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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 

 بسمه تعالی

 مقدمه:

، صنعت ساختمان نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفتهای اجتماعی داشته و در قرن اخیر با رشد جمعیت

در راس فعالیتهای پرمخاطره قرارگرفته است و از طرفی در ساخت ساختمان ها نیز تحوالت عمده ای بوجود 

د به اوج خو  آمده است که این تحوالت مخاطرات بهداشت حرفه ای و خطرات ناشی از کار را در ساختمان ها

رسانیده است و همه ساله بسیاری از کارگران و پرسنل شاغل در ساختمان ها را دچار ازکار افتادگی طوالنی 

 مدت، مرگ وسایر صدمات جسمی می نماید. 

بیماریهای ناشی از کار بیشترین سهم مرگ و میر را در بین ( ILOبر اساس آمار های سازمان بین المللی کار )

داده اند که در این میان صنعت ساخت و ساز دارای نرخ نسبتا باالیی از تصادفات  کارگران به خود اختصاص

میلیون حادثه  6/4هر ساله  آژانس اروپایی ایمنی و سالمت در کار برآورد میکند که در اروپا ثبت شده می باشد.

ی ه موسسه ایمنمیلیون ساعت کاری می شود. که طبق توصی 146 که باعث از دست رفتنافتد شغلی اتفاق می

 حوادث شد.  اجرای بنرامه های پیشگیرانه باعث کاهش وقوع و بهداشت شغلی می توان از طریق

عالوه بر مخاطرات ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده از جرثقیل، لیفتراک، انواع  کارگران ساختمانی

و زیان  ریزابا عوامل بیما و سقوط از بلندی،خطرات مربوط به ضربه به سر داربست ها و نرده بانها، الکتریسیته 

آتش زا و یا قابل  ، موادشیمیاییی جوشکاریهافیومسرب، کادمیوم، ، آزاد آزبست، سیلیس  قبیل ازآور متعددی 
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 و....( قارچنیز برخی عوامل بیولوژیک)انواع ویروس ازجمله ویروس کرونا، باکتریها و ، ارتعاش وصدا ،انفجار

که هر یک نیاز به بررسی و بازرسی به منظور پیگیری و الزام ارایه خدمات پیشگیرانه  1دارنده همواج رمحیط کا در

 از سوی کارفرمایان دارد.

به منظور ارتقای سالمت کارگران ساختمانی و ارائه خدمات بهداشت حرفه ای  می بایست کلیه کارگاه های 

 ارایه گردد. به این کارگاهها، ساختمانی شناسایی شده و خدمات بهداشت حرفه ای مناسب 

دید انی تدوین گربرنامه عملیاتی ارایه خدمات بهداشت حرفه ای به کارگاههای ساختمبا توجه به موارد فوق، 

ه ارایرفته در هر دانشگاه به این کارگاهها تا خدمات بهداشت حرفه ای بر اساس برنامه ریزی های صورت گ

 گردد.

در " ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا "مقررات ملی ساختمان ایرانم مبحث دوازدهبر اساس از سوی دیگر 

ت کار را بر م به منظور حفظ و تامین ایمنی و بهداشهر کارگاه ساختمانی سازنده موظف است اقدامات الز

ت مربوطه به عمل آورد. هرگاه یک یا چند کارفرما یا افراد خویش فرما به طور همزمان اساس قوانین و مقررا

در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار باشند، هرکارفرما در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات مربوط 

داشت کار می باشد. کارفرمایانی که به طور همزمان در یک کارگاه مشغول فعالیت هستند باید در به ایمنی و به

اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نموده و سازنده یا پیمانکار اصلی نیز مسئول مراقبت و ایجاد هماهنگی 

 بین آنها می باشد. 

