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 ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی، سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی

دس رّي خَد كحیح ٌّگبهی وِ ثِ فشآیٌذ ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی سیؼه فىش هیىٌیذ ّوَاسُ تؼبسیف صیش سا ثِ كَست 
 :هشٍس وٌیذ

 
ّش هَلؼیت یب هٌجؼی وِ ثِ كَست ثبلمَُ ثتَاًذثبػج ایزبد خؼبست اًؼبًی یب ثیوبسی، : HAZARDخغش ثبلمَُ یب •

ِ ثِ هحیظ وبس ٍ هحیظ صیؼت یب تشویجی اص ایي هَاسد ؿَد، ثِ ػٌَاى  خؼبست ٍ تخشیت اهَال ٍ تزْیضات، كذه
 .خغش ؿٌبػبیی هی ؿَد

 
لشاس گشفتي دس ؿشایغی وِ خغش ثبلمَُ ثِ ّوشاُ ػبیش ػَاهل خغشًبن ٍرَد داسد ٍ : DANGERخغش ثبلفؼل یب •

 .اهىبى ثشٍص حبدحِ دس آى ؿشایظ حتوی اػت
 
ِ ٍ ثشًبهِ سیضی ًـذُ ای اػت وِ ثبػج ایزبد یب افضایؾ : ACCIDENTحبدحِ یب • خؼبست ٍالؼِ ًبهغلَة ًبخَاػت

اًؼبًی یب ثیوبسی، خؼبست ٍ تخشیت اهَال ٍ تزْیضات، كذهِ ثِ هحیظ وبس ٍ هحیظ صیؼت یب تشویجی اص ایي هَاسد 
 .حبدحِ ًبهیذُ هی ؿَدؿَد، 

 
سٍیذاد ػجبست اػت اص یه سخذاد یب اتفبق وِ هٌزش ثِ یه حبدحِ ؿذُ یب اػتؼذاد تجذیل  : INCIDENTسٍیذاد یب •

 .ؿذى ثِ یه حبدحِ سا داؿتِ اػت
 
 .سٍیذادی اػت وِ تجذیل ثِ حبدحِ ًـذُ یب ثِ ػجبستی ثِ خیش گزؿتِ اػت: NEARMISSؿجِ حبدحِ یب •
 
ّش هحیغی ؿبهل َّا، آة، خبن، هٌبثغ عجیؼی، گیبّبى ٍ ربًَساى ّوشاُ ثب سٍاثظ هتمبثل ثیي آًْب :  هحیظ صیؼت•

 .تحت ػٌَاى هحیظ صیؼت تلمی هی ؿَد
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 :تؼشیف سیؼه
ِ تؼبسیف هتؼذدی اص سیؼه دس حَصُ ّبی  .لجل اص دسن عجیؼت سیؼه الصم اػت تؼشیفی اص سیؼه اسائِ ؿَد اگشچ

 :هختلف ٍرَد داسد ٍلی آًچِ وِ هی تَاى ثِ ػٌَاى یه تؼشیف ربهغ اسائِ داد دس صیش آهذُ اػت
 

 .سیؼه یؼٌی احتوبل هتحول ؿذى صیبى
 

 :تؼشیف ثبال دٍ رٌجِ اػبػی داسد
 .ّوَاسُ همذاسی صیبى احتوبلی ٍرَد داسد( الف

 
 .ػذم اعویٌبى یب هحتول ثَدى دس ساثغِ ثب ٍلَع سیؼه ٍرَد داسد( ة
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 :توبهی اؿىبل سیؼه داسای چْبس ػٌلش اكلی ّؼتٌذ
 
 

ثِ هؼٌبی صهیٌِ یب هحیغی وِ سیؼه دس آى هٌظَس ؿذُ اػت ٍ هـخق وٌٌذُ فؼبلیت ّب ٍ ؿشایظ هشتجظ : هحتَا( الف
 .هبًٌذ وبس دس استفبع.ثب آى ٍضؼیت اػت

 
 
 
 

 .هبًٌذ رَؿىبسی دس استفبع ٍ دس لجِ پشتگبُ.ػٌلش فؼبلیت ػول یب اتفبلی اػت وِ ثبػج سیؼه هی ؿَد: فؼبلیت( ة
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ؿشایظ تؼییي وٌٌذُ ٍضؼیت ربسی یب یه هزوَػِ اص اٍضبع ٍ احَال اػت وِ هی تَاًذ ثِ سیؼه هٌزش : ؿشایظ( د
 .هبًٌذ ػذم اػتفبدُ اص عٌبة ٍ ووشثٌذ ایوٌی.ؿَد

 
 
 
 

پیبهذ آخشیي ػٌلش تـىیل دٌّذُ سیؼه ٍ ثِ هؼٌبی ًتبیذ یب احشات ثبلمَُ یه فؼبلیت دس تشویت ثب : پیبهذّب( د
 .هبًٌذ هحتول ثَدى ػمَط اص استفبع ثِ دلیل ؿشایظ ثبال.ؿشایظ اػت
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 :هذیشت سیؼه
ثِ عَس ولی هذیشیت سیؼه فشآیٌذ اسصیبثی سیؼه ٍ دس اداهِ عشاحی اػتشاتظی ّبیی ثشای اداسُ ٍ وٌتشل سیؼه 

 .  اػت
 

 :دس هزوَع چْبس اػتشاتظی ولی دس هذیشیت سیؼه ثِ وبس  هی سٍد
 
 

ّشچٌذ ساُ حلی ثشای ّوِ سیؼه ّبػت ٍلی ارتٌبة اص سیؼه گبّی : حزف وشدى سیؼه یب ارتٌبة اص سیؼه( الف
 .هی تَاًذ ثِ هؼٌی صیبى دّی دس هَسد ػَدآٍسی ّبی ثبلمَُ پزیشؽ سیؼه ًیض ثبؿذ

 
 
 

اػتشاتظی تحول سیؼه ثِ هؼٌبی لجَل صیبى سیؼه اػت ٌّگبهی : پزیشؽ لؼوتی یب توبهی پیبهذّبی سیؼه( ة
وِ سخ هی دّذ ٍ یه اػتشاتظی هٌبػت ثشای سیؼه ّبی وَچه اػت وِ دس آًْب ّضیٌِ حفبظت سیؼه دس دساص 

 .هذت ثیـتش اص ّضیٌِ ّبی حبكل اص تحول سیؼه اػت
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هبًٌذ .ثِ هؼٌبی ثِ وبس گیشی ؿیَُ ّبیی اػت وِ ثبػج وبّؾ احشات سیؼه هی ؿَد: وبّؾ احشات هٌفی سیؼه( د

