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 30/060/1393تاریخ پذیرش مقاله: ، 16/06/1393تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
 ساالنه هزاران نفر در سراسر جهان بر اثرحوادث ناشی از سو مدیریت ایمنی جان خود را از دست می دهند. با گسترش پروژه های عمرانی

در سال های اخیر، متاسفانه آمار حوادث کاری )تصادفات کاری( و خسارات و صدمات  ناشی از آن در کشور روز به روز در حال افزایش 

  است و باعث شده حوادث عمرانی در اغلب کشورهای جهان در صدر فعالیت های  پر مخاطره قرار گیرد.

ل معرفی گسترده در ادبیات موضوع های مرتبط با ایمنی صورت گرفته است. مسائلی از قبی یمطالعات کتابخانه ای و جستجواز این رو 

استانداردهای ایمنی، بررسی استانداردها و قوانین ایمنی و تطبق آن ها با شرایط موجود در کشور، ارزیابی ایمنی به روش های مختلف با 

وثر در ارائه مدلها برای استفاده از ایمنی برای استفاده در پروژه های آینده وعوامل محیطی ایمنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.عوامل  م

تعدادی از افراد شاغل در خطوط و در مرحله بعد  مند و مبتنی بر اصول علمی صورت گرفتم شناسایی با روشی نظاسیستم مدیریت ایمنی 

. از آن جا که جای دادن ایمنی در الویت های ذهنی دست اندرکاران پروژه ندآب و فاضالب از طریق پرسش نامه مورد نظر خواهی قرار گرفت

دست آمده از پیمانکاران، کارشناسان فنی و ایمنی، ه پس از جمع آوری پاسخ ها، نتایج ب نیازمند تالش های گسترده ای است نیهای عمرا

نظارت های ":گروه اول از دیدگاه پیمانکاران نظر ها به این شرح است:خالصه  مشاوران، کارفرمایان و شرکت های بیمه طبقه بندی گردید.

حق مشاور برای متوقف کردن کار در  : ،گروه دوم از دیدگاه مشاوران "و کافی منطقه سایت توسط مدیر ارشد متعدد و تهیه منابع مناسب

، گروه چهارم از "در نظر گرفتن ایمنی مالک به اجرای ایمن در پروژه ها نیاز دارد":از دیدگاه کارفرما، گروه سوم "شرایط تخلف ایمنی

. "موثر بر سیستم مدیریت ایمنی در پروژه ها معرفی گردد سی  پروژه های در حال انجام از مهمترین مراحلرزبا":دیدگاه شرکت های بیمه 

 تمامی گروه ها بر ضرورت مدیر پروژه در سایت تاکید داشتند.

 ایمنی کاری. محل کار، سالمت کار، خطوط آب و فاضالب، شرایط کاری، تصادفات کاری، مدیریت روش های ایمنی، :کلیدی کلمات
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 مقدمه -1
 رویکردهای از گیری بهره ضرورت عمرانی های پروژه در رسان آسیب بالقوه عوامل و خطرات ماهیت و نوع و اجرایی های فعالیت  تنوع

. است نموده تبدیل عمرانی های پروژه زمینه در فعال های سازمان های الویت از یکی به را زیست محیط و  بهداشت ایمنی، مدیریت جامع

 و جانی های پیامد بروز باعث و کند بالفعل را شرایط این تواند می که هایی محرک نیز و رسان سیبآ بالقوه عوامل و خطرات این شناسایی

 روشی با شناسایی که است ضروری رو این از. کند می ضروری را ایمنی ارتقا راستای در ایمنی  مدیریتروش های   اقدامات شود، مالی

 افراد کهان ضمن که هستند متعددی های فعالیت و مراحل شامل عمرانی مختلف های پروژه. گیرد صورت علمی اصول بر مبتنی و ندم نظام

 این در که انسانی نیروی برای حوادث وقوع امکان لذا دارند، سرکار گوناگون مصالح و ابزار الت،آ ماشین با متفاوت های محیط و شرایط در

 ساالنه میالدی، 2181 سال در شده ارایه آمار طبق. یابد می افزایش باشند اشتهد ارتباط آن با است ممکن نحو هر به که کسانی یا و صنعت

 ایناز . دهند می دست از را خود جان نفر هزار چهل و صد نزدیک و افتد می اتفاق کار از ناشی حادثه میلیون چهل و سیصد جهان در

 داشتن مصون معنای به بهداشت. است برابر چهار تا سه نیافته، توسعه یا و توسعه حال در کشورهای و سوم جهان کشورهای سهم میزان

 به مربوط آسیبهای از کارکنان کردن محافظت معنای به ایمنی آنهاست، روانی و جسمانی وضعیت نگهداشتن سالم و بیماری از کارکنان

. ترند بخش ثمر کنند  می کار ایمن محیطی در و برخوردارند سالمتی از که کارکنانی زیرا است، تیماه حائز عوامل این. است کاری حوادث

 سازمان تمام قانونی مالحظات دلیل به امروزه. هستند ایمنی و بهداشت پیشرفت های  برنامه  حامی نگر، آینده مدیران که است دلیل این به

 بردن کار به و خطرات کنترل و شناسایی از عبارتند ایمنی های روش مدیریت. هستند خود کارکنان ایمنی و بهداشت مراقبت به موظف ها

 در ایمن عملکرد های شاخصه بهبود باعث ایمنی مدیریت. دهند انجام را کارشان ایمن صورت به افراد که ای گونه به ایمنی روش صحیح

 عمرانی های پروژه در ایمنی ارتقا باعث ایمنی مدیریت های سیستم و ایمنی مدیریت های روش داشتن باشد، می عمرانی های پروژه

 .[6] شد خواهد

 در ایمنیکه  برد پی مسئله این به توان می.  است گذاشته نمایش به کشورها از برخی در وساز ساخت در را ایمنی وضعیت زیر، جدول

 .است جهانی سطح در مشکل یک عمران صنعت

 توصیف وضعیت ایمنی :1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت این موضوع را بیشتر می کند. این در تعداد وسیعی از حوادث ثبت نشده در آمار های رسمی کشور  بر آن  نگاهی به این آمار و افزون

کشور  دستورالعمل های موجود، مقررات، ضوابط و قوانین گوناگون و حالی است که به نظر می رسد به دلیل وجود آیین نامه های مختلف،

زه فعالیت دارند و یا کسانی که به نها ایمنی، بهداشت افرادی که در این حوآاز این لحاظ با مشکل روبرو نبوده و انتظار می رود با عمل به 

 ایمنی وضعیت توصیف کشور

 

 آمریکا

 از کارگر 774 مجموعا که می دهند آمریکا نشان متحده ایاالت کار آمار سازمان از سرشماری اطالعات

 در تلفات کل درصد 86/ 5 آمار این که باختند جان 2181 سال در ساخت سایت های در ناشی صدمات

قرار کارگر تمام وقت در رده چهارم همه صنایع 811111 در 3/ 1 (میر و مرگ نرخ. باشد می صنایع همه

 [5]گرفت.

