
 هْرببى بخشٌذُ خذاًٍذ ًبم بِ

 برًبهِ کٌترل شرایط جَیراٌّوبی اجرای 

 بیبى هسئلِ ٍ ابعبد آى

 

 سًذگی هاضیٌی ٍ غٌؼتی ضذى ٍ تِ تثغ آى هػزف تیص اس حذ سَخت ّای فسیلی اس یک سَء ٍ افشایص جوؼیت جْاى اس سَی دیگز، هَجة ضذُ است تا

در سالْای اخیز هسالِ ای کِ تسیاری اس کطَرّا را تِ خَد هطغَل کزدُ است ٍ . هطَْدی در ضزایط آب ٍ َّایی کزُ سهیي تِ ٍجَد آیذ تِ تذریج تغییزات

ب ٍ َّایی در طیفی ٍسیغ ٍ گستزدُ ّوِ اًساًْا را تْذیذ هی کٌذ، تحزاًْای سیست هحیطی ٍ در راس آى آلَدگی َّا ٍ تِ تثغ آى تغییزات غیزهٌتظزُ آ

 .گزهایص سهیي تِ دلیل آثار سَء سیست هحیطی کِ درپی دارد، هَرد تَجِ هحافل ػلوی تَدُ است. است

یط اقلیوی حال گزهایص جْاًی ٍ تغییزات اقلیوی هی تَاًذ تز حیات اًساى رٍی کزُ سهیي آثار هخزب سیادی را تِ ّوزاُ داضتِ تاضذ، اس ایي رٍ تزرسی ضزا

ایي تغییزات آب ٍ َّایی ػالٍُ تز اثار هخزتی کِ تز هحیط سیست دارد هی تَاًذ در هحیط ّای ضغلی . رای اّویت هی تاضذٍ آیٌذُ تزای هٌاطق هختلف دا

 .ّن تاثیزگذار تاضذ ٍ تطذیذ کٌٌذُ استزس ّای حزارتی ٍاردُ تز رٍی ضاغلیي در هحیط ّای گزم ٍ هزطَب ٍ یا گزم ٍ خطک تاضذ

هطزح در هحیطْای کاری هی تاضذ کِ در غَرت ػذم تاهیي ضزایط هٌاسة آى هی تَاًذ تِ ػاهلی هضز در هحیط گزها ٍ رطَتت یکی اس ػَاهل فیشیکی 

داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی سزاسز کطَر ًطاى هی / تزرسی آخزیي آهار ٍاطالػات ارسالی اس داًطگاُ ّا . ّای کاری تثذیل گزدد

ضاغلیي در کارگاُ ّا در هؼزؼ ػاهل گزها ٍ رطَتت سیاى آٍر در هحیط کار تَدُ اًذ کِ تا % 9کارگاّْای کطَر ٍ % 10ُ ًشدیک ب 1389دّذ کِ در سال 

کارگاُ ٍ  65000کارگز ضاغل در آًْا در کل کطَر ًطاى هی دّذ کِ ًشدیک تِ  2500000کارگاُ تحت پَضص ٍ ًشدیک تِ  625000هقایسِ ایي آهار تا 

 1390در هؼزؼ ػاهل گزها ٍ رطَتت در هحیطْای کاری خَد هی تاضٌذ، در حالی کِ ایي آهار تزای کارگاّْا ٍ ضاغلیي در سال ضاغل در آى  230000

 . را ًطاى هی دّذ % 10ضاخع 

کِ ایي . ر دارًذ ضاغل در هؼزؼ گزها رطَتت قزا% 12کارگاّْا تا % 5،  90ًفز ضاغل ضٌاسایی ضذُ استاى قن در سال  47525کارگاُ ٍ تا  16682اس کل 

در هحیط کار اهز لشٍم تَجِ تِ ساهاًذّی فؼالیتْای هزتثط تا ضٌاسایی، اًذاسُ گیزی، ارسضیاتی ٍ کٌتزل تا حذف ػاهل فیشیکی گزها ٍ رطَتت سیاى آٍر 

ر سالهت ًیزٍی کار جاهؼِ تا ّذف تز ایي اساس سیاست گذاری دست اًذرکاراى ام. تؼٌَاى یک ػاهل هَثز فیشیکی تز سالهت ضاغلیي را آضکار هی ساسد 

ارتقاء سطح سالهت ضاغلیي ٍ پیطگیزی اس تیواریْا ٍ حَادث ضغلی ٍ ًیش ساسهاًذّی فؼالیتْای تْذاضت حزفِ ای در تخص دٍلتی ٍ تخص خػَغی 

جْت تاهیي هحیط کار ( فِ ای کارضٌاساى تْذاضت حزفِ ای هستقز در غٌایغ ٍ کارخاًجات ٍ ًیش ضزکتْای ارائِ دٌّذُ خذهات تخػػی تْذاضت حز)

 .هٌاسة ٍ سالن تزای کارگزاى السم تِ ًظز هی رسذ

استاى پایلَت اجزای طزح کٌتزل ضزایط جَی تالش هی کٌذ تزًاهِ ّای پیص تیٌی ضذُ را ّوگام تا سایز استاًْای پایلَت اجزا ٍ  9استاى قن ًیش یکی اس 

 . ًتایج آًزا تِ هزکش سالهت گشارش ًوایذ

 

 

 :ّذف کلی

( سٌجیWBGT)تاهیي هحیط کار سالن اس طزیق سااًذّی ٍتْیٌِ ساسی فؼالیتْای تْذاضت حزفِ ای در سهیٌِ ضٌاسایی،ارسضیاتی

 ٍکٌتزل گزها ٍرطَتت سیاى آٍر در هحیط کار

 

 