 .وپؼَل ّبی آتؾ ًـبًی
 
 
 
 
 

اػتشاتظی اًتمبل یؼٌی هَرت ؿذى ایٌىِ ثخؾ دیگشی سیؼه سا لجَل وٌذ ٍ  : اًتمبل سیؼه ثِ ثخؾ ّبی دیگش( د
 .غبلجب اص عشیك ثؼتي لشاسدادّبیی هبًٌذ ثیوِ وشدى، لشاسدادّبی ثیي ػبصهبًی ٍ حتی والهی كَست هی گیشد
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ثذیي عشیك سیؼه ّبی ثب ثیـتشیي صیبى دّی ٍ  .دس یه هذیشیت سیؼه هغلَة فشآیٌذ اٍلَیت ثٌذی اًزبم هی ؿَد
ثبالتشیي احتوبل ٍلَع دس اثتذا ٍ سیؼه ّبی ثب احتوبل ٍلَع ووتش ٍ صیبى دّی پبییي تش دس اداهِ هَسد ثشسػی لشاس 

ّشچٌذ دس ػول ثشلشاسی تَاصى دس وٌتشل سیؼه ّبیی وِ احتوبل ٍلَع ثبال ٍ صیبى دّی پبییي داسًذ ثب  .هی گیشًذ
 .سیؼه ّبیی وِ احتوبل ٍلَع ؿبى پبییي ٍ صیبى دّی آًْب صیبد اػت هـىل اػت

 
ِ سیؼه ّبی هَرَد دس یه ػبصهبى سا هی تَاى اص ایي دٍ ثؼذ ًیض عجمِ ثٌذی وشد  :دس ًتیز

 
 .سیؼه ّبی ثب احتوبل ٍلَع ثبال ٍ هیضاى صیبى دّی صیبد(1
 

 .سیؼه ّبی ثب احتوبل ٍلَع ثبال ٍ هیضاى صیبى دّی ون( 2
 

 .سیؼه ّبی ثب احتوبل ٍلَع پبییي ٍ هیضاى صیبى دّی صیبد( 3
 

 .سیؼه ّبی ثب احتوبل ٍلَع پبییي ٍ هیضاى صیبى دّی ون( 4
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دس ٍالغ الگَی ولی وِ ثبیذ دس هذیشیت سیؼه ٍرَد داؿتِ ثبؿذ اص یه ػشی فؼبلیت ّبی پیَػتِ ٍ هتَالی 
ِ ٍرَد داؿتِ ثبؿٌذ ایي فؼبلیت ّبی .تـىیل ؿذُ اػت وِ ثبیذ دس توبم عَل ػوش ػبصهبى ثِ كَست یه چشخ

 :پیَػتِ ؿبهل هَاسد صیش ّؼتٌذ
 

 .ؿٌبػبیی سیؼه ّب ثِ هؼٌبی رؼتزَ ٍ هىبى یبثی سیؼه ّب لجل اص آًىِ هـىل ػبص ؿًَذ( الف
 
 

اسصیبثی ٍ تحلیل سیؼه ّب ثِ هؼٌبی تجذیل وشدى سیؼه ّب ثِ اعالػبت لبثل تلوین گیشی اص لجیل هیضاى ( ة
 .سیؼه، احتوبل ٍلَع، هحذٍدُ صهبًی ٍ غیشُ

 
 

 .ایزبد عشح، ثشًبهِ ٍ اػتشاتظی رْت وٌتشل سیؼه ّب ثِ هؼٌبی تؼییي تلویوبت ٍ فؼبلیت ّب ٍ ثِ وبسگیشی آًْب( د
 
 

 .ارشا ٍ پیگیشی ثِ هؼٌبی پیبدُ ػبصی ٍ ػپغ ثشسػی ؿبخق ّب ٍ فؼبلیت ّبی وبّؾ دٌّذُ سیؼه( د
 
 
 .وٌتشل ٍ پبیؾ ثِ هؼٌبی اكالح اًحشافبت ًؼجت ثِ ثشًبهِ ّبی تؼییي ؿذُ وبٌّذُ سیؼه( ُ
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 :پزیشد كَست صیش ّبی كَست ثِ اػت هوىي هشحلِ پٌذ ایي
 
ِهتَالی كَست ث. 

 
 ِثِ ٍ ؿًَذ هی پیگیشی ّبیی سیؼه وِ ٌّگبهی هخبل ػٌَاى ثِ) ّوضهبى یب پیَػتِ كَست ث 

 .(ؿًَذ هی ؿٌبػبیی رذیذی ّبی سیؼه آى هَاصات
 
 ِیه ثشای اػت هوىي سیؼه یه ثشای ای وبٌّذُ ثشًبهِ هخبل ػٌَاى ثِ) تىشاسی كَست ث 

 .(ثبؿذ هفیذ ّن دیگش سیؼه
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 فشآیٌذ ؿٌبػبیی سیؼه ّب
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 ؿَد؟ اًزبم ّب سیؼه ؿٌبػبیی ثبیذ چشا
 فشد، هحیغی ٍ ارتوبػی ػبثمِ (الف ػٌلش پٌذ اص هتبحش خؼبست یب آػیت یه وبهل اتفبق غبلجب :دٍهیٌَ هذل

  حبدحِ ٍالغ دس.اػت ؿذُ تـىیل     آػیت (ُ حبدحِ، (د ایوي، ًب ؿشایظ ٍ ایوي ًب  سفتبس (د فشد، اؿتجبُ (ة
 .ثگزاسًذ تبحیش ّن سٍی ػبهل پٌذ ایي ّوِ آًىِ هگش افتذ ًوی اتفبق

 ٍ اٍل ػبهل ٍرَد ػلیشغن وٌین حزف سا ًبایوي ؿشایظ ٍ سفتبس یؼٌی ػَم ػبهل فَق سٍاثظ ػلؼلِ دس چٌبًچِ
 وِ خغشات یب ّب سیؼه ؿٌبػبیی ثٌبثشایي پیَػت ًخَاّذ ٍلَع ثِ آػیجی ٍ ًیبفتبدُ اتفبق ای حبدحِ دٍم

 هحؼَة ّب سیؼه وٌتشل ٍ هذیشیت فشآیٌذ دس حیبتی ػٌلش ّؼتٌذ ایوي ًب ؿشایظ ٍ سفتبس اص ًبؿی ػوذتب
  .ؿَد هی
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 :ثشای ؿٌبػبیی سیؼه ّبی هَرَد دس فؼبلیت ّب هی تَاى اص هٌبثغ صیش اػتفبدُ ًوَد
 