 [6]است داده اختصاص خود به را شغلی تلفات کلیه درصد 42 عمران صنعت کویت

 [7]است بوده نفر 2591 عمران صنعت در تلفات تعداد 2117 سال در چین

 سنگاپور

 نرخ که است داده نشان انسانی نیروی وزارت توسط کارکه محل ایمنی و سالمت سازمان آمارهای

 سنگاپور در صنایع تمامی میان در آن متوسط حد از حوادث بسیار باالتر شدت ونرخحوادث  فراوانی

 [1]میباشد

  

 [3]میدهد اختصاص خود به را صنعتی مرگ به منجر حوادث درصد 51 ساخت صنعت ایرلند
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مدیریتی و اجرایی ترین وظیفه سطوح مختلف  سیب ببینند حفظ شود و راهکار موثری برای کاهش خطرات که مهمآهر نحو ممکن 

سارات واژه مدیریت ایمنی و ایمنی به معنای تالش برای جلوگیری از رخ دادن حوادثی است که ممکن است با ایجاد خ درسطح کشور باشد.

و تالش ها و کاهش راندمان کار شود. اعتقاد به کارایی روش  آسیبی موجب از بین بردن زحماتجسمی، روانی و مالی و یا حتی بدون وقوع 

های مدیریت ایمنی در کلیه سطوح و به ویژه در رده های باالی مدیریتی موجب پیشبرد برنامه های ایمنی می شود. مدیران و سرپرستان 

مار و هزینه های حوادث را آمختلف با پیاده سازی روش های مختلف مدیریت ایمنی در محیط کار می توانند موجبات کاهش بخش های 

 دهد می نشان اجتماعی امور و کار بازرسی کل اداره شده توسط منتشر ساالنه آماری های گزارش های بررسی نیز ایران در فراهم نمایند. 

 بقیه و فوت به منجر ها آن بیشترین متاسفانه که بوده  یعمران و ساختمانی های فعالیت به مربوط کار، از ناشی حوادث درصد 95 حدود که

 جهان، در میر و مرگ عامل سومین عنوان به کار از حوادث ناشی حاضر حال در . اند شده عضو نقص یا شدید به مصدومیت منجر نیز

 در و صنعتی جوامع در اقتصادی و اجتماعی مهم بهداشتی، فاکتورهای از یکی و رانندگی تصادفات از بعد ایران در میر و عامل  مرگ دومین

 ارتقا جهت های راهکار ادامه در ها، آن بندی رتبه و ایمن عملکرد های شاخصه شناسایی با پژوهش اینمطرح می باشند.  توسعه حال

 رایه می دهد.اایمنی  مدیریت سیستم

 هدف تحقیق-1-1

 در ایمنی تواند می که طوری به ایمنی عملکرد بهبود به توجه با است، کشور در زااشتغال مشاغل مهمترین از یکی ساز و ساخت صنعت

 و تدبیر ایران، عمرانی های پروژه در ایمن کاری محلایجاد  جهت در سازی خالصه ، پژوهش نماید. هدف این تضمین را عمرانی های پروژه

 .است ایمنی در صنعت آب و فاضالب  افزایش برای ها پتانسیل شناسایی جهت الزم های توصیه

 سواالت تحقیق-3-1

 ؟پیمانکاران و کارشناسان فنی و ایمنی تفاوت وجود داردسیستم مدیریت ایمنی  بین آیا

 اولویت بندی سیستم مدیریت ایمنی در گروه مشاوران از لحاظ مشاهدات چگونه است؟

 الویت بندی سیستم مدیریت ایمنی در گروه کارفرمایان چگونه است؟

 الویت بندی سیستم مدیریت ایمنی در گروه شرکت های بیمه چگونه است؟

 

 بیان مسئله وضرورت اجرای طرح -2

پروژه  نیدر ا یادیز یانسان یها رویاست. ن الیر اردهایلیاعتبارشان مکه در دست اجراست  یاریبس یعمران یامروزه  در کشور ما پروژه ها

که پروژه در  یطیمواجه هستند. با توجه به مح یادیشاغل در پروژه ها با خطرات ز یانسان یها روین نیاست ا یهیاند. بد تیها مشغول فعال

  ای یکم توجه لیخطرها به دل نیا شتریبه همراه دارد. ب یخطرات زیو شهروندان ن رامونیپ یانسان یروین یآن در دست اجراست برا

و  یانسان یرویبه ن یریپذ بیخطرات که موجب آس ادیشود. حجم ز یاست که موجب حادثه م یریشگیو پ یمنیدانش کم ا ای یساده انگار

را  یریشگیاست که توسعه دانش پ یاتیضرور نیمهم تر حاصله از یو معنو ین خسارات مادآ عشود و به تب یم یو ماد یتلفات جان

 یمنیکه ا یزمان سکیر ایخطر  میمستق ریبه طور غ نیشود همچن یم فیبدون خطر تعر یمعموالً به معنا یمنیا کند.  یم ریاجتناب ناپذ

 چیخطر در نظر گرفت. ه یب میاقل کی ایو  منیا یطیرا مح یمنیتوان ا یم گرید فیتعار شنهادیدهد. به عنوان پ یوجود نداشته باشد رخ م

 نیخطر توسط اشتباهات وجود دارد هرچند که ممکن است ا ایو  سکیاحتمال ر شهیهم رایمطلق وجود ندارد، ز منیکامالً ا یمنطقه ا گاه

 یمفهوم نسب کی یمنیکرد، که ا یریگ جهیتوان نت یو بهداشت م یمنیدر مورد ا بیترت نیبه ا باشد. زیاحتماالت کوچک و ناچاشتباهات و
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ما را  نیناسالم(. اما ا ای،سالم  یجسم ای یروح طیسالمت متفاوت وجود دارند.)شرا تیدر وضع یکسان یتیمعنا که در هر جمع نیبه ا

کامل باشد که کارگران کار خود را در سالمت کار  نیا دیهدف با م،یخود را انجام نده یمنیکند که اهداف و اعمال روزمره ا یمتقاعد نم

