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مقدمه : 

سال 10% افراد باالي 58% جمعيت دنيا و 45طبق آمار رسمي سازمان بهداشت جهاني ، تقريباً 

% جمعيت كشور به نوعي 35در شمار نيروي كار جهاني قرار دارد و برآورد مي شود بيش از 

مشغول فعاليت كاري باشند.در عصر حاضر با پيشرفتهاي چشمگير در امر بهداشت و پيشگيري از 

بيماريها و كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از آنها ، حوادث يكي از علل عمده مرگ و مير و فعاليت 

بوده و پس از بيماريهاي قلبي و عروقي و سرطان در مرتبه سوم قرا ردارد.سازمان بين الملي كار 

 گزارش داد كه مرگ كارگران در اثر حوادث و بيماريهاي ناشي از حوادث ساليانه به 2002در سال 

 ميليون نفر مي رسد. 2

 حالت خارج نيست ،  2منشاء تمامي اين حوادث از 

   وجود شرايط نا ايمن

  اعمال ناايمن افراد

 و البته گاهي نيز تركيب اعمال و شرايط ناايمن باعث بروز حادثه مي شود.طبق نظريه 

% 1% علل فردي و 89% به علل مربوط به محيط و مواد ، 10هاينريش از ميان حوادث شغلي ، حدود 

% مزبور نيز عللي چون رفتارهاي انساني 1به تقدير و مشيت الهي مربوط مي شود.البته امروزه براي 

% حوادث به عواملي در ارتباط با نيروي 90مطرح شده است.بنابراين مشاهده مي گردد كه حدود 

شگيري از حوادث ،         كار بستگي دارند ،  از اين رو اگر در ارزيابي ايمني و بهداشت پي

كيه مي كنند به كار گرفته  ر جنبه هاي فردي ايمني و بهداشت صنعتي ت ك هايي كه ب كني ت

سياري از خطرات بالقوه را  د ، مي توان درصد قابل توجهي از حوادث را كاهش داده و ب شون

حذف يا كنترل نمود. 



بر اساس مقررات قانوني و همچنين اصول اجتماعي و انساني ، كارفرمايان موظفند نسبت به 

تامين ايمني و بهداشت كار كاركنان خود اقدام نمايند. در اين راستا ارزيابي ريسك هاي ايمني و 

بهداشتي محيط هاي كاري از وظايف كارفرمايان محسوب مي شود.بر همين اساس الزم است كه 

كارفرمايان در صورت لزوم اقدام به بكارگيري مكانيسم هاي كنترلي براي حذف يا كاهش      

ريسك هاي تحميلي بر كاركنان نمايند. 

آناليز ايمني شغلي به عنوان يك روش پيشگيرانه براي كسب اطمينان از شناسايي خطرات 

مرتبط با شغل و همچنين تعيين اقدامات كنترلي محسوب مي شود .اين فرآيند شامل آناليز دقيق 

كليه وظايف موجود در يك شغل ، شناسايي خطرات بالقوه ايمني و بهداشت در هر مرحله و 

تعيين مكانيسم هاي عملي و كاربردي براي حذف و يا كنترل خطرات شناسايي شده مي باشد.  



معرفي  انواع روش هاي ارزيابي ريسك

برخي از روشهايي كه در شناسايي و ارزيابي خطر مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح زير 

مي باشند : 

چك ليست ◄

◄What if / Check list

◄FM&EA يا حالت شكست و تجزيه و تحليل آن 

◄PHL يا ليست مقدماتي خطر 

◄PHA يا تجزيه و تحليل مقدماتي خطر 

◄HAZOP يا مطالعه عمليات و خطر 

◄FTA يا تجزيه و تحليل درخت خطا 

◄ET&BA

◄O&SHA

◄FHA 

◄JSA يا آناليز ايمني شغلي 



 آناليز ايمني شغلي

 JSA مترادف است با Job Safety Analaysis كه يكي از روش هاي پيشگيري از 

حادثه و آناليز خطر است. 

  اين روش مهمترين ابزار مديريتي موجود  است كه به حذف خطرات و كاهش جراحات

و حوادث محيط كار كمك مي كند. 

  همچنينJSA با شناسايي خطاها در فرآيند ها توليد ، بهره وري را افزايش دهد 

  فرمهاي تكميل شدهJSA مي تواند جهت بازآموزي كارگران و آموزش كارگران جديد 

و بررسي علل حوادث اتفاق افتاده استفاده شود. 

  مهم تر از همه اينكهJSA به كارگران اجازه مي دهد در اين فرآيند درگير شوند و 

دانش شغلي شان را در اختيار ديگران بگذارند.

  در اين روش ابتدا نوع كاري كه يك كارگر انجام مي دهد بايد كامالً درك شود و به

 بايد خط توليد ، پروسه ها ، مشاغل و JSAصورت مكتوب ثبت گردد.در واقع مجريان 

... را در يك محيط صنعتي بشناسند. 

شايد كاري كه كارگر امروز انجام مي دهد ، با لذا بررسي دقيق و مقدماتي قدم اول است.

وظيفه او در ساير روزها متفاوت باشد و يا كار يكسان در شرايط فيزيكي و محيطي مختلف صورت 

پذيرد.شايد يكي از داليلي كه در گير نمودن كارگر را در انجام پروسه ضروري نموده است ، همين 

مسئله باشد. 



JSA تكنيكي است كه جهت باز نگري روش هاي كار و شفاف نمودن آنها و شناسايي 

 كارگاه و طراحي ابزارها ، ايستگاه هاي كاري و فرآيندها از Layoutخطراتي كه ممكن است در 

نظر دور مانده يا پس از شروع كار در اثر محصول توليد شده پديد آمده و يا ناشي از تغيير روش 

كار يا پرسنل هستند ، به كار مي رود. 

آناليز ايمني شغلي چند مزيت مهم دارد : 

- آموزش افراد با استفاده از روش هاي ايمن و مؤثر و همچنين ايمن نمودن افراد در برابر 1

خطرات. 

- مرور روش هاي شغلي بعد از بوجود آمدن حادثه. 2

- راهنمايي افراد تازه كار نسبت به شغلشان. 3

- ارائه راهنمايي هاي الزم قبل از انجام كارهاي نامنظم و پيچيده. 4

آناليز ايمني شغلي ، فرصت فراگيري را براي سرپرست قسمت و كاركنان تأمين مي كند.       

فرم هاي آناليز ايمني شغلي بايستي پس از تكميل در دسترس كاركناني كه در شغل مورد نظر 

مشغول فعاليت هستند قرار گيرد و سرپرست قسمت موظف است روشهاي ايمن توصيه شده در 

آناليز ايمني شغلي را به كاركنان آموزش دهد. 

كاركنان جديد نيز بايد آموزشهاي الزم را در زمينه استفاده از روشهاي ايمن و مؤثر قرار 

گيرند ، با خطرات موجود آشنا شوند و احتياط هاي الزم را براي پيشگيري از آسيب ها و حوادث 

به كار گيرند. 