 :اّذاف اختصبصی
 .در هَرد تزًاهِ آهَسش ّای السم راخَاٌّذ دیذ  92تاپایاى سال  درغذ کارضٌاساى تْذاضت حزفِ ای ٍاحذ ّای غٌؼتی100

 . درخػَظ اثزات سَءًاضی اس هَاجِْ تا گزها ٍرطَتت سیاى آٍر آهَسش خَاٌّذ دیذ1392کارفزهایاى ٍاحذّای کاری هطوَل تزًاهِ تاپایاى سال 

درخػَظ اثزات سَءًاضی اس هَاجِْ تا گزها ٍرطَتت سیاى آٍرآهَسش ّای السم را  1392تاپایاى سال  ٍاحذ ّای کاری هطوَل تزًاهِ در هؼزؼ  کارگزاى

 .خَاٌّذ دیذ

 .ٍی هحیط کار آهَسش خَاٌّذ دیذکارضٌاساى ضزکت ّای خذهات تْذاضت حزفِ ای در هَرد رٍش ّای استاًذارد اًذاسُ گیزی ٍگشارش دّی ضزایط ج

 .،ٍتارٍیکزداقذاهات اغالحی تاسرسی ضًَذ92کارگاّْای دارای ػاهل گزها ٍرطَتت سیاى آٍرتا پایاى سال 

 .هطوَل اقذام تِ اًذاسُ گیزی ٍ ارسیاتی ضزایط جَیی تٌوایٌذ توام ٍاحذ ّای کاری

 .تحت هؼایٌات سالهت ضغلی قزار خَاٌّذ گزفت92ضوَل تزًاهِ تاپایاى سالمدرغذ کارگزاى ٍاحذّای کاری 100

 :شبخص ّب

 .اًذ آهَسش دیذُتیص اس حذ هجاس  کارگاّْای هطوَل طزح کِ در خػَظ اثزات سَءًاضی اس هَاجِْ تا گزها ٍرطَتتدرغذ کارفزهایاى -1

 .اًذ آهَسش دیذُکارگاّْای هطوَل طزح کِ در خػَظ اثزات سَءًاضی اس هَاجِْ تا گزها ٍرطَتت تیص اس حذ هجاس  کارگزاىدرغذ -2

 .کِ آهَسش ّای السم را دیذ ُ اًذ هطوَل تزًاهِ کارضٌاساى تْذاضت حزفِ ای ٍاحذ ّای کاری درغذ -3

 (هطوَل تزًاهِ)کارگاّْایی کِ دارای گزهاٍرطَتت تیص اس حذٍد هجاسهَاجِْ هی تاضٌذدرغذ -4

 (هطوَل تزًاهِ) درغذ ضاغلیي کِ درهَاجِْ تا گزها ٍرطَتت تیص اس حذٍد هجاسهَاجِْ قزار دارًذ-5

 .قزار گزفتٌذ WBGTدرغذ کارگاّْای هطوَل تزًاهِ کِ هَردسٌجص -6

 .کِ تا اًجام اقذاهات اغالحی فٌی  هٌْذسی ٍهذیزیتیءگزها ٍرطَتت هحیط کار حذف ٍیا کٌتزل گزدیذُ است درغذ کارگاّْای هطوَل تزًاهِ-7

 .دُ استدرغذ ضاغلیي کارگاّْای دارای گزها ٍرطَتت سیاى آٍر کِ هَاجِْ ضاغلیي تا ػاهل سیاى آٍر تا رٍش ّای فٌی هٌْذسی ٍهذیزیتی کٌتزل  گزدی-8

 بْذاشت حرفِ ای عضَ کویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاشت کبر ٍاحذ ّبی کبریاًتظبرات از هسئَلیي 

 هطالؼِ کاهل ٍ آضٌایی تا تزًاهِ ٍ ًحَُ اجزای آى  -1

 طزح هَضَع در یک اس جلسات کویتِ حفاظت فٌی ٍ تْذاضت کار -2

 تذٍیي تزًاهِ ػولیاتی ٍاحذ کاری تا در ًظز گزفتي اّذاف ایي تزًاهِ -3

 یزاى ٍ سزپزستاىتزگشاری جلسات آهَسضی تزای هذ -4

 تزگشاری جلسات آهَسضی تزای کارگزاى -5

 ٍ ارسال ًتایج آى تػَرت کتثی ٍ اس طزیق سایت جَی در فػَل گزم سالاًذاسُ گیزی ٍ ارسیاتی ضزایط  -6

 ارائِ راّْای کٌتزلی سادُ ٍ کن یا تؼضا تذٍى ّشیٌِ ٍ اجزای تْساسی  -7

 ارائِ گشارش فٌی تػَیزی تِ تْذاضت حزفِ ا ی استاى جْت درج در سایت -8

 اػالم ضذُ اس طزف هزکش تْذاضت  تا تزًاهِضزکت در جلسات آهَسضی هزتثط  -9

 در سطح ٍاحذ کاری جَیضزایط ًػة پَستز ّای  -10

 جَیضزایط اجزای تزًاهِ ّای تطَیقی تیي کارگزاى تزای رػایت اغَل  -11

 تیي کارگزاى جَیضزایط تَسیغ پوفلت ّای  -12

 هطاغل ٍ پیگیزی ارجاػات تا حػَل تِ ًتیجِجَی ضزایط ػاهل اًجام هؼایٌات سالهت ضغلی هتٌاسة تا  -13

 دقت در هؼایٌات قثل اس استخذام ٍ تکارگیزی افزاد هتٌاسة تا ٍضؼیت جسوی ٍ رٍحی آًْا در هطاغل -14

 ارائِ آهار ٍ ػولکزد اقذاهات اًجام ضذُ اس طزیق سایت -15

 

 بْذاشت حرفِ ا ی استبى قن


