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Abstract 

Background and Objective: Nowadays, none of the industries wants an 

accident to happen in their workplaces, and therefore, they use different tools 

to accomplish this aim. One of these tools is risk analysis, which is capable 

of identifying risks and inappropriate situations. Due to the importance of 

occupational risk prediction and injury reduction, this study was conducted 

to investigate occupational risk prediction using different neural network 

algorithms.  
Materials and Methods: This applied research was performed based on 

causal and survey approaches. Accordingly, a database of 119 incidents in 

2018 was included in this study, which was sufficient reliable due to the high 

accuracy of the neural network algorithms in the database. The dynamic 

artificial neural network algorithm had the highest accuracy (76%) in 

predicting occupational injury. 

Results: Based on the results, the most important criteria affecting the risk 

of occupational injury were day-time, type of accident, and hazardous 

situations involved in the accident. 

Conclusion: This research can offer practical applications for Azarab 

company since this company can put all the vulnerabilities together, predict 

the risk of each of these situations by implementing the neural network 

algorithm, and accordingly take measures to provide risk control 

instructions. 
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در  یفاز -یعصب استنتاج ستمیس روش از استفاده با یشغل حوادث سکیر ینیبشیپ

 شركت آذرآب

،*1نصراللهی مهدی
 1احمدی شازده مرضیه ، 

 ایران  قزوین،)ره(،  خمینی امام المللیبین دانشگاه صنعتی یریتگروه مد 1

 m.nasrollahi@soc.ikiu.ac.irایمیل: . ایران قزوین،)ره(،  خمینی امام المللیبین دانشگاه صنعتی یریتگروه مد، نصراللهی مهدی * نویسنده مسئول:

 
 

 23/03/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 13/05/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

و  یونددبه وقوع بپ یاها حادثهآن کاری محیط در که نیستند مایل صنایع از یکیچامروزه ه سابقه و هدف:

خطرات  ییدر شناسا یمناسب ییابزارها که توانا یناز ا یکی. یندنمایاستفاده م یمتفاوت یراستا از ابزارها یندر ا

 آسیب کاهش و شغلی ریسک ینیبپیش یت. با توجه به اهمباشدمی یسکر یزآنال ،نامناسب دارد یهایتو موقع

پرداخته  یمختلف شبکه عصب یهاالگوریتم از استفاده با شغلی ریسک ینیبیشبه پ حاضر پژوهشدر  شغلی،

 و علی یقاتتحق گروهاجرا در  یوهش به لحاظو  بوده یکاربرد مطالعاتاز نظر هدف در زمره  پژوهش ینشد. ا

 .دارد قرار پیمایشی

 .بود 1397حادثه در سال  119متشکل از  آزمونداده  یگاهپا ها:مواد و روش

 یداده دارا یگاهبرد که پا یتوان پیداده م یگاهپا در یشبکه عصب یهایتمالگور یبا توجه به دقت باال ها:یافته

 یبآس ینیبیشدرصد( در پ 76دقت ) یشترینب یدارا Dynamic ANN یتمالگور است؛بوده  یاعتبار کاف

زمان، نوع  -روز شغلی، آسیب یسکبر ر اثرگذار یارهایمع ینترمهم ،دست آمده به یج. براساس نتابود یشغل

 د.نباشیدر حادثه م یلخطرناک دخ یتحادثه و وضع

شرکت  این زیرا باشد؛ یدشرکت آذرآب مف یتواند برایلحاظ کاربرد م به حاضر پژوهش گیری:نتیجه

حاالت را با  یناز ا هریک یسکر دهد،قرار  یکدیگررا در کنار  یریپذیبحاالت آس یتواند تمامیم

کنترل  یهادستورالعمل ارائه به نسبت اساس این بر و نماید ینیبپیش عصبی شبکه یتمالگور یسازیادهپ

 .کنداقدام  یسکر

 

 ویژگی ینترمهم عصبی؛ شبکه شغلی؛ آسیب ریسک دقت؛ ینی؛بیشپ واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
وسعه و چه در ت حال در جوامع در چهامروزه نقش صنعت را 

که خطرات  یی. از آنجاگرفت دهیتوان نادینم افتهیجوامع توسعه

 بخش یو حوادث صنعت یصنعت یهاطیموجود در مح

توان با یم ،[1د ]نشویها محسوب مطیمح گونهنیا ریناپذییجدا

 نیا از یاریبس از درست یزیربرنامه و نظارت ح،یاقدامات صح

بروز حوادث  گر،ید ی. از سونمود یریگشیپ ناخواسته حوادث

 و کارکنان هیسازمان و کاهش روح یهانهیهز شیباعث افزا

 یمنیدر نظر گرفتن نکات ا نیبنابرا ؛[2شود ]یها مشرکت شهرت

 باشدمی یتدر صنعت حائز اهم یصدمات و حوادث شغل یو بررس

 یهانهیهز آمدن وجود به باعث عیدر صنا یشغل یهاسکی[. ر3]

 از کیچیگردد. امروزه هیم عیصنا یهالغو پروانه یهنگفت و حت

به وقوع  یاحادثه هاآن یکار طیمح در که ستندین لیما عیصنا

. ندینمایماستفاده  یمتفاوت یراستا از ابزارها نیو در ا ونددیبپ

 یبرا ییباال ییکه توانا است ییابزارها از یکی سکیر زیآنال

 عنوان به سکینامناسب دارد. ر یهاتیخطرات و موقع ییشناسا

 کی واسطه به یزیچ ای یکس گرفتن قرار ریثأشانس تحت ت"

 یامعن به زین بی[. آس4] شودیم فیتعر "زیآممخاطره تیموقع

 باشدیمحادثه نامطلوب  کیمنبع بالقوه  اینامطمئن  طیوجود شرا

 یابزار یک سکیر زیآنال. شودصدمه زدن  موجبکه ممکن است 

و  ییامر شامل شناسا نیشرکت است. ا یمنیا یبرا یضرور

 زیآنال یابزار ییکارا نییخطرات ممکن و روش تع یتمام یابیارز

 یاصل عنصر سه یدارا ستمیس یابیباشد. مراحل ارزیم سکیر

 سکیر یابیارز خطرات، ییشناسا: از ندهست عبارت که است

انجام اقدامات  یبرا یشنهاداتیو ارائه پ شده ییشناسا خطرات

توان ینم سکیر زیتم مناسب آنالسی. بدون داشتن سمنیا

نامناسب مورد  یهاتیموقع و خطرات که کرد دایپ نانیاطم

 شودیم باعثمهم  نیا که ریخ ایاند گرفته قرار یابیو ارز ییشناسا

 [.5] ابدی شیافزا ینرخ حوادث شغل

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 26تا  16 صفحات ،1399 زمستان ،4شماره  ،7دوره   