JSAتشكيل گروه و تيم حرفه اي  -1

 معوالً وجود دو فرد اساسي اجتناب ناپذير است. JSAجهت انجام 

  يك نفر كارشناس آشنا به آناليز شغل

  يك نفر كارگر يا سرپرست ماهر در شغل خودش

  اما بهترين حالت اين است كه مديريت ارشد كميته اي از افراد زير را براي انجام پروژة

آناليز ايمني شغل معرفي نموده وسرپرستي گروه نيز به مسئول ايمني و بهداشت 

واگذار شود : 

- كارشناس بهداشت حرفه اي 

- كارشناس ايمني 

- كارشناس مهندسي صنايع 

- كارشناس آتش نشاني 

- سرپرستان توليد 

، گروه ايده آل جهت آناليز  همراه كارگر مسئول انجام هر كارمجموعة اعضاي اين تيم به 

شغل را تشكيل مي دهند ونتيجه بسيار كاملي را از آناليز ايمني شغل ارائه خواهند نمود. 



 -جمع آوري اطالعات زمينه اي2

جمع آوري اطالعات زير: 

- عناوين شغلي(منطبق بر طرح طبقه بندي مشاغل) 1

- رفتارهاي انساني 2

- ماشين آالت ، وسايل ، تجهيزات و ابزار كمكي كار 3

- استانداردها و آئين نامه هاي اجراي كار 4

- محتواي شغل 5

- نيازهاي جسمي و روحي انساني(قواي جسماني،بينايي ،شنوايي و....) 6



 گام هاي اجرايي آناليز ايمني شغلي

شش گام براي اجراي آناليز شغلي وجود دارد : 

: تصميم بگيريد چگونه مي خواهيد از اطالعات استفاده كنيد ، چرا كه اين امر گام نخست 

چگونگي جمع آوري داده ها را مشخص مي كند. 

0F: مرور اطالعات زمينه اي مرتبط نظير چارت سازمانيگام دوم 

1F ، چارت فرآيند كار�

 و شرح �

شغل ها (وضعيت هاي) شاخص را انتخاب كنيد. گام سوم : 

آناليز شغل به طور دقيق از طريق جمع آوري داده هاي فعاليت هاي شغل ، گام چهارم : 

رفتارهاي مورد نياز كارگر ، شرايط كار، ويژگي ها و توانايي هاي انساني مورد نياز براي انجام شغل  

: با كارگري كه شغل را انجام مي دهد و نزديكترين سرپرست او ، اطالعات بدست گام پنجم 

آمده از آناليز شغل را مورد بررسي قرار دهيد. 

براي هر شغل ، شرح شغل و ويژگي هاي شغل را بنويسيد. گام ششم : 

- نموداري كه توزيع وسيع سازماني كار با عنوان هاي هر شغل و خطوط ارتباطي آن را نشان مي دهد. 1
 روند جريان كار كه مراحل ورودي (مواد اوليه) و خروجي (محصول) يك شغل ويژه را نشان مي دهد.2
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 صفحه اطالعات آناليز ايمني شغلي

عنوان شغل ..................................                                      تاريخ .............................. 

سازمان ............................  كد شغل .....................................

عنوان سرپرست ...........................                           ساعت كار .... صبح تا ..... بعد از ظهر 

نام آناليز كننده شغل ........................... 

- هدف كلي شغل جيست ؟ 1

- چنانچه شاغل ديگران را سرپرستي مي كند آنها را با عنوان شغل ليست كنيد.چنانچه 2

بيشتر از يك شاغل با عنوان مشابه وجود دارد آنها را در پرانتز با يك عدد متمايز كنيد. 

- فعاليت هايي كه بخشي از وظايف سرپرستي شاغل هستند را بررسي كنيد : 3

- آموزش                                     - ارزيابي اجراء 

- بازرسي كار                              - مشاوره و يا رهبري 

- ساير موارد (شرح دهيد) 

- نوع و حدود دسترسي قابل قبول شاغل را شرح دهيد. 4

- وظايف شغلي : به طور خالصه شرح دهيد كه شاغل چه كاري انجام مي دهد و در صورت 5

امكان چگونه آنرا انجام مي دهد.اين وظايف شامل تقسيم بندي زير است : 

 : وظايف روزانه (آنهايي كه روزانه انجام مي شود) 1-5

 : وظايف دوره اي (آنهايي كه به صورت هفتگي ، ماهيانه ، فصلي يا در فواصل مشخص 2-5

انجام مي شوند) 

 : وظايفي كه در فواصل نامشخص انجام مي شوند. 3-5
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- آيا وظايف اجرايي غير ضروري كه شاغل مورد مالحظه قرار مي دهد وجود دارد؟اگر چنين 6

است توضيح دهيد. 

- آيا وظايف اجرايي شاغل به طور واضح شرح شغل را شامل نمي شود؟اگر چنين است 7

توضيح دهيد؟ 

- آموزش : جعبه ابزاري كه آموزش مورد نياز شغل را نشان مي دهد بررسي كنيد. 8

- آموزش رسمي مورد نياز نيست. 

- ديپلم دبيرستان (يا معادل) 

 ساله دانشگاهي (يا معادل) شرح دهيد. 4- مدرك 

- مدرك دو ساله دانشگاهي (يا معادل) 

- مدرك فني و حرفه اي (توضيح دهيد) 

- فارغ التحصيلي كار با درجه پيشرفته 

- تجربه : ميزان تجربه براي انجام كار را بررسي كنيد. 9

- الزم نيست.                                       - كمتر از يك ماه 

 ماه تا يك سال 6 ماه                                      - 6- يك تا 

 سال 5 تا 3 سال                                    - 3- يك تا 

 سال 10 سال                                      - بيشتر از 10 تا 5- 

- موقعيت : موقعيت محيطي شغل را بررسي كنيد و در صورت لزوم به طور خالصه توضيح 10

دهيد. 

- داخل  - بيرون

- معدن  - زير زمين



- پستي و بلندي                                               - ساير موارد را توضيح دهيد. 

