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 :ّدف -0

ّذف اص تذٍيي ايي دػتَسالؼول جلَگيشي اص ثشق گشفتگي پشػٌلي اػت وِ هؼتميوب ثب خغَط ثشلذاس وبس هي وٌٌذ ٍ      

 .ّوچٌيي وٌتشل ضبيؼبت تأػيؼبت دس هَالغ ثشٍص حَادث هي ثبؿذ

  داهٌِ کبربرد: - 0

 .ايوٌي وبسثشد داسد دفتشهتَػظ ، گشٍّْبي تؼويشات خظ گشم ٍ ايي دػتَسالؼول دس اداسُ خغَط فـبس       

 :هسئَلیت ّبتعبریف, عالئن، اختصبرات ٍ -8

  :عالئن، اختصبرات ،تعبریف-0-8     

ػٌذي اػت وِ ثِ گشٍُ ّبي ػوليبتي دادُ هي ؿَد وِ ثِ هَجت آى هبداهي وِ گشٍُ ثش سٍي کبرت احتیبط:  -0-0-8

خغَط ثشلذاس وبس هي وٌذ، صهبًي وِ فيذس هَسد ًظش لغغ ؿَد ديؼپبچيٌگ ثذٍى هجَص گشٍُ  خغَط ثشلذاس يب دس هجبٍست

 ٍصل خظ سا ًذّذ.

 هسئَلیت ّب-0-8

تبى گشٍّْبي تؼويشات ػشپشػٍ خغَط  ياداسُ ثْشُ ثشداس غيسئهؼئَليت اجشاي ايي دػتَسالؼول ثش ػْذُ  -0-0-8

 .ؼويشات خظ گشم هي ثبؿذپشػٌل گشٍُ ٍ ّوچٌيي هؼئَل ٍاحذ تخظ گشم ٍيظُ، 

ٍ  ايوٌي دفتش ٍ  خغَط ياداسُ ثْشُ ثشداس غيسئ ُ اجشاي ايي دػتَسالؼول ثش ػْذُهؼئَليت ثبصسػي اص ًحَ -0-0-8

 .هي ثبؿذ وٌتشل ضبيؼبت

  :شرح عولیبت - 0

ُ ؿَد ، ثبيذ دس صهيٌِ وبس داد اص ساُ ًضديهوليِ وبسوٌبى لجل اص ايٌىِ ثِ آًْب اجبصُ وبس ثش سٍي خغَط ثشلذاس ثب سٍؽ  -0-0

ٍ ثصَست ػولي دس ايي صهيٌِ آهَصؽ  گزساًذُ يه ٍدٍ سادٍسُ ّبي آهَصؽ ػغح ٍ سػبيت همشسات ايوٌي هشثَعِ ايي سٍؽ ثب 

 الصم سا ديذُ ثبؿٌذ.

ثشسػي لشاس ثش سٍي خغَط يب اجضاء ثشلذاس فـبس لَي ثبيذ هشاتت صيش هَسد  هياص ساُ ًضدلجل اص اػتفبدُ اص سٍؽ وبس   -0-0

 گيشد :

 .الف : ٍلتبط وبس هذاسي وِ ثبيذ ػوليبت ثش سٍي آى اًجبم ؿَد
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 .ة : فَاصل آصاد هجبص خغَط ٍ ديگش لؼوتْبي  ثشلذاس وِ وبس ثش سٍي آى اص سهيي اًجبم خَاّذ ؿذ

 .د : حذٍد ٍلتبط هجبص وبس تبػيؼبت ثبالثش

 .ثبؿذ ثبيذ اػتفبدُ ؿَد هيٍي خغَط ثشلذاس ثش س اص ساُ ًضديه وبس هٌبػتفمظ اص تجْيضاتي وِ  -8-0

تؼلين ديذُ ٍ ثشاي اًجبم ايٌىبس هْبست الصم سا وؼت  اص ساُ ًضديهوليِ ػوليبت ثبيذ ثَػيلِ فشدي وِ ثِ هٌظَس وبس  -0-0

 .وشدُ ثبؿذ ، حضَسا ًظبست گشدد

 حتيبط صبدس ؿَد.جْت ٍصل هجذد وليذّبي لذست، وبست ا لجل اص ؿشٍع وبس ثش سٍي ثشلذاس ثبيذ -9-0

