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 :كلیات 

نترل، ارزشيابي و بازرسيي در  قانون كار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، ك 196ماده  1: طبق تبصره 1

 زمينه بهداشت كار بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين زمينه به عمل آورد.

صادره از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كارگاه ها موظفنيد ديداقل    8/5/82مورخ  8621: طبق بخشنامه شماره  2

 آور محيط كار خود اقدام نمايند.ساليانه يكبار نسبت به اندازه گيري عوامل زيان 

 : اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار طبق بخشنامه مذكور الزم است قبل از شروع معاينات دوره اي صورت گيرد.3

: شناسايي تمامي مشاغل موجود در محيط كار، عوامل زيان آور هريك از آن ها و بررسي اقدامات كنترلي انجيام شيده در كارگياه    4

كارشيناس  فاقيد  ه داراي كارشناس بهداشت درفه اي مي باشند بر عهده كارشناس مربوطه مي باشد و در كارگاه هيايي كيه   هايي ك

 بر عهده شركت خدمات بهداشت درفه اي طرف قرارداد مي باشد. هستندبهداشت درفه اي 

داراي كارشناس بهداشت درفه اي مي باشند بير  : تشخيص عوامل زيان آوري كه نياز به ارزيابي و بررسي دارند در كارگاه هايي كه 5

بر عهده شركت خيدمات بهداشيت    هستندكارشناس بهداشت درفه اي فاقد مي باشد و در كارگاه هايي كه  كارشناس مربوطه عهده

 درفه اي طرف قرارداد مي باشد.

 الزامات عمومی:

در كارگاه محيط كار توسط كارشناس بهداشت درفه اي كارگاه بازديد اوليه از كارگاه جهت شناسايي تمامي عوامل موجود در  (1ماده

هايي كه داراي كارشناس بهداشت درفه اي مي باشند و در كارگاه هايي كه فاقد كارشناس بهداشت درفه اي هستند توسط شيركت  

 قرارداد.خدمات بهداشت درفه اي طرف 

و با درنظير داشيتن   زمان دداكثر فعاليت كارگاه اه مي بايست در عوامل زيان آور كارگاه زمان دضور در كارگ جهت شناسايي (2ماده

 .شوداطالعات ثبت تعيين و  آور باشد شرايطي كه گوياي بيشترين مواجهةشاغلين با عوامل زيان

 

 دهنده خيدمات  اي شاغل در كارگاه يا كارشناس همكار شركت ارايه كننده فرم، كارشناس بهداشت درفه كه تكميل درصورتي (3ماده

 .شودها درج  هاي مربوط در كليه فرم كار باشد، نام و امضاي وي در قسمت سالمت

باشيد، درج مشخصيات مسيئول فنيي      كار انجام شيده  دهنده خدمات سالمت اوليه توسط شركت ارايه كه شناسايي درصورتي (4ماده

   .باشد شركت، الزامي مي



 (1 -هـ فرم ) كارگاهكل  اولیه مشخصات – 1

 ارگاه و واددمفهوم ك -1-1

ييك  هياي مختليف    هاي جزئيي و قسيمت   از وادد، بخش باشد و منظور از كارگاه، همان كارخانه، وادد صنعتي يا معدني مي منظور

بيزر  كيه    هياي  در كارگياه شود. البته  هاي مختلف توليدي، شناخته مي باشد كه عموماً در قالب سالن مي (كارگاهكارخانه يا معدن )

عنيوان   هرقطعيه، بيه  و بيراي  شود  مي كوچكتر تقسيم كارگاه به قطعات باشد، سالن فراهم نميفرم  در يكالعات كل اطامكان تكميل 

 گردد. مي تكميل مربوطه هاي فرمواددهاي جداگانه 

 

 كل كارگران تعداد -2-1

، صورت باشد. بديهيست در اين ميدر زمان تكميل فرم منظور تعداد متوسط كل كارگران شاغل در محل كارگاه )كارخانه، معدن و ...( 

اگر كارخانه داراي دفتر مركزي يا واددهاي وابسته ديگر، در محلي مجزا )مثالً در شهر ديگر( بيود، تعيداد پرسينل شياغل در ايين      

 شود. واددها، در فرم درج نمي

 

 تعداد وادد -3-1

شيود. مبنياي تفكييك     وادد فرض ميي  رگاه، يككل كا اند يافته سالن استقرار توليد، منحصراً در يك مختلف هاي كه بخش درصورتي

هياي اداري، رسيتوران، انبارهيا و ...(.     كنند)قسمت ها كارمي است كه كارگران در آن هايي توليد و محل هاي واددهاي كارگاه، سالن

 .هستندابه آور مش تقريباً درمعرض عوامل زيان، ازنظر محيطي، كارگاه دهد كارگران اين مي وادد، نشان دضور در يك

 

 محصول -4-1

هاي صنعتي، كشاورزي و معدني( و خيدمت اصيلي اراييه شيده      هاي توليدي)كارگاه محصول اصلي توليدي كارگاه در صنايع و كارگاه

باشد. بديهيست درصورت تنوع باالي محصوالت، گيروه محصيوالت ميثالً:     هاي خدماتي مي )مثالً تعمير موتورهاي ديزلي(، در كارگاه

 ها، مقاطع آلومينيومي و ...، نوشته شود. ويندهانواع ش

 

 ها تعداد و نوع شيفت -5-1

. بديهيست اگر مي باشد و نوع شيفت كاري غالب شاغلين كل كارگاهشود  باشد كه با عدد بيان مي هاي كاري كارگاه مي تعداد شيفت

( درج 5الزم در فيرم آنياليز وظيفيه )هيي ي       نيياز، اطالعيات   برخي شاغلين، داراي شيفت و ساعات كاري خاصي باشيند، درصيورت  

 خواهدشد.