- شرايط محيطي : شرايط نامطلوب پيدا شده در شغل را بررسي كنيد و فراواني آنرا 11

يادداشت كنيد.(به ندرت ، گاه گاهي ، پيوسته و غيره) 

- شرايط بهداشتي نامناسب                    - گرما 

- بوها  - صدا

- روشنايي نامناسب  - ارتعاش

- گرد و غبار                                           - سرما 

- فيوم                                              - رطوبت 

- تغييرات ناگهاني                                    - ساير موارد (توضيح دهيد) 

- ايمني و بهداشت : شرايط نامطلوب ايمني و بهداشتي را بررسي كنيد و كدام يك توسط 12

شاغل بايد رعايت شود و چگونگي مواجهه با آن را شرح دهيد: 

- بهسازي محيط كار                                  - خطرات مكانيكي 

- مواد منفجره                                           - خطرات الكتريكي 

- خطرات ناشي از حريق                               - تابش 

- ساير موارد (توضيح دهيد) 

- ماشين آالت ، وسايل ، تجهيزات و ابزار كمكي كار : به طور خالصه شرح دهيد كه شاغل 13

با چه ماشين آالت ، وسايل ، تجهيزات و ابزار كمكي كار به طور مشخص كار مي كند؟ 

- آيا معيارهاي كار به طور واضح ثبت شده اند (خطاهاي مجاز ، زمان مورد نياز براي اجراي 14

وظيفه خاص و غيره؟) آنها چه چيز هايي هستند؟ 



- آيا ويژگيهاي فردي مورد نياز براي شغل وجود دارند؟(مانند توانائي هاي طبيعي ،        15

ويژگي هاي جسمي و.... ) 

- آيا مشكالت استثنايي كه شاغل ممكن است با آنها در اجراي شغل تحت شرايط نرمال 16

مواجهه شود ، وجود دارند؟اگر چنين است شرح دهيد. 

- نتايج اجراي كامل شغل را شرح دهيد. 17

- اشتباه (خطاي) شديد در اين شغل چيست؟چه كسي يا چه چيزي تحت تاثر خطاهايي 18

كه شاغل انجام مي دهد قرار گيرد؟ 

- يك شاغل موفق ، انتظار دارد كه به چه شغلي ارتقاء يابد؟ 19



شرح شغل فهرستي است از : 

- آنچه كه كارگر انجام مي دهد. 

- چگونگي انجام شغل 

- شرايط كاري شغل 

از اين اطالعات براي نوشتن ويژگي هاي شغل استفاده مي كنيم كه در بيشتر موارد شامل 

مراحل زير است : 

شناسايي شغل  -1

خالصه شغل -2

مسئوليت ها و وظايف -3



 JSAروش هاي مختلف اجراي 

چهار روش جهت آناليز ايمني شغلي وجود دارد كه از نظر ارزش و تقدم انتخاب به ترتيب 

عبارتند از : 

 One – On – One Observation Method- روش مشاهده يك به يك            1

The Group Discussion Method- روش گفتمان گروهي                            2

The recall & Check Method- روش يادآوري ، ثبت و بررسي                       3

The Absentee Method- روش غير حضوري                                             4

اولين روش مشاهده يك به يك ، كامل ترين روش ها است . 

در روش بحث گروهي ، كارگران و سرپرستان به همراه مجري آناليز صرفاً به صورت تئوري 

مشاغل را مورد بررسي قرار مي دهند. 

در روش يادآوري ، ثبت و بررسي، معموالً مجري يا سرپرست كارآزموده با توجه به معلومات 

شغلي اش و تنها با تكيه بر حافظه و تخيل ، فعاليتي را تجزيه مي كند بدون آنكه از نزديك وارد 

عمل شود با ديگر سرپرستان و كارگران ، يافته هاي خود را به شور و بازنگري مي گذارد. 

و اما در حالت آخر كه بدترين و كم ارزش ترين حالت ممكن است مجري يا يك سرپرست در 

محلي خارج از محيط كار و فعاليت مورد نظر ، با تكيه بر تجربيات صرف خودش اقدام به تجزيه و 

تحليل شغل مي نمايد. 

شايان ذكر است تركيبي از روشهاي فوق، بهترين روش جهت اجرا مي باشد. 



 تهيه ليست مرجع مشاغل و فعاليت ها

  در آغاز فرآيند آناليز ايمني شغل الزم است كه ليستي از مشاغل و فعاليتهاي مختلف

 JSA گويند.اين لسيت سنگ بناي ليست مرجع يا اصليتهيه شود كه اصطالحاً آنرا 

مي باشد چرا كه بكار تجزيه و تحليل مشاغل ، جهت و سمت و سو مي دهد و كار را 

 طرح طبقه بندي مشاغلهماهنگ مي نمايد. در تهيه اين ليست استفاده از اطالعات 

بسيار مفيد خواهد بود.

  اين ليست مشخص مي كند كه چه مشاغل و فعاليتهايي بايدآناليز شوند.جهت چنين

ليستي الزم است با مديران و سرپرستان هر واحد مصاحبه شود و برگه هاي شرح 

شغل و وظايف افراد بدقت بررسي گردد. 

اين ليست از سه ستون اصلي تشكيل مي شود.ستون اول محل درج رديف ، ستون دوم جهت 

درج يك كد اختصاري و ستون سوم محل ثبت دقيق شغل و فعاليت شناسايي شده است.معموال ً 

كد گذاري مي تواند براساس حروف اختصاري نام شركت ، واحد مربوطه و يك عدد باشد.اين 

ليست بايد تحت كنترل باشد و مرتباً مورد بازنگري قرار گيرد چرا كه برخي شغل ها مي توانند 

حذف يا اضافه شوند. 



 جدول اصلي آناليزايمني شغلي

 كه به نام جدول آناليز ايمني شغل ناميده مي شود از سه ستون اصلي تشكيل JSAفرم انجام 

) با همين Taskشده است.در ستون اول سمت راست مراحل تشكيل دهنده كار يا فعاليتها (

تركيبي كه صورت مي گيرند نوشته مي شوند. 

)JSAجدول آناليز ايمني شغل (

كارخانه :  

بررسي كننده شغل :                                       تاريخ اجراء :  

نام شغل :   سالن :

وسايل حفاظت فردي مورد نياز :  

اقدامات كنترلي خطرات احتمالي مراحل انجام كار 

در ستون وسط تمامي خطرات شرح داده مي شوند 

خطرات مربوط به 

  محيط

  تجهيزات 

   مواد 

   روش كار

ستون سمت چپ جدول محل درج روشهاي ايمن توصيه شده است كه جهت كنترل خطرات 

يا حذف آنها بايد به كار بسته شوند. 



 بايد در بر گيرنده يكسري اطالعات نيز باشد كه شامل : JSAعالوه بر اين سه ستون هر فرم 

 كه از ليست مرجع گرفته مي شود. JSA- شماره 

 كه بايد دقيقاً مطابق با ليست مرجع باشد.JSA- عنوان 

JSA- انجام دهنده 

JSA- تاييد كننده 

- قسمت و بخشي كه شغل در آنجا انجام مي شود.

- تاريخ انجام آناليز

- ليست لوازم حفاظت فردي كه جهت انجام شغل مورد نياز است.

