
 

 

 

 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
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 کتاب راهنمای

 برنامه عملیاتي تدوین کنیم هچگون

 

 

 

 

 تهیه کننده :

 مهندس جواد برازنده

 1397سال 



 :تعریف برنامه ریزی
 . محدود براي رسيدن به هدف هاي مطلوب، در حداقل زمان و با حداقل هزينه ممکن امکاناتبرنامه ريزي عبارت است از تهيه و توزيع 

 “تعيين فعاليتهاي موثر براي رسيدن به هدف”برنامه ريزي عبارت از 

 یا بعبارت دیگر
 يزي تعيين اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش مناسب براي تامين آنها می باشد.برنامه ر

 .برنامه ريزي روش نظامند و عقاليی بررسی آينده است تا معين شود چه کاري را می توان براي نيل به آينده مطلوب انجام داد

ن، هزينه و نيروي انسانی الزم، کنترل و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها شناخت و پيش بينی و تعيين مراحل و توالی عمليات به تفکيک زما

 را برنامه ريزي عملياتی می خوانند.

 تذکرهای الزم در تدوین برنامه عملیاتي
 است. شاغلينو ... نيست. بلکه براي ارتقاء سالمت مرکز بهداشت تدوين برنامه، صرفا براي پاسخ به درخواست 

 برنامه هاي جاري فراموش شوند. به هيچ وجه نبايد 

 مهم تر از نوشتن برنامه، عمل کردن به آن است و آنچه که نوشته می شود بايد به تاييد مديران برسد. 

سال يک ارزشيابی روشن از برنامه داشته باشيد. تجربه حاصل از اجراي برنامه در هر سال راهنماي خوبی براي تهيه برنامه  /در آخر برنامه  

 .اتی سال بعد می باشدعملي

 در برآورد نياز خود، دقت کنيد تا از اتالف منابع جلوگيري شود.

 برنامه عملياتی بايد آنچنان شفاف و روشن باشد که هر کس با مطالعه بتواند با آن ارتباط برقرار کند. 

ه باشند. چرا که برنامه اي که بدون درگيري کليه افراد برنامه را با مشارکت کليه پرسنل تهيه نماييد تا همه نسبت به آن احساس مالکيت داشت 

 .ذينفع در سطوح مختلف نوشته شود ضمانت اجرايی ندارد

 
 

 سؤال پاسخ دهد: 4یک برنامه باید بتواند به این 
 وضع موجود( و بررسی در چه موقعيتی هستيم؟ )تحليل .1

 به چه موقعيتی می خواهيم برسيم؟ )هدف گذاري( .2

 ت جديد برسيم؟ )راه حل هاي ممکن(چگونه می خواهيم به موقعي .3

 چگونه مطمئن می شويم به موقعيت جديد رسيده ايم؟ )پايش و ارزيابی( .4

 مراحل برنامه ریزی
 وضعيت موجود را بررسی کنيد -1

 .اهداف را تعيين نماييد -2

  جهت اهداف ، استراتژي تعيين نمائيد. -3

 براي يکا يک استراتژيها ، فعاليت هاي مربوطه را مشخص کنيد. -4

 براي فعاليتها طراحی و برنامه ريزي نمائيد. -5

 برنامه را اجرا و پايش کنيد. -6

 عمليات را ارزشيابی نمائيد. -7

 بررسي وضعیت موجود :مراحل 



 اطالعات مورد نیاز شامل 
 مشخصات عمومی شرکت :

 نام شرکت :  

 ال تأسيس :  س

    تعداد شيفت کاري :

 :  محصول

 :  مواد اوليه

 آدرس : 

 پروسه توليد بطور خالصه يا شماتيک

 اطالعات پرسنلي
 تعداد کارگران به تفکيک جنس

 تعداد کارگران به تفکيک متاهل و مجرد

 تعداد کارگران به تفکيک کروه سنی

 تعداد پرسنل شرکت به تفکيک تعداد فرزند

 ران به تفکيک سابقه کارتعداد کارگ

 تعداد کارگران به تفکيک سطح تحصيالت

 تعداد کارگران به تفکيک قسمت يا سالن

 بهداشت حرفه ای
 عوامل زيان آور به تفکيک نوع عامل و سالن يا قسمت

 سيستمهاي کنترلی عوامل زيان آور

 وضعيت استفاده از وسايل حفاظت فردي به درصد

 ) انبار مواد شيميايی ، حمل ونقل مواد شيميايی ، برچسب گذاري مواد شيميايی و. . .مديريت ايمنی مواد شيميايی