 پژوهشی مقاله 
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 یفاز -یعصب استنتاج ستمیس با یشغل حوادث سکیر ینیب شیپ                

 FMEAاز جمله  سکیر زیآنال یبرا یفعل یهاستمیس

(Failure Mode and Effects Analysis ،)HAZOP 

(Analysis Operability and Hazardو ،)رهیغ و نیفا امیلی 

ها ستمیس نیا در رایز باشند؛ داشته یمناسب ییکارا توانندینم

 یتمام یخاص و برا یانقطه در خاص سکیر از یفیتنها توص

رد در ف شغل و سابقه مانند ییرهایگردد و متغیم انیافراد ب

و  لیاست تحل الزم رو نیا از ؛[6] باشندیماثر یب سکیر نییتع

از جمله  یمتعدد یرهایبا در نظر گرفتن متغ سکیر ینیبشیپ

 ردیگ صورت یطیو مح یشغل ،یفرد یشناختتیمشخصات جمع

 یکنندگینیبشیپ تیکه خاص شوداستفاده  ییهاتمیو از الگور

 و باشند داشته را رهیغ و یفیک ،یکم یهاداده از استفاده با

 کشف را رهایمتغ نیب یط خطرواب از ریغ به یروابط بتوانند

 مناسب  یهاروش از یکی یفاز ی[. شبکه عصب7] ندینما

سازگار  یفاز -یباستنتاج عص ستمیاست. س هدف نیا یبرا

(Fuzzy Inference System-Adaptive Neuro :ANFIS )

متناسب  یارچوب کارهکه در آن چ باشدیم یفاز ستمیس کی

 است.  یعصب یهابا شبکه

Micallef  س سکیر همکارانو سرطان  یشغل بیآ ابتال به 

کردند.  یبررسا یاساتفاده از شابکه عصاب با مشااغلرا در انواع 

سه در مورد کارکنانمطالعه آن شور فران بود که حداقل  یها در ک

 جیبودند. براساس نتا گرفته قرار یشغل بیآس معرض در بار کی

ر ابتال برا  ریثأت نیشتریب که یعامل پژوهش، نیدست آمده از ا هب

شت سرطان دا شعاتدر برابر  رفتنمدت زمان قرار گ ،به  شع و  ت

 [.8] بود آنتعداد دفعات تکرار 

Zhou  یهابیآس ینیبشیبه پ یدر پژوهش زین همکارانو 

 ییایدر یدر طول سفرها کشنفت یهایکشت در یشغل

 یبرا یقیتطب یفاز -یاستنتاج عصب ستمیاز س هاآنپرداختند. 

 یو ناگوار در طول سفرها نادر اریبسخطر حوادث  ینیبشیپ

 ناگوار باًیمنظور، حوادث تقر نیا یرانمودند. بکش استفاده نفت

 یجهان نفتکش نقل و حمل تیریمد شرکت کی توسط شده ثبت

مطالعه،  نیانجام ا ی. براگرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد

