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تًزيغ ضاغليه تحت پًضص خدمات سالمت كار بٍ تفكيك وًع ياحد ارائٍ دَىدٌ خدمت -2س ي ضيفت كارتؼداد ضاغليه بٍ تفكيك جى -1

 ضيفت               

 

 جٌس

 ًَتت كاس سٍصكاس
 ًَع خذهت               

سايشخصَصيدٍلتي ًَع ٍاحذ

    تْذاضت حشفِ اي 1ًَتت  2ًَتت  3ًَتت  1ًَتت   2ًَتت 3ًَتت 

    كاس عة       هشد

       صى
 :ًام ٍ ًَع هجَص

       جوغ

 (آئيه وامٍ اجرايي قاوًن جامغ كىترل دخاويات2ي 8قاوًن كار ي مادٌ  25مادٌ )سازيآمًزش يفرَىگ -4 (قاوًن كار 21ي  22مًاد )مراقبتُاي بُداضتي درماوي اوجام ضدٌ  -3

 1ًَتت 2ًَتت 3ًَتت آمًزش ي فرَىگ سازي يفسد 1ًَتت 2ًَتت 3ًَتت وًع مراقبتُاي ضاغليه سديف

    تؼذاد ضاغليي صى هؼايٌِ ضذُ 3
3 

 ًحَُ استفادُ صحيح اص ٍسايل حفاظت فشدي ٍ هَسدآهَصضْاي الصم دس  آيا

تِ  ًاضي اص هَاجِْ تا ػَاهل صياى آٍس هحيظ كاس تْذاضتي اثشات هضشات ٍ

 (خيش/تلي)؟ دادُ ضذُ استكاسگشاى 

   
    يي هشد هؼايٌِ ضذُتؼذاد ضاغل 2

آيا تاتلَّاي ّطذاس دٌّذُ هثٌي تش هوٌَػيت هصشف هحصَالت دخاًي دس  2    كاس داسًذ ٍ كِ تا هَادغزايي سشضاغليٌي تؼذاد 1

 (خيش/تلي)ًقاط هٌاسة ٍ دس هؼشض ديذ ػوَم ًصة ضذُ است؟ 
   

    تؼذاد ضاغليي داساي كاست تْذاضتي 4
1 

هَاد حيي اًجام كاس  ٍػوَم   كِ دس هؼشض ديذ سد كاسكٌاًيدس هَ آيا كاسفشها

 (خيش/تلي)؟ كٌٌذ هغاتق هقشسات اقذام ًوَدُ استصشف هيدخاًي ه
   

     ػوَهي ضاغليي داساي گَاّيٌاهِ تْذاضت تؼذاد 5

    (خيش/تلي) آيا جؼثِ كوكْاي اٍليِ تا ٍسايل الصم  دس كاسگاُ ٍجَد داسد؟ 4 

 (قاوًن كار 21ي  156مًاد )يسات ي تسُيالت بُداضتي كارگاٌ تأس -5

تأسيسات ي  

 تسُيالت

 1 ًَتت 2ًَتت  3ًَتت 

 *تؼذاد ٍاحذ ًاهٌاسة

 (اص ًظش كيفي ٍ كوي)
 

تؼذاد ضاغليٌي كِ تِ 

تأسيسات تْذاضتي هٌاسة 

 دستشسي داسًذ

ػذم 

 ضوَل

(-) 

 *ٍاحذ ًاهٌاسةتؼذاد 

 (اص ًظش كيفي ٍ كوي)

ضاغليٌي كِ تِ  تؼذاد

تأسيسات تْذاضتي هٌاسة 

 دستشسي داسًذ

ػذم 

 ضوَل

(-) 

 *تؼذاد ٍاحذ ًاهٌاسة

 (اص ًظش كيفي ٍ كوي)

تؼذاد ضاغليٌي كِ تِ 

تأسيسات تْذاضتي هٌاسة 

 دستشسي داسًذ

ػذم 

 ضوَل

(-) 

