
 آیین نبمه بکبرگیری مسئول ایمنی در کبرگبه هب

ایوٌی  ّسف : ایي آییي ًبهِ ثِ هٌظَض اضتمبی سغح ایوٌی زض وبضگبُ ّبی هطوَل ٍ ًظبهٌس ًوَزى ثىبضگیطی افطاز ضبیستِ ٍ ٍاجس غالحیت زض ظهیٌِ

 تسٍیي گطزیسُ است.ٍ پیطگیطی اظ حَازث ًبضی اظ وبض ٍ ثطای غیبًت اظ ًیطٍی اًسبًی ٍ هٌبثغ هبزی وطَش 

لبًَى وبض جوَْضی اسالهی ایطاى تسٍیي ٍ ثطای توبهی وبضگبّْبی هطوَل ایي لبًَى الظم االجطا  85ٍ86زاهٌِ ضوَل : ایي آییي ًبهِ ثِ استٌبز هَاز 

 هی ثبضس.

ی ، ثب تَجِ ثِ ضطایظ ٍ هربعطات وبضفطهب هىلف است ثِ هٌظَض اجطای آییي ًبهِ ّبی ایوٌی ٍ حفبظت فٌی هػَة ضَضایؼبلی حفبظت فٌ-1هبزُ 

( ، افطازی ضا وِ هغبثك ایي آییي ًبهِ تبییس غالحیت ضسُ اًس ضا ثِ ػٌَاى هسئَل/هسئَالى ایوٌی 1وبضگبُ ٍ ثطاسبس ضطح ٍظبیف پیَست ضوبضُ )

 ثىبضگیطی ًوبیس.

ایوٌی ، ضاثظ ایوٌی ، ّویبضایوٌی ، وبضضٌبس ایوٌی زض توبهی افطازی وِ ثب یىی اظ ػٌبٍیي : هسئَل حفبظت فٌی ، افسط ایوٌی ، ًبظط  –تجػطُ 

سیِ ، زض وبضگبُ ّب فؼبلیت هی ًوبیٌس، هطوَل ایي آییي ًبهِ ثَزُ ٍ الظم است غالحیت ًبهجطزگبى تَسظ ازاضُ ثبظضسی وبض ثطضسی ٍ پس اظ اذص تبیی

 وبضگبُ ػْسُ زاض ٍظبیف هحَلِ هٌسضج زض ایي آییي ًبهِ گطزًس.

گصاضی ٍ تؼییي اٍلَیت جصة ٍ ًحَُ حضَض هسئَل/هسئَالى ایوٌی زض وبضگبُ ّبی هطوَل ، ثطاسبس ٍسؼت وبضگبُ، تؼساز سیبست -2هبزُ 

ّس وبضگطاى ضبغل، ًَع فؼبلیت ٍ هربعطات هَجَز، ثِ جعهَاضزی وِ زضآییي ًبهِ ّب ٍ همطضات لبًًَی هطثَعِ العام گطزیسُ،ثطاسبس ضَاثغی ذَا

ىل اظ ًوبیٌسگبى وبضگط ٍوبضفطهبزض ضَضای ػبلی حفبظت فٌی ٍازاضُ ول ثبظضسی وبض تسٍیي ٍ تَسظ هسیط ول ثَزوِ تَسظ وبضگطٍّی هتط

 ثبظضسی وبض اثالؽ ذَاّس گطیس.

( ایي آییي ًبهِ ، تَسظ ازاضُ ول تؼبٍى ، وبض ٍضفبُ 2احطاظ ٍ غسٍض تبییسیِ غالحیت ثطای هسئَل ایوٌی ، هغبثك جسٍل پیَست ضوبضُ ) -3هبزُ 

 جتوبػی استبى ) ازاضُ ثبظضسی وبض( اًجبم هی ضَز.ا

 تبییسیِ غالحیت هسئَل ایوٌی ثب اهضبی ضییس ثبظضسی وبض استبى ثطای هست زٍ سبل غبزض ذَاّس ضس. -1تجػطُ 

ضسی اظ هحل توسیس هجسز غالحیت هسئَل ایوٌی ، ثبثطضسی هستٌسات اضایِ ضسُ هطتجظ ثب ضطح ٍظبیف، عی زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ ثبظ -2تجػطُ 

 وبضگبُ تَسظ ثبظضس وبض هحل اًجبم ذَاّس ضس.

