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 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار
 
 

  

  

درجه بندي کارگاهها براساس درجه بندي کارگاهها براساس راهنماي راهنماي 

  بازرسی هدفمندبازرسی هدفمندریسک در برنامه ریسک در برنامه 

    بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي 
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  بنام خدابنام خدا

  
  مقدمهمقدمه

این این کارهاي اجرایی کارهاي اجرایی   وو  در راستاي تعیین سازدر راستاي تعیین سازامه بازرسی هدفمند امه بازرسی هدفمند در برندر برنبراساس ریسک براساس ریسک   راهنماي درجه بندي کارگاههاراهنماي درجه بندي کارگاهها
اتخاذ دفمند، بازرسی ه جهتاولویت بندي کارگاه ها  براساس یک برنامه بازرسی سیستماتیک اجراي برنامه به منظوربرنامه به منظور

و  آنها در اختیار نداریمقرار دادن پوشش تحت هاي داراي سطح ریسک پایین که نیروي کافی جهت براي کارگاه تدابیري
و نظارتها و عمدتاً نیاز به مدیریت بهداشت حرفه اي بازرسی  عالوه بریا کارگاههاي مرتبط با مشاغل خاصی که 

  .است گردیدهتدوین  ،دارندپیگیریهاي حقوقی مربوطه 
کارشناسان بهداشت حرفه اي بازرس و کمک بازرسانی که تحت نظر این افراد  در زمینه بازرسی همکاري مینمایند در لذا 

براساس راهنماي درجه بندي موجود و معاونتهاي بهداشتی دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور می بایست حوزه 
ارخانجات تحت پوشش خود واقع در شهر و روستا را کلیه کارگاهها و کدر راستاي اجراي برنامه بازرسی هدفمند، 

معاونت هاي بهداشتی نیز بر اساس و  ودهنم طبقه بندي براساس مخاطرات ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار
  .نمایند تعریف و ابالغرا برنامه عملیاتی مدون بازرسی براي واحدهاي تابعه اطالعات مذکور 

  تعاریفتعاریف
  .یا منبع بالقوه اي که توانایی یا پتانسیل ایجاد صدمه یا آسیب را داردموقعیت : خطر

 .که منجر به پیامدي خاص می گردد است احتمال وقوع رویدادي: ریسک 

 :مشاغل درجه یک، دو و سه 

ژن زایی  یی، موتامشاغلی با ریسک غیر قابل تحمل که داراي اثرات بهداشتی تهدید کننده زندگی همانند سرطان زا: مشاغل درجه یک 
.و نظایر آن می باشند  

به مشاغلی با ریسک متوسط که داراي اثرات بهداشتی غیر قابل تغییر و یا اثرات بهداشتی جدي برگشت ناپذیر که : مشاغل درجه دو 
.شودگردد اطالق میسبب ایجاد آسیب به واکنشهاي دفاعی بدن می  

. حمل که داراي اثرات بهداشتی زیان آور گذرا و قابل برگشت می باشدمشاغلی با میزان ریسک قابل ت: مشاغل درجه سه  

 :کارگاههاي درجه یک، دو و سه

.کارگاههایی که داراي مشاغل درجه یک هستند: کارگاههاي درجه یک  
.که مشاغل با ریسک غیر قابل تحمل در آن موجود نباشد، اطالق می گردد درجه دوبه کارگاههاي داراي مشاغل : دوکارگاه درجه   

باشدداراي مشاغل با ریسک قابل تحمل می کارگاههایی است که فقط: سهکارگاههاي درجه   

آموزشی و سایر روشهاي مدیریتی براي کارگران  گردد که با برگزاري دوره هاياي از مشاغل اطالق میبه دسته: مشاغل خاص
  .کارفرمایان پیشگیري و کنترل مخاطرات شغلی در محیط کار میسر است و
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  راهنماي درجه بندي مشاغل بر اساس مخاطرات ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار در برنامه بازرسی هدفمند
از منابع معتبر علمی   کهکلیه کارگاههاي کشور با توجه به مشاغل موجود بر اساس متد ارزیابی ریسک  در این راهنما

  :به سه درجه تقسیم بندي شده است استخراج گردیده

   :1کارگاههاي درجه 
مشاغل با ریسک غیر قابل تحمل  .کارگاه درجه یک به شمار می روند ،ریسک غیر قابل تحمل با یکارگاههاي داراي مشاغل

فیبروز ریوي ، ترکیبات موتاژن و یا حداقل یکی  ترکیبات منتشره سرطان زا، ایجاد کنندهکه در آنها  شامل مشاغلی است
داشته و شاغلین با آن وجود ترکیبات آلی فرار منتشره در هوا  و از عوامل زیان آور سیلیس، آزبست، فلزات سرطان زا