 یدگیدبیآس لیپتانس ،یکشت تینوع کارکرد، موقع یرهایمتغ

انتخاب شدند.  نادرخطر حوادث  زانیم ینیبشیپ و آموزش یبرا

مشاهده شده در سه سطح خطر کم،  یبا فراوان یانتخاب یرهایمتغ

 سه در یمطالعه عوامل عل نیا در. گرفتند یجا ادیمتوسط و ز

و عوامل  میمستق ریعوامل مؤثر غ م،یعوامل مؤثر مستق گروه

 تینها در. ندقرار گرفت یمورد بررس نادردر بروز حوادث  محرک

 حرکت و یریبارگهنگام  یمنیبهبود ا یبرا سکیاقدامات کنترل ر

 [.1] دیگرد شنهادیکش پنفت

 یبه بررس یپژوهش یط همکارانشهبا و  گر،ید یسو از

معدن سنگ آهن گل گهر  ظیدر واحد تغل یمخاطرات شغل

 یشغل یمنیا زیبا استفاده از روش آنال و یمنیا کردیبا رو رجانیس

 خطرات کردن مشخص و ییشناسا به ابتدا پژوهش نی. اپرداختند

 شغل هر در موجود فیبا توجه به وظا مشاغل از کیهر با مرتبط

 ییشناسا خطرات با کارکنان مواجهه زانیم سپس و پرداخته

 یبررس و یابیارز را هاآن امدیپ شدت و حوادث وقوع احتمال شده،

 [. 3] کندیم

 یه الگوهائبه ارا یپژوهش در همکارانو  یاری ن،یبراعالوه

 با بیآس -سکیر یهاگروه یبراساس وابستگ یحوادث شغل

 مطالعه نیا در. پرداختند یتجمع نیقوان یهاتمیالگور از استفاده

 در یاجتماع نیتأم سازمان در شده ثبت یشغل حوادث گزارشات

 بیآس و سکیشد و نوع ر یآورجمع ساله ده یزمان دوره کی

 یالمللنیب سازمان یارهایمع براساس حوادث از کیهر به مربوط

 نیدر ا شده انجام یهالیبا توجه به تحل. دیگردکار مشخص 

 نیا یرهایمتغ که آمد دست به یشغل حوادث گروه سه ،مطالعه

 یبررس با. [2] شدند استخراج آمده دست به یالگوها از گروه سه

 یحوادث شغل یبندتیاولو و صیتشخ به توانیم الگوها نیا

 .پرداخت

نائینخع  یبه بررسااا یپژوهشااادر  زین یجهرم انینژاد و ب

 یبیترک کلیساا روگاهیدر ن آن ینیبشیو پ یشااغل یهابیآساا

عه نیا در. ندجهرم پرداخت طال پا م داده مجزا در مورد  گاهیدو 

س ینیبشیپ شک یشغل بیمقدار آ : اریمع 5 یشد که دارا لیت

در  لیخطرناک دخ تیزمان، تخصاااص، نوع حادثه، وضاااع -روز

مات خطرناک دخ قدا پابوددر حادثه  لیحادثه و ا داده  گاهی. از 

ب پا هاول  ب گاهیعنوان داده آموزش و از  عنوان داده  هداده دوم 

نوع حادثه از دو  ینیبشیپ ی. در راسااتادیگرداسااتفاده  آزمون

شبکه تمیالگور صب یهامتداول در  ش یفاز -یع ستفاده  که  دا

فاز ند از:  بارت بود هایو گوسااا یمثلث ،یع  قیطر از تی. در ن

از  کیدقت هر ،هاداده گاهیپا یفوق رو تمیدو الگور یسااازادهیپ

 [.9] دیگرد نییها تعتمیالگور

س شده در  قاتیتحق یبرر س ارتباطانجام   یشغل یهابیبا آ

شان م یصنعت یهاطیدر مح س دهدین  مطالعاتاز  یاریکه در ب

 سااکیثر بر رؤعوامل م یبه بررساا یفیبا اسااتفاده از آمار توصاا

از  یکم تعداددر  نیپرداخته شااده اساات. هم ن یشااغل بیآساا

در  یهوش مصااانوع یهاتمیکه با اساااتفاده از الگور قاتیتحق

تنها از  اند،گرفته صورت یشغل حوادث سکیر ینیبشیپ یراستا

ستفاده  ینیبشیبا هدف پ تمیالگور کی ست. در  شدها  پژوهشا

 اسااتفاده یعصااب شاابکه مختلف یهاتمیتنها از الگورحاضاار نه

که د؛یگرد مل نیترمهم نییتع بل  به زین ینیبشیپ در مؤثر عوا

 .گرفتقرار  یدف مورد بررسه کی عنوان

 شرکت نکهیا به تیشده و با عنا انیببا توجه به مطالب 

 نیباالتر یدارا یمرکز استان یصنعت یهاشرکت نیب در آذرآب

 20 حدود نرخ باحوادث  نیا که) باشدیم یشغل بیسآ سکیر

است تا  لیشرکت ما تیری( و مدهستند شیدرصد در حال افزا

 داشته یشغل یهابیآس از یریجلوگ یبرا یمناسب یهالیتحل

 و یشغل سکیر یابیارز دنبال به حاضر پژوهش، در باشد

 م؛یباشیم یفاز -یعصب شبکه از استفاده با بیآس نوع ینیبشیپ

 یاصل جیعنوان نتا ههای جدید ببینی ریسک آسیبپیشرو  نیا از
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 و همکار نصراللهی 

توان یم هاآن یریبکارگ با رد؛یتواند مورد استفاده قرار گیم

شرکت مورد بررسی تا حد  طیرا در مح یخطرات شغل سکیر

 نمود. لیتعد یادیز اریبس
 

 هامواد و روش
 سکیر ینیبشیپ هدف با حاضر یکاربرد -یفیتوص پژوهش

 یهدف، کاربرد لحاظ به نیبنابرا شد؛ انجام یشغل بیآس

 -یشیمایپ زیها نداده یگردآور یبر مبنا پژوهش. روش باشدیم

 مهم مراحل از یکی از،یمورد ن یهاداده ی. گردآوربود یاکتشاف

 قیاز طر هیاول یها. در پژوهش حاضر دادهباشدیم پژوهش در

: اسناد و مدارک موجود در شامل که یاکتابخانه مطالعات

 یاست، گردآور هانامهانیها و پامقاله قات،یتحق ،هاکتابخانه

 HSEداده از بانک  گاهیپا لیها و تشکداده یآورشدند. در جمع

(and Safety ExecutiveHealth مربوط به حوادث شغل )ی 

مربوط به  یهاداده ی. تمامدیگرددر شرکت آذرآب استفاده 

 ندثبت شد یها و جداولشیدر ف 1397 در سال یحوادث شغل

 ،که در مورد آن حادثه خاص نددیانتخاب گرد ییهاو داده

 لیو تحل هیوجود نداشته باشد. روش تجز یاگمشده ریمقاد

 .بود 1نمودار  باها مطابق داده

 یهاتمیالگور یبررس و پژوهش نیا یهابا توجه به نوع داده

ANFIS  که استفاده از  شودیممشخصANFIS سکیر لیدر تحل 

 ANFIS تمیآنکه الگور نخستمناسب است.  کامالً لیبه چند دل

 یهاتوان از دادهیم رو نیا از ؛است یبر هوش مصنوع یمبتن یروش

 یهاسکیر ینیبشیو به پ کرداستفاده  یریادگیدر جهت  نیشیپ

ها را تمیتوان دقت الگوریم روش نیا در نی. هم نوداقدام نم دیجد

 خاطرنشان دیبا. نمود زیآمده را آنالشیپ یو خطاها کرد نییتع

 ،نباشند یبر هوش مصنوع یکه مبتن ییهاروش ریسا ساخت

قوت  نکته مهم نیباشند که اها را داشته تیقابل نیتوانند اینم

 .است پژوهش یدر اجرا ANFIS تمیالگور یریکارگهب یبرا یگرید

و یک  𝑦و  𝑥یک مدل فازی سوگنو درجه یک با دو ورودی 

توانند به صورت در نظر بگیرید. قواعد فازی نوعاً می را 𝑧خروجی 

 [:10زیر باشند ]

 

 
 هاداده لیتحل و هیتجزروش : 1نمودار 

 
 ANFISنمونه ساختار : 2نمودار 

 

𝑥: اگر 1قاعده  = 𝐴1 و  𝑦 = 𝐵1  آنگاه  𝑓1 =

𝑝1𝑥 + 𝑞1𝑦 + 𝑟1  
 

𝑥: اگر 2قاعده  = 𝐴2 و  𝑦 = 𝐵2  آنگاه  𝑓2 =

𝑝2𝑥 + 𝑞2𝑦 + 𝑟2 
 

باشد. ساختار ها میمیانگین وزنی خروجی ،خروجی کل

ANFIS  داده شده است:نشان  2عبارات فوق در نمودار 

شود که مالحظه می طورهماناین ساختار پنج الیه دارد. 

در  𝑖های یکسان، توابع یکسان دارند. گره خروجی های الیهگره

 [.11شود ]گذاری مینام 𝑂𝑙,𝑖 با 𝑙 هالی

: هر گره در این الیه شامل یک گره تطبیقی با یک 1 هالی

 تابع گره است: 
 

𝑂𝑙,𝑖 = 𝜇𝐴𝑖(𝑥)  𝑓𝑜𝑟  𝑖 = 1,2  𝑜𝑟, 𝑂𝑙,𝑖

= 𝜇𝐵𝑖−2(𝑦),   𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 3,4 
 

 ه( یک مجموع𝐵𝑖−2)یا  𝐴𝑖و  𝑖ورودی گره  (𝑦یا ) 𝑥که در آن 

 ،باشد. به عبارت دیگر خروجی این الیهفازی مربوط به آن گره می

تواند هر تابع عضویت پارامتری می 𝐴باشد. مقدار عضویت آن می

هر پارامتر در  از. یدبه عنوان توابع عضویت انتخاب نما رامتناسب 

 شود. فرض نام برده میاین الیه به عنوان یک پارامتر پیش

گذاری شده است و نام 𝑛ین الیه با : هر گره در ا2 هالی

های ورودی به آن گره سیگنال تمامضرب  خروجی هر گره حاصل

 دهند:فازی را انجام می 𝐴𝑁𝐷ها عمل باشد. این گرهمی
 

𝑂2,𝑖 = 𝜇𝐴𝑖(𝑥) 𝑋 𝜇𝐵𝑖(𝑦),   𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2 

 

دهنده قدرت آتش هر قاعده که در آن خروجی هر گره نشان

(Firing strength )باشدمی. 

