
 

 اجرايي لعم ال دستور 
 اه آور كارگاه شناسايي اوليه عوامل زيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مقدمه 
 

سوي  شده و صحيح به وري و سطح رفاه و آسايش عمومي جامعه و حركت تسخيل تبع آن ، ارتقاي بهره تأمين ، حفظ و ارتقاي سالمت شاغلين و به
استناد  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به. باشد  اي در جوامع انساني مي فعاليتهاي بهداشت حرفهجانبه ، از اهداف اساسي  توسعه پايدار و همه

 .باشد  قانون تشكيالت و وظايف خويش و قانون كار جمهوري اسالمي ايران ، متولي اصلي اين امر در كشور عزيزمان مي
زاي  آور و مخاطره گيري ، ارزيابي و كنترل عوامل و شرايط زيان علمي شناسايي ، اندازه الذكر جز با اجراي يك برنامه منسجم و دستيابي به اهداف فوق

شناسايي اوليه است براي تأمين روش كاري يكنواخت و يكسان براي انجام فعاليتهاي مرتبط با  مجموعه حاضر تالشي. باشد  كار ممكن نمي محيط
كار و وضعيت عوامل  منطبق بر واقعيت از شرايط محيطر چارچوبي واحد ، به تصويري ، تاحدامكان ، تا بتوان با اجراي دقيق مفاد آن د آور عوامل زيان

گرفته ،  البته بديهيست با همه تالش صورت. پيدانمود  دستگيري ،  جهت تدوين يك استراتژي و برنامه مناسب اندازهآور ،  زا و زيان و شرايط مخاطره
موعه خواهدبود كه اميداست تمامي صاحبنظران و كارشناسان محترم ذيربط ، تهيه كنندگان را از نظرات اصالحي مج اشكاالت و نواقص زيادي در اين

 .مند فرمايند  خويش بهره
 



 

 

 

 :توضيحات كلي   –
جهت شناسايي ، .  گيرد انجامكار بدرستي  آور محيط عمل آيد تا شناسايي كامل عوامل زيان هكار بازديداوليه ب بايستي از محيط، از هرگونه اقدام  قبل

گوياي بيشترين مواجهةشاغلين با عوامل و با درنظر داشتن شرايطي كه  (كارخانه) درزمان حداكثر فعاليت كارگاهحضور ضمن 

 .شوند  بازديد و اطالعات ، ثبت ميكارگاه  و محيطهاي كاري  واحدهاي ةاز كلي كارگاه ،اي  حرفه اتفاق مسئول بهداشت به،  آور باشد زيان

ها باشد ، اين  اي كارگاه آور ، از وظايف مسئولين بهداشت حرفه كه براساس ضوابط ، تكميل فرمهاي شناسايي اوليه عوامل زيان درصورتي

در قسمتهاي باال و پايين فرم ، صورت ،  بديهيست در اين. شود  اي همان كارگاه تكميل مي وسيله مسئول بهداشت حرفه فرمها به

 . شود نمي كار ، تكميل دهنده خدمات سالمت بوط به شركت ارايهاطالعات مر

 
دهنده خدمات  اي شاغل در كارگاه يا كارشناس همكار شركت ارايه كننده فرم ، كارشناس بهداشت حرفه كه تكميل درصورتي:  كننده و سمت تكميل -

 .شود  يكار باشد ، نام و امضاي وي در قسمتهاي مربوط در كليه فرمها درج م سالمت

 .باشد  باشد ، درج مشخصات مسئول فني شركت ، الزامي مي كار انجام شده دهنده خدمات سالمت اوليه توسط شركت ارايه كه شناسايي درصورتي:  مسئول فني -

 

 

 ۱ -هـ كارگاه در فرم كل مشخصات اوليه  – ۱
 

 مفهوم كارگاه و واحد -۱-۱
باشد كه  مي (كارگاه)يك كارخانه يا معدن از واحد ، بخشهاي جزئي و قسمتهاي مختلف  باشد و منظور عتي يا معدني مياز كارگاه ، همان كارخانه ، واحد صن منظور

كارگاه به  ، سالن باشد فراهم نميفرم  در يككل اطالعات بزرگ كه امكان تكميل  هاي در كارگاهالبته . شود  عموماً در قالب سالنهاي مختلف توليدي ، شناخته مي
 .گردد  مي تكميل مربوطه فرمهايعنوان واحدهاي جداگانه  هرقطعه ، بهو براي شود  مي كوچكتر تقسيم اتقطع

 

 تعدادكل كارگران -2-۱
فتر ، اگر كارخانه داراي دصورت  بديهيست در اين. باشد  ميدر زمان تكميل فرم ...( كارخانه ، معدن و )منظور تعداد متوسط كل كارگران شاغل در محل كارگاه 

 .شود  بود ، تعداد پرسنل شاغل در اين واحدها ، در فرم درج نمي( مثالً در شهر ديگر)مركزي يا واحدهاي وابسته ديگر ، در محلي مجزا 
 

 تعداد واحد -3-۱
و توليد  سالنهايواحدهاي كارگاه ، ك مبناي تفكي. شود  واحد فرض مي رگاه ، يككل كااند  سالن استقراريافته توليد ، منحصراً در يك مختلف بخشهايكه  درصورتي
، ازنظر محيطي ، كارگاه  دهد كارگران اين مي نشان واحد ، حضور در يك...( . قسمتهاي اداري ، رستوران ، انبارها و )كنند  است كه كارگران در آنها كارمي محلهايي

 . هستندابه آور مش تقريباً درمعرض عوامل زيان
 

 محصول -4-۱
، ( مثالً تعمير موتورهاي ديزلي)و خدمت اصلي ارايه شده ( هاي صنعتي ، كشاورزي و معدني كارگاه)هاي توليدي  يدي كارگاه در صنايع و كارگاهمحصول اصلي تول

