
و شاخص هاي گروه بهداشت حرفه اي درسال اي91عملكرد  گروه بهداشت حرفه

 به درصد 1391لغايت 1387 سالهايطياي حرفه بهداشت شاخصهاي مهمترين

91سال90سال89سال88سال87سال شاخصعنوان رديف

8491929394 كارگاههاي تحت پوشش1

 87 83 82 80 85 كارگاههاي خانگي تحت پوشش2

8393969696 كارگاههاي غير خانگي تحت پوشش3

 93 93 90 88 83*شاغلين تحت پوشش4

 2727.8*302025*شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري5

6
كارگاههاي شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري

 نفر10باالي
--17%46%97%

7
در صد ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار در

 نفر10كارگاههاي باالي
006%13%41%

2117161514)صدا(شاغلين در معرض عامل زيان آور8

9
بهداشتيشاغلين استفاده كننده از تسهيالت

)ساختمان(نامناسب
18.5 17 20 15 14.5 

شاغلين بخش90است امادر سال25بوده كه با احتساب شاغلين بخش كشاورزي محاسبه گرديده لذا بدون احتساب%)21/36(اين شاخص89در سال: نكته*
.است)27(كه آماردرست تري.كشاورزي دراين قسمت منظور نگرديده است

در:شاغلين تحت پوشش/ كارگاه)4(و)1( و تعداد شاغلين آن بدون در نظر گرفتن تعداد بازديدها منظور تعداد كارگاههاي بازديد شده از بين كارگاههاي موجود

. مورد نظر مي باشد زمان 

و غير خانگي بازديد:غير خانگي تحت پوشش/كارگاه خانگي)3(و)2( شده از بين كارگاههاي موجود بدون در نظر گرفتن تعداد منظور تعداد كارگاههاي خانگي
. مورد نظر مي باشد زمان بازديدها در 

منظور تعداد شاغليني است كه از ابتداي سال تا شش ماه اول يا آخرسال ،فرم معاينات كارگري مصوب بطور كامل:شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري)5(
. براي آنان تكميل گرديده است 

: صدا(شاغلين در معرض عامل زيان آور)6( و تعداد شاغلين آنها در شش ماهه يا سال) اطالعات ثبت شده مرتبط با آخرين دفعه بازديد كارگاه هاي بازديد شده
و در قسمت مربوطه ثبت مي  . گردد مورد نظر كه داراي عامل زيان آور مي باشند به تفكيك نوع عامل براساس بعد كاركنان تعيين

. تحت پوشش بازديد) ساختمان(شاغلين شاغل در كارگاههاي بهداشتي نامناسب):ساختمان(شاغلين استفاده كننده از تسهيالت بهداشتي نامناسب)7(



 1391 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين

 عنوان برنامه فعاليتهاي انجام شده توضيحات

همكاري
متخصص طب
كار در برگزاري

كارگاههاي
 آموزشي

راه اندازي كلينيك تخصصي طب كار•
مورد 5335: تعداد معاينات انجام شده•
كارخانه46: نفر كه معاينات انجام داده اند20تعداد كارخانه هاي باالي•
(درصد معاينات• (8945سال: (9099/34سال %) )9199/34سال %) %
و هماهنگي جهت• و بررسي مجدد پرونده شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار بازديد

و تجديد مجوز آنها و كميت معاينات طب كار  افزايش كيفيت
و• و تهيه مجدد ليست تعرفه خدمات معاينات كارگري با هماهنگي معاونت درمان تصحيح

ا و ابالغ آن به كليه شركتهاي و كارخانجات سازمان نظام پزشكي استان رائه دهنده خدمات
و نيز شبكه هاي بهداشتي درماني20باالي  نفر كارگر

و اصول طب كار جهت برگزار* ي كارگاه يك روزه در خصوص روشهاي انجام معاينات
.كارشناسان بهداشتي شاغل در شهرستانها ونيروهاي بهداشتي شاغل در صنايع

