
  ػضَ کویتِ حفبظت فٌی ٍ بْداشت کبز بْداشت حسفِ ای هسئَلیيهحتسم حضَز 

ثبعالع هی سسبًذ دٍس سَم ثبصدیذ ٍ اسصضیبثی هؼبًٍت ّبی ثْذاضتی اص عشف هشکض سالهت ٍ هحیظ کبس ٍصاست         

خَاّذ ضذ. یکی اص ثشًبهِ ّبی ثبصسسبى  ضشٍعثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ثضٍدی تَسظ ثبصسسبى هحتشم آى هشکض 

ثؼٌَاى  ٍصاستخبًِ هؼیي ضذُ لیستٍ اص چک  ثَدُهحتشم هشاجؼِ ثِ ضشکت ّبی داسای کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبس 

استفبدُ هی ًوبیٌذ چک لیست ریل قسوتی اص چک لیست اصلی است کِ  ًظبست ٍاسصضیبثی ػولکشد ثْذاضت حشفِ ای 

لزا اًتظبس داسین کبسضٌبسبى هحتشم ثْذاضت . است ٍ دس اختیبس ضوب قشاس گشفتِ حزف اص آى یش ثخص ّب هَاسد هشثَط ثِ سب

ثشای پبسخگَیی ثِ الصم آهبدگی  اػالم ایي هَضَع ثِ کبسفشهب، حشفِ ای ػضَ کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبس ضوي

 اضبسُ ضذُ است سا آهبدُ ٍ دس صَست لضٍم اسائِ ًوبیٌذ.هذاسکی کِ دس چک لیست ثِ آى داضتِ ٍ سئَاالت ثبصسسبى هحتشم 

 ثَدُ ٍ هب ًیض اص آى هغلغ ًیستین.  هحیظ ٍ کبس هشکض سالهتالصم ثِ یبدآٍسی است کِ هحل هشاجؼِ ثبصسسبى ثِ اًتخبة 

   ثگیشد.ثٌبثشایي الصم است ّوِ کبسضٌبسبى هحتشم آهبدگی الصم سا داضتِ ثبضٌذ ضبیذ ضشکت ضوب هَسد ثبصدیذ قشاس 

جوالتی کِ داخل پشاًتض آهبدُ خغبة ثِ هسئَلیي ثْذاضت حشفِ ای کبسخبًِ هی ثبضذ کِ اص عشف هشکض ثْذاضت  : هْن ًکتِ

    یبدداضت ضذُ است کِ تَجِ ثِ آًْب ضشٍسی است.

چٌبًچِ ثبصسسبى هحتشم هشکض سالهت ٍ هحیظ کبس اص ٍاحذ ضوب ثبصدیذ ٍ ثیي کبسخبًجبت ثبصدیذ ضذُ ثبالتشیي  ًکتِ بسیبز هْن :

 اهتیبص سا ثیبٍسیذ ثٌحَ هقتضی تطَیق خَاّیذ ضذ.

 (کِ لطفب آهبدُ ًوبیید پسسیدُ هی شَد اطالػبت کلی  شبهل هَازد ذیل )

 :تعذاد شبغلیي                                      :کبرفرهبًبم                             :ًبم کبرگبُ

 : در کبرگبُکبرّبی اصلی فرایٌذ 

 هحصَل ًْبیی:                                                                           :هَاداٍلیِ هصرفی

 اطالعبت هرتجط ثب تشکیالت ثْذاشت حرفِ ای در کبرخبًِ : -1

 خبًِ ثْذاشت کبرگری......... ........................ثْگر ایستگبُ  کبرگبُ تشکیالت ثْذاشت حرفِ ای ٍجَد دارد ًَع تشکیالت رکر شَداگر در 

 : جدٍل بسًبهِ ببشآهَشی دز شسکت هَجَد ببشد(       هشخصبت پرسٌلی ایي تشکیالت :الف( 

 وبم يوبم خبوًادگی
 مذسک تحصیلی

 )مقغع يسشتٍ(

 آمًصشی گزساوذٌديسٌ 
 سببقٍ کبس

سبعبت اوجبم کبس دسَفتٍ )دس 

 مًضًع آمًصشی تبسیخ آخشیه ديسٌ کبسگبٌ (

      

      

      

      

 ایستگبُ بْگس یب خبًِ بْداشت کبزگسی یب اطبق بْداشت حسفِ ای هسئَل کویتِ حفبظت دز جدٍل لید هی شَد(   ٍضؼیت اهکبًبت ٍ تجْیصات )

 ششح ىبسبموب  مىبسب "وسبتب مىبسب مًضًع سدیف

     يضعیت فضبي کبس 1

     تجُیضات اداسي 2

    تجُیضات فىی ) يسبیل اوذاصٌ گیشي عًامل صیبن آيس ( 3
 : دستگبٌ رکشوًع

 

