
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  معاونت بهداشتي

  

  

  

  
    ..….……… يبهداشت پايگاه/خانه بهداشت                  …..………مركز بهداشتي درماني  

 ميانگين

 :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

 رديف بهداشت حرفه اي شرح فعاليت نمره

    

     4 

ليسـت  شـامل  ( هداشت حرفه اي حاوي اطالعـات مـورد نيـاز    آيا پرونده آمار ب
فعاليـت  آمـار  و نوع كارگاهكشاورزي به تفكيك وغير خانگي ،كارگاههاي خانگي 

،آمـار سـه ماهـه    111-3فرم آمـار ،بهداشـت حرفـه اي   وساليانه  شش ماهههاي 
  ؟ مي باشد )وهمچنين سوابق آنها ...بهداشت كشاورزي وطرح بقاووساليانه 

1  

     6  
درخواستي وزاتخانه وبطور  فرمهاي آماري آخرين ،در بهداشت حرفه اي آيا آمار 

ثبت وبه موقـع ارسـال شـده    )ابق دستورالعمل تكميل فرم هاطم(كامل وصحيح 
   است؟

2  

  3  ؟وهمخواني داردآيا آمار ثبت شده در فرم هاي آماري با يكديگر تطابق   3     

شـده و شـاخص   عوامل زيان آور محيط كار كنتـرل   يآماربر اساس فرم هاي آيا   6     
 4   .بهبود يافته اندوموارد بيماري هاي شغلي  هاي بهداشت حرفه اي 

 5  ؟ آگاهي كامل دارد...)بقا،كشاورزي و(بهورز ازبرنامه هاي بهداشت حرفه اي آيا   2     

دوره اي و ،معاينـات  بازديـد   هـاي بهورز نسبت به دستور العمل تكميـل فرم آيا  4     
  ؟ فرمهاي آماري آگاهي كامل دارد

6 

     2 
وشاغلين خانه يا مركـز بهداشـت    آخرين ودقيق ترين آمار كارگاههابهورز ازآيا 

 7  اطالع دارد ونسبت به آمار گيري كارگاهها وشاغلين اقدام نموده است؟

     3 
اول بر اساس فرم آماري شـماره يـك بخصـوص جـد    (آمار بهداشت حرفه اي آيا 

  8   بصورت نمودار تهيه ونصب شده است؟)111-3وفرم شماره  6و5و4و3و1شماره 

     2 
،دستورالعمل )نامه هاي رسيده وارسالي(مكاتبات مربوط به بهداشت حرفه اي آيا 
  در پرونده اي جداگانه و بطور مرتب بايگاني شده است ؟...ها و

9  

  10  مجزا وبطور منظم بايگاني شده است؟ پروند هاي بهداشت حرفه اي درقسمتيآيا  2     

     2 
برای بازديد از کارگاههای خانگی ،غير آيا 

خانگی وکشاورزی برنامه ای مدون ومشخص وجود 
دارد؟

11  

  12  انجام شده است؟ بطور منظمبازديد از كارگاههاي خانگي آيا  5     

     4 
بت گزارش بطور كامل وصحيحهاي بازديد از كارگاههاي خانگي ويا دفتر ثآيا فرم

  13    ومطابق دستورالعمل ودرآخرين فرم هاي ابالغي تكميل شده است؟

  بهداشت حرفه ايچك ليست نظارتي 

  ) 1( در سطح  



 ميانگين

 :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

 رديف بهداشت حرفه اي شرح فعاليت نمره

    

پيگيري رفع نواقص براي تمام كارگاههاي خانگي داراي نقص بهداشتي انجـامآيا 3     
  شده است؟ 

14  

  15  براي كل كارگاههاي غير خانگي پرونده بهداشتي تشكيل شده است؟آيا  3     

پرونده كارگاههاي غير خانگي بر اساس مشاغل موجود كدبندي وبـه ترتيـب    آيا  1     
  16   بايگاني شده است؟

  17   انجام شده است؟ بطور منظم آيا بازديد از كارگاههاي غير خانگي  5     

فرم بازديد از كارگاههاي غير خانگي بطور كامل وصحيح ومطابق دستورالعملآيا  4     
  18  هاي ابالغي تكميل شده است؟  در آخرين فرم

 19 ؟پيگيري رفع نواقص بهداشتي براي كارگاههاي غير خانگي انجام شده استآيا  3     
  20  فرم شرح بازديد ازكارگاههاي غير خانگي ضميمه پرونده وتكميل شده است؟آيا   1     

     3  
خانگي تكميل شده دفتر ثبت گزارش بازديد ،در مورد كارگاههاي خانگي،غير آيا 

  است؟
  

21  

براي انجام معاينات دوره اي كارگران خانگي ،غيرخانگي وكشاورزي برنامه اي آيا   2     
  22  مشخص ومدون وجود دارد؟ 

