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 سال به باال 03دستورالعمل وحوه  تکمیل فرم ثبت فشارخون شاغلیه دارای

 

 ًام ضزکت : ًام ٍاحذ کاری یا کارخاًِ یا ضزکت خذهاتی کِ ضاغل در آًجا هطغَل کار است.

 ًام ضاغل : هطخصات ضٌاسٌاهِ ای

 ًام خاًَادگی : ًام خاًَادگی تزاساس ضٌاسٌاهِ تا پسًَذ

 تلفي ّوزاُ ضاغلیي تزای تواس احتوالی در هَاقغ ضزٍری ضوارُ ّوزاُ ضاغل: ضوارُ

 ساتقِ کار ضاغل : ضاغل چٌذ سال در ایي ضزکت ساتقِ کار دارد.

 اًتخاب گزدد. ز اس حذ هجاس یا تیطتز اس حذ هجاساًتخاتی یکی اس دٍ گشیٌِ کوت یدر هحیط کار : اس هٌَ صذا

 سال ِسي : سي کارگز ت

 .یا سى اًتخاب گزدد اًتخاتی هزد یجٌسیت : اس هٌَ

 قذ : قذ ضاغل تذٍى کفص تِ ساًتی هتز اًذاسُ گیزی ٍ قیذ گزدد.

 ٍسى : ٍسى کارگز تِ کیلَگزم هزتَط تِ رٍسّای ا خیز

 دٍرضکن : تا هتز ًَاری دٍر ضکن ضاغل اًذاسُ گیزی ٍ تِ ساًتی هتز قیذ ضَد.

 ب گزدد.اًتخاتی یکی اس گشیٌِ ّا اًتخا یهیشاى تحصیالت : تزاساس هٌَ

 ساتقِ فطارخَى تاال : تزاساس پزًٍذُ هؼایٌات سالهت ضغلی کارگز

ساتقِ فطارخَى تاال در تستگاى درجِ یک : تستگاى درجِ یک ًسثی ضاهل : پذر ، هادر ، تزادر ، خَاّز ٍ فزسًذ تزاساس 

 اظْارات ضاغل

 هصزف غذا در هحل کار : هٌظَر یکی اس ٍػذُ ّای ًاّار یا ضام است .

 سز سفزُ : چٌاًچِ سز سفزُ ًوک داى قزار دادُ هی ضَد تیک تشًیذ . ًوک 
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در ّفتِ چٌذ ٍػذُ غذای سزخ کزدًی تَسط ضاغل هصزف هی ضَد : غذای سزخ کزدًی هاًٌذ ضاهی، کتلت، کَکَ 

تِ تفکیک هحل کار ، هٌشل چٌاًچِ در هحل کار غذا هصزف ًوی ضَد یا احیاًاً سزخ کزدًی هصزف ًوی ضَد صفز 

 رد کٌیذ .ٍا

ذ. ّز ٍاحذ ًاى ضاهل تاضگزم تزًج پختِ هی  633ٍاحذ هصزف هی کٌیذ : یک ٍاحذ تزًج ضاهل چٌذ  ّفتِ در در هٌشل

 .است گزم یا یک کف دست 63

یا اًار  کیَی یا پزتقال یا یک ػذد سیةدر هٌشل کٌار غذا در ّفتِ چٌذ ٍاحذ هصزف هی کٌیذ : یک ٍاحذ هیَُ ضاهل 

 . است ٍاحذ گَجِیک گَجِ درضت ضاهل یک  ٍ یا ...هی تاضذ. 

 . تاضذیک ٍاحذ سثشیجات ضاهل یک لیَاى سثشی خام یا ًین لیَاى سثشی پختِ هی 

 هی تاضذ .هاست ٍاحذ هاست ضاهل یک لیَاى  یک

 ًِ یا خزتشُ است.ٌّذٍاگزم  533ضاهل  ٌّذٍاًِ ٍ خزتشُ یک ٍاحذ

 ًَع رٍغي هصزفی در هٌشل : تزاساس یکی اس گشیٌِ ّای اًتخاتی

 کذاهیک اس ػَاهل خطز را داریذ : 

 ًظز کارضٌاس اس ٍضؼیت کارتزاساس : استزس 

 دقیقِ در رٍس ٍرسش ٍ یا پیادُ رٍی تٌذ فؼالیت ٍرسضی هٌظن تلقی هی ضَد. 63ػذم فؼالیت ٍرسضی هٌظن : حذاقل 

 تزاساس پزًٍذُ هؼایٌات سالهتی ضاغل ٍ چٌاًچِ خَد فزد آسهایص اًجام دادُ تاضذ . : چزتی خَى تاال

 سزطاى : تزاساس پزًٍذُ هؼایٌات سالهت ضغلی

 قلیاى ٍ ّزگًَِ هَاد دخاًی دیگز  استؼوال دخاًیات : ضاهل سیگار،

 تیواری کلیِ : تزاساس پزًٍذُ هؼایٌات سالهت ضغلی یا اظْارات فزد

 سکتِ قلثی : تزاساس پزًٍذُ هؼایٌات سالهت ضغلی یا اظْارات فزد

  دیاتت : تزاساس پزًٍذُ هؼایٌات سالهت ضغلی یا اظْارات فزد
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دقیقِ تؼذ دٍتارُ  8تَد  44یا  9رٍی  47: تا استفادُ اس دستگاُ فطارخَى فزد اًذاسُ گیزی ٍ چٌاًچِ اس هیشاى فطارخَى 

 اًذاسُ گیزی تکزار ٍ هیاًگیي قیذ ضَد .

 ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فزم :

 آدرس پست الکتزًٍیکی کارضٌاس تزای ارسال هطالة آهَسضی :

 تواس تگیزیذ . 6993:593داریذ تا ضوارُ  سؤالچٌاًچِ 

 سال تکویل هی ضَد . 63فزم هذکَر تزای کلیِ ضاغلیي تاالی 

 کٌیذ ٍ در فزصت هٌاسة تکویل ٍ ٍارد سایت ًوائیذ .  دفزم ٍرٍدی آًزا داًلَ استتْتز

 


