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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 

 تعاریف
در راستای توسعه سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انجام و ثبت 

 اشد.بر سامانه جامع مدیریت بازرسی میاموکارشناسان امری مهم و یکی از اساسی ترین اطالعات بازرسی های انجام شده توسط 

ه کاربر نیاز دارد تا با نحو اهمیت باالیی برخوردار می باشند، از دسته اطالعات پایه ای بوده و ازبا توجه به این که این اطالعات 

این اطالعات صحیح  ات درستی را در سامانه وارد کند.تا بتواند اطالعاطالعات به صورت کامل آشنا شود  دقیق و صحیح ثبت

 ن دریافت گزارشات صحیح و در نتیجه امکان برنامه ریزی کاربردی و صحیحی را در اختیار مسئولین این بخش قرار میدهد.امکا

 گویده است، امید است این راهنما پاسخاز این رو راهنمایی در خصوص ثبت بازرسی های مربوط به بهداشت حرفه ای تهیه ش

 بازرسین بهداشت حرفه ای در خصوص نحوه ثبت بازرسی باشد.تمام ابهامات 

 

 بهداشت حرفه ای که امکان ثبت بازرسی از واحد های سامانه را دارند مناسب می باشد.این راهنما برای تمام سمت های 

 کامل مطالعه نمایید. است این راهنما را با دقت و خواهشمند

  



 یبهداشت حرفه ا یثبت واحد و بازرس راهنمای 

6 

 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 

 ورود به سامانه
 افیست ابتدا وارد وبسایت سامانه جامع مدیریت بازرسی شوید.برای ورود به سامانه ک

 میباشد. http://samanehjmb.behdasht.gov.ir  آدرس وبسایت سامانه جامع مدیریت بازرسی : 

حه ای در صف بخش حساب کاربری استفاده کنید. د بهپس از ورود به وبسایت میتوانید از گزینه سامانه جامع بازرسی برای ورو

  که نمایش داده میشود اطالعات ورود خود را وارد نمایید.

 

 ورود به سامانه -سایت سامانه -1شکل 

 سمت کاربری
حساب کاربری مورد نظر خود بعد از وارد کردن اطالعات ورود در صورتی که بیش از یک حساب کاربری فعال داشته باشید باید 

 را انتخاب و روی گزینه ورود کلیک کنید، بعد از ورود میتوانید سمت کاربری خود را در باالی صفحه اصلی مشاهده کنید.

 

 سمت کاربری -صفحه اصلی -2شکل 

  

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/
http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/
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 ثبت واحد کارگاهی
واحد های کارگاهی ثبت شوند، در ابتدا به نحوه ثبت واحد کارگاهی با توجه به این موضوع که اطالعات بازرسی باید برای 

ا هپیشرفته( واقع در مدیریت فرآیند میپردازیم. برای ثبت واحد کارگاهی جدید کافیست از کارتابل واحد ها/ واحد ها ) جستجوی

 ت واحد را انتخاب نمایید.بخش مدیریت کارتابل ها اقدام نمایید. و از میان گزینه های نمایش داده شده، گزینه ثب

 از پنجره نمایش داده شده گزینه واحد کارگاهی جدید را انتخاب بفرمایید.

 

 ثبت واحد کارگاهی جدید -کارتابل واحدها)جستجو پیشرفته( -3شکل 
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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 ثبت اطالعات کارگاه
 واحد کارگاهی را وارد کنید.به می بایست اطالعات مربوط در پنجره ثبت واحد کارگاهی جدید 

 

 انتخاب نوع واحد -ثبت احد -4شکل 

 گزینه واحد، نوع باکس در شده داده نمایش های گزینه از و کنیممی وارد جستجو باکس در را کاغذ کلمهبه عنوان مثال 

 .شود می داده نمایش سلولزی صنایع گروه خودکار بطور گروه باکس در که شود می مشاهده .کنیممی انتخاب را نظر مورد
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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 واحدثبت زیر 

را وارد کرده و یا نسبت به ویرایش اطالعات فعلی اقدام زیر واحد کارگاهی  میتوانید اطالعات مربوط به زیر واحد هادر بخش ثبت 

  نمایید.

