
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  آموزش  زارت داشت، رد ب
 زپشکی
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 

 

 

 

 

 راهنماشناسنامه 

 

 اهنمای سنجش های بهداشت حرفه ایر فایلنام 
 1 نگارش

 1/2/1397 تاریخ صدور
 بهداشت حرفه اینجش های راهنمای ثبت س فایلشرح 

 جمعی از همکاران بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار نویسنده/مترجم
 

 

 چه بازنگریتاریخ

 

 نام فایل نسخه شرح تغییرات تاریخ نویسنده / ویراستار

 تغییر کلی متون و تصاویر 1/2/1396 زهره روشنی
 راهنمای سنجش های بهداشت حرفه ای 1/1 راهنمای ارگونومی

ویرایش راهنمای سنجش های  1/10/1396 حمید اقتصادی
 راهنمای سنجش های بهداشت حرفه ای 2/1 فیزیکی

ویرایش راهنمای سنجش های  1/10/1396 ن طلعتیحسی
 راهنمای سنجش های بهداشت حرفه ای 3/1 شیمیایی

 راهنمای سنجش های بهداشت حرفه ای 5/1 بررسی کل راهنما 15/2/1397 فاطمه صادقی
 راهنمای سنجش های بهداشت حرفه ای 5/1 بررسی و ویرایش کل راهنما 6/5/1397 مریم رامین

 راهنمای سنجش های بهداشت حرفه ای 2 ویرایش نهایی کل راهنما 8/5/1397 مهنوش باهوش
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 فهرست مطالب

 7 کار طیمح یکیزیل فثبت سنجش عوام

 10 بخش اول: ثبت سنجش صدا

 11 تکمیل اطالعات عمومی سنجش

 11 فرکانس نیشبکه توز

 11 سرعت پاسخ دستگاه

 11 انواع صوت از نظر زمان تداوم

 12 اصوات پیوسته

 12 ایای و کوبهاصوات ضربه

 12 ثبت سنجش صدا

 13 ثبت اطالعات واحد

 14 تست مکالمه

 14 گیری و ارزیابی محیطیاندازه

 15 بمنظور ارزیابی مواجهه کارگر یگیری موضعاندازه

 15 گیری مواجهه کارگر با صدای کوبه ای و ضربه ایاندازه

 16 ستگاهیثبت ا

 16 الف( ارزیابی محیطی صدا

 17 نیشاغل یب( ارزیابی مواجهه فرد

 19 کارگاه یصدا تیکارشناس درخصوص وضع یینها هینظر

 20 یبخش دوم: ثبت سنجش استرس حرارت

 21 تکمیل اطالعات عمومی سنجش

 23 کار طیگرما در مح افتیعمده در یراهها

 23 کار شاغل طینوع مح

 23 طیدرجه تطابق افراد شاغل با مح

 24 مدت زمان انجام کار

 24 شاغل یدرجه بارکار

 25 ههاستاندارد و در حد مواج سانیتر گو یشاخص دما

 27 یرینقاط اندازه گ شیرایو
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 28 یرینقاط اندازه گ رهیذخ

 28 کارشناس یینظر نها اظهار

 29 ییبخش سوم: ثبت سنجش روشنا

 30 تکمیل اطالعات عمومی سنجش

 30 ییثبت سنجش روشنا

 31 یعموم ییسنجش روشنا

 32 اطالعات سنجش شیرایو

 33 یموضع ییسنجش روشنا

 34 کارشناس: ییاظهار نظر نها

 IESNA 35شش گانه  یالگوها

 37 یارگونوم یابیثبت ارز

 38 یارگونوم یابیارز

 38 یارگونوم یابیبخش اول: ثبت ارز

 38 مورد نظر یانتخاب واحد کارگاه

 39 یارگونوم یابیورود به بخش ارز

                                                                                                                                        یارگونوم یابیارز خیتار میتنظ
 40 :شودیم میتنظ ریبه صورت ز یابیارز خیتار

 40 فاکتور سکیثبت اطالعات مربوط به ر

 42 (9( )یفاکتور )با نظر کارشناس سکیدر مواجهه با ر نیثبت تعداد شاغل

 45 یابیارز یروش ها شیرایو

 46 فاکتور سکیر شیرایو

 49 یو اصالحات ارگونوم یابیبخش دوم: کارتابل ارز

 49 یارگونوم یابیثبت شده در قسمت ارز یهایابیمشاهده ارز -الف

 51 ثبت شده یارگونوم یابیحذف ارز –ب 

 52 یثبت اصالحات ارگونوم -ج

 53 یارگونوم یثبت اطالعات مربوط به اقدامات اصالح

 55 ثبت شده یاقدام اصالح شیرایو

 55 یاطالعات مربوط به اصالحات ارگونوم یینها رهیذخ

 58 کار طیمح ییایمیثبت سنجش عوامل ش

 59 منفرد ییایمیبخش اول: سنجش ش
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 59 انتخاب واحد مورد نظر

 60 ثبت سنجش

 61 سنجش یاطالعات عموم لیتکم

 63 افزودن اطالعات جدید

 66 بخش دوم: سنجش شیمیایی مخلوط

 66 انتخاب واحد مورد نظر

 67 ثبت سنجش

 67 سنجش یاطالعات عموم لیتکم

 68 دیجد ییایمیافزودن ماده ش
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 فهرست تصاویر

 10 ---------------------------------------------------------------------------------------- صدا سنجش ثبت جهت نظر ردمو واحد یجو و جست -1 شکل

 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدا سنجش دکمه انتخاب -2 شکل

 10 --------------------------------------------------------------------------------------- (کیکل راست لهیوس به)  صدا سنجش ثبت فرم به ورود -3 شکل

 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سنجش یعموم اطالعات لیتکم -4 شکل

 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ( دوم بخش)  سنجش یعموم اطالعات ورود -5 شکل

 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدا سنجش ثبت -6 شکل

 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------- صدا سنجش اطالعات ثبت صفحه یکل ینما -7 شکل

 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صدا تست -8 شکل

 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدا یطیمح یریگ اندازه -9 شکل

 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ستگاهیا ثبت -10 شکل

 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نیشاغل یفرد مواجه یابیارز -11 شکل

 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ یفرد مواجه به مربوط اطالعات لیتکم -12 شکل

 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کارشناس ینهائ هینظر ثبت -13 شکل

 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ها واحد یجو و جست -14 شکل

 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------یحرارت استرس سنجش دکمه انتخاب -15 شکل

 20 ------------------------------------------------------------------------------ ( کیکل تراس لهیوس به)  یحرارت استرس سنجش فرم به ورود -16 شکل

 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سنجش یعموم اطالعات لیتکم -17 شکل

 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد ریز/  واحد یبرا یحرارت سنجش ثبت -18 شکل

 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگ اندازه نقاط افزودن -19 شکل

 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگ اندازه نقاط به مربوط اطالعات لیتکم -20 شکل

 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------- کار طیمح در گرما افتیدر عمده یها هرا -21 شکل

 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شاغل کار طیمح نوع -22 شکل

 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ طیمح با شاغل افراد تطابق درجه -23 شکل

 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ کار انجام زمان مدت -24 شکل

 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاغل یکار بار درجه -25 شکل

 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگ اندازه اطنق اطالعات رهیذخ -26 شکل

 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یکنترل روش ورود -27 شکل

 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگ اندازه نقاط شیرایو -28 شکل

 28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگ اندازه نقاط رهیذخ -29 شکل

 28 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یکارشناس یینها هینظر -30 شکل

 29 ------------------------------------------------------------------------------------------- (ییناروش سنجش ثبت)  ها واحد کارتابل به ورود -31 شکل

 29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ییروشنا سنجش دکمه انتخاب -32 شکل

 29 --------------------------------------------------------------------------------- (کیکل راست قیطر از)  ییروشنا سنجش ثبت فرم به ورود -33 شکل

 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سنجش یعموم اطالعات لیتکم -34 شکل

 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ییروشنا سنجش اطالعات ثبت فرم -35 شکل

 31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد اطالعات تثب -36 شکل

 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ستگاهیا افزودن -37 شکل

 32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- یعموم ییروشنا به مربوط اطالعات ثبت -38 شکل

 32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سنجش اطالعات شیرایو -39 شکل
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 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------- یموضع ییروشنا سنجش اطالعات ثبت فرم -40 شکل

 33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نیشاغل اصالحات ثبت -41 شکل

 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یکارشناس نظر اظهار -42 شکل

 34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کارگاه یاصالح اقدامات ثبت -43 شکل

 38 --------------------------------------------------------------------------------------- (نظر مورد واحد انتخاب و جستجو) یارگونوم سنجش -44 شکل

 39 -------------------------------------------------------------------------------------- (زبانه یرو بر کیکل با) یارگونوم یابیارز بخش به ورود -45 شکل

 39 ------------------------------------------------------------------------------------- (کیکل راست لهیوس به) یارگونوم یابیارز بخش به ورود -46 کلش

 39 ------------------------------------------------------------------------------------------------ (دوم بخش)  یارگونوم یابیارز بخش به ورود -47 شکل

 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یابیارز خیرتا انتخاب -48 شکل

 40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یابیارز ثبت دکمه -49 شکل

 41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاکتور سکیر افزودن یرو بر کیکل -50 شکل

 41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فکتور سکیر انتخاب -51 شکل

 42 ------------------------------------------------------------------------------------- (یکارشناس نظر با) مواجهه در نیشاغل تعداد کردن وارد -52 شکل

 42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یابیارز وشر افزودن -53 شکل

 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------- فکتور سکیر با مرتبط یابیارز روش انتخاب -54 شکل

 43 ---------------------------------------------------------------------------------------- آن رهیذخ و یابیارز روش خطر سطوح اطالعات ورود -55 شکل

 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اطالعات صحت از نانیاطم -56 شکل

 44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- اطالعات رهیذخ و یلیتکم اطالعات ورود -57 شکل

 45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یابیارز روش شیرایو -58 شکل

 45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده ثبت اطالعات دییتأ -59 شکل

 46 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاکتورها سکیر شیرایو -60 شکل

 46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده ثبت اطالعات رهیذخ -61 شکل

 47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده ثبت اطالعات صحت دییتأ - 62 شکل

 47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اطالعات زیآم تیموفق ثبت دییتأ -63 شکل

 49 ----------------------------------------------------------------------------------------------- یارگونوم اصالحات و یابیارز  کارتابل به ورود - 64 شکل

 50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده انجام یابیارز یجستجو -65 شکل

 50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده انجام یها یابیارز مشاهده -66 شکل

 51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------شده انجام یها سنجش حذف -67 شکل

 51 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نظر مورد سنجش حذف دییتا -68 لشک

 52 ------------------------------------------------------------------------- یارگونوم اصالحات ثبت قسمت به ورود و شده یابیارز واحد انتخاب -69 شکل

 52 ----------------------------------------------------------- (دوم بخش)  یارگونوم اصالحات ثبت قسمت به ورود و شده نجاما یابیارز انتخاب -70 شکل

 53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اصالحات ثبت دکمه -71 شکل

 53 ------------------------------------------------------------------------------------------ یارگونوم یحاصال اقدامات به مربوط اطالعات ثبت - 72 شکل

 53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده ثبت اطالعات صحت دییتأ -73 شکل

 54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شده ثبت اصالحات رهیذخ -74 شکل

 54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده ثبت اطالعات صحت دییتا -75 شکل

