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فرم جوغ بنذی گسارضات انذازه گیری صذا ) فرم ظ) 3 -
هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ /داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ............
هؼبًٍت ثْذاضت استبى 

هشکض ثْذاضتی دسهبًی ............ 

هشکض ثْذاضت ضْشستبى .............. 

 6هبِّ اٍل  سبالًِ 

آصهبیطگبُ ثْذاضت حشفِ ای /ضشکت اسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت حشفِ ای ................ 

سبل ...........

جذول جوغ بنذی گسارضات صذاسنجی به روش ضبکه ای
>20

20-49

<500

50-499

خوغ

بؼذ کارکناى(نفر)
کبسگبُ

ٍاحذ

کبسگبُ

ٍاحذ

کبسگبُ

ٍاحذ

کبسگبُ

ٍاحذ

کبسگبُ

تؼذاد کل هَاسد غذا سٌدی
تؼذاد ضبغلیي کبسگبٍُ/احذ غذاسٌدی ضذُ
تؼذاد هَاسد غذاسٌدی دس حذ هغلَة (صیش  85دسیجل)
تؼذاد هَاسد غذاسٌدی ثب غذای ًبهٌبست( 85دسی ثل ٍ ثبالتش)
تؼذاد ضبغلیي دس هؼشؼ غذای ًبهٌبست( 85دسی ثل ٍ ثبالتش)
تؼذاد کبسگبُ غذاسٌدی

کٌتشلْبی فٌی هٌْذسی

ضذُ کِ هیضاى هَاخِْ

ثبصدیذ هدذد

کبسگش ثب غذا دس آًْب
کٌتشل گشدیذُ ثِ سٍش

کٌتشلْبی هذیشیتی
استفبدُ اص گَضیْبی حفبظتی هٌبست

تؼذاد کبسگبّْبی ثب غذای کٌتشل ضذُ
تؼذاد ضبغلیي کبسگبّْبی ثب غذای کٌتشل ضذُ

هدوَع هَاسد سٌدص هَاخِْ فشدی کبسگش ثب غذا  .....تؼذاد هَاسد سٌدص ثب سغح هَاخِْ هدبص  ......تؼذاد هَاسد سٌدص ثب سغح هَاخِْ غیش هدبص .....
تؼذاد کبسگبّْبی غذا سٌدی ضذُ داسای هٌبثغ هَلذ غذای پیَستِ .......

غذای ضشثِ ای .......

غذای تَآم .......

تؼذاد هَاسد آًبلیض تشاص فطبس غَت .....
تؼذاد ٍ هذل دستگبّْبی غذاسٌح سبلن ثکبس ثشدُ ضذُ
تؼذاد ٍ هذل دستگبّْبی کبلیجشاتَس هَخَد

........................................................

.................................................................. ......

ًبم ًٍبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم ........................ :

سوت ٍ اهضبء.......................... :

ًبم ًٍبم خبًَادگی کبسضٌبس هسئَل ٍاحذ/هسئَل فٌی .................... :

تبسیخ ٍاهضبء ......................... :

ٍاحذ

هوضوع

دستورالؼول نحوه تکویل فرم گسارش انذازه گیری صذا در هحیط کار(فرم ظ)1-
ّذف اص تکویل ایي فشم اظْبسًظش دس خػَظ ٍضؼیت غذای کبسگبُ،ثب خوغ آٍسی اعالػبتی پیشاهَى هیضاى غذای هحیغی ٍ یب هَاخْبت
فشدی کبسگش ثب غذا دس کبسگبُ یب ٍاحذّبی کبسگبّی ٍ ًیضهَاسدی کِ دس ًحَُ تَصیغ ٍکیفیت غذا هَثشهی ثبضٌذ است.
اطالػات کلی:

دسثبالی فشم ًبم هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ /داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ً بم هشکض ثْذاضت ضْشستبىً بم هشکض
ثْذاضتی دسهبًی ضْشی یب سٍستبیی ٍ یب آصهبیطگبُ یب ّش هشخغ غبحت غالحیت(ضشکتْبی خػَغی اسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت
حشفِ ای) کِ اًذاصُ گیشی سا اًدبم دادُ است رکش هی گشدد.
اطالػات ػووهی کارگاه/واحذ:

