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مقدمه

مقایسه میزان استخدام در صنعت ساخت وساز و آمار تلفات در این صنعت:

 از حوادث جرحی % 10.5از حوادث منجر به فوت و  % 21.9%         6.4: بریتانیا

 از حوادث جرحی % 38.3از حوادث منجر به فوت و  % 50.5%         13.1: ایران
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مرور ادبیات  فنی

 فعالیتشناسایی خطرها پیش از اجرای

استفاده ازBIM  ارتقا  ایمنیدر
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لیتشناسایی خطرها پیش از اجرای فعا

 فعالیتشناسایی خطرها پیش از اجرای

 اولین گام در ارزیابی و تحلیل  خطرها           شناسایی خطرها

شناسایی خطرها در مرحله طراحی

 برنامه ریزیشناسایی خطرها در مرحله
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نظریه تحلیل ریسک  ایمنی مبتنی بر ویژگی

2012 :گزارش تصادف برخورد300تحلیل

 تعداد محدودی از ویژگی ها در محیط)(      کارگر یا مجموعه کارگران)تعامل

حادثه(         کار

2015 :گزارش تصادف برخورد1812تحلیل

     ویژگی موثر در حوادث برخورد22شناسایی تجزیه و تحلیل داده ها
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نظریه تحلیل ریسک  ایمنی مبتنی بر ویژگی
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( 2015)اسماعیلی و همکاران 



ارتقا  ایمنیدر BIMاستفاده از
 طراحی  ایمن تر پروژه

برنامه ریزی های  ایمنی پروژه

آموزش نکات و مسائل ایمنی به کارگران 

آموزش نکات و مسائل ایمنی به دانشجویان 

بررسی نحوه وقوع حوادث در پروژه ها

بهره برداری و نگهداشت  ایمن تر پروژه
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مدل مفهومی پیشنهادی
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هژورپ ارگ یش یدعب 3 لدم
 )3D BIM model(

اه تیلاعف یارجا یدن نامز همانرب

یدعب 4 ارگ یش لدم
 )4D BIM model(

 لیمکت دنمراتخاس یتاع طا لدم
هژورپ هدش

 ط ترم تاع طا لیمکت
 یاه  تیلاعف و ایشا اب
 ینمیا رد را گریثات
اه  تیلاعف یارجا

 یدنب نامز همانرب لاصتا
 ارگ یش یدعب 3 لدم هب

هژورپ

نیرفآرطخ لماوع ییاسانش

 لیلحت و یسررب
 ندرک   ( تاع طا

 و دعاوق زا یهورگ
 رب هدش نییعت نیناوق
)هژورپ تاع طا یور

 تاع طا یواح نامتخاس تاع طا لدم
 ییاسانش نیرفآرطخ لماوع لماش رتشیب
 رد اه  تیلاعف زا  یره یگژیو ناونع هب هدش

لدم لخاد

  یاتن و تاع طا ندوزفا
 تاع طا لدم هب اهلیلحت

دوجوم نامتخاس
 )BIM model(



پیاده سازی مدل پیشنهادی

 شده برای پساده عامل خطرساز معرفی 22عامل خطرآفرین از میان 11تعداد

.سازی مدل پیشنهادی انتخاب شد
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پیاده سازی مدل پیشنهادی

(boom)کار در حوزه  رخش ماشین آالت دارای بوم : 1عامل ریس  شماره ( 1

کار با ماشین آالت سنگین: 2ریس  شماره عامل (2

کار در محدوده محل ذخیره مصالح: 3ریس  شماره عامل ( 3

کار در نزدیکی مسیر انتقال مصالح در داخل کارگاه: 4ریس  شماره عامل ( 4

کارگاهکار در نزدیکی مسیر انتقال مصالح در خارج از : 5ریس  شماره عامل ( 5
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پیاده سازی مدل پیشنهادی
گاهفعالیت کارگران هم زمان با فعالیت تجهیزات متحرک در کار: 6ریس  شمارهعامل ( 6

رانندگی تجهیزات سنگین: 7ریس  شماره عامل ( 7

رانندگی تجهیزات: 8ریس  شماره عامل ( 8

کار با ابزار شمع کوبی: 9ریس  شماره عامل ( 9

کار با سایر ابزارآالت قدرتی و یا ابزارآالت بزرگ: 10ریس  شماره عامل ( 10

(کار در محدوده سقوط مصالح)11خطرآفرین شماره عامل ( 11
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ساختار پایگاه داده طراحی شده
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پیاده سازی مدل پیشنهادی

جزئیات اجرایی عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود

تخریب میان  گود و جابه جایی میخ ها به کنار  گود(1

تخریب کنار گود(2

صاف کردن دیوارهای اطراف گود و شاغول کردن آن(3

حفاری محل شمع ها و تزریق بتن به نیل ها(4

والدینصب پایه های ش که های فوالدی توسط کارگران و سپس نصب ش که های ف(5

دیوارهاشاتکریت (6
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پیاده سازی مدل پیشنهادی
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نمایش خروجی سیستم

16



بحث و بررسی

سطح آموزش کارگران       حوادث منجر به فوت

 فوتکارگران        حوادث منجر به تجربه

 کیفیت افزایشtoolbox meetings

 ت بهتر مسئوالن و بازرسان ایمنی پروژه نس ت به تهدیدهای ایمنی هر فعالیدید
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