
  هاي محیط کار برنامه ارزیابی آالینده

  :مشخصات عمومی

 :            تعداد شاغلین:                       نام محصول:                      نام کارفرما:               سازمان/بیمارستان/صنعت نام

 :تلفن:                                 آدرس

  :ساعت بررسی:                 تاریخ بررسی    

  :نام مسئول فنی:                       سطح شرکت:                                       نام شرکت ارایه دهنده خدمت

  : ارزیابان/ کارشناسان آالینده سنجینام 

  :و ارزیابی آالینده سنجیتاریخ و زمان 

  

  :واحدکاريمشخصات واحدهاي زیر مجموعه 

  عناوین شغلی  کارکنانتعداد  )عرض×طول(ابعاد  فعالیت  )بخش(واحد کارينام 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



       :عوامل فیزیکی–الف 

  صدا-1

   :هدف اندازه گیري  

     تولید  تعیین میزان صداي منبع           تعیین میزان مواجهه فرد     تعیین میزان صداي محیط کار        شناسایی   

 د صدا    یتعیین منبع یا منابع تول

              واحد نام

              شیفت کاري

              منابع تولید صدا

 -خطی -اي نقطه(نوع انتشار

  )اي صفحه

            

              جنس سطوح

              کنترلی موجوداقدامات 

  نوع صدا

              یکنواخت

              ضربه اي

              متغیر با زمان

  روش کار

ایستگاه (محیطی

  )بندي

            

              دزي متري

              پیش بینی شده تعداد ایستگاه

  نوع دستگاه
              نوع

Type       

              توضیحات

  

  سایر توضیحات

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ارتعاش-2

    :اندازه گیري هدف 

 تعیین منبع یا منابع تولید ارتعاش                                     تعیین میزان مواجهه فرد         شناسایی      تعیین میزان ارتعاش محیط کار   

              واحد نام

              شیفت کاري

              ارتعاشبع تولید من

  نوع ارتعاش
              تمام بدن

              بازودست 

              اقدامات کنترلی موجود

              تعداد اندازه گیري

              دستگاه اندازه گیري

              استاندارد مورد استفاده

  توضیحات

            

  

  

   شرایط جوي -3

   :هدف اندازه گیري

       تعیین میزان مواجهه فرد    محیط کار     شرایط جویی تعیین میزان  شناسایی      

              واحد نام

              شیفت کاري

منبع (علت بروز شرایط جوي

  )تولید  شرایط جویی

            

              اقدامات کنترلی موجود

شاخص مورد 

و  ETو  , WBGT(استفاده

(....  

            

              تعداد اندازه گیري

              استاندارد مورد استفاده



              سنجش وسایل

  سایر توضیحات

  

  

  

  

  روشنایی -4

  :هدف اندازه گیري 

          روشنایی موضعیتعیین میزان         )عمومی(محیط کارروشنایی تعیین میزان     شناسایی    

              واحد نام

              شیفت کاري

              منابع طبیعی نور

              منابع مصنوعی نور

با توجه ( میزان انعکاس سطوح

  )به رنگ و جنس سطوح

            

              درصد کثیفی سطوح

روش اندازه 

  گیري

            IESNAالگوي 

              ایستگاه بندي

              تعداد ایستگاه پیش بینی شده

              نوع دستگاه نور سنج

              توضیحات

  

   پرتوها -5

  :هدف اندازه گیري

                             پرتوتعیین منبع یا منابع تولید        تعیین میزان مواجهه فرد           محیط کار   پرتو در تعیین میزان         شناسایی 

              واحد نام

  نوع پرتو

IR             

UV              

α              

β              

γ   یا X              



میدان هاي 

التریکی و 

 مغناطیسی

            

              ساعات مواجهه

            کنترلهاي موجود

              تعداد ایستگاه پیش بینی شده

              وسایل سنجش

  توضیحات

            

  

  

  عوامل شیمیایی - ب

  :هدف اندازه گیري

          تعیین میزان مواجهه فرد       محیط کار    آلودگی تعیین میزان    شناسایی      

  

              واحد نام

              تعداد افراد در معرض

              نام آالینده

 -گردو غبار -غیر الی -آلی(نوع آالینده

  )بیو ائروسل -گاز و بخار

            

              فرمول شیمیایی

              نوع مواجهه

              مواجهه در هر شیفت زمان

              دفعات مواجهه

              کنترلهاي موجود

              )کد روش(روش نمونه برداري و تجزیه 

  حدود مجاز

              میانگین زمانی

              اي لحظه

              سقف

              تعداد نمونه مورد نیاز

              مدیاي مورد نیاز اندازه گیري



              نوع پمپ نمونه بردار

              آالینده مداخله گر

  

  سایر توضیحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارگونومی - ج

  :هدف اندازه گیري

          ارزیابی ارگونومی ابزار کار          پوسچر کاريارزیابی          شرایط ایستگاه کاريارزیابی       شناسایی    

     پومتريوآنتر

              واحد نام

  نوع فعالیت

              اداري

              عملیاتی

              حمل دستی بار

              تعداد افراد در معرض

              نوع روش ارزیابی

              کنترلهاي موجود

              تعداد ارزیابی در واحد

  

  سایر توضیحات

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :کارشناسان بهداشت حرفه اي بررسی و تهیه کننده گزارش اولیه /نام کارشناس

  

 :نام خانودگی  و امضاي مسئول فنینام و 