 برنامه و روش اجراي وسايل حفاظت فردي

 بيماريهاي ناشی از کار شناسايی شده به تفکيک نوع عارضه

 کميته حفاظت فنی و بهداشت کار

 بهداشت محیط
 نا مطلوب({–وضعيت بهداشتی)مطلوب  -اد پيش بينی شدهتعد –تعداد موجود  –تسهيالت بهداشتی}نام تسهيالت 

 توالت

 حمام

 رختکن

 دستشويی

 آشپزخانه

 غذاخوري

 محل گرم کرن مواد غذايی ) شرکتهاي که اشپزخانه ندارند (

 آبسرد کن

 محل استراحت خانمها ) کارخانجات داراي خانم(

 وضعيت اياب و ذهاب

 سقف –کف  –وضعيت ديوار ها 

 اعم از طبيعی و مصنوعی وضعيت روشنايی

 جمع آوري و دفع زباله صنعتی و فاسد شدن

 دفع فاضالب

شبکه لوله کشی شهر  -حمل با تانکر -وضعيت آب آشاميدنی ) چاه

 صنعتی(
 وضعيت جوندگان و حشرات

 ارزش مواد غذايی و نوع کار –کنترل بهداشتی مواد غذايی 

 داراي کارت بهداشت می باشند. تعداد افرادي که با مواد غذايی سروکار دارند و

 

 خدمات بهداشتي اولیه
 مرکز بهداشت کار –وضعيت ايستگاه امداد يا خانه بهداشت کارگري 

 اختصاصی –دوره اي  –وضعيت معاينات قبل از استخدام 



 وضعیت آموزشي
 درصد آگاهی کارگران نسبت به آموزشهاي سال هاي قبل

 لی ، تجهيزات آموزشیمنابع موجود از نظر نيروي انسانی ، ما

 وسايل کمک آموزشی) وايت برد ، جزوه ، کالس  و . . .

 نتايج ارزشيابی برنامه عملياتی سال گذشته

 از اطالعات فوق در تعيين مسئله و مشکالت استفاده می شود

بعد از جمع آوري طبقه بندي اطالعات بايد تجزيه وتحليل وبيان  

 مسئله نمود.

 مسئله و بیان تجزیه و تحلیل نمونه 
درصد از  60دسيبل ،  Leq=86......نفر است و عوامل زيان آور سالن سروصداي و مطابق اندازه گيري انجام شده ميزان  Xتعداد کارگران سالن 

 نسبت به xکارگران از وسايل حفاظت فردي استفاده نمی کنند ، درصد آگاهی کارگران سال

 %50چگونگی استفاده و نحوه نگهداري از گوشی   -%40راههاي کنترل صدا  -% 30اثرات صدا 

 رو به افزايش است . 1397با توجه به جدول شماره ....افت شنوايی در بين کارگران از سال 

 بعنوان يک مشکل بيان می شود . xلذا سروصدا در سالن 

 ليست مسئله هاي شرکت ها:
 تمواجهه شاغلين قسمت هاي........ با صداي بيش از مراقب -1

 مواجهه شاغلين قسمت هاي........ با عوامل شيميايی بيش از مراقبت -2

 مواجهه شاغلين قسمت هاي........ با شرايط جوي بيش از حد مجاز -3

 مواجهه شاغلين قسمت هاي........ با روشنايی نامناسب  -4

 مواجهه شاغلين قسمت هاي........ با استرسهاي ارگونوميک بيش از حد مجاز -5

 ث شيميايی حواد احتمال وقوع  -6

 با مخاطرات ناشی از پسماندعوامل اجرايی پسماند مواجهه   -7

 مواجهه شاغلين قسمت هاي........ با  عوامل پرتويی بيش از حد مجاز  -8

 کارگاه در قسمت هاي .......تاسيسات عدم مطلوبيت   -9

 شاملتی  تسهيالت بهداش )تعداد و وضعيت بهداشتی(عدم مطلوبيت -10

 و.... -11

 اضافه مي شود به مسئله های فوق  به موارد فوق موارد ذیل بعنوان رعایت الزامات قانوني نیز

 قانون کار( 92انجام معاينات سالمت شغلی)ماده -1

 قانون کار( 91تدوين روش اجرايی وسايل حفاظت فردي)ماده -2

 آيين نامه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار( 5ده ما 17تدوين دستورالعمل ايمنی و بهداشت مشاغل) بند -3

