
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسايي و تعيين هدف اندازه گيري 

 عوامل زيان آور محيط كار
 

 

 

 

 

: تهيه كننده 

واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت استان قم 

 
 

 

 

 

 

 

 



  ضٌبسبيي ٍ تؼييي ّسف اًسازُ گيري ػَاهل زيبى آٍر هحيظ وبر

 

2 

 

 ضٌبسبيي ٍ تؼييي ّسف اًسازُ گيري ػَاهل زيبى آٍر هحيظ وبر

: هستٌذات قاًًَي 

اًدبم اًسازُ گيري ػَاهل زيبى آٍر ّر سبل لجل از اًدبم هؼبيٌبت سالهت ضغلي الساهي   25/5/82 هَرخ 8621ثراسبس ثرطٌبهِ ضوبرُ  -1

. لبًَى وبر ثراي وليِ وبرفرهبيبى الساهي است  85رػبيت ايي ثرطٌبهِ هغبثك هبزُ . است 

تبى اًدبم هي ضَز ، هؼبًٍت ثْساضتي اًسازُ گيري ػَاهل زيبى آٍر هحيظ وبر تَسظ ضروت ّبي زاراي هدَز از هؼبًٍت ّبي ثْساضتي ّر اس

زاًطگبُ ػلَم پسضىي لن ّر سبل ليست ضروت ّبي ذسهبت ثْساضت حرفِ اي هدبز را هٌتطر هي ًوبيس ، ٍاحس ّبي وبري ثب تَخِ ثِ ايي 

ثجت هروس ليست ضروت ذسهبت ثْساضت حرفِ اي ذَز را اًتربة ، سپس از هروس ثْساضت ضْرستبى استؼالم هي ًوبيٌس پس از پبسد م

ًفر وِ زاراي هسئَل ثْساضت حرفِ اي هي ثبضٌس ثبيستي  25ٍاحس ّبي وبري ثبالي . ثْساضت ضْرستبى السام ثِ ػمس لرار زاز هي ًوبيٌس 

ثِ اًسازُ ثل از اًدبم هؼبيٌبت سالهت ضغلي اًسازُ گيري ػَاهل زيبى آٍر هحيظ وبر اًدبم ضَز ٍ  لجل از السام قثگًَِ اي ثرًبهِ ريسي ًوبيٌس وِ 

ًفر ثؼْسُ ضروت ذسهبت ثْساضت حرفِ اي  25ضٌبسبيي ػَاهل زيبى آٍر زر ٍاحس ّبي وبري زير .ضرٍرت زارزگيري ضٌبسبيي ػَاهل زيبى آٍر 

. است 

. هسئَليي ثْساضت حرفِ اي ٍاحس ّبي وبري هرثَط ثِ ضٌبسبيي ػَاهل زيبى آٍر هحيظ وبر هي ثبضس ضرح ٍظبيف   5ثٌس -2

 

ايي ٍ تؼييي ّذف هزاحل ضٌاس

اطالػات ػوَهي -1

تلفي :                                   آزرس :             تؼساز ضبغليي :               هسير ػبهل                      : ًبم ضروت 

 .تزاي  ّز سالي يا قسوت ايي ػوليات تايستي اًدام ضَد -2

: شيل ٍ تىويل هَارز  ثبززيس از سبلي يب لسوت -

: سبػت ثبززيس                               : تبريد ثبززيس 

زر زهبًيىِ احتوبل هي زّيس  ( ة .زر زهبًي ثبززيس ضَز وِ فؼبليت ٍاحس وبر زر ٍضؼيت حساوثري است(حسالل زٍ ثبر ثبززيس ضَز الف  :ًكتِ 

. وِ ثبر آلَزگي پبييي است 

 : سبلي يب لسوتًبم 

. يي سبلي اًدبم هي ضَزًَع فؼبليتي وِ زر ا

 :هزاحل اًدام كار 

:   سالي يا قسوت ضاغلييكل تؼذاد 

 سبػت ضرٍع ٍ پبيبى ضيفتػبزيىبر ًَثت وبر يب  :ضيفت كاري 

اضبفِ وبري اًدبم هي ضَز يب ذير زر غَرت هثجت ثَزى چٌس سبػت  :اؾافِ كاري

يب اضبفِ وبري افراز زر ٍاحس زيگري است وِ  .ثرايي ثِ تفىيه ليس گرزز وبّي اٍلبت اضبفِ وبر افراز زر يه لسوت هتفبٍت است ثٌب :ًكتِ 