 

 ثبت زیرواحدها -ثبت واحد -5شکل 

 گزینه مشاهده کنید 3میتوانید  زیر واحد هادر قسمت فوقانی پنجره ثبت 

  زیر واحد جدید: در صورتی که زیر واحد دارای متصدی مشترک با واحد اصلی باشد از این گزینه برای ثبت آن استفاده

 میکنیم

  از این گزینه استفاده و با زیر واحد های موجود: در صورتی که زیر واحد دارای متصدی مشترک با واحد اصلی نباشد

 آن را به واحد اصلی متصل میکنیم. ،استفاده از کد واحد مربوط به زیر واحد

 در محلی خارج از محدوده تحت پوشش کاربر ثبت کننده در صورتی که زیر واحدز محدوده: زیر واحد های خارج ا 

 .باشد از این گزینه برای ثبت استفاده میکنیم

ها با ساختار جدید در فیلم آموزشی مرتبط با همین موضوع آورده شده است که میتوانید از این آدرس آن  واحدنحوه ثبت زیر 

  ی+ ثبت بازرس دیثبت واحد با ساختار جد یآموزش لمیفرا مشاهده کنید    

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/1051/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7-.-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.html
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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 ثبت اطالعات عمومی کارگاه
وجه تفعالیت و وضعیت کارگاه وارد شود. در این بخش باید اطالعات عمومی کارگاه مانند عنوان واحد کارگاهی، نوع مالکیت، نوع 

 (1)داشته باشید، اطالعات را با دقت وارد کنید.

کنید، میتوانید با استفاده گزینه ذره بین نسبت به  مورد از مواد اصلی مورد استفاده در کارگاه را وارد 3در بخش بعد میتوانید 

 (2جستجوی مواد اصلی از لیست از پیش تعیین شده اقدام نمایید.)

 (3در قسمت تقسیمات می بایست تقسیمات دانشگاهی و کشوری که واحد کارگاهی در آن قرار دارد را وارد کنید.)

 (4عات هویتی کارفرما را وارد کنید.)در قسمت پایانی میتوانید اطالعات آدرس ، تماس و اطال

و در آخر با استفاده از گزینه ذخیره میتوانید اطالعات وارد شده را ذخیره کنید. بعد از ذخیره اطالعات واحد در لیست دریافت 

  (5کد واحد قرار میگیرد و در اسرع وقت کد واحد به آن تخصیص داده می شود.)

 

 ثبت اطالعات عمومی کارگاه -ثبت واحد-6شکل 

  



 یبهداشت حرفه ا یثبت واحد و بازرس راهنمای 

11 

 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 کارتابل واحد ها
در کارتابل واحد ها میتوانید اطالعات واحد هایی که در سامانه ثبت شده اند را با توجه به تقسیمات دانشگاهی خود مشاهده 

احد کارگاهی مورد نظر خود گزینه های جستجویی که در اختیار شما قرار دارد میتوانید برای جستجوی و کنید. و با استفاده از

 کنید. استفاده

 

 کارتابل واحد ها -7شکل 
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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 ثبت بازرسی
از لیست واحد های نمایش داده شده واحد مورد به منظور ثبت بازرسی بر روی واحد های موجود در کارتابل واحد ها میتوانید 

ایی که در اختیار شما قرار داده شده اند برای جستجو و انتخاب واحد کارگاهی مورد نظر خود را انتخاب و یا با استفاده از فیلتر ه

نظر استفاده کرده و بعد از انتخاب واحد و تغییر رنگ آن از گزینه بازرسی جدید ) جدید ( استفاده کنید و یا میتوانید با انتخاب 

 جدید ) جدید ( را انتخاب کنید. واحد و کلیک راست روی آن از لیست نمایش داده شده گزینه بازرسی

 

 ثبت بازرسی -کارتابل واحدها)جستجوی پیشرفته( -8شکل 
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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 صفحه ثبت بازرسی
بخش اول مشخصات واحد می باشد که شامل نام واحد، نوع واحد، کد  ی می باشد.صفحه ثبت بازرسی شامل چندین بخش اصل

در بخش دوم کاربر می بایست اطالعات عمومی بازرسی شامل نوع بازرسی ، تاریخ و ساعت بازرسی  (1)واحد و آدرس  می باشد.

