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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 

 و تایید بازرسی بهورز در سامانه جامع بازرسیراهنمای ثبت 
ی، دسترسی در راستای توسعه سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

ی ایجاد گردیده در سامانه جامع بازرس "بهورز خانه بهداشت"ای انجام شده توسط سمت جهت  انجام و ثبت اطالعات بازرسی ه

 است.

. کاربر نیاز دارد تا با نحوه با توجه به این که این اطالعات از دسته اطالعات پایه ای بوده و از اهمیت باالیی برخوردار می باشند 

ین اطالعات صحیح اوارد کرده،  بتواند اطالعات درستی را در سامانهدقیق و صحیح ثبت اطالعات به صورت کامل آشنا شود، تا 

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

ی انجام شده یید بازرسی هااز این رو راهنمایی در خصوص ثبت بازرسی های مربوط به سمت بهورز خانه بهداشت و نحوه تا

جامع بازرسی  توسط این سمت تهیه شده است، امید است این راهنما جواب گوی تمام ابهامات بهورزان و کارشناسان سامانه

 در خصوص نحوه ثبت و تایید بازرسی باشد.

 ورود به سامانه 
مه عبور س از وارد کردن نام کاربری و کلرا تایپ کرده و پ samanehjmb.behdasht.gov.irبرای ورود به سامانه، آدرس 

 می توان وارد حساب کاربری شخصی خود شوید.

 

 ورود به سامانه -1 شکل
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 ورود به کارتابل واحد ها 
شاهده نشگاهی خود مدر کارتابل واحد ها میتوانید اطالعات واحد هایی که در سامانه ثبت شده اند را با توجه به تقسیمات دا

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

 استفاده کنید.

 

 ورود به کارتابل واحدها -2 شکل

 

 جست و جو در کارتابل واحد ها -3 شکل
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 یثبت بازرس
ده شده واحد مورد به منظور ثبت بازرسی بر روی واحد های موجود در کارتابل واحد ها میتوانید از لیست واحد های نمایش دا

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

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

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

 

ر دو نوع واحد هثبت بازرسی از  نکته: با توجه به دسترسی بهورز به واحد های محیط و حرفه ای ، امکان

 های محیط و حرفه ای میسر میباشد.

 ثبت بازرسی فرم
صفحه ثبت بازرسی شامل چندین بخش اصلی می باشد. بخش اول مشخصات واحد می باشد که شامل نام واحد، نوع واحد، 

، تاریخ و ساعت ل نوع بازرسیات عمومی بازرسی شام( در بخش دوم کاربر می بایست اطالع1کد واحد و آدرس  می باشد.)

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

 (3اطالعات مربوط به آنها را مشاهده کنید.)

 بت بازرسی از واحدث - 4 شکل
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

یر واحد به صورت ت به تعیین درجه خطر زمیتوانید در صورت لزوم با انتخاب زیر واحد و انتخاب گزینه تعیین درجه خطر نسب

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

 (4اتوماتیک برای آن زیر واحد تخصیص داده شده است.)

های حرفه ای  بازرسی از واحد: توجه داشته باشید گزینه تعیین درجه خطر تنها در صورتی که ثبت نکته

 انجام شده باشد، نمایش داده میشود.

یش چک لیست ها به منظور ثبت چک لیست میتوانید واحد و یا زیر واحد مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه نما

 (5کلیک نمایید.)

 

 فرم ثبت بازرسی - 5 شکل

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

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

 نید.کپیدا  میتوانید با انتخاب چک لیست مورد نیاز و انتخاب گزینه ثبت بازرسی به سواالت آن چک لیست دسترسی
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 

 انتخاب چک لیست ها و ثبت بازرسی - 6شکل 

دارای زیر واحد  نکته: در صورتی که ثبت بازرسی از واحد های حرفه ای انجام شده باشد، و واحد کارگاهی

 باشد؛ چک لیست های عمومی و اختصاصی برای واحد اصلی نمایش داده می شود.

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

 ضیش فرتوجه داشته باشید به منظور سهولت در تکمیل چک لیست ها اطالعات وارد شده در آخرین چک لیست به صورت پ

 در ثبت بازرسی جدید برای هر واحد نمایش داده میشود..

 

 ورود اطالعات چک لیست ها - 7 شکل
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

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

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

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

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

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

میتواند با انتخاب چک  ی که نیاز به حذف چک لیست تکمیل شده داشته باشید،عالمت تیک نمایش داده می شود، در صورت

 لیست تکمیل شده و انتخاب گزینه حذف بازرسی نسبت به حذف چک لیست تکمیل شده اقدام نماید.

با استفاده از گزینه تایید نسبت به ذخیره  می بایستت مورد تایید بودن چک لیست های تکمیل شده، کاربر همچنین در صور

 اولیه بازرسی اقدام نماید.