                                                           
1 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3252/3252.html 
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 دارای و دارند فعالیت سال ماه از سه حداقل که موقتی و فصلی دائمی، از اعم کار قانون مشمول های در کارگاه

 که هایی کارگاه برای همچنین و از طریق تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باشند کارگر نفر 25 حداقل

 و درمان بهداشت، وزارت، (کارشناس بهداشت حرفه ای و ) رفاه اجتماعی و کار تعاون، وزارت( کار بازرس

 دهند سازنده موظف است اقدامات الزم به عمل آورد. تشخیص ضروری)پزشکی آموزش

و قانون کار   156و  104و  99، 95،98،  93، 92، 91، 85مواد بر اساس  نیز و با توجه به موارد فوق الذکر

تدوین گردید تا خدمات بهداشت حرفه ای بر اساس ، برنامه عملیاتی و شیوه نامه اجرای آن برنامه ششم توسعه

  در هر دانشگاه به کارگاههای ساختمانی ارایه گردد. الزمرنامه ریزی های ب

شده است اما با توجه به شیوع کرونا در تعیین در این برنامه اختصاصی  اهدفگرچه به ذکر است که الزم 

یلی در برنامه تفص، برخی اهداف و شاخص ها فعلی شرایط کشور و در بین شاغلین و نیز شرایط هر منطقه در

 باشد.می تواند بیش از اهداف تعیین شده دانشگاها 

 

 تعاریف:

محلی است که در آن عملیات ساختمانی مشتمل بر تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، کارگاه ساختمانی : 

و پی سازی، احداث بناهای موقت و دائم، توسعه، تعمیر اساسی و  گودبرداری، حفاظت گودبرداری

تقویت بنا، نماسازی، محوطه سازی و ساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه 

 ها و محاری آب و فاضالب و سایر تاسیسات زیربنایی انجام می شود.
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اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به  شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینهسازنده )مجری(: 

کار از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قرارداد های همسان که با صاحب کار منعقد می نماید، 

اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک منضم 

ماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و به قرارداد عهده دار می شود. سازنده ساختمان ن

 پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان می باشد.

در صورتیکه صاحب کار)مالک یا قائم مقام حقیقی و یا حقوقی مالک کارگاه ساختمانی دارای پروانه 

راسا عملیات اجرایی را عهده دار شود، سازنده نیز محسوب اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود 

می شود در غیر اینصورت اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی و بهداشت کار بر طبق قرارداد 

 کتبی به سازنده واگذار می شود.

ت اشخصی حقیقی و یا حقوقی که به عنوان پیمانکار جزء با فرعی اجرای قسمتی از عملیپیمانکار:  

 ساختمانی را طبق قرارداد کتبی با سازنده عهده دار می شود.

شخص حقیقی دارای صالحیت که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگیری کارگران دیگر خویش فرما:  

و بر طبق قرارداد کتبی پیمانکاری، مسئولیت انجام قسمت  یا قسمتهایی از عملیات ساختمانی را بعهده 

 ر کارگاه ساختمانی، پیمانکار جزء یا فرعی محسوب می شود.می گیرد. خویش فرما د

شخصی حقیقی و یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به هزینه خود کارفرما:  

 و با پرداخت مزد به کار می گمارد، اعم از اینکه پیمانکار جزء سازنده یا صاحب کار باشد.



 

6 

 

"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

حقیقی یا حقوقی که وظیفه تامین ایمنی و بهداشت کار را برای کارگران در این برنامه هر فرد تذکر: 

 کارگاههای ساختمانی به عهده دارد، به عنوان کارفرما آمده است.

کارگر ساختمانی:  شخصی است حقیقی که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد به درخواست و 

 با هزینه کارفرما کار می کند.

