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 بسمه تعالی

صورت ساليانه هچنانچه شاخصي ب. اندشدهصورت ساليانه تعریف هاي بهاي بهداشت حرفهشاخصدر این راهنما 

بيش از یك بار در سال بازرسي و پيگيري اگر از كارگاهي  آن اشاره شده است.به دوره زماني  ،تعریف نشده باشد

گردد لذا تأكيد مي باشد.وضعيت كارگاه در آخرین بازرسي انجام شده مالك تعيين شاخص ميعمل آمده باشد هب

، اطالعات موجود در آخرین فرم بازرسي )آخرین نوبت بازرسي در "فرم بازرسي"در این راهنما همواره منظور از 

و  هاي جدیداي و تعریف شاخصهاي بازرسي بهداشت حرفهبا توجه به بازنگري فرمضمناً د. باش( ميمورد نظرسال 

 باشد. به بعد مي 4931از سال ها و شاخص آمارهاكليه  ، مبناي محاسبه4931از سال  اجراي آن

كليه شاغلين  آور بایدهاي مربوط به شاغلين در مواجهه با عوامل زیانمورد كارگاههاي چند واحدي در شاخص در

نفر و در واحد  41با هم جمع شوند. به عنوان مثال اگر در واحد یك،  آور در كليه واحدهادر مواجهه با عوامل زیان

در  آورصداي زیاندر مواجهه با آور باشند، تعداد شاغلين نفر در معرض صداي زیان 5نفر و در واحد سه،  41دو، 

آور حتي اگر در یك واحد از چند واحد در شاخصهاي كنترل عوامل زیانكه يدر صورتباشد. نفر مي 72این كارگاه 

آور مورد نظر كنترل شده باشد، آن كارگاه به عنوان یك كارگاه كه آن عامل عامل زیانچند واحدي یك كارگاه در 

ارگاه چند است در واحدهاي دیگر این ك البته الزم به ذكر آور را كنترل كرده است محسوب خواهد شد.زیان

آور موجود و آور صورت نگرفته است نيز بازرس موظف است تا كنترل عامل زیانكه كنترل عامل زیان واحدي

 هاي الزم را انجام دهد.حصول نتيجه مطلوب، پيگيري

درصد شاغليني كه به "شاخص  در مورد باشند ولي هاي بازرسي ميها عمدتاً فرمدست آوردن شاخصهمنبع ب

به  ايحرفهبهداشت خدمات از بخشي است ممكن  اینكههبا توجه ب "دسترسي دارند ايداشت حرفهبهخدمات 

منظور لحاظ نمودن كليه هبلذا  است، نشدهرسي كه در سال مورد نظر از محل كارشان باز باشد شاغليني ارائه شده

 و "آموزش"، "آور محيط كارانگيري و كنترل عوامل زیاندازه" خدمات ارائه شده به شاغلين از جمله خدمات

براي شاغليني كه در سال مورد  "ايبهداشت حرفهفرم خدمات "اي تحت عنوان فرم جداگانه "معاینات شغلي"

ند تنظيم شده است. اهولي یكي از خدمات مذكور را دریافت نمود است نشدهكارشان بازرسي  نظر از كارگاه محل

اطالعات حاصل از  ،شبكهالزم است در هریك از سطوح در شاخص مذكور  براي احتساب این دسته از شاغلينلذا 

 مورد اشاره ايبهداشت حرفهاینگونه خدمات در فرم خدمات هاي ارائه دهنده از بخش ارسال شده هايگزارش

خدمات  مند ازبهرهتوزیع تعداد شاغلين "فرم بازرسي تحت عنوان  1با اطالعات جدول شماره سپس و  تكميل

 نظير به نظير جمع شودجهت محاسبه شاخص  "آنواحد ارائه دهنده خدمت و به تفكيك نوع  اياشت حرفهبهد

آور زیان گيري و كنترل عواملاندازه": اعم از ايبهداشت حرفهتوان آمار كليه خدمات بدین ترتيب مي .شود

-هبازرسي نشده در سال مورد نظر برا از كارگاههاي بازرسي شده و  "معاینات شاغلين"و  "آموزش"، "محيط كار

 دست آورد.هطور صحيح ب

 گردد:هاي موجود دو روش زیر پيشنهاد ميآمار كارگاه جهت دستيابي به

نيروهاي سرشماري و شناسایي كارگاهها توسط  ،هاي تابعهمعاونتهاي بهداشتي و حوزهاكثر ینكه در ابا توجه به .4
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چنانچه این آمار  ،پذیردميبهداشتي و یا سایر واحدهاي بومي انجام  هاي بهداشت روستایي، مراكزخانهشاغل در 

كارگاههاي موجود در حوزه معاونت  تواند مبناي تعيين آمارمورد تأیيد معاونت بهداشتي مربوطه باشد مي

 .گرددبهداشتي 

عد شاغلين با آمار از نظر تعریف، دامنه شمول و بایران آمارهاي سرشماري شده توسط مركز آمار با وجود اینكه  .1

از این كارگاهها نظير كارگاههاي خانگي  اي داراي اختالفاتي است و از طرفي آمار برخيمورد نظر بهداشت حرفه

را در  4هاي بومي مورد اشاره در بند هریك از معاونتهاي بهداشتي سرشماري چنانچه ،در دسترس نيستطریق 

نظر و آمار مورد مراجعه كشور آمار عنوان مرجع رسمي هكز آمار ایران ببه آمار مرتوانند مي، اختيار نداشته باشند