 طب كارطب كار

20كارگاه هاي تحت پوشش اعم از كارگاههاي زير كاري دركليهشناسايي پوسچرهاي نامناسب�
.91سال(نفر شاغل وكارگاههاي داراي تشكيالت بهداشت حرفه اي در سال چهارم (

ي داراي عامل زيان آور ارگونوميكي به پياده سازي اصول� ملزم نمودن كارفرمايان كارگاه ها
و كنترل در .كارگاه تحت پوشش235ارگونومي در محيط كارو بهسازي

در� ي تحت پوشش(نظارت بر كار كارشناسان شهرستاني در رابطه با اجراي برنامه كليه كارگاهها
ب و انجام هماهنگي با مديريت هاي مربوطه جهت حمايتو پيگيري تخلفات مربوط ه كارفرمايان

.از نيروها

، شاغلين ونيروهاي بهداشتي شاغل در سيستم� .آموزش مديران صنايع

و پخش� .موردمطلب راديويي در خصوص ارگونومي در محيط كار6تهيه

و بهسازي ارگونومي( برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص� با حضور كليه)ط كار درمحي كنترل
، شركتهاي و تشكيالت بهداشتي كارشناسان بهداشتي شاغل در مراكز بهداشت شهرستانها

و طب كار خصوصي .خدماتي
از50آموزش بيش از� و بيماريهاي ناشي درصد از كارگران شاغل در صنايع در زمينه ارگونومي

.عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار

ر� .كارگاه داراي عامل مذكور 19107فع نواقص ارگونوميكي در پيگيري جهت

 برنامه ارگونومي در محيط كار

91برنامه سال
به اهداف پش
بيني شده به

كامل طور
دست يافته

.است

59:تعداد پايش41:تعداد كارخانه مورد بازديد*
105: درحال پيگيري5: انجام نشده 155: انجام شده265: تعداد كل مصوبات

 مشمول ايجاد ايستگاه نفر كارگر49تا20شناسايي كارگاههاي داراي*
و پرونده كارگاهي جهت* و تكميل فرمها برگزاري كارگاه يك روزه در خصوص روشهاي بازرسي

و نيروهاي بهداشتي شاغل در صنايعكارشناسان بهداشتي شاغل .درشهرستانها
و لينك در ستون توضيحات*  ارسال گزارش نهايي به مركز سالمت

 برنامه شوراي هماهنگي برنامه شوراي هماهنگي

تدوين برنامه عملياتي برنامه در اولين سال اجراي برنامه*
 برگزاري كالس توجيهي جهت كارشناسان شهرستانها*
و ارسال به مركز سالمت* و تهيه جدول كارگاههاي موجود به تفكيك ميزان ريسك خطر محيط

 كار

 برنامه بازرسي برنامه بازرسي
 هدف مندهدف مند



و رفع اشكال برنامه هاي اجرايي* و پايش برنامه در شهرستانها برنامه ريزي جهت نظارت
و دستورالعمل برنامه در سطح شهرستانهاي استان*  انجام دقيق برنامه مطابق با آيين نامه
و كار*  ارائه گزارش عملكرد برنامه مطابق با فرم مربوطه به مركز سالمت محيط
تعداد كارگاه 3:1789كارگاه درجه 2:380كارگاه درجه1:130رگاه درجهكا: تعداد-

9716: مشاغل خاص
تعداد3:1272كارگاه درجه2:686كارگاه درجه 1:263كارگاه درجه-:تعدادبازديد شده-

8926: كارگاه مشاغل خاص
و:تعداد بازديدها( .)پيگيري ميباشد مجموع بازديدهاي اوليه
تعدادمعرفي- 437: تعداداخطاريه صادر شده-738: تعداد اعالم نواقص صادر شده شده-

2: تعداد راي صادر شده-22: دادگاه

نفر كاردان40كارشناس:تعداد پرسنل بهداشت حرفه اي درگيردرطرح*
 7030توسط كاردان– 4660توسط كارشناس: تعداد بازديد توسط پرسنل درگيردرطرح*