     داسي ( –معبیىٍ پضشكی  –تجُیضات پضشكی ) کمكُبي ايلیٍ  4

5 

 فضبي آمًصش گشيَی :امكبوبت آمًصشی

 .....(-ايپك  -) تختٍ يایت بشد کمك آمًصشیيسبیل 

 مجمًعٍ َبي آمًصشی بُذاشت حشفٍ اي کبسگشان
    



) بب خَد توسیي ًوبیید دز طَزتیکِ ایي سئَاالت اش .سا داسوذسی کبسایی مسئًل بُذاشت حشفٍ اي بشسبب عشح سئًاالت ریل قصذ ج :

 اهتیبش چِ اهتیبشی هی دّید.( 011شوب پسسیدُ شَد چِ جَابی خَاّید داد ٍ بِ خَد اش 
 100امتیبص اص  مًضًع سدیف

  ثب طرح چٌذ سئَال ٍپبسخْبی دریبفتی سطح اطالعبت علوی ثْذاشت حرفِ ای هسئَل ًسجت ثِ سطح هَرداًتظبر تعییي شَد . 1

  ثِ چِ هیساى ثر هخبطرات ثْذاشتی هَجَد در کبرگبُ تسلط دارد؟ ثْذاشت حرفِ ای کبرگبُثب طرح چٌذ سئَال ٍپبسخْبی دریبفتی هسئَل  2

  ثب طرح چٌذ سئَال ٍپبسخْبی دریبفتی سطح ارتجبط هسئَل ثْذاشت حرفِ ای کبرگبُ ثب ثْذاشت حرفِ ای هرکسثْذاشت تعییي شَد. 3

  کبرفرهب تعییي شَد.ثب طرح چٌذ سئَال ٍپبسخْبی دریبفتی سطح ارتجبط هسئَل ثْذاشت حرفِ ای کبرگبُ ثب  4

  ثب طرح چٌذ سئَال ٍپبسخْبی دریبفتی سطح ارتجبط هسئَل ثْذاشت حرفِ ای کبرگبُ ثب کبرگراى تعییي شَد. 5

ًسجت هسئَل ثْذاشت حرفِ ای کبرگبُ ثب طرح چٌذ سئَال ٍپبسخْبی دریبفتی سطح اطالعبت درزهیٌِ قَاًیي ٍهقررات ثْذاشت حرفِ ای  6

 تعییي شَد . ثِ سطح هَرداًتظبر

 

 

  



 الف : ٍضعیت کلی کبرگبُ )خط تَلیذ(

      ًسجتب هٌبست    هٌبست  دس چِ سغحی قشاس داسدًظن ٍچیذهبى جٌجِ کبسگبُ اص ثِ ًظش ضوب ٍضؼیت  -1

 ٍضؼیت چیدهبى کبزگبُ ًبهٌبسب است اطالح ًوبیید(اگس ) کبزشٌبس هحتسم  ًبهٌبست

 کبر ثب دستگبُ ثِ چشن هی خَرد ؟در هحلْبی قبثل رٍیت دستَرالعول آیب -2

، ٍجَد دارد ،ثب ٍجَد ضرٍرت هَجَد ثَدى ایي دستَرالعولْب ٍجَد ًذارد  ٍجَد ًذارد ًٍیبزی ثِ ایي ًَع دستَرالعولْب ًیست

 )ًحَُ تدٍیي دستَزالؼول ایوٌی ٍ بْداشت زا لبال طی دٍزُ آهَششی تَضیح دادُ این،ٍجَد دارد هٌبست است  هٌبست ًیست 

اًتظبز دازین ًسبت ایي هَضَع شسکت ّبی استبى لن ّیچ هشگلی ًداشتِ ببشٌد ٍلی چٌبًچِ احسبس ًیبش هی ًوبیید بِ سبیت هساجؼِ ٍ ًسبت 

 بِ ثبت ًبهِ الدام ًوَدُ تب دز اسسع ٍلت دٍزُ بسگصاز شَد (
، لجبس کبر  بس کبر هٌبست  ثرتي دارًذ، ثرخی کبرگراى لجثرتي دارًذ هٌبست کبرگراى : ّوِ کبرگراى لجبس کبر لجبس کبر  -3

  هٌبست ًیست /ًذارًذ

 )سپس اش خط تَلید ببشدید  ٍ دز خظَص هَازد ذیل بسزسی ٍ  ػَاهل شیبى آٍز هَجَد دز کبزخبًِ دز جدٍل بشسح ذیل ثبت هی ًوبیٌد.(

 

)چٌبًچِ کبزگبُ اش چٌد ٍاحد تشکیل شدُ جدٍل شیس بِ : تعذاد ٍاحذّبی کبری هستقل .......ٍضعیت کبرگبُ از ًظر عَاهل زیبى آٍر ة :

 گسدد (هی تؼداد ٍاحدّب تکویل 
 ................................تًلیذوبم ياحذ: ...