دس ایي قسوت ًبم کبسگبُ یب کبسخبًًِ ،بم کبسفشهب ،هحػَل ًْبیی تَلیذ ضذُ دس کبسگبُ سا ثِ ّوشاُ ضیفت کبسی (غجح کبس -ػػشکبس-
ضت کبس ٍ یب ًَثت کبس) ،هذت صهبى ضیفت کبسی کبسگبُ ثِ سبػت  ،تؼذاد ٍاحذّبی کبسگبُ ٍ تؼذاد افشادی کِ دس ایي کبسگبُ هطغَل ثکبس
هی ثبضٌذ ثجت هی گشدد .چٌبًچِ کبسگبُ خذهبتی ثبضذ ًَع خذهت ٍ دس هَسد کبسگبّْبیی کِ چٌذ هحػَل تَلیذ هی کٌٌذ ًبم هْن تشیي
هحػَل تَلیذی رکش هی گشدد.دس هحل هشثَط ثِ آدسس ٍ تلفي  آدسس دقیق پستی هحل کبسگبُ ثِ ّوشاُ ضوبسُ تلفي ٍ ًوبثش ثجت هی
گشدد.
اطالػات اختصاصی واحذ کارگاهی:

ایي قسوت هشثَط ثِ ثجت اعالػبت خضئی تش ٍاحذ یب ٍاحذّبی هَخَد دس کبسگبُ یب کبسخبًِ هی ثبضذ کِ ضبهل ً :بم ٍاحذ یب دس غَست
ًجَد ًبم ًَ ،ع فؼبلیت آى رکش هی گشدد .دس کبسگبّْبیی کِ تٌْب داسای یک ٍاحذ هی ثبضٌذ دس هحل ًبم ٍاحذً ،بم کبسگبُ رکش هی
ضَد .دس کبسگبّْبی چٌذ ٍاحذی ثِ اصای ّش ٍاحذ یک ثشگ فشم (ظ )1-دیگش تکویل هی ضَد .دسقسوت دیگشی اص خذٍل ،تؼذاد کل
کبسگشاى ضبغل دس ٍاحذ هشثَعِ ٍ هذت صهبى ضیفت کبسی (سبػت) فؼبلیت دس آى ٍاحذ رکش هی گشدد .سپس ثب تَخِ ثِ اّویت هَلفِ
حدن کبسگبُ دس تؼییي ٍضؼیت غذای کبسگبُ هقبدیش آًشا دس ٍاحذ هذًظش ثِ ضکل ضشیجی اص هقذاس هسبحت کبسگبُ ضشثذس استفبع کبسگبُ
ثشحست هتش هکؼت ثجت هی ضَد(.ثغَس هثبل24 0هتشهشثغ(هسبحت)×4هتش( استفبع )₌ 960هتش هکؼت حدن) .ثجت هسبحت کبسگبُ هی
تَاًذ فشد اسصیبثی کٌٌذُ سا دس تؼییي تؼذاد ایستگبّْبی هَسد ًیبص خْت غذاسٌدی کوک ًوبیذ.فؼبلیت اغلی دس حبل اًدبم دس ٍاحذ
کبسگبّی ٍ دس غَست ٍخَد ،فؼبلیتْبی خٌجی دیگش دس هحل هشثَعِ دس فشم ثجت هی ضَد.
دس ثخص ثؼذی،خٌس هػبلح ثکبسسفتِ دس سغَح هحذٍد کٌٌذُ کبسگبُ(کف،دیَاسّب ٍ سقف) هطخع هی گشدد .ثغَس هثبل خٌس هػبلح
ثکبسسفتِ ،ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اص فَالد،چَة ،سیوبى ،آخش ٍ ...ثبضذ تؼییي هی گشدد .دسج هػبلح ثکبسسفتِ دس سغَح هی تَاًذ دس تؼییي
ضشیت خزة یب تؼییي فبکتَس افت اًتقبل غَت سغَح کوک کٌذ .دس اداهِ هٌبثغ اغلی هَلذ غذا دس ٍاحذ (حذاکثش  3هٌجغ کِ ثیطتشیي
تبثیش سا دس غذای ایدبد ضذُ داسًذ)دس فشم دسج هی گشدد ٍ ٍضؼیت ًگْذاسی ػوَهی دستگبّْبی هَلذ غذا دس ٍاحذ ثغَس کلی اص ًظش
تویضکبسی،سٍغٌکبسی،ثبثت ثَدى  ...ثب ػجبسات خَة،هتَسظ ٍ ضؼیف تَغیف هی ضَد .دس قسوت دیگش ًَع غذای تَلیذ ضذُ تَسظ
دستگبُ یب هٌبثغ هَلذ غذا ثب تَخِ ثِ هفَْم ٍ تؼبسیف ّش یک اص آًْب (پیَستِ/ضشثِ ای/تَام)ثجت هی ضَد.
دس اداهِ ثبصسس ثِ کوک فشد دیگشی (هثآل کبسگش ٍاحذ) ثَسیلِ حس ضٌَایی خَد هیضاى تذاخل غذای کبسگبُ ثب هکبلوِ سا دس دس هحل
کبس ٍی یب تشدد کبسگشاى دسفبغلِ یک هتشی دس داخل ٍاحذ کبسگبّی ثب یکی اص هَلفِ ّبی ثِ ساحتی ضٌیذُ هی ضَد ،ثبیذ فشیبد صد ٍ یب
اغآل ضٌیذُ ًوی ضَد تؼییي هی کٌذ.دس اًتْبی ثخص اعالػبت اختػبغی ،ثبصسس ثب هطبّذُ ػیٌی حیي ثبصسسی ثب تَخِ ثِ ایٌکِ
کبسگشاى دس هَاخِْ ثب غذا دس ٍاحذ آیب اص ٍسیلِ حفبظت فشدی ثشای گَضْبی خَد( اػن اص  ) ear muff ، ear plugاستفبدُ هی کٌٌذ
ٍ یب ًِ یکی اص گضیٌِ ّبی ثلی یب خیش سا اًتخبة هی کٌذ.
هطخصه های کلی صذاسنجی :

