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 نام معدن:  :  بخش شهرستان:                استان: 

 درجه معدن:        روش استخراج:  نام ماده معدنی:  کد کاداستر: 

   مسئول فنی: مشخصات  تاریخ صدور:     شماره پروانه بهره برداری:  :   بهره بردار

     : لفعا کارگاهتعداد  استخراج اسمی:    ذخیره قطعی معدن:      مسئول ایمنی: مشخصات 

 : 99ماهه اول سال  6 :   98در سال     : 97در سال  میزان استخراج واقعی         

    تاریخ بازدید:   تعداد پرسنل:   
 . توجه: کلیه صفحات این فرم می بایست توسط کارشناس ارزیاب امضا و مهر شود

 ائه شود.باشند، توضیحات ار مشمول این معدن  نمی مواردی که در جداول ذیل در خصوص 

 

 امتیاز  وزن  نیروی  انسانی )کارکنان معدن( -الف 

1 
های   دوره  کارکنان  از  تعداد  چه 

و   گذرانده  را  تخصصی  آموزشی 

 گواهینامه  اخذ کرده اند؟ 

 ( 10-9)اند.ها شرکت کردهتمامی کارکنان در دوره   
  

 

  ( 8-7) اند.ها شرکت کردهکارکنان  در دوره %75بیش از   

 50% 2 ( 6-5-4). اند ها شرکت کردهکارکنان  در دوره  

  ( 3-2-1-0) اند.ها شرکت کردهکارکنان  در دوره % 25کمتر از   

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

2 
)شغلی   ای(  –مهارت  کارکنان    حرفه 

معدن با توجه به سوابق تجربی در چه  

 حد است؟  

  ( 10-9)ای دارند.شغلی حرفه تمامی کارکنان مهارت     

 
  ( 8-7) ای شغلی دارند.کارکنان مهارت حرفه  %75بیش از  

 50%  3 ( 6- 5-4) ای شغلی دارند.کارکنان مهارت حرفه 

  ( 3- 2-1-0)  ای شغلی دارند.کارکنان مهارت حرفه % 25کمتر از  

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

3 

کارکنان معدن در دوره های  کت  مشار

آموزش ایمنی برگذار شده به چه میزان  

 است؟ 

 ( 10-9کنند )های ایمنی شرکت میهمه کارکنان در دوره   

  ( 8-7کنند )های ایمنی شرکت میدر دوره  کارکنان %75بیش از   

 50% 3 ( 6-5-4کنند )های ایمنی شرکت میدر دوره  کارکنان  

 ( 3- 2-1-0)  کنندهای ایمنی شرکت میدر دوره کارکنان  % 25از  کمتر   

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

  ای کارکنان شغلی حرفهمهارت    تناسب 4

 کار محوله چگونه است؟ با  

  (10-9) ای تمام کارکنان با کار محوله تناسب دارد.مهارت شغلی حرفه     

  ( 8-7) کارکنان با کار محوله تناسب دارد. %75از  بیشای  مهارت شغلی حرفه   

  2 ( 6-5-4) کارکنان با کار محوله تناسب دارد. %50ای مهارت شغلی حرفه  

  ( 3-2-1- 0) کارکنان با کار محوله تناسب دارد. %25ای کمتر  شغلی حرفه مهارت   

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

5 
مقررات ایمنی کارگران  رعایت  فرهنگ  

 )بدون امتیاز(   چگونه است؟

 کنندهمه کارگران مقررات ایمنی را رعایت می.   

  کنندکارگران مقررات ایمنی را رعایت می %75بیش از.   

 50% 0 .  کنندکارگران مقررات را رعایت می  

  کنندمقررات را رعایت می کارگران % 25کمتر از .   

 درج توضیحات(   توان اظهار نظر کرد. نمی( 

6 

تامین تجهیزات و البسه ایمنی به طور  

کامل حسب مشاغل موجود در معدن  

 شود؟ برای کارکنان انجام می

 
- 9-8-7شود )ساالنه دو دست لباس و تجهیزات و بیشتر برای کارکنان تهیه می

10 ) 

  

 2 ( 6-5-4-3شود )نان تهیه میساالنه یک دست لباس و تجهیزات برای کارک  

 ( 2-1-0شود. )لباس و تجهیزات برای کارکنان تهیه نمی   

  درج توضیحات(   باشد نمیمشمول این معدن( 
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 امتیاز وزن  نیروی  انسانی )کارکنان معدن( -الف 

