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 شغل
 

 پیامد  خطرات فعالیت ها
احتمال 

 وقوع

شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی

 کارگر انبار

دریااتاد دوااا الرا         

کاااتاال   بارناااکاای کااار  ا  

 کربالطی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B نالر )ت التالبیا(تنبلی چشم، حساوید بی  ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

همكااار  در تحالیااال اقال  

تخلیی اجناس   ارده بی انبار    

 ا   وایال نقلیی

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردهاا  عصااابی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کاماردرد،  اناالدرد، کا ا، درد، دردهااا  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار



 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  C 3 3C حساوید ریال ، تنگی نفس گرد   غبار عمالکی واید

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  D 3 3D آوم شغلی، حساوید ریال ، تنگی نفس گرد   غبار کک

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  C 3 3C آوم شغلی، حساوید ریال ، تنگی نفس گرد   غبار کنس ان ره کس

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  واطحی، دررت گی، ضاربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ پال  

   غیره(

 اجسا  در ارتفاع

)وقالط اجسا  بر ر   

 اندا  تح انی کانند پا(

شاااكسااا گی، دررت گی، لای شااادگی یاا 

 ضربدیدگی  او خالان پاها
B 3 3B 

او فاده ا  پالد ها  چرخدار، کفش  

 ایمنی با پنجی تال د 

 لبی ها  تیز   برنده
انگش ان یا پاها، خالنریز   بریدگی پالود 

 وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

حماال اجنااس   اقال   ارده  

در  بای انباار   گاتاشااا ن آنهاا

 ها  تعیین شده  کحال

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  



 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 ارتفاعاجسا  در 

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها

B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها

 کالاد شیمیایی

)حالل ها   کالاد خالرنده   

 ومی(

تنفسی: تنگی نفس، کسمالکید کالاجهی 

 تنفسی، آوم شغلی، حساوید ریال 
C 2 2C 

تعبیی ویس م تهالیی برا  انبار، او فاده 

تعبیی لیبال ، FFP2ا  کاوک تنفسی 

ها  ایمنی   برگی ها  ایمنی کالاد 

(SDS) 

کالاجهی پالو ی:  خم ها  وطحی یا 

 عمیق، خالنریز ، حساوید پالو ی
C 3 3C 

او فاده ا  دو كش بر ن ی کقا  ، 

تعبیی لیبال ها  ایمنی   برگی ها  

 (SDSایمنی کالاد )

حریق: والخ گی ها  وطحی یا شدید، 

خفگی بر اثر تجمع د د یا گا ها  قابال 

 اش عال
D 1 1D 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، تعبیی لیبال ها  ایمنی   

 (SDSبرگی ها  ایمنی کالاد )

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

آکاده نمالدن اقال  درخالاو ی  

  یا واافارشااا  بر اواااس  
 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب

اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی



حاالالاای هااا  کارباالطاای    

همكاار  در تحالیاال آنهاا بای  

 اتراد ذیربط

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

دردها  کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، 

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 عمیقخالنریز  وطحی یا 
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها
B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

هاا،  دریااتاد نااکای ادار ، تر 

گزارش هاا  تهیای شاااده در 

انابااار باای کاناياالر تاال یاع    

  اتراد یا قسامدتسالیم آنها بی 

 کارخانی   ها  کربالطی در

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ناکطلالبر شنایی 
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی



 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

گیر    کالجالد همكاار  در 

  انابااارگاردانای انابااارهااا در 

 کالاعد کقرر

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها

B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

کردن، ایجاد رکپ پال ها  کالچک، پر  

   غیره(

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

هااا،  جاماع آ ر  کااارتان

هاا، جعبای هاا    پالوااا یاک

بای کنيالر   هاا خاالی   پاالاد 

هاا    ان قاال آنهاا بای کحاال

 تعیین شده 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار



 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

کردن، ایجاد رکپ پال ها  کالچک، پر  

   غیره(

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  B 3 3B تنگی نفس، حساوید ریال  گرد   غبار عمالکی

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 بخار، اوكرابرها(دیگ ها   

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

انجاا  کلیای اکالر کربالط بای  

نيااتاد کحالطای انباار طبق  

 برناکی تعیین شده

 B 3 3B تنگی نفس، حساوید ریال  گرد   غبار عمالکی
تعبیی ویس م تهالیی کطبالع برا  انبار، 

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی 

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 وطالح لغزنده 

 خالردگی() کین 

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
D 3 3D 

او فاده ا  کفش ایمنی، عد  تردد تا 

 کان خشک نشدن وطالح نياتد 

 شده

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها
B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها



 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

همكاار  باا رانناده لیف راک    

رانناده  واااایاال نقلیای در اکر  

باارگیر ، حماال   تخلیای    

چیادن اجنااس   اقال   ارده  

   صادره انبار

 تصادف با  وایال نقلیی
شدگی کرگ، نقص عضال، شكس گی، لی 

   دررت گی شدید
D 1 1D 

خط کشی کسیرها  تردد لیف راک   

 وایال نقلیی، کجهز بالدن لیف راک بی 

 بال  دنده عقش

 صدا

)لایافا اراک، کاماپارواااالرهااا،  

هالاواا ها، دیگ ها  بخار، 

 اوكرابرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها
B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها

 اجسا  در ارتفاع

)وقالط بر ر   اندا  ها  

 تح انی کانند پا(

شدگی   شكس گی، دررت گی، لی 

 خالنریز  اندا  ها  تح انی کانند پاها
B 1 1B 

او فاده ا  پالد ها  چرخدار، او فاده 

 ا  کفش ایمنی با پنجی تال د 

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ پال ها   

   غیره(



 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -اوكا ر ش نیم 

 حمال بار

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 لبی ها  تیز   برنده
انگش ان یا پاها، بریدگی پالود 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