. ثبيس هطرع ضَز 

 آاليٌذُ ّاي سالي يا قسوت تِ تفكيك ضغل ٍ تؼذاد كارگزاى در هؼزؼ -3

 

تؼذاد كارگز در هؼزؼ ًَع آاليٌذُ ًَع ضغل 

   

   

   

 

ضَز ذَاُ لجال اًسازُ گيري ضسُ ثبضس يب ًِ   زر لسوت فَق ّر ػبهل وِ هَضَػيت زارز ثبيستي ليس :ًكتِ 
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هَضَػيت زارز ثسيي هؼٌي وِ آى ػبهل زر آى هحيظ ٍخَز زارز ذَاُ زير حس توبس ضغلي يب ثبالتر از حس توبس ضغلي  

اضؼِ ايىس زر ضغلي خَضىبري اضؼِ هبٍراء ثٌفص هَضَػيت زارز ٍلي اضؼِ ايىس هَضَػيت ًسارز الجتِ ثؼضي از هطبغل خَضىبري  :هثال 

 ّن هَضَػيت زارز هثل خَضىبراى ذغَط لَلِ گبز

  :ّاي هَرد ًياس  اًذاسُ گيزي -4

. ليستي از ػَاهل زيبى آٍري وِ ثبيستي اًسازُ گيري ضَز شور هي گرزز

.  ضَز الجتِ ثرًبهِ اي زر زست تسٍيي است وِ زهبى تىرار اًسازُ گيري ثر اسبس هيساى هَاخِْ هتفبٍت زر ًظر گرفتِ  :ًكتِ 

 

.  اًذاسُ گيزي ضَد............... اطالػات خاهؼتز ػَاهل سياى آٍري كِ تايستي در قسوت  -5

. هٌتطر هي ضَز هراحل شيل اًدبم ضَز وبر وِ زر هحيظ ػَاهل زيبى آٍريثراي ّريه از  :ًكتِ 

ػَاهل ضيويايي  -1

ًبم هَاز  -الف

  :هٌبثغ اغلي ٍ فرايٌس تَليس آاليٌسُ ضيويبيي  -ة

ٍ ًظر وبرضٌبسي زر ذػَظ ٍضؼيت َّا  اگر از في استفبزُ ضسُ چٌس ػسز ثب چِ لسرتي: سيستن وٌترل آاليٌسُ ّبي ضيويبيي  -ج

 است ؟ اًسازُ گيريشيل هس ًظر ف اّسوسام يه از ا - -ز

. تَاًس ثبضسّر اًسازُ گيري ثبيستي زاراي ّسف ثبضس ثغَر ولي اّساف اًسازُ گيري يىي از اّساف شيل هي  :ًكتِ 

ػَاهل زيبى آٍر  ثب  ضبغلييُ ُهيساى هَاج *

آاليٌسُ  اًتطبرهٌبثغ اغلي تؼييي  *

ٍضؼيت تَزيغ آاليٌسُ از ًظر زهبًي ٍ هىبًي  *

وٌترل آاليٌسُ  *

تؼييي هيساى هَثر ثَزى رٍضْبي وٌترل آاليٌسُ  *

ًَع آاليٌسُ  تطريع *

  زهبيطگبّي ًوًَِ گيرثررسي ووي ٍ ويفي ٍسبيل آ :از خولِ  تحميمبت * 
تؼييي هحل ًوًَِ ثرزاري اگر فرزي ًيست اگر فرزي  –ٍ تؼييي تؼساز ًوًَِ  .ٍضؼيت اًتطبر آاليٌسُ زر عَل ضيفت وبري يىٌَاذت است  -ُ

(غجح   11تب  10سبػت : هثبل ) تؼييي زهبى ًوًَِ ثرزاري ٍ هست ًوًَِ ثرزاري   –ًبم وبرگراست    

