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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 معاونت بهداشتی

 

 

 الزامات عمومی ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 

 1396مردادماه سال

 

 قانون کار تدوین شده است. 96و تبصره یک ماده  85ماده این الزامات براساس 

مورد  زنجاناین الزامات در دوره هاي زماني معين توسط کميته نظارت بر عملكرد شرکت هاي خصوصي استان 

 .بازنگري  قرار خواهد گرفت و هر تغييري در زمان بازنگري در جدولي که در انتهاي همين بخش است ثبت مي گردد

 



 مقدمه:

قانون کار ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ریزي ، کنترل ، ارزشييابي و بازرسيي در    196ماده  1: طبق تبصره 1

 زمينه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمينه به عمل آورد .

سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي کارخانيه هيا موظدنيد قيداقل      صادره از 8/5/82مورخ  8621: طبق بخشنامه شماره 2

 ساليانه یكبار نسبت به اندازه گيري عوامل زیان آور محيط کار خود اقدام نمایند .

 ي صورت گيرد .ا: اندازه گيري عوامل زیان آور محيط کار طبق بخشنامه مذکور الزم است قبل از شروع معاینات دوره 3

ها و بررسي اقدامات کنترلي انجام شده به عهده کارشيناس   یک از آن ي کليه مشاغل موجود در کارخانه، عوامل زیان آور هر: شناسای4

 بهداشت قرفه اي مي باشد .

 : تشخيص عوامل زیان آوري که نياز به ارزیابي و بررسي دارند به عهده کارشناس بهداشت قرفه اي مي باشد.5

عوامل زیان آور دستيابي به مقادیر واقعي عوامل زیان آور موجود در محيط کار و مقایسه آنها با مقادیر استاندارد هدف از اندازه گيري : 6

 و در صورت نياز انجام اقدامات کنترلي مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزامات:

عواميل زیيان آور محييط هياي     هاي ارائه دهنده خيدمات بهداشيت قرفيه اي جهيت اجيراي پيرواه انيدازه گييري          شرکت (1ماده 

 سيایر  شيرکت هياي تحيت پوشيش      و باشيد  زنجيان مجوز فعاليت از معاونيت بهداشيتي دانشيگاه عليوم پزشيكي       باید دارايکاري 

همياهنگي معاونيت بهداشيتي ميي تواننيد اقيدام بيه ارائيه          بيا قيرار دارنيد    3یيا   2در سيح   که کشور هاي علوم پزشكي  دانشگاه

 .ایندخدمات بهداشت قرفه اي نم

فقييط در قييوزه  زنجيياندانشييگاه علييوم پزشييكي  داراي مجييوز از معاونييت بهداشييتيبهداشييت قرفييه اي هيياي  شييرکت :1تبصييره

هياي خصوصيي ارائيه دهنيده خيدمات بهداشيت قرفيه اي و رعایيت          فعاليت مندرج در مجوز خود و با رعایت دستورالعمل شيرکت 

بيه شناسيایي و انيدازه گييري آالینيده هياي محييط کيار را اقيدام           الزامات سنجش آالینده هياي محييط کيار ميي تواننيد  نسيبت      

 نمایند.

شرکت هایي که مدت زمان مجاز فعاليت منيدرج در مجيوز شيرکت آن هيا تميام شيده، جيزو شيرکت هياي داراي مجيوز            :2تبصره

 محسوب نمي گردند.

تنظيي   موظيف بيه    زنجيان دانشيگاه عليوم پزشيكي     داراي مجيوز از معاونيت بهداشيتي    بهداشيت قرفيه اي   هياي  شرکت (2ماده

خيود براسياس آخيرین تعرفيه خيدمات       يدر فاکتورهيا رعایيت تعرفيه هيا     با طرف دریافت کننده خدمات بيوده و مليزم بيه    قرارداد

 بهداشت قرفه اي دولتي مي باشند.