 



 مسادت كل كارگاه -6-1

 باشد. بررسي مي منظور مسادت كل زمين محل استقرار كارگاه مورد

 

 كار شركت خدمات سالمت -7-1

شود.  است، درج مي آور و تكميل فرم نموده كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان در اين قسمت، نام شركت يا مؤسسه سالمت

اي كارگاه انجام شيود، در   كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت درفه است، درصورتي شده بديهيست همانطوركه قبالً تذكر داده

 قسمت چيزي نوشته نخواهدشد.  اين

 

 كد وادد -8-1

كننده، جهيت   يلنظر تكم كد اختصاصي، باوادد، از شماره يا يك  شده از هر آوري جمع بندي اطالعات شدن امكان دسته جهت فراهم

نييز  گييري   هاي انيدازه  و گزارشآور  اوليه عوامل زيان هاي مورداستفاده در شناسايي كد در ساير فرم شود. اين مي وادد، استفاده هر

 استفاده خواهدشد.

 

 نام وادد -9-1

باشيد،   كه وادد نام خاصي نداشته باشد. درصورتي شده مي است كه هر وادد در كارگاه، عموماً به آن نام معروف و شناخته منظور نامي

 شود، يك نام، انتخاب نمايد. تواند باتوجه به فعاليتي كه در آن انجام مي كننده مي تكميل

 

 فعاليت اصلي -10-1

فعالييت اصيلي شيامل     ،«1عمليات اولييه  »باشد. مثالً  در كارگاهي با نام  فعاليت هر وادد در مجموعه كارگاه )كارخانه( مي نمهمتري

است در بيشتر موارد، فعاليت اصلي وادد با نام آن، يكي باشد؛ مثل  باشد. البته ممكن هاي فوالدي مي برشكاري، خمكاري و فرز ورق

 كارگاه تراشكاري كه فعاليت اصلي آن تراشكاري قطعات است.

 مسادت تقريبي -11-1

وادد به صورت دقيق، ذكر مسادت دقيق وادد مطلوبتر  ت تعيين مسادت هرباشد. البته درصور مسادت وادد به صورت تقريبي مي

 باشد. خواهدبود؛ چراكه تعيين مسادت، به صورت دقيق، جهت تكميل كروكي كارگاه، ضروري مي

 

 

 



 تعداد كارگر -12-1

هياي   ارگراني كه طي شيفتتعداد كارگر شاغل در هر وادد به طور متوسط است. الزم به يادآوري است جهت اين امر محاسبه كل ك

 باشد. كنند، ضروري مي مختلف در كارگاه كار مي

 

 ها مشاغل درمعرض و كد آن -13-1

در داخيل پرانتيز، ثبيت     و ... (، T1  ،T2)مثل : اختصاصيي  دارند همراه با يك كد وادد وجود در آنن مشاغلي كه وياوادد عن در هر

 شود. مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2 -فرم هي  )، بتفكيكواددهر آور  عوامل زيان -2

 وادد نام و كد -2-1

شده  توضيح داده 1-9و  1-8ها در بندهاي  مي باشد كه نحوه تعيين آن 1- استفاده در فرم هي منظور، دقيقاً همان نام و كدهاي مورد

 است.

 

 كار شركت خدمات سالمت -2-2

شود.  ، درج مياست آور و تكميل فرم نموده زيان ه شناسايي اوليه عواملكاري كه اقدام ب در اين قسمت، نام شركت يا مؤسسه سالمت

اي كارگاه انجام شيود، در   كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت درفه است، درصورتي شده بديهيست همانطوركه قبالً تذكر داده

 قسمت چيزي نوشته نخواهدشد.  اين

 

 فعاليت اصلي -2-2

باشد. مثالً در كارگاهي با  و مهمترين فعاليت هر وادد در مجموعه كارگاه )كارخانه( ميباشد  مي 1 -هي همان فعاليت ذكرشده در فرم 

است در بيشيتر ميوارد،    باشد. البته ممكن هاي فوالدي مي ، فعاليت اصلي شامل برشكاري، خمكاري و فرز ورق«1عمليات اوليه »نام 

 رگاه تراشكاري كه فعاليت اصلي آن تراشكاري قطعات است.فعاليت اصلي وادد با نام آن، يكي باشد؛ مثل كا

 

 كاري متوسط ساعات اضافه -3-2

شود. بديهيست اگر فيردي داراي   از ساعات مصوب، دركارگاه دضور دارند، ميزان متوسط روزانه آن، ثبت مي بيش وادداگر شاغلين 

 شغل وي، قابل درج است. شرايط در فرم آناليز شرايط كاري خاص )مثالً كار در واددهاي مختلف كارگاه( باشد، اين

 

 مسادت   -4-2

 باشد.   منظور، مسادت كل وادد وادد مي

 

  آور عوامل زيان -5-2

دليل اينكه در فرمي جداگانه بررسي  ور شيميايي بهآ ل زيانمگيرند. البته عوا بررسي قرارمي آور وادد مورد ستون، عوامل زيان در اين

مورد هر عامل زيان آور، منابع عمده و اصيلي تولييد آن، تعيداد كيارگران درمعيرض،       گنجانده نشده اند. در فرم خواهندشد، در اين

 بررسي قرارخواهيد  ها، مورد دارد و عناوين و كد مشاغل درمعرض آن اي كه در وادد جهت آن عامل وجود هاي كنترلي فني سيستم

توجه باشد، دتي اگير   كار در ددودي كه قابل  آور، وجود عامل در محيط اناست كه در بررسي عوامل زي ذكر اين نكته ضروريگرفت. 



