
 
 

  
            
            
            
        

 

 

ژی ت و ا ط ز ی ،  ور ا ر ا  د
 
 

 

 

 

 

 

 

      
      
      
      
      
               
               
               
               
               

      

 

 

 

تاريخ تصويب 
 تصويب كننده تأييد كننده تهيه كننده شرح بازنگري شماره بازنگري و بازنگري

20 -2 -1393  HSE2 ‐ AOI تدوين و ابالغ 
 

 HSE2گروه هاي كارشناسي  
 كارشناس مسئول بهداشت

 

مدير كل 
HSE2 

 
 كارشناس مسئول ايمني

 
 

 كارشناس مسئول محيط زيست
 

 كارشناس مسئول انرژي
 

ضمايم /تعداد فرم

جارت عدن و  ت،  وزارت 

 دستورالعمل ارسال گزارش حوادث بهداشت ، ايمني ، 

 محيط زيست و انرژي

Accident Report Instruction for Health, Safety , Environment 

and Energy – (HSE2   ‐ MS ) 

    

1



 
 

 

 

 

 فهرست مطالب

     صفحه                                                                                                 عنوان                                                                                                                                  

1          .......................................................................................................................      .........مقدمه - 1  

1...                .............................................................................................................................هدف  -2  

1.........................                ...............................................................................................دامنه كاربرد -3  

1  ...............................................................................................................              تعاريف و اصطالحات  - 4  

4........................................................................               .................................................مسئوليت ها  -5  

4  ................................................................................................................             تشريح دستورالعمل  - 6  

4....................................................................................................              وزه ايمني حوادث مهم در ح-1- 6  

5         ........................................................................ ........................... حوادث مهم در حوزه بهداشت -2- 6  

5.........................................................................................               حوادث مهم در حوزه محيط زيست  -3- 6  

6...................               .............................................................................حوادث مهم در حوزه انرژي  -4- 6  

6    .............................................................................................................. ...           فرآيند اجرا  - 5- 6  

6........................................................ ...                .............................................................مستندات  -7  

6          .................................................................................................................... ...     پيوست ها  - 8  

7..........................................................               .................... ) فوري(   HSE2 گزارش حادثه:  1فرم شماره  -1- 8  

8............................................................                )فوري (   HSE2 گزارش حادثه:  1راهنماي تكميل فرم شماره   -2- 8  

9.............................................................................                )ميداني (  HSE2 گزارش حادثه:  2فرم شماره  -3- 8  

11...................................................................               )نهايي  –تحليلي (   HSE2 گزارش حادثه : 3فرم شماره  -4- 8    

  

2



 
 

  مقدمه  -1

حصول اطمينان از گزارش شدن كليه حوادث . ارسال گزارش حوادث در زمان مناسب به مسئولين مرتبط از اهميت بااليي برخوردار است
پيرامون زماني كه حادثه اي به سازمان گزارش مي شود معموال تحقيقاتي . از جمله وظايف باالترين مقام يك مجموعه به حساب مي آيد

گزارش دهي .  اي براي حفظ ايمني و پيشگيري از وقوع مجدد حادثه انجام مي شودگيرد و متعاقب آن اقدامات تازه  موضوع صورت مي
مزايايي چون تسريع در علت يابي ، ارائه راهكارهاي كنترلي جهت انجام اقدامات پيشگيرانه خاص ، بهبود  ، صحيح و به موقع حوادث

پيشگيري از تكرار حوادث مشابه در ساير صنايع يا معادن و افزايش صحت و دقت تصميم گيريها بر مبناي آمار صحيح را ،  وضعيت موجود
دستورالعمل حاضر با رويكرد جمع آوري و طبقه بندي اطالعات حوادث مهم انساني ، تجهيزاتي ، انرژي و زيست . در پي خواهد داشت 

  . محيطي تنظيم شده است

  هدف  -2

پيمانكاران و  ، اجرايي نمودن نظام گزارش دهي حوادث توسط مديران سازمان ها ، كارفرمايان ، از تدوين اين دستورالعمل هدف
  . معادن و شركت هاي تابعه و وابسته وزارت صنعت،معدن و تجارت مي باشد صنايع ،  HSE2كارشناسان حوزه 