های گذاری شده است. گرهنام 𝑁: هر گره در این الیه با 3 هالی

 کند:شده هر قاعده را محاسبه می سازیخروجی نرمال ،این الیه
 

𝑂3,𝑖 =
�̅�𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑖

,   𝑖 = 1,2 

 

باشد. خروجی این قدرت آتش آن قاعده می 𝑤𝑖که در آن 

 شود.شده نامیده می یسازقدرت آتش نرمال ،الیه

 باشد:: هر گره در این الیه وابسته به یک تابع گره می4 هالی
 

𝑂4,𝑖 = �̅�𝑖𝑓𝑖 = �̅�𝑖(𝑝𝑖𝑥 + 𝑞𝑖𝑦 + 𝑟𝑖), 𝑖 = 1,2 
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 یفاز -یعصب استنتاج ستمیس با یشغل حوادث سکیر ینیب شیپ                

 بودهسوم  هشده از الی یساز، قدرت آتش نرمال𝑤𝑖که در آن 

𝑝𝑖}و  , 𝑞𝑖 , 𝑟𝑖}  پارامترهای گره  همجموع𝑖 پارامترهای این است .

 شوند.نامیده می "پارامترهای نتیجه شده"عنوان الیه تحت 

گذاری شده نام 𝑂5,𝑖: تنها گره موجود در این الیه با 5 هالی

های ورودی به آن را محاسبه کرده است که مجموع تمام سیگنال

 برد: و به خروجی می
 

𝑂5,𝑖 = ∑ �̅�𝑖𝑓𝑖 =
∑ �̅�𝑖𝑓𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑖

,   𝑖 = 1,2 

 

 باشد. پنجم می هاُمین گره در الی 𝑖خروجی  𝑂5,𝑖که در آن 
 

 هایافته
 یارهای( مع1ابتدا با استفاده از نظرات کارشناسان )جدول 

 که یدگرد ییندر شرکت آذرآب تع یشغل یدگیدیبثر بر آسؤم

زمان، تخصص، نوع  -شامل: روز یارمع پنج. بود یارمع شششامل 

 و اقدامات خطرناک حادثه در دخیل خطرناک یتحادثه، وضع
 

 کارشناسان مشخصات: 1 جدول

 کار سابقه تحصیالت سمت ردیف

 20 دکتری کارخانه مدیر 1

 25 ارشد کارشناسی تولید مدیر 2

 17 ارشد کارشناسی تعمیرات و نگهداری مدیر 3

 20 دکتری انسانی منابع معاون 3

 14 ارشد کارشناسی انسانی منابع مدیر 4

 8 ارشد کارشناسی HSE مدیر 5

 6 ارشد کارشناسی HSE کارشناس 6

 15 کارشناسی HSE کارشناس 7

 10 کارشناسی تولید سرپرست 8

 

گرفتند  جای مطالعه بهورود  یارهایدر حادثه در زمره مع یلدخ

حادثه( در  یسکخروج از آن )ر یارعنوان مع به نیز یارمع یکو 

 با یارهامع یبندطبقه. در مرحله دوم نسبت به شدنظر گرفته 

 یکه بخش گردیداقدام  ،ددارن حاالت از هریک که ریسکی به توجه

 نشان داده شده است. 3و  2در جداول  یبندطبقه یناز ا
 

 شغلی صدمات حساسیت یلنظر در طول تحل وردم یورود یرهایمتغ: 2جدول 

 آسیب ریسک در یتاهم هادسته معنا ورودی یرمتغ

 زمان -روز

 و روز یبترک

 وقوع دقیق زمان

 تصادف

 25/0 روزانه یساعت کار هشتدر محدوده 

 50/0 کاراضافه

 75/0 یکارشب

 1 هفته آخر یالتتعط

 تخصص
شغل فرد 

 یدهدیبآس

 53/0 بندداربست

 75/0 کاریقعا

 46/0 ینقاش صنعت

 56/0 یکارگر فلزکار

 52/0 یترف

 57/0 آالت دوارینماش یکمکان

 63/0 جوشکار

 58/0 نشانآتش

 48/0 کارتراش

 50/0 کاربرق

 41/0 یصنعت یکارگر شستشو

 64/0  ینظافت

 56/0 هاتخصص یگرد

 57/0 افتادن شخص

 45/0 یااز سقوط اش یضربات ناش

 39/0 آن وسیله به یا شیضربه بر  یاخطرناک  یایاش یروراه رفتن 

 49/0 اشیا ینن بافتاد یرگ

 33/0 زحمتپر کار یا یادتالش ز

 78/0 برق جریان با تماس یاقرار گرفتن در معرض 

 00/1 تشعشات یاناک خطر مواد با تماس یاقرار گرفتن در معرض 

 50/0 پایین یاباال  یهادما با تماس یاقرار گرفتن در معرض 

 72/0 یگرد یهایتفعال

 حادثه در دخیل خطرناک یتوضع
 اصلی یلدل

 حادثه

 00/0-00/1 2جدول  بامطابق 

 00/0-00/1 3جدول  بامطابق  حادثه در یلاقدامات خطرناک دخ

  نوع حادثه
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 و همکار نصراللهی 

 در حادثه یلخطرناک دخ یهایتوضع :3 دولج

 در تیاهم

 بیآس سکیر
 کد خطرناک یهاتیموقع یبرامعادل کد 

 0 گزارش شده یهافاقد داده 29/0

 8 یمنیسازمان کار و ا 67/0

 10 خطرناک تیفاقد موقع 45/0

 11 و ساخت ساختمان یخطا در طراح 67/0

 12 ساختمان از یغفلت در نگهدار 67/0

 19 هامشابه در ارتباط با ساختمان لیدال گرید 33/0

 21 یکیاستات و یکینامید یهایبار کار یبرا یناکاف سطوح با مقاومت 67/0

 25 ساخته شده از مواد نامناسب یهاپله ای کیبار ایفرسوده  یهاپلهراه 53/0

 28 فرار یهاریها و مسراهروها، سطوح، پله یغفلت در نگهدار 58/0

 29 راهروهامشابه مربوط به سطوح و  لیدال ریسا 57/0

 31 ترنییدر برابر سقوط به سطح پا یحمل و نقل با محافظت ناکاف یراهروهاو  یکار یهاستگاهیا 72/0