 و تكميل جدول اصلي آن از چهار مرحله تشكيل مي شود: JSAدر كل هر 

- انتخاب شغل 1

- مشاهده شغل و شكستن آن به مراحل پش سر هم 2

- شناسايي خطرات موجود در هر مرحله3

- توصيه اقدامات پيشگيرانه و راههاي حذف خطرات4

موارد مهم در رابطه با كارگر كه هنگام آناليز ايمني بايد مدنظر قرار بگيرد: 

- آموزش مورد نياز 1

- استعداد توانايي2

- روحيات3

- عاليق4

- نيازهاي جسمي5

- شرايط محيطي6



- قدرت شاغل7

- استانداردهاي اجرا8

- شرايط كار9

- ويژگي هاي شغل 10



 مراحل انجام آناليز ايمني شغلي

آناليز 1 غل و اولويت بندي جهت  شا - انتخاب م

قبل از هر چيز بايد دانست كه شغل به چه مفهومي است؟ 

شغل عبارتست از يك سري مراحل پشت سر هم كه با هم يك هدف كاري را تامين 

مي نمايند. 

 مناسبند كه معموالً زير نظر يك سرپرست انجام مي شود. JSAشغل هايي جهت انجام 

مشاغل نبايد به طور اتفاقي انتخاب شوند.مشاغلي كه سابقه بروز حوادث بدتري را دارند و يا 

به نظر خطرناك تر مي رسند در اولويت قرار دارند.در واقع تعيين اولويت هاي موجود در بين 

مشاغل نكته اساسي و مهم در برنامه پيشگيري از حوادث هر شركت يا سازمان مي باشد.در حالت 

 انجام شود.اما در خصوص انتخاب مشاغل و ترتيب انجام JSAايده آل براي تمام مشاغل بايد 

 مد نظر قرار گيرد: JSAآناليز آنها بايد از سوي تيم انجام 

شغلي كه تعداد حوادث بيشتري در آن رخ مي دهد در اولويت اول  ضريب تكرار حوادث : 

 قرار دارد. JSAانجام 

  مشاغلي كه در آنها شدت حوادث زياد است و منجر به از كار ضريب شدت حوادث :

افتادگي مي شوند در اولويت دوم قرار دارند (جراحات منجر به از كار افتادگي دائم يا موقت)

اولويت بعدي به ترتيب با مشاغل زير است : 

مشاغلي كه پتانسيل بروز حوادث و بيماريهاي خطرناك را دارند - 

- مشاغل جديد (مشاغلي كه براي اولين بار ايجاد شده اند) 



- كارهاي غير روتين و موردي 

- مشاغل بازنگري شده 

- مشاغلي كه در آنها يك شبه حادثه اتفاق افتاده است. 

 بايد قبل از بروز حادثه يا شبه حادثه انجام شود و گرنه JSAنكته بسيار مهم كه به هر حال 

مجبور خواهيم بود آنرا به عنوان بخشي از بررسي يك حادثه اتفاق افتاده ، به كار گيريم. 

  مشاهده شغل و تجزيه آن به مراحل پشت سر هم-2

پس از انتخاب شغل بايد آنرا به مراحل پشت سر هم تجزيه كرد.بهترين فرد يك كارگر با 

تجربه يا سرپرست همان كارگر است.البته بايد به كارگر يادآوري شود كه دليل انتخاب او صرفاً 

تجربه او بوده است و نه كشف نقايص او.هيچ كارگري همكاري نخواهد كرد مگر اينكه بداند هدف 

 چيست.(هدف،حذف يا كاهش خطراتي است كه سالمت كارگر را تهديد JSAاز انجام 

 تكميل شده را به او نشان داد. نبايد فراموش كرد كه هر كاري JSAمي كند)پس بهتر است يك 

يك نقطه شروع و يك نقطه پايان داشته باشد.در تقسيم يا شكستن شغل به مراحل پشت سر هم 

بايد از دو اشتباه رايج زير خودداري گردد: 

- بيش از حد وارد جزئيات شدن كه منجر به تعداد زيادي از مراحل غير ضروري مي گردد. 1

- وارد جزئيات نشدن و شغل را به صورت كلي تقسيم كردن كه موجب عدم توجه به مراحل 2

بايد دقت شود كه در مراحل تجزيه و تحليل ، آنچه انجام مي شود اصلي شغل مي گردد.

ثبت گردد نه اينكه چطور انجام مي شود. 

در تجزيه و تحليل ايمني شغلي با كلمات و عبارات خاصي سروكار داريم كه بايد از هم متمايز 

 است كه به شغل در معني عام يا بعبارتي به حرفه Jobشوند.يكي از اين كلمات كليدي 



بر مي گردد.مثالً مشاغلي نظير پرسكار ، جوشكار و .... هر يك از افراد با اين حرفه ها ، كارها و 

وظايف مختلفي را در رابطه با شغلشان ممكن است انجام دهند ، مثالً برقكار ممكن است سيم 

 گويند.اما Taskكشي كند ، المپ را تعويض كند و ....هر يك از اين فعاليتها و وظايف را اصطالحاً 

هر يك از اين فعاليتها نيز از مراحلي تشكيل شده اند مثالً جهت تعويض يك المپ سوخته ، 

برقكار روي چهار پايه مي ايستد ، المپ را مي چرخاند تا از سرپيچ خارج شود و .... ، به هر يك از 

 مي گويند. Stepاين مراحل 



 شناسايي خطرات موجود در هر مرحله -2

حوادث به دو دليل اتفاق مي افتد : اعمال ناايمن ، شرايط ناايمن .پس براي شناسايي خطرات 

بايد روي اين دو گروه متمركز شد.بخشي از يافته ها از طريق مشاهده خواهد بود و برخي نيز 

از چك ليست هاي ويژه اين كار استخراج مي شوند. 

: عبارتست از انجام هر نوع كاري توسط يك يا چند كارگر به شكلي كه - اعمال ناايمن 

احتمال بروز يك حادثه را افزايش دهد. 

در واقع عبارتست از تمامي حاالت ممكني كه يك كارگر احتمال دارد در - شرايط ناايمن : 

معرض انواع خطرات  فيزيكي ، شيميايي ، ارگونوميكي ، مكانيكي و ... قرار بگيرد ، بدون آنكه 

خودش امكان پيشگيري از اين مواجهه را داشته باشد. 

ست شناسايي خطرات 3 ك لي - چ

پس از ثبت مراحل اصلي هر كار ، بايد تمامي خطرات مربوط به هر مرحله را شناسايي و 

يادداشت نمود.براي انجام اين كار باز هم تجارب گذشته مفيد است.همچنين بررسي برگه هاي 

كمكهاي اوليه و نيز فرمهاي ثبت و بررسي حادثه خالي از فايده نخواهد بود. 

ايجاد مي شوند (وجود محيط است.چه آنهايي كه توسط شناسايي ساير خطرات قدم بعدي 

 وابسته اند(بلند كردن و حمل به روش كارگازهاي خطرناك در هواي محيط كار) و يا آنهايي كه 

 در ايستگاههاي مجاور خطراتي كه ناشي از فعاليتهاي انجام شدهبارهاي سنگين)

هستند(نظير خيرگي ناشي از قوس الكتريكي جوشكاري در ايستگاه مجاور) بايد مطرح شوند.چرا 

كه هدف اين است كه در نهايت مراحل و كالً شغل هاي موجود ايمن و قابل اجرا شوند. 