دس ایي قسوت ًبم ٍ هذل دستگبُ تشاصسٌح غَت ٍ کبلیجشاتَس هَسد استفبدُ خْت غذاسٌدی  ،ثِ ّوشاُ سٍش کبلیجشاسیَى هَسد
استفبدُ خْت کبلیجشُ کشدى دستگبُ(داخلی یب خبسخی) ،تبسیخ ٍ سبػت غذاسٌدی(ضشٍع ٍ پبیبى کبس) ثجت هی ضَد.

ضجکِ تَصیي فشکبًس هَسد استفبدُ دس دستگبُ تشاصسٌح ثب تَخِ ثِ ّذف اًذاصُ گیشی ٍ دستَسالؼولْبی اسائِ ضذُ ثجت هی گشدد،ثغَس
هثبل ضجکِ ً ٍ ...،Aیض ضجکِ سشػت پبسخ اًتخبثی تشاص سٌح ثب تَخِ ثِ اًذاصُ گیشی ًَع غذای تَلیذی دسج هی گشدد هثآل ضجکِ پبسخ
 slowخْت غذاّبی پیَستِ یب هَقؼیت  Impact/Impulseثشای اًذاصُ گیشی اغَات ضشثِ ای یب کَثِ ای ثکبس هیشٍد.
جذول نتایج انذازه گیری صذاسنجی هحیطی

ایي خذٍل ثوٌظَس اًؼکبس ًتبیح سٌدص تشاص غذای هحیغی کبسگبُ خْت تؼییي تَصیغ تشاص فطبس غَتی( تشاص فطبس غَت لحظِ
ای( ) SPL rmsدس حبلت تؼبدل تشاص ثش حست ) ٍ dB (Aسشػت پبسخ  ٍ )SLOWهحذٍدُ ّبی خغش دس کبسگبّْب ثکبس هی سٍد.دس ایي
سٍش کبسگبُ ثب تَخِ ثِ اثؼبد ٍ اهکبًبت هَخَد ثِ ًَاحی یکسبًی تقسین هی ضَد کِ ًقبط هٌتخت هَسد غذاسٌدی قشاس هی گیشد ٍ تشاص
غذای هحیغی کبسگبُ اًذاصُ گیشی ضذُ دس ایستگبّْبی هذًظش ثِ غَست داهٌِ حذاقل ٍ حذاکثشی تشاص فطبس غَت ٍاحذ ثیبى هی گشدد
کِ دسایي فشم ،خذٍل ًتبیح خْت ثجت غذاسٌدی ثشای حذاکثش  60ایستگبُ دس ّش ٍاحذ کبسگبّی پیص ثیٌی ضذُ است(.سخَع ضَد ثِ
دستَسالؼول ًبحیِ ثٌذی دس سٍش ضجکِ ای هٌظن غفحِ  -49ٍ50فػل چْبسم ثستِ آهَصضی )
دس صیش خذٍل هزکَس داهٌِ حذاقلی ٍ حذاکثشی تشاص فطبس غَت اًذاصُ گیشی ضذُ دس ایستگبّْب  ،تؼذاد ایستگبّْبی اًذاصُ گیشی ضذُ
ثب تشاص غذای  85دسیجل ٍ ثبالتش ٍ ًیضتؼذاد ایستگبّْبی ثب تشاص پبییٌتش اص ًَ dB85ضتِ هی ضَد.
جذول نتایج انذازه گیری هواجهات فردی با صذا

