


مبان  پ شگ ری از حوادث و ب مار های 

ناش  از کار 
و ژه مد ران و سرپرستان

ام رمسعود حاج  رستم                     



 نظام خود مسوول ت پذ ری 





 وسپس کارفرمایی بخش در ابتدا بایستی حوادث از پیشگیري کنترل برنامه -1
  در کارفرمایان قصور اصلی دالیل چنانچه زیرا گیرد، انجام کارگري بخش در

 اصلی دالیل عمده خودکار صورت به شود حذف و کنترل ، حوادث بروز
.نماید می گیري چشم کاهش و کنترل ذیربط کارگران قصور

 و فنی ایمنی قوانین براجراي نظارت و کنترل محوریت و مسئولیت -2
 کارگاه کارفرمایان توسط تخصصی و عمومی شکل به  حوادث از پیشگیري

  ( ایشان براي قانونی مجوزهاي کننده صادر اجرایی هاي دستگاه برعهده ها،
.گیرد قرار )کارفرمایان و پیمانکاران

اقدامات اساس  و بن ادی پ شگ ری از حوادث ناش  ازکار با محور ت دستگاه های اجرا ــ  و 
بخش خصوص  استان



ث از پ شگ ری  و ا من  متول  -3 ی  عمران  معاونت محترم، استاندار استان کار از ناش  حواد  کل مد ر و ا استاندار
ن ی  بحرا ت ب ن  پ ش ضمن که ترت ب  به شوند استاندار  اجرا ــ  دستگاههای ن از،سا ر مورد امکانات و اعتبارا
 توجه مرتبط های بخشنامه و ها دستورالعمل و )درکاروصنعت ا من  ( مربوطه کارگروه مصوبات به استان
.نما ند



ی، عمران  معاونت بامحور ت -4 ی  استاندار  کل اداره شهرستانها، و اصفهان های شهردار
ی  و راه ث از پ شگ ری  و ا من  زم نه در مهندس  نظام سازمان و شهرساز  در و ژه به حواد

ث از پ شگ ری  تخصص  کم ته و بپذ رند مسئول ت ساختمان بخش  بخش در حواد
 ر زی  برنامه و پ گ ری  را موارد فعال شکل به مهندس  نظام سازمان محور ت با ساختمان

 .نما د
 

ی  فرهنگ مسئول ت -5 ث از پ شگ ری  و ا من  ساز نای تخصص  کم ته به حواد ن واع   ٓا
ش سازمان( ی حرفه و فن  ٓاموز ی  توسط الزم تمه دات و شد واگذار )استان ا  سا ر و استاندار

.شود اجرا ــ  مذکور  کم ته های برنامه تا ٓا د بعمل ترت ب  به اجرا ــ  دستگاههای



ن -6 ش های دوره قرارداد س ا من  ٓاموز  اتمام از پس دانشجو ان کل ه که ترت ب  به تحص ل  مختلف مقاطع دردرو
 مطلع تحص ل  مرتبط بخصوص و مختلف های زم نه در فن  ا من  اول ه عموم و ازاطالعات تحص ل  مختلف مقاطع
 .شوند

 
 شرا ط فن و ا من  نقص ه چگونه کارگاه، شدن ازب مه قبل تا نما ند عمل ترت ب  به خصوص  های ب مه کل ه -7

ث ب مه سپس و نداشته وجود درکارگاه حادثه وقوع  از ماه انه و هفتگ  های بازرس  حال درع ن نما ند حواد
 .ٓاورند بعمل فن  ا من  نکات رعا ت خصوص در پوشش تحت کارگاههای



 زم نه در خصوص  بخش و مختلف اجرا ــ  دستگاههای در عملکردها ارا ه و و ژه های بازرس  گروه تشک ل -8
ش ارا ه و کاروصنعت در ا من  کارگروه های برنامه ن محترم مد ر ت دفتر به گزار ی  بحرا  بازرس  اداره و استاندار

ن، کل کاراداره ف ادامه زم نه در مستمر های ر زی  برنامه انجام و موانع رفع جهت اجتماع  رفاه کارو  تعاو  اهدا
 کاروصنعت در ا من  کارگروه

 
ی  -9 ناا من و غ راستاندارد ابزارٓاالت و ٓاالت ماش ن ازساخت جلوگ ری  در استاندارد موسسه و صنا ع اداره همکار



ت - 10  بخش و استان اجرا ــ  های پروژه کل ه در ا من  دار صالح ت پ مانکاران از استفاده تکل ف و ضرور
   خصوص 

 
ی -11 ث از پ شگ ری  و فن  ا من  خدمات واگذرا ش،( حواد  به خصوص  بخش به )بازرس  ا من ، مهندس  ٓاموز

ت  فراگ ر و مند ضابطه هدفمند، صور
 

 خدمات  و ساختمان  صنعت ، فعال ت مجوزهای کننده صادر مراجع توسط تنب ه  و تشو ق  های برنامه انجام - 12
ت رعا ت به و ژه توجه که کارفرما ان  به برعکس و ا دارند کار بهداشت و فن  حفاظت مقررا





.یک نفر کارگر در اثر حادثه و یا بیماري ناشی از کار فوت می نمایدثانیه  15در هر 

.نفر کارگر دچار حادثه ناشی از کار می شوند 153ثانیه  15در هر 

ILOآمار سازمان بین المللی کار 

در اثر حادثه و یا بیماري ناشی از کار فوت شدگانتعداد 

نفر 6300روزانه

میلیون 2.3سالیانه
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هزار نفر کارگر 100تعداد فوت شدگان به ازاي 