مشمول مقررات صورت باید توجه نمود كه فقط آن دسته از كارگاههاي  . در ایننمایندخود را از آن استخراج 

آمار ایران داشته و از آمار منتشره از مركز اي قرار امنه شمول فعاليتهاي بهداشت حرفهبهداشتي قانون كار در د

  .استخراج گردد

 

 ايدرصد كارگاههاي تحت پوشش بهداشت حرفه -4شاخص 

 011*  /كل كارگاههاي موجودايتحت پوشش بهداشت حرفهفرمول شاخص: تعداد كارگاههاي 

تحت پوشش  ،باشندشده داراي پرونده بهداشتي فعال به بعد  4931سال كليه كارگاههايي كه از ابتداي  تعریف صورت:

 . گيرندو در صورت كسر اين شاخص قرار مي رندقرار دااي هداشت حرفهب

 اي نظيرهاي بهداشت حرفهفعال براي يك كارگاه اين است كه حداقل يكي از فعاليت الزمه تشكيل پرونده بهداشتي نكته:

ها، آموزش، معاينات فعاليتهاي محيط كار، نظارت، پايش و ارزشيابي كنترل آاليندهشناسايي، بازرسي، ارزيابي، سنجش و 

)شبكه بهداشت و درمان  هاي دولتياي مسقر در بخششاغلين، خوداظهاري و امثال آن از طريق واحدهاي بهداشت حرفه

 هاي اصناف و...( در آن كارگاه انجام شده باشد. هاي خصوصي، آموزشگاهكشور( يا خصوصي )شركت

كه  يو كارگاههاي تازه تأسيس بايد از شمول اين آمار خارج شوند شوندميل بديهي است كارگاههايي كه تعطيل يا غير فعا

 شوند. به اين آمار اضافه  شوندميجديداً شناسايي 

هاي بهداشت روستايي بر اساس سرشماري و شناسايي كارگاهها توسط خانه توانكارگاههاي موجود را ميآمار  عریف مخرج:ت

توان كارگاههاي دست آورد. در صورت در اختيار نداشتن اين آمارها ميهبومي در هر حوزه ب و مراكز بهداشتي و ساير واحدهاي

در رابطه با )به توضيحات قبل  .مشمول مقررات بهداشتي قانون كار را از آخرين آمار منتشره از مركز آمار ايران استخراج نمود

 مراجعه شود(ي موجود هاكارگاهآمار دستيابي به 

 

 ايد شاغلين تحت پوشش بهداشت حرفهدرص -2شاخص 

 011*  /كل شاغلين موجودايتحت پوشش بهداشت حرفهفرمول شاخص: تعداد شاغلين 

شده  داراي پرونده بهداشتي فعالبه بعد  4931سال ابتداي  كه ازي يشاغلين در كارگاهها تعداد مجموع تعریف صورت :

  باشند.

 موجود(كارگاههاي مجموع شاغلين ) شاغلين موجود تعریف مخرج:
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 ها و پيگيري هاي ساليانهدرصد بازرسی -9شاخص 

 پيگيري و اوليه يهابازرسيكل در سال مورد نظر/تعداد  پيگيريو  اوليهي هابازرسيكل : تعداد ل شاخصفرمو

 011*  ساليانه مورد انتظار

ع تعداد يجمتاز  عددمورد نظر. )اين تا پايان سال از ابتدا  عمل آمدهههاي بها و پيگيريمجموع تعداد بازرسي تعریف صورت:

 (.آيددست ميبهمورد نظر ي بازرسي شده در طول سال كارگاه هاكليه در هاي پيگيري بازرسي اوليه و تعداد بازرسي

د كل هاي بهداشتي بر اساس تعدامعاونتاين عدد در ) ساليانههاي مورد انتظار ها و پيگيريتعداد بازرسي تعریف مخرج:

با در نظر گرفتن  كنندبازرسي مياز كارگاهها  بازرسان و كمك بازرسان بهداشت كار در حوزه معاونت بهداشتي كه مستقيماً

بازرسي هدفمند  در برنامهسالمت محيط و كار اي ابالغ شده از مركز مبهورزان مطابق با راهن از جانبمورد انتظار  همكاري

 محاسبه خواهد شد(

 

 بازرسی شدهدرجه يك و دو د كارگاههاي درص -4شاخص 

با ریسك درجه یك و دو بازرسي شده/كل كارگاههاي تحت پوشش با ریسك فرمول شاخص: تعداد كارگاههاي 

 011*  درجه یك و دو

 . الزم بهبازرسي شده در سال دوتعداد كارگاههاي درجه  +بازرسي شده در سال درجه يك تعداد كارگاههاي  تعریف صورت:

 كارگاه دردرجه خطر موجود در وضعيت باشد  عمل آمدههبكارگاهي بيش از يك بار در سال بازرسي است كه اگر از ذكر 

در  درجه خطر كارگاه سؤاليي كه در هاكارگاه)اين عدد از تجميع تعداد  باشد.بازرسي مالك تعيين شاخص مي نوبتآخرين 

 آيد(دست مي، بهباشد تيك زده شده 2درجه و يا  1درجه  ،شانقسمت اطالعات عمومي فرم بازرسي

با جمع كل اين عدد ) تعداد كارگاههاي درجه دو تحت پوشش. + تعداد كارگاههاي درجه يك تحت پوشش تعریف مخرج: 