اطالعات مربوط  واحددر بخش بعد شما میتوانید در لیست کارگاه و زیر واحد، واحد اصلی و در صورت وجود زیر  (2)را وارد کند.

 (3)به آنها را مشاهده کنید.

و انتخاب گزینه تعیین درجه خطر نسبت به تعیین درجه خطر زیر واحد به صورت  خاب زیر واحدر صورت لزوم با انتمیتوانید د

دستی اقدام کنید. و یا میتوانید بعد از انتخاب واحد و ثبت چک لیست اختصاصی مشاهده کنید چه درجه خطری به صورت 

 (4)تخصیص داده شده است. واحداتوماتیک برای آن زیر 

مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه نمایش چک لیست ها  ت میتوانید واحد و یا زیر واحدسبه منظور ثبت چک لی

 (5)کلیک نمایید.

 

 صفحه ثبت بازرسی -ثبت بازرسی -9شکل 

  تمامی واحدها الزامی و اجباری    برای  اختصاصیو  چک لیست عمومینکته مهم: تکمیل

 باشد.می
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 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 انتخاب چک لیست
بعد از انتخاب واحد و زدن گزینه نمایش چک لیست، پنجره ای به شما نمایش داده خواهد شد، که در این پنجره شما میتوانید 

 چک لیست های مربوط به واحد انتخاب شده را مشاهده و انتخاب کنید.

 سواالت آن چک لیست دسترسی پیدا کنید.میتوانید با انتخاب چک لیست مورد نیاز و انتخاب گزینه ثبت بازرسی به 

 باشد. چک لیست های عمومی و اختصاصی برای واحد اصلی نمایش داده میشود. واحدبدون زیر در صورتی که واحد انتخابی 

 

 ها به شکل زیر خواهد بود. واحدباشد، چک لیست واحد اصلی و زیر  واحددارای زیر در صورتی که واحد انتخابی 

 

 چک لیست های 

 واحد اصلی دارای

 زیر واحد 

 

 چک لیست های 

 زیر واحد
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 تکمیل چک لیست
 بعد از مشاهده سواالت چک لیست میتوانید نسبت به تکمیل آنها اقدام نمایید .

 ضاطالعات وارد شده در آخرین چک لیست به صورت پیش فر ،توجه داشته باشید به منظور سهولت در تکمیل چک لیست ها

 برای هر واحد نمایش داده میشود. در ثبت بازرسی جدید

 

 تکمیل چک لیست -ثبت بازرسی -10شکل 

 

  



 یبهداشت حرفه ا یثبت واحد و بازرس راهنمای 

16 

 تیم پشتیبانی سامانه جامع مدیریت بازرسی

 پیش نمایش سواالت
 پس از وارد کردن سواالت چک لیست میتوانید برای ثبت سواالت از گزینه پیش نمایش  استفاده کنید.

سواالت وارد شده را به منظور بررسی مجدد و اطمینان از صحت داده های وارد شده در صفحه پیش نمایش میتوانید تمام 

در صورتی که اشتباهی در ورود اطالعات رخ داده باشد میتوانید از گزینه انصراف استفاده کنید و مجدد به صفحه  مشاهده نمود.

