
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان

 (واحد بهداشت حرفه ای )  معاونت بهداشتی

  : تاریخ                 فرم چک لیست پایش فعالیت مسئول بهداشت حرفه ای در صنایع                             

  :نام شرکت  -6 :نام مسئول بهداشت حرفه ای  -1

  :نام کارفرما  -7   : مدرک تحصیلی  -2

   :نوع تولید  -8   :سابقه کار در شرکت  -3

  :تعداد کل پرسنل شاغل  -9      :تعداد روز حضور در ماه  -4

 : آدرس -11 :تعداد ساعت در روز -5

 

 امتیاز عنوان ردیف

 A              کسب شده موضوعی کامل عمومی 

1 
مطلاب  فلرم ملور     بصورت کامل   و فنی الزم از شاغلین جهت بررسی وضعیت شغلی آنان  پرسنلیاطالعات آیا 

 تایید مرکز بهداشت وجو   ار ؟ 
1   

     5/1 آیا اطالعات مربوط به فرآیند تولید شرکت تهیه و آگاهی کام  نسبت به آن وجو   ار ؟ 2

   5/0 آگاهی کافی  ار ؟آیا مسئول بهداشت حرفه ای از چارت سازمانی شرکت  3

4 
و ( مصلنوعی و طبیعلی  )شام  چیلدمان  سلاهاهها م منلابو روشلنایی      واحدهای کاریشماتیک های آیا نقشه 

 با مقیاس مشخص تهیه شده است ؟تاسیسات بهداشای 
2   

   1 آیا  فار ثبت فعالیت روزانه وجو   اشاه و بطور منظم تکمی  می گر  ؟ 5

   1 مساندات بصورت منظم و کاربر ی نههداری می شو ؟آیا مدارک و  6

7 
 آیا خط مشی ایمنی وسالمت کارکارگاه با توجه به عوام  زیان آور محیط کارتدوین و به تصویب کارفرما رسیده

 است ؟ و نصب گر یده
1   

   2 آیا برنامه عملیاتی یا اساراتژیک شرکت تهیه و گزارش فعالیاها براساس برنامه مذکور انجام شده است؟        8

   5/0 برای کارگران ایجا  شده است؟  جا  فضای سبز وتهیه امکانات ورزشیآیا پیهیری  ر جهت ای 9

A کسب شده موضوعی کامل آموزش 

   2 زمینه بهداشت شغلی انجام شده است ؟آیا نیاز سنجی آموزشی  ر  1

2 
سرپرساان بر اساس  فرمت  و آیا برنامه آموزشی بهداشت شغلی  ر مور  عوام  زیان آورمحیط کار برای شاغلین

 مور  تایید مرکز بهداشت  تهیه شده است ؟
1   

3 
آموزشی برای همه گروههای های با توجه به نیازسنجی و اولویت و ی آموزشی بر اساس  ساورالعم  ها وره آیا 

برگزار شده است؟م هدف   
5/7   

   3 مساندات مور  نیاز جهت هر یک از عناوین آموزشی اولویت  ار برگزار شده تهیه شده است ؟ و  آیا مدارک 4

   5/2 آیا مسئول بهداشت حرفه ای  ر کالسهای برگزار شده تدریس  اشاه است؟ 5

   2 شرکت کنندگان قب  و بعد از برگزاری  وره آموزشی سنجش شده است؟ آیا میزان ارتقای آگاهی 6

   2 آیا  ر خصوص کیفیت برگزاری  وره های آموزشی از شرکت کنندگان نظرسنجی شده است؟  7

A کسب شده موضوعی کامل واکنش در شرایط اضطراری 

    5/1 جمو آوری شده است ؟ بطور کام  آیا اطالعات مربوط به شرایط اضطراری شرکت 1

   5/1 آیا نقشه کانونهای خطر شرکت تهیه شده است؟ 2

   1 آیا تجهیزات اطفای حری  از نظر تعدا  م نوع و شارژ بر اساس  وره زمانی مشخص م بررسی می شوند؟ 3



 امتیاز عنوان ردیف

A کسب شده موضوعی کامل واکنش در شرایط اضطراری 

   1  ر خصوص  وره ی آموزشی اطفای حری  انجام شده است؟آیا نیاز سنجی  4

   1 آیا برای  وره ی آموزشی اطفای حری  بساه آموزشی تهیه شده است ؟ 5

6 
   1 آیا لیست کلیه موا  خطرناک و قاب  اشاعال موجو   ر شرکت تهیه شده است ؟

7 

شرایط اضطراری  ر قالب فرمهای پیهیری آیا پیهیری های الزم  ر زمینه نصب سیسام های هشدار هنده 