 (آيددست ميهكارگاههاي داراي پرونده بهداشتي فعال بميان از  كارگاههاي داراي ريسك درجه يك و دو

 

 هاي بازرسی شدهدرصد كارگاه -5شاخص 

 011*  فرمول شاخص: تعداد كارگاههاي بازرسي شده/ كل كارگاههاي موجود

در برنامه بازرسي هدفمند، حداكثر دوره زماني مورد انتظار براي  باشد.زماني تعيين اين شاخص سه ساله ميدوره  نكته:

 باشد.بازرسي از كليه كارگاهها سه سال مي

الزم به ذكر است كه اگر از  .شده در سه سال اجراي برنامه بازرسي هدفمند بازرسيي هاكارگاهكل  تعداد تعریف صورت:

-عمل آمده باشد وضعيت كارگاه در آخرين نوبت بازرسي مالك تعيين شاخص ميكارگاهي بيش از يك بار در سال بازرسي به

كارگاهي در از عنوان مثال اگر باشد. بهاند، مياين عدد شامل تعداد كليه كارگاههايي كه در طول سه سال بازرسي شده)باشد. 

 شود، نه سه كارگاه(هر سه سال بازرسي شده باشد در اين شاخص يك كارگاه بازرسي شده در نظر گرفته مي

توان بر اساس سرشماري و شناسايي كارگاهها توسط آمار كارگاههاي موجود را مي. كارگاههاي موجودتعداد  تعریف مخرج:

دست آورد. در صورت در اختيار نداشتن هبهداشت روستايي و مراكز بهداشتي و ساير واحدهاي بومي در هر حوزه بهاي خانه

از مركز آمار ايران استخراج نمود. توان كارگاههاي مشمول مقررات بهداشتي قانون كار را از آخرين آمار منتشره اين آمارها مي

 ي موجود مراجعه شود(هاكارگاهآمار ي به دستياب)به توضيحات صفحه اول در رابطه با 
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 : (8و7و 6)شاخص  ايبهداشت حرفهبه خدمات  شاغليندسترسی ميزان  شاخصهاي

، آموزش و آور محيط كارگيري و كنترل عوامل زیاناندازه خدماتي مانند: ايبهداشت حرفهخدمات منظور از 

 شده است: باشد كه به تفكيك در سه شاخص زیر ارائهمي معاینات شغلي

 

 شغلی آورو كنترل عوامل زيانگيري اندازهمند  از خدمات درصد شاغلين بهره -6شاخص 

تحت /كل شاغلين شغليآور و كنترل عوامل زیانگيري اندازهمند از خدمات تعداد شاغلين بهرهفرمول شاخص: 

 011*  آور شغليدر مواجهه با عوامل زیانپوشش 

منظور حذف يا كاهش ههاي محيط كار كه بسنجش و كنترل آالينده خدماتي مانند از مندهرهكليه شاغلين ب تعریف صورت:

ر هاي دولتي، خصوصي و ساياست. اين خدمات ممكن است از بخش شدهشغلي به ميزان حدود مجاز انجام آور عوامل زيان

)ستون  "شغلي آورگيري و كنترل عوامل زيانزهاندا"  سطردر  جمعاز مجموع ستون ها به شاغلين ارائه گردد. )اين عدد بخش

خدمات  مند ازبهرهتوزيع تعداد شاغلين ) اي با عنوانفرم بازرسي بهداشت حرفه 2شماره  ( در جدولدر سطر دوم پنجم

-حرفه بهداشتخدمات "مقادير متناظر با آن در فرم  اضافه هب (آنواحد ارائه دهنده خدمت و به تفكيك نوع  ايبهداشت حرفه

 آيد(دست ميهب اندكه در سال مورد نظر بازرسي نشده در كارگاههايي "اي

 22ل ؤا. )اين عدد از تجميع سدر كارگاههاي تحت پوششآور شغلي در مواجهه با عوامل زيان شاغلين مجموع :تعریف مخرج

 آيد( به دست مي*به بعد 31از سال  ي تحت پوششهاكارگاهبازرسي در  نوبتآخرين 

لذا  ه است،اعمال گرديد هاي بازرسي بازنگري شده جديدالزم جهت محاسبه اين شاخص در فرماينكه اصالحات هبا توجه ب *

 .شد( لحاظ خواهد 4931) براي محاسبه اين شاخص اطالعات كارگاههاي تحت پوشش از سال ابالغ و اجراي اين فرم

 

 درصد شاغلين آموزش ديده -7شاخص 

 011* شاغلين آموزش دیده/كل شاغلين تحت پوششفرمول شاخص: تعداد 

ها پذيرد. اين آموزشسالمت و بهداشت كارگران انجام مي ،شاغلين براي تأمين حفاظت خدمات آموزشي تعریف صورت:

-هاي ارائه شده از طريق بخش دولتي و خصوصي مانند آموزشگاهقانون كار و ساير آموزش 11هاي موضوع ماده شامل: آموزش

ها و نيز اي مستقر در صنايع و كارگاهاينگونه خدمات، تشكيالت بهداشت حرفههاي خصوصي ارائه دهنده اصناف، شركتهاي 

 2در سطر آموزش )ستون پنجم در سطر سوم( در جدول شماره جمع  مجموع ستون )اين عدد باشد.ساير مراجع ذيصالح مي

اي به تفكيك نوع خدمت و د شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشت حرفهاي با عنوان: )توزيع تعدافرم بازرسي بهداشت حرفه

در كارگاههايي كه در سال مورد نظر  "ايخدمات بهداشت حرفه" اضافه مقادير متناظر با آن در فرم واحد ارائه دهنده آن( به

 آيد(دست ميهاند ببازرسي نشده

شده داشتي فعال به بعد داراي پرونده به 4931ابتداي سال مجموع تعداد شاغلين در كارگاههايي كه از  تعریف مخرج:

 باشند. 

