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 تعالي تسمٍ       

                                                          
 

 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
 94/70822 شمارٌ:

 03/05/1394 تاريد:
 

 معازن زر( HSE) زيست محيط ي تُساشت ايمىي، سيستم ارزياتي راَىمايمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

ٌ وامٍ شمار ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 669َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

از وًع « معادن در( HSE) زيست محيط و بهداشت ايمني، سيستم ارزيابي راهنماي»، تا عىًان اجرايي ي

 شًز. اتالغ مي گروه سوم

 السامي است. 01/07/1394رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه کىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي  امًر وظام فىي

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان





 اصالح مدارك فني 
 

 

 خواننده گرامي:

، با استفاده از نظر كارشناسـان برجسـته   ريزي كشور اجرايي سازمان مديريت و برنامه و نظام فني امور

مبادرت به تهيه اين نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نمـوده اسـت.   

هـاي مفهـومي، فنـي، ابهـام، ايهـام و      دهايي نظيـر غلـط  با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرا

 اشكاالت موضوعي نيست.

 

ي    رو از اين ـ فن ـكال  ش د و ا را ـ ي ه ا رگون ده ه شاه ت م رد در صور دا ضا  قا ت ه  رامي صميمان ده گ خوانن شما  ز  ، ا

ه را ب ب  ت را د: م يي ا رم ش ف ر زا ر گ زي ت   صور

د. -1 ص كني شخ را م ر  د و صفحه موضوع مورد نظ ره بن  شما

ر -2 د مورد نظ را ي د. ا ري دا ن  ا ت خالصه بي  را به صور

د. -3 يي سال نما ر ي ا زين جايگ راي  را ب ده  ش ح  صال ن ا ن مت ت امكا  در صور

د. -4 يي ا رم ر ف ي ذك حتمال س ا تما راي  را ب خود  ي  شان  ن

 نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. اموركارشناسان اين 

 شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 

 

 
 

 
 

 

ه :  تب راي مكا ي ب شان ، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامهخيابان صفي عليشاه، ، ميدان بهارستانتهران، ن
                                                                          33271مركز تلفن  ،و اجرايي نظام فني امور

Email:info@nezamfanni.ir                                             nezamfanni.ir 
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 پيشگفتار
هيات وزيران) به كارگيري معيارهـا، اسـتانداردها و    20/4/1385، مورخ ه 33497/ ت 42339نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره

اكيـد  ها را مورد تبرداري در قيمت تمام شده طرحهاي نگهداري و بهرهضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه
اجرايـي كشـور وظيفـه تهيـه و تـدوين ضـوابط و        و قانون برنامه و بودجه و نظـام فنـي   23به استناد ماده  امورجدي قرار داده است و اين 

 اي كشور را به عهده دارد.  معيارهاي فني طرحهاي توسعه
شده است. عمليات  شتريآن ب تيرده و اهمك دايپ شيافزا يمعدن اتعملي حجم ها، در كشور يو توسعه صنعت عيبا رشد روز افزون صنا

 كه حوادثي وقوع دليل به. است همراه زيادي خطرات با صنعت هاي بخش ديگر با مقايسه در كه است هايي از جمله فعاليت يمعدنكار
دارد. نتايج ) در معادن اهميت زيادي HSE( ستيز طيو مح يمناي بهداشت، ارزيابي شوند، مختلف مي ايه معلوليت يا فوت به منجر
 هاي محيط ايمني و بهداشت هاي گيري و طراحي سيستم كمك موثري براي مديران و مهندسان در تصميم HSEو ارزيابي  يبررس

 كند. مي يرجلوگي ناگوار حوادث بروز از و است پرخطر
از سوي  يعه اقتصاددر روند توس يطمحي ستيمخرب ز هاي بياز آس يريشگيسو و پ كيكار از  يرويسالمت ن يو ارتقا حفظ

اثر  سازي و فرهنگ وري ارتقاي بهره ،يراندمان كار شيراهكارها سبب افزا نيا يو مكمل هستند. اجرا ياساس يراهكارها ازمنديديگر، ن
 .شود يم يكار يرويبخش و ماندگار در معادن و ن

بر است. در وقوع يك حادثه،  ي پيچيده و زمانخالف اكثر عمليات توليدي، ارزيابي سطح ايمني و بررسي عوامل كاهنده آن كار بر
هاي دقيق است  اند. بيان سهم هر يك از اين دو عامل به صورت اعداد مستلزم بررسي حداقل دو عامل كلي محيط و عمل ناايمن، دخيل

 ارقام ممكن نيست.  يقدق هيو در اكثر موارد ارا
اهـداف برنامـه    يدر راسـتا  ") در معـادن HSEراهنماي ارزيابي سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست (" ضابطه

 هـاي  نامـه  نيـي با استفاده از ضوابط، اسـتانداردها و آ  زيموجود در كشور و ن يغن اتياز تجرب يرگي معدن و با بهره يارهايضوابط و مع هيته
ـ ارز هاي حوزه، شاخص نيمهم در ا ميو مفاه فيتعار انيپس از ب طي آن وشده است  هيته المللي نيو ب يموجود مل ـ يا يابي بهداشـت   ،يمن

 شده است. هاراي ها آن يابيارز يو چگونگ گذاري در معادن و نحوه ارزش ستيز طيو مح
 ضـابطه يـن  شاءا... كاربرد عملـي و در سـطح وسـيع ا   هايي در متن موجود است كه إني تالش انجام شده قطعا هنوز كاستيبا همه

 ها را فراهم خواهد نمود.توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف نمودن آن
همچنين جنـاب آقـاي    و اجرايي در پايان، از تالش و جديت جناب آقاي مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان امور نظام فني

دن كشـور در وزارت صـنايع و معـادن، كارشناسـان دفتـر      مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني بخش معـ  جعفر سرقيني دكتر
نمايـد. اميـد اسـت شـاهد     برداري معادن و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قـدرداني مـي  نظارت و بهره

 ي اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران اسالمي باشيم.توفيق روزافزون همه
 

  غالمرضا شافعي                                                                                                               

                                                         امور زيربناييفني و توسعه معاون                                                                                                                               
   1394 تير                                                                                                                         
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  3  تعاریف و مفاهیم - فصل اول
 

  آشنایی   -1-1

 هـاي  ول از جملـه پسـت  ومسـ  سـازمانی هـاي  پسـت  معرفی) و 3و محیط زیست 2منی، ای1بهداشت( HSEتعریف  به این فصلدر 
ول حفاظـت  ومت، مسول بهداشت و سالوول ایمنی، مسوول فنی معدن، مهندس ناظر، مسومانند سرپرست معدن، مس کلیديسازمانی 

ـ و وظایف هـر  شده پرداخته  HSEمحیط زیست و چگونگی تعامل آنان در مقابل همدیگر در مقوله  هـا بـه طـور کامـل     ک از پسـت ی
  مشخص شده است. 

بندي عوامل آن از جملـه   طبقه تشریح شده وتعریف علمی حادثه و عوامل و شرایط موثر در ایجاد حادثه در بخش بعدي این فصل 
 غیـرایمن انسـانی و عوامـل و شـرایط     غیرایمنمحیطی، عوامل و شرایط  غیرایمنسیستمی، عوامل و شرایط  غیرایمنو شرایط  عوامل

هاي شـدت حادثـه، ضـریب    معادن از نظر حوادث، شاخص هارزیابی و مقایس به منظوراست.  مورد بررسی قرار گرفتهروانی و اجتماعی 
م هشدار ایمنـی و  یعالهاي مربوطه بررسی شده است. ها و فرمولاز دست رفته و رابطه بین آن و روزهاي کاري (تکرار حادثه) اوانیفر

مدارك مورد نیاز براي برقراري ایمنی مطمئن در معدن از جمله موارد دیگري است که در انتهاي این فصل مورد بررسـی قـرار گرفتـه    
  است. 

    HSEمفهوم و تعریف  -1-2

یکـی از   HSEمحیط زیست گرفته شده است. رعایت اصول و مقررات  ان سالمت (بهداشت)، ایمنی واین اصطالح از ابتداي واژگ
ذیـربط در نظـارت بـر اجـراي      مسـووالن هاي دستیابی به رشد اقتصادي و توسعه صنعتی است. تعیین دقیق عوامـل و  رترین محومهم

  در معادن است. HSEر شبکه مدیریت از جمله عناصر اصلی استقرا معدنیمراحل عملیات  هدر کلی HSEمقررات 

  ول یا سرپرست معدنومس -1-3

ولیت کلیه عملیات معـدن را بـه عهـده    وشود و مسفردي است که توسط دارنده پروانه عملیات استخراج به این سمت منصوب می
  .دارد

  ول فنی معدنومس -1-4

داره کلیه امـور فنـی معـدن بـه عهـده اوسـت و توسـط        ول فنی عملیات فردي است که اومس نامه اجرایی قانون معادن، ینیطبق آ
 مسـووالن شود. حدود صالحیت دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می

  .شودمی توسط قانون نظام مهندسی معدن تعیین
                                                
1- Health  
2- Safety   
3- Environment 
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  معدن مهندس ناظر -1-5

  .نظارت و کنترل عملیات معدنی است شود و ماموری معدن تعیین میفردي است که طبق قانون نظام مهندس

  ول ایمنی معدن  ومس -1-6

  :ول ایمنی معدن به شرح زیر استوهاي مسولیتونامه ایمنی معادن در مورد وظایف و مس بخشی از مفاد آیین
بـرداري معـدن را بـه     سـتخراج و بهـره  ولیت نظارت بر ایمنی عملیات، اومس هاي ایمنی،ول ایمنی ضمن آگاهی از روشومس -الف

  .شودعهده دارد و توسط سرپرست معدن به این سمت منصوب می
د باید یک نفر ذیصـالح بـه   ندارنفر کارگر  25 حداقلدر کلیه معادن که نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  به استناد آیین -ب

ولیت سـو این م ماول ایمنی ضروري است اونفر، وجود یک نفر مس 25ز ول ایمنی تعیین شود. بدیهی است در معادن کمتر اوعنوان مس
  ولیت باشد. ودار این مس نامه مربوطه عهده ینیول فنی واگذار کرد تا در صورت داشتن صالحیت، مطابق آووان به مسترا می
ي منـدرج در ایـن دسـتورالعمل و    کننده عملیات و انطباق دادن معدن با بندها ول ایمنی هر معدن به عنوان ناظر و کنترلومس -پ
شود تا با حضور و بازرسـی از معـدن، توصـیه و پیشـنهادهاي خـود را بـه منظـور        هاي مصوب مراجع ذیصالح تعیین می نامه ینیدیگر آ

معـدن گـزارش دهـد و در صـورت تشـخیص       مسووالنبه  اآن را کتب پیشگیري و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسیت موضوع،
  برابر مقررات تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل خطر اقدام کند.   خطر حتمی،

ول ایمنی یـا جانشـین   وحداقل یک بار توسط مس باید هاي معدنی اعم از سطحی یا زیرزمینی در هر شیفت کاري،کلیه کارگاه -ت
  وي مورد بازدید قرار گیرد.  

 معدن یا جانشین وي بایـد از کارگـاه مربوطـه بازدیـد کنـد و پـس از       ول ایمنیومس کاري، قبل از شروع به کار در هر شیفت -ث
  به کارگران مجوز ورود داده شود.  حصول اطمینان از ایمن بودن آن،

  ول بهداشت و سالمتومس -1-7

عهده دارد و بـا ارزیـابی وضـعیت سـالمت آنـان بـا       ه فردي است که بررسی وضعیت بهداشت و سالمت نیروي کار در معدن را ب
شـود. در کلیـه معـادن    در فواصل زمانی معین، باعث کاهش اثرات منفی کار در معدن بر روي سالمت کارکنان می هاي مختلف، وهشی

ـ ول بهداشت و سالمت به استناد آوباید یک نفر ذیصالح به عنوان مس باشند،داشته نفر کارگر  25حداقل که  نامـه کمیتـه حفاظـت     ینی
  .فنی و بهداشت کار تعیین شود

  ول حفاظت محیط زیست ومس -1-8

انـدازهاي   تغییـر کیفیـت منـاظر و چشـم     -ولیت تالش در بهبود وضع اقلیم و هوا، آب، خاك (زیست بـوم) اکولـوژي  واین فرد مس
  هاي عملیاتی معدن را به عهده دارد.  منطقه
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  تعریف حادثه -1-9

شـود و  است که در اثر عوامـل و شـرایط غیـرایمن حـادث مـی      ايریزي نشده عبارت از یک اتفاق یا واقعه ناخواسته و برنامهحادثه 
  شود. هاي مالی و جانی و یا هر دو با هم می سازد و منجر به صدمات و خسارتانجام کار، پیشرفت یا ادامه آن را مختل می

  ایمن)در ایجاد حادثه (اعمال و شرایط غیرعوامل و شرایط موثر  -1-10

  سیستمی  غیرایمنعوامل و شرایط  -1-10-1
    هاي کارها و جایگاهطراحی نامناسب و غیراستاندارد ایستگاه -الف
  آالت کار دارد تجهیزات و ماشینطراحی نامناسب و غیراستان -ب
  ت با نوع کار و کارگرآال ها و ماشینعدم انطباق دستگاه -پ
  آالت نی و خرابی تجهیزات و ماشیننقص ف -ت
  HSEل یدر نظر گرفتن مساطراحی فرآیندهاي تولیدي بدون  -ث
  خطرناك محصوالت و تجهیزاتکار با مواد،  -ج

  محیطی  غیرایمنعوامل و شرایط  -1-10-2
  آور محیط کار به طور عام اننامناسب بودن محیط از نظر عوامل فیزیکی زی -الف
  آور محیط کار به طور عام ی زیانینامناسب بودن محیط از نظر عوامل شیمیا -ب
  ی به طور خاصیودن محیط از نظر عوامل نور و روشنانامناسب ب -پ
  ها به طور خاصآالت و دستگاه وجود سر و صداي بیش از حد مجاز ناشی از ماشین -ت
  رماي بیش از حد مجاز) به طور خاصو گ ي نامناسب محیط کار (رطوبت، سرماشرایط جو -ث
  تشعشعات مضر   -ج
  آالت ارتعاشات ماشین -چ
  ی در محیط کاریگازها و بخارات شیمیا ،(فیوم) هاي فلزاتدمهبار، دود، انتشار گرد و غ -ح

  انسانی  غیرایمنو شرایط  عوامل -1-10-3
  هاي مربوطهعدم رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل -الف
  آموزش کافی  عدم آگاهی و -ب
  تجربگی) عدم مهارت کافی (بی -پ
  عدم نظارت و بازرسی مستمر -ت
  برنامگی عدم مدیریت و بی -ث
  پریدن و الیت نظیر شوخی، دویدنانجام کارها و رفتارهاي غلط و نامناسب در حین فع -ج
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  تفاده از وسایل و امکانات ایمنیعدم اس -چ
  ها ها و تجهیزات ایمنی دستگاهاز کار انداختن و از رده خارج کردن حفاظ -ح
  اطنظم و انضب نبود و دقتی اطی، بیاحتی بی -خ
  ها اتکا به تجربه، سابقه و نادیده گرفتن ضوابط و دستورالعمل -د

  روانی و اجتماعی  غیرایمنعوامل و شرایط  -1-10-4
  آلودگی خستگی و خواب -الف
  وجود تبعیض در محیط کار -ب
  عدم امنیت شغلی  -پ
  کار زیاد هاي روانی ناشی ازتنش -ت
  مشکالت خانوادگی   -ث
  انگیزگی در کار  بی -ج
  مشکالت اجتماعی   -چ

  شدت حادثه -1-11

. به عبارت دیگر تعداد روزهایی کـه  شود میتعیین ت که بر مبناي یک هزار ساعت کار اي استعداد روزهاي تلف شده شدت حادثه،
      شود:می محاسبه 1-1د و با استفاده از رابطه نمان در هر هزار ساعت کاري از کار باز می انکارگر

)1-1(  
T

NS d
R

310
  

  :که در آن
SR شدت حادثه 

Nd  مجموع روزهاي کاري از دست رفته یا تلف شده 

T   ساعت کار در بازه زمانی معین  

  (ضریب تکرار حادثه) ضریب فراوانی حادثه -1-12

 2-1کـه از رابطـه    شود بیانگر تعداد حوادثی است که منجر به ضایعات انسانی در یک میلیون ساعت کاري میضریب تکرار حادثه 
   :شود محاسبه می

)1-2(       
T

NFR
610

  

 آن:در که 

FR ضریب تکرار حادثه  
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N   تعداد حوادث  
T تعداد ساعت کار در یک بازه زمانی معین    

