
امتيازامتياز 
4از 0 تا 4 0 تا از

1
اجراي برنامه هاي آموزش سالمت كار جهت كارگران، 

سرپرستان، مديران و پيمانكاران

2
اشراف و استخراج آمار، اطالعات و شاخص هاي سالمت كار 

كارگاه

ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار3

پيگيري تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار4

اجراي برنامه كنترل صدا درمحيط كار5

اجراي برنامه ساماندهي روشنايي محيط كار6

اجراي برنامه پرتوهاي غيريونيزان7

اجراي برنامه كنترل سيليس درمحيط كار8

اجراي برنامه كنترل سرب در محيط كار9

يف
رد

مدت حضور در ماه:                     : تعداد پرسنل واحد كاري نام واحد كاري:                                           نام كارشناس بهداشت حرفه اي:                                 
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ع نظريه بازرس بهداشت حرفه اي مركز بهداشت (ارزيابي كننده)خود ارزيابي مسئول بهداشت حرفه اي كارگاه

زمينه فعاليت
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زمينه فعاليت

اجراي برنامه كنترل جيوه در محيط كار10

اجراي برنامه حذف آزبست درمحيط كار11

كنترل عوامل شيميايي مختلف در  محيط كار12

13
اجراي برنامه ايمني شيميايي و برچسب گذاري مواد شيميايي در 

محيط كار

اجراي برنامه مديريت حوادث شيميايي محيط كار14

اجراي برنامه ارگونومي در محيط كار15

اجراي برنامه  حفاظت فردي16

اجراي برنامه مديريت پسماند در محيط كار17

18
استقرار تشكيالت بهداشت حرفه اي مناسب در محيط كار(خانه 

بهداشت كارگري ، ايستگاه بهگر / مركزبهداشت كار)
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زمينه فعاليت

19
نظارت بر وضعيت ساختمان كارگاه، آب، فاضالب،  غذاخوري، 

دستشويي، دوش حمام، توالت

پيگيري معاينات سالمت شغلي20

اجراي برنامه خطرسنجي بيماريهاي قلبي عروقي21

22
شركت كارشناس در برنامه هاي آموزشي ابالغ شده از سوي 

مركز بهداشت

23
جلب همكاري و همراهي كارفرما در تامين امكانات و اجراي 

برنامه هاي سالمت كار

24
پيگيري و نظارت موثر بر فرايندهاي سالمت كار انجام شده 

توسط بخش خصوصي

تدوين برنامه و آمادگي جهت شرايط اضطراري25

تعداد آيتمهاي مشول :         امتياز مورد انتظار (آيتمهاي مشمول *4):         امتياز كسب شده:               درصد امتياز:

تاريخ نام و امضاي ارزيابي كنندهتاريخ نام وامضاي كارشناس بهداشت حرفه اي



 

  

  راهنماي چك ليست ارزيابي مسئول بهداشت حرفه اي واحد كاري
 ثبت شده دركاري  هايولين بهداشت حرفه اي شاغل در واحدجهت ارزيابي عملكرد ساالنه مسئاين چك ليست  .1

تكميل ) و ...، زندان بيمارستان، كشاورزي، ساخت وساز، صنعت شامل بخشهاكليه در (ي سامانه جامع مديريت بازرس
 مي گردد. 

اغل در شمسئولين بهداشت حرفه اي فرايند ارزيابي و تكميل صحيح چك ليست براي كليه صحت انجام مسئوليت  .2
 واحد هاي كاري با كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان مي باشد. 

بازاي هر يك از واحد كاري داراي مسئول بهداشت حرفه اي در كميته حفاظت فني و بهداشت كار، تكميل يك  .3
 چك ليست ضرورت دارد.  نسخه از

 شاغل در ستاد مركز بهداشت شهرستان مي باشد.  مربوطه بازرس بهداشت حرفه اي  ،منظور از ارزيابي كننده .4

رج مي دتوسط ارزيابي كننده در رديف نام مسئول بهداشت حرفه اي نام و نام خانوادگي مسئول بهداشت حرفه اي  .5
 گردد. 

 درج گردد. مطابق نام ثبت شده در سامانه جامع مديريت بازرسي ، در رديف نام واحد كاري .6

ثبت شده در سامانه جامع بهداشت حرفه اي ، بر اساس آمار ثبت شده در آخرين بازرسي واحد كاري تعداد پرسنل .7
 مديريت بازرسي عمل گردد.

فيزيكي در ماه در محل واحد كاري بر اساس قرارداد مكتوب  تعداد ساعات حضوردر قسمت مدت حضور در ماه،  .8
 فيمابين كارفرما و مسئول بهداشت حرفه اي ثبت مي گردد. 

   فرايند ارزيابي به ترتيب عبارت است از: .9

 توجيه مسئولين بهداشت حرفه اي در خصوص نحوه تكميل فرم     -الف     

 ز مسئولين بهداشت حرفه اي از سوي كارشناس تحويل فرم خام به تعداد واحدهاي تحت پوشش به هريك ا -ب
     مسئول بهداشت حرفه اي

 و ثبت امتياز  تكميل ستون خود ارزيابي توسط مسئول بهداشت حرفه اي -ج   

 تحويل فرم داراي تاريخ تكميل و امضا شده بانضمام مستندات از سوي ارزيابي شونده به بازرس ارزيابي  -د
 كننده     

 بازرس ارزيابي كننده با توجه به سوابق قبلي، خودارزيابي، مدارك و مستندات ارائه شده تكميل ستون نظريه  -ه
 و ثبت امتياز مورد نظر

 شت توسط كارشناس مسئول بهداو اعالم نتايج به معاونت بهداشتي تجزيه و تحليل ارزيابي هاي انجام شده  -و
 حرفه اي 



 
ي كه در ستون عدم شمول عالمت زده شده، هيچگونه امتيازي ثبت نمي شود. در صورت وجود يدر خصوص آيتمها .10

 س ارزيابي كننده مورد استناد خواهد بود.اختالف نظر در خصوص مشمول بودن يا نبودن بعضي آيتمها، نظر بازر

به و درج فرم محاس آخرآيتمهاي غير مشمول توسط بازرس ارزيابي كننده در قسمت  كسردرصد امتياز كسب شده با  .11
 گردد. 

چك ليستهاي تكميل شده توسط كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان و با هماهنگي معاونت بهداشتي  .12
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و كف امتياز قابل قبول در دوره ارزيابي بر اساس متوسط امتيازات كسب شده تعيين 

 مي گردد. 

ارزيابي باشند به روش هاي مقتضي مورد تشويق قرار  مسئولين بهداشت حرفه اي كه داراي باالترين امتياز در .13
 خواهند گرفت. 

راهكارهاي عملي جهت ارتقاي عملكرد مسئولين بهداشت حرفه اي واحدهاي كاري كه موفق به كسب حداقل امتياز  .14
 اتخاذ و مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. معاونت بهداشتي قابل قبول نشده باشند با هماهنگي 

  

  گروه سالمت كار معاونت بهداشتي 

 1396آبان 
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