گيرد؛ لذا ذكير ايين نيوع عواميل      توجه و دقت قرار ، بايد موردباشد مجاز تماس شعلي مي شود كه ميزان آن زير ددود ادتمال داده

 د:باشن موارد مي نظر شامل اين آور مورد عوامل زيانباشد.  آور نيز ضروري مي زيان

 

. در ارزيابي منابع صدا، كليه منابع صدايي كيه  باشد : اعم از انواع صداهاي يكنواخت، متغير، ضربه اي، عمومي يا موضعي ميصدا-الف

هاي كنترل فني صداي منبيع و صيدا    سيستم توجه قرارگيرد. اي نيز شوند بايد مورد است باعث ايجاد صداهاي منقطع يا كوبه ممكن

 هاي اپراتوري و ...(نيز بايد مدنظر قرارگيرند. هاي صوتي، اتاقك هاي متخلخل، مانع ، مافلرها، ديوارهدر محيط)ايزوالسيون

 

 ها، تشكچه و دسيتكش  هاي كنترلي شامل انواع ميراكننده باشد. سيستم بدن مي بازو و تمام-: شامل انواع ارتعاش دستارتعاش-ب

 بررسي واقع شوند. ين بخش بايد موردهاي مخصوص و ... در ا ارتعاش، فوندانسيون هاي ضد

 

آور، استرس گرميايي و سيرمايي بيه صيورت همزميان وجيود        كه هنگام بررسي عوامل زيان آنجا : ازاسترس گرمايي يا سرمايي-ج

، هاي گرمايي يا سيرمايي  شوند. باتوجه به فصل، منابع ايجاد استرس موارد در يك سطر، بررسي مي دوي اين ، لذا هرداشت نخواهند

كند، سرماي هوا و براي كارگر سردخانه، تجهيزات سرمازا،  باز كارمي مشخص خواهندشد. مثالً براي كارگري كه در فصل سرما، محيط

كننيده)كولر، پنكيه و ...(، سيايبان، وسيايل گرمايشيي،       قبيل وسايل خنيك  هاي كنترلي از منبع ايجاد استرس مي باشند. سيستم

 باشند. . ازجمله تجهيزات كنترلي در اين قسمت، باتوجه به نوع استرس، ميها و.. شيلدهاي محافظ، هواكش

 

ازقبييل كيوره، نيور خورشييد،     : درصورت مواجهه شاغل و وجود منابع توليد ايين پرتوهيا   پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز-د

 شوند. هاي كنترلي مرتبط، درج مي ها و سيستم جوشكاري و... ، مشخصات مواجهه با آن

 

 هاي الكتريكي و مغناطيسي ميدان-هي 

 

الذكر، مثيل اميواج ميايكروويو،     يونساز فوق : درصورت وجود منابع توليد پرتوهايي غيراز پرتوهاي غيرساير پرتوهاي غير يونساز-و

 شود. ليزر و ...، نام و مشخصات آن، نوشته مي

 

هاي صنعتي، عمده كاربرد پرتوهاي يونسياز)جهت رادييوگرافي و    داضر در بيشتر محيط كه دردال آنجا : ازپرتوهاي گاما و ايكس-ز

 باشد، لذا در فرم صرفاً نام اين دو پرتوي يونساز ذكر شده است. ساير كاربردها(، منحصر به پرتوهاي گاما و ايكس مي

 



ها در اين سطر درج  مشخصات آن، ، بتا و ...: درصورت وجود منابع توليد پرتوهاي يونساز ديگر، ازقبيل آلفاساير پرتوهاي يونساز-ح

 شود. مي

 

از روشنايي طبيعي و مصنوعي، باتوجه به ضوابط و شرايط مذكور در پروتكل كشيوري   نامناسب، اعم روشنايي: روشنايي نامناسب-ط

 باشد. گيري و ارزيابي روشنايي و درخشندگي مي اندازه

شيد، اطالعيات مربوطيه در     ن با درخشندگي نامناسب داده مي: براساس ضوابط كشوري، اگر ادتمال مواجهه شاغليدرخشندگي -ي

 شود.    قسمت درج مي اين

 

است ييك    زا براي شاغل مي باشد كه ممكن پوسچرهاي بدني نامناسب و مخاطرهشامل انواع : كار هاي نامناسب بدن دين وضعيت-ك

زدن، خمش يا چرخش مكرر كمر يا گردن، كيار دسيت در    ، جمباتمه: ايستادن يا نشستن طوالني مدتموارد باشد يا چند مورد از اين

 ها و مفاصل، خمش مچ يا مفاصل، انقباضات عضالني شديد و طوالني و... دركات مكرر و تكراري اندامباالتر از سطح شانه، 

 

 دمل بار-ل

 

نياز به بررسي دارند، شيامل:  تماالً اداند، ولي  كه در جدول ذكر نشدهآوري  ساير عوامل زيانقسمت،  : در اينآور ساير عوامل زيان-م

كاري، مسايل شيناختي و ...، در دو سيطر    از ددتوان، نوبت رفتن از پلكان، كار فيزيكي بيش فشار كم يا زياد هوا يا محيط، باال و پايين

 شوند. پاياني جدول، ذكر مي

 

 هاي كنترلي سيستموضعيت  -6-2

شيرح، ارزييابي    ايين  هاي كنترلي، بيه  وضعيت سيتمعامل،  اي موجود براي كنترل آنه آور، باتوجه به تكنيك مورد هر عامل زيان در

، معييوب و  دارد قبيول نيسيت، وجيود    دارد، فعيال اسيت وليي قابيل     قبول است، وجود دارد )ذكرنوع( و فعال و قابل شود: وجود مي

 ندارد. قبول نيست، اصالً وجود استفاده يا قابل قابل

 

 

 ها آن مشاغل درمعرض و كد -7-2

آن كيه در  اختصاصي  باشند و كد عامل مي معرض آن درادتماالً يا قطعا ً ، عنوان مشاغلي كه آور مورد هر عامل زيان وادد و در در هر