بدين منظور از چك ليست شناسايي خطر استفاده مي شود و راجع به هر كار و مراحل آن بايد 

به سؤاالتي پاسخ داده شود ، مثالً : 

- آيا خطر برخورد بدن به چيزي و يا تصادم با جسمي وجود دارد؟ 

- آيا احتمال گير كردن و يا افتادن داخل چيزي وجود دارد؟ 

- آيا احتمال لغزيدن و سر خوردن هست؟ 

- آيا احتمال زمين خوردن و يا سقوط از ارتفاع وجود دارد؟ 

- آيا احتمال وارد آمدن فشار به مهره ها در اثر بلند كردن ، هل دادن ، كشيدن قطعه بار و ... 

هست؟ 

- آيا شرايط حاكم بد محيط كار را تهديد مي كند(از نظر وجود گرد و غبار ، دود ، دمه 

جوشكاري)؟ 

- آيا خطر برق گرفتگي و حريق وجود دارد؟ 

الزم به يادآوري است كه طراحي اين چك ليست توسط تيم موجود انجام مي شود. 

حسن چك ليست به اين است كه كمك مي كند چيزي از نظر دور نماند.به هر حال در طراحي 

چك ليست خطرات به ويژگيهايي چون ارتفاع ، پستي و بلندي سطوح ، وضع هوا و شرايط جوي 

و ... بايد توجه گردد 

 منوط به مشاهده مستقيم شغل است و لذا شايد الزم باشد جهت شناسايي JSA مؤثر بودن 

كامل خطرات يك شغل را چند بار ديد و مرور كرد. 



تمامي خطرات شناسايي شده موجود در ماشين و يا ناشي از كار نوشته مي شود.در ستون 

 بايد با دقت نوع حادثه و عامل مربوطه نوشته شود مثالً : افتادن كپسول آتش خاموش JSAدوم 

كن روي پا.در پايان مجدداً با كارگر مربوطه و يا ساير كارگران با تجربه خطرات شناسايي شده 

مرور مي شود تا نظرات تازه احتمالي آنها مورد استفاده قرار گيرد.اين گفتگو و مشاهده چند باره 

شغل منجر به تهيه ليست معولي از خطرات و حوادث احتمالي خواهد شد. 

- ارائه راه هاي كنترل و حذف خطرات 4

 پيشنهاد راه حل هاي عملي و ممكن جهت حذف و يا كنترل خطرات JSAمرحله نهايي 

شناسايي شده مي باشد. 

اين راه حل ها در واقع راهكارهاي كارشناسانه و تخصصي هستند كه از سوي متخصصين 

ايمني و فني ارائه خواهد شد.ممكن است بيش از يك راه حل براي هر مورد پيدا شود اما بهترين 

راه كنترل خطر آن است كه به راحتي و با حداكثر كارايي قابل اجرا باشد.بايد به خاطر داشت كه 

برخي راه حلها مشكل خاصي را حل مي كنند اما موجب بروز خطرات جديدي براي همان مرحله يا 

پس مجدداً الزم است در پايان اين مرحله با فرد كارگر گفتگو كرد و از ساير مراحل مي گردد.

نظرات و پيشنهادات او استفاده نمود. 



روشهاي كلي در كاهش خطرات مي تواند يكي از حاالت زير باشد: 

 طريق : - حذف خطر از1

) يا مواد خطرناك Task : حذف فعاليت ( 1-1

: جايگزيني يك ماده كم خطرتر 1-2

: به كار بردن يك روش جديد 1-3

 : اصالح روش موجود 1-4

 : بهبود شرايط محيطي (تهويه ، نور ، ....) 1-5

: اصالح يا جايگزيني ابزار آالت و تجهيزات 1-6

 - محدود سازي خطر به كمك روشهايي چون :2

 : محصور كردن 2-1

 : حفاظ گذاري 2-2

  Redundancy : سيستمهاي 2-3

 - باز نگري روشهاي كار نظير :3

 : ادغام مراحل 3-1

 : اصالح مراحل خطرناك 3-2

 : تغيير توالي مراحل 3-3

 : اضافه نمودن مراحل انجام كار 3-4

- استفاده از وسايل حفاظتي شامل :4

4-1 : Safety Devices  

4-2 : Fail – Safe Devices



4-3 : Safety Locks

4-4 : Minor Loss Acceptance

4-5 : Warnings

4-6 : Monitors

-كاهش ميزان تماس افراد از طريق : 5

 : كاهش تعداد دفعات مواجهه با خطر 5-1

 : چرخشي نمودن كار 5-2

 : افزايش تعداد استراحتهاي بين كار 5-3

 : استفاده از وسايل حفاظت فردي 5-5

 : استقرار تجهيزات ايمني اضطراري 5-6

- پيگيري و نظارت 6

مسئول قسمت بايد پيگيري نمايد كه آيا كاركنان از روش هاي ايمن توصيه شده پيروي 

مي كنند يا نه؟سرپرست قسمت قبل از پيگيري بايد آناليز ايمني مربوط به شغل مورد نظر را مرور 

نمايد تا اطالعات كافي در مورد آن بدست آورد.  

در اين روش ابتدا الزم است نوع كاري كه كارگر انجام مي دهد كامالً درك شود و به صورت 

مكتوب ثبت گردد. 



  Safe Operating Proceduresتهيه استاندارد هاي آيين نامه كار ايمن

 مي توان مطالب بدست آمده را استخراج و تحت عنوان JSAدر پايان پس از تكميل جدول 

روش يا آيين نامه كار ايمن تدوين نمود.اين آيين نامه كار ايمن در اختيار اپراتورها قرار مي گيرد و 

همچنين جهت آموزش پرسنل جديد استفاده مي شود.مواردي كه مي تواند در اين اين روشهاي 

كاري ايمن لحاظ شود عبارتست از : 

- عنوان 1

- هدف 2

- دامنه كاربرد 3

- افراد مسؤل 4

- شرح فعاليت 5

- خطرات موجود در نحوه انجام كار و محيط 6

- وسايل حفاظت فردي مورد نياز  7

- آموزشهاي الزم 8

- اندازه گيري ها و معاينات شغلي 9

-هشدارهاي ايمني و بهداشت 10

-باز نگري و اصالح آناليز هاي انجام شده 11

كليه مدارك و اطالعات مربوط به آناليز ايمني شغلي بايد در يك پرونده جداگانه بايگاني 

شوند تا كاركنان به آساني به آنها دسترسي داشته باشند.همچنين الزم است فهرستي از مشاغل 

تهيه شود و در دسترس كاركنان قرار گيرد. 