ث دسته بندی حواد

) غیرمترقبه حوادث ( طبیعی بالیاي از ناشی حوادث

رانندگی و راهنمایی حوادث

شهروندي حوادث

کار از ناشی حوادث



 حوادث غ رمترقبه



 حوادث غ رمترقبه



 حوادث راهنما ــ  و رانندگ 



حادثه ناش  از کار

 عادي جریان و دهد روي کار هنگام در که منتظره غیره رویدادي
 براي روانی و جسمی پیامدهاي داراي و سازد می متوقف را کار

.باشد سازمان یا شرکت براي اقتصادي خسارات و کارگران

 شرايط حادثه 
ن   -1  ناگهاني بود
ن    -2  ناخواسته يا غير عمد بود
وجود علل و عوامل   -3



حادثه ناشی ازکار 

خسارت مالی

خسارت 
جانی



کار قانون مشمول کارگران ویژه کار از ناشی حوادث-1

 اتباع ، فرمایان خویش ، پیمانکاران ویژه کار از ناشی حوادث-2
)کار قانون شمول غیر ( سال 15 زیر ،کارگران بیگانه

  وقوع به کارگاهها فعالیت تأثیر تحت که شهروندي حوادث-3
)کار قانون غیرشمول ( انجامد می

تقس م بندی حوادث ناش  از کار 









آشنایی با تعاریف و اصطالحات

 کارگاه
 کارگر

 کارفرما



ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات
  خطر
 شکل به رسانی آسیب بالقوه پتانسیل که وضعیتی یا منبع

 دست از یا کار محیط تخریب اموال، خرابی بیماري، جراحت،
.است موارد این از ترکیبی یا و منابع دادن

 )  کوتاه مدت(ر زش نفت، ٓاتش سوزی، سقوط: خطرات حاد 

)بلند مدت(تخل ه مدام ٓاال نده ها و تماس های شغل : خطرات مزمن 



ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات

  )خطرپذیري( ریسک
معین خطر یک از آسیب بروز احتمال

 

آن پیامدهاي و رخداد یک احتمال از ترکیبی



ر سک  که م زان ٓان تا حد قابل تحمل سازمان پا  ن ٓامده : ر سک قابل تحمل

.است

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات

vایمنی  

خطر از بودن دور و بودن امان در



ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات

رویداد
.است داشته را حادثه به شدن تبدیل استعداد یا شده حادثه یک به منجر که است اي واقعه

حادثه
.گردد می جانی و مالی خسارت بروز به منجر که است اي نشده بینی پیش رویداد

حادثه شبه
  داشته را حادثه به شدن تبدیل پتانسیل اما نشده جانی و مالی خسارت بروز به منجر که رویداد

.است



 
 ANSIاستاندارد 

 
 ضر ب وفور حوادثF.R= شمار حوادث در  ک مدت مع ن *  1/000/000

ن در مدت مجموع  مع نساعت کار کارگرا
 

ضر ب وفورحوادث



 
 ANSIاستاندارد 

 
 ضر ب شدت حوادث  S.R= شمارروزهای ازدست رفته به علت حوادث در  ک مدت مع ن *  1/000/000

ن در مجموع             همان مدت ساعت کار کارگرا
 

ضر ب شدت حوادث





 
 ANSIاستاندارد 

 
 ضر ب وقوع حوادث  I.R= تعداد کل حوادث در مدت مع ن   *  100/000

ن                           تعداد کل کارگرا
 

ضر ب وقوع حوادث



نمونه اي از شبه حادثه



A mechanic stopped a wheel loader on a bit inclined ground to wash it clean. He 
got off the machine after applying the parking brake. But the machine began to 

move slowly, as the parking brake was not applied firmly.



شخص  است حق ق   ا حقوق  که انجام  ک  ا چند نوع : صاحب کار–مقاطعه دهنده –مالک 

.عمل ات را به  ک  ا چند پ مانکار محول نما د و خود کارگری ندارد

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



شخص  است حق ق   ا حقوق  که عمل ات ساختمان را برطبق قرارداد کـتب  که : مقاطعه کار–پ مانکار 

.ف  ماب ن وی و صاحب کار و  ا پ مانکاران د گر منعقد شده عهده دار م  شود

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



 

شخص  است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندس   ا کاردان  از وزارت راه و شهرسازی و  ا : ذ صالحشخص 

.پروانه مهارت فن  از سازمان ٓاموزش فن  و حرفه ای وزارت تعاون در رشته مربوطه باشد

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



مرجع  است که طبق قانون صالح ت تدو ن، تصو ب  ا ابالغ ضوابط و مقررات : مرجع ذ صالح

.مشخص  را داشته باشد

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



 سامانه  ا س ستم

عبارت از مجموعه افراد، تجه زات، قوان ن و روش ها و دستورالعمل ها که به منظور اجرای  ک فعال ت مع ن : س ستم

)سازمان، کارخانه، کارگاه. (در  ک مح ط خاص کنار  کد گر قرار م  گ رند

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



به شرا ط  اتالق م  شود که فرد به ازای فعال ت های شغل  خود عالوه بر : کار سالم= کار شا سته 

)ILOسازمان . (ا من  شغل  از تٔام ن اجتماع  و سالمت  کامل برخوردار شود

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



سالمت  به تعادل و رفاه کامل افراد از نظر  (who)از نظر سازمان بهداشت جهان  : سالمت 

.جسم ، روح ، اجتماع  و تنها به نبودن ب ماری اتالق نم  شود

ٓاشنا ــ  با تعار ف و اصطالحات



 عملیات انواع براي قبول قابل و متعارف درمان هاي هزینه
 مشخص فن اهل توسط که جراحی و درمان ، تشخیص