 [4] .انجام دهند و کار خود را ترک نکند

 گر،یداد. به عبارت د شیکار را افزا طیمح یمنیتوان ا یاست که چگونه م نیا یکار، پرسش اصل طیدر مح یمنیوجود ا تیاهم انیاز ب پس

مورد  ییا ژهیسازمان به طور و ییبه کارآ یابیدر دست یمنیا تیریمد تیامروزه اهم ست؟یکار چ طیمح یمنیا تیوضع یراه ارتقا نیبهتر

  یکار است. حت طیمح هیشرط اول یمنیا زیشود و از نگاه کارکنان ن یتر م رانهیروز به روز سخت گ یمنیتوجه قرار گرفته است. مقررات ا

است که روز به  یمقررات اجبار تیرعا یبرا یراه جادیا ،یو بهداشت شغل یمنیا تیریمد یها ستمیس شیدایپ یتوان گفت علت اصل یم

و  یمنیدارد. چرا که ا ازین یفعال تیریمد ستمیو بهداشت به س یمنیباورند که ا نیهمگان بر ا امروزهشوند. البته  یتر م رانهیروز سخت گ

 ستمیس تیدرک اهم یکرد. برا نیتام ییفرد به تنها کیتوسط  ایو  یاحساس جمع ای یمقررات اجبار قیتوان از طر یبهداشت را نم

 :    میندازیب ریگذرا به آمار ز یاست نگاه ی، کاف عیو بهداشت صنا یمنیسطح ا شیدر افزا یمنیا تیریدم

علت  کیحوادث در اثر  نیا چکدامیگشته اند، ه تیمنجر به معلول 8331تا  8315 یسال ها نیکه ب یحوادث کار یطبق بررس گرچه

  نیمی ازژاپن  عیاز صنا یآمار یبررس ی هیبوده است. برپا لیدخ یعلت سازمان کیدرصد موارد  46در  کنیبود، ل امدهیبه وجود ن یخاص

دستور  نیتدو یاز علل اساس یکیآمده است. دیکارا پد یمنیا تیریمد ستمیس کیتا کنون در اثر عدم وجود  8363از سال  کاری حوادث

درصد  31عوامل در  نیچراکه ا ند،یآ یم دیپد یتیریاست که در اثر عوامل مد یاز حوادث یریشگیاروپا پ Seveso IIالعمل استاندارد 

 داشته اند. یتا کنون نقش عمده ا 8319در جامعه اروپا از سال  یحوادث کار
 

 :باشد یم ریبه شرح ز یمنیا تیریمد ستمیس یاجرا یایمزا

 یها و روش ها سکیدر مشخص کردن ر تیریبه مد نانیمراحل، اطم یدر تمام ستیز طیو مح یمنیپروژه از نظر مسائل بهداشت، ا یبررس

و  یسود آور شیها و افزا نهیکاهش هز ،یمنیمراحل ا یموجود در ارتباط با پروژه در تمام یاستاندارد ها تیکنترل و کاهش آن ها، رعا

 .ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا تیریمد یاستاندارد ها هیکل یمناسب، جهت اخذ و اجرا یبستر ساز یهانج یرقابت در بازارها

به سرپناه  ازیاز خود نشان داده است. ن یصنعت عمران رشد گسترده ا ر،یچند سال اخ یجهان، ط تیجمع یتصاعد شیافزا لیتکم یبرا

در هر  یکند که بخش قابل توجه دایتا بازار عمران گسترش پ ابدی یشکل ادامه م نیو امکانات به هم رسازه،یز ،یکار یفضا شتر،یب یها

 .ستشده ا لیتبد یاقتصاد

 ریاز صدمات و مرگ و م ییدرصد باال یو فرع یاصل یشود که با بررس یدر جهان محسوب م عیصنا نیاز خطرناک تر یکیعمران  صنعت

را داراست. صنعت عمران  با وجود سهم قابل  افتهیدر چند کشور توسعه  یمنیا یبرنامه ها یساز ادهیو پ یمربوط به کار با وجود برقرار

درصد مشاغل جهان را  7صنعت حدود  نیوبهداشت )گرد وخاک( کم اعتبار است. ا یخطرناک ،یخاطر دشواره ب ،یتوجه در اقتصاد جهان

به صنعت  در کشور یدرصد حوادث شغل 91موجود  یدر جهان است. براساس آمار ها یدرصد صدمات جان 41تا  91دارد. اما مسئول 

در  (88)است. یقابل توجه زانیدرصد براورد شده است، که م 85صنعت  نیاز حوادث در ا یفوت ناش زانیعمران اختصاص داشته و م

 حیصح یفاقد اجرا ایخود هستند  ییو سالمت هنوز در مراحل ابتدا یمنیا یکه در آنها برنامه ها رانیدر حال توسعه از جمله ا یکشورها

 یابیحال دست نیباشند. با ا یم یعمران یپروژه ها در یدر حال توسعه شاهد رشد قابل توجه یتر است. کشورها یبحران تیباشند وضع یم

 یدر پروژه ها تیریاز سوء مد یشده است. ساالنه هزاران نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث ناش لیچالش تبد کیبه  منیکار ا طیبه مح
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 یهاست که در اغلب کشورها تیالفع نیاز پرحادثه تر یکی یعمران یها تیفعال نیا انیدهند که در م یجان خود را از دست م یصنعت

 [81] .پر مخاطره قرار گرفته است یها تیجهان در صدر فعال

 مدیریت ایمنی در پروژه های آب و فاضالب طراحی ایمن، اجرای ایمن ءارتقا-1-2

با توجه به آن که شرکت آب و فاضالب فعالیت های زیادی را هم چون احداث چاه های آب، پمپاژ و ذخیره آب شرب در منابع، آزمایشگاه 

ها جهت انجام آزمایشات مختلف، ضدعفونی و انتقال آب از طریق حفاری و ایجاد شبکه آبرسانی، جمع آوری فاضالب خانگی خروجی و 

 IMSو سیستم مدیریت یکپارچه  EFQMهمه این کارها با بهره گیری از سیستم های مدیریتی در ها انجام می دهند. انتقال به تصفیه خانه 

برای انجام هرکاری باید امکاناتی فراهم  .ی گرددمبسترهای بسیار مناسبی در جهت ارتقاء مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی و بهداشت مهیا 

مطلوب بوده و در نقطه بهینه قرار گیرد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید در این زمینه انجام گیرد، قراهم شود تا نتیجه فعالیت مورد نظر 

کردن شرایط ایمنی و حفاظت با ضریب اطمینان استاندارد است. این عامل عالوه بر تأثیر مستقیم بر حفظ نیروی انسانی و کاهش هزینه ها، 