که  کار قانون 85کلیه واحدهای موضوع ماده  قانون کار 92به استناد ماده  غلی:معاینات سالمت ش

شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه 

افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها 

 .معاینه و آزمایشهای الزم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند

اقدامات کنترلی عوامل زیان آور محیط کار:     به کلیه اقداماتی اطالق میگردد که منجر به کاهش آالینده 

 های محیط کار به کمتر از حد استاندارد مواجهه شغلی اطالق میگردد

 ازیس ارتقاء سالمت شاغلین و سالم  هدف با است ای کمیته: کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته

 های کارگاه در کلیه معین )مطابق با آیین نامه اجرایی مربوطه (،که و مشخص وظایف با و کار محیط

 حداقل دارای و دارند فعالیت سال ماه از سه حداقل که موقتی و فصلی دائمی، از اعم کار قانون مشمول

 و ( رفاه اجتماعی و کار تعاون، وزارت) کار بازرس که هایی کارگاه برای همچنین و باشند کارگر نفر 25

تشکیل  دهند، تشخیص ضروری( پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت، )کارشناس بهداشت حرفه ای

 .الزامی است آن
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ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی به کارگران  :کیالت بهداشت حرفه ای کارگاهیتش

در کارگاههای ساختمانی مشمول از طریق استقرار تشکیالت بهداشت حرفه ای ) ایستگاه بهگر ) در 

 نفر کارگر(  499تا  50نفر(،خانه بهداشت کارگری ) در کارگاههای  49تا  20کارگاههای 

ای در کارگاههای ساختمانی  به منظور تامین، حفظ اشت حرفه:  استقرار و اجرای الزامات بهدهدف کلی

 و ارتقاء سالمت شاغلین کارگاههای ساختمانی

 

 اهداف اختصاصی: 

 99شناسایی کلیه کارگاههای ساختمانی تا پایان سال  .1

درصد از بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه اجرای برنامه تا پایان  25 حداقل  ارتقاء سطح اگاهی .2

دستورالعمل های مربوطه بیشترین میزان ارتقاء مد  بامطابق )در مورد پیشگیری از کرونا 1399سال 

 نظر باشد(

شاغل در کارگاههای  یا حرفه کارشناسان بهداشت از درصد 10 حداقل  اگاهی سطح ارتقاء .1

 بامطابق )در مورد پیشگیری از کرونا 1399 سال پایان تا برنامه اجرای زمینه در ساختمانی

 دستورالعمل های مربوطه بیشترین میزان ارتقاء مد نظر باشد(

کارفرمایان کارگاههای ساختمانی در خصوص نحوه حفظ و درصد  10 حداقل  ارتقاء سطح آگاهی .2

)در مورد پیشگیری از کرونا 1399درصد تا پایان سال  5ساختمانی به میزان  شاغلین ارتقاء سالمت

 دستورالعمل های مربوطه بیشترین میزان ارتقاء مد نظر باشد( بامطابق 
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در خصوص مخاطرات و  ساختمانی کارگاههای درصد از شاغلین20 حداقل  آگاهی سطح ارتقاء .3

درصد تا پایان سال  5به میزان  روشهای پیشگیری از آن در حین انجام کار های ساخت و ساز

دستورالعمل های مربوطه بیشترین میزان ارتقاء مد نظر  بامطابق )در مورد پیشگیری از کرونا 1399

 باشد(

،  از وسایل حفاظت فردی 1399درصد از شاغلین کارگاههای ساختمانی تا پایان سال  10 حداقل  .4

دستورالعمل های مربوطه بیشترین میزان  بامطابق )در مورد پیشگیری از کرونا  .مناسب استفاده نمایند

 مد نظر باشد(استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب 

،تحت پوشش معاینات 1399درصد از شاغلین کارگاههای ساختمانی تا پایان سال  5 حداقل   .5

 .سالمت شغلی قرار گیرند

درصد از کارگاههای ساختمانی تا پایان سال  5 حداقل  راه اندازی تشکیالت بهداشت حرفه ای در .6

1399 

ناسب به تسهیالت بهداشتی م 1399درصد از کارگاههای ساختمانی تا پایان سال  5 حداقل  شاغلین .7

 دسترسی داشته باشند.