7 

از   استفاده  نظر  از  کارگران  وضعیت 

کاله    - وسایل حفاظت فردی )لباس کار  

و    - ماسک  -ش کف  - ایمنی دستكش 

 ( چگونه است؟ هانظایر آن

 ( 10-9.)کننداستفاده می ایمنی همه کارگران از وسایل   

 
  ( 8-7) .کننداستفاده می ایمنی کارگران از وسایل %75بیش از  

 50%   2 ( 6-5-4)  .کنندمیایمنی استفاده از وسایل 

  ( 3-2-1-0.)کنندیاده ماستف ایمنی کارگران از وسایل  % 25کمتر از  

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

8 
کارگران چقدر    روزانه  مدت زمان کاری

 است؟ 

 6 ( 10-9) و کمتر ساعت   

 
 7-8 ( 8-7)  ساعت  

 9-10 1 ( 6-5)  ساعت 

   ( 4-3-2-1-0)ساعت   10بیشتر از  

 یحات( )درج توض  باشد مشمول این معدن نمی 

9 
  انجام خروج افراد از کارگاه چه موقع 

 )بدون امتیاز( گیرد؟ می

   بعد از وارد شدن افراد شیفت بعد   

 
 زمان با خروج افراد شیفت قبلهم    

 0   ک ربع قبل از ورود افراد شیفت بعدی 

  قبل از ورود افراد شیفت بعد و یا بیشتر نیم ساعت    

 درج توضیحات(   ظر کرد. ظهار ن توان انمی( 

  15 مجموع

 نیروی انسانی  -بند الف خصوصارزیابی کارشناس در  -1
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 امتیاز  وزن  ارزیابی سیستم مدیریت  -ب

 معدن دارای کدام یک از مسئوالن است؟  10

 ( 10-9مسئول فنی و مسئول ایمنی )   

 
 ( 8-7مسئول فنی )  

  ( 5-4مسئول ایمنی ) 5/1 

  ( 0هیچ کدام )   توضیحات( )درج 

11 

بر   ایمنی  و  فنی  مسئول  مستمر  نظارت 

در   حضور  )میزان  است؟  چگونه  معدن 

مربوطه  ثبتمعدن،   دفتر  در    - تدکرات 

 کنترل اجرای موارد تذکر در موعد معین( 

 ( 10-9نی هر روز در معدن حضور دارد )مسئول فنی و یا ایم   

  (  8-7-6معدن حضور دارد )ای یک بار در مسئول فنی و یا ایمنی هفته  

 ( 5-4مسئول فنی و یا ایمنی ماهی یک بار در معدن حضور دارد )  

   2 ( 3-2-1)مسئول فنی و یا ایمنی در معدن حضور ندارد 

  ( .0معدن فاقد مسئول فنی یا ایمنی است )   

12 

ایمنی   یا  فنی  به  مسئول  حد  چه  تا 

کرده  ود در حوزه ایمنی عمل  وظایف خ

 است؟ 

 ( 10-9عالی ) 
 

 

4 

 
 ( 8-7خوب ) 

 ( 6-5-4متوسط ) 

 ( 3-2-1ضعیف ) 

 ( 0معدن فاقد مسئول فنی یا ایمنی است)  

13 
فرم حوادث ناشی از کار در چه مواردی  

 شود؟ پر می

  ( 10-9-8منجربه فوت ) و به جرح حوادث منجر   ی ویبرای تمام حوادث جز   

  ( 7-6منجر به فوت )و  منجر به جرحبرای حوادث   

  5/0 ( 5-4-3فوت )برای حوادث منجر به  

  ( 2-1- 0) برای هیچ کدام از حوادث   

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

14 
چگونه  شده  استخدام  تازه  آموزش افراد  

 است؟ 

  ( 10-9-8)  آموزشیکامل دوره   

 ( 7- 6-5)  دوره آموزشی کوتاه مدت   

 2   ( 4-3-2) توضیح شفاهی رو در رو  

 ( 1-0)  بدون آموزش   

 درج توضیحات(   توان اظهار نظر کرد. نمی( 

تجهیزات   15 حوادث،  بروز  مواقع  در 

 ارتباطات در معدن چگونه است؟ 

  ( 10-9) خیلی خوب   

 ( 8-7)  خوب   

  5/0 ( 6-5-4)متوسط  

 ( 3-2-1-0)  ضعیف   

16 
موارد زیر در معدن وجود   از  کدام یک 

 دارد؟ 

 
سیستم کنترل تعداد کارکنان و حضور یک نفر مسئول معدن در زمان کار  

 ( 10-9-8-7کارکنان )

5/0    ( 6-5-4)حضور حداقل یک نفر از مسئولین معدن در زمان کار کارکنان 

 ( 3-2سیستم کنترل تعداد کارکنان در زمان کار کارکنان ) 

  ( 0هیچ کدام ) 

17 
آور تا  کارهای سخت و زیان نامهآیین

 شود؟ چه حدی رعایت می

 ( 10-9-8خیلی خوب ) 

1  
 ( 7-6خوب ) 

 ( 5-4-3متوسط ) 

 ( 2-1-0ضعیف ) 
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 ز امتیا وزن  مدیریت ارزیابی سیستم  -ب

18 
کدام یک از موارد زیر در معدن موجود  

 امتیاز(  2است؟ )هر مورد 

 بردار برداری و اکتشاف کننده یا بهره مدارک اکتشاف و بهره 

2  

 نامه های آیینبرداری مطابق با مقیاسهای محدوده معدن و بهره نقشه 

  گزارش ماهانه پیشرفت عملیات 

 اشت کار توسط مسئول مربوط اقدامات ایمنی و بهد  دفاتر مخصوص ثبت کلیه 

 های ایمنی معادن و حفاظت کار و دفاتر ثبت نظرات بازرس وزارت کار نامهآیین 

  14 مجموع

 ارزیابی سیستم مدیریتی -بند ب ارزیابی کارشناس در خصوص  - 2
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تیاز ما وزن  )محدوده عملیات معدنی( محیط کار  -ج