     5  
قانون كار معاينات دوره اي كـارگران خـانگي انجـام شـده     92بر اساس ماده آيا 

  است؟
  ..........تعداد كارگران معاينه شده            ...........              تعداد كل كارگران

23  

معاينات دوره اي يا بررسي سالمت سـاليانه فـرد بطـور كامـل وصـحيح      فرم آيا   2     
  24  تكميل شده است؟ 

     1  
فرم معاينات دوره اي شاغلين  خانگي به ترتيب شمار خانوار در زونكن و يا در آيا 

اليانه فرد در پرونده خـانوار بايگـاني شـده    صورت تكميل فرم بررسي سالمت س
  است؟

25  

     5  

قانون كار معاينات دوره اي كارگران غير خانگي انجام شـده  92ماده بر اساس آيا 
  است؟

  ........................تعدادكل كارگر
  ............معاينه شدهكارگرتعداد

26  

بطور كامـل وصـحيح   مت ساليانه فرديا فرم بررسي سالآيا فرم معاينات دوره اي   2     
  27  تكميل شده است؟

يـا   و فرمهاي تكميل شده بطور منظم در پرونده بهداشتي كارگاه غير خـانگي  آيا  1     
  28   در پرونده خانوارشاغل بايگاني شده است؟

  29  )فرم بازديد تكميل شده است؟(از واحدهاي كشاورزي بازديد بعمل آمده آيا   5     
 30 فرم بازديد تكميل شده بطور كامل وصحيح ومطابق دستورالعمل مي باشد؟آيا  4     

  معاينات دوره اي كشاورزان انجام شده است؟آيا   5     
  31  ...........تعداد كشاورز معاينه شده.......                               تعداد كل كشاورزان

  32  ومطابق دستورالعمل مي باشد؟وصحيح  هاي تكميل شده بطور كامل آيا فرم  4     

دفترثبت گزارش بيماري هاي ناشي از كار ومرتبط با كار براي شاغلين خانگي آيا   2     
  33  ،غير خانگي وكشاورزان معاينه شده تكميل شده است؟



 ميانگين

 :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

 رديف بهداشت حرفه اي شرح فعاليت نمره

    

 34 در موارد لزوم بيماران ارجاع وارجاعات پيگيري شده است؟آيا  3     

رنامه هاي بهداشت حرفه اي در برنامه نياز سنجي آموزشي سـاليانه  عناوين ب آيا  2     
  35   گنجانده شده است؟

     2  
بيمـاري  (عناوين بر اساس مشكالت بهداشت حرفه اي اولويت دار در روسـتا  آيا 
 شده اند؟خاب تان)غلي وعوامل زيان آور موجودش
  

36  

گي وغيـر خانگي،كشـاورزان   كارگران كارگاههاي خـان (براي گروههاي هدف آيا   4     
  37  كالس هاي آموزشي اجرا شده است؟....)و

  38  طرح درس جلسات آموزشي بطور كامل تهيه شده است؟آيا   1     
 39 منابع آموزشي مورد استفاده متناسب با برنامه آموزشي بوده است؟آيا  2     

اجراي برنامه آموزشـي  قه براي طدر صورت نياز ازساير اعضاي تيم سالمت منآيا   2     
  40  استفاده شده است؟

در جلسات داخلي مركز وخانه بهداشت در خصوص مشكالت بهداشت حرفـه   آيا  2     
  41  وثبت درصورتجلسه شده است؟  ،ارائه راهكاراي وارائه راهكارهاي مناسب گفتگو

     2  
بازديـد  منطقه جهـت انجـام مـوارد    بهداشت حرفه اي با كاردان يا كارشناس  آيا

همـاهنگي الزم  ...،معاينات،تكميل فرم هاي آماري ،اجراي كالس هاي آموزشـي و 
  بعمل آمده است؟

42  

با توجه به سنجيدن اطالعات يكي از شاغلين آموزش ديده نحوه ارائه آموزش آيا   3     
  43  واثر گذاري آن مطلوب بوده است؟

غير خانگي بازديد شده،اطالعات ثبت با توجه به بازديد ازيك كارگاه خانگي وآيا   3     
  44  شده در فرم ها صحيح مي باشد؟

     3  
ارائـه آمـوزش هـاي    ، هنگام بازديد از كارگاه نحوه برقراري ارتباط با متصديآيا 

بطـور  توسـط بهـورز    وتكميل فرم بازديد الزم با توجه به عوامل زيان آور موجود
  مي باشد؟وصحيح مناسب 

45  

  46  .امتيازات بعنوان امتياز ويژه زده شود بعدازرديف       

  )در محاسبه منظور نمي گردد  aامتياز داراي كد( كل امتياز با اعمال ضرايب             

            
  در محاسبه منظور aامتياز داراي كد( كل امتياز كسب شده با اعمال ضرايب 

  )نمي گردد 
  درصد امتياز كسب شده            

 
    