 55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شده ثبت اصالحات شیرایو -76 شکل

 55 ----------------------------------------------------------------------- ها واحد ریز و واحد یرو بر شده ثبت یارگونوم اصالحات ینهائ رهیذخ -77 شکل

 56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اطالعات صحت دییتا -78 شکل

 59 --------------------------------------------------------------------------------------------- نظر مورد واحد انتخاب ها واحد کارتابل به ورود -79 شکل

 59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مربوطه دکمه انتخاب -80 شکل

 60 ------------------------------------------------------------------------------- (کیکل راست لهیوس به)  منفرد ییایمیش سنجش فرم به ورود -81 شکل

 60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سنجش ثبت -82 شکل
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 61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سنجش اطالعات ورود فرم -83 شکل

 62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ییایمیش ماده نوع انتخاب -84 شکل

 63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دیجد اطالعات افزودن-85 شکل

 63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یبردار نمونه اطالعات ورود -86 شکل

 OEL-C -------------------------------------------------------------------------------------------- 64 ای OEL-STEL در اطالعات افزودن مفر  -87 شکل

 66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخلوط ییایمیش سنجش ثبت دکمه -88 شکل

 66 ------------------------------------------------------------------------ ( کیکل راست لهیوس به)  مخلوط ییایمیش سنجش ثبت فرم به ورود -89 شکل

 67 ------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد یرو بر مخلوط ییایمیش سنجش ثبت -90 شکل

 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سنجش اطالعات ورود -91 شکل

 68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دیجد ییایمیش ماده افزودن -92 شکل

 68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------یکنترل اقدامات افزودن - 93 شکل
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 ثبت سنجش عوامل فیزیکی محیط کار

 در سامانه جامع بازرسی
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 سنجش صدا بخش اول: ثبت
مع بازرسی ، جهت ثبت سنجش صدا واحد مورد نظر خود را با استفاده از فیلتر های موجود در پس از ورود به سامانه جا

 را انتخاب نمائید. "سنجش صدا"واحد ها جست و جو کرده و دکمه  کارتابل 

 
 واحد مورد نظر جهت ثبت سنجش صدا یجست و جو -1شکل 

 
 خاب دکمه سنجش صداانت -2شکل 

را انتخاب  "سنجش صدا"ورد نظر راست کلیک کرده و دکمه همچنین جهت ثبت سنجش صدا میتوانید بر روی واحد م
  .کنید

 
 ورود به فرم ثبت سنجش صدا ) به وسیله راست کلیک( -3شکل 
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 تكميل اطالعات عمومي سنجش

شرکتهای خصوصی ارائه ) هری یا روستایی و یا آزمایشگاه یا هر مرجع صاحب صالحیتابتدا نام مرکز بهداشتی درمانی ش
 که اندازه گیری را انجام داده است ذکر می گردد. (دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

 در ادامه ثبت می شود. تاریخ صداسنجیو  نام و مدل دستگاه ترازسنج صوت

 صحت کار دستگاه بایستی آن را با کالیبراتورکالیبره نمود.قبل از هر بار اندازه گیری برای اطمینان از 

 

 تکمیل اطالعات عمومی سنجش -4شکل 

 شبكه توزین فرکانس
-دستورالعملهای ارائه شده ثبت می مورد استفاده در دستگاه ترازسنج با توجه به هدف اندازه گیری و شبکه توزین فرکانس

توان مقادیر تراز فشار صوت میلذا  ،رودتواند برای منظورهای مختلفی بکار سنج صوت میینکه دستگاه ترازبا توجه به ا گردد،
گیری فرکانس که در برخی دستگاهها پیش بینی شده است، انتخاب نمود. برای اندازه اساس شبکه های مختلف توزین را بر

گیری تراز کند، اندازهخطر در کارگاه را معلوم می اطق احتیاط وناحیه بندی، که منو بمنظور تعیین حدود مواجهة کارگر 
با دقت یک دسی  Aگیری تراز فشار صوت در شبکه توزین فرکانس فشار صوت باید با دستگاهی انجام گردد که قابلیت اندازه

 دستگاه انتخاب می گردد. شبکه توزین فرکانسبعنوان  A. بنابراین شبکه بل داشته باشد

 سخ دستگاهسرعت پا
می باشد.  شبکه سرعت پاسخ دستگاه بخش بعدی که توسط بازرس در قسمت اطالعات عمومی کارگاه ثبت می گردد تعیین

برای صدای  Slowشود که شامل موقعیت ستگاههای تراز سنج  برای هر نوع صوت از یک سرعت متناسب استفاده مید در
باشد. موقعیت تگاه در حد یک ثانیه برای درك تغییرات دامنه صدا مییکنواخت یا منابع صوتی ساکن بوده و حساسیت دس

Fast  برای اندازه گیری تراز فشار صوت منابع متحرك یا اصوات متغیر با زمان و نوبتی مناسب بوده و دستگاه تغییرات سریع
ای ای یا ضربهری اصوات کوبهبرای اندازه گی Impactیا  Impulseکند، موقعیت دامنه در حد میلی ثانیه را نیز درك می

بنابراین بازرس با توجه به اندازه نماید. مناسب بوده و دستگاه تراز سنج تغییرات دامنه صدا در حد میکرو ثانیه را درك می
 سرعت پاسخ تراز سنج صوت انتخاب می نماید.گیری نوع صدای موجود گزینه مناسب را برای 

 انواع صوت از نظر زمان تداوم
 اصوات پیوسته - الف
 ایای و کوبهاصوات ضربه -ب 
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 اصوات پيوسته
گردد که در طول زمان انتشار خود وقفه نداشته باشند. اصوات مکالمه و صدای صنعتی اغلب از این گروه به اصواتی اطالق می

 شوند:هستند.  این گروه خود به سه دسته زیر تقسیم  می
 بل است.دسی 5از فشار صوت تغییرات قابل مالحظه نداشته و اغلب کمتر از اصوات یکنواخت: در این گروه تر -الف 
 بل است.دسی 5-15اصوات متغیر با زمان: دراین دسته تغییرات تراز فشار در طول زمان بین  -ب 
 .مان استز بل در طولدسی 15اصوات منقطع یا نوبتی: در این دسته تغییرات تراز فشار صوت بیش از  -ج 

 اياي و کوبهربهاصوات ض
یابد. ثانیه شروع و خاتمه می 5/0معموال در کمتر از  ، در این نوع اصوات موج فشار صوت در هر ضربه، در کسری از ثانیه

 ای و ابزارهای پنوماتیک اغلب از این نوع  هستند.صدای ناشی از شلیک گلوله، پرسهای ضربه
سنجش صدا وارد صفحه جدیدی برای ثبت  Tabر کارگاه با فشردن پس از تکمیل اطالعات مربوط به صفحه سنجش صدا د

 اطالعات واحد کارگاهی و صداسنجی می شویم.

 

 ورود اطالعات عمومی سنجش ) بخش دوم ( -5شکل 

 

 ثبت سنجش صدا
( و برروی 1انتخاب نموده )ا جهت ثبت سنجش صدا واحد یا زیر واحد های مورد نظر ر ،پس از ورود اطالعات عمومی سنجش

 ( .2کلیک کنید ) "سنجش صدا"دکمه 
 

 

 ثبت سنجش صدا -6شکل 
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 ثبت اطالعات واحد
در این صفحه اطالعاتی در خصوص فاکتورهایی که دارای اهمیت بیشتری در جهت اظهار نظر در خصوص وضعیت صدای 

 کارگاه دارند ثبت می شود.
متر مربع(  سپس  24₌متر عرض 4×متر طول6حت واحد کارگاهی برحسب متر مربع ثبت می شود. )بطور مثال در ابتدا مسا

وضعیت نگهداری عمومی دستگاههای مولد صدا در واحد بطور کلی از نظر تمیزکاری، روغنکاری، ثابت بودن ... با عبارات 
احد کارگاهی که بعنوان منابع اصلی مولد صدا می دستگاههای عمده مولد صدا در و خوب، متوسط و ضعیف توصیف شده و
 باشند در بخش مربوطه ثبت می گردد.

 

 نمای کلی صفحه ثبت اطالعات سنجش صدا -7شکل 
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 تست مكالمه
ر و بدون استفاده در فاصله یک متری با استفاده از یک جمله مرتبط با کا، در کارگاه در محل بیشترین تردد یا توقف کارگران

توان از کارگران دیگر از لب خوانی انجام می گردد و فرد مخاطب نیز باید از شنوایی سالم برخوردار باشد، برای این کار می
شنیده نمی شود، باید فریاد  اصالًمتری یکی از گزینه های  1قسمت ها نیزکمک گرفت. پس از انجام تست مکالمه در فاصله 

شنیده می شود انتخاب می گردد. تعیین این گزینه می تواند در بررسی وضعیت صدای کارگاه به شکل  زد و یا به راحتی
 تجربی برای بازرس مفید باشد.

 

 تست صدا -8شکل 

 مدت زمان شیفت کاری در واحد بر حسب ساعت در بخش مربوطه ثبت می شود.

روش ، گیری باید هدف کار معلوم گردد. برای دستیابی به هر هدفازهاز اقدام به اند پیش نکته بسیار مهم:
در سامانه طراحی شده امکان اندازه گیری محیطی توزیع تراز صدای  باشد.و نحوه ارزیابی متفاوت می

با صدا پیش بینی شده است و لذا  کارگرفردی مواجهه بمنظور ارزیابی گیری اندازهمحیط کار و 
شده در این مبحث نیز بمنظور اندازه گیری و تعیین توزیع محیطی تراز صدا در سطح دستورالعمل ارائه 

کارگاه و در مواقعی بررسی میزان مواجهه شاغل با توجه به میانگین زمانی مجاز مواجهه با متوسط صدای 
 موجود در طی شیفت کاری در یک واحد کارگاهی می باشد.