 .، نوشته شود .. .ها ، مقاطع آلومينيومي و  انواع شوينده: بديهيست درصورت تنوع باالي محصوالت ، گروه محصوالت مثالً . باشد  هاي خدماتي مي در كارگاه
 

 تعداد و نوع شيفتها -5-۱
بديهيست اگر برخي شاغلين ، داراي شيفت و ساعات . و نوع شيفت كاري غالب شاغلين كل كارگاه شود  باشد كه با عدد بيان مي تعداد شيفتهاي كاري كارگاه مي

 .درج خواهدشد  (5ـ هـ )الزم در فرم آناليز وظيفه  نياز ، اطالعات كاري خاصي باشند ، درصورت
 

 مساحت كل كارگاه -6-۱
 .باشد  منظور مساحت كل زمين محل استقرار كارگاه موردبررسي مي

 

 كار شركت خدمات سالمت -7-۱



طوركه قبالً بديهيست همان. 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
 . قسمت چيزي نوشته نخواهدشد  اي كارگاه انجام شود ، در اين كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه است ، درصورتي شده تذكر داده

 

 كد واحد -8-۱
. شود  مي ننده ، جهت هرواحد ، استفادهك يلنظر تكم شده از هرواحد ، از شماره يا يك كد اختصاصي ، با آوري جمع بندي اطالعات شدن امكان دسته جهت فراهم

 .نيز استفاده خواهدشد گيري  و گزارشهاي اندازهآور  اوليه عوامل زيان كد در ساير فرمهاي مورداستفاده در شناسايي اين
 

 نام واحد -9-۱
تواند باتوجه  كننده مي باشد ، تكميل ه واحد نام خاصي نداشتهك درصورتي. باشد  شده مي است كه هر واحد در كارگاه ، عموماً به آن نام معروف و شناخته منظور نامي

 .شود ، يك نام ، انتخاب نمايد  به فعاليتي كه در آن انجام مي
 

 فعاليت اصلي -۱1-۱
ل برشكاري ، خمكاري و فرز ، فعاليت اصلي شام«  1عمليات اوليه »مثالً  در كارگاهي با نام . باشد  مي( كارخانه)فعاليت هر واحد در مجموعه كارگاه  نمهمتري

است در بيشتر موارد ، فعاليت اصلي واحد با نام آن ، يكي باشد ؛ مثل كارگاه تراشكاري كه فعاليت اصلي آن تراشكاري  البته ممكن. باشد  ورقهاي فوالدي مي
 .قطعات است 

 

 مساحت تقريبي -۱۱-۱
ساحت هرواحد به صورت دقيق ، ذكر مساحت دقيق واحد مطلوبتر خواهدبود ؛ چراكه تعيين البته درصورت تعيين م. باشد  مساحت واحد به صورت تقريبي مي

 .باشد  مساحت ، به صورت دقيق ، جهت تكميل كروكي كارگاه ، ضروري مي
 

 تعداد كارگر -۱2-۱
كنند ،  ني كه طي شيفتهاي مختلف در كارگاه كار ميالزم به يادآوري است جهت اين امر محاسبه كل كارگرا. تعداد كارگر شاغل در هر واحد به طور متوسط است 

 .باشد  ضروري مي
 

 مشاغل درمعرض و كد آنها -۱3-۱
 .شود  در داخل پرانتز ، ثبت مي ،... ( و  T1  ،T2: مثل )واحد وجوددارند همراه با يك كداختصاصي  در آنن مشاغلي كه ويادر هرواحد عن



 

 2 -در فرم هـ  ، بتفكيك ،واحد هر آور  عوامل زيان -2
 

 نام و كدواحد -2-۱
 .شده است  توضيح داده 1-9و  1-8مي باشد كه نحوه تعيين آنها در بندهاي  1- منظور ، دقيقاً همان نام و كدهاي مورداستفاده در فرم هـ

 
 كار شركت خدمات سالمت -2-2

بديهيست همانطوركه قبالً . شود  است ، درج مي آور و تكميل فرم نموده وامل زيانكاري كه اقدام به شناسايي اوليه ع در اين قسمت ، نام شركت يا مؤسسه سالمت
 . قسمت چيزي نوشته نخواهدشد  اي كارگاه انجام شود ، در اين كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه است ، درصورتي شده تذكر داده

 
 فعاليت اصلي -2-2

، «  1عمليات اوليه »مثالً  در كارگاهي با نام . باشد  مي( كارخانه)و مهمترين فعاليت هر واحد در مجموعه كارگاه شد با مي 1 -همان فعاليت ذكرشده در فرم هـ 
 است در بيشتر موارد ، فعاليت اصلي واحد با نام آن ، يكي باشد ؛ مثل كارگاه البته ممكن. باشد  فعاليت اصلي شامل برشكاري ، خمكاري و فرز ورقهاي فوالدي مي

 .تراشكاري كه فعاليت اصلي آن تراشكاري قطعات است 
 

 كاري متوسط ساعات اضافه -3-2
مثالً كار )بديهيست اگر فردي داراي شرايط كاري خاص . شود  از ساعات مصوب ، دركارگاه حضور دارند ، ميزان متوسط روزانه آن ، ثبت مي بيش واحداگر شاغلين 

 .شرايط در فرم آناليزشغل وي ، قابل درج است  نباشد ، اي( در واحدهاي مختلف كارگاه
 

 ارتفاع× مساحت  -4-2
 .در محيطهايي با سقف سوله و موارد مشابه ، ارتفاع متوسط مدنظر قرارگيرد . باشد  منظور ، مساحت كل واحد ضربدر ارتفاع سقف واحد مي

 

  آور عوامل زيان -5-2
فرم گنجانده  دليل اينكه در فرمي جداگانه بررسي خواهندشد ، در اين ور شيميايي بهآ ل زيانمالبته عوا. گيرند  قرارميآور واحد موردبررسي  ستون ، عوامل زيان در اين