 آيين نامه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار( 5ماده  16تدوين خط مشی ايمنی و بهداشت حرفه اي کارگاه) مطابق بند  -4

 آيين نامه مشاغل سختو زيان آور( 3الزام به خروج مشاغل از صفت سخت و زيان آور گروه الف )ماده   -5

 اجرايی پيشگيري از ابتالي شاغلين به بيماريهاي واگير مثل التور و آنلفوآنزا و.. اقدامات -6

 خدمات بهداشتی اوليه از طريق استگاه بهگر ، خانه بهداشت کارگري و مرکز بهداشت کار-7



 و ... -8

 

 اولویت بندی
 روش زير براي اولويت بندي پيشنهاد می گردد.

افقی را با ستون عمودي مقايسه می کنيم . در صورتيکه رديفهاي افقی نسبت به رديفهاي عمودي  هريک از مسئله هاي ذکر شده در ستون

 می زنيم . ×داراي اهميت ، فوريت ، عملی بودن ، اثر بخش بودن بيشتري برخودار بودن در مربع مربوطه يک عالمت 

 
 جمع ضربدرها مسئله پنجم مسئله چهارم مسئله سوم مسئله دوم مسئله اول

 2 ×  ×   مسئله اول

 1   ×   مسئله دوم

 0      مسئله سوم

 1 ×     مسئله چهارم

 0      مسئله پنجم
جمع خانه هاي خالی 

  2 3 0 1 0 عمودي
جمع ضريدهاي ستون 

  0 1 0 1 2 چپ افقی

  2 4 0 2 2 جمع کل

   1    الويت
 به ترتيب از عدد بزرگتر رديف می شود

 ک بود بين عدد هاي مشترک دوباره اولويت بندي می شود چنانچه عدد ها مشتر

 :روش دیگر
 

 اولویت مقبولیت قابلیت اجرا اهمیت ضرورت عنوان برنامه ردیف

1  4 4 3 2 96 

2  - - - - - 

3  4 4 2 2 64 

4  3 4 4     

5       

 

 



 ضرورت )الزامی بودن(

 ضرورت: ایجاد بهبود توسط این راهکار در سایر مسائل •

 ی دارد.منع قانون .1

 انجام سایر امور با اجرای این راهکار بهبود می یابد. .2

 انجام سایر امور وابسته به این راهکار است. .3

 .ضرورت قانونی دارد .4

 اهمیت )اثر(

 اهمیت اجرای راهکار: اجرای راهکارچه اثری بر روی خواسته مورد نظر دارد؟ •

 اثر خاصی ندارد. .1

 تا حدی مؤثر است. .2

 اثر خوبی دارد. .3

 به شدت اثر گذار است. .4

 (پیاده سازی) قابلیت اجرا

 و امکان پیاده سازی و رفع  مسئله: میزان قابلیت اجرا

 قابلیت اجرای بسیار کمی دارد .1

 قابلیت اجرا کمی دارد .2

 قابل اجرا است .3

 قابلیت اجرایی باالیی دارد .4

 

 )پذیرش عمومی( مقبولیت

 مقبولیت: میزان موافقت ها و مخالفت ها در برابر اجرای راهکار

 با اجرای آن به شدت مقابله خواهد شد. .1

 مقاومت سطحی بوده و اثر چندانی ندارد. .2

 موافقت ها بیش از مقاومت هاست. .3

 موافقت عمومی، شدید و واضح است. .4

 

 علت یابی
 علت يابی بعد از اولويت بندي انجام و براي کمک به تعيين هدف می باشد

 روش پيشنهادي  استفاده از روش استخوان ماهی است

 است: مشاهده شدهدر برنامه های عملیاتی قبلی التی که اشک

 «عدم آگاهی کارگران» اقرار آميز بودن مانند  –جامع نبودن 

 عدم استفاده از علت يابی در تدوين اهداف  - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف شامل : هدف کلی
 .براي هريک از مشکالت يک هدف کلی نوشته شود

 می کند.هدف کلی جامع و کلی است و قلمرو کار را مشخص 

 اشکالتی که در برنامه های عملیاتی قبلی مشاهده شده است:

 که اشکال دارد«   xارتقاء سطح سالمتی کارگران شرکت » اغلب درج شده 
 : ذیل در صورت وجود موضوعیت ف کلیاهدالزام به تعیین ا

