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 بسمه تعالی

 

 

 مقدمه:
 و خیل عظیمی کشور ما می باشددر حال حاضر در جهان و حتی معضالت دنیای صنعتی مهمترین از  صوتیآلودگی  شکبدون 

ندگی ماشینی سبب شده ز .آن در مخاطره اندمواجهه با ناشی از  پیامدهایاز افراد در محیط کار یا در محیط زندگی خود از 

ن کاهش شنوایی شایع تری .صدا همزیستی توأم با ناراحتی را تحمل نماید مولد است که انسان در محیطی پر استرس با منابع

ین عارضه یا بیماری ناشی از مواجهه با مقادیر بیش از حد مجاز با عامل زیان آور فیزیکی صدا در محیط های شغلی و مهمتر

صدا به صورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی تاثیر سوء داشته باشد. البته این تاثیر  می باشد.

یت داشته باشد که سبب اختالل فیزیولوژیک در بدن نماید. در محیط های کاری نیز از نظر اپیدمیولوژیک زمانی می تواند اهم

دهنده  صدا با ایجاد اختالل یا مزاحمت در ارتباطات شما و ادراک عالیم هشدار صدا از این دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد.

متی شده و در نهایت می تواند موجب افت می تواند موجب ایجاد حادثه شود. صدا می تواند باعث مشکالت مزمن برای سال

از یک سو، تعداد کثیری از شاغلین به  .را تشکیل می دهد هاصدا جزیی از زندگی انسان همروزا به طور کلیشنوایی گردد. 

 واسطه حرفه خود مجبور به مواجهه با این عامل فیزیکی اند ، از سوی دیگر آلودگی صوتی به دلیل کثرت منابع در شهرها و

مدیریت شهری در مهم در یکی از معضالت بطوریکه  ،محیطهای زندگی شهری خطری جدی برای شهروندان محسوب می شود

اگرچه صدا دارای اثرات نامطلوب جسمی و روحی و  جوامع مختلف در بخش حفاظت محیط زیست، آلودگی صدا می باشد.

دارد اما ناگزیر در محیطهای شغلی و محیط زیست انسانها  اجتماعی است و در خصوص پیشگیری و کنترل آن اتفاق نظر وجود

 تولید و منتشر می گردد.
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 وضعیت موجود :
 1397ل دهد که در سا نشان میبدست آمده از سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار بررسی آخرین آمار و اطالعات  

، اغلش و سیصد هزار نفر حدود سه میلیون با جمعیت کارگری بازرسی شده  کارگاه تحت پوششاز بین ششصد و هشتاد هزار 

 شاغلین درصد 17.5که به تبع آن موجب گردیده   عامل فیزیکی صدا وجود دارد  های کشور کارگاه درصد 21بطور متوسط در 

رهای موجود در از سوی دیگر مطابق با آخرین آما شغلی خود باشند. هایحیطم صدا در مواجهه بادر  ی بازرسی شدهکارگاهها

زی برنامه ری ولزوم توجه حدود نود هزار شاغل مبتال به افت شنوایی در معاینات شغلی شناسایی گردیده است که  1396سال 

 حیطدر مصدا را عامل فیزیکی   و کنترل یا حذف ارزشیابی ،فعالیتهــــــــای مرتبط با شناسایی، اندازه گیری  در خصوص

 زد.آشکــار می سا مهمترین عوامل فیزیکی موثر بر سالمت شاغلین ی بعنوان یکی ازکار های

 

 روند اجرا:

یکی از فیزیکی محیط کار بعنوان  سرو صدا در محیط کار شاغلین با احراز اولویت اول در بین شاخصهای عوامل زیان آور

 ارزشیابی و شناسایی، لحاظاثرگذار بر سالمت شاغلین همواره مورد توجه متخصصین این رشته از  زیان آور املومهمترین ع

واجهه م است و بعبارتی افت شنوایی ناشی از شنوایی در بزرگساالن کاهش علل ترین بلند یکی ازشایع کنترل بوده است. صدای

 .ای شغلی صنعتی در سراسر جهان می باشددر تمام محیطهصدا یکی از شایعترین بیماریهای ناشی از کار  با

ــور    ــغلی کش ــدا در محیط های ش ــک فاکتور ص ــعیت ریس ــی آمار و ارقام موجود از وض ــاماندهی با بررس لزوم توجه به س

ـای مرتبط با شناسایی، اندازه گیری           ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط  در محی زیان آور صدایعامل فیزیکی  و کنترل یا حذف ارزشیابی ،فعالیته

شغلی بعنوان  شاغلین   های  سالمت  ــار می    یک عامل موثر فیزیکی بر  ـــ شکـ سازماندهی فعالیتهای     .گرددآ ساس  بر این ا

شت حرفه ای در بخش دولتی  صی    بهدا صو صنایع و کارخانجات و نیز        و بخش خ ستقر در  شت حرفه ای م سان بهدا شنا )کار

سالم برای کارگران  مناسب  محیط کارجهت تأمین  شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای(     الزم به نظر  و 

 می رسد.