  دامنه كاربرد  - 3

معدن و تجارت الزم االجرا مي  اداري و شركت هاي تابعه و وابسته وزارت صنعت ، ، معدني صنعتي ،اين دستورالعمل براي كليه واحدهاي 
  . باشد

  تعاريف و اصالحات  -4

  : تعاريف به صورت ذيل ارائه مي گردد به منظور يكسان سازي اصطالحات بكار رفته در اين دستورالعمل ،

  . باشدرت مي معدن و تجا منظور وزارت صنعت، : وزارت

HSE2  : محيط زيست و انرژي مي باشد مور بهداشت ،ايمني،ا .  

  . واحدهاي تابعه اشتغال دارند /شركت /به كليه افرادي اطالق مي شود كه با شرايط زير در صنعت  :كاركنان

  اعم از رسمي يا پيماني :كارمندان )الف

  . پيماني يا موقت بكار گمارده شده و مشمول قانون كار مي باشند شامل افرادي كه با دريافت دستمزد به طور رسمي ، :كارگران )ب

   كارآموزان)ج

موران و اشخاصي كه از سازمانها، نهادها و ارگان هاي دولتي و يا غير دولتي انجام وظيفه اي را در شركت بعهده دارند و همچنين مأ :تذكر
  . مقررات مي باشندساير كارآموزان غير وابسته به شركت نيز تابع اين 
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عبارتست از هر رويداد برنامه ريزي نشده كه منجر به آسيب كاركنان ، از دست رفتن منابع و حامل هاي انرژي ، صدمه به  : حادثه
  . گردد تأسيسات و يا محيط زيست /تجهيزات

عبارتست از حادثه اي كه در حين انجام وظيفه و به حادثه ناشي از كار ، مين اجتماعي قانون تأ 60بر اساس ماده  : حادثه ناشي از كار
 سسات وابسته ،مؤ مقصود از حين انجام وظيفه تمامي اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه ، . سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد

تمام اوقات  كاري باشد ضمناًانجام مور به از محوطه كارگاه مأساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج 
  . رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه و بالعكس جزو اين اوقات محسوب مي شود

  : محيط زيست و انرژي مني،يا حوادث مهم در حوزه هاي بهداشت ،

به تفكيك ارائه كه در ادامه  انرژيبه آن دسته از حوادثي اطالق مي گردد كه در هر يك از حوزه هاي بهداشت ، ايمني، محيط زيست و 
  . دمعدن و تجارت اعالم گرد رت صنعت ،د به وزااساس الگوي زماني ارائه شده مي باي گزارش اين دسته از حوادث بر . دشده اتفاق مي افت

دستگاه برش و  كنار خط توليد، مانند داخل سالن توليد،(است كه حادثه در آن اتفاق افتاده است مشخصات مكاني  :محل وقوع حادثه 
  ) غيره

غرق شدگي  حوادث موتوري، ،برق گرفتگي سقوط از ارتفاع، آتش سوزي، مانند (توصيفي از چگونگي رخداد حادثه مي باشد  :نوع حادثه 
  . و غيره

حامل هاي انرژي ، آسيب هدر رفت منابع و  پيامدهاي انساني،به جمله مي توان  از آن. نتيجه اي است كه حادثه در پي داشته است  :پيامد
  . نمود محيط زيست و غيره اشاره به تجهيزات يا اموال ،

حادثه درگير بوده و يا از  در اين قسمت چگونگي وقوع حادثه و فرآيند گسترش آن بيان شده و افرادي كه در ايجاد : شرح مختصر حادثه
  . زمان دقيق شروع حادثه بيان شودهمچنين الزم است ده اند به اختصار معرفي مي گردند ثر شآن متأ

ر جلوگيري از هد، اقدامات اوليه اي است كه بالفاصله پس از وقوع حادثه به منظور نجات افراد  :اقدامات فوري به منظور كنترل حادثه 
  . سيسات يا محيط زيست صورت مي پذيردتأ/ حامل هاي انرژي ، حفظ ابنيه  منابع و رفت