 ساختمانی درصد کارگاههای 5 حداقل  در کار بهداشت و فنی حفاظت های راه اندازی کمیته .8

 1399مشمول تا پایان سال 

درصد کارگاههای  20کرونا در حداقل  شیوع نظارت بر اجرای اجرای اقدامات پیشگیرانه از .9

 ساختمانی 
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و ارجاع شاغلین مشکوک یا مبتال به کرونا در نظارت بر اجرای اقدامات الزم در خصوص پیگیری  .10

 کارگاههای ساختمانی شناسایی شده

 

 :استراتژی ها

 کارشناسان شاغل در کارگاههای حرفه ای  و آموزش و بازآموزی دوره ای بازرسان بهداشت

ونیز موارد خاص از جمله اقدامات الزم  در زمینه نحوه اجرای برنامه و شاخص های آنساختمانی 

 برای پیشگیری ازشیوع بیماریها)ویروس کرونا( در کارگاههای ساختمانی

 آموزش کارفرمایان و شاغلین کارگاههای ساختمانی 

  استقرار الزامات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانیپیگیری 

 پایش و ارزشیابی اجرای برنامه در مراکز تحت پوشش 

  جلب مشارکتهای برون بخشی و سازمان ها و نهاد های مرتبط 

 

 فعالیت ها:

 تدوین برنامه عملیاتی تفصیلی بر اساس اطالعات و نیازهای منطقه .1

های آموزشی برای بازرسان بهداشت حرفه ای مسئول اجرای برنامه به منظور تعیین  هدوربرگزاری  .2

 نقاط قوت و ضعف و ارزشیابی اجرای برنامه و تبادل نظر برای ارتقاء کمی و کیفی شاخص ها

  برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارگاههای ساختمانی .3
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با )موزشی با موضوعات مورد نیاز شاغلین و کارفرمایان کارگاههای ساختمانیبرگزاری دوره های آ .4

  اولویت پیشگیری از کرونا ویروس(

 پیگیری اجرای اقدامات بهداشتی در پیشگیری از شیوع کرونا در کارگاهها .5

پیگیری اجرای اقدامات الزم در کارگاههای ساختمانی دارای مواد مشکوک یا مبتالی به کروننا  .6

 ویروس

ارایه گزارش اقدامات بهداشت حرفه ای انجام شده در کارگاههای دارای موارد مشکوک یا قطعی  .7

 ابتال به کرونا ویروس در کارگاههای ساختمانی

 چک لیست های بازرسی از کارگاههای ساختمانی تکمیل .8

 جمع بندی و استخراج اطالعات کارگاههای ساختمانی و شاغلین به تفکیک نوع کارگاه .9

)با اولویت اقدامات انجام شده در زمینه استخراج و اعالم شاخص های برنامه به صورت سالیانه .10

پیشگیری از شیوع کرونا و پیگیری اقدامات الزم در کارگاههای دارای موارد مشکوک یا مبتال به 

 کرونا ویروس در بین شاغلین(

 پوشش تحت مراکز در برنامه اجرای پایش .11

 )با اولویت پیشگیری از شیوع کرونا(پایش برنامه تکمیل و جمعبندی چک لیست های  .12
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 شاخص ها:

  تعداد کارگاههای ساختمانی شناسایی شده 

 تعداد شاغلین کارگاههای ساختمانی 

 تعداد شاغلین کارگاههای ساختمانی مبتال یا مشکوک به ابتال ی کرونا ویروس 

  آموزش دیده در زمینه برنامه  شاغل در کارگاههای ساختمانی کارشناسان بهداشت حرفه ایدرصد 

 آموزش دیده در زمینه برنامه  هداشت حرفه ایدرصد بازرسان ب 

 با اولویت پیشگیری از شیوع کرونا(  درصد کارفرمایان کارگاههای ساختمانی آموزش دیده( 

  شیوع کرونا( )با اولویت پیشگیری ازکارگاههای ساختمانی آموزش دیده  شاغلیندرصد 

 درصد شاغلین کارگاههای ساختمانی تحت پوشش معاینات سالمت شغلی 

 درصد شاغلین کارگاههای ساختمانی که از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند 