 در و یافته شهرت کالیفرنیا تعرفه بعنوان است شده
 بیمه شرکتهاي عمل مالك و شده پذیرفته نیز کشورها
) متعارف درمان ( است گرفته قرار ایرانی

تعرفه کال فرن ا



qایمنی خصوص در نظر تبادل و بحث موضوع با گروهی جلسات  
کارگاه

qخاص شرایط یا و ( هفتگی یا  روزانه بصورت منظم برگزاري (
qنفر 20 : کنندگان شرکت تقریبی تعداد
qدقیقه 20 تا 10 : جلسه زمان
qجلسه کار دستور :
  که را نواقصی هرکس (  ایمنی نواقص خصوص در رسانی اطالع•

) بگذارد میان در است مطلع آن از یا و دیده
جدید شرایط یا و تجهیزات به نسبت کارگران توجیه•
شغلی بیماریهاي و حوادث بروز از گیري پیش با مرتبط موارد سایر•

TBM : Toolbox meeting



TBM : Toolbox meeting



نکات  برگرفته از قانون کار



  
 موسسات ،کارگران،کارگاهها، کارفرمایان کلیه-1 ماده   

 این از تبعیت به مکلف وکشاورزي خدماتی صنعتی، تولیدي،
.باشند می قانون

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



 هرعنوان به که است کسی قانون این لحاظ از کارگر-2 ماده   
 سود مزد،حقوق،سهم از اعم السعی حق دریافت مقابل در

.کند می کار کارفرما درخواست به مزایا وسایر

 قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



    

 کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی کارفرما-3 ماده    
  السعی حق دریافت مقابل در او حساب به و درخواست به
 کسانیکه کلیه عموم بطور و مسووالن و مدیران .کند می کار

 می محسوب کارفرما نماینده هستند کارگاه اداره دار عهده
 نمایندگان که است تعهداتی کلیه مسئول کارفرما و شوند
 صورتیکه در.گیرند می عهده به کارگر قبال در مذکور
 و بنماید تعهدي خود اختیارات از خارج کارفرما نماینده
.است ضامن کارفرما مقابل در نپذیرد را آن کارفرما

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



کارفرما شخصیت حقیقی
                              

کارفرما                                         

                 
کارگر                            



کارفرما شخصیت حقوقی
مدیرعامل

      
معاون فروش         معاون تولید                       معاون اداري           

A)(سرپرست کارگاه                             
                     

سرکارگر                                                                                            
                                

کارگر                                                                                               



    

 یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلی کارگاه- 4 ماده   
.کند می کار آنجا در او نماینده

  ، ساختمانی معدنی، ، ،کشاورزي صنعتی موسسات قبیل از   
 اماکن ، تولیدي ، تجاري ، خدماتی ، مسافربري  ، ترابري
.اینها امثال و عمومی

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



  
  

 از اند، کارگاه به متعلق کار اقتضاي به که تاسیساتی کلیه   
 شیرخوارگاه، ها، تعاونی خوري، ناهار نمازخانه، قبیل

 قرائت اي، حرفه حمام،آموزشگاه درمانگاه، مهدکودك،
 اماکن و مراکزآموزشی سایر و سوادآموزي هاي خانه،کالس

 ورزشگاه کارگران، بسیج و اسالمی انجمن و شورا به مربوط
.باشند می جزءکارگاه آنها نظایر و ذهاب و ایاب وسایل و

    

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



  کشور مادي منابع و انسانی نیروي صیانت براي -85 ماده     
 حفاظت عالی شوراي طرف از که العملهایی دستور رعایت

 و بهداشت،درمان وزارت و ) فنی حفاظت تامین جهت (فنی
 و اي حرفه هاي بیماري از جلوگیري جهت( پزشکی آموزش
 شود، می تدوین ) کار محیط و کارگر و کار بهداشت تامین
 الزامی وکارآموزان کارگاهها،کارفرمایان،کارگران کلیه براي
.است

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



61: نامه ها  تعداد آیین
5431: مواد آیین نامه اي مجموع 

1394: انتشار 



    
 85 ماده موضوع واحدهاي کلیه مسئوالن و کارفرمایان -91 ماده    

  فنی حفاظت عالی شوراي مصوبات اساس بر مکلفند قانون این
 کار محیط در کارگران بهداشت و سالمت و حفاظت تامین براي

  و داده قرار آنان اختیار در و تهیه را الزم امکانات و وسائل
 در و بیاموزند آنان به را الذکر فوق وسائل کاربرد چگونگی
 . نمایند نظارت بهداشتی و حفاظتی مقررات رعایت خصوص

  و حفاظتی وسایل از نگهداري و استفاده به ملزم نیز مذکور افراد
  می کارگاه مربوطه دستورالعملهاي اجراي و فردي بهداشتی

.باشند

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



کارفرما تکال ف

نظارت

ٓاموزش

ته ه وسا ل و امکانات

تکال ف کارگر

استفاده و نگهداری از 
وسا ل حفاظت 

اجرای دستورالعملهای 
کارگاه



    
    

 بهداشت و فنی ضـوابط و مقررات اجراي مسئولیـت -95 ماده      
 شده ذکر موضوع واحدهاي مسئـولین یا کارفـرما عهده بر کار
 رعـایت عدم اثـر بر هرگـاه .بود خواهـد قانون این 85 ماده در

 اي حادثه واحد مسئـولین یا کارفرما سـوي از مذکور مقررات
 و کیفري نظر از مذکور مسئـول یا کارفرما شخص ، دهد رخ

.است مسئول قانون این در مندرج هاي مجازات نیز و حقوقی

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



 موضـوع واحـدهاي مدیـران یا کارفرما چنانچه -2 تبصره   
 وسـایل کار بهداشت  فنی حفاظت براي قانون این 85 ماده