 مانند انجام اعمال نا ايمن ،( در اين قسمت عواملي كه باعث ايجاد حادثه شده است بيان مي شود  :نده حادثهعلل احتمالي به وجود آور
  . )وجود شرايط نا ايمن و يا ساير علل احتمالي ديگر كه باعث ايجاد حادثه شده است 

  . روز حادثه گرددبهرگونه عملي خارج از رويه هاي ايمن انجام كار، كه مي تواند باعث افزايش احتمال  :اعمال نا ايمن 

هرگونه شرايط محيطي كه مي تواند احتمال بروز حادثه را افزايش دهد مانند حفاظ بندي نامناسب ، سيستم هاي هشدار  : شرايط نا ايمن
  . يزات معيوب و غيرهدهنده نامناسب ، شرايط محيطي خطرناك ، تجه

  . رم را تهيه و تنظيم مي نمايدفشخصي است كه اطالعات مرتبط با حادثه را جمع آوري نموده و  :تهيه كننده 
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  . شخصي است كه فرم حادثه را پيش از ارسال نهايي امضا و تائيد مي نمايد :تائيد كننده 

 كارشناس متخصص بهداشت ، ايمني يا محيط زيست مستقر در صنعت  از مجموعه اي متشكل :  HSE2كميته تخصصي تهيه گزارش 

Technical Experts )  HSE2    ( ، مدير يا مسئول واحدHSE2   محيط زيست استان يا شهرستان / بهداشت / ، نماينده اداره كار ) برحسب
  . بررسي و تفحص دقيق قرار مي دهندرئيس يا قائم مقام سازمان استان مربوطه كه حوادث را مورد ) ارتباط با موضوع

ايمني ،  ، تهيه شده و توسط مسئول بهداشت 1گزارش مختصري از حادثه است كه در قالب فرم شماره  ) :فوري(  HSE2گزارش حادثه 
ساعت پس از وقوع  3اين فرم حداكثر .  ييد مي گرددتأ  HSE2يا نماينده تام االختيار مديريت در امور )   HSE2(محيط زيست و انرژي 

محيط  يمني،به دفتر مدير كل بهداشت ، ا و  021 88807028معدن و تجارت به شماره نمابر  حادثه به دفتر مقام محترم وزارت صنعت،
   . ارسال مي گردد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان  HSE2و اداره  زيست و انرژي وزارت

تهيه شده و توسط مسئول بهداشت ، ايمني ، محيط زيست و  2گزارشي است كه در قالب فرم شماره  ) :ميداني(  HSE2گزارش حادثه 
اين فرم حداكثر سه روز پس از وقوع حادثه به دفتر مدير كل .  مي گردد   تأييد   HSE2يا نماينده تام االختيار  مديريت در امور    HSE2انرژي 

  . ارسال مي گردد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان استان   HSE2و اداره ارت بهداشت ، ايمني ، محيط زيست و انرژي وز

ته تخصصي تهيه گزارش تهيه شده و توسط اعضا كمي 3ارشي است كه در قالب فرم شماره گز :  )نهايي  –تحليلي (  HSE2گزارش حادثه 
حادثه به دفتر مدير كل يهداشت ، ايمني محيط زيست و انرژي اين فرم حداكثر سه هفته پس از وقوع .  يد مي گرددتأي   HSE2حادثه 
  . ارسال مي گردد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان  HSE2و  اداره  وزارت

   . ي كار مي كندالسعشخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دريافت حق  : كارفرما

ئول فرما محسوب مي شوند و كارفرما مسطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاهها هستند نماينده كارمديران و مسئوالن و به 
در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي  . كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر عهده مي گيرند

  . قابل كارفرما ضامن استبنمايد و كارفرما آن را نپذيرد ، در م

و اجراي موضوع پيمان را ) سوي ديگر پيمان ،كارفرما است(شخص حقيقي يا حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است  :پيمانكار
  . مي باشند ، در حكم پيمانكار  نمايندگان و جانشين هاي قانوني پيمانكار.عهده گرفته است  بر اساس اسناد و مدارك پيمان ،