  روزهاي کاري از دست رفته (تلف شده) -1-13

شـود. تعـداد روزهـاي تلـف      تد یا فعالیت کاري محدود میافدست رفته شامل روزهایی است که کارگر از کار می روزهاي کاري از
  .آیدبه دست می 1-1 جدولاي، طبق مقررات از شده با توجه به صدمات و ضایعات حادثه

  تعداد روزهاي تلف شده کاري بر اساس نوع آسیب -1- 1جدول 
  تعداد روز کار  کارافتادگی درجه از  نوع آسیب  ردیف

  7500  100  مرگ  1
  6000  100  میدگی کامل و دااز کارافتا  2
  4500  75  قطع دست از باالي آرنج، شامل مفصل شانه  3
  3600  60  قطع دست از باالي آرنج، شامل آرنج  4
  3000  50  قطع دست دست از زیر مچ  5
  600  10  قطع انگشت شست تا باالي مفصل باال  6
  300  5  قطع انگشت تا باالي مفصل پایین  7
  300  5  یا باالي آن قطع انگشت مفصل میانه  8
  300  5  قطع مفصل پایین یا باالي آن تا مفصل باال  9

  150  2/2  قطع مفصل پایین یا باالي آن نرسیده به مفصل باال  10
  75  25/1  قطع مفصل انگشت در زیر مفصل پایین با آسیب استخوان میانه  11
  750  5/12  انگشت دوقطع   12
  1200  20  قطع سه انگشت  13
  1800  30  چهار انگشتقطع   14
  1200  20  قطع شست و یک انگشت   15
  1500  25  قطع شست و دو انگشت  16
  2000  5/33  قطع شست و سه انگشت  17
  2400  40  قطع شست و چهار انگشت  18
  4500  75  قطع پا، باالي زانو  19
  3000  50  قطع پا، پایین زانو  20
  2400  40  قطع مچ پا  21
  300  5  فصل باال قطع شست پا در زیر م  22
  150  5/2  قطع شست پا در زیر مفصل پایین  23
  600  10  قطع دو شست  24
  150  5/2  هر انگشت پا به طور کامل  25
  75  2/1  هر انگشت پا غیر از شست و به طور جزئی  26
  1800  30  یک چشم، از دست رفتن بینایی  27
  6000  100  دو چشم (کوري کامل)  28
  600  10  فتن شنوایییک گوش، از دست ر  29
  3000  50  دو گوش (کري کامل)  30
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    HSEآموزش  -1-14

 ،ارتقـا  ،و عوامـل و موانـع بهبـود    را بگذراننـد  HSEي هـا  مدیران، سرپرستان و کارگران معدن بایـد در سـطوح مختلـف آمـوزش    
مـورد تجزیـه و    ن نیـاز بـه آمـوزش در   هاي مختلف معد رده مسووالنشرایط ناایمن و غیرسالم را شناسایی و اصالح کنند.  ،عملکردها

آموزش، بخش مهـم   کنند. رفعرا شناسایی و  HSEهاي اساسی در مورد  تحلیل حوادث دارند تا بتوانند علل و عوامل بازدارنده و ضعف
کارکنـان  اساس آن اطمینان حاصل شود که  تعیین و بر هادر معدن است و باید حداقل استاندارد HSEاي از خط مشی کلی و یکپارچه

جمعی و اموال و محیط زیسـت   ،هاي فرديو اقدامات کنترلی براي کاهش آسیب حیطه مهارت خود آگاه هستند از خطرات حوزه کار و
  .هاي الزم در جهت اقدامات بازدارنده از بروز حادثه، به افراد داده شود گیرد. بدین منظور باید آموزشانجام می

  وسایل ارتباط جمعی   م و هشدارهاي ایمنی ویعال -1-15

هـا  م را آموزش داد و نسبت به رعایت آنیباید مفهوم عال بنابراین اي دارد،م و تابلوهاي ایمنی در معادن اهمیت ویژهیدقت به عال
 را خودداري کرد. در مسیر تردد باید تابلوهاي راهنما نصب شود. وسایل ارتبـاطی هشـدار دهنـده    اکنترل و از انجام کارهاي ناایمن جد
 ها استفاده شود. م اخطار آنیها نصب کرد تا در مواقع خطر، از عالباید بر روي وسایل نقلیه و جرثقیل

  از نظر ایمنی  مدارك و اطالعات مورد نیاز -1-16

  بردار باید مدارك مشروحه زیر را در دفتر معدن نگهداري کند.   کننده یا بهره اکتشاف اساس قوانین موجود، بر
  ها  برداري یا کپی آن نه اکتشاف یا بهرهپروا -الف
معادن زیرزمینـی نقشـه بـه    در و  1:5000برداري به مقیاس حداقل  و نقشه بهره 1:250,000نقشه محدوده به مقیاس حداقل  -ب

  1:500حداقل به مقیاس سیسات خارج او همچنین یک نقشه از کارگاه و ت 1:1000مقیاس 
و سـایر مـوارد از طـرف     HSEکرات و دستورات مربوط به طـرز کـار و رعایـت اصـول     دفتر مخصوص براي ثبت نظرات، تذ -پ

  بازرسان
  دفتر مخصوص ثبت حوادث و گزارش اقدامات معموله طبق نمونه   -ت
  هاي مصوب شوراي عالی حفاظت فنی  نامه ینیهاي ایمنی معادن و سایر آنامه ینیآ -ث
نکات ایمنی مرتبط با لوازم و کاالهـا و تجهیـزات    مورداي عالی حفاظت فنی در هاي مصوب شور نامه ینیمفاد کلیه مقررات و آ -ج

معدنی و همچنین کلیه سفارشات و نکات احتیاطی و ایمنی که از طرف سازندگان و تولیدکنندگان و لوازم و تجهیزات معدنی و کاالهـا  
  االجرا است.  الزم ،شود توصیه می

    HSEهاي شاخص -1-17

و محیط زیست باید مد نظـر قـرار    هاي مختلفی در سه گروه اصلی بهداشت، ایمنیدر معادن شاخص HSEعیت براي ارزیابی وض
  .اندنشان داده شده 1-1 شکلها در گیرد که این شاخص
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  آشنایی -2-1

در بخـش  اسـت.   ، آمـار حـوادث و تجزیـه و تحلیـل آن    نیدر بخش ایم HSEهاي ارزیابی آشنایی با شاخص، این فصلهدف از 
رعایـت   به منظـور فرهنگی و مهارتی کارکنان معدن  يپایه و اساس ارتقاکه  ،آموزش از جملههاي ایمنی نیروي انسانی  شاخصبعدي 

ـ  گیري تجهیزات و ماشینکار هستفاده از وسایل حفاظت فردي و بها، ا قوانین و دستورالعمل شـده   ارایـه  طـور ایمـن و صـحیح    هآالت ب
  است.

  حوادث آمار -2-2

  د.شوتهیه می شده، هاي شدت و فراوانی حادثه که در فصل اول توضیح داده رابطهمطابق آمار حوادث 

  هاي ایمنی نیروي انسانیشاخص -2-3

  هاي کوتاه مدت مهارت و ایمنی  وضعیت کارگران از نظر آموزش -الف
  سطح فرهنگ ایمنی و میزان پایبندي کارگران به اجراي مقررات ایمنی   -ب
  آمادگی جسمانی   وضعیت کارگران از نظر شرایط سنی و -پ
وضعیت کارگران از نظر استفاده از وسایل حفاظت فردي (کاله ایمنی، لباس کار، کفش ایمنـی، ماسـک حفـاظتی، دسـتکش      -ت

  )کمربند ایمنیایمنی و 
 هاي قانون کار   نامه ینیمدت زمان کاري کارگران مطابق آ -ث

  در کارگاه و تحویل صحیح به کارکنان شیفت بعدينحوه تغییر شیفت  -ج
  معدنیآالت  سطح آموزش و مهارت افراد براي کار با هر یک از ماشین -چ

  سیستم مدیریت هاي ایمنی درشاخص -2-4

  استفاده از فرم حوادث ناشی از کار در معدن   نحوهکیفیت و  -الف
  بازرسی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی   وضعیت -ب
  و خاطی در مورد رعایت مقررات ایمنی   مدار افراد قانون یو تنبیه یتمهیدات تشویق -پ
  هاي ایمنی  رسانی کارگران از دستورالعمل سازي و اطالع یند آگاهآفر -ت
  هاي ایمنی براي نیروي انسانی شاغل در معدن  هاي آموزش، کنفرانس و همایش برگزاري دوره وضعیت -ث
   تازه استخدام شدهمیزان و چگونگی آموزش افراد  -ج
  در معدن در مواقع بروز حوادث   یوضعیت تجهیزات ارتباط -چ
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  هاي خطرناك معدن  هاي ایمنی در موقعیت م هشدار دهنده و پیامیوضعیت نصب عال -ح
  ها منی براي انجام کارهاي مختلف در گزینش آنثیر صالحیت افراد از نظر ایامیزان ت -خ
  نوع عملکرد سامانه ایمنی مستقر در معدن -د
  وسایل حفاظت فردي) از نظر تعداد و کیفیت و نشانی وضعیت تجهیزات ایمنی (آتش -ذ
  ایمنی، فنی و مهندس ناظر مسووالنبودن  وضعیت مدیریت معدن از نظر کیفیت و دارا -ر
همچنـین   هـاي ذیـربط و   بـرداري و نقشـه   بهـره ،  ن از نظر در دسترس بودن مدارك مربوط به اکتشـاف وضعیت مدیریت معد -ز

  در معدن هاي ایمنی معادن و حفاظت فنی و بهداشت کار نامه آیین
و  نعت، معدن و تجـارت و مهندس ناظر وزارت صرفاه و تامین اجتماعی  ،ثبت نظرات، دستورات و تذکرات بازرسان وزارت کار -ژ  

  ول مربوط در معدنوهمچنین ثبت کلیه اقدامات ایمنی و بهداشت کار توسط مس
    در هر زمان الزم هاي زیرزمینی معدن تعیین تعداد و مشخصات کارگران شاغل در کارگاه -س
   کارهاي فعال جبههمعدن هنگام اشتغال کارگران در  مسووالنحضور  -ش
  به منظور تعیین دقیق محل حوادثن برداري شده در معد مشخص بودن نقاط نقشه -ص
  آور   نامه کارهاي سخت و زیان ینیمیزان رعایت آ -ض

  شباري و نگهداري مواد ناریهتهاي ارزیابی ایمنی در چالزنی، آشاخص -2-5

  متصدي آتشباري   کار صالحیت و سابقه -الف
  زدگی کنترل مواد ناریه براي جلوگیري از فساد و یخ وضعیت -ب
  )سوزي و انفجار پیشگیري از آتشبه منظور  نگهداري و مکان و شرایط انبار (تهویه، دماي محیطوضعیت  -پ
  ورود و خروج افراد و مواد ناریه به انبار و محل عملیاتدقیق کنترل  نحوه -ت
  کنترل مدار انفجار قبل از آتشباري هچگونگی نحو -ث
  مواد ناریه، فتیله و چاشنی مجاز رعایت نکات ایمنی در حمل، انبارداري و استفاده از -ج
  وضعیت کنترل حمل و نقل مواد ناریه در معدن تحت نظارت آتشبار و میزان رعایت موارد ایمنی الزم -چ
  وضعیت کنترل اطالع و خبررسانی با عالیم هشدار دهنده به پرسنل و سایرین قبل از شروع آتشباري -ح
  پناه از محل  نحوه رعایت حداقل فاصله جان -خ

  هاي ارزیابی ایمنی در تهویه شاخص -2-6

  گیري و ثبت مقدار آلودگی هوا از نظر گازهاي غیرمجازاندازه وضعیت -الف
  گرد و غبارگیري و ثبت مقدار آلودگی هوا از نظر اندازه وضعیت -ب
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  معدنهاي ورودي هاي هوا در دهانهچگونگی و وضعیت نصب تابلوي ثبت میزان آالینده -پ
  هاي هواي معدنسازي آلودگی وضعیت اقدامات کاهش و خنثی -ت
  کنترل سرعت هوا در معدن وضعیت -ث
  کنترل شدت جریان هوا در معدن وضعیت -ج
  اکنترل دما و رطوبت هو وضعیت -چ
  هاي اصلی معدن  میزان کنترل بادبزن -ح
  توقف و عمل معکوسهاي تعیین فشار، ها از نظر سیستم کیفیت تجهیزات بادبزن -خ
  هاي تهویهنوع و کیفیت کنترل باز و بسته شدن درب -د
  معدن درب تهویه در مصالح مجاز براياستفاده از  -ذ
  نصب تور سیمی و حفاظ مناسب در مقابل پروانه بادبزن -ر

  هاي ارزیابی ایمنی سیستم نگهداري شاخص -2-7

  پتانسیل ریزشکنترل  فواصل زمانی -الف
  و مقاومت هاي نگهداري نصب شده از نظر استحکام سیستموضعیت  -ب
  هاي غیرفعال  ها و کارگاه وسایل نگهداري چاهبازرسی  -پ
  هاي نگهداريدر سیستماستحکام  وضعیت کنترل -ت
  چگونگی بازیابی وسایل نگهداري -ث
  چگونگی تعویض وسایل نگهداري -ج
  ترك معدن قبل ازمربوطه  حفریاتحصول اطمینان از استحکام  -چ
  ها در معادن روبازوضعیت پایداري پله -ح

  هاي ارزیابی ایمنی سیستم ترابري (بارگیري و باربري)شاخص -2-8

  وضعیت نصب تابلوهاي راهنما   -الف
  هاي هشدار دهنده وضعیت وسایل نقلیه از نظر دستگاه -ب
  ها ها و پیچ کیفیت رعایت نکات ایمنی در مورد شیب راه -پ
  هاشیب و ها ها، پیچ عرض راهوضعیت  -ت
  وضعیت وسایل حمل و نقل افراد -ث
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  کنترل سرعت وسایل حمل و نقل هشیو -ج
  شیوه کنترل حمل بار بیش از ظرفیت -چ
  آالت مربوطه و رعایت نکات ایمنی در حمل و نقل سطح آموزش افراد براي کار با ماشین -ح
  آالت ترابري بازدید از ماشین وضعیت -خ
  اي  هاي بزرگ جاده مین قابلیت دید کافی در کامیونات چگونگی -د
  وضعیت نور وسایل نقلیه و ترابري -ذ
  نظممصورت ه ها ب حصول اطمینان از سرویس و نگهداري واگن -ر
  هنگام حمل مسافر حمل مسافر در هگاه به نشانشم مخصوص در پذیریروشن شدن عال -ز
  جایی افراد به جا برايرعایت سرعت حرکت وسایل نقلیه  -ژ

  لوکوموتیو تامین روشنایی در جلو وضعیت -س
    هاوضعیت ترمز واگن -ش

  آالت معدنی ماشین -2-9

  ها و باالبرها) جرثقیلنظیر آالت معدنی ( بازرسی فنی ماشین وضعیت -الف
  آالت معدن هاي موجود در ماشین ها نظیر زنجیر، تسمه و چرخ دنده هاي متحرك دستگاه وضعیت حفاظ کلیه قسمت -ب
  و ترمز ایمنی اراشوتپ ها و مجهز بودن به برها و وینچوضعیت تجهیزات باال -پ
  هاي موجود در معدن  کن براي بار بیش از حد در جرثقیل کیفیت رعایت ظرفیت مجاز و سیستم قطع -ت
  اندازي ناو زنجیري یا نوار نقاله وضعیت راه -ث
  معدن هاي مورد استفاده در نقالهوضعیت وسایل توقف ناو زنجیري یا نوار  -ج
  معدن شود در هر شیفت کاري در اي استفاده می هایی که از نقاله تسمه وضعیت تمیزي اطراف نوار در گالري -چ
  هاي نقاله در هر شیفت کاري معدن وضعیت بازدید از قرقره -ح
  نما و زنگ اخبار   چرخ چاه به عمقمجهز بودن  -خ
  در موارد اضطراريمتوقف کردن  به منظورترمز چرخ چاه  گانهکنترل سیستم دو وضعیت -د
  براي حمل مسافر حداقل شش نفري وضعیت ضریب اطمینان کابل باالبرها -ذ
  وضعیت بازدید از کابل باالبر -ر
  هاي باالبر مخصوص حمل افراد کیفیت کنترل تعویض کابل -ز
  استخراج آالت هاي متحرك ماشین چگونگی وضعیت حفاظ ایمنی قسمت -ژ
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  رسانی، روشنایی و هواي فشرده) خدمات فنی (سیستم برق -2-10