دقاد در کالاقع نقاال   ان قاال 

 اجاناااس بارا  جالاالگایار  ا  

 بر   هر گالنی حادثی

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -نیم اوكا ر ش 

 حمال بار

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کالقدکم شنالایی  صدا



)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

ارائای گزارش شااافااهی در  

کالرد کارها  انجا  شااده بی  

 کربالطی کاتال 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

برگزار  د ره ها  آکال شی کدیرید 

 او رس شغلی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C اضاتی   نگردن درد، کمر درد،  نشس ن طال نی کد 

اواا فاده صااحیب   بهینی ا  

  ابزار   تجهیزا  در اخ یاار

نيااتاد کحیط کاار   ابزار در 

اخاا اایااار   جاامااع آ ر  

ضاااایعاا    ان قاال آنهاا بای  

 کحال تعیین شده

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A   پالد ها  چرخداراو فاده ا 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

 انالدرد، ک ، درد، دردها  کمردرد، 

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

ایجاد رکپ پال ها  کالچک، پر کردن،  

   غیره(

گتراندن د ره ها  آکال شای  

کرتبط با پساد وا کانی طبق 

 نيا  آکال شی شرکد 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 
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 شغل
 

 پیامد  خطرات فعالیت ها
احتمال 

 وقوع

شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی

تعمیرکار 

کكانیک 

 صنع ی

دوااا الرا          اتاد یا در

 ا  کاتال   برناکی کار

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

تالش بی کنيالر آشانایی     

باا ناا    کحاال اوااا قرار کلیای  

ها   تجهیزا   احد   دوا گاه

 تابعی

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 وطالح غیرهم را 
دررت گی، ضاربدیدگی  خم ها  واطحی، 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 ایرپالگاو فاده ا  گالشی ها   A 4 4A کم شنالایی کالقد



 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  واااالء بر وااالالل ها  جنسااای،  

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
اتزایش دکاا  بادن، تعریق، گرکاا دگی،  

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 نالشیدنی ها  خنکاو فاده ا  

تحد تشاااار    لندرهایوااا 

  گیا د ال،یا )کخاا ن گاا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضاااال، واااالخ گی   

جراحاا  شاااادیاد، خالنریز  داخلی   

 خارجی

C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

اطمینان، والم بالدن دریچی 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شاكسا گی، دررت گی، لی شادگی، کالت گی  

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

 نصش حفاظ ها  ثابد   در گردش، 

)ترانسااافالرکاااتالرهااا،   بر 

 (رهایفایك یر

کرگ، واالخ گی شادید، شاالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

شناوایی داکد کشی کابال ها  بر ، 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالواا ی: وااالخ گی ها  شاادید، 

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی



شاغلی، کسامالکید  کالاجهی تنفسای: آوام  

تنفساای، حساااوااید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

   برنده زیت  لبی ها

)والالل ها، صافحا  آندها، 

تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 ریا   وااااا رهااایا فااایا كا ا یا ر

 (زا یتجه

بریدگی پالود انگش ان یا پاها، خالنریز   

 وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

اجساااااا  در ارتااافااااع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

او فاده تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، 

 ا  کاله ایمنی

ارتافاااع )واااطاالح کارتافاع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

انجاا  کلیای دوااا الر کاارهاا   

تعمیراتی کای در حیطای کاار   

  کكانیک صانع ی کی باشاد  

  همكاار  باا واااایر کكاانیاک

تعمیرا  ها   احد در انجا   

ها    اضااطرار    واار یس

هاا     پیشاااگیرانای دوااا گااه

تجهیزا   احاد کربالطای طبق  

 دو الر کاتال 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-کمردرد،  انالدرد، دردها  اوكل ی

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

کار آکال ش ارگالنالکی در کحیط 

 تخصیص  کان او راحد

 وطالح غیرهم را 
 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

دیگ ها  بخار، اواكرابرها،  

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد



تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 ریك یفایرها(

 ارتعاش

)هالاوااا ها، کمپروااالرها،  

بخار، اواااكرابر،    ها گید

تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

 دو كش بر ن یاو فاده ا   C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
اتزایش دکا  بدن، تعریق، گرکا دگی، 

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 نالشیدنی ها  خنکاو فاده ا  

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی

C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

اطمینان، والم بالدن دریچی 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

)واالخد، حالل ها   واایر  

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی واایساا م ها  کشاا،، اعال     

اطاافاااء حااریااق، جااداوااااا      

کحصاالرواا   کالاد قابال اشا عال، تهیی  



لایابااال ایامانای   بارگاای ایامانای کاالاد 

(SDS  او فاده ا  لباس کار کقا ،) 

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 بر 

)تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

پالو ی: والخ گی ها  شدید،  کالاجهی 

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

 

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-دکشیتعبیی ویس م ها  تهالیی 

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجساااااا  در ارتااافااااع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی



)واااطاالح کارتافاع ارتافاااع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان   تشار خالن، اضطراب   

 دلهره
C 4 4C برگزار  د ره کدیرید او رس شغلی 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

گزارش تالر  کالارد نااایمن 

  واااالاناب باای کاااتاال     

 کسئاللین کربالطی

 او رس شغلی
اتزایش ضربان   تشار خالن، اضطراب   

 دلهره
C 4 4C برگزار  د ره کدیرید او رس شغلی 

 - A 4 4A خس گی عضالنی انالدرد، کمردرد،  تردد طال نی کد  

 وطالح غیره هم را 
 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 - E 4 4E وردرد، ورگیجی اکالاج تلفن

ها     ارائی  گزارش ا  تعالید 

 بی کاتال  کربالطیانجا  شده   

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

با  ییکنيالر آشناکمارواد بی 

در  ا یا کالرد ن  ابزارکاارهاا

  تراهم  کیا كاانک را یتعم

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-کمردرد،  انالدرد، دردها  اوكل ی