 انجام شده است ؟
1   

8 
   1 آیا اطالعات پرسنلی تیم های واکنش  ر شرایط اضطراری تهیه شده است ؟

9 

بطور مثال حری  م برق )آیا برنامه و سناریوی واکنش  ر شرایط اضطراری برای حداق  سه موقعیت اولویت  ار

 است؟تهیه شده ( گرفاهی وزلزله 
5/1   

11 
   5/1  ؟آیا آموزش های الزم جهت پرسن  براساس وظایف وسناریوی تهیه شده برگزار شده است

11 
   3 آیا مانورهای منظم  بر اساس سناریو های تهیه شده برگزار شده است ؟

12 

گزارش مانور انجام آیا مانورهای برگزار شده تجزیه و تحلی  و پیهیری های الزم  ر جهت رفو نواقص مطاب  

 شده است؟
5/1   

 کسب شده موضوعی کامل Aمحاسبه درصد امتیازکسب شده بخش 

 
47   

B کسب شده موضوعی کامل طب کار 

1 
   2 آیا پرونده بهداشای برای کلیه شاغلین تشکی  و  ر پوشه های مجزا بایهانی شده است؟

2 

 وجو   اشاه و بطور منظم تکمی بیماری های ناشی از کار و حوا ث  مپزشکی   آیا  فاتر ثبت اساراحت

 گر  ؟ می 
5/1   

3 
   1 آیا افرا ی که با موا  غذایی سروکار  ارند  ارای کارت تندرسای می باشند؟

4 
   5/1 شو ؟رونده بهداشای شاغلین بایهانی میآیا موار  اساراحت پزشکی م حوا ث و بیماریها  ر پ

5 
   1 شو ؟موجو  و کنارل آن پیهیری می(  ...و   یابت و آسم فشارخونم)آیا پرونده ثبت بیماران غیرواگیر 

   1 آیا پیهیری الزم  ر زمینه کنارل بیماری های واگیر و انجام واکسیناسیون با کارفرما انجام شده است ؟ 6

 :معاینات دوره ای انجام نشده است ( الف 

 الف /7

پیهیری و مکاتبات الزم برای انجام معاینات قب  از اساخدام و  وره ای با کارفرما و بازرس منطقه انجام شده آیا 

 است ؟
3   

 :معاینات دوره ای انجام شده است ( ب

 ب/  7

آیا ناایج معاینات ا واری و بیماریابی حرفه ای  ر قالب فرم های آماری مصوب وزارت بهداشت به مرکز بهداشت 

 مهلت مقرر ارسال می گر  ؟  ر
1   



 امتیاز عنوان ردیف

B کسب شده موضوعی کامل طب کار 

 ب/  8

آیا پیهیری  ر خصوص انجام آزمایشات اخاصاصی بر اساس ناایج آالینده سنجی و بنابه  رخواست مسئول 

 می گیر ؟بهداشت حرفه ای و ارجاع موار  مشکوک به بیماری با نظرپزشک  وره  یده طب کار انجام 
1   

   1 قالب فرمهای مشخص اساخراج و پیهیری شده  است ؟آیا موار ارجاعی ثبت شده  رپرونده بهداشای شاغلین  ر ب/  9

 ب/ 10

به  پزشک ماخصص طب کارآیا پیهیری الزم  رجهت تعیین شغ  مناسب برای کارگرانی که به تشخیص 

 انجام گرفاه است ؟( قانون کار  92ما ه  1موضوع تبصره )  ارند بیماری مباال شده اند و یا  ر معرض اباال قرار 
2   

   1 آیا میزان بروز و شیوع بیماریهای ناشی از کار ثبت م بررسی و جهت کاهش پیهیری می شو ؟ ب/  11

B کسب شده موضوعی کامل   تشکیالت بهداشت حرفه ای 

   2 یا ایساهاه بههر با کارفرما و بازرس منطقه انجام شده است؟ آیا پیهیری الزم  ر زمینه ایجا  خانه بهداشت الف/ 1

   2 آیا گزارش عملکر  خانه بهداشت یا ایساهاه بههر مطاب  با چک لیست  تهیه و به مرکز بهداشت ارسال میهر  ؟ ب/ 1

   1 آیا  ارو و تجهیزات کمک های اولیه مطاب  لیست اسااندار  موجو  می باشد ؟ 2

3 
   1  ارو و تجهیزات کمک های اولیه از نظر تاریخ مصرف کنارل می شوند ؟آیا 

4 

افرا  جهت شیفاهای فعال  ر زمینه کمکهای اولیه از طری  هالل آیا پیهیری الزم  ر زمینه اناخاب آموزش 

 با کارفرما انجام شده است ؟احمر 
1   

B کسب شده موضوعی کامل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

   3 آیا جلسات کمیاه های حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانه برگزار شده است؟ 1

