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 :ّدف -1

ت هٌبست ثزای حضَر داًص آهَساى ٍ ّذف اس تذٍیي ایي دستَرالعول ثیبى ًحَُ ٍ چگًَگی فزاّن آٍردى فزغ      

 .داًطجَیبى در ضزکت تَسیع ًیزٍی ثزق اَّاس ٍ کوک ثِ کبرثزدی ضذى آهَختِ ّبی علوی آًبى هی ثبضذ

  داهٌِ كبربرد: - 2

 .کبرثزد دارد /ضْزستبى ّبی ضزکت تَسیع ًیزٍی ثزق اَّاسکلیِ ٍاحذّب ٍ هٌبعكول در ایي دستَرالع

 :ٍ هسئَلیت ّب اختصبرات ،تعبریف، عالئن - 3

 اختصبرات ،تعبریف، عالئن -1-3

 :اختصبرات ،عالئن ،تعبریف -1-3

 كبرآهَزی:  -1-1-3   

یبى همبعع کبرداًی ٍ کبرضٌبسی ثِ هٌظَر ثبال ثزدى دٍرُ ای است کِ ثز اسبس ٍاحذّبی درسی داًص آهَساى ٍ داًطجَ

 تَاى علوی ٍ اجزایی آًْب پیص ثیٌی ضذُ است.

  كبرآهَز: -2-1-3

داًص آهَس یب داًطجَیی است کِ دٍرُ کبرآهَسی خَد را عجك ثزًبهِ هطخع در یکی اس ٍاحذّبی ضزکت تَسیع ًیزٍی 

 ثزق اَّاس هی گذراًذ.

 زی: استبد راٌّوبی كبرآهَ -3-1-3

       فزدی است کِ اس سَی هزکش آهَسضی، ثِ هٌظَر ّذایت ٍ ًظبرت ثز ًحَُ کبرآهَسی یک یب چٌذ کبرآهَس، هعزفی

 هی ضَد.

 سرپرست كبرآهَزی: -4-1-3

یکی اس کبرکٌبى )هٌْذسبى، کبرضٌبسبى ٍ تکٌسیي ّب( ضزکت تَسیع ًیزٍی ثزق اَّاس است کِ کبرآهَس را ثِ عَر  

 ّذایت هی کٌذ.هستمین ٍ هستوز 

 ٍظبیف سرپرست كبرآهَزی:

 آضٌب ًوَدى کبرآهَس در ثذٍ ٍرٍد ثِ هحل کبرآهَسی ًسجت ثِ هحیظ کبر، همزرات اداری ٍ ٍظبیف کبرآهَس 

 تْیِ، تٌظین ٍ تطزیح ثزًبهِ کبرآهَسی 
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 ارایِ اعالعبت ٍ آهَسش ّبی هَرد ًیبس ثِ کبرآهَس 

 راٌّوبیی کبرآهَس در تٌظین گشارش کبرآهَسی 

 کویل فزم کبرآهَسیت (HR – FR – 545  )اعالم ًظز در هَرد ًحَُ اًجبم کبرآهَسی ٍ 

 :یهسئَل كبرآهَز  -5-1-3

 را ثز عْذُ دارد. یاهَر هزثَط ثِ کبرآهَس یّوبٌّگ فِیاس کبرکٌبى دفتز آهَسش است کِ ٍظ یکی

 :یهسئَل کبرآهَس فیٍظب

 یکبرآهَس یبثیٍ جب زشیدر سبهبًِ پذ یکبرآهَس تیاعالم ظزف •

 کبر ظیهختلف در هح یکبرآهَس ثِ ٍاحذ ّب یٍ هعزف تیّذا •

  یاًجبم هکبتجبت السم ثب ٍاحذ داًطگبّ •

 یثزًبهِ کبرآهَس یًظبرت ثز اجزا •

 آهبر ٍ اعالعبت السم در خػَظ کبرآهَساى ِیتْ •

 :یگسارش كبرآهَز -6-1-3

 یضذُ ٍ حبٍ ِیتْ یسیاغَل گشارش ًَ یثز هجٌب ذیگزدد، ثب یه ٍ ارائِ ِیکِ تَسظ کبرآهَس تْ یکبرآهَس بىیگشارش پب    