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد



ابزار کار      الینمالدن  واا

 را یدر کحال انجا  تعم

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(

 وطالح غیرهم را 
 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ پال  

   غیره(

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

دیگ ها  بخار، اواكرابرها،  

تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 ارتعاش

)هالاوااا ها، کمپروااالرها،  

بخار، اواااكرابر،    ها گید

تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
بدن، تعریق، گرکا دگی، اتزایش دکا  

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 



والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

وایر )والخد، حالل ها   

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 ها()کحالرها   شفد 

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 بر 

)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

والخ ی   کهنی با   تعالیض کابال ها   

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی



کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

حساوید ریال ، تنگی نفس، تنفسی، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجسا  در ارتفاع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

ارتفاع )وطالح کرتفع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

کاار، ابزارآ    طینيااتاد کح

شااده     ریدواا گاه ها تعم  

  یصانع  عا یضاا  جمع آ ر

    را یحاصااال ا  انجا  تعم

 ن ییتع   ها  ان قال آن بی کكان

 شده

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-کمردرد،  انالدرد، دردها  اوكل ی

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(

 وطالح غیرهم را 
ضربدیدگی  خم ها  وطحی، دررت گی، 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد



ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
اتزایش دکا  بدن، تعریق، گرکا دگی، 

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک

تحد تشاااار    لندرهایوااا 

  گیا د ال،یا )کخاا ن گاا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 کالاد قابال اش عال

)واالخد، حالل ها   واایر  

 شیمیایی(کالاد 

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 



 بر 

)تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

لباس کار، دو كش بر ن ی، او فاده ا  

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 پالو ی شدیدخالنریز  عمیق، حساوید 
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کخصالص کارتدریج دار با تیل ر 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجساااااا  در ارتااافااااع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

ارتافاااع )واااطاالح کارتافاع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 خالنریز بدن، 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه



گتراندن د ره ها  آکال شای  

کرتبط با پساد وا کانی طبق 

 نيا  آکال شی شرکد   

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 
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 شغل
 

 پیامد  خطرات فعالیت ها
احتمال 

 وقوع

شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی

کسئالل 

شیفد 

تعمیرا  

 کكانیک

دوااا الرا          اتاد یا در

ا  کاااتاال     بارناااکاای کااار

 کربالطی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

تالش بای کنيالر شااانااخاد  

کااتی ا  تجهیزا  کكاانیكی  

ها   تجهیزا  حیطی   دو گاه

کاار    برنااکای ریز      

ها     جهد انجا  وااار یس

تاعامایارا  د ره ا    ارائاای 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-کاماردرد،  اناالدرد، دردهااا  اواااكالا ای

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 تعمیرکارحمال جعبی ابزار تالوط د   A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(

 وطالح غیرهم را 
 خم ها  واطحی، دررت گی، ضاربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(



هااا      باای  راهانامااائای

 کارکنان تابعی

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

دیگ ها  بخار، اواكرابرها،  

تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد 

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
جنسااای،  تاثیرا  واااالء بر وااالالل ها  

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
اتزایش دکاا  بادن، تعریق، گرکاا دگی،  

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضاااال، واااالخ گی   

جراحاا  شاااادیاد، خالنریز  داخلی   

 خارجی

C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

او قرار کخا ن ایز  ویالن کكان 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق



 کالاد قابال اش عال

)واالخد، حالل ها   واایر  

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضااال، وااالخ گی شاادید، 

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

قابال اش عال، تهیی کحصالروا   کالاد 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 بر 

)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

والخ ی   کهنی با   تعالیض کابال ها   

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

حساوید ریال ، تنگی نفس، تنفسی، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجساااااا  در ارتااافااااع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی



ارتافاااع )واااطاالح کارتافاع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 احاد طبق    ارائای برنااکای کاار

انجا  شاده   ها  زیبرناکی ر

   هاا سیبای کنيالر وااار 

  را یا   تاعاما  رانااییا شاااگا یپا 

  کیا کكاان    در ره ا  کالرد

 بر اواس احكا  ند 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 شغلیاو رس 
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

کزایا  برناکی ها  ک نالع، تخصیص 

  یژه

کطاالعی دتاتر شااایفد جهد  

اطالع ا  اقاداکاا  صاااالر   

پاتیرت ای   یاا نااتماا  در طالل 

 شیفد 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی
تخصیص  کان برا  خش گی چشم 

 ها

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

  ها   با دید ا  کلیی دواا گاه

تجهیزا  کكاانیكی درحیطای 

کاار  بای کنيالر حصاااالل 

اطمینان ا  صاااحد عملكرد  

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-اوكل یکمردرد،  انالدرد، دردها  

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(



آنهااا   اقاادا      بماناياالر 

اناجااا  تاعامایارا  تاجاهایازا   

 کعیالب

 وطالح غیرهم را 
 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد ا  بین 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
بدن، تعریق، گرکا دگی، اتزایش دکا  

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی

C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 



ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

وایر )والخد، حالل ها   

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 ها()کحالرها   شفد 

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 بر 

)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 عمیق، حساوید پالو ی شدیدخالنریز  
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع

A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 



اجسا  در ارتفاع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

ارتفاع )وطالح کرتفع 

 ( کار

کالت گی اعضا  شكس گی، دررت گی   

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

کن رل   نياار    شااارکاد  

در اجاارا  باارناااکاای هااا  

(  EMتعمیرا  اضااطرار  )

( کكانیک  PMپیشاگیرانی )  

هااا   تجهیزا    دوااا گاااه

 کكانیكی حیطی کار 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-کمردرد،  انالدرد، دردها  اوكل ی

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(

 وطالح غیرهم را 
 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

دیگ ها  بخار، اواكرابرها،  

تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 ارتعاش

)هالاوااا ها، کمپروااالرها،  

بخار، اواااكرابر،    ها گید

 دو كش بر ن یاو فاده ا   C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی



تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

وایر )والخد، حالل ها   

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 ها()کحالرها   شفد 

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 بر 

)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 



  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

 