 گيري و ارزیابي محيطياندازه
محل های استقرار کارگران مورد نظر نبوده ولی از نتایج آن برای تعیین و مشخص نمودن توزیع تراز فشار صوت  شرودر این 

و محدوده های خطر در کارگاه و (  SLOWو سرعت پاسخ   dB (A)بر حسب   SPL rms)تراز فشار صوت لحظه ای
 .شودهمچنین تعیین منابع اصلی صوت برای کنترل صدا، استفاده می

منابع  و شرایط کار ،گیری صدا تغییری در وضعیتکته مهمی که باید مد نظر قرار گیرد این است که نبایستی در زمان اندازهن
 .صوتی ایجاد شود

. در این در نواحی مختلف کارگاه استفاده می شودتراز فشار صوت تعیین توزیع این روش برای تهیه نقشه ناحیه بندی صدا و 
ت شبکه ای منظم به نواحی شطرنجی با ابعاد یکسان تقسیم بندی شده و مرکز هر خانه یک ایستگاه روش کارگاه به صور

هر چه ابعاد خانه ها کوچکتر یا مساحت کارگاه بزرگتر باشد تعداد این خانه ها بیشتر خواهد بود.  باشد. طبعاًگیری میاندازه
لوبتر است ولی امکانات و نفرات و زمان نیز دارای محدودیت بوده هر چند زیاد بودن تعداد خانه ها برای حصول به نتیجه مط

توان  برای کارگاهها با توجه به مساحت و امکانات . لذا میساز خواهد بودگیری مشکل و عمال زیاد بودن تعداد نقاط اندازه
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 و متر 5حداکثر  تا 2ابعادی حدود با  ییا به خانه هار تعداد معین و محدودی ایستگاه انتخاب نمود. در این شیوه، کارگاهها
متر  10با ابعاد  ییکارگاههای بیش از یک هزار متر مربع مساحت را که اغلب دارای منابع صوتی بزرگ هستند به خانه ها

 .لحاظ می کنیمگیری یک ایستگاه اندازهرا بعنوان مرکز هر خانه و تقسیم بندی 

 گرگيري موضعي بمنظور ارزیابي مواجهه کاراندازه
گیری صرفاٌ در محل های توقف یا تردد ندازها گیری به منظور تعیین حدود مواجهه کارگر، باید در نظر داشت کهدر اندازه

 کارگر و در ناحیه شنوایی وی انجام گردد.
ارگر ک هر و تعیین مدت زمان مواجهه برای Aگیری تراز فشار صوت در مقیاس ارزیابی مواجهه کارگر با صدا مستلزم اندازه

 گردد:گیری و ارزیابی مواجهه کارگر با صدا به صورت زیر پیشنهاد میباشد. مراحل کار برای اندازهبطور مجزا می
کسب اطالعات الزم از چگونگی مواجهه از نظر طول هر بار مواجهه با صدا، الگو و تناوب آن از جهت نوع صدا شامل پیوسته یا 

 تبط با کارگر.ای و سایر اطالعات محیطی مرکوبه
به و  برای این کار ترجیحاً محل استقرار یا محلهای توقف کارگر تعیین  گیری:تعیین ایستگاه یا ایستگاههای اندازه

شود و در همان ایستگاهها در منطقه شنوایی کارگر بدون مزاحمت برای کار وی بر اساس گیری ثبت میعنوان ایستگاه اندازه
 صورت گیرد.گیری الگوی مناسب اندازه

یا دز در خصوص مواجهه  TWAتلفیق ترازهای صوتی مواجهه با مدتهای مواجهه بطوری که بتوان با استفاده از تراز معادل، 
 کارگر اظهار نظر نمود.

یادآوری ز. مقایسه نتایج با حدود مجاز و جواب روشن به این سوال که: مواجهه کارگر در حد مجاز است یا بیش از حد مجا
دد که هر ارزیابی مخصوص یک کارگر است و در صورت مشابهت در مواجهه بایستی برای هر کارگر میزان مواجهه گرمی

معلوم گردد. با توجه به متنوع بودن شرایط کار کارگران، بر اساس نحوه مواجهه و نوع صدای محیط، روشهای اجرایی 
تعیین میزان مواجهه کارگر با صدا، با توجه به اینکه حاالت  گردد. برایگیری و ارزیابی پیشنهاد میمختلفی برای اندازه

متنوعی قابل تصور می باشد، کارشناس ابتدا باید با اطالعاتی که قبالٌ گرد آوری نموده است الگوی مواجهه کلی کارگر در یک 
گیری صدا تغییری در دازهنکته مهمی که باید مد نظر قرار گیرد این است که نبایستی در زمان ان .شیفت را معلوم نماید
 منابع صوتی یا محل استقرار کارگر ایجاد شود ،وضعیت و شرایط کار

 يا ا صداي کوبه اي و ضربهبگيري مواجهه کارگر اندازه
گیری و ارزیابی صدای کوبه ای روشهای متنوعی از جمله ارتباط تراز فشار صوت با تعداد ضربه ها، بکار در گذشته برای اندازه

گردد. گیری و ارزیابی این نوع صدا با مالحظاتی شبیه به صدای پیوسته انجام میت لیکن در سالهای اخیر روش اندازهرفمی
گیری صدای بیشتر باشد. لیکن برای اندازه dB C 140شرط استفاده از این روش این است که تراز فشار پیک صوت نباید از 

ت که تراز فشار صوت را با توجه به مجموع مدت زمان مواجهه کارگر با ترازهای کوبه ای و مقایسه آن با حدود مجاز الزم اس
کوبه ای یا ضربه ای با جدول حدود مجاز مقایسه گردد. راه مناسبتر این است که مقادیر تراز صدای اندازه گیری شده و 

 .رددمجموع زمان مواجهه به تراز معادل یا دز تبدیل و با مقادیر مجاز مواجهه مقایسه گ
 به مجاز فقط شاغل فرد صورت در این دباش ثانیه 0.2 ضربه هر تداوم مدت و بل دسی 124 صوت فشار تراز اگر مثال طور به

 .می باشد روز در نوع این از صوتی ضربه 17 با مواجهه
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 ثبت ایستگاه
ندازه گیری صدا با دو نوع هدف سامانه برای ثبت اطالعات مربوط به ا ،همانگونه که در راهنمای صداسنجی نیز ذکر گردید

 یک نحوه ثبت ایستگاه به شرح ذیل توضیح داده شده است: ارزیابی طراحی شده که برای هر
ایستگاه پنجره دیگری برای بازرس جهت ثبت مقادیر " افزودن" دکمهپس از تکمیل اطالعات مربوط به واحد با فشردن 

 صداسنجی باز می شود.

 الف( ارزیابي محيطي صدا  
 را انتخاب نمائید. "افزودن ایستگاه "محیطی صدا دکمه جهت ثبت اندازه گیری 

 

 اندازه گیری محیطی صدا -9شکل 

در فرم نمایش داده شده  بازرس با توجه به نتایج سنجش، اطالعات مربوط به هر ایستگاه مورد سنجش را در محل خود ثبت 
 می نماید.

شماره ایستگاه به همراه تعداد شاغلین آن در محل مربوطه درج می شود. سپس تراز فشار صوت اندازه گیری شده ابتدا نام یا 
برحسب دسیبل در قسمت مربوطه ثبت می گردد. دقت گردد که سنجش صدا در شرایط واقعی کار و فعالیت دستگاههای 

شار صوتی اندازه گیری شده به همراه تعداد ایستگاه اندازه حداکثر تراز ف موجود انجام گیرد. در بخش زیرین جداول حداقل و
 دسیبل در قسمت مربوطه ثبت می شود.  85و  82و بین  85گیری شده باالی 

 

 

 ثبت ایستگاه -10شکل 
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 ب( ارزیابي مواجهه فردي شاغلين
ستگاههای اندازه گیری صرفاً درمحلهای توقف یا تردد گیری ها با هدف ارزیابی مواجهه کارگران باشد، ایچنانچه اندازه

نزدیک به حدود بیشتر و یا کارگران تعیین شده و اطالعات زیر درج می گردد. در مواردیکه نتایج سنجش محیطی صدا 
ور در توصیه شده و استاندارد باشد جهت ارزیابی و اظهار نظر در خصوص مواجهه کارگر و اینکه آیا کارگر با صدای زیان آ

 طول شیفت کاری مواجهه دارد یا خیر سنجش مواجهه فردی کارگر نیز توصیه می گردد.

 

 
 ارزیابی مواجه فردی شاغلین -11شکل 

 ابتدا نام یا شماره ایستگاه در محل مربوطه درج می گردد. -1
غلین دارای شرایط مشابهی از نظر مواجهه سپس تعداد کارگران شاغل در محدوده ایستگاه ثبت می گردد. ) این شا -2

 هستند( 

دسیبل جهت اظهارنظر  85ساعته پس از محاسبه برحسب دسیبل در قسمت مربوطه ثبت و با عدد  8تراز معادل مواجهه 
 ترازهای معرض در کاری شیفت طول در کارگر که آنجایی از. نهایی در خصوص مواجهه فردی کارگر مقایسه می گردد

 ارزیابی منظور به  صدا بررسی در ،ساعت در روز باشد 8می گیرد و یا شیفت کاری وی بیشتر یا کمتر از  ارقر  مختلف
 کارگر مواجهه های تراز از است، معمول نیز کار محیط زایمخاطره عوامل سایر برای که روشی همانند  کارگر، مواجهه
 با سپس ثبت، شده گیری اندازه مربوطه مواجهه زمان با همراه اجههمو بار هر تراز ابتدا روش این در. گیرندمی زمانی متوسط
مقدار  مقایسه معادل تراز های کاربرد از. گرددمی محاسبه زمانی دوره یک کارگربرای مواجهه معادل تراز زیر رابطه از استفاده

ساعته با تراز صدای  10در یک شیفت بطور مثال در صورتی که کارگر . است کارگر مواجهه ساعته 8 مجاز مقادیر باتراز صدا 
ن ساعته آ 8معادل دسیبل خواهد بود که در سامانه  96/85ساعته وی برابر با  8دسیبل مواجهه دارد تراز معادل مواجهه  85

  دسیبل ثبت می شود. 86یعنی حدود 

Leq :مواجهه معادل تراز (dB)                                                                   
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 تعداد شاغلین در معرض صدای بیش از حد مجاز با نظر کارشناس مربوطه ثبت می گردد. -3

 العات ایستگاه را ثبت می نماید. ذخیره، اط Tabدر انتها کارشناس با فشردن  -4
افزودن ایستگاه،  Tabدر این فرایند با توجه به وسعت کارگاه و دستورالعملهای موجود در خصوص ایستگاه بندی، با فشردن 

 مقادیر اندازه گیری شده برای سایر ایستگاهها نیز ثبت و به همین شکل ذخیره می گردد.
کارگاهی بخشی به منظور ثبت اطالعات مربوط به اقدامات کنترلی موجود یا انجام  در قسمت پایین بخش ثبت اطالعات واحد

 شده در بازدیدهای بعدی تعبیه شده است که به شکل زیر تکمیل می گردد:

 

 تکمیل اطالعات مربوط به مواجه فردی -12شکل 

ر بازدیدهای بعدی با انجام اقدامات فنی مهندسی و یا اقدامات زیان آور کارگاه د تی که مواجهه شاغلین با صدایدر صور
مدیریتی و یا تلفیقی از روشهای فوق کنترل و اصالح گردیده است با نظر کارشناس گزینه مناسب انتخاب و تکمیل می 

ثبت می نماید.  گردد. در سطر پایینتر بازرس تعداد شاغلین واحد مربوطه را که در معرض صدای بیش از حد مجاز می باشند
دقت گردد که جهت تکمیل این بخش سنجش محیطی صدا و نیز سنجش مواجهات فردی کارگر در نظر گرفته شود. تعداد 
شاغلینی که مواجهه غیر مجاز آنها پس از انجام اقدامات کنترلی )کنترلهای فنی مهندسی یا مدیریتی بدون در نظر گرفتن 

 جاز و مطلوب رسیده است، در مرحله بعد ثبت می شود.کاربرد وسایل حفاظت فردی( به سطح م
 در انتها تعداد شاغلینی که از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می نمایند درج می گردد. 

