
  1دستورالعمل فرم شماره 
 

اطالعات ثبـت شـده در فرمهـاي     سبر اسابصورت شش ماهه و ساالنه ی گردد و این فرم در خانه هاي بهداشت توسط بهورز تکمیل م
  . ید کارگاهی تکمیل و به مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارسال می گرددزدبا
 

  توزیع کارگاهها و شاغلین آنها در منطقه ) 1
منظور تعداد کارگاههاي موجود در منطقه و شاغلین کارگاههاي موجـود در منطقـه بـر اسـاس آمـار       :شاغلین موجود /کارگاه 

 .رسمی مرکز آمار ایران میباشد
از آغـاز فعالیـت واحـد بهداشـت      منظور تعداد کارگاههاي داراي پرونده کارگاهی درسیستم ،  :شاغلین شناسایی شده /کارگاه 

  .تعداد شاغلین در این کارگاههاي شناسایی شده میباشدحرفه اي تاکنون و 
شود بـه آمـار مـذکور اضـافه       اگرکارگاهی براي اولین بار مورد بازدید قرار می گیرد و پرونده جدیدي براي آن تشکیل می  : توجه

   .می گردد
ن آن بـدون در  د و تعـداد شـاغلی  منظور تعداد کارگاههاي بازدید شده از بین کارگاههاي موجو :شاغلین تحت پوشش /کارگاه 

   .بازدید ها در سه ماهه مورد نظر میباشدنظر گرفتن تعداد 
فـرم معاینـات     ،تعداد شاغلینی است که از ابتداي سال تا شش مـاه اول یـا آخـر سـال    منظور  :شاغلین تحت پوشش معاینات 

  . کارگري مصوب بطور کامل براي آنان تکمیل گردیده است
  

واحد ارائـه دهنـده خـدمت و     غلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت کار به تفکیک نوعشاتوزیع ) الف2
   ارائه شده خدمت نوع

  . جدول شماره یک فرم هاي بازدید کارگاهی استخراج میگرددبخش منناظر آن در  اطالعات این جدول از 
واحـد ارائـه دهنـده     ت سالمت کار به تفکیک نوعشاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدماکارگاهها و توزیع ) ب2

  خدمت 
  . جدول شماره یک فرم هاي بازدید کارگاهی استخراج میگردد "و نوع مجوزنام  "قسمتاطالعات این جدول از 

  

در معرض خطر به تفکیک نوع عامل زیان آور و بعـد  و شاغلین  بازدید شده داراي عوامل زیان آور توزیع کارگاههاي ) 3
  :  انکارکن

 ه یـا سـال  ماهـ  6و تعداد شاغلین آنها در  بازدید شده در این جدول اطالعات ثبت شده مرتبط با آخرین دفعه بازدید کارگاههاي
بر اساس بعد کارکنان تعیین و در قسـمت مربوطـه  ثبـت مـی     به تفکیک نوع عامل  می باشند آور که داراي عامل زیان مورد نظر

آنهـا در ایـن    شـاغلین و  آن بطور کامل کنترل یا حذف شـده انـد   ار کارگاههایی که عامل زیان آورالزم به ذکر است که آم. گردد
  .جدول لحاظ نمیشود

 

ی که به آن دسترسی دارنـد بـه تفکیـک    و شاغلین مناسب  توزیع کارگاههاي داراي تأسیسات و تسهیالت بهداشتی) 4
   : نوع  تسهیالت  و بعد کارکنان

   .نوع کارگاه و بعد آن ثبت می گردداهی تک واحدي استخراج و بر اساس گرفرم بازدیدکا 4شمارهدول در این جدول اطالعات ج
فرم بازدیـد کارگـاهی فـوق     4جلوي تسهیالت بهداشتی جداول  دردر خانه هاي بهداشت براي گزارش اطالعات فوق مواردي که 

تاسیسات و تسهیالت بهداشـتی مناسـب محسـوب شـده و در     بعنوان یک کارگاه داراي  ،یا عدد صفر ثبت شده Pاالشاره عالمت 
  .می گردد درججمع بندي و فرم آماري 