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 عمیق، حساوید پالو ی شدیدخالنریز  
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجسا  در ارتفاع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

ارتفاع )وطالح کرتفع 

 ( کار

کالت گی اعضا  شكس گی، دررت گی   

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

  کان او راحدتخصیص  A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  



 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

  یکات  ییتالش بی کنيالر آشنا

با دوا الرالعمال ها، کسا ندا   

نقشااای هاا   کااتاالالگ   ،یتن

کربالط بای دوااا گااه      هاا

 یكیکكان زا یتجه

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 تخصیص  کان برا  خس گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

    یدک یا قطعاا   یبرروااا 

ی  شااده ب  داریخر زا یتجه

ا   ناانیکنيالر حصاااالل اطم

  کطاابقاد آن باا   یتن د یا فیک 

کالجالد   ارائی    اوا انداردها

 گزارش کربالطی بی کاتال 

      ایس ادن طال نی کد 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 نالبد کار 
اتسردگی   کاهش تروالدگی شغلی، 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 



نيار  بر نصاش تجهیزا     

کن رل  ها  جدید    دوا گاه

کشااخصااا  آنها بی کنيالر  

کطابقد داش ن با او انداردها  

 تعیین شده

 B 4 4B  انالدرد،  اریس پاها ایس ادن طال نی کد 
تخصیص  کان او راحد، او فاده ا  

 جالراب ضد اریس

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

کحیط او فاده ا  گیاهان تزئینی در 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

ارتفاع )وطالح کرتفع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

تجهیزا  اجسا  در ارتفاع )

 ابزارآ  (یدکی   

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 حساوید پالو ی شدیدخالنریز  عمیق، 
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

 بر 

)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

عایق، رعاید تاصلی ایمن کفش ایمنی  

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

ایمن تا تجهیزا  د ار رعاید تاصلی 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 



 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

شدید، خالنریز  داخلی   جراحا  

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

)والخد، حالل ها   وایر 

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 کقا  او فاده ا  لباس کار 

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید



تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

اطمینان، والم بالدن دریچی 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

کن رل بر ثباد   نگهادار  

کادارک   کسااا نادا  کالرد  

 نیا   احد

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 چشم هاتخصیص  کان برا  خس گی   C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  تیل ر کانی الر، تخصیص 

  کان برا  خس گی چشم ها

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه



 شغلیاو رس 
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

اقدا  جهد تاکین  وااایال    

تجهیزا  کالرد نیاا   احاد    

ارائاای گازارش باای کاااتاال   

کربالطای   تالش در جهاد  

 کاان    اوااا فااده بهینای ا  

 کاهش  کان تعمیرا 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 تخصیص  کان برا  خش گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد (VDTتشعشعا  کانی الر )
کانی الر، تخصیص او فاده ا  تیل ر 

  کان برا  خس گی چشم ها

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

باای  یبااا دت ر تن  همكااار

قاطاعااا   ینا یا با  شیا کاناياالر پا 

 ی یاا   تاها  ا یاا کاالرد نا  یدکا یاا 

    یراتیشااانااوااانااکای تعم

دواااا اگاااه      ناگاهاادار

 یكیکكان زا یتجه

 ر  انیانجا  نرکش ها   C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 تخصیص  کان برا  خس گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 



درخالاود    برگی ها الیتكم

کاا هاا   قطعاا       ا کنادیا ن

ارائی بی واارپروااد کربالطی  

 اقدا       برا

 تخصیص  کان برا  خش گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
تشار خالن، اتزایش ضربان قلش   

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

کار تكرار  )تكمیال تر  

 ها(
 C 4 4C کچ درد، دردها  عصبی ناحیی دود 

تخصیص  کان او راحد،  ر ش 

 دود ها

آگاااهای ا  خاط کشااای    

اجرائی  هاا   دوااا الرالعماال

تضامین کیفید   اجرا  آنها  

 نحال احسنی ب

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 تخصیص  کان برا  خس گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

همكار  در تهیی کساا ندا   

کیفی کالرد نیااا  کطااابق باا  

نايارا  کاااتاال  باماناياالر  

اواا قرار واایساا م تضاامین 

کیفیاد   رتع کالارد نااکنطبق  

  انجا  اقداکا  اصااالحی   

 ر  انیانجا  نرکش ها   C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 تخصیص  کان برا  خس گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی



  پیشاااگیرانای کطاابق باا ر ش

 ها  اجرائی کربالطی

همكاار  در اجرا  برنااکای  

هااا  کامایاز  داخالای    

  اوا مرار رعاید دوا الرالعمال

 ها  اجرائی تضمین کیفید 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 کار نالبد 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

کانا ارل بار اجارا  قاالانایان    

کاقاررا   یسااااد کاحایاطای 

تالواااط کاارکناان تاابعای    

پیشاااگیر    کمانعد ا  هر 

نالع آلالدگی   تخریش کحیط  

 یساد در حیطی اخ یارا     

گازارش کاالارد ناقاض باای 

 کاتال  کربالطی

 ر  انیانجا  نرکش ها   C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

ها  آکال شی کار، برگزار  د ره 

 کدیرید او رس شغلی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 



کن رل   نياار  بر عملكرد  

 کارکنان تابعی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

تخصیص کزایا  برناکی ها  ک نالع، 

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

  الیا  وااااا عی  تال  الیا تحال 

     اوااا حفاااظ ترد یمنیا

   طاباق دوااا االرالاعامااال هااا

  دیا کربالطای   نياار  بر رعاا

 یمنیاصالل   کقررا  ا قیدق

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

شغال، اجرا  تال  چرخشی کردن 

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

  ارائی گزارش اتفاقا ،   ییته

کااار      کشاااكاال  اجارا

کربالط بای   یگزارشاااا  تن

 احااد  کیاا کاكااانا  را یا تاعاما 

 یکربالطی بع کاتال  وا کان

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 تخصیص  کان برا  خس گی چشم ها C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد (VDTتشعشعا  کانی الر )
تیل ر کانی الر، تخصیص او فاده ا  