19 
تونل گالریوضعیت  و  از  ها  پس  ها 

 اتمام استخراج چگونه است؟ 

 ( 10-9-8شود. )پر می   

 ( 7-6شود. )تخریب می   

 1 ( 5- 4شود. )مسدود می  

 ( 3-2-1-0شود. )رها می   

20 

حفاظ  محلاقدامات  در  های  گذاری 

 میزانی است؟ خطرناک به چه 

  ( 10-9-8انجام شده است. )در همه جا حفاظ گذاری 

1  
 ( .7- 6-5در اکثر جاها حفاظ گذاری انجام شده است ) 

 ( .4-3-2در بعضی جاها حفاظ گذاری انجام شده است ) 

 ( .1-0در هیچ جا حفاظ گذاری انجام نشده است ) 
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 امتیاز  وزن  معدنی( محیط کار )محدوده عملیات  -ج

21 

ه برای  خروجی  راه  کارگاه  چند  ر 

در   بهرهاستخراج  وجود  حال  برداری 

 دارد؟ 

   ( 10-9تا ) 3بیشتر از   

 3 ( 8-7مورد )   

 2 ( 6-5مورد )   

 1   1 ( 4-3-2-1-0)مورد  

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

22 

از نظر  ها ها و نردبانوضعیت پله

رعایت نكات ایمنی چگونه است؟  

 امتیاز(   5/2)هر مورد 

 ها سالم و مستحكم هستند.نردبان   

 درجه( است.  80ها مناسب )کمتر از شیب نردبان   

 سانتی متر( دارد.  60ها از دیوار فاصله )پایه نردبان   

 5/0 ها پاگرد وجود دارد.در انتهای نردبان  

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

23 
مو   کدامیک  معدن  از  مورد  در  ارد 

 امتیاز(  5/2کند؟ )هر مورد صدق می

 شود.ها، سالم بودن وسایل و برقراری تهویه چک میقبل از ورود کارگران به کارگاه   

 شود. حفریات کنترل میها، اطمینان از عدم ریزش  قبل از ورود کارگران به کارگاه   

  2 در سر راه( هستند.حفریات تمیز و مرتب )نبودن موانع  

 
گیر بودن  گیر یا بهمنهای ورودی معدن از نظر سیلوضعیت مدخل هر یک از راه

 مناسب است. 
  

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

24 
کدام یک از اقدامات در معدن انجام  

 امتیاز(   2)هر مورد   گرفته است؟

 آالت ی متحرک مشینا هگذاشتن فنس و حصار فلزی در قسمت 

5/1 

 

 

 

 
ها،  های خطرناک مانند پرتگاهگذاری )به وسیله فنس یا وسایل مناسب دیگر( محلحفاظ

 استخر یا سد 

 استخراج های  ها و کارگاهعالئم هشدار دهنده در محدوده معدن، راه 

  عدم دسترسی افراد متفرقه به تمامی نقاط محیط معدن 

 شود روج افراد به معدن و نقاط ممنوعه کنترل میو خ ورود 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

25 
های  کدام یک از موارد در خصوص راه

 کند؟ موجود در معدن صدق می

  راه مجزا و مستقل به سطح زمین ارتباط دارد. معدن از طریق دو 

1  
 هم ارتباط دارند. های مزبور در داخل معدن بهراه 

 های ورودی و خروجی میسر است. عبور افراد یا حمل مجروح از هر یک از راه 

 گیر قرار ندارد. گیر و بهمنهای ورودی و خروجی در نقاط سیلمدخل راه 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

  8 مجموع

 حیط کارم - جبند  ارزیابی کارشناس در خصوص  -3
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 امتیاز  وزن  سیستم نگهداری ارزیابی  -د

26 
می لق انجام  صورت  چه  به  -گیری 

 گیرد؟

  ( بعد از هر نوبت آتشباری یا هر روز به طور مستمر  )(10- 9-8-7 )  

4 

 

 ( به طور متناوب )( 6-5-4) هر هفته 

 ( 3-2( ) هر ماه به ندرت ) 

  ( 1-0گیرد. )میبازدید صورت ن 

27 
ها  کنترل ریزش سقف کارگاه و تونل

 شود؟ هر چند وقت یكبار انجام می

 ( 10-9هر روز ) 

2   ( 8-7-6هر هفته ) 

 ( 5- 4-3هر ماه ) 

 ( 2-1-0بیش از یک ماه ) 

28 

وضعیت سیستم نگهداری نصب شده  

از نظر استحكام و مقاومت چگونه  

 است؟ 

 ( 10-9-8خیلی خوب ) 

5   ( 7-6خوب ) 

 ( 5-4متوسط ) 