 ثبضذ. یاًجبم ضذُ در ٍاحذ کبرآهَس یّب تیخالغِ کبرّب ٍ فعبل ،یهحل کبرآهَس یعٌَاى، فْزست هغبلت، همذهِ، هعزف

 : یهحل كبرآهَز -7-1-3

ًظز هسئَل  زیٍ س یت کبرآهَسسزپزس تیخَد را تحت ّذا یضزکت است کِ کبرآهَس، دٍرُ کبرآهَس یاس ٍاحذّب یکی

 .ذیًوب یه یع یکبرآهَس

 :یضَابط كبرآهَز -8-1-3

 ثبضذ یچْبرضٌجِ ه تیضٌجِ لغب یرٍسّب 14 تیغجح لغب 8اس سبعت  یادار ظیحضَر کبرآهَس در هح سبعت.  

 است. یالشاه یکبرآهَس یثزًبهِ ّب یکبرآهَس در توبه حضَر 

 ذیًوب تیرا رعب یوٌیا  ،یادار ،یٍ  ًکبت اًضجبع یاسالهپَضص  یهَظف در عَل هذت کبرآهَس کبرآهَس.  

 ضَد. یاًجبم ه یسزپزست ٍ هسئَل کبرآهَس لِیکبرآهَساى  ثَس بةیٍ غ حضَر 
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 8/7کوتز اس  ذیًجب ذ،یًوب یهجبدرت ه یٍ ثِ اهز کبرآهَس بفتِیحضَر  یکِ کبرآهَس در هحل کبر آهَس یسبعبت تعذاد 

 ضذُ ثبضذ. يییکل ثزًبهِ تع

هَجِ، هذت سهبى  جتیتَاًذ در غَرت غ یکبرآهَس ه ،یهسئَل کبر آهَس ذییدر غَرت ضزٍرت ٍ ثب تب :دداشتیب

 .ذیًوب لیخَد را تکو یکبرآهَس

 ذیثِ دفتز آهَسش ارائِ ًوب یجبهع اس هذت سهبى کبرآهَس یگشارض یسهبى کبرآهَس بىیهَظف است در پب کبرآهَس. 

 ّب تیهسئَل-2-3

      ای ایي دستَرالعول ثز عْذُ دفتز آهَسش ٍ ثزًبهِ ریشی ًیزٍی اًسبًی ٍ کلیِ ٍاحذّبی ضزکتهسئَلیت اجز -1-2-3

 هی ثبضذ.

 هسئَلیت ًظبرت ثز حسي اجزای ایي دستَرالعول ثز عْذُ هعبًٍت هٌبثع اًسبًی هی ثبضذ. -2-2-3

  :شرح عولیبت - 4

ًسجت ثِ دریبفت ظزفیت کبرآهَسی الذام  ، تجِ ثب ٍاحذّبهسئَل کبرآهَسی دفتز آهَسش در اثتذای ّز سبل ضوي هکب -1-4

  .هی ًوبیذ

 پس اس هزاجعِ کبرآهَس ثِ دفتز آهَسش هسئَل کبرآهَسی ضوي دریبفت ًبهِ هعزفی کبرآهَس اس ٍاحذ آهَسضی هزثَعِ -2-4

 ،ثز اسبس رضتِ تحػیلی ،( ٍ ثزرسی آىضویوِ هعزفی ًبهِ کبرآهَسی ثبضذ ) تػَیز تَافمٌبهِ ثیوِ حَادث داًطجَیبى ثبیذ 

  هحل اسکبى ٍ ّوچٌیي ثز اسبس ظزفیت اعالم ضذُ اس سَی ٍاحذّب ًسجت ثِ ّذایت ٍ هعزفی کبرآهَس ثز اسبس فزم

HR – FR – 845) ) الذام ًوبیذ.  