 . دشو مي درج، شد( توضيح داده 1-13)در بند بود شده ثبت  1-فرم هي



 (3 -فرم هي  )د در هر واددوموج مواد -3

 كار شركت خدمات سالمت -1-3

شود.  است، درج مي آور و تكميل فرم نموده كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان ر اين قسمت، نام شركت يا مؤسسه سالمتد

اي كارگاه انجام شيود، در   كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت درفه ، درصورتياست شده انطوركه قبالً تذكر دادهبديهيست هم

 هدشد. قسمت چيزي نوشته نخوا اين

 

 كد وادد -2-3

 باشد. مي 1-8شده در بند  همان كد اختصاصي شرح داده

 

 سقف –ديوار -3-3

ها  به محصورشدن آالينده كه منجر نحوي درصورت محصوربودن كامل يا ناقص فضاي كارگاه و وجود ديوار يا سقف، در اطراف وادد به

 شود. (زده مي در قسمت مربوطه، عالمت) گردد، 

 

 مصنوعي ه عموميتهوي-4-3

، دتيي درصيورت نياقص ييا     ردو(ييا هي   دمنده ييا مكنيده  صورت عدم وجود يا وجود سيستم تهويه عمومي مصنوعي)هواكش  در

 شود. مي ( مشخص ، وضعيت روشن يا خاموش بودن آن در قسمت مربوطه با عالمت ) بودن ناكارآمد

 

 تهويه موضعي -5-3

صيورت نياقص ييا     (، دتيي در كننيده  آوري جمعهود دداقل شامل هواكش و )موضعيصورت عدم وجود يا وجود سيستم تهويه  در

 شود. مي (مشخص بودن، وضعيت روشن يا خاموش بودن آن در قسمت مربوطه با عالمت)  ناكارآمد

 

 نام ماده -6-3

 باشد. منظور نام شيميايي و اصلي ماده مي

 

 فرمول شيميايي -7-3

 باشد. ميفرمول فشرده شيميايي ماده، مدنظر 

 



 نام تجاري -8-3

قسيمت نيام تجياري مربوطيه نوشيته       شود، در اين ي مزبور به نام تجاري خاصي شناخته مي نظر، ماده كه در كارگاه مورد صورتي در

 شود. مي

 

 دالت تماس-9-3

داليت تماس)پوسيتي ،   است براي يك ماده  چندين  تماس شاغلين با مواد موجود در كارگاه است. البته ممكن ي دالت اصلي و عمده

از يك دالت تماس، بالمانع است. الرم به ذكر است دالت تماس  صورت، ذكر بيش باشد كه در اين استنشاقي ، گوارشي(، وجود داشته

باشد كه دراثر تماس پوستي، ادتمال جذب پوستي ماده يا عوارض موضيعي روي پوسيت)مثل    ماده درصورتي مهم مي پوستي با يك

صيورت هيوابرد،    صورت هوابرد تماس داشت، بايد دالت ماده به كه فرد با مواد به درصورتي باشد.  داشته يك( وجودخورندگي يا تحر

 شود. ازقبيل گاز، بخار ، اسپري، گردوغبار و ذرات، فيوم و ... نيز مشخص

 

 

 وضعيت ماده -10-3

باشيد. مايعيات    گيرد، ماده اوليه ميي  استفاده قرارمي ايند موردعنوان ماده اوليه براي انجام يك فر نظر در كارگاه، به ي مورد اگر ماده

باشد. اگر ماده، نتيجيه   جمله مي سنگ، پشم شيشه و...(، از اين ها)پشم صابون و...( و الياف عايقكاري خطوط لوله و كوره روانكاري)آب

مان وادد توليد و سيپس مجيدداً جهيت تولييد     اي در ه و اگر ماده در ماده، ، محصول تلقي مي گرددفرايندهاي موجود در وادد بود

هاي فليزي نييز،    ي ناخواسته، مثل دمه گروه، مواد توليدشده شود. دراين گرفت، بينابيني تلقي مي اي ديگر مورداستفاده قرارمي ماده

 .گيرند قرارمي

 

 در شيفت ميزان مصرف -11-3

ميورد، ذكير    شيود. در ايين   درطول يك شيفت، مشخص مي جهت تعيين ميزان ددودي مواجهه شاغلين، ميزان متوسط مصرف ماده

 باشد: توضيحاتي ضروري مي

باشيد.   وادد نيز ضيروري ميي   فرم جهت ذكر كليه مواد موجود در وادد است، لذا ذكر اطالعات مواد توليدشده در چون اين -

 شود. توليد مواد توليدي، درج مي نبنابراين در قسمت ميزان مصرف، ميزا

هيا   هاي فلزي و ...(، ذكر مييزان آن  اي مشخص نبود)مثل ميزان بخارات اسيدي يا ميزان دمه توليد يا مصرف مادهاگر ميزان  -

 باشد. ضروري نمي

 .وادد مصرف، همان تن، كيلوگرم يا ليتر و... است -



 دفعات مصرف -12-3

، استفاده باشد هاي خاصي مورد ت فقط در زماناس ممكن اي اي در كل زمان فعاليت وادد در آن وجود داشته باشد و است ماده ممكن

سياعت و... . بديهيسيت    بار، روزي دو ها، ماهي يك شود، مثالً : كل شيفت مربوطه وضعيت آن مشخص در اين صورت بايد در قسمت

 شود. رگاه و به صورت كلي تكميل ميتوجه به متوسط كاركرد كا اين بخش با

 

 ددود مجاز تماس -13-3

مجياز   باشد. اگر ماده فاقد ددود باشد و ساير ددودمجاز مدنظر نمي ماده مي TWAمجاز تماس شغلي ايران براساس ترجيحاً ددود 