 درصد کارگاههای ساختمانی دارای تشکیالت فعال بهداشت حرفه ای 

 داشتی مناسب دسترسی دارنددرصد کارگاههای ساختمانی که شاغلین آن به تسهیالت به 

 اشت کار را راه اندازی نموده انددرصد کارگاههای ساختمانی مشمول که کمیته حفاظت فنی و بهد 
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 جدول زمانبندی وتعیین مسئولیتهای برنامه

 مسئول اجرا فعالیت
مسئول پیگیری 

 و نظارت

زمان 

شروع 

 فعالیت

زمان 

پایان 

 فعالیت

 و تدوین برنامه عملیاتی تفصیلی

اعالم شاخص های پیش بینی 

 شده برای هر سال

 مرکز سالمت محیط و کار
سامانه پایش 

 برنامه عملیاتی
 98اسفند

اردیبهشت 

99 

تدوین برنامه عملیاتی تفصیلی بر 

 اساس اطالعات و نیازهای منطقه

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99تیر  99خرداد 

های آموزشی برای  هدوربرگزاری 

بازرسان بهداشت حرفه ای 

مسئول اجرای برنامه به منظور 

تعیین نقاط قوت و ضعف و 

ارزشیابی اجرای برنامه و تبادل 

نظر برای ارتقاء کمی و کیفی 

 شاخص ها

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99مهر 99تیر

برگزاری دوره های آموزشی برای 

اسان بهداشت حرفه ای کارشن

 شاغل در کارگاههای ساختمانی

 مرکز سالمت محیط و کار
مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99مهر 99شهریور

برگزاری دوره های آموزشی با 

موضوعات مورد نیاز شاغلین و 

 کارفرمایان کارگاههای ساختمانی

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

 ومراکز تحت پوشش

مرکز سالمت 

 کارمحیط و 

شهریور 

99 
 99آذر 

تکمیل چک لیست های بازرسی 

 از کارگاههای ساختمانی

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

 ومراکز تحت پوشش

مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99بهمن  99تیر
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 مسئول اجرا فعالیت
مسئول پیگیری 

 و نظارت

زمان 

شروع 

 فعالیت

زمان 

پایان 

 فعالیت

جمع بندی و استخراج اطالعات 

کارگاههای ساختمانی و شاغلین 

 به تفکیک نوع کارگاه

مدیریت های اجرایی 

 مندرج در دستورالعمل

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده
 99اسفند  99بهمن 

استخراج و اعالم شاخص های 

 برنامه به صورت سالیانه

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99اسفند  99بهمن 

پایش اجرای برنامه در مراکز 

 تحت پوشش

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99اسفند  99آذر 

تکمیل و جمعبندی چک لیست 

 های پایش برنامه

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه/دانشکده

مرکز سالمت 

 محیط و کار
 99اسفند  99بهمن 
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 شده خواسته نشانگرهای -2

 "ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی"جدول نشانگرهای فعالیتهای برنامه

 توضیحات مستندات خواسته شده فعالیت ردیف

1 

تدوین برنامه عملیاتی تفصیلی 

سالیانه با تعیین شاخص های 

 پیش بینی شده در هر سال

برنامه عملیاتی برنامه ارایه خدمات بهداشت 

 کارگاه های ساختمانیحرفه ای در 
 

2 

برگزاری دوره های آموزشی و 

توجیهی برای گروه های هدف و 

 کلیه ذی نفعان

تصویر مستندات برگزاری دوره های آموزشی از 

عنوان و  -ساعت -جمله اسامی شرکت کنندگان

گزارشات برگزاری و  -تاریخ برگزاری دوره

 -ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده 

 لسات توجیهی برون بخشگزارش صورتج

 

3 

انجام بازرسی از کارگاه های 

ساختمانی و ثبت و جمع آوری 

اطالعات مورد نیاز جهت تعیین 

 وضعیت موجود

فرم گزارش عملکرد بازرسی از کارگاه های 

جمعبندی صورتجلسات و چک   -ساختمانی 

لیست های مربوطه مرتبط با بازرسی از کارگاه 

 های ساختمانی
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 جدول امتیاز دهی به مستندات 3.