 توسط بازرسان بهداشت ریسک فاکتور صدای زیان آوربر این اساس با تمرکز بر برنامه بازرسی و شناسایی کارگاههای دارای 

یی د شناساحرفه ای در ابتدای برنامه الزم است آمار و اطالعاتی از کارگاهها، صنایع و شرکتها که مشمول این برنامه می باشن

بدین منظور جهت شناسایی و ثبت شود.  صداو اطالعات آنها در سامانه بازرسی بعنوان یک کارگاه دارای عامل زیان آور 

از فرمهای غربالگری اولیه صدا می توان استفاده نمود که به  تکمیل و امتیاز دهی به کارگاههای مشمول غربالگری اولیه از 

در فرم توان ارزیابی اولیه ای از وضعیت صدای کارگاه بعمل آورد. همچنین با پاسخ به سوالی فاکتور های موجود در آن می 

در فاصله یک متری با استفاده از یک جمله مرتبط با کار و ، در کارگاه در محل بیشترین تردد یا توقف کارگرانبازرسی که 

ی توان ارزیابی اولیه ای از از شنوایی سالم برخوردار باشد، م گردد و فرد مخاطب نیز بایدمی بدون استفاده از لب خوانی انجام 

شنیده نمی شود، باید  اصالًمتری یکی از گزینه های  1وضعیت صدای کارگاه انجام داد. پس از انجام تست مکالمه در فاصله 
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ل وضعیت صدای کارگاه به شکفریاد زد و یا به راحتی شنیده می شود انتخاب می گردد. تعیین این گزینه می تواند در بررسی 

 د.صدا به بازرس کمک نمای تجربی برای بازرس مفید باشد. این روش می تواند در اولویت بندی کارگاههای دارای ریسک فاکتور

ــامانه ثبت می          گیریف اندازه اهد در ادامه بازرس با توجه به ا      ــهای ارزیابی زیر را بر می گزیند و در س و ارزیابی یکی از روش

 تواند به منظورهای گوناگونی انجام گردد:گیری صدا میاندازه .نماید

 گیری محیطی: به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوت در سطح کارگاه یا معین نمودن منابع اصلی تولید صدااندازه -1

 با صدا کارگر فردی مواجههبمنظور ارزیابی گیری اندازه -2

 چگونگی کنترل صداگیری بمنظور تعیین روش و اندازه -3

شت که بگیری در اندازه صرفاٌ در محل های توقف ندازها منظور تعیین حدود مواجهه کارگر، باید در نظر دا ر یا تردد کارگ گیری 

 و در ناحیه شنوایی وی انجام گردد.  

 

 

 هدف کلی: 

یری، اندازه گ بهداشت حرفه ای در زمینه شناسایی، ساماندهی و بهینه سازی فعالیتهایتامین محیط کار سالم از طریق 

 زیان آور در محیط کارریسک فاکتور صدای ارزشیابی و کنترل یا حذف 

 

 

 اهداف اختصاصی: 
 

 1398ماه  خردادتا پایان  تنظیم برنامه عملیاتی منطبق با اهداف پیش بینی شده از مرکز سالمت محیط و کار -1

توانمند سازی کارشناسان و بازرسان بهداشت حرفه ای درگیر برنامه در معاونتهای بهداشتی دانشگاهها و و ارتقای سطح آگاهی  -2

)شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و مشاورین بهداشت  صوصیخ کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بخش

ا ت در محیط کار برای صدای کنترل فنی مهندسی یا مدیریتی در خصوص شناسایی، ارزیابی و ارائه راهکارهاحرفه ای کارخانجات( 

 1398 ماه مردادپایان 

 98ماه  شهریورتا پایان  زیان آور سر و صدایشناسایی کارگاههای مشمول برنامه دارای  -3

 98ماه  بهمنتا پایان  کارگاههای شناسایی شده اولویت داردرصد  25در  وضعیت صدای محیط کاراندازه گیری و ارزیابی  -4

زیان آور در صدای در جهت حذف یا کاهش مواجهه شاغلین با عامل اجرایی  بکارگیری روشهای کنترل فنی مهندسی، مدیریتی و -5