 را انتخاب کنید.و پس از اصالح نواقص مجددا گزینه پیش نمایش  دسواالت چک لیست باز گردی

 

 پیش نمایش سواالت -ثبت بازرسی -11شکل 
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 حذف / تایید چک لیست ها
پس از تایید پنجره پیش نمایش میتوانید مشاهده کنید که در سمت راست چک لیست هایی که سواالت آنها تکمیل شده یک 

بر میتواند با انتخاب چک لیست تکمیل شده و انتخاب گزینه حذف عالمت تیک نمایش داده می شود، در صورت صالح دید کار

 بازرسی نسبت به حذف چک لیست تکمیل شده اقدام نماید.

همچنین در صورت مورد تایید بودن چک لیست های تکمیل شده، کاربر میتواند با استفاده از گزینه تایید نسبت به ذخیره اولیه 

 بازرسی اقدام نماید.

در چک لیست ذخیره شده است و برای ثبت بازرسی می بایست تنها اطالعات  باشید بعد از تایید این مرحله،** توجه داشته 

نسبت  "بدون نیاز به اقدامات قانونی"و یا  "نیاز به اقدامات قانونی"اطالعات را پس از بازبینی نهایی با انتخاب یکی از گزینه های 

 .**به ثبت بازرسی اقدام نمود، مراحل انجام این کار در ادامه نمایش و توضیح داده خواهد شد 

 

 

 حذف چک لیست های تکمیل شده -ثبت بازرسی -12شکل 
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 بازبینی اطالعات وارد شده
های تکمیل شده  د یا زیر واحد عنوان چک لیستپس از تایید چک لیست ها میتوانید مشاهده کنید که در ستون آخر هر واح

همچنین اطالعاتی مانند بعد کارگری که از چک لیست عمومی و یا درجه خطر که از چک لیست اختصاصی  نمایش داده میشود.

 د قابل نمایش هستند.انکه برای این منظور طراحی شده یمحاسبه میشود، در صورت تکمیل چک لیست مربوطه در ستون های

 در این بخش شما میتوانید مجدد اطالعات وارد شده را بررسی  و از صحت اطالعات وارد شده اطمینان حاصل نمایید.

 برای ثبت و ذخیره بازرسی میتوانید از گزینه پیش نمایش در انتهای صفحه بازرسی استفاده کنید.

 

 شده باز بینی اطالعات وارد -ثبت بازرسی -13شکل 
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 پیش نمایش نهایی
بعد از انتخاب گزینه پیش نمایش در صفحه بازرسی میتوانید یک بار دیگر اطالعات را قبل از ذخیره بازبینی کنید. در این پنجره 

از ها مشاهده نمایید و بعد از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده  واحدمیتوانید تمام سواالت وارد شده برای تمام واحد و زیر 

قسمت انتهایی پنجره نسبت به ذخیره یک مرحله ای ) بدون اقدامات قانونی ( ، چند مرحله ای ) همراه با اقدامات قانونی ( و یا 

 ذخیره موقت بازرسی اقدام نمایید.

 

 پیش نمایش نهایی اطالعات -ثبت بازرسی -14شکل 

 

چند مرحله و ذخیره بازرسی، اطالعات به کارتابل بازرسی منتقل شده و به بازرسی ثبت پس از انتخاب یکی از روش های یک یا 

 شده کد بازرسی منحصر به فرد تعلق میگیرد.
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 مشاهده بازرسی های ثبت شده

 کارتابل بازرسی
 به منظور مشاهده بازرسی های ثبت شده میتوانید از کارتابل بازرسی استفاده کنید.

را مشاهده کنید و با استفاده از فیلتر هایی که در اختیار دارید نسبت  تا دو ماه گذشتهدر کارتابل بازرسی میتوانید بازرسی ها 

 (1به جستجوی  بازرسی مورد نظر خود اقدام کنید.)

 تاریخ انجام و ثبت بازرسی راپس از جستجو و انتخاب بازرسی خود میتوانید اطالعاتی مانند نوع بازرسی ، نوع واحد ، نام واحد و 

 (3مشاهده کنید.)