  ندنحوه انجام بازدید از تجهیزات روشنایی در مع -الف
  کنترل سیستم اتصال به زمین نحوه -ب
  سیسات برق در دفتر معدنانگهداري نقشه تکمیل شده ت -پ
  ول مربوطه در دفتر مخصوص خودوتوسط مسسیسات برق اگونه تعمیرات و تغییرات در ت ثبت هر وضعیت -ت
  نشانی کنترل وضعیت مکان چراغخانه از نظر تهویه و تمیزي تجهیزات و آتش نحوه و -ث
  رعایت میزان حداقل روشنایی معدن -ج
  با تعداد پرسنل معدن   ي انفراديها تناسب تعداد چراغ -چ
  باري بیشکنترل هاي وجود سیستم -ح
  گرفتگی هاي داراي خطر برقتابلوهاي هشدار در مکان وجود -خ
  گرفتگی نحوه استفاده از وسایل برقی مجاز براي جلوگیري از خطر برق -د
  انفجار برقی توسط متصدیان مربوط   هاي ضد دستگاهاز نحوه بازدید  -ذ
در صورت افزایش ولتـاژ (از  کار جریان خود قطع برايسیسات برق ایابی ایمنی ت نظارت بر وجود وسیله محدودکننده ولتاژ و رله -ر

  ها تعیین شده است) حدي که براي دستگاه
  از نظر شیر اطمینان و سوپاپ و فشارشکن اضافی  ي فشردهوضعیت تجهیزات مخازن هوا -ز
  در معدن ي فشردهچگونگی وضعیت اتصاالت و نشت هوا -ژ

  بازدید از کمپرسورها   وضعیت -س
  هاي پرآب وضعیت آبکشی در مکان -ش

  هاي ارزیابی ایمنی محیط کار شاخص -2-11

  ها پس از اتمام استخراجها و گالريوضعیت تونل -الف
  گذاري در محل هاي خطرناكحفاظ نحوه -ب
  ها از نظر ایمنیها و نردبانوضعیت پله -پ
  برداري هاي خروجی براي هر کارگاه استخراج در حال بهره تعدد راه -ت
  مرتب بودن حفریات معدنی وضعیت تمیزي و -ث
  هاي ممنوعهکیفیت کنترل ورود و خروج افراد به معدن و محل -ج
  ها تهویه قبل از ورود کارگران به کارگاه اجرايسالم بودن وسایل  و میزان اطمینان از عدم ریزش حفریات -چ
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  هاپناه وضعیت جان -ح
  یگرهاي موجود در معادن زیرزمینی به یکد وضعیت ارتباط راه -خ
  هاگیر بودن آن گیر یا بهمن هاي ورودي معدن از نظر سیلوضعیت مدخل هر یک از راه -د
  هاي موجود در معدنوضعیت عبور افراد از هر یک از راه -ذ
  هاي ممنوعه  تابلوهاي اخباري هشدار دهنده در محل یتوضع -ر
    هارعایت شیب نردبان وضعیت -ز
  ها  پاگرد در انتهاي نردبان وضعیت -ژ

  سوزي و انفجار  هاي پیشگیري و کنترل آتشسیستم -2-12

  ها و راهروهاي معدن بندها در کارگاه وضعیت نصب آتش -الف
  با توجه به حجم فعالیت معدن نشانی هاي مخصوص و وسایل آتشخاك مخصوص خاکپاش انبار شده در سطلوضعیت  -ب
  نشانی در معدناز تجهیزات آتش هفتگی، ماهانه، شش ماهه و تست شارژ سالیانه بازدید وضعیت -پ
  نشانی سطح آموزش افراد براي استفاده از تجهیزات آتش -ت
  هاي دستیکننده رعایت نکات ایمنی در مورد خاموش هنحو -ث
  سوزي بازدیدهاي مخصوص از نظر پیشگیري از آتش وضعیت -ج
  هاي دستی به وسیله افراد متخصص و ماهر  کننده ژ خاموشو شارتناوب زمان آزمون  -چ

  دار   ل ویژه معادن گازدار و گرد زغالیمسا -2-13

  سنگ زمان استخراج معادن زغال پاشی هنگام تولید گرد در کیفیت آب -الف
  کنترل میزان گاز زغال قبل از آتشباريوضعیت  -ب
  گیري و ثبت مقدار گاز زغالاندازه وضعیت -پ
  گیري و ثبت مقدار گرد زغالاندازه وضعیت -ت
  )پیوستهحفار  -پیکور -تراش آالت استخراجی (ماشین زغال فواصل زمانی بازدید از ماشین -ث
   و سایر تجهیزات ثابت وسایل نگهداري ،، و دیوارهاکفآوري و خارج کردن گرد و غبار از سقف،  جمع نحوه -ج
  سنگ و خودسوزي زغالسوزي  پیشگیري از آتش از نظربازدیدهاي ویژه فواصل زمانی  -چ
  دنخاکپاشی در مع وضعیت -ح
  خاکپاشی در نقاط حساس معدن به منظورذخیره خاك کافی  وضعیت -خ
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  نشانی آب آتش کشی هشبکه لول وضعیت -د
  داراي گاز زغالمعادن  به ویژهها و وسایل برقی مجاز در معادن، نحوه استفاده از کابل -ذ
    حاوي گاز و گرد زغالسیسات برقی در معادن اانفجار بودن کامل ت ت بر ضدنظارنحوه  -ر
  سنگ  دار در معادن زغالباطري انفرادينظارت بر استفاده از چراغ نحوه  -ز
  دار گروه نجات در معادن گازدار و گرد زغالوضعیت  -ژ

  گیري گاز زغالهاي اندازههاي تنفس انفرادي و دستگاهدستگاهوضعیت  -س
  اکسید کربن براي کنترل خودسوزي   ثبت گاز ديوضعیت  -ش
  گرد زغال قبل از آتشباري  حاوي هاي آبپاشی در مکان  کنترل میزان گاز زغال و نحوه -ص
  





 ٢١

  3فصل 
  بهداشتارزیابی هاي شاخص
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  23  بهداشت ارزیابی هايشاخص -فصل سوم
 

  آشنایی -3-1

بهداشـت  ل مطـرح در  یکلیـه مسـا  با معدن در رابطه در هاي ارزیابی بهداشت فردي و عمومی شاخص ،این فصلاول  قسمتدر 
مطـرح شـده    شامیدنی سالم، کـافی و گـوارا  آها، آب  ضعیت بهداشت غذا و غذاخوري، وحمام ،هاي بهداشتیسرویس ،فردي و عمومی

هـاي   هاي اولیه از نظر وسایل و امکانات و تجهیزات نجات و کمک هاي ارزیابی امداد و نجات و کمکشاخصبعدي  قسمتدر  است.
اشـاره   ها هاي مهارتی نظارت بر کار و نگهداري به روز آن هاي مربوطه و آموزش ها، تشکیل گروه آنمد آروز واولیه و نگهداري صحیح 

  شده است.

  معدن   هاي ارزیابی بهداشت فردي و عمومی درشاخص -3-2

  وضعیت کارگران از نظر رعایت اصول بهداشت فردي  -الف
  هاي بهداشتی معدن از نظر تعداد و کیفیت  وضعیت سرویس -ب
  هاي معدن از نظر تعداد و کیفیت   وضعیت حمام -پ
  ها  وضعیت بهداشت غذا و غذاخوري -ت
  وضعیت بهداشت آب آشامیدنی معدن از نظر گوارایی، سالمت و کفایت   -ث
  وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی در نقاط مختلف معدن  -ج
  میزان رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات در معادن   -چ
  آزمایش مشخصات آب آشامیدنی در معدن   وضعیت -ح
  تمیزي و ضدعفونی کردن مخازن آب آشامیدنی در معدن   نظارت بروضعیت  -خ
  میزان رعایت ممنوعیت استفاده از آب معدن قبل از تعیین مشخصات کامل آن -د

  هاي اولیه هاي ارزیابی امداد و نجات و کمکشاخص -3-3

  هاي الزم توسط گروه نجات فواصل زمانی انجام تمرین -الف
  هاي اولیه براي دسترسی فوري کارگران  وضعیت وسایل نجات و کمک -ب
  فواصل زمانی بازدید از تجهیزات امداد و نجات  -پ
  هاي اولیه به کارگران  وضعیت آموزش نحوه استفاده از وسایل کمک -ت
  امداد و نجات  مسووالن صالحیت -ث
  تعداد اعضاي گروه امداد و نجات  -ج
  اي گروه امداد و نجات وضعیت معاینه پزشکی دوره -چ
  معادن بزرگ   وجود گروه نجات در نظارت بر -ح
  گیري گاز زغال در معادن  هاي اندازه هاي تنفس انفرادي و دستگاهبودن گروه نجات به دستگاه وضعیت مجهز -خ
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  ر معدن  معاینات و تجهیزات درمانی د -3-4

    در نزدیکی معدن و وجود تجهیزات کافی و مناسبمعدن و  دروضعیت مراکز پزشکی  -الف
  اي کارگران در معدن  فواصل زمانی معاینات دوره -ب
  فواصل زمانی آزمون و معاینه گروه امداد و نجات از نظر واجد شرایط بودن و آمادگی   -پ

  هاي ناشی از کار در معدنبیماري -3-5

  هاي ناشی از کار در معدن تعداد روزهاي غیبت از کار به دلیل بیماري -الف
  هاي ناشی از کار در معدن   ها بر اثر بیماريتعداد تغییر شغل -ب
  تعداد از کارافتادگی زودرس در اثر کار در معدن -پ
  هاي ناشی از مواد سمی معدن درصد کارگران مبتال به بیماري -ت
  هاي ناشی از گرد و غبار معدن   بیماريدرصد کارگران مبتال به  -ث
  درصد کارگران مبتال به کاهش شنوایی ناشی از آلودگی صوتی در معدن   -ج
  هاي ناشی از ارتعاشات شدید در معدن درصد کارگران مبتال به بیماري -چ
  میزان تناسب جسمی و روانی کارگران شاغل در معادن زیرزمینی با محیط کار   -ح
  معدن   داراي ناراحتی سیستم عضالنی در تعداد کارگران -خ
  تعداد کارگران داراي ناراحتی سیستم اسکلتی در معدن   -د

  مشکالت روانی ناشی از محیط کار در معدن -3-6

  میزان استرس شغلی کارگران و کارکنان معدن   -الف
  میزان امنیت شغلی کارگران و کارکنان معدن   -ب
  کنان معدن  میزان رضایت شغلی کارگران و کار -پ

  هاي ارزیابی مدیریت بهداشت معدنشاخص -3-7

  اي معدن   وضعیت عملکرد مدیریت سامانه مستقر در بخش بهداشت حرفه -الف
  اي در معدن  ول بهداشت حرفهونظارت بر وجود مس -ب
  وضعیت انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام کارکنان معدن   -پ
 کارکنان معدناي در مورد کیفیت معاینات دوره -ت
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  27  محیط زیست ارزیابی هايشاخص -فصل چهارم
 

  آشنایی -4-1

نمـا شـدن    تغییـر منظـره و بـد    ،انداز محدوده معدنی و بازسـازي  چشم نظیرهاي ارزیابی محیط زیست شاخص ابتدا در این فصل
 ،بازسـازي معـدن تشـریح شـده اسـت. در ادامـه       الزم بـراي  هاي ناشی از استخراج، سیستم دفع باطله و میزان اقـدامات  حفره ،منطقه

هاي جانوري و پوشـش گیـاهی منطقـه،     منطقه از منظر میزان صدمات وارده به حیات گونه شناسی بومهاي ارزیابی در وضعیت شاخص
هاي ارزیابی در آلودگی صوتی معـدن و ارتعاشـات   شده است. شاخص تشریحها و نواحی ساحلی  بتاال ،ها هاي کشاورزي، جنگل زمین

هـاي  هـاي منطقـه، شـاخص    زمین کاربريهاي موثر بر هاي ارزیابی میزان آلودگی آب، خاك و هوا، شاخص ناشی از استخراج، شاخص
اسـت. در بخـش چگـونگی    تشـریح شـده   در ایـن فصـل    کـه  ي استزایی و توسعه فرهنگی و اجتماعی از موارد دیگر موثر بر اشتغال

  مورد بررسی قرار گرفته است.مدیریت سامانه مستقر در بخش محیط زیست  ،وضعیت عملکرد

  انداز محدوده معدنی و بازسازي   چشم -4-2

هـاي   زمـین و حفـره   نما شدن منطقه از نظر انباشتگاه باطلـه، نشسـت، لغـزش    بر تغییر منظره و بدعملیات معدنکاري ثیر ات -الف
  ناشی از استخراج  

  هاي انباشت باطله  سیستموضعیت  -ب
  میزان اقدامات بازسازي معدن   -پ

  منطقه  شناسی بوموضعیت  عملیات معدنکاري برثیر ات -4-3

  هاي جانوري منطقه   میزان صدمه وارد شده به حیات گونه -الف
  دیدگی پوشش گیاهی منطقه   میزان آسیب -ب
  ها و نواحی ساحلی   ها، تاالب هاي کشاورزي، جنگل به زمین دیدگی آسیبمیزان  -پ

  آلودگی صوتی و ارتعاش  بر يعملیات معدنکارثیر ات -4-4

  ن داخل معدن  امنفی آلودگی صوتی براي کارگر تاثیراتمیزان  -الف
  منفی آلودگی صوتی براي کارگران خارج معدن   تاثیراتمیزان  -ب

  میزان ارتعاشات ناشی از استخراج در محیط فعالیت کارگران معدن   -پ 
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  وضعیت آب منطقه بر عملیات معدنکاريثیر ات -4-5

  آلود و اسیدي شدن)  گل، هاي سطحی و زیرزمینی (از نظر مواد سمی میزان آلودگی آب -الف
  زیرزمینی منطقه  هاي سطحی رژیم آببر  یاستخراج هايثیر فعالیتاتمیزان  -ب
  گیري منطقه   بر قابلیت سیل یاستخراج هايثیر فعالیتاتمیزان  -پ
  هاي جاري در منطقه   بر جریان رسوبگذاري آب یاستخراجهاي ثیر فعالیتاتمیزان  -ت
  نظایر آن و آرایی کانههاي  فعالیتب کارگاه، امحیطی در مورد پسماند آب، پس میزان رعایت مقررات زیست -ث

  وضعیت خاك منطقه   بر عملیات معدنکاريثیر ات -4-6

  یاستخراجعملیات  آلودگی خاك و ورود مواد سمی به خاك در اثر  میزان -الف
  یاستخراجعملیات آب در اثر   میزان فرسایش خاك به وسیله باد و -ب
  یاستخراجعملیات میزان تغییر ساختار خاك از نظر ظرفیت تحمل و تراکم در اثر  -پ

  ر وضعیت اقلیم و هواي منطقه عملیات معدنکاري بثیر ات -4-7

    عملیات معدنکاريوضعیت آلودگی هوا به وسیله گازهاي سمی ناشی از  -الف
    عملیات معدنکاريمیزان آلودگی هوا به وسیله گرد و غبار ناشی از  -ب
  بر دماي منطقه  عملیات معدنکاري ثیر امیزان ت -پ
  بر روي رطوبت هواي منطقه  عملیات معدنکاري ثیر امیزان ت -ت
  بر روي وزش باد منطقه  عملیات معدنکاري ثیر امیزان ت -ث
  منطقه   بارشبر عملیات معدنکاري ثیر امیزان ت -ج

  کاربري و قابلیت زمین   عملیات معدنکاري برثیر ات -4-8

  هاي منطقه   ها و صخره بر کیفیت سنگعملیات معدنکاري ثیر امیزان ت -الف
  بر کاربري زمین در منطقه   عملیات معدنکاري ثیرامیزان ت -ب
  بر قابلیت زمین در منطقه عملیات معدنکاري ثیرامیزان ت -پ
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  اجتماعی منطقه -ل فرهنگییمسا عملیات معدنکاري برثیر اهاي ارزیابی تشاخص -4-9

  عملیات معدنکاري  زایی در اثر میزان اشتغال -الف
  بر توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه   عملیات معدنکاري ثیرامیزان ت -ب
  بر جمعیت منطقه   عملیات معدنکاريثیر اچگونگی ت -پ
  استخراج بر ترافیک منطقه   عملیات معدنکاري میزان اثر -ت
    عملیات معدنکاريباستانی در  بناهايهاي تاریخی و  ثیر بر مکانامیزان ت -ث

  محیطی معدن وضعیت سیستم مدیریت زیست -4-10

  چگونگی وضعیت عملکرد و مدیریت سامانه مستقر در بخش محیط زیست معدن -الف
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 33 ها شاخصعددي گذاري  ارزش -فصل پنجم

 

  آشنایی -1- 5

قبلی تشریح شد. به علت تفاوت اهمیت هر شاخص در ارزیـابی،   هاي در معادن در فصل HSEهاي مورد نیاز براي ارزیابی شاخص
  .شده استها تشریح  وزن آنها و محاسبه دهی به شاخص هاي متفاوت تعیین شود. در این فصل روش وزنها باید وزنبراي شاخص