 کنترل صدا قسمت هاي ..........-1

 کنترل عوامل شيميايی قسمت هاي ........... -2

 کنترل شرايط جوي محيط کار در قسمت هاي ........... -3

 ساماندهی روشنايی محيط کار در قسمت هاي ........... -4

 کنترل استرسهاي ارگونوميک در قسمت هاي ........... -5

 شيميايی در شرکت ...... ثپيشگيري از حواد -6

 مديريت پسماندقانون  5ساماندهی سالمت عوامل اجرايی پسماند مطابق ماده  -7

 کنترل عوامل پرتويی در قسمت هاي ...........  -8

 قانون کار 156مطابق آيين نامه ماده ( کارگاه )فاضالب، زباله، ديوار، سقف ، کف، تهويه عمومی، فضاتامين و بهسازي تاسيسات   -9

 قانون کار 156مطابق آيين نامه ماده   نی، اقاق استراحت زنان،و.....)توالت ، دستشويی، حمام ، رختکن، آب آشاميدتامين و بهسازي تسهيالت بهداشتی -10

 

 اهداف اختصاصی
 اجزاء اهداف اختصاصی مد نظر قرار نگرفته است

 هر هدف اختصاصی بايد متناسب ، منطقی ، واضح ، قابل مشاهده ، قابل اجرا و قابل سنجش باشد.

 اهداف اختصاصی داراي اين اجزاء باشد.

 موضوع –گروه هدف  –درصد حصول به نتيجه  – رسيدن به هدف زمان -فعاليت انجام  مکان

 

 



 :بعبارت دیگر 

 SMART اختصاصيویژگي های اهداف 
 

 
 

 نمونه :
 ) حيطه رفتاري(1397دسيبل در سال   84دسيبل به  86از  Xکاهش سروصداي سالن   -1

 ) حيطه رفتاري(1397% در سال 100% به 60از  Xافزايش درصد کارگران استفاده کننده از گوشی در سالن  -2

% در 80% به 30در حصوص اثرات ناشی از سروصدا و اقدامات پيشگيري) اقدامات مربوط به کارگر( از  xسطح آگاهی کارگران سالن ارتقاء  -2

 ) حيطه آگاهی(1397سال 

 ايجاد نگرش مثبت در بين کارگران نسبت به اينکه اقدامات پيشگيري بهترين درمان عوارض ناشی از سروصدا است) حيطه نگرشی( -3

 تحقق هر يک از اهداف فوق استراتژي تدوين می کنيم.براي 
با توجه به اينکه ممکن است براي تحقق يک هدف تعداد زيادي استراتژي وجود داشته باشد طبيعی است با توجه به محدوديتها بهترين 

 استراتژي را بايد با اولويت بندي انتخاب کرد . اولويت بندي استراتژي لزوما حذف استراتژي نيست.

فقط قالب هاي استراتژي را نوشته  – بين دو استراتژي اولويت بندي شده -اشکاالت : براي تعداد از اهداف استراتژي در نظر گرفته نشده است

 اند

 

 

 

Spذecific 

 واضح و عینی •

 .پرهیز کنید و همیشه از افعال عینی استفاده کنید( یاد گرفتن، فهمیدن، احساس کردن)از به کار بردن افعال انتزاعی •

Measurable 

 قابل اندازه گیری •

 .مطمئن شوید که قادر هستید موفقیت های برنامه را اندازه گیری و ثبت کنید•

Achievable 

 قابل دستیابی •

 دیگران هم آن را به انجام رسانده اند؛ از نظر تئوری، امگانپذیر است؛ دسترسی به منابع کافی؛ ارزیابی محدودیت ها •

Realistic 

 واقع گرایانه •

 .اهداف اختصاصی باید با منابع انسانی، زمان، اعتبارات و فرصت ها، ارتباط داشته باشد•

Time Bound 

 محدود به زمان •

 .تاریخ دقیق شروع و پایان فعالیت ها باید ذکر شود•



 جدول فعاليت
 فعاليتهايی که براي تحقق استراتژي مورد نياز است در جدول فعاليت قيد می شود.