خيدمات ميي باشيند کيه     ضيي  متقا طيرف هياي  ها در صيورتي مجياز بيه عقيد قيرارداد بيا        شرکت ، اینطبق دستورالعمل :1تبصره

 .نياز انجام پرواه را داشته باشد تجهيزات مورد 70%

تكمييل  موظيف بيه    زنجيان دانشيگاه عليوم پزشيكي     داراي مجيوز از معاونيت بهداشيتي    بهداشيت قرفيه اي   هاي شرکت (3ماده 

 مي باشند. زنجانهاي ارزیابي اوليه مصوب معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي  دقيق فرم

مصيوب معاونيت   ( و بيا رعایيت الزاميات    6-فيرم جميب بنيدي ارزیيابي اولييه   ه      انيدازه گييري آالینيده هيا بيا تاکييد بير        (4ماده

 .گرددبهداشتي باید انجام 



هياي ارزیيابي اولييه و رونوشيتي از قيرار داد توسيط شيرکت ارائيه دهنيده خيدمات بهداشيت قرفيه اي بيه               ارسال فيرم  (5 ماده

 و اعالم نظر جهت بررسي مراکز بهداشت شهرستان

شهرسيتان   بيه مرکيز بهداشيت    هاي محيط هاي کاري ارسال کتبي تاریخ و ساعت اندازه گيري قبل از انجام سنجش آالینده  (6 ماده

   قداقل یک هدته قبل از موعد مقررمربوطه 

   با توجه به دقيقه  30 -+  ا نوساندرمحل کارگاه جهت سنجش آالینده هاي محيط کار ب شرکت خدمات دهندهقضور به موقب  (7ماده 

 تاریخ و ساعت از قبل اعالم شده ( 

بيا اطالعيات    مي بایسيت  ها شماره سریال آن ها و همچنين نوع دستگاه و کارشناسان اندازه گيري کننده و نمونه برداراسامي  (8ماده

 منحبق باشد. ها و معاونت بهداشتي موجود درمراکز بهداشت شهرستان

گواهي کاليبراسيون  مشخصات و با ارائه هاي دیگر با هماهنگي معاونت بهداشتي و در صورت لزوم استداده از تجهيزات شرکت :1تبصره

 .تتجهيزات به بازرس بهداشت کار بالمانب اس

مرکيز بهداشيت    انيدازه گييري هيا توسيط     تائيد ماه بعد از یکارسال نتایج آالینده سنجي به همراه فاکتور نهایي  قداکثر تا  (9ماده 

 ابه کارفرم شهرستان ها

و  نمونه برداري از آالینده ها فقط باید توسط فارغ التحصيل بهداشت قرفه اي که دوره هاي مورد تایيد در زمينه نمونه بيرداري  (10ماده

 .و تائيدیه دریافت نمایند را گذرانده صورت پذیرد و این افراد قبل از انجام سنجش به معاونت بهداشتي کتباٌ معرفي ارزیابي

شيرکت ارائيه    بعنوان کارشناس نمونه بردار و اندازه گييري نمي تواند  طرف دریافت کننده خدماتمسئول بهداشت قرفه اي  :1تبصره

 .دهنده خدمات بهداشت قرفه اي باشد

داشت قرفه اي قحب همكاري ميي نماینيد   که با شرکت ارائه دهنده خدمات به  کارشناسان اندازه گيري کننده و نمونه برداري :2تبصره

 .قذف گردد شرکت مذکور ها از ليست توسط شرکت بهداشت قرفه اي به معاونت بهداشتي اعالم تا نام آن باید

از دقت و صيحت   کليه تجهيزات مورد استداده براي نمونه برداري و آناليز عوامل زیان آور محيط کار مي بایست کاليبره شده و (11ماده 

باشد. همچنين روش هاي ميورد اسيتداده    نمونه بردار و اندازه گيريمراه تي  ه و گواهي کاليبراسيون باید به ها اطمينان قاصل شود آن



در صيورت   باشيد و  نمونه بردار و اندازه گيريبوده و به همراه تي   تجزیه مي بایست از دقت و صحت الزم برخوردار براي نمونه برداري و

 گردد.ارائه  طرف قراردادیا مسئول بهداشت قرفه اي  هداشت کار ولزوم به بازرس ب

هياي داراي مجيوز از سيازمان     توسيط شيرکت   مورد استداده شرکت ارائه دهنده خدماتمي بایسيت  کاليبره کردن تجهيزات :1تبصره