 32 .هستند گرید یکار یهاستگاهیا از ابزار ای ایکه در معرض سقوط اش رهیحمل و نقل و غ یراهروهاو  یکار یهاستگاهیا 48/0

 35 .کنندینم فراهم را ابزار یهاحامل حیصح گردش و خوب مشاهده تیقابل امکان که یکار یهاستگاهیا 67/0

 36 کنند.یکه امکان اداره آسان کارها را فراهم نم یکار یهاستگاهیا 56/0

 37 یکار ستگاهیدر ا یناکاف یفضا 44/0

 39 یکار یهاستگاهیمرتبط با ا لیدال گرید 50/0

 42 با مشکالت مشابه یاضطرار یهایها و خروجپلهراه ایموانع  یسطوح لغزنده و سطوح دارا 40/0

 43 رهیغ و شده ختهیو ابزار دور ر اید، اشئمواد زا لهیمسدود شده به وس یراهروها 33/0

 44 یناکاف عالئم یدارا ای شده مسدود فرار یهاریمس و یاضطرار یهایخروج 00/1

 48 نامناسب یسازرهیذخ زاتیتجه ایظروف، نوار نقاله  67/0

 51 (رهیو غ یحرارت قیعا ،یمنیا یهاستمیس ر،یگضربه محافظ، یرهایگگل)فقدان  یناکاف یحفاظت یطراح با ابزار و التیتسه 67/0

58/0 
شده زیتجه ییهاستمیبا س ای واند نشده زیاستفاده تجه یبرا ازیمورد ن یحفاظت یهاستمیکاربر با س لهیوس به که یابزار ای التیتسه

 .کنندیرا فراهم نم یاند که حفاظت کاف
52 

 53 ناکارآمد یحفاظت کار یهاستمیس و ماتیتنظ با ابزار ای التیتسه 50/0

 55 ابزار با نصب و استقرار بد  33/0

 64 شده ینگهدار فیضع ای ناقص التیتسه ای ابزار زات،یتجه 76/0

 65 زاتیتجه ایآالت نیانتخاب بد ابزار، ماش 33/0

 66 یناکاف کار پوشش ای( PPE) یفرد حفاظت زاتیتجه 33/0

 69 یکار PPEو  یحفاظت یهاهیآالت، رونیماش ابزار، زات،یتجه سات،یتأس با مرتبط لیدال گرید 44/0

 71 خطرناک باتیاستفاده از مواد و ترک 92/0

 72 دیغلط تول یهاهیرو 33/0

70/0 
 ایآالت نیماش کنترل ریخطرات خاص نظ یعدم معرف کارگران، انیم ازیمورد ن یشغل یهایهمکار در یمنیا یهاهیرو نییعدم تع

 رهیبسته و غ یفاصله دور، ورود به فضاها از زاتیتجه
73 

 74 منیا یکار یهاهیفقدان رو 60/0

 75 یمنیا یهاجزء در مورد شاخص مانکارانیاطالعات بد پ 00/1

 76 یکار یعدم هماهنگ 67/0

 78 کار در یمنیا و خطرات شناخت مورد در یناکاف آموزش ایعدم آموزش  58/0

 81 فیاستخدام کارگران با آموزش، مهارت و تجربه ضع 67/0

 82 کار فیضع یو سازمانده فیضع یآمادگ 67/0

 86 زاتیتجه یناکاف راتیو تعم ینگهدار 46/0

 87 زاتیانتخاب بد ابزار و تجه 33/0

 89 87تا  71 یهاشده در شماره حیتشر یهاتیمرتبط با موقع لیدال گرید 41/0

 93 یناکاف ای نامناسب هیتهو 00/1

 94 باال یدما 33/0

 99 خطرناک یهاتیوضع گریکار تحت د 22/0

 

 از هریک که یسکیر میزاناعداد جداول فوق با توجه به 

 کارشناسان توسط دارند، آن شدت یا و حادثه وقوع در معیارها

که ییاز آنجا ،زمان -روز یاردر مع مثال عنوان به است؛ شده تعیین

 عادی کار ساعات به نسبت را حادثه یسکتواند ریم یکارشب

 یکارشب دردادن حادثه  رخاحتمال  و دهد افزایش کارکنان

 75/0 یکارشب برایو  25/0 یوزن ساعت کار عاد ،تر استیشب

. است منوال همین به نیز معیارها یردر نظر گرفته شد. در مورد سا

  یبندطبقه یز( نریسک یزان)م یخروج یارمع مطالعه این در
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 یفاز -یعصب استنتاج ستمیس با یشغل حوادث سکیر ینیب شیپ                

 

  هایبآس یسکر یبندطبقه: 4جدول 

 یبنوع آس
 یزانم

 یسکر

 0 ییو درمان سرپا ئیجز یبآس

 25/0 یمارستانمنجر به اعزام به ب یبآس

 5/0 یمارستاندر ب یمنجر به بستر یبآس

 75/0 ماه یکاز  یشب یاستعالج یمنجر به مرخص یبآس

 1 مرگ یاعضو  یاز کار افتادگ ،منجر به قطع عضو یبآس

  داده یگاهپا یابیاعتبار: 5جدول 

 یتمالگور
تعداد رکورد 

 یحصح

تعداد 

 رکورد غلط

دقت کل 

 )درصد(

Quick ANN 66 53 55 

Dynamic ANN 84 35 71 

Multiple ANN 68 51 57 

Prune ANN 67 52 56 

RBFN ANN 75 44 63 

 

 .باشدمیمشاهده  قابل 4که در جدول  گردید

ذکر  یو خروج یورود یارهایدر مرحله سوم با توجه به مع

 استایر در که اول داده یگاه. پاگردید یلداده تشک یگاهدو پا ،شده

 در دادهرخ حادثه 119 شامل شد، ایجاد عصبی شبکه آموزش

عنوان داده آموزش  هباشد که بمی 1397 سال در آذرآب شرکت

(Train Dataدر اخت )یردگیقرار م یشبکه عصب یتمالگور یار .