 بايد مجدداً شغل را كنترل كرد و JSAمعموالً بعد از به كار بستن يافته هاي حاصل از انجام 

ميزان اثربخشي اصالحات را بررسي نمود اما بطور معمول هر سال يكبار آناليزها مورد بررسي و 

تجديد نظر قرار مي گيرند.ضمناً بايد بعد از وقوع هر حادثه يا شبه حادثه تغيير ماشين آالت و 

 تغيير ساعات كاري و نوع محصول و روش توليد و ... آناليز هاي مربوطه مورد بازنگري قرار –مواد 

گيرند.

وسايل مورد نياز و نحوه انجام آناليز ايمني شغلي

 ، كاغذ جهت تهية فرم ها و چك ليستهاي مورد نياز JSAمهمترين وسايل الزم جهت انجام 

و قلم مي باشد.جهت مطالعة دقيق تر وجود كرنومتر ، صداسنج ، نور سنج و دتكتور متناسب با 

نوع آالينده موجود بسيار مفيد مي باشد.جهت بررسي هاي دقيق آزمايشگاهي و مرور چند بارة 

هر فعاليت مي توان از دوربين ويدئويي و عكاسي نيز استفاده نمود. 

 نياز به فرم مخصوص آن مي باشد ، كه در قسمت باالي اين فرم بايد اطالعات JSAبراي انجام 

زير درج گردد : 

 JSA شماره ♣

 قسمت يا كارگاهي كه شغل در آنجا انجام مي شود. ♣

 نام شغل ♣

 JSA بررسي كننده شغل ♣

 تاريخ انجام آناليز ♣

 تاريخ بازبيني ♣



با توجه به نظر مجري و شرايط هر سازمان ممكن است بند هايي به اين موارد اضافه و يا از آنها 

حذف گردند. 

 آئين نامه كار با ليفتراك

هدف : 

هدف از تدوين اين آئين نامه كار ايمن توصيف فعاليتهاي مربوط به كار با ليفتراك مي باشد به 

نحوي كه نقاط و فعاليتهاي خطرناك را مشخص نموده و ايجاد شرايط و محيط كار ايمن را از يك 

طرف و حفاظت پرسنل مواد تجهيزات مربوطه را از سوي ديگر تضمين نمايد. 

افراد مسئول : 

الف) مديريت ارشد مسئوليت حسن اجراي اين روش كار ايمن را به عهده دارد. 

ب) سرپرست راننده ليفتراك در موارد زير مسئول است : 

- راننده ليفتراك از وجود اين روش مطلع و با محتواي آن كامالً آشنا باشد و آموزشهاي الزم 1

را ببنيد. 

- راننده ليفتراك همواره مطابق با اين روش كار ايمن انجام وظيفه نمايد. 2

ج) راننده ليفتراك در مورد فراگيري و اجراي اين روش كار ايمن به نحوه احسن مسئوليت 

دارد. 

د) مسئول ايمني و بهداشت مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق اين روش كار را عهده دار 

مي باشد. 

دامنه كاربرد : 

هر جا كه جهت جابجايي بار از ليفتراك استفاده شود اين روش كار ايمن كاربرد دارد. 



روش كار : 

تقريباً تمامي فعاليتهاي تخليه مواد اوليه كه به صورت پالت شده وارد صنايع مي شوند توسط 

ليفتراك صورت مي گيرد.همچنين تغذيه مواد اوليه بسياري از قسمتهاي خط توليد توسط 

ليفتراك انجام مي شود.روال كلي كار اين است كه ليفتراك از جهت مناسب به تريلر ، كاميون و يا 

پالت و قفسه اقالم اوليه داخل انبار نزديك مي شود.شاخك ها را تا زير باالترين پالت موجود بلند 

مي كند و سپس به جلو مي راند تا شاخك ها كامالً زير پالت قرار گيرند بهد شاخك ها را كمي بلند 

كرده و به عقب مي راند.بار را تا حد ممكن پايين آورده و به طرف مقصد نهايي (انبار يا خط توليد)  

حركت مي كند. 

وسايل حفاظت فردي الزم : 

لباس كار   

كفش ايمني 

كاله ايمني 

دستكش مناسب 

آموزش هاي الزم : 

روش صحيح انجام كار  -1

روش استفاده و نگهداري از وسايل حفاظت فردي -2

چگونگي واكنش در شرايط اضطراري -3

ايمني كار با ليفتراك -4



اندازه گيري ها و معاينات شغلي : 

-اندازه گيري ميزان آالينده هاي خروجي از ليفتراك 1

- معاينات و آزمايشات روتين شغلي 2

هشدارها : 

- مراقب ساير خودروها و افراد و تجهيزات باشيد.1

- هميشه سرعت مطمئنه را رعايت كنيد. 2

- از سوار كردن افراد روي ليفتراك خودداري كنيد. 3

- از توقف ليفتراك روشن در محيط هاي سر بسته خ.دداري كنيد. 4

- قبل از شروع به كار روزانه از سالم بودن چراغها ، بوق ، آينه ، ترمز ها و ... مطمئن شويد. 5

خطرات موجود در نحوه انجام كار و محيط : 

- برخورد به ساير وسايل نقليه حين تخليه تريلر : 1

- نصب عالئم هشدار دهنده حين تخليه و بارگيري در محل مناسب و به شكلي كه ديد كافي 

داشته باشد. 

- سرخوردن و سقوط قطعات روي پالت خصوصاً حين حركت در سراشيبي : 2

- بازرسي گير و بند و وضعيت استقرار پال روي شاخك ها 

- رعايت دائمي سرعت مطمئنه تا نياز به توقف هاي شديد نباشد. 

- حركت در سراشيبي ها با دنده عقب 

- عدم كنترل و ديد كافي حين حركت به سمت عقب و برخورد به موانع اطراف 3

- تجهيز ليفتراك با آئينه بغل 

- نصب آئينه محدب در طول مسير عبور ليفتراك داخل سازمان ، در گوشه ها و پيچها 



- برخورد به اطراف و پرسنل و ... به دليل عدم آگاهي افراد و محدوديت كنترل راننده حين 4

حركت با دنده عقب : 

- تجهيز ليفتراك به آئينه ، چراغ و آژير دنده عقب 

- برخورد به اطراف و موانع اطراف به دليل نقص فني ترمز ها و الستيك ها و ساير تجهيزات 5

ليفتراك : 

 رعايت سرعت مطمئنه 

 بازرسي روزانه ليفتراك 

- برخورد ليفتراك به موانع و پرسنل به دليل شلوغي مسير و عدم ديد كافي و ... 6

 تجهيز ليفتراك به چراغ جلو و چراغ دنده عقب 

 تفكيك مسير عبور ليفتراك و وسايل نقليه ، محل عبور پرسنل و محل انبار اقالم مختلف 

توسط خط كشي هاي با رنگ مشخص 

 جلوگيري از چيدن و انبار محصول و مواد اوليه و ... در محوطه عمومي (در موارد خاص نيز 

هر چه سريعتر جابجايي صورت گيرد).