دس ٍالغ ثب ایي سٍؽ هی تَاى : ثشسػی ٍظبیف افشاد، سٍؽ ّبی اًزبم وبس، دػتَسالؼول ّب ٍ ػولىشدّب

 .اًحشافبت اص ػولىشدّب ٍ ٍظبیف سا ؿٌبػبیی ٍ خغشات احتوبلی آًشا سدیبثی وشد
 
 اػتفبدُ اص ًظشات وبسؿٌبػبى، هؼئَلیي فشآیٌذّب یب ٍاحذّب،وبسؿٌبػبى ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی، ؿشوت ّبی

 .ّوىبس، وبسفشهب، هذیشیت اسؿذ ٍ ػبیش ریٌفؼبى ٍ هـبسوت دادى آًْب دس فشآیٌذ ؿٌبػبیی سیؼه ّب
 
 ٍ اػتفبدُ اص تزبسة ٍ ػَاثك ثِ دػت آهذُ اص عشح سیضی ٍ اػتمشاس ػیؼتن ّبی فؼلی ٍ ّوچٌیي ثشسػی

 .ثبصثیٌی گضاسؽ ّبی حَادث حجت ؿذُ دس گزؿتِ
 
دػتشػی ثِ لَاًیي ٍ همشسات الصم االرشا دس صهیٌِ ایوٌی، ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت ٍ اػتفبدُ اص آًْب. 

 
اػتفبدُ اص دػتَسالؼول ّبی ایوٌی تْیِ ؿذُ دس صهیٌِ ّبی هختلف وبسی. 

 
ثبصسػی اص هحل اًزبم وبس ٍ ؿٌبػبیی سیؼه ّب هتٌبػت ثب ًَع وبس  . 
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 :ثبصسػی ّب
 .دس فشآیٌذ ؿٌبػبیی سیؼه ثبصسػی هحل ّبی اًزبم وبس اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت

 .ثبصسػی ّبی غیش سػوی اًزبم دّیذ( ثبصسػی ّبی سػوی، ة( ثبصسػی ّب سا هی تَاًیذ ثِ دٍ كَست ولی الف
 
 
 

 :Formal Inspectionثبصسػی ّبی سػوی یب 
ایي ًَع ثبصسػی ؿبهل ثبصسػی اص توبم ًَاحی وبس اػت ثِ كَستی وِ ّش هَسدی دس ساثغِ ثب ٍرَد سیؼه هَسد 

ثبصسػی .توبهی هَاسد ثِ كَست دلیك حجت ٍ ثشاػبع هیضاى ٍ احتوبل عجمِ ثٌذی ؿًَذ.تَرِ ثبصسع لشاس ثگیشد
 .ّبی سػوی غبلجب هبّبًِ یب ّش دٍ هبُ یىجبس كَست هی گیشًذ ٍلی ثؼتِ ثِ ؿشایظ وبس هی تَاًذ هتغیش ثبؿذ

 
 
 

 :Informal Inspectionثبصسػی ّبی غیش سػوی 
دس ایي ًَع ثبصسػی وبسوٌبى ٍ یب ػشپشػتبى ّش لؼوت دس رشیبى فؼبلیت ّبی هؼوَل ثبصسػی سا ثِ كَست دائن 

ِ یبدداؿت حجت ٍ .اًزبم هی دٌّذ هی تَاى ثشای ایٌىبس یه فشم ثبصسػی غیش سػوی تْیِ وشد یب تٌْب دس دفتشچ
 . ثبصسػی ّبی غیش سػوی غبلجب هىول ثبصسػی ّبی سػوی ّؼتٌذ.ػپغ هٌتمل ًوَد
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 :دس اًزبم ثبصسػی ّب ًىبت صیش سا هذ ًظش لشاس دّیذ
 
 .توبهی هٌغمِ ثِ ؿىلی اكَلی تحت پَؿؾ ثبصسػی لشاس گیشد•

 
 .هَاسد كشیح ٍ دلیك ؿشح دادُ ؿَد ٍ هَلؼیت آًْب هـخق ؿَد•

 
 .هَاسد ضشٍسی سا ػشیؼب پیگیشی ًوبییذ•

 
 .حتوب یه ثشًبهِ صهبًی هؼیي ثشای ثبصسػی تْیِ ٍ اثالؽ وٌیذ•

 
 .ثشای ثبصسػی ّبی غیش سػوی، ػشپشػتبى ٍ وبسوٌبى سا اص ًحَُ ٍ ّذف ثبصسػی آگبُ وٌیذ•

 
هحل ّبی وبس، هبؿیي آالت، تزْیضات ٍ دػتگبُ ّب، هَاد، وبسوٌبى، فؼبلیت ّبی ٍیظُ ٍ هٌبثغ ًیشٍ سا هَسد تَرِ •

 .ٍیظُ لشاس دّیذ
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 چِ وؼبًی هؼئَل ارشای فشآیٌذ ؿٌبػبیی سیؼه ّب ّؼتٌذ؟
 
 ٍ ٍظیفِ ؿٌبػبیی سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی ٍ رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی دس وبسگبُ ّبی ارشایی

 .هحل اًزبم پشٍطُ ّب ثِ ػْذُ هذیشاى پشٍطُ ّب هی ثبؿذ
 
ِتْشاى دفبتش دس هحیغی صیؼت ّبی رٌجِ ٍ ؿغلی ثْذاؿت ٍ ایوٌی ّبی سیؼه ؿٌبػبیی ٍظیف ٍ 

 هؼبًٍت ػْذُ ثش ّب لؼوت ػبیش دس ٍ ٍاحذ هذیش ػْذُ ثش ٍاحذ ّش اختلبكی فضبّبی دس ّب ؿْشػتبى
   .اػت اداسی اهَس هذیش ػْذُ ثش ٍی غیبة دس ٍ هبلی ٍ اداسی

 
 ًوبیٌذگبى ًظبمHSE  دس هؼبًٍت ّب، پشٍطُ ّب ٍ ٍاحذّب ٍ ّوچٌیي وبسؿٌبػبىHSE  ٍ ؿبغل دس پشٍطُ ّب

 .ٍاحذّب هَظف ثِ اًزبم ّوىبسی ثب هذیشاى دس صهیٌِ فشآیٌذ ؿٌبػبیی سیؼه ّب ّؼتٌذ
 
 ٍُظیفِ هؼتٌذ ػبصی سیؼه ّب ٍ تىویل فشم فْشػت رٌجِ ّب ٍ سیؼه ّبی ثبسص ثِ ؿوبسF208  ِث