 ( 3-2-1-0ضعیف ) 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

29 
کدام یک از موارد در مورد معدن  

 امتیاز(  5/2کند؟ )هر مورد صدق می

 .نقشه کارگاه با ذکر جزئیات در معدن وجود دارد   

 
های غیر فعال در فواصل زمانی مشخص توسط مسئول ها و کارگاهاز سیستم نگهداری چاه

 آید. فنی بازدید به عمل می
  

  2 شود.کنترل ریزش سقف کارگاه و تونل به طور مستمر انجام می  

 آید.قبل از ترک محل کار توسط کارکنان، از پایداری کارگاه اطمینان به عمل می   

 درج توضیحات(   د.باش مشمول این معدن نمی( 

30 
کدام یک از موارد در مورد معدن  

 امتیاز(  5/2گند؟ )هر مورد صدق می

 گیرد. بازسازی وسایل نگهداری به خوبی انجام می   

  ها وجود ندارد.خالی بین وسایل نگهداری و دیواره یا سقف تونلفضای   

 2 گیرد. ارت مسئول فنی انجام میبازیابی وسایل نگهداری توسط کارگان ماهر و با نظ  

  گیرد. تعویض فضای نگهداری با تایید سرپرست و نظارت مسئول ایمنی یا فنی انجام می   

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

  15 مجموع

 سیستم نگهداری - دبند  ارزیابی کارشناس در خصوص  - 4
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 امتیاز  وزن  آالت نماشیارزیابی   -ه

31 

ماشین از  دستگاهبازدید  و  آالت،  ها 

تجهیزات هر چند وقت یک بار انجام  

 شود؟ می

 ( 10-9هر شیفت ) 

5/0  

 ( 8-7هر روز ) 

 ( 6-5-4هر هفته ) 

 ( 3-2هر ماه ) 

 ( 1-0هر فصل ) 

32 
نقاله نوار  قسمتوضعیت  و  های  ها 

 نه است؟ آالت چگو متحرک ماشین

 ( 10-9-8مجهز به حفاظ در همه جا ) 

5/0  
 ( 7-6-5مجهز به حفاظ در بعضی جاها ) 

 ( 4-3-2به ندرت حفاظ دارند ) 

   ( 1-0ندارند. ) حفاظ 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

33 
ها هر چند وقت  بكسل  بازدید از سیم

 گیرد؟ یک بار صورت می

 ( 10- 9-8اه )م هر 

3  
  ( 7-6-5ماه ) 6هر 

 ( 4-3-2هر سال ) 

 ( 1-0گیرد )انجام نمی 

 توضیحات( )درج   باشد.مشمول این معدن نمی 

34 
ها از  وضعیت تجهیزات باالبرها و وینچ

 لحاظ ایمنی چگونه است؟ 

 ( 10-9خیلی خوب ) 

3  
 ( 8-7خوب ) 

 ( 6-5-4متوسط ) 

 ( 3-2-1-0ضعیف ) 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

35 
با   کار  برای  افراد  آموزش  سطح 

 آالت چگونه است؟ ماشین

 ( 10-9-8خیلی خوب )   

 ( 7-6خوب )   

 ( 5-4-3متوسط ) 1  

 ( 2-1-0ضعیف )   



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

8 

 

 امتیاز  وزن  آالت ماشینارزیابی   -ه

36 
ورت  امات در معدن صکدام یک از اقد 

 امتیاز(  5/2گرفته است؟ )هر مورد 

 دسترس است. آالت بارگیری و باربری مجهز به رکاب و نردبان قابل اتاقک راننده ماشین 

 )درج توضیحات(  1

 آالت بارگیری و باربری مجهز به کابین راننده است. ماشین 

 
باشند )خاموش  ی یل ایمنی مناسب مآالت مجهز به وسا ها، تجهیزات و ماشیندستگاه

 گیر )بر حسب مورد(، هشدار دهنده صوتی و نوری مناسب و.....(کننده دستی، برق 

  آالت فرسوده و غیر استاندارد استفاده از ماشینعدم 

 
دنده و .... دارای  نیرو مانند نوار، زنجیر، چرخ های متحرک و انتقال دهنده کلیه قسمت

 باشند. افظی مناسب میوشش یا مح پ

 باشد.مشمول این معدن نمی 

  9 مجموع

 آالتماشین - بند ه شناس در خصوصبی کارارزیا  - 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز  وزن  ارزیابی سیستم ترابری  -و

37 
در  وضعیت   راهنما  تابلوهای  نصب 

 حفریات معدنی چگونه است؟ 

 ( 10-9اکثر جاها ) 
 

1 

 

 

 

 ( 8-7-6بعضی جاها ) 

 ( 5-4-3خیلی کم ) 

 ( 2-1-0وجود ندارد ) 

38 
-ایل نقلیه از نظر دستگاهت وس وضعی

 های هشدار دهنده چكونه است؟ 

 ( 10-9-8های هشدار دهنده هستند. )همه وسایل نقلیه مجهز به دستگاه 

 

1 

 

 

   ( 7-6های هشدار دهنده هستند. )نقلیه مجهز به دستگاهبعضی از وسایل 

 ( 5-4-3د. )های هشدار دهنده هستنبه ندرت وسایل نقلیه مجهز به دستگاه 

  ( 2-1-0های هشدار دهنده نیستند. )هیچ یک از وسایل نقلیه مجهز به دستگاه 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