اي كه در واحد جهت آن عامل وجوددارد و  درمورد هر عامل زيان آور ، منابع عمده و اصلي توليد آن ، تعداد كارگران درمعرض ، سيستمهاي كنترلي فني. نشده اند 
كار در حدودي  آور ، وجود عامل در محيط است كه در بررسي عوامل زيان ذكر اين نكته ضروري. عناوين و كد مشاغل درمعرض آنها ، موردبررسي قرارخواهدگرفت 

آور  رد ؛ لذا ذكر اين نوع عوامل زيان، بايد موردتوجه و دقت قرارگيباشد  شود كه ميزان آن زير حدودمجاز تماس شعلي مي توجه باشد ، حتي اگر احتمال داده كه قابل
 :باشند  موارد مي آور موردنظر شامل اين عوامل زيان. باشد  نيز ضروري مي

 

است باعث  در ارزيابي منابع صدا ، كليه منابع صدايي كه ممكن. باشد  اعم از انواع صداهاي يكنواخت ، متغير ، ضربه اي ، عمومي يا موضعي مي:  صدا -الف

هاي  ايزوالسيون ، مافلرها ، ديواره)سيستمهاي كنترل فني صداي منبع و صدا در محيط  .اي نيز شوند بايد موردتوجه قرارگيرد  هاي منقطع يا كوبهايجاد صدا
 .نيز بايد مدنظر قرارگيرند ...( متخلخل ، مانعهاي صوتي ، اتاقكهاي اپراتوري و 

 

ها ، تشكچه و دستكشهاي ضدارتعاش ،  سيستمهاي كنترلي شامل انواع ميراكننده. باشد  بدن مي بازو و تمام-شامل انواع ارتعاش دست:  ارتعاش -ب

 .در اين بخش بايد موردبررسي واقع شوند ... فوندانسيونهاي مخصوص و 
 

نخواهندداشت ، لذا هردوي  آور ، استرس گرمايي و سرمايي به صورت همزمان وجود ازآنجاكه هنگام بررسي عوامل زيان:  استرس گرمايي يا سرمايي -ج

مثالً براي كارگري كه در فصل . باتوجه به فصل ، منابع ايجاد استرسهاي گرمايي يا سرمايي ، مشخص خواهندشد . شوند  موارد در يك سطر ، بررسي مي اين
كننده  سيستمهاي كنترلي ازقبيل وسايل خنك. س مي باشند كند ، سرماي هوا و براي كارگر سردخانه ، تجهيزات سرمازا ، منبع ايجاد استر باز كارمي سرما ، محيط

 .باشند  ازجمله تجهيزات كنترلي در اين قسمت ، باتوجه به نوع استرس ، مي... ، سايبان ، وسايل گرمايشي ، شيلدهاي محافظ ، هواكشها و...( كولر ، پنكه و )
 

، ... ازقبيل كوره ، نور خورشيد ، جوشكاري وو وجود منابع توليد اين پرتوها درصورت مواجهه شاغل  :  پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز -د

 .شوند  مشخصات مواجهه با آنها و سيستمهاي كنترلي مرتبط ، درج مي
 

 ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي -هـ 



 

، نام و ... الذكر ، مثل امواج مايكروويو ، ليزر و  فوقدرصورت وجود منابع توليد پرتوهايي غيراز پرتوهاي غيريونساز :  ساير پرتوهاي غير يونساز -و

 .شود  مشخصات آن ، نوشته مي
 

، منحصر ( جهت راديوگرافي و ساير كاربردها)حاضر در بيشتر محيطهاي صنعتي ، عمده كاربرد پرتوهاي يونساز  ازآنجاكه درحال:  پرتوهاي گاما و ايكس -ز

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

 .شود  ، مشخصات آنها در اين سطر درج مي... درصورت وجود منابع توليد پرتوهاي يونساز ديگر ، ازقبيل آلفا ، بتا و :  ساير پرتوهاي يونساز -ح

 

گيري و ارزيابي  باتوجه به ضوابط و شرايط مذكور در پروتكل كشوري اندازه از روشنايي طبيعي و مصنوعي ، نامناسب ، اعم روشنايي:  روشنايي نامناسب -ط

 .باشد  روشنايي و درخشندگي مي

 .  شود  قسمت درج مي شد ، اطالعات مربوطه در اين براساس ضوابط كشوري ، اگر احتمال مواجهه شاغلين با درخشندگي نامناسب داده مي:  درخشندگي -ي

 

است يك يا چند مورد از   زا براي شاغل مي باشد كه ممكن پوسچرهاي بدني نامناسب و مخاطرهشامل انواع  : كار ن حينوضعيتهاي نامناسب بد -ك

حركات مكرر و زدن ، خمش يا چرخش مكرر كمر يا گردن ، كار دست در باالتر از سطح شانه ،  ايستادن يا نشستن طوالني مدت ، جمباتمه: موارد باشد  اين
 ...ا و مفاصل ، خمش مچ يا مفاصل ، انقباضات عضالني شديد و طوالني وتكراري اندامه

 

 حمل بار -ل
 

فشار كم يا زياد هوا يا : نياز به بررسي دارند ، شامل احتماالً اند ، ولي  كه در جدول ذكر نشدهآوري  ساير عوامل زيانقسمت ،  در اين:  آور ساير عوامل زيان -م

 .شوند  ، در دو سطر پاياني جدول ، ذكر مي... كاري ، مسايل شناختي و  از حدتوان ، نوبت پلكان ، كار فيزيكي بيش رفتن از محيط ، باال و پايين
 

 سيستمهاي كنترليوضعيت  -6-2
و ( ذكرنوع)وجوددارد : د شو شرح ، ارزيابي مي اين وضعيت سيتمهاي كنترلي ، بهعامل ،  آور ، باتوجه به تكنيكهاي موجود براي كنترل آن درمورد هر عامل زيان