          آب آضاهيذًي

          دستطَيي

          تَالت

          دٍش / حوام

          آضپضخاًِ

          سالي غزاخَسي

          ٍكوذ لثاس سختكي

 -----: 1ًَتت       ------: 2ًَتت       ------:3كشدى غيشتْذاضتي                              ًَتت سّا(سايش سٍضْاي دفغ تْذاضتي    ٍ( تحَيل تِ ضْشداسي    د(تاصيافت    ج( دفي كشدى    ج( سَصاًذى    ب( الف: دس كاسگاُ  دفغ صتالِضيَُ 

 -----: 1ًَتت       ------: 2ًَتت       ------:3كشدى غيشتْذاضتي      ًَتت سّا(سايش سٍضْاي دفغ تْذاضتي    ٍ( چاُ جارب    د(سپتيك تاًك    ج( ضثكِ جوغ آٍسي ػوَهي    ج( تصفيِ خاًِ خصَصي    ب(الف: دفغ فاضالبضيَُ 

 .تلقي مي ضًد "مىاسب"ضًد، تأسيسات يا تسُيالت مًرد وظر  "صفر"رگاٌ تؼداد ياحد وامىاسب َ *

 

 

 

 (ياحدي چىد) فرم بازرسي بُداضت حرفٍ اي كارگاٌ

 مالحظات ي وظريٍ كارضىاس

 :3ًَتت

 

 

 :2ًَتت

 

 

 :1ًَتت

 



......... :تؼذاد كاسگش................ ..................... :ًَع فؼاليت.............. ..................... :3ًام ٍاحذ 

......... :تؼذاد كاسگش................ ..................... :ًَع فؼاليت.............. ..................... :2ًام ٍاحذ 

......... :ذاد كاسگشتؼ................ ..................... :ًَع فؼاليت.............. ..................... :1ًام ٍاحذ 

 1 ًَتت 2 ًَتت 3 ًَتت 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (قاوًن كار 21ي  156مًاد )ػًامل زيان آير محيط كار  تأسيسات بُداضتي ي-6

 

ت
سا

تأسي
          ػذم ضوَل( ج    خيش                                  ( تلِ                            ب( الفآيا ساختواى ٍ فضاي كاسگاُ هٌاسة است؟   

          ػذم ضوَل( جخيش                                      ( تلِ                            ب( الفآيا تَْيِ ػوَهي ايي ٍاحذ هٌاسة است؟   

ي
ل فيضيك

ػَاه
 

صذا
 

 آيا دس ايي ٍاحذ صذاي صياى آٍس ٍجَد داسد؟
       تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ج      تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي -خيش( ب        (ركش ضَد تؼذاد افشاد دس هؼشض) -تلِ( الف

  است ٍ يا هغلَب هَضَػيت ًذاسد -خيش( دكٌتشل هذيشيتي      تا  -خيش(ج

         

 ضذُ است؟تْيِ ٍ دس اختياس آًاى قشاس دادُ هٌاسة  ٍسايل حفاظت فشدي،قشاس داسًذ آٍسصياىصذاي  تشاي ضاغليٌي كِ دس هَاجِْ تاآيا 
 خيش( ب                                    ( تؼذاد ضاغليي داساي ٍسايل حفاظت فشدي ركش ضَد) -تلِ( الف

         

ش
استؼا

 

 آيا دس ايي ٍاحذ ػاهل صياى آٍس استؼاش ٍجَد داسد؟
    تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي    ج -خيش( ب            (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 است ٍ يا هغلَب هَضَػيت ًذاسد -خيش( دكٌتشل هذيشيتي      تا  -خيش(ج 

         

 قشاس دادُ ضذُ است؟ ياس آًاىت فشدي هٌاسة تْيِ ٍ دس اختٍسايل حفاظ ،قشاس داسًذ هَاجِْ تا استؼاش ضاغليٌي كِ دس آيا تشاي

 خيش( ب                                (    تؼذاد ضاغليي داساي ٍسايل حفاظت فشدي ركش ضَد) -تلِ( الف
         