ایي خذٍل ثوٌظَس ثجت ًتبیح حبغل اص هَاسد غذاسٌدی خْت تؼییي سغح هَاخْبت فشدی کبسگش ثب غذا استفبدُ هی گشدد.ایي خذٍل
صهبًی تکویل هی ضَد کِ حذاقل دس 3ایستگبُ اًذاصُ گیشی ضذُ دس خذٍل قجلی (ثِ سٍش ضجکِ ای هٌظن) هقبدیشی دس حذ  85دسیجل
ٍ ثبالتش هطبّذُ هی ضَد ٍیب اثؼبد کبسگ بُ ثِ اًذاصُ ای کَچک است کِ اًذاصُ گیشی ثِ سٍش ضجکِ ای ٍ ایستگبُ ثٌذی هیسَس ًوی
ثبضذ.اًذاصُ گیشی دس هحل استقشاسکبسگش ٍ تَقف یب تشدد ٍی ثستِ ثِ چگًَگی هَاخِْ ٍ هذت صهبى هَاخِْ یب تٌبٍة ٍ استوشاس توبس ثب
غذا تَسظ تشاص سٌح غَت یب دصیوتش هغبثق ثب دستَسالؼولْبی تذٍیي ضذُ غَست هی گیشد( .سخَع ضَد ثِ غفحِ  53ٍ52ٍ24ثستِ
آهَصضی ) .اگش کبسگش دس یک یب چٌذ ایستگبُ کبسی دس صهبًْبی ًبهطخع ثب تشاص ّبی فطبس غَت هتفبٍت هَاخِْ داضتِ ثبضذ دص غذای
دسیبفتی سٍصاًِ ثِ سٍش دصیوتشی ثجت هی گشدد .دس غَستی کِ کبسگش دس عَل ضیفت کبسی ثب غذای یکٌَاخت هَاخِْ داضتِ ثبضذ ٍ یب
کبسگش ثب تشاص ّبی فطبس غَت هؼیي ٍ هتفبٍت دس صهبًْبی هختلف (ٍ هطخع) هَاخِْ داضتِ ثبضذ هقبدیش تشاص غذای اًذاصُ گیشی ضذُ
ٍ هدوَع صهبى هَاخِْ ثِ تشاص هؼبدل یب دص دسیبفتی تجذیل ٍ ثب هقبدیش سبػبت هدبص هَاخِْ هقبیسِ گشدد  .دس ستَى هشثَط ثِ ّش
ایستگبُ اًذاصُ گیشی ایي خذٍل ًتبیح سٌدص غذا سا ثش حست تشاص فطبس غَت هؤثش ،هیبًگیي  ،تشاصپیک فطبس غَت ٍ سبػبت کبسی
فشد ثجت هی کٌین ٍ سپس هقبدیش تشاص هؼبدل  8سبػتِ ٍ دٍص غذا سا ثش اسبس سٍاثظ آهَصش دادُ ضذُ یب ًوَگشاهْبی هَخَد(غفحِ
60ٍ58ثستِ آهَصضی) ثب تَخِ ثِ سبػبت کبس هَاخِْ کبسگش تؼییي هی کٌین .دس اًتْب هقذاس سبػت هدبص هَاخِْ ثب غذا سا ثشای کبسگش ثب
تَخِ ثِ دسغذ دص دسیبفتی سٍصاًِ هحبسجِ هی کٌین.
نظریه نهایی کارضناس درخصوظ وضؼیت صذای کارگاه