از قبيل مؤسسات صنعتي،كشاورزي، معدني، . محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده ي او در آنجا فعاليت مي كند  :كارگاه
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه . ساختماني، ترابري، مسافرتي، خدماتي، تجاري، توليدي ، اماكن عمومي و امثال اينها 

قبيل نمازخانه، شيرخوارگاه، نهارخوري، تعاوني، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كالسهاي  اند ، از
  .سوادآموزي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسالمي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند

  مسئوليت ها -5

 مي باشد ) صنعت، معدن شركت تابعه و استاني(مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده باالتري مقام هر سازمان. 
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 گزارش حادثه 1فرم شماره ،HSE2  )حداكثر سه ساعت پس از وقوع حادثه به دفتر مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت )فوري ،
سازمان صنعت ،   HSE2وزارت و اداره   HSE2) (يركل بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژيو  به دفتر مد 88807028به شماره نمابر 

 .معدن و تجارت استان ، در پاكتهاي محرمانه ارسال مي گردد 
 گزارش حادثه 2فرم شماره ،HSE2  )حداكثر سه روز پس از وقوع حادثه به دفتر مديركل بهداشت،ايمني، محيط زيست و )ميداني ،

 .سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، در پاكتهاي محرمانه ارسال مي گردد   HSEوزارت و اداره   HSE2)( انرژي
  گزارش حادثه3فرم شماره ،) (HSE2  ) حداكثر سه هفته پس از وقوع حادثه به دفتر مديركل بهداشت، ايمني ، محيط ) نهايي-تحليلي

 .زمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، در پاكتهاي محرمانه ارسال مي گردد سا  HSE2وزارت و اداره     HSE2)(زيست و انرژي
  كارفرما مكلف است در زمان انعقاد قرارداد محتواي اين دستورالعمل را در حين واگذاري كار به قرارداد پيمانكار پيوست نمايد. 
 اي عالي وظيفه بازنگري محتواي اين دستورالعمل برعهده كميته هاي تخصصي ايمني و شورHSE2   وزارت صنعت، معدن و تجارت مي

 .باشد 

  تشريح دستورالعمل -6

  حوادث مهم حوزه ايمني -6-1

كاركنان (براي كليه افراد) آسيب هاي ناتوان كننده دائمي(حوادثي كه در شركتها و ادارات وابسته به وزارت منجر به مرگ ، مصدوميت -1
 .و يا آسيب اساسي به تأسيسات گردد ) بازديدكنندگان و مراجعه كنندگانرسمي، پيماني، قراردادي، پيمانكاران، 

حوادث آتش سوزي و انفجار كه موجب وارد شدن صدمات جدي و يا از كار افتادن يك يا چند واحد و يا توقف توليد در سازمانها و  -2
 .شركتهاي وابسته به وزارت گردد 

شتعال، نشست و شكستگي خطوط لوله هاي نفتي و فراورده هاي نفتي،گاز و شبكه حوادث مرتبط به نشت گازهاي سمي و قابل ا -3
و تأسيسات وزارت مي شود و يا سبب آلودگي در سطح وسيعي از ) ناتوان كننده دائمي ( گازرساني كه موجب آسيب جدي به پرسنل 

 .داشته باشد  ) رسانه اي ( منطقه گردد و در داخل جامعه بازتاب گسترده اي 

كليه حوادث غيرمترقبه طبيعي از قبيل زلزله، رانش زمين، صاعقه، گردباد يا طوفان شديد كه سبب تخريب كلي و يا بخشي از -4
 .تأسيسات و كارگاه هاي وابسته به وزارت گردد 

ه وزارت كه منجر به سازمانها و شركتهاي وابسته ب) مسيرهاي درون يا برون شهري(كليه تصادفات وسايل نقليه در داخل و يا خارج  - 5
 .گردد )كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، پيمانكاران، بازديدكنندگان و مراجعه كنندگان(فوت يا قطع عضو افراد 

از جمله منازل مسكوني، سازماني، امكانات رفاهي و ( حوادثي كه در محيط هاي غيرصنعتي، سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت  -6
 .نجر به مرگ و ياناتواني دائمي شود م...) آموزشي و