 

 باشد عبارتند از:كه شامل مراكز دولتي، خصوصي وساير مي ايبهداشت حرفهخدمات منظور از مراكز ارائه دهنده  نكته:
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 گردد.اطالق ميدرماني  شكي مانند مراكز بهداشتيمراكز دولتي: به كليه واحدهاي تابعه شبكه بهداشت، درمان و آموزش پز .4

اي مستقر در صنايع، تشكيالت بهداشت حرفهاي، هاي خصوصي داراي مجوز بهداشت حرفهمراكز خصوصي: شامل شركت .2

تخصصي و واحدهاي كاري )كارگاههايي( كه پزشكان  ك لينيكار در قالب مطب، كارائه دهنده خدمات طب مراكز خصوصي 

 باشد.آموزشگاههاي اصناف و نظاير آن ميدهند، ارائه ميواجد شرايط در آنها خدمات طب كار 

ساير: منظور از ساير، كليه واحدهايي مانند شركت نفت، گاز، سازمان تأمين اجتماعي وساير واحدهايي است كه در خارج از  .9

 باشند.و مجاز به ارائه خدمات سالمت كار مي رندطبقه بندي فوق قرار دا

 

 ه شدهدرصد شاغلين معاين -8شاخص 

 011* تحت پوشش/ كل شاغلين معاینه شده فرمول شاخص: تعداد شاغلين

 و ايدورهاستخدام، معاينات قبل از معاينات پزشكي شاغلين در قالب تشكيل پرونده پزشكي شاغل اعم از تعریف صورت: 

دو ستون جمع ز مجموع ا. )اين عدد شودها انجام ميتي، خصوصي و ساير بخشهاي دولخشب كه توسط باشداختصاصي مي

( در سطر چهارمدر  ستون پنجمدو قسمت مربوط به مرد و زن ) "معاينات شغلي"مربوط به دو قسمت مرد و زن در سطر

اي به تفكيك خدمات بهداشت حرفهمند از بهره)توزيع تعداد شاغلين  :اي با عنوانفرم بازرسي بهداشت حرفه 2شماره  جدول

 در كارگاههايي كه در "ايبهداشت حرفهخدمات "اضافه مقادير متناظر با آن در فرم هب ( آننده واحد ارائه دهخدمت و نوع 

 آيد(دست ميبهاند سال مورد نظر بازرسي نشده

مجموع  .قانون كار مشمول انجام معاينات شغلي هستند 32كه مطابق ماده تحت پوشش  شاغلينكليه تعریف مخرج: 

 .گيرنددر مخرج كسر قرار مي باشندشده داشتي فعال به بعد داراي پرونده به 4931ابتداي سال  شاغلين در كارگاههايي كه از

 

 درصد شاغلين در مواجهه با ريسك باالي بيماريهاي شغلی -1شاخص 

در سال مورد از محل كارشان كه / كل شاغليني آور شغليعوامل زیاندر مواجهه با فرمول شاخص: تعداد شاغلين 

 011* است شده بازرسينظر 

عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و ريسك آور شغلي نظير يك از عوامل زيان هركل شاغلين در مواجهه با  تعریف صورت:

 فرم 22 لؤا)اين عدد از تجميع س .است مورد نظر بازرسي شدهكه از كارگاه محل كارشان در سال  فاكتورهاي ارگونوميكي

      آيد( مي بازرسي در هر كارگاه به دست

ستون است. )اين عدد از تجميع دو از محل كارشان بازرسي شده در سال مورد نظر كه كل شاغليني  تعداد تعریف مخرج:

   آيد(دست ميبهبا عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار(  4كار در سطر جمع در جدول روزكار و نوبت

 

 ايداراي تشكيالت بهداشت حرفههاي اهدرصد كارگ -11شاخص 

 011* اي/تعداد كل كارگاههاي مشمولاههاي داراي تشكيالت بهداشت حرفهفرمول شاخص: تعداد كارگ

 ايستگاهاههاي داراي خانه بهداشت كارگري، اي شامل كارگبهداشت حرفهكارگاههاي داراي تشكيالت  كليه تعریف صورت:

 "اطالعات عمومي" در قسمت "تشكيالت بهداشتي موجود"تجميع اطالعات مربوط به  )اين عدد از .بهگر و مركز بهداشت كار

  آيد(دست ميفرم بازرسي به
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ي هاكارگاهتعداد . )اين عدد از تجميع باالي بيست نفربا بعد شاغلين كارگاههاي بازرسي شده  مجموع تعداد تعریف مخرج:

 آيد(يدست مبازرسي شده با بعد شاغلين باالي بيست نفر به

 محاسبهصورت زير به  ايتشكيالت بهداشت حرفهبه تفكيك نوع  ايتشكيالت بهداشت حرفهكارگاههاي داراي درصد  نكته:

 شود:مي

مجموع تعداد كارگاههاي ايستگاه بهگر/  دارايبازرسي شده كارگاههاي  درصد كارگاههاي داراي ايستگاه بهگر: كليه -