 .دس پشٍطُ ّب، ٍاحذّب ٍ یب هؼبًٍت ّب هی ثبؿذ HSEتفىیه پشٍطُ ّب یب ٍاحذ ّب ثِ ػْذُ ًوبیٌذگبى ًظبم 
 
 ٍِظیفِ تذٍیي دػتَسالؼول ّبی وٌتشلی، ایزبد تزْیضات وٌتشلی هٌبػت ٍاًزبم ثبصدیذّبی ادٍاسی ث

 .خَاّذ ثَد HSEپشٍطُ ٍ ثب ّوىبسی ًوبیٌذگبى ًظبم / ػْذُ هذیش ٍاحذ
 
 ّبی صیؼت هحیغی تَػظ هذیشاى ِ ٍظیفِ پبیؾ ٍ وٌتشل سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی ٍ رٌج

 .اًزبم هی گیشد HSEپشٍطُ ّب ٍ ثب ّوىبسی ًوبیٌذگبى ًظبم / ٍاحذّب
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 تفىیه ثِ سا وبسی هختلف ّبی حَصُ تَاى هی ؿغلی ثْذاؿت ٍ ایوٌی ثب هشتجظ ّبی سیؼه ؿٌبػبیی دس
 :اػت آهذُ آًْب اص ّبیی سیؼه ٍ وبسی هختلف ّبی حَصُ اص ّبیی هخبل صیش دس.داد لشاس ثشسػی هَسد

 
دس گشم ثشؿىبسی ٍ رَؿىبسی اًزبم اص ًبؿی ّبی سیؼه هخبل ػٌَاى ثِ ) گشم ثشؿىبسی ٍ رَؿىبسی 

  یب گبص ػیلٌذسّبی ایوٌی هؼبئل سػبیت ػذم اص ًبؿی خغشات یب اًفزبس یب اؿتؼبل لبثل هَاد هزبٍست
 ( الىتشیىی لَع رَؿىبسی ّبی دػتگبُ ثب وبس ایوٌی هؼبئل سػبیت ػذم اص ًبؿی خغشات



ثبس هزبص ٍصى حذاوخش سػبیت ػذم یب ثبس ًبكحیح حول اص ًبؿی ّبی سیؼه هخبل ػٌَاى ثِ) ثبس دػتی حول 
 (وبس اًزبم ػبهالى ثِ ٍاسدُ ّبی آػیت ٍ دػتی ّبی حول دس
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 ثِ ػٌَاى هخبل ػذم سػبیت هؼبئل ایوٌی وبس ثش سٍی داسثؼت ّب یب ػذم اػتفبدُ اص ) وبس دس استفبع
 (ٍػبیل حفبظت فشدی الصم تَػظ ػبهالى اًزبم وبس
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 ثِ ػٌَاى هخبل سیؼه ّبیی اص لجیل سیضؽ دیَاسُ گَدّب یب وبًبل ّب ٍ یب ػذم )حفبسی ٍ گَدثشداسی
 (اًزبم كحیح حلبسوـی دس هحل اًزبم حفبسی ٍ گَدثشداسی
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 ثِ ػٌَاى هخبل ػذم اػتفبدُ اص ػیؼتن ّبی اتلبل ثِ صهیي ٍ یب ػذم ) تبػیؼبت ٍ تزْیضات الىتشیىی
ِ هزبص وبس ثش سٍی تبػیؼبت ٍ تزْیضات  (سػبیت حذالل فبكل
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 ثِ ػٌَاى هخبل فؼبلیت هبؿیي آالت ػوشاًی دس ؿشایظ ًبهؼبػذ رَی یب  )هبؿیي آالت ػوشاًی ٍ خَدسٍّب
 (ػذم سػبیت هَاسد ایوٌی رشحمیل ّب
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 ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی، سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی



 ِثِ ػٌَاى هخبل ػذم ٍرَد ثشًبهِ ایوٌی ٍسٍد ثِ فضبی ثؼتِ یب ٍرَد رَ خغشًبن دس ) وبس دس فضبی ثؼت
 (داخل فضبی ثؼتِ
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 ثِ ػٌَاى هخبل ػذم حفبػ گزاسی كحیح هبؿیي اثضاسّب یب وبفی ًجَدى  )هبؿیي اثضاسّب ٍ اثضاسآالت دػتی
 (هْبست ػبهالى وبس
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ػذم ػالئن گزاسی كحیح ٍ وبفی هحل ّبی داسای سیؼه رْت آگبّی 
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 ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی، سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی



 ثِ ػٌَاى هخبل دس ًظش ًگشفتي ساُ ّبی خشٍد اضغشاسی یب تزْیض هحل ّبی داسای سیؼه )ایوٌی حشیك
 (حشیك ثِ ٍػبیل هٌبػت اعفبء حشیك
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 ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی، سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی



 ثِ ػٌَاى هخبل آهبدُ ًجَدى افشاد رْت ٍاوٌؾ كحیح ٌّگبم ٍلَع )ایوٌی ٍاوٌؾ دس ؿشایظ اضغشاسی
 (ؿشایظ اضغشاسی هبًٌذ حشیك، صلضلِ ٍ غیشُ
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 ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی، سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی



 ،وبس دس هزبٍست ػَاهل فیضیىی صیبى آٍس هبًٌذ استؼبؽ، كذا، تٌؾ ّبی گشهبیی ٍ ػشهبیی، ًَس ون
 .پشتَّب ٍ غیشُ
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 :دس ؿٌبػبیی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی هی تَاى هَاسد صیش سا هَسد ثشسػی لشاس داد
 
اًتـبس آالیٌذُ ّب ثِ َّا 

 
سّب ػبصی آالیٌذُ ّب دس آة 

 
تخلیِ آالیٌذُ ّب دس خبن 

 
اػتفبدُ ًب هٌبػت اص هَاد خبم ٍ هٌبثغ عجیؼی 

 
هلشف ًبكحیح اًشطی 

 
تخشیت هٌبثغ عجیؼی 

 
ًحَُ دفغ پؼوبًذّب ٍ پؼبة ّب 

 
تخلیِ اًشطی دس هحیظ هبًٌذ گشهب، كَت، استؼبؽ ٍ پشتَّب. 
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 اسصیبثی سیؼه ّب ٍ رٌجِ ّبی ؿٌبػبیی ؿذُ
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 ّبی همیبع داسای یه ّش ٍ ؿًَذ هی ؿٌبػبیی ویفی كَست ثِ اغلت ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه•
 اص آًْب ثٌذی عجمِ ٍ اسصؿیبثی ًْبیت دس ٍ آًْب وشدى ووی ثشای دلیل ّویي ثِ ّؼتٌذ هتفبٍتی