  :بازديد كننده  نام و نام خانوادگي

  :امضاء 

  
  
  
  
  



  ) 1( دستورالعمل تكميل چك ليست نظارتي واحد بهداشت حرفه اي در سطح 

كليه فرمهاي آماري درخواستي بايستي درپرونده آمار بهداشت حرفه اي موجود باشد در غيراينصورت به ازاي عدم  : 1سؤال

  .كسر مي شود5/0وجود هريك از فرمهاي نامبرده 
آمارارسالي در آخرين فرم هاي ابالغي و بطور كامل و صحيح بايستي تكميل شده و داراي تاريخ و امضا و درصورت :  2ؤال س 

هفته بعد از پايان دوره سه ماهه،شش ماهه 1لزوم مهر پزشك وكارشناس بهداشت حرفه اي مركز و امضاي بهورز بوده وحداكثر 

  .نمره كسر مي گردد5/0از موارد ذكرشده  وساليانه ارسال گردد در صورت عدم رعايت هر يك
  

  

بايستي بايكديگر همخواني داشته باشد در  ...، بقا وكشاورزي و111- 3اطالعات درج شده در فرم هاي آماري شماره يك، :  3سؤال

                   .نمره كسر مي شود1غيراينصورت به ازاي  هرمورد ناصحيح 
  

نمره 1به ازاي هرمورد 111- 3ساليانه وفرم  ماهه و ماري ششآمقايسه فرمهاي  در صورت بهبود شاخصها باتوجه به :  4سؤال 

  .تعلق مي گيرد

بهورزبايستي نسبت به برنامه هاي بقا وكشاورزي و دستورالعمل تكميل فرمهاي مربوطه اطـالع كـافي داشـته باشـد      : 5سؤال 

  .نمره كسر مي گردد1درصورت عدم اطالع از هريك ازموارد 
  

ورزبايستي نسبت به دستورالعمل تكميل فرمهاي مذكور آگاهي كامل داشته باشد درصورت عدم اطالع از هر يك از به : 6سؤال 

  .نمره كسر مي گردد1نكات ذكر شده در دستورالعمل هاي مذكور 

 عات آماريبا توجه به آخرين اطال...)خانگي ،غير خانگي،كشاورزان و(دانستن آمار كارگاهها وشاغلين به تفكيك   : 7سؤال 

  .نمره كسر مي گردد1موارد مذكور طالع از هر يك از الزامي است به ازاي عدم ا
  

تهيه نمودار آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي حداقل بطور ساليانه و نصب آن در مركز يا خانه بهداشت الزامي است در  : 8سؤال 

  .نمره كسر مي گردد5/0صورت عدم رعايت هريك از موارد مذكور 
                         

  :  9سؤال 

بايستي در پرونده بهداشت حرفه اي بطور مرتب بايگانيشود درصورت رعايت عدم ...ابالغيات و)واصله ورسيده(كليه مكاتبات  

  .نمره كسر مي گردد 5/0وجود هريك از مستندات نامبرده 

  



  :  10سؤال 
قسمتي جداگانه وبطور مرتب الزامي است در غيراينصورت هيچ نمره اي  بايگاني پرونده هاي بهداشت حرفه اي درفايلي مجزا،يا

  .تعلق نمي گيرد
  

  :  11سؤال 
الزامي است درغيراينصورت هيچ نمره اي تعلق نمي ... داشتن برنامه اي مدون جهت پوشش كارگاههاي خانگي ،غير خانگي ،كشاورزي و

  .گيرد
  

  :  21سؤال 

  :يد حماسبه می شودبازد ذيل امتياز با توجه به فرمول

  كل كارگاههاي بازديد شده درسال جاري ودرزمان پايشتعداد                                         12                       
  كارگاههاي تحت پوشش بازديددرصد =                                     ×١٠٠ ×                                   

         كارگاههاي موجودتعداد                                                            ماه پايش                        
 .امتياز تعلق می گيرد٥/٠بازديد % ١٠به ازای هر 

  

  :  13سؤال 
نمره كسر 1بازديد ابالغي  اشتباه در تكميل فرم بازديد يا دفتر گزارش بازديد و يا عدم تكميل آن در آخرين فرمبه ازاي هر مورد 

 .مي گردد

  :   14سؤال 
عالوه (به ازای هر مورد پيگيری رفع نواقص هبداشتی برای کارگاههای خانگی

 .منره تعلق می گيرد ١)بربازديد اول ساليانه

  

  :  15سؤال 
ورد عدم تشكيل پرونده صورت به ازاي هر م براي كل كارگاههاي غير خانگي بايستي پرونده بهداشتي تشكيل شود در غيراين 

  .نمره كسر مي گردد1
  

  
  :  16سؤال 

  .امتياز كسر مي گردد25/0به ازاي هر پرونده بدون كه 
  
  

  