 و باشـنـد قرارداده کـارگـر اختـیـار در را الزم امکانات و
 بدون قبلی، تذکرات و الزم آموزشهاي وجـود با کارگـر
 استفـاده آنـها از موجـود مقـررات و دستورالعمل به توجه

 صـورت در .داشـت نخواهـد مسئولیتی کـارفرمـا نـنماید،
.بود خواهد نافذ اختالف حل هیـات رأي اختـالف بـروز

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



 یا و نقدي جریمه ، حبس از اعم جزایی مسوولیت –184ماده
 شخصیت مسوول مدیر یا مدیرعامل متوجه حالت دو هر

 و است گرفته انجام او دستور به تخلف که است حقوقی
. شد خواهد اجرا مذکور مسوولین درباره کیفر

قانون کار جمهوری اسالم  ا ران



 آنرا قیمت یا باید بشود مالی تلف سبب کس هر - 331 ماده
 عهده از باید باشد شده آن عیب یا نقص سبب اگر و بدهد
.برآید آن نقص

قانون مسوول ت مدن 



 مسوول هستند کار قانون مشمول که کارفرمایانی –12ماده
 یا و اداري کارکنان طرف از که باشند می خساراتی جبران

  شده وارد آن مناسبت به یا کار انجام حین در آنان کارگران
  و اوضاع که احتیاطهایی تمام شود محرز اینکه مگر ؛ است
 احتیاطهاي اینکه یا آورده عمل به نموده می ایجاب قضیه احوال
 مقدور زیان ورود از جلوگیري هم باز ، آورند می بعمل را مزبور
 که صورتی در خسارت کننده وارد به تواند می کارفرما ، بود نمی

نماید مراجعه شود شناخته مسوول قانون مطابق

قانون مسوول ت مدن 



  به بعضی و مباشرت به برخی عامل، چند یا دو هرگاه –526ماده
 جنایت که عاملی باشند، داشته تأثیر جنایتی، وقوع در تسبیب
 تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست به مستند
 رفتار تأثیر مگر باشند می ضامن مساوي طور   به باشد عوامل

 تأثیر میزان به هریک صورت این در که باشد متفاوت مرتکبان
  بی جنایت در مباشر که صورتی در .هستند مسؤول رفتارشان

 فقط باشد آنها مانند و مجنون یا غیرممیز صغیر جاهل، اختیار،
.است ضامن سبب،

قانون مجازات اسالم 



 اسالمی مجازات قانون 526 و مدنی مسوولیت قانون 12 ماده
 سرپرستان ، مدیران مسوولیت بیانگر و هم به نزدیک تقریباً

 یا و زیرمجموعه کارکنان ویژه به حوادث مقابل در کارکنان و
هستند همکار

توض ح



 مدنی مسوولیت قانون 12 ماده مشمول کارفرمایان – 13ماده
 خسارات مقابل در را خود اداري کارکنان تمامی مکلفند
. نمایند بیمه ثالث اشخاص به آن ناحیه از وارده

قانون مسوول ت مدن 



 تأمین قانون 65 ماده و کار قانون 95 ماده 1 تبصره براساس
 بایستی می کارفرما ، کارگاهها در حوادث وقوع از پس ، اجتماعی
 محل اجتماعی رفاه و کار تعاون اداره اطالع به را موضوع بالفاصله
 هاي دیدگی آسیب یا ،فوت به منجر حوادث صورتیکه در و برساند
 اطالع به حادثه وقوع بایستی فوق اقدام انجام بر عالوه شود شدید

  .شود رسانیده محل پاسگاه یا و کالنتري نزدیکترین

تبعات و مشکالت قانون  بعد از وقوع حوادث ناش  از کار



و   مشمول مرور زمان ن ستندالزم به توض ح است حوادث ناش  از کار  *

حادثه د دگان م  توانند در هرمقطع زمان  ، دادخواست خود را به مراجع 

.قضا ــ  ارا ه نما ند



 
 
 
 سازمان به خسارات پرداخت اجتماعی تأمین قانون 66 ماده استناد به∗

 دیده حادثه به سازمان توسط که هاي هزینه کلیه بابت اجتماعی تأمین
.شود می پرداخت وي خانواده یا

 
  120 معادل اجتماعی تامین قانون 66 ماده جریمه محاسبه نحوه :توجه∗

 (ازکارفرما یکجا بصورت که است فوت یا و کارافتادگی از مستمري ماه
 ماه 6 هر بصورت اینصورت غیر در شود، می دریافت ) حادثه مقصر
 قوانین مشمول بگیر مستمري زمانیکه تا و محاسبه ها هزینه یکبار
.دارد می دریافت روز مبلغ به را مربوطه مستمري است، اجتماعی تامین



 
 

  :از عبارتند فوق هاي هزینه است توضیح به الزم *
.) دیده حادثه فوت ( دیده حادثه خانواده ماهیانه مستمري  -1
دیده حادثه کلی کارافتادگی از مستمري-2
  کلی ≤%66              ) اجتماعی تأمین قانون 71 ماده (  

دیده حادثه جزیی کارافتادگی از مستمري-3
%66 < جزیی  ≤ %33           ) اجتماعی تأمین قانون 73 ماده (  

مقطوعغرامت نقص عضو -4
%33 <عضو مقطوع  نقص    ≤% 10      ) قانون تأمین اجتماعی  74ماده ( 
.استعالجی مرخصی و بیمارستان و معالجه هاي هزینه -5