   3 آیا پیهیریهای الزم جهت تشکی  جلسات کمیاه حفاظت فنی و بهداشت کار با کارفرما انجام شده است؟ 2

3 
   1 آیا صورتجلسات مطاب  فرمت مرکز بهداشت تنظیم شده است؟

4 
   1 کمیاه حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اجرا پیهیری شده اند؟آیا مصوبات جلسات 

5 
   1 آیامصوبات اجرا نشده هر جلسه  ر مصوبات جلسه بعدی مطرح و پیهیری می گر  ؟

6 
   2 آیا صورتجلسات کمیاه حفاظت فنی و بهداشت کار  ر مهلت مقرر به مرکز بهداشت ارسال شده است؟
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 24:الف

 32:ب 
  

C کسب شده موضوعی کامل عوامل فیزیکی زیان آور 

1 
    2 ؟تکمی  شده است بطور کام  عوام  فیزیکی زیان آور محیط کار مور  تایید مرکز بهداشتفرم شناسایی  آیا 

   2 اندازه گیری عوام  فیزیکی با کارفرما انجام شده است ؟آیا پیهیری های الزم  ر زمینه  الف/ 2



 امتیاز عنوان ردیف

C کسب شده موضوعی کامل عوامل فیزیکی زیان آور 

   1 آیا اندازه گیری عوام  فیزیکی زیان آور مطاب  فرم شناسایی  انجام شده است؟ ب/  2

   2 تجزیه و تحلی  شده اند؟آیا ناایج اندازه گیری عوام  فیزیکی زیان آور  ب/  3

 ب/  4

آیا راهکارهای اجرایی جهت کنارل  عوام  فیزیکی زیان آور باالتر از حدو  اسااندار  مطاب  فرمهای پیهیری به 

 کارفرما ارائه شده است ؟
2   

 امتیاز عنوان ردیف

C  کسب شده موضوعی کامل زیان آور شیمیاییعوامل 

1 
    2 شده است ؟بطور کام  تکمی   مور  تایید مرکز بهداشتفرمهای شناسایی موا  شیمیایی  آیا 

2 
   5/1 تهیه شده است؟1بند موا  شیمیایی مطاب  لیست مذکور  MSDSآیا 

3 
   5/1 موا  شیمیایی  ر مکانهای مور  اسافا ه بنحو مناسب نصب گر یده است؟ MSDSآیا 

4 

سیسام های تهویه از قبی  تعدا  و  بی فن ها و نقشه جانمایی آن ها و حجم هوای سالن آیا اطالعات مربوط به 

 تهیه شده است؟
2   

5 
   1 آیا پیهیری الزم جهت نصب سیسام های تهویه موضعی  ر مکان های مور  نیاز انجام شده است؟

6 
   1 انجام شده است؟آیا نظارت کافی بر عملکر  سیسام های تهویه موضعی و عمومی کارگاه 

   2 آیا پیهیری های الزم  ر زمینه اندازه گیری عوام  شیمیایی با کارفرما انجام شده است ؟ الف/ 7

   2 آیا اندازه گیری عوام  شیمیایی زیان آور مطاب  فرم شناسایی  انجام شده است؟ ب/  7

   2 تحلی  شده اند؟ آیا ناایج اندازه گیری عوام  شیمیایی زیان آور تجزیه و ب / 8

 ب / 9

آیا راهکارهای اجرایی جهت کنارل  عوام  شیمیایی زیان آور باالتر از حدو  اسااندار  مطاب  فرمهای پیهیری 

 به کارفرما ارائه شده است؟
2   

C کسب شده موضوعی کامل ارگونومی 

1 
   3 آیا اطالعات مربوط به همه ایساهاههای کاری افرا  تهیه شده است؟

2 

آیا پیهیری  ر اناخاب کارگران بر اساس توان جسمی و مشخصات آناروپوماری ماناسب با شغ  و ایساهاه 

 کاری انجام شده است؟
2   

3 
   1 آیا از مراح  کاری افرا  جهت تجزیه و تحلی  ارگونومی فیلم یا عکس تهیه شده است؟

4 
   3 مربوطه انجام شده است؟آیا ارزیابی ارگونومی مشاغ  کاری مطاب  روش های 

5 
   2 آیا ناایج ارزیابی های ارگونومی آنالیز شده اند؟

6 
   2 آیا راهکارهای اجرایی جهت اصالح ایساهاههای کاری  ارای مشک  با کارفرما پیهیری شده اند؟



 کسب شده موضوعی کامل Cمحاسبه درصد امتیازکسب شده بخش 

  28:الف 

 35: ب 
  

D  کسب شده موضوعی کامل قانون کار 651ماده 

1 
   1 با آیین نامه مقایسه شده است؟ آیا لیسای از وضعیت تأسیسات و تسهیالت بهداشای موجو تهیه و