 .چٌبًچِ احتوبل ٍلَع سػذ ٍ ثشق دس هحل وبس ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ، ػوليبت هشثَعِ ثبيذ هتَلف ؿَد -6-0

دس ػجذ ٍػيلِ ثبالثش ثشاي اتصبل لؼوت ػبيك ؿذُ ثِ خظ يب تجْيضات ثشلذاس ثبيذ پَػتِ اي اص جٌغ ّبدي يب ٍػيلِ  -9-0

 ّبدي هٌبػت ديگشي تؼجيِ گشدد :

 سوٌبى ثبيذ ثب اػتفبدُ اص جٌغ ّبدي ثب ثؼتْبي ػبق پب يب عشيمِ هٌبػت ديگشي ثِ پَػتِ ػجذ ٍصل ؿًَذ.الف : وب

 .ثبيذ اص پشدُ الىتشٍػتبتيه هٌبػت ثب لجبع ّبدي اػتفبدُ ؿَدسد لضٍم ثب تَجِ ثِ ٍلتبط وبس ة : دس هَا

ؿذ توبع حبصل ًوبيٌذ ، پَػتِ ثبيذ ثغَس  خَاّذوبس لجل اص ايٌىِ وبسوٌبى ثب لؼوت ثشلذاسي وِ ثش سٍي آى  -3-0

 .هغوئٌي ثِ لؼوت ثشلذاس هتصل ؿذُ ٍ تب خبتوِ وبس ثش سٍي آى لؼوت ثبلي ثوبًذ

ثش سٍي خغَط ثشلذاس پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبيذ اػتفبدُ گشدد ٍ ايي  اص ساُ ًضديهفمظ اص اثضاس ٍ تجْيضاتي وِ ثِ هٌظَس وبس  -5-0

 .ذًتويض ٍ خـه ًگْذاسي ؿَاثضاس ٍ تجْيضات ثبيذ ثِ صَستي 

ِ صهيي ٍصل لجل اص ثلٌذ وشدى ديشن ٍػيلِ ثبالثش ، پبيِ ّبي حبيل خَدسٍي هشثَعِ ثبيذ ثِ ًحَ هغوئي ٍ هَحشي ث -01-0

اسي صهيي ػولي ًـَد ، ثبيذ دس اعشاف خَدسٍ  هَاًغ حفبظتي احذاث ؿَد ٍ خَدسٍ جضء تجْيضات ؿَد ، دس صَستيىِ ثشلش

 .ثشلذاس تلمي گشدد

لجل اص لشاس دادى ثَم ثبالثش دس ٍضغ وبس ثبيذ وليِ وٌتشل ّب ) چِ دس خَددسٍ ٍ چِ دس ػجذ ( هَسد آصهَى ٍ ثبصديذ  -00-0

 .لشاس گيشًذ ، تب ثي ًمص ثَدى آًْب هحشص ؿذُ ٍ اعويٌبى حبصل ؿَ دوِ آهبدُ ثِ وبس هي ثبؿٌذ

 ،ِ لشاس اػت ثش سٍي ٍلتبط ثبالتشي وبس ؿَد ، يب تغييش ؿشايظ وبسّش سٍص لجل اص ؿشٍع وبس يب دس ّش ثبس دس عَل سٍص و -00-0

 هياص ساُ ًضداًجبم آصهَى اضبفي سا الصم ػبصد ثبيذ آصهَى تؼييي جشيبى ًـت ثَم ثِ ػول آيذ ، ػجذّبي َّايي وِ ثشاي وبس 

 .ذثش سٍي خغَط ثشلذاس هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد ، ثبيذ تحت آصهَى جشيبى ًـت لشاس گيشً

ثش سٍي خغَط ثب تجْيضات ثشلذاس لشاس هي گيشًذ ثبيذ  هياص ساُ ًضدوليِ ٍػبيل ثبالثشي وِ دس ػوليبت هشثَط ثِ وبس  -08-0 

 .ثبال ٍ پبئيي ( عجك همشسات ثٌذّبي الف ٍ ة ايي هبدُ ثبؿذ داساي فشهبًْبي هضبػف دس )

