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معاونت بهداشت

مرکز سالمت محیط وکار

هاي راهنماي تنظیم شاخص

ايبهداشت حرفه
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بسمه تعالی

صورت سالیانه هچنانچه شاخصی ب. اندشدهصورت سالیانه تعریف هاي بهاي بهداشت حرفهشاخصدر این راهنما 
بیش از یک بار در سال بازرسی و پیگیري اگر از کارگاهی .آن اشاره شده استبه دوره زمانی ،تعریف نشده باشد

گردد لذا تأکید می.باشدوضعیت کارگاه در آخرین بازرسی انجام شده مالك تعیین شاخص میعمل آمده باشد هب
آخرین نوبت بازرسی در (، اطالعات موجود در آخرین فرم بازرسی "فرم بازرسی"در این راهنما همواره منظور از 

و هاي جدیداي و تعریف شاخصهاي بازرسی بهداشت حرفهبا توجه به بازنگري فرمضمناً . دباشمی) مورد نظرسال 
. باشدبه بعد می1394از سال ها و شاخصآمارهاکلیه ، مبناي محاسبه1394از سال اجراي آن

کلیه شاغلین آور بایدهاي مربوط به شاغلین در مواجهه با عوامل زیانمورد کارگاههاي چند واحدي در شاخصدر
نفر و در واحد 12به عنوان مثال اگر در واحد یک، . با هم جمع شوندآور در کلیه واحدهادر مواجهه با عوامل زیان

در آورصداي زیاندر مواجهه با آور باشند، تعداد شاغلین نفر در معرض صداي زیان5نفر و در واحد سه، 10دو، 
آور حتی اگر در یک واحد از چند واحد در شاخصهاي کنترل عوامل زیانکه یدر صورت. باشدنفر می27این کارگاه 

آور مورد نظر کنترل شده باشد، آن کارگاه به عنوان یک کارگاه که آن عامل عامل زیانچند واحدي یک کارگاه در 
ارگاه چند است در واحدهاي دیگر این کالبته الزم به ذکر.آور را کنترل کرده است محسوب خواهد شدزیان

آور موجود و آور صورت نگرفته است نیز بازرس موظف است تا کنترل عامل زیانکه کنترل عامل زیانواحدي
.هاي الزم را انجام دهدحصول نتیجه مطلوب، پیگیري

درصد شاغلینی که به "شاخص در مورد باشند ولی هاي بازرسی میها عمدتاً فرمدست آوردن شاخصهمنبع ب
به ايحرفهبهداشت خدمات از بخشی است ممکن اینکههبا توجه ب"دسترسی دارندايداشت حرفهبهخدمات 

منظور لحاظ نمودن کلیه هبلذا است،نشدهرسی که در سال مورد نظر از محل کارشان بازباشدشاغلینی ارائه شده
و"آموزش"، "آور محیط کارانگیري و کنترل عوامل زیاندازه"خدمات ارائه شده به شاغلین از جمله خدمات

براي شاغلینی که در سال مورد "ايبهداشت حرفهفرم خدمات "اي تحت عنوان فرم جداگانه"معاینات شغلی"
. ند تنظیم شده استاهولی یکی از خدمات مذکور را دریافت نموداستنشدهکارشان بازرسی نظر از کارگاه محل

اطالعات حاصل از ،شبکهالزم است در هریک از سطوح در شاخص مذکور براي احتساب این دسته از شاغلینلذا 
مورد اشارهايبهداشت حرفهاینگونه خدمات در فرم خدمات هاي ارائه دهنده از بخشارسال شدههايگزارش
خدمات مند ازبهرهتوزیع تعداد شاغلین "فرم بازرسی تحت عنوان 2با اطالعات جدول شماره سپس و تکمیل

نظیر به نظیر جمع شودجهت محاسبه شاخص "آنواحد ارائه دهنده خدمت و به تفکیک نوع اياشت حرفهبهد
آور زیانگیري و کنترل عواملاندازه": اعم ازايبهداشت حرفهتوان آمار کلیه خدمات بدین ترتیب می.شود

-هبازرسی نشده در سال مورد نظر برا از کارگاههاي بازرسی شده و "معاینات شاغلین"و "آموزش"، "محیط کار
.دست آوردهطور صحیح ب

:گرددهاي موجود دو روش زیر پیشنهاد میآمار کارگاهجهت دستیابی به
نیروهاي سرشماري و شناسایی کارگاهها توسط ،هاي تابعهمعاونتهاي بهداشتی و حوزهاکثر ینکه در ابا توجه به.1
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چنانچه این آمار ،پذیردمیبهداشتی و یا سایر واحدهاي بومی انجام هاي بهداشت روستایی، مراکزخانهشاغل در 
کارگاههاي موجود در حوزه معاونت تواند مبناي تعیین آمارمورد تأیید معاونت بهداشتی مربوطه باشد می

.گرددبهداشتی 
عد شاغلین با آمار از نظر تعریف، دامنه شمول و بایران آمارهاي سرشماري شده توسط مرکز آمار با وجود اینکه .2

از این کارگاهها نظیر کارگاههاي خانگی اي داراي اختالفاتی است و از طرفی آمار برخیمورد نظر بهداشت حرفه
را در 1هاي بومی مورد اشاره در بند هریک از معاونتهاي بهداشتی سرشماريچنانچه،در دسترس نیستطریق 