2 
   2 قانون کار بصورت  وره ای تکمی  و بایهانی می گر  ؟ 156آیا چک لیست های نظارت بر اجرای ما ه 

3 

راهکارهای اجرایی جهت رفو آن ها ثبت و جهت رفو و پیهیری با کارفرما آیا نواقص بهداشای محیط کار و 

 مکاتبه می گر  ؟
2   

4 
    5/1 آیا برنامه عملیاتی  عوام  اجرایی پسماندها تهیه شده است؟

5 

آیا اطالعات مربوط به سیسام آب آشامیدنی و مصرفی شرکت طب  فرمت مور  تایید مرکز بهداشت تهیه شده 

 است؟
2   

6 
   1 آیا پیهیری الزم  ر زمینه  تهیه کیت کلرسنج انجام گرفاه است؟

   1 آیا کلر باقیمانده آب بطور منظم اندازه گیری و ثبت می شو ؟ 7

D کسب شده موضوعی کامل ایمنی محیط کار 

1 

و اعمال آیا شناسایی خطرات مربوط به تجهیزاتم فرایندهای تولیدم ساخامان و شرایط محیط کار موظایف 

 ناایمن انجام شده است؟
3   

2 
   3 آیا جداول اسااندار  ارزیابی  ریسک تکمی  شده است؟

3 
   1 آیا اولویت بندی خطرات جهت انجام اقدامات کنارلی  ر جداول جداگانه انجام شده است؟ 

4 
   1 آیا جداول ارزیابی ریسک بر اساس آخرین اقدامات کنارلی بازنهری شده است؟ 

5 
   2 آیا چک لیست های ایمنی مطاب  با موار  مور  نیاز بر اساس  وره های زمانی مشخص تکمی  می گر ند؟

6 
   2 آیا فرمهای پیهیری الزم  ر خصوص رفو نواقص مطرح شده  ر چک لیست ها تکمی  شده اند؟ 

7 

آیا  ساورالعملهای اجرایی و حفاظای همه پست های کاری موجو   ر شرکت جهت پیشکیری از بروز حوا ث  

 تهیه شده است؟
2   

8 
   2 آیا  ساورالعملهای اجرایی و حفاظای همه پست های کاری  ر مکانهای مناسب  ر کارگاه نصب شده است ؟

9 
   1 آیا ضرایب تکرار و شدت حوا ث محاسبه شده اند؟

11 
   5/1 آیا حوا ث موجو   ر شرکت آنالیز شده اند؟

11 
 آیا راهکارهای اجرایی جهت پیشهیری از حوا ث مطاب  فرمهای پیهیری به کارفرما ارائه شده است ؟

2   

12 
  مجوز کار  آیا اقدامات الزم  ر زمینه اجرای سیسام صدور  (work permit) انجام گرفاه است ؟

3   



D  کسب شده موضوعی کامل حفاظت فردیوسایل 

1 
   2 آیا ماتریس وسای  حفاظت فر ی برای همه مشاغ  تهیه شده است؟

2 
   2 است؟ داشت  رمور  مقرر تکمی  شدهآیا لیست تحوی  وسای  حفاظت فر ی مور  نیاز مور  تایید مرکز به

3 

جهت پیشهیری از  PPEآیا آیین نامه انضباطی و  ساورالعملهای اجرایی و بهداشای  ر خصوص اسافا ه از 

 بیماری های شغلی تهیه شده است؟
2   

4 

 ر مکانهای مناسب  PPEآیا آیین نامه انضباطی و  ساورالعملهای اجرایی و بهداشای  ر خصوص اسافا ه از 

 نصب شده است؟
1   

5 
   1 ثبت و بایهانی شده است؟ PPE اخطار به کارگر ر خصوص عدم اسافا ه ازآیا موار  

6 
   2 ثبت و بایهانی شده است؟   PPEآیا تعهد اسافا ه و گواهی آموزشی کارگران  ر خصوص نحوه اسافا ه از 

7 

خریداری  آیا وسای  حفاظت فر ی با تایید کارشناس بهداشت حرفه ای و بر اساس ماتریس مور  نظر تهیه و

 می گر  ؟
2   

 کسب شده موضوعی کامل Dمحاسبه درصد امتیازکسب شده بخش 

 46   

 کسب شده موضوعی کامل A + B  + C  + D )) کسب شده امتیاز کلمحاسبه درصد 

  145:الف 

  161: ب 
  

 

 :پایش کننده امضاء بازرس:                                                                            پایش کننده بازرسنام ونام خانوادگی    

   

 

 

 

 

 :نکته مهم 

 .امتیاز موضوعی را کسب نماید% 71حداقل  A , B , C , Dمسئول بهداشت حرفه ای کمیته بایستی در هر یک از بخشهای 

 


