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 (بُداضت حرفٍ ای ) معبيوت بُداضتی 

 تطکیالت بُداضت حرفٍ ایدر یت مسئًل بُداضت حرفٍ ای فرم چک لیست پبیص فعبل

 

 

 

 

 

 

        

 ردیف
 امتیاز عنوان

امتیاز  عمومی

 کامل

 6امتیاز

 ماهه اول

امتیاز 

ماهه 6

 دوم

   1 ثشسػی ٍضؼیت ؿغلی آًبى ٍجَد داسد ؟آیب اعالػبت پشػٌلی ٍ فٌی الصم اص ؿبغلیي جْت  1

 

آیب اص کلیِ ثخؾ ّبی کبسگبُ عجق چک لیؼت ثبصدیذ ثِ ػول هی آیذ ٍ هؼتٌذات هشثَعِ هَجَد هی  2

 ثبؿذ؟

1   

   2 آیب ًَاقق ثْذاؿتی هحیظ کبس ثجت ٍ جْت سفغ ٍ پیگیشی ثِ کبسفشهب هٌؼکغ هی گشدد ؟ 3

 

 –ؿشکت دسجلؼبت آهَصؿی )؟آیب ثب کبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ ای هشاکض ثْذاؿت ّوکبسی الصم سا داسد  4

 (اسػبل كَستجلؼِ

2   

 

   2 آیب ساُ کبسّبی اجشایی جْت سفغ ًَاقق ثْذاؿتی اسائِ هی گشدد ؟ 5

 

فضبی فیضیکی ) آیب هحل اػتقشاس هؼئَل ثْذاؿت حشفِ ای اص ؿشایظ هغلَة ثشخَسداس هی ثبؿذ ؟  6

 (هٌبػت ، ًظن ٍ اًضجبط هحیظ کبس ٍ ًگْذاسی هذاسک ٍ هؼتٌذات ثلَست هٌظن ٍ کبسثشدی

2   

    آمًزش

ػشپشػتبى  ل صیبى آٍس هحیظ کبس ثشای ؿبغلیي ٍآیب ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ثْذاؿت ؿغلی دس هَسد ػَاه 7

 (اسائِ هؼتٌذات)  ثلَست هذٍى ٍجَد داسد ؟

2   

ثشای استقبء ػغح آگبّی ؿبغلیي ... ٍ هَاد کوک آهَصؿی اػن اص پَػتش ، پوفلت ، جضٍُ ٍ  آیب اص ٍػبیل 8

 اػتفبدُ هی ؿَد ؟

2   

   2 اػالم ؿذُ اص ػَی هشکض ثْذاؿت ؿشکت هی کٌذ ؟ آهَصؿی آیب دس ثشًبهِ ّبی 9

 

تْیِ ؿذُ ... ( حَادث ٍ هؼوَهیت ّبی ؿیویبیی ٍ ) آیب ثشًبهِ آهبدگی ٍ ٍاکٌؾ دس هَاقغ اضغشاسی  11

 ؟ اػت

2   

 

   2 ؟ آهَصؽ دادُ ؿذُ اػتهَاقغ اضغشاسی  آیب ثِ ؿبغلیي دس هَسد ثشًبهِ آهبدگی ٍ ٍاکٌؾ دس 11

 

    طب کار

   2 هغلَة ثبیگبًی ؿذُ اػت ؟ثشای کلیِ ؿبغلیي تـکیل ٍ ثِ ًحَ پضؿکی آیب پشًٍذُ  12

 

   2 آیب پیگیشی الصم ثشای اًجبم هؼبیٌبت قجل اص اػتخذام ٍ هؼبیٌبت ادٍاسی ثشای ؿبغلیي اًجبم هی گیشد ؟ 13
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 :  فبمس / تلفن / آدرس                                                              :مدرك تحصيلی 

            :  سببقه مبر 

 : مبهه اول   6بی تبريخ ارزشيب

     :مبهه دوم  6تبريخ ارزشيببی 
 



 

وتبیج معبیىبت اوجبم ضدٌ بٍ طًر دقیق در فرم  آیب پیگیری اطالعبت ضغلی کلیٍ ضبغلیه ي 14

 ضبغلیه ثبت می گردد؟ پريودٌ پسضکی 

2   

هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتِ اػت ٍ ثب تَجِ ثِ تجضیِ ٍ تحلیل  ػالهت ؿغلی آیب ًتبیج هؼبیٌبت  15

 اقذاهبت اكالحی ٍ پیـگیشاًِ تؼشیف ؿذُ اػت؟

2   

دس قبلت فشهْبی آهبسی هلَة ٍصاست ثْذاؿت ثِ هشکض  ثیوبسی ّبی ؿغلی آیب ًتبیج هؼبیٌبت ادٍاسی  ٍ 16

 ثْذاؿت دس هْلت هقشس هٌؼکغ هی گشدد ؟

2   

   2 اص عشیق کبسفشهب ثِ هشکض ثْذاؿت گضاسؽ هی ؿَد؟ ؿغلیآیب هَاسد هـکَک ثِ ثیوبسیْبی  17