 (ًسزيىتريي ًمغِ ثِ هٌجغ اًتطبر  –هحيغي  –فرزي ) رٍش ًوًَِ ثرزاري  -ٍ

هست ًوًَِ ثرزاري  –هحل زليك ًوًَِ ثرزاري  –حدن َّاي ًوًَِ ثرزاري –تؼساز ًوًَِ  -ز 

( ايي لسوت اذتيبري است ) ٍسبيل آًبليس ( ايي لسوت اذتيبري است ) ٍسبيل آهبزُ سبزي  –ٍسبيل ًوًَِ ثرزاري  -ُ

هست هَاخِْ  --ّر آاليٌسُ رؼ تؼساز وبرگراى زر هغ -ط 

ثؼس از ظْر  14تب  13زر غجح ٍ  11تب  10هثبل زر سبػت ّبي  ّبي اٍج آاليٌسگيزهبى 



  ضٌبسبيي ٍ تؼييي ّسف اًسازُ گيري ػَاهل زيبى آٍر هحيظ وبر

 

4 

 

ٍ هطرع ورزى هحل ًوًَِ ثرزاري زر غَرتيىِ وبرگر زر هحسٍزُ اي ترزز زارز هحسٍزُ ترزز هطرع  ترسين ورٍوي سبلي يب لسوت -ي

                                     ..ضَز

 . ....... ورٍوي  سبلي يب لسوت

طَل          ػزؼ            ارتفاع : اثؼبز سبلي 

 ( *)ًام دستگاُ ّا ٍؾؼيت خاهَش ٍ رٍش تَدى هحل ًوًَِ تزداري : راٌّواء 
هطرع ثَزى ضوبل  –چرُ زرة ٍ پي –ورٍوي ترسين سبزُ اي از هحل است وِ ضبهل هطرػبت هحل استمرار زستگبّْب : ًكتِ 

. هراحل فَق ثبيستي زر هَرز ّر ًَع آاليٌسُ َّاثرز اًدبم ضَز :ًكتِ 

  .آيب تب ثِ حبل اًسازُ گيري ضسُ زر غَرت هثجت ثَزى پبسد چِ سبلي ثب چِ ّسفي ٍ هيساى آاليٌسُ ليس ضَز -ي

 

ػَاهل فيشيكي  -2

: اًسازُ گيري رٍضٌبيي  *

هَرز ًيبز است ؟  . . .ٍ ضؼي يب ػوَهي يب هيساى زرذطٌسگي رٍضٌبيي هَ : اًسازُ گيري چِ 

هٌظن است يب ذير   ىسيستن رٍضٌبيي سبل

. هٌظن است هٌغجك ثر وسام الگَ هي ثبضس زر غَرتيىِ سيستن رٍضٌبيي

 

است ؟  اًسازُ گيريشيل هس ًظر ف اّسوسام يه از ا -

ثب ػَاهل زيبى آٍر   ضبغلييُ ُهيساى هَاج* 

آاليٌسُ  اًتطبراغلي  هٌبثغتؼييي * 

ٍضؼيت تَزيغ آاليٌسُ از ًظر زهبًي ٍ هىبًي * 

وٌترل آاليٌسُ * 

تؼييي هيساى هَثر ثَزى رٍضْبي وٌترل آاليٌسُ * 

ًَع آاليٌسُ  تطريع* 

  ثررسي ووي ٍ ويفي ٍسبيل آزهبيطگبّي ًوًَِ گير :از خولِ  تحميمبت*  

N 

x 

 Y 

z 

 
 

* 
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ثراي ايٌىِ ثساًٌس وبرگر زر هؼرؼ رٍضٌبيي ًبهٌبست لرار زارز يب ذير ػضب زيسُ هي ضَز ًوًَِ ضٌبسبيي ّبي اًدبم ضسُ ةثررسي زر  :ًكتِ 

ّسف از اًسازُ گيري را تؼييي هتَسظ ضست رٍضٌبيي ليس هي ًوبيٌس زر غَرتيىِ ثبيستي ٍضؼيت هغلَثيت رٍضٌبيي را ّسف زر ًظر هي 

. ت رٍضٌبيي ًمص زارًسگرفتٌس زيرا ػالٍُ ثر ضست رٍضٌبيي ػَاهل زيگري ًيس زر هغلَثي

هطرػبت سيستن رٍضٌبيي  تىويل خسٍل ( ة  

 