  .مواجهه داشته باشد
در فایل اکسل با  IARC,NTP,ACGIH المللی بین سازمانهاي تأیید مورد ممنوعه و سرطانزا شیمیایی مواد لیست :نکته مهم

 .نام جداول درجه بندي خطر در شیت درجه یک ارائه شده است

در زمره کارگاههاي عوامل زیان آور مذکور  بودن شاغلین در معرض در صورت داراکارگاههاي داراي مشاغل ذیل 
  :غیره دارند ارزیابی ریسک ویک قرار داشته و نیاز به اجراي کنترل مهندسی موثر، انجام پایش هوا، درجه 

استفاده       )قطعی در انسانزاي سرطان (ژنی در انسان  ترکیبات سرطانزا و موتاصنایعی که در آنها به نحوي از  -1
   .می گردد

  صنایع ریخته گري-2
  اتصنایع ذوب فلز-3
  صنایع لنت سازي با استفاده از آزبست -4
  آزبستی  –صنایع ساخت ورقه هاي سیمانی - 5 
روتردام، استکهلم با تأکید بر موادي که در کنوانسیون هاي  ...نایع ساخت سموم آفت کش، حشره کش، علف کش وص-6

  . گردیده اندو بازال منع 
  صنایع سیلیس کوبی، سند بالستینگ، معادن سربسته-7
  صنایع استخراج، فن آوري اورانیوم و مواد رادیواکتیو-8
  انواع رنگ ها صنایع تولید رنگهاي ساختمانی و-9

  %)3با سیلیس بیش از ( صنایع سیمان پورتلند- 10
  بخش مربوطه  در صنایع با وجود پرتوهاي غنی اورانیوم بصورت چشمه هاي رادیو اکتیو- 11
  آلی فرارو سایر ترکیبات بنزن صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه به شرط تولید  - 12
  مورد استفاده در تولید فوم و ابر  صنایع تولید ایزوسیانات ها و مواد- 13
 ایزوسیانات مصنایع تولید دیوارهاي پیش ساخته از فو- 14

 )تولید و ساخت باطري( سازيصنایع باطري - 15

و یا سایر صنایع خدماتی و تولیدي قطعات فلزي یا الکترونیکی  که داراي ... صنایع آبکاري با نیکل، کادمیوم، کروم و- 16
  . شندپروسه آبکاري می با

  صنایع آسفالت سازي و تولید قیر- 17
  صنایع تولید مواد شوینده- 18
   صنایع الستیک سازي - 19
  شرکتهاي سوله سازي- 20
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  :1مشمول کارگاههاي درجه  مقررات
 تحت پوشش معاونت بهداشتی 1بار بازدید اولیه و پیگیري در سال از کارگاههاي درجه  3انجام حداقل  - 

بار بازدید و پیگیري را  تا حصول سه در صورت در اختیار داشتن منابع و نیروي انسانی کافی میتوان بیش از  :نکته
 )نتیجه مورد نظر  براي این نوع کارگاهها برنامه ریزي نمود 

و توسط مراجع  به صورت ادواريمی بایست  دسته از کارگاههااندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار در این  - 
صالح معتبر و داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظیر شرکت هاي خدمات مهندسی ذی

  .بهداشت حرفه اي انجام گیرد

 ، داراي ریسک زیاد که امکان کاهش ریسک تا سطح متوسط و پایین تر وجود داشته باشدکاري در واحدهاي  - 
 . کنترلهاي مهندسی اقدام نمایدو بکارگیري یسک از طریق انجام کارفرما باید در اسرع وقت نسبت به کاهش و کنترل ر

کارفرمایان می بایست براي کارشناس بهداشت حرفه اي و سایر افراد تشکیالت بهداشت حرفه اي کارگاههاي خود  - 
 .در سال برگزار نمایند... ، ارزیابی ریسک وOHSASساعته آموزشی موازین بهداشت حرفه اي،  24دوره  2حداقل 

  
  :  2درجه   کارگاههاي

در با توجه به موارد ذکر شده ریسک غیرقابل تحمل  در آنهااطالق می گردد که  2درجه با ریسک  یبه کارگاههاي داراي مشاغل
اثرات بهداشتی غیر قابل تغییر  زیان آوري با عوامل داراي الزم به ذکر است که اینگونه مشاغل .موجود نباشدکارگاههاي درجه یک 

.گردد هستندو یا اثرات بهداشتی جدي برگشت ناپذیر که سبب ایجاد آسیب به واکنشهاي دفاعی بدن می  
  . رنددا نیاز ارزیابی ریسکانجام پایش هوا و ، ور محیط کارآبه کنترل مهندسی عوامل زیان نیز این کارگاهها  

 المللی بین سازمانهاي تأیید موردکه  انسان در سرطانزایی به مشکوك شیمیایی مواد لیست :نکته مهم
IARC,NTP,ACGIH  ارائه شده است) 2در شیت درجه ( نام جداول درجه بندي خطر  ادرفایل اکسل بمی باشد.  