هجتال ؿذُ اًذ ٍیب دس  ؿغلی آیب پیگیشی الصم دس تؼییي ؿغل هٌبػت ثشای کبسگشاًی کِ ثِ ثیوبسیْبی  18

 اًجبم گشفتِ اػت ؟( قبًَى کبس 22هبدُ  1هَضَع تجلشُ )هؼشم اثتال قشاس داسًذ 

2   

   1 هؼشفی ؿذُ اًذ؟ ثْذاؿت هَاد غزاییآیب افشادی کِ ثب هَاد غزایی ػشٍکبس داسًذ جْت دسیبفت کبست  19

   1 ٍجَد داسد ؟آیب پیگیشی الصم دس خلَف اسائِ خذهبت اٍسطاًغ ثِ ؿبغلیي  21

هؼئَل ثْذاؿت  تَػظآیب پیگیشی دس خلَف اًجبم هؼبیٌبت اختلبكی ثش اػبع ًتبیج آالیٌذُ ػٌجی  21

 پضؿک دٍسُ دیذُ عت کبس اًجبم هی گیشد؟ صیش ًظش حشفِ ای ٍ

2   

    بهداشت حرفه ای

ثِ تلَیت کبسفشهب  کبس تذٍیي ٍػالهت کبس کبسگبُ ثب تَجِ ثِ ػَاهل صیبى آٍس هحیظ  آیب خظ هـی ایوٌی ٍ 22

 دس هحل هٌبػت ًلت گشدیذُ اػت ؟ سػیذُ ٍ

3   

اسصؿیبثی ػَاهل صیبى آٍس هحیظ کبس ثب ّوکبسی هشاجغ ری كالح  ًوًَِ ثشداسی ٍ ،آیب ثشای ؿٌبػبیی 23

 (اسصیبثی سیؼک) اقذاهی كَست گشفتِ ؟

2   

،اػتشاتظی ّب ٍپیؾ ثیٌی جذٍل فؼبلیتْب ٍ جذٍل  آیب ثشًبهِ ػولیبتی هذٍى ؿبهل اّذاف کلی ٍ اختلبكی 24

 (اسائِ هؼتٌذات)گبًت  تَػظ هؼئَل ثْذاؿت حشفِ ای تذٍیي ؿذُ اػت ؟

2   

دس كَست تْیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی،آیب پیگیشی ّبی الصم دس خلَف اجشای ثشًبهِ دس هَػذ هقشس  25

 (.ثش عجق هؼتٌذات)كَست هی گیشد؟

2   

آهَصؽ پضؿکی هقبیؼِ  دسهبى ٍ ،ذٍد توبع ؿغلی هجبص ٍصاست ثْذاؿتاسصیبثی اص هحیظ کبس ثب حآیب ًتبیج  26

 (سًٍیت ًتبیج آالیٌذُ ػٌجی اص هحیظ کبس )ٍ ًتیجِ آى ثِ هشکض ثْذاؿت گضاسؽ هی ؿَد ؟

4   

هی گیشد پیگیشی قشاس  آیب ػَاهل صیبى آٍس هحیظ کبسکِ ثیؾ اصحذ هجبص تـخیق دادُ ؿذُ تحت کٌتشل ٍ 27

 ؟

3   

   2 آیب هبًَسّبی هٌظن ثش اػبع عشح ػولیبتی ٍ ٍاکٌؾ هقبثلِ دس ؿشایظ اضغشاسی اجشا ٍ گضاسؽ هی گشدد؟ 28

   2 آیب ًظبست کبفی ثش اػتفبدُ كحیح اص ٍػبیل حفبظت فشدی اًجبم  هی گیشد؟ 29

ًظش فٌی ٍی دس ثب  حشفِ ای ٍآیب ٍػبیل حفبظت فشدی دس اختیبس ؿبغلیي ثب ًظبست هؼئَل ثْذاؿت  31

 چگًَگی آى خشیذاسی هی گشدد؟ تؼذاد ٍ ،خلَف ًَع

3   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2 بُداضت کبر را اوجبم می دَد ؟ آیب پیگیری الزم جُت تطکیل کمیتٍ حفبظت فىی ي 31

   3 اًجبم هی گیشد ؟ هزکَس آیب پیگیشیْبی الصم دس جْت اجشای هلَثبت کویتِ 32

   2 ثْذاؿت کبس ثِ هشکض ثْذاؿت دس هْلت هقشس اسػبل هی گشدد ؟ كَستجلؼبت کویتِ حفبظت فٌی ٍآیب  33

بسگبُ اص ًظش تؼْیالت ک آیب ًظبست کبفی ثش حؼي اجشای کلیِ ضَاثظ هشثَط ثِ آییي ًبهِ تبًػیؼبت ٍ 34