زض غَضت اػتطاؼ هتمبضی ثِ ػسم تبییس غالحیت ، ًظط هسیط ول استبى اػالم ٍ زض غَضت اػتطاؼ هجسز ، هَضَع تَسظ ازاضُ ول  -3تجػطُ 

 ثبظضسی وبض ثطضسی ٍ اػالم ًظط لغؼی ذَاّس گطزیس.

تبییس غالحیت ، ثٌبثط تطریع ازاضُ ول ثبظضسی وبض ٍ هغبثك همطضات جبضی وطَض ، لبثل ٍاگصاضی ثِ ثرطْبی غیط حبوویتی فطآیٌس  -4تجػطُ 

 ثرص غیطزٍلتی ذَاّس ثَز.

هسئَل/ هسئَالى ایوٌی هَظف ثِ گصضاًسى زٍضُ ّبی آهَظش ػوَهی ٍ ثبظآهَظی ترػػی ذَاٌّس ثَز وِ تَسظ هطجغ شیػالح هَضَع  -4هبزُ 

وبضگطاى ، وبضفطهبیبى ٍ وبضآهَظاى ٍ ثب ّوبٌّگی ازاضُ ول ثبظضسی وبض تؼییي ٍ تَسظ هجطیبى آهَظضی شیػالح ثطگعاض آییي ًبهِ آهَظش ایوٌی 

 هی گطزز.

افطازی وِ گَاّیٌبهِ لجَلی زض آظهَى ّبی ازٍاضی زٍضُ ػوَهی ایوٌی وِ تَسظ هطوع تحمیمبت ٍ تؼلیوبت حفبظت فٌی ٍ ثْساضت وبض  -1تجػطُ 

 ضا اضایِ ًوبیس ، اظ ضطط اضایِ گَاّیٌبهِ زٍضُ ػوَهی هؼبف هی ثبضٌس. ثطگعاض هی گطزز

ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ ثبظآهَظی هَضز ًیبظ هسئَل / هسئَالى ایوٌی ضبغل زض وبضگبُ ، تَسظ وبضفطهبی هطثَط  -2تجػطُ 

 پطزاذت ذَاّس گطیس.

 



 

ثِ تغجیك ضطایظ هسئَل /هسئَالى ایوٌی وبضگبُ وِ لجل اظ تػَیت ایي آییي ًبهِ هطغَل  وبضفطهب هىلف است ظطف هست یىسبل ًسجت -5هبزُ 

 ثىبض ثَزُ اًس ثب هفبز آییي ًبهِ السام ًوبیس.

طاظ افطازی وِ لجل اظ تػَیت ایي آییي ًبهِ ، ثب ػٌَاى هسئَل ایوٌی زض وبضگبُ هطغَل ثِ وبض ثَزُ اًس، ثب اضایِ گَاّی سبثمِ اظ ضطط اح –تجػطُ 

 ضضتِ تحػیلی هؼبف هی ثبضٌس.

( ایي آییي ًبهِ، زض پبیبى 1وبضفطهب هىلف است تطتیجی اتربش ًوبیس تب گعاضش ػولىطز هسئَل ایوٌی ثطاسبس ضطح ٍظبیف پیَست ضوبضُ ) -6هبزُ 

ظضسی ازاضُ تؼبٍى، وبض ٍ ضفبُ ّط فضل ثِ غَضت هىتَة ئ یب اظ عطیك سبهبًِ الىتطًٍیىی وِ ثِ ّویي هٌظَض عطاحی ذَاّس ضس ، ثِ ٍاحس ثب

 اجتوبػی هحل اضسبل ٍ یب زض سبهبًِ ای وِ اػالم ذَاّس ضس ، ثجت ًوبیس.