نظر و آمار مورد مراجعه کشور آمار عنوان مرجع رسمی هکز آمار ایران ببه آمار مرتوانند می، اختیار نداشته باشند
مشمول مقررات صورت باید توجه نمود که فقط آن دسته از کارگاههاي در این. نمایندخود را از آن استخراج 
آمار ایران داشته و از آمار منتشره از مرکز اي قرار امنه شمول فعالیتهاي بهداشت حرفهبهداشتی قانون کار در د

.استخراج گردد

ايدرصد کارگاههاي تحت پوشش بهداشت حرفه- 1شاخص 
100* کل کارگاههاي موجود/ايتحت پوشش بهداشت حرفهتعداد کارگاههاي : فرمول شاخص
تحت پوشش ،باشندشده داراي پرونده بهداشتی فعال به بعد 1394سال کلیه کارگاههایی که از ابتداي :تعریف صورت

. گیرندو در صورت کسر این شاخص قرار میرندقرار دااي هداشت حرفهب
اي نظیرهاي بهداشت حرفهفعال براي یک کارگاه این است که حداقل یکی از فعالیتالزمه تشکیل پرونده بهداشتی:نکته

ها، آموزش، معاینات فعالیتهاي محیط کار، نظارت، پایش و ارزشیابی کنترل آالیندهشناسایی، بازرسی، ارزیابی، سنجش و 
شبکه بهداشت و درمان (هاي دولتیاي مسقر در بخششاغلین، خوداظهاري و امثال آن از طریق واحدهاي بهداشت حرفه

. در آن کارگاه انجام شده باشد...) هاي اصناف وهاي خصوصی، آموزشگاهشرکت(یا خصوصی ) کشور
که یو کارگاههاي تازه تأسیسباید از شمول این آمار خارج شوندشوندمیل بدیهی است کارگاههایی که تعطیل یا غیر فعا

. شوندبه این آمار اضافه شوندمیجدیداً شناسایی 
هاي بهداشت روستایی بر اساس سرشماري و شناسایی کارگاهها توسط خانهتوانکارگاههاي موجود را میآمار :عریف مخرجت

توان کارگاههاي در صورت در اختیار نداشتن این آمارها می. دست آوردهبومی در هر حوزه بو مراکز بهداشتی و سایر واحدهاي
در رابطه با به توضیحات قبل (.مشمول مقررات بهداشتی قانون کار را از آخرین آمار منتشره از مرکز آمار ایران استخراج نمود

)مراجعه شودي موجود هاکارگاهآمار دستیابی به 

ايد شاغلین تحت پوشش بهداشت حرفهدرص-2شاخص 
100* کل شاغلین موجود/ايتحت پوشش بهداشت حرفهتعداد شاغلین : فرمول شاخص
شده داراي پرونده بهداشتی فعالبه بعد 1394سال ابتداي که ازی یشاغلین در کارگاههاتعدادمجموع:تعریف صورت 

.باشند
)موجودکارگاههاي مجموع شاغلین (شاغلین موجود:تعریف مخرج
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ها و پیگیري هاي سالیانهدرصد بازرسی-3شاخص 
پیگیريواولیهيهابازرسیکل تعداد /در سال مورد نظرپیگیريو اولیهي هابازرسیکل تعداد : ل شاخصفرمو

100* سالیانهمورد انتظار
ع تعداد یجمتاز عدداین . (مورد نظرتا پایان سال از ابتدا عمل آمدهههاي بها و پیگیريمجموع تعداد بازرسی:تعریف صورت

).آیددست میبهمورد نظر ي بازرسی شده در طول سال کارگاه هاکلیه در هاي پیگیري بازرسی اولیه و تعداد بازرسی
د کل هاي بهداشتی بر اساس تعدامعاونتاین عدد در (سالیانههاي مورد انتظار ها و پیگیريتعداد بازرسی:تعریف مخرج

با در نظر گرفتن کنندبازرسی میاز کارگاهها بازرسان و کمک بازرسان بهداشت کار در حوزه معاونت بهداشتی که مستقیماً
بازرسی هدفمند در برنامهسالمت محیط و کار اي ابالغ شده از مرکز مبهورزان مطابق با راهناز جانبمورد انتظار همکاري

)محاسبه خواهد شد

بازرسی شدهدرجه یک و دو د کارگاههاي درص-4شاخص 
با ریسک کل کارگاههاي تحت پوشش /درجه یک و دو بازرسی شدهبا ریسک تعداد کارگاههاي : فرمول شاخص
100* درجه یک و دو
الزم به. بازرسی شده در سالدوتعداد کارگاههاي درجه +بازرسی شده در سال درجه یک تعداد کارگاههاي :تعریف صورت

کارگاه دردرجه خطر موجود در وضعیت باشد عمل آمدههبکارگاهی بیش از یک بار در سال بازرسی است که اگر از ذکر 
در درجه خطر کارگاهسؤالیی که در هاکارگاهاین عدد از تجمیع تعداد (.باشدبازرسی مالك تعیین شاخص مینوبتآخرین 

)آیددست می، بهباشدتیک زده شده2درجه و یا 1درجه ،شانقسمت اطالعات عمومی فرم بازرسی
با جمع کل این عدد (.تعداد کارگاههاي درجه دو تحت پوشش+تعداد کارگاههاي درجه یک تحت پوشش:تعریف مخرج

