بسمه تعالی
خالصه عملکرد دفتر ایمنی در سال 39
دفتش ایمىی بب َمکابس دي وراش ربسضاىبی ایمىای یا

وراش ربسضاىبی بُذاضار ضازهی دس یاًصٌ اتبد ي

مطبسرر مسئًلیه ایمىی بشق ضُش تبن َاب ي ییمبوکابس مابمیه ویاشي دس اب  93فعبلیار َابیی دس تُار رابَص
یًادث وبضی اص ربس ي َمچىیه آگبَی اص غح المتی یش ىل ي افضایص آن اقذامبت ییطگیشاوٍ ي ماًرش اوااب
دادٌ ا ر رٍ خالصٍ ا اص اَم آن بطشح مته ریل آمذٌ ا ر.
 -1بٍ مىظًس رىتش سفتبس ایمىی یش اىل گاشيٌ َاب اتشایای دس اغح ضاشرر مغاببه بشوبماٍ صمبویىاذ مبَیبواٍ
ربسضىب بن ایمىی یًصٌ تبد تُر وظبست بٍ ضُش تبن َب اعضا می گشدوذ دس ایه سا اتب اب  93معاذاد
 401مًسد ببصدیذ وظبسمی اص ضُش تبن َب صًست گشفتٍ ا ر.
 -2تُر افضایص غح آگبَی یش ىل اتشایی ي یبدآيس وکابت ي مراشسات ایمىای َاش َرتاٍ دس ضُش اتبن َاب
رالی ایمىی مطکیل می گشدد رٍ ب  93معذاد  622ماًسد راالی ایمىای دس اغح ا اتبن مطاکیل ضاذٌ
ا ر.
 -3دس ببصدیذ وظبسمی ربسض ىب بن ایمىی یًصٌ تبد ورشات یمیبن ي اتشائای راٍ د اتًسالعمل َاب ایمىای سا
سعبیر می رىىذ بصًست مخصیص اضبفٍ ربس مًسد مطًیه قشاس می گیشواذ ي ورشامای راٍ وسایر باٍ سعبیار
مرشسات ایمىی رم مًتٍ َستىذ بصًست مزرش اخغبس یب رسش اضبفٍ ربس تشیمٍ مای گشدواذ دس ایاه سا اتب
ویض دس ب  93معذاد  60ورش مطًیه ي معذاد  66ورش تشیمٍ ضذٌ اوذ.
 -4تُر میبد وظشي ماشبیبت مذیشان ي مسئًلیه ایمىی بشق ضُش اتبن َاب ي َمچىایه بشس ای مطاکالت ایمىای
بشق ضُش تبن َب رمیتٍ ایمىی ضُش تبن َب بصًست محًس مطکیل ضذٌ ي مً اظ هُابس رمیتاٍ دس اب 93
معذاد  8تهسٍ مطکیل ي وتبیج آن دس رمیتٍ عبلی ایمىی ضشرر مغشح گشدیذٌ ا ر.
 -5مً ظ رمیتٍ عبلی ایمىی ضشرر مًصیع دس ب  93معاذاد 7تهساٍ باب  52مصاًبٍ مطاکیل ضاذٌ راٍ اص ایاه
مصًبٍ َب معذاد  40مًسد آن اتشایی ي عمهیبمی ضذٌ ا ر.
 -6اص بیه یش ىل یمیبن ضشرر َش ضص مبٌ ٍ ورش بعىاًان ایمیبن بشماش ایمىای (ایماه رابس بشماشع معشفای ي اص
عشف مذیشعبمل ضشرر تًایض بطشح ورش اي ربست َذیٍ معبد  30سيص ورش دي معابد  25سيص ي وراش
ً معبد  20سيص د تمضد ربسگش بٍ آن َب اَذاء می گشدد رٍ دس ب  93عی دي مشیهٍ تاًایض وراشات
بشمش ایمىی ضص مبٍَ دي

ب  92ي ضص مبٍَ اي

ا ر تًایض ورشات بشمش ایمىی ضص مبٍَ دي

اب  93عای مشا ام َابیی اَاذاء گشدیاذ (ذص بازرش

ب  93اخیشا عی مشا می اَذاء گشدیذع .
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 -7دس تُر مبمیه ي رىتش ریریر لًاص ایمىی اورشاد ي گشيَی مً ظ ضشرر مًصیاع ي ضاشرر َاب مابمیه
ویشي فعبلیر َب مستمش ي سيصاوٍ صًست گشفتٍ بغًسیکٍ اریپ َب اص وظاش مابمیه لاًاص ایمىای َایل مطاکهی
وذاضتٍ اوذ.
 -8دسخًا ر خشیذ رپسً َب آمص وطبوی ي تعیٍ رم