   17سؤال 

  .محاسبه مي شود12امتياز بازديد مانند بند 

  



   : 18سؤال 

  .مي باشد13مانند بند 

 :١٩سوال 

 .می باشد ١٤مانند بند

 :٢٠سوال 

شرح بازديد به ازای هر پرونده نوشته وضميمه  برای کارگاههای غير خانگی فرم

درصورت .ودر هربار مراجعه به کارگاه خالصه بازديد  در آن درج گردد. آن گردد

عدم وجود فرم مذکور هيچ امتيازی ودر صورت عدم تکميل فرم ضميمه شده هنگام 

 .بازديد نصف امتياز تعلق منی گيرد

 :٢١سوال 

منره کسر ٥/٠دردفرت مذکور )خانگی،غيرخانگی(دبه ازای عدم ثبت هر مورد بازدي

 .می گردد

 :٢٢سوال 

 .عمل شود١١بند  مانند

 :٢٣سوال 

  شاغلين معاينه شده د سال جاريكل تعداد                                              12                             
  دوره ايمعاينات تحت پوشش  شاغليندرصد =                   ×١٠٠ ×                                   

   كل شاغلين موجودتعداد                                                            ماه پايش                        

 .امتياز داده می شود ١درصد پوشش ١٠به ازای هر 

 :٢٤سوال 

و در صورت وجود هر اشکالی در صورت تکميل فرم معاينات بطورکامل کل امتياز 

 .منره کسر می گردد٥/٠

 :٢٥سوال 

 .منره کسر می گردد٥/٠درصورت عدم بايگانی هريک از فرم های مذکور 

 :٢٦سوال 

 .حماسبه گردد٢٣مانند بند 

 :٢٧سوال 

 .حماسبه گردد ٢٤مانند بند 

 

 :٢٨سوال 

 .عمل می شود٢٥مانند بند 

 :٢٩سوال 

 .ی شوداجنام م ١٢حماسبه مانند بند 

 :٣٠سوال 

 .عمل می شود١٣مانند بند 

 :٣١سوال 



معاينات کشاورزان نيز بايستی درفرم معاينات دوره ای يا فرم بررسی سالمت 

 .حماسبه می گردد٢٣ساليانه فرد تکميل گردد و امتياز آن مانند بند 

 :٣٢سوال 

 .عمل می شود٢٤مانند بند 

 :٣٣سوال 

 .منره کسر می گردد٢٥/٠نه شده ازای عدم ثبت گزارش هرمورد معاي به

 :٣٤سوال 

منره کسر ١درصورت عدم ارجاع موارد الزامی وپيگيری ارجاعات به ازای هر مورد 

 .می شود

 :٣٥و٣٦سوال 

اولويت در ليست برنامه های آموزشی  عناوين هبداشت حرفه ای بر حسب بايد

 .ددمنره کسر می گر١گنجانده شود به ازای عدم رعايت هر يک ازموارد 

 :٣٧سوال 

 .تعلق می گيرد٥/٠به اجرای هر کالس آموزشی برای گروههای هدف 

 :٣٨سوال 

درصورت عدم هتيه طرح درس هيچ منره ای تعلق منی گيرد ودر صورت عدم هتيه طرح 

 .منره کم می گردد٥/٠مناسب به ازای هراشکال 

 