در زمره کارگاههاي درجه عوامل زیان آور مذکورشاغلین در معرض در صورت دارا بودن کارگاههاي داراي مشاغل ذیل 
  :به شمار می روند دو

قطعی در زاي عدم سرطان (ژنی در انسان  ترکیبات مشکوك به سرطانزایی و موتاصنایعی که در آنها به نحوي از  -1
   .استفاده می گردد )انسان و حیوانات

کنترل نیاز به که بیش از حد مجاز  )پرتو ارتعاش، روشنایی، صدا،(داراي حداقل یک عامل زیان آور فیزیکی صنایع  -2
  .مهندسی دارد

  .کارگاههاي داراي ایستگاههاي کاري که بر اساس ارزیابی هاي ارگونومیکی در طبقه بندي ریسک باال قرار دارند -3
  . کارگاههاي داراي شاغلینی که به حمل دستی بارهاي بیش از حد مجاز اشتغال دارند -4
  صنایع با گرماي باال و نیاز به کنترل گرمایی -5
  .ذکر شده در همین راهنما 1به جز مواد شیمیایی ذکر شده در گروه کارگاههاي درجه  شیمیاییصنایع پخش مواد  -6
   کاشی سازيو  معمولی سیمان صنایع ساختمانی کوره پزخانه، -7
  صنایع مونتاژ فلزي -8
  کارخانجات داروسازي -9
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  )بدون رنگ پاشی( صنایع ریسندگی و بافندگی  - 10
به جز بخش هاي ریخته گري یا سندبالست که  سازي،تراکتور سازيصنایع کشتی سازي،هواپیما سازي،ماشین   - 11

  .ممکن است در صنایع مذکور موجود باشد
... که فقط مونتاژ قطعات را انجام می دهند و داراي پروسه هاي آبکاري با نیکل، کادمیوم، کروم و صنایع الکتریکی  - 12

  .نیستند
  صنایع پالستیک سازي  - 13
  صنایع نورد  - 14
 م سازيچردباغی و صنایع   - 15

 صنایع تولید چینی بهداشتی  - 16

 صنایع تولید خوراك طیور - 17

 صنایع صابون سازي - 18

 شرکتهاي راهسازي - 19

 کشتارگاههاي دام و طیور - 20

 صنایع سنگبري  - 21

 صنایع تولید قطعات و وسایل چوبی - 22

 .نباشندنزا  ژ    اتوصنایع داروسازي مشروط بر اینکه مواد اولیه مورد استفاده سرطانزا یا تر - 23

نانچه در هریک از صنایع و کارگاههاي معرفی شده در این بخش  عوامل زیان آوري که داراي بدیهی است چ
باشند این کارگاهها نیز  واجهه با آن قرار داشته ر معرض مریسک درجه یک باشند  موجود بوده و شاغلین آن د

  .جزو کارگاههاي درجه یک محسوب میشوند
  :2مشمول کارگاههاي درجه  مقررات

 تحت پوشش معاونت بهداشتی 2بار بازدید اولیه و پیگیري در ساالز کارگاههاي درجه  2حداقل انجام  - 

بار بازدید و پیگیري را  تا حصول نتیجه  2در صورت در اختیار داشتن منابع و نیروي انسانی کافی میتوان بیش از : نکته
 مورد نظر  براي این نوع کارگاهها برنامه ریزي نمود 

عوامل زیان آور محیط کار در این کارگاهها می بایست به صورت ادواري توسط مراجع ذیصالح معتبر اندازه گیري  - 
و داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظیر شرکت هاي خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي 

 .انجام گیرد

یستی با نظارت مراکز بهداشت از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار فراتر از حدود مجاز تماس شغلی می با - 
مراکز ذیصالح داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک مهلت زمانی داده شده با نظارت و 

 مجدداًدر صورت حذف عامل مخاطره آمیز و بعد از انجام اقدامات کنترلی تشخیص بازرس مربوطه انجام گیرد 
 .یسک جدید بر اساس ارزیابی انجام گرفته تعریف گرددارزیابی ریسک انجام و رتبه ر