 422*  رنف 22-13بازرسي شده با بعد شاغلين 

مجموع  /خانه بهداشت كارگري دارايبازرسي شده كارگاههاي  : كليهخانه بهداشت كارگريدرصد كارگاههاي داراي  -

 422* نفر  02-133تعداد كارگاههاي بازرسي شده با بعد شاغلين 

ع تعداد مجمو/ مركز بهداشت كار دارايبازرسي شده كارگاههاي  : كليهمركز بهداشت كاردرصد كارگاههاي داراي  -

 422* نفر به باال  022كارگاههاي بازرسي شده با بعد شاغلين 

 

 ي داراي كميته حفاظت فنی و بهداشت كارهاكارگاهدرصد  -11شاخص 

  011* فرمول شاخص: تعداد كارگاههاي داراي كميته حفاظت فني/ تعداد كل كارگاههاي مشمول

اين عدد از ) .انداظت فني و بهداشت كار تشكيل دادهكار كميته حفقانون  19هايي كه بر اساس ماده هكارگا تعریف صورت:

 آيد(دست ميدر سؤال مربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار در قسمت اطالعات عمومي به "دارد"تجميع گزينه 

ه شامل هاي مشمول كميته حفاظت فني و بهداشت كار )بر اساس اطالعات فرم بازرسي( كهكليه كارگا تعریف مخرج:

با نظر مشترك و هماهنگ  كه شاغلنفر  25كمتر از با بعد كارگري  هايكارگاهاضافه هبنفر شاغل  25كارگاههاي باالي 

در سؤال  "بلي")اين عدد از تجميع گزينه  بايستي داراي كميته مذكور باشند.اي محل، بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه

 آيد(دست ميمربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار در قسمت اطالعات عمومي به

 

 آوردر مواجهه با عامل شيميايی زيان درصد شاغلين -12شاخص 

ي محل كارشان از كارگاههاكه  ي/ كل شاغلينآوردر مواجهه با عامل شيميایي زیان شاغلينفرمول شاخص: تعداد 

 011* است بازرسي شده

از  مورد نظر باشند كه در سالآور شيميايي ميعوامل زيان تعداد كل شاغليني كه در مواجهه با هر نوع از تعریف صورت:

شده به عنوان افراد در معرض عامل  ثبتتعداد شاغلين )اين عدد از تجميع  .كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است

 آيد(   دست ميبه فرم بازرسي 42الف در سؤال  گزينهآور در ناشيميايي زي

و  نظير سيليس، سرب، جيوه و...  لزي و...(دمه ف آئروسلها ) گردوغبار،نوع مواجهه با هر شامل شيميايي  آورعوامل زيان :نكته

در با اين عوامل  در مواجههكل اين شاغلين  تعداد كهباشند مي و ...(بنزن، تولوئن آور )اسيدها، بازها، گازها و بخارات زيان

  گيرد.قرار ميصورت شاخص 

)اين عدد از تجميع است. از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده در سال مورد نظر تعداد كل شاغليني كه  تعریف مخرج:

دست ك جنس و شيفت كار( بهبا عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكي 4كار در سطر جمع در جدول دو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي
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 آورصداي زيان درصد شاغلين در مواجهه با -19شاخص 

از كارگاههاي محل كارشان بازرسي آور/كل شاغليني كه صداي زیانشاغلين در مواجهه با فرمول شاخص: تعداد 

 011* شده

. )اين عدد است شدهاز محل كارشان بازرسي  د نظرمور آور كه در سالصداي زيانتعداد شاغلين در مواجهه با  تعریف صورت:

-دست ميفرم بازرسي به 9الف در سؤال  آور در گزينهنشده به عنوان افراد در معرض صداي زيا ثبتاز تجميع تعداد شاغلين 

 آيد(   

ين عدد از تجميع تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )ا تعریف مخرج:

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4كار در سطر جمع در جدول دو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 آورارتعاش زيان شاغلين در مواجهه بادرصد  -14شاخص 

 ز كارگاههاي محل كارشان بازرسي اكه  يكل شاغلينآور/ زیانارتعاش شاغلين در مواجهه با فرمول شاخص: تعداد 

 011* است شده

شده است. )اين از محل كارشان بازرسي  مورد نظر آور كه در سالتعداد شاغلين در مواجهه با ارتعاش زيان تعریف صورت:

-ازرسي بهفرم ب  0الف در سؤال  آور در گزينهنشده به عنوان افراد در معرض ارتعاش زيا ثبتعدد از تجميع تعداد شاغلين 

 آيد(   دست مي

تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع  تعریف مخرج:

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4كار در سطر جمع در جدول دو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 روشنايی نامناسب شاغلين در مواجهه بادرصد  -15شاخص 

از كارگاههاي محل كارشان كه  يكل شاغلينفرمول شاخص: تعداد شاغلين در مواجهه با روشنایي نامناسب/

 011* است بازرسي شده

ت. )اين اساز محل كارشان بازرسي شده مورد نظر تعداد شاغلين در مواجهه با روشنايي نامناسب كه در سال تعریف صورت:

-فرم بازرسي به 7در سؤال الف  شده به عنوان افراد در معرض روشنايي نامناسب در گزينه ثبتعدد از تجميع تعداد شاغلين 

 آيد(   دست مي

تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع  تعریف مخرج:

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4كار در سطر جمع در جدول نوبت دو ستون روزكار و

   آيد(مي
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 درصد شاغلين در مواجهه با پرتوهاي زيان آور -16شاخص 