JSA Hazard Identification Checklist

ايستگاه يا پروسه كاري :  نام سالن :

تاريخ انجام : 

Environmental Conditions خير بلي

آيا كارگر با سرماي بيش از حد مواجهه است؟ 

آيا احتمال قرار گرفتن در معرض بادهاي شديد ، باران يا رعد و برق وجود دارد؟ 

آيا تهويه ، خصوصاً در محل هايي كه گرد و غبار ، ميست و بخار ايجاد مي شود ، كافي است؟ 

آيا سر و صداي خطرناك به شكلي كه شنوايي را تهديد كند ، احساس مي شود؟ 

آيا سر و صدا مانع از ارتباط كارگر با سايرين و شنيدن اعالن ها و اصوات هشداري مي شود؟ 

آيا ارتعاش در تمام يا قسمتي از بدن وجود دارد؟ 

آيا ميزان روشنايي محل كافي است؟ 

آيا نور خيره كننده وجود دارد؟ 

آبا كارگر در معرض تماس با گازها و بخارات ، گرد و غبار و فيوم قرار دارد؟ 

Work Station Design 

آيا ماشين آالت و تجهيزات به شكلي قرار گرفته اند كه اپراتور بدون اينكه در معرض خطر 

ساير ماشين ها و تجهيزات قرار گيرد ، فضاي كافي براي كار داشته باشد؟ 

آيا فضاي كافي براي تعمير و نگهداري وجود دارد؟ 

آيا جريان كار به شكل مناسبي سازمان دهي شده است؟ 

آيا فضاي كافي براي كارهاي تمام شده ، نيمه تمام ، مواد اوليه و ضايعات وجود دارد؟ 



آيا ابزارها به شكلي انبار و نگهداري مي شوند كه با كار تداخل ننموده و خطري ايجاد نكنند؟ 

آيا صندلي ها و ساير اجزاي پست كار نظير ميزهاي كار ، تابلوهاي كنترل و ... (در صورت 

لزوم) به شكلي قابل تنظيم هستند كه از مخاطرات مربوطه جلوگيري كنند؟ 

آيا پست هاي كاري به شكلي طراحي شده اند كه حداكثر راحتي را فراهم نموده و فشار ها ، 

كشش ها و خطرات بالقوه را به حداقل برسانند؟ 

Work Planning،Coordination & Documentation

آيا نياز به همكاري با ساير گروه ها يا كارگران است؟ 

آيا روش هاي اطالع رساني و ارتباطي مشخص است و رعايت مي شود؟ 

آيا ابزارها و تجهيزاتي كه براي كار ايمن انجام دادن شغل خاصي الزمند ، مشخص شده اند؟ 

آيا ابزارهاي موجود مناسبند؟ 

آيا كارگران به منظور نگهداري از ماشين آالت ، تجهيزات ، ابزارها و آموزش ديده اند؟ 

آيا براي انجام فعاليت نياز به مجوزهاي خاص مي باشد (ورود به فضاي تنگ ، كار داغ و ...)؟ 

آيا كاركنان در رابطه با آمادگي و عملكرد در مواقع اضطراري آموزش ديده اند؟ 

آيا مسئوليت ها در مواقع اضطراري مشخص شده اند؟ 

آيا پيشگيري هاي ايمني مشخص هستند؟ 

آيا تجهيزات ايمني و لوازم حفاظت فردي مورد نياز مشخص شده اند؟ 

آيا كارگران از لوازم ايمني مناسب استفاده مي كنند؟ 

آيا درهاي خروج اضطراري به وضوح مشخص شده اند؟ 

آيا وسايل مبارزه با حريق در دسترس مي باشد؟ 



آيا روش هاي جابجايي اقالم متناسب با پروسه كار و ابزارآالت  مربوطه است؟ 

آيا كنترل هاي ماشين آالت به شكلي قرار گرفته اند كه در مواقع اضطراري به سرعت در 

دسترس باشند؟ 

Physical & Chemical Hazards 

آيا ماشين آالت هنگام فعاليت داراي حفاظي هستند كه كارگران از خطرات                 

Point of Action)تسمه ها ، قسمتهاي چرخنده ، غلطكها و ...) و ديگر قسمتهاي متحرك حفظ كند؟

آيا نحوه قرار گرفتن و تنظيم حفاظها با استانداردهاي ايمني تطبيق دارد؟ 

آيا اين امكان وجود دارد كه كارگر حفاظ را كنار زده يا غير فعال نمايد؟ 

آيا احتمال تماس يا برخورد كارگر با قسمتهاي متحرك ماشين و تجهيزات است؟ 

آيا كنترل هاي ماشين آالت به شكلي حفاظ گذاري شده اند كه از فعال شدن ناخواسته و 

غير عمدي جلوگيري كنند؟ 

آيا وسايل چرخنده ، پيچ هاي تنظيم ، كليدهاي برجسته ، گل پيچها ، خارها و ساير 

برجستگي ها جايي قرار گرفته اند كه احتمال برخورد افراد يا گير كردن لباس آنها وجود 

داشته باشد؟ 

آيا محلي روي ماشين وجود دارد كه كارگر بتواند از آنجا به داخل ماشين دسترسي پيدا 

كند؟ 

آيا ماشين آالت داراي حركت رفت وبرگشتي با حالتي هستند كه احتمال گير افتادن يا 

برخورد كارگر وجود داشته باشد؟ 

آيا ماشين آالت در موارد مورد نياز داراي توقف اضطراري هستند؟ 

آيا ماشين آالت و تجهيزات در موارد مورد نياز به زمين محكم شده اند؟ 



آيا احتمال شل شدن قطعات هنگام كار كردن ماشين وجود دارد؟ 

آيا خطر برخورد ، مضروب شدن و يا حتي تماس خطرناك با ماده يا جسمي وجود دارد؟ 

آيا احتمال كشش در اثر هل دادن ، كشيدن ، خم شدن ، بلند كردن يا چرخيدن وجود دارد؟ 

آيا ممكن است اشياء و مواد از نقطه عملكرد دستگاه پس زده يا پرتاب شوند؟ 

آيا كار در ارتفاع انجام مي شود؟ 

آيا كار زير زمين انجام مي شود؟(تونل ، گودال و ...) 

آيا خطر افتادن ، ليز خوردن يا لغزش وجود دارد؟ 

آيا از مايعات لغزنده استفاده مي شود و آيا امكان ريختن آنها بر روي سطوح عبوري افراد 

وجود دارد؟ 

آيا نگهداري ماشين آالت و تجهيزات به طور منظم و كامل صورت مي گيرد؟ 

آيا در مورد قطعات فرسوده تجهيزات كه مي توانند خطر ايجاد نمايند ، از گردونه خارج يا 

فرجه اي صادر مي شود؟ 

آيا كاركنان از البسه و زيورآالتي استفاده مي كنند كه احتمال گير كردن آنها به ماشين 

آالت باشد؟ 

آيا احتمال گير افتادن كارگر داخل ، زير و يا بين قسمتهايي از ماشين آالت وجود دارد؟ 

آيا اجسام ثابتي كه بتواند ايجاد جراحت نمايد نظير لبه هاي تيز وجود دارد؟ 

آيا كارگر در هيچ زماني در يك وضع نامتعادل قرار مي گيرد؟ 

آيا بارهاي معلق ، انرژي پتانسيل يا ذخيره شده اي كه بتواند سبب خطري شود، وجود 

دارد؟(مثالً هواي فشرده ، فنرها ، جك هاي هيدروليك و ...) 