 .تجهيزات باید توسط مراکز مورد تایيد این معاونت انجام پذیرد و سایر استاندارد انجام پذیرد

 و الزم در خصوص ارائه اطالعات صحي  زنجانتعامل با بازرسان مراکز بهداشت و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي  (12ماده

آمار عملكرد بهداشت قرفه اي شرکت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت قرفه اي  محابق فایيل مربوطيه و بيدون     (13ماده 

به همراه نامه اداري به مراکز بهداشت شهرستان ها در بازه زماني تعيين شده  سي دي یست در قالبهرگونه تغيير درجداول آماري مي با

 .ارسال گردد

 ماهتير  ده تا آمار سه ماهه اول 

 ماهمهر ده آمار سه ماهه دوم تا 

 ماهدي  ده آمار سه ماهه سوم تا 

 بيست و پنج  اسدندماهآمار سه ماهه چهارم تا 

 همربوطاختصاصي رعایت الزامات  گيري صحي  و دقيق واندازه  (14ماده

 ها ثبت صحي  ،کامل و دقيق اطالعات کارگاه و داده ها و نتایج اندازه گيري (15ماده 

 .دانجام هرگونه فعاليت در خصوص ارائه خدمات بهداشت قرفه اي با عنوان شرکت پس از لغو یا تعليق مجوز ممنوع مي باش (16ماده

 ي موجوداه انحباق کليه مدارك و مستندات و... با واقعيت (17ماده

ها و یا موسسات دیگر  بدون هماهنگي معاونت بهداشيتي   واگذاري ارائه خدمات توسط شرکت ارائه دهنده به اشخاص، شرکت (18ماده

 .ممنوع مي باشد



بيا تائييد معاونيت     وقرار داد منعقد گردیيده   آن مرکزمراکزي که از قبل با  انجام خدمات پيشرفته آزمایشگاهي صرفاٌ باید در (19ماده

 .دصورت پذیر بهداشتي

و سيسس اقيدام بيه نمونيه      قبل از انجام نمونه برداري از امكان آناليز آالینده در آزمایشگاه طرف قرارداد اطمينان قاصل شود (20ماده

 برداري گردد.

 .قرارداد داشته باشدبهداشتي معاونت  بهداشت قرفه اي مورد تایيدآزمایشگاه آناليز نمونه هاي  با ها باید شرکت (21ماده

 ممهور و امضاء نمودن کليه برگه هاي گزارش آالینده سنجي توسط مسئول فني (22ماده

 شرکت ارائه دهنده خدماتیا فاقد کاليبراسيون توسط  عدم استداده از تجهيزات معيوب و (23ماده

روز  10جهت تعمير قيداکثر تيا    اي مجازه بهداشتي درخصوص ارسال تجهيزات معيوب به نمایندگياطالع رساني  به معاونت  (24ماده

 بعد از ارسال

هاي خام عوامل زیيان   مي بایست جهت ثبت اطالعات مورد نياز کارگاه قبل و قين سنجش فرم تي  نمونه بردار و اندازه گيري (25ماده

 .را به همراه داشته باشدمربوطه آور 

و رعایت مواد قانوني و آیين ناميه هياي مربيوه بيه  قدي        کارشناسان نمونه بردار و اندازه گيريصدور کارت شناسایي براي  (26ماده

ميراه  داشيتن کيارت شناسيایي     ه به به عهده شرکت ارائه دهنده خدمات بهداشت قرفه اي مي باشد. این کارشناسانسالمت و ایمني 

پشت روي کيارت بيا فرميت مصيوب      کارت باید پرس شده و .به بازرسان بهداشت کار الزامي استافراد و ارائه آن  این عكس دار توسط

 .همچنين محل امضاء مدیر عامل باید ممهور به مهر شرکت باشد( معاونت بهداشتي محابقت داشته باشد عكس و

بحور کامل بر مراقل نمونه  موثرداشته، و اندازه گيري قضور باید در زمان شناسایي و طرف قراردادمسئول بهداشت قرفه اي  (27ماده

