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  يزارت HSEE دفترامًر  تائید کىىدٌ : 

 ريیدادَا ي تجربیات  مًفق  ريیدادَای واگًار 

 حریق ي پیامدَای واگًار واشی از آن َمچىان گریباوگیر صىایع است. آمًزی :عىًان درس 

 تشریح ريیداد

 

تزق  ی در سیستناتصال تِ علتدر یک ٍاحذ صٌعتی کٌسزٍ ساسی 

سایز تِ حزیك ایجاد ضذُ ٍ  آتص سَسیساختواى اداری ضزکت، 

 سزایت هی کٌذ. آىٍاحذّای 

 پیامد -درخت آوالیس علت 

 پیامد َای ريیداد 
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 علل ریشٍ ای علل میاوی علت ايلیٍ 

 اوساوی :

 ًفز کارگز 5 هصذٍهیت
 

ایجاد حزیك در ٍاحذ اداری 

 ضزکت

گستزش سزیع حزیك تِ دلیل عذم رعایت  -

لاتل اضتعال ًگْذاری هَاد الشاهات ایوٌی 

 در هجاٍرت تاسیسات تزلی

کارگزاى در خصَظ ًحَُ  عذم آگاّی -

 خاهَش کزدى حزیك 

 آتص ًطاًی ْایاًتخاب کپسَلعذم  -

 هٌاسة جْت اطفاء حزیك

عذم تجْیش ضزکت تِ سیستن اعالم ٍ  -

 اطفاء حزیك

عذم آگاّی کارکٌاى در خصَظ  -

هخاطزات گاسّای هتصاعذ ضذُ اس 

 لَطی ّا ٍ سایز هَاد ضیویائیسَختي 

در  تعْذ هذیزیت ضزکت عذم -

سیستن هذیزیت استمزار 

HSE  رعایت هلشٍهات ٍ

 ایوٌی

ارسیاتی ٌاسائی ٍ ضعذم  -

 ضزکتهخاطزات احتوالی در 

عذم ارائِ آهَسش تِ کارگزاى  -

در خصَظ ًحَُ ٍاکٌص در 

 ءضزایط اضطزاری )اطفا

عذم کٌتزل  جِیدرًتحزیك( ٍ 

 ثع ضزٍع آىهٌحزیك در 

 زیست محیطی:
 

 آلَدگی َّا

 محصًل ي تجُیسات :

اس تیي فزٍ ریختگی ٍ 

رفتي ساختواًْای اداری، 

 ٍ اًثار سالي لَطی ریشی

 درس آمًختٍ  ي پیام َای کلیدی  راَکارَای فىی پیشىُادی

در ٍاحذ صٌعتی ٍ ضٌاسائی ریسک ّای  HSEاستمزار هذیزیت  -

 احتوالی

هیشاى ( تزاساس ERPتذٍیي تزًاهِ ٍاکٌص در ضزایط اضطزاری) -

 خطز ضٌاسائی ضذُ

 تجْیش ضزکت تِ سیستن اعالم ٍ اطفاء حزیك -

تا تَجِ  ّای آهَسضی هذٍى ٍ هتَالی اطفاء حزیك تزگشاری دٍرُ -

 تِ پتاًسیل اضتعال سائی هحصَالت 

اًتخاب کپسَل آتص ًطاًی هٌاسة تز اساس فاکتَرّایی ّایی  -

هاًٌذ ًَع هَاد سَختی، ًَع آتص سَسی، حجن هَاد سَختی ٍ 

 پزاکٌذگی هَاد سَختی

در خصَظ خطزات هحیط کار ٍ ًحَُ ٍاکٌص در ضزایط  کارتزاىعذم آگاّی  -

یزی ضَد. السم است کارفزها ًاپذ جثزاىتَاًذ هٌجز تِ خسارات  یهی اضطزار

گزاى ًسثت تِ خطزات ی کارساس آگاُهخاطزات ٍ  هَلع تًِسثت تِ ضٌاسایی 

 الذام ًوایذ.

 

 سوزی آتش با مبارزه و پیشگیری نامه آئیندر  هٌذرجرعایت کلیِ هَاد  -

 هصَب ضَرایعالی حفاظت فٌی ٍسارت کار، ها کارگاه در

 سازمان: HSEEتُیٍ ي تديیه با مشارکت 
 

 سیستاى تلَچستاىاستاى  

 129 -79887718   يزارت  :  HSEEتلفه 

 سازمان استاوی :   HSEEتلفه 

 157-77272917   :سیستاى تلَچستاى استاى