 OSHA PELشيود)مثل :   ذكير نيام سيازمان، درج    هاي ميرتبط، بيا   تماس شغلي در ايران بود، ددود تماس شغلي ساير سازمان

12ppm) 

 

 گيري )كد روش( روش اندازه -14-3

شيود،   است، همراه با ذكر نام سازمان، ذكر مي هاي معتبر ارايه شده گيري ماده كه توسط سازمان د مربوط به روش اندازهمت استاندارد

 NIOSH 1505مثل: 

 

 مشاغل درمعرض -15-3

در ، مطابق روشيي كيه   (1 -شده در فرم هي  )مشاغل درجباشند معرض تماس با ماده مي ي فرم در كننده كد مشاغلي كه ازنظر تكميل

 .شوند مي ذكرشد، درج 1-13بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 4-فرم هي ) وادد هر كروكي -4

باشيد. تكمييل    ، تكميل كروكي واديدها، الزاميي ميي   گيري اندازههاي بعدي فرآيند  ريزي منظور برنامه جهت ثبت اطالعات اوليه به

 باشد: قبيل، الزامي مي كروكي براي تعيين مواردي از اين اين

 ها جهت ارزيابي روشنايي عمومي ن المپتعيين چيدما -

 نظر جهت سنجش درخشندگي يا روشنايي موضعي هاي مورد تعيين ايستگاه -

 تهيه نقشه صوتي كارگاه -

 صداسنجي موضعي -

 كاريهاي  ارزيابي پست -

 سنجش محيطي عوامل هوابرد  -

 )گرما ، سرما ، فشار(كار محيطشرايط جوي  -

 پرتوها -

 

موردنظر، كافي نبود، تكميل چند فيرم مجيزا    آور عوامل زيانل يك فرم كروكي براي درج اطالعات موردنياز تمام كه تكمي درصورتي

 باشد . وادد، بالمانع مي براي يك

، جهيت  آور)باتوجيه بيه نيوع عاميل(     هرعامل زيان گيري اندازهجهت است ضمن تكميل كليه اطالعات موردنياز  الزمدر اين كروكي، 

؛ اين اطالعات و شوند مربوطه و كليه مشخصات ضروري ديگر، در محل راهنماي نقشه و روي نقشه، كامال مشخص محل جغرافيايي در

ييا    ازقبيل: پنجره هياي بياز  ، گردد را شاملباشد  نياز مي آور مورد است كليه اطالعاتي كه جهت ارزيابي عوامل زيان خصات، الزممش

 هاي روشن، چراغ آالت روشن، ماشين آالت خاموش، چراغ هاي باز، درهاي بسته، ماشينهاي بسته، در داراي شيشه شكسته، پنجره

 آور عوامل زياني  كليه گيري اندازهدهي  فرم در گزارش است، اين . الزم به توضيح و ...، مسيرهاي تردد كارگران هاي خاموش يا خراب

 شود. مي د و ..( نيز استفادهر، روشنايي، عوامل هواب)صدا كار محيط

 

 

 

 

 

 

 



 (5 -فرم هي  )آناليز شغل يا وظيفه  -5

 گييري  انيدازه صيورت فيردي ميورد     ي است كه باييد بيه   آور دسته از عوامل زيان ترين فرم در تعيين و تشخيص آن فرم اساسي اين

ارعايت اصول آناليز شيغل  درقالب فرم مزبور و ب قرارگيرند.  تجزيه و تحليل و بررسي اجزاي مختلف هر شغل يا وظيفه در محيط كار،

كار، مييزان   كه درقالب فرم مذكور نوع شغل، متوسط ساعات جا گيرد. بديهيست ازآن ( صورت ميjob or task analysis)يا وظيفه

د، ميورد ارزييابي   هيا سيروكار دار   ي كه فرد طي فرآيندهاي مختلف شغلي خويش با آن آور كار و ميزان استرادت، انواع عوامل زيان

تيثثير   آور عواميل زييان  گيرند، لذا هنگام تكميل آن و طي آناليز شغل، هر شرايطي كه بر مييزان و نحيوه مواجهيه فيرد بيا       قرارمي

نمود. جهت روشن شدن نحوه تفكيك و آناليز مشياغل،   را وارد شود و بايد در فرم اطالعات آن اي جديد تلقي مي باشد، وظيفه داشته

 شود: عنوان نمونه، بيان مي بهجدول زير 

عنوان شغل 

(Job) 
 ها شرح فعاليت (Sub Taskزيروظايف ) (Taskوظايف )

 تراشكار

 ها از سرپرست اخذ نقشه قطعه و اندازه - گرفتن دستور كار

 سازي دستگاه آماده

 نظافت دستگاه
ها و... از روي  افت برادهاستفاده از فرچه جهت نظ

 حل مربوطه، نصب نقشه در مدستگاه

 بازديد و گريسكاري دستگاه
، گريسكاري بررسي سيستم برق و مكانيك دستگاه

 )درصورت نياز(

 نصب قطعه كار

 انتخاب قطعه
بررسي قطعات خام موجود و انتخاب يكي از قطعات 

 جهت تراش

 بلندكردن قطعه از زمين برداشتن قطعه از زمين

 قطعه تا دستگاهدمل و جابجايي  دمل قطعه تا دستگاه

 نصب قطعه به سه نظام
ها با آچار  كردن پيچ نظام و سفت اتصال قطعه به سه

 نظام سه

 تراش قطعه

  روشن كردن دستگاه

  كنترل دستگاه هنگام كار

 ها با كوليس كنترل اندازه كنترل قطعه در دال تراش

 كردن دستگاه خاموش

  جداكردن قطعه

  محل مخصوصقراردادن قطعه در 

 ها با جارو و فرچه آوري براده نظافت و جمع نظافت اطراف دستگاه

 

