
 غربالگري صدا

گيري با استفاده از دستگاه در مقياس استاني يا كشورري بوراي اموام كارگا موا مموتستم دسوتگا ماي       انجام اندازه 

ارانود يور راه سواده و ارزا     الگري صدا ميبغرروش مناسب، صرف وقت زياد،  تينه باال و نيروي انماني كافي است. 

كه احتمال آلردگي صدا در آنما باال است. در روش غربالگري كارگا مايي كه مشول    باشدبراي شناسايي كارگا مايي 

شرند. براي ساير كارگا ما با ارجه به نمره آلوردگي  راحتي و با ير الگري عسمي از بقيه جدا ميه آلردگي صدا ندارند ب

 گردد.بيشتر انجام ميريتي الزم براي بررسي صدا حاص  از بازرسي اوليه ارسط فرم غربالگري، برنامه

است. لذا بايد براي كارگا مايي كه نموره بويا از حود     69و حداكثر آ   23اب  كمب كارگاه با اين فرم قحداق  نمره 

ريتي الزم براي اندازه گيري دستگا ي ارسط كارشناس انجام گردد. نمره آلردگي كمب نمايند به ارايب اولريت برنامه

ارانود بوه  موين    گردد. اين النير ميرات رديفما با ارجه به ضريب مربرطه محاسبه ميكسي  ر كارگاه از مجمرع نم

 بلار رود.در محيطماي شغسي زا شيره و ارسط فرم مناسب براي ساير عرام  مخاطره

با دقت در اين فرم مترجه مي شريم كه مممترين فاكترر در اعيين وضعيت صداي كارگاه امت ملالمه در فاصوسه يور   

  ( مي باشد.51در مح  اردد يا ارقف كارگرا  )باضريب متري 

 :)غربالگري(راهنماي تكميل فرم بازرسي مقدماتي صدا 

 باشد.اين فرم براي غربالگري كارگا ما از نظر شناسايي عام  زيا  آور صدا مي -5

 المي  كننده اين فرم بايد داراي شنرايي سالم برده و سابقه بيماري  اي گرش يا مراجمه حاد با صدا نداشته باشد.  -3

المي  اين فرم انما جمت اولريت بندي كارگا ما از نقطه نظر صدا برده و جايگتيني براي سنجا دقيق  – 2

 دستگا ي جمت اظمارنظر اي كارشناسي نمي باشد.

ز نگمداري دستگا ما انظيم فني و مراقبت براي جسرگيري از فرسردگي و روغن كاري و گريملاري و ساير منظرر ا -4

 مراردي است كه مي اراند در افتايا صدا مؤثر باشند.

در فاصسه ير متري بايد با استفاده از ير جمسه مرابط با در مح  بيشترين اردد يا ارقف كارگرا ، امت ملالمه  -1

استفاده از لب خراني انجام گردد و فرد مخاطب نيت بايد از شنرايي سالم برخرردار باشد، براي اين كار كار و بدو  

 ارا  از كارگرا  ديگر قممت  ا يا كاركنا  اداري كمر گرفت. مي

استفاده و نفر قابسيت  1مده از مرحسه پايسرت طرح اين فرم در كارگا ماي كرچر و زير آبا ارجه به نتايج بدست  – 9

 انطباق بيشتري دارد.

( در 41( در فاصسه ير متري كمب حداكثر امتياز ايون آيتم)امتيواز   6با ارجه به ا ميت آيتم امت ملالمه)رديف  - 7

 صدا در كارگاه مدنظر باشد.احتمالي عام  فيتيلي كارگا ماي كرچر مي اراند نشانگر زيا  آور برد  
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 ضريب

 ويژگي 2 ويژگي 3 ويژگي 5
 امتياز -ويژگي

              ضعيت كارگاهو
 رديف

(3) نرم و سبر   

)مانند چرب يا 

 اي ورقه

 آكرستيلي(

 مترسط 

)مانند گچ(   

سخت )مانند  

 سيما  يا كاشي(

جنس سطرح داخسي 

 ديرار ا

5 

(5)  نرم )مانند  

(چرب، مركت  

 مترسط  

 )مانند آجر(

سخت )مانند  

 سيما (

 جنس سطرح داخسي

كف   

3 

(5) نرم ) چرب يا   

 ورقه

 آكرستيلي (

 مترسط  

 )مانند گچ(

ا سخت )مانند فست ي 

 سيما (

جنس سطرح داخسي 

 سقف

2 

(5) سال 1كمتر از    سال 6-1   مترسط عمر  بيا از ده سال  

 دستگا ماي مرلد صدا

4 

(5) اا حدودي   مناسب  

 مناسب

نگمداري دستگا ماي  خيسي نامناسب 

 مرلد صدا

1 

(3) كمتر از نيم   

 شيفت

نيمي از  

 شيفت

 9 اداوم صدا در طرل شيفت 

(3)  1كمتر از   

 دستگاه

دستگاه 6-1  دستگاه 51بيا از     7 اعداد منابع صراي 

(5)  4كمتر از   

 ساعت

ساعت 7-4  ساعت 8بيا از     مراجمه كارگرا مترسط  

 با صدا

8 

(51) ه براحتي شنيد    

شردمي  

 بايد  

 فرياد زد

شونيده  "اصوال 

شردنمي  

ملالمه در فاصسه ير 

 متري

6 

(9)  1151بيا از   

 متر ملعب

 5111اا  511 

 متر ملعب

متر 511كمتر از  

 ملعب

 51 حجم كارگاه

 نمره ك  كارگاه 
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