 .هاي به کار رفته نظارت داشته باشد برداري و تجهيزات مورد استداده، وضعيت کاليبراسيون دقت و صحت روش

هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت قرفيه اي قبيل از    شرکت ،فاقد مسئول بهداشت قرفه اي باشد طرف قرارداددرصورتي که  (28ماده

هاي مورد استداده براي نمونه برداري و آناليز را همراه با فرم ارزیابي اولييه تكمييل    برداري و آناليز مي بایست استانداردها و روشنمونه 

 .شده در اختيار کارشناس بهداشت قرفه اي مرکز بهداشت شهرستان مربوطه جهت بررسي قرار دهد



 .دصورت پذیر مربوطهزیان آور مي بایست محابق فلوچارت  فرایند بررسي فرم ارزیابي اوليه سنجش عوامل :1تبصره

   پس از عقد قرارداد قداکثر یک ماه مي باشد.  فاصله زماني تحویل فرم ارزیابي اوليه به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه: 2تبصره 

از طيرف شيرکت ارائيه     بایيد  پس از عقد قرارداد  فاصله زماني تحویل فرم ارزیابي اوليه به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه :3تبصره

 دهنده خدمات بهداشت قرفه اي و مسئولين بهداشت قرفه اي صنایب رعایت گردد.

در صورتي که فاصله زماني یک بار از طرف شرکت یا مسئول بهداشت قرفه اي کارگاه رعایت شده باشد ولي زمان سنجش به  :4تبصره

ت مجدد این فاصله زماني نيست فقط تاریخ و ساعت اندازه گيري باید به کارشناس مسئول بهداشت قرفه دالیلي تغيير کند نياز به رعای

 .داي و معاونت بهداشتي دانشگاه اعالم گرد

سند معتبر قابل رهگيري مي توانيد   معيار در خصوص رعایت فاصله زماني تاریخ ثبت دبيرخانه مرکز بهداشت شهرستان و هر: 5تبصره

 .باشد

ملزم است پس از دریافت گزارش سنجش آالینده ها،  قداکثر تا یک ماه گزارش را از  طرف قراردادمسئول بهداشت قرفه اي  (29ماده

در صورت وجود اشكال، آن را به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه بصورت کتبيي گيزارش    لحاظ صحت و دقت مورد ارزیابي قرار داده و

 .دنمای

عوامل زیان آور محييط کيار اقيدام     اندازه گيري کارفرما مكلف است پس از اعالم نتایج پایش و ،قانون کار 96و  85موادطبق   (30ماده

 الزم را انجام دهد.انجام داده و در صورت عدم انحباق، اقدامات  ها با مقادیر استاندارد الزم را نسبت به انحباق نتایج اندازه گيري

هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت قرفه اي در خصوص اندازه گيري بيه عهيده کارفرميا ميي      مسئوليت نهایي انتخاب شرکت (31ماده

 .باشد

 جهت شرکت در مناقصه اندازه  گيري آالینده هاي محيط کيار از  هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت قرفه اي باید کليه شرکت (32ماده

 .تغيير استداده نمایندفرمت استعالم بهاء مصوب معاونت بهداشتي بدون اعمال هيچگونه 

 



 ،تكمييل گيردد   طيرف قيرارداد  درصورتي که فرم ارزیابي اوليه عوامل زیان آور محيط کار توسط مسئول بهداشت قرفه اي   (33ماده 

در خصوص تكميل صحي  فرم بيه مسيئول بهداشيت     شرکت ارائه دهنده خدمات بهداشت قرفه اي منتخب باید راهنمایي هاي الزم را

عهيده  ر هرگونه مشكل در فرم ارزیابي اوليه خارج از الزامات مصيوب بي   مسئوليت وجود غير این صورت، در .گاه ارائه نمایدقرفه اي کار

عهيده  ر و مسئوليت اجراي آن با توجه به الزامات مصوب معاونت بهداشتي بي  مي باشد طرف قراردادمسئول بهداشت قرفه اي  کارفرما و

 .قرفه اي خواهد بودشرکت ارائه دهنده خدمات بهداشت 

 

 