 :٣٩سوال 

 .تعلق منی گيرد درصورت عدم استفاده از منابع آموزشی مناسب هيچ امتيازی

 :٤٠سوال 

و با توجه به مباحث ارائه شده  درصورت عدم امکان اجرای کالس توسط هبورز

بايستی ضمن اجنام مهاهنگی با کارشناس هبداشت حرفه ای منطقه از پزشک يا 

کارشناس هبداشت حرفه ای جهت آموزش کمک گرفته شود درغيراينصورت هيچ امتيازی 

 .تعلق منی گيرد

 :٤١سوال

به ازای هر جلسه اختصاص داده شده جهت بررسی مشکالت هبداشت حرفه ای وثبت 

 .منره تعلق منی گيرد١درصورجتلسه 

 :٤٢سوال

هبداشت حرفه ای منطقه  بايستی جهت اجنام فعاليتهای نامربده با کارشناس هبورز

فرمهای آماری هبداشت حرفه ای بايد  مهاهنگی بعمل آورده ،بعنوان مثال کليه

هبداشتی به تاييد کارشناس هبداشت  ارسال به مرکز هبداشت يا معاونت ازقبل 

 .حرفه ای رسيده باشد

 :٤٣سوال



با مراجعه به شاغلينی که در آخرين دوره آموزشی برگزار شده شرکت منوده اند 

ميزان اثرخبشی کالس آموزشی سنجيده می شود،در صورت وجود تناقص برای هر مورد 

 .منره کسر می گردد١

 :٤٤سوال

در خصوص اين بند نيز از طريق مراجعه به يک کارگاه بازديد شده،صحت وسقم 

اطالعات درج شده در فرم بازديد اثبات  می شود که به ازای درج هر مورد 

 .منره کسر می گردد١اشتباه 

 :٤٥سوال

با مراجعه به کارگاه حنوه برقرار ارتباط وتکميل فرم توسط هبورز سنجيده  می 

 .منره کسر می گردد١ازای هر مورد اشتباه شود به 

 :٤٦سوال

منره ويا در صورتيکه روستايی بيشرت ٢در صورت هتيه مطالب آموزشی توسط هبورز 

کارگاه  ٢٠کارگاه غير خانگی داشته باشد به ازای هر ١٥کارگاه خانگی و٥٠

 مهچنين.امتياز اضافه در نظر گرفته می شود١کارگاه غير خانگی  ٥خانگی و يا 

نفر شاغل کارگاه ١٠٠درصورت اجنام معاينات دوره ای برای روستايی دارای 

نفرشاغل ١٠خانگی،غير خانگی وکشاورز به باال به ازای اجنام معاينات برای هر 

 .منره در نظر گرفته می شود»يک«اضافه 

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  

  معاونت بهداشتي

  

  
  

  
  ..….………پايگاه بهداشتي /خانه بهداشت     …..………تي درماني شهري مركز بهداش

  

 ضريب شرح فعاليت رديف
 ميانگين :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

    

كارگاهها و كارخانجات موجود در منطقه تحت پوشش بطـور كامـل وجـود     ليستآيا   1
      1  دارد ؟

       1  ر كامل وجود دارد ؟شاغلين در منطقه تحت پوشش بطو آيا آمار   2

بقا،كشاورزي،فعاليتهاي (پرونده آماربهداشت حرفه اي داراي فرم هاي آماري الزمآيا  3
  ؟ وسوابق آن مي باشد...)و111- 3شش ماهه وساليانه،

3       

 

حرفه چك ليست نظارتي هبداشت 
 اي

  )2(در سطح



 ضريب شرح فعاليت رديف
 ميانگين :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

    

4  
كاردان وكارشناس بهداشت حرفه اي نسبت به آمار كارگاهها وشاغلين آنها به آيا 

در خانه ها ومراكز تحت پوش خود آگاهي ...،كشاورزي وتفكيك خانگي،غيرخانگي
   ؟كامل دارد

2      

شناس بهداشت حرفه اي ازبرنامه ها،فرم ها ودستورالعمل هاي كاردان وكارآيا   5
  ؟بهداشت حرفه اي اطالع كامل دارد

3       

      3  ؟ وصحيح تكميل وبه موقع ارسال شده است كامل فرم هاي آماري بطورآيا  6

      4  ؟ فرم هاي آماري تكميل شده با هم تطابق وهمخواني دارندآيا  7

فرم هاي آماربهداشت حرفه اي با امضا وتاييد كارشناس بهداشت حرفه اي ارسال آيا   8
  ؟شده است

2       

       3  ؟نمودار شاخص هاي بهداشت حرفه اي منطقه تهيه ودر مركز نصب گرديده استآيا   9

       4  ؟بهداشت حرفه اي نسبت به سال گذشته بهبود داشته است شاخصهايآيا   10

11 
ــا  ــه اي آي ــات بهداشــت حرف ــده مكاتب ــات،ابالغيات،فرم (پرون ــامل صورتجلس ش

      2  ؟ موجود مي باشد...)ها،دستوالعمل هاو

صحت بازديد از كارگاهها وسركشي به خانه هاي بهداشت برنامه اي مـدون تهيـهآيا 12
 ؟ شده است

2      

بازرسي هدفمند انجام شدهبرنامهبازديد از كارگاهها وكارخانجات باتوجه بهآيا 13
 ؟است

5      

       3  ؟انجام شده استسركشي به خانه هاي بهداشت باتوجه به برنامه آيا   14

در موارد لزوم پزشكان وبهورزان در خصوص بهداشت حرفه اي توجيه شدهآيا  15
      3  ؟ را توسط كاردان يا كارشناس بهداشت حرفه اي ديده اندوآموزش هاي الزم 

      3 ؟فرم هاي بازديد بر اساس دستورالعمل تكميل شده استآيا  16

      4  براي كارگاههاي داراي نواقص بهداشتي پيگيري ومكاتبه انجام شده است؟آيا  17

براساس دستورالعمل مربوطـه  از كارگاههاي مسقف كشاورزي بازديد بعمل آمده،وآيا  18
  فرم بازديد تكميل وپرونده تشكيل شده است؟

2      

با توجه به فرمهاي بازديد تكميل شـده بيشـترين مشـكل بهداشـتي كارگاههـا      آيا   19
  ؟ازجمله عوامل زيان آور شناسايي ،پيگيري وبرنامه ريزي شده است