 یتبلداده، قا یگاهپا یسازو آماده یهاز انجام مراحل اول پس

 وسیله به( شغلی آسیب یسک)ر وابسته متغیر ینیبیشپ

ا شد تا از تعداد رکورده یبررس یفاز یشبکه عصب یهاالگوریتم

ور منظ این رای. بگردد حاصل یناناطم هاویژگی درست یینو تع

 یجنتا مختلف استفاده شد که یتمالگور 5و  ییتا 10 یابیاز اعتبار

 نشان داده شده است. 5آن در جدول 

شبکه  یهایتمالگور شود،یمالحظه م 5چنان ه در جدول 

 ینیبپیش را شغلی آسیب یسکتوانند رمی یادیتا حد ز یعصب

 یها به درستیصهبوده و خص یتعداد رکوردها کاف ینبنابرا نمایند؛

 ها وویژگی ترینمهم یینتوان نسبت به تعیاند و مانتخاب شده

 ینیببخشی از پیش. نمود اقدام احتمالی بالقوه حوادث ینیبیشپ

و  6 ولامحاسبه شده در جد یها و مقدار واقعالگوریتم از هریک

 قابل مالحظه است. 7

 ینیبیشثر بر پؤم هایویژگی ینترمهم ،مرحله یندر چهارم

مختلف شبکه  یهاالگوریتم از استفاده با شغلی آسیب ریسک

 (.8)جدول  گردید یینتع یعصب

 یمحتمل برا یشغل یبآس یسکر ینی،بیشدر مرحله پنجم پ

مختلف  یهایتمبا استفاده از الگور ییتا 21 آزمونداده  یگاهپا

 10و  9ول ادر جد یجاز نتا یشد که بخش یینتع یشبکه عصب

 باشد.یم شاهدهقابل م

 

  از رکوردها یکمختلف در مورد هر یهایتمالگور ینیبیشپ یبررس :6جدول 

 Quick ANN Dynamic ANN Multiple ANN Prune ANN RBFN ANN یواقع

50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

25/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

75/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

 

  یسکعدد ر ینیبیشاز رکوردها در پ یکمختلف در مورد هر یهایتمالگور ینیبیشپ یبررس: 7جدول 

 Quick ANN Dynamic ANN Multiple ANN Prune ANN RBFN ANN یواقع

50/0 440286/0 440286/0 308168/0 425193/0 425193/0 

50/0 440286/0 440286/0 308168/0 425193/0 425193/0 

25/0 440286/0 440286/0 308168/0 425193/0 425193/0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

25/0 468968/0 468968/0 181412/0 675198/0 675198/0 

50/0 463354/0 463354/0 284865/0 
425193/0 

 

425193/0 
 

75/0 422547/0 422547/0 321634/0 4292271/0 4292271/0 
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 و همکار نصراللهی 

 ی شغل یبآس یسکر ینیبیشپ درثر ؤم یهاویژگی ینترمهم یبررس :8جدول 

 3 یتاهم یدارا ویژگی 2 یتاهم یدارا ویژگی 1 یتاهم یدارا ویژگی یتمالگور

Quick ANN در حادثه یلخطرناک دخاقدامات  زمان -روز در حادثه یلخطرناک دخ یتوضع 

Dynamic ANN در حادثه یلخطرناک دخ یتوضع نوع حادثه زمان -روز 

Multiple ANN نوع حادثه در حادثه یلخطرناک دخ یتوضع زمان -روز 

Prune ANN تخصص نوع حادثه  

RBFN ANN در حادثه یلاقدامات خطرناک دخ نوع حادثه زمان -روز 

 

  یشغل یبنوع آس ینیبیشپ :9جدول 

Quick ANN Dynamic ANN Multiple ANN Prune ANN RBFN ANN 

25/0 50/0 50/0 50/0 25/0 

50/0 50/0 25/0 50/0 25/0 

25/0 25/0 50/0 50/0 50/0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

50/0 50/0 25/0 50/0 75/0 

25/0 50/0 50/0 25/0 25/0 

50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 

 

  یشغل یبنوع آس یعدد ینیبیشپ :10جدول 

Quick ANN Dynamic ANN Multiple ANN Prune ANN RBFN ANN 

006958/0 232508/0 148700/0 016507/0 349633/0 

260672/0 249814/0 041237/0 308724/0 037810/0 

017284/0 209119/0 054784/0 238396/0 343413/0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

137039/0 211165/0 167959/0 127240/0 254246/0 

114022/0 229740/0 095236/0 231803/0 369543/0 

142981/0 246426/0 171778/0 276112/0 217280/0 

 

 بحث

 هاییتوسعه فناور وهاا پی یدگی زندگی انسان افزایشبا 

 یکی به کار محیطموضوعات مرتبط با بهداشات و ایمنای  ین،نو

 است؛شده  یلتبد یناپاذیر زنادگی امروزموضاوعات جادایی از

 میزان و شغلی حوادث بروز در ؤثرعوامل م ییشناسا رو، این از

هایی در این زمینه تدوین دستورالعمل ینو هم ن هاآن ریسک

گرفته در صورتهای . مطالعات و بررسیباشدمی یضرور بسیار

که  هستنددهنده این حقیقت نشان[ 1-3 ،6 ،9] های اخیرسال

 از ناشیعلت واحدی نداشته و  ،طور کلی حادثه ناشی از کار هب

، یتبه نوع، محیط، وضع دالیلباشد. این فنی و انسانی می عوامل

توان شرایط انجام کار و ابزار مورد استفاده بستگی داشته و می

مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد.  دالیل گروهها را به دو آن

 هاصلی را در ب نقشکه  هستند دالیلی ،مستقیم دالیلمنظور از 

آذرآب و  شرکتکار  یت. با توجه به وضعدارندوجود آمدن حادثه 

 حاضر پژوهش هاییافته یمبنا بررا  دالیلتوان این صنعت می

آالت، سقوط چنین خالصه نمود: جابجا کردن کاال، کار با ماشین

اشیا، افتادن کارگر از ارتفاع، استفاده غیر صحیح از ابزار کار، 

 برخوردلیز خوردن و یا برخورد با مانع، سوختگی و  دلیلافتادن به 

له نقلیه در محیط کارگاه یا هنگام رفت و برگشت به محل با وسی

وجود آمدن حادثه  هب باعثغیر مستقیم  دالیل دیگر، سوی ازکار. 