 پس از تکمیل مراحل فوق نتایج بازرسی در واحد ذخیره و وارد صفحه اصلی سنجش صدا در کارگاه می شویم.
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 صوص وضعیت صدای کارگاه نظریه نهایی کارشناس درخ

به این شکل که در صورتیکه در  این قسمت از فرم با توجه به نتایج حاصل از صداسنجی واحدهای کارگاهی تکمیل می شود.
دسیبل ثبت نکرده باشیم وضعیت صدای واحد کارگاهی  82ایستگاههای اندازه گیری شده در واحدها تراز صدای باالتر از 

دسیبل و یا باالتر ثبت  85بول می باشد. اما در صورتیکه در یکی از ایستگاههای سنجش صدا تراز حد قابل ق مناسب و در
کرده باشیم گزینه اول )در محدوده خطر( است را انتخاب می کنیم. در صورتی که در بین ایستگاههای اندازه گیری شده 

 حد مراقبت را انتخاب می کنیم. دوم دردسیبل ثبت کرده باشیم گزینه  85و پایین تر از  82صدای باالتر از 

 

 ثبت نظریه نهائی کارشناس -13شکل 

پس از ثبت اطالعات مرتبط با وضعیت صدای کارگاه، اقدامات کنترلی انجام شده برای کاهش صدا در تمامی واحدهای 
آور در کارگاه و تعداد شاغلینی که با انجام کارگاهی عالمت گذاری می شود. تعداد کل شاغلین در معرض صدای زیان 

اقدامات فنی مهندسی یا مدیریتی با صدای کنترل شده در کارگاه مواجهه دارند و تعداد شاغلینی که از وسایل حفاظت فردی 
ف ردی 3مناسب جهت کنترل مواجهه با صدا در کارگاه استفاده می نمایند ثبت می گردد. اعداد نمایش داده شده در این 

اخیر مجموع آمار شاغلین در معرض صدای زیان آور،  شاغلین در معرض با صدای کنترل شده و شاغلین استفاده کننده از 
وسایل حفاظت فردی مناسب واحدهای مختلف کارگاه می باشد که در محل مربوطه توسط سامانه محاسبه و ثبت می شود. 

 رج می شویم.در انتها دکمه  ذخیره را فشرده و از صفحه فوق خا
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 بخش دوم: ثبت سنجش استرس حرارتی
 
، جهت ثبت سنجش استرسی حرارتی واحد مورد نظر خود را با استفاده از فیلتر های س از ورود به سامانه جامع بازرسیپ

 را انتخاب نمائید. "سنجش استرس حرارتی"رده و دکمه  موجود در کارتابل واحد ها جست و جو ک

 
 جست و جوی واحد ها -14شکل 

 
 حرارتیانتخاب دکمه سنجش استرس  -15شکل 

استرس سنجش "ورد نظر راست کلیک کرده و دکمه میتوانید بر روی واحد م همچنین جهت ثبت سنجش استرس حرارتی
 .را انتخاب کنید  "حرارتی

 
 ود به فرم سنجش استرس حرارتی ) به وسیله راست کلیک (ور -16شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

  تكميل اطالعات عمومي سنجش

شرکتهای خصوصی ارائه )ابتدا نام مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی و یا آزمایشگاه یا هر مرجع صاحب صالحیت 
 که اندازه گیری را انجام داده است ذکر می گردد.  (دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

 نام و مدل دستگاه، تاریخ و ساعت سنجش در مکان مربوطه درج می گردد . 

 ای استاندارد کالیبره نمود.  قبل از هر بار اندازه گیری برای اطمینان از صحت کار دستگاه بایستی آن را با وسیله

 
 تکمیل اطالعات عمومی سنجش -17شکل 

سنجش استرس  "ا انتخاب نموده و بر روی دکمه سنجش واحد یا زیر واحد های مورد نظر ر پس از تکمیل اطالعات عمومی
 کلیک نمائید. "حرارتی

 
 ثبت سنجش حرارتی برای واحد / زیر واحد -18شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 

 کنیم :بخش افزودن نقاط اندازه گیری را انتخاب می شده و در واحد وارد ،به منظور ثبت اطالعات سنجش

 

 افزودن نقاط اندازه گیری -19شکل 

 در فرم نمایش داده شده اطالعات مربوط به نقاط اندازه گیری را وارد نمائید.

 

 تکمیل اطالعات مربوط به نقاط اندازه گیری -20شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 راههاي عمده دریافت گرما در محيط کار
 قسمت کارشناس با بررسی شرایط و محیط کاری روشهای تبادالت حرارتی بدن کارگر با محیط را تعیین می کند.در این 

بطور کلی سه روش عمده جهت دریافت استرسهای حرارتی از محیط توسط بدن کارگر وجود دارد. بطوریکه در صورت باال 
بدن توسط راههای جابجایی و تابش افزایش می یابد و در  بودن دمای محیط نسبت به بدن میزان انتقال حرارت از محیط به

 صورتی که بدن با مواد جامد یا مایع گرم تماس پیدا کند روش دریافت گرما از راه هدایت خواهد بود.

 

 راه های عمده دریافت گرما در محیط کار -21شکل 

 نوع محيط کار شاغل
یط کار شاغل یکی از گزینه های فضای کار غیر مسقف یا فضای کار سرپوشیده انتخاب می در این قسمت با توجه به مح

 شود.

 

 نوع محیط کار شاغل -22شکل 

 
 درجه تطابق افراد شاغل با محيط

 هه داشته باشد. روز پیاپی با گرما مواج 7معموالٌ فرد سازش یافته با گرما به کسی اطالق می شود که در محیط مذکور 

 

 درجه تطابق افراد شاغل با محیط -23شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 مدت زمان انجام کار
جهت ارزیابی مواجهه شغلی کارگر با استرس گرمایی،  مدت زمان انجام کار بعنوان فاکتور مهم دیگری محاسبه می شود. 

 جهت برآورد زمان مواجهه کارگر با گرما رعایت نکات زیر الزامی می باشد:

ساعت کار روزانه  8روز در هفته و  5برای  «استراحت -کار»مقادیر ذکر شده برای کار مداوم وقتی قابل اجرا است که برنامه  
تر حدود با دو توقف کوتاه مدت هر یک حدود پانزده دقیقه، یک نوبت در صبح و یک نوبت در بعد از ظهر و یک توقف طوالنی

استراحت »نیم ساعت برای ناهار همراه باشد. مواجهه با مقادیر بیش از حد مجاز شغلی عنوان شده وقتی مجاز است که 
 برنامه کار گنجانده شده باشد. در مواردی که در برنامه کار روزانه به جهت حرارت زیاد  در «اضافی

مه قبلی و یا موارد توقف توصیه شده برنا ها اعم از توقف بدونمنظور شده است، کلیه توقف «استراحت اضافی» محیط کار
 د.ار منظور نموت حین کحتوان به حساب زمان استراهای فنی را میا توقفیتوسط مدیریت 

 

 مدت زمان انجام کار -24شکل 

 درجه بارکاري شاغل
در برابر مواجهه با گرمای بیشتر از مقادیر مجاز باید درجه بار کاری برای هر یک از مشاغل تعیین و  محافظت کارگر جهت

 ین گردد:ی متناسب  با بار کاری شغل مورد نظر به شرح زیر تعییحد مجاز گرما
 

ی سبک در هنگام یشامل مشاغل دستی و بازو Btu/hr 800کیلوکالری بر ساعت یا  200کار سبک شامل متابولیسم حداکثر 
 باشد.های نشسته و یا ایستاده میهای کنترلی در حالتکار با ماشین
د راه رفتن ضمن بلندکردن و مانن Btu /hr 1400-800کیلوکالری بر ساعت یا  350تا  200شامل متابولیسم  کار متوسط

 باشد.هل دادن بار متوسط می
مانند کلنگ زدن و بیل زدن  Btu/hr 2000-1400کیلوکالری بر ساعت یا  500تا  350کار سنگین شامل متابولیسم  

 باشد.می

 باشد.مانند کار در معدن می Btu/hr 2000کیلوکالری بر ساعت یا  500کار خیلی سنگین شامل متابولیسم بیش از 

محاسبه  از طریقی در شغل مورد نظر یوقتی درجه بار کاری برای هر شغل تعیین شد میزان حد مجاز شغلی با استرس گرما
 .استاندارد محاسبه می شود با استفاده از جدول

و به مقدار  ی محیط کار تطابق یافته و لباس مناسب )مثالً شلوار و پیراهن سبک( بر تن داشتهیکلیه افراد با شرایط گرما
ºC 38  (ºF 4/100 )اند تا تحت شرایط کاری معین بدون افزایش دمای عمقی بدن از حد کافی آب و نمک استفاده نموده
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

. شاخص دمای تر گویسان توسط سامانه با بررسی دو فاکتور درجه بار کاری شاغل و مدت ی مؤثری داشته باشندیبتوانند کارا
 ی گرددزمان انجام کار محاسبه و درج م

 

 درجه بار کاری شاغل -25شکل 

 

 شاخص دماي تر گویسان استاندارد و در حد مواجهه 
ی اشاره دارد که یاز استرس گرما یآمده است به شرایط زیری که در جدول یمقادیر حد مجاز مواجهه شغلی استرس گرما

گرما مواجهه داشته باشند بدون آنکه اثرات سوء مشهودی در سالمت آنان توانند به طور مکرر  با تحت آن شرایط، شاغلین می
اند، که کلیه افراد با بر مبنای این فرض تعیین شده (WBGT) سانایجاد شود. مقادیر مذکور با شاخص دمای تر گوی

به مقدار کافی آب و نمک  ی محیط کار تطابق یافته و لباس مناسب )مثالً شلوار و پیراهن سبک( بر تن داشته ویشرایط گرما
ی ی( بتوانند کاراºF 4/100)  ºC 38اند تا تحت شرایط کاری معین بدون افزایش دمای عمقی بدن از حد استفاده نموده

زمان انجام کار  . شاخص دمای تر گویسان توسط سامانه با بررسی دو فاکتور درجه بار کاری شاغل و مدتمؤثری داشته باشند
 گردد.محاسبه و درج می

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدت زمان کار

 کار سنگین کار متوسط کار سبک
کار خیلی 

 سنگین
حد 

 مراقبت
 )عمل(

حد 
 مجاز

حد 
 مراقبت
 )عمل(

حد 
 مجاز

حد 
 مراقبت
 )عمل(

حد 
 مجاز

حد 
 مراقبت
 )عمل(

حد 
 مجاز

 - - - - 28 25 31 28  %100الی  75%
 - - 5/27 24 29 26 31 5/28  %75الی  50%
 28 5/24 29 5/25 30 27 32 5/29  %50الی  25%

 30 27 5/30 0/28 5/31 29 5/32 30 % 25الی  0%
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

  در واقع مشابه شرایط افراد سازش نیافته است و شرایطی را توصیف  راقبت )اقدام(مدح :1نکته
های پیشگیرانه کنترل مدیریتی و پایش فردی در استرس کند که درحدود توصیه شده برنامهمی

 گرفته شود. حرارتی بکار

  مقادیر  :2نکتهWBGT  باشد و به نزدیکترین رقم نسبت به نیم می درجه سانتیگرادبر حسب
 درجه گرد شده است.

محاسبه شده یا قرائت شده از دستگاه را در محل مربوطه یادداشت می نماید.  WBGTدر ادامه بازرس مقدار شاخص  
کلو می باشد. در صورتی که فرد لباسی با مقاومت حرارتی متفاوت از  6/0بر اساس پوشش معادل  WBGTمقادیر استاندارد 

کلو( به تن  6/0مقدار فوق پوشیده باشد، مقادیر استاندارد تغییر می نماید. در مواردی که فرد لباسی غیر از لباس سبک )
توسط کارشناس ثبت می  مشخص و WBGTدارد با استفاده از جدول زیر ضریب اصالحی مربوطه را در مقدار استاندارد 

نهایی و اصالح شده را محاسبه و ثبت می  WBGTپس از تعیین نوع لباس و مقدار عددی مربوطه، سامانه شاخص  گردد.

 نماید.