وبضفطهب هىلف است زض غَضت لغغ ضاثغِ وبضی ثب هسئَل ایوٌی ، هطاتت ضا ثِ ازاضُ تؼبٍى ، وبض ٍضفبُ اجتوبػی هحل) ثبظضسی وبض( اػالم  -8هبزُ 

 فطز ٍاجس ضطایظ السام ًوبیس ثغَضی وِ تحت ّیچ ضطایغی وبضگبُ ثسٍى هسئَل ایوٌی ًجبضس.ٍ ثالفبغلِ ًسجت ثِ جبیگعیٌی 

هسئَلیت اجطای ضطح ٍظبیف هسئَل ایوٌی وِ زض ایي آییي ًبهِ شوط گطزیسّجؼْسُ وبضفطهب ثَزُ ٍ ثىبضگیطی ضرع یب اضربظ هصوَض  -9هبزُ 

 ثطاسبس فبًَى وبض ٍ سبیط لَاًیي ٍ همطضات زیگط ًرَاّس ثَز. ضافِ هسئَلیت ّبی لبًًَی وبضفطهب زض لجبل ٍظبیف هحَلِ

ضَضای  31/1/1394لبًَى وبض جوَْضی سبالهی ایطاى زض جلسِ هَضخ  176ٍ 85،86،91تجطغِ ثِ استٌبز هَاز  9هبزُ ٍ  9ایي آییي ًبهِ هطتول ثط 

 ٍضفبُ اجتوبػی ضسیس.ثِ تػَیت ٍظیط تؼبٍى ، وبض  16/2/1394ػبلی حفبظت فٌی تسٍیي ٍ زض تبضید 

 ضطح ٍظبیف هسئَل ایوٌی -1پیَست ضوبضُ 

 ّوىبضی ٍ تططیه هسبػی ثب ثبظضسبى وبض -1

طضات ضٌبسبیی ٍ هستٌس ًوَزى آییي ًبهِ ّب  ٍ زستَض الؼولْبی ایوٌی هطتجظ ثب فؼبلیت وبضگبُ ٍ پیگیطی زض ذػَظ اًغجبق وبضگبُ ثب لَاًیي هم -2

 وطَض

 تْیِ ثطًبهِ ّبی پبسرگَیی ٍ وٌتطل ذغطات هَجَز زض وبضگبُضٌبسبیی ذغط، اضظیبثی ضیسه ٍ  -3

 پیگیط ی ثطًبهِ ّبی هطثَط ثِ الساهبت اغالحی ٍ ثْجَز ضطایظ ایوٌی زض وبضگبُ ٍ ًظبضت ثط اجطای آًْب -4

هستٌسًوَزى ًتبیج ٍ اػالم ثِ تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ثِ هٌظَض ثبظضسی هستوط اظ فطآیٌس اًجبم وبض ٍ ضطایظ وبض وبضگطاى وبضگبُ زض ذػَظ ایوٌی ٍ  -5

 هسیطیت ٍ پیگیطی تػویوبت هسیطیتی.

تىطاض ثجت آهبض حَازث ًبضی اظ وبض ٍ گعاضش آى ثِ ازاضُ تؼبٍى، وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی هحل ٍ ّوچٌیي تجعیِ ٍ تحلیل آًْب ثِ هٌظَض جلَگیطی اظ  -6

 هَاضز هطبثِ

ضْبی ایوٌی وبضگطاى وبضگبُ ٍ ّوچٌیي اًجبم الساهبتی زض ظهیٌِ فطٌّگ سبظی ٍ ّوىبضی زض ظهیٌٌْیبظ سٌجی ،آهَظش ٍ سٌجص اثط ثرطی آهَظ -7

 اعالع ضسبًی هَضَػبت هطتجظ ثب ایوٌی

ًیبظ سٌجی ، ًظبضت ثط ذطیس ، آهَظش ، تحَیل ٍ استفبزُ اظ ٍسبیل حفبظت فطزی ٍ ّوچٌیي ثبظزیس ٍ هؼبیٌِ ٍسبیل هصوَض ثجْت جبیگعیٌی  -8

 تجْیعات هؼیَة زض وبضگبُ

بضت ثط ًظن ٍ تطتیت ٍ آضایص هَاز اٍلیِ ٍ هحػَالت ٍ استمطاض هبضیي آالت ٍ اثعاض وبض ثِ ًحَ غحیح ٍ ایوي ٍ ّوچٌیي تططیه هسبػی زض ًظ -9

 تغبثك غحیح وبض ٍ وبضگط ز ضهحیظ وبض ٍ ّوچٌیي ًظبضت ثط هسیطیت تغییط ز ضوبضگبُ.