وجود  هشانس ب ،مستقیم دالیلبلکه در صورت وجود  شوند؛نمی

 استکنند. این گروه شامل تمام عواملی آمدن حادثه را بیشتر می

ترین شوند. مهمی کارگر میکه باعث خستگی، ناراحتی و نارضای

عبارت هستند از: نور نامتعادل، صدای  هایافته اساساین عوامل بر

بیش از حد، عدم تهویه مناسب، نامناسب بودن درجه حرارت 

محیط کار، طوالنی بودن ساعات کار، سرعت بیش از حد تولید و 

عوامل دیگری چون مسائل خانوادگی، مالی، روابط با کارفرما و 

توجه داشت که در کنار این دو گروه از  باید. یرهست و غسرپر

، مسائلی چون تجربه، مهارت کاری و رعایت اصول ایمنی دالیل

 وجود آمدن حوادث ناشی از کار دارند. هسزایی در بهنیز اهمیت ب
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 یفاز -یعصب استنتاج ستمیس با یشغل حوادث سکیر ینیب شیپ                

 یبآس یسکر ینیبیشبه پ حاضر پژوهشدر  ،اساس ینبر ا

منوال بود  ینشد. روش کار بد هدر شرکت آذرآب پرداخت یشغل

داده  یگاهکه پا گردید یلتشک یشغل یبآس یسکداده ر یگاهکه پا

. سپس با استفاده از نظرات بودرکورد  119 یآموزش دارا

 یشغل یبآس یسکر ینیبیشدر پ یارهان معیترمهم ،کارشناسان

 یکدر هر ،و با استفاده از نظرات کارشناسان یدندگرد ییشناسا

. شدند یدهیتو اهم ییحاالت مختلف شناسا یارها،از مع

 ،زمان -روز یاردر مع که دادند نشانحاضر  پژوهش هاییافته

. یکارآخر هفته و شب یالتاز: تعط بودندعوامل عبارت  ینترمهم

( یرترینپذیب)آس ینتریسکپرر ،تخصص یاردر مع براینعالوه

 یارکار. در معبند و جوشکار، داربستیقها عبارت بودند از: عاشغل

 این به توانمیث دحوا یندر ارتباط با پرخطرتر یزنوع حادثه ن

تماس با مواد خطرناک  یاقرار گرفتن در معرض : کرد اشاره موارد

مختلف و  یجو یطتشعشات و کار کردن در ارتفاع در شرا یا

 یزدر حادثه ن یلخطرناک دخ یتوضع یاردر معمتفاوت. 

مجوز کار  یافتعدم در ها عبارت بودند از:یتوضع ینپرخطرتر

جزء در  یمانکاراندر کار، اطالعات بد پ یانگارسهل ،سرد و گرم

 زمینه در. یناکاف یانامناسب  یهو تهو یمنیا یهامورد شاخص

اقدامات  یندر حادثه، پرخطرتر یلاقدامات خطرناک دخ یارمع

در حال کار تحت  یزاتتجه ینگهدار یا یرتعمعبارت بودند از: 