 

محاسبه شده  WBGTمقداری که باید به شاخص  مقدار کلو نوع لباس
 اضافه شود

 صفر 6/0 لباس کار تابستانی
 2 1 لباس کار یکسره نخی

 4 4/1 کار زمستانیلباس 
 6 2/1 لباس ضد آب

 10 2/1 لباس ضد بخارات شیمیایی
 
 

 را انتخاب کنید . "ذخیره  "پس از ورود اطالعات مربوط به نقطه اندازه گیری جهت ذخیره اطالعات دکمه 
 

 
 ذخیره اطالعات نقاط اندازه گیری -26شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

در ادامه ، تعداد کارگران در معرض با استرس گرمایی در واحد و تعداد ه نقاط اندازه گیری، العات مربوط بپس از ذخیره اط
کارگرانی که در صورت انجام اقدامات کنترلی مواجهه آنها با گرمای محیط کار واحد شغلی کنترل یا حذف شده است، توسط 

 کارشناس در محل مربوطه ثبت می شود.

د روش یا روشهای مورد استفاده جهت کنترل مواجهه کارگر با عامل گرما و رطوبت در در انتهای بخش ثبت اطالعات واح
 واحد مربوطه مشخص و تمامی اطالعات ذخیره می گردد.

 

 ورود روش کنترلی -27شکل 

 

 ویرایش نقاط اندازه گیری
را انتخاب  "ویرایش نقاط اندازه گیری"ورد نظر دکمه قطه اندازه گیری مدر صورت ورود نادرست اطالعات پس از انتخاب ن

 نمائید.

 

 ویرایش نقاط اندازه گیری -28شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 ذخیره نقاط اندازه گیری 
 را انتخاب نمائید. "ذخیره"ه اطالعات وارد شده دکمه پس از افزودن نقاط اندازه گیری مورد نظر برای ذخیر

 
 ذخیره نقاط اندازه گیری -29شکل 

 اظهار نظر نهایی کارشناس
پس از ثبت نتایج سنجش مربوط به هر واحد کارشناس نظریه نهایی خود را با عالمت گذاری یکی از گزینه های شاخص 

WBGT از حد مجاز میباشد و یا باالتر  کمتر از حد مراقبت و مناسب می باشد یا پایینتر از حد مجاز و در حد اقدام می-
 باشد اعالم می نماید.

 

 نظریه نهایی کارشناسی -30شکل 

در ادامه نظر کارشناس در خصوص روشهای مورد استفاده جهت کنترل مواجهه کارگر با گرما و رطوبت در واحدهای 
 کارگاهی ثبت می گردد. 

گرمایی کنترل شده  تنش هایاه و تعداد کل شاغلین در مواجهه با گرمایی در کارگ تنش هایتعداد کل کارگران در معرض 
 در کارگاه توسط سامانه محاسبه می شود که حاصل جمع جبری مقادیر ثبت شده در واحدها می باشد.

 در انتها با گزینه ذخیره نتایج سنجش استرس حرارتی کارگاه را ثبت می نماییم.
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 بخش سوم: ثبت سنجش روشنایی
واحد مورد نظر خود را با استفاده از فیلتر های موجود در  روشناییبه سامانه جامع بازرسی ، جهت ثبت سنجش پس از ورود 

 را انتخاب نمائید. "سنجش روشنایی"و دکمه  کارتابل واحد ها جست و جو کرده 

 

 ورود به کارتابل واحد ها ) ثبت سنجش روشنایی( -31شکل 

 

 انتخاب دکمه سنجش روشنایی -32شکل 

را  "روشناییسنجش "ورد نظر راست کلیک کرده و دکمه میتوانید بر روی واحد م همچنین جهت ثبت سنجش روشنایی
 .انتخاب کنید 

 

 ورود به فرم ثبت سنجش روشنایی ) از طریق راست کلیک( -33شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

  مومي سنجشتكميل اطالعات ع

 در این قسمت کاربر اطالعات عمومی کارگاه را به ترتیب زیر تکمیل می نماید:
ابتدا نام مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی و یا آزمایشگاه یا هر مرجع صاحب صالحیت )شرکتهای خصوصی ارائه 

 ردد.دهنده خدمات بهداشت حرفه ای( که اندازه گیری را انجام داده است ذکر می گ
در ادامه نام و مدل دستگاه نورسنج، تاریخ و ساعت نورسنجی، و وضعیت آسمان در حین اندازه گیری روشنایی با توجه به 

گیری برای اطمینان از صحت کار دستگاه بایستی قبل از هر بار اندازه آفتابی یا نیمه ابری بودن آن مشخص می گردد. ابری
باشند، الزم است لیبراتور( کالیبره نمود. از آنجایی که عوامل متعددی بر کار دستگاه مؤثر میآن را با وسیله ای استاندارد )کا

 از کالیبره بودن آن اطمینان حاصل شود. "برای هر بار استفاده از دستگاه قبال
 

 

 تکمیل اطالعات عمومی سنجش -34شکل 

 ثبت سنجش روشنایی
وارد   "سنجش روشنایی "مربوط به اطالعات عمومی با انتخاب واحد کارگاهی و فشردن دکمه پس از تکمیل اطالعات 

 صفحه جدیدی برای ثبت اطالعات واحد می شویم.

 

 فرم ثبت اطالعات سنجش روشنایی -35شکل 
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یا هر واحد در قسمت مربوطه بر حسب در بخش ثبت اطالعات واحد، مساحت واحد کارگاهی و پنجره های موجود در کارگاه 
متر مربع ثبت می شود. وضعیت پاکیزگی منابع روشنایی )المپها و حبابها(، وضعیت پاکیزگی پنجره ها  و نیز وضعیت سطوح 

متوسط و کثیف مشخص می شود. موقعیت قرارگیری پنجره ها، نوع  گزینه تمیز 3)دیوارها، سقف و کف( را با توجه به 
ن کننده روشنایی و نوع منابع روشنایی در بخش مرتبط ثبت می گردد. در ادامه با توجه به هدف اندازه گیری سیستم تامی

 یکی از بخشهای مربوط به سنجش روشنایی عمومی یا موضعی و یا هر دو تکمیل می گردد.

 

 ثبت اطالعات واحد -36شکل 

 سنجش روشنایی عمومی
پنجره زیر باز می شود. با توجه به نوع چیدمان منابع روشنایی کارگاه  " افزودن ایستگاه" از فشردن دکمه  در این بخش پس

یا واحد و مقایسه آن با یکی از الگوهای ششگانه، تعداد ایستگاههای مورد نیاز جهت سنجش روشنایی عمومی بدست می آید. 
 دازه گیری شده بر حسب لوکس ثبت و ذخیره می گردد.در جدول نام یا شماره هر ایستگاه و شدت روشنایی ان

 

 افزودن ایستگاه -37شکل 
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مکانهای با تردد در ادامه با توجه به نوع کار یا مکان در بخش خصوصیات مکان در شدت روشنایی عمومی یکی از گزینه های 
 150 مکانهای با توقف محدود افراد با شدت روشنایی توصیه شده لوکس، 100با شدت روشنایی توصیه شده  محدود افراد

کارهای لوکس و  250 کارهایی با دقت متوسط با شدت روشناییلوکس،  200 کارهای غیردقیق با شدت روشناییلوکس، 
وکس با لوکس انتخاب می گردد. در ادامه میانگین شدت روشنایی اندازه گیری شده بر حسب ل 300 دقیق با شدت روشنایی

 توجه به هر یک از الگوهای شش گانه محاسبه می شود.

 

 ثبت اطالعات مربوط به روشنایی عمومی -38شکل 

با مقایسه عدد بدست آمده با شدت روشنایی مورد نیاز مکان در ردیف باالیی وضعیت روشنایی عمومی واحد کارگاهی ارزیابی 
ر از میزان توصیه شده باشد تعداد شاغلین در معرض روشنایی عمومی نامناسب که همان تعداد می شود و در صورتی که کمت

 کارگران واحد می باشد در محل مربوطه یادداشت می شود. 
میانگین شدت روشنایی عمومی محاسبه شده، حداقل شدت روشنایی و شاخص یکدستی توزیع روشنایی که حاصل تقسیم 

 وسط شدت روشنایی می باشد پس از محاسبه در قسمت مربوطه ثبت می شود.شدت روشنایی حداقل بر مت

 ویرایش اطالعات سنجش 
میتوانید سنجش مورد نظر خود را تصحیح  "ویرایش اطالعات سنجش"طالعات نادرست ، به وسیله دکمه در صورت ثبت ا

 نمائید.

 

 ویرایش اطالعات سنجش -39شکل 
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 وشنایي موضعيسنجش ر
در صورتیکه با توجه به مقتضیات و نوع کار جهت اظهار نظر کارشناسی نیازمند بررسی روشنایی موضعی ایستگاههای کاری 

 ه بخش سنجش روشنایی موضعی وارد می شویم.، ب "افزودن ایستگاه"باشد با فشردن دکمه  
 

 

 نایی موضعیفرم ثبت اطالعات سنجش روش -40شکل 

پس از باز شدن پنجره مربوط به ثبت ایستگاه روشنایی موضعی نام یا شماره هر ایستگاه، تعداد کارگران شاغل در هر ایستگاه 
و شدت روشنایی اندازه گیری شده بر حسب لوکس ثبت و ذخیره می گردد. خصوصیات شغل در ایستگاه مدنظر و شدت 

)شدت  کارهای معمول غیر دقیقداگانه ای ثبت می شود. به این ترتیب که برای روشنایی متناسب با آن نیز در ردیف ج
)شدت کارهای دقیقلوکس(،  270)شدت روشنایی توصیه شده کارهای نسبتاً دقیقلوکس(،  250روشنایی توصیه شده 
 العاده دقیق کارهای فوقلوکس(،  500)شدت روشنایی توصیه شده کارهای خیلی دقیقلوکس(،  300روشنایی توصیه شده 

لوکس( انتخاب می شود، با مقایسه عدد مربوط به روشنایی سنجش شده با میزان  1000-500)شدت روشنایی توصیه شده 
روشنایی توصیه شده وضعیت روشنایی ایستگاه کاری مربوطه ارزیابی و تعداد شاغلین در معرض روشنایی نامناسب در آن 

 یره می گردد.ثبت شده و در ادامه اطالعات مربوطه ذخ
در بخش پایین فرم تعداد شاغلین در مواجهه با روشنایی نامناسب )روشنایی عمومی یا موضعی ( در واحد کارگاهی، تعداد 

 شاغلینی که روشنایی واحد آنها اصالح گردیده است و روشی که برای اصالح روشنایی به کار رفته است ثبت می شود.

 

 ثبت اصالحات شاغلین -41شکل 
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 اظهار نظر نهایي کارشناس:
پس از ثبت تمام اطالعات مرتبط با سنجش روشنایی، بازرس در خصوص وضعیت روشنایی کارگاه با انتخاب یکی از گزینه 
های )سیستم روشنایی کارگاه مطلوب است یا سیستم روشنایی کارگاه معیوب است و نیاز به اصالح دارد و یا نامطلوب است 

 و نیاز به بازمهندسی دارد( اظهار نظر می کند.