ایي قسوت اص فشم ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل اص غذاسٌدی هحیغی ثِ سٍش ضجکِ ای ٍاحذّبی کبسگبّی تکویل هی ضَد.ثِ ایي ضکل کِ
دس غَستیکِ دسّیچ یک اص ایستگبّْبی اًذاصُ گیشی ضذُ تشاص  85دسیجل ٍ ثبالتش ثجت ًکشدُ ثبضین ٍضؼیت غذای ٍاحذ کبسگبّی
هٌبست هی ثبضذ ٍ ثبػالهت  داخل ً طبى هی دّین.اهب دس غَستیکِ دس یکی اص ایستگبّْبی سٌدص غذا تشاص  85دسیجل ٍ یب
ثبالتش ثجت کشدُ ثبضین گضیٌِ ثؼذی یؼٌی غذای کبسگبُ ثیص اص حذٍد هدبص است ٍ ًیبص ثِ اقذاهبت فٌی هٌْذسی داسد سا اًتخبة هی
کٌین .پس اص آى تؼذاد کبسگشاى دس هؼشؼ غذای ثیص اص حذ هدبص ثب تَخِ ثِ ایستگبّْبی هخبعشُ صا ٍ هحل تَقف یب تشدد کبسگشاى
تَسظ کبسضٌبس تؼییي هی ضَد .دس اداهِ تؼذاد هَاسد سٌدص ضذُ هشثَط ثِ هَاخِْ فشدی کبسگشاى ثب غذا  ،تؼذاد هَاسد دصیوتشی کِ سغح
هَاخِْ ثب غذا هٌبست تطخیع دادُ ضذُ ٍ ًیض تؼذاد هَاسد دصیوتشی ثب سغح هَاخِْ غیشهدبص ثِ تشتیت ثجت هی گشدد.

دقت ضَد کِ دس کبسگبّْبی چٌذ ٍاحذی ٌّگبم اسسبل آهبس تَسظ فشم خوؼجٌذی گضاسضبت غذا(فشم ظ ) 3-ثِ سغَح ثبالتش
کبسگبّْبیی کِ حذاقل داسای یک ٍاحذ کبسگبّی ثب آالیٌذگی غذای ثیطتش اص حذٍد هدبص ثبضٌذ خضٍ کبسگبّْبی سٌدص ضذُ داسای
غذای ًبهٌبست هحسَة هی گشدد.

هیساى هواجهه کارگر با صذای غیر هجاز کارگاه اصالح گردیذ(بازدیذ هجذد) به روش:

دس غَستی کِ دس ثبصدیذ هدذد هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای کبسگبُ ثب تَخِ ثِ ثبصدیذّبی قجلی اغالح یب کٌتشل ضذُ ثبضذ کبسضٌبس
ثب اًتخبة یکی اص گضیٌِ ّبی هَخَد سٍضی سا کِ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای غیش هدبص کبسگبُ سا کٌتشل یب حزف ٍ ثِ ًَػی اغالح
ًوَدُ است سا هطخع هی کٌذ .دقت گشدد کِ ایي قسوت ثشای کبسگبّْبیی تکویل هی ضَد کِ ثشای ثبس دٍم یب ًَثتْبی ثؼذی هَسد
ثبصدیذ قشاس گشفتِ ٍ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای غیش هدبص دس آًْب اغالح یب کٌتشل ضذُ ثبضذ.
دس اداهِ تؼذاد کبسگشاى ضبغل دس آى ٍاحذ یب کبسگبُ کِ ثِ کوک یکی اص سٍضْبی کٌتشلی (فٌی هٌْذسی -هذیشیتی – کبسثشد ٍسبیل
حفبظت فشدی)هَاخِْ ثب غذا ثشای آًبى کٌتشل یب اغالح ضذُ است ثب ًظش کبسضٌبس دسج هی گشدد.
دس ایي ثخص کبسضٌبس هی تَاًذ تَضیحبت هَسد ًیبص دس خػَظ سٍش کٌتشلی هَسد استفبدُ سا ثجت ًوبیذ.
ًبم ًٍبم خبًَادگی ثبصسس تکویل کٌٌذُ فشم ،تبسیخ سٌدص ٍ سوت ٍی دس ریل فشم ًَضتِ ضذُ ٍ دس اًتْب اهضبء هی ضَد
نحوه تکویل فرم ظ2-

