای   خسننتگ  

 کراکپ عضال  
3 C 3C اکطلوب  

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

های خی   اسنننت اده اا سبا  

 کار  خ  و خی 

تیش های حرارت  )برودت در فصننول سننرد 

 سال(
سننننرکنناادگنن   

 سرکاخوردگ 
4 C 4C  جزئ 

اسننت اده اا کایتات و  ودننی    

ست اده اا سبا  کار  های گر   ا

 گر 

دنننول اسکتریک    گرفتگ برق 

د ی    سوختگ  

 جراحات سط، 
2 C 2C اکطلوب  

خ  کردن اتصننننا ت برق   

اسننت اده اا دسننتکش برا ت  و 

 سبا  کار

اخنننننتنننننال ت  حمل دست  تجهیزات

سکلت  ضال    -ا ع

کمردرد  دننننا ه 
2 A 2A غیرقابل قبول 

اسننت اده اا پاست های خرخ ار  

 دست  با کشارکت دو   رحمل 



درد  کننتنند درد  

 اا ودرد

ضو   کار در ارت اع کرگ   قص ع

 جراحات سیگین
1 C 1C غیرقابل قبول 

ست اده اا هار   ایمی    ید  ا

  ین و توری ایمی 

گ    سقوط دستگاه جوش بر روی پا ت دننننکسنننن

یا  ی گ   ب  ضنننر

کننوفننتننگنن  پننا  

شتان  خو ریزی ا گ

 پا

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

 فو دی

 