سـبب شـد    سـنگ  زغـال  و غیر سنگ هاي ارزیابی در معادن زیرزمینی و روباز و همچنین زغالهاي اساسی در انواع شاخصتفاوت
ها در بخش بعدي این فصـل   گذاري آن ها در هر گروه مشخص شود که نحوه ارزشمعادن به چهار گروه تقسیم شوند و اوزان شاخص

تاثیرگذار است ابعاد و مقیاس معادن اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه یـک        HSE. عامل دیگري که بر ارزیابی معادن از نظر استشده  ارایه
ریب تصـحیحی بـا توجـه    مقیاس است باید ض چکمعدن بزرگ با انبوه تجهیزات و نفرات داراي مخاطرات بیشتري نسبت به معادن کو

  .شده استود که در بخش آخر این فصل نحوه تعیین ضرایب تصحیح آورده ها نسبت داده شبه درجات مختلف معدن به آن

  هاتعیین ضریب اهمیت شاخص -2- 5

بایـد  به ایـن منظـور    .باید ضریب اهمیت هر شاخص تعیین شود بنابراینمتفاوت است  HSEاهمیت هر شاخص در ارزیابی میزان 
  د.ونظر گرفته ش در 1-5بق جدول اطم یکتا  صفراز ضریبی ها، متناسب با اهمیت هر یک از گزینه
  هاي ارزیابیهاي تعیین وزن شاخصنامه ضریب اهمیت هر گزینه در پرسش -1- 5جدول 

 اهمیت خیلی زیاد اهمیت زیاد اهمیت متوسط کم اهمیت اهمیت بی

 1 75/0 5/0 25/0 صفر

 متخصص در زمینـه نفر  25تنظیم و از  2-5جدول  بر اساسی یهانامه ، پرسشهاي هر گروهشاخصبراي تعیین وزن آماري نسبی 
از  (Wj)مشـخص کننـد.    1-5 گزینـه منـدرج در جـدول    5ها را بر اساس  معدنکاري خواسته شد که میزان اهمیت هر یک از شاخص

  آید:ضرب تعداد نظرات در ضریب عددي مربوطه به شرح زیر به دست می حاصل

)5-1(  1×E 0.5× C +0.75× D + + 0.25× B + 0×A = Wj  

  که در آن:
Wj  وزن آماري اولیه شاخصjام  
A ،B،C ،D   وE  کم اهمیت، اهمیت متوسط، اهمیت زیاد و اهمیت خیلی زیـاد را   اهمیت، بی هايگزینهبه ترتیب تعداد افرادي که

تـا کـم    هـا تـرین شـاخص   براي مهمنفر است،  25اند  ها را پر کردهنامه نی که پرسشابا توجه به اینکه تعداد متخصص اند.انتخاب کرده
 شود. حاصل می 25تا  صفرها مقدار ما بین  آنترین  اهمیت

  ها  گذاري عددي نسبی معادن بر اساس تقسیمات چهارگانه آن ارزش -3- 5

و  سـنگ  غـال ز ، روبـاز غیـر  سـنگ  غالز، زیرزمینی سنگ غالزروباز رده  4، معادن به نظام مهندسی معدن ایرانبر اساس مقررات 
شـده، شـامل حـال برخـی معـادن       یـاد هـاي  بندي، برخـی از شـاخص    . با توجه به این تقسیماندتقسیم شده سنگ غالز زیرزمینی غیر
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روباز نباید در نظر گرفتـه شـود. در ایـن گونـه مـوارد،       معادنگرفته شده در بخش تهویه، در  نظر هاي درشود، براي مثال شاخص نمی
هـا  نظر گرفت. به این ترتیب وزن آن ها را باید معادل صفر درها در امتیازدهی، ضریب اولیه آننوع شاخص براي جلوگیري از تاثیر این

را  سـنگ  غـال ز و غیـر  سنگ غالزشود و تمام معادن از هر نوع زیرزمینی و روباز،  هاي دیگر به طور متناسب افزوده میبه وزن شاخص
شـده اسـت.    ارایه 6-5تا  3-5 هاي هاي مختلف معادن محاسبه و در جدول نرمال براي گروههم مقایسه کرد. اوزان اولیه و  توان با می

به دسـت   2-5 با استفاده از رابطه هاي هر گروهضرایب نرمال شده هر شاخص از تقسیم ضریب اولیه بر مجموع ضرایب اولیه شاخص
  :آیدمی

)5-2(  푊′  =
푊

∑ 푊
 

  که در آن:
푊′  وزن نرمال شاخصj (وزن نهایی) ام  

N هاي هر گروهتعداد شاخص      
  هاي ارزیابیاولیه محاسبه شده براي شاخص هاي آماري وزن -2- 5جدول 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اولیه آماري وزن یابیارز يهاشاخص

یمنیا
 

 22 حادثه ضریب تکرار

 22 ضریب شدت حادثه
 25/21 ایمنی نیروي انسانی (کارگران) 

 22 در معدن سیستم مدیریت

 22 چالزنی و آتشباري و مواد ناریه

 23 سوزي و انفجار هاي پیشگیري و کنترل آتشسیستم
 75/21 سیستم تهویه

 19 )هواي فشرده و ییروشنا ،سیستم توزیع برق( یفن خدمات

 75/20 ها سیستم نگهداري و کنترل ریزش پله

  18 سیستم ترابري (بارگیري و باربري)
 75/17 آالت معدن ارزیابی ماشین

 23 غالزل ویژه گاز و گرد یمسا

 22 سازي محیط کار ایمن

ت
اش

هد
 ب

 75/18 يفرد و یعموم بهداشت

  25/21 هاي اولیه و امداد و نجات کمک
 20 هاي ناشی از کار در معدن بیماري

 18 مشکالت روانی ناشی از کار در معدن

 5/20 درمانیمعاینات و تجهیزات 

 5/19 مدیریت بهداشت



 35 ها شاخصعددي گذاري  ارزش -فصل پنجم

 

  هاي ارزیابیاولیه محاسبه شده براي شاخص هاي آماري وزن -2- 5جدول ادامه 
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذاري عددي نسبی معادن بر اساس درجات مختلف  ارزش -4- 5

مقیـاس   معـدن بـزرگ  یـک  ند، از این رو امتیازي که بـه  امقیاس، گستردگی، میزان استخراج و تعداد پرسنل، متفاوت نظرمعادن از 
داراي پرسـنل کمتـر   مقیاس نیست. معادن کوچکتر  به طور مطلق، قابل مقایسه با امتیاز تعلق گرفته به معدن کوچک ،تعلق گرفته است

  سطح شوند.  ها هممقیاس کسب کنند تا با آن و وسعت کمتري هستند، از این رو باید امتیاز بیشتري نسبت به معادن بزرگ
با توجه به میزان استخراج و نوع ماده معـدنی، بـا در نظـر گـرفتن روبـاز یـا       ایران نظام مهندسی معدن  هاي دستورالعمل بر اساس

تـوان بـراي امتیـازدهی از ایـن     مـی  بنابراین شده است، ارایه 7-5اند که در جدول  تقسیم کرده ستهمعادن را به چهار دزیرزمینی بودن، 
استفاده کرد. با توجه به وسعت و پرسنل بیشتري که معدن درجه یک، نسـبت بـه معـدن درجـه دو دارد، برقـراري شـرایط        بندي ستهد

تري است. این روند براي معادن درجه دو، سه و چهار، نیـز نسـبت بـه هـم     د اقدامات گستردهتر و نیازمنآل در آن به نسبت مشکل ایده
برابر معادن درجـه   4ها) در معادن درجه یک، ظرفیت استخراج ساالنه (به همان نسبت وسعت و پرسنل آن در این نشریهصادق است. 

ها بـا  ها و قابل مقایسه کردن رتبه آنا در نظر گرفتن درجه آنبراي مشخص کردن رتبه واقعی معادن ب .استدر نظر گرفته شده چهار 
بـراي اینکـه    4شود. به ایـن ترتیـب یـک معـدن درجـه      براي معادن مختلف، در نظر گرفته می 8-5یکدیگر، ضرایبی به شرح جدول 

  برابر آن باشد. 4شود، امتیازش باید  یکسطح یک معدن درجه  هم
  سنگی غالزهاي ارزیابی در معادن زیرزمینی اولیه و نرمال شده شاخص هاي آماري وزن -3- 5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اولیه آماري وزن یابیارز يهاشاخص

یز طیمح
ت

س
 

  5/16 محدوده معدنی و بازسازي انداز چشم
 18 منطقه شناسی بومتاثیر معدنکاري بر 

 5/17 آلودگی صوتی و ارتعاش 

 5/20 آلودگی آب

 19 آلودگی خاك

 25/19 آلودگی هوا

  25/13 شناسی، کاربري و قابلیت زمینتاثیر معدنکاري بر زمین
 75/13 ل فرهنگی و اجتماعی منطقهیتاثیر معدنکاري بر مسا

  19 محیطی معدن وضعیت سیستم مدیریت زیست

 یابیارز يهاشاخص
 آماري وزن

 اولیه
آماري وزن 

 شده نرمال

یمنیا
 

 08/0 22 ضریب تکرارحادثه
 08/0 22 ضریب شدت حادثه

 077/0 25/21 ایمنی نیروي انسانی (کارگران) 
 08/0 22 سیستم مدیریت در معدن

 08/0 22 و آتشباري و مواد ناریه چالزنی
 084/0 23 سوزي و انفجار هاي پیشگیري و کنترل آتشسیستم

 079/0  75/21 سیستم تهویه
 069/0 19 )هواي فشرده و ییروشنا ،سیستم توزیع برق( یفن خدمات
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  سنگی غالزهاي ارزیابی در معادن زیرزمینی اولیه و نرمال شده شاخص هاي آماري وزن -3- 5جدول ادامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 سنگی غالزهاي ارزیابی در معادن زیرزمینی غیراولیه و نرمال شده شاخص هاي آماري وزن -4- 5جدول 

 یابیارز يهاشاخص
 آماري وزن

 اولیه
آماري وزن 

 شده نرمال

نی
ایم

 

 076/0 75/20 ها سیستم نگهداري و کنترل ریزش پله
 066/0 18 سیستم ترابري (بارگیري و باربري)

 065/0 75/17 آالت معدن ارزیابی ماشین
 084/0 23 غالزل ویژه گاز و گرد یمسا

 08/0 22 سازي محیط کار ایمن

ت
اش

هد
 ب

  159/0 75/18 يفرد و یعموم بهداشت
 18/0 25/21 هاي اولیه و امداد و نجات کمک

 169/0 20 هاي ناشی از کار در معدن بیماري
 153/0 18 مشکالت روانی ناشی از کار در معدن

 174/0 5/20 معاینات و تجهیزات درمانی
 165/0 5/19 بهداشتمدیریت 

یز طیمح
ت

س
 

 12/0 5/16 محدوده معدنی و بازسازي انداز چشم
 131/0 18 منطقه شناسی بومتاثیر معدنکاري بر 

 127/0 5/17 آلودگی صوتی و ارتعاش 
 15/0 5/20 آلودگی آب

 138/0 19 آلودگی خاك
 0 0 آلودگی هوا

 096/0 25/13 قابلیت زمینشناسی، کاربري و تاثیر معدنکاري بر زمین
 1/0 75/13 ل فرهنگی و اجتماعی منطقهیتاثیر معدنکاري بر مسا

 138/0 19 محیطی معدن وضعیت سیستم مدیریت زیست

 یابیارز يهاشاخص
 آماري وزن

 اولیه
آماري وزن 

 شده نرمال

یمنیا
 

 087/0 22 حادثه ضریب تکرار
 087/0 22 ضریب شدت حادثه

 084/0  25/21 ایمنی نیروي انسانی (کارگران) 
 087/0 22 سیستم مدیریت در معدن

 087/0 22 چالزنی و آتشباري و مواد ناریه
 092/0 23 انفجارسوزي و  هاي پیشگیري و کنترل آتشسیستم

 086/0 75/21 سیستم تهویه
 076/0 19 )هواي فشرده -ییروشنا -سیستم توزیع برق( یفن خدمات

 083/0 75/20 سیستم نگهداري و کنترل ریزش پله ها
 072/0 18 سیستم ترابري (بارگیري و باربري)

 071/0 75/17 آالت معدن ارزیابی ماشین
 0 0 غالزل ویژه گاز و گرد یمسا

 088/0 22 سازي محیط کار ایمن
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  سنگی غالزهاي ارزیابی در معادن روباز اولیه و نرمال شده شاخص هاي آماري وزن -5- 5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنگی غالز هاي ارزیابی در معادن زیرزمینی غیراولیه و نرمال شده شاخص هاي آماري وزن -4- 5جدول ادامه   

 یابیارز يهاشاخص
 آماري وزن

 اولیه
آماري وزن 

 شده نرمال

ت
اش

هد
 ب

 159/0 75/18 يفرد و یعموم بهداشت
 18/0 25/21 و امداد و نجاتهاي اولیه  کمک

 169/0 20 هاي ناشی از کار در معدن بیماري
 153/0 18 مشکالت روانی ناشی از کار در معدن

 174/0 5/20 معاینات و تجهیزات درمانی
 165/0 5/19 مدیریت بهداشت

یز طیمح
ت

س
 

 12/0 5/16 محدوده معدنی و بازسازي انداز چشم
  131/0 18 منطقه شناسی بومتاثیر معدنکاري بر 

 127/0 5/17 آلودگی صوتی و ارتعاش 
 15/0 5/20 آلودگی آب

 138/0 19 آلودگی خاك
 0 0 آلودگی هوا

  096/0 25/13 شناسی، کاربري و قابلیت زمینتاثیر معدنکاري بر زمین
 1/0 75/13 ل فرهنگی و اجتماعی منطقهیتاثیر معدنکاري بر مسا

 138/0 19 محیطی معدن سیستم مدیریت زیستوضعیت 

 یابیارز يهاشاخص
 آماري وزن

 اولیه
آماري وزن 

 شده نرمال
یمنیا
 

 087/0 22 ضریب تکرارحادثه
 087/0 22 ضریب شدت حادثه

 084/0 25/21 ایمنی نیروي انسانی (کارگران) 
 087/0 22 سیستم مدیریت در معدن

 087/0 22 چالزنی و آتشباري و مواد ناریه
 091/0 23 سوزي و انفجار هاي پیشگیري و کنترل آتشسیستم

 0 0 سیستم تهویه
 075/0 19 )هواي فشرده و ییروشنا ،سیستم توزیع برق( یفن خدمات
 082/0 75/20 ها نگهداري و کنترل ریزش پله سیستم

 071/0 18 سیستم ترابري (بارگیري و باربري)
 07/0 75/17 آالت معدن ارزیابی ماشین

 091/0 23 غالزل ویژه گاز و گرد یمسا
 088/0 22 سازي محیط کار ایمن

ت
اش

هد
 ب

 159/0 75/18 يفرد و یعموم بهداشت
 18/0 25/21 نجاتهاي اولیه و امداد و  کمک

 169/0 20 هاي ناشی از کار در معدن بیماري
 153/0 18 مشکالت روانی ناشی از کار در معدن

 174/0 5/20 معاینات و تجهیزات درمانی
 165/0  5/19 مدیریت بهداشت
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  سنگی غالزهاي ارزیابی در معادن روباز اولیه و نرمال شده شاخص هاي آماري وزن -5- 5جدول ادامه 

  

  سنگی غالز هاي ارزیابی در معادن روباز غیرشاخصاولیه و نرمال شده هاي آماري  وزن -6- 5جدول 

 شده نرمالآماري وزن  اولیه آماري وزن یابیارز يهاشاخص

یز طیمح
ت

س
 

 105/0 5/16 محدوده معدنی و بازسازي انداز چشم
 115/0 18 منطقه شناسی بومتاثیر معدنکاري بر 

 112/0 5/17 آلودگی صوتی و ارتعاش 
 131/0 5/20 آلودگی آب

 121/0 19 خاك آلودگی
 123/0 25/19 آلودگی هوا

 085/0 25/13 شناسی، کاربري و قابلیت زمینتاثیر معدنکاري بر زمین
 088/0 75/13 ل فرهنگی و اجتماعی منطقهیتاثیر معدنکاري بر مسا

 12/0 19 محیطی معدن وضعیت سیستم مدیریت زیست

 شده نرمالآماري وزن  اولیه آماري وزن یابیارز يهاشاخص

یمنیا
 

 096/0 22 حادثه ضریب تکرار
 096/0 22 ضریب شدت حادثه

 092/0 25/21 ایمنی نیروي انسانی (کارگران) 
 096/0 22 سیستم مدیریت در معدن

 096/0 22 مواد ناریهچالزنی و آتشباري و 
 1/0 23 سوزي و انفجار هاي پیشگیري و کنترل آتشسیستم

 0 0 سیستم تهویه
 083/0 19 )هواي فشرده و ییروشنا ،سیستم توزیع برق( یفن خدمات

 09/0 75/20 ها سیستم نگهداري و کنترل ریزش پله
 078/0 18 سیستم ترابري (بارگیري و باربري)