 

 اظهار نظر کارشناسی -42شکل 

روش اصالح روشنایی کارگاه، تعداد شاغلین در معرض روشنایی نامناسب کارگاه و نیز تعداد شاغلینی که با انجام اقدامات 
اعداد مجموع آمار شاغلین در معرض روشنایی نامطلوب و شاغلین کنترلی با صدای مناسب در کارگاه مواجهه دارند که این 

در معرض با روشنایی اصالح شده واحدهای مختلف کارگاه می باشند است که در محل مربوطه توسط سامانه محاسبه و 
 نمایش داده می شود. سپس دکمه  ذخیره را فشرده و از صفحه فوق خارج می شویم.

 

 

 ثبت اقدامات اصالحی کارگاه -43شکل 

 

 امکان پذیر میباشد. "کاربر ثبت کننده سنجش"و توسط  "روز جاری": حذف سنجش ها در مهمنکته 
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 IESNAالگوهاي شش گانه 
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 ارزیابی ارگونومیثبت 

 در سامانه جامع بازرسی
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 ارزیابی ارگونومی

  استفاده از با که این بخش اطالعات مربوط به ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در  : 1نکته
نجام شده اقدامات اصالحی ا همچنین واند انجام شدههر ریسک فاکتور  اختصاصیروشهای ارزیابی 

ی بدون ریسک فاکتورهای ارگونومیکدر مواقعی که هنگام بازرسی از کارگاه، . شودثبت می ،برای آنها
استفاده از روشهای ارزیابی اختصاصی ریسک فاکتور مربوطه شناسایی شده باشند، ثبت اطالعات 

و ثبت در  ام بازرسیعالوه بر شناسایی هنگمگر اینکه  نباید در این بخش انجام شود. مربوط به آنها
  د. باش شدهاز آن ریسک فاکتور انجام ارزیابی نیز  اختصاصی، با روشهای ارزیابی فرمهای بازرسی

 بخش اول: ثبت ارزیابی ارگونومی 
 شود:برای ثبت اطالعات مربوط به ارزیابی ارگونومی در سامانه مراحل ذیل انجام می

 کارگاهي مورد نظر انتخاب واحد
 (1د )قسمت کارتابل واحدها جستجو و انتخاب نماییی مورد نظر خود را از واحد کارگاه

 

 جو و انتخاب واحد مورد نظر(جستسنجش ارگونومی ) -44شکل 
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 ارزیابي ارگونومي ورود به بخش
 (  را بزنید.3) "ادامه"و دکمه  (2کلیک کرده )  "ارزیابی ارگونومی"ی زبانه بر رو

 
 )با کلیک بر روی زبانه(ارزیابی ارگونومی  ورود به بخش -45کل ش

زیابی ار"ورد نظر راست کلیک کرده و دکمه توانید بر روی واحد مارگونومی می ورود به بخش ارزیابیهمچنین جهت 
 را انتخاب کنید. "ارگونومی

 
 به وسیله راست کلیک(یابی ارگونومی )ارز ورود به بخش -46شکل 

 

 ) بخش دوم(ارزیابی ارگونومی  ورود به بخش -47شکل 
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                                                                                                                                        تنظيم تاریخ ارزیابي ارگونومي
 تاریخ ارزیابی به صورت زیر تنظیم میشود:

 

 انتخاب تاریخ ارزیابی -48شکل 

  فعال  ،شرکت خصوصی دارای مجوز بهداشت/ نام مرکز در این صفحه، قسمت مربوط به:  2نکته
به طور عات مربوطه اطالکند باشد و بر اساس دسترسی فردی که اطالعات ارزیابی را وارد مینمی

 خودکار در کارتابل ارزیابی و اصالحات ارگونومی ثبت خواهد شد. 
 ای شاغل در های انجام شده توسط کارشناسان بهداشت حرفهالزم به ذکر است که اطالعات ارزیابی

خدمات تشکیالت کارگاهی واحدهای کارگاهی تحت پوشش هر مرکز بهداشت شهرستان و مرکز 
به  "ریسک فاکتورهای ارگونومیکی فرم گزارش شناسایی و ارزیابی"یستی در قالب سالمت با جامع

ای شاغل در آن مرکز در این قسمت وارد آن مرکز ارسال گردد و توسط کارشناس بهداشت حرفه
های خصوصی دارای مجوز نیز با دسترسی مسؤول های انجام شده در شرکتگردد. اطالعات ارزیابی

 شود. می فنی آن شرکت وارد

  اطالعات مربوط به ریسک فاکتورثبت 

 ( کلیک کنید.6ارزیابی ارگونومی ) زبانهو بر روی ( 5کارگاهی مورد نظر را انتخاب )واحد 

 
 دکمه ثبت ارزیابی -49شکل 
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از لیست ریسک  را د نظرو ریسک فاکتور مور (7)کلیک کنید  "افزودن ریسک فاکتور"روی قسمت  در فرم باز شده بر
 .(8) انتخاب کنیدفاکتورهای موجود 

 

 افزودن ریسک فاکتور کلیک بر روی -50شکل 

 

 انتخاب ریسک فکتور -51شکل 
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 (9تعداد شاغلين در مواجهه با ریسک فاکتور )با نظر کارشناسي( ) ثبت

د که در فرایند کاری خود به نحوی با ریسک فاکتور سر و کار دارند و کارشناس باشتعداد شاغلینی میمنظور از این گزینه، 
ای در بررسی اولیه کارشناسی تشخیص داده است که ممکن است این افراد در مواجهه با ریسک فاکتور باشند. بهداشت حرفه

و بر اساس نتایج حاصله مشخص خواهد شد که چه تعدادی از  در واقع پس از ارزیابی این شاغلین در ریسک فاکتور مورد نظر
 باشند.  توان نتیجه گرفت که در مواجهه با آن میبیش از حد مجاز دارند و میمواجهه  ،این شاغلین با ریسک فاکتور مورد نظر

 
 در مواجهه )با نظر کارشناسی( وارد کردن تعداد شاغلین -52شکل 

 اطالعات مربوط به روش ارزیابي ثبت
ی مرتبط از لیست روشهای ارزیاب را روش ارزیابی مورد نظرسپس و ( 10)کلیک کرده  "افزودن روش ارزیابی "بر روی قسمت 
 .(11) انتخاب کنید ،با ریسک فاکتور

 
 افزودن روش ارزیابی -53شکل 
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 تخاب روش ارزیابی مرتبط با ریسک فکتور ان -54شکل 

به سؤال اطمینان از ( و 13(، دکمه ذخیره را زده )12) ارزیابی انتخاب شده را وارد کرده سطوح خطر روش درتعداد شاغلین 
 .(14های وارد شده، پاسخ دهید )صحت داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن و ذخیره یابیسطوح خطر روش ارزورود اطالعات  -55شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 
 اطمینان از صحت اطالعات -56شکل 
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  در این قسمت فقط الزم است تعداد شاغلین به تفکیک سطوح خطر مربوطه وارد شوند.  :3نکته
در ثبت شده  تعداد کل شاغلین ارزیابی شده در هر روش ارزیابی بر اساس جمع تعداد شاغلین

  سامانه محاسبه خواهد شد. توسط رزیابی،اروش  سطوح خطر

و اطالعات وارد شده را ذخیره  (15) را ثبت نموده "بی شده در ریسک فاکتور مورد نظرتعداد کل شاغلین ارزیا"سپس 
  .(16کنید)

 
 اطالعاتورود اطالعات تکمیلی و ذخیره  -57شکل 

  کل شاغلینی که در ریسک فاکتور انتخاب شده با بایست تعداد در این قسمت می :4نکته
ریسک  برایک واحد کارگاهی اند، ثبت شود. به عنوان مثال اگر در یروشهای مختلف ارزیابی شده

نفر با روش  20و RULAنفر با روش  10 "ایستگاه کار نامناسب/ وضعیت نامناسب بدن"فاکتور 
REBA  شود. رد میوا 30ارزیابی شده باشند، در این قسمت عدد 

 هه )با نظر کارشناسی(تعداد شاغلین در مواج"د که این عدد نبایستی بیشتر از باید دقت شو" 
باشد. در بعضی موارد ممکن است برای تعدادی از افراد از دو روش ارزیابی استفاده شده باشد. به 

 10باشند و می "بلند کردن/ پایین آوردن بار "نفر در مواجهه با ریسک فاکتور  15عنوان مثال 
نفر با روش معادله  5و  WISHAنفر با روش  8نفر،  10از این  اگر .اندنفر از آنها ارزیابی شده

NIOSH  ،برای  بنابرایناند. نفر با دو روش ارزیابی شده 3مشخص است که ارزیابی شوند
ید یک بار به ، این افراد با"تعداد شاغلین ارزیابی شده در ریسک فاکتور مورد نظر" محاسبه 

لین در مواجهه )با نظر تعداد شاغ"شانی حذف شوند. پس در این مثال حساب آمده و موارد همپو
نفر ثبت  10 "تعداد شاغلین ارزیابی شده در ریسک فاکتور مورد نظر"نفر و  15 "کارشناسی(

 شود. می
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 ویرایش روش هاي ارزیابي
  ارزیابی اشتباه کرده باشد، در این مرحله و قبل از ذخیره اطالعات  در صورتی که کاربر در ثبت اطالعات مربوط به روش

 (، ویرایش مورد نظر را انجام دهد. 18) "ویرایش روش ارزیابی"( و کلیک بر روی 17تواند با انتخاب روش ارزیابی )می

 

 ویرایش روش ارزیابی -58شکل 

 (19فاکتورها و روشهای ارزیابی ارگونومی )تأیید اطالعات مربوط به ثبت ریسک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت شدهیید اطالعات تأ -59شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

  کلیه مراحل ذکر شده در باال برای هر کدام از ریسک فاکتورهای ارگونومیکی موجود در  : 5نکته
ط به هر ریسک فاکتور وگیرد و در پایان ثبت اطالعات مربمحیط کار به طور جداگانه انجام می

به منظور ذخیره اطالعات مربوط به همان ریسک فاکتور کلیک و  "ذخیره"، دکمه ارگونومیکی
 شود.سپس تأیید اطالعات ثبت شده انجام می

  در صورتی که کارگاه، چند واحدی باشد بایستی مراحل مذکور برای ثبت ارزیابی  :6نکته
 د نظر انجام شود و پس از آن مراحل ذیل انجام شود.ارگونومی برای همه واحدهای کارگاه مور

 ریسک فاکتورویرایش 
-در صورتی که کاربر در ورود اطالعات مربوط به ریسک فاکتور اشتباه کرده باشد، در این مرحله و قبل از ذخیره اطالعات می

(، ویرایش مورد نظر را انجام 21) "ویرایش ریسک فاکتور"( و کلیک بر روی 20شده ) ثبتتواند با انتخاب ریسک فاکتور 
  دهد. در ضمن ویرایش روش ارزیابی هم در این مرحله قابل انجام است.