ي
ضٌاي

سٍ
 آيا ٍضؼيت سٍضٌايي ايي ٍاحذ  ًاهٌاسة است؟ 

     تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (س سال جاسي    جتا كٌتشل هٌْذسي د -خيش( ب      (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 تا عشاحي هٌاسة اٍليِ -خيش( د

         

پشتَ
 

 ؟آيا دس ايي ٍاحذ پشتَي صياى آٍس ٍجَد داسد

 (هيداى هغٌاطيسي اهَاج راديَيي     هايكرٍٍيَ  UV IR   :غيشيًَيضاى/  بتا آلفا، گاهاايكس :ًَيضاىي) 
       تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ج     تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي -خيش( ب       (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -لِت( الف

 است ٍ يا هغلَب هَضَػيت ًذاسد -خيش( دكٌتشل هذيشيتي      تا  -خيش(ج

         

 قشاس دادُ ضذُ است؟ ت فشدي هٌاسة تْيِ ٍ دس اختياس آًاىيل حفاظٍسا ،قشاس داسًذ هَاجِْ تا پشتَضاغليٌي كِ دس  آيا تشاي
 خيش( ب                          (        تؼذاد ضاغليي داساي ٍسايل حفاظت فشدي ركش ضَد) -تلِ( الف

         

ي
س حشاست

استش
 (َبترط     سرها     گرها)؟ آيا دس ايي ٍاحذ استشسْاي حشاستي صياى آٍس ٍجَد داسد 

       تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ج       تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي -خيش( ب       (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 است ٍ يا هغلَب هَضَػيت ًذاسد -خيش( دكٌتشل هذيشيتي      تا  -خيش(ج

         

 ضذُ است؟ذ ٍسايل حفاظت فشدي هٌاسة تْيِ استي قشاس داسًاستشسْاي حش هؼشضآيا تشاي ضاغليٌي كِ دس 
 خيش( ب                            (     تؼذاد ضاغليي داساي ٍسايل حفاظت فشدي ركش ضَد) -تلي( الف

         

ي
ل ضيوياي

ػَاه
 

گشد ٍ 

غثاس
 (………….ساير سيواى پٌبِ چَب سيليس آزبست) ؟آيا دس ايي ٍاحذ گشد ٍ غثاس صياى آٍس ٍجَد داسد 

       تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ج      تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي -خيش( ب       (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 ٍ يا دس حذ هجاص است هَضَػيت ًذاسد -خيش( دكٌتشل هذيشيتي      تا  -خيش(ج

         

گاص
 ٍ 

تخاس
 ساير تركيبات آرٍهاتيك  ترباًطيي تَلَئي بٌسى  هًََكسيد كربي بازّا اسيدّا) ؟احذ گاص ٍ تخاس صياى آٍس ٍجَد داسدآيا دس ايي ٍ 

 (..............................ساير تركيبات هعدًي تتراكلريدكربي آلدئيدّا  فرهآلدّيد ّيدرٍكربٌْاي خطي ژًِ  ّيدرٍكربٌْاي ّالَ
    تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي    ج -خيش( ب            (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 است ٍ يا هغلَب هَضَػيت ًذاسد -خيش( دكٌتشل هذيشيتي      تا  -خيش(ج 

         

ي
دهِ فلض

 پالتيي  برٍم  هَليبدى هٌگٌس كبالت رٍيكادهين ًيكل كرٍم آرسٌيك ربس)؟ آيا دس ايي ٍاحذ دهِ فلضي صياى آٍس ٍجَد داسد 

 ( ………….ساير فلسات خطرًاك   جيَُ 
       تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ج      تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي -خيش( ب        (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 است ٍ يا هغلَب هَضَػيت ًذاسد -خيش( دشل هذيشيتي      كٌتتا  -خيش(ج

         