 077/0 75/17 آالت معدن ماشینارزیابی 
  0 0 غالزل ویژه گاز و گرد یمسا

 096/0 22 سازي محیط کار ایمن

ت
اش

هد
 ب

 159/0 75/18 يفرد و یعموم بهداشت
 18/0 25/21 هاي اولیه و امداد و نجات کمک

 169/0 20 هاي ناشی از کار در معدن بیماري
 153/0 18 مشکالت روانی ناشی از کار در معدن

 174/0 5/20 معاینات و تجهیزات درمانی
 165/0 5/19 مدیریت بهداشت

یز طیمح
ت

س
 

 105/0 5/16 محدوده معدنی و بازسازي انداز چشم
 115/0 18 منطقه شناسی بومتاثیر معدنکاري بر 

 112/0 5/17 آلودگی صوتی و ارتعاش 
 131/0 5/20 آلودگی آب

  121/0 19 آلودگی خاك
 123/0 25/19 هوا آلودگی

 085/0 25/13 شناسی، کاربري و قابلیت زمینتاثیر معدنکاري بر زمین
 088/0 75/13 ل فرهنگی و اجتماعی منطقهیتاثیر معدنکاري بر مسا

 12/0 19 محیطی معدن وضعیت سیستم مدیریت زیست
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  )هاي سازمان نظام مهندسی معدن ایران دستورالعمل( بندي معادن بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه درجه -7- 5دول ج

  :یابدمی ارتقا رتبه یک معدن درجه زیر، شرایط از مورد چند یا یک وجود صورت در -تبصره
  )و نظایر آن سنگ ترکش احتمال تن، در مکعب متر 10 از بیش متان گاز وجود دشوار (مانند فنی شرایط - 
  نوین و متعارف غیر استخراج هاي روش - 
  زیرزمینی معدن بودن مکانیزه - 
  مکانیزه باربري درجه) با 18 از مایل (بیش یا قائم چاه از استفاده - 
  ینییروباز و سنگ تز در معدن یک بر 4 از بیش برداري باطله نسبت - 
  ریال  میلیارد 150 از بیش گذاري سرمایه - 

یف
رد

 

 نوع ماده معدنی
نوع 
 معدن

ساالنه  استخراج ظرفیت حسب بر معدن درجه
 کانسنگ (هزارتن)

1 2 3 4 

1 

(سنگ آهک، سنگ گچ، مارن، پوکه معدنی،  1مواد معدنی طبقه  -
سنگ الشه ساختمانی، نمک آبی، صدف دریایی و نظایر 

  ها) آن
مواد معدنی فلزي داراي ذخایر شناخته شده زیاد در ایران (مانند  -

نظایر  و  ترمال رفیري، سنگ آهن، طالي تیپ اپیومس پ
 )ها آن

 > 100 70-100 700- 1500 ≤1500 روباز

 >30 30-80 80-150 ≤ 150 زیرزمینی

2 

این  2-1(غیر از مواد ردیف  2از طبقه  1مواد معدنی ردیف  -
روي، کرم، منگنز، طال، قلع، تیتانیم، مس سرب، [جدول) 

اي، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیم، نقره، رگه
 ]ها و نظایر آن پالتین، جیوه

 1-1(غیر از مواد ردیف  2از طبقه  3و  2هاي مواد معدنی ردیف -
هاي  ها، نمکها، براتها، فسفاتاین جدول) [نیترات 3-1و 

ها، ذخایر ها، کلرورها، فلدسپاتکربنات ها،قلیایی، سولفات
اي، بوکسیت، سنگ و ماسه سیلیسی، آلونیت، شورابه
 پرلیت، نسوزها، کائولن، صنعتی، هاي خاك سینیت، نفلین

 پومیس پیت، خاك پوزوالن، سنگی، نمک زئولیت، دیاتومیت،
  ]ها و نظایر آن

 هاي شیل و ها سنگغالز [انواع 2 طبقه از 6 ردیف معدنی مواد -
  نفتی] غیر

 معدن ،عتصن وزارت توسط ها آن پروانه که 3 طبقه معدنی مواد -
 و شود [قیرمی منظور 2 طبقه و شودمی صادر و تجارت

  ]ها و نظایر آن نفتی هاي سنگ بیتومین، پلمه طبیعی، اسفالت
 پرتوزا] مواد [انواع 4مواد معدنی طبقه  -

 >50 50-200 200-500 ≤500 روباز

 >30 30-80 80-150 ≤ 150 زیرزمینی

3 

ایران  در کم انسبت ذخایر داراي 2 طبقه از 3 ردیف معدنی مواد -
و نظایر  گوگرد زرد، خاك سرخ، خاك تالک، گرافیت، [میکا،

  ] ها آن
 قیمتی نیمه و قیمتی هاي [سنگ 2طبقه از 4 ردیف معدنی مواد -

 امثال و فیروزه انواع عقیق، یشم، یاقوت، زمرد، الماس، مانند
 ها] آن

 >10 5-30 30-50 ≤ 50 روباز

 >5 5-15 15-30 ≤ 30 زیرزمینی

4 
   2 طبقه از 5 ردیف معدنی مواد

 نما] و نیییتز هاي سنگ [انواع
 >30  30-100 100-300 ≤ 300 نرم

 >20 20-40 40-60 ≤ 60 سخت
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   هاتصحیح معادن با توجه به درجه آن ضرایب -8- 5جدول 
 4 3 2 1 درجه معدن

 25/0 5/0 75/0 1 ضریب تصحیح
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  6فصل 
  )HSE( یکل یابیارز دستورالعمل
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 HSE 43دستورالعمل ارزیابی کلی  - فصل ششم

 
  آشنایی -6-1

ها در معادن، مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. از آنجـا کـه   ها باید هر یک از شاخصها و وزن آنپس از مشخص شدن شاخص
هـاي کیفـی بـه کمـی از     توان با تبدیل نسبتنیز میتر است و وضوح بیشتري دارد، در این ارزیابی  مقایسه بین پارامترهاي کمی، آسان

گرفتـه، تشـریح    انجـام نامه  ها که با استفاده از پرسشد. در این فصل نحوه امتیازدهی کمی به هر یک از شاخصکراین مزیت استفاده 
  شده است. 

محاسـبه شـده پـس از اعمـال     در بخش بعدي این فصل با استفاده از دو مشخصه وزن و امتیاز هر شـاخص، امتیـاز کـل معـدن     
اي است کـه هـر    کننده رده و طبقه بندي تعیین . این طبقهگیرند میبندي قرار  ضرایب تصحیح و محاسبه امتیاز نهایی، معادن مورد طبقه

  در آن قرار گرفته است. HSEمعدن از نظر 

  ها شاخصیک از  تعیین ارزش عددي نسبی هر -6-2

با توجـه بـه گزینـه     -1تا  1هاي ارزیابی تهیه شده و براي هر سوال امتیاز نامه تعریف شده، پرسشهاي براي امتیازدهی به شاخص
اي طرح شده است که کلی و جـامع باشـد. بـر حسـب نـوع       ها به گونهشود. سواالت پرسشنامه انتخاب شده در سوال در نظر گرفته می

معدن مورد ارزیابی و پاسخگویی قرار گیرد و در مورد بقیه سواالت الزم بـه  شود در آن  معدن باید سواالتی که شامل هر نوع معدن می
در ادامه آورده شـده اسـت بـه     یهای نظر گرفته شده، در جدول ها و امتیازي که براي هر گزینه درنامه پاسخگویی نیست. نمونه پرسش

براي ارزیابی محـیط زیسـت طراحـی     3-6ت و جدول براي ارزیابی بهداش 2-6براي ارزیابی ایمنی، جدول  1-6این ترتیب که جدول 
  شده است. موارد زیر باید در محاسبه امتیازات در نظر گرفته شود:

ها بر اثر بیماري و تعداد از کارافتـادگی  هاي شدت حادثه، فراوانی حادثه، تعداد روزهاي غیبت از کار، تعداد تغییر شغلشاخص -الف
    استفاده کرد: 1-6توان از رابطه ها میهستند و براي محاسبه امتیاز این شاخصها کمی زودرس، بر خالف بقیه شاخص

)6-1( n = 1− 2r
m

 

  که در آن:  
j تعداد معادن  

 njها به معدن امتیازي که بابت این شاخصj گیردام تعلق می.    
rj ها  مقدار کمی شاخص  
m  بیشترین مقدار شاخص کمی در بین تعدادk  معدن مورد مطالعه)m=max(r1, r2, …, rk)(  

  گیرد.تعلق می یکو با مقدار صفر، بیشترین امتیاز یعنی  -1، امتیاز nj با استفاده از این رابطه، به معدنی با بیشترین مقدار کمی
 ها میـانگین گیرند، از این رو براي مشخص کردن امتیاز آنارزیابی با سواالت متعددي مورد سنجش قرار می يهااکثر شاخص -ب

باشـد، کـه در   مصداق نداشـته  برخی از معادن  در موردشود. ممکن است برخی سواالت نظر گرفته می هاي هر گروه درامتیازات سوال
  ها را در ارزیابی در نظر گرفت.  این صورت نباید آن
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باشـد بـازرس اختیـار دارد بـا     نامه ارزیابی، پاسخ سوال مورد نظر، وجود نداشـته   نظر گرفته شده در پرسش گزینه در 4اگر در  -پ
    اعمال کند. -1تا  1توجه به مشاهدات خود در معدن، امتیاز سوال را بین 

  نامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر گزینه پرسش -1- 6جدول 

  

شماره 
 سوال

 ارزیابی آمار حوادث

 سال گذشته میانگین ضریب تکرار حادثه در معدن چقدر است؟ 3در  1

 میانگین ضریب شدت حادثه در معدن چقدر است؟سال گذشته  3در  2

 امتیاز ارزیابی کارگران

3 
هاي آموزشی کوتاه مدت که براي باال  چند درصد کارگران در دوره

 کنند؟  شود، شرکت می ها در کارشان گذاشته می بردن مهارت آن

 76  1 درصد 100تا 
 51  5/0 درصد 75تا 
 25  0 درصد 50تا 
 5/0 درصد 25از  کمتر- 

 چگونه است؟کارگران  فرهنگ رعایت مقررات ایمنی 4

 1 .کنند همه کارگران مقررات ایمنی را رعایت می 
  5/0 .کنند کارگران مقررات ایمنی را رعایت می %75بیش از 
 50% 0 .کنند کارگران مقررات را رعایت می 
  5/0 .کنند مقررات را رعایت می % کارگران25کمتر از- 

 وضعیت کارگران از نظر آمادگی جسمانی چگونه است؟ 5

 1 .مناسب هستند جسمانی همه کارگران در وضعیت 
  5/0 .مناسب هستند جسمانی کارگران در وضعیت %50بیش از 
 25% 0 .مناسب هستند جسمانی کارگران در وضعیت 
 5/0 کدام هیچ- 

6 
وضعیت کارگران از نظر استفاده از وسایل حفاظت فردي (لباس کار 

) چگونه ها نظایر آندستکش و  -ماسک - کفش -کاله ایمنی -
 است؟

 1 .کنند استفاده می ایمنی همه کارگران از وسایل 
  5/0  .کنند استفاده می ایمنی کارگران از وسایل %50بیش از 
 25 % 0  .کنند میایمنی استفاده از وسایل 
 1 هیچ کدام - 

 کارگران چقدر است؟ روزانه مدت زمان کاري 7

 6 1 ساعت 
 7 -8 25/0 ساعت- 
 9 -10 5/0 ساعت- 
  1 ساعت  10بیشتر از - 

 گیرد؟ می انجامخروج افراد از کارگاه چه موقع  8

  1 بعد از وارد شدن افراد شیفت بعد 
 0 زمان با خروج افراد شیفت قبل هم 
 5/0 ک ربع قبل از ورود افراد شیفت بعدی 
 1 نیم ساعت قبل از ورود افراد شیفت بعد - 

9 
آالت  سطح آموزش و مهارت افراد براي کار با هر یک از ماشین

 استخراجی چگونه است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 ارزیابی سیستم مدیریت

 شود؟ فرم حوادث ناشی از کار در چه مواردي پر می 10

 1 ی و شدید و مرگیبراي تمام حوادث جز 
 5/0 براي حوادث شدید و مرگ 
 0 براي حوادث منجر به مرگ 
 1 براي هیچ کدام از حوادث - 



 HSE 45دستورالعمل ارزیابی کلی  - فصل ششم

 
  گزینهنامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر  پرسش -1- 6ادامه جدول 

  

 

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

11 
نظارت و بازرسی بر رعایت قوانین و مقررات ایمنی، از سوي 

 شود؟ سرپرستان معدن با چه فاصله زمانی انجام می

 1 هر هفته 
  5/0 هر ماه 
 0 هر سال 
 شود انجام نمی.  1 - 

12 
مورد رعایت قوانین و مقررات ایمنی، براي افراد قانونمند و خاطی در 

 چه تمهیداتی از نظر تشویق و تنبیه در نظر گرفته شده است؟

 1 ترفیع و تنزیل درجه شغلی 
 75/0 جریمه و پاداش نقدي 
 5/0 اخطار کتبی براي افراد خاطی 
 نشده است هیچ تمهیداتی در نظر گرفته.  5/0- 

 چگونه است؟کارگران  براي ایمنی هاي دستورالعمل دسترسی به 13

 1 .در اختیار تمامی کارگران قرار دارد 
  5/0 .کارگران است %50در اختیار 
  25/0 .است % کارگران25در اختیار 
 0   .در اختیار هیچ یک از کارگران نیست 

14 
آموزشی، کنفرانس و  هاي و کارگاه ها فواصل زمانی برگزاري دوره

 والن چقدر است؟وهاي ایمنی توسط مس همایش

  1 ماههر 
 75/0 فصل هر 
 25/0 هر سال 
 0 هیچگاه 

 چگونه است؟شده استخدام تازه آموزش افراد  15

 1 دوره کامل آموزشی 
 75/0 دوره آموزشی کوتاه مدت 
  5/0 توضیح شفاهی رو در رو 
 0 بدون آموزش 

 حوادث، تجهیزات ارتباطات در معدن چگونه است؟در مواقع بروز  16

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

17 
هاي  هاي ایمنی در موقعیت دهنده و پیام م هشدارینصب عال

 خطرناك چگونه است؟

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

18 
ایمنی براي انجام کارهاي مختلف تا چه حد صالحیت افراد از نظر 

 ها موثر است؟ در گزینش آن

 1 خیلی زیاد 
  5/0 زیاد 
  0 متوسط 
 5/0 کم- 

 عملکرد سامانه ایمنی مستقر در معدن چگونه است؟ 19

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

20 
نظایر نشانی، وسایل حفاظت فردي و  وضعیت تجهیزات ایمنی (آتش

 ) از نظر تعداد و کیفیت چگونه است؟ها آن

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 
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  نامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر گزینه پرسش -1- 6ادامه جدول 

  
  
  
 
 

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 ن است؟والومس معدن داراي کدام یک از 21

 1 ول فنی، ایمنی، ناظرومس 
 5/0 ول فنی، ایمنیومس 
 25/0 ول فنی، ناظرومس 
 0 هیچکدام 

 کدام یک از موارد در معدن موجود است؟ 22

 1 برداري اکتشاف و بهره مدارك 

 
هاي  برداري مطابق مقیاس هاي محدوده معدن و بهره نقشه

 نامه ینیآ
5/0 

 5/0 بردار کننده با بهره مدارك مربوط به اکتشاف 
 0 کدام هیچ 

 کدام یک از موارد در معدن موجود است؟ 23

 1 کلیه موارد زیر 

  
 

دفاتر مخصوص ثبت کلیه اقدامات ایمنی و بهداشت کار توسط 
 ول مربوط در معدنومس

5/0 

 25/0 کارهاي ایمنی معادن و حفاظت فنی و بهداشت  نامه ینیآ 

  
 

دفاتر ثبت نظرات، دستورات و تذکرات بازرسان وزارت کار و 
 مهندس ناظر

25/0 

 شود؟ رعایت می کدام یک از موارد در معدن 24

 1  وجود سیستم کنترل تعداد و حضور یک نفر مسوول معدن 

  
 

ولین معدن تا زمانی که کارگران وحضور حداقل یک نفر از مس
 .مشغول کارند معدندر 

75/0 

  
 

تعداد و مشخصات کارگران شاغل در  وجود سیستم کنترل
 معدن

5/0 

 0 کدام هیچ 

 برداري شده در معدن چگونه است؟ مشخص بودن نقاط نقشه 25

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 ؟شود میرعایت  آور تا چه حدي نامه کارهاي سخت و زیان ینیآ 26