رفتگي مفاصل، سوختگي و آسيب به چشم، صدمات ناشي از شوك هاي الكتريكي كه نيازمند عمليات احياء كه در  شكستگي ها، در -7
 .سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت به وقوع مي پيوندد 
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 ) .درفضاهاي محدود ( آالينده هاي سمي كاهش سطح هوشياري به علت كمبود اكسيژن و وجود  - 8

 .كليه حوادثي كه منجر به بيش از سه روز غيبت از كار براي شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت مي شوند  -9

  حوادث مهم حوزه بهداشت -6-2

در ) پزشك متخصص و كميسيون پزشكيسيليكوزيس، آزبستوزيس، سرطان ها و غيره پس از تأييد (بيماريهاي شغلي منجر به فوت -1
 .شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت 

پس از تأييد پزشك (بيماريهاي شغلي كه منجر به ازكارافتادگي دائم يا تغيير شغل در شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت  -2
 .شود ) متخصص و كميسيون پزشكي

لي همچون مسموميت هاي غذايي، اسهال و استفراغ در شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به اپيدمي شدن بيماريهاي غيرشغ -3
 .وزارت به تشخيص پزشك متخصص 

ز، ابتال هر كدام از كارگران، كارفرمايان، پيمانكاران سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت به بيماريهاي عفوني نظير هپاتيت، كزاز، ايد -4
و يا هر بيماري كه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان جهاني بهداشت به عنوان  Aنزاي نوع ماالريا، آنفوال

 ) .به محض تشخيص(بيماري خطرناك واگير شده است 

 .ارت برابر حد مجاز مواجهه در شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به وز 20مواجهه حاد با پرتوهاي يون ساز حداقل تا  - 5

 .درصد كل بدن در شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت  10سوختگي هاي شديد بيش از  -6

( در مواجهه با عوامل بيولوژيك، عوامل عفونت زا و عوامل شيميايي محيط كار نيازمند درمانكليه بيماريهاي حاد و مسموميت هاي  -7
 .در شاغلين سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت ) ارات سمي و غيره فلزات سنگين، آفت كش ها ، گرد و غبارها و بخ

  حواث مهم حوزه محيط زيست -6-3

 حوادث تأثيرگذار صنعتي بر محيط زيست 

 حوادث منجر به الودگي آب هاي سطحي -1

 حوادث منجر به آلودگي آبهاي زيرزمينياز قبيل چاه ، چشمه  و قنات  -2

 هواحوادث منجر به آلودگي  -3

 حوادث منجر به آلودگي خاك -4

 )طبيعي، فضاي سبز، كشاورزي ( حوادث منجر به از بين رفتن پوشش گياهي - 5

 )اهلي  -حيات وحش( حوادث منجر به از بين رفتن جانوران -6
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 حوادث زيست محيطي تأثيرگذار بر صنعت 

 ناشي از پديده ريزگردها )تجهيزات و سيستمهاي كنترل آلودگي ها ( خسارات وارده بر صنعت -1

  بر اثر بالياي طبيعي) تجهيزات و سيستم هاي كنترل آلودگي ها ( خسارات وارده بر صنعت  -2

 

  حوادث مهم حوزه انرژي  -6-4

  .هرگونه حادثه كه منجر به هدر رفت منابع توليد انرژي و همچنين حامل هاي انرژي گردد 

  فرايند اجرا -6-5

معدني و تجاري موظفند در صورت وقوع حادثه، گزارش فوري را حداكثر سه ساعت پس از وقوع در قالب فرم كليه واحدهاي صنعتي، 
نهايي حادثه را حداكثر  - و سرانجام گزارش تحليلي 2، گزارش ميداني حادثه را حداكثر سه روز پس از وقوع در قالب فرم شماره 1شماره 

  .اساس دستورالعمل حاضر ثبت و به وزارت گزارش نمايند  بر 3سه هفته پس از وقوع در قالب فرم شماره 

 مستندات - 7

1‐RIDDOR‐Repor ng of Injuries,Diseases and Dangerous Occurrences Regula ons,2013. 