 تؼساز الهپْبي سَذتِ  تؼساز ول چراغْب چيسهبى چراغْب 
زرغس الهپْبي 

سَذتِ 
 

 : (W)تَاى هػرفي : ًَع هٌبثغ رٍضٌبيي 

 ًبهٌبست               هٌبست : تٌبست هٌجغ رٍضٌبيي ثب ًَع ٍ هبّيت وبر                 

 ًبهٌبست               هٌبست : ٍضؼيت ًگْساري چراغْب                 

 ًبهٌبست               هٌبست : ًظبفت سغَح زاذلي ثٌب                 

 ذير                     ثلي     : ٍخَز سبيِ رٍضي                 

 

رسن ورٍوي هٌبثغ رٍضٌبيي سبلي ثب زر ًظر گرفتي راٌّوب  

   الهپ رٍش                                الهپ سَذتِ                                زرغس الهپ ّبي سَذتِ                        

هي ثبضس ؟ الگَي هٌغجك ثر وسام   
:اثؼبز وبرگبُ   

  .استرراج گرزز ثبيستي هس ًظر ثبضس ثٌبثرايي زر زهبى ضٌبسبيي. پبسد زّين شيل  سئَاالت زر ارزيبثي رٍضٌبيي ثبيستي ثِ 

 

ًاهطلَب هطلَب  هَارد تطخيع هطلَتيت             

   ٍ هطاتقت تا استاًذارد( طثق هحاسثات)هتَسط ضذت رٍضٌايي كارگاُ              
  (: ، ارتفاع طزاحي، چيذهاىتؼذاد چزاؽ)طزاحي سيستن رٍضٌايي              
   (:اس ًظز رًگ دّي ٍ تٌاسة تا كار) تٌاسة ًَع هٌاتغ رٍضٌايي              

   (ؾزية اًؼكاس، درخطٌذگي)خػَغيات سطَح داخلي             

  يك دستي تَسيغ رٍضٌايي ٍ ػذم آسار كارگزاى تَسط ًَر هستقين هٌاتغ             

  ًگْذاري سيستن رٍضٌايي ٍ تؼَيؽ تِ هَقغ الهپْاي سَختِ             

: تَؾيحات ؾزٍري            

 

  :ًظزيِ ًْايي(ايي قسوت تؼذ اس اًذاسُ گيزي تكويل هي ضَد )  

: سيستن تاهيي رٍضٌايي كارگاُ             

 

 هطلَب است                                

   الحات دارد هؼيَب است ٍ ًياس تِ اظ

 ًاهطلَب است                               
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 WBGTضاخع 

 

    ضاغليي كل تؼذاد كارگاُ ًام 

 آفتاتي                        ًيوِ اتزي                         اتزي :ضزايط خَي خارج 

 گزها    هٌاتغ تَليذًام  تؼذاد هٌاتغ تَليذگزها 

 هؼزؼ ضاغليي در  رگاُ اتؼاد كا

 ساػات اؾافِ كار  هذت هَاخِْ 

 :                                                                    ّذف اًذاسُ گيزي   

: تَؾيحات در خػَظ هٌاتغ گزهايي 

ثِ تَضيحبت زر هَرز غسا تَخِ ضَز 

 

 

 هست هَاخِْ -

تزًاهِ سهاى تٌذي كار ٍ استزاحت  -

 وبر هساٍم                                               -1

استراحت                            %25-وبر 75% -2

استراحت                           % 50-وبر 50% -3

استراحت %75-وبر 25% -4

ي ثبضس م ذيلي سٌگيي –سٌگيي  –هتَسظ  –وبر سجه  -ٍضؼيت وبري فرز هغبثك ثب وساهيه از هَارز

؟  است سبزش ًيبفتِيا سبزش يبفتِ آيب فرز ثب گرهب 

. رٍز ثب هحيظ گرم زر توبس ثبضس 7سبزش يبفتِ فرزي است وِ حسالل  :هٌظَر از سبزش يبفتِ 