از كارگاههاي محل كارشان بازرسي كه  يكل شاغلينآور/پرتو زیانشاغلين در مواجهه با فرمول شاخص: تعداد 

 011* است شده

از  مورد نظر كه در سال چه يونيزان و چه غير يونيزانآور زيانپرتو هر نوع شاغلين در مواجهه با كل تعداد  تعریف صورت:

آور در شده به عنوان افراد در معرض پرتوهاي زيان ثبت. )اين عدد از تجميع تعداد شاغلين محل كارشان بازرسي شده است

 آيد(   دست ميبازرسي بهفرم   8الف در سؤال  گزينه

تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع  تعریف مخرج: 

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4كار در سطر جمع در جدول دو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 آورحرارتی )گرما و رطوبت( زيان هايسترسادر مواجهه با  شاغليندرصد  -17 شاخص

از ي كه آور/كل شاغلينزیانحرارتي )گرما و رطوبت(  هاياسترسفرمول شاخص: تعداد شاغلين در مواجهه با 

 011* است كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده

از محل  مورد نظر آور كه در سالي )گرما و رطوبت( زيانحرارت هايتعداد شاغلين در مواجهه با استرس تعریف صورت:

-هاي حرارتي زيانشده به عنوان افراد در مواجهه با استرس ثبتكارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع تعداد شاغلين 

 آيد(   دست ميفرم بازرسي به 44الف در سؤال  آور در گزينه

كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع تعداد كل شاغليني  تعریف مخرج:

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4كار در سطر جمع در جدول دو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 آوربيولوژيكی زيان ملوامواجهه با عدرصد شاغلين در  -18شاخص 

از كارگاههاي محل كه  يآور/كل شاغلينزیانمل بيولوژیكي عوافرمول شاخص: تعداد شاغلين در مواجهه با 

 011* است كارشان بازرسي شده

از محل كارشان بازرسي شده  مورد نظر آور كه در سالمل بيولوژيكي زيانتعداد شاغلين در مواجهه با عوا تعریف صورت:

الف در  آور در گزينهشده به عنوان افراد در مواجهه با عوامل بيولوژيكي زيانثبت شاغلين  )اين عدد از تجميع تعداد است.

 آيد(   دست ميفرم بازرسي به 47سؤال 

تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع  تعریف مخرج:

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4ر سطر جمع در جدول كار ددو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 درصد شاغلين داراي ايستگاه كار نامناسب و وضعيت نامناسب بدن در حين كار -11شاخص 

كه   يشاغلينكل /شاغلين داراي ایستگاه كار نامناسب و وضعيت نامناسب بدن در حين كارفرمول شاخص: تعداد 
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  011* است شدهاز كارگاههاي محل كارشان بازرسي 

از محل كارشان  مورد نظر كه در سالنامناسب بدني وضعيت يا شاغلين داراي ايستگاه كار نامناسب و تعداد  تعریف صورت:

كنند و يا مناسب كار ميشده به عنوان افرادي كه در ايستگاه كار نا ثبت)اين عدد از تجميع تعداد شاغلين  بازرسي شده است.

 آيد(   دست ميفرم بازرسي به 43الف در سؤال  باشند در گزينهداراي وضعيت بدني نامناسب مي

تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع  تعریف مخرج:

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4جدول  كار در سطر جمع دردو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 درصد شاغلين در مواجهه با حمل بار نامناسب -21شاخص 

از كارگاههاي محل كارشان كه ي كل شاغلين/شاغلين در مواجهه با حمل بار نامناسبفرمول شاخص: تعداد 

 011* است بازرسي شده

)اين  از محل كارشان بازرسي شده است. مورد نظر عداد شاغلين در مواجهه با حمل بار نامناسب كه در سالت تعریف صورت:

الف  دهند در گزينهصورت نامناسب انجام ميشده به عنوان افرادي كه حمل دستي بار را به ثبتعدد از تجميع تعداد شاغلين 

 آيد(   دست ميفرم بازرسي به 24در سؤال 

تعداد كل شاغليني كه در سال مورد نظر از كارگاههاي محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از تجميع  رج:تعریف مخ

دست با عنوان )تعداد شاغلين كارگاه به تفكيك جنس و شيفت كار( به 4كار در سطر جمع در جدول دو ستون روزكار و نوبت

   آيد(مي

 

 اندآور را كنترل نمودهدرصد كارگاههايی كه صداي زيان -21شاخص 

تعداد كارگاههاي داراي اند/كنترل نموده مورد نظر در سالآور را كه صداي زیان فرمول شاخص: تعداد كارگاههایي

 011* و كنترل شدهآور صداي زیان

ي داراي اين احداقل يكي از واحده درآور اقدام به كنترل صداي زياندر سال مورد نظر تعداد كارگاههايي كه  تعریف صورت:

هاي گزينه ب در از تجميع پاسخعدد اين ). شده استآور كاهش مواجهه شاغلين با صداي زيان اند كه منجر بههمودعامل ن

 (آيددست ميهبهر يك از واحدها  9شماره  لؤاس

آور وجود دارد زياني آن صداي در يكي از واحدهاحداقل اي كه كليه كارگاههاي بازرسي شده از است عبارت تعریف مخرج:

آور در حداقل يكي از واحدهاي داراي اين عامل به اضافه كارگاههايي كه در سال مورد نظر اقدام به كنترل اين عامل زيان