همچنین جهت تکمیل اطالعات مربوط به  بخش شاغلین در این جـدول نیـز، تعـداد  شـاغلین کارگاههـاي فـوق الـذکر یعنـی          
 .کارگاههاییکه که داراي تاسیسات و تسهیالت بهداشتی مناسب می باشند ثبت میشود

  .در این قسمت اطالعات ثبت شده آخرین دفعه بازدید از کارگاه قید می گردد  :توجه 
  



  :تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور آنها کنترل یا حذف گردیده  ) 5
بازدیـد   هـاي  فـرم  ،روسـتایی  ی درمـانی ترم گزارش دهی مرکز بهداشـ در ف این جدول بهداشت براي ثبت اطالعاتدر خانه هاي 

اند و اطالعات بر مبنـاي مقایسـه اولـین بازدیـد بـا آخـرین       گیرد که بیش از یکبار بازدید شده ار می مطالعه قرههایی مورد کارگا
تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور آنها کنترل یا حـذف گردیـده بـه تفکیـک      در این جدول. بازدید انجام شده ، ثبت می گردد

  .رج میشودنوع عامل زیان آور و به تفکیک بعد د
  

  یک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غیر بهداشتی دارد تعداد کارگاههایی که حداقل) 6
 . رگاهی میباشداکفرم بازدید  16تا  14تأسیسات کارگاهها شامل ردیفهاي 

  فرم بازدید تک واحدي میباشد 24تا  18ت جنبی شامل ردیفهاي تسهیال
توجـه داشـت کـه هرگـاه یکـی از ردیـف هـاي         دید کارگاهی بـه ایـن جـدول بایسـتی    استخراج داده ها از فرم هاي بازهنگام  در

ساختمان کارگاه، فضا و تهویه عمومی در فرم هاي بازدید نامناسب تشخیص داده شده باشد در این جـدول بعنـوان یـک کارگـاه     
فـرم بازدیـد تـک     24تـا   18همچنین هرگاه یکی از ردیف هـاي   .نوع تاسیسات غیر بهداشتی محسوب میشود داراي حداقل یک

در  .واحدي کارگاهی نامناسب تشخیص داده  باشد آن کارگاه داراي حداقل یک نـوع تسـهیالت جنبـی غیـر بهداشـتی میباشـد      
فرم بازدید کارگاهی نامناسـب باشـد    26الی  25خصوص دفع زباله و فاضالب نیز چنانچه در کارگاهی یکی از ردیف هاي شماره 

  .اه داراي دفع زباله و فاضالب غیر بهداشتی می باشددر اینصورت این کارگ
 

 :ن بهسازي گردیده آتعداد کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غیر بهداشتی ) 7
مـورد نظـر کـه     یـا سـال   ههـ ما شـش در این جدول اطالعات ثبت شده مرتبط با آخرین دفعه بازدید کارگاههاي بازدید شده در 

 الزم به ذکر است که منظور از کلمـه  .تسهیالت جنبی غیر بهداشتی آن بهسازي شده ثبت می گردد نوع تاسیسات یاحداقل یک 
  .به تفصیل بیان شده است 6، در  توضیحات مربوط به جدول شماره حداقل

  

 :توزیع کارگران در ارتباط با وسایل حفاظت فردي ) 8
  .د تک واحدي استخراج میگرددفرم بازدی 5اطالعات این جدول از جدول شماره 

  

 :تعداد شاغلین به تفکیک جنس و شیفت کار) 9
  .فرم بازدید تک واحدي استخراج میگردد 2اطالعات این جدول از جدول شماره 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توجه 
  . صورت ناخوانا و ناقص بودن ، فرم فاقد اعتبار بوده و عیناً عودت داده میشوددر   تکمیل قسمتهاي باال و پایین فرم الزامی است ، – 1 

  . مسئولیت صحت اطالعات مندرج در فرم به عهده مسئول واحد میباشد – 2
 فرم میبایست داراي مهر مرکز باشد و فرم بدون مهر ، فاقد اعتبار بوده و عیناً عودت داده میشود – 3