است داراي زيروظايف بسيار محدودي باشيند و بعضيي    شود، برخي وظايف ممكن مي شده مشاهده همانگونه كه در مثال ارايه

 شد.با كننده فرم مي امر، برعهده تكميل است فاقد زير وظيفه باشند. تشخيص اين ممكن



 كار شركت خدمات سالمت -1-5

شود.  است، درج مي آور و تكميل فرم نموده كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان در اين قسمت، نام شركت يا مؤسسه سالمت

ود، در اي كارگاه انجام شي  كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت درفه است، درصورتي شده بديهيست همانطوركه قبالً تذكر داده

 قسمت چيزي نوشته نخواهدشد.  اين

 

 كد و عنوان -2-5

 باشد. يافته به آن مي و كد اختصاص 1-منظور عنوان شغل ذكرشده در فرم هي

 

 

 تعداد كارگران مشمول -3-5

سيان  بنيدي در گيروه مشيابه و يك    آور قابيل دسيته   منظور تعداد كارگراني است كه ازنظر شرايط شغلي و مواجهات با عوامل زييان 

(Similar Exposure Group  ياHomogeneous Exposure Groupsمي ) از متيدهاي   امير اسيتفاده   باشند. جهت تعيين اين

 است. الزامي AIHAازقبيل  ،تثييد مراجع معتبر علمي مو رد

 

 تعداد وظيفه -4-5

آور شود،  نوع و ميزان مواجهات با عوامل زياننحوي كه منجر به تغيير  شده به فرد، درصورت تغيير فعاليت انجام شغلباتوجه به شرح 

از فيرم اضيافي، الزاميي     خاص، اسيتفاده شغل  از سه وظيفه جهت يك بديهيست درصورت وجود بيش گردد. تعريف ميوظيفه جديد 

 خوهدبود.

 

 متوسط زمان استرادت-5-5

 از آن، تماس ندارند، مثل متوسط مجموع زمان آور ناشي هايي است كه شاغلين اين شغل، با عوامل زيان منظور متوسط مجموع زمان

 هاي كارهياي آنياليز   ها با مجموع زمان يافته به صرف غذا، تعويض لباس، صرف چاي و ... . بديهيست مجموع اين زمان هاي اختصاص

 برابر باشد. مجموع زمان دضور شاغل در كارگاه، كاري روزانه، بايد با شده در جدول و متوسط اضافه

 

 وان وظيفه / زيروظيفهعن -6-5

در  شيغل بندي بود)شيغل، فاقيد وظيفيه بيود(، هميان عنيوان        هاي شاغل در يك گروه قابل طبقه كه مجموع كل فعاليت درصورتي

، ؛ درايين صيورت  است تك زيروظايف و انتخاب عنوان مناسب براي آن، الزامي صورت، درج تك شود و درغيراين ستون نوشته مي اين



كيه باتوجيه بيه     شده، نوشته شود يا آن قبل تعيين ها باتوجه به شرح شغلي از است در برخي كارگاه ي كه ممكنعنواني است اختيار

ييا دردقيقيت    آور عواميل زييان  كه مبناي اصلي تفكيك هر وظيفه،  جا آن شود. بديهيست از بررسي و پايش كاركرد شاغل، تكميل

صورت متنيوع تمياس داشيت، باييد      به آور عوامل زيان، شاغل با وظيفهم يك باشد، اگر دين انجا از آن فعاليت مي هاي ناشي ريسك

شيود   ، تعريف«تميزكاري»است وظيفه  باتوجه به تغيير نوع مواجهات، وظايف جديدي تعريف شود؛ مثالً درمورد شغل تراشكار، ممكن

« تميزكياري »ون نوع مخاطرات در ايين دونيوع   شود، چ عنوان مثال، با برس سيمي و هوا( انجام در دومردله)به« تميزكاري»ولي اگر 

 تفكيك نمود.« تميزكاري با هواي فشرده»و « تميزكاري با برس»را به دو وظيفه « تميزكاري»متفاوت است، بايد مردله 

 

 ترتيب وقوع( ها )به شرح فعاليت -7-5

 بايد شامل ابزارآالت مورداستفاده نيز باشد. دهد. اين توضيحات مي اقدامات و اعمالي است كه شاغل درقالب زيروظيفه خاص، انجام

 

 زمان تداوم -8-5

 زماني است كه فازكاري موردبررسي با همان شرايط، ادامه دارد. بردسب دقيقه، مدت

 

 باركاري )انرژي تقريبي مصرفي( -9-5

اطالعيات موجيود   توان از  نرژي ميباشد. جهت تعيين اين ميزان ا ميزان انرژي مصرفي تقريبي فرد، طي انجام زيروظيفه موردنظر مي

 گيري نمود. ( وزارت بهداشت بهرهOELكتابچه ددود تماس شغلي ) 190و  191در صفحات 

 

 مواد درتماس با فرد، دالت تماس مهمترين -10-5

)ميواد   3 -رم هيي  مواد بايد قبالً در ف اقتضاي شغلس، باآنها سروكار دارد. بديهيست كه اين دسته از موادي است كه فرد به منظور آن

شيود. البتيه    يان ميي ب(1-3-4شده در بند  موجود در وادد( درج شده باشند. در ادامه مهمترين دالت تماس)مطابق توضيحات داده

دارد، مثيل   قسيمت ضيرورت   در ايين ها  ذكر آنها تماس دارد نيز  عنوان واسطه يا محصول كه شاغل با آن درصورت توليد موادي به

 باشد. ، ضروري ميبرداري نمونهها جهت انتخاب متد  تعيين دقيق نوع آنضمناً ، اي جوشكاري فيومه

 