  کان برا  خس گی چشم ها

ارائاای گازارش عامالاكارد باای 

 کاتال  کربالطی
 C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد (VDTتشعشعا  کانی الر )

او فاده ا  تیل ر کانی الر، تخصیص 

  کان برا  خس گی چشم ها



 خس گی چشم هاتخصیص  کان برا    C 4 4C خس گی چشم، خیرگی، وردرد ر شنایی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

برگزار  د ره ها  آکال شی کدیرید 

 او رس شغلی

گتراندن د ره ها  آکال شای  

کرتبط با پساد وا کانی طبق 

 نيا  آکال شی شرکد   

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 
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 شغل
 

 پیامد  خطرات فعالیت ها
احتمال 

 وقوع

شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی

 کارگر انبار

دریااتاد دوااا الرا         

بارناااکاای کااار  ا  کاااتاال   

 کربالطی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

همكااار  در تحالیااال اقال  

 ارده بی انبار   تخلیی اجناس  

 ا   وایال نقلیی

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردهاا  عصااابی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کاماردرد،  اناالدرد، کا ا، درد، دردهااا  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  



 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  C 3 3C حساوید ریال ، تنگی نفس گرد   غبار عمالکی واید

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  D 3 3D آوم شغلی، حساوید ریال ، تنگی نفس گرد   غبار کک

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  C 3 3C آوم شغلی، حساوید ریال ، تنگی نفس گرد   غبار کنس ان ره کس

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

دررت گی، ضاربدیدگی  خم ها  واطحی، 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 اجسا  در ارتفاع

)وقالط اجسا  بر ر   

 اندا  تح انی کانند پا(

شاااكسااا گی، دررت گی، لای شااادگی یاا 

 ضربدیدگی  او خالان پاها
B 3 3B 

پالد ها  چرخدار، کفش  او فاده ا  

 ایمنی با پنجی تال د 

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، خالنریز   

 وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

 ایرپالگاو فاده ا  گالشی ها   A 4 4A کم شنالایی کالقد

حماال اجنااس   اقال   ارده  

در  بای انباار   گاتاشااا ن آنهاا

 ها  تعیین شده  کحال

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  



 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

غیرهم را  )ایجاد ا  بین بردن وطالح 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها

B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

  دن قفسی هابرچشش 

 کالاد شیمیایی

)حالل ها   کالاد خالرنده   

 ومی(

کالاجهی تنفسی: تنگی نفس، کسمالکید 

 تنفسی، آوم شغلی، حساوید ریال 
C 2 2C 

تعبیی ویس م تهالیی برا  انبار، او فاده 

تعبیی لیبال ، FFP2ا  کاوک تنفسی 

ها  ایمنی   برگی ها  ایمنی کالاد 

(SDS) 

 خم ها  وطحی یا کالاجهی پالو ی: 

 عمیق، خالنریز ، حساوید پالو ی
C 3 3C 

او فاده ا  دو كش بر ن ی کقا  ، 

تعبیی لیبال ها  ایمنی   برگی ها  

 (SDSایمنی کالاد )

حریق: والخ گی ها  وطحی یا شدید، 

خفگی بر اثر تجمع د د یا گا ها  قابال 

 اش عال
D 1 1D 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

حریق، تعبیی لیبال ها  ایمنی   اطفاء 

 (SDSبرگی ها  ایمنی کالاد )

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

آکاده نمالدن اقال  درخالاو ی  

  یا واافارشااا  بر اواااس  
 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب

اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی



حاالالاای هااا  کارباالطاای    

همكاار  در تحالیاال آنهاا بای  

 اتراد ذیربط

 پالوچرها  ناکطلالب

 شدن()خم 

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 لبی ها  تیز   برنده
انگش ان یا پاها، بریدگی پالود 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها
B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

وطالح پایین تر، ونگین   نالک تیز در  

 برچشش  دن قفسی ها

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

هاا،  دریااتاد نااکای ادار ، تر 

گزارش هاا  تهیای شاااده در 

انابااار باای کاناياالر تاال یاع    

  تسالیم آنها بی اتراد یا قسامد

 کارخانی   ها  کربالطی در

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 ها بی صالر  د ره ا او راحد چشم  

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی



 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

گیر    همكاار  در کالجالد 

  انابااارگاردانای انابااارهااا در 

 کالاعد کقرر

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها

B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

پایین تر، ونگین   نالک تیز در وطالح  

 برچشش  دن قفسی ها

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

غیرهم را  )ایجاد ا  بین بردن وطالح 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

هااا،  جاماع آ ر  کااارتان

هاا، جعبای هاا    پالوااا یاک

بای کنيالر   هاا خاالی   پاالاد 

هاا    ان قاال آنهاا بای کحاال

 تعیین شده 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار



 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

غیرهم را  )ایجاد ا  بین بردن وطالح 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی  B 3 3B تنگی نفس، حساوید ریال  گرد   غبار عمالکی

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 صدا

)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

انجاا  کلیای اکالر کربالط بای  

نيااتاد کحالطای انباار طبق  

 برناکی تعیین شده

 B 3 3B تنگی نفس، حساوید ریال  گرد   غبار عمالکی
تعبیی ویس م تهالیی کطبالع برا  انبار، 

 FFP2او فاده ا  کاوک تنفسی 

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 وطالح لغزنده 

 خالردگی() کین 

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
D 3 3D 

او فاده ا  کفش ایمنی، عد  تردد تا 

 کان خشک نشدن وطالح نياتد 

 شده

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها
B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها



 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

همكاار  باا رانناده لیف راک    

رانناده  واااایاال نقلیای در اکر  

باارگیر ، حماال   تخلیای    

چیادن اجنااس   اقال   ارده  

   صادره انبار

 تصادف با  وایال نقلیی
شدگی کرگ، نقص عضال، شكس گی، لی 

   دررت گی شدید
D 1 1D 

خط کشی کسیرها  تردد لیف راک   

 وایال نقلیی، کجهز بالدن لیف راک بی 

 بال  دنده عقش

 صدا

)لایافا اراک، کاماپارواااالرهااا،  

هالاواا ها، دیگ ها  بخار، 

 اوكرابرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 اجسا  در ارتفاع

 )ریزش قفسی ها(

کرگ، شكس گی، دررت گی، لی شدگی یا 

ضربدیدگی شدید او خالان جمجمی، 

 دود ها یا پاها
B 1 1B 

تیكس نمالدن قفسی ها، قرار دادن اقال   

ونگین   نالک تیز در وطالح پایین تر، 

 برچشش  دن قفسی ها

 اجسا  در ارتفاع

)وقالط بر ر   اندا  ها  

 تح انی کانند پا(

شدگی   شكس گی، دررت گی، لی 

 خالنریز  اندا  ها  تح انی کانند پاها
B 1 1B 

او فاده ا  پالد ها  چرخدار، او فاده 

 ا  کفش ایمنی با پنجی تال د 

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ پال ها   

   غیره(



 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -اوكا ر ش نیم 

 حمال بار

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 لبی ها  تیز   برنده
انگش ان یا پاها، بریدگی پالود 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

دقاد در کالاقع نقاال   ان قاال 

 اجاناااس بارا  جالاالگایار  ا  

 بر   هر گالنی حادثی

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

کمردرد،  انالدرد، ک ، درد، دردها  

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -نیم اوكا ر ش 

 حمال بار

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 ایس ادن طال نی کد 
 انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A او فاده ا  پالد ها  چرخدار 

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کالقدکم شنالایی  صدا



)کمپروااالرها، هالاوااا ها،  

 دیگ ها  بخار، اوكرابرها(

ارائای گزارش شااافااهی در  

کالرد کارها  انجا  شااده بی  

 کربالطی کاتال 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

برگزار  د ره ها  آکال شی کدیرید 

 او رس شغلی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C اضاتی   نگردن درد، کمر درد،  نشس ن طال نی کد 

اواا فاده صااحیب   بهینی ا  

  ابزار   تجهیزا  در اخ یاار

نيااتاد کحیط کاار   ابزار در 

اخاا اایااار   جاامااع آ ر  

ضاااایعاا    ان قاال آنهاا بای  

 کحال تعیین شده

 حمال دو ی بار
 انال درد، کمر درد، دردها  عصبی   

 عضالنی-اوكل ی
A 2 2A   پالد ها  چرخداراو فاده ا 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 پالوچرها  ناکطلالب

 )خم شدن(

 انالدرد، ک ، درد، دردها  کمردرد، 

 عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی حمال بار، انجا  

نیم او الپ در -ر ش نیم اوكا 

 حمال بار

 وطالح غیرهم را 

 ) کین خالردگی(

 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

ایجاد رکپ پال ها  کالچک، پر کردن،  

   غیره(

گتراندن د ره ها  آکال شای  

کرتبط با پساد وا کانی طبق 

 نيا  آکال شی شرکد 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 
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 شغل
 

 پیامد  خطرات فعالیت ها
احتمال 

 وقوع

شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی

تكنسین 

شیفد 

 کكانیک

دریاتد دو الرا        برناکی 

 کار  ا  کاتال 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

تالش بی کنيالر آشنایی کاکال  

  با کلیی تجهیزا    واایساا م

هاا  کكاانیكی طرح هاا   ناا  

   کحال او قرار هر کدا 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 ناکطلالبپالوچرها  
-کاماردرد،  اناالدرد، دردهااا  اواااكالا ای

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(



 وطالح غیرهم را 
 خم ها  واطحی، دررت گی، ضاربدیدگی 

 شكس گی پاها   دود ها  
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد 

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  واااالء بر وااالالل ها  جنسااای،  

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 )دیگ ها  بخار(حرار  
اتزایش دکاا  بادن، تعریق، گرکاا دگی،  

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضاااال، واااالخ گی   

جراحاا  شاااادیاد، خالنریز  داخلی   

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 



ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

واایر  )واالخد، حالل ها   

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 ها()کحالرها   شفد 

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 بر 

)تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 عمیق، حساوید پالو ی شدیدخالنریز  
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 



اجسا  در ارتفاع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

بااا دیااد   کانا ارل کالایاای  

تجهیزا  کكاانیكی طرح هاا 

طبق برنااکای تعیین شاااده ا  

 وال  کاتال  وا کانی

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 پالوچرها  ناکطلالب
-کمردرد،  انالدرد، دردها  اوكل ی

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد ابزار(حمال بار )جعبی 

 وطالح غیرهم را 
 خم ها  وطحی، دررت گی، ضربدیدگی 

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

هالاوا ها، )کمپروالرها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 بر ن یاو فاده ا  دو كش  C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید



 حرار  )دیگ ها  بخار(
اتزایش دکا  بدن، تعریق، گرکا دگی، 

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 نالشیدنی ها  خنکاو فاده ا  

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی

C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

اطمینان، والم بالدن دریچی 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

)واالخد، حالل ها   واایر  

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

حریق، جداوا     اطفاء 

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

 در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد   

 بر 

)تاارانساااافااالرکاااتااالرهااا، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

بر ، شناوایی داکد کشی کابال ها  

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال



 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

 

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید کالاجهی 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجساااااا  در ارتااافااااع 

 )ابزارآ  (

خالنریز  عمیق در کرگ، شكس گی   

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

ارتافاااع )واااطاالح کارتافاع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد 