 98تا پایان سال  کارگاهها

حداقل یک و به تبع آن کاهش به کمک روشهای فنی مهندسی یا مدیریتی  از نظر صدا  شاخص کارگاههای کنترل شده ارتقاء -6

 1398تا پایان سال  سال قبلدر مقایسه با  صدا زیان آور عاملشاغلین در مواجهه با شاخص درصدی 



 

 

6 
 

"در محیط کار زیان آورصدای کنترل  شیوه نامه برنامه عملیاتی "  

با اجرای  در محیط کار صداخصوص اثرات سوء ناشی از مواجهه با  رتقای سطح آگاهی کارفرمایان و کارگران مشمول برنامه درا -7

 98یان سال برنامه های آموزشی تا پا

 ارتقاء و بهبود سیستم ثبت و گزارش دهی اطالعات مرتبط با برنامه در سامانه بازرسی مرکز  -8

 
 

 استراتژی ها: 
 

 جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی، نیروهای متخصص و علمی کشور  -1

مشمول برنامه بر اساس فرم های یکسان  کارگاههایدر  صدااستاندارد اندازه گیری و گزارش دهی و استقرار نظام هماهنگ  -2

 ( hopدر سامانه بازرسی و فعالیتهای پیش بینی شده در سایت برنامه ریزی عملیاتی )سازی شده ثبت و گزارش دهی 

 در محیط کار عامل صداتدوین روشهای استاندارد اندازه گیری و گزارش دهی  -3

یی برنامه)مسئولین بهداشتی ، کارشناسان و کاردانان بهداشت بکارگیری برنامه های آموزشی و جلب همکاری عوامل اجرا -4

 شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای ( حرفه ای در سطوح محیطی و

و ارتقاء سطح آگاهی آنان   و کارگران به مقوله سالمت محیط کار در کارفرمایان  سازی آموزش، حساس سازی و فرهنگ -5

 و بیماریهای مرتبط با آن در محیط کار صداجهه با حدود غیر مجاز نسبت به اثرات سوء ناشی از موا

 جذب و تخصیص منابع مالی مورد نیاز در جهت پشتیبانی روند اجرای برنامه -6

توانمند سازی و تجهیز معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی به وسایل ارائه خدمات تخصصی در زمینه سنجش  -7

 محیط کارصدا در 

 پایش و ارزشیابی ساالنه برنامه  -8

 

 فعالیت ها :
در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و تعیین و ابالغ اهداف برنامه به سطوح محیطی  صداتدوین برنامه عملیاتی کنترل  

 تحت پوشش

و استانداردهای مربوطه در شغلی  های در محیط صدا روش های اندازه گیری و کنترل جلسات  آموزشی در خصوصبرگزاری  

 دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 تهیه راهنما و مجموعه های آموزشی مرتبط با برنامه  

 در سامانه بازرسی مرکز  صداآالینده سنجی و ثبت اقدامات مربوط به سنجش و کنترل  ریسک فاکتور  

 صدادر مواجهه با ریسک فاکتور شناسایی شده غربالگری و  برنامه ریزی جهت شاغلین  

 در محیط کار صداآموزش کارگران و کارفرمایان در خصوص اثرات سوء مواجهه با مقادیر زیان آور  

صدا و گزارش موارد افت شنوایی انجام معاینات و مراقبت های پزشکی الزم در خصوص شاغلین در مواجهه با ریسک فاکتور  

 شاغلین شناسایی شده در معرض صدا

 زدید، نظارت و پایش روند اجرای برنامه در سطوح محیطی دانشگاههای علوم پزشکیبا 
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 اثرات صدا بر انسان
صدا به صورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی تاثیر سوء داشته باشد . البته این تاثیر از نظر 

سبب اختالل فیزیولوژیک در بدن نماید . در محیط های کاری نیز صدا اپیدمیولوژیک زمانی می تواند اهمیت داشته باشد که 

 از این دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد .

 اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه می باشد :

 صدمه به دستگاه شنوایی

 این صدمات به طور عمده شامل چند اثر می باشند :

 Temporary Threshold Shift (TTS)افت موقت شنوایی

 Permanent Threshold Shift (PTS)افت دایم شنوایی

 بیان می شوند .   Noise Induced Hearing Loss (NIHL)این دو تحت عنوان کلی افت شنوایی ناشی از صدا

 (Acoustic Throuma) ضربه صوتی

 (Tinitus)  وزوز گوش
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 استانداردها و حدود مجاز مواجهه شغلی با صدا
 

که مبنای کاربرد دستگاهها یا اصول کلی اندازه گیری صدای شغلی را بیان  وجود دارنداستاندارد های بین المللی یا فراملیتی 

 نموده اند. 