این در حالی است که  و در ضمن، انگیزه های الزم جهت ادامه فعالیت نیروی انسانی را ارتقاء می بخشد. بر مسائل فنی نیز تأثیر می گذارد

حوادث و اتفاقات ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، به طور اعم در جامعه و به طور اخص در بخش صنعت، هر روز 

 برد و در نهایت، تاثیر منفی و غالباً جبران ناپذیری در روند تولید بر جای  بین میحجم عظیمی از نیروی انسانی و سرمایه ها را از 

 می گذارد. البته تأثیر منفی اینگونه حوادث بر نیروی انسانی که جبران ناپذیر است و یا به سختی و با صرف زمان و سرمایه نسبتاً زیادی

 نکته مهم و تأسف بار این است که تجزیه و تحلیل وقایع می باشد.تأکید بیشتری دارای قابل جایگزینی است به مراتب حائز اهمیت و 

پیش آمده به سادگی نشان می دهد بسیاری از حوادث قابل پیشگیری بوده است، اما اغلب این بررسی ها به درستی صورت نمی گیرد و  

 ه ای برای ادامه فعالیت ها در پی داشته باشد.حتی بسیاری از حوادث ثبت نیز نمی شود تا بعدها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و تجرب

گیری به مراتب آسان تر و دارای هزینه بسیار کمتری از رفع عوارض ناشی از حوادث است، بدیهی شتوجه به اینکه همواره روش های پیبا 

بی تردید تامین شرایطی که امکان  .ردد.گفراهم  نآ است که باید اصول ایمنی را در هر نوع فعالیتی، در جایگاه خود منظور و امکانات تأمین

وقوع حادثه را به صفر برساند وجود ندارد، اما به کارگیری اصول علمی، فنی و تجربی در زمینه تأمین شرایط ایمنی، حفاظتی و بهداشت 

که ارزشمندترین عامل در  محیط کار، می توان ))احتمال(( بروز حادثه را به حداقل رساند. در این صورت قادر خواهیم بود نیروی انسانی را

انجام کار است به عنوان یک سرمایه ملی حفظ کنیم و از هدر رفتن سرمایه هایی که می توانند در افزایش و ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی 

ده موردنظر داشته به منظور برخورد علمی با هر پدیده ابتدا باید شناخت واقعی از پدی نقشی تعیین کننده داشته باشند، جلوگیری نماییم.

باشیم. اما متأسفانه در بیشتر موارد شناخت ما از مسائل اگر سطحی نباشد، حداقل جامع هم نیست و همین نقیصه باعث می شود که 

صورت مسأله به درستی طراحی نگردد. بدیهی است وقتی صورت مسأله مبتنی بر واقعیت ها نباشد، جست و جوی راه حل کار عبثی است. 

اخت هر پدیده باید با دیدگاهی سیستمی، موضوع را به صورت یک کل منسجم در نظر بگیریم و سپس با تفکیک اجزای تشکیل برای شن

طبق بخشنامه ایمن سازی کارگاه های پروژه های صنعت آب و فاضالب تهیه شده  دهنده مجموعه، به تجزیه و تحلیل چگونگی اجزا برسیم.

باید کارفرما اهداف و الزامات و استراتژی های ایمنی در پروژه ها را تعیین نموده و پیش بینی منابع مالی  ،صهقبل از اقدام به برگزاری مناق

و ارائه به واحد مالی انجام پذیرد. در مناقصات  انجام  جهت رعایت الزامات ایمنی و برآورد هزینه ها و خسارات احتمالی توسط واحد متقاضی

بایستی جداگانه مدنظر قرار گیرد. در این بخشنامه توصیه شده که شرکت های آب و فاضالب،  بزرگ ارزیابی بخش ایمنی پیمانکاران

 مشاوران طراح پروژه و دستگاه نظارت برای تهیه این بخش از ارزیابی در اسناد مناقصه، ارزیابی اسناد و نظارت بر اجرای موارد ایمنی از

نی باید هنگام تجهیز کارگاه، مرحله اجرایی و برچیدن کارگاه و ارزیابی نهایی و  اتمام کارشناس متخصص ایمنی استفاده نمایند. الزامات ایم

رت پروژه را در بر بگیرد. پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع به کار جلسه ای با حضور افراد کلیدی کارفرما، مشاور و پیمانکار و به صو

ایمنی در پروژه آگاه شود. دستورالعمل ها و بخشنامه های حاکم بر طراحی موارد طراحی  کارگاه آموزشی تشکیل تا پیمانکار از اهمیت موارد

 الگوی درست و مبانی طرح ها را تغییر می دهند وایمن را مدنظر قرارداده اند لکن زمانی که به لحاظ مسائل اقتصادی کارفرمایان 

 به پروژه تحمیلطراتی را با هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی آئین نامه ای را به گونه ای دیگر اجرا می نمایند در آینده مخا
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می نمایند. استفاده از مصالح نامرغوب و یا تجزیه نشده نیز خالف ایمن ماندن طرح در هنگام بهره برداری می باشد. طرح هایی که به  

بودن و یا نبودن چندین متخصص در کنار هم در لحاظ ماهیت کار مستلزم اجماع نظر چندین تخصص می باشد به دلیل فورس ماژور 

 مجموعه های کارفرمایی دارای طراحی جامعی نبوده و ممکن است منجر به بروز زیان های جبران ناپذیری شود.

و اجراء  اگر ایمنی را به عنوان یک محصول و فرآورده در اجرای پروژه ها در نظر بگیریم. این محصول نشأت گرفته از دو مولفه اصلی طراحی

ر یک پروژه الزم است طراحی ایمن و اجراء ایمن داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم یک دمی باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به ایمنی 

پروژه را به صورت کامالً ایمن طراحی نمائیم الزم است تا اطالعات دقیق و کاملی در مورد عامل موثر در پروژه بدست آورده و از این 

در واقع گام اول در جهت داشتن یک پروژه ایمن این است که در طراحی انجام  العات در انجام یک طراحی دقیق و علمی استفاده نمائیم.اط

 گرفته تمامی عوامل و پارامترهای موثر در پروژه از قبیل جنس و ساختار زمین موردنظر گرفته تا مصالح و دستگاه های مورد نیاز در اجراء

در  مچنین محاسبات علمی پروژه و لحاظ نمودن ضرایب ایمنی)خطای انسانی و منطقه ای زلزله و ... ( در نظر گرفته شوند.پروژه و ه

طراحی یک پروژه الزم است تا حالت های بحرانی که احتمال دارد برای پروژه در موانعی خاص اتفاق بیفتد در نظر گرفته شود. همچنین 

ژه به کار می روند نتوانند در حالت ایده آل و حدی خودکار کنند که برای این منظور الزم است مواد و مصالح امکان دارد مصالحی که در پرو

برای داشتن یک  مورد نیاز و پروژه ها به صورت رندومی مورد آزمایش قرار گیرند و از صحت و استاندارد بودن آن ها اطمینان حاصل شود.