 .قبول نيست ، اصالً وجودندارد  استفاده يا قابل قبول نيست ، وجوددارد ، معيوب و قابل قبول است ، وجوددارد ، فعال است ولي قابل فعال و قابل
 

 مشاغل درمعرض و كد آنها -7-2
در ) بود شده ثبت  1 -آن كه در فرم هـ باشند و كداختصاصي  عامل مي درمعرض آنا ً احتماالً يا قطعآور ، عنوان مشاغلي كه  در هرواحد و درمورد هر عامل زيان

 .شود  مي درج، (شد توضيح داده 1-11بند



 

 3 -د در هر واحد در فرم هـ وموادموج -3
 

 كار شركت خدمات سالمت -۱-3
بديهيست همانطوركه قبالً . شود  است ، درج مي آور و تكميل فرم نموده زيانكاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل  در اين قسمت ، نام شركت يا مؤسسه سالمت

 . قسمت چيزي نوشته نخواهدشد  اي كارگاه انجام شود ، در اين كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه است ، درصورتي شده تذكر داده

 
 كد واحد -2-3

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

 سقف –ديوار  -3-3
در قسمت مربوطه ، ها گردد ،  كه منجربه محصورشدن آالينده نحوي درصورت محصوربودن كامل يا ناقص فضاي كارگاه و وجود ديوار يا سقف ، در اطراف واحد به

 .شود  زده مي( ) عالمت 
 

 مصنوعي تهويه عمومي -4-3
، وضعيت روشن يا خاموش بودن  ناكارآمد، حتي درصورت ناقص يا ( ردويا ه دمنده يا مكندههواكش )عي درصورت عدم وجود يا وجود سيستم تهويه عمومي مصنو

 .شود  مي مشخص(  ) بودن آن در قسمت مربوطه با عالمت 
 

 تهويه موضعي -5-3
، وضعيت روشن يا بودن  ناكارآمدناقص يا ، حتي درصورت ( كننده آوري جمعهود حداقل شامل هواكش و ) موضعيدرصورت عدم وجود يا وجود سيستم تهويه 

 .شود  مي مشخص(  ) خاموش بودن آن در قسمت مربوطه با عالمت 
 

 نام ماده -6-3
 .باشد  منظور نام شيميايي و اصلي ماده مي

 

 فرمول شيميايي -7-3
 .باشد  فرمول فشرده شيميايي ماده ، مدنظر مي

 

 نام تجاري -8-3
 .شود  قسمت نام تجاري مربوطه نوشته مي شود ، در اين ي مزبور به نام تجاري خاصي شناخته مي ظر ، مادهكه در كارگاه موردن درصورتي

 

 حالت تماس -9-3
، وجود ( پوستي ، استنشاقي ، گوارشي)است براي يك ماده ، چندين حالت تماس  البته ممكن. تماس شاغلين با مواد موجود در كارگاه است  ي حالت اصلي و عمده

باشد كه دراثر  ماده درصورتي مهم مي الرم به ذكر است حالت تماس پوستي با يك. از يك حالت تماس ، بالمانع است  صورت ، ذكر بيش باشد كه در اين شتهدا
صورت هوابرد  واد بهكه فرد با م درصورتي .باشد  وجودداشته( مثل خورندگي يا تحريك)تماس پوستي ، احتمال جذب پوستي ماده يا عوارض موضعي روي پوست 

 .شود  نيز مشخص... صورت هوابرد ، ازقبيل گاز ، بخار ، اسپري ، گردوغبار و ذرات ، فيوم و  تماس داشت ، بايد حالت ماده به
 

 وضعيت ماده -۱1-3
و الياف ...( صابون و آب)مايعات روانكاري . باشد  اوليه ميگيرد ، ماده  عنوان ماده اوليه براي انجام يك فرايند مورداستفاده قرارمي ي موردنظر در كارگاه ، به اگر ماده

و اگر ماده ، نتيجه فرايندهاي موجود در واحد بود ، محصول تلقي مي گردد ، . باشد  جمله مي ، از اين...( سنگ ، پشم شيشه و پشم)ها  عايقكاري خطوط لوله و كوره
ي  گروه ، مواد توليدشده دراين. شود  گرفت ، بينابيني تلقي مي اي ديگر مورداستفاده قرارمي جهت توليد ماده اي در همان واحد توليد و سپس مجدداً اگر ماده در ماده

 .گيرند  هاي فلزي نيز ، قرارمي ناخواسته ، مثل دمه
 

 در شيفت ميزان مصرف -۱۱-3
 :باشد  مورد ، ذكر توضيحاتي ضروري مي در اين. شود  ص ميجهت تعيين ميزان حدودي مواجهه شاغلين ، ميزان متوسط مصرف ماده درطول يك شيفت ، مشخ



بنابراين در قسمت ميزان مصرف . باشد  فرم جهت ذكر كليه مواد موجود در واحد است ، لذا ذكر اطالعات مواد توليدشده درواحد نيز ضروري مي چون اين -
 .شود  توليد مواد توليدي ، درج مي ن، ميزا

 .باشد  ، ذكر ميزان آنها ضروري نمي...( هاي فلزي و  مثل ميزان بخارات اسيدي يا ميزان دمه)اي مشخص نبود  ف مادهاگر ميزان توليد يا مصر -
 است... واحد مصرف ، همان تن ، كيلوگرم يا ليتر و -

 

 دفعات مصرف -۱2-3
زمانهاي خاصي مورداستفاده باشد ، در اين صورت بايد در است فقط در  اي در كل زمان فعاليت واحد در آن وجود داشته باشد ويا ممكن است ماده ممكن
بديهيست اين بخش باتوجه به متوسط كاركرد كارگاه و به ... . بار ، روزي دوساعت و كل شيفتها ، ماهي يك: شود ، مثالً  مربوطه وضعيت آن مشخص قسمت