39 
و وسیله  حمل  چه  به  افراد  ای  نقل 

 گیرد؟ انجام می

 ( 10-9با وسایل مخصوص حمل افراد ) 

5/0   ( 8-7-6پیاده ) 

  ( 5-4- 3های خالی باربری ) واگنبا استفاده از 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2-1-0با سایر وسایل غیر مجاز ) 

 امتیاز  وزن  ارزیابی سیستم ترابری  -و

40 
نقلیه   وسایل  نور  چگونه  وضعیت 

 است؟ 

 ( 10-9-8خیلی خوب ) 5/0  

 ( 7-6خوب )   

 ( 5-4-3متوسط )   

 ( 2-1-0ضعیف )   

  درج توضیحات(   باشد.عدن نمیمشمول این م( 

41 
ریلی   سیستم  در  موارد  از  کدامیک 

 امتیاز(   2رعایت شده است؟ )هر مورد  

 ها به کفشک ترمز تجیز واگن 

1  
  لوکوموتیو به چراغ با نور کافیتجهیز جلو 

  وجود چراغ قرمز روشن در پشت اخرین واگن 

  ونامه راننده لوکوموتیوجود گواهی 

 وجود جان پناه در طول مسیر لوکوموتیو   

 درج توضیحات(   شود. مشمول این معدن نمی( 

42 
صورت   چه  به  باربری  مسیر  وضعیت 

 امتیاز(   5/2است؟ )هر مورد 

 
درصد و در مسیرهای باربری با   2حداکثر شیب طولی برای باربری ریلی لوکوموتیو 

 .درصد است 12تجهیزات چرخ الستیكی 

1  
 

ای است که راننده ماشین  های هر قسمت از مسیر باربری به گونهشیب، عرض و قوس

 تواند به طور ایمن ماشین را هدایت کند. باربری می

 شود. کلیه مسیرهای باربری که در معرض آب قرار دارد، به شكل مناسب آبكشی می 

 
ار که باربری ریلی دارد یا مجهز به نوار نقاله  دهای افقی و شیبراه عبور افراد در تونل

 متر ارتفاع از کف تونل دارد. سانتی 180متر عرض و سانتی  70است، حداقل 

  درج توضیحات(   باشد.نمیمشمول این معدن( 

43 

مورد حفریات   در  موارد  از  کدام یک 

می صدق  معدن  )هر  شیبدار  کند؟ 

 امتیاز(   5/2مورد 

 شود. درجه از دستگیره سرتاسری استفاده می 15-7های در شیب 

5/0  
 شود. دار و دستگیره استفاده می های وسیع شیبدرجه از پله 30تا  15های در شیب 

 شود.های افقی و دستگیره استفاده میدرجه از اسكوپ یا پله 45-30های در شیب 

  شود. فاده میدرجه و بیشتر از آن از اسكوب است 45در شیب 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

44 

کدام یک از موارد در مورد بونكرهای  

می صدق  مورد  معدن    5/2کند؟)هر 

 امتیاز( 

 .دریچه بونكرها به جز در هنگام بارگیری بسته است 

1  

 
بری تناسب وجود تعداد بونكرها استاندارد بوده و بین میزان استخراج و بارگیری و بار

 دارد.

 .ارتفاع بونكر از کف راهرور مجاز است 

 
یا دیگر اشیا بر روی ای ست که خطر سقوط سنگ  نحوه طراحی و نصب بونكر به گونه

 افراد وجود ندارد. 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

10 

 

 

 

 امتیاز  وزن  ارزیابی سیستم ترابری  -و

45 
کدام یک از موارد در مورد چاه معدن  

 امتیاز(  2کند؟ )هر موردصدق می

  .در تمامی ساعات روشنایی کافی دارد 

1  

   است. سفیدکاری شده 

 
  یا   معدنی آالت  ماشین یا   افراد سقوط از  جلوگیری برای   حفاظتی نرده   و فوالدی  در دارای

 است.  چاه داخل به تجهیزات  دیگر

 
-پیش الزم  جاهای  در دیگر لبه  به   شفت لبه یک  از افراد ایمن عبور برای   الزم تتسهیال

 بینی شده است.

 

شود، ادوات و  ه معدنی برای حمل و نقل افراد استفاده میچادر صورتی که در معدن از  

به   نفرات  و مرور  عبور  و  باز  و همواره راه خروج  داشته  قرار  تجهیزات در شرایط مناسب 

 گیرد.صورت میراحتی 

  

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

46 

کدام یک از موارد در خصوص باربری  

ا در  واگن  شیبکلن  وبا  دار(  )تونل 

امتیاز، در   2کند؟ )هر مورد صدق می

وینچ   وسیله  به  باربری  که  صورتی 

 گیرد، صفر امتیاز ( انجام نمی

  درج توضیحات(   امتیاز(  0گیرد )نجام نمیباربری در اوکلون به وسیله وینچ ا( 

 
  طور ه  ب   آن  تجهیزات  محرکه  نیروی  و  است  بازدارنده  خود  وسیله  یا  ترمز  به  مجهز  وینچ