ی بارندگی، زلزله، باد، سطح آب زیرزمینی و مواردی از این دست را در مورد محل پروژه دقیقاً مورد طراحی دقیق و ایمن می بایست آمارها

بسته به اهمیت پروژه)که پروژه های آب و فاضالب از نوع با اهمیت باال می باشند( نیز الزم  مطالعه قرار گرفته و در طراحی لحاظ شوند.

احی ها مدنظر قرارگیرند. نهایتاً الزم به ذکر است برای رسیدن به یک طراحی ایمن و ایده آل است که ضرایب ایمنی و آئین نامه ای در طر

که انجام می دهیم پیش بینی های الزم و راهکارهای مناسب جهت مقابله با حوادث و اتفاقات را انجام دهیم و  ای  الزم است که در طراحی

 یم.مسیرهای موازی )بای پس( جهت اینگونه مواقع داشته باش

همچنین باید در طراحی ها مدت زمانی که پروژه ها و تأسیسات نیاز به بازدید دوره ای و چک کردن داشته باشند مشخص گردد و عمر 

مفید پروژه ها و تأسیسات نیز قید گردد تا پس از آن با دقت و حساسیت  بیشتری با آن ها کار شوند. همچنین برخی از تأسیسات مورد 

 [89] کاتودیک و ... ( قرار گیرند.حفاظت های خاص )

 راهکارهای بهبود سیستم مدیریت ایمنی پروژه های عمرانی ایران با توجه به استانداردهای جهانی مذکور-2-2

که در سال های اخیر مدیران صنایع بزرگ، اغلب کارهای سخت و زیان آور و حادثه ساز و بیماری زا خود را به شرکت های  توجه به این با

پیمانکاری و مقاطعه کاری واگذار می نمایند و از این طریق از مسئولیت های قانونی خود در قبال کارگران این گونه شرکت ها شانه خالی 

اجرای برنامه و طرح  ر سال های اخیر محسوب می شود. لذامی کنند. این موضوع یکی از علل عمده افزایش بروز حوادث ناشی از کار د

کار  روهای کار شرکت های پیمانکاری و مقاطعه کاری که متأسفانه کارگران آن ها توسط متولیان حفظ سالمت و حفاظتتأمین سالمت نی

و از حداقل امکانات بهداشتی و ایمنی کار از جمله آموزش های بهداشت حرفه ای و حفاظت کار، معاینات، ه همواره به فراموشی سپرده شد

یت ات و تسهیالت بهداشتی و کمیته های حفاظتی فنی و بهداشت کار محروم می باشند و تاکنون اکثرقبل از استخدام و سالیانه، تأسیس

سقوط، برق گرفتگی و آوار شدن  کت ها از حداقل خدمات بهداشتی و ایمنی محروم مانده اند، ضروری می باشد.کارگران این گونه شر

د. از اقدامات ضروری در این مبحث بازرسی و نظارت دقیق برانجام مقررات عمرانی می باشن هایمصالح روی کارگران عمده ترین حوادث کار

الزم االجرا و قانونی توسط پیمانکاران، مهندسین ناظر، سرپرستان و کارگران می باشد. بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای 

اری اینگونه موارد به منظور پیشگیری از حوادث باید به صورت مقررات حفاظت فنی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آم

متأسفانه سیاست های درنظر گرفته شده در زمینه پرداخت تسهیالت ویژه به کارفرمایان برای ایجاد ایمنی در محل  جدی تر، پیگیری شود.

ست نقش کارفرمایان نیز در پیشگیری از حوادث تنبیهی است و تعریفی برای سیاست تشویقی وجود ندارد. بدیهی ا و  کار بیشتر بازدارنده

شغلی نقش اساسی و محوری است و تا زمانی که کارفرما به موضوع ایمنی و بهداشت کار و منافع و پیامدهای مثبت آن باور پیدا نکند الزام 

گشای بسیاری از ت نیروی کار راهقانونی چاره ساز نخواهد بود. یعنی در حقیقت نگرش دلسوزانه و با عقیده کارفرمایان به حفظ سالم
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بودجه الزم برای استفاده از وسایل ایمنی را  رنامه و بودجه بنابسامانی ها و شرایط نامناسب محیط های کار می باشد. در صورتی که سازمان 

 ایمنی با هم رقابت می کنند.جداگانه لحاظ کند و صورت وضعیتی نیز برای تأمین ایمنی در نظر بگیرد کارفرمایان برای رعایت نکات 

و امور اجتماعی در این زمینه  ،رفاه هرچند که مسئولیت اصلی پیشگیری از حادثه بر عهده کارفرمایان است ولی حوزه روابط کار وزارت کار

 رآورد.تمهیداتی در نظر گرفته که با پیگیری های مستمر و هماهنگ بودن دست اندرکاران کشور حادثه ناشی از کار را تحت کنترل د

به رو بوده اند.  ساله با بیشترین حوادث رو 23تا  24آموزش مهم ترین فاکتور برای کاهش حوادث است براساس اطالعات آماری جوانان 

کارگر به علت عدم آموزش بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از  8411تعداد  36براساس آمار اداره کل بازرسی وزارت کار، در سال 

مبحث بی احتیاطی کارگر، ضعف  37و  36ند. براساس آمار ارائه شده توسط اداره بازرسی کار استان تهران در مقایسه دو سال دست داد

ح جهت مرتفع شدن مشکل بی احتیاطی کارگر آموزش موثر می تواند راهکاری صحی .[9] تأمل دارد ما جایرمدیریت و عدم نظارت کارف

ات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و مراکز استانی آن، آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی باشد. از وظایف مهم مرکز تحقیق

باید به  کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند، می باشد.