 .شود  صورت كلي تكميل مي
 

 حدود مجاز تماس -۱3-3
اگر ماده فاقد حدودمجاز تماس شغلي در ايران بود ، . باشد  باشد و ساير حدودمجاز مدنظر نمي ماده مي TWAشغلي ايران براساس  ترجيحاً حدود مجاز تماس

 (OSHA PEL 12ppm: مثل )شود  حدود تماس شغلي ساير سازمانهاي مرتبط ، باذكر نام سازمان ، درج
 

 (كد روش)گيري  روش اندازه -۱4-3
 NIOSH 1555: شود ، مثل  است ، همراه با ذكر نام سازمان ، ذكر مي گيري ماده كه توسط سازمانهاي معتبر ارايه شده به روش اندازهاستانداردمتد مربوط 

 

 مشاغل درمعرض -۱5-3
ذكرشد ،  1-11ند ، مطابق روشي كه در ب( 1 -شده در فرم هـ  مشاغل درج)باشند  ي فرم درمعرض تماس با ماده مي كننده كد مشاغلي كه ازنظر تكميل

 .شوند  مي درج



 

  4 -هرواحد در فرم هـ  كروكي -4
كروكي براي تعيين مواردي از  تكميل اين. باشد  كروكي واحدها ، الزامي مي، تكميل  گيري اندازهريزيهاي بعدي فرآيند  منظور برنامه جهت ثبت اطالعات اوليه به

 :باشد  قبيل ، الزامي مي اين
 پها جهت ارزيابي روشنايي عموميتعيين چيدمان الم -
 هاي موردنظر جهت سنجش درخشندگي يا روشنايي موضعي تعيين ايستگاه -
 تهيه نقشه صوتي كارگاه -
 صداسنجي موضعي -
 كاريارزيابي پستهاي  -
 سنجش محيطي عوامل هوابرد  -
 (گرما ، سرما ، فشار) كار محيطشرايط جوي  -
 پرتوها -
 

واحد ،  موردنظر ، كافي نبود ، تكميل چند فرم مجزا براي يك آور عوامل زيانم كروكي براي درج اطالعات موردنياز تمام كه تكميل يك فر درصورتي
 .باشد  بالمانع مي

، جهت جغرافيايي در ( باتوجه به نوع عامل)آور  هرعامل زيان گيري اندازهجهت است ضمن تكميل كليه اطالعات موردنياز  الزمدر اين كروكي ، 
است كليه اطالعاتي  خصات ، الزم؛ اين اطالعات و مششوند  مربوطه و كليه مشخصات ضروري ديگر ، در محل راهنماي نقشه و روي نقشه ، كامال مشخص محل

، درهاي باز ،  هاي بسته پنجره هاي باز يا داراي شيشه شكسته ، پنجره: ازقبيل ، گردد  را شاملباشد  آور موردنياز مي كه جهت ارزيابي عوامل زيان

و  ، مسيرهاي تردد كارگرانآالت روشن ، ماشين آالت خاموش ، چراغهاي روشن ، چراغهاي خاموش يا خراب  درهاي بسته ، ماشين

 .شود  مي استفاده نيز..( د و رصدا ، روشنايي ، عوامل هواب) كار محيط آور عوامل زياني  كليه گيري اندازهدهي  فرم در گزارش است ، اين الزم به توضيح.  ...



 

 5 -آناليز شغل يا وظيفه در فرم هـ  -5
تجزيه و تحليل و بررسي .  قرارگيرند  گيري اندازهصورت فردي مورد  ي است كه بايد به آور دسته از عوامل زيان فرم اساسيترين فرم در تعيين و تشخيص آن اين

. گيرد  صورت مي( job or task analysis)كار ، درقالب فرم مزبور و بارعايت اصول آناليز شغل يا وظيفه  اجزاي مختلف هر شغل يا وظيفه در محيط
ي كه فرد طي فرآيندهاي مختلف شغلي  آور كار ، ميزان كار و ميزان استراحت ، انواع عوامل زيان بديهيست ازآنجاكه درقالب فرم مذكور نوع شغل ، متوسط ساعات

 آور عوامل زيانگيرند ، لذا هنگام تكميل آن و طي آناليز شغل ، هر شرايطي كه بر ميزان و نحوه مواجهه فرد با  وكار دارد ، مورد ارزيابي قرارميخويش با آنها سر
عنوان نمونه  ل ، جدول زير بهجهت روشن شدن نحوه تفكيك و آناليز مشاغ. را واردنمود  شود و بايد در فرم اطالعات آن اي جديد تلقي مي باشد ، وظيفه تأثير داشته
 :شود  ، بيان مي

 

 شرح فعاليتها (Sub Task)زيروظايف  (Task)وظايف  (Job)عنوان شغل 

 تراشكار

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

 سازي دستگاه آماده

 نظافت دستگاه
از ... ها و استفاده از فرچه جهت نظافت براده

 ، نصب نقشه در محل مربوطه روي دستگاه

 بازديد و گريسكاري دستگاه
بررسي سيستم برق و مكانيك دستگاه ، 

 (درصورت نياز)گريسكاري 

 نصب قطعه كار

 انتخاب قطعه
بررسي قطعات خام موجود و انتخاب يكي از 

 قطعات جهت تراش

 بلندكردن قطعه از زمين برداشتن قطعه از زمين

 حمل و جابجايي قطعه تا دستگاه اهحمل قطعه تا دستگ

 نصب قطعه به سه نظام
كردن پيچها با  نظام و سفت اتصال قطعه به سه

 نظام آچار سه

 تراش قطعه

  روشن كردن دستگاه

  كنترل دستگاه هنگام كار

 ها با كوليس كنترل اندازه كنترل قطعه در حال تراش

 كردن دستگاه خاموش

  جداكردن قطعه

  راردادن قطعه در محل مخصوصق

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

 
است فاقد زير وظيفه  است داراي زيروظايف بسيار محدودي باشند و بعضي ممكن شود ، برخي وظايف ممكن مي شده مشاهده همانگونه كه در مثال ارايه