 نامه ایمنی معادن( آیین  214)ماده   شودمی  قطع خودکار 

5/1  
  نامه ایمنی معادن( آیین 212واگن مجهز به چراغ است )ماده 

 
 238محكم و در محل مناسب در باالی اوکلون نصب شده است )ماده  وینچ به طور

 نامه ایمنی معادن( آیین

  نامه ایمنی معادن( آیین  44پناه وجود دارد )ماده اوکلون جاندر طول مسیر 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

  9 مجموع

 ابی سیستم ترابریارزی - وبند  ارزیابی کارشناس در خصوص  -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

11 

 

 

 

 

 امتیاز  وزن  آتشباری  ارزیابی -ز

47 

در   زیر  موارد  از  یک  معدن  کدام 

 گیرد؟ صورت می

 امتیاز(   5/2)هر مورد 

 
رسانی و نصب عالیم هشدار  آتشبار به طور پیوسته بر عملیات آتشباری نظارت دارد و اطالع

  گیرد. دهنده هنگام آتشباری صورت می

 

2 

   شود.قبل از شروع آتشباری به پرسنل و سایرین با عالئم هشدار دهنده خبررسانی می 

 شود. مواد ناریه توسط یا تحت نظارت آتشبار حمل می 

 شود.شعاع ایمنی هنگام آتشباری رعایت می 

 درج توضیحات   باشد.مشمول این معدن نمی 

48 
زی موارد  از  یک  معدن کدام  در    ر 

 امتیاز(  2گیرد؟ )هر مورد صورت می

 شود.  فاصله ایمنی رعایت میپناه استفاده شده و هنگام آتشباری از جان 

3  

 
-اقدامات الزم برای از بین بردن چال منفجر نشده منحصرا با نظارت آتشبار صورت می

 گیرد.

 ارد. فاصله د  ی تا مراکز حساسل آتشبارمح 

 گیرد.شباری طبق طرح مصوب مورد تایید مسئول فنی معدن صورت میآت 

 گیرد. بازدید از انفجار توسط آتشبار بعد از سپری شدن مدت کافی صورت می 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

  5 مجموع

 آتشباری -زبند  ارزیابی کارشناس در خصوص   -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز   ارزیابی خدمات فنی  -ح

49 
وضعیت روشنایی معدن به چه صورت  

 است؟ 

 ( 10-9خیلی خوب ) 

2  
 ( 8-7خوب ) 

 ( 6-5-4متوسط ) 

 ( 3-2-1-0ضعیف ) 

50 
چراغ با  تعداد  ارتباط  در  فردی  های 

 تعداد پرسنل چگونه است؟ 

 ( 10)درصد بیشتر از تعداد افراد است.  10ها تعداد چراغ 
1  

 ( 9درصد بیشتر از تعداد افراد است. ) 5ها تعداد چراغ 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

12 

 

 

 ( 8-7ها مساوی با تعداد افراد است. )تعداد چراغ 

 ( 6-5-4-3-2-1-0ها کمتر از تعداد افراد است. ) تعداد چراغ 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

 امتیاز   ارزیابی خدمات فنی  -ح

51 
مكان در  آبكشی  پرآب  وضعیت  های 

 چگونه است؟ 

 ( 10-9-8خیلی خوب ) 1  

 ( 7-6خوب )   

 ( 5-4متوسط )   

   ( 3-2-1-0)ضعیف   

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

52 
انجام   اقدامات در معدن  کدام یک از 

 امتیاز(  5/2شود؟ )هر مورد می

 شود. سیسات برق همیشه در دفتر معدن نگهداری مینقشه تكمیل شده تا 

2  
  شود. میهرگونه تعمیرات و تغییرات در تاسیسات برق در دفتر مخصوص ثبت 

 شود.از وسایل برقی مجاز در معدن استفاده می 

  .تابلوهای هشدار دهنده در مكان های خطر برق گرفتی نصب شده است 

  درج توضیحات(   باشد.ن نمیمشمول این معد( 

53 
معدن   مورد  در  موارد  از  یک  کدام 

 امتیاز(  5/2کند؟ )هر مورد صدق می

  انفرادی کارگران با چراغ انفرادی مطابقت دارد.شماره 

1  
 خانه وجود دارد. وسایل آتشنشانی در چراغ 

 شود.یها به طور ماهیانه و یا کمتر توسط مسئول فنی کنترل مچراغ 

 .وضعیت مكان چراغ خانه از لحاظ تهویه و تمیزی مناسب است 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

  7 مجموع

 ارزیابی خدمات فنی  - حبند  ارزیابی کارشناس در خصوص  - 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

13 

 

 

 

 امتیاز  وزن  ارزیابی تهویه -ط

54 
ه چه صورت  سیستم تهویه معدن ب 

 است؟ )بدون امتیاز( 

 سیستم تهویه طبیعی 
  

 سیستم تهویه مصنوعی 

55 
سیستم تهویه معدن به چه  وضعیت  

 صورت است؟ 

 
نامه ایمنی  آیین  362برداری مصوب و دارای شرایط ایمن )رعایت ماده  مطابق با طرح بهره 