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 ارزیابی چالزنی و آتشباري

 سابقه کاري متصدي آتشبار چقدر است؟ 27

  1 سال 20بیشتر از 
 11-20 75/0 سال 
 5 -10  5/0 سال 
  0 سال 5کمتر از 

28 
زدگی در چه فواصل  و یخکنترل مواد ناریه براي جلوگیري از فساد 

 شود؟زمانی انجام می

 1 هر روز 
 75/0 هر هفته 
 5/0 هر ماه 
 0 بار هر چند ماه یک 



 HSE 47دستورالعمل ارزیابی کلی  - فصل ششم

 
  پرسشنامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر گزینه -1- 6ادامه جدول 

  
  
  

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

29 
) ها نظایر آننشانی و  (تهویه، آتشمواد ناریه مکان و شرایط انبار 

 چگونه است؟

 1 کامال مطابق اصول و مقررات ایمنی 
 5/0  .اکثر اصول و مقررات رعایت شده است 
 0 .تا حدودي اصول و مقررات رعایت شده است 
 1 .هیچ یک از اصول و مقررات رعایت نشده است - 

 به انبار چگونه است؟ کنترل ورود و خروج افراد و مواد ناریه 30

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 نحوه کنترل مدار انفجار قبل از آتشباري چگونه است؟ 31

 1 متر  کنترل جریان برق توسط اهم 
 5/0 .شوداي کنترل میبه صورت مشاهده 
 25/0 .شودهاي دیگر براي کنترل استفاده میروش 
 1 کدام هیچ - 

32 
رعایت نکات ایمنی در مورد مواد ناریه، چاشنی و فتیله (مثال استفاده 

از مواد ناریه و چاشنی مجاز، ایمنی در مورد نحوه چیدن مواد ناریه 
 در انبار و ایمنی حمل مواد ناریه) چگونه است؟ 

 1 .شودتمام نکات ایمنی رعایت می 
 5/0 .شوداکثر نکات رعایت می 
 0 .شودبعضی از نکات رعایت می 
 1 .شودهیچ یک از نکات رعایت نمی - 

 شود؟ کدامیک از اقدامات زیر در معدن انجام می 33

 1 نظارت پیوسته آتشبار و اطالع و نصب عالیم هشدار دهنده 

  
 

خبررسانی با عالیم هشدار دهنده به پرسنل و سایرین قبل از 
 شروع آتشباري

75/0 

  5/0 توسط یا تحت نظارت آتشباردر معدن حمل و نقل مواد ناریه 
 1 کدام هیچ - 

 شود؟ انجام می در زمان آتشباري کدامیک از اقدامات زیر در معدن 34

  1 و رعایت فاصله ایمنی پناه جاناستفاده از 

  
 

 پناه جانرعایت فاصله ایمنی از محل آتشبار در صورت نبودن 
 متر) 200هاي افقی ( در تونل

5/0 

  
 

از محل آتشباري در معادن  پناه جانرعایت حداقل فاصله 
 متر) 80زیرزمینی (

5/0 

 1 کدام هیچ - 
 ارزیابی تهویه

35 
گیري و ثبت در چه فواصل زمانی مقدار گازهاي غیرمجاز اندازه

 شود؟ می

 (با سنسورهاي ثابت) 1 به طور مستمر 
  75/0 شیفتهر 
  0 روزهر 
  1 هفتههر - 

 شود؟ گیري و ثبت میغبار اندازه و در چه فواصل زمانی مقدار گرد 36

 1 هر روز 
 5/0 هر هفته 
 0 هر ماه 
  1  فصلهر - 

37 
ها  در چه فواصل زمانی مقدار آلودگی هوا از نظر سایر آالینده

 شود؟ گیري و ثبت می اندازه

 1 هر شیفت 
 5/0 هر روز 
 0 هر هفته 
 1 هر ماه - 
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 نامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر گزینه پرسش -1- 6ادامه جدول 

  

  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی   شماره

 وضعیت نصب تابلوي ثبت میزان گازها چگونه است؟ 38

 1 .است هاي ورودي معدن نصب شدهدر تمام دهانه 
 5/0 .است هاي ورودي معدن نصب شدهدر بعضی دهانه 
 25/0 .است هاي ورودي معدن نصب شدهبندرت در دهانه 
 5/0  .استدر هیچ جایی نصب نشده- 

 شود؟ کدام یک از اقدامات زیر انجام می 39

 1 سازي و آبپاشی گرد و غبار خنثی 
 75/0 غبار و گردسازي  انجام اقدامات الزم براي خنثی 
 5/0 آبپاشی براي کاهش گرد و غبار 
 25/0 کدام هیچ- 

 شود؟ بار انجام می وقت یک کنترل سرعت هوا هر چند 40

 1 هر روز 
 75/0 هرهفته 
 5/0  فصل هر 
 0 هیچ کدام 

 شود؟ بار انجام می وقت یک کنترل شدت جریان هوا هر چند 41

 1 هر روز 
 75/0 هرهفته 
 5/0 فصل هر 
 0 هیچ کدام 

 شود؟ بار انجام می وقت یک کنترل دما و رطوبت هوا هر چند 42

 1 هر هفته 
 5/0 هر ماه 
  25/0 فصلهر 
 0 .شود ثبت نمی 

 شود؟  بار انجام می هاي اصلی هر چند وقت یکبازدید از بادبزن 43

  1 هر هفته 
  75/0 هر ماه 
 5/0 ماه  3هر 
  0 ماه 3بیش از 

 ها مجهز به کدامیک از موارد زیر هستند؟بادبزن 44

  
 

تعیین اختالف فشار و اعالم توقف بادبزن و معکوس کردن 
 جریان هوا

1 

 5/0 امکان معکوس کردن جهت جریان هوا 
 5/0 دستگاه تعیین اختالف فشار و اعالم توقف بادبزن 
 0 کدام هیچ 

45 

  
هاي تهویه پس از عبور و مرور چگونه انجام کنترل بسته شدن درب

  شود؟می
  
 

 1 الکتریکی 

 5/0 مکانیکی 
 25/0 دستی 

 5/0 هیچکدام- 

 شود؟ کدام یک از اقدامات زیر انجام می 46

 1 استفاده از درب تهویه مجاز و حفاظ سیمی 
  75/0  مجاز تهویهاستفاده از درب 
 5/0 مقابل پروانه بادبزن تور سیمی و حفاظ مناسب در 
 0 کدام هیچ 

 ارزیابی سیستم نگهداري

47 
بار انجام  ها، هر چند وقت یککنترل ریزش سقف کارگاه و تونل

 شود؟می

 1 هر روز 
 5/0 هر هفته 
 25/0 هر ماه 
  1 ماه 1بیش از - 
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شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

48 
هاي نگهداري نصب شده از نظر استحکام و  وضعیت سیستم

 مقاومت، چگونه است؟

 1 خیلی خوب 
 75/0 خوب 
  5/0 متوسط 
 0 ضعیف 

49 
هاي غیرفعال در چه فواصل زمانی ها و کارگاهوسایل نگهداري چاه
 گیرد؟مورد بازرسی قرار می

  1 بار ماه یک 2هر 
  0 بار ماه یک 6هر 
 25/0 هر سال- 
 5/0 .شودکنترل نمی- 

 شود؟لقگیري چگونه انجام می 50

 1 بعد از هر نوبت آتشباري 
 75/0 هر روز 
 25/0 هر هفته 
 25/0 هر ماه- 

 شود؟بازیابی وسایل نگهداري چگونه انجام می 51

 1 توسط کارگران ماهر با نظارت مسوول فنی 
 75/0 ول فنی معدن وبا نظارت مس 
 5/0 توسط کارگران ماهر 
 0 کدام هیچ 

52 

  
کارگاه مربوطه پایداري اطمینان استاد کار قبل از ترك محل کار از 

  معدن به چه میزانی است؟ در
 

 1 خیلی زیاد 
 75/0 زیاد 
  5/0 متوسط 
 0 کم 

 شود؟تعویض وسایل نگهداري چگونه انجام می 53

 1 هر دو گزینه دو و سه 

  
 

هاي کناري تقویت هاي نگهداري، قاببراي تعویض قاب
 .شود می

75/0 

  
 

ید سرپرست معدن یها طبق مشخصات فنی با تادر محل تقاطع
 ول ایمنی معدنوحضور مسو با 

5/0 

 0 کدام هیچ 

 ها در معادن روباز چگونه است؟ وضعیت پایداري پله 54

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 ارزیابی سیستم ترابري

 وضعیت نصب تابلوهاي راهنما در حفریات معدنی چگونه است؟ 55

 1 اکثر جاها 
 5/0 بعضی جاها 
 0 خیلی کم 
 5/0 اصال- 

 هاي هشدار دهنده چگونه است؟ وضعیت وسایل نقلیه از نظر دستگاه 56

 1   .هاي هشدار هستندهمه وسایل نقلیه مجهز به دستگاه 
 5/0   .هاي هشدار هستندبعضی از وسایل نقلیه مجهز به دستگاه 
 5/0   .هاي هشدار هستندبه ندرت وسایل نقلیه مجهز به دستگاه- 
 1   .هاي هشدار نیستندیک از وسایل مجهز به دستگاه هیچ - 
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  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

57 
ها تا چه حدي رعایت شده  ها و پیچ نکات ایمنی در مورد شیب راه

 است؟

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

58 
ها و پاك بودن از قطعات ریزشی  ها، شیب پیچ ها و وضعیت عرض راه

 راه معدن چگونه است؟

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 شود؟حمل و نقل افراد با چه وسایلی انجام می 59

  1 حمل افرادبا وسایل مخصوص 
 75/0 پیاده 
 5/0 هاي خالی باربري با استفاده از واگن- 
  1 مجاز سایر وسایل غیربا - 

 گیرد؟اي انجام میکنترل سرعت وسایل حمل و نقل با چه شیوه 60

 1 کامپیوتري 
 5/0 توسط شخص ناظر 
 25/0 توسط خود راننده 
 1 .شود کنترل نمی - 

 شود؟کنترل حمل بار بیش از ظرفیت چگونه انجام می 61

  1 کنترل منظم و جریمه براي حمل اضافه بار 
 5/0 کنترل منظم و تذکر براي حمل اضافه بار 
 0 .شود گاهی تجهیزات حمل کنترل می 
 1  .شود کنترل نمی - 

 آالت حمل چگونه است؟ سطح آموزش افراد براي کار با ماشین 62

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 0 متوسط 
 1 ضعیف - 

63 
 لودر تونلی ،ناو ،بري (فیدر آالت بارگیري و بار بازدید از ماشین

 شود؟ ) در چه فواصل زمانی انجام میLHDلودر  و (برگردان)

 1 هر شیفت 
 75/0 هر روز 
 5/0 هر ماه 
 0 هر چند ماه 

64 
اي قابلیت دید کافی چگونه تامین  بزرگ جادههاي  در کامیون

 شود؟ می

 1 رادار و دوربین 
 5/0 دوربین 
 25/0 آینه 
 5/0 بدون تجهیزات کمکی- 

 وضعیت نور وسایل نقلیه چگونه است؟ 65

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

66 
صورت ه ها ب نگهداري واگنوضعیت حصول اطمینان از سرویس و 

 چگونه است؟ اي دوره

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 
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شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 کدامیک از موارد در سیستم ریلی رعایت شده است؟ 67

  1 3و  2گزینه هر دو 
 75/0 ها به کفشک ترمز تجهیز واگن 
 5/0 تجهیز جلو لوکوموتیو به چراغ با نور کافی 
 1  کدام هیچ - 

 شود؟ کدامیک از اقدامات در معادن انجام می 68

  1  3و  2هر دو گزینه 
  75/0 جایی افراد به جا برايرعایت سرعت حرکت وسایل نقلیه 

 
 

حمل مسافر  هم مخصوص در پذیرگاه به نشانیروشن شدن عال
 هنگام حمل مسافر در

5/0 

 1 کدام هیچ - 

 آالت معدنی ارزیابی ماشین

 شود؟بار انجام می آالت هر چند وقت یک بازدید از ماشین 69

 1 هر روز 
 75/0 هر هفته 
 5/0 هر ماه 
  0 فصلهر 

70 
آالت استخراج هاي متحرك ماشین قسمتوضعیت حفاظ ایمنی 

 چگونه است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 ها چگونه است؟ وضعیت تجهیزات باالبرها و وینچ 71

 1 3و  2گزینه  هر دو 
 75/0 مجهز به ترمز ایمنی 
  5/0 اراشوتپمجهز به 
 1 کدام هیچ - 

 شود؟موارد در معدن رعایت میکدامیک از  72

 1 3و  2گزینه  هر دو 
 75/0 ها کن براي بار بیش از حد در جرثقیل سیستم قطع 
 5/0 ها رعایت ظرفیت مجاز در جرثقیل 
 1 کدام هیچ - 

73 
هاي نوار نقاله و وضعیت تمیزي اطراف نوار در  بازدید از قرقره

کنند هر چند وقت اي استفاده میهایی که از نوار نقاله تسمه گالري
 شود؟ بار انجام می یک

 1 هر شیفت 
 5/0 هر روز 
 0 هر ماه 
 5/0 هر فصل- 

 چرخ چاه مجهز به کدام یک از موارد است؟ 74

  1 3و  2گزینه هر دو 
 75/0 مجهز به دو ترمز جداگانه 
 5/0 طبقات مختلفکننده  نما و زنگ اخبار مشخص مجهز به عمق 
 1 کدام هیچ - 

 شود؟بار می وقت یک بازدید از کابل باالبر هر چند 75

 1 هر ماه 
  5/0 ماه 6هر 
 0 هر سال 
 1 .شود انجام نمی - 
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بار تعویض  هاي باالبر مخصوص حمل افراد هر چند وقت یک کابل  76
  شود؟ می

  2 1  سال یک بار  
  3 25/0 سال یک بار-  
  4 5/0 سال یک بار-  
  1 کمتر -  

در باالبرها ضریب اطمینان کابل براي حمل مسافر چقدر در نظر   77
  شود؟ گرفته می

   1  6حداقل  
 6< x ≤5  25/0-  
 5< x ≤4  5/0-  
  1  4کمتر از -  

آالت چگونه  هاي متحرك ماشین ها و قسمت وضعیت نوار نقاله  78
  است؟

  1 مجهز به حفاظ در همه جا  
 5/0  مجهز به حفاظ در بعضی جا  
 5/0   .به ندرت حفاظ دارند-  
 1  .حفاظ ندارند -  

  ارزیابی خدمات فنی

  شود؟در چه فواصل زمانی انجام می بازدید از تجهیزات روشنایی  79
  1  هر هفته  
  5/0  هر ماه  
  25/0 هر سال  
  5/0 .شود انجام نمی-  

  شود؟سیستم اتصال به زمین هر چند وقت یک بار کنترل می  80
  1  حداقل سالی یک بار  
  25/0  دو سال یک بار-  
  5/0  سه سال یک بار-  
  1  کمتر -  

  شود؟ از اقدامات در معدن انجام میکدام یک   81

  1  3و  2گزینه  دو هر  
  
  

سیسات برق همیشه در دفتر معدن انقشه تکمیل شده ت
  .شودنگهداري می

75/0  

  
  

سیسات برق در دفتر اگونه تعمیرات و تغییرات در ت هر
  .شودمخصوصی ثبت می

5/0  

  5/0  کدام هیچ-  

نشانی)  تجهیزات آتش و تمیزي ،وضعیت مکان چراغخانه (تهویه  82
  چگونه است؟

  1 خیلی خوب  
   5/0 خوب  
   0 متوسط  
   5/0 ضعیف-  

  حداقل روشنایی معدن چند لوکس است؟  83
  50 1  
  30 75/0  
  10 5/0  
   5/0  10کمتر از-  

  در ارتباط با تعداد پرسنل چگونه است؟ يفردي ها تعداد چراغ  84
   1 .% بیشتر از تعداد افراد است10ها  چراغتعداد  
  5/0  .% بیشتر از تعداد افراد است5ها  تعداد چراغ  
  25/0  .ها به تعداد افراد است تعداد چراغ  
  1  .ها کمتر از تعداد افراد است تعداد چراغ -  
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 هاي زیر در معدن به کار برده شده است؟کدامیک از سیستم 85

 1 3و  2گزینه دو  هر 
   75/0 سیستم محافظت زمین 
 5/0 باري محافظت بیش 
 1 کدام هیچ - 

 گرفتگی چه اقداماتی انجام شده است؟براي جلوگیري از خطر برق 86

 1  3و 2گزینه  هر دو 
 75/0 استفاده از وسایل برقی مجاز 

  
 