 .باشد  كننده فرم مي ميلامر ، برعهده تك تشخيص اين. باشند 
 
 

 كار شركت خدمات سالمت -۱-5
بديهيست همانطوركه قبالً . 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

 . قسمت چيزي نوشته نخواهدشد  اي كارگاه انجام شود ، در اين اشت حرفهكه شناسايي اوليه توسط مسئول بهد است ، درصورتي شده تذكر داده
 

 كد و عنوان -2-5
 .باشد  يافته به آن مي و كد اختصاص 1 -منظور عنوان شغل ذكرشده در فرم هـ 

 

 تعداد كارگران مشمول -3-5
يا  Similar Exposure Group)بندي در گروه مشابه و يكسان  ل دستهآور قاب منظور تعداد كارگراني است كه ازنظر شرايط شغلي و مواجهات با عوامل زيان

Homogeneous Exposure Groups )ازقبيل  ،از متدهاي علمي مو ردتأييد مراجع معتبر  امر استفاده جهت تعيين اين. باشند  ميAIHA است  الزامي. 
 

 تعداد زيروظيفه -4-5



تعريف آور شود ، زيروظيفه جديد  نحوي كه منجر به تغيير نوع و ميزان مواجهات با عوامل زيان شده به يت انجامباتوجه به شرح وظايف فرد ، درصورت تغيير فعال
 .از فرم اضافي ، الزامي خوهدبود  وظيفه خاص ، استفاده از سه زيروظيفه جهت يك بديهيست درصورت وجود بيش .گردد  مي

 

 متوسط زمان استراحت-5-5
يافته به صرف  آور ناشي از آن ، تماس ندارند ، مثل متوسط مجموع زمانهاي اختصاص هايي است كه شاغلين اين شغل ، با عوامل زيانمنظور متوسط مجموع زمان

مجموع كاري روزانه ، بايد با  بديهيست مجموع اين زمانها با مجموع زمانهاي كارهاي آناليزشده در جدول و متوسط اضافه... . غذا ، تعويض لباس ، صرف چاي و 
 .زمان حضور شاغل در كارگاه ، برابر باشد 

 

 زيروظيفه/ عنوان وظيفه  -6-5
شود و  ستون نوشته مي ، همان عنوان وظيفه در اين( شغل ، فاقد زيروظيفه بود)بندي بود  كه مجموع كل فعاليتهاي شاغل در يك گروه قابل طبقه درصورتي
ها  است در برخي كارگاه ، عنواني است اختياري كه ممكن؛ دراين صورت است  عنوان مناسب براي آن ، الزاميتك زيروظايف و انتخاب  صورت ، درج تك درغيراين

بديهيست ازآنجاكه مبناي اصلي تفكيك . شود  شده ، نوشته شود يا آنكه باتوجه به بررسي و پايش كاركرد شاغل ، تكميل باتوجه به شرح وظايف شغلي ازقبل تعيين
صورت متنوع تماس  به آور عوامل زيانباشد ، اگر حين انجام يك زيروظيفه ، شاغل با  از آن فعاليت مي يا درحقيقت ريسكهاي ناشي آور وامل زيانعهر زيروظيفه ، 

شود ولي اگر  ، تعريف« تميزكاري»است زيروظيفه  داشت ، بايد باتوجه به تغيير نوع مواجهات ، زيروظايف جديدي تعريف شود ؛ مثالً درمورد شغل تراشكار ، ممكن
متفاوت است ، بايد مرحله « تميزكاري»شود ، چون نوع مخاطرات در اين دونوع  انجام( عنوان مثال ، با برس سيمي و هوا به)در دومرحله « تميزكاري»
 .، تفكيك نمود « تميزكاري با هواي فشرده»و « تميزكاري با برس»را به دو زيروظيفه « تميزكاري»
 
 

 (ترتيب وقوع به)اليتها شرح فع -7-5
 .اين توضيحات بايد شامل ابزارآالت مورداستفاده نيز باشد . دهد  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  برحسب دقيقه ، مدت

 

 (رژي تقريبي مصرفيان)باركاري  -9-5
 195و  191اطالعات موجود در صفحات توان از  جهت تعيين اين ميزان انرژي مي. باشد  يروظيفه موردنظر مي ميزان انرژي مصرفي تقريبي فرد ، طي انجام ز

 .گيري نمود  وزارت بهداشت بهره( OEL)كتابچه حدود تماس شغلي 
 

 ماسمواد درتماس با فرد ، حالت ت مهمترين -۱1-5
، درج شده ( مواد موجود در واحد) 1 -مواد بايد قبالً در فرم هـ  بديهيست كه اين. اقتضاي شغلس ، باآنها سروكار دارد  دسته از موادي است كه فرد به منظور آن

عنوان واسطه يا محصول كه  د موادي بهالبته درصورت تولي. شود  يان ميب( 1-1-4شده در بند  مطابق توضيحات داده)در ادامه مهمترين حالت تماس . باشند 
، ضروري  برداري نمونهتعيين دقيق نوع آنها جهت انتخاب متد ضمناً دارد ، مثل فيومهاي جوشكاري ،  قسمت ضرورت در اينذكر آنها شاغل با آنها تماس دارد نيز 

 .باشد  مي
 

 آور عوامل زيانساير  -۱۱-5
قرارگيرند ،  گيري اندازهفردي مورد  صورت دارد و بايد به ي نيز كه فرد با آنها تماسآور عوامل زيانشوند ، ساير   مي ازاين ذكر كه پيش ي آور عوامل زيانغيراز 

