داًشگبُ علَم پسشکي اصفْبى_هركسبْداشت استبى اصفْبى (ٍاحدبْداشت حرفِ اي)
برًبهِ تَسعِ ارگًََهي درسیستن بْداشتي كشَر

جدٍل شوبرُ يک :اطالعات عمومي

شهرستان مباركه

سال
آدرس :

ًبم شركت  /صٌعت  /كبرخبًِ .........................................................:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل بْداشت حرفِ اي :

تعداد پرسٌل :

تلفي :

هدرك :
سبل

هدت زهبى حضَركبرشٌبس در صٌعت :

ًفر
وفز

تعداد پزسىل دچبر وبراحتی اسكلتی عضالوی :

 RULA  REBA  OWAS  QEC

آشٌبيي كبرشٌبس بب ًرم افسار ّبي ارگًََهي :

تعداد ريسک فبكتَرّبي ارگًََهي:
حمل بار

َضعیت وامىاسب
بدن درحیه کار

ابسار کار وامىاسب

ایستگاي کار
وامىاسب

حرکات تکراری

سایرمُارد

اعمال ویرَی زیاد

تعداد پست کبری
درمعزض ریسک فبکتًر
تعداد شبغلیه درمعزض

جدٍل شوبرُ دٍ:آهَزشْب
کبرگزان

حمل دستی بار

مُضُع آمُزش

َضعیت
وامىاسب بدوی

سزپزستبن ي مدیزان میبوی

بیماریٍای
اسکلتی
عضالوی

ابسار دستی

کلیات
میکرَ
ارگُوُمی

کلیات
ماکرَ
ارگُوُمی

مدیزان ارشد

کلیات
ماکرَ
ارگُوُم
ی

کلیات
میکرَ
ارگُوُمی

تعداد افزاد ویبسمىد آمًسش
تعداد افزاد آمًسش دیدٌ درسٍ مبٌ
تعداد افزاد آمًسش دیدٌ اس
ابتدای بزوبمٍ تبکىًن

جدٍل شوبرُ سِ:آًبلیس پَسچر
آوالیس پُسچر بً رَش owas

تعداد
کل

سطح  1سطح  2سطح  3سطح 4

آوالیس پُسچر بً رَش RULA

تعداد
کل

سطح  1سطح  2سطح  3سطح 4

آوالیس پُسچر بً رَش REBA

تعداد

سطح

کل

صفر

سطح  1سطح  2سطح  3سطح 4

آوالیس پُسچر بً رَش QEC

تعداد

کمتراز

کل

40%

41تا
50
%

51
تا
70

بیش از % 70

%

درسٍ مبٌ گذشتٍ
اس ابتدای بزوبمٍ

جدٍل شوبرُ چْبر:اقداهبت كٌترلي
تعداد کل پُسچرکاری آوالیس
شدي

تعداد پُسچرٌای ویازمىد
تغییر یا اصالح

پُسچرٌای اصالح شدي

تعداد کارگر بٍرمىد شدي
ازایه تعداد اصالح پُسچر

درسٍ مبٌ گذشتٍ
اس ابتدای بزوبمٍ

تعداد ريسک فبكتَرّبي ارگًََهیکي كٌترل شدُ:
حمل بار

َضعیت وامىاسب
بدن درحیه کار

ابسار کار وامىاسب

ایستگاي کار
وامىاسب

حرکات تکراری

اعمال ویرَی زیاد

سایرمُارد

تعداد پست کبری اصالح
شدٌ
تعداد شبغلیه بهزٌ مىد

تبریخ تكمیل / / :

13

امضبء مسئًل بهداشت حزفٍ ای

وبم ي امضبء مدیزیت شزکت

امضبء کبرشىبس وبظز بهداشت حزفٍ ای

فرم گسارش دهي برنبمه ضرایط جوي محیط كبر
موارد خواسته ضده
نبم ضركت /كبرگبه/كبرخبنه
سبل ارائه گسارش
مقطع ارائه گسارش

ضص مبهه اول
سبلیبنه

تعداد ضبغلین
تعداد ضبغل در معرض عبمل زیبن آور سرمب
تعداد ضبغل در معرض عبمل زیبن آور گرمب و رطوبت ( استرس حرارتي)
تعداد كبرگران آموزش دیده در خصوص ضرایط جوي محیط كبر
تعداد كبرفرمبیبن ارضد/میبني آموزش دیده در خصوص ضرایط جوي محیط كبر
تعداد مواجهه ضبغلیني كه بب روضهبي فني مهندسي كنترل گردیده است
تعداد مواجهه ضبغلیني كه بب روضهبي مدیریتي كنترل گردیده است
تعداد مواجهه ضبغلیني كه بب استفبده از وسبیل حفبظت فردي كنترل گردیده است
نبم و نبم خبنوادگي مسئول بهداضت حرفه اي -امضب