 يت تهيه نمود.براي هر استراتژي بايد يک جدول فعال

 اشکالتی که در برنامه های عملیاتی قبلی مشاهده شده است:

 -  -کردن بعضی از قسمتهاي جدولکامل ن –حذف بعضی از فاکتورهاي جدول  -عدم تهيه جدول فعاليت براي براي هر يک از استراتژيها 

 

 1397جدول فعالیتهای تفصیلي واحد بهداشت حرفه ای سال 
 xسالن کنترل صدا  هدف کلی

 ) حيطه رفتاري(1397% در سال 100% به 60از  Xافزايش درصد کارگران استفاده کننده از گوشی در سالن اهداف اختصاصی :

جلب همکاري کارشناسان ، جلب همکاري مرکز سالمت، آموزش ، پايش و ارزشيابیآموزش :  استراتژی  

 مسئول اجرا گروه هدف فعاليتهاي مرتبط رديف
 /زمان اجرا شروع

 خاتمه
 چگونگي اجرا

  و تجهيزات

ز نيا مورد لوازم  

شيوه پايش 

 وارزشيابي

قابل مستندات 

 ارائه به بازرس

روش اجراییتدوین  1  
کارکران سالن 

X 

مسئول 

بهداشت 

 حرفه ای

تير ماه تا 

97مرداد  

جمع آوري 

 و تايپ 

ب رايانه ، کت

بهداشت حرفه 

 اي

 مشاهده متن
متن روش 

 اجرايی

        تهیه و تحویل 2

در کمیته حفاظتتصویب  3         

        اخذ تاییدیه از  مرکز بهداشت 

        برگزارس جلسه آموزشی 4

5 
نظارت بر استفاده و نگهداری صحیح و اثر 

 بخشی
       

 



 1397جدول فعالیتهای تفصیلي واحد بهداشت حرفه ای سال 
 xسالن کنترل صدا  هدف کلی

 ) حيطه آگاهی(1397% در سال 80% به 30در حصوص اثرات ناشی از سروصدا و اقدامات پيشگيري) اقدامات مربوط به کارگر( از  xارتقاء سطح آگاهی کارگران سالن  اهداف اختصاصی :

جلب همکاري کارشناسان ، جلب همکاري مرکز سالمت، آموزش ، پايش و ارزشيابیآموزش :  استراتژی  

 مسئول اجرا گروه هدف فعاليتهاي مرتبط رديف
 /زمان اجرا شروع

 خاتمه
 چگونگي اجرا

  و تجهيزات

ز نيا مورد لوازم  

شيوه پايش 

 وارزشيابي

قابل مستندات 

 ارائه به بازرس

 تدوین متون آموزشی  1
کارکران سالن 

X 

مسئول 

بهداشت 

 حرفه ای

تير ماه تا 

97مرداد  

جمع آوري 

 و تايپ 

ب رايانه ، کت

بهداشت حرفه 

 اي

 جزوه آموزشی مشاهده متن

2 
تهیه یا طراحی و چاپ رسانه های کمک 

 آموزشی
       

        تصویب برنامه آموزشی در کمیته حفاظت 3

        برگزارس جلسه آموزشی 4

        مستند سازی 5



 نكات را مد نظر قرار دهید:در هنگام تعیین فعالیت ها این 

زمان بندی دقیق و مشخص از ضروریات یک برنامه عملیاتی است. تاریخ دقیق شروع و پایان فعالیت ها باید در جدول  -

 ذکر شود.

 فعالیت ها باید بر اساس توالی زمان اجرا در جدول ثبت شوند. -

 م در جدول مشخص شوند.افراد مسئول که فعالیت ها به آنها سپرده می شوند باید با ذکر نا -

نحوه پایش فعالیت ها باید به تفکیک هر فعالیت مشخص باشد. به این معنی که مطمئن باشیم به اندازه کافی مستندات  -

نحوه پایش جلسات برگزار شده، صورتجلسه "برای اثبات انجام فعالیت ها جمع آوری خواهد شد. به عنوان مثال: 

، خواهد "های کتبی جلسه آموزشی برگزار شدهآموزش های ارائه شده، گزارشپایش نحوه "،  می باشد. "نشست ها

 بود.

ذکر برآورد هزینه های قابل پیش بینی در مواردی که تامین هزینه الزم انجام فعالیت ها است از نکات مهمی است که  -

نظیم برنامه قرار گرفته و پس از ایجاب می کند حمایت کنندگان و تامین کنندگان منابع مالی برنامه از ابتدا در جریان ت

 تنظیم سند نیز به طور رسمی جهت تامین اعتبار، سند برنامه عملیاتی را به موقع دریافت و بررسی نمایند