مستندات  وضعیت موجود نوع عامل زیان آور ردیف

 اندازه گیری

در صورتی که وجود 

دارد کنترل نشده 

 ذکرتعدادافراد در معرض

دارد کنترل شده نوع در صورتی که وجود 

 کنترل

موضوعیت 

 ندارد

وجود 

 دارد

وجود 

 ندارد

 -کنترل فنی 

 مهندسی

کنترل با وسایل 

 حفاظت فردی

        صذا 1

        استعبش 2

        سيشىبیی 3

        گشمب يسعًبت 4

        سشمب 5

        پشتًَبي غیشیًویضان 6

        پشتًَبي یًویضان 7

        گشد يغببس 8

        ديد يدمٍ 9

        گبص يبخبس  11

مًاجٍُ پًستی بب مًاد  11

 شیمیبیی

       

        يضعیت بذن دس حیه کبس 12

        ابضاس کبس  13

        حمل ببس 14

 

 

 (دٌدّهی هستٌدات اًداشُ گیسی زا تب سِ سبل گرشتِ دز ازشیببی هَزد استٌبد لساز ببشزسبى )
 
 
 

 

 



)اش تسْیالت بْداشتی شسکت ببشدید ًوبیید ٍ ٍضؼیت بْداشتی ٍ یب غیس بْداشتی آًسا بس اسبس آییي ًبهِ ٍضعیت تسْیالت ثْذاشتی : ج :

 ( دز طَزتیکِ آییي ًبهِ زا ًدازید اش سبیت بْداشت حسفِ ای دزیبفت ًوبیید بسزسی ًوبیید

 نامناسب مناسب موضوعیت ندارد نوع تسهیالت ردیف
در صورتی که تسهیالت موجود مناسب 

 نمی باشند ذکرتعدادواحدهای نامناسب

     دستشًیی 1

     ديش/حمبم 2

     سختكه 3

     تًالت 4

     تًُیٍ عمًمی  5

     آشپضخبوٍ  6

     وبَبسخًسي 7

 ٍضعیت هراقجتْبی پسشکی شبغلیي :د:

 

هی ًوبیٌد  ازششیببی زا شغلی هَازد ذیلسالهت بب هطبلؼِ هؼبیٌبت اش فبیل خبزج ًوَدُ ٍ  تظبدفیزا بظَزت پصًٍدُ  5ببشزسبى هحتسم تؼداد )

  زفغ ًوبیید ( هشبّدُ ًوَدیدلرا ضوي ببشدید اش کلیِ پسًٍدُ ّبی هؼبیٌبت سالهت شغلی ٍ بب دز ًظس گسفتي سئَاالت ذیل چٌبًچِ ًمظی ٍجَد 

 رکش تعذاد مًضًع سدیف

  اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍ قسمت مشتبظ بب تبسیخچٍ فشد بذسستی ثبت شذٌ است تعذادچٍ  1

  قسمت مشتبظ بب معبیىبت ببلیىی بٍ عًس کبمل دسج شذٌ است  اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍچٍ تعذاد  2

  قسمت مشتیظ بب مًاجٍُ کبسگش بب عًامل صیبن آيس بذسستی ثبت شذٌ است  اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍچٍ تعذاد  3

  معبیىبت پبساکلیىكی بب تًجٍ بٍ وًع مًاجٍُ بٍ دسستی دسخًاست ياوجبم شذٌ است  اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍچٍ تعذاد   4

  دس ادامٍ کبس فشد قضبيت بذسستی اوجبم شذٌ است  اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍچٍ تعذاد  5

  پضشك معبیىٍ کىىذٌ ياجذ ششایظ اوجبم معبیىبت کبسگشي بًدٌ است اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍ چٍ تعذاد  6

   گشفتٍ استبیمبسي تشخیص دادٌ شذٌ اوجبم  پیگیشي مًاسد اص پشيوذَبي مًسد بشسسی کٍچٍ تعذاد  7

  اص کبسگشان کٍ بش اسبس مغبلب مىذسج دسپشيوذٌ َبي مًسد بشسسی بشاي تغییش شغل آوبن اقذام شذٌ است   چٍ تعذاد  8

 

  



 )آیب کبزگساى هشوَل کبزت بْداشت دز شسکت شوب کبزت بْداشت دازًد ؟ دز طَزت پبسخ هٌفی سسیغ الدام ًوبیید( :وضعیت مراقبتهای فردی :ه 

 تعذاد مًضًع سدیف

  کبسگشاوی کٍ بب مًاد غزایی سشيکبس داسوذ  تعذاد 1

  تعذاد کبسگشاویكٍ بب مًادغزایی سشيکبس داسوذي داساي کبست تىذسستی می ببشىذ 2

 