آيب هحيظ ًب هتدبًس است ؟ 

. ز ًجبش% 5هحيغي هتدبًس زر ًظر گرفتِ هي ضَز وِ اذتالف پبراهتر ّبي اًسازُ گيري ضسُ زر آى ثيطتر از 

 

هتر  7/1)ٍ ًبحيِ سر ( هتر  1/1) ، ًبحيِ وور( هتر 1/0)زر سِ ارتفبع لَزن پب  WBGTزر غَرتيىِ پبسد سئَال هثجت ثبضس ثبيستي ضبذع

. اًسازُ گيري گرزز ( 

هيساى هتَسظ آى از  هتر از وف اًسازُ گيري هي ضَز ٍ 1/1،  6/0،  1/0اگر فرز ثِ غَرت ًطستِ وبر ًوبيس پبراهتر ّب ثِ ترتيت زر ارتفبع 

. عريك فرهَل هحبسجِ هي ضَز 

. تٌْب زر ًبحيِ سيٌِ يب وور اًسازُ گيري هي گرزز WBGTٍلي اگر هحيظ هتدبًس ثبضس هيساى ضبذع

(  لجبس وبر زهستبًي   -لجبس وبر يىسرُ ًري  -لجبس وبر تبثستبًي) ي ثِ تي وبرگراى است ؟ًَع لجبسچِ  -

لف ضيفت وبري ، هتفبٍت است ؟ آيب ضرايظ خَي زر سبػبت هرت

هرتلف زهبًي زر عي ضيفت وبري تؼييي ٍ سپس هتَسظ زر همبعغ  WBGTهمساري ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زر غَرت هثجت ثَزى خَاة ثبيست

. الزم است ثِ سئَال فَق پبسد زازُ ضَز. زهبًي آى ثب استفبزُ از فرهَل هحبسجِ ضَز

لفي را زر زهبًْبي هتفبٍتي اًدبم  هي زّس؟ آيب فرز زر عي ضيفت وبري فؼبليت ّبي هرت

( ايي هَضَع ثؼْسُ ضروت اًسازُ گيري وٌٌسُ است ) همبٍهت لجبس فرز چمسر است ؟ضريت هيساى 

ثستِ ثِ ًَع لجبس هتفبٍت است ؟ 
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از همسار شور ضسُ زر ًظر گرفتِ هي ضَز ٍلي اگر فرز لجبسي ثب همبٍهت حرارتي هتفبٍت  clo 6/0 ٍ سجه ضريت لجبس هؼوَلي :تَؾيح 

. پَضيسُ ثبضس ثبيسستي ضريت هَرز ًظر استرراج گرزز

 .ورٍوي سبلي يب لسوت ثب شور هٌبثغ هَلس گرهب  رسن ضَز

غذا *  

 (كارگاُ يا قسوت ) هطخػات هكاى سٌدص ٍ غَت 
 

 ضاغليي در هؼزؼ     ضاغليي كل تؼذاد كارگاُ ًام 

 : سقف                                      :ديَار            :                           كف  خٌس هػالح

   غذا هٌاتغ تَليذًام  غذا  تؼذاد هٌاتغ تَليذ

 هتغيز تا سهاى           تَام            كَتِ اي               پيَستِ :  هطخػات غذا 

: ارتفاع : ػزؼ : طَل اتؼاد كارگاُ 

: ّذف اس اًذاسُ گيزي غذا 
 

( ايي قسوت تسيار تا اّويت است ): هَلذ غذاتَؾيحات در خػَظ هٌاتغ 

سغح لَلِ ّب را ضبت ثالست هي ًوبيس وِ هَلس غسا هي ثبضس هيساى اًتطبر زستگبّي ٍخَز زارز وِ  Xزر ضروت  :هثال 

ثستگي زارز ثراي ايٌىِ اًسازُ غسا ايي زستگبُ ثِ ػَاهلي از خولِ زثي پبضص سبچوِ ، لغر ٍ شذبهت لَلِ ٍ سرػت ػجَر لَلِ 

گيري لبثل لضبٍت ثبضس ثبيستي ضرايظ زهبى اًسازُ گيري ثسرستي زر گسارش ليس ضَز ضبيس ثب ايي ثررسي ضوب ثرَاّيس 