 تاکید به استفاده از امکانات موجود و کاربرد عملی آنها -

 سازگار با ضوابط و سیاست های دولت -

 موجب کاهش هزینه برای فرد و جامعه -

 پذیر و قابل انعطاف با شرایط محلیانعطاف  -

 تهیه جدول گانت

 هيه گردد لذا براي سهولت پايش جدول زمانبدي گانت تهيه می شودبا توجه به اينکه تعداد زيادي جدول فعاليت ممکن است ت

 –اشکاالت : تهيه جدول گانت براي هر يک از جداول فعاليت بطور جداگانه تهيه شده است 

 )گانت چارت( یكساله جدول زماني برنامه عملیاتي

ها فعالیت ردیف  
 مدت

 )ماه(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  1  *           

2  1   *          

3  1   *          

4  1    *         

5  3    * * *       

6  4       * * * *   

 

 



 تدوین برنامه پایش

چه کسی ، چگونه و چه زمانی پايش می کنيم تا بدانيم چه کاري توسط پايش به معنی پيگيري روز به روز فعاليتها در طی اجراي آنها است . 

 .انجام و يا در حال انجام است . آيا فعاليتها مطابق برنامه انجام می شود. و انحرافی ندارد ، موانعی ندارد

 اکثرا تهيه برنامه پايش را تدوين نمی کنند

 شیوه های پایش 

 بررسی دفاتر و مدارک موجود –اري بررسی گزارشات آم –پرسشنامه  –مصاحبه با مجريان برنامه  - مشاهده فعاليت ها

 نمونه برگه پايش

 موضوع پايش

 روش هاي پايش

پايش 

 کننده

 زمان پايش

 پرسشنامه مشاهده مصاحبه

بازديد از 

اجراي 

 برنامه

 ماهانه
هر دوماه 

 يکبار
 فصلی

         فراهم بودن امکانات آموزشی

         

         

         

 تدوین برنامه ارزشیابي

 ارزشيابی می کنيم تا بدانيم آيا برنامه مطابق وضعيت پيش بينی شده انجام شد و به درصد هاي پيش بينی شده رسيده ايم اثر بخشی برنامه،

 اشکاالت احتمالی نقاط ضعف و قوت برنامه چيست .

 در نظام ارزشيابی بايد سواالت زير را در نظر بگيريد.

 چه چيزي را بايد ارزشيابی کنيد؟ -

 ه کسی را بايد ارزشيابی کنيد؟چ -

 در کجا بايد ارزشيابی نمائيد؟ -

 چه موقع ارزسيابی را انجام دهيد؟ -

 چگونه ارزشيابی نمائيد ؟ -

 درجه نيل به هدف چيست مشخص کنيد ؟ -

 یک نمونه ارزشیابي برگزاری کاگاه آموزشي

 شيوه ارزشيابی مکان زمان ارزشيابی گروه هدف هدف برنامه
شکل انتخاب 

 هنون

ارزشيابی 

 کننده

نتيجه 

 ارزشيابی
ارتقاء سطح آگاهی در 

حصوص اثرات ناشی 

از سروصدا و اقدامات 

پيشگيري) اقدامات 

مربوط به کارگر( از 

 % 80% به 30

 xکارگران سالن 
پايان برنامه 

 آموزشی
 پرسشنامه کالس

کليه شرکت 

 کنندگان
 مدرس

افزايش ميزان 

% 30آگاهی از 

 %7 0به

کاهش صدا از 

دسيبل به  86

 دسيبل  84

دستگاههاي 

مولد صدا در 

 X سالن

بعد از اجراي 

 برنامه کنترلی
 اندازه گيري X سالن

کليه 

 دستگاهها
 شرکت ......

کاهش صدا از 

دسيبل به  86

 دسيبل 83

        
 

 د رحقيقت شاخص ها سنجيده می شود.



 اشكالتي که در برنامه های عملیاتي قبلي مشاهده شده است:

 

شيابی ثرا برنامه ارزشيابی را تهيه نمی کنند.الزم به يادآوري است در پايان سال براساس پايش ها و برنامه ارزشيابی تدوين شده اقدام به ارزاک

 برنامه عملياتی نموده و به مرکز بهداشت ارسال نماييم.
 