)آیددست میهکارگاههاي داراي پرونده بهداشتی فعال بمیان از کارگاههاي داراي ریسک درجه یک و دو

هاي بازرسی شدهدرصد کارگاه-5شاخص 
100* کل کارگاههاي موجود/ تعداد کارگاههاي بازرسی شده: فرمول شاخص

در برنامه بازرسی هدفمند، حداکثر دوره زمانی مورد انتظار براي .باشدزمانی تعیین این شاخص سه ساله میدوره :نکته
.باشدبازرسی از کلیه کارگاهها سه سال می

الزم به ذکر است که اگر از .شده در سه سال اجراي برنامه بازرسی هدفمندبازرسیي هاکارگاهکل تعداد:تعریف صورت
- عمل آمده باشد وضعیت کارگاه در آخرین نوبت بازرسی مالك تعیین شاخص میکارگاهی بیش از یک بار در سال بازرسی به

کارگاهی در از عنوان مثال اگر به. باشداند، میاین عدد شامل تعداد کلیه کارگاههایی که در طول سه سال بازرسی شده(. باشد
)شود، نه سه کارگاههر سه سال بازرسی شده باشد در این شاخص یک کارگاه بازرسی شده در نظر گرفته می

توان بر اساس سرشماري و شناسایی کارگاهها توسط آمار کارگاههاي موجود را می. کارگاههاي موجودتعداد :تعریف مخرج
در صورت در اختیار نداشتن . دست آوردهبهداشت روستایی و مراکز بهداشتی و سایر واحدهاي بومی در هر حوزه بهاي خانه

. از مرکز آمار ایران استخراج نمودتوان کارگاههاي مشمول مقررات بهداشتی قانون کار را از آخرین آمار منتشره این آمارها می
)ي موجود مراجعه شودهاکارگاهآمار ی به دستیاببه توضیحات صفحه اول در رابطه با (
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: )8و7و6شاخص (ايبهداشت حرفهبه خدمات شاغلیندسترسی میزان شاخصهاي
، آموزش و آور محیط کارگیري و کنترل عوامل زیاناندازه:خدماتی مانندايبهداشت حرفهخدمات منظور از 

:شده استباشد که به تفکیک در سه شاخص زیر ارائهمیمعاینات شغلی

شغلیآورو کنترل عوامل زیانگیري اندازهمند  از خدمات درصد شاغلین بهره-6شاخص 
تحت کل شاغلین /شغلیآور و کنترل عوامل زیانگیري اندازهمند از خدمات تعداد شاغلین بهره: فرمول شاخص

100* آور شغلیدر مواجهه با عوامل زیانپوشش 
منظور حذف یا کاهش ههاي محیط کار که بسنجش و کنترل آالیندهخدماتی مانندازمندهرهکلیه شاغلین ب:تعریف صورت

ر هاي دولتی، خصوصی و سایاین خدمات ممکن است از بخش. استشدهشغلی به میزان حدود مجاز انجام آور عوامل زیان
ستون ("شغلیآورگیري و کنترل عوامل زیانزهاندا"	سطردر جمعاز مجموع ستون این عدد . (ها به شاغلین ارائه گرددبخش
خدمات مند ازبهرهتوزیع تعداد شاغلین (اي با عنوانفرم بازرسی بهداشت حرفه2شماره در جدول) در سطر دومپنجم

-حرفهبهداشتخدمات "مقادیر متناظر با آن در فرم اضافههب)آنواحد ارائه دهنده خدمت و به تفکیک نوع ايبهداشت حرفه

)آیددست میهباندکه در سال مورد نظر بازرسی نشدهدر کارگاههایی"اي
22ل ؤااین عدد از تجمیع س. (در کارگاههاي تحت پوششآور شغلی در مواجهه با عوامل زیانشاغلینمجموع:تعریف مخرج

) آیدبه دست می*به بعد94از سال ي تحت پوششهاکارگاهبازرسی در نوبتآخرین 

لذا ه است،اعمال گردیدهاي بازرسی بازنگري شده جدیدالزم جهت محاسبه این شاخص در فرماینکه اصالحات هبا توجه ب*
.شدلحاظ خواهد ) 1394(براي محاسبه این شاخص اطالعات کارگاههاي تحت پوشش از سال ابالغ و اجراي این فرم

درصد شاغلین آموزش دیده-7شاخص 
100*کل شاغلین تحت پوشش/شاغلین آموزش دیدهتعداد : فرمول شاخص
ها این آموزش. پذیردسالمت و بهداشت کارگران انجام می،شاغلین براي تأمین حفاظتخدمات آموزشی:تعریف صورت

-هاي ارائه شده از طریق بخش دولتی و خصوصی مانند آموزشگاهقانون کار و سایر آموزش91هاي موضوع ماده آموزش: شامل

ها و نیز اي مستقر در صنایع و کارگاهاینگونه خدمات، تشکیالت بهداشت حرفههاي خصوصی ارائه دهنده اصناف، شرکتهاي 
2در جدول شماره ) ستون پنجم در سطر سوم(در سطر آموزش جمع مجموع ستوناین عدد(.باشدسایر مراجع ذیصالح می