ترکیبات منتشره (و با توجه به وجود شرایط گفته شده در این راهنما  1در صورتی که در یک کارگاه درجه  :توجه
سرطان زا، ایجاد کننده فیبروز ریوي ، ترکیبات موتاژن و یا حداقل یکی از عوامل زیان آور سیلیس، آزبست، فلزات 

اقدام کنترلی هم انجام گرفته باشد، بازهم کارگاه از طبقه بندي درجه ) سرطان زا و ترکیبات آلی فرار منتشره در هوا
در صورتی که تغییر  .یک خارج نمی شود و همچنان باید نظارت و پیگیریهاي مستمر طبق بازدیدهاي مقرر انجام گیرد

لید کارگاه صورت گیرد، به عنوان مثال فیبرهاي سلولزي کلی به منظور حذف عامل مخاطره آمیز در پروسه تو



6 
 

گردند، در این صورت با در نظر گرفتن کلیه شرایط دیگر می توان اقدام به        آزبست در فرایند تولید جایگزین 
 .درجه بندي جدید براي کارگاه مورد نظر نمود

 حرفه اي کارگاههاي خود      اد تشکیالت بهداشتکارفرمایان می بایست براي کارشناس بهداشت حرفه اي و سایر افر - 

 .در سال برگزار نمایند... ، ارزیابی ریسک وOHSASساعته آموزشی موازین بهداشت حرفه اي،  24دوره  1حداقل       

 

  :3کارگاههاي درجه  
  .با ریسک قابل تحمل باشند یداراي مشاغل صرفاًکارگاههایی که 

  صنایع تولید مواد غذایی . 1
 )درصد 1با سیلیس کمتر از ( صنایع استفاده کننده از گردوغبارهاي بی اثر. 2

  لبنیات - پنیر- صنایع شیر. 3
  سرامیک سازي-کوزه گري- صنایع سفالگري. 4
  صنایع موزاییک سازي. 5
  صنایع تولید بتون و لوله هاي بتونی. 6
  صنایع چاپ . 7
  )به جز سیلیس و آزبست(معادن روباز . 8
  )و دارا بودن گرما و رطوبت در حد مجاز شغلی دسی بل 85مشروط بر صداي کمتر از (تولید کاغذ، پتو صنایع . 9

  )دسی بل 85مشروط بر صداي کمتر از (صنایع تولید پتو . 10
  صنایع تولید فرش . 10

ي بدیهی است چنانچه در هریک از صنایع و کارگاههاي معرفی شده در این بخش عوامل زیان آوري که دارا
ریسک درجه یک یا دو باشند  موجود بوده و شاغلین آن در معرض مقادیري بیش از حدود مجاز مواجهه  باشند این 

  .کارگاهها نیز جزو کارگاههاي درجه یک یا دو محسوب میشوند
  

  :3مشمول کارگاههاي درجه  مقررات
 بهداشت تحت پوشش معاونت 3ي درجه در سال از کارگاههابازدید بار  1انجام حداقل  - 

بار بازدید و پیگیري را  تا حصول  1در صورت در اختیار داشتن منابع و نیروي انسانی کافی میتوان بیش از   :نکته
 )نتیجه مورد نظر  براي این نوع کارگاهها برنامه ریزي نمود 

ذیصالح معتبر  اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار در این کارگاهها می بایست به صورت ادواري توسط مراجع - 
و داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظیر شرکت هاي خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي 

 .انجام گیرد

ساعته  6کارفرمایان می بایست براي کارگران و کارشناسان کارگاههاي خود با ریسک پایین حداقل یک دوره  - 
 .نمایندآموزشی موازین بهداشت حرفه اي در سال برگزار 

  
  :گروه مشاغل خاص

  :دسته تقسیم می گردند 2در این دسته مشاغل به 
مدیریت بهداشت حرفه اي در این دسته : دارندو پیگردهاي قانونی مشاغلی که نیاز به مدیریت بهداشت حرفه اي  - الف

در سطح  یمدیریتاز جمله اقدامات . از مشاغل شامل مدیریت در سطح وزارتخانه و مدیریت در سطح منطقه اي می باشد
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تدوین گایدالین هاي آموزشی مورد نیاز، تصویب دستورالعملهاي بهداشتی مرتبط با این دسته از به وزارتخانه می توان 
 . مربوطه در پشبرد امور و نظایر آن اشاره نمودمشاغل خاص و جلب مشارکت گروههاي درون بخشی و برون بخشی 

یتی اعمال شده در سطح منطقه اي نیز می توان به پیگیریهاي حقوقی و قانونی در ارتباط با مشاغل از جمله اقدامات مدیر
خاص تحت پوشش و نظارت بر دستورالعملهاي بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 