 آور عوامل زيانساير  -11-5

فيردي   صيورت  دارد و بايد بيه  ها تماس ي نيز كه فرد با آنآور عوامل زيانشوند، ساير   مياين ذكر  از كه پيش ي آور عوامل زياناز  غير

 شوند. ميقرارگيرند، مشخص  گيري اندازهمورد 

 



 (6-فرم هي )آور عوامل زياناوليه  بندي شناسايي جمع-6

 

باتوجيه بيه نتياي     ، آور عوامل زييان ي  اوليه ي اطالعات موردنياز، در فرآيند شناسايي آوري كليه ها و جمع ي فرم از تكميل كليه پس

فيرم  اي مربوطيه،   رما و مسيئول بهداشيت درفيه   گرفته و بررسي دقيق آناليز مشاغل و درخواست و نياز كارف داصله و برآورد انجام

 گردد. تكميل مي نهاييبندي  جمع

 

 صدا-1-6

تفكيك عمومي)تهيه نقشه صيوتي(، موضيعي، آنياليز     نظر به شده، تعداد موارد صداسنجي مورد بيني باتوجه به اهداف گوناگون پيش

داي موجود در يك ايستگاه كياري مشيخص، نيياز بيه     كه براي اعالم ص فركانس يا دوزيمتري، تعيين مي شود. بديهيست درصورتي

 گردد. سنجش سه نقطه و تعيين متوسط لگاريتمي آن باشد، سه بار صداسنجي در رديف موضعي تلقي مي

 

 استرس گرمايي-2-6

تخيابي  هاي گوناگون بهره گرفته شود، لذا جهت هر شاخص ان است براي ارزيابي ميزان استرس گرمايي از شاخص كه ممكن جا آن از

 گيري آن دداقل در سه نقطيه بيراي هير    كه اندازه WBGTاست. درمورد  شده نظر گرفته در قسمت استرس گرمايي، يك رديف در

 شود. گيري دساب مي ازاي هر فرد، سه مورد اندازه شود، به مي فرد، انجام

 

 پرتوها-3-6

صيورت   اسيت. بديهيسيت در   نظر گرفته شيده  ش، سطر درمورد نيز مشابه استرس گرمايي، باتوجه به نوع پرتوي موردسنج در اين

گيري محسوب مي شود. درصورت انجام دوزيمتري، سطر  ازاي هربار سنجش، يك مورد اندازه گيري از ميزان دريافت پرتو، به متوسط

 اي اختصاص مي يابد. جداگانه

 

 وامل هوابردع-4-6

اسيتفاده براسياس نيوع مياده، داليت       كه تكنيك و روش مورد جا نآْ ... از از گازها، بخارات، گردوغبارها و جهت عوامل هوابرد، اعم

بيود، ليذا    مدت يا بلندمدت(، متفاوت خواهد ماده( و هدف ارزيابي)فردي، محيطي، كوتاه بخار آن و آن)گردوغبار، ميست، دمه يا گاز

يابيد. بيراي ارزييابي مييزان      استفاده، اختصياص وش موردازاي هريك از داالت مزبور، يك سطر جداگانه با ذكر دقيق ر الزم است به

كار وادد و تكراري و هدف يكسان، همراه بيا   مواجهه فردي، وجود سه تا پن  نمونه، ترجيحاً همزمان، جهت يك شغل خاص يا محيط

باشد؛ بنابراين،  يك نمونه شاهد، الزامي مشرايط محيطي نسبتاً يكسان در شرايطي كه تراكم آالينده نزديك به ددود مجاز باشد و ي



نمونه شاهد، موردنياز ميي   نمونه اصلي و يك نفر، دداقل سه كه براي يك جا آن فردي، از برداري جهت ارزيابي مواجهات درمورد نمونه

نمونيه  از آناليز نياز بيه   برداري يا پس كه هنگام نمونه نفر، درصورتي باشد، لذا دداقل تعداد نمونه از يك دالت يك آالينده، براي يك

اگر تراكم آالينده باالتراز ددود مجاز بود، يك نمونه و يك نمونيه شياهد بيراي ييك      بود. بيشتري ادساس نشود، چهار عدد خواهد

هاي كنترلي، وجود دو نمونه)يكي هنگام فعال نبيودن روش كنترليي و ديگيري     نمايد. براي تعيين تثثير روش شغل خاص، كفايت مي

 نمايد. نمونه شاهد، كفايت ميهنگام فعال بودن آن( ويك 

 

 پوسچر بدن و دمل بار-5-6

هاي مختلف استفاده شود، چنيد سيطر بيراي     است از تكنيك كه ممكن جا آن )استرس گرمايي(، از 6-2در اين موارد نيز مشابه بند 

 است. شده ازاي هر روش، درنظر گرفته گيري، به درج تعداد موارد اندازه



 تعالي باسمه

                      ( 1 -هي )فرم  ، واددهاي موجود در كارگاه و مشاغل موجوده كارگاهيمشخصات اول

 صفحه ..... از ..... شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای:                                                       

 تعداد كارگران: تعداد واحد: كارفرما: نام كارگاه: نام

 نوع شیفت ها: تعداد شیفت: :محصول :كارگاه)مترمربع( مساحت

 
 امضا .............................تاریخ:  .........................................سمت:  .......................................کننده:  یلخانوادگی تکم نام و نام

 مهر و امضا ...............................................نام و نام خانوادگی مسئول فنی شرکت: 

 فعالیت اصلی نام واحد واحد كد
 مساحت تقريبی

 )مترمربع(
 تعداد
 كارگر

 عناوين و كد مشاغل

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 تعالي باسمه

 (2 -هي وادد )فرم  آور عوامل زيان

 صفحه ..... از ..... شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای:                                                       