اي به تفکیک نوع خدمت و د شاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفهتوزیع تعدا: (اي با عنوانفرم بازرسی بهداشت حرفه
در کارگاههایی که در سال مورد نظر "ايخدمات بهداشت حرفه"	اضافه مقادیر متناظر با آن در فرم به) واحد ارائه دهنده آن

)آیددست میهاند ببازرسی نشده
. باشندشده داشتی فعال به بعد داراي پرونده به1394ابتداي سال مجموع تعداد شاغلین در کارگاههایی که از :تعریف مخرج

:باشد عبارتند ازکه شامل مراکز دولتی، خصوصی وسایر میايبهداشت حرفهخدمات منظور از مراکز ارائه دهنده :نکته
.گردداطالق میدرمانی شکی مانند مراکز بهداشتیبه کلیه واحدهاي تابعه شبکه بهداشت، درمان و آموزش پز: مراکز دولتی.1
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اي مستقر در صنایع، تشکیالت بهداشت حرفهاي، هاي خصوصی داراي مجوز بهداشت حرفهشامل شرکت: مراکز خصوصی.2
که پزشکان  ) کارگاههایی(تخصصی و واحدهاي کاري ک لینیکار در قالب مطب، کارائه دهنده خدمات طب مراکز خصوصی 

.باشدآموزشگاههاي اصناف و نظایر آن میدهند، ارائه میواجد شرایط در آنها خدمات طب کار 
منظور از سایر، کلیه واحدهایی مانند شرکت نفت، گاز، سازمان تأمین اجتماعی وسایر واحدهایی است که در خارج از : سایر.3

.باشندو مجاز به ارائه خدمات سالمت کار میرندطبقه بندي فوق قرار دا

ه شدهدرصد شاغلین معاین-8شاخص 
100*تحت پوششکل شاغلین / معاینه شدهتعداد شاغلین: فرمول شاخص
وايدورهاستخدام، معاینات قبل از معاینات پزشکی شاغلین در قالب تشکیل پرونده پزشکی شاغل اعم از : تعریف صورت
دو ستون جمع ز مجموع ااین عدد . (شودها انجام میتی، خصوصی و سایر بخشهاي دولخشبکه توسطباشداختصاصی می

در ) سطر چهارمدر ستون پنجمدو قسمت مربوط به مرد و زن ("معاینات شغلی"مربوط به دو قسمت مرد و زن در سطر
اي به تفکیک خدمات بهداشت حرفهمند از بهرهتوزیع تعداد شاغلین (:اي با عنوانفرم بازرسی بهداشت حرفه2شماره جدول

در کارگاههایی که در"ايبهداشت حرفهخدمات "اضافه مقادیر متناظر با آن در فرم هب) آننده واحد ارائه دهخدمت و نوع 
)آیددست میبهاند سال مورد نظر بازرسی نشده

مجموع شاغلین .قانون کار مشمول انجام معاینات شغلی هستند92که مطابق ماده تحت پوشش شاغلینکلیه : تعریف مخرج
.گیرنددر مخرج کسر قرار میباشندشده داشتی فعال به بعد داراي پرونده به1394ابتداي سال در کارگاههایی که از

درصد شاغلین در مواجهه با ریسک باالي بیماریهاي شغلی-9شاخص 
در سال مورد از محل کارشان که کل شاغلینی / آور شغلیعوامل زیاندر مواجهه با تعداد شاغلین : فرمول شاخص

100*استشدهبازرسینظر 
عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ریسک آور شغلی نظیر یک از عوامل زیانهرکل شاغلین در مواجهه با :تعریف صورت

فرم22لؤااین عدد از تجمیع س(.استمورد نظر بازرسی شدهکه از کارگاه محل کارشان در سال فاکتورهاي ارگونومیکی
) آیدمیبازرسی در هر کارگاه به دست

ستون این عدد از تجمیع دو . (استاز محل کارشان بازرسی شده در سال مورد نظر که کل شاغلینی تعداد:تعریف مخرج
)آیددست میبه) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول روزکار و نوبت

ايداراي تشکیالت بهداشت حرفههاي اهدرصد کارگ- 10شاخص 
100*تعداد کل کارگاههاي مشمول/اياههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفهتعداد کارگ: فرمول شاخص
ایستگاهاههاي داراي خانه بهداشت کارگري، اي شامل کارگبهداشت حرفهکارگاههاي داراي تشکیالت کلیه:تعریف صورت

"اطالعات عمومی"در قسمت"تشکیالت بهداشتی موجود"تجمیع اطالعات مربوط به این عدد از(.بهگر و مرکز بهداشت کار

)آیددست میفرم بازرسی به
ي هاکارگاهتعداد این عدد از تجمیع . (باالي بیست نفربا بعد شاغلین کارگاههاي بازرسی شده مجموع تعداد:تعریف مخرج
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)آیدیدست مبازرسی شده با بعد شاغلین باالي بیست نفر به
محاسبهصورت زیر به ايتشکیالت بهداشت حرفهبه تفکیک نوع ايتشکیالت بهداشت حرفهکارگاههاي داراي درصد :نکته

:شودمی
مجموع تعداد کارگاههاي / ایستگاه بهگردارايبازرسی شده کارگاههاي کلیه: درصد کارگاههاي داراي ایستگاه بهگر-

100* رنف20- 49بازرسی شده با بعد شاغلین 
مجموع /خانه بهداشت کارگريدارايبازرسی شده کارگاههاي کلیه: خانه بهداشت کارگريدرصد کارگاههاي داراي -