  2دستورالعمل فرم شماره 
هداشت شهرستان توسط مسئول بهداشـت  بهداشتی درمانی شهري و روستایی یا پایگاه بهداشت تحت پوشش مراکز ب مرکزاین فرم در

  :حرفه اي مرکز مربوطه تکمیل می گردد
بازدیـد کارگـاهی تکمیـل و بـه مرکـز بهداشـت        یکبار بر اساس اطالعات ثبت شده در فرمهـا ي  ه و ساالنه ماه بصورت شش این فرم

تحت پوشش را با فعالیـت   يرمانی و پایگاههابهداشتی و د زشهرستان ارسال و مراکز بهداشت شهرستان نیز اطالعات دریافتی از مراک
   .دانشکده ارسال می دارد/به معاونت بهداشتی دانشگاه در زمان مذکورمع بندي و هاي انجام شده در خود مرکز بهداشت شهرستان ج

ه از خانـه هـاي بهداشـت    الزم به ذکر است که مراکز بهداشتی درمانی روستایی باید عالوه بر این فرم ، فرم شماره یک را نیز ک :نکته 
  .تابعه جمع آوري گردیده ، به مرکز بهداشت شهرستان ارسال نمایند

 

  توزیع کارگاهها و شاغلین آنها در منطقه ) 1
منظور تعداد کارگاههاي موجود در منطقه و شاغلین کارگاههاي موجـود در منطقـه بـر اسـاس آمـار       :شاغلین موجود /کارگاه 

 .اشدرسمی مرکز آمار ایران میب
از آغـاز فعالیـت واحـد بهداشـت      ، اي داراي پرونده کارگاهی درسیستممنظور تعداد کارگاهه :شاغلین شناسایی شده /کارگاه 

 .حرفه اي تاکنون و تعداد شاغلین در این کارگاههاي شناسایی شده میباشد
آن تشـکیل شـود بـه آمـار مـذکور اضـافه مـی         اگر کارگاهی براي اولین بار مورد بازدید قرار گیرد و پرونده جدیدي براي :توجه 
  .گردد

ن آن بـدون در  منظور تعداد کارگاههاي بازدید شده از بین کارگاههاي موجود و تعـداد شـاغلی   :شاغلین تحت پوشش /کارگاه 
  . مورد نظر میباشد زمانبازدید ها در نظر گرفتن تعداد 

فرم معاینات کارگري مصوب بطـور کامـل     مورد نظر ، زماندر منظور تعداد شاغلینی است که  :شاغلین تحت پوشش معاینات 
   . براي آنان تکمیل گردیده است

  

واحد ارائـه دهنـده خـدمت و     توزیع شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت کار به تفکیک نوع) الف2
   ارائه شده خدمت نوع

الزم به ذکـر اسـت کـه    . رم هاي بازدید کارگاهی استخراج میگرددجدول شماره یک فبخش متناظر آن در اطالعات این جدول از 
  .نحوه  تکمیل این جدول به تفصیل در دستورالعمل تکمیل فرم هاي بازدید ذکر شده است 

واحـد ارائـه دهنـده     شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت کار به تفکیک نوعکارگاهها و توزیع ) ب2
  خدمت 

  . جدول شماره یک فرم هاي بازدید کارگاهی استخراج میگردد "و نوع مجوزنام  "قسمتدول از اطالعات این ج
  توزیع کارگاهها و شاغلین تحت پوشش تشکیالت بهداشت حرفه اي) 3

در ردیف اول این جدول تعداد کارگاههاي داراي تشکیالت بهداشتی از قبیـل ایسـتگاه بهگـر ، خانـه بهداشـت کـارگري و مرکـز        
ت کار ثبت میشود که اطالعات این بخش با توجه به بخش اطالعـات عمـومی فـرم هـاي بازدیـد چنـد واحـدي اسـتخراج         بهداش
، در ردیـف کارگـاه ،  تعـداد    » شـامل میشـود  «درستون کمیته حفاظـت فنـی و بهداشـت کـار ایـن جـدول در قسـمت         .میشود

