ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش
ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى کردستاى
ادارُ تکٌَلَشی ٍ گرٍُ ّای آهَزضی
دبیرخاًِ راّبری کطَری بْذاضت ٍ ایوٌی

فرم اطالعات آماری بررسی حوادث ناشی از کار در هنرستان ها
شهرستان  /منطقه.........

استان ...........

تعذاد کل ٌّرجَیاى ٌّرستاى .... :

ًام ٌّرستاى :

جٌسیت :

مشخصات هنرستان
تلفي ٌّرستاى :

پسر

دختر

کارداًص

ًَع ٌّرستاى  :فٌی ٍ حرفِ ای

آدرس ٌّرستاى :
عٌَاى رضتِ :

مشخصات فنی کارگاه
( محل حادثه )

تعذاد کل ٌّرجَیاى کارگاُ :

عٌَاى کارگاُ :
هساحت کف کارگاُ ....هتر

ًَع سیستن گرهایطی ٍ سرهایطی کارگاُ :

ارتفاع کارگاُ  ........هتر

هٌاسب

جٌس کف کارگاُ :
تعذاد دستگاُ ّا ٍ تجْیسات هتٌاسب با ًَع کارگاُ:

ًا هٌاسب

ٍضعیت دستگاُ ّا تجْیسات از لحاظ ایوٌی :

ًحَُ تَْیِ کارگاُ :
تَْیِ هَضعی

تَْیِ عوَهی

آیا ٍسایل حفاظت فردی ( هتٌاسب با ًَع فعالیت )در اختیار ٌّرجَ قرار گرفتِ است ؟
پایه تحصیلی :

مشخصات حادثه دیذه

هیساى رٍضٌایی کارگاُ  :هٌاسب

آیا کارگاُ دارای ٍسایل حفاظتی ٍ دستگاُ ّای ایوٌی هربَطِ ( هتٌاسب ) بَدُ است  :بلِ

مشخصات ایمنی کارگاه
( محل حادثه)

فاقذ تَْیِ

خیر

بلِ

ًَع کار حادثِ دیذُ درٌّگام ٍقَع حادثِ :
آیا حادثِ دیذُ در هَرد اصَل ایوٌی ٍ حفاظت آهَزش دیذُ است :

خیر

بلِ

خیر

آیا حادثِ دیذُ در ٌّگام ٍقَع حا دثِ از ٍسایل ایوٌی ٍ حفاظتی هٌاسب استفادُ ًوَدُ است .بلِ
آیا حادثِ د یذُ قبالً دچار حادثِ ًاضی از کار ضذُ است ( .در صَرت ٍقَع با رکر هَرد )

تاریخ ٍقَع حادثِ :

ساعت ٍقَع حادثِ :

هختصری از ضرح ٍقَع حادثِ :

نتایج حادثه

خیر

رشته تحصیلی :

آیا حادثِ دیذُ دستَرات ایوٌی ٍ حفاظتی ٌّرآهَز هربَطِ را رعایت ًوَدُ است بلِ

مشخصات حادثه

ًا هٌاسب

بلِ

هحل ٍقَع حادثِ :

تعذاد آسیب دیذگاى :

خیر
خیر

عاهل اصلی ایجاد حادثِ :
ًام دستگاُ عاهل حادثِ ٍ هذل آى :

خسارات هالی ًاضی از حادثِ
خسارات جاًی ًاضی از حادثِ

سر در قسوت .....

تٌِ در قسوت..........پاّا در قسوت ........گردى درقسوت...

دست ّا در قسوت ...........
آدرس ایمیل

)imeni2931@chmail.ir (:

نام و نام خانوادگی مذیر هنرستان :

سایر................

آدرس سایت دبیرخانه http://behdashtimani.medu.ir :

مهرهنرستان :

تاریخ تکمیل فرم :