 جنایت سبب به مقدس شرع در که است معینی مال )مقدر دیه( :448 ماده
.است شده مقرر عضو نفس، بر غیرعمدي

 نشده تعیین شرع در آن میزان که است مقدر غیر دیه ) ارش(:449 ماده
)می کند اعالم قانونی پزشکی( .است
 دیه موجب جنایت مرتکب اشتراك نحو به نفر چند یا دو هرگاه 453: ماده

 به مکلف مساوي طور به آنها عاقله یا شرکاء از هریک مورد حسب گردند،
.است دیه پرداخت

.است مرتکب خود برعهده عمدي شبه و عمدي جنایت دیه :462 ماده

1392مجازات اسالم    سال انون ق



 مادري و پدري نسبی ذکور بستگان و پسر پدر، از عبارت عاقله :468 ماده
 فوت زمان در که کسانی همه است، ارث طبقات ترتیب به پدري یا

.هستند دیه پرداخت به مکلف مساوي صورت به ببرند ارث می توانند
دیه پرداخت مهلت :488 ماده
قمري سال یک ظرف دیه، موجب عمد در :الف
سال دو ظرف عمد شبه در :ب
قمري سال سه ظرف محض خطاي در :ج



 سر، به ضربه اثر در ا نکه مانند شود، ناقص  ا زا ل متعدد منافع رفتار،  ند  ا  ک اثر در هرگاه : 544 ماده
.دارد جداگانه د ه  ک هر شود، کم  ا برود ب ن از کس  عقل و شنوا ــ  ب نا ــ ،

.م  شود اعالم قضائ ه قوه ر  س توسط سال هر ابتدا در کامل د ه : 549 ماده
ن، قتل د ه : 550 ماده .است مرد د ه نصف ز

م ماه های : 555 ماده ی القعده محرم، رجب، حرا ی الحجه و ذ  افزوده د ه  شود واقع مکه حرم محدودة در  ا ذ
   .م  گردد

)شرع  مغرب مع ار(



 و اعضاء بر جنایت در و است نفس قتل مخصوص دیه تغلیظ : 557 ماده
.نیست جاري منافع
 مرد کامل دیه ثلث از کمتر تا منافع و اعضاء در مرد و زن دیه :560 ماده

.می یابد تقلیل نصف به زن دیه شود، بیشتر یا ثلث چنانچه و است یکسان
.نیست مرد و زن میان فرقی ارش موارد در : 562 ماده
 مساحت نسبت به آن از جزیی قطع و کامل دیه نخاع قطع : 648 ماده

.دارد دیه عرض
 مورد حسب شود، دیگر عضو عیب موجب نخاع قطع هرگاه : 649 ماده
.می شود افزوده نخاع دیه بر عضو آن ارش یا دیه



ن شکستن د ه : 569 ماده ن د ه   عضو هر استخوا ن اگر و عضو ٓا ن شکستن د ه شود درمان ع ب بدو .است ٓا
ن ها تمام : 616 ماده ن عدد 28 کامل د ه :دندا دندا

ن عدد 12 م هر )باال و پا  ن( جلو ــ  دندا کامل د ه کدا

م هر )باال و پا  ن(  عقب عدد 16 کامل د ه کدا

کامل د ه دست اصل  انگشتان از هر ک د ه : 640 ماده
 



ھرم بررسی حوادث

 قصور مد ر ت

 خطای انسان 

 نواقص تجه زات 

 قصور مد ر ت

 خطای انسان 

 تجه زات 

Management failure 

Human error 

Equipment failure 



: از عبارتند شغلی حادثه هر بررسی در اصلی مراحل
حادثه وقوع صحنه کردن محصور -1
حادثه کلی اطالعات جمع آوري و کننده بررسی تیم تشکیل -2
واقعی و دقیق جزئی اطالعات جمع آوري -3
 منطقی روابط کردن پیدا و شده گرد آوري اطالعات تحلیل و تجزیه -4

موجود اطالعات میان
 که فرضیه سازي و )امکان درصورت( آنها آزمون پیش فرض ها، ارایه -5

.است جانبه همه اطالعات و تجارت به متکی
حادثه گزارش تهیه و نتیجه گیري -6

مراحل بررس  حادثه



 
حادثه محل دقیق )معاینه( مشاهده -1
 اطالعات می توانند یا و بودند حادثه شاهد خود که افرادي با مصاحبه -2

 مصاحبه اظهارات مستندسازي و دهند ارائه حادثه درخصوص سودمند
کتبی صورت به شونده

)نقشه عکس، فیلم،( حادثه صحنه مستندسازي -3

ی اطالعات در مورد حادثه ش های جمع ٓاور رو



 نظیر حادثه با مرتبط مستندات و مدارك کلیه جمع آوري -4
 دوره هاي وظایف، شرح دستگاه، تعمیرات گزارش قرارداد،
مصرفی مواد فهرست آموزشی،

دیده آسیب کارگر به مربوط مستندات و مدارك کلیه جمع آوري -5
 از قبل را کارگاه وضعیت که مستنداتی و مدارك کلیه جمع آوري -6

.دهد نشان حادثه وقوع



تأمین  66جریمه ماده 
اجتماعی

بیمه سلب مسئولیت  
مدنی کارفرمایان 
درمقابل حوادث

کارفرما 
استمقصر 

احنمال معرفی کارفرما به مراجع قضایی  
به دلیل رعایت مقررات ایمنی

اعتراض به نظریه  
 کارشناسی–بازرس کار 

هاي مجدد

کارگرمقصراست
حمایت هاي تأمین 

اجتماعی

مستمري فوت
مستمري ازکارافتادگی کلی یاموقت

غرامت نقص عضومقطوع
هزینه هاي درمانی واستراحت

احتمال معرفی کارفرما به مراجع قضایی به 
دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی

66احتمال جریمه ماده 

بیمه سلب مسئولیت مدنی 
کارفرمایان درمقابل حوادث

دیه ماههاي عادي
دیه ماههاي حرام

کارفرما مقصر 
است

اعتراض به نظریه  
–بازرس کار 

هاي مجدد کارشناسی

احتمال حمایتهاي تأمین اجتماعیکارگرمقصراست

چنانچه 
کارگربیمه باشد

چنانچه 
کارگربیمه نباشد

انی
انس

ت 
سار

ه خ
ر ب

منج
دثه 

حا

گزارش حادثه

دیه

دیه ماههاي حرام عادي و ماههاي دیه  
حرام



ث بررس  از اصل  هدف ن بروز علل تع  ن حواد ث از پ شگ ری  منظور  به ٓا  شغل  حواد
ث رساندن حداقل به  ا و مشابه ن از ناش  ٓاس ب های و حواد  خالصه طور  به که است ٓا

ف ا ن م  توان  .برد نام را اهدا

.است بوده مؤثر حادثه بروز در که ناا من شرا ط تع  ن -1
.است ٓامده بوجود س ستم در چگونه و چرا ناا من شرا ط ا ن -2
.گردد مشخص است شده حادثه بروز موجب که ناا من  اعمال -3

اهداف بررس  حادثه



.است شده انجام چگونه و چرا ناا من اعمال -4
.گ رد انجام با ست  حادثه مجدد وقوع از پ شگ ری  منظور  به که اقدامات  تع  ن -5
ن مشخص -6 ٓا نده پ شگ رانه س استگذاری های و برنامه ها در اولو ت ها نمود



ث در گذشته چگونه بوده است -1 .روند حواد
.ب شتر ن ٓامار حوادث مربوط به کدام ک از فعال ت های کارگاه بوده است -2
ن بوده اند -3 م دسته از کارگرا .عمومًا افراد در معرض حادثه کدا
ش فت و ساعات اکـثر حوادث -4
گروه سن  حادثه د دگان و سوابق ا شان و مقاطع تحص ل  -5
نوع جراحت و محل ٓاس ب د دگ  -6

با ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به حوادث م  توان



) سازمانی درون ( حادثه بررسی کارشناسی تیم
 قضایی مراجع ( دادگستري رسمی کارشناسان –کار بازرسان

) قانونی و

: گزارش در طرفی بی
 می گیري جهت کارفرما / کارگر نفع به کارشناسان برخی
!!کنند

چه کس  مسوول بررس  حادثه است



قانونی و حقوقی نظر از موضوع بررسی
حادثه وقوع از ناشی خسارات هزینه برآورد
 اجرا قابل ایمنی مقررات از تبعیت خصوص در تصمیم اتخاذ

حادثه وقوع احتمال کاهش براي
دیده حادثه کارگران به غرامت پرداخت
بیمه از خسارت جبران ادعاي امکان آوردن فراهم

لزوم بررس  حوادث توسط اشخاص حقوق  ذ صالح



HSE –اول حالت plan با است منطبق دقیقاً پیمانکار HSE plan کارخانه

HSE - دوم حالت plan نماید می تایید کارفرما و کند می تهیه پیمانکار را .

HSE پیمانکار – سوم حالت plan و ندارد کارفرما تایید به نیازي و کند می تهیه را  
. نمیدهد انجام دهی گزارش

حالتهای تقس م مسوول ت ا من  ب ن پ مانکار و کارفرما



qآنان از عذرخواهی و مردم برابر در ژاپنی و اي کره مدیران تعظیم
qبرنامه در آهن راه شرکت مدیرعامل استعفاي و عذرخواهی  

 از تعدادي باختن جان و قطار دو برخورد از پس تلویزیونی
هموطنان

مسوول ت پذ ری مد ران



 که است جانی صدمات از ناشی خسارتی ) غیرمالی ( معنوي خسارت
 مانند ( صدمه از ناشی لذت دادن دست از ، معلولیت ، ناتوانی شامل

 قابل که زیبایی کاهش ) ...و جنسی روابط ، اجتماعی فعالیتهاي ، ورزش
 و علمی معیار فاقد بهایی و مقدار هر تخصیص لذا ؛ نیستند گیري اندازه
. است واقعی

 قاضی بعهده اقتصادي غیر و معنوي خسارات تشخیص کشورها برخی در
. است

 مبالغ محاسبه . است منصفه هیات بعهده امریکا مانند ها کشور برخی در
. است شده ها بیمه حق آور سرسام افزایش موجب که است نحوي به

بحران مسوول ت مدن 



س ستم مد ر ت  کپارچه
Integrated Management System  

OHSAS 18001
 نظام ا من  و بهداشت حرفه ای

ISO 45001
 جا گز ن شده است



شغلی خطرات آنالیز•
JSA (Job Safety Analysis)

  آن خطرات و نقص حالت واکاوي روش•
FMEA ( Failure Mode & Effect Analysis )

عملیات و خطر مطالعه روش•
HAZOP( Hazard and Operability study)

روشهای شناسا ــ  خطر





.دارد سازمان متن بر تمرکز
. دارد سازمان رهبري و ارشد مدیران قویتر نقش
 حرفه بهداشت اولیه مسائل از فراتر باید سازمان نگاه جدید استاندارد در

 مد را جامعه انتظارات که ضروریست و باشد کارکنان ایمنی و اي
  تامین و پیمانکاران به مربوط مسائل به باید سازمانها . دهد قرار نظر

  .کنند فکر خود اولیه مواد کنندگان
....