کي، حوبم، غزاخَسی، فبضالة، سخت ،صثبلِ ،آة آؿبهیذًی)اًجبم هی گشدد ؟(بسکقبًَى  156هبدُ )ثْذاؿت 

 ...(ػبختوبى ٍ ،آؿپضخبًِ

2   

یظ کبس ثجت ،ثشسػی ٍ پیگیشی هی ؿَد ٍ ضشیت تکشاس ٍ ضشیت ؿذت ػبالًِ حَادث آیب حَادث هح 35

 هجبػجِ هی گشدد؟

2   

ثْذاؿت  ثِ کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاؿتی دس کبسگبُ تـخیق ٍ آیب کبًَى ّبی ایجبد خغشات حفبظتی ٍ 36

 هی گشدد؟ کبس اػالم

2   

 ثْذاؿتی جْت اػوبل دس داخل کبسگبُ دس هَسد پیـگیشی اص ثشٍص حَادث ٍ ٍ ایوٌی آیب دػتَسالؼول ّبی  37

ٍ ثش سًٍذ سٍاًی دس هحیظ کبس تْیِ  ثیَلَطیکی ٍ ،اسگًََهیکی ؿیویبیی، ،ثیوبسیْبی ًبؿی اص ػَاهل فیضیکی

 ؟ اجشای آى ًظبست داسد

3   

تْیِ  ٍ ؿٌبػبیی ػَاهل صیبى آٍسآیب ّوکبسی الصم ثب کبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشفِ ای هشکض ثْذاؿت ثِ هٌظَس  38

 هؼتٌذات هشثَط ثِ هـبغل ػخت ٍصیبى آٍس دس کبسگبُ ٍجَد داسد ؟

2   

   1 ؟ًظبست ثش سػبیت اكَل ایوٌی ٍ ثْذاؿت هحیظ کبس اًجبم هی ؿَدآیب  39

      آهَصؽ ثِ ؿبغلیي اًجبم  ًظبست ثش ػیؼتن ّبی اػالم ٍاعفبء حشیق ٍآیب ّوکبسی الصم دس خلَف  41

 گیشد؟هی

1   

   1 ؟ؿَدکٌتشل هی  عجق چک لیؼت آیب تجْیضات کوکْبی اٍلیِ  41

   1 آیب ًظبست ثش تبًهیي آة آؿبهیذًی ػبلن ٍجَد داسد ؟ 42

   1 هَاقغ ضشٍسی اًجبم هی گیشد ؟ دس هجبسصُ ثب حـشات ٍ جًَذگبى آیب پیگیشی ّبی الصم دس جْت  43

   1 اًجبم هی ؿَد؟ آیب ٍاکؼیٌبػیَى ثلَست دٍسُ ای پیگیشی ٍ 44

   2 تَلیذی تؼییي ؿذُ اػت؟ ٍاحذ چگًَگی اًجبم آى دس ؿیویبیی ٍ ًقل هَاد هؼیشّبی حول ٍ آیب 45

   1 اثالغی هغبثقت داسد؟آخشیي دػتَسالؼول ّبی  كٌؼتی ثب ٍاحذ دس گٌذصداّب ػوَم ٍ کبسثشد آیب 46

   2 كٌؼتی اًجبم هی گیشد؟ ػیؼتن ّبی کٌتشلی ًظیش تَْیِ ّبی هَضؼی ٍ ًظبست کبفی ثش آیب 47

   5 هَاد ؿیویبیی ثشچؼت گزاسی ؿذُ اػت ؟ هَادؿیویبیی  تْیِ ؿذُ ٍ MSDS آیب 48

   2 ؿَد؟ آیب اًجبسداسی هَاد ؿیویبیی ثش اػبع دػتَسالؼول ّبی هشثَعِ اًجبم هی 49

 پیـگیشی اص هخبعشات ٍ آیب اص ػالئن ّـذاسدٌّذُ دس هحلْبی هٌبػت کبسگبُ جْت آگبّی کبسگشاى ٍ 51

 حَادث اػتفبدُ ؿذُ اػت؟

2   

   100 جمع امتیاز

 

 

 

 



 

 

 

 تبسیخ ٍ اهضبء                                  :              ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اسصیبثی کٌٌذُ

 

 
  

 
 
 

 : امتيبز مسب شده از چل ليست 

 
 اقدامبت

 ضبیستٍ تقدیر ي تطًیق  91-111امتیبز 

 (بررسی در ببزدید بعدی)خًة، بُبًد مستمر فعبلیت َب ي ضبخصُب  71-91امتیبز 

مرکس بُداضت  ویبز بٍ ارتقبء فًری يضعیت ي گسارش اقدامبت اوجبم یبفتٍ بٍ -متًسط 51-71امتیبز  
 حداکثر تب یک مبٌ بعد از ببزدیدضُرستبن تببعٍ 

 ادامٍ فعبلیت بٍ عىًان مسئًل بُداضت حرفٍ ای کبرخبوٍعدم امکبن  ضعیف  51امتیبز زیر  

 

 