 ...FMEA- JHA- HAZOPٍ :هبًٌذ.ؿَد هی اػتفبدُ وشدى ووی هختلف ّبی سٍؽ
Failure Mode and Effect Analysis 
Job Hazard Assessment 
Hazard and Operability Study 

 
  ٍ ثبلمَُ ّبی رٌجِ ٍ ّب سیؼه هوىي حذ تب وَؿذ هی ٍ ثَدُ تحلیلی سٍؽ یه FMEA سٍؽ•

 .وٌذ ثٌذی ستجِ ٍ ؿٌبػبیی سا آًْب ثب هشتجظ احشات ٍ ػلل ّوچٌیي ٍ ثبلفؼل
 
 
 
 
 .پشداصین هی ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه اسصیبثی دس FMEA سٍؽ ارشای ًحَُ ثِ اداهِ دس•
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وبس تیوی ٍ  FMEAاص دیذگبُ .دس ٍالغ ثِ وبس تیوی هٌؼزن ًیبص داسد FMEAارشا ٍ پیبدُ ػبصی سٍؽ 
 .گشٍّی ثٌبی ثْجَد اػت

 
 داؿتِ وبفی تخلق صیش هَاسد دس ثبیذ تین اػضبی توبهی ٍ ثبؿذ ًفش 9 تب 5 ثیي هیتَاًذ گشٍُ

 :ثبؿٌذ
 
تَاًبیی دس ثیبى هـىالت یب سیؼه ّبی هَرَد 

 
 تَاًبیی دس تحلیل ػلل سیـِ ای 

 
تَاًبیی دس اسائِ ساُ حل ثشاػبع ٍالؼیت 

 
تَاًبیی دس اًزبم هحبػجبت ٍ اسصؿیبثی سیؼه ّب 

 
تَاًبیی دس ارشای تلویوبت اتخبر ؿذُ رْت وٌتشل سیؼه ّب. 
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 ثِ اداهِ دس وِ اػت ؿذُ تـىیل اكلی ػٌلش چْبس اص FMEA سٍؽ ثِ ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه اسصیبثی
 :گیشد هی لشاس ثشسػی هَسد تفىیه

 
لبًًَی الضاهبت ٍ لَاًیي (A) 

 
پیبهذ هیضاى ٍ ؿذت (B) 

 
ٍلَع احتوبل  (C) 

 
ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه وـف صهبى ٍ ػولیبتی ّبی وٌتشل ػغح (D) 
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 :(A) الضاهبت دیگش ٍ لَاًیي
 
 سیؼه پبیؾ ٍ وٌتشل اسصیبثی، ؿٌبػبیی، دس احشگزاس ػٌلش تشیي هْن ػٌَاى ثِ الضاهبت ٍ لَاًیي•

 .ؿًَذ هی هغشح ّب رٌجِ ٍ ّب
 
 
  ّبی حَصُ دس ؿغلی ثْذاؿت ٍ ایوٌی ّبی سیؼه پبیؾ ٍ وٌتشل ؿٌبػبیی، ثِ هشثَط لَاًیي•

 تَػظ هَاسد ثشخی دس ٍ ارتوبػی اهَس ٍ وبس ٍصاست وبس سٍاثظ هؼبًٍت تَػظ غبلجب وبسی هختلف
 .گشدًذ هی تذٍیي ٍ تؼییي پضؿىی آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت ٍصاست وبس ٍ هحیظ ػالهت هشوض

  
 
 
 ّبی وتبثچِ اسائِ دس غبلجب پضؿىی آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت ٍصاست وبس ٍ هحیظ ػالهت هشوض•

 لَاًیي دٌّذُ اسائِ هَاسد اوخش دس ٍ ًوَدُ فؼبلیت  ؿغلی هَارِْ هزبص حذٍد اسائِ یب ٍ ساٌّوب
 ثِ ارتوبػی اهَس ٍ وبس ٍصاست االرشای الصم لبًًَی الضاهبت دس آًىِ هگش.ثبؿذ ًوی االرشا الصم

 .ثبؿذ ؿذُ اسربع پضؿىی آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت ٍصاست ساٌّوبی ّبی وتبثچِ
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 هحیظ حفبظت ػبصهبى تَػظ غبلجب هحیغی صیؼت ّبی رٌجِ وٌتشل ٍ ؿٌبػبیی ثب هشتجظ لَاًیي•

 .ؿًَذ هی تذٍیي ٍ تؼییي صیؼت
 
 
 
 هی هغشح وبسفشهب HSE اداسُ هبًٌذ ریٌفغ ّبی اسگبى ٍ ّب ػبصهبى ػبیش عشف اص وِ الضاهبت دیگش•

 ٍ ّؼتٌذ هذًظش الضاهبت ػبیش ػٌَاى ثِ غیشُ ٍ ّب دػتَسالؼول ّب، ًبهِ آییي لجیل اص ؿًَذ
 .دٌّذ هی اختلبف خَد ثِ اسصیبثی دس سا ووتشی ػذد لَاًیي ثِ ًؼجت
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  صیش هغبثك FMEA سٍؽ دس الضاهبت دیگش ٍ لَاًیي ًظش اص ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه ثِ دّی اهتیبص رْت
 :گشدد هی الذام

 
صیؼت، هحیظ حفبظت ػبصهبى ؿبهل الوللی ثیي ٍ هلی اػتبًذاسدّبی ٍ لَاًیي ثشای 5 اهتیبص 

 هلی، اػتبًذاسدّبی پضؿىی، آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت ٍصاست ارتوبػی، اهَس ٍ وبس ٍصاست
 .اػتبًذاسد رْبًی ػبصهبى ٍ رْبًی ثْذاؿت ػبصهبى

 
هحلی ٍ دٍلتی ّبی ػبصهبى ریٌفغ، ّبی عشف ّبی دػتَسالؼول ؿبهل الضاهبت دیگش ثشای 2 اهتیبص 

 .دٍلتی غیش ٍ
 
ثبؿذ ًذاؿتِ ٍرَد رٌجِ یب سیؼه ثشای لبًًَی ّیچ وِ هَاسدی ثشای 1 اهتیبص. 
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 :(B)ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ 
هذیشیت اًشطی، هٌبثغ عجیؼی ٍ هَاد خبم، ( هذیشیت آلَدگی، ة( حَصُ الف 3ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ دس •