3       

       2  ؟پرونده مي باشند تمام كارخانجات،كارگاهها،ومعادن دارايآيا   20

       1  ؟پرونده كارگاهها كد بندي و بطور منظم بايگاني شده استآيا   21

      2  دفترثبت پرونده ها كامل است وتاريخ آخرين بازديد دردفتر ثبت شده است؟آيا  22

      1  برنامه آموزشي درزمينه بهداشت حرفه اي تهيه و اولويت بندي شده است؟آيا  23

      2  ؟ براساس اولويت هاي انتخاب شده،كالسهاي آموزشي برگزار شده استآيا   24



 ضريب شرح فعاليت رديف
 ميانگين :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

    

25  
پيگيري جلسات آموزشي براي شاغلين ،كشاورزان،متصديان صـنوف وشـاغلين   آيا 

بطور مرتب انجام ودر صورت لزوم جهت اجراي آن با بهورز وساير پرسـنل  ...خانگي و
  ؟ بهداشتي همكاري شده است

3      

       2  ؟منابع آموزشي مورد استفاده متناسب با برنامه هاي آموزشي بوده است آيا  26

 چند درصد؟انجام شده استمعاينات دوره اي كشاورزان درسال جاريآيا  27
  .......تعداد كشاورزان معاينه شده......                                       تعداد كشاورزان

3      

28  
ت دوره اي كارگران كارگاههاي خانگي وغير خانگي بطـور سـاليانه انجـام    معايناآيا 

  چند درصد؟ شده است
  .............تعداد شاغلين خانگي معاينه شده..........                تعداد كل شاغلين خانگي

  ........تعداد كارگران غيرخانگي معاينه شده...........       تعداد كل كارگران غير خانگي

4      

       2  ؟آيافرم معاينات دوره اي بطور كامل وصحيح تكميل شده است 29

       2  ؟تكميل شده استآيادفتر ثبت معاينات دوره اي   30

براساس نتايج معاينات دوره اي،باالترين بيماري شغلي شناسايي وبراي كنترل آن آيا  31
  ؟برنامه ريزي شده است

2       

 مول خانه بهداشت و ايستگاه بهگر دراين زمينـه فعـال هسـتند   كارخانجات مشآيا   32
  چند درصد؟

2      

كارخانجات مشمول كميته حفاظت فني وبهداشت كار موجـود در منطقـه درايـن    آيا  33
  چند دصد؟ خصوص فعال هستند

2      

       1  آيا جزوات آموزشي وپمفلت وپوستر بهداشت حرفه اي درمركز موجود است؟  34

       3  ياپمفلت،جزوه ومطلب آموزشي درزمينه بهداشت حرفه اي تهيه شده است؟آ  35

٣٦  
آيا چک ليست سطح يک مطابق دستورالعمل مربوطه
برای متام خانه های هبداشت وپايگاه مربوطه تکميل

  شده وموجود است؟
٤            

آيااخطاريه کتبی به متخلفان از مقررات هبداشت  ٣٧
  پرونده موجود است؟حرفه ای داده شده ودر 

٢            

آيا پرونده متخلفان از اصول وموازين هبداشتی  ٣٨
  هبمراجع قضايی ارجاع شده اند؟

٢            

٣٩  
آيادرجلسات داخلی مرکزدر خصوص مشکالت هبداشت حرفه
ای وارائه راهکار حبث وگفتگو شده و در صورجتلسه

  قيد شده است؟
٢            

بوطه هنگام مراجعه بهآيا گزارش بازديد دردفرت مر  ٤٠
  مرکز ياخانه هبداشت مکتوب شده است؟

٣            

٤١  
آيابازخوراند صورت  جلسات کميته حفاظت فنی
وهبداشت کار وآمارحوادث وفعاليتها وگزارش معاينات

  دورهای  هبکارخانه ارسال می گردد؟
٢            

٤٢  

ثبت گزارش معاينات دوره ای اجنام(الزم آيادفاتر 
کميته حفاظت فنی- استگاه هبگر- زديد هاثبت با- شده

گزارش روزانه ودفرت- خانه هبداشت- وهبداشت کار
موجود وتکميل شده)راهنمای بايگانی پرونده ها

  است؟

٣            



 ضريب شرح فعاليت رديف
 ميانگين :امتياز با ذكر تاريخ بازديد  

    

٤٣  
اجنـام فعاليـت هـایجهـت...وهبـورز وآيا با پزشـک  

معاينات،بازديـــــد،آموزش(هبداشـــــت حرفـــــه ای 
  مهاهننگی های الزم اجنام می شود؟....)و

٢            

آيابرنامه عملياتی ساليانه هتيه وبراساس آن اقدام  ٤٤
            ٣  شده است؟

              )در محاسبه منظور نمي گردد  aامتياز داراي كد( كل امتياز با اعمال ضرايب 

  در محاسبه منظور aامتياز داراي كد( كل امتياز كسب شده با اعمال ضرايب 
              )نمي گردد 