 .شوند  مشخص مي



 

 6 -در فرم هـ  آور عوامل زياناوليه  بندي شناسايي جمع -6
گرفته و  باتوجه به نتايج حاصله و برآورد انجام،  آور عوامل زياني  اوليه ناساييي اطالعات موردنياز ، در فرآيند ش آوري كليه ي فرمها و جمع از تكميل كليه پس

 .گردد  تكميل مي نهاييبندي  فرم جمعاي مربوطه ،  بررسي دقيق آناليز مشاغل و درخواست و نياز كارفرما و مسئول بهداشت حرفه
 

 صدا -۱-6
، موضعي ، آناليز فركانس يا دوزيمتري ، تعيين ( تهيه نقشه صوتي)تفكيك عمومي  اسنجي موردنظر بهشده ، تعداد موارد صد بيني باتوجه به اهداف گوناگون پيش

كه براي اعالم صداي موجود در يك ايستگاه كاري مشخص ، نياز به سنجش سه نقطه و تعيين متوسط لگاريتمي آن باشد ، سه بار  بديهيست درصورتي. مي شود 
 .گردد  صداسنجي در رديف موضعي تلقي مي

 

 استرس گرمايي -2-6
است براي ارزيابي ميزان استرس گرمايي از شاخصهاي گوناگون بهره گرفته شود ، لذا جهت هر شاخص انتخابي در قسمت استرس گرمايي ، يك  ازآنجاكه ممكن

گيري حساب  ازاي هر فرد ، سه مورد اندازه شود ، به مي گيري آن حداقل در سه نقطه براي هرفرد ، انجام كه اندازه WBGTدرمورد . است  شده رديف درنظر گرفته
 .شود  مي

 

 پرتوها -3-6
گيري از ميزان دريافت پرتو  بديهيست درصورت متوسط. است  مورد نيز مشابه استرس گرمايي ، باتوجه به نوع پرتوي موردسنجش ، سطر درنظر گرفته شده در اين

 .اي اختصاص مي يابد  درصورت انجام دوزيمتري ، سطر جداگانه. محسوب مي شود  گيري ازاي هربار سنجش ، يك مورد اندازه ، به
 

 عوامل هوابرد -4-6
گردوغبار ، ميست ، دمه يا )ازآْنجاكه تكنيك و روش مورداستفاده براساس نوع ماده ، حالت آن ... از گازها ، بخارات ، گردوغبارها و  جهت عوامل هوابرد ، اعم

ازاي هريك از حاالت مزبور ، يك سطر جداگانه  ، متفاوت خواهدبود ، لذا الزم است به( مدت يا بلندمدت فردي ، محيطي ، كوتاه)هدف ارزيابي  و( ماده گازوبخار آن
كار  خاص يا محيط براي ارزيابي ميزان مواجهه فردي ، وجود سه تا پنج نمونه ، ترجيحاً همزمان ، جهت يك شغل. يابد  وش مورداستفاده ، اختصاصبا ذكر دقيق ر

ك نمونه شاهد ، الزامي واحد و تكراري و هدف يكسان ، همراه با شرايط محيطي نسبتاً يكسان در شرايطي كه تراكم آالينده نزديك به حدود مجاز باشد و ي
، موردنياز مي باشد ، لذا  نمونه شاهد مونه اصلي و يكن نفر ، حداقل سه فردي ، ازآنجاكه براي يك برداري جهت ارزيابي مواجهات باشد ؛ بنابراين ، درمورد نمونه مي

از آناليز نياز به نمونه بيشتري احساس نشود ، چهار عدد  برداري يا پس كه هنگام نمونه نفر ، درصورتي حداقل تعداد نمونه از يك حالت يك آالينده ، براي يك
براي تعيين تأثير روشهاي كنترلي ، . نمايد  نه و يك نمونه شاهد براي يك شغل خاص ، كفايت مياگر تراكم آالينده باالتراز حدود مجاز بود ، يك نمو .خواهدبود 

 .نمايد  ويك نمونه شاهد ، كفايت مي( يكي هنگام فعال نبودن روش كنترلي و ديگري هنگام فعال بودن آن)وجود دو نمونه 
 

 پوسچر بدن و حمل بار -5-6
گيري ،  است از تكنيكهاي مختلف استفاده شود ، چند سطر براي درج تعداد موارد اندازه ، ازآنجاكه ممكن( استرس گرمايي) 1-6-2در اين موارد نيز مشابه بند 

 .است  شده ازاي هر روش ، درنظر گرفته به



 ( 1 -هـ فرم )و واحدهاي آن ه کارگاه يمشخصات اول

 .....از ..... صفحه                                      ................................   كار سالمت شركت خدمات                                                         

 : ........  تعداد واحد: ......... تعدادكل كارگران ...................: ...(مترمربع)كارگاه مساحت كل: ........................... كارفرما نام .............: .......................كارگاه نام
 : ..............................................................نوع شيفتها : ......... تعداد شيفت ...................................................... :محصول

 

 يمساحت تقريب فعاليت اصلي نام واحد واحد كد 
 (مترمربع)

 تعداد

 كارگر
 مشاغلو كد عناوين 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 امضا. ............................:  تاريخ............. : ............................سمت ............. ..........................:  كننده خانوادگي تكميل نام و نام

 مهر و امضا: ...............................................  شركت نام و نام خانوادگي مسئول فني



 (2 -هـ فرم )واحد  آور عوامل زيان

 .....از ..... صفحه                     .............................: .... کارخانه/  کارگاه نام.....  ........................... کار سالمت شرکت خدمات          