را از هم جدا نمود. ایمنی و بهداشت کار جزئی از کار می باشد؛ زیرا تا  نگاه کرد نه اینکه آن دوایمنی و بهداشت کار به عنوان بخشی از کار 

)البته از دیدگاه خویش( ایمنی را رعایت  هنگامی که ایمنی را از کار جدا نماییم، کارفرما به خود اجازه خواهد داد در شرایط اضطراری

کردن ایمنی از کار و کار بدون ایمنی امکان پذیر  ی وقتی ایمنی جزئی از کار محسوب شود، جداننماید و به کار بدون ایمنی ادامه دهد. ول

 مقاالت بسیار زیادی با گستره وسیعی از موضوعات ایمنی در حوزه عمرانی منتشر شده اند. نتایج حاصله از این تحقیقات نخواهد بود.

و یا هر یک از بحث های آن را فراهم کند و کمک خوبی باشد. یک مرور کلی  می تواند نقش یک شالوده برای پیشرفت در مدیریت ایمنی 

ی بر مطالعات تا ایمنی برای همه ذینفعان در زمینه ایمنی ضروری است تا بتوانند به یافته های جامعی دست یابند و از آن برای مطالعات آت

 .[9] یرددر زمینه مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار گ

 آب و فاضالب یدر اجراء پروژه ها یمنیا-3-2

در اجراء پروژه ها بسته به نوع پروژه یکسری موارد ایمنی عمومی است که می بایست در تمامی پروژه ها رعایت گردد و پیگیری موارد 

 ایمنی خصوصی است که بسته به نوع پروژه می بایست رعایت گردند. که سرفصل تمام این عوامل عمومی و خصوصی به شرح ذیل 

 می باشند.

 ران و عوامل اجرائی که دارای حداقل آموزش در مورد پروژه مورد نظر باشند.استفاده از کارگ-8

 اجراء پروژه و تاکید بیشتر بر رعایت موارد ایمنی در آن مواقع ین حپیش بینی مقاطع بحرانی در  -2

 پروژهاستفاده از لباس، کفش، کاله، عینک و یا ماسک ایمنی بسته به نوع فعالیت کارگر و عوامل اجرائی در  -9

 بازدیدهای دوره ای و اتفاقی از کارگاه و الزام کارگران و عوامل اجرائی پروژه و عوامل اجرائی در پروژه -4

ه در حین اجراء و مطالعه و مقایسه تغییرات به وجود آمده احتمالی و فرم خاک، خیز تیر و سقف و یا کل سازه جهت ژبررسی دقیق پرو -5

 ارائه راهکار جهت توقف آن و ممانعت از بروز حادثه پیش بینی احتمال وجود حادثه و

 استفاده از عالئم، هشدار دهنده و سنسورهای مختلف جهت آگاه کردن عابرین، رانندگان و یا عوامل اجرائی -6

 استفاده از داربست های مناسب جهت جلوگیری از نزدیک شدن عابرین و ... به محل پروژه -7

 ناسب جهت جلوگیری از سقوط مصالح و اشیاء و افراداستفاده از داربست های م -1

 استفاده از پلکان ها و نرده های مناسب برای عبور عابرین -3
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 رعایت موارد ایمنی اشاره شده در مباحث آئین نامه و الزام به رعایت آنها از طرف پیمانکار و عوامل اجرائی -81

ارکوب و سرکوب های دیواری مناسب جهت نگهداری دیواره ها در حین گودبرداری استفاده از دیوارهای نگهدارنده و شمع ها و دیو -88

 های ترانشه ها و مخازن و ...

استفاده از افراد مجرب و متخصص جهت راه اندازی تابلوهای برق و پمپ های آب که در شروع پروژه به صورت موقت نصب و تا آخر  -82

 گیرند و قراردادن این تجهیزات در محل های ایمن و دور از دسترس پروژه با همان کیفیت مورد استفاده قرار می

عدم استفاده از برخی لوله هایی که استفاده از آن ها چه در حین اجراء )غبارهای ناشی از برش( و چه بعد از اجراء ممکن است سبب  -89

 بروز آلودگی و خطر شوند.

رد )از استفاده از وسایل و تأسیسات با فشار بیش از استاندارد و یا در مدت زمان بیش از استفاده از تجهیزات و تأسیسات با فشار استاندا -84

 استاندارد که ممکن است باعث بروز حادثه شوند جلوگیری گردد(.

 ز حادثه.رعایت مسائل ایمنی در کار با برخی از تأسیسات سمی مانند کلر زنی ها و اتخاذ تدابیر و پیش بینی های الزم در صورت برو -85

 الزام به وجود حداقل وسایل تجهیزات کمک های اولیه در محل پروژه )بسته به حجم پروژه این امکانات متغیر می باشند(. -86

به شرح ذیل می  شده استمشاهده  از مواردی که در بازدید از پروژه های اجرای خط های آب و فاضالب استان مازندران بیشتر هایی  نمونه

 :باشد

 سول اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه در پروژه وجود ندارد.تابلوی مشخصات پروژه کپ -8

 2طوری که برای انجام فعالیت در ارتفاع حدود ه بیل زنجیری به کار رفته در پروژه به دلیل کوچک بودن بازوی آن مناسب نبوده ب -2

 متری از کف آسفالت با زیرسازی ناپایدار مستقل بوده، امکان واژگونی آن وجود دارد.

 در داخل ترانشه نردبان جهت خروج اضطراری کارگران در دسترس نبوده است. -9

 کابل های برق که دارای زدگی بوده است در محدود پروژه پخش بوده که در این حالت احتمال برق گرفتگی دور از ذهن نمی باشد. -4

 [8] محدوده پروژه نامحصور نبوده است. -5

 روش تحقیق  -3
 پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است، 

 جمع آوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف دار که با 

ن، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه شامل دسته ای از بهره گیری از مقیاس های گوناگو

پرسش هاست که بر طبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو  براساس تشخیص خود 

ات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه جواب ها را در آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه کسب اطالع

نامه است که امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم دالیل مهم برای استفاده از پرسش مورد مطالعه یکی از

 اطالعات صحیح، درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است ردنودست آه پرسشنامه در ب

عملکرد روش های  فاکتورهای و حوادث شناسایی برای ها نامه آیین و منابع روی بر مطالعاتیو با  ای کتابخانه صورته ب ابتدا پژوهش این

 پروژه ها در ایمنی موارد روش های مدیریت بازدید و پرسشنامه  طریق از سپس و گرفت آب و فاضالب انجام های پروژه ایمنی مدیریت
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و در آخر تحلیل داده ها با  رفته گمورد ارزیابی قرار  متخصصین نظر پرسشنامه، طریق از سپس و رار گرفتق شناسایی و مطالعه مورد

 د.شانجام   spssنرم افزار آماریاستفاده از 

و جامع از  قیدق یا یابیبه ارز یابیشد. به منظور دست یبررس یدر پروژه عمران یمنیا تیریمد ستمیس  تیپژوهش، وضع نیانجام ا یبرا