** توجه داشته باشید بعد از تایید این مرحله، تا کنون هیچ اطالعاتی به صورت نهایی ذخیره نشده است و 

یی نشوند هیچ اطالعاتی به عنوان بازرسی برای واحد ذخیره در صورتی که اطالعات وارد شده ذخیره نها

 نخواهد شد.**

 پیش نمایش و ذخیره چک لیست ها - 8 شکل
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 

 حذف چک لیست ها - 9 شکل

 بازبینی اطالعات وارد شده
یشود، پس از تایید چک لیست ها در ستون آخر هر واحد یا زیر واحد عنوان چک لیست های تکمیل شده نمایش داده م

زیر واحد  مانند بعد کارگری که از چک لیست عمومی و یا درجه خطر که از چک لیست اختصاصی و برایهمچنین اطالعاتی 

مایش نقابل قرار گرفته است ها محاسبه میشود، در صورت تکمیل چک لیست مربوطه در ستون های که برای این منظور 

 هستند.

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

 از گزینه پیش نمایش در انتهای صفحه بازرسی استفاده کنید.می بایست بازرسی  نهایی برای ثبت و ذخیره

 

 بازبینی اطالعات وارد شده - 10 شکل
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 پیش نمایش نهایی
نی کنید. در این ی میتوانید یک بار دیگر اطالعات را قبل از ذخیره بازبیبعد از انتخاب گزینه پیش نمایش در صفحه بازرس

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

 قدام نمایید.اراه با اقدامات قانونی( )هماز دکمه ذخیره و نیاز به تایید چند مرحله ای شده از قسمت انتهایی پنجره 

 

 یذخیره نهایی بازرس - 11 شکل

صورت چند  در سامانه ثبت میگردد به "بهورز خانه بهداشت"نکته: تمامی بازرسی هایی که توسط سمت 

ودن بازرسی توسط ب "بدون اقدامات"و یا  "با اقدامات"مرحله ای)همراه با اقدامات قانونی( ثبت میگردد و 

شت کاردان/ کارشناس بهدا "و  "کاردان/کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت"سمت 

 در هنگام تایید بازرسی مشخص میگردد. "حرفه ای مرکز خدمات جامع سالمت

 رد تعلق میگیرد.صر به فپس از ذخیره بازرسی، اطالعات به کارتابل بازرسی منتقل شده و به بازرسی ثبت شده کد بازرسی منح

 مشاهده بازرسی های ثبت شده

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

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

 (1ازرسی مورد نظر خود اقدام کنید.)به جستجوی  ب

خ انجام و ثبت بازرسی پس از جستجو و انتخاب بازرسی خود میتوانید اطالعاتی مانند نوع بازرسی ، نوع واحد ، نام واحد و تاری

 (2را مشاهده کنید.)

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

 د.با استفاده از این گزینه میتوانید به سواالت چک لیست تکمیل شده در بازرسی مورد نظر دسترسی پیدا کنی
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 سمت بهورزسی اهی نحوه ثبت و اتدیی بازرراهنمای 

 

 مشاهده اطالعات بازرسی های ثبت شده - 12 شکل

 روند تایید بازرسی های ثبت شده توسط بهورز در سامانه جامع بازرسی
 د.قانونی بر روی بازرسی های ثبت شده نیاز به تایید بازرسی توسط سمت های مربوطه میباشجهت ثبت اقدامات 

بت میگردد در سامانه ث "بهورز خانه بهداشت"تمامی بازرسی هایی که توسط سمت  ،ذکر گردید قبالهمانطور که در قسمت 

بازرسی توسط سمت  بودن "بدون اقدامات"و یا  "اتبا اقدام"به صورت چند مرحله ای)همراه با اقدامات قانونی( ثبت میگردد و 

ت جامع کاردان/ کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز خدما "و  "کاردان/کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت"

 در هنگام تایید بازرسی مشخص میگردد. "سالمت

به  "رفه ای مرکز خدمات جامع سالمتکاردان/ کارشناس بهداشت محیط/ ح"جهت تایید بازرسی های ثبت شده با سمت 

 صورت زیر عمل میکنیم :

 ورود به کارتابل بازرسی
( 3)کاری ه کارتابل ( گزین2( ، مدیریت کارتابل ها )1پس از ورود به سامانه با سمت های مربوطه از بخش مدیریت فرآیند ها )

 را انتخاب نمائید.
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 کاریبل ورود به کارتا - 13 شکل

 تایید بازرسی
جهت تایید  در کارتابل کاری تمامی بازرسی هایی که در انتظار تایید توسط سمت مربوطه میباشند نمایش داده میشوند؛

 "تایید بازدید/ممیزی"ه ، بازرسی مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکم"بازرسی های در انتظار تایید"بازرسی مورد نظر در تب 

 .کلیک کنید

 

 تایید بازرسی - 14 شکل
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 در فرم نمایش داده شده وضعیت ثبت بازرسی را مشخص نمائید.