عییي هذت سهبى ضوي ت (HR – FR – 845)هسئَل کبرآهَسی پس اس دریبفت تبییذیِ ًْبیی اس ٍاحذّب ثز اسبس فزم  -3-4

ًسجت ثِ هعزفی  ،هٌظَر تکویل فزم تعْذ ًبهِِ ث ،کبرآهَسی ثز اسبس تعذاد ٍاحذ کبرآهَسی اعالم ضذُ اس ٍاحذ آهَسضی

   ًبهجزدگبى ثِ حزاست ٍ دریبفت تبییذیِ حزاست الذام ًوَدُ ٍ سپس هذت سهبى ًْبیی کبرآهَسی را ثِ ٍاحذ هزثَعِ اعالم

  .هی ًوبیذ

تَسظ  کپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی ٍ تکویل تعْذًبهِ ،ت هَظف است ضوي دریبفت یک لغعِ عکسٍاحذ حزاس -4-4

  .اداری ٍ ایوٌی السم در خػَظ حضَر در هحیظ کبر را هتذکز گزدد ،ًکبت اًضجبعی  ضخع کبرآهَس

ع  ثز اجزای ؛ ًظبرتی جبهپزسٌلی ،اداری ،هسئَل کبرآهَسی ضوي ثجت هطخػبت کبرآهَس در سیستن جبهع هبلی -5-4

 .ثزًبهِ کبرآهَسی هی ًوبیذ
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ارسبلی اس دفتز  HR – FR – 1025))سزپزست کبرآهَسی هَظف است رٍساًِ ًسجت ثِ تکویل فزم حضَر ٍ غیبة  -6-4

  .آهَسش الذام ًوَدُ ٍ در پبیبى ثِ دفتز آهَسضی ارائِ ًوبیذ

اس سزپزست (HR – FR – 1025) ضَر ٍ غیبة هسئَل کبرآهَسی پس اس دریبفت ًبهِ پبیبى کبرآهَسی ٍ ثزگِ ح -7-4

 (HR – FR – 1024)کبرآهَسی ٍ گشارضی هطتول ثز سز فػل ّبی درس کبرآهَسی ًسجت ثِ اعالم پبیبى هذت کبرآهَسی 

 ثِ دفتز آهَسضی هزثَعِ الذام ًوبیذ. 

ِ را در ضزکت  داضتِ ثبضٌذ سبل سبثمِ کبر هزتجظ ثب رضتِ تحػیلی هزثَع2آى دستِ اس داًطجَیبًی کِ حذالل  :یبدداشت

ثِ تطخیع دفتز آهَسش هی تَاًٌذ گشارضی هطتول ثز سز فػل ّبی درس کبرآهَسی، ثذٍى حضَر هستوز ٍ هذاٍم در هحل 

 کبرآهَسی را تْیِ ٍ تٌظین ًوَدُ ٍ ثِ دفتز آهَسش ارایِ ًوبیٌذ.

کت را ثز اسبس رضتِ ٍ همغع تحػیلی ثِ هسئَل کبرآهَسی دفتز آهَسش سبلیبًِ آهبر کبرآهَساى جذة ضذُ در ضز -8-4

  .ضزکت تَاًیز ارسبل هی ًوبیذ

     :هراجع ٍ هٌببع -5

  13/04/88هَرخ  100/50/45878اسبس آئیي ًبهِ کبرآهَسی ٍسارت ًیزٍ ثِ ضوبرُ  -1-5 

 ز هطتزیبىٍ الشاهبت سیستن تضویي کیفیت سبی  OHSAS 18001 ,  ISO 14001  , ISO 9001 استبًذارد ّبی   -2-5 

 :ًگْداری سَابق - 6

 .ًگْذاری هی گزدد فیشیکی کبرآهَسی ثوذت ضص هبُ پس اس اتوبم هذت کبرآهَسی در دفتز آهَسشکلیِ سَاثك   -1-6

 سبل  ًگْذاری هی گزدًذ. سَاثك ًزم افشاری کبرآهَسی ثِ هذت یک  -2-6

  :پیَستْب -7

 HR – FR – 545 فزم هعزفی کبرآهَس        -1-7

 HR – FR – 4224 فزم پبیبى دٍرُ کبرآهَسی  -2-7

 HR – FR – 4225 فزم حضَر ٍ غیبة کبرآهَسی  -3-7

 


