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 راهنماي درجه بندي خطر كارگاهها در سامانه جامع بازرسی مركز

همانگونه که در کارگاه کشوری سامانه جامع بازرسی نیز تأکید گردید، تنها مبنای قابل قبول برای تعیین درجه خطر 

ز تکمیل چک لیست قبل ا "درجه خطرتعیین " دکمههای موجود در های کشور، انتخاب صحیح و دقیق گزینهکارگاه

ها توسط سامانه مذکور خواهد بندی هوشمند کارگاهمنجر به درجه باشد کهبازرسی در سامانه جامع بازرسی می

ها بر اساس ریسک در برنامه بازرسی درجه بندی کارگاه"های راهنمای شد. بدیهی است این طراحی جدید محدودیت

های الزم به بازرسان و انجام اقداماتی جهت و در صورت ارائه آموزشنماید را مرتفع می "ایهدفمند بهداشت حرفه

ر کاهش خطاهای انسانی انجام حصول اطمینان از دریافت و درک صحیح بازرسان از آموزشهای ارائه شده، عالوه ب

 های کشور فراهم خواهد ساخت. بندی یکسانی را از کارگاهدرجه

، به "مشاغل خاص"و  "تعیین درجه خطر"امانه جامع بازرسی با عناوین پیش بینی شده در س دکمهبا توجه به دو 

 های ارائه شده به بازرسان محترم آن حوزه،منظور انتخاب صحیح هر یک از این دو گزینه مقتضی است در آموزش

 نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.
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ی دارای ریسک خطر درجه یک تا سه بوده و ضمناً امکان اجرای مداخالتی براساس اهداف این برنامه چنانچه کارگاه

خطر یا کم خطر وجود دارد باید حتماً درجه بندی خطر برای های فنی مهندسی و یا جایگزینی با مواد بینظیر کنترل

ن داده شده است که در شکل زیر نشا را "رتعيين درجه خط" دکمه برای این منظور .ه مورد نظر انجام پذیردکارگا

ال آن تکمیل چک لیست ئواالت طرح شده در این بخش و بدنبدرجه بندی خطر با پاسخ به سانتخاب می کنیم را 

های چند واحدی برای کلیه سئواالت اختصاصی بازرسی در واحد مورد نظر انجام خواهد شد ) بدیهی است در کارگاه

و با توجه به ایتا سامانه درجه خطر کارگاه را تعیین خواهد نمود( واحدها بایستی درجه بندی خطر انجام پذیرد و نه

 .آیدهای الزم برای بازرسی و پیگیری از این کارگاه بعمل ریزیبرنامهمقتضی است درجه خطر کارگاه 

 

 

 

 

 

 

 



 

لیستی از مواد در صورت انتخاب  گزینه اول  کارگاههای دارای درجه یکدرجه بندی خطر برای الزم به ذکر است که 

 وشود که در صورت شناسایی الینده شیمیایی مورد نظر ظاهر میآنوع زا و موتاژنزا جهت انتخاب شیمیایی سرطان

پذیرد. چنانچه بازرسان محترم در ارزیابی کیفی و انتخاب ماده مورد نظر درجه خطر کارگاه توسط سامانه انجام می

اند میایی خاصی که ماهیتاً بعنوان ریسک درجه یک دسته بندی شدهای خود قادر به شناسایی مواد شیمشاهده

کند تا کمک می ،مربوطه در لیست "تهدید کننده زندگیزای مخاطرهسایر عوامل "ای با عنوان: گزینه پیش بینینباشند، 

ات تقویتی و های بهداشتی موجود در محیط کار و با توجه به اثرشرایط و جنبه با در نظر گرفتن کلیه بازرسان

اند با بعنوان درجه یک ارزیابی نمودهکه کارگاهی را مختلف فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیکی  هایتشدیدی آالینده

 درجه بندی نمایند.انتخاب این گزینه 



 

ه یا موتاژنزایی باشد گزینه دوم را انتخاب و پس از تعیین مادچنانچه کارگاهی دارای ترکیبات مشکوک به سرطانزایی 

از این پنجره در غیر اینصورت گزینه هیچکدام را  کارگاه در گروه درجه دو قرار خواهد گرفت.شیمیایی مورد نظر 

با تکمیل چک لیست اختصاصی بازرسی درجه بندی کارگاه بصورت هوشمند توسط سامانه انجام سپس انتخاب و 

 .خواهد شد
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به شرایط بسیار متفاوت  با توجه نمود که تأکیدید با اولویت با تعیین درجه خطر است :یضمن در نظر داشتن قاعده

های فنی مهندسی و یا جایگزینی )که از لحاظ امکان پذیر بودن مداخالت اصالحی و کنترلهای کشور حاکم بر کارگاه

و مطلقاً تحت عنوان مشاغل  توان مشاغلی را ماهیتاًنمیباشد( ای میی بازرس بهداشت حرفهتشخیص آن بر عهده

های فنی مهندسی و یا جایگزینی با مواد ی امکان اجرای مداخالتی نظیر کنترلکارگاهدر  اگرلذا خاص معرفی نمود. 

در گروه مشاغل با توجه به اهداف برنامه بازرسی هدفمند مورد نظر  خطر یا کم خطر وجود نداشته باشد کارگاهبی

های مدیریتی و آموزش شاغلین، بمنظور خود مراقبتی و های الزم برای کنترلریزیامهتا برن گیردمیخاص قرار 

وسایل حفاظت فردی و نیز ارائه سایر امکانات و خدمات ممکن به همراه بازرسی تا حد امکان در  استفاده صحیح از

 ها به عمل آید.خصوص این کارگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