              سب شدهدرصد امتياز ك

  :بازديد كننده    نام و نام خانوادگي
  :امضاء 

     



  ) 2( دستورالعمل تكميل چك ليست نظارتي واحد بهداشت حرفه اي در سطح 
  

وآمار شاغلين موجود به تفكيك بايستي در پرونده آمـار  ...)خانگيي،غير خانگي،كشاورزي و(ليست كامل كارگاههاي  :2و1 سؤال

  .نمره كسر مي گردد5/0اي عدم تهيه هرمورد موجود باشد به از

 ٢و ١دربند  پرونده آمار هبداشت حرفه ای بايستی دارای موارد ذکر شده : 3سؤال 

ساليانه  ماهه و٦فعاليت های (ه از قبيل طمهچنين کليه فرم های آماری مربو و

 .منره کسر می گردد٥/٠به ازای هرمورد نقص  باشد،...)،بقا،کشاورزی،و١١١-٣

نمره 5/0كاردان يا كارشناس بهداشت حرفه اي بايستي از كليه آمار مذكور اطالع كامل داشته باشد به ازاي هر مورد عدم اطالع  : 4ال سؤ

  .كسر مي گردد

  

كاردان يا كارشناس بهداشت حرفه اي بايستي ازكليه آمار مذكور اطالع كامل داشته باشد به ازاي هرمورد عدم اطالع  : 5سؤال

  .سرمي گرددنمره ك1

بر اساس ابالغيات بايد بطور صحيح تكميل و به موقع به معاونت بهداشتي اسال 3كليه فرم هاي آماري قيدشده دربند  : 6 سؤال

  .نمره كسر مي گردد1شده باشد به ازاي هرمورد مغايرت 

نمـره  1اي مشاهده هرمورد نقـص  آمارهاي ثبت شده درفرم هاي مذكور بايستي با يكديگر همخواني داشته باشد به از : 7 سؤال

  .كسر مي گردد

كليه فرم هاي آماري ارسالي بايستي به تاييد پزشك وكارشناس بهداشت حرفه اي مركز و با حداقل فقـط كارشـناس    : 8سـؤال 

  .امتياز كسرمي گردد 1بهداشت حرفه اي رسيده باشد درغيراينصورت به ازاي هرمورد 
  

شت حرفه ای ماندد درصد کارگاههای حتت برای عملکرد وشاخصهای هبدا : 9سؤال

به ( پوشش،درصد کارگران حتت پوشش بازديد ،درصد کارگران حتت پوشش معاينه 

،درصد کارگاهها وشاغلين در معرض عوامل زيان آور،دصد کارگاههای ) تفکيک

به ازای هتيه نودار برای هريک .بايستی منودار هتيه ونصب گردد...هبسازی شده و

 .منره تعلق می گيرد٥/٠شده  ازموارد ذکر

  .،يك نمره تعلق مي گيرد9هاي ذكر شده دربند  به ازاي بهبود هريك از شاخص : 10سؤال

در صورت وجود پرونده بهداشت حرفه اي بامستندات مذكور كل نمره ودرغير اينصورت به ازاي عدم وجود هريـك از   : 11سؤال

  .نمره كسر مي گردد5/0مدارك الزم ،



  .ر صورت تهيه برنامه اي مدون كل امتياز ودرغيراينصورت هيچ امتيازي تعلق نمي گيردد : 12سؤال
بازديد بايستی براساس برنامه بازرسی هدفمند اجنـام شـود،امتياز ايـن     : 13سؤال

 .با فرمول زير حماسبه می گردد بند مطابق

  هاي بازديد شده در سال جاري ودر زمان پايشكل كارگاهتعداد                                 12                  
           كارگاههاي تحت پوشش بازديددرصد =                                                                 ×١٠٠  ×                             

  كارگاههاي وجود تعداد                                                ماه پايش               
  

 

  .نمره تعلق مي گيرد5/0)مطابق برنامه(اي هر مورد سركشي به خانه بهداشت به از : 14سؤال 

های هبداشت حرفه برنامه هبورز در خصوص  به ازای هر مورد توصيه پزشک و: 15سؤال 

منره تعلق می ٥/٠ای به شرط وجود مستندات بعنوان مثال روئت دردفرت گزارش 

 .گيرد

  .منره کسر می گردد١در صورت وجود هر مورد نقص : 61سؤال 

  

 .منره حمسوب می گردد٧٥/٠مکاتبه اجنام شده  و به ازای هرمورد پيگيری : 18و71سؤال 

  
  