ي
ستن كٌتشل

سي
 

  :ًَع سٍش كٌتشل هٌْذسي آاليٌذُ ّاي ضيويايي
 كٌتشل ًطذُ( د)    تَْيِ هَضؼي( ج)   تَْيِ ػوَهي( ج)   جايگضيٌي ٍ حزف( ب)   تغييش پشٍسِ( الف)

         

 فشدي هٌاسة تْيِ ٍدس اختياسآًاى قشاس دادُ ضذُ است؟ّاي ضيويايي قشاس داسًذ،ٍسايل حفاظتآاليٌذُضاغليٌي كِ دسهؼشضآيا تشاي
 خيش( ب                              (    تؼذاد ضاغليي داساي ٍسايل حفاظت فشدي ركش ضَد) -تلِ( الف

         

ل 
ػَاه

ي
تيَلَطيك

 (بيَآئرٍسل غير زًدُ   ريكتسيا  قارچ  باكتري  ٍيرٍس) صياى آٍس قشاس داسًذ؟يكي ػَاهل تيَلَطآيا ضاغليي ايي ٍاحذ دس هؼشض  
 خيش    ( ب                                                                   (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

         

 ضذُ است؟فشدي هٌاسة تْيِ ٍ دساختياسآًاى قشاس دادُكي قشاس داسًذ،ٍسايل حفاظتّاي تيَلَطيآاليٌذُضاغليٌي كِ دسهؼشضآيا تشاي
 خيش( ب                                ( تؼذاد ضاغليي داساي ٍسايل حفاظت فشدي ركش ضَد) -تلِ( الف

         

ي
اسگًََه

 

 آيا ضاغليي ايي ٍاحذ دس ٍضؼيت تذًي ًاهٌاسة كاس هي كٌٌذ؟
          تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ج     تا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاسي -خيش( ب         (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

 ايستگاُ كاس تذليل عشاحي هٌاسة اٍليِ -خيش( د

         

 آيا ضاغليي ايي ٍاحذ اص اتضاس كاس ًاهٌاسة استفادُ هي كٌٌذ؟
  هَضَػيت ًذاسد -خيش( اتضاس كاس هٌاسة است                    د -خيش( ب            (فشاد دس هؼشض ركش ضَدتؼذاد ا) -تلِ( الف

         

 آيا دس ايي ٍاحذ حول دستي تاس تصَست ًاهٌاسة اًجام هي ضَد؟
     تا كٌتشل هٌْذسي دس سال ّاي قثل -خيش (ي    جتا كٌتشل هٌْذسي دس سال جاس -خيش( ب            (تؼذاد افشاد دس هؼشض ركش ضَد) -تلِ( الف

  هَضَػيت ًذاسد -خيش( د

         

 :سيستن كٌتشلي ػَاهل صياى آٍس اسگًََهيكيًَع 
كاّص ًيشٍي اػوالي دس ٌّگام (ج)  استفادُ اص ٍسايل كوكي حول تاس(ج) كاّص ٍصى تاس(ب) تذى ًاهٌاسة ٍضؼيتس ٍ اصالح ايستگاُ كا(الف) 

 كٌتشل ًطذُ است(ُ) كٌتشلْاي هذيشيتي(ٍ)  استفادُ اص اتضاس كاس هٌاسة(د) ذكشدى ّل دادى ٍ كطيذىتلٌ

         

 وًبت سًم وًبت ديم وًبت ايل
 :ًام ٍ ًام خاًَادگي تاصديذ كٌٌذُ

 31:      /     /    تاسيخ تاصسسي

 :اهضاء

:االختياس ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ اهضاء كاسفشها يا ًوايٌذُ تام 

 :ًام ٍ ًام خاًَادگي تاصديذ كٌٌذُ

 31:      /     /    تاسيخ تاصسسي

 :اهضاء

:ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ اهضاء كاسفشها يا ًوايٌذُ تام االختياس 

 :ًام ٍ ًام خاًَادگي تاصديذ كٌٌذُ

 31:      /     /    تاسيخ تاصسسي

 :اهضاء

:ًوايٌذُ تام االختياس ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ اهضاء كاسفشها يا 

 