از جمله  نفعیذ یگروه ها هیشده از کل ینیب شیپ یها یو تعهدات در صنعت آب و فاضالب استان مازندران ورود یمنیموجود ا تیوضع

 .شد لیپرسشنامه تکم 819تعداد  تیدر نها یش بینی گردید و پ مهیب یمشاوران، مالکان و شرکت ها مانکاران،یپ

 یبه بررس یکل کردیموارد با دو رو نیشد. ا یبررس یپروژه عمران 21در  یمنیا تیریمد ستمیس  تیها ، وضع ستیانجام چک ل یبرا

 .پرداخته است یکل یشاخص ها نیمجموع پروژه ها به تدو تیوضع زیاز پروژه ها و ن کیهر  تیوضع

مجموعه شامل  نینه گانه استوار است، استفاده شد. ا یمنیکه براساس اصل ا  مانکارانیپ یاز پرسشنامه  قیموضوع تحق یبه منظور بررس

و  یابیمشارکت کارگران، ارز ،یمنیآموزش ا ت،یامن یاجرا یبرا یانسان یرویآن، ن تیریدرباره مشخصات شرکت، تعهدات مد یسواالت

 یکه شرکت ها ییپرسش نامه ها گر،ید یباشد. از سو یحوادث و موادمخدر و تست الکل م قاتیتحق ،یفرع یدادهاقرار تیریمد ص،یتشخ

 ایکنند که آ یمشخص م یاتخاذ کرده اند و حت رانیرا در بازار ا مهیب یها استیس نیتر عیو شا نیشتریرا مورد هدف قرار داده ها ب مهیب

 ی. تمامریخ ایشده است  یبررس مهیب ندگانیحوادث توسط مجموعه نما ایشده و آ میتنظ مانکارانیپ یمنیبراساس سوابق ا مهیحق ب

  وجود ندارد.  ردیرا اندازه بگ رهایمتغ  اسیمق ایکه رتبه  یسوال چیدارند. ه ریبله/خ ایسواالت پاسخ کوتاه 

 تدوین چک لیست ها-1-3

رمت کلی این چک لیست ها در برای هر یک از موضوعات مورد بررسی در چهار حوزه فوق چک لیست های امتیازدهی تهیه گردید. ف

 نشان داده شده است. 2جدول 

 
 فرمت کلی چک لیست های ممیزی :2جدول

ف
دی

 ر
 سوال

 وضعیت

خیلی ضعیف  توضیحات

(1)امتیاز  

ضعیف 

(8)امتیاز  

 متوسط

(2)امتیاز  

خوب 

(9)امتیاز  
 عالی

8        

 

 عمده های انطباق عدم رفع-2-3

 این در موجود ضعف های ریشه یابی برای .گرفت قرار ضعیف بسیار و ضعیف سطح در ها حوزه اکثریت گرفته صورت های بررسی با مطابق

 امتیاز میانگین ترین پایین که سؤاالتی موضوع و گردید محاسبه مربوطه لیست های چک سؤاالت از یک هر برای امتیازات ها میانگین حوزه

 .شدند انتخاب ضعف اصلی علل عنوان داشتند به حوزه هر در را

 

  تحلیل نتایج-4

 در شاغل فنی و ایمنی کارشناسان و پیمانکاران و کارفرمایان و مدیران از تن 819 تهیه و برای پرسشنامه819تعداد  :پرسشنامه هاالف( 

 پاسخ دریافت گردید.819 میان این از. شد فرستاده عمران صنعت

ان نفر مدیر  21پیمانکاران و کارشناسان فنی و ایمنی، نفر  68)کارفرمایان(،  ارشد مدیران از نفر 84شامل دهندگان پاسخ جمعیتی ترکیب

 ادند.دجواب  spssکه به همه ی سواالت تحقیق بر اساس نرم افزار پروژه و مشاوران بود
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 تفاوت وجود دارد؟ یمنیو ا یو کارشناسان فن مانکارانیپ نیب یمنیا تیریمد ستمیس ایسوال اول: آ-1-4

 9در بین دست اندرکاران پروژه های آب و فاضالب اعم از پیمانکاران و کارشناسان فنی و ایمنی استان مازندران به صورت جدول 

 باشد.می  
 مربوط به پیمانکازان و کارشناسان فنی :3جدول 

 

 

 1 کلش                       

منابع منابع و کافی در پیمانکاران نظارت های منظم سایت توسط مدیر ارشد متعهد،تهیه  "حائز اهمیت در ه شده بیشترین مقدار مشاهد

 "می باشد. 21،خیلی زیاد و مقدار   41بین بازه بیشتر از 

 

 

 

 

www.cpjournals.com


 www.cpjournals.com                                                                                                       نشریه عمران و پروژه                                          

 

 8931 شهریور  ،4شماره   ، اولسال 

 
21 

 

 سوال دوم: اولویت بندی سیستم مدیریت ایمنی در گروه مشاوران از لحاظ مشاهدات چگونه است؟-2-4

 نتایج برحسب مشاهده و مقدار حائز جدول زیر آمده است:

 مربوط به مشاوران:  4جدول

 

 

 2 کلش                       

، خیلی کم و 81بین بازه کمتر از  "مشوق قرار دادن برای پیمانکاران به در نظر گرفتن ایمنی درگروه مشاوران، "ین مقدار مشاهده در بیشتر

 .می باشد 21مقدار 
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 3 کلش                       

 می باشد. 81دار بیشترین مقدار حائز اهمیت حق مشاور برای متوقف کردن کار در شرایط تخلف ایمنی درگروه مشاوران، کم و متوسط ، مق

 سوال سوم: الویت بندی سیستم مدیریت ایمنی در گروه کارفرمایان چگونه است؟-3-4

 مربوط به کارفرمایان : 5جدول

 

الزم به ذکر است با توجه پرسش نامه مشاوران، پاداش و تنبیه فیزیکی از عوامل تأثیرگذار بر سیستم مدیریت ایمنی است و می تواند در 

 بحث و بررسی میدانی قرار گیرد.ی مورد تآتحقیقات 

مشاور برای متوقف کردن کار شرایط تخلف ایمنی یکی از موضوعات پر چالش است. که در صورت رعایت نکردن تعهدات مدیر پروژه  قح

 مسئول ، کار تعطیل شود.