گروه می توان به  ه بندي در ایناز جمله مشاغل قابل دست. وزارتخانه ها در ارتباط با بهداشت حرفه اي اشاره نمود
  : مشاغل ذیل اشاره نمود

  رانندگان. 1
 کارگران ساختمانی. 2

  بیمارستان و مشاغل بیمارستانی. 3
  کارکنان دولت. 4
  دندانپزشکی. 5
  پروتزهاي دندانسازي. 6
  شاغلین در آرامستان. 7
  رفتگران شهرداري. 8
  نظامیکارکنان نیروي . 9

  :بازرسی بهداشت حرفه اي دارند نظیرمشاغلی که نیاز به  -ب
  تعویض روغنی . 1
  )مثل صافکاري، نقاشی، مکانیکی(صنایع کوچک ماشینی . 2
  امور صنفی . 3
  بخش کشاورزي و دامداري و ماهیگیري. 4
  قالی بافی. 5
  صنایع لنت کوبی. 6
  مشاغل خانگی. 7
  

  :مشمول مشاغل خاص که نیاز به بازرسی دارند مقررات
 . سال یکبار صورت گیرد 3بازدید از کارگاههاي مرتبط با مشاغل خاص تحت پوشش معاونت بهداشتی حداقل هر  - 

در صورت در اختیار داشتن منابع و نیروي انسانی کافی میتوان بیش از میزان فوق الذکر بازدید و پیگیري را  تا  :نکته
 یزي نمود حصول نتیجه مورد نظر  براي این نوع کارگاهها برنامه ر

 شرکت در آموزشگاههاي بهداشت حرفه اي و دریافت گواهینامه مربوطه - 

  نکات مورد توجه
اگر کارگاهی به تناسب فعالیتهاي تولیدي خود داراي بخشهاي متفاوتی با درجه ریسکهاي مختلفی باشد بنا را بر  :1توجه 

باالترین ریسک موجود گذاشته و کارگاه مورد نظر در آن درجه قرار گرفته و تعداد بازدیدها براساس آن طبقه بندي به 
  .آیدمی اجرا در
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درجه بندي ریسک کارگاههاي خود را کلیه کارشناسان بهداشت حرفه اي بازرس و کمک بازرسان  می بایست  :2توجه 
 .در هر یک از بازدیدها و پیگریهاي خود بر اساس آخرین تغییرات و اقدامات بعمل آمده در کارگاه به روز رسانی نمایند

و فرم و فرم و به لیست مذکور و به لیست مذکور   درجه بندي نمودهدرجه بندي نموده  نیز باید نیز باید   کارگاههایی را که در آن سال براي اولین بار شناسایی شده اند اًضمن
  ..و کار ارسال می شود، اضافه نمایندو کار ارسال می شود، اضافه نمایند  برنامه ریزي ساالنه بازرسی هدفمند که در ابتداي سال به مرکز سالمت محیطبرنامه ریزي ساالنه بازرسی هدفمند که در ابتداي سال به مرکز سالمت محیط

آماري برطبق فرمهاي و مشاغل خاص مبناي گزارش دهی از کلیه واحدهاي کارگاهی با هر سطح ریسکی  :3توجه 
  .خواهد بود ماهه 3به صورت  مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و کارگاههاي مرتبط با مشاغل  3نسبت به کارگاههاي درجه  2و 1در منطقه اي تعداد کارگاههاي درجه  چنانچه :4توجه 
و مشاغل خاص شیفت  3خاص بسیار کمتر بوده و یا وجود نداشته باشد، تعداد بازرسی ها به سمت کارگاههاي درجه 

جهت انجام بیشتر از و مشاغل خاص  3درجه  از کارگاههايپیدا کرده و طبیعتاً تعداد بازرسی هاي برنامه ریزي شده 
  .در این راهنما خواهد بودتعداد ذکر شده 

  
بازرسانی که با انجام پیگیریهاي الزم موفق به بهبود وضعیت کارگاههاي  برايمعاونت بهداشتی هر دانشگاه همچنین 

بهسازي شرایط بهداشتی محیط کار و به عبارتی کاهش تعداد کارگاههاي  کنترلهاي فنی مهندسی و  تحت پوشش از حیث
را جهت رفع با ریسک باال به ریسک متوسط و یا پایین شده اند و یا بدون معرفی به مراجع ذیصالح حقوقی کارفرما 

   .تشویقی بسته به امکانات خود پیش بینی نمایند هداشتی متقاعد نموده اند، سیاستهاينواقص ب

  