 زستگبّْب ٍ اثعاض ّب ٍ ًظبضت ثط ضػبیت زستَض الؼولْبی هصوَض تْی ٍ تسٍیي زستَض الؼولْبی ایوٌی ٍ حفبظت فٌی ثطای توبهی -10

ذػَظ ضٌبسبیی اػوبل ًبایوي ثجْت ایطاز تصوطات ٍ تطَیك ٍ ایجبز اًگیعُ هٌبست ثطای اػوبل ٍ فتبض ایوي زض وبضگطاى ٍ پطٌْبزات الظم زض ایي  -11

 ثِ وبضفطهب



 

وٌص زض ضطایظ اضغطاضی ٍ ّوچٌیي ثطگعاضی هبًَضّبی آهبزگی زض ضطایظ ّوىبضی زض تسٍیي ضٍیِ اجطایی آهبزگی ٍ هسیطیت ثحطاى ٍ ٍا -12

 اضغطاضی

مطضات اػالم ًظط زض اهَض ایوٌی پیوبًىبضاى ثىبض گطفتِ ضسُ زض وبضگبُ ٍ ایجبز ّوىبضی الظم ٍ هٌبست ثب پیوبًىبضاى زض جْت ضػبیت لَاًیي ٍ ه -13

 ایوٌی تَسظ ًبهجطزگبى ٍ اضیِ گعاضش ثِ وبضفطهب

 لسلت آهَظضی ٍ ثبظآهَظی ، ّوبیص ّبٍ جلسبت هطتجظ ثب هَضَع ایوٌی ٍ ثْساضت زض وبضگبُضطوت زض ج -14

 پیگیطی زض جْت اذص گَاّیٌبهِ ّبی ایوٌی الظم ثطای ٍسبیل ٍ تجؼیعات هغبیك ثب آییي ًبهِ ّبی هطتجظ ًظیط اضت، زیگ ثربض ٍ ... -15

 طس لطاض زازى آى ثطای افطاز زض هؼطؼهَاز  ضیویبیی هغبثك فطهت ّبی استبًساضز ٍ زض زست MSDSتْیِ  -16

اذص هستٌس ًوَزى ٍ ثطضسی گعاضضبت ، ضىبیبت ٍ اػتطاضبت ٍاضزُ زض ذػَظ هسبیل ایوٌی ٍ اضجبع هَضَع ثِ وویتِ ٍ افطاز هسئَل ز ضوبضگبُ  -17

 ثطای تػوین گیطی 

 اًجبم سبیط ٍظبیف هحَلِ زض حَظُ ایوٌی -18

 لیت هسئَل ایوٌی ضطایظ غسٍض تبییسیِ ثطای فؼب -2پیَست ضوبضُ 

 اضایِ هساضن ظیط: -الف

 . هؼطفی ًبهِ اظ وبضگبُ هتمبضی1

 ، تػَیط ثطاثط اغل گَاّی پبیبى تحػیالت هغبثك ضضتِ ّبی جسٍل شیل  3*4. تىویل فطم ثجت ًبم ثِ ّوطاُ یه لغؼِ ػىس 2

 گَاّی لجَلی زض زٍضُ ّبی آهَظضی شیل : -3

 هَى ازٍاضیزٍضُ ػوَهی ایوٌی یب گَاّی لجَلی زض آظ

 ( (Risk assessmentزٍضُ ضٌبسبیی ذغط ٍ اضظیبثی ضیسه 

 ضطوت زض جلسِ تَجیْی ضطح ٍ ظبیف

 زٍضُ ترػػی ایوٌی ) ثطای تبییس غالحیت هجسز(

 تػَیط لطاضزاز وبض ثب وبضفطهب هغبثك جسٍل ثِ وبضگیطی هسئَلیي ایوٌی زض وبضگبُ ّب -ة
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