نیـز  » دارد«می باشـند درج میشـود و در بخـش    » شت کارآئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهدا« 4کارگاههایی که مشمول ماده 
در . بوده و اقدام به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشـت کـار نمـوده انـد درج مـی شـود       4تعداد کارگاههایی که مشمول ماده 

  .ردیف شاغلین نیز تعداد شاغلین کارگاههاي فوق الذکر ثبت میشود
ل زیان آور  و شاغلین در معرض خطر به تفکیک نوع عامل زیان آور و بعـد  توزیع کارگاههاي بازدید شده داراي عوام) 4

  : کارکنان 
آور  مـورد نظـر کـه داراي عامـل زیـان      زماندر این جدول اطالعات ثبت شده مرتبط با آخرین دفعه بازدید کارگاههاي بازدید شده در 

رگاههاي خانگی و غیر خانگی بر اساس بعـد کارکنـان تعیـین و در    بوده اند و تعداد شاغلین آنها به تفکیک نوع عامل زیان آور براي کا
  . قسمت مربوطه  ثبت می گردد



توزیع کارگاههاي داراي تأسیسات و تسهیالت بهداشتی مناسب  و شاغلینی که به آن دسترسی دارنـد بـه تفکیـک    ) 5
 : نوع  تسهیالت  و بعد کارکنان 

 فرم هاي بازدید چند واحـدي  6و  4و نیز جدول شماره  د کارگاهی تک واحديفرم بازدی 4شماره در این جدول اطالعات جدول 
براي گزارش اطالعات فوق مواردي کـه در جلـوي تسـهیالت بهداشـتی     . ع کارگاه و بعد آن ثبت می گردداستخراج و بر اساس نو

هیالت بهداشتی مناسب محسـوب  بعنوان یک کارگاه داراي تاسیسات و تس ،یا عدد صفر ثبت شده Pجداول فوق االشاره عالمت 
  .می گردد درججمع بندي و شده و در فرم آماري 

همچنین جهت تکمیل اطالعات مربوط به  بخش شاغلین در این جـدول نیـز، تعـداد  شـاغلین کارگاههـاي فـوق الـذکر یعنـی          
 .کارگاههاییکه که داراي تاسیسات و تسهیالت بهداشتی مناسب می باشند ثبت میشود

 .ر این قسمت اطالعات ثبت شده آخرین دفعه بازدید از کارگاه قید می گرددد  :توجه  
  

  :ن آور آنها کنترل یا حذف گردیده به تفکیک نوع عاملتعداد کارگاههایی که عامل زیا) 6
هایی مورد مطالعه قر ار می گیـرد کـه بـیش از یکبـار     ، فرم هاي بازدید کارگاهالعات این جدول در فرم گزارش دهیبراي ثبت اط

بازدید شده اند و اطالعات بر مبناي مقایسه اولین بازدید با آخرین بازدید انجام شده ، و  تعداد کارگاههـایی کـه عامـل زیـان آور     
  .گرددزیان آور و به تفکیک بعد ثبت می آنها کنترل یا حذف گردیده به تفکیک نوع عامل

  

  ارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غیر بهداشتی داردتعداد ک) 7
 . فرم بازدید کارگاهی میباشد 16تا  14تأسیسات کارگاهها شامل ردیفهاي 

   .میباشد فرم بازدید چندواحدي 23تا  17و نیز  فرم بازدید تک واحدي 24تا  18تأسیسات جنبی شامل ردیفهاي 
ا از فرم هاي بازدید کارگاهی بـه ایـن جـدول بایسـتی توجـه داشـت کـه هرگـاه یکـی از ردیـف هـاي            در هنگام استخراج داده ه

ساختمان کارگاه، فضا و تهویه عمومی در فرم هاي بازدید نامناسب تشخیص داده شده باشد در این جـدول بعنـوان یـک کارگـاه     
فـرم بازدیـد تـک     24تـا   18یکی از ردیف هـاي  همچنین هرگاه . داراي حداقل یک نوع تاسیسات غیر بهداشتی محسوب میشود