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  



نحاله انجا  آشاانایی کاکال با 

کاكااانایاكای طارح  تاعامایارا 

 ها  در دود اجرا

 پالوچرها  ناکطلالب
-کمردرد،  انالدرد، دردها  اوكل ی

 عضالنی   عصبی
A 2 2A 

آکال ش ارگالنالکی در کحیط کار 

 تخصیص  کان او راحد

 حمال جعبی ابزار تالوط د  تعمیرکار A 3 3A کمردرد،  انالدرد، ک ، درد حمال بار )جعبی ابزار(

 وطالح غیرهم را 
وطحی، دررت گی، ضربدیدگی  خم ها  

   شكس گی پاها   دود ها
C 3 3C 

ا  بین بردن وطالح غیرهم را  )ایجاد 

پال ها  کالچک، پر کردن، ایجاد رکپ 

   غیره(

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 ایرپالگاو فاده ا  گالشی ها   A 4 4A کم شنالایی کالقد

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی

 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
اتزایش دکا  بدن، تعریق، گرکا دگی، 

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک



تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

داخلی   جراحا  شدید، خالنریز  

 خارجی
C 1 1C 

با روی   نيار  ر  انی ا  بدنی   

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 اش عالکالاد قابال 

)والخد، حالل ها   وایر 

 کالاد شیمیایی(

کرگ، نقص عضال، والخ گی شدید،  

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شكس گی، دررت گی، لی شدگی، کالت گی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 بر 

)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

کابال ها  بر ، شناوایی داکد کشی 

  تعالیض کابال ها  والخ ی   کهنی با 

 کابال ها  نال



 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

 

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

تنفسی، حساوید ریال ، تنگی نفس، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجسا  در ارتفاع 

 )ابزارآ  (

شكس گی   خالنریز  عمیق در کرگ، 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

ارتفاع )وطالح کرتفع 

 ( کار

شكس گی، دررت گی   کالت گی اعضا  

 بدن، خالنریز 
C 2 2C تعبیی پلكان، نرده ها   حفاظ ها 

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

همكاار  در تاد ین برنااکای  

(،  EMتعمیرا  اضاطرار  )

  (، دواا گاهPMپیشااگیر  )

 ها  کكانیكی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 



 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
ویس م ر شنایی کصنالعی   اصالح 

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

شغال، اجرا  تال  چرخشی کردن 

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

تاهایاای   تانايایام گازارش  

عملكرد   ارائای بای کااتال   

بصاالر  ر  انی   یا هف گی 

   یا کاهیانی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D چشم، خیرگیخس گی چشم، قرکز   (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 



    بای    هاا  ریگیانجاا  پ

  یدک یقطعا     اتد یکنيالر در

 طرح ها ا یکالرد ن

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B حساوید بی نالر )ت التالبیا(تنبلی چشم،  ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

برگزار  د ره ها  آکال شی کدیرید 

 او رس شغلی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

شغال، اجرا  تال  چرخشی کردن 

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 - E 4 4E وردرد، کیگرن اکالاج تلفن

شااناوااناکی   ییدر ته  همكار

آ       نیکااشااا   برا یتن

 طرح ها یكیکكان زا یتجه

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTکانی الر )تشعشعا  
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

برگزار  د ره ها  آکال شی کدیرید 

 او رس شغلی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه



گتراندن د ره ها  آکال شای  

کرتبط با پساد وا کانی طبق 

 نيا  آکال شی شرکد   

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 
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 شغل
 

 پیامد  خطرات فعالیت ها
احتمال 

 وقوع

شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 اقدامات کنترلی

ک صد   

خدکا  

 تنی شیفد

دریااتاد دوااا الرا         

 برناکی کار  ا  کاتال 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

ریز ، تقسااایم کاار    برنااکای 

 ورپرو ی کارکنان تابعی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی



 نالبد کار 
تروااالدگی شااغلی، اتسااردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضااارباان قلاش   تشاااار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

ریز    بناد    برنااکای ا لالیاد 

جاهااد اناجااا  نایااا هااا  

خدکاتی درخالاوااد شااده  

تالوااط کساائاللین شاایفد  

تعمیرا ، کساائاللین عملیا   

  کسئاللین تعمیرا  کكانیک  

هااا بااا   ر  کااار قسااامااد 

هاماااهاناگای وااارپاروااااد 

 تعمیرا 

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

برروااای نیاا هاا  تادارکااتی  

 احد خدکا  تنی   پیگیر   

 آنهاکنيالر تاکین ی ب

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B )ت التالبیا(تنبلی چشم، حساوید بی نالر  ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی



 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

همكاار    ارتبااط باا دت ر  

تنی اکالر جهد تهیی لیسااد  

کشاااخصاااا  تنی نیا ها   

 تدارکاتی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 D 3 3D خس گی چشم، قرکز  چشم، خیرگی (VDTکانی الر )تشعشعا  
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 - E 4 4E وردرد، کیگرن اکالاج تلفن



کطاالعای نقشااای هاا  تنی    

هاا     کااتاالالگ دوااا گااه

تجهیزا  بمنيالر آگااهی    

انا اقااال اطاالعااا  تانای باای 

کاارکناان تاابعای   بكاارگیر   

هاناگااا  اناجااا  تاعامایارا     

ها  پیشاااگیرانی  وااار یس

 تالوط آنان

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

تزئینی در کحیط او فاده ا  گیاهان 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