 (3به منظور مشاهده بازرسی ثبت شده بعد از انتخاب بازرسی میتوانید گزینه نمایش بازرسی را انتخاب کنید.)

 .با استفاده از این گزینه میتوانید به سواالت چک لیست تکمیل شده در بازرسی مورد نظر دسترسی پیدا کنید

 

 نمایش بازرسی -کارتابل بازرسی15شکل 
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 کارتابل بازرسی آرشیو
این کارتابل فاقد بازرسی های روز جاری  ازرسی های ثبت شده را مشاهده کرد.در کارتابل بازرسی آرشیو میتوان تاریخچه ب

 :در این کارتابل امکان جستجو بر اساس سه نوع تاریخ وجود داردباشد. می

 در زمان ثبت بازرسی وارد میکند بازرسی از: تاریخ انجام بازرسی است که بازرساریخ ت 

  که بازرسی در سامانه ثبت می شود )تاریخ ثبت سیستمی(تاریخ ثبت بازرسی از: تاریخی 

 است تایید بازرسی در مراحل مختلف تایید تاریخ تایید بازرسی از: تاریخ 

 

 تاریخ های قابل جستجو -ل بازرسی آرشیوکارتاب -16شکل 

سرعت جستجو در این کارتابل به مراتب بیشتر از سایر کارتابل های بازرسی می باشد، همچنین فیلتر های اختصاصی بیشتری 

ه جستجوی ببا استفاده از فیلتر هایی که در این کارتابل موجود هست میتوان نسبت در این کارتابل در اختیار کاربر قرار میگیرد. 

 هر چه دقیق تر اطالعات اقدام نمود.

 

 فیلتر های پیشرفته -کارتابل بازرسی آرشیو -17شکل 
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 ثبت اقدامات قانونی
زرسی اپس از تکمیل چک لیست و ثبت بازرسی به صورت ثبت همراه با اقدامات قانونی ) ذخیره و نیاز به تایید چند مرحله ای ( ب

پس از طی کردن مراحل تایید ) با توجه به سمت ثبت کننده بازرسی، مراحل تایید متفاوت خواهد  روند تایید قرار میگیرد.در 

 بود ( بازرسی به وضعیت تایید نهایی خواهد رسید. در این وضعیت میتوان برای بازرسی اقدامات قانونی مرتبط ثبت کرد.

 

 :رد توجه قرار دادنکاتی که باید به منظور ثبت اقدامات مو

 .بازرسی به صورت همراه با اقدامات ثبت شده باشد 

 .وضعیت تایید بازرسی در حالت تایید نهایی باشد 

 

یا  و در کارتابل بازرسی ط  ثبت اقدامات قانونی را دارد، ابتدا آن بازرسی راکه شرای هایی بازرسی اقدامات برایبه منظور ثبت 

 در آورده و گزینه ثبت اقدامات قانونی را انتخاب کنید. به حالت انتخاب  بازرسی آرشیو

 در پنجره ثبت اقدامات قانونی نوع اقدام را از لیست اقدامات بهداشت حرفه ای انتخاب کنید.

 

 لیست اقدامات مرتبط -اقدامات قانونی  -18شکل 
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انتخابی دارای زیر واحد با متصدی غیر مشترک باشد میتوانید از لیست واحد واحد واحد مرتبط را انتخاب کنید. ) در صورتی که 

 مرتبط زیر واحد مورد نظر را انتخاب کرده و اقدام قانونی را مستقیماً برای متصدی زیر واحد ثبت کرد. (

را  صحداکثر تاریخ رفع نقدر صورتی که اقدام انتخاب شده دارای تاریخ مشخصی برای رفع نقص باشد از قسمت تاریخ میتوانید 

 و در انتها نوع فایل وورد خروجی اقدامات را انتخاب کرده و ذخیره کنید.انتخاب کنید. 

 

 حداکثر تاریخ رفع نقص -اقدامات قانونی  -19شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "موفق و پیروز باشید"

 

 

 

 

 

 