ثب تَخِ ثِ تَضیحبت دادُ ضذُ دس قجل  ،دس قسوت ثبالی فشم  ،هطخػبت دسخَاستی ضبهل ًبم کبسگبُ ٍ ًبم ٍاحذ کِ هیضاى غذای آى
سٌدیذُ هی ضَد ٍاسد هی ضَد .سپس پالًی اص کبسگبُ ثِ ّوشاُ هحل استقشاس دستگبّْب ،هٌبثغ هَلذ غذای هَخَد ٍایستگبّْبیی کِ دس
آى سٌدص غذا غَست گشفتِ(حذاکثش  60ایستگبُ پیص ثیٌی ضذُ دس فشم)،دس ًقطِ کبسگبُ هطخع هی ضَد خْت سَْلت دس
دستشسی ٍ خبثدبیی فشهْب هی تَاى فشم ظ ٍ 1-فشم ظ2-ساپطت ٍسٍ تکثیش ٍ دس اختیبس ثبصسس قشاس داد.
* تَضیح ایٌکِ دس غَستی کِ خْت ثشخی هقبغذ کٌتشلی یب تْیِ ثشًبهِ حفبظت ضٌَایی ٍ تْیِ ٍسبیل حفبظت فشدی هٌبست
(گَضیْبی حفبظتی هٌبست)دس ایستگبّْبیی ًیبص ثِ آًبلیض فشکبًس غَت ثبضذ ثِ ّوشاُ غذاسٌدی هحیغی یب دصیوتشی حذاقل یک
هَسد آًبلیض فشکبًس غَتی دس ایستگبّْبی داسای غذای غیش هدبص هغبثق ثب دستَسالؼولْبی پیطٌْبدی غَست هی گیشد.ثِ ّویي هٌظَس
دس ریل فشم ظ 2-خذٍلی خْت آًبلیض فشکبًس غذا حذاکثشدس  15ایستگبُ تؼجیِ ضذُ است کِ ًتبیح دس آى ثجت هی ضَد(.سخَع ضَد
ثِ غفحِ  54ٍ53ثستِ آهَصضی)
دستورالؼول نحوه تکویل فرم جوغ بنذی گسارضات انذازه گیری صذا (فرم ظ)3-
ّذف اص تکویل ایي فشم دستیبثی ثِ اعالػبت خوغ ثٌذی ضذُ دس خػَظ گضاسضبت اًذاصُ گیشی غذا اػن اص غذای هحیغی
کبسگبّْب،دصیوتشی ٍ تؼییي هَاخْبت فشدی کبسگشاى دس ایستگبّْبی ثخػَظ ٍ تؼذاد هَاسد آًبلیض فشکبًس غَت دس ایستگبّْب هی
ثبضذ .دسایي فشم اعالػبت اٍلیِ اص فشهْبی یکسبى سبصی ضذُ (فشهْبی ظ ٍ 1-ظ )2-استخشاج ٍثب تَخِ ثِ اّذاف اص پیص تؼییي ضذُ
هَسد استفبدُ قشاس هی گیشد
اطالػات کلی :

دسثبالی فشم ًبم هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ  /داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی قیذ هی گشدد.ثب تَخِ ثِ ایٌکِ گضاسضبت
تَسظ چِ هشخؼی خوغ ثٌذی گشدیذُ است یکی اص قسوتْبی هشثَط ثِ هؼبًٍت ثْذاضت استبى ،هشکض ثْذاضت ضْشستبى ثِ ّوشاُ ًبم
ضْشستبى ٍیب هشکض ثْذاضتی دسهبًی ً ،بم ضشکت ٍیب آصهبیطگبُ ثْذاضت حشفِ ای غبحت غالحیت ػالهت گزاسی ٍ دسج هی گشدد.
دسقسوت دیگشثب تَخِ ثِ ایٌکِ گضاسضبت هشثَط ثِ آهبس  6هبِّ اٍل سبل ثبضذ یب سبالًِ قسوت هشثَعِ هطخع هی گشدد.
اطالػات اختصاصی جذول جوغ بنذی گسارضات صذاسنجی به روش ضبکه ای:

ًتبیح سٌدص ٍثشسسیْبی اًدبم ضذُ دسخػَظ غذای هحیغی اًذاصُ گیشی ضذُ دس خذٍلی کِ ثِ ایي هٌظَس عشاحی ضذُ است
هٌؼکس هیگشدد.خذٍل هطتول ثش چٌذیي سدیف ٍ ستَى هی ثبضذ کِ ًحَُ تکویل ثِ ضشح صیش هی ثبضذ :
سدیف افقی ثبالیی کبسگبّْب ٍ ٍاحذّبی هَسد سٌدص ثِ تفکیک ثؼذ کبسگشی تقسین ثٌذی ضذُ است ٍ ستَى ػوَدی سوت ساست
هَضَػبت هَسد سٌدص دس گضاسضبت سا ثیبى هی کٌذ.