 ثبت اقدامات قانونیتایید همراه با 
 .با انتخاب این گزینه تایید بازرسی به صورت چند مرحله ای )همراه با اقدامات قانونی( انجام میشود

 ات قانونیتایید بدون نیاز به ثبت اقدام
 با انتخاب این گزینه تایید بازرسی به صورت تک مرحله ای )بدون اقدامات قانونی( انجام میشود.

امکان ثبت اقدامات  "تایید بدون نیاز به ثبت اقدامات قانونی"در صورت انتخاب گزینه توجه نمایید، نکته : 

 قانونی برای بازرسی میسر نمی باشد.

در صورت انصراف،  کلیک کنید و "تایید بازدید/ ممیزی"رد نیاز جهت تایید بازرسی بر روی گزینه پس از انتخاب گزینه های مو

 کلیک کنید. "انصراف"بر روی گزینه 

 

 تایید بازرسی - 15 شکل

 عدم تایید بازرسی
 کلیک نمائید. "عدم تایید بازدید/ممیزی"جهت عدم تایید بازرسی بر روی دکمه 

 "ید بازدید/ممیزیعدم تای"را وارد کرده و جهت ذخیره نهائی بر روی دکمه  بازدیدر فرم نمایش داده شده دالیل عدم تایید د

 کلیک کنید. "انصراف "و در صورت انصراف بر روی دکمه 

 

 عدم تایید بازرسی - 16 شکل
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ید شده و ادامه توسط بازرس، اطالعات ثبت شده به عنوان یک بازرسی تای توجه داشته باشید پس از تایید بازرسی ثبت شده 

ز مسئول بهداشت محیط/حرفه ای مرک "، "مسئول مرکز خدمات جامع سالمت"تایید بازرسی توسط سمت های  سناریو

 و رئیس مرکز بهداشت انجام میشود.  "بهداشت

ت، به رسی های انجام شده توسط هر سمجهت بررسی سمت های ثبت کننده بازرسی و نحوه تایید باز

 سناریو تایید بازرسی مراجعه نمائید.

 

  تایید بازرسی سناریو -17 شکل

 ثبت اقدامات قانونی
رحله ای ( بازرسی مراه با اقدامات قانونی ) ذخیره و نیاز به تایید چند بازرسی به صورت هم تاییدپس از تکمیل چک لیست و 

تایید متفاوت  تایید قرار میگیرد، پس از طی کردن مراحل تایید ) با توجه به سمت ثبت کننده بازرسی، مراحل سناریودر 

 ونی مرتبط ثبت کرد.زرسی اقدامات قانخواهد بود ( بازرسی به وضعیت تایید نهایی خواهد رسید. در این وضعیت میتوان برای با

 

 دهید به شرح زیر میباشد:نکاتی که باید به منظور ثبت اقدامات مورد توجه قرار 

 .بازرسی به صورت همراه با اقدامات ثبت شده باشد 

 .وضعیت تایید بازرسی در حالت تایید نهایی باشد 
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  ماه گذشته باشد 2نباید از تاریخ انجام بازرسی بیش از. 

 

ه منظور ثبت اقدامات برای بازرسی هایی که شرایط  ثبت اقدامات قانونی را دارد، ابتدا آن بازرسی را در کارتابل بازرسی  به ب

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

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

در صورتی که بازرسی از واحد های دارای زیر واحد انجام شده است، واحد مرتبط را انتخاب کنید. ) در صورتی که واحد انتخابی 

دارای زیر واحد با متصدی غیر مشترک باشد میتوانید از لیست واحد مرتبط زیر واحد مورد نظر را انتخاب کرده و اقدام قانونی 

 اً برای متصدی زیر واحد ثبت کرد. (را مستقیم

در صورتی که اقدام انتخاب شده دارای تاریخ مشخصی برای رفع نقص باشد از قسمت تاریخ میتوانید حداکثر تاریخ رفع نقص 

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

امکان  "بهورز خانه بهداشت"برای سمت  "اندروید بازرسی"ثبت بازرسی با نرم افزار داشته باشید توجه 

 پذیر میباشد.

 (1ثبت اقدامات قانونی ) - 18 شکل

 (2ثبت اقدامات قانونی ) - 19 شکل
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 ک های دانلود ارائه شده؛ دانلود نمائید.افزار اندروید بازرسی را با اسکن کردن بارکد زیر و یا از طریق لیننرم 
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