 ( 10-9-8است. ) در خصوص تهویه مصنوعی(   363معادن در خصوص تهویه طبیعی و 

4  

 
نامه  آیین  362)رعایت ماده  برداری مصوب و دارای شرایط ایمن  عدم انطباق با طرح بهره 

 ( 7-6در خصوص تهویه مصنوعی( است. ) 363ایمنی معادن در خصوص تهویه طبیعی و 

 
بهره  با طرح  نامه  آیین  362برداری مصوب و دارای شرایط غیر ایمن )رعایت ماده  انطباق 

 ( 5-4در خصوص تهویه مصنوعی( است.)  363ایمنی معادن در خصوص تهویه طبیعی و 

 
نامه  آیین  362برداری مصوب و دارای شرایط غیر ایمن )رعایت ماده  عدم انطباق با طرح بهره

 ( 3تا    0در خصوص تهویه مصنوعی( است. )  363ایمنی معادن در خصوص تهویه طبیعی و  

  درج توضیحات(   باشد ن معدن نمیمشمول ای( 

56 

خصوص   در  موارد  از  یک  کدام 

  5/2کند؟ )هر مورد  میمعدن صدق  

 امتیاز( 

 .نقشه تهویه و سوابق به روزرسانی آن در معدن موجود است 

5/0  
  ماه است.  6تاریخ نقشه تهویه کمتر از 

  قشه تهویه موجود است. شدت جریان هوا، مقاومت و افت فشار هوای هر شاخه در ن 

  است.مسیر حرکت هوا در نقشه تهویه مشخص شده 

 درج توضیحات(   شود. مشمول این معدن نمی( 

57 
میزان   ثبت  تابلوی  نصب  وضعیت 

 گازها چگونه است؟ 

 ( 10-9های ورودی معدن نصب شده است. )در تمام دهانه 

5/0  
 ( 8-7ب شده است. )های ورودی معدن نصدر بعضی دهانه 

 ( 6- 5-4-3شده است. )های ورودی معدن نصب به ندرت در دهانه 

 ( .3-2-1-0در هیچ جایی نصب نشده است ) 

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

58 

در چه فواصل زمانی مقدار گازهای  

اندازه ثبت میغیر مجاز  و  -گیری 

 شود؟ 

  ( 10استفاده از سنسورهای ثابت و سیستم مانیتورینگ( ) به طور مستمر )با 

1  

 ( 9-8هر شیفت ) 

 ( 7- 6-5هر روز ) 

 ( 4-3-2هر هفته ) 

 شود  گیری نمی اندازه 

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

59 
و   زمانی مقدار گرد  فواصل  در چه 

 شود؟ گیری و ثبت میغبار اندازه

 ( 10به طور مستمر ) 

5/0  

 ( 9-8هر شیفت  ) 

  ( 7- 6-5روز )هر 

 ( 4-3-2هر هفته ) 

 ( 1-0شود. . )گیری نمی اندازه 

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

60 
های اصلی هر چند  بازدید از بادبزن

 شود؟ وقت یک بار انجام می

 ( 10-9هر هفته ) 
 

5/0 

 

 
 ( 8-7-6هر ماه ) 

  ( 5-4-3ماه ) 3هر 

  ( 2-1-0ماه ) 3بیش از 

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

14 

 

 

 امتیاز  وزن  ارزیابی تهویه -ط

61 

کنترل سرعت و شدت جریان هوا  

می انجام  بار  یک  وقت  چند  -هر 

 شود؟ 

 ( 10-9هر روز ) 

   ( 8-7هر هفته ) 

 ( 6- 5-4هر ماه ) 

 ( 3-2هر فصل ) 
5/0  

  ( 1-0شود )انجام نمی 

 درج توضیحات(   شود. مشمول این معدن نمی( 

62 
چند   هر  هوا  رطوبت  و  دما  کنترل 

 گیرد؟ وقت یكبار انجام می

 ( 10-9هر روز ) 

 

5/0 

 

 

 ( 8-7هر هفته ) 

 ( 6- 5-4هر ماه ) 

 ( 3-2هر فصل ) 

  ( 1-0شود )انجام نمی 

  درج توضیحات(   شود. معدن نمیمشمول این( 

63 

کدام یک از موارد در مورد سیستم  

می صدق  معدن  )هر  تهویه  کند؟ 

 امتیاز(   5/2مورد 

 
های در حال حفر و ..... از کارهای پیشروی، دویلبست معدن مثل سینهدر تمام نقاط بن 

 شود. ی و لوله تهویه( استفاده میتهویه فرعی )بادبزن موضع
1  

 گیرد.خنثی سازی و آبپاشی گرد و غبار صورت می   

 گیرد.انسداد راهروهای متروکه صورت می   

 شود. مشخصات هوای معدن با درج تاریخ و ساعت در دفتر مخصوص تهویه ثبت می   

 درج توضیحات(   شود. مشمول این معدن نمی( 

64 
ها به کدام یک از موارد زیر  ادبزنب 

 امتیاز(   2تجهیز هستند؟ )هر مورد  

  تور سیمی در مقابل پروانه بادبزن 

1  

 بادبزن  نیاز مورد نیروی تأمین  برای  جایگزین منبع . 