 ,ACGIH, NIOSHکه از بین آنها  وجود دارددر ارتباط با حدود مجاز مواجهه شغلی توصیه نامه های فراملیتی و کشوری  

OSHA  را می توان نام بردو کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور . 

ساعت  44ساعت کار هفتگی )و  40ساعت کار روزانه و  8برای  Aاصوالً در بیان حد مجاز صدا یک تراز معین در مقیاس 

است. در صورتی دسی بل اعالم شده  140کارهفتگی در ایران( اعالم گردیده و حد سقفی برای مواجهه نیز آستانه دردناکی یا 

یا  3که کارگر بیش از تراز مجاز مواجهه داشته باشد زمان مجاز مواجهه وی باید کاهش یابد. به طور قراردادی به ازای افزایش 

 .نامندبل میدسی 5یا  3گردد. این شیوه را تحت عنوان قاعده دسی بل تراز فشار صوت مدت زمان مجاز مواجهه نصف می 5

دسی بل با قاعده  85یرش در ایران بر اساس توصیه کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور، تراز فشار صوت استاندارد مورد پذ

ساعت  8( برای HCPتوصیه شده صدا برای شروع برنامه حفاظت شنوایی ) )اقدام(حد مراقبت ،عالوه بر این دسی بل است. 3

  دسیبل توصیه شده است. 82کار روزانه برابر با 
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"در محیط کار زیان آورصدای کنترل  شیوه نامه برنامه عملیاتی "  

 :ی برنامه و نحوه محاسبهشاخص ها     

 

 درصد کارگاههای مشمول برنامه مقابله با صدا )دارای صدا( -1

 100بازرسی شده ضربدرکارگاههای کل تعداد دارای عامل صدای زیان آورتقسیم بر  تعداد کارگاههای

 صدای بیش از حدمجاز در کارگاههای مشمول برنامه مواجهه بادرصد شاغلین در -2

 100بازرسی شده  ضرب در کارگاههای تحت پوششکل شاغلین تعداد دارای صدای زیان آور تقسیم بر  کارگاههایشاغلین تعداد 

قرار گرفته  صداسنجش  تحت دستورالعمل های استاندارد،که مطابق با ی درصد کارگاههایتعداد و  -3

 اند.

 100دارای عامل صدای زیان آورضرب درکارگاههای کل د تعدای که مورد سنجش صدا قرار گرفته اند تقسیم بر تعداد کارگاههای

درصد کارگاههای مشمول برنامه که با پیگیری و انجام اقدامات اصالحی فنی مهندسی یا مدیریتی  -4

 صدای محیط کار کنترل گردیده است.

تقسیم بر تعداد کل  کرده اندکنترل  را با انجام اقدامات اصالحی فنی مهندسی یا مدیریتی صدای محیط کاری که تعداد کارگاههای

 100ضرب درزیان آور و کنترل شده کارگاههای دارای عامل صدای 

درصد شاغلین کارگاههای مشمول برنامه که حدود تماس آنها با مقادیر غیر مجاز صدای محیط  -5

 کار با انجام اقدامات اصالحی، فنی مهندسی یا مدیریتی کنترل گردیده است.

که با پیگیری و انجام اقدامات اصالحی فنی مهندسی یا مدیریتی صدای محیط کار زیان آور  دارای صدای کارگاههاین شاغلیتعداد 

 100ضرب درزیان آور و کنترل شده کارگاههای دارای عامل صدای کارگران کنترل گردیده است تقسیم بر تعداد کل 

 وایی مناسب استفاده می کننددرصد شاغلین در مواجهه با صدا که از وسایل حفاظت شن -

کنند/ کل شاغلین در مواجهه با عامل آور که از وسایل حفاظت شنوایی مناسب استفاده میتعداد شاغلین در مواجهه با صدای زیان

 100آور صدا *زیان
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"در محیط کار زیان آورصدای کنترل  شیوه نامه برنامه عملیاتی "  

 مربوطهو امتیازهای  شده خواسته نشانگرهای

  "در محیط کار  صداکنترل  "جدول نشانگرهای فعالیتهای برنامه

 زیان آور در محیط کار صدایزیر فعالیت های برنامه عملیاتی کنترل 

 

 برنامه

 