100* نفر 50- 499تعداد کارگاههاي بازرسی شده با بعد شاغلین 
ع تعداد مجمو/ مرکز بهداشت کاردارايبازرسی شده کارگاههاي کلیه: مرکز بهداشت کاردرصد کارگاههاي داراي -

100* نفر به باال 500کارگاههاي بازرسی شده با بعد شاغلین 

ي داراي کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارهاکارگاهدرصد - 11شاخص 
100*تعداد کل کارگاههاي مشمول/ تعداد کارگاههاي داراي کمیته حفاظت فنی: فرمول شاخص
این عدد از (.انداظت فنی و بهداشت کار تشکیل دادهکار کمیته حفقانون 93هایی که بر اساس ماده هکارگا:تعریف صورت
)آیددست میدر سؤال مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در قسمت اطالعات عمومی به"دارد"تجمیع گزینه 

ه شامل ک) بر اساس اطالعات فرم بازرسی(هاي مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هکلیه کارگا:تعریف مخرج
بازرس با نظر مشترك و هماهنگ کهشاغلنفر 25کمتر از با بعد کارگري هايکارگاهاضافه هبنفر شاغل 25کارگاههاي باالي 

در سؤال مربوط "بلی"این عدد از تجمیع گزینه (.بایستی داراي کمیته مذکور باشنداي محل، کار و کارشناس بهداشت حرفه
)آیددست میبه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در قسمت اطالعات عمومی به

آوردر مواجهه با عامل شیمیایی زیاندرصد شاغلین- 12شاخص 
ي محل کارشان از کارگاههاکه یکل شاغلین/ آوردر مواجهه با عامل شیمیایی زیانشاغلینتعداد : فرمول شاخص

100*استبازرسی شده
از مورد نظرباشند که در سالآور شیمیایی میعوامل زیانتعداد کل شاغلینی که در مواجهه با هر نوع از:تعریف صورت

شده به عنوان افراد در معرض عامل ثبتتعداد شاغلین این عدد از تجمیع (.کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است
)   آیددست میبهفرم بازرسی12الف در سؤال گزینهآور در ناشیمیایی زی

اسیدها، (آور و گازها و بخارات زیان...) لزي ودمه فگردوغبار،( آئروسلها نوع مواجهه با هر شامل شیمیایی آورعوامل زیان:نکته
.گیردقرار میدر صورت شاخص با این عوامل در مواجههتعداد کل این شاغلین کهباشند می...)بازها، ترکیبات آروماتیک و 

این عدد از تجمیع (. استاز کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده در سال مورد نظر تعداد کل شاغلینی که :تعریف مخرج
دستبه) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت

)آیدمی
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آورصداي زیاندرصد شاغلین در مواجهه با-13شاخص 
از کارگاههاي محل کارشان بازرسی کل شاغلینی که /آورصداي زیانشاغلین در مواجهه با تعداد : فرمول شاخص

100*شده
این عدد . (استشدهسی از محل کارشان بازرمورد نظرآور که در سالصداي زیانتعداد شاغلین در مواجهه با :تعریف صورت

- دست میفرم بازرسی به3الف در سؤال آور در گزینهنشده به عنوان افراد در معرض صداي زیاثبتاز تجمیع تعداد شاغلین 

)   آید
این عدد از تجمیع . (تعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است:تعریف مخرج

دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول روزکار و نوبتدو ستون 
)آیدمی

آورارتعاش زیانشاغلین در مواجهه بادرصد - 14شاخص 
ازرسی از کارگاههاي محل کارشان بکه یکل شاغلین/ آورزیانارتعاش شاغلین در مواجهه با تعداد : فرمول شاخص

100*استشده
این . (شده استاز محل کارشان بازرسی مورد نظرآور که در سالتعداد شاغلین در مواجهه با ارتعاش زیان:تعریف صورت

- فرم بازرسی به5الف در سؤال آور در گزینهنشده به عنوان افراد در معرض ارتعاش زیاثبتعدد از تجمیع تعداد شاغلین 

)   آیددست می
این عدد از تجمیع . (تعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است:تعریف مخرج

دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت
)آیدمی

روشنایی نامناسبباشاغلین در مواجههدرصد - 15شاخص 
از کارگاههاي محل کارشان که یکل شاغلین/تعداد شاغلین در مواجهه با روشنایی نامناسب: فرمول شاخص

100*استبازرسی شده
این . (استاز محل کارشان بازرسی شدهمورد نظرتعداد شاغلین در مواجهه با روشنایی نامناسب که در سال:تعریف صورت

-فرم بازرسی به7در سؤال الف شده به عنوان افراد در معرض روشنایی نامناسب در گزینهثبتاد شاغلین عدد از تجمیع تعد

)   آیددست می
این عدد از تجمیع . (تعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است:تعریف مخرج

دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1جدول کار در سطر جمع در دو ستون روزکار و نوبت
)آیدمی

درصد شاغلین در مواجهه با پرتوهاي زیان آور-16شاخص 
از کارگاههاي محل کارشان بازرسی که یکل شاغلین/آورپرتو زیانشاغلین در مواجهه با تعداد : فرمول شاخص
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100*استشده
از مورد نظرکه در سالچه یونیزان و چه غیر یونیزانآور زیانپرتو هر نوع شاغلین در مواجهه با کل اد تعد:تعریف صورت

