
  ..........كاشان....دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
  )بهداشت حرفه اي ( معاونت بهداشتي 

  تشكيالت بهداشت حرفه ايدر يت مسئول بهداشت حرفه اي فرم چك ليست پايش فعال
  
  
  
  
  
  

        
  رديف

  امتياز  عنوان
امتياز   عمومي

  كامل
  توضيحات  امتياز

      1  وضعيت شغلي آنان وجود دارد ؟آيا اطالعات پرسنلي و فني الزم از شاغلين جهت بررسي  1
  

آيا از كليه بخش هاي كارگاه طبق چك ليست بازديد به عمل مي آيد و مستندات مربوطه موجود مي  2
  باشد؟

1      

      2  آيا نواقص بهداشتي محيط كار ثبت و جهت رفع و پيگيري به كارفرما منعكس مي گردد ؟ 3
  

 –شركت درجلسات آموزشي (؟آيا با كارشناسان بهداشت حرفه اي مراكز بهداشت همكاري الزم را دارد  4
  )ارسال صورتجلسه

2      
  

      2  آيا راه كارهاي اجرايي جهت رفع نواقص بهداشتي ارائه مي گردد ؟ 5
  

فضاي فيزيكي ( آيا محل استقرار مسئول بهداشت حرفه اي از شرايط مطلوب برخوردار مي باشد ؟  6
  )مناسب ، نظم و انضباط محيط كار و نگهداري مدارك و مستندات بصورت منظم و كاربردي

2      

        آموزش
سرپرستان  ل زيان آور محيط كار براي شاغلين وآيا برنامه ريزي آموزشي بهداشت شغلي در مورد عوام 7

  )ارائه مستندات(  بصورت مدون وجود دارد ؟
2      

براي ارتقاء سطح آگاهي شاغلين ... و مواد كمك آموزشي اعم از پوستر ، پمفلت ، جزوه و  آيا از وسايل 8
  استفاده مي شود ؟

2      

      2  اعالم شده از سوي مركز بهداشت شركت مي كند ؟ آموزشي آيا در برنامه هاي 9
  

تهيه شده ... ) حوادث و مسموميت هاي شيميايي و ( آيا برنامه آمادگي و واكنش در مواقع اضطراري  10
  ؟ است

2      
  

      2  ؟ آموزش داده شده استمواقع اضطراري  آيا به شاغلين در مورد برنامه آمادگي و واكنش در 11
  

        طب كار
      2  مطلوب بايگاني شده است ؟براي كليه شاغلين تشكيل و به نحو پزشكي آيا پرونده  12

  
      2  آيا پيگيري الزم براي انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري براي شاغلين انجام مي گيرد ؟ 13

  

  : كارخانه / نام شركت       :نام  و نام خانوادگي مسئول بهداشت حرفه اي  
  :  فاكس / تلفن / آدرس                                              :  نام كارفرما

    :تاريخ پايش      :   درشركتسابقه كار        :تحصيلي مدرك 
                     
        

 



  
 پرونده پزشكي نتايج معاينات انجام شده به طور دقيق در فرم  آيا پيگيري اطالعات شغلي كليه شاغلين و 14

  شاغلين ثبت مي گردد؟
2      

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و با توجه به تجزيه و تحليل  سالمت شغلي آيا نتايج معاينات  15
  اقدامات اصالحي و پيشگيرانه تعريف شده است؟

2     

در قالب فرمهاي آماري مصوب وزارت بهداشت به مركز  بيماري هاي شغلي آيا نتايج معاينات ادواري  و 16
  بهداشت در مهلت مقرر منعكس مي گردد ؟

2      

      2  از طريق كارفرما به مركز بهداشت گزارش مي شود؟ شغليآيا موارد مشكوك به بيماريهاي  17
مبتال شده اند ويا در  شغلي آيا پيگيري الزم در تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به بيماريهاي  18

  انجام گرفته است ؟) قانون كار 92ماده  1موضوع تبصره (معرض ابتال قرار دارند 
2      

      1  معرفي شده اند؟ بهداشت مواد غذاييآيا افرادي كه با مواد غذايي سروكار دارند جهت دريافت كارت  19
      1  وجود دارد ؟آيا پيگيري الزم در خصوص ارائه خدمات اورژانس به شاغلين  20
مسئول بهداشت  توسطآيا پيگيري در خصوص انجام معاينات اختصاصي بر اساس نتايج آالينده سنجي  21

  پزشك دوره ديده طب كار انجام مي گيرد؟ زير نظر حرفه اي و
2      

        بهداشت حرفه اي

به تصويب  كار تدوين وسالمت كار كارگاه با توجه به عوامل زيان آور محيط  آيا خط مشي ايمني و 22
  در محل مناسب نصب گرديده است ؟ كارفرما رسيده و

3      

ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار با همكاري مراجع ذي صالح  نمونه برداري و ،آيا براي شناسايي 23
  )...و ارزيابي ريسك( اقدامي صورت گرفته ؟

2      

اختصاصي ،استراتژي ها وپيش بيني جدول فعاليتها و جدول آيا برنامه عملياتي مدون شامل اهداف كلي و  24
  )ارائه مستندات(گانت  توسط مسئول بهداشت حرفه اي تدوين شده است ؟

2      

در صورت تهيه و تدوين برنامه عملياتي،آيا پيگيري هاي الزم در خصوص اجراي برنامه در موعد مقرر  25
  ).بر طبق مستندات(صورت مي گيرد؟