 آيد(دست ميهيك از واحدها ب هر 9ؤال شماره س "الف و ب "گزينه هايهاي پاسخاز تجميع عدد اين )اند. هنمود

 سازد.فراهم ميرا صدا در كشور  آورهداشتي در زمينه كنترل عامل زيانمقايسه معاونتهاي باين شاخص امكان  :4نكته 

 

 اند:آور را كنترل نمودهتعداد كارگاههایي كه صداي زیان

آور محيط كار و مقايسه آن در طي جهت بررسي ميزان پيشرفت هر معاونت بهداشتي در زمينه كنترل صداي زيان :1نكته

 "اندكنترل نموده سالهاي قبل و جاري سال آور راكه صداي زيان تعداد كارگاههايي"محاسبه  توان ازمي ،ساليان متمادي
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تعداد انجام شده در سال جاري و تعداد موارد كنترلي بايد  عدداين براي دستيابي به الزم به ذكر است كه  .استفاده نمود

 هايگزينههاي پاسخگردد. بدين ترتيب اين اطالعات از تجميع ارائه  صورت تجمعيهبكنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل 

 آيد.دست مييك از واحدها به هر 9سؤال شماره  "ب و ج"

 

 اندروشنايی نامناسب را كنترل نموده درصد كارگاههايی كه -22شاخص 

اند/تعداد كارگاههاي دهكنترل نموموردنظر  در سالكه روشنایي نامناسب را  شاخص: تعداد كارگاههایيفرمول 

 011* كنترل شده وداراي روشنایي نامناسب 

تعداد كارگاههايي كه در سال مورد نظر اقدام به كنترل روشنايي نامناسب در حداقل يكي از واحدهاي داراي  تعریف صورت:

هاي گزينه ب د از تجميع پاسخ)اين عدشده است.  روشنايي نامناسباند كه منجر به كاهش مواجهه شاغلين با هاين عامل نمود

 آيد(دست ميهر يك از واحدها بهدر  7در سؤال شماره 

به باشد قل يكي از واحدهاي آن نامناسب مياي كه روشنايي حدااز كليه كارگاههاي بازرسي شده عبارت است تعریف مخرج:

-هر حداقل يكي از واحدهاي داراي اين عامل نمودآور داضافه كارگاههايي كه در سال مورد نظر اقدام به كنترل اين عامل زيان

 آيد(دست مييك از واحدها به هر 7سؤال شماره  "الف و ب "هايهاي گزينه)اين عدد از تجميع پاسخاند. 

 سازد.را فراهم مياين شاخص امكان مقايسه معاونتهاي بهداشتي در زمينه كنترل روشنايي نامناسب در كشور  :4نكته

 اندروشنایي نامناسب را كنترل نموده ههایي كهتعداد كارگا

جهت بررسي ميزان پيشرفت هر معاونت بهداشتي در زمينه كنترل روشنايي نامناسب محيط كار و مقايسه آن در طي  :1نكته

 "اندمودهكنترل ن و سالهاي قبلري جا در سال كه روشنايي نامناسب را تعداد كارگاههايي"محاسبه توان از ساليان متمادي مي

تعداد بايد تعداد موارد كنترلي انجام شده در سال جاري و  عددالزم به ذكر است كه براي دستيابي به اين  .استفاده نمود

    هايگزينههاي پاسخگردد. بدين ترتيب اين اطالعات از تجميع صورت تجمعي ارائه كنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل به

 آيد.دست ميهريك از واحدها بهدر  7سؤال شماره  "ب و ج"

 

 اندشيميايی زيان آور را كنترل نمودهدرصد كارگاههايی كه عوامل  -29شاخص 

تعداد /اندكنترل نمودهموردنظر  در سالآور را كه عوامل شيميایي زیان فرمول شاخص: تعداد كارگاههایي 

 011* و كنترل شدهآور عوامل شيميایي زیانكارگاههاي داراي 

تعداد كارگاههايي كه با اقدامات كنترلي نظير تغيير پروسه، جايگزيني و حذف، تهويه موضعي يا عمومي و  تعریف صورت:

و كاهش مواجهه عوامل در حداقل يكي از واحدهاي داراي اين آور محيط كار نظاير آن اقدام به كنترل عوامل شيميايي زيان

 آيد(دست ميهر يك از واحدها به 12هاي گزينه ب در سؤال شماره تجميع پاسخ)اين عدد از اند. نموده آنهاشاغلين با 

به آور وجود دارد ز واحدهاي آن عوامل شيميايي زياناي كه حداقل در يكي اكارگاههاي بازرسي شده كليه تعریف مخرج:

يكي از واحدهاي داراي اين عوامل  آور در حداقلاضافه كارگاههايي كه در سال مورد نظر اقدام به كنترل اين عوامل زيان

 آيد(دست ميهريك از واحدها به 12سؤال شماره  "الف و ب "هايهاي گزينه)اين عدد از تجميع پاسخ اند.نموده

 سازد.فراهم ميرا در كشور  شيميايياين شاخص امكان مقايسه معاونتهاي بهداشتي در زمينه كنترل عامل زيان آور  نكته:
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  اندآور را كنترل نمودههایي كه عوامل شيميایي زیانارگاهك تعداد

محيط كار و مقايسه آن  آورعوامل شيميايي زيانجهت بررسي ميزان پيشرفت هر معاونت بهداشتي در زمينه كنترل  :1نكته

 و سالهاي قبل جاري در سال را آورعوامل شيميايي زيانكه  تعداد كارگاههايي"محاسبه توان از در طي ساليان متمادي مي