ردیف اول:

دسایي سدیف تؼذاد هَاسد سٌدص غذا دس کبسگبّْب ٍ ٍاحذّب ثب تَخِ ثِ ثؼذ کبسکٌبى ثجت هی گشدد.
ردیف دوم:

دس ایي سدیف تؼذاد ضبغلیي کبسگبّْبٍ/احذّبی غذاسٌدی ضذُ ثِ تفکیک ثؼذ کبسگشی ثجت هیطَد.
ردیف سوم:

دس ایي سدیف تؼذاد کبسگبّْب ٍ ٍاحذّبیی کِ دس غذاسٌدی هحیغی ثؼول آهذُ ًتبیح سٌدص دس حذ هغلَة ٍ تَغیِ ضذُ کطَسی هی
ثبضذ(توبم ایستگبّْب صیش  85دسی ثل هی ثبضذ) گٌدبًذُ هی ضَد.
ردیف چهارم:

دس ایي سدیف تؼذاد کبسگبّْب ٍ ٍاحذّبیی کِ دس غذاسٌدی هحیغی ثؼول آهذُ ًتبیح سٌدص ثبالتش اص حذ هغلَة ٍ تَغیِ ضذُ
کطَسی هی ثبضذ(حذاقل داسای یک ایستگبُ ثب تشاص غذای  85دسی ثل ٍ ثبالتشهی ثبضذ) گٌدبًذُ هی ضَد.
ًکتِ  : 1دس کبسگبّْبی چٌذ ٍاحذی دس غَستیکِ ٍضؼیت غذای حذاقل یک ٍاحذ آى ًبهٌبست ثبضذ کبسگبُ هزکَس خضٍ کبسگبُ ثب غذای
ًبهٌبست دس آهبس خوغ ثٌذی هحسَة هی ضَد
ًکتِ  : 2دس کبسگبّْبی چٌذ ٍاحذی کِ داسای  2یب چٌذ ٍاحذ کبسگبّی ثب غذای غیش هدبص هی ثبضٌذٌّ ،گبم دسج آهبس تؼذاد کبسگبُ ثب
غذای ًبهٌبست دس فشم خوغ ثٌذی ظ 3-یکجبس لحبػ ضَد.
ًکتِ : 3دس کبسگبّْبی چٌذ ٍاحذی ثِ اصای تؼذاد ٍاحذّبی داسای غذای هغلَة یب ًبهغلَة ػذد هشثَعِ دس قسوت آهبس تؼذاد ٍاحذ دس
فشم خوغ ثٌذی ظ 3-لحبػ هی ضَد.
ردیف پنجن:

دس ایي سدیف تؼذاد ضبغلیي دس هؼشؼ غذای ًبهٌبست کبسگبّْب ٍ ٍاحذّبیی کِ دس غذاسٌدی هحیغی ثؼول آهذُ ًتبیح سٌدص ثبالتش
اص حذ هغلَة ٍ تَغیِ ضذُ کطَسی هی ثبضذ(داسای ایستگبّْبی ثب تشاص غَت  85دسی ثل ٍ ثبالتش هی ثبضذ) گٌدبًذُ هی ضَد.تؼذاد
ضبغلیي دس هؼشؼ غذا اص اعالػبت اػالم ضذُ دس ثخص ًظشیِ ًْبیی فشم ظ 1-ثذست هی آیذ.
اطالػات هربوط به بازدیذهای هجذد
ردیف ضطن :

دس ایي سدیف تؼذاد کبسگبّْبی تحت ثبصسسی ٍ غذاسٌدی ضذُ دس دفؼبت دٍم ٍ ثؼذ اص آى کِ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای غیشهدبص
دسآًْب ثِ کوک سٍضْبی فٌی هٌْذسی حزف یب کٌتشل گشدیذُ است ثجت هی ضَد.
ردیف هفتن :