ػجذ ثِ ػبدگي ػولي ثبؿذ ، اگش اص دػتگبُ ثبالثشي وِ هجْض ثِ  الف : دػتشػي ثِ فشهبًْبي ثباليي ثبيذ ثشاي وبسوٌبى ٍالغ دس

 .دٍ ػجذ اػت اػتفبدُ ؿَد فشهبًْب ثبيذ ثِ ػبدگي اص ّش دٍ ػجذ لبثل دػتشػي ثبؿذ
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 .اٍلَيت داؿتِ ثبؿٌذ ذسٍ فشهبى ًؼجت ثِ فشهبًْبي ثبالة : فشهبًْبي پبييي ثبيذ دس ًضديىي تِ ديشن لشاس گشفتِ ٍ اص ًظش ص

 ؿَد.ِ ثتَاى دس ّش هَلغ حتي ٍلتي وِ فشهبًْبي ثبال دس حبل ػول وشدى هي ثبؿٌذ ، اص پبييي دػتَسات آًْب لغَ ثغَسيى

بس سا دادُ ثبؿذ ، يب دس هَالغ ّبي پبييي ثَم جض دس هَالؼي وِ فشد ٍالغ دس ػجذ اجبصُ ايي وبى اػتفبدُ اص فشه -00-0

 .غشاسي هوٌَع هي ثبؿذاض

ثبيذ ثب جذٍلي وِ دس اداهِ آهذُ  هياص ساُ ًضدَاصل هجبص َّائي ثشاي وبس سٍي خغَط ٍ تجْيضات ثشلذاس حذالل ف -09-0

حذالل فَاصل فَق الزوش ثبيذ ثيي ٍػيلِ َّايي ) ػجذ ( ٍ ٍػبيل صهيي ؿذُ ٍ ّوچٌيي ثيي  .داؿتِ ثبؿذاػت ، هغبثمت 

ل ؿذُ ثِ ػجذ فشق داسد حفظ ؿَد ، هگش آًىِ اجؼبم صهيي ؿذُ ٍػيلِ َّايي ٍ خغَط ٍ تجْيضاتي وِ ٍلتبط آًْب ثب ٍلتبط ٍص

 يب خغَط ٍ تجْيضاتي وِ دس فَق روش ؿذُ اػت ثب حفبظْبي ػبيك پَؿيذُ ؿذُ ثبؿذ.

حذالل فَاصل هجبص َّائي سا ثبيذ دس هَلغ ًضديه ؿذى ، دٍس ؿذى ٍ دس هَلغ ٍصل ثَدى ػجذ ثِ خظ ثشلذاس ًيض هشاػبت 

 .ًوَد

ًضديه ؿذى ثِ يه هذاس ثشلذاس يب دٍس ؿذى اص آى يب اًجبم اتصبل ثيي ػجذ ٍ هذاس ، فَاصل دادُ ؿذُ دس دس هَلغ  -06-0

ثبيذ ثيي وليِ لؼوتْبي ػبيك ؿذُ ديشن ثبالثش ٍ ّش ًَع لؼوتْبي صهيي ؿذُ ديگش ) ؿبهل لؼوت صيشيي  اسائِ ؿذُ جذٍل 

 .ديشن ٍ خَدسٍ ( سػبيت ؿَد

َم ثبالثش دس ًضديىي يه همشُ هيخي ثشلذاس يب يه صًجيشُ اص همشُ ّبي ثـمبثي ثشلذاس حذالل دس هَلغ اػتمشاس ػجذ ث -09-0

 .فبصلِ ثيي وليِ لؼوتْبي ػجذ ٍ اًتْبي صهيي ؿذُ همشُ يب صًجيشُ ثبيذ ثش عجك جذٍل هزوَس سػبيت ؿَد

 .هيي ثِ ػجذ يب ديشن هوٌَع هي ثبؿذٌبة ٍ غيشُ ثشاي ثبال وـيذى لَاصم اص صعاػتفبدُ اص ّش ًَع ٍػيلِ اي هبًٌذ  -03-0

دس ػجذ ٍػيلِ ثبالثش جض ػيوْبي اتصبل ) جبهپش ( يب هفتَلْبي تؼليحي يب اثضاس وبس ًجبيذ ّيچ ؿيئي ديگش اص جٌغ  -05-0