From:http/www.hse.gov.uk/riddor/ 

2‐Accident Investigation form.pdf from : http://www.osha.gov/ 

 ت و بهداشت كار سازمان تأمين اجتماعيآيين نامه حفاظ

 قانون كار جمهوري اسالمي ايران

 پيوست ها -8

  3،  2، 1فرم هاي شماره 
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 )فوري (   HSE2گزارش حادثه  ) :  1( راهنماي تكميل فرم شماره 

  : تعاريف و اصطالحات 

  . منظور وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي باشد  :وزارت 

HSE2  :  امور ايمني ، بهداشت ، محيط زيست و انرژي مي باشد.  

اي كه منجر به آسيب كاركنان ، صدمه به تجهيزات ، تأسيسات ، محيط زيست ، اتالف  عبارتست از هر رويداد برنامه ريزي نشده :حادثه 
  . و هدر رفت منابع و  حامل هاي انرژي گردد 

داخل سالن توليد ، خط توليد ، كنار دستگاه برش : مانند ( در آن اتفاق افتاده است مشخصات مكاني است كه حادثه  :محل وقوع حادثه 
  ) و غيره 

مانند آتش سوزي ، سقوط از ارتفاع ، برق گرفتگي ، حوادث موتوري ، غرق ( توصيفي از چگونگي رخداد حادثه مي باشد  :نوع حادثه 
  ) شدگي و غيره 

ه است از آن جمله مي توان به پيامدهاي انساني ، آسيب به تجهيزات يا اموال ، محيط زيست و نتيجه اي كه حادثه در پي داشت :پيامد 
  . غيره اشاره نمود 

در اين قسمت چگونگي وقوع حادثه و فرآيند گسترش آن بيان شده و افرادي كه در ايجاد حادثه درگير بوده يا از  :شرح مختصر حادثه 
  . مي گردند همچنين الزم است زمان دقيق شروع حادثه بيان شود آن متأثر شده اند به اختصار معرفي 

اقدامات اوليه اي است كه بالفاصله پس از وقوع حادثه به منظور نجات افراد ، جلوگيري از اتالف  :اقدامات فوري به منظور كنترل حادثه 
  .منابع و حامل هاي انرژي ، حفظ ابنيه ، تأسيسات يا محيط زيست صورت مي پذيرد 

مانند انجام اعمال نا . ( در اين قسمت عواملي كه باعث ايجاد حادثه شده است بيان مي شود  :علل احتمالي به وجود آورنده حادثه  
  ) .ايمن ، وجود شرايط نا ايمن و يا ساير علل احتمالي ديگر كه باعث ايجاد حادثه شده است 

  . جمع آوري نموده و فرم را تهيه و تنظيم مي نمايد  شخصي است كه اطالعات مرتبط با حادثه را :تهيه كننده 

  . شخصي است كه فرم حادثه را پيش از ارسال نهايي امضاء و تأييد نهايي مي نمايد  :تأييد كننده 

----------------------------------  حوادثي كه بايد توسط اين فرم گزارش شوند--------------------------
  : حوادث مهم حوزه ايمني  -

      ( ،براي كليه افراد ) آسيب هاي ناتوان كننده دائمي ( حوادثي كه در محيط هاي صنعتي و غير صنعتي منجر به مرگ ، مصدوميت  
  . تأسيسات گردد  و يا آسيب اساسي به) كاركنان رسمي ، پيماني ، قراردادي ، پيمانكاران ، بازديد كنندگان و مراجعه كنندگان : شامل 

9



 
 

  حوادث آتش سوزي يا انفجار كه موجب وارد شدن صدمات جدي و يا از كار افتادن يك يا چند واحد و يا توقف توليد گردد .  
  قابل اشتعال ، نشت و شكستگي خطوط لوله هاي نفتي و فرآورده هاي نفتي ، گاز و شبكه گاز : حوادث مرتبط با نشت گازهاي سمي