کن رل بر اواا فاده صااحیب    

کناااوااااش   نگهاادار  ا  

ابزارآ   کار تالوط کارکنان  

 تابعی

 تخصیص  کان او راحد A 4 4A  انالدرد، کمردرد، خس گی عضالنی تردد طال نی کد  

 ایس ادن طال نی کد 
کمردرد، خس گی عضالنی،  انالدرد، 

  اریس پاها
A 4 4A 

تخصیص  کان برا  او راحد، 

 جالراب ضد اریس

 صدا

)کمپروالرها، هالاوا ها، 

دیگ ها  بخار، اوكرابرها، 

ترانسفالرکاتالرها، 

 ریك یفایرها(

 او فاده ا  گالشی ها  ایرپالگ A 4 4A کم شنالایی کالقد

 ارتعاش

)هالاوا ها، کمپروالرها، 

بخار، اوكرابر،   ها گید

ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

 او فاده ا  دو كش بر ن ی C 4 4C اخ ال     دردها  عصبی



 اکالاج الك ر کغناطیسی
تاثیرا  والء بر ولالل ها  جنسی، 

 وردرد، کیگرن
A 3 3A 

رعاید تاصلی ایمن تا ولالل ها  

 الك ر لید

 حرار  )دیگ ها  بخار(
بدن، تعریق، گرکا دگی، اتزایش دکا  

 خس گی گرکایی
C 3 3C 

او فاده ا  ویس م ها  تهالیی کطبالع، 

 او فاده ا  نالشیدنی ها  خنک

تحد تشار   لندرهایو

 گید ال،ی)کخا ن گا  ئ

 بخار(

انفجار: کرگ، قطع عضال، والخ گی   

جراحا  شدید، خالنریز  داخلی   

 خارجی
C 1 1C 

بدنی   با روی   نيار  ر  انی ا  

ک علقا  آنها، اطمینان ا  صحد 

کارکرد گیج ها   کانالک رها، اطمینان ا   

والم بالدن دریچی اطمینان، 

ایز  ویالن کكان او قرار کخا ن 

والخد   دیگ ها  بخار، تعبیی 

ویس م ها  کش،، اعال    اطفاء 

 حریق

 کالاد قابال اش عال

)واالخد، حالل ها   واایر  

 کالاد شیمیایی(

نقص عضال، والخ گی شدید،  کرگ، 

 جراحا    خالنریز  شدید
C 1 1C 

تعبیی ویس م ها  کش،، اعال    

اطفاء حریق، جداوا     

کحصالروا   کالاد قابال اش عال، تهیی 

(، SDSلیبال ایمنی   برگی ایمنی کالاد )

 او فاده ا  لباس کار کقا  

 اجسا  در گردش

 )کحالرها   شفد ها(

شدگی، کالت گی شكس گی، دررت گی، لی 

 اعضا  بدن، خالنریز    جراا  وطحی
B 3 3B 

رعاید تاصلی ایمن تا تجهیزا  د ار 

   در گردش، نصش حفاظ ها  ثابد 

 لبی ها  تیز   برنده
بریدگی پالود انگش ان یا پاها، 

 خالنریز  وطحی یا عمیق
A 4 4A   او فاده ا  دو كش ها  بر ن ی کقا 

 بر 
کرگ، والخ گی شدید، شالک الك ریكی، 

 اری می قلش، ناکنيم شدن تنفس 
C 1 1C 

او فاده ا  لباس کار، دو كش بر ن ی، 

کفش ایمنی عایق، رعاید تاصلی ایمن 



)ترانسفالرکاتالرها، 

 (رهایفایك یر

تا ترانسفالرکاتالرها   ریك یفایرها، 

داکد کشی کابال ها  بر ، شناوایی 

والخ ی   کهنی با   تعالیض کابال ها   

 کابال ها  نال

 کالاد خالرنده

 (کیواللفالر دی)او

 

کالاجهی پالو ی: والخ گی ها  شدید،  

 خالنریز  عمیق، حساوید پالو ی شدید
B 2 2B 

او فاده ا  دو كش ها  ضداوید، 

کفش ایمنی ضداوید، او فاده ا  لباس 

 کار یک تكی

کالاجهی تنفسی: آوم شغلی، کسمالکید 

حساوید ریال ، تنگی نفس، تنفسی، 

 حالد تهالع
A 2 2A 

-تعبیی ویس م ها  تهالیی دکشی

کكشی، او فاده ا  کاوک ها  

کارتدریج دار با تیل ر کخصالص 

اویدها، تعبیی ونسالرها  حساس بی 

 تجمع بخارا  اوید 

اجسا  در ارتفاع 

 )ابزارآ  (

کرگ، شكس گی   خالنریز  عمیق در 

 ناحیی جمجمی
D 1 1D 

تعیین کحد ده ها  تعمیراتی، او فاده 

 ا  کاله ایمنی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

چرخشی کردن شغال، اجرا  تال  

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

گیاهان تزئینی در کحیط او فاده ا  

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 



تاهایاای گازارش ا  عامالاكارد 

 احاد   کراحاال تعمیراتی    

 کار  انجا  گرت ی

 D 3 3D چشم، خیرگیخس گی چشم، قرکز   (VDTتشعشعا  کانی الر )
او فاده ا  صفحا  تیل ر کانی الر، 

 او راحد چشم ها بی صالر  د ره ا 

 B 4 4B تنبلی چشم، حساوید بی نالر )ت التالبیا( ر شنایی ناکطلالب
اصالح ویس م ر شنایی کصنالعی   

 طبیعی

 نالبد کار 
تروالدگی شغلی، اتسردگی   کاهش 

 انگیزه شغلی
C 4 4C 

شغال، اجرا  تال  چرخشی کردن 

برناکی ها  ک نالع، تخصیص کزایا  

  یژه

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

او فاده ا  گیاهان تزئینی در کحیط 

کار، برگزار  د ره ها  آکال شی 

 کدیرید او رس شغلی

ارائاای گازارش عامالاكارد باای 

 کاتال  کربالطی

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن کد نشس ن طال نی 

 او رس شغلی
اتزایش ضربان قلش   تشار خالن، 

 اضطراب، ترس   دلهره
C 4 4C 

برگزار  د ره ها  آکال شی کدیرید 

 او رس شغلی

گتراندن د ره ها  آکال شای  

کرتبط با پساد وا کانی طبق 

 نيا  آکال شی شرکد   

 انجا  نرکش ها  ر  انی C 4 4C گردن درد، کمر درد، اضاتی   ن نشس ن طال نی کد 

 