2      

آموزش پزشكي مقايسه  درمان و ،دود تماس شغلي مجاز وزارت بهداشتنتايج ارزيابي از محيط كار با حآيا  26
  )رويت نتايج آالينده سنجي از محيط كار (و نتيجه آن به مركز بهداشت گزارش مي شود ؟

4      

قرار مي گيرد پيگيري  آيا عوامل زيان آور محيط كاركه بيش ازحد مجاز تشخيص داده شده تحت كنترل و 27
  ؟

3      

      2  آيا مانورهاي منظم بر اساس طرح عملياتي و واكنش مقابله در شرايط اضطراري اجرا و گزارش مي گردد؟ 28
      2  آيا نظارت كافي بر استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي انجام  مي گيرد؟ 29
نظر فني وي در با  بهداشت حرفه اي وآيا وسايل حفاظت فردي در اختيار شاغلين با نظارت مسئول  30

  چگونگي آن خريداري مي گردد؟ تعداد و ،خصوص نوع
3      

  
  
  
  
  
  
  
  



  
      2  بهداشت كار را انجام مي دهد ؟ آيا پيگيري الزم جهت تشكيل كميته حفاظت فني و  31
      3  انجام مي گيرد ؟ مذكور آيا پيگيريهاي الزم در جهت اجراي مصوبات كميته 32
      2  بهداشت كار به مركز بهداشت در مهلت مقرر ارسال مي گردد ؟ صورتجلسات كميته حفاظت فني وآيا  33

ارگاه از نظر تسهيالت ك آيا نظارت كافي بر حسن اجراي كليه ضوابط مربوط به آيين نامه تاًسيسات و 34
فاضالب، رختكن، حمام، غذاخوري،  ،زباله ،آب آشاميدني(انجام مي گردد ؟)اركقانون  156ماده (بهداشت 
  ...)ساختمان و ،آشپزخانه

2      

يط كار ثبت ،بررسي و پيگيري مي شود و ضريب تكرار و ضريب شدت ساالنه حوادث آيا حوادث مح 35
  مجاسبه مي گردد؟

2      

بهداشت  به كميته حفاظت فني و بهداشتي در كارگاه تشخيص و آيا كانون هاي ايجاد خطرات حفاظتي و 36
  كار اعالم مي گردد؟

2      

 بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از بروز حوادث و و ايمني آيا دستورالعمل هاي  37
و بر روند رواني در محيط كار تهيه  بيولوژيكي و ،ارگونوميكي شيميايي، ،بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

  ؟ اجراي آن نظارت دارد

3      

تهيه  و شناسايي عوامل زيان آورآيا همكاري الزم با كارشناسان بهداشت حرفه اي مركز بهداشت به منظور  38
  مستندات مربوط به مشاغل سخت وزيان آور در كارگاه وجود دارد ؟

2      

      1  ؟نظارت بر رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط كار انجام مي شودآيا  39
      آموزش به شاغلين انجام  نظارت بر سيستم هاي اعالم واطفاء حريق وآيا همكاري الزم در خصوص  40

  گيرد؟مي
2      

      1  ؟شودكنترل مي  طبق چك ليست آيا تجهيزات كمكهاي اوليه  41
      1  آيا نظارت بر تاًمين آب آشاميدني سالم وجود دارد ؟ 42
      1  مواقع ضروري انجام مي گيرد ؟ در مبارزه با حشرات و جوندگان آيا پيگيري هاي الزم در جهت  43
      1  انجام مي شود؟ آيا واكسيناسيون بصورت دوره اي پيگيري و 44
      2  توليدي تعيين شده است؟ واحد چگونگي انجام آن در شيميايي و نقل مواد مسيرهاي حمل و آيا 45
      1  ابالغي مطابقت دارد؟آخرين دستورالعمل هاي  صنعتي با واحد در گندزداها سموم و كاربرد آيا 46
      2  صنعتي انجام مي گيرد؟ سيستم هاي كنترلي نظير تهويه هاي موضعي و نظارت كافي بر آيا 47
      5  مواد شيميايي برچسب گذاري شده است ؟ موادشيميايي  تهيه شده و MSDS آيا 48

     2  شود؟ آيا انبارداري مواد شيميايي بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه انجام مي 49

 پيشگيري از مخاطرات و آيا از عالئم هشداردهنده در محلهاي مناسب كارگاه جهت آگاهي كارگران و 50
  حوادث استفاده شده است؟

2      

        كسب شدهامتياز

       امتياز موضوعي

       درصد امتيازكسب شده



  
  
  
  
  

 
 
 
  

  : امتياز كسب شده از چك ليست درصد

  
  اقدامات

  شايسته تقدير و تشويق 90-100امتياز

 )بررسي در بازديد بعدي(خوب، بهبود مستمر فعاليت ها و شاخصها  70-90امتياز

مركز بهداشت  نياز به ارتقاء فوري وضعيت و گزارش اقدامات انجام يافته به-متوسط 50-70امتياز 
 شهرستان تابعه حداكثر تا يك ماه بعد از بازديد

 ادامه فعاليت به عنوان مسئول بهداشت حرفه اي كارخانهعدم امكان  ضعيف 50امتياز زير 

  
  
  
  
  

  امضاء                                                  : نام و نام خانوادگي ارزيابي كننده
 