منره تعلق می ١به شرط وجود مستندات دراين زمينه به ازای هر مورد :  91سؤال 

 .گيرد

 .منره کسر می گردد١ه به ازای هر کارگاه بازديد شده فاقد پروند:  20سؤال 

دگرتعلق ٥/٠منره ودرصورت بايگانی منظم آهنا ٥/٠درصورت کد بندی پرونده :  21سؤال 

 .می گيرد

منره ٥/٠درصورت عدم ثبت گزارش بازيد دردفرتمربوطه به ازای هر مورد :  22سؤال 

 .کسر می گردد



عوامل زيان آور ، بيماري هاي شغلي تشخيص داده شـده   درصورت تهيه برنامه مذكور و اولويت بندي آن با توجه به : 23سؤال 

  .نمره كسر مي گردد5/0واولويت منطقه كل امتياز درغير اينصورت به ازاي هرمورد نقص 

نمـره  5/0در صورت اجراي هرمورد كالس آموزشي مطابق برنامه براي گروههاي هدف براساس اولويت هـاي نـامبرده    : 24سؤال 

  تعلق مي گيرد

در صورت انجام پيگيري وهمكاري با بهورز و پزشك در اجراي كالس آموزشي و در صورت لـزوم تـدريس ،بـه ازاي     : 25سؤال 

  .امتياز تعلق مي گيرد 1هرمورد 

  .نمره كسر مي گردد1به ازاي هر مورد مغايرت  : 26سؤال 

  

  .گردددرصد كشاورزان تحت پوشش معاينات دوره اي ازطريق فرمول زير محاسبه مي  : 27سؤال 

  در سال جاري ودر زمان پايش كشاورزان معاينه شده كل تعداد                             12                  
           معاينات دوره اي كشاورزان تحت پوششدرصد =                                                                                       ×١٠٠  ×                             

  وجود كل شاغلينتعداد                                                 ماه پايش               
  

  .محاسبه مي شود27مانند بند  : 82سؤال 

 .منره کسر می گردد٥/٠در صورت مشاهده هر گونه اشکال  :٢٩سوال 

شده بايددر دفـرت مربوطـه ثبـت    گزارش معاينات کليه شاغلين معاينه  :٣٠سوال 

 .منره کسر می گردد٥/٠گردد وبه ازای هر مورد ثبت نشده 

به ازای هتيه گزارش کتبی ازنتايج معاينات اجنام شده وبرنامه ريـزی   :٣١سوال 

واقدام جهت کاهش آن کل امتياز درغير اينصورت به ازای عدم اجنام هـر يـک از   

 .منره کسر می گردد٥/٠موارد مذکور 

دراين زمينه الزم است ليست کارخاجنات مشمول خانه هبداشت وايستگاه  :٣٢ال سو

% ٧٠هبگر هتيه گردد و در صورت فعال منودن ايستگاه هبگر وخانه هبداشت کارگری در

 .کمرت منره کسر می گردد%٢٠کارخاجنات کل امتياز و به ازای 

 .حماسبه می شود٣٢اين مورد نيز مانند بند  :٣٣سوال 

 .منره تعلق می گيرد٢٥/٠به ازای وجود هر يک از موارد مذکور  :٤٣سوال 

 .منره تعلق می گيرد١در صورت هتيه هريک از موارد مذکور  :٣٥سوال

به ازای تکميل هريک مورد چک ليست مربوطه و پيگيری جهت موارد نقص  :٣٦سوال 

 .منره تعلق می گيرد٥/٠

 .منره تعلق می گيرد٥/٠ به ازای هراخطاريه موجود در پرونده :٣٧سوال 



 .منره تعلق می گيرد١به ازای ارجاع هر پرونده به دادگاه : ٣٨سوال 

مطرح  مرکز هبداشت و درصورت حضور فعاالنه در جلسات داخلی خانه يا:٣٩سوال 

ارائه راهکار به شرط قيد منودن درصورجتلسه به  منودن مشکالت هبداشت حرفه ای و

 .می گيردمنره تعلق ٥/٠ازای هر مورد 

در صورت هتيه گزارش هنگام مراجعه وسرکشی به خانه های هبداشت و :٤٠سوال 

 .منره تعلق می گيرد٥/٠مراکز به ازای هرمورد 

منره ٥/٠در صورت ارسال هر نوع باز خوراندی درسال جاری دراين زمينه :٤١سوال 

 .تعلق می گيرد

اشد به ازای هرمورد ه دفاتر مذکور بايستی موجود وتکميل شده بيکل:٤٢سوال 

 .منره تعلق می گيرد٥/٠

در صورت اجنام مهاهنگی جهت فعاليت های هبداشت حرفه ای وداشنت  :٤٣سوال 

مستندات دراين زمينه بعنوان مثال درج در دفرتگزارش بازديد به ازای هرمورد 

 .منره تعلق می گيرد٥/٠

 و اجنام فعاليت با درصورت هتيه برنامه عملياتی در ابتدای سال جاری :٤٤سوال 

منره کسر می  ٥/٠توجه به برنامه نوشته شده کل امتياز و به ازای هرمورد نقص 

 .گردد

 