 ISO 45001و  OHSAS 18001تفاوتهای 



زيانهاي ناشي از حوادث
 مدل کوه  خ 

هزینه هاي مستقیم

هزینه هاي غیرمستقیم



ث زيانهاي ناشي از حواد

هزینه هاي مستقیم

هزینه هاي پزشکی 
ودرمانی

هزینه هاي غرامت 
دستمزد 



هزینه هاي 
غیرمستقیم

هزینه -1
جایگزینی 
وآموزش 

افراد خسارت -2
اموال

توقف -3
کاروتولید

هزینه هاي -4
ازبین رفتن -5بررسی حادثه

روحیه وانگیزه 
کارکنان

ازدست -6
رفتن 

شهرت،آبرو و 
فرصتهاي 
تجاري

جایگزینی -7
تجهیزات

8-
جرایم،غرامت 
وتعهدات آتی



زيانهاي ناشي از حوادث



زيانهاي ناشي از حوادث



علل بروز حوادث

شرایط ناایمناعمال نا ایمن



ل عامل که دارند اصل  نقش حادثه وقوع در عامل دو عمده بطور  ن او ن تحت را ٓا  با را د گری  و ناا من اعمال عنوا
ن .م  شناسند ناا من شرا ط عنوا

 
ث علل تقس م بندی   :حواد

 )پا ه( اساس  علل -1
 مستق م علل -2
غ رمستق م علل -3



عوامل پایھ ای یا 
ریشھ ای 

Basic

عوامل اصلی یا 
میانی

Intermediate

حادثھ
Accident

زنج ره خط  حوادث





 مهمترين اعمال ناايمن درمحيط كار
انجام کار بدون مجوزهاي الزم -1
آیین نامه هاي (بی توجهی به نکات ایمنی و دستورالعملهاي ایمنی -2

)حفاظتی
ترك دستگاه در وضعیت خطرناك -3
جداکردن تجهیزات ایمنی ازدستگاه -4
کار با ماشین با سرعت غیرمجاز -5
عجله هنگام کار -6



 مهمترين اعمال ناايمن درمحيط كار
کارهنگام خستگی وخواب آلودگی  -7

انجام اعمال پرخطر  -8

اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی  -9

شوخی هنگام کار-10

استفاده ازابزارمعیوب-11

عدم توجه به اخطارها-12

عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي-13



ن مجوزهای الزم   انجام کار بدو
انجام برخی ازکارهـا درمنـاطق حسـاس و بـا ریسـک بـاال در       

جوشکاري روي مخازن سوخت (شرایط عادي ممنوع است
)یانزدیکی انباروموادقابل اشتعال وانفجار

ایــن فرآینــدها  در شــرایط خــاص و بــا اخــذ مجوزهــاي الزم  
)permit (    ــار و ــی در محــل ک ــئول ایمن ــا حضــور مس و ب

رعایت نکاتی که درآیین نامه ها و دستورالعمل هاي ایمنـی  
ذکرشده امکان پذیرمی باشد



 مهمترين شرا ط ناايمن درمحيط كار

لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و عالیم هشدار -1
وجود موادخطرناك -2
وجود ابزار و دستگاههاي معیوب -3
بی نظمی و ریخت و پاش درکارگاه -4
دستگاه هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی -5
)سروصدا،روشنایی کم(وجود عوامل زیان آور در محیط کار -6
فقدان یانقص درسیستم تهویه -7
فقدان وسایل خاموش کننده حریق -8

 



حادثه -شبه حادثه–عمل ناايمن –شرايط ناايمن 



حادثه -شبه حادثه–عمل ناايمن –شرايط ناايمن 



حادثه ناش  از کار

)روزازمحل کار3منجربه فوت،نقص عضو،غیبت بیش از(حوادث شدید ∗

)منجربه غیبت یک روزازمحل کار(حوادث کوچک ∗

)باکمکهاي اولیه درمحل کاررفع می شود(حوادث جزیی ∗

رویدادي کـه منجربـه صـدمه جسـمی بـه کارگرنشـده ودرواقـع بـه         ( شبه حادثه∗
)خیرگذشته است



حادثه ناش  از کار



ث ٓامار بررس  ث پراکندگ  که م  دهد نشان کشورها اکـثر در حواد   کنواخت خطر معرض در اشخاص در حواد
ی شرا ط برابر در و نبوده ث ز از  مساو ی حواد  ا ن م  افتد، اتفاق خطر معرض در افراد ز از  چهارم  ک برا
ی م  شود، خوانده حادثه پذ ری  نام به پد ده .شد برده بکار 1933 سال در فارمر توسط اصطالح ا ن بار اول ن برا
ی ن پ دا برا .م  شود استفاده روان  تست های از افراد از دسته ا ن کرد

افراد مستعد حادثھ



بندی براساس ماه ت ٓاس بطبقه  -1
ٓاس ب محل براساس طبقه بندی -2
ٓاس ب مکان سم براساس بندی طبقه -3
حادثه ا جاد عامل براساس بندی طبقه -4
ث طبقه بندی -5 کار ش فت براساس حواد
ث طبقه بندی -6 تحص الت م زان براساس حواد
ث بندی طبقه -7 کار ساعات براساس حواد
ث بندی طبقه -8 سن براساس حواد
ث بندی طبقه -9 ی  تجربه براساس حواد کار