کارگاهی نامناسب تشخیص داده  باشد آن کارگاه داراي حداقل یک نـوع تسـهیالت    فرم بازدید چندواحدي 23تا  17یا  واحدي 
 نامناسـب باشـد در   ایـن دو عامـل  در خصوص دفع زباله و فاضالب نیز چنانچه در کارگاهی یکی از . جنبی غیر بهداشتی میباشد

  .اینصورت این کارگاه داراي دفع زباله و فاضالب غیر بهداشتی می باشد
 

 :ن بهسازي گردیده آتعداد کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غیر بهداشتی ) 8
اقل یـک نـوع   مورد نظر کـه حـد   زمان در این جدول اطالعات ثبت شده مرتبط با آخرین دفعه بازدید کارگاههاي بازدید شده در

 در  ،حـداقل  الزم به ذکر است کـه منظـور از کلمـه   . تسهیالت جنبی غیر بهداشتی آن بهسازي شده ثبت می گردد تاسیسات یا
  .به تفصیل بیان شده است 7جدول شماره توضیحات مربوط به 

  

 :توزیع کارگران در ارتباط با وسایل حفاظت فردي ) 9
  .فرم بازدید چند واحدي استخراج میگردد 7م بازدید تک واحدي و جدول شماره فر 5اطالعات این جدول از جدول شماره 

  

 :تعداد شاغلین به تفکیک جنس و شیفت کار)  10
  .فرم بازدید تک واحدي و چند واحدي استخراج میگردد 2اطالعات این جدول از جدول شماره 

  
  

  
  
  
  

  : توجه 
  . در صورت ناخوانا و ناقص بودن ، فرم فاقد اعتبار بوده و عیناً عودت داده میشود  هاي باال و پایین فرم الزامی است ،تکمیل قسمت – 1
  . مسئولیت صحت اطالعات مندرج در فرم به عهده مسئول واحد میباشد – 2
 ودت داده میشودفرم میبایست داراي مهر مرکز باشد و فرم بدون مهر ، فاقد اعتبار بوده و عیناً ع – 3



  

  

  :سطح از این فرم استفاده میشود جهت ارائه گزارش آماري در دو 
و خانـه هـاي بهداشـت،     ي تحـت پوشـش  درمانی و پایگاههـا  -بهداشتی  مراکز بهداشت شهرستان اطالعات دریافتی از مراکزدر ابتدا 

 مایـن فـر   از طریق فعالیت هاي انجام شده در خود مرکز بهداشت شهرستان جمع بندي و هر سه ماه یکبار اطالعات مربوط به ضافهبا
  . دانشکده ارسال می دارد/به معاونت بهداشتی دانشگاه

  

  توزیع کارگاهها و شاغلین آنها در منطقه ) 1
منظور تعداد کارگاههاي موجود در منطقه و شـاغلین کارگاههـاي موجـود در منطقـه بـر اسـاس آمـار         :شاغلین موجود /کارگاه 

 .رسمی مرکز آمار ایران میباشد
از آغـاز فعالیـت واحـد بهداشـت      منظور تعداد کارگاههاي داراي پرونده کارگـاهی درسیسـتم ،    :ه شاغلین شناسایی شد/کارگاه 

 .حرفه اي تاکنون و تعداد شاغلین در این کارگاههاي شناسایی شده میباشد
  ذکور اضـافه کارگاهی براي اولین بار مورد بازدید قرار می گیرد و پرونده جدیدي براي آن تشکیل می شـود بـه آمـار مـ     اگر :توجه 

  .می گردد
منظور تعداد کارگاههاي بازدید شده از بین کارگاههاي موجود و تعداد شاغلین آن بدون در نظـر   :شاغلین تحت پوشش /کارگاه 

  . گرفتن تعداد    بازدید ها در سه ماهه مورد نظر میباشد
ن کارگاههاي موجود و تعداد شـاغلینی اسـت کـه    منظور تعداد کارگاه بازدید شده از بی :شاغلین تحت پوشش معاینات /کارگاه 