 .خغشات ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد( د
 
ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ ( الف(B) ثشاػبع هذیشیت آلَدگی هغبثك رذٍل صیش اػت: 

 

 ٍػؼت پیبهذ ًَع پیبهذ اهتیبص

گیبّبى ٍ ربًَساى  تبحیش ؿذیذ ثش ػالهتی اًؼبى، 4
ٍ ایزبد آحبس هخشة صیؼت هحیغی ٍ یب ثبالتش اص حذ 

 ًشهبل یب اػتبًذاسد

ثؼیبس گؼتشدُ تش اص ػبصهبى ٍ یب ػبیت 
 ّبی دس حبل ارشا یب ثِ ػجبستی فبرؼِ ثبس

، گیبّبى ٍ تبحیش لبثل تَرِ ثش ػالهتی اًؼبى 3
ربًَساى ٍ ایزبد آحبس ًؼجتب هخشة ٍ یب دس هحذٍدُ 

 ًشهبل یب اػتبًذاسد

ّبی   گؼتشدُ دس ػغح ػبصهبى ٍ یب ػبیت
 دس حبل ارشا یب ثِ ػجبستی ؿذیذ

تخشیت گیبّبى ٍ   تبحیش هحذٍد ثش ػالهتی اًؼبى، 2
اوَػیؼتن داخلی ٍ یب پبییي تش اص هحذٍدُ ًشهبل 

 یب اػتبًذاسد

دس لؼوتی اص ػغح ػبصهبى ٍ یب ػبیت یب  
 ثِ ػجبستی هتَػظ

ثذٍى تبحیش یب لبثل چـن پَؿی ٍ یب خیلی ووتش اص  1
 حذ ًشهبل یب اػتبًذاسد

 رضئی یب ًبچیض
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 :(B)ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ 
 
ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ ( الف(B)   ثشاػبع هذیشیت اًشطی، هٌبثغ عجیؼی ٍ هَاد خبم هغبثك رذٍل صیش

 :اػت
 

 ّب تَلیذ پؼوبًذ هٌبثغ ٍ اًشطی هَاد، اهتیبص

لبثل ثبصیبفت ٍ یب ًیبص ثِ پشٍػِ  غیش (لبثل دػتشػی ثب ّضیٌِ ثبال)وویبة  4
 عَالًی ثشای ثبصیبفت یب تلفیِ

 ثبصیبفت یب تلفیِ ًیبص ثِ پشٍػِ رْت (لبثل دػتشػی)هتَػظ  3

 لبثل ثبصیبفت یب تلفیِ صیبد 2

 ثِ ساحتی لبثل ثبصیبفت یب تلفیِ ثؼیبس فشاٍاى 1
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 :(B)ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ 
 
ؿذت ٍ هیضاى پیبهذ ( الف(B) ثشاػبع خغشات ایوٌی ٍ ثْذاؿتی هغبثك رذٍل صیش اػت: 

 

 ٍػؼت پیبهذ هٌبثغ ٍ اًشطی هَاد، اهتیبص

هشي روؼی افشاد ٍ یب ثیوبسی ّبی گؼتشدُ ٍ  4
 سٍص وبسی 6000تب  1000ٍ اتالف وبس ثیي  روؼی

ثؼیبس گؼتشدُ تش اص ػبصهبى یب ثِ ػجبستی  
 فبرؼِ ثبس

ػضَ ٍ یب ثیوبسی ّبی ػوذُ  هشي فشد یب ًمق 3
سٍص   1000تب  100ًبؿی اص وبس ٍ اتالف وبس ثیي 

 وبسی

ػغح ػبصهبى یب ثِ ػجبستی  گؼتشدُ دس
 ؿذیذ

یب رشاحبت ػویك ٍ یب ثیوبسی ّبی رضئی  كذهبت 2
 سٍص وبسی 100تب  1ًبؿی اص وبس ٍ اتالف وبس ثیي 

دس لؼوتی اص ػغح ػبصهبى یب ثِ ػجبستی 
 هتَػظ

كذهبت ػغحی هبًٌذ ػَختگی یب خشاؿیذگی ٍ  1
 اتالف چٌذ ػبػت وبسی

 رضئی یب ًب چیض
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 :(C)احتوبل ٍلَع یب تىشاس آى 
 
 احتوبل ٍلَع یب تؼذاد دفؼبت سخ دادى یه سیؼه یب رٌجِ ثشاػبع تزبسة هَرَد تؼییي هی

ِ ٍضؼیت ّبیی  .ؿَد احتوبل ٍلَع هـخق هی وٌذ یه ػلت ثبلمَُ یب ثبلفؼل ثب چِ تَاتشی ٍ یب دس چ
 :اهتیبص ثٌذی ثشاػبع احتوبل ٍلَع هغبثك رذٍل صیش اػت.سخ هی دّذ

 ٍلَع احتوبل اهتیبص

 ٍلَع دس ٍضؼیت ًشهبل ٍ یب ثِ كَست سٍصاًِ 4

 ٍلَع دس ٍضؼیت غیش ًشهبل ٍ یب ثِ كَست ّفتِ ای دس صهبى ّبی ًلت تزْیضات ٍ غیشُ 3

اص یه ّفتِ ٍ یب ثِ كَست هبّیبًِ دس صهبى ّبی ًلت  ٍلَع دس ٍضؼیت غیش ًشهبل ٍ یب ثیؾ 2
 تزْیضات ٍ غیشُ

 یه ثبس ٍلَع دس صهبى ّبی تحَیل پشٍطُ ٍ یب ثیؾ اص یه هبُ 1
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 :(D)ػغح وٌتشل ّبی ػولیبتی  ٍ صهبى آؿىبس ػبصی 
 ایي پبساهتش لبثلیت وٌتشل رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ٍ یب سیؼه ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿتی سا دس ػبصهبى

 .هتٌبػت ثب اهىبًبت هَرَد ٍ ػیؼتن ّبی فؼبل ٍ لبثل اػتوبد ثَدى آًْب ًـبى هی دّذ
 
  ثب تَرِ ثِ ػیؼتن ّبی وٌتشلی ٍ اهىبًبت ػخت افضاسی هَرَد هبًٌذ تزْیضات وٌتشلی، ػالئن ًـبى

ِ ثبصدیذّب، هویضی ّبی داخلی، اًذاصُ گیشی ّبی   دٌّذُ ٍ اػالى خغش ٍ ًیض سٍؽ ّبی پبیؾ اص رول
 .اهتیبص خَاّذ گشفت FMEAدٍسُ ای ٍ غیشُ پبساهتش هزوَس دس سٍؽ 