ث بندی طبقه -10 سال فصل براساس حواد

  
انواع روش های طبقه بندی حوادث ناش  از کار



ت با پ مانکار پرسنل کاف  ٓاشنا ــ  عدم - کار مح ط مخاطرا
پروژه در موجود زمان  حساس ت -
HSE ته ه عدم - PLAN م و پ مانکاران توسط   قرارداد انعقاد از قبل کارفرما ان الزا
)برنامه(
ن هز نه عدم - ث از پ شگ ری  و ا من  زم نه در پ مانکاران کرد حواد
ش و صالح ت دار پ مانکاران از استفاده عدم - ا من  زم نه در د ده ٓاموز
کارفرما و اجرا ــ  دستگاه های سوی از ا من  اصول رعا ت مورد در ضع ف نظارت  مکان زم -

دال ل باال بودن ٓامار حوادث در فعال ت های پ مانکاری 



ث کنترل برنامه و س ستم  ک ا جاد -1 ش به س ستم فازدفع تا ا ده فاز از حواد  مطمئن ، دق ق رو
ی حرفه بهداشت و ا من  مد ر ت س ستم استقرار طر ق از نقص ب  و  18000OHSAS  ا

 )س ستم نقص رفع ( ناا من اعمال شناسا ــ  -2

ت شناسا ــ  -3  همچن ن ، پ شگ رانه و اصالح  اقدامات انجام و سازمان در خطرزا بالقوه خطرا
ث وقوع به منجر که خاص عمل ات و کارها ، شرا ط شناسا ــ  .گردد م  ب مار ها و حواد

اصول کل  کنترل و پيشگيري از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار  



 قانون  الزامات با س ستم در موجود ا من  استانداردهای رعا ت و تطابق-4

ت و ا من  در ن از مورد ا من  بهبودهای بندی اولو ت و طراح  -5 ش به شغل  مخاطرا  منطق  رو

ی  فرهنگ-6 ث کنترل برنامه تعم م و ساز ت و حواد  سازمان سطوح تمام در بالقوه مخاطرا

ت وضع-7  بازرس  و استانداردها تع  ن و قانون  مقررا

ث پ رامون ٓامار و تحق قات-8  کار از ناش  ب مار های و حواد



 ) کار قانون 93 ماده به استناد با( کار بهداشت و فن  حفاظت تشک الت و سازمان ا جاد-9
ن روشن و کامل و دق ق مش  خط با ف بود  کارکنان کل ه و مد ران وظا ف شرح  و  اهدا

 ف ز ولوژ ک  و روان  های جنبه شناخت-10

  های برنامه طر ق از شاغل ن توسط ا من  نکات رعا ت منظور  به خالق های برنامه طرح -11
د گر موارد سا ر و کارکنان از مرکب های کم ته ا جاد ، تشو ق ، مشارکـت 



 ادامه تعار ف

v  سالمت: 

سالمتی به تعادل و رفاه کامل افراد از نظر   (who)از نظر سازمان بهداشت جهانی   

.جسمی، روحی، اجتماعی و تنها به نبودن بیماري اتالق نمی شود



v ب ماری ناش  از کار: 
ــته    ــابق نداشـ ــان تطـ ــدن انسـ ــافیزیولو    ژي بـ ــه بـ ــاري کـ هرکـ

مـرور  بیمـاري بـا   . باشدمیتواندمنجربه بیماري ناشـی ازکـارگردد   
.نمایان می شود زمان 

 تعار ف



تفاوت حادثه ناشی از کار و بیماري ناشی از کار



 س ستم مد ر ت هرم 



 س ستم مد ر ت هرم  وارونه



بهبودشرایط ایمنی وبهداشت کاردرکارگاه



فراوانی علل وقوع حوادث در 
صنعت و ساختمان









عدم نصـب حفـاظ بـر روي قسـمتهاي     –الف ∗
انتقال نیرو در ماشین آالت

فراوانی حوادث در صنعت



عدم توقف اطمینان بخـش ماشـین آالت   –ب ∗
... قبل از شروع به تعمیر ، نظافت ، تنظیم و 

فراوانی حوادث در صنعت



عدم وجود اینترالك مکانیکی والکتریکـی  –ج∗
در ماشین آالت و یا از کار انداختن آن

فراوانی حوادث در صنعت



عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي و یا –د∗
عدم تناسب وسایل حفاظت فردي با نوع کار

فراوانی حوادث در صنعت



حوادث دستگاه فرز دستی–هـ
برداشتن قاب حفاظتی∗
جنس نامرغوب ، ناهمخوانی  ( شکسته شدن صفحه∗

rpm (
روش ناایمن باردهی∗

فراوانی حوادث در صنعت



حوادث لیفتراك–و
عدم تردد از مسیر مشخص شده و برخورد با افراد∗
سقوط بار∗
واژگونی∗
کاربردهاي خارج از تعریف شرکت سازنده∗

حوادث در صنعت فراوانی



جرثقیل و قالب–ز
جدا شدن اتفاقی بار بدلیل نداشتن شیطانک∗
باربندي نامناسب∗
واژگونی جرثقیل هاي موبایل∗

حوادث در صنعت فراوانی



سقوط –الف
لبه هاي محیطی و پرتگاهها∗
چشمه راه پله∗
چاله آسانسور∗
∗....

حوادث در ساختمان فراوانی



باالبر –ب
درگیري دست اپراتور∗
سقوط در زمان نصب و برچیدن و جابجایی∗
برق گرفتگی∗

حوادث در ساختمان فراوانی



عدم رعایت حریم خطوط انتقال نیرو–ج

حوادث در ساختمان فراوانی



عدم رعایت حریم خطوط انتقال نیرو–ج

حوادث در ساختمان فراوانی



انواع عوامل زیان آورمحیط کار
فیزیکی

شیمیایی

روانی

بیولوژیکی

ارگونومیکی

مکانیکی







متشکرم 

موفق وپیروز باشید
  

        