  . فرم معاینات کارگري مصوب بطور کامل براي آنان تکمیل گردیده است  در سه ماهه مورد نظر ،
 توزیع کارگاهها و شاغلین آنها به تفکیک نوع واحد)2

خانه بهداشت روستایی ، مرکـز  ( وطه تعداد کارگاههاي تحت پوشش  و شاغلین آنها  در واحدهاي مرباطالعات این جدول بر اساس 
فرمهـاي  اطالعـات منـدرج  در    میباشد که از طریـق  ) بهداشتی درمانی روستایی ، پایگاه بهداشت ، مرکز بهداشتی درمانی شهري 

  .جمع بندي میشود مرکز بهداشت شهرستان  اطالعاتو بعالوه  ي مذکور واصله از هریک از واحدها
  

واحد ارائـه دهنـده خـدمت و     وشش مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت کار به تفکیک نوعتوزیع شاغلین تحت پ) الف3
   ارائه شده خدمت نوع

ي تحـت  بهداشـتی و درمـانی و پایگاههـا    از مراکـز  واصـله  2و 1شـماره  فرم   -الف2اطالعات مربوط به این جدول از جدول شماره 
  . جمع بندي میشود  خود مرکز بهداشت شهرستان  ي بازدید کارگاهیفرم ها 1جدول شماره از  و خانه هاي بهداشت و نیز پوشش

واحد ارائـه دهنـده    شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت کار به تفکیک نوعکارگاهها و توزیع ) ب3
  خدمت 

و خانـه   ي تحـت پوشـش  اههابهداشتی و درمانی و پایگ از مراکز واصله 2و 1شماره فرم   -ب2اطالعات این جدول از جدول شماره 
  خـود مرکـز بهداشـت شهرسـتان     "نوع مج وز و نام" تحت عنوان  فرم هاي بازدید کارگاهی 1جدول شماره از  هاي بهداشت و نیز
  . جمع بندي میشود

  توزیع کارگاهها و شاغلین تحت پوشش تشکیالت بهداشت حرفه اي) 4
ت بهداشـتی از قبیـل ایسـتگاه بهگـر ، خانـه بهداشـت کـارگري و مرکـز         در ردیف اول این جدول تعداد کارگاههـاي داراي تشـکیال  

بخـش اطالعـات عمـومی فـرم هـاي      و نیز  2و1فرم هاي شماره  3جدول شماره  ازبهداشت کار ثبت میشود که اطالعات این بخش 
شـش تشـکیالت   در ردیف شاغلین نیـز تعـداد شـاغلین تحـت پو    .میشود مرکز بهداشت شهرستان جمع بندي  بازدید چند واحدي
، در ردیـف  »دارد«و » شامل میشود« هايقسمتدر ستون کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این جدول اطالعات .مذکور قید میشود

مرکـز بهداشـت    بخـش اطالعـات عمـومی فـرم هـاي بازدیـد چنـد واحـدي        و نیز  2و1فرم هاي شماره  3از جدول شماره کارگاه ، 
  .کارگاهها ثبت میشودشاغلین نیز تعداد شاغلین این  در ردیف. میشود شهرستان جمع بندي 

  111- 2و 111-1فرم شماره 



توزیع کارگاههاي بازدید شده داراي عوامل زیان آور  و شاغلین در معرض خطر به تفکیک نوع عامـل زیـان آور و   ) 5 
  : بعد کارکنان 

شـده مـرتبط بـا آخـرین      اطالعات ثبـت و نیز  2فرم شماره   5، جدول شماره 1فرم شماره  4از جدول شماره این جدول  اطالعات
آور بوده اند و تعداد شاغلین آنها به تفکیـک نـوع عامـل     ماه مورد نظر که داراي عامل زیان 3دفعه بازدید کارگاههاي بازدید شده در 

  . زیان آور براي کارگاههاي خانگی و غیر خانگی بر اساس بعد کارکنان تعیین و در قسمت مربوطه  ثبت می گردد
هاي داراي تأسیسات و تسهیالت بهداشتی مناسب  و شاغلینی که به آن دسترسی دارنـد بـه تفکیـک    توزیع کارگاه) 6