 مستندات خواسته شده امتیاز فعالیت

تدوین برنامه عملیاتی  تفصیلی 

سالیانه با تعیین شاخص های بدست 

 امده برای هر سال

 برنامه عملیاتی تفصیلی تدوین شده  برای هر سال 50

50 
تشریح وضعیت آماری کارگاههای ساختمانی  در منطقه تحت 

 معاونت بهداشتی پوشش بازرسی

برگزاری دوره های آموزشی و 

توجیهی برای گروه های هدف و کلیه 

 ذی نفعان

20 
تصویر مستندات برگزاری دوره های آموزشی از جمله اسامی 

 عنوان و تاریخ برگزاری دوره -ساعت -شرکت کنندگان

 گزارش نتایج برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده 40

 صورتجلسات توجیهی  درون و برون بخش 40

انجام بازرسی از کارگاه های 

ساختمانی و ثبت و جمع آوری 

اطالعات مورد نیاز جهت تعیین 

 وضعیت موجود

50 
اعالم شاخص های اجرای برنامه به تفکیک مراکز و کل معاونت 

 بهداشتی

 اعالم نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه 25

25 
آمارهای مربوط به کارگاهها و شاغلین جمعبندی اطالعات و 

 کارگاههای ساختمانی
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 برنامه  لیست چک .4

 "ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی"چک لیست برنامه نمونه 

 

 پاسخ عنوان سوال

  کارگاه/ واحد شغلی و مشخصات  نام

  مدیریت کارگاه )شهرداری، پیمانکار، خصوصی و غیره(

  چند نفر است؟ تعداد کل شاغلین 

م، آزبست، سرب، کادمیو )سیلیس آزاد،مواجهه دارند؟ شیمیایی یمواد / ترکیبات عمده شاغلین با چه 

  مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار و...( عوامل بیولوژیک،فیوم های جوشکاری،

  است؟ چه میزان با هر یک از مواد شیمیایی موجود متوسط مدت مواجهه روزانه شاغلین

  آیا کارگاه دارای عامل زیان آورصدا می باشد؟ 

  آیا کارگاه دارای عامل زیان آور ارتعاش بیش از حد مجاز می باشد؟

یا سقوط ه سرضربه بآیا احتمال وقوع حوادث ناشی از کار با جرثقیل، داربست، لیفتراک، الکتریسیته و 

  بلندی می باشد؟)تعیین شود(از 

  آیا برگه های اطالعات مواد شیمیایی بکار رفته در کارگاه موجود و در دسترس کارگران قار دارد؟

  آیا مواد شیمیایی بکار رفته د رکارگاه دارای برچسب مناسب هستند؟

  آیا کارگاه مشمول تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هست؟

کارگاه مشمول تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد آیا کمیته تشکیل شده در صورتیکه 

  است؟

  که دارای وسایل حفاظت فردی مناسب می باشند چند نفر است؟کارگاه ساختمانی  تعداد کل شاغلین 

  ست؟اشرکت کرده اند چند نفر مربوطه که در دوره های آموزشی کارگاه ساختمانی  تعداد کل شاغلین 

که تحت پوشش معاینات سالمت شغلی قرار گرفته اند چند نفر کارگاه ساختمانی  تعداد کل شاغلین 

  است؟

 که به تسهیالت بهداشتی مناسب دسترسی دارند چند نفر است؟کارگاه ساختمانی  تعداد کل شاغلین 
 

  تعداد کل کارگاه ساختمانی دارای تشکیالت فعال بهداشت حرفه ای
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 چک لیست پایش مراکز تابعهنمونه  -5