 .هتش اػت ٍجَد داؿتِ ثبؿذ 92/0ّبدي وِ عَل آى ثيؾ اص 

ووه ػجذ ًگْذاسي ًـًَذ ، هَسد ثِ ؿشعي وِ  عٌبة ّبيي اص جٌغ غيش ّبدي سا هي تَاى ثيي خظ ٍ صهيي ثِ -01-0

 .اػتفبدُ لشاس داد

ػجذ ٍ لؼوت ثباليي ثَم ػبيك ًجبيذ ثِ هٌظَس ثلٌذ وشدى يب ًگِ داؿتي ثبس تحت ًيشٍّبيي ثيؾ اص ًيشٍي تَصيِ ؿذُ  -00-0

 .ثَػيلِ ػبصًذُ ، لشاس گيشد

 خظ گرم: اقداهبت زیست هحیطی

 ٍ ثشوٌبس ؿذُ ؿجىِ سا دس هحيظ سّب ًؼبصد.گشٍُ هَظف ّؼت تجْيضات هؼتْله  -1

ساًٌذُ ثبالثش ثبيؼتي ثصَست هؼتوش ًؼجت ثِ هشالجت اص خَدسٍ ٍ تٌظين هَتَس الذام ًوبيذ تب ثبػج آلَدگي ثي هَسد َّا ٍ  -2

 هحيظ صيؼت ًـَد.
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ٍ دسختبى ّشع ؿذُ  دس ٌّگبم ؿبخِ صًي دسختبى هضاحن ؿجىِ ّبي ثشق، اص آػيت ثي هَسد ثِ دسختبى خَدداسي ؿَد -3

 ثالفبصلِ جوغ آٍسي ٍ هحيظ پبوؼبصي گشدد.

 فبصلِ ثشاي ٍلتبط حذاوخش)هتش( ٍلتبط ثيي فبصّب ثِ ويلَ ٍلت

 فبص ثِ فبص فبص ثِ صهيي

 6/0 /.6 ٍ ووتش اص آى 11

 7/0 7/0 ويلَ ٍلت 33تب  11ثبالتش اص 

63 9/0 9/0 

132 0/1 5/1 

230 5/1 50/2 

400 5/3* 0/6* 

 

گشفت ثِ ؿشعي وِ فبصلِ اًتخبة ؿذُ اص فبصلِ لؼوتْبي ثشلذاس تب لؼوتْبي صهيي دس ًظشسا هي تَاى ووتش  فَاصل ايي *

 .ؿذُ ووتش ًجبؿذ

) جذٍل هزوَس ( ثبيذ ثش سٍي صفحِ اي اص  هياص ساُ ًضدالف : جذٍل حذالل فَاصل َّايي هجبص وبس ثش سٍي خغَط ثشلذاس 

ٍام چبح ٍ دس داخل ػجذ يب حَالي آى ثِ ًحَي وِ ثِ ٍػيلِ اپشاتَس ديشن لبثل ديذى ثبؿذ ، جٌغ هبدُ غيش ّبدي ٍ ثب د

 .ًصت گشدد

ة : تَصيِ هي ؿَد ثشاي وٌتشل حذالل فَاصل َّائي هجبص وبس ثش سٍي خغَط ثشلذاس اص هيلِ ّبي اًذاصُ گيشي اص جٌغ ػبيك 

 .اػتفبدُ ؿَد

     :هراجع ٍ هٌببع -9

 ي حفبظت ٍ ثْذاؿت وبسآئيي ًبهِ ّب -0-9

 ٍ الضاهبت ػيؼتن تضويي ويفيت ػبيش هـتشيبى  OHSAS 18001 ,  ISO 14001  , ISO 9001 اػتبًذاسد ّبي   -0-9

 :ًگْداری سَابق - 6

ٍ اداسُ تؼويشات خغَط فـبس  ، اداسُ خظ گشمػَاثك ايي دػتَسالؼول حؼت هَسد دس گشٍّْبي تؼويشات خظ گشم ٍيظُ

 .وٌي ٍ وٌتشل ، ثِ هذت ػِ ػبل ًگْذاسي هي ؿَداي دفتشهتَػظ ٍ 

  :پیَستْب -9

 ًذاسد.




