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 93کارگاههای در معرض روشنایی نامناسب سال



كارگاّْاي كشَر عاهل % 10درحذٍد
 .رٍشٌايي ًاهٌاسب ٍجَد دارد

 8 % شاغليي در كارگاّْا در هعرض
رٍشٌايي ًاهٌاسب در هحيطْاي شغلي  

 .  خَد بَدُ اًذ







  تاهيي هحيط كار سالن
از طريق ساهاًذّي ٍ 
بْيٌِ سازي فعاليتْاي 

بْذاشت حرفِ اي 
درزهيٌِ شٌاسايي ، 

اًذازُ گيري، ارزشيابي 
ٍ كٌترل رٍشٌايي 

 هحيط كار
 



 افزایش شاخص بهره مندي شاغلین از
  93روشنایي مناسب در سال

 ارتقاي سطح آگاهي کارگران مشمول برنامه

درخصوص اثرات سوء ناشی از مواجهه با 

روشنایي نامناسب بر سالمتی  و راههاي 
 1393كنترلي آن توسط كارگر تا پایان سال

 



 کاهش میزان کارگاههای دارای عامل

روشنایي نامناسب به کمک روشهای 

فنی مهندسی یا مدیریتی  كارگاههاي 
 93مشمول برنامه تا پایان سال

 



 استقرار نظام هماهنگ استاندارد اندازه
گیری و گزارش دهی  روشنایي بر اساس 

فرم هاي یكسان سازي شده ثبت و گزارش 
دهی و ارسال گزارشات مربوطه به مركز 
سالمت محیط و كار  كارگاههاي مشمول 

برنامه دارای عامل روشنایي زیان آور تا 
  1393پایان سال 

 



 ارتقاي سطح آگاهي كارشناسان

بهداشت حرفه اي در خصوص 

روشهاي اندازه گیري و كنترل عامل 
 93زیان آور روشنایي تا پایان سال

 





  مطالؼٍ کامل ي آشىایی تا تروامٍ ي وحًٌ اجرای آن 

  طرح مًضًع در یک از جلسات کمیتٍ حفاظت فىی ي
 تُداشت کار

  تديیه تروامٍ ػملیاتی ياحد کاری تا در وظر گرفته
 اَداف ایه تروامٍ

ترگساری جلسات آمًزشی ترای مدیران ي سرپرستان 

ترگساری جلسات آمًزشی ترای کارگران 



 اودازٌ گیری ي ارزیاتی ريشىایی محیط کار 
 اصالح يضؼیت ريشىایی ساله َایی کٍ از ريشىایی

 .وامطلًب ترخًردارود
 ارائٍ گسارش فىی تصًیری تٍ تُداشت حرفٍ ا ی استان

 جُت درج در سایت
 ٍاػالم شدٌ  شرکت در جلسات آمًزشی مرتثط تا تروام

 از طرف مرکس تُداشت
 وصة پًستر َای مرتثط تا ريشىایی در سطح ياحد

 کاری
 



تَزيع پوفلت ّاي هرتبط بيي كارگراى 

 اًجام هعايٌات سالهت شغلي هتٌاسب با بيٌايي دقيق
 هشاغل ٍ پيگيري ارجاعات تا حصَل بِ ًتيجِ

 دقت در هعايٌات قبل از استخذام ٍ بکارگيري افراد
از )هتٌاسب با ٍضعيت جسوي ٍ رٍحي آًْا در هشاغل

 ... (جولِ هَضَع ديذ عوق، كَررًگي ٍ

 ارائِ آهار ٍ عولکرد اقذاهات اًجام شذُ از طريق
 سايت

 



 



 ٍتکمیل فرم شىاسایی ترای تمام ياحد َای شرکت ي تُی
 (فرم اختصاصی دارد)تصايیر

 اقدامات ايلیٍ اصالح يضؼیت ي شرایط وامىاسة ماوىد تؼًیض
 ي تُیٍ تصايیر. .. المپ َای سًختٍ ي 

در تمام ( ػمًمی ي مًضؼی ي درخشىدگی) اودازٌ گیری ريشىایی
 تُیٍ تصايیر( تًلید ي اوثار َا)ياحد َای شىاسایی شدٌ 

اقدامات اصالحی وُایی تُیٍ تصايیر 
اودازٌ گیری مجدد تؼىًان ارزشیاتی اقدامات اصالحی 
تُیٍ گسارش مطاتق فرم ارائٍ شدٌ مرکس تُداشت 
ارسال گسارش کامل تمام مراحل تٍ مرکس تُداشت 





بهترین کارشناس در این زمینه کنترل روشنایی تشویق می شود. 
 نامه مرکز سالمت محیط و کار در خصوص کتاب حدود مجاز

مواجهه شغلی بعنوان تنها مرجع مقایسه و کنترل بر مبنای این 
 کتاب

ارتباط با شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای و مراکز طب کار 
التور 
نیاز سنجی آموزشی تا اخر خرداد 
فشار خون تا اخر خرداد 
ارگونومی نامه اخطاریه 
کمیته ای تخصصی تا آخر تیر فرصت ارائه مطالب 
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

 





فرم شىاسایی 
فرم گسارش وتایج اقدامات اصالحی 
فرم اودازٌ گیری ريشىایی ػمًمی 
فرم اودازٌ گیری ريشىایی مًضؼی ي درخشىدگی 
جسيٌ آمًزش 
  جمغ تىدی گسارشات اودازٌ گیری تًسط شرکت َای خدمات تُداشت

 حرفٍ ای
اسالید َای دکتر گل محمدی 
ورم افسار محاسثٍ طراحی ريشىایی 
راَىمای اودازٌ گیری ريشىایی 
راَىمای تروامٍ ساماودَی ي کىترل ريشىایی 
اسالید َای مُىدس مشکًری 

 

فرم شناسایی نهایی.doc
گزارش اقدامات اصلاحی توسط کارخانجات.docx
ILLUMINATION.doc
موضعی و درخشندگی.doc
lighting.pdf
فرم جمع بندی روشنایی شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای.docx
فرم جمع بندی روشنایی شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای.docx
اسلاید آموزشی.doc
راهنماي استفاده از نرم افزار.xlsx
راهنمای اندازه گیری.pdf
راهنمای اجرای ساماندهی روشنایی.docx