  : نوع  تسهیالت  و بعد کارکنان 
بدسـت آمـده از فـرم هـاي بازدیـد      اطالعـات   و 2و  1فرمهاي شماره  5جداول شماره جمع بندي اطالعات  اطالعات این جدول از 

  .ستان استخراج میشودکارگاهی مربوط به مرکز بهداشت شهر
  :تعداد کارگاههایی که عامل زیان آور آنها کنترل یا حذف گردیده  ) 7

تعداد کارگاههایی که عامـل زیـان آور آنهـا کنتـرل یـا حـذف       و نیز  2و  1فرم هاي شماره  6اطالعات این جدول از جداول شماره 
  .ثبت می گرددبازدید مرکز بهداشت شهرستان جمع بندي و در فرمهاي  گردیده به تفکیک نوع عامل زیان آور و به تفکیک بعد

  تعداد کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غیر بهداشتی دارد) 8
کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یـا  و نیز جمع بندي تعداد  2و  1فرم هاي شماره  7اطالعات این جدول از جداول شماره 

  .از فرمهاي بازدید مرکز بهداشت شهرستان بدست می آید ر بهداشتی داردتسهیالت جنبی غی
 . فرم بازدید کارگاهی میباشد 16تا  14تأسیسات کارگاهها شامل ردیفهاي 

  .فرم بازدید تک واحدي میباشد 24تا  18تأسیسات جنبی شامل ردیفهاي 
 :ن بهسازي گردیده آیر بهداشتی تعداد کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غ) 9

کارگاههـایی کـه حـداقل    و نیز  استخراج تعداد  2و  1فرم هاي شماره  8اطالعات این جدول از جمع بندي اطالعات جداول شماره 
  .آن بهسازي شده ، از فرمهاي بازدید مرکز بهداشت شهرستان بدست می آیدیک نوع تاسیسات یا تسهیالت جنبی غیر بهداشتی 

ماه مـورد   3 مرکز بهداشت شهرستان در  ن جدول اطالعات ثبت شده مرتبط با آخرین دفعه بازدید کارگاههاي بازدید شده دردر ای
  . تسهیالت جنبی غیر بهداشتی آن بهسازي شده ثبت می گردد نظر که حداقل یک نوع تاسیسات یا

 :توزیع کارگران در ارتباط با وسایل حفاظت فردي ) 10
جـدول  و  2فـرم شـماره    9، جـدول شـماره    1فـرم شـماره    8جدول شماره  جمع بندي اطالعات موجود در دول ازاطالعات این ج

  .استخراج میگردد مرکز بهداشت شهرستان فرم بازدید چند واحدي 7فرم بازدید تک واحدي و جدول شماره  5شماره 
  

 :تعداد شاغلین به تفکیک جنس و شیفت کار) 11
جـدول  و  2فـرم شـماره    10، جـدول شـماره    1فرم شماره  9جدول شماره  مع بندي اطالعات موجود درج ازاطالعات این جدول 

  .استخراج میگردد مرکز بهداشت شهرستان فرم بازدید تک واحدي و چند واحدي 2شماره 
مراکـز   111-2و 111-1فرمهـاي شـده از   استخراجاطالعات  دانشکده کلیه/دانشگاه سالمت/ در معاونت بهداشتی الزم به ذکر است که
بصـورت   شـده و دانشـکده  /دانشـگاه  سـالمت /معاونت بهداشـتی  111-2و  111-1وارد فرمهاي پس از جمع بندي، بهداشت شهرستان
 . می گردد ارسال به مرکز سالمت محیط و کار شش ماهه وساالنه 

  

  
  
  

  

  : توجه 
  . در صورت ناخوانا و ناقص بودن ، فرم فاقد اعتبار بوده و عیناً عودت داده میشود  تکمیل قسمتهاي باال و پایین فرم الزامی است ، – 1
  . مسئولیت صحت اطالعات مندرج در فرم به عهده مسئول واحد میباشد – 2
 بدون مهر ، فاقد اعتبار بوده و عیناً عودت داده میشود فرم میبایست داراي مهر مرکز باشد و فرم – 3