نبم ونبم خبنوادگي كبرفرمب
مهر و امضب

آمبراودازه گیري عىامل ضیمیبيي زيبن آورمحیط كبر
وبم ضركت /كبرگبه/كبرخبوه
سبل ارائه گسارش
تعداد ضبغلیه
ضص مبهه اول

مقطع ارائه گسارش

وبم عبمل ضیمیبيي

تعداد سبله
مىردبررسي

وىع ومىوه

وبم و وبم خبوىادگي مسئىل بهداضت حرفه اي -امضب

سبلیبوه

تعداد ومىوه

تعدادومىوه
ببالترازحدمجبز

تىضیحبت

وبم ووبم خبوىادگي كبرفرمب
مهر و امضب

فرم ارسبل گسارش فعبلیت بروبمً مقببلً بب صدا در محیط کبر
وبم ضركت /كبرگبي/كبرخبوً
سبل ارائً گسارش
مقطع ارائً گسارش

ضص مبًٌ اَل
سبلیبوً

تعداد ضبغلیه

تعداد َاحد ٌبي مُجُد در كبرخبوً ( سبله يب َاحد تُلید مجسا)

تعداد َاحد داراي عبمل زيبن آَر صدا

تعداد َاحد صداسىجي ضدي

مجمُع َاحد ٌبي صداسىجی ضدي بب صدای وبمىبسب

مجمُع ضبغلیه در معرض صدای زیبن آَر در کبرگبٌٍبی صداسىجی ضدي *
مجمُع َاحد ٌبي بب صدای کىترل ضدي تُسط رَضٍبی فىی مٍىدسی یب مدیریتی در
سبلجبری *
تعداد ضبغلیه در مُاجًٍ صدا کً از َسیلً حفبظت فردی مىبسب ضىُایی استفبدي می
کىىد *

درصد کبرگران َ کبرفرمبیبن آمُزش دیدي در خصُص صدا *
وبم َ وبم خبوُادگي مسئُل بٍداضت حرفً اي -امضب

وبم َوبم خبوُادگي كبرفرمب
مٍر َ امضب

فرم ارسال گزارش فعالیتهای مرتبط با برنامه تامین
روشنایی مطلىب در محیط کار
ًبم ضرکت /کبرگبُ /کبرخبًِ
سبل ارائِ گسارش
ضص هبِّ اٍل
هقطع ارائِ گسارش

سبلیبًِ

تعداد ضبغلیي
تعداد ٍاحد ّبي هطوَل ثرًبهِ کِ ًیبز ثِ ًَرسٌجی دارًد

هجوَع ٍاحدّبي کبرگبّی ًَرسٌجی ضدُ( رٍضٌبیی عوَهی )

تعداد ٍاحد ّبي ًَرسٌجی ضدُ ثب رٍضٌبیی عوَهی ًبهطلَة

تعداد ٍاحد ّبي ًَرسٌجی ضدُ ًبهطلَة ثدلیل درخطٌدگی هساحن سطَح ،هٌبثع ٍ پٌجرُ ّب

تعداد ٍاحد ّبي ًَرسٌجی ضدُ ًبهطلَة ثدلیل رًگ ٍ جٌس ًبهٌبست سطَح اًعکبس در کبرگبُ

تعداد ٍاحد ّبي ًَرسٌجی ضدُ ًبهطلَة ثدلیل عدم تٌبست چیدهبى ٍ تَزیع غیر یکٌَاخت هٌبثع

تعداد ٍاحد ّبي ًَرسٌجی ضدُ ًبهطلَة ثدلیل عدم تٌبست هٌبثع رٍضٌبیی ثب هحیط کبر

تعداد ٍاحد ّبي ًَرسٌجی ضدُ ًبهطلَة ثدلیل سَختگی یب ٍضعیت ًگْداري ًبهٌبست هٌبثع رٍضٌبیی

هجوَع ضبغلیي در هَاجِْ ثب رٍضٌبیی ًبهطلَة در هحیط کبر

تعداد کبرگبّْبیی کِ در سبلجبري رٍضٌبیی خَد را ثب اقداهبت فٌی هٌْدسی اصالح ًوَدُ اًد

تعداد کبرگراى ٍ کبرفرهبیبى آهَزش دیدُ در خصَظ رٍضٌبیی هحیط کبر

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل ثْداضت حرفِ اي -اهضب

ًبم ًٍبم خبًَادگی کبرفرهب
هْر ٍ اهضب

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ
ﻓﺮم ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻠﯿﺲ از واﺣﺪﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺎه

ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺣﺮﻓﻪ اي

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪه .......... :

زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ............................. :

ﺗﻌﺪاد  CXRاﻧﺠﺎم ﺷﺪه............. :

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد ارﺟﺎع داده ﺷﺪه................ :

اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ :

ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ :

ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ :

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻠﯿﺲ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ

ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه ............... :

ﻓﻌﻼً ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ :

ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم ﭘﺪر

ﺳﻦ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﺲ

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
)وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ(

ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺟﺎع
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رﯾﻪ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮم :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ :

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﮐﺎر

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ
PPD

فرم گزارش دهی تشکیالت کارگاهی
نام شرکت /کارگاه/کارخانه
سبل ارائً گزارش
شش ماهه اول

مقطع ارائً گزارش

سالیانه
تعداد ضبغليه
وُع تطكيالت بٍداضت حزفً اي مستقز در كبرگبي
تعداد داوص آمُختگبن بٍداضت حزفً اي جذة ضدي در كبرگبي
تعداد جلسبت كميتً ٌبي حفبظت فىي َ بٍداضت كبر بزگزار ضدي
وبم َ وبم خبوُادگي مسئُل بٍداضت حزفً اي
مدرک تحصيلی مسئُل بٍداضت حزفً ای
وبم وبم خبوُادگي مسئُل ايمىي َ حفبظت فىي
وبم َ وبم خبوُادگي مسئُل  Hseكبرگبي
وبم َ وبم خبوُادگي مسئُل بٍداضت حزفً اي -امضب

وبم َوبم خبوُادگي كبرفزمب
مٍز َ امضب

فرم گسارش دٌی بٍداضت پرتُکبران
وبم ضركت /كبرگبي/كبرخبوً
سبل ارائً گسارش
مقطع ارائً گسارش

ضص مبًٌ اَل
سبلیبوً

تعداد ضبغلیه
تعدادد َاحد ٌبي داراي عبمل زيبن آَر پرتُ(يُویسان+غیر يُویسان)
تعداد كل ضبغلیه در معرض پرتُ(يُویسان+غیريُویسان)
تعداد كبرگبٌٍبي داراي عبمل زيبن آَر پرتُ يُویسان
تعداد ضبغلیه در معرض پرتُ يُویسان
تعداد كبرگبٌٍبي داراي عبمل زيبن آَر غیر يُویسان
تعداد ضبغلیه در معرض پرتُ غیر يُویسان
تعداد ضبغلیه در معرض پرتُ معبيىً ضدي
تعداد كبرگران آمُزش ديدي
تعداد كبرفرمبيبن آمُزش ديدي
تعداد كبرگبي آمُزضي برگسار ضدي در ايه خصُص
تعداد ضبغلیه پرتُكبري كً از لُازم حفبظت فردي مرتبط استفبدي مي ومبيىد
وبم َ وبم خبوُادگي مسئُل بٍداضت حرفً اي -امضب

وبم َوبم خبوُادگي كبرفرمب
مٍر َ امضب

فرم گسارش دىي سالمت ایمنی ً بيذاشت عٌامل اجرایی مشمٌل مبده  5قبنٌن
مذیریت پسمبنذ ىب
نام ضرکت /کارگاه/کارخانه

*

میانگین پسمانذ روزانه (کیلوگرم)

سال ارائه گسارش

میانگین پسمانذ مخاطره آمیس روزانه (کیلوگرم)

تعذاد کل ضاغلین

تعذاد ضاغلین دارای وسایل حفاظت فردی مناسب

تعذاد ضاغل فعال در بخص پسمانذ

تعذاد ضاغلین ضرکت کننذه در دوره های آموزضی

تعذاد ضاغل فعال در بخص پسمانذمعاینه ضذه

تعذاد ضاغلینی که به تسهیالت بهذاضتی مناسب دسترسی دارنذ.

مرحله

نوع پسمانذ

تعذاد ضاغل

مرحله

عبدی

عبدی

بیمبرستبنی

جمع آًری

کشبًرزی

بیمبرستبنی

پردازش

صنعتی
ًیژه (مخبطره آمیس)

ًیژه (مخبطره آمیس)
عبدی

بیمبرستبنی
کشبًرزی

بیمبرستبنی

انببر

کشبًرزی

صنعتی

صنعتی

ًیژه (مخبطره آمیس)

ًیژه (مخبطره آمیس)

عبدی

عبدی

بیمبرستبنی

ببزیبفت

کشبًرزی
صنعتی

عبدی

حمل ًنقل

نوع پسمانذ

کشبًرزی

بیمبرستبنی

دفع

کشبًرزی

صنعتی

صنعتی

ًیژه (مخبطره آمیس)

ًیژه (مخبطره آمیس)

نبم ً نبم خبنٌادگي مسئٌل بيذاشت حرفو اي -امضب

نبم ًنبم خبنٌادگي كبرفرمب
مير ً امضب

فرم جمع آوری اطالعات معاینات طب کار صنایع استان  -شهرستان مبارکه
سبل ارائو گسارش ……………… .