و تأسيسات مي شود و يا سبب آلودگي در سطح وسيعي از منطقه ) ناتوان كننده دائمي ( يب جدي به پرسنل رساني كه موجب آس
  . داشته باشد ) رسانه اي ( گردد و در جامعه بازتاب گسترده اي 

 يا بخشي از  كليه حوادث غير مترقبه طبيعي از قبيل زلزله ، رانش زمين ، صاعقه ، گردباد يا طوفان شديد كه سبب تخريب كل و
  . تأسيسات و كارگاه ها گردد 

  سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت كه ) مسيرهاي درون يا برون شهري ( كليه تصادفات وسايل نقليه در داخل و يا خارج
  .گردد ) كنندگان كاركنان رسمي ، پيماني ، قراردادي ، پيمانكاران ، بازديد كنندگان و مراجعه ( منجر به فوت يا قطع عضو افراد 

 كي كه نيازمند عمليات احياء شكستگي ها ، دررفتگي مفاصل ، سوختگي و آسيب به چشم ، صدمات ناشي از شوك هاي الكتري
  . باشد

  در فضاهاي محدود ( كاهش سطح هوشياري به علت كمبود اكسيژن و وجود آالينده هاي سمي (  
  كار براي شاغلين سازمان ها  و شركتهاي وابسته به وزارت مي شوند كليه حوادثي كه منجر به بيش از سه روز غيبت از .  

      : حوادث مهم حوزه بهداشت  -

  سيليكوزيس ، آزيتوزيس ، سرطان و غيره پس از از تأييد پزشك متخصص و كميسيون پزشكي ( بيماري هاي شغلي منجر به فوت(  
  پس از تأييد پزشك متخصص و كميسيون پزشكي ( بيماري هاي شغلي منجر به از كار افتادگي دائم يا تغيير شغل (  
  اپيدمي شدن بيماري هاي غير شغلي همچون مسموميت هاي غذايي ، اسهال و استفراغ به تشخيص پزشك  
 وني نظير هپاتيت ، كزاز ، ايدز، ماالريا ، آنفوالنزاي نوع ابتال هر كدام از كارگران ، كارفرمايان و پيمانكاران به بيماري هاي عفA  و يا

هر بيماري كه توسط سازمان جهاني بهداشت يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به عنوان بيماري خطرناك واگير شناخته 
  ) .به محض تشخيص ( شده است 

  مجاز  برابر حد 20مواجهه حاد با پرتوهاي يون ساز حداقل تا شدت.  
  درصد كل بدن  10سوختگي هاي شديد بيش از  
 كليه بيماري هاي حاد و مسموميت هاي نيازمند درمان در مواجهه با عوامل بيولوژيك ، عوامل عفونت زا و عوامل شيميايي محيط كار  

  . بيماري هاي غير مرتبط با محيط كار يا مرگ هاي طبيعي ، نياز به ارائه گزارش ندارد : تذكر 

  :حوادث مهم حوزه محيط زيست   -

  :حوادث صنعتي تأثيرگذار بر محيط زيست  -      

                  حوادث منجر به آلودگي آب هاي سطحي  - 1          

  حوادث منجر به آلودگي آب هاي زيرزميني از قبيل چاه ، چشمه و قنات  -2          

               حوادث منجر به آلودگي هوا  -3          
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 حوادث منجر به آلودگي خاك  -4         

  ) طبيعي ، فضاي سبز ، كشاورزي ( حوادث منجر به از بين رفتن پوشش گياهي  - 5         

  )حيات وحش ، اهلي ( حوادث منجر به از بين رفتن جانوران  -6         

 :حوادث زيست محيطي تأثير گذار بر صنعت  -

  ناشي از پديده ريزگردها) تجهيزات و سيستم هاي كنترل آلودگي ها ( وارده بر صنعت خسارت  -  1         

  بر اثر بالياي طبيعي ) تجهيزات و سيستم هاي كنترل آلودگي ها ( خسارت وارده بر صنعت  -2        

  : حوادث حوزه انرژي  -

  هدر رفت منابع و حامل هاي انرژي -1

  

  

 . مسئوليت عدم ارسال به موقع فرم گزارش حادثه بر عهده باالترين مقام مسئول سازمان مي باشد                                           
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