روژه مورد توجه قرار می گیرد. این نوع با اجرای سیستم مدیریت ایمنی در واقع عناصر این برنامه همانند آموزش و تمرین در سازمان و پ

برنامه ها باعث باالتر رفتن سطح آگاهی و دانش عمومی کارگران نسبت به مسائل ایمنی و در نتیجه ارتقاء سطح ایمنی فعالیت های شغلی 

 آنان می باشد.

 ه طور مثبتی تاثیرگذار است.این امر نشانگر این موضوع است که سیستم های ایمنی بر روی نگرش ها و فعالیت های افراد ب

اما عملکرد ایمنی آن  یند مناقصه گذاری با اینکه شرکت کنندگان در مناقصه از نظر فنی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرندآدر کشور ما در فر

ب پیمانکار برنده شده در . از این رو تأثیر رفتار ایمن بر انتخااشته استدها در گذشته تأثیر بسیار جزئی در برنده شدن آن ها  در مناقصه 

 مناقصات از اهمیت کمتری برخوردار است.
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 4 کلش                       

می  82، کم و مقدار 21تا 81بیشترین مقدار  مشاهده، حائز اهمیت مالک به اجرای ایمن در پروژه نیاز دارد درگروه کارفرمایان، بین بازه 

 .باشد

 های بیمه چگونه است؟سوال چهارم: الویت بندی سیستم مدیریت ایمنی در گروه شرکت -4-4

 
 مربوط به شرکت های بیمه: 6جدول 

 

 بازرسی های پروژه در حال انجام:-5-4

دارند. اما آنچه در اینجا مشهود است اهمیت برنامه ریزی انجام شده از اهمیت زیادی برخور پاسخ دهندگان معتقدند میزان بازرسی های

وانی تعداد بازرسی نیز خ دهندگان اهمیت این موضوع از فراسقرارگیرد. به عقیده پامواردی است که می بایستی مورد مشاهده و بازرسی 

 :بیشتر است

 فراوانی دفعات بازرسی

 برنامه ریزی در مورد آنچه بایستی مورد مشاهده قرار گیرد.
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 بازرسان ایمنی ماهر با دانش

ایمنی نقش مهمی در سیستم مدیریت ایمنی یک پروژه عمرانی  اما نگهداری مدارک ایمنی پیمانکاران به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی

 دارد.

ست.وجود تمام اسناد مرتبط با ایمنی در سایت ، مرور و تغییر اسناد و مواقع لزوم، اطالع رسانی و مورد تغییرات اعمال شده از موارد مهم ا

 
 

 5 کلش                       

 می باشد. 81، مقدار  81ی بیمه، بین بازه بیشتر از بیشترین مقدار مشاهده بازرسی پروژه های در حال انجام درگروه شرکت ها

 

 

 6 کلش                       

 می باشد. 3بیشترین مقدار حائز اهمیت مرور مدیریت سیستم ایمنی و سالمت پیمانکار درگروه شرکت های بیمه، کم ، مقدار 
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 چک لیست-6-4

 نتایج بررسی چک لیست ها :7جدول

 

 

 یمنیها و گزارشات ا دیباز-7-4
مهم  اریگزارش و فرمت آن بس یخاص و متحدالشکل باشد طراح یبه شکل دیاطالعات با یجمع آور یشده برا یجمع آور یها گزارش

 یحاو دی. گزارشات مهم باندیمختصر استفاده نما نیو همچن یسیمشخص و کوتاه نو یاز قواعد نوشتار دیبازرسان با میت ایاست. شخص 

استاندارد کمک به شفاف  یفرم گزارش ده کیباشد. استفاده از  تیریمد میت یعکس ها و مستندات مهم برا ،نقشه ها ،یا لهیم ینمودارها

 کند. یاتفاقات و اطالعات م یساز

و  هیبا تجز ماید.ن یسینو ادهیز زا زیو پره دیگزارشات کوتاه و مف دیرو با نیکند از ا یبرگزار م یبار جلسات کیهر چند ماه  تیریمد میت

مناسب و کارا آنها را  یکرد و با اقدامات اصالح ییرا شناسا یو بهداشت یمنیهای ا یتوان نواقص و کاست یم یراحته ها ب دادیرو نیا لیتحل

 حذف کرد.

 یکی از مهمترین عوامل ارتقای سطح عملکرد ایمنی سازمان آموزش و تمرین می باشد. آموزش

 دوره های آموزشی برای تمامی افراد -

 محتوای دوره های آموزشی -

 های آموزشی انجام شدهارزیابی دوره  -

 جمع بندی -5

 : مانکارانیدر پ یمنیا تیریمد

 هیو تجز مانکاریهای پ تیدارد تا با نظارت کامل بر فعال تیمسئول زیکارکنانش را  بر عهده دارد اما کارفرما ن یمنیا هیاول تیمسئول مانکاریپ

کند. با توجه به تجربه های ناگوار گذشته ثابت شده است که  رییجلوگ یهای احتمال بیاز بروز حوادث وآس یمنیآنها از نقطه نظر ا لیتحل

که  مانکاریینکته توجه داشت پ نیبه ا دیباشد و با یم نییضعف و عملکرد با درجه پا یدارا یمانکاریپ یشرکت ها یمنیا تیریمد عملکرد

بنام  یشرکت آب و فاضالب دستورالعمل نیهم یندارد. برا یتعهد چندان زیکار ن تیفیبه ک ستیسالمت و جان انسان ها متعهد ن ،یمنیبه ا

 کرده است. عیتوز یمانکاریپ یشرکت ها یو در تمام هیته مانکارانیپ یمنیدستورالعمل ا
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نظارت از مرحله عقد قرارداد شروع شده و تا اتمام  رد،یگ یانجام م مانکارانیو بهره برداری توسط پ یکه اکثر طرح های عمران ییآنجا از

  دیبازد یهای سرزده از طرح های عمران دیدر بازد زیشرکت ن یمنیواحد ا نیگردد و همپن یم حولمانکارانریپ هپروژه از سوی شرکت ب

 دهند. یانجام م ستیبا استفاده از گزارش و چک ل یمنیالزم را براساس اصول ا یها یو بررس یابیزکنند و ار یم

شده و برای  تبث مانکارانیپ ارائه شده و در پرونده ت و بهداشت کار شرکت آب و فاضالبحفاظ تهیدر کم مانکارانیهای پ یابیارز جهینت

باشد و باال  یحفاظت و بهداشت کار م تهیکسب شده از نظر کم ازاتیامت مانکاران،یاز شاخص های مثبت پ یکیبعدی  یپروژه های عمران

 .است تیمهم و حائز اهم اریبس مانکارانیپ یبرا یمنیا ازیبودن امت
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