زا دازًد پیشٌْبد هی ًوبیین دز یک جلسِ خظَطی بب کبزفسهب هَازد ذیل زا هسٍز ًوبیید  کبزفسهب دز اجسای همسزات بْداشت حسفِ ای)بب سئَاالت ذیل لظد بسزسی هیصاى هشبزکت  

 ٍ اش پبسخ طحیح هطوئي شَید.(
 خیر بلی مىضىع ردیف

   آیب کبسفشمب اص وًاقص بُذاشتی مًجًد دس کبسگبٌ اعالع داسد ؟ 1

   ببصدیذ ببصسس بُذاشت حشفٍ اي اعالع داسد يببصسس سا می شىبسذ ؟  آخشیه آیب کبسفشمب اص صمبن  2

   آیب کبسفشمب اص تكبلیف قبوًوی خًد دس استببط بب تبمیه بُذاشت کبس ي سالمت شبغلیه اعالع داسد؟ 3

   آیب کبسفشمب اص ششح يظبیف کبسکىبن بُذاشتی کبسگبٌ اعالع داسد ؟ 4

   فىی يبُذاشت کبس ششکت می کىذ ياص مصًببت آن مغلع است ؟آیب کبسفشمب دس کمیتٍ حفبظت  5

   آیب کبسفشمب بٍ مصًببت عمل می کىذ ؟ 6

   آیب کبسکىبن بُذاشتی کبسگبٌ اص جبیگبٌ مىبسبی وضد کبسفشمب بشخًسداس می ببشىذ ؟ 7

   استفبدٌ می کىذ ؟آیب کبسفشمب بذسستی اص کبسکىبن بُذاشتی بشاي حل مشكالت يمسبئل بُذاشت حشفٍ اي  8

   آیب کبسفشمب مشبسکت فعبل دس اجشاي بشوبمٍ َبي کًتبٌ مذت مسئًل بُذاشت حشفٍ اي کبسگبٌ داسد ؟ 9

   آیب کبسفشمب مشبسکت فعبل دس اجشاي بشوبمٍ َبي بلىذ مذت سئًل بُذاشت حشفٍ اي کبسگبٌ داسد ؟ 10

   تًسظ مشکض بُذاشت سا داسد ؟دس سفع وًاقص اعالم شذٌ مشبسکت فعبل آیب کبسفشا  11
 

زا دازًد پیشٌْبد هی ًوبیین سئَاالت هطبلؼِ ٍ هَازد زا خَدتبى ببشدید ٍ  هشبزکت کبزگساى دز بسلسازی شسایط بْداشتی دز هحیط کبز)بب سئَاالت ذیل لظد بسزسی هیصاى  :

 شَید.(بسزسی ًوَدُ ٍ دز طَزت هشبّدُ ًَالض زفغ ًوبیید ٍ اش پبسخ طحیح هطوئي 
 خیر بلی مىضىع ردیف

   )از کبرگران سئوال خواهد شد(آیب کبسگشان دس آمًصشُبي چُشٌ بٍ چُشٌ بُذاشت حشفٍ اي ششکت داسوذ ؟  1

   ) مستندات را مشبهده می منبیند ( آیب کبسگشان دس آمًصشُبي گشيَی بُذاشت حشفٍ اي ششکت داسوذ ؟ 2

   )مشبهده مستقم اجنبم می شود ( يسبیل کىتشل عًامل صیبن آيس مشبسکت فعبل داسوذ ؟آیب کبسگشان دس بكبسگیشي يوگُذاسي  3

   )مشبهده مستقم اجنبم می شود ( آیب کبسگشان دس استفبدٌ صحیح اص يسبیل حفبظت فشدي عمل می ومبیىذ ؟ 4

   می شود ( )مشبهده مستقم اجنبمآیب کبسگشان دس وگُذاسي صحیح يسبیل حفبظت فشدي عمل می کىىذ ؟ 5

 

 خَاّد شد. ًیص هشبزکت شوب دز ایي ازششیببی هَجب ازتمبی سطح بْداشت حسفِ ای کبزخبًِ)

 ببشزسی دز پبیبى  هحتسم ببشزسبى

 .هْوتسیي هشکالت بْداشتی کبزگبُ زا لیست هی ًوبیٌد -0

 دز خظَص چگًَگی بسخَزد هسئَالى کبزخبًِ بسای زفغ هشکالت اظْبز ًظس خَاٌّد ًوَد.  -2

 هْوتسیي کبزکٌتسلی)فٌی ( اًجبم شدُ دز کبزخبًِ بسای همببلِ بب ػَاهل شیبى آٍز هحیط کبز زا ثبت خَاٌّد ًوَد -3

 

 

 ببشید ٍ سسبلٌد هَفك
 


