
 شرح وظايف مسئول ايمني

مسئول ايمني كارگاه زير نظر مدير كارگاه و مدير ايمني پروژه انجام وظيفه 

هاي الزم، نظارت بر  ي توصيه كند، مشاوره با مدير كارگاه و ارائه مي

ي چک ليست انواع  ريزي و تهيه ي مقررات ايمني، برنامه رعايت كليه

اي، يادآوري  هاي دوره هاي مستمر و بازرسي ويژه، بازرسي هاي بازرسي

ي افراد، تشكيل جلسات براي  موضوع ايمني در تمام لحظات و براي همه

ها در مورد مسائل ايمني، تشكيل جلسات آموزشي،  اعضاي كميته

هاي  آالت، تهيه و تنظيم صحيح گزارش ي گواهي معاينه ماشين تهيه

ها  ي آن ي گزارش حوادث و ارائه كارگاه، تهيه هنگام از كيفيت ايمني به

 به مراجع ذيصالح مرتبط با موضوع و ... .

 

 

 

 سازي ايمني در کارگاه پياده

هاي  با توجه به اهميت و ضرورت رعايت ايمني و بهداشت در كارگاه

حال بيان گرديد، پيمانكار پروژه بايد با تشكيل  چه تا به ساختماني بنابر آن

و فعاليت مسئول مربوطه   HSEبخش ايمني و بهداشت تحت عنوان واحد 

 اي قائل گردد. تحت نظر رئيس كارگاه جهت اين مهم اولويت ويژه

 



 

 

 هاي ايمني چك ليست

هايي  ريزي الزم جهت ايمني و بهداشت كارگاه، فرم به منظور كنترل و برنامه

در اين خصوص تهيه گرديده است تا ضمن كنترل ايمني و بهداشت كارگاه 

ريزي مدون  هاي مورد نياز و رفع نواقص با برنامه در صورت لزوم آموزش

 انجام گردد.

هداشت كارگاه آورده شده و در خصوص هاي ايمني و ب در ذيل چک ليست

 هر كدام توضيحات الزم ارائه گرديده است.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 ها ها و کنترل آن بندي تهيه چك ليست حوزه

پذيرد  هايي كه در يک كارگاه ساخت صورت مي با توجه به گستره فعاليت

هاي زير بايد چک ليست مربوطه تهيه گردد و روند  بطور عمده در حوزه

ها عبارتند  به طور مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد. اين حوزه فعاليت

 [2]از:

 اخذ مجوزهاي الزم 

 ايمني عابران و مجاوران 

 جلوگيري از سقوط، حريق، سوختگي و برق گرفتگي 

 تسهيالت بهداشتي و رفاهي 

 وسايل و تجهيزات حفاظت فردي 

 هاي حفاظتي وسايل و سازه 

 انيآالت ساختم وسايل، تجهيزات و ماشين 

 وسايل دسترسي 

 عمليات گودبرداري و عمليات تخريب 

 

 
 

 

 



 آموزش ايمني

مسئول ايمني بايد در انتخاب افراد داراي مهارت نقش موثري داشته باشد. 

ها در انجام وظايف محوله، رعايت نكات  در انتخاب افراد سابقه كاري آن

و ... بايد مد  ايمني در سوابق كاري، پرهيز از انجام امور پر خطر در گذشته

 نظر قرار گيرد.

پس از استخدام افراد شاغل در كارگاه، بدون در نظر گرفتن تجارب كاري 

 هر فرد آموزش ايمني و آموزش حيطه كاري فرد بايد صورت پذيرد.

همچنين فرد شاغل در كارگاه در هر رده و سمتي بايد نسبت به رعايت 

 ايمني متعهد گردد.

 
  
 

 آموزشچك ليست مميزي 

توجه به اهميت امر آموزش اولين چک ليست مربوط به آموزش افراد 

باشد. نيازهاي آموزشي افراد شاغل در كارگاه با پاسخ به سواالت طراحي  مي

ها نيز قابل  گردد. همچنين سطح و ميزان آموزش شده مشخص مي

 ريزي و اجرا خواهد بود. برنامه

 

 



 

 

 

 



 ر حوادثدهي اقدامات اوليه د فرم آگاهي

جهت آگاهي افراد شاغل در كارگاه و افزايش مهارت و توان در برابر حوادث 

احتمالي بايد فرم اقدامات اوليه در حوادث در كارگاه تهيه و به اطالع كليه 

 افراد برسد.

 فرم اقدامات اوليه در برابر حوادث 
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 فرم طرح واكنش در شرايط اضطراري 
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هاي ايمني بايد پوسترهايي كه  ليتهمچنين به منظور مستندسازي فعا

گردد در قالب يک فرم ثبت  دهي در محيط كارگاه نصب مي جهت آگاهي

 شود.

 فرم ثبت مشخصات و نگهداري پوسترهاي ايمني 

 

 

 

 چك ليست آموزشي پروژه

ي آموزشي جهت پروژه و افراد تهيه گردد تا  در هر پرورژه بايد شناسنامه

 ريزي الزم با دقت تمام انجام شود. برنامه
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 چک ليست شناسنامه آموزشي پروژه

 

 



 

 

 



 هاي آموزشي برگزار شده فرم مشخصات دوره

 

 