َب ايلیاٍ تُار سفاع ویابص امابره ي اریاپ َاب

اتشایی ي رىتش ي وظبست مستمش بش ضبسط ي آمبدٌ بکبس بًدن آن َب مغببه بشوبمٍ صمبویىذ ببصدیذ َاب صاًست
گشفتٍ ا ر.
 -9مطکیل رم یتٍ یشیم ببوی ضشرر ي دي تهسٍ آن ي َمچىایه معشفای ي ییگیاش صاذيس د اتًس اداس یاشیم
ببوبن ي فعب رشدن آن َب بٍ مىظًس ضىب بیی وربط یشیم خغًط ي اقذا دس تُر سفاع آن راٍ دس ایاه سا اتب
اص عشف بشخی ضُش تبن َب فعبلیر َب هطم گیش صًست گشفتٍ ا ر ي اص عشف بعضی ضُش تبن َاب ویاض
بٍ دذیهی فعبلیر قببل مًتُی صًست وگشفتٍ ا ر.
-10

َمکبس بب دفتش یرًقی ي مُیٍ ي اسائٍ گضاسش ربسضىب ای فىای اص یاًادث مً اظ ماذیش ي ربسضىب ابن

دفتش ایمىی مشبًط بٍ  27یشيوذٌ قضبئی دس سا تب مبمًسیر َاب مطاتشد دفتاش ایمىای ي دفتاش یراًقی دس
ب . 93
-11

دس بخص بُذاضر ویض دس سا اتب رىتاش ي وظابست باش بُذاضار محایظ دس اب  93مً اظ ربسضاىبی

بُذاضر  142مًسد ببصدیذ بُذاضتی صًست گشفتٍ ا ر .
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دس ب  93بشا  78ورش اص یش ىل ضشرر َب مبمیه ویشي رٍ يسيد تذیذ بًدٌ اوذ معبیىبت عب رابس

اواب گشفتٍ ي صالییر فىی ایمىی آن َب رىتش ضذٌ ا ر.
-13

دس ب  93اص یش ىل س می ضشرر معبیىبت عب ربس بعمل آمذٌ ا ر راٍ وتابیج یبصال اص آن بطاشح

گضاسش ي ومًداس َب ریل می ببضذ.

گسارش معاینات دوره ای طب کار پرسنل رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه در سال 39
یکی اص الضامبت وظب مشاقیر المر ضزهی ییطگیش اص بیمبسیُب ضزهی می ببضذ رٍ بش ا بی مبدٌ 92
قبوًن ربس اواب آن بصًست یذاقل بلی یکیبس بشا رهیٍ ضبغهیه محر یًضص قبوًن ربس الضامی ا ر .دس
خغشات ي عًامل صیبن آيس دس محیظ ربس مبریش ایه

ایه بشوبمٍ بب ضىبخر اص محیظ ربس فشآیىذ ربس

عًامل بش المر ضبغهیه بشس ی ي ویض اص عشیه اسصیببی محیظ ربس ي معبیىبت ديسٌ ا ي غشببلگش
مطخیص صيدسی ي دسمبن بٍ مًقع بیمبس َب ي آ یب َب وبضی اص ربس اواب می ضًد .بش ایه ا بی دس
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ویمٍ دي

َال ایمش معشفی ضذوذ رٍ معذاد 276

ب  93معذاد  286ورش اص یش ىل ایه ضشرر بٍ رهیىی

ورش اص آن َب بشا اواب آصمبیص َب ي معبیىبت مشاتعٍ ومًدوذ ي وتبیج آن بطشح دي ومًداس ریل می ببضذ.
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ومًداس  -1معذاد آصمبیطبت رهیىیکی ي یبسارهیىیکی اواب ضذٌ مً ظ رهیىی

َال ایمش

وتبیج وطبن می دَذ  96دسصذ یش ىل س می دس آصمبیطبت ي  94دسصذ دس معبیىبت ببلیىی ضشرر ومًدٌ
اوذ.
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ومًداس  -2وتبیج آصمبیطبت رهیىیکی ي یبسارهیىیکی اواب ضذٌ یش ىل ضشرر مًصیع ویشي بشق ا تبن رشمبوطبٌ
وتبیج وطبن می دَذ رٍ ببذ بًدن آوضیم َب ریذ ي هشبی خًن بیطتشیه مطکل تسمی َمکبسن ا ر.
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