 ردیف
 موارد ارزیابی

 
 موارد قابل بررسی

 پاسخ

 توضیحات امتیاز
 بلی

 (1)امتیاز

 خیر

 (0)امتیاز

1 

ا/واحدهای ه کارگاه

 جهت و شناسایی ،مشمول

 شده تشکیل پرونده آنها

 است

بررسی پرونده های مربوطه موجود 

 در مرکز

    

2 

 عملیاتی تفصیلی رنامهب

 شهرستان در برنامه جهت

 گردد. می اجرا و تدوین

بررسی برنامه عملیاتی تفصیلی 

 مرکز برای هر سال

    

3 

 مشمول کارگاههای لیست

  شهرستانها سطح در برنامه

 موجود روز به صورت به

 . باشد می

 بررسی آمار به روز شده مراکز

    

4 

 هکلی با همراه برنامه زونکن

 و شده انجام های فعالیت

 واحد در برنامه مستندات

 باشد می موجود

 بررسی و مشاهده حضوری

    

5 

 نحوه بر  برنامه کارشناس

 دیگر توسط برنامه انجام

 کارشناسان مرتبط با برنامه

 پسخوراند و داشته نظارت

 است کرده ارسال

 

 

بررسی نتایج پایش برنامه توسط 

 مسئول برنامه
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 ردیف
 موارد ارزیابی

 
 قابل بررسیموارد 

 پاسخ

 
 توضیحات امتیاز

 بلی

 (1)امتیاز

 خیر

 (0)امتیاز

6 

 یکاف مسئول برنامه تسلط

 وضعیت از کافی آگاهی و

 شهرستان سطح در برنامه

 دارد

 پرسش از اطالعات بارگذاری شده 

    

7 

 توسط الزم های آموزش

 به برنامه مسئول

 زیرمجموعه کارشناسان

 برنامه اجرای جهت

 طبق و استاندارد بصورت

 شده انجام دستورالعمل

 است

بررسی مستندات آموزش و 

 بازآموزی

    

8 

 برنامه بر نظارت و بازدید

 مسئول کارشناس توسط

 است گرفته صورت

بررسی مستندات پایش حضوری 

 مسئول برنامه

    

9 

 آخرین در برنامه شاخص

 ، ماهه شش) زمانی بازه

 موجود واحد در(  سالیانه

 باشد می

بررسی وجود شاخص ها در محل 

 کار مسئول برنامه

    

10 

 هبست ، پوستر ، پمفلت

 آموزشی فیلم و  آموزشی

 جهت شهرستان سطح در

 ای تهیه هدف گروه استفاده

 است گردیده توزیع

بررسی نمونه های متون آموزشی و 

مستندات توزیع متون آموزشی به 

 گروه های هدف
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"ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی" شیوه نامه برنامه   

 ردیف
 ارزیابیموارد 

 
 موارد قابل بررسی

 پاسخ

 بلی توضیحات امتیاز

 (1)امتیاز

 خیر

 (0)امتیاز

11 

 پیگیری استقرار تشکیالت

 در ای حرفه بهداشت

 انجام مشمول های کارگاه

 .است شده

 بررسی مستندات و شاخص ها

    

12 

 در الزم های پیگیری

 مشارکت جلب خصوص

کارفرمایان  حمایت و

 در ساختمانیکارگاههای 

الزامات مربوطه  برقراری

 است گرفته صورت

بررسی مکاتبات و مستندات 

 جلسات مشترک

 

    

14 

 پزشکی های مراقبت

شاغلین کارگاههای 

 گرفته ساختمانی صورت

 .است

بررسی پرونده پزشکی شاغلین 

 کارگاههای ساختمانی

    

16 

 برنامه شدن اجرایی میزان

 و بررسی عملیاتی

معاونت   به مشکالت

 شده بهداشتی منعکس

 .است

بررسی مستندات و مکاتبات با 

مدیران اجرایی برای اعالم نواقص 

برنامه عملیاتی تکمیل شده و رفع 

 نواقص

    

 