 

 د های کاری در رابطه با برنامه هاانتظارات از مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فني و بهداشت کار واح

 

 کنترل صدا)مقابله با صدا(

 مطالعه کامل و آشنايی با برنامه و نحوه اجراي آن  -1

 طرح موضوع در يک از جلسات کميته حفاظت فنی و بهداشت کار -2

 تدوين برنامه عملياتی واحد کاري با در نظر گرفتن اهداف اين برنامه -3

 ن و سرپرستانبرگزاري جلسات آموزشی براي مديرا -4

 برگزاري جلسات آموزشی براي کارگران -5

  صدا محيط کاراندازه گيري و ارزيابی  -6

 و اجراي آنارائه راههاي کنترلی  -7

 ارائه گزارش فنی تصويري به بهداشت حرفه ا ي استان جهت درج در سايت -8

 اعالم شده از طرف مرکز بهداشت  شرکت در جلسات آموزشی مرتبط با برنامه -9

 ا در تمام کارگاهها شرکتغربالگري صد -10

 نصب پوستر هاي صدا در سطح واحد کاري -11

 اجراي برنامه هاي تشويقی بين کارگران براي رعايت اصول کنترل صدا  -12

 توزيع پمفلت هاي صدا مرتبط بين کارگران -13

انجام معاينات سالمت شغلی متناسب با شرايط صداي زيان آور مشاغل و پيگيري ارجاعات تا حصول به  -14

 نتيجه

 قت در معاينات قبل از استخدام و بکارگيري افراد متناسب با وضعيت جسمی و روحی آنها در مشاغلد -15

 

 برنامه ساماندهي روشنایي:

 مطالعه کامل و آشنايی با برنامه و نحوه اجراي آن  -1

 طرح موضوع در يک از جلسات کميته حفاظت فنی و بهداشت کار -2

 گرفتن اهداف اين برنامه تدوين برنامه عملياتی واحد کاري با در نظر -3

 برگزاري جلسات آموزشی براي مديران و سرپرستان -4

 برگزاري جلسات آموزشی براي کارگران -5

 15/4/93تکميل فرم شناسايی روشنايی و ارسال آن حداکثر تا مورخ  -6

 انجام اقدامات اصالحی اوليه -7



  ها محيط کار روشنايی موضعی و عمومی تمام سالناندازه گيري و ارزيابی  -8

 اصالح نهايی وضعيت روشنايی سالن هايی که از روشنايی نامطلوب برخوردارند. -9

 اندازه گيري مجدد روشنايی بعنوان ارزشيابی اقدامات اصالحی -10

 از تمام مراحل عمليات ارائه گزارش فنی تصويري به بهداشت حرفه ا ي استان جهت درج در سايت -11

 ده از طرف مرکز بهداشتاعالم ش  شرکت در جلسات آموزشی مرتبط با برنامه -12

 نصب پوستر هاي مرتبط با روشنايی در سطح واحد کاري -13

 توزيع پمفلت هاي مرتبط بين کارگران -14

 انجام معاينات سالمت شغلی متناسب با بينايی دقيق مشاغل و پيگيري ارجاعات تا حصول به نتيجه -15

 می و روحی آنها در مشاغل)از جمله موضوع ديد عمق، کوررنگی و... (دقت در معاينات قبل از استخدام و بکارگيري افراد متناسب با وضعيت جس -16

 تشكیالت بهداشت حرفه ای)خانه بهداشت کارگری( 

 تشكیالت بهداشت حرفه ای)ایستگاه بهگر(

 

 برنامه شرایط جوی:

 مطالعه کامل و آشنايی با برنامه و نحوه اجراي آن  -1

 اشت کارطرح موضوع در يک از جلسات کميته حفاظت فنی و بهد -2

 تدوين برنامه عملياتی واحد کاري با در نظر گرفتن اهداف اين برنامه -3

 برگزاري جلسات آموزشی براي مديران و سرپرستان -4

 برگزاري جلسات آموزشی براي کارگران -5

 و ارسال نتايج آن بصورت کتبی و از طريق سايت جوي در فصول گرم سالاندازه گيري و ارزيابی شرايط  -6

 ترلی ساده و کم يا بعضا بدون هزينه و اجراي بهسازي ارائه راههاي کن -7

 ارائه گزارش فنی تصويري به بهداشت حرفه ا ي استان جهت درج در سايت -8

 اعالم شده از طرف مرکز بهداشت  شرکت در جلسات آموزشی مرتبط با برنامه -9

 جوي در سطح واحد کاريشرايط نصب پوستر هاي  -10

 جويشرايط ن براي رعايت اصول اجراي برنامه هاي تشويقی بين کارگرا -11

 جوي بين کارگرانشرايط توزيع پمفلت هاي  -12

 جوي مشاغل و پيگيري ارجاعات تا حصول به نتيجهشرايط انجام معاينات سالمت شغلی متناسب با عامل  -13