آور در شده به عنوان افراد در معرض پرتوهاي زیانثبتاین عدد از تجمیع تعداد شاغلین . (محل کارشان بازرسی شده است
)   آیددست میفرم بازرسی به8الف در سؤال گزینه

این عدد از تجمیع . (تعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است:تعریف مخرج
دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت

)آیدمی

آورزیان) گرما و رطوبت(حرارتی هايسترساهه با در مواجشاغلیندرصد -17شاخص 
از ی که کل شاغلین/آورزیان) گرما و رطوبت(حرارتی هاياسترستعداد شاغلین در مواجهه با : فرمول شاخص

100*استکارگاههاي محل کارشان بازرسی شده
از محل مورد نظرآور که در سالانزی) گرما و رطوبت(ی حرارتهايتعداد شاغلین در مواجهه با استرس:تعریف صورت

- هاي حرارتی زیانشده به عنوان افراد در مواجهه با استرسثبتاین عدد از تجمیع تعداد شاغلین . (کارشان بازرسی شده است

)   آیددست میفرم بازرسی به11الف در سؤال آور در گزینه
این عدد از تجمیع . (رگاههاي محل کارشان بازرسی شده استتعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کا:تعریف مخرج

دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت
)آیدمی

آوربیولوژیکی زیانملوامواجهه با عدرصد شاغلین در - 18شاخص 
از کارگاههاي محل که یکل شاغلین/آورزیانمل بیولوژیکی عوادر مواجهه با تعداد شاغلین: فرمول شاخص

100*استکارشان بازرسی شده
از محل کارشان بازرسی شده مورد نظرآور که در سالمل بیولوژیکی زیانتعداد شاغلین در مواجهه با عوا:تعریف صورت

الف در آور در گزینهافراد در مواجهه با عوامل بیولوژیکی زیانشده به عنوانثبت این عدد از تجمیع تعداد شاغلین (.است
)   آیددست میفرم بازرسی به17سؤال 

این عدد از تجمیع . (تعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است:تعریف مخرج
دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(نوان با ع1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت

)آیدمی

درصد شاغلین داراي ایستگاه کار نامناسب و وضعیت نامناسب بدن در حین کار- 19شاخص 
که  یکل شاغلین/شاغلین داراي ایستگاه کار نامناسب و وضعیت نامناسب بدن در حین کارتعداد : فرمول شاخص

100*استشدهمحل کارشان بازرسی از کارگاههاي
از محل کارشان مورد نظرکه در سالنامناسب بدنی وضعیت یا شاغلین داراي ایستگاه کار نامناسب و تعداد :تعریف صورت
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کنند و یا شده به عنوان افرادي که در ایستگاه کار نامناسب کار میثبتاین عدد از تجمیع تعداد شاغلین (.بازرسی شده است
)   آیددست میفرم بازرسی به19الف در سؤال باشند در گزینهاراي وضعیت بدنی نامناسب مید

این عدد از تجمیع . (تعداد کل شاغلینی که در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده است:تعریف مخرج
دست به) شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کارتعداد (با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت

)آیدمی

درصد شاغلین در مواجهه با حمل بار نامناسب- 20شاخص 
از کارگاههاي محل کارشان که ی کل شاغلین/شاغلین در مواجهه با حمل بار نامناسبتعداد : فرمول شاخص

100*استبازرسی شده
این (.از محل کارشان بازرسی شده استمورد نظرحمل بار نامناسب که در سالتعداد شاغلین در مواجهه با:تعریف صورت

الف دهند در گزینهصورت نامناسب انجام میشده به عنوان افرادي که حمل دستی بار را بهثبتعدد از تجمیع تعداد شاغلین 
)   آیددست میفرم بازرسی به21در سؤال 

این عدد از تجمیع . (در سال مورد نظر از کارگاههاي محل کارشان بازرسی شده استتعداد کل شاغلینی که :تعریف مخرج
دست به) تعداد شاغلین کارگاه به تفکیک جنس و شیفت کار(با عنوان 1کار در سطر جمع در جدول دو ستون روزکار و نوبت

)آیدمی

اندآور را کنترل نمودهدرصد کارگاههایی که صداي زیان- 21شاخص 
تعداد کارگاههاي داراي /اندکنترل نمودهمورد نظردر سالآور را که صداي زیانتعداد کارگاههایی: رمول شاخصف

100*و کنترل شدهآور صداي زیان
ي داراي این حداقل یکی از واحدهادرآور اقدام به کنترل صداي زیاندر سال مورد نظر تعداد کارگاههایی که :تعریف صورت

هاي گزینه ب در از تجمیع پاسخعدد این (. شده استآور کاهش مواجهه شاغلین با صداي زیاناند که منجر بههمودعامل ن
)آیددست میهبهر یک از واحدها 3شماره لؤاس

آور وجود دارد ي آن صداي زیاندر یکی از واحدهاحداقل اي که کلیه کارگاههاي بازرسی شدهازاستعبارت:تعریف مخرج
آور در حداقل یکی از واحدهاي داراي این عامل افه کارگاههایی که در سال مورد نظر اقدام به کنترل این عامل زیانبه اض
)آیددست میهیک از واحدها بهر3ؤال شماره س"الف و ب"گزینه هايهاي پاسخاز تجمیع عدد این (. اندهنمود