هایی که خطر  دهنده در مکان نصب تابلوهاي هشدار
 .گرفتگی وجود دارد برق

5/0 

 1 کدام  هیچ - 

87 
ها توسط  هاي ضد انفجار برقی و تعمیر آن بازدید و بررسی دستگاه

 گیرد؟ می انجامبار  متصدیان مربوط هر چند وقت یک

 1 طور هفتگی تعمیرات ه بار، بازدید و ب حداقل روزي یک 
 0 .شود بار بازدید و ماهانه تعمیرات می اي یک هفته 
 5/0 .شود ماهانه بازدید و تعمیر می- 
 1 .شود بازدید نمی - 

 تاسیسات برقی مجهز به کدام یک از موارد هستند؟ 88

 1 3و  2گزینه  هر دو 
 75/0 یابی ایمنی رله 
 5/0 محدودکننده ولتاژ 
 5/0 کدام  هیچ- 

 مخازن هوا مجهز به کدام یک از موارد زیر است؟ 89

 1 3و  2گزینه  هر دو 
 75/0 سوپاپ فشارشکن اضافی 
 5/0 شیر اطمینان 
 1 کدام  هیچ - 

 وضعیت اتصاالت و نشت هوا چگونه است؟ 90

 1 خیلی خوب 
  5/0 خوب 
  0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 شود؟بازدید از کمپرسورها در چه فواصل زمانی انجام می 91

 1 هر شیفت 
 75/0 هر روز 
 5/0 هر ماه 
 0 هر چند ماه 

 هاي پرآب چگونه است؟ وضعیت آبکشی در مکان 92

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 ضعیف 
 5/0 نامناسب- 

 ارزیابی محیط

 ها پس از اتمام استخراج چگونه است؟ ها و گالري وضعیت تونل 93

 1 .شود پر می 
 75/0 .شود تخریب می 
 5/0 .شود مسدود می 
 0 .شود رها می 
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  امتیاز  ارزیابیجواب   سوال ارزیابی  شماره 

 کدامیک از اقدامات زیر در معدن انجام شده است؟ 94

  1  3و  2گزینه هر دو 

 
هاي متحرك  گذاشتن فنس و حصار فلزي در قسمت

 دنده)  آالت (مثل توربین و چرخ ماشین
75/0 

  
 

وسیله فنس یا وسایل مناسب دیگر) در ه گذاري (ب حفاظ
 ها هاي خطرناك مانند پرتگاه محل

5/0 

 5/0 کدام هیچ- 

 هاي خطرناك به چه میزانی است؟ گذاري در محل اقدامات حفاظ 95

 1 در همه جا 
 75/0 در اکثر جاها 
 5/0 در بعضی جاها 
  5/0 هیچ جادر- 

 ها از نظر رعایت نکات ایمنی چگونه است؟ ها و نردبان وضعیت پله 96

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

97 
برداري وجود  چند راه خروجی براي هر کارگاه استخراج در حال بهره

 دارد؟

  1 تا 3بیشتر از 
 3 5/0 مورد 
 2 0 مورد 
 11 مورد - 

98 
وضعیت تمیزي و مرتب بودن حفریات معدنی (نبودن موانع وسط 

 راه) چگونه است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

99 
هاي ممنوعه چگونه کنترل ورود و خروج افراد به معدن و محل

 است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 هاي مجهز به باربري ریلی چقدر است؟ عرض عبور افراد در تونل 100

  1 متر سانتی 60حداقل 
  60<x ≤ 50 25/0 متر سانتی- 
  50<x ≤ 40 5/0 متر سانتی- 
   1 متر سانتی 40کمتر از - 

 شود؟ ها کدامیک از اقدامات انجام می قبل از ورود کارگران به کارگاه 101

  1 3و  2گزینه هر دو 
 75/0 سالم بودن وسایل و برقراري تهویه 
 5/0 اطمینان از عدم ریزش حفریات 
 1 کدام هیچ - 

 ها چگونه است؟ پناه جانوضعیت  102

  1 متري 10نفر در فواصل  4با ظرفیت حداقل 
  75/0 متري 50نفر در فواصل  4با ظرفیت حداقل 
  0 متر 100 ≥نفر در فواصل  4با ظرفیت حداقل 
  5/0 .، اما وجود نداردپناه جانبا توجه به نیاز- 

103 
هاي موجود در معادن زیرزمینی به یکدیگر چگونه  وضعیت ارتباط راه

 است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 
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  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

104 
گیر یا  از نظر سیل هاي ورودي معدن وضعیت مدخل هر یک از راه

 ها چگونه است؟ گیر بودن آن بهمن

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

105 
هاي موجود در معدن چگونه  وضعیت عبور افراد از هر یک از راه

 است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

106 
هاي ممنوعه  اخباري هشدار دهنده در محلوضع موجود تابلوهاي 

 است؟ چگونه

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 شود؟ ها رعایت می کدامیک از موارد در مورد نردبان 107

  1 3و  2گزینه هر دو 

  
 

درجه) و فاصله پایه از دیوار  80رعایت شیب نردبان (کمتر از 
 متر) سانتی 60(

75/0 

 5/0 وجود پاگرد در انتهاي نردبان 
 1 کدام هیچ - 

 سوزي و انفجار هاي پیشگیري و کنترل آتش سیستم

 بندها نصب شده است؟هایی از معدن آتش در چه قسمت 108

 1 ها و راهروها در همه کارگاه 
 5/0 ها و راهروها  در نیمی از کارگاه 
 0 ها و راهروها ه در تعداد کمی از کارگا 
 1 .وجود ندارد - 

109 
هاي مخصوص  پاشی در سطل آیا ذخیره خاك مخصوص براي خاك

 ؟وجود دارد

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 0 متوسط 
 1 .وجود ندارد - 

 شود؟بار انجام می نشانی هر چند وقت یک بازدید از تجهیزات آتش 110

  1 هفتههر 
  5/0 ماههر 
  0 فصلهر 
 5/0  بیش از یک فصل- 

111 
نشانی چگونه  سطح آموزش افراد براي استفاده از تجهیزات آتش

 است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

112 
هاي دستی رعایت کننده کدام یک از نکات ایمنی در مورد خاموش

 شود؟می

 1 3و  2گزینه  دو هر 
 75/0 هاي مورد نیازها در تمام مکان نصب آن 
 5/0 ها کنترل منظم آن 
 5/0 کدام هیچ- 
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 نامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر گزینه پرسش -1- 6ادامه جدول 

  
  
  
  
  

شماره  
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 سوزي در چه فواصل نظر پیشگیري از آتش بازدیدهاي مخصوص از  113
  شود؟زمانی انجام می

  1 روزهر 
 5/0 هفته  هر 
  0 ماههر 
 5/0  .شود کنترل نمی- 

114 
هاي دستی به وسیله افراد متخصص و  کننده تست و شارژ خاموش

 شود؟ ماهر در چه فواصل زمانی معین انجام می

  1     ماهشش هر 
 5/0 هر سال 
 0 هر چند سال 
 1  .شود کنترل نمی - 

 سنگ ل ویژه معادن زغالیمسا

 شود؟کدام یک از اقدامات زیر در معدن انجام می 115

 1 3و  2گزینه  دو هر 
 75/0 کنترل میزان گاز زغال قبل از آتشباري 
 5/0 دار هاي گرد زغالآبپاشی قبل از آتشباري در مکان 
 1 کدام هیچ - 

 شود؟ گیري و ثبت میگاز زغال اندازه در چه فواصل زمانی مقدار 116

 (با سنسورهاي ثابت) 1 به طور مستمر 
 75/0 هر شیفت 
  0 روزهر 
 1 بیشتر از یک روز - 

 شود؟گیري و ثبت میدر چه فواصل زمانی مقدار گرد زغال اندازه 117

 1 به طور مستمر 
 5/0 هر شیفت 
  0 روزهر 
  1 یک روزبیشتر از - 

118 
حفار  و پیکور ،تراش غالز(ماشین  آالت استخراجی بازدید از ماشین

 شود؟مداوم) در چه فواصل زمانی انجام می

 1 هر شیفت 
 75/0 هر روز 
  5/0 هفتههر 
 0 هر ماه 

 ؟استچقدر در سیستم تهویه معدن تهویه طبیعی  سهم 119

 1 صفر 
 25% 25/0- 
 50% 5/0- 
 100% 1 - 

120 
آوري و خارج کردن مرتب گرد و  کیفیت نظارت و اطمینان از جمع

 غبار از سقف، زمین و دیوارها و وسایل نگهداري چگونه است؟

 1  خیلی خوب 
  5/0 خوب 
 0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

121 
سوزي یا گرم شدن  نظر پیشگیري از آتش بازدیدهاي مخصوص از

 شود؟ سنگ در چه فواصل زمانی انجام می زغال

 1 هر شیفت 
 5/0 هر روز 
 0 هر هفته 
 1  .شود کنترل نمی - 
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 نامه ارزیابی ایمنی و امتیاز هر گزینه پرسش -1- 6ادامه جدول 

  نامه ارزیابی بهداشت و امتیاز هر گزینه  پرسش -2- 6جدول 
شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

  یعموم و يفرد بهداشت

 وضعیت کارگران در رعایت اصول بهداشت فردي چگونه است؟ 1

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

 هاي بهداشتی از نظر تعداد و کیفیت چگونه است؟ وضعیت سرویس 2

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

  
  
  

شماره  
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 شود؟ کدام یک از اقدامات زیر انجام می 122

 1 3و  2گزینه  دو هر 

  
 

ی در گرد نعملیات خاکپاشی در مواردي که میزان مواد سوخت
  .% است30سنگ بیش از  زغال

5/0  

  
 

در نقاط حساس معدن تمامی خاکپاشی در  خاك کافی براي
  نظر گرفته شده است.

5/0  

 5/0  کدام هیچ-  

 انجام شده است؟گرفتگی چه اقداماتی براي جلوگیري از خطر برق 123

 1  3و  2گزینه  هر دو 

  
 

هاي مجاز در معادن  استفاده از وسایل برقی ضد جرقه و کابل
 داراي گاز زغال

75/0 

  
 

هایی که خطر  دهنده در مکان نصب تابلوهاي هشدار
 .گرفتگی وجود دارد برق

5/0 

 1 کدام  هیچ - 

124 
گرد زغال قابل انفجار است از تصاعد گاز و پتانسیل اگر معدن داراي 

 شود؟ کدامیک از تجهیزات استفاده می

  1 3و  2گزینه هر دو 
 75/0 وسایل و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار و مجاز 
 5/0 کن برقی دار و آتش چراغ ایمنی باطري 
 1 کدام هیچ - 

 جهز است؟ممعدن به کدامیک از موارد زیر  125

 1 3و  2گزینه  هر دو 
 75/0 نامه یینمطابق با آگروه نجات  داشتن 
 5/0 نشانی با فشار آب آتش هشبکه لول 
 1 کدام هیچ - 

 جهز است؟مگروه نجات به کدامیک از موارد  126

 1 3و  2گزینه  هر دو 
 75/0 هاي تنفس انفرادي دستگاه 
 5/0 گیري گاز زغال هاي اندازه دستگاه 
 1 کدام هیچ - 

127 
 وقت یک اکسید کربن براي کنترل خودسوزي هر چند ثبت گاز دي
 شود؟ بار انجام می

 1 هر روز 
 5/0 هر هفته 
 25/0 هر ماه 
  5/0 هر چند ماه- 
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  نامه ارزیابی بهداشت و امتیاز هر گزینه پرسش -2- 6جدول ادامه 
شماره 
  امتیاز   جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 ها از نظر تعداد و کیفیت چگونه است؟ وضعیت حمام 3

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

 چگونه است؟وضعیت بهداشت غذا و غذاخوري  4

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

 وضعیت بهداشت آب آشامیدنی از نظر گوارا، سالم و کافی بودن چگونه است؟ 5

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

 دسترسی به آب آشامیدنی در نقاط مختلف معدن چگونه است؟ 6

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

7 
هاي معادن زیرزمینی چقدر  میزان رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات در کارگاه

 است؟

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 نامناسب- 

8 
وقت یک بار در صورت استفاده کردن از آب معدن براي آشامیدن، هر چند 

 گیرد؟مشخصات آن مورد آزمایش قرار می

  1 ماههر 
  25/0 فصلهر- 
  5/0 ماه 6هر- 
 1 سالیانه - 

 .شود می مخازن آب آشامیدنی هر چند ماه یک بار تمیز و ضد عفونی 9

 1 هر ماه 
  25/0 فصلهر- 
  5/0 ماه 6هر- 
  1 ماه 6بیش از - 

10 
استفاده از آب معدن قبل از تعیین مشخصات کامل تا چه حدي ممنوعیت 
 شود؟رعایت می

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

11 
دهد؟ (براي باالي هاي الزم را انجام می گروه نجات در چه فاصله زمانی تمرین

  نفر نیروي انسانی) 500
 

 2  1 ماهدر بار 
 1 5/0 ماهدر  بار 
  0 بار 1ماه  2هر 
  5/0 ماه 2بیش از- 

 کافی براي دسترسی فوري کارگران وجود دارد؟ امداد و نجاتآیا وسایل  12

  1 هاي اولیه امداد و نجات و کمکتجهیزات کامل 
  5/0 امداد و نجاتبعضی از تجهیزات 
 0 هاي اولیهفقط جعبه کمک 
  1 .نداردهیچ تجهیزاتی - 
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  و امتیاز هر گزینه بهداشت نامه ارزیابی پرسش -2- 6ادامه جدول 

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

  شود؟بازدید از تجهیزات امداد و نجات در چه فواصل زمانی انجام می  13

          روزهر 
         هر هفته  
         هر ماه  
          فصلهر 

1 
5/0 
25/0 
0 

 اند؟ هاي اولیه را آموزش دیده چه تعداد کارگر نحوه استفاده از وسایل کمک 14

  1 ينفر در هر گروه کار 2حداقل 
  5/0 ينفر در هر گروه کار 1حداقل 
 0 حداقل یک نفر به ازاي چند گروه کاري 
 1 .هیچ کس آموزش ندیده است - 

 نجات چقدر است؟ول امداد و وسابقه کاري مس 15

  1 سال 20بیشتر از 
 10-20 75/0 سال 
 5 -10  5/0 سال 
  25/0 سال 5کمتر از 

 از چند نفر تشکیل شده است؟ نفر کارگر 50به ازاي هر  گروه امداد و نجات 16

  1 نفر در هر نوبت کار  5بیشتر از 
 3  5/0 نفر در هر نوبت کار  4یا 
 2  25/0 نفر در هر نوبت کار 
 1 0 نفر در هر نوبت کار 

17 
پزشکی چگونه برخورد  در صورت عدم احراز شرایطافراد گروه امداد و نجات با 

 شود؟ می

 1 .شونداز گروه خارج می 
 5/0 .شود ها اقدام می نسبت به درمان آن 
  5/0 .گیردنمی انجاماقدامی- 
  1 .دهندخود ادامه میباز به کار - 

 کدامیک از شرایط زیر برقرار است؟ درجه یک و دو سنگ در معادن زغال 18

  1 3و  2گزینه هر دو 

  
 

هاي تنفس انفرادي  گروه نجات مجهز به دستگاه
 .گیري گاز زغال است هاي اندازه و دستگاه

75/0 

 5/0  .معدن داراي گروه نجات است 
 1 کدام هیچ - 

  معاینات و تجهیزات درمانی

19 
تجهیزات کافی و مناسب) چگونه  و وضعیت مراکز پزشکی (نزدیکی به معدن

 است؟

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 شود؟ اي در چه فواصل زمانی انجام می معاینات دوره 20

  1 بار ماه یک 6در بدو استخدام و هر 
  5/0 بار  استخدام و هر سال یکدر بدو 
 25/0 فقط در بدو استخدام 
 1 .شودانجام نمی - 

21 
شوند تا در افراد گروه امداد و نجات در چه فواصل زمانی معاینه پزشکی می

 صورت واجد شرایط نبودن از گروه خارج شوند؟

 1 بار سالی دو 
 5/0 بار سالی یک 
 5/0 بار هر چند سال یک- 
 1  .شوندمعاینه نمی - 
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 نامه ارزیابی بهداشت و امتیاز هر گزینه پرسش -2- 6ادامه جدول 
شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 هاي ناشی از کاربیماري