 ......... × ........: ارتفاع  ×مساحت     ..........( : روزانه)كاري  متوسط ساعات اضافه .........:  شيفت تعداد  ..........:  تعداد كارگر ...........:  تعداد مشاغل ............................:  فعاليت اصلي   .......... :كدواحد  ...................:  نام واحد

 منابع توليد آور عامل زيان
 كارگرانتعداد

 مشاغل درمعرض و كد درمعرض
 وضعيت سيستمهاي

 موجود كنترلي
 توضيحات

      صدا

      ارتعاش

      سرمايي/ يي گرمااسترس 

      بنفش يپرتو ماورا

      پرتو مادون قرمز

      مغناطيسي/ميدان الكتريكي

      ساير پرتوهاي غيريونساز

      پرتو گاما

      كسيپرتو ا

      ساير پرتوهاي يونساز

      نامناسب ييروشنا

      درخشندگي

      وضعيتهاي نامناسب بدن

      بار حمل

      

      

 امضا. ............................:  تاريخ: ......................................... سمت ............. ..........................:  كننده خانوادگي تكميل ام و نامن



 امهر و امض: ...............................................  شركت نام و نام خانوادگي مسئول فني



 

 (3 -هـ فرم ) موادموجود در واحد

 .....از ..... صفحه   : ...............واحد کد      ................................              کار سالمت شرکت خدمات                                                           

 (خاموش روشن) دارد ندارد: تهويه موضعي (  خاموش روشن) دارد ندارد:  تهويه عمومي مصنوعي  سقف   ديوار
 

 تجاري نام ييايميش فرمول نام ماده
 حالت

 تماس

 وضعيت ماده
 مصرف زانيم

 (واحد) درشيفت

دفعات 

 مصرف
 حدود مجاز

(TWA) 

 رييگ اندازه روش
 (کدروش)

 (کد)مشاغل درمعرض 

يه
اول

ي 
بين

ينا
ب

ول 
ص

مح
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 امضا. ............................:  تاريخ....................... : ..................سمت ............. ..........................:  كننده خانوادگي تكميل نام و نام

مهر و امضا: ...............................................  شركت نام و نام خانوادگي مسئول فني



 

 : ............... واحدد ك                        (4 -هـ فرم ) واحد کروکي

 .....از ..... صفحه         ................................ كار سالمت دهنده خدمات هئشركت ارا                                                 

 راهنما                  :            مقياس نقشه  – :..........رگرتعداد كا..... .........................:  ارتفاع × عرض × طول: ..........  كدواحد ...........................: ..نام واحد  
 

                                                
                                                

                                                

                                         
 آيتم عالمت

                                         

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
                                                

                                                

                                                
 

 امضا. ............................:  تاريخ: ......................................... سمت ............. ..........................:  كننده خانوادگي تكميل نام و نام

 مهر و امضا: ............................................... شركت  فنينام و نام خانوادگي مسئول 
 

(رديف اول است،  1يعني شغلي كه در فرم شماره  T1 :مثال) N:نمونه S:مواد T:شغل  M:التآ ماشين:كدهاي مورد استفاده



 ................................ کار سالمت شرکت خدمات                                     (5 -هـ فرم ) وظيفه/  آناليز شغل   

 .......از ....... صفحه        ... .............................: ..عنوان  .............: كد        

  : .............تعداد زير وظيفه..............  :( دقيقه) زمان استراحتمتوسط .................  :  (عتسا)روزانه  كاري اضافهمتوسط .............. ...: .... شيفت نوع............ : مشمول انكارگركل تعداد
 

 عنوان

 وظيفه

 عنوان

 زيروظيفه

 شرح فعاليتها

م  (ترتيب وقوع به)
داو

ن ت
ما

ز
(

قه
قي

د
) 

ي
ار

رک
با

 

 (
ي

رف
ص

ي م
ژر

نر
ا

) 

 آور وامل زيانع موادشيميايي

 نام
 نحوه

دا تماس
ص

 

 اشارتع

 (نوع)

ي
ماي

گر
س 

تر
س

ا
 /

ي
ماي

سر
 

 اشعه

 (نوع)

ي
ضع

مو
ي 

ناي
ش

رو
 

 /
ي

دگ
شن

رخ
د

 

وضعيتهاي نامناسب 

 (نوع)بدن 
ب

اس
من

 نا
ار

رک
زا

اب
 

ار
ل ب

حم
ي 

يك
يز

رف
کا

 

عوامل ساير 

 آور زيان

 (نوع)

    

  

           

    

  

           

    

  

           

    

  

           

    

  

           

 

اامض............ ...........................:   فني خانوادگي مسئول نام و نام                                      امضا. ............................:  تاريخ............. ..........................:  كننده خانوادگي تكميل نام و نام



 

 (6 -هـ فرم ) بندي نهايي شناسايي اوليه جمع

 .....از ..... صفحه : .......................................نام کارگاه ................................       کار سالمت دهنده خدمات شرکت ارايه            

 
 حداقل تعدادمواردسنجش کد مشاغل کد واحد آور عامل زيان

 صدا

    دوزيمتري

    موضعي

    آناليز فرکانس

    عمومي

    روشنايي عمومي

    روشنايي موضعي

    درخشندگي

    بدن ارتعاش تمام

    بازو –ارتعاش دست 

استرس گرمايي 

 (براساس روش)

    

    

    

    استرس سرمايي

پرتوها
 

(
س

براسا
 

نوع  

 
ش

پرتوورو
) 

    

    

    

    

    

ل هوابرد
عوام

 

(
ش و 

ت آالينده ، رو
س نوع و حال

براسا

ف
هد

) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ن 
)پوسچر بد

س 
براسا

ش
رو

) 

    

    

    

    

 حمل بار
    

    

 

 امضا. ............................:  تاريخ: ......................................... سمت ......... ..............................:  كننده خانوادگي تكميل نام و نام

ضامهر و ام: ...............................................  شركت نام و نام خانوادگي مسئول فني