وزن  فعالیت

نسبی 

 فعالیت

نشانگرها )مستندات و 

 شواهد(

ها/ معاونت

های حوزه

 همکار فعالیت

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

مقابله با 

صدا در 

 محیط کار

تدوین برنامه عملیاتی 

در  کشوری کنترل صدا

 محیط کار

برنامه عملیاتی مدون و  20

ابالغ شده به 

دانشگاههای علوم 

 پزشکی سراسر کشور

مرکز سالمت 

 محیط و کار

15/01/98  15/02/98  

تدوین برنامه عملیاتی 

دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسر کشور در 

در  صداخصوص کنترل 

 محیط کار 

برنامه عملیاتی مدون و  20

ابالغ شده به سطوح 

 تابعه 

دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسر 

 کشور

15/02/98  15/03/98  

 

برگزاری کارگاههای 

تدوین  -آموزشی

محتواهای آموزشی برای 

دف گروههای ه  

کارشناسان بهداشت ) 

کارگران و  -حرفه ای

کارفرمایان( در زمینه 

 صدا در محیط کار

مربوط به مستندات  30

آموزش گروههای هدف 

 -اعم از کارشناسان

کارگران و کارفرمایان 

در قالب تصویر، محتوای 

دوره و دعوتنامه در 

قالب گزارش ارسالی به 

مرکز سالمت محیط و 

 کار

دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسر 

 کشور

1/6/98  30/6/98  
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"در محیط کار زیان آورصدای کنترل  شیوه نامه برنامه عملیاتی "  

نظارت بر روی ارزیابی ها 

و بهسازی های انجام 

محیطهای کاری شده در 

واجد ریسک صدا به 

منظور کاهش یک 

درصدی مواجهه کارگران 

 با صدا

مستندات مربوط به  30

گزارش ارزیابیها و 

بهسازی های انجام 

شده، گزارش کاهش 

شاخص مواجهه شاغلین 

با صدا به نسبت سال 

قبل بر اساس اطالعات 

 سامانه بازرسی

دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسر 

 کشور

01/11/98  15/12/98  

 

 

 

 

 کار محیط در مقابله با صدا عنوان برنامه:

 مرکز سالمت محیط و کار مجری: -(20)وزن  در محیط کار مقابله با صداتدوین برنامه عملیاتی کشوری  -1فعالیت 

 امتیاز مستندات ردیف

 100 تدوین برنامه عملیاتی و بارگذاری در سایت برنامه ریزی عملیاتی 1

 

 

 

 کار محیط در مقابله با صدا عنوان برنامه:

  (20)وزن  در محیط کار صداتدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص کنترل  -2فعالیت 

 امتیاز مستندات ردیف

تدوین برنامه عملیاتی منطبق با اهداف و انتظارات مرکز ، ارائه شاخص های سه  1

ر د برنامه بارگذاریو زمانبندی اجرای برنامه جدول وضعیت موجود، سال اخیر، 

 سایت برنامه ریزی عملیاتی

70 

 30 ابالغیه برنامه به مراکز تابعه 2
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"در محیط کار زیان آورصدای کنترل  شیوه نامه برنامه عملیاتی "  

 

 

 کار محیط در مقابله با صدا عنوان برنامه:

کارگران و  -کارشناسان بهداشت حرفه ای دف )تدوین محتواهای آموزشی برای گروههای ه -برگزاری کارگاههای آموزشی -3فعالیت 

  (30)وزن  کارفرمایان( در زمینه صدا در محیط کار

 امتیاز مستندات ردیف

محتوای آموزشی  و ، گواهی دوره آموزشیصورتجلساتدعوتنامه، بارگزاری  1

 مراکز یا صنایع تحت پوشش در مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی صدا  

50 

 50 بارگزاری گزارش و نامه  ارسالی در این خصوص به مرکز سالمت محیط کار 2

 

 

 کار محیط در مقابله با صدا عنوان برنامه:

بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک صدا به منظور کاهش یک درصدی مواجهه   نظارت بر روی ارزیابی و -4فعالیت 

  (30)وزن  کارگران با صدا

 امتیاز مستندات ردیف

در  مشمول(درصد کارگاههای  25)حداقل صداثبت سنجش های مربوط به  1

 بخش دولتیتوسط شرکتهای خصوصی یا بازرسان  سامانه بازرسی

20 

روشهای فنی مهندسی  با صداکارگاههای دارای عامل زیان آور صدا در کنترل  2

 به نسبت سال قبل صدا کاهش شاخص شاغلین در معرض  یا مدیریتی و و

50 

مربوط به کنترل و بهسازی کارگاههای دارای  و مستندات مصور ارسال گزارش 3

 به مرکز سالمت محیط و کار صدا ریسک فاکتور

   20 

ارائه تحلیلی از وضعیت صدا و معضالت مربوط به کنترل آن در کارگاههای تحت  4

 پوشش آن دانشگاه

   10 
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