 :شاغلین واحدتعداد  :       مورد ارزيابی واحد كد :مورد ارزيابی نام واحد :های كارگاهتعداد واحد كارگاه: نام

 :كاری )روزانه( متوسط ساعات اضافه نوع شیفت ها: تعداد شیفت: :)مترمربع(واحدمساحت  :واحد فعالیت اصلی
 

 منابع تولید آور عامل زیان
 كارگرانتعداد
 معرض در

 معرض  مشاغل دركد 
 های وضعیت سیستم

 كنترلی موجود
 توضیحات

      صدا

      ارتعاش

      يي / سرماييگرمااسترس 

      شبنف يپرتو ماورا

      پرتو مادون قرمز

      ميدان الكتريكي/مغناطيسي

      ساير پرتوهاي غيريونساز

      پرتو گاما

      كسيپرتو ا

      ساير پرتوهاي يونساز

      نامناسب ييروشنا

      درخشندگي

      وضعيتهاي نامناسب بدن

      بار دمل

 امضا .............................تاریخ:  .........................................سمت:  ....................................... کننده: خانوادگی تکمیل نام و نام

 مهر و امضا ...............................................نام و نام خانوادگی مسئول فنی شرکت : 



 تعالي باسمه

 (3 -هي )فرم در وادد موجودشيميايي  مواد

 صفحه ..... از ..... شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای:                                                       

 كد واحد مورد ارزيابی:        :مورد ارزيابی نام واحد كارگاه: نام

 (خاموش )روشن دارد تهويه موضعی : ندارد (  خاموش )روشن دارد تهويه عمومی مصنوعی : ندارد   سقف   ديوار
 

 تجاري نام ييايميش فرمول نام ماده
 دالت

 تماس

 وضعيت ماده
 مصرف زانيم

 )وادد( درشيفت
 دفعات مصرف

 ددود مجاز

(TWA) 

 رييگ اندازه روش

 )كدروش(
 مشاغل درمعرض )كد(

یه
اول

ی 
بین

ینا
ب

ول 
ص

مح
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 امضا .............................تاریخ:  .........................................سمت:  .......................................کننده:  خانوادگی تکمیل نام و نام

مهر و امضا ...............................................نام و نام خانوادگی مسئول فنی شرکت: 



 

 تعالي باسمه

  (4 -هي )فرم  وادد كروكي         

 صفحه ..... از .....        شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای:                                                

 كد واحد مورد ارزيابی:        :مورد ارزيابی نام واحد كارگاه: نام

 راهنما:                 مقیاس نقشه:             ارتفاع: ×عرض×طول

 
 

                                                

                                                
                                                

                                         
 آيتم عالمت

                                         

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                
 

 امضا .............................:  تاریخ .........................................سمت :  ....................................... : کننده خانوادگی تکمیل نام و نام

 مهر و امضا ............................................... شرکت : نام و نام خانوادگی مسئول فنی



 



 تعالي باسمه

 (5 -هي )فرم  / وظيفه آناليز شغل        
 صفحه ..... از ..... شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای:                                                       

 مشمول: انكارگركل تعداد كد واحد مورد ارزيابی:        :یمورد ارزياب نام واحد

 :)دقیقه( زمان استراحتمتوسط  :روزانه )ساعت( كاری اضافهمتوسط  تعداد وظیفه: 

 

 عنوان

 شغل

 عنوان

 وظيفه

 شرح فعاليت ها

 ترتيب وقوع( )به

ه(
يق
دق
م )
داو
ن ت
ما
ز

 

ي
ار
رك
با

 

ي(
رف
ص
ي م
ژر
نر
)ا

 

 آور وامل زيانع موادشيميايي

 نام
 نحوه

دا تماس
ص

ش 
عا
رت
ا

 

ع(
نو
(

 

ي
ماي
گر
س 
تر
اس

 /

ي
ماي
سر

 

عه
اش
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نو
(

 

ي
ضع
مو
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وش
ر

 

ي
دگ
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 د
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ها
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اس
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نا
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ار
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اب

 

ار
ل ب
دم
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كا

 

عوامل ساير 

 )نوع( آور زيان

  
 

               

 
 

               

 
 

               

  
 

               

 
 

               

 
 

               

  
 

               

 
 

               



 
 

               

 

 

 امضا .............................:  تاریخ .........................................سمت :  ....................................... : کننده خانوادگی تکمیل نام و نام

 مهر و امضا ............................................... نام و نام خانوادگی مسئول فنی شرکت :



 تعالي باسمه

 (6 -هي )فرم  بندي نهايي شناسايي اوليه جمع

 از .....صفحه .....  شركت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای:                                                       

 كل شاغلین در معرض: تعداد كل شاغلین: تعداد كارگاه:نام 

 
 آور عامل زيان

 

  دداقل تعداد كد مشاغل كد وادد

 سنجش موارد

 صدا

    دوزيمتري

    موضعي

    آناليز فركانس

    عمومي

 روشنايي

    روشنايي عمومي

    روشنايي موضعي

    درخشندگي

 ارتعاش
    بدن امارتعاش تم

    بازو –ارتعاش دست 

 استرس درارتي
    استرس گرمايي 

    استرس سرمايي

پرتوها
 

س
)براسا

 
نوع(
     

    

    

    

    

ل هوابرد
عوام

 

ت آالينده،
س نوع و دال

)براسا
 

 
ف(
ش و هد

رو
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

چر 
پوس

نامناس
ن 
ب بد

س 
)براسا

ش(
رو

 

    

    

    

    

 دمل بار
    

    

 ساير موارد
    

    

 

 توضیحات

 

 

 ضاام .............................:  تاریخ .........................................سمت :  ....................................... : کننده خانوادگی تکمیل نام و نام

 مهر و امضا ............................................... نام و نام خانوادگی مسئول فنی شرکت :