 دقت در معاينات قبل از استخدام و بکارگيري افراد متناسب با وضعيت جسمی و روحی آنها در مشاغل -14

 نومي:برنامه ارگو

 مطالعه کامل و آشنايی با برنامه و نحوه اجراي آن  -1

 طرح موضوع در يک از جلسات کميته حفاظت فنی و بهداشت کار -2

 تدوين برنامه عملياتی واحد کاري با در نظر گرفتن اهداف اين برنامه -3

 برگزاري جلسات آموزشی براي مديران و سرپرستان -4

 برگزاري جلسات آموزشی براي کارگران -5

 گيري و ارزيابی شرايط ارگونوميکی  اندازه -6



 ارائه راههاي کنترلی ساده و کم يا بعضا بدون هزينه و اجراي بهسازي ارگونوميکی -7

 ارائه گزارش فنی تصويري به بهداشت حرفه ا ي استان جهت درج در سايت -8

 اعالم شده از طرف مرکز بهداشت  شرکت در جلسات آموزشی مرتبط با برنامه -9

 زيابی حمل دستی باراندازه گيري و ار -10

 کيلو گرم در واحد کاري 20ممنوعيت تهيه بار هاي بيش از  -11

 نصب پوستر هاي ارگونومی در سطح واحد کاري -12

 اجراي برنامه هاي تشويقی بين کارگران براي رعايت اصول ارگونومی -13

 توزيع پمفلت هاي ارگونومی مرتبط بين کارگران -14

 ارگونوميکی مشاغل و پيگيري ارجاعات تا حصول به نتيجه انجام معاينات سالمت شغلی متناسب با شرايط -15

 دقت در معاينات قبل از استخدام و بکارگيري افراد متناسب با وضعيت جسمی و روحی آنها در مشاغل -16

 Rosaارزيابی استرس ارگونومی کاربران رايانه به روش  -17

 برنامه سالمت عوامل اجرایي پسماند:

 و نحوه اجراي آن مطالعه کامل و آشنايی با برنامه  -1

 طرح موضوع در يک از جلسات کميته حفاظت فنی و بهداشت کار -2

 مطابف الگوي ارائه شده  تدوين برنامه عملياتی واحد کاري با در نظر گرفتن اهداف اين برنامه -3

 برگزاري جلسات آموزشی براي مديران و سرپرستان -4

 اه بهداشت حرفه اي معرفی  عوامل اجرايی براي شرکت در دوره آموزشی به آموزشگ -5

 برای جمع آوری زباله های عفونی ایستگاه بهگر یا خانه بهداشت کارگری safety Boxخرید  -6

 هاي الزمارائه راههاي کنترلی ساده و کم يا بعضا بدون هزينه و اجراي بهسازي  -7

 ارائه گزارش فنی تصويري به بهداشت حرفه ا ي استان جهت درج در سايت -8

 اعالم شده از طرف مرکز بهداشت  ی مرتبط با برنامهشرکت در جلسات آموزش -9

 قانون مديريت پسماند در سطح واحد کاري 5نصب پوستر هاي ماده  -10

 قانون مديريت پسماند در محل کار مسئول بهداشت حرفه اي الزامی است. 5وجود دستورالعمل ماده  -11

 نترلیاجراي برنامه هاي تشويقی بين کارگران براي رعايت دستورالعمل هاي ک -12

 قانون مديريت پسماند بين کارگران 5ماده  توزيع پمفلت هاي مرتبط با -13

و پيگيري ارجاعات تا  عوامل زيان آور در معرض عوامل اجرايیانجام معاينات سالمت شغلی متناسب با  -14

 حصول به نتيجه

 ر مشاغلدقت در معاينات قبل از استخدام و بکارگيري افراد متناسب با وضعيت جسمی و روحی آنها د -15

 برنامه کنترل سرب:

 مطالعه کامل و آشنايی با برنامه و نحوه اجراي آن  .1

 تدوين برنامه عملياتی واحد کاري با در نظر گرفتن اهداف اين برنامه .2

 طرح موضوع در يک از جلسات کميته حفاظت فنی و بهداشت کار .3

 ستان جهت درج در سايتارائه گزارش فنی تصويري از اقدامات انجام شده به بهداشت حرفه ا ي ا .4



 برگزاري جلسات آموزشی براي مديران و سرپرستان .5

 مطابق جزوات آموزشی ارائه شده برگزاري جلسات آموزشی براي کارگران در معرض .6
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