تبریخ انجبم معبینبت ......................... :

نبم شرکت  /کبرخبنو
نٌع تٌلیذ
تعذاد کبرگر
دًره ای
تعذاد افراد معبینو شذه
قبل از استخذام
نبم شرکت خصٌصی
ًاحذ ارائو دىنذه خذمبت
طب کبر

مرکس طب کبر
پسشک حقیقی

نبم پسشک معبینو گر
نبم ً نبم خبنٌادگی مسئٌل بيذاشت حرفو ای
امضبء
شرکت

نبم ً نبم خبنٌادگی کبرفرمب
امضب

در صورت انجام معاینات در سال جاری الزم است کپی گسارش ارائه شده توسط شرکت یا پسشک معاینه کننده به پیوست ارسال
گردد(شامل کد فرم  3-111گسارش بیماریها و فرم گسارش دهی معاینات شغلی ممهور به مهر شرکت یا پسشک معاینه کننده )

معاونت بهداضتی دانطگاه علوم پسضکی اصفهان
فرم گزارش دهی خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
الف ) واحد ارائه دهنده خدمبت :
 مرکس سالمت کبرخبنه  ....................................شرکت خصوصی خدمبت مهندسی بهداشت حرفه ای ......................................
نبم و نبم خبنوادگی کبرشنبس مسئول  ....................................... :نبم و نبم خبنوادگی کبرشنبس همکبر .......................................... :
ة) نبم محل گیرنده خدمبت  .............................................. :نشبنی ............................................................................................................. .......... :
محصول نهبیی تولید  .......................................... :تعدا کل کبرگران  ................................. :تبریخ ارائه خدمبت .......................................... :
خدمبت ارائه شده شبمل :
اندازه گیری 

نمونه برداری 

ارائه راه حل مهندسی 

آنبلیس 

انجبم اقدامبت کنترلی 

ج ) گسارش عوامل زیان آور فیسیکی

تعداد کارگاه

عامل زیان آور

تعداد ایستگاه

تعداد ایستگاههای غیر
منطبق با استاندارد

مالحضات

تراز کلی فطار صوت
دوزیمتری
ارتعاش
روضنایی
درخطندگی
 WBGTضاخص استرس گرمایی
میدان های الکترو مغناطیس
د ) گسارش عوامل زیان آور ضیمیایی

نوع و نام عامل زیان آور

تعداد کارگاه

تعداد نمونه

تعداد نمونه های بیص از
حد استاندارد

مالحضات

ه ) سایر عوامل زیان آور ( بصورت تطریحی ذکر ضود )
نبم و نبم خبنوادگی مسئول بهداشت حرفه ای شرکت
امضب

نبم و نبم خبنوادگی کبرفرمب
امضب

جدول آماری آموزش بهداشت شاغلین صنایع
وبم ضزکت /کبرگبٌ/کبرخبوٍ
سبل ارائٍ گشارش
ضص مبٍَ/سٍ مبٍَ ايل

مقطع ارائٍ گشارش

سبلیبوٍ
تعذاد ضبغلیه

ردیف

عىًان ديرٌ آمًسضی

1

صذا

2

ريضىبیی

3

گبسَب ي بخبرات

4

ديد يدمٍ

5

گزد ي غببر

6

عًامل ارگًوًمی محیط کبر

7

عًامل رياوی محیط کبر

8

بیمبریُبی وبضی اس کبر

9

پزتًَب

10

سیلیس

11

عًامل سیبن آير ریختٍ گزی

12

استفبدٌ اس لًاسم حفبظت فزدی

13

کمک َبی ايلیٍ پشضکی

14

 MSDSمًاد ضیمیبیی

15

آمًسش عًامل اجزایی پسمبوذ

16

بُبًد تغذیٍ

بزگشار کىىذٌ

مذت سمبن
وبم ي وبم خبوًادگی

تعذاد

تبریخ

ديرٌ آمًسضی

مذرس

مخبطبیه

بزگشاری

(بزحسب
سبعت )

17
18

ریسک فبکتًر َبی بیمبری َبی
قلبی ي عزيقی
بیمبریُبی وًپذیذ ( ایذس َ ،پبتیت
،ي)......

19

سبیز ................................

20

سبیز ................................

21

سبیز ................................

وبم يوبم خبوًادگی مسئًل بُذاضت حز فٍ ای -امضب

گزيٌ َذف