.سازدفراهم میرا صدا در کشور آوردر زمینه کنترل عامل زیانهداشتیاین شاخص امکان مقایسه معاونتهاي ب:1نکته 

:اندآور را کنترل نمودهتعداد کارگاههایی که صداي زیان
آور محیط کار و مقایسه آن در طی جهت بررسی میزان پیشرفت هر معاونت بهداشتی در زمینه کنترل صداي زیان:2نکته

"اندکنترل نمودهسالهاي قبلوجاريسالآور راکه صداي زیاناد کارگاههاییتعد"محاسبه توان ازمی،سالیان متمادي

تعداد انجام شده در سال جاري و تعداد موارد کنترلی باید عدداین براي دستیابی به الزم به ذکر است که .استفاده نمود
هايگزینههاي پاسخاین اطالعات از تجمیع بدین ترتیب. گرددارائه صورت تجمعی هبکنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل 
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.آیددست مییک از واحدها بههر3سؤال شماره "ب و ج"

اندروشنایی نامناسب را کنترل نمودهدرصد کارگاههایی که- 22شاخص 
تعداد کارگاههاي /اندکنترل نمودهموردنظر در سالکه روشنایی نامناسب را تعداد کارگاههایی: شاخصفرمول 

100*کنترل شدهواراي روشنایی نامناسب د
تعداد کارگاههایی که در سال مورد نظر اقدام به کنترل روشنایی نامناسب در حداقل یکی از واحدهاي داراي :تعریف صورت
ه ب هاي گزیناین عدد از تجمیع پاسخ(. شده استروشنایی نامناسباند که منجر به کاهش مواجهه شاغلین با هاین عامل نمود

)آیددست میهر یک از واحدها بهدر 7در سؤال شماره 
به باشد قل یکی از واحدهاي آن نامناسب میاي که روشنایی حدااز کلیه کارگاههاي بازرسی شدهعبارت است:تعریف مخرج

-هاراي این عامل نمودآور در حداقل یکی از واحدهاي داضافه کارگاههایی که در سال مورد نظر اقدام به کنترل این عامل زیان
)آیددست مییک از واحدها بههر7سؤال شماره "الف و ب"هايهاي گزینهاین عدد از تجمیع پاسخ(. اند

.سازدرا فراهم میاین شاخص امکان مقایسه معاونتهاي بهداشتی در زمینه کنترل روشنایی نامناسب در کشور :1نکته
اندرا کنترل نمودهروشنایی نامناسبتعداد کارگاههایی که

جهت بررسی میزان پیشرفت هر معاونت بهداشتی در زمینه کنترل روشنایی نامناسب محیط کار و مقایسه آن در طی :2نکته
"اندکنترل نمودهو سالهاي قبلري جادر سالکه روشنایی نامناسب راتعداد کارگاههایی"محاسبه توان از سالیان متمادي می

تعداد باید تعداد موارد کنترلی انجام شده در سال جاري و عددالزم به ذکر است که براي دستیابی به این .استفاده نمود
هايگزینههاي پاسخبدین ترتیب این اطالعات از تجمیع . گرددصورت تجمعی ارائه کنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل به

.آیدمیدستهریک از واحدها بهدر 7سؤال شماره "ب و ج"

اندشیمیایی زیان آور را کنترل نمودهدرصد کارگاههایی که عوامل -23شاخص 
تعداد /اندکنترل نمودهموردنظر در سالآور را که عوامل شیمیایی زیانتعداد کارگاههایی: فرمول شاخص

100*و کنترل شدهآور عوامل شیمیایی زیانکارگاههاي داراي 
ههایی که با اقدامات کنترلی نظیر تغییر پروسه، جایگزینی و حذف، تهویه موضعی یا عمومی و تعداد کارگا:تعریف صورت

و کاهش مواجهه عوامل در حداقل یکی از واحدهاي داراي این آور محیط کار نظایر آن اقدام به کنترل عوامل شیمیایی زیان
)آیددست میهر یک از واحدها به12ر سؤال شماره هاي گزینه ب داین عدد از تجمیع پاسخ(. اندنمودهآنهاشاغلین با 

به آور وجود دارد ز واحدهاي آن عوامل شیمیایی زیاناي که حداقل در یکی اکارگاههاي بازرسی شدهکلیه:تعریف مخرج
ن عوامل آور در حداقل یکی از واحدهاي داراي ایاضافه کارگاههایی که در سال مورد نظر اقدام به کنترل این عوامل زیان

)آیددست میهریک از واحدها به12سؤال شماره "الف و ب"هايهاي گزینهاین عدد از تجمیع پاسخ(.اندنموده
.سازدفراهم میرا در کشور شیمیاییاین شاخص امکان مقایسه معاونتهاي بهداشتی در زمینه کنترل عامل زیان آور :نکته

اندآور را کنترل نمودهانارگاههایی که عوامل شیمیایی زیکتعداد
محیط کار و مقایسه آن آورعوامل شیمیایی زیانجهت بررسی میزان پیشرفت هر معاونت بهداشتی در زمینه کنترل :2نکته
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و سالهاي قبلجاري در سالراآورعوامل شیمیایی زیانکه تعداد کارگاههایی"محاسبه توان از در طی سالیان متمادي می
باید تعداد موارد کنترلی انجام شده در سال عددالزم به ذکر است که براي دستیابی به این . استفاده نمود"اندهکنترل نمود