 ٍ یب صهبى الصم یب هَرَد ثشای وـف ٍلَع پیبهذ وٌتشل ٍ هىبًیضم ّبی الصم اهتیبص

خبسد اص وٌتشل ٍ یب هىبًیضهی رْت وٌتشل ٍرَد ًذاسد ٍ یب ثی احش اػت ٍ لبثل هـبّذُ حذالل  3
 ػبػت ثِ كَست غیش ًشهبل ٍ یب دس ؿشایظ اضغشاسی 1پغ اص 

لبثل وٌتشل ٍ یب هىبًیضم وٌتشل ٍرَد داسد ٍلی صیبد لبثل اػتوبد ًوی ثبؿذ ٍ لبثل هـبّذُ  2
 ووتش اص یه ػبػت ثِ كَست غیش ًشهبل ٍ یب دس ؿشایظ اضغشاسی

لبثل وٌتشل ٍ یب هىبًیضم وٌتشل ٍرَد داسد ٍ لبثل اػتوبد ٍ هَحش اػت ٍ فَسی دس ٍضؼیت  1
 .ًشهبل لبثل هـبّذُ اػت
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 RPNهحبػجِ ػذد 
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الَیت ػذد ّب، سیؼه یب ٍ ّب رٌجِ اسصیبثی دس هؤحش هَاسد اص یه ّش ٍصًی اسصؽ تؼییي اص پغ RPN اص 
 .آیذ هی ثذػت A,B,C,D ػذد چْبس ضشة حبكل

 
(Risk Priority Number) RPN =A×B×C×D 

 
هی سدیف اهتیبص ثبالتشیي اص تشتیت ثِ ٍ ثٌذی ستجِ ّب سیؼه ٍ ّب رٌجِ ولیِ آهذُ دػت ثِ ػذد اػبع ثش 

 ثب.گیشًذ هی لشاس ثشسػی هَسد هذیشیت ثبصًگشی رلؼبت دس ٍ تٌظین ثٌذی، عجمِ ٍ اسصیبثی اص پغ ٍ ؿًَذ
 سیؼه لبًًَی، الضاهبت ٍ همشسات ًظیش هَضَػبتی ثش هٌغجك ٍ رلؼبت ایي دس ؿذُ گشفتِ تلویوبت ثِ تَرِ

 لبثل ػذد ًفغ، ری ّبی عشف ّبی دیذگبُ ٍ ػولیبتی ٍ هبلی هٌبثغ آٍسی، في ّبی گضیٌِ آى، پیبهذّبی ٍ ّب
 .گشدد هی هـخق تحول

 
ِػذد تشتیت ایي ث RPNثَد خَاّذ 240 تب 1 ثیي ػذدی ّب، رٌجِ یب ٍ ّب سیؼه ثِ هشثَط. 
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 :ثبؿذ هی ریل رذٍل ؿشح ثِ اسصیبثی ثشای پیـٌْبدی هؼیبس
 

ِ سیؼه هؼیبس پیـٌْبدی ُ دسر  هحذٍد

≤RPN ٍضؼیت ثحشاًی ثب ضشٍست تذٍیي اّذاف 150 

رذی ثب ضشٍست اًزبم الذام اكالحی ٍ یب  ٍضؼیت
 تذٍیي اّذاف

100 ≤RPN< 150 

رٌجِ ّبی غیشثبسص ثب ضشٍست تذٍیي دػتَسالؼول 
 (هتَػظ)

50 ≤RPN< 100 

>RPN (ضؼیف)رٌجِ ّبی غیش ثبسص 50 
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  :ًىتِ
  یب ٍ حبدحِ تىشاس هَرَد، اعالػبت ثب هتٌبػت اسصیبثی، فشآیٌذ دس وِ ؿذُ ؿٌبػبیی ّبی سیؼه ثشای

  پبییي ٍ هتَػظ) تحول لبثل اصحذ سٍؽ ایي اص ًبؿی سیؼه ػذد اگش حتی داسًذ، ثبالیی سیؼه ؿذت
 اًزبم هٌبػت، وٌتشلی تزْیضات ایزبد وٌتشلی، ّبی دػتَسالؼول تذٍیي لجیل اص الذاهبتی ثبؿذ، ووتش(

  آًْب ثشای HSE ًظبم ًوبیٌذُ ّوىبسی ثب ٍ هذیش تـخیق حؼت غیشُ ٍ ثیـتش ادٍاسی ّبی ثبصدیذ
 .گشفت خَاّذ كَست
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 :ًیبص هَسد وٌتشلی ّبی ػیؼتن تؼییي
 ّبی ػیؼتن اػت الصم آهذُ دػت ثِ RPN ػذد ثِ تَرِ ثب ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه هیضاى ًوَدى ووی اص پغ

 ػولیبتی، ّبی هحذٍدیت ٍ اهىبًبت ثب هتٌبػت ّب سیؼه حزف یب وبّؾ دسآٍسدى، وٌتشل تحت ثشای وٌتشلی
 .ؿًَذ تؼییي تىٌَلَطیىی ٍ هبلی

 
 :ّب سیؼه ٍ ّب رٌجِ وٌتشل

 وٌتشل ٍ پبیؾ فشایٌذ دس ػوال ؿذُ، گشفتِ وبس ثِ سٍؽ ًوَدى ارشایی ثِ ؿشٍع ٍ ّب اسصیبثی خبتوِ اص پغ
 ارشای گشفتِ، اًزبم ای دٍسُ ثبصدیذّبی هحیغی صیؼت ّبی رٌجِ ٍ ؿغلی ثْذاؿت ٍ ایوٌی ّبی سیؼه
 پیبهذّب ٍ ّب سیؼه اص یه ّش ثَدى وٌتشل تحت اص اعویٌبى حلَل رْت اثالغی ّبی دػتَسالؼول كحیح
 همتضی ًحَ ثِ الصم اكالحی ّبالذاهبت وٌتشل یب ٍ ثبصدیذ ایي ًتبیذ اػبع ثش اػت ثذیْی .گشدد هی وٌتشل
 .پزیشد هی اًزبم
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 :ّب سیؼه ٍ ّب رٌجِ آٍسی ثشٍص ٍ ثبصًگشی
 
حجت ٍ ؿٌبػبیی هشتجِ اٍلیي اص ثؼذ یىجبس ػبل ّش هَظفٌذ فؼبل ّبی پشٍطُ هذیشاى یب ٍ ٍاحذّب هذیشاى 