 

 

 

 

 

 

 ویرایش ریسک فاکتورها -60شکل 

 . (22د)انتخاب نمایی ثبت شده تجهت ذخیره اطالعارا  "ذخیره"ثبت یا ویرایش اطالعات مورد نظر، دکمه پس از 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذخیره اطالعات ثبت شده -61شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 (.23ید )ش داده شده، اطالعات ثبت شده را تأیید نمایدر صفحه نمای

 

 اطالعات ثبت شدهصحت یید تأ - 62شکل 

 . (24)کنید  عات ارزیابی ارگونومی کلیکاطالموفقیت آمیز در انتها بر روی تأیید پیام ثبت 
 

 

 ثبت موفقیت آمیز اطالعاتیید تأ -63شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

  روشهای ارزیابی متناظر با ریسک فاکتورهای مختلف در جدول ذیل ارائه شده است. الزم : 7نکته
 به ذکر است که نوع روش ارزیابی با توجه به نوع کار، ایستگاه کاری و اندام درگیر در هنگام کار

 شود.انتخاب می

 روش ارزیابی نوع ریسک فاکتور
 RULA - REBA - QEC - ROSA - OWAS ایستگاه کار نامناسب/ وضعیت بدنی نامناسب

 NIOSH - WISHAمعادله  بلند کردن/ پایین آوردن بار

 جداول اسنوك/ کشیدن بار کشیدن بار
 جداول اسنوك/ هل دادن بار هل دادن بار

 وك/ حمل بارجداول اسن حمل بار

 نظر کارشناس ابزار کار نامناسب
 نظر کارشناس حرکات تکراری

بایست بر اساس بررسی ذکر شده است، کارشناس می "نظر کارشناس" که ارزیابی بر اساس  "ابزار کار نامناسب"در مورد 
نامناسب بودن آن قضاوت نماید. برای موارد مورد نظر برای طراحی و استفاده از یک ابزار کار ارگونومیک، در مورد مناسب یا 

-OEL-Eراهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار "اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش ابزار دستی در کتاب 

 که از طریق آدرس:    "9509

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/راهنمای_ارزیابی_ارگونومی_در_محیط_کار.pdf 

   باشد، مراجعه نمایید.قابل دسترسی می

زا بودن این حرکات مشخص خواهد شد. الزم به ذکر است  آسیب "نظر کارشناس "نیز بر اساس  "حرکات تکراری"در مورد 
ثانیه می باشند، کارها و وظایف تکراری دانسته می شوند. در این زمینه  30ای کوتاهتر از دارای چرخه که کارها و وظایفی که

 مختلف بدن به شرح جدول زیر میباشد. سطح تکرار پر خطر براساس اندامهای

 تکرار در دقیقه ناحیه/ اندام بدن
 بار 5/2بیش از  شانه

 بار 10بیش از  بازو/ آرنج
 بار 10یش از ب ساعد/ مچ دست

 بار 200بیش از  انگشت

  راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار "موارد مذکور درOEL-E-9509"  .نیز آمده است 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/راهنمای_ارزیابی_ارگونومی_در_محیط_کار.pdf
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 بخش دوم: کارتابل ارزیابی و اصالحات ارگونومی
-میف شدن و همچنین قابل حذدر این قسمت اطالعات ارزیابی ارگونومی که در قسمت قبل ثبت شده است قابل مشاهده 

-در این بخش انجام میثبت اقدامات اصالحی مربوط به واحدهایی که ارزیابی ارگونومی برای آنها ثبت شده است، نیز باشد. 
و ثبت اطالعات مربوط  های ثبت شده، حذف ارزیابی"ارزیابی ارگونومی"های ثبت شده در قسمت برای مشاهده ارزیابی شود.

 شود:ل انجام میبه اصالحات ارگونومی مراحل ذی

 هاي ثبت شده در قسمت ارزیابي ارگونوميمشاهده ارزیابي -الف
 .(1) کلیک نمایید "هامدیریت کارتابل"بر روی گزینه 

 

 ورود به کارتابل  ارزیابی و اصالحات ارگونومی - 64شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

. این جستجو به (3) را جستجو نمایید ( و ارزیابی انجام شده2لیک کنید )ک "کارتابل ارزیابی و اصالحات ارگونومی "بر روی 
 باشد:چند طریق امکان پذیر می

 تقسیمات دانشگاهی ستجوی واحد ارزیابی شده از قسمت ج 

  وارد نمودن کد واحد ارزیابی شده 

  انجام شدهشماره سنجش وارد نمودن 

 را نیز تنظیم نمود.نی انجام ارزیابی بازه زمام شده، توان هنگام جستجوی ارزیابی انجامیدر صورت لزوم 

 

 انجام شده جوی ارزیابیجست -65شکل 

 . (4)اطالعات ثبت شده را مشاهده نمایید  وکلیک کرده  پس بر روی عالمت + کنار واحد ارزیابی شده مورد نظرس

 

 های انجام شدهمشاهده ارزیابی  -66شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 حذف ارزیابي ارگونومي ثبت شده –ب 

، و به وسیله فیلترهای موجود در این کارتابل، اطالعات سنجش های ثبت شده را "ارزیابی و اصالحات ارگونومی"در کارتابل 
     کلیک  "حذف سنجش"کمه روی دو بر ( 2)، سپس سنجش مورد نظر خود را انتخاب کرده (1) کنیم جو می جست و

 (.3) کنیممی

 

 حذف سنجش های انجام شده -67شکل 

پیام حذف موفقیت آمیز اطالعات ( و سپس 4کلیک کرده) "بله"در صورت اطمینان از حذف سنجش مورد نظر بر روی دکمه 
 (5نمائید) "تایید" را نیز

 

 تایید حذف سنجش مورد نظر -68شکل 

  باشد.امکان پذیر می "کاربر ثبت کننده سنجش"و توسط  "روز جاری"حذف سنجش ها در :8نکته 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 ثبت اصالحات ارگونومي -ج
  الزم به ذکر است که اطالعات اقدامات اصالحی انجام شده توسط کارشناسان بهداشت  :9نکته

داشت و مرکز ای شاغل در تشکیالت کارگاهی واحدهای کارگاهی تحت پوشش هر مرکز بهحرفه
فرم گزارش اقدامات اصالحی ریسک فاکتورهای "خدمات جامع سالمت بایستی در قالب 

ای شاغل در آن مرکز در به آن مرکز ارسال گردد و توسط کارشناس بهداشت حرفه "ارگونومیکی
های خصوصی دارای مجوز این قسمت وارد گردد. اطالعات اقدامات اصالحی انجام شده در شرکت

 شود. دسترسی مسؤول فنی آن شرکت وارد می نیز با

 .(2)کنیدکلیک  "ثبت اصالحات ارگونومی"( و بر روی گزینه 1را انتخاب کرده )واحد ارزیابی شده 

 

 یارگونوم اصالحات ثبت قسمت به ورود و شده یابیارز واحد انتخاب -69 شکل

 (.4) یدکلیک نمای "ارگونومی اصالحات"( و بر روی گزینه 3نتخاب کرده )را ادر فرم نمایش داده شده واحد مورد نظر 

 

 (دوم بخش)  یارگونوم اصالحات ثبت قسمت به ورود و شده انجام یابیارز انتخاب -70 شکل
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 (. 5کلیک کنید ) "ثبت اصالحات"گزینه بر روی 

 

 بت اصالحاتدکمه ث -71شکل 

 ثبت اطالعات مربوط به اقدامات اصالحي ارگونومي
ید ایشان انجام شده است را وارد نمایاقدام اصالحی براین (، تعداد شاغلینی که 6را انتخاب کرده )انجام شده اقدام اصالحی 

  .(8)کلیک کنید و بر روی دکمه ذخیره  (7)

 

 ربوط به اقدامات اصالحی ارگونومیثبت اطالعات م - 72شکل 

 ( .9) صحت اطالعات ثبت شده را تأیید نمایید

 

 یید صحت اطالعات ثبت شدهتأ -73شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 (10بر روی دکمه ذخیره کلیک نمائید)

 

 ذخیره اصالحات ثبت شده -74شکل 

 (11ید)صحت اطالعات ثبت شده را تأیید نمای

 

 تایید صحت اطالعات ثبت شده -75شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 اقدام اصالحي ثبت شدهویرایش 
در صورتی که کاربر در ثبت اطالعات مربوط به اصالحات ارگونومی اشتباه کرده باشد، در این مرحله و قبل از ذخیره اطالعات 

ویرایش "( و کلیک بر روی 12ریسک فاکتور و ارزیابی انجام شده از آن )تواند با انتخاب اطالعات ثبت شده مربوط به می
  رایش مورد نظر را انجام دهد و سپس ذخیره اطالعات را انجام دهد.(، وی13) "اصالحات

 

 ثبت شده اصالحاتویرایش  -76شکل 

 ي اطالعات مربوط به اصالحات ارگونومي ذخيره نهای
بایست برای ثبت اصالحات ارگونومی در ه کارگاه چند واحدی باشد، قبل از ذخیره نهایی اصالحات ثبت شده میکدر صورتی

 .(14)هایی اطالعات ثبت شده اقدام نمودزیر واحدهای دیگر نیز مراحل قبل انجام شود و سپس نسبت به ذخیره ن

 

 ی ثبت شده بر روی واحد و زیر واحد هاذخیره نهائی اصالحات ارگونوم -77شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 (15ید)بت شده را تأیید نمایصحت اطالعات ث
 

 

 تایید صحت اطالعات -78شکل 

 (16) یدنمای "تأیید"ت موفقیت آمیز اطالعات را نیز یید ثبو در انتها پیام تأ

 

 تایید ثبت موفقیت آمیز اطالعات -79شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

  م به ذکر است در زمینه اقدامات اصالحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی، در درجه اول الز :10نکته
گردد که باشد و کنترلهای مدیریتی فقط زمانی اجرا میمهندسی مورد نظر می -اقدامات اصالحی فنی

های مدیریتی شامل مواردی از مهندسی وجود نداشته باشد. کنترل -امکان اجرای اقدامات اصالحی فنی
و اختصاص بقیه شیفت کار به انجام کاری با ریسک فاکتور  بیل کاهش زمان مواجهه با ریسک فاکتورق

 های شغلی، وقفه کاری، گردش اضافه کردن محدود یا کار شیف طول ، کاهشکمتر یا بدون ریسک فاکتور
-زش به عنوان کنترلگردد در اینجا، آموباشد. یادآور میکار و .... می انجام سرعت بیشتر، کاهش استراحت

 باشد. های مدیریتی مد نظر نمی

  اقدام اصالحی به اجرا  نوع یک ،ممکن است برای همه شاغلین در مواجهه با یک ریسک فاکتور :11نکته
انتخاب چند نوع اقدام  با توجه به اینکه امکاندرنیامده باشد و اقدامات اصالحی متفاوتی انجام شده باشد. 

الزم است تعداد شاغلین به تفکیک هر کدام از اقدامات  ،ک فاکتور وجود دارداصالحی برای یک ریس
 اصالحی انجام شده، وارد شوند. 