  تهویه فشار  خودکار نشانگر . 

 بادبزن   وقفسیستم اعالم ت 

  سیستم معكوس کردن جریان هوا 

 درج توضیحات(   باشد مشمول این معدن نمی( 

65 

خصوص   در  موارد  از  کدامیک 

می صدق  معدن  تهویه  -سیستم 

 امتیاز(   5/2کند؟ )هر مورد 

  شود.نامه ایمنی معادن رعایت میآیین 359ماده 

2  

 
های مختلف  نامه ایمنی معادن )در خصوص سرعت مجاز تهویه در قسمتآیین 376ماده 

 شود. رعایت میمعدن( 

 
متری لوله تهویه تا جبهه کار   8نامه ایمنی معادن )رعایت فاصله حداکثر آیین 380ماده 

 شود. متری در معادن فاقد گاز( رعایت می 12در معادن گازدار و 

 افتد وجود دارد. بادبزن یدکی برای پشتیبانی مواقعی که بادبزن اصلی از کار می 

 توضیحات( )درج   شود. ین معدن نمیمشمول ا 

  12 مجموع

 تهویه ارزیابی   -طبند  ارزیابی کارشناس در خصوص   -8

 

 

 

 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امتیاز  وزن  های اولیه و نجات کمک -ی

66 

ایمنی   تجهیزات  وضعیت 

)آتشنشانی، وسایل حفاظت فردی،  

آنکمک نظایر  و  اولیه  از  های  ها( 

 نظر تعداد و کمیت چگونه است؟ 

  ( 10کارکنان است )بیشتر از تعداد 

5/1  
 ( 9-8- 7متناسب با تعداد کارکنان است ) 

 (6-5-4-3کمتر از تعداد کارکنان است ) 

 ( 2-1-0تجهیزات ایمنی بسیار کم است یا وجود ندارد ) 

67 

وضعیت کارکنان از لحاظ آشنایی با  

چه  کمک به  نجات  و  اولیه  های 

 صورت است؟ 

  ( 10-9آشنایی دارند )همه کارکنان 

1  
  ( 8- 7آشنایی دارند ) کارکنان %75بیش از 

 50% ( 6-5- 4آشنایی دارند ) کارکنان 

  ( 3-2-1- 0آشنایی دارند ) کارکنان  % 25کمتر از 

68 

وضعیت کارکنان از لحاظ آشنایی با  

تجهیزات آتشنشانی به چه صورت  

 است؟ 

 ( 10-9دارند )ایی همه کارکنان آشن 

1  
  ( 8- 7آشنایی دارند ) کارکنان %75بیش از 

 50% ( 6-5- 4آشنایی دارند ) کارکنان 

  ( 3-2-1- 0آشنایی دارند ) کارکنان  % 25کمتر از 

69 

کدام یک از موارد در معدن وجود  

 دارد؟ 

 امتیاز(   5/2)هر مورد 

  گیرد.ر صورت میمستمبازدید از تجهیزات آتشنشانی به طور 

1  
 

های اولیه، اجرای برنامه، سناریو و ... ( در  طرح واکنش در شرایط اضطراری )شامل کمک

 معدن وجود دارد. 

  .سوابق کنترل وسایل امداد و نجات در معدن وجود دارد 

  شود.بازدیدهای مخصوص از نظر پیشگیری از آتشسوزی به طور مستمر انجام می 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

70 
کدام یک از موارد در معدن وجود  

 امتیاز(   5/2دارد؟ )هر مورد 

 
نامه ایمنی معادن تشكیل شده  آیین  453و  452، 451گروه امداد و نجات طبق مواد 

 است. 

5/1    است.روزرسانی آن موجود ماه( و سوابق به  6نقشه رفع سوانح )کمتر از 

 .وسایل امداد و نجات برای دسترسی فوری کارگران موجود است 

 .سیستم تلفن داخلی در بخش زیرزمینی معدن موجود است 

 درج توضیحات(   باشد.مشمول این معدن نمی( 

  6 مجموع

 

 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

16 

 

 

 ارزیابی کارشناس در خصوص وضعیت کلی معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجاتهای اولیه و کمک -یبند  ارزیابی کارشناس در خصوص  - 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (  زغالسنگغیر   )   زیرزمینیفرم ارزیابی ایمنی معادن  -2 

17 

 

 

 

 عملکرد  مبنا معدن  مبنا  ارزیابی کلی

   15 نیروی انسانی )کار معدن(  الف 

   14 ارزیابی سیستم مدیریت  ب

   8 های معدنی( محیط کار )محدوده ج

   15 ارزیابی سیستم نگهداری د

   9 آالتارزیابی ماشین ه

   9 ارزیابی سیستم ترابری  و

   5 ارزیابی آتشباری ز

   7 ارزیابی خدمات فنی  ح

   12 ارزیابی تهویه ط

   6 های اولیه و نجات کمک ی

   100 مجموع 

  100امتیاز معدن از 

  سطح ایمنی معدن

 

 پایه:  زمینه:  نام و نام خانوادگی کارشناس ارزیاب:

 امضا و مهر: ن:درجه معد شماره پروانه اشتغال:

 


