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 :هدف -1

 تدٍیي رٍضی ایوي، جْت ًصت پبیِ ٍ پیطگیزی اس ثزٍس حَادث ًبضی اس آى هی ثبضد.دستَرالعول  يیّدف اس ا

  داهنه کبربرد: - 2

 ایي دستَرالعول در هعبًٍت ثْزُ ثزداری ٍ دیسپبچیٌگ ٍ کلیِ پیوبًکبراى اجزایی ضزکت کبرثزد دارد. ایي 

 :هسئولیت هبعالئن، اختصبرات و تعبریف, -3

  :عالئن، اختصبرات ،تعبریف-1-3     

 هسئولیت هب-2-3

 ثبضد. یه عبتیٍ کٌتزل ضب یوٌیهسئَلیت اجزای ایي دستَرالعول ثز عْدُ دفتز ا -1-2-3

  :شرح عولیبت - 4

 استفبدُ اس لَاسم حفبظت فزدی جْت کلیِ پزسٌل الشاهیست.-1-4

 در هحل هٌبست کِ ثیطتزیي لدرت هبًَر را داضتِ ثبضد.لزار گزفتي جزاثمبل -2-4

در صَرتی کِ ثَم جزاثمبل یب پبیِ در ٌّگبم ًصت در جَار ثب خط فطابر هتَساط لازار گیازد، های ثبیسات ثدًاِ        -3-4

 جزاثمبل گزاًد گزدد. سیوجبى ًیش اس کفپَش عبیك ٍ دستکص ایوٌی فطبر هتَسط استفبدُ ًوبید .

سابًتیوتز  اجتٌابة    00ًصت پبیِ، اصبثت ثَم ثب خط فطبر ضعیف یب هتَسط )فبصلِ کوتز اس  در صَرتی کِ ٌّگبم4-4-

 ًبپذیز ثبضد، خط یب ضجکِ ثبید ثی ثزق ٍ ضوبًت اخذ ٍ طزفیي هحل کبر گزاًد گزدد.

لٌد کزدى لسوت پبییي پبیِ تَسط جزاثمبل در جَار گَد پبیِ لزار گزفتِ ٍ پبیِ اس لسوت گلَ )ًمطِ ای کِ ٌّگبم ث-5-4

پبیِ تَسط جزاثمبل هٌجزثِ عوَدی ضدى ٍضعیت آى گزدد  تَسط جزاثمبل ثلٌد گزدد ثِ طَری کِ لسوت پبییي پبیاِ  

 در گَد لزار گیزد.

هتزی گَد پبیِ لزار گیزًد ٍ اس تزدد عابثزیي   5ٌّگبم ثلٌد کزدى پبیِ تَسط جزاثمبل، پزسٌل دیگز هی ثبیست در -6-4

 پبیِ خَدداری ٍ هحل ایوي سبسی گزدد.ثزاثز طَل  5/1در فبصلِ 

پس اس لزار گزفتي پبیِ در گَد در حبلی کِ پبیِ تَسط سین ثکسل جزاثمبل هْبر گزدیدُ ًسجت ثِ پز کزدى گاَد  -7-4

 الدام گزدد.

پس اس اطویٌبى اس هتعبدل ضدى پبیِ، سیوجبى پس اس رعبیت همزرات ایوٌی صعَد ٍ فزٍد، ًساجت ثاِ ثابس کازدى     -8-4

 لالة ٍ ثکسل اس پبیِ الدام هی ًوبید.
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 پس اس اتوبم کبر، در صَرت اخذ ضوبًت ثز رٍی خط، ضوبًت تَسط سزپزست گزٍُ لغَ گزدد.-0-4

 عْدُ سزپزست گزٍُ هی ثبضد.* ًظبرت ثز اجزای صحیح عولیبت ًصت پبیِ ثز 

 

 

     :هراجع و هنببع -5

 دستَرالعول ّبی عولیبتیهجوَعِ  -1-5 

 ٍ الشاهبت سیستن تضویي کیفیت سبیز هطتزیبى  OHSAS 10001 ,  ISO 14001  , ISO 0001 استبًدارد ّبی   -2-5

 :نگهداری سوابق - 6

 ًدارد.

  :پیوستهب -7

 ًدارد.