  باشند:اقدامات اصالحی متناظر با ریسک فاکتورها به شرح ذیل می :12نکته 

 اقدام اصالحی نوع ریسک فاکتور
ایستگاه کار نامناسب/ وضعیت 

 بدنی نامناسب
 کنترلهای مدیریتی –نامناسب/ اصالح وضعیت بدنی نامناسب  اصالح ایستگاه کار

مکانیزاسیون خط  –استفاده از وسایل و تجهیزات کمکی حمل بار  -کاهش وزن بار  بلند کردن/ پایین آوردن بار
 کنترلهای مدیریتی -تغییر در شرایط حمل بار  –تولید و حذف حمل دستی بار 

تغییر در شرایط  –سیون خط تولید و حذف حمل دستی بار مکانیزا -کاهش وزن بار  کشیدن بار
 کنترلهای مدیریتی -حمل بار 

تغییر در شرایط  –مکانیزاسیون خط تولید و حذف حمل دستی بار  -کاهش وزن بار  هل دادن بار
 کنترلهای مدیریتی -حمل بار 

کانیزاسیون خط م –استفاده از وسایل و تجهیزات کمکی حمل بار  -کاهش وزن بار  حمل بار
 کنترلهای مدیریتی -تغییر در شرایط حمل بار  –تولید و حذف حمل دستی بار 

 کنترلهای مدیریتی -استفاده از ابزار کار مناسب  ابزار کار نامناسب
 کنترلهای مدیریتی -کاهش حرکات تکراری  حرکات تکراری

  به ذکر است که اقداماتی که سبب کاهش و الزم  "تغییر در شرایط حمل بار"در رابطه با آیتم  :13نکته
گیرند. این اقدامات عبارتند از: شوند، در این دسته قرار مییا حذف آسیبهای ناشی از حمل بار به بدن می

نزدیک کردن بار به بدن، ایجاد دستگیره برای بار، بلند کردن چند نفره بار، تبدیل بلند کردن بار به پایین 
.         ن بار به حمل بار، حمل بار به کشیدن بار و کشیدن بار به هل دادن بار و .......آوردن بار، پایین آورد

البته در ارزیابی صورت گرفته پس از انجام اقدام اصالحی باید مشخص شده باشد که این اقدام سبب 
  اصالح ریسک فاکتور مورد نظر شده باشد.
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محیط کار ثبت سنجش عوامل شیمیایی 

 در سامانه جامع بازرسی
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 

 سنجش شیمیایی منفردبخش اول: 
زمانی که ثبت اطالعات مربوط به سنجش یک آالینده شیمیایی که در طول یک شیفت کاری دارای تراکم های مختلفی است، در 

 محیط کار مورد نظر باشد از این زبانه )سنجش شیمیایی منفرد( استفاده می شود . 

 برای ثبت اطالعات مربوطه مراحل ذیل انجام می شود:  

 مورد نظرواحد اب انتخ
مورد نظر واحد کارگاهی پس از ورود به سامانه جامع بازرسی ، از کارتابل واحد ها و با استفاده از فیلتر های موجود در این بخش 

 خود را جست و جو کرده و انتخاب نمائید.

 

 ورود به کارتابل واحد ها انتخاب واحد مورد نظر -79شکل 

 

 خاب و کلیک روی زبانه سنجش شیمیایی منفرد  انت 

 

 

 انتخاب دکمه مربوطه -80شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

سنجش شیمیایی "ورد نظر راست کلیک کرده و دکمه همچنین جهت ثبت سنجش شیمیایی منفرد میتوانید بر روی واحد م
 را انتخاب کنید . "منفرد

 

 ود به فرم سنجش شیمیایی منفرد ) به وسیله راست کلیک(ور -81شکل 

 

 ثبت سنجش
ای مورد نظر را انتخاب و دکمه در فرم نمایش داده شده تاریخ سنجش را وارد نمائید و برای ثبت سنجش ، واحد یا زیر واحد ه

 را بزنید . "سنجش شیمیایی منفرد"

 

 ثبت سنجش -82شکل 
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 ثبت سنجش اهی رحهف ای راهنمای 

 عات عمومي سنجشتكميل اطال
 .، و در فرم جدید اطالعات مربوط به سنجش را وارد نمائید "سنجش مواد شیمیایی منفرد"پس از انتخاب دکمه 

 

 فرم ورود اطالعات سنجش -83شکل 

 

 تاریخ روز با کلیک کردن بر روی آیکن تقویم انتخاب می گردد.   تاریخ نمونه برداری:

-چک سمت چپ باکس مربوطه انتخاب میموجود با کلیک نمودن روی عالمت کو از لیست شیمیایی موجود در هوا: نوع ماده
   شود. به صورت کلی تعریف آئروسل، گاز و بخار و دمه فلزی به قرار زیر می باشد:

لیف، ، میست، دمه، مه، از: غبار واع آئروسل ها عبارتندسوسپانسیونی از ذرات جامد یا قطرات مایع در یک گاز است. ان آئروسل:
 .دود و مه دود. آئروسلها ممکن است با رفتار آئرودینامیکی و محل )های( ته نشینی آنها در سیستم تنفسی انسان متمایز شوند 

 ماده شیمیایی است که مولکولهای آن در فضایی که در آن محبوس شده اند مثل سیلندر یا مخزن به طور آزاد تحت شرایط :گاز
  دما و فشار نرمال حرکت میکند. فرض می شود که گازها هیچ شکل یا حجم معینی ندارند .

فاز گازی یک ماده شیمیایی است که در شرایط نرمال دما و فشار به شکل مایع یا جامد است. میزان بخار متصاعد شده یک  بخار:
  ر است .ماده شیمیایی بصورت فشار بخار بیان می شود و تابعی از دما و فشا

عبارت است از ذرات فلزی جامد که از سطح فلز مذاب خارج شده و در هوا منتشر می شوند و اندازه ای کمتر از یک  دمه فلزی:
  میکرون دارند .
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 انتخاب نوع ماده شیمیایی -84شکل 

برداری در این باکس ثبت می شود الزم به ذکر  تعداد دفعات نمونه تعداد دفعات نمونه برداری جهت مواجهه شغلی فرد:
است جهت تعیین مواجهه شغلی فرد حداقل یک نوبت و حداکثر چهار نوبت نمونه برداری در این سامانه پیش بینی شده است. 

 برحسب تعداد دفعات نمونه برداری عدد مربوطه در باکس نوشته می شود.  
 د با کلیک نمودن روی عالمت کوچک سمت چپ باکس مربوطه انتخاب می شود.  از لیست موجو نوع نمونه گیر و روش تجزیه:

نام ماده شیمیایی مورد نظر از لیست موجود با کلیک نمودن روی مربع کوچک سمت چپ باکس مربوطه  نام ماده شیمیایی:
 خود را جست و جو و انتخاب نمائید.

ماده  OEL-TWAباشد، در باکس بعدی میزان  TWAت مورد استفاده در این قسم OELدر صورتیکه نوع  :OEL نوع
 Cو یا  STELگزینه   OELشیمیایی انتخاب شده به همراه واحد آن توسط نرم افزار نشان داده می شود و در صورتیکه نوع 

ی خواهد برای آن ماده شیمیایی تعریف شده باشد، باکس مربوطه فعال شده و عدد آن را نمایش می دهد و در غیر این صورت خال
 ماند.  
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  افزودن اطالعات جدید  
  : باید اطالعات داخل این پنجره تکمیل شودهر نوبت نمونه برداری  برای ماده شیمیایی مورد نظر برای

 

 افزودن اطالعات جدید-85شکل 
 

 از داخل باکس مربوطه انتخاب می شود.   :نوبت نمونه برداری

 ر هر نوبت بسته به نوبت های نمونه برداری انجام شده برحسب لیتر بر دقیقه نوشته می شود.  د :دبی پمپ

در هر نوبت بسته به نوبت های نمونه برداری انجام شده برحسب ساعت به صورت عددی نوشته  :مدت زمان نمونه برداری
 می شود.  

 برداری انجام شده به صورت عددی نوشته می شود.  در هر نوبت بسته به نوبت های نمونه  : میزان تراکم آالینده

 

 ورود اطالعات نمونه برداری -86شکل 
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مندرج در صفحه اطالعات  OEL ینده بایستی حتماً با واحد میزانواحد میزان تراکم آال نکته بسیار مهم :
             اب شده آمونیاك باشد میزانعمومی این بخش یکی باشد. بعنوان مثال اگر ماده شیمیایی انتخ

OEL- TWA  این ماده توسط نرم افزارppm 25  نشان داده خواهد شد لذا میزان تراکم آالینده بایستی
   باشد. ppmبر حسب 

 "انصراف  "و در غیر اینصورت دکمه  "افزودن "شدن اطالعات جدید دکمه  پس از اطمینان از صحت اطالعات جهت اضافه
 تخاب کنید .را ان

ساعته توسط نرم افزار  8میانگین تراکم زمانی آالینده در یک شیفت   TWA – OELدر صورت انتخاب 
 (باکس قبل)ساعته  8نشان داده می شود. نرم افزار با مقایسه میانگین تراکم زمانی آالینده در یک شیفت 

  از است یا خیر .نشان می دهد که آیا مواجهه بیش از حد مج TWAبا حد مجاز مواجهه 

انتخاب شود، در قسمت افزودن ماده  Cیا  STELحدود مجاز شغلی ) OELاگر نوع   تذکر مهم:
شیمیایی باکس مدت زمان نمونه برداری غیرفعال شده و فقط باکس میزان تراکم آالینده ثبت میشود و 

 سنجیده می شود.   OEL-Cیا  OEL-STELمقدار آن با 

 

 OEL-Cیا  OEL-STELدر  فرم افزودن اطالعات  -87شکل 
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پس از افزودن اطالعات مورد نظر اطالعات مربوط به اقدامات کنترلی و تعداد شاغلین را وارد کرده و در نهایت برای ثبت 
 نهایی دکمه ذخیره را بزنید .

 

 

 ثبت اقدامات کنترلی و ذخیره نهائی -89شکل 
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 جش شیمیایی مخلوطسنبخش دوم: 
 

شیمیایی مخلوط  در صورت وجود داشتن چندین ماده شیمیایی در محیط کار ، جهت ثبت اطالعات از دکمه سنجش
 شود.سامانه جامع بازرسی تشریح مینمائیم، در ادامه نحوه ثبت سنجش شیمیایی مخلوط در استفاده می

 انتخاب واحد مورد نظر
سی ، از کارتابل واحد ها و با استفاده از فیلتر های موجود در این بخش واحد کارگاهی مورد پس از ورود به سامانه جامع بازر

 نظر خود را جست و جو کرده و انتخاب نمائید.
 مخلوطانتخاب و کلیک روی زبانه سنجش شیمیایی  

 

 دکمه ثبت سنجش شیمیایی مخلوط -88شکل 

سنجش  "یی مخلوط میتوانید بر روی واحد مورد نظر راست کلیک کرده و دکمه همچنین جهت ثبت سنجش شیمیا
 را انتخاب کنید . "شیمیایی مخلوط

 

 ورود به فرم ثبت سنجش شیمیایی مخلوط ) به وسیله راست کلیک ( -89شکل 
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 ثبت سنجش
های مورد نظر را انتخاب و دکمه ثبت سنجش ، واحد یا زیر واحد  در فرم نمایش داده شده تاریخ سنجش را وارد نمائید و برای

 را بزنید . "مخلوطسنجش شیمیایی "

 

 ثبت سنجش شیمیایی مخلوط بر روی واحد -90شکل 

 تكميل اطالعات عمومي سنجش
 .ط به سنجش را وارد نمائید، و در فرم جدید اطالعات مربو "مخلوطسنجش مواد شیمیایی  "پس از انتخاب دکمه 

 

 ورود اطالعات سنجش -91شکل 
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 ماده شیمیایی جدیدافزودن 
  : باید اطالعات داخل این پنجره تکمیل شودهر نوبت نمونه برداری  برای ماده شیمیایی مورد نظر برای

 

 افزودن ماده شیمیایی جدید -92شکل 

ز افزودن اطالعات مورد نظر اطالعات مربوط به اقدامات کنترلی و تعداد شاغلین را وارد کرده و در نهایت برای ثبت پس ا
 نهایی دکمه ذخیره را بزنید .

 

 افزودن اقدامات کنترلی  - 93شکل 

 امکان پذیر میباشد. "کاربر ثبت کننده سنجش"و توسط  "روز جاری": حذف سنجش ها در  مهم نکته

 


