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  ٍزارت HSEE دفتراهَر  تائید کٌٌدُ 3 

 رٍیدادّا ٍ تجربیات  هَفق  رٍیدادّای ًاگَار 

 شدى زخوی ٍ کشتِ بِ هٌجر زغال حول ٍاگي بکسل سین شدى پارُ آهَزی 3عٌَاى درس 

 .شد زغالسٌگ هعدى در کارگراى

 تشریح رٍیداد

 

یکی اص هعبدى صغبل، ثعذ اص ّذایت ٍاگي ثِ ثیشٍى دس سیٌِ کبس 

ثِ  ثشگشت دس سشاشیجی هعذى ٍ تخلیِ هَاد هعذًی، ٌّگبم

سشعت ثب  گشفتِ ٍٍاگي شتبة  علت پبسُ شذى سین ثکسل،

 کبسگشاى هشغَل ثکبس دس تِ تًَل ثشخَسد هی کٌذ. صیبد ثِ 

 پیاهد -درخت آًالیس علت 
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 علل ریشِ ای علل هیاًی علت اٍلیِ 

 اًساًی 3

ٍ ًفش کبسگش  1فَت 

ًفش  2هظذٍهیت شذیذ 

 دیگش

پبسگی سین ثکسل ٍاگي 

حول صغبل ٍ ثشخَسد آى 

 ًفش کبسگش 3ثب 

 عذم ثبصسسی سین ثکسل هعیَة -

عذم استفبدُ اص عالئن دیذاسی ٍ  -

 شٌیذاسی ٌّگبم تشدد ٍاگي

 هسیشدس  اىکبسگشهٌبست ًباستقشاس  -

 ٍاگي حشکت

عذم استفبدُ کبسگشاى اص جبى پٌبُ ٌّگبم  -

 تشدد ٍاگي

دس استقشاس  هعذىتعْذ هذیشیت  عذم -

شٌبسبئی ٍ ، HSEسیستن هذیشیت 

 کٌتشل سیسک ّبی هَجَد

سعبیت دس خظَص عذم آهَصش  -

 ٍ هخبطشات هَجَد الضاهبت ایوٌی

 

 زیست هحیطی3

--- 

 هحصَل ٍ تجْیسات 3

 ٍ ٍاگيتخشیت سیل 

 درس آهَختِ  ٍ پیام ّای کلیدی  راّکارّای فٌی پیشٌْادی

جْت شٌبسبئی  ایوٌی ٍ ثْذاشتثکبسگیشی ًیشٍی هتخظض  -

 ٍ اسصیبثی ٍضعیت هَجَد ٍ اسائِ ساّکبسّبی کٌتشلی

ّبی ایوٌی ٍ ثْذاشت قجل اص ششٍع  ثشگضاسی آهَصش -

 دس هعذى (TBM)ثکبس

  HSE هستوش هسئَل فٌی یب هسئَل ٍ ثشسسی ًظبست -

 ٍ غیشُ ، سین ثکسل ّباستفبدُ اص ٍاگي ّبقجل اص هعذى 

دس تًَل جْت استفبدُ کبسگشاى تعجیِ جبى پٌبُ ّبی هٌبست  -

 ثِ عٌَاى هکبى ایوي، ٌّگبم تشدد ٍاگي حول هَاد هعذًی

ٌّگبم استفبدُ اص عالئن ّشذاس دٌّذُ شٌیذاسی ٍ دیذاسی  -

 حشکت ٍ تَقف ٍاگي ّب

 استفبدُ اص تجْیضات حفبظت فشدی هتٌبست ثب ًَع شغل -

 1391ٍصاست کبس، سبل آئیي ًبهِ ایوٌی دس هعبدى، هظَة 

 :است هوٌَع ّب ٍاگي اص استفبدُ ریل هَاسد دس  -131هبدُ

 دس شکستگی ٍجَد یب ٍ ّب چشخ هحَس ًجَدى سبلن سٍغٌکبسی، عذم طَست دس الف. 

 .خْب چش

 ّب ٍاگي اتظبل ثِ هشثَط کِ اجضایی دیگش ٍ قالة ٍ صًجیش ًجَدى سبلن دسطَست ة. 

 .ثبشٌذ هی

 تشهضداس( ّبی ٍاگي تشهض )دس یب ٍ ٍاگي طشفیي سپشّبی ثَدى ًبقض طَست دس ج. 

  .ّب ٍاگي تخلیِ سیستن دس ًقض ٍجَد طَست دس .د

 اًذاصُ گیشی ثب ایوٌی هسئَل تَسط هبُ ّش ثبیذ ٍیٌچ ثکسل سین اص ثبصدیذ -176هبدُ

 دسطذ 5 حذاکثش تخشیت طَست دس ٍ شَد فشسَدُ اًجبم هحلْبی دس ثکسل سین قطش

 .ًوَد اقذام آى تعَیض ثِ ًسجت ثبیذ ثکسل سین ثبفت اص

 هَجَد عالین تجبدل ٍسیلِ ثبیذ ٍیٌچ ثب ثبسثشی هسیش دس ّب پزیشگبُ ثیي  -183هبدُ 

 .ثبشذ

 سازهاىHSEE 3تْیِ ٍ تدٍیي با هشارکت 
 

 گلستبىاستبى  

 121 -81774397   ٍزارت  HSEE  3تلفي 

 سازهاى استاًی HSEE   3تلفي 

 117 - 32345461   :گلستبى استبى