ها در ، ورود به مخزنیکیتحت بار الکتر یاولتاژ، تحت فشار و 

 آزموندستگاه  یخراب یاگاز و  یبسته بدون کنترل قبل یفضاها

آالت و الکتروموتورها. ینماش یاتگاز و عدم نظارت بر عمل

، [1]همکاران  و ژو مطالعات نتایج باحاضر  پژوهش هاییافته

[ 9] یجهرم انینژاد و بنائینخع[ و 6همکاران ]و  یاداکیسفرگ

 درحاضر  مطالعهخاطرنشان ساخت که  دیبا. همراستا است

 یشبکه عصب تمیاز چند الگور شده ذکر یهاپژوهش با سهیمقا

 کی از تنها هاپژوهش ریسا کهی حال در است؛استفاده نموده 

 نیترمهمحاضر  پژوهشدر  نیهم ن. اندبرده بهره تمیالگور

 مطالعات درمهم  نیا که شدند ییشناسا ینیبشیپ درثر ؤعوامل م

 .است دهینگرد یبررس نیشیپ

بر  یشبکه عصب یهایتمالگور یلتحل یبا توجه به دقت باال

اعتبار  یداده دارا یگاهکه پا رسیدیم نتیجه این بهداده  یگاهپا

 سایر با مقایسه در Dynamic ANN یتمالگور و است یکاف

 بینییشدقت در پ یشترینب یدارا استفاده، مورد هایالگوریتم

 ینترمهم ،دست آمده هب یجباشد. براساس نتایم یشغل یبآس

زمان، نوع  -روز یبترت به یشغل یبآس یسکر درثر ؤم یارهایمع

 یارهای. معباشندیدر حادثه م یلخطرناک دخ یتحادثه و وضع

در جهت توسعه  یدجد یهافرصت یجادا موجب شده شناسایی

خودکار  یریتو مد پیشگیریبه منظور  یکاربرد یهابرنامه

 یشو افزا هاهزینهبه حداقل رساندن  یدر راستا یحوادث شغل

مطالعه  ینگرفته در اصورت هاییلتحل یت. مزگرددیم وریبهره

گرفتن همزمان  کار به ه،مشاب هاییلتحل یرنسبت به سا

است. با توجه  هاریسک ترینمهم شناساییو  مختلف هایالگوریتم

قابل قبول در  یرغ یهاریسکبروز حوادث و وجود  یبه نرخ باال

 و ایمنی واحد و سازمان ارشد مدیران استالزم  آذرآب شرکت

و رفع  شده شناسایی هایریسک یقدق یبه بررس نسبت بهداشت

در  یشنهادیپ یو با توجه به اقدامات اصالح نماینداقدام  هاآن

 . بردارندحوادث و کنترل خطر در شرکت گام  یزانکاهش م جهت
 

 گیرینتیجه
 یسکر که گفت توانمی حاضر پژوهش هاییافته براساس

 یشترب ،آخر هفته یالتو تعط یکاردر موارد شب یشغل یهایبآس

 ینسالمت افراد در ا یبررس بنابراین ؛باشدیم یعاد یاز روزها

به  یادیتواند کمک زیقبل از شروع به کار م یها حتیفتش

استفاده از افراد باتجربه  ،رابطه ین. در ایداز حوادث نما یریجلوگ

کمک  یشغل یبآس یسکتواند به کاهش ریمهارت م دارایو 

مواقع و ارائه  یندر ا یمنیا یهانظارت یشکند. افزا

 مبنای برباشد.  یدمف ینهزم ینا درتواند یم یژهو یهادستورالعمل

در معرض خطرات و  یشترکار بیقکار و عاافراد جوش نتایج،

که باعث  یتوجه به موارد ینبنابرا ؛قرار دارند یشغل یهایبآس

ها یبآس یسکر یلشود از جمله تحلیافراد م ینا یمنیا یشافزا

به  یادیتواند کمک زیم FMEAمانند  ییهاروشبا استفاده از 

افراد با توجه به  ین. در مورد ایدافراد نما یندر ا یسککاهش ر

را در نظر گرفت  یداتیتمه بایستیممکن م یقبل تا جا یشنهادپ

( یالت)آخر هفته و تعط یسکر ازپر  یافراد در روزها ینا تا

 .نباشند کار به مشغول

به  یددر حادثه با یلخطرناک دخ یهایتوضع یاردر مع

 یهاجزء در مورد شاخص یمانکارانهم ون اطالعات بد پ یموارد

 یباتاستفاده از مواد و ترک ی،ناکاف یانامناسب  یهتهو یمنی،ا

فرار مسدود شده  یرهایو مس یاضطرار یهایخطرناک و خروج

بانک  یلتشک ،راستا ینر اتوجه نمود. د یعالئم ناکاف یدارا یا

 یدمف یمنیا یهایلبراساس تحل یمانکارانپ یابیو ارز یاطالعات

 یهایابیارز یستبامی یمانکارانشرکت در حوزه پ یابانارز و بوده

نظر  وردم ینهگز یزن یداشته باشند. در مورد عالئم ناکاف یشتریب

 یرهای. در رابطه با مساست یمنیعالئم ا یشافزا ،مورد ینا یبرا

کارخانه براساس موارد  چیدمانمجدد  یابیفرار مسدود شده، ارز

 باشد. یدتواند مفیم یمنیمربوط به ا

اقدامات خطرناک  یارهایبا مع ارتباطدر  براین،عالوه

بسته  یها، فضاهامانند ورود به تانک ینکات یتبه رعا یستبامی

 یزاتاز تجه ینگهدار یا یرگاز و تعم یبدون کنترل قبل یهاچاه یا

توجه  یکیتحت بار الکتر یادر حال کار تحت ولتاژ، تحت فشار و 

را اتخاذ نمود تا حاالت باال در  یکردهاییو تا حد ممکن رو کرد

 یشنهادموارد پ ینا یقرار نگرفته باشند. در تمام یکدیگرکنار 

 یهاشده و شاخص ینمجزا تدو یهاگردد دستورالعملیم

 .یردقرار گ یابیحوزه مورد سنجش و ارز یندر ا یکنترل

 شناساییهای شغلی حوادث و آسیب یسکبه منظور کاهش ر

 شرکتدر  گیرانهیشبرنامه پ یک یسازیادهو پ طراحیشده، 
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 و همکار نصراللهی 

عامل در  ینترمهم تواندمی یمنیا یزیر. برنامهباشدمی ضروری

ضمن  یمنیبرنامه ا زیرا ؛باشد شغلیاز وقوع حادثه  پیشگیری

سطح  یموجب ارتقا تواندمیافراد  یفشرح وظا دقیق یینتع

 حتی وسرپرستان  یانی،م مدیرانارشد،  یرانمد یریپذمسئولیت

 دراست  ضروری رو این از شود؛ یمنیا مسائل حوزهدر  کارکنان

 کاری،و اقدامات  یندهافرا تمام برای آذرآب شرکت

با  گر،ید یو اجرا شود. از سو یطراح یمنیا یهادستورالعمل

کارکنان  دانشحاکم بر شرکت و  یتوجه به اینکه جو ایمن

توان با ی، مباشد داشته یعملکرد ایمن بر مهمی تأثیر تواندیم

سطح دانش کارکنان به بهبود  یارتقا یزن و یجو ایمن بهبود

. دخالت دادن کارکنان در موضوعات کردکمک  یعملکرد ایمن

 ایمنی بهبود به مربوط پیشنهادات یافتو در ایمنیمرتبط با 

از کار کمک  یبه کاهش حوادث ناش یادیز حد تا نیز سازمانی

 یدر جهت ارتقا یدسازمان با که است ذکر شایان. نمایدمی

 یمشخط یو طراح یو بهداشت شغل یمنیا یریتمد هاییستمس

 شرکت گام بردارد.  یمنیا

از بروز حوادث و  یبرخی از اقدامات پایه جهت پیشگیر

 های شغلی در شرکت آذرآب عبارت هستند از:آسیب

 رد با عملک ییا واحدها افراد یشناسای مانند یتشویق یهانظام

 نیشود. هم ن جادیا هاآنو دادن پاداش به  یمثبت ایمن

 ،یایمن یهابه مشارکت داوطلبانه در فعالیت نسبت کارکنان

 یایمن یرعایت هشدارها و استاندارد یهااز روش یپیرو

 .شوندتشویق 

 انجام  یبرا گریکدیو کمک به  یتیمشود تا فرهنگ کار  تالش

 .ابدیاز خطر ارتقا  یپوشچشم عدمکار ایمن و 

 یضرور یاجبار کارگران جهت استفاده از وسائل حفاظت فرد 

 ژهیوها از مخاطرات محیط کار به به منظور اجتناب آن

 .دارند یشغل یباال سکیکه ر یکارکنان

 بهداشت کار، طب ،یمهندس یهانزدیک با گروه یهمکار 

 ابزار، خرید از اطمینان حصول منظور به خرید واحد و یصنعت

 ها در موارد مختلفایمن و مشاوه با آن یتجهیزات و کاالها

 آمیز مربوط به ماشین، روش انجام کار، حذف موارد مخاطره

سات و هدایت نظارت ساختمان و تأسی ،مواد مورد استفاده

حادثه به منظور تعیین علت حادثه و  یدر بررس یعملیات

 ها بیآس سکیر ینیبشیممانعت از رخداد مجدد آن براساس پ

 آمیز کنترل یا محدود نمودن عامل مخاطره 

 های کنترل حوادث و آسیب یبرا یایجاد یک برنامه مرکز

 های مستمر یو پیگیر یتداوم اقدامات نظارت ،شغلی

 یجنتا یلبهبود و تکم یدر راستا توانندمی پژوهشگران یرسا

مانند درخت  ییهاروش یاو  یآمار یهااز روشمطالعه  ینا

 نی. هم ننمایندداده استفاده  یگاهپا ینقوان یینو تع یمتصم

مانند  ییهاوشداده را با استفاده از ر یگاهپا ینقوان توانندیم

در  یلاز عوامل دخ یکوزن هر یاو  کنند یینتع یشبکه عصب

و  هیارچند مع یریگیمتصم هایروشحادثه را با استفاده از 

 یربه سا یت،. در نهایندمشابه مشخص نما یهاروش یرسا

 دیجاا راستای دررا  مطالعاتی شودیم یشنهادپژوهشگران پ

 یادر شرکت آذرآب  یشغل یبآس یسکبر ر یمبتن یستمیس

 .دهند انجاممشابه  یعصنا
 

 منافع تضاد
 .ندارد وجود سندگانینو توسط منافع تعارض گونهچیه
 

 اخالقی مالحظات
 رد یاخالق یارهایمع و بوده ینیبال مطالعات فاقد پژوهش نیا

 .است نموده تیرعا را پژوهش

 

 نویسندگان سهم
 .اندبوده میسه مقاله نگارش در کسانی طوربه سندگانینو
   

 مالی حمایت
 .است نبوده برخوردار یمال تیحما از پژوهش نیا
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