هاي بدین ترتیب این اطالعات از تجمیع پاسخ. گرددصورت تجمعی ارائه جاري و کنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل به
.آیددست میدها بههریک از واح12سؤال شماره "ب و ج"هايگزینه

اندنمودهاصالح را شاغلیننامناسب و وضعیت بدنی درصد کارگاههایی که ایستگاه کار- 24شاخص 
اصالح موردنظردر سالرا شاغلین نامناسب و وضعیت بدنی که ایستگاه کارتعداد کارگاههایی: فرمول شاخص

که این یکارگاههایتعداد و با وضعیت بدنی نامناسب و شاغلینایستگاه کارتعداد کارگاههاي داراي /اندنموده
100*اندنمودهاصالح عامل را 

تعداد کارگاههایی که در سال مورد نظر اقدام به اصالح ایستگاه کار و وضعیت بدنی نامناسب در حداقل یکی :تعریف صورت
این . (ستگاه کار و وضعیت بدنی نامناسب شده استاند که منجر به کاهش شاغلین داراي ایهاز واحدهاي داراي این عامل نمود

)آیددست میهر یک از واحدها به19هاي گزینه ب در سؤال شماره عدد از تجمیع پاسخ
به هستند و یا وضعیت بدنی نامناسبداراي ایستگاه کارآنها شاغلین که ايکارگاههاي بازرسی شدهکلیه: تعریف مخرج

-آور در حداقل یکی از واحدهاي داراي این عامل نمودهمورد نظر اقدام به کنترل این عامل زیاناضافه کارگاههایی که در سال

)آیددست میهریک از واحدها به19سؤال شماره "الف و ب"هايهاي گزینهاین عدد از تجمیع پاسخ(.اند
در شانو وضعیت بدنی نامناسب شاغلینرایستگاه کااصالحاین شاخص امکان مقایسه معاونتهاي بهداشتی در زمینه :1نکته

.سازدکشور را فراهم می

تعداد کارگاههایی که ایستگاه کار و وضعیت بدنی نامناسب شاغلین اصالح شده است
اصالح ایستگاه کار و وضعیت بدنی نامناسب شاغلین در بهداشتی در زمینهجهت بررسی میزان پیشرفت هر معاونت :2نکته

ایستگاه که تعداد کارگاههایی"محاسبه توان از و مقایسه آن در طی سالیان متمادي میاین ریسک فاکتورها کارگاههاي واجد 
الزم به ذکر است که .استفاده نمود"استشدهاصالح قبلهايسالوجاريدر سالکار و وضعیت بدنی نامناسب شاغلینشان 

صورت نجام شده در سال جاري و کنترلهاي انجام شده در سالهاي قبل بهباید تعداد موارد کنترلی اعددبراي دستیابی به این 
-هریک از واحدها به19سؤال شماره "ب و ج"هاي هاي گزینهبدین ترتیب این اطالعات از تجمیع پاسخ. گرددتجمعی ارائه 

.آیددست می

ظت شنوایی مناسب استفاده می کننددرصد شاغلینی که از وسایل حفا-25شاخص 
-آور که از وسایل حفاظت شنوایی مناسب استفاده میدر مواجهه با صداي زیانتعداد شاغلین: فرمول شاخص

100*آور صدا کل شاغلین در مواجهه با عامل زیان/ کنند
این عدد از (. کنندل حفاظت شنوایی مناسب استفاده میآور که از وسایشاغلین در مواجهه با صداي زیان:تعریف صورت

)   آیددست میبه4الف در سؤال ع تعداد شاغلین ثبت شده به عنوان شاغلین داراي وسایل حفاظت فردي در گزینهتجمی
این عدد از . (از محل کارشان بازرسی شده استموردنظرآور که در سال کل شاغلین در مواجهه با صداي زیان:تعریف مخرج
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)آیددست میبه3الف در سؤال آور در گزینهنر معرض صداي زیاتجمیع تعداد شاغلین ثبت شده به عنوان افراد د

-فاظت فردي مناسب استفاده میهاي شیمیایی که از وسایل حدرصد شاغلین در معرض آالینده-26شاخص 

کنند
ایل حفاظت فردي مناسب استفاده هاي شیمیایی که از وسداد شاغلین در مواجهه با آالیندهتع:فرمول شاخص

100*آور شیمیاییشاغلین در مواجهه با عامل زیان/ کنندمی
این عدد (. کننداستفاده میایل حفاظت فردي مناسب از وسآور کهزیاندر مواجهه با عوامل شیمیایی شاغلین:تعریف صورت

-فرم بازرسی به16الف در سؤال از تجمیع تعداد شاغلین ثبت شده به عنوان شاغلین داراي وسایل حفاظت فردي در گزینه

)   آیددست می
از محل کارشان بازرسی شده استموردنظرکه در سال آور عوامل شیمیایی زیانکل شاغلین در مواجهه با :تعریف مخرج

فرم 12الف در سؤال آور در گزینهناین عدد از تجمیع تعداد شاغلین ثبت شده به عنوان افراد در معرض عامل شیمیایی زیا(
)آیددست میبهبازرسی