بايد تعداد موارد كنترلي انجام شده در سال  عددالزم به ذكر است كه براي دستيابي به اين . استفاده نمود "اندكنترل نموده

هاي گردد. بدين ترتيب اين اطالعات از تجميع پاسخصورت تجمعي ارائه جاري و كنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل به

 آيد.دست ميهريك از واحدها به 12ؤال شماره س "ب و ج" هايگزينه

 

 اندنمودهاصالح را  شاغليننامناسب و وضعيت بدنی  درصد كارگاههايی كه ايستگاه كار -24شاخص 

اصالح  موردنظر در سالرا شاغلين نامناسب و وضعيت بدني  كه ایستگاه كارفرمول شاخص: تعداد كارگاههایي

كه این  يكارگاههایتعداد و و شاغلين با وضعيت بدني نامناسب  ایستگاه كارراي /تعداد كارگاههاي دااندنموده

  011* اندنمودهاصالح عامل را 

تعداد كارگاههايي كه در سال مورد نظر اقدام به اصالح ايستگاه كار و وضعيت بدني نامناسب در حداقل يكي  تعریف صورت:

به كاهش شاغلين داراي ايستگاه كار و وضعيت بدني نامناسب شده است. )اين  اند كه منجرهاز واحدهاي داراي اين عامل نمود

 آيد(دست ميهر يك از واحدها به 11هاي گزينه ب در سؤال شماره عدد از تجميع پاسخ

به هستند  و يا وضعيت بدني نامناسب داراي ايستگاه كارآنها شاغلين كه  ايكارگاههاي بازرسي شده كليهتعریف مخرج: 

-آور در حداقل يكي از واحدهاي داراي اين عامل نمودهافه كارگاههايي كه در سال مورد نظر اقدام به كنترل اين عامل زياناض

 آيد(دست ميهريك از واحدها به 11سؤال شماره  "الف و ب "هايهاي گزينه)اين عدد از تجميع پاسخ اند.

در  شانو وضعيت بدني نامناسب شاغلين ايستگاه كار اصالحر زمينه اين شاخص امكان مقايسه معاونتهاي بهداشتي د :4نكته

 سازد.كشور را فراهم مي

 

 تعداد كارگاههایي كه ایستگاه كار و وضعيت بدني نامناسب شاغلين اصالح شده است

اغلين در اصالح ايستگاه كار و وضعيت بدني نامناسب ش  بهداشتي در زمينهجهت بررسي ميزان پيشرفت هر معاونت  :1نكته

ايستگاه كه  تعداد كارگاههايي"محاسبه توان از و مقايسه آن در طي ساليان متمادي ميكارگاههاي واجد اين ريسك فاكتورها 

الزم به ذكر است كه  استفاده نمود. "است شدهاصالح  قبل هايسال و جاري در سالكار و وضعيت بدني نامناسب شاغلينشان 

صورت ايد تعداد موارد كنترلي انجام شده در سال جاري و كنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل بهب عددبراي دستيابي به اين 

-هريك از واحدها به 11سؤال شماره  "ب و ج"هاي هاي گزينهگردد. بدين ترتيب اين اطالعات از تجميع پاسختجمعي ارائه 

 آيد.دست مي

 

 ی مناسب استفاده می كنندظت شنوايدرصد شاغلينی كه از وسايل حفا -25شاخص 

-آور كه از وسایل حفاظت شنوایي مناسب استفاده ميدر مواجهه با صداي زیان تعداد شاغلين: فرمول شاخص

 011*آور صدا كنند/ كل شاغلين در مواجهه با عامل زیان

)اين عدد از . كننديل حفاظت شنوايي مناسب استفاده مآور كه از وسايشاغلين در مواجهه با صداي زيان تعریف صورت:
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 آيد(   دست ميبه 1الف در سؤال  تجميع تعداد شاغلين ثبت شده به عنوان شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي در گزينه

از محل كارشان بازرسي شده است. )اين عدد از  موردنظرآور كه در سال كل شاغلين در مواجهه با صداي زيان تعریف مخرج:

    آيد(دست ميبه 9الف در سؤال  آور در گزينهنثبت شده به عنوان افراد در معرض صداي زياتجميع تعداد شاغلين 

 

-فاظت فردي مناسب استفاده میهاي شيميايی كه از وسايل حدرصد شاغلين در معرض آالينده -26شاخص 

 كنند

ظت فردي مناسب استفاده ایل حفاهاي شيميایي كه از وسداد شاغلين در مواجهه با آالیندهتع :فرمول شاخص

 011* آور شيميایيكنند/ شاغلين در مواجهه با عامل زیانمي

)اين عدد . كننداستفاده ميايل حفاظت فردي مناسب از وس آور كهزياندر مواجهه با عوامل شيميايي  شاغلين تعریف صورت:

-فرم بازرسي به 41الف در سؤال  در گزينه از تجميع تعداد شاغلين ثبت شده به عنوان شاغلين داراي وسايل حفاظت فردي

 آيد(   دست مي

 از محل كارشان بازرسي شده است موردنظركه در سال آور عوامل شيميايي زيانكل شاغلين در مواجهه با  تعریف مخرج:

فرم  42لف در سؤال ا آور در گزينهن)اين عدد از تجميع تعداد شاغلين ثبت شده به عنوان افراد در معرض عامل شيميايي زيا

    آيد(دست ميبازرسي به

 

 