 .ثستريي ٍضؼيت را اًسازُ گيري ًوبييس

 

 

 
ٍؾؼيت كٌتزل غذا 

 

 (3= اهكاى پذيز ًيست      2= ام ًگزفتِ اًح     1=اًدام گزفتِ : كذّا )ٍؾؼيت كارگاُ اس ًظز كٌتزل غذا      

 :هاضيي آالت  :پارتيطي تٌذي  :سقف  :كف  :ديَار 

 ٍؾؼيت استفادُ اس ٍسايل حفاظت فزدي تَسط ضاغليي

  تؼذاد تَام  تؼذاد ايز پالگ  تؼذاد ايز هاف

    درغذ استفادُ اس گَضي

آيا ضاغليي آهَسش ّاي السم در راتطِ تا اثزات غذا تز 

الهتي اًساى ديذُ اًذ س

 خيز تلي

در غَرت هثثت تَؾيح 

 دّيذ

 

 
  .يب وبرگراًيىِ ثبيستي ثراي آًْب ززيوتري اًدبم ضَز ثب شور ضغل ليس ضَز زر غَرت ًيبز ثِ ززيوتري ًبم وبرگر -

م وِ ززيوتري اًدبم ضسُ لبثل تبهين ثِ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اهىبى ززيوتري ّطت سبػتِ ٍخَز ًسارز ثٌبثرايي ثبيسستي ثِ گًَِ اي ػول ًوبيي -

. ثٌبثر ايي سيىل ّبي وبري وبرگر ٍ زهبى ّبي ّر وسام هطرع ضَز. ول ضيفت وبري ثبضس 
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  ثَزى آًْب هطرع ًوَزى ٍضؼيت ذبهَش يب رٍضي ،ورٍوي سبلي يب لسوت ٍ هطرع ًوَزى زستگبُ ّبي اغلي هَلس غسا 

ثَزى آًْب  ش يب رٍضيهطرع ًوَزى ٍضؼيت ذبهَ، ا  ُ سبير زستگبُ

ايستگبُ اًسازُ گيري هَرز ًظر 

. اثؼبز وبرگبُ رٍي ورٍوي هطرع ضَز

 

اًذاسُ گيزي تاثيز دارد  تفسيزارسياتي  –ػَاهل ٍ فاكتَر ّايي كِ در اًذاسُ گيزي  هٌَالتْويي  ػَاهل سياى آٍر فيشيكي ّن يز اس

. را استخزاج ًواييذ

 

 

 

ارگًََهي  -3

:   رگًََهي ّسف اًسازُ گيري ا -

رٍش ارزيبثي  -

. تؼساز پَسچر ّبيي وِ ثبيس ارزيبثي ضَز -

ليس ضَز  يب ثبر تىرار آى زر ضيفت گرفتِ ٍ هيساى هَاخٍِْضؼيت فبوتَر ّبي شيل زر هطبغل هَرز ثررسي لرار 

ذن -چوجبتوِ ززى  -زازى ّل -وطيسى -حول اخسبم -ثلٌس ورزى اخسبم -زاًَ ززى -چرذص وور -ذن ضسى هىرر وور -ًطستي  -ايستبزى

 -اًحراف اٍلٌبر هچ  -ذن ثَزى ثبثت ارًح   -حروبت هىرر آرًح  -حروبت هىرر ضبًِ  -وبر ثبالي سغح ضبًِ ٍ ثبزٍ  -ػمت / ورزى گرزى ثِ خلَ 

ًرزثبى  /ثبال رفتي از پلِ    -pinch  -  Grasp -حروبت هىرر هچ 

. رگًََهي خسٍل ُ ثبيس ايٌگًَِ ًَضتِ ضَزالزم ثِ شور است زر فرم هؼبيٌبت ّن زر لسوت ا

( زر غَرت ًيبز: )تَضيحبت ٍيسُ 

 

. از اعالػبت فَق هي تَاى زر ارزيبثي اًسازُ گيري ّبي اًدبم ضسُ استفبزُ ورز: ًىتِ 

 

:   (زاضت حرفِ اي ضروت ذسهبت ثِ) تبييس وٌٌسُ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي                     : ٍ اهضبء تْيِ وٌٌسًُبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 