  عشیك اص سا ًتبیذ ٍ ثبصًگشی HSE ٍاحذ ّوىبسی ثب سا خَد وبس ثِ هشثَط ّبی فشآیٌذ ّب، رٌجِ ٍ ّب سیؼه
  رذیذی پشٍطُ یب فؼبلیت وِ كَستی دس ّوچٌیي .ًوبیٌذ اسائِ هذیشیت ًوبیٌذُ ثِ ٍسی ثْشُ ٍ ویفیت دفتش

 آیذ، ثَرَد هشثَعِ همشسات ٍ لَاًیي دس تغییشی یب ٍ گشدد اضبفِ ؿشوت اًزبم حبل دس الذاهبت ثِ
  ٍ ّب سیؼه ٍاسصیبثی ؿٌبػبیی ثِ هلضم ارشایی سٍؽ ایي هغبثك ّب پشٍطُ هذیشاى یب ٍ ٍاحذّب هذیشاى

 دسHSE ًظبم ًوبیٌذُ ّوبٌّگی ٍ ّوىبسی ثب اهش ایي .ثبؿٌذ هی هؼؤٍلیتـبى تحت فشایٌذّبی ّبی رٌجِ
 .پزیشد هی كَست ٍسی ثْشُ ٍ ویفیت دفتش ٍ هؼبًٍت

 
 :دّیذ اًزبم سا ّب رٌجِ ٍ ّب سیؼه دس آٍسی ثشٍص ٍ ثبصًگشی صیش هَاسد دس

 
لَاًیي دس تغییش 

 
ًَِوبس اًزبم ًحَُ دس هـَْد تغییش ّشگ 

 
ػولیبت وٌتشل هؼیبسّبی دس تغییش 

 
تىٌَلَطی دس تغییش 

 
ًَِوٌذ ایزبد رذیذ ّبی رٌجِ ٍ ّب سیؼه وِ پشٍطُ دس تغییش ّشگ. 
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 :وبسی هختلف ّبی حَصُ دس ّب سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی ثشای هخبل چٌذ
 

 :ثگیشیذ ًظش دس سا صیش تؼبسیف اثتذا دس
 
یب ػبدی ؿشایظ Normal: ِسخ ػبصهبى ربسی ّبی فؼبلیت اص حبكل ػبدی ثلَست وِ خغشی یب ٍ رٌج 

 .دّذ
 
یب ػبدی غیش ؿشایظ Abnormal: ِػیؼتن خشاثی ًظیش عجیؼی غیش حبالت احش ثش وِ خغشی یب ٍ رٌج ٍ 

 .ؿَد هی ایزبد ػیؼتن فشآیٌذ اػبػی تغییشات یب ٍ ػبدی غیش ٍ ًبهٌبػت ػولىشد ًحَُ
 
یب اضغشاسی ؿشایظ Emergency: ِاضغشاسی ؿشایظ ٍ ػَاًح حَادث، ٍلَع احش ثش وِ خغشی یب رٌج 

 .گشدد ایزبد
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  دس ٍ ؿذُ اًزبم وبسی ّبی حَصُ ثشخی دس ٍ هـبًیش ؿشوت دس ّب سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی تبوٌَى
  اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی فشآیٌذ ٍ اػت ؿذُ تذٍیي ّب صهیٌِ ایي دس الصم ّبی دػتَسالؼول ًیبص كَست
 ایي اص ثشخی ثِ صیش دس.داسد اداهِ ًیبص هَسد هَاسد دس ّب دػتَسالؼول تذٍیي ّوچٌیي ٍ ّب سیؼه

 :اػت ؿذُ اؿبسُ وبسی ّبی حَصُ
 
تذٍیي اًضوبم ثِ گشم ثشؿىبسی ٍ رَؿىبسی ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی 

 .هشثَعِ ثبصسػی لیؼت چه ٍ ایوٌی دػتَسالؼول
 
تذٍیي ّوشاُ ثِ وبس هحیظ آٍس صیبى فیضیىی ػَاهل ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی  

 .هشثَعِ دػتَسالؼول
 
دػتَسالؼول تذٍیي ّوشاُ ثِ ثؼتِ فضبّبی دس وبس ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی 

 .هشثَعِ ثبصسػی لیؼت چه ٍ ایوٌی
 
ایوٌی دػتَسالؼول تذٍیي ّوشاُ ثِ آصهبیـگبُ دس وبس ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی ٍ 

 .هشثَعِ ثبصسػی لیؼت چه
 
تذٍیي ّوشاُ ثِ خَدسٍّب ٍ ػوشاًی آالت هبؿیي ثب وبس ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی  

 .هشثَعِ لیؼت چه ٍ دػتَسالؼول
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دػتَسالؼول ّوشاُ ثِ خغشًبن ؿیویبیی هَاد ثب وبس ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی ٍ 
 .هشثَعِ لیؼت چه

 
ّوشاُ ثِ ٍاوٌؾ ًحَُ ٍ اضغشاسی ؿشایظ ٍلَع ثب هشتجظ ّبی سیؼه ٍاسصیبثی ؿٌبػبیی 

 .هشثَعِ دػتَسالؼول
 
هشثَعِ لیؼت چه ٍ دػتَسالؼول ّوشاُ ثِ حشیك اص ًبؿی ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی. 

 
تذٍیي ّوشاُ ثِ الىتشیىی تزْیضات ٍ تبػیؼبت ثب وبس ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی 

 .هشثَعِ لیؼت چه ٍ دػتَسالؼول
 
تذٍیي ّوشاُ ثِ گَدثشداسی ٍ حفبسی ػولیبت ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی 

 .هشثَعِ ّبی لیؼت چه ٍ دػتَسالؼول
 
 ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی سیؼه ّبی هشتجظ ثب وبس ثب هبؿیي اثضاسّب ٍ اثضاسآالت دػتی ثِ ّوشاُ تذٍیي

 .دػتَسالؼول ٍ چه لیؼت هشثَعِ
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ایوٌی دػتَسالؼول تذٍیي ّوشاُ ثِ  استفبع دس وبس ثب هشتجظ ّبی سیؼه اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی ٍ  

 .هشثَعِ ثبصسػی لیؼت چه
 
تذٍیي ّوشاُ ثِ پؼبة ٍ پؼوبًذ دفغ ثب هشتجظ هحیغی صیؼت ّبی رٌجِ اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی 

 .هشثَعِ ثبصسػی لیؼت چه ٍ دػتَسالؼول
 
ایوٌی ػالئن دػتَسالؼول. 

 
فشدی حفبظت ٍ ایوٌی ٍػبیل اص اػتفبدُ دػتَسالؼول. 