آيا محل هاي كاري از نظر چاله ها ، حفره ها و گودالها و ساير خطرات مشابه به اندازه كافي 

حفاظ گذاري شده اند؟ 

آيا فرايند هاي خطرناك ، در موارد ممكن از ساير كاركنان جدا شده اند؟ 

آيا مواد شيميايي و گرد و غبار در محيط منتشر مي شوند؟ 

آيا آالرم در جاهاي مورد نياز تعبيه شده اند؟(آالرم كربن منوكسيد و ...) 

آيا احتمال تماس با مواد داغ ، خورنده يا سمي وجود دارد؟ 

آيا هيچ كارگري از سر درد ، مشكالت تنفسي ، گيجي و بوي نامناسب شكايتي دارد؟ 

) 5Sآيا ضبط و ربط كارگاهي خوب اجرا مي شود؟(

Posture Analysis 

آيا كارگر در هيچ يك از شرايط و وضعيت هاي زير قرار مي گيرد؟ 

 خم شدن كمر 

 بردن دست باالتر از شانه ها جهت انجام يك كار خاص 

 خم كردن مچ هنگام استفاده از ابزار يا انجام يك كار خاص 

 قرار گرفتن كارگر در يك وضعيت استاتيك 

 براي يك مدت طوالني در يك وضع خاص باقي ماندن 

 اينچ از بدن فاصله دارند. 20 برداشتن يا گرفتن ابزار يا ديگر چيزهايي بيش از 

Force Analysis

پوند (فركانس در نظر گرفته شود) 10 بلند كردن يا پايين گذاشتن شيئي با وزني بيش از 

 پوند 2 استفاده از ابزار آالت سنگين بيشتر از 

 كشيدن وسيله يا شئي 



 استفاده از انگشتان يا دست ها براي گرفتن يا فشردن 

 ضربه زدن به اشياء سخت با دست 

 استراحت و قرار دادن مچ و دستها روي لبه هاي تيز 

Frequency Analysis

* تكرار يك عمل يكسان چندين مرتبه در يك دقيقه 

* تكرار اعمال مختلف اما با همان گروه ماهيچه اي چندين بار در يك دقيقه 

* خم شدن مكرر گردن ، شانه ها ، بازو ، ساعد ، مچ و انگشتان در طول شيفت كاري 



JSAنتايج حاصل از انجام 

  مهمترين و اصلي ترين نتيجهJSA در محيط كار تهيه تصوير و اسكن چند بعدي از 

تمام ابعاد و مشاغل موجود است.به طوريكه تمام حركات افراد را شناسايي نموده و 

بدانيم در هر مرحله و حركت چه چيزي او را تهديد مي كند.پر واضح است كه با 

شناختن خطر مي توان راه كنترل آن و يا دروي جستن از آن را پيدا كرد.

  شايد اغراق نباشد اگر كه بگوييم به غير ازJSA هيچ تكنيكي در ايمني و بهداشت 

حرفه اي چنين قابليتي را ندارد كه بتواند در يك بررسي چندين جنبه شغل را 

بررسي كند ، پاسخگو باشد 

  با تكميل ستون سوم ،آخرين قدمها را به سوي هدف كه حذف يا كنترل خطرات 

است برمي داريم.زيرا در اين مرحله كالً چند حالت پيش مي آيد:يا راه كنترل ساده 

است و سريعاًبه اجرا در مي آيد نظير توصيه استفاده از لوازم حفاظت فردي ، يا نياز 

به همكاري تيمي دارد نظيرتغييرواصالح پست كار،طراحي تهويه و... كه الزم است هر 

چه سريع ترتيم مربوطه تشكيل و اقدام صورت گيرد.



JSAنتايج حاصل از اجراي 

-تهيه پروسه كار ايمن براي هر شغل  1

- مشاركت كارگر در ايمني انجام شغل و نيز برقراري محيط كار ايمن 2

- تحويل پروسه كاري ايمن به فرد تازه استخدام شده 3

- بازنگري پروسه هاي كاري موجود شده و شناسايي خطرات و بيماريهاي ناشي از آن  4

-  بازنگري شغل را از جهت پروسه هاي كاري بعد از وقوع حادثه. 5

- پيشنهاد حفاظ ها و وسايل حفاظت فردي  مورد نياز 6

- مشخص شدن اقدامات كنترلي و راههاي حذف خطر موجود در هر مرحله از شغل ، به 7

طور اختصاصي براي هر شغل  

- بررسي بهتر  كار و ايمني با استفاده از آناليزها توسط  كارشناسان ايمني  8

- به وجود آمدن نگرش مثبت درباره ايمني به لحاظ اينكه ايمني يك فرآيند پيشگيري از 9

خطر است و كارگران  با درك اين مسئله بهتر ايمني را در محيط كار رعايت مي كنند. 

- استفاده به عنوان ابزاري در مهندسي صنايع          10

چرا كه بخش مهمي از راههاي كنترل و  حذف خطرات ، اصالح روش انجام كار ، حذف كار و 

جابجايي هاي اضافه و استفاده از فضاي خالي مرده را در بر مي گيرد.كوتاه كردن فواصل و 

جلوگيري از انجام كارها و حركات غير ضروري توسط كارگرو استفاده بهينه از فضاهاي موجود ، 

همسو با سياستهاي توليدي و مهندسي صنايع ، بهره وري شركت را از اين راه افزايش مي دهد. 

- تعيين نياز هاي آموزشي ايمني كاركنان ،كارگر خطرات محيط كار و شغل خود را 11

مي شناسد و آموزشهاي مورد نياز در جهت مقابله با اين خطرات به فرد داده مي شود. 



- زمينه سازي در جهت ايجاد يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي 12

 مواد شيميايي ، نكات ايمني MSDS- اطالع رساني و آموزش خطرات موجود ، 13

- تعويض فرآيند كار (استفاده از مواد كم خطرتر ، تغيير سيستم و ...) 14

- حذف مراحل اضافه در انجام كار 15

- جابجايي و گردش كار در بين كارگران 16

- نصب تجهيزات شرايط اضطراري (سيستم اعالم حريق و ...) 17

- نصب حفاظهاي گوناگون روي ماشين آالت 18

- با انجام آناليز ايمني شغلي مي توان مشخص نمود كه كارگر هر شغل بايد در چه زمانهايي 19

و تحت چه معاينات و پايش هايي قرار گيرد. 
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