دس ایي سدیف تؼذاد کبسگبّْبی غذاسٌدی ضذُ دس دفؼبت دٍم ٍ ثؼذ اص آى کِ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای غیشهدبص دسآًْب ثِ کوک
سٍضْبی کٌتشل هذیشیتی اغالح ضذُ است دسج هی گشدد.
ردیف هطتن :

دس ایي سدیف تؼذاد کبسگبّْبی تحت ثبصسسی غذاسٌدی ضذُ دس دفؼبت ثؼذی کِ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای غیشهدبص دس آًْب ثِ
کوک سٍضْبی کَتبُ هذت هبًٌذ کبسثشد ٍسبیل حفبظت فشدی گَش(اػن اص ایشپالگ یب ایشهبف )...کٌتشل گشدیذُ است ثجت هی گشدد.
ردیف نهن :

دس ایي سدیف هدوَع تؼذاد کبسگبّْبی تحت ثبصسسی غذاسٌدی ضذُ دس دفؼبت ثؼذی کِ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای غیش هدبص
دسآًْب ثِ کوک ّش یک اص سٍضْبی کٌتشلی هَخَد (اػن اص سٍضْبی فٌی هٌْذسی /سٍضْبی کٌتشل هذیشیتی/سٍضْبی کَتبُ هذت هبًٌذ
کبسثشد ٍسبیل حفبظت فشدی گَش/یب سٍضْبی تَام) کٌتشل گشدیذُ است ثجت هی گشدد.

ردیف دهن:

دس ایي سدیف هدوَع تؼذاد ضبغلیي کبسگبّْبی تحت ثبصسسی غذاسٌدی ضذُ دس دفؼبت ثؼذی کِ هیضاى هَاخِْ کبسگش ثب غذای
غیشهدبص دسآًْب ثِ کوک ّش یک اص سٍضْبی کٌتشلی هَخَد (اػن اص سٍضْبی فٌی هٌْذسی /سٍضْبی کٌتشل هذیشیتی /سٍضْبی کَتبُ
هذت هبًٌذ کبسثشد ٍسبیل حفبظت فشدی گَش/یب سٍضْبی تَام) کٌتشل گشدیذُ است ثجت هی گشدد .اعالػبت ایي ثخص اص هدوَع
تؼذاد ضبغلیي دس هَاخِْ ثب غذای کٌتشل ضذُ هدبص دس قسوت ثبصدیذّبی هدذد اص فشم ظ 1-تکویل هی ضَد.
پس اص تکویل اعالػبت خذٍل ثبال ،هدوَع تؼذاد هَاسد سٌدص هَاخِْ فشدی یب دصیوتشی ،تؼذاد هَاسد سٌدص هَاخِْ فشدی ثب سغح
هَاخِْ هدبص  ،تؼذاد هَاسد سٌدص هَاخِْ فشدی ثب سغح هَاخِْ غیش هدبص خِ هٌبست دس خػَظ هَاخِْ کبسگشاى ثب غذا یب
ًبهٌبست آى ثجت هی ضَد.
دس اداهِ هدوَع تؼذاد کبسگبّْبی سٌدص ضذُ ثِ تفکیک داسای هٌبثغ هَلذ غذای پیَستِ /غذای ضشثِ ای /غذای تَام استحػبلی اص
اعالػبت اختػبغی ٍاحذ کبسگبّی فشم ظ 1-ثجت هی گشدد .دس غَستیکِ کبسگبُ داسای هٌبثغ هَلذ غذای پیَستِ ٍ ضشثِ ای ثِ ضکل
تَام ثبضذ کبسگبُ هزکَس دس آهبس کبسگبّْبی داسای هٌجغ هَلذ غذای تَام لحبػ گشدد ٍ دس آهبس خوغ ثٌذی  2هَسد قجلی لحبػ ًوی ضَد.
دس ثخص دیگشی اص فشم تؼذاد هَاسد آًبلیض تشاص فطبس غَت اًدبم ضذُ ،تؼذاد ٍ هذل دستگبّْبی غذاسٌح سبلن ثکبسسفتِ ٍ تؼذاد ٍ
هذل کبلیجشاتَسّبی هَخَد ًیض ثِ تفکیک ثجت هی ضَد.
دس خبتوِ ًبم ًٍبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم  ،سوت ٍی ثِ ّوشاُ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبسضٌبس هسئَل ٍاحذ /هسئَل فٌی ٍتبسیخ
تکویل فشم یبدداضت ٍ تَسظ آًْب اهضبء هی گشدد .