 هاي ناشی از مواد سمی معدن مبتال هستند؟ چند درصد از کارگران به بیماري 22

  1 %10کمتر از 
 11-30 % 5/0 
 31-60 % 0 
  5/0 % 61بیشتر از- 

 هاي ناشی از گرد و غبار مبتال هستند؟ چند درصد از کارگران به بیماري 23

  1 %10کمتر از 
 11-30 % 5/0 
 31-60 % 0 
  5/0 %  61بیشتر از- 

 هستند؟و صدا مبتال  چند درصد از کارگران به کاهش شنوایی ناشی از سر 24

  1 %10کمتر از 
 11-30 % 5/0 
 31-60 % 0 
  5/0 % 61بیشتر از- 

25 
 هاي ناشی از ارتعاشات شدید (کار با پیکور و چند درصد از کارگران به بیماري

 ) مبتال هستند؟ها نظایر آن

  1 %10کمتر از 
 11-30 % 5/0 
 31-60 % 0 
  5/0 % 61بیشتر از- 

26 
میزان تناسب جسمی و روانی کارگران شاغل در معادن زیرزمینی با محیط کار 

 چقدر است؟

  1 زیاد 
  5/0 متوسط 
 0 کم 
 1 خیلی کم - 

 شود؟یم مشاهده کارگران از يتعداد چه در یعضالن ستمیس یناراحت 27

 1 بندرت 
 5/0  کم  
 0  متوسط  
 1  زیاد -  

 شود؟یم مشاهده کارگران از يتعداد چه در یاسکلت ستمیس یناراحت 28

 1 بندرت 
 5/0  کم  
 0  متوسط  
 1  زیاد -  

  یروان بهداشت

 است؟ چقدر معدن کارکنان و کارگران یشغل تیامن زانیم 32

 1 زیاد 
 5/0  متوسط  
 0  کم  
 5/0  خیلی کم-  

 است؟ چقدر معدن کارکنان و کارگران یشغل تیرضا زانیم 33

 1 زیاد 
 5/0 متوسط 
 0 کم 
 5/0 خیلی کم- 

 است؟ چقدر معدن کارکنان و کارگران یشغل استرس زانیم 34

 1 زیاد 
 5/0  متوسط  
 0  کم  
 5/0  خیلی کم-  
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 نامه ارزیابی بهداشت و امتیاز هر گزینه پرسش -2- 6ادامه جدول 

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 مدیریت بهداشت معدن

 است؟ چگونه ياحرفه کار بهداشت بخش عملکرد تیوضع 35

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

36 
 انجام بار کی وقت چند هر معدن در اي حرفه بهداشت ولومس حضور بر نظارت

 شود؟ یم

  1 ماه 6هر 
 5/0 هر سال 
  25/0 سال 2هر 
 5/0 کمتر- 

 است؟ چگونه معدن کارکنان استخدام بدو در یپزشک ناتیمعا انجام کیفیت 37

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

 است؟ چگونه معدن کارکنان مورد در اي دوره معاینات تیفیک 38

 1 خیلی خوب 
 5/0 خوب 
 25/0 متوسط 
 5/0 ضعیف- 

  نامه ارزیابی محیط زیست و امتیاز هر گزینه  پرسش -3- 6جدول 
شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

  يبازساز و اندازها چشم و مناظر تیفیک

1  
 

هاي معدنکاري   عالیتتغییر منظره و بد نما شدن منطقه در اثر ف
لغزش  و هاي ناشی از استخراج حفره و نشست ،(انباشتگاه باطله

 زمین) چگونه است؟ 

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 5/0 زیاد- 

2 
هاي دفع) استفاده  از کدام روش براي انباشته کردن باطله (سیستم

 شود؟ می

 1 کردن معادن پر 
 5/0 دره 
 25/0 انباشت در سطح- 
 1 رودخانه - 

 اقدامات بازسازي معدن تا چه حد انجام شده است؟ 3

 1 مطلوب 
 5/0  متوسط  
 5/0  کم-  
 1  اصال -  

  ياکولوژ

4 
هاي جانوري منطقه تا چه حد معدنکاري حیات گونه هاي فعالیتدر اثر 

 صدمه دیده است؟ (از نظر تعداد و نوع)

 1 بندرت 
  5/0 خیلی کم 
 0 کم 
 1 زیاد - 
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  نامه ارزیابی محیط زیست و امتیاز هر گزینه پرسش -3- 6جدول ادامه 

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 ياکولوژ

5 
معدنکاري پوشش گیاهی منطقه تا چه حد آسیب دیده  هاي فعالیتدر اثر 
 است؟

 1 بندرت 
  5/0 خیلی کم 
  0 کم 
 1 زیاد - 

6 
ها و ها تاالبهاي کشاورزي، جنگلمعدنکاري بر زمین هاي فعالیتتاثیر 

 نواحی ساحلی چقدر است؟ 

 1 بندرت 
  5/0 خیلی کم 
  0 کم 
 1 زیاد - 

 ارتعاش و یصوت یآلودگ

 وضعیت آلودگی صوتی براي کارگران داخل معدن چگونه است؟ 7

 1 مطلوب 
  5/0 کمخیلی 
 0 کم 
 1 زیاد - 

 آلودگی صوتی در بیرون معدن چگونه است؟ 8

 1 مطلوب 
  5/0 خیلی کم 
  0 کم 
 1 زیاد - 

 میزان ارتعاشات ناشی از معدنکاري چقدر است؟ 9

 1 مطلوب 
  5/0 خیلی کم 
  0 کم 
 1 زیاد - 

 آب یآلودگ

10 
آلود شدن و  سمی، گل (مواد هاي سطحی و زیرزمینی میزان آلودگی آب

 اسیدي شدن) در اثر معدنکاري تا چه حدي است؟

 1 ناچیز 
  5/0 کمخیلی 
 0 کم 
 1 زیاد - 

 است؟ چقدر منطقه آب شناختی آب توان بر يمعدنکار ریتاث 11

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 

 زیرزمینی منطقه چقدر است؟تاثیر فعالیت معدنکاري روي رژیم آب  12

 1 خیلی کم 
 5/0  کم  
 0  متوسط  
 1  زیاد -  

 تاثیر فعالیت معدنکاري روي رژیم آب سطحی منطقه چقدر است؟ 13

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1  زیاد - 
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  نامه ارزیابی محیط زیست و امتیاز هر گزینه پرسش -3- 6جدول ادامه 

شماره 
  امتیاز  جواب ارزیابی  سوال ارزیابی  سوال

 گیري منطقه چقدر است؟تاثیر فعالیت معدنکاري بر قابلیت سیل 14

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 

15 
هاي جاري در منطقه تاثیر فعالیت معدنکاري بر جریان رسوبگذاري آب

 چقدر است؟

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 

16 
آرایی، مقررات  ب کارگاه، کانهادر مورد پسماند آب مصرفی، پس

 شود؟محیطی تا چه میزان رعایت می زیست

 1 به طور کامل 
  5/0 متوسط 
 25/0 کم- 
 1 خیلی کم - 

 خاك وضعیت

17 
آلودگی خاك و ورود مواد سمی به خاك در اثر معدنکاري تا چه حدي 

 است؟

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 

18 
 يحد چه تا) آب و باد توسط( يمعدنکار اثر در خاك شیفرسا زانیم

 است؟

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 

19 
 اثر در) ها نظایر آن و تراکم تحمل، تیظرف( خاك ساختار رییتغ زانیم

 است؟ يحد چه تا يمعدنکار

 1 خیلی کم 
 5/0  کم  
 0  متوسط  
 1  زیاد -  

  هوا و میاقل

 گازهاي سمی ناشی از معدنکاري تا چه حدي است؟در اثر آلودگی هوا  20

 1 خیلی کم 
 5/0  کم  
 0  متوسط  
 1  زیاد -  

 گرد و غبار در اثر معدنکاري تا چه حدي است؟در اثر آلودگی هوا  21

 1 خیلی کم 
 5/0  کم  
 0  متوسط  
 1  زیاد -  

22 

  
  درجه حرارت منطقه چقدر است؟ برتاثیر فعالیت معدنکاري 

 

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 

 1 زیاد - 
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  نامه ارزیابی محیط زیست و امتیاز هر گزینه پرسش -3- 6جدول ادامه 
شماره 
  امتیاز  ارزیابیجواب   سوال ارزیابی  سوال

 بارندگی منطقه چقدر است؟ برتاثیر فعالیت معدنکاري  23

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 5/0 زیاد- 

 نیزم تیقابل و يکاربر و یشناس نیزم

  تاثیر معدنکاري بر کاربري زمین چقدر است؟ 24
 

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 5/0 زیاد- 

  یاجتماع - یفرهنگ

25 
  
  است؟ چقدر يمعدنکار يهاتیفعال اثر در ییاشتغالزا زانیم
 

 1 زیاد 
 5  متوسط/  
 0  کم  
 5/0  خیلی کم-  

26 
 يمعدنکار يهاتیفعال اثر در منطقه یاجتماع و یفرهنگ توسعه بر ریتاث

 است؟ چقدر

 1 زیاد 
 5/0  متوسط  
 0  کم  
 5/0  خیلی کم-  

 است؟ چگونه منطقه تیجمع بر يمعدنکار ریتاث 27

 1 گیرطور چشمه جمعیت ب افزایش 
 5/0 افزایش جمعیت 
 0 بدون تاثیر 
 5/0 کاهش جمعیت- 

 است؟ چقدر يمعدنکار اثر در منطقه کیتراف بر ریتاث زانیم 28

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 

29 
 چقدر يمعدنکار اثر در یباستان هیابن و یخیتار يهامکان بر ریتاث زانیم

 است؟

 1 خیلی کم 
 5/0 کم 
 0 متوسط 
 1 زیاد - 
  مدیریت محیط زیست

 است؟ چگونه ستیز طیمح بخش عملکرد تیوضع 30

 1 خیلی خوب 
 5/0  خوب  
 0  متوسط  
 1  ضعیف -  

 HSE کمی ارزیابی  -3- 6

، وزن rها باید اعمال شـود. اگـر امتیـاز هـر شـاخص      شاخصهر یک از ها در هر معدن، وزن بعد از مشخص شدن امتیاز شاخص
 AS(هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست امتیاز هر معدن در هر یک از بخش ،ها باشدتعداد شاخص nو  wآماري نهایی آن شاخص 

 ، AH  وAE(  شود:یمحاسبه م 2-6به کمک رابطه   
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퐴 , , = 100 푤 × 푟   )6 -2( 

 متفاوت اسـت و ایـن نشـان   ) 2-5جدول (هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست اولیه در هر یک از بخش يهاي آمارمیانگین وزن
اعـداد میـانگین محاسـبه    سـازي   ها است. به این ترتیب ضریب ایمنی، بهداشت و محیط زیست، با نرمـال دهنده اهمیت هر یک از آن

  شده است.  ارایه 4-6شود. میانگین اوزان اولیه و ضرایب نرمال شده در جدول می

  
  هاي سطح اول میانگین ضرایب اولیه و ضرایب نرمال شده براي شاخص -4- 6جدول 

  
  
  
  
  

  شود.استفاده می 3-6از رابطه  Aبراي محاسبه امتیاز کل 
AE 30/0× AH 34/0 × AS 36/0 = A )6-3(  

  اعمال ضرایب تصحیح -4- 6

باید در امتیاز کل هر معدن ضرب شـود. امتیـاز محاسـبه     8-5با توجه به درجه هر معدن ضرایب تصحیح مشخص شده در جدول 
  امتیاز نهایی معدن است.شده 

 )HSE( بندي کلی معادن بر اساس امتیاز تقسیم -5- 6

، در HSEبندي عالوه بـر بخـش   است. این طبقهارایه  5-6جدول  درمعادن  یبندي کل با توجه به امتیازات نهایی هر معدن، طبقه
  استفاده است. هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست به طور جداگانه نیز قابلیک از بخش هر

 HSEبر اساس بندي معادن  رده -5- 6جدول 

 امتیاز معدن 0تا  -100 25 تا 0 50 تا 26 75تا  51 100تا  76

 طبقه معدن خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

  موردي مثال -6- 6

در ادامـه   معـادن نتایج اجراي آن در یکی از  درجه یک ایران اعتبارسنجی شده و سنگ مدل ارزیابی بر روي تعدادي از معادن زغال
  شده است.  ارایه

 و در ستون دوم امتیاز نهایی هر شـاخص آورده شـده اسـت.    3-5ها با استفاده از جدول در ستون اول وزن شاخص 7-6در جدول 

 هاي سطح اولشاخص میانگین اوزان اولیه ضرایب نرمال

 ایمنی 115/21 36/0

 بهداشت 667/19 34/0

 محیط زیست 417/17 30/0
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ته شده، حاصـل شـده اسـت. در    نظر گرف ها براي هر شاخص درنامه هایی که در پرسشامتیاز نهایی هر شاخص از میانگین امتیاز سوال
ضرب دو ستون قبلی حاصل شده، درج شده است. مجموع اعداد سـتون سـوم در    دار هر شاخص که از حاصل ستون سوم امتیازات وزن

نشـان   8-6ج آن در جـدول  یاست که نتا ) امتیاز معدن در هر بخش2-6هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست (رابطه هر یک از بخش
   مشخص شده است. 9-6محاسبه و در جدول  3-6. امتیاز کل معدن نیز با استفاده از رابطه داده شده است

  
 سنگ ها در معدن زغالها و اعمال وزن آن محاسبه امتیاز شاخص -7- 6جدول 

 امتیاز نهایی
امتیاز با 

  اعمال وزن
وزن 
 نرمال

  یابیارز يهاشاخص

 تکرارحادثه بیضر 08/0 077/0 964/0

یمنیا
 

 حادثه شدت بیضر 08/0 051/0 631/0
 ) کارگران( یانسان يروین یمنیا 077/0 066/0 85/0
 معدن در تیریمد ستمیس 08/0 062/0 775/0
 هینار مواد و يآتشبار و یچالزن 08/0 063/0 792/0
 انفجار و يسوز آتش کنترل و يریشگیپ يهاستمیس 084/0 063/0 75/0
 هیتهو ستمیس 079/0 051/0 641/0
 )فشرده يهوا -ییروشنا -برق عیتوز ستمیس( یفن خدمات 069/0 058/0 841/0
 ها پله زشیر کنترل و ينگهدار ستمیس 076/0 076/0 1
 )يباربر و يریبارگ( يترابر ستمیس 066/0 051/0 783/0
 معدن آالت نیماش یابیارز 065/0 05/0 771/0
 زغالدار گرد و گازدار معادن ژهیو لیمسا 084/0 077/0 923/0
 کار طیمح يساز منیا 08/0 05/0 625/0
 يفرد و یعموم بهداشت 159/0 143/0 9/0

ت
اش

هد
 نجات و امداد و هیاول يها کمک 18/0 18/0 1 ب

  معدن در کار از یناش يهايماریب 169/0 073/0 429/0
 معدن در کار از یناش یروان مشکالت 153/0 0 0
 یدرمان زاتیتجه و ناتیمعا 174/0 145/0 833/0
 بهداشت تیریمد 165/0 124/0 75/0
 يبازساز و یمعدن محدوده انداز چشم 12/0 04/0 333/0

یز طیمح
ت

س
 

 منطقه شناسی بوم بر يمعدنکار ریتاث 131/0 131/0 1
  ارتعاش و یصوت یآلودگ 127/0 042/0 333/0
 آب یآلودگ 15/0 025/0 167/0
 خاك یآلودگ 138/0 046/0 333/0
 هوا یآلودگ 0 0 583/0
 نیزم تیقابل و يکاربر ،یشناسنیزم بر يمعدنکار ریتاث 096/0 048/0 5/0
 منطقه یاجتماع و یفرهنگ لیمسا بر يمعدنکار ریتاث 1/0 06/0 6/0
 معدن یطیمح ستیز تیریمد ستمیس تیوضع 138/0 069/0 5/0

  هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیستک از بخشی ردر ه سنگ امتیاز معدن زغال -8- 6جدول 

  
  

   ایمنی بهداشت محیط زیست
 امتیاز هر بخش 52/79 44/66  15/42

 سنگ طبقه معدن زغال عالی خوب متوسط
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   HSEدر بخش  سنگ امتیاز کل معدن زغال -9- 6جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امتیاز کل 41/61

 طبقه معدن  خوب
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 گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سال چهل از بيش گذشت با ،ريزي كشور اجرايي سازمان مديريت و برنامه و نظام فني امور

 دسـتورالعمل،  معيـار،  نامـه، آيـين  قالـب  در فنـي،  -تخصصـي ضـابطه   عنـوان  ششصـد  بر افزون خود، مطالعاتي

 در حاضـر  ضـابطه . اسـت  كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات صورت به مقاله، و نشريه ،عمومي فني مشخصات

 عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي

  د.باشمي دستيابي قابل 0Tnezamfanni.ir0T رساني پايگاه اطالع در شده منتشر ضوابط فهرست. شود برده كار به

 
 اجراييو نظام فني  امور                  

http://tec.mporg.ir/
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 اين نشريه

ـ يا يابيارز يكل يراهنما در  سـت يز طيبهداشـت و محـ   ،يمن
 يهـا  حاضر شـاخص  هي. در نشردهد يم هيمعادن مختلف را ارا

ـ يا يهـا  در حوزه يابيارز در  سـت يز طيبهداشـت و محـ   ،يمن
 يهـا، چگـونگ   شـاخص  نيا يعدد يگذار معادن، نحوه ارزش

 شده است. هيارا يكنترل يها ستيل ها و چك آن يابيارز
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