مورد11690:جمع كل بازديدها

طرح تشديدطرح تشديد
بازديد از كارگاههاي تحت پوشش بازديد از كارگاههاي تحت پوشش((

))در ساعات غير اداريدر ساعات غير اداري

تدوين برنامه عملياتي جهت اجرا در سطح استان*
 پايش مراكز بهداشتي درماني وستاد شهرستانها*
و شركت در كميته هاي استاني* .عضويت
از* و طب كار .شركت2به1افزايش شركتهاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي
 برنامه ريزي جهت تغيير در ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در كارخانجات*
و پيگيري آنها*  تعين واعالم اولويتها برنامه هاي بهداشت حرفه اي به شهرستانها

ت كارگاه آموزشي كنترل تناس با سرب در محيط كارشرك•
 شركت كارگاه آموزشي بهداشت شاغلين پسماندها•
 شركت كارگاه آموزشي بازرسيهاي هدف مند•

 ديگر فعاليتها ديگر فعاليتها

كارگاه230:تعداد كارگاههاي قاليبافي تحت پوشش�
 نفر 339: تعداد شاغلين قاليباف تحت پوشش�
 ريال0: ميزان اعتبار تخصيصي�
 ريال0: ميزان اعتبار جذب شده�
و چهره به چهره جهت قاليبافي� ارائه آموزش هاي بهداشت حرفه اي بصورت كالسيك

.روستايي با همكاري بهورزان

 طرح بهداشت قاليبافانطرح بهداشت قاليبافان

-، و سرببازديد ، جيوه ، سيليس و ارزيابي كارگاههاي داراي آزبست شناسايي
68تعداد بازديد 102شاغلين در معرض75تعداد كارگاههاي داراي سرب*-
68تعداد بازديد61شاغلين در معرض54تعداد كارگاههاي داراي آزبست*-

)در جهت حذف آزبست كارخانه فارسيت تغيير در فرايند توليد(-
 372تعداد بازديد 3415شاغلين در معرض 406تعداد كارگاههاي داراي سيليس*-
126تعداد بازديد 642شاغلين در معرض 255تعداد كارگاههاي داراي جيوه*-
ب- و پيگيري جهت كاهش ميزان تماس ا آالينده هاي شيميايي اعالم نواقص به كارفرمايان

 محيط كار
در*- برگزاري كارگاه يك روزه در خصوص روشهاي كنترلي تماس با عوامل شيميايي

جهت كارشناسان با همكاري هئيت علمي دانشكده بهداشت لرستانمحيط كار
و ، بازرسي كار ، نيروهاي بهداشتي شاغل در صنايع بهداشتي شاغل در شهرستانها

برنامه هاي برنامه هاي : : برنامه شيميايي شاملبرنامه شيميايي شامل
و و كنترل گردوغبار سيليس كنترل گردوغبار سيليس
، ، بخارات جيوه در كارخانجات بخارات جيوه در كارخانجات
 حذف آزبست در كارخانجاتحذف آزبست در كارخانجات



.هاي ارائه خدمات سالمت كار استانكارشناسان شركت

عوامل شيميايي در بخش-”بهداشت پرتوها“ مورد تحت عنوان12اجراي برنامه راديويي*
و حوادث در بخش كشاورزي–كشاورزي  ايمني

)مورد(10تشكيل جلسات كميته بهداشت كشاورزي استان*
 مورد جلسات درون بخشي برنامه بهداشت كشاورزي13برگزاري*
و شاغل* برگزاري كارگاه آموزشي بهداشت حرفه اي در بخش كشاورزي براي كارشناسان ستادي

.در كارخانجات
از 16033آموزش* و انجام نفر .مورد معاينات كشاورزان 6445شاغلين بخش كشاورزي

.نرسانه آموزشي بين شاغلين بخش كشاورزي تحت پوشش استا6552توزيع*-

 برنامه بهداشت كشاورزي

و سيماي استان3اجراي* .مورد برنامه راديويي آموزش همگاني از طريق صدا

.زيان آورصداو ارزيابي عامل صدا در آنهاشناسايي كارگاههاي داراي عامل*
و* برگزاري كارگاه آموزشي با حضور كليه كارشناسان بهداشتي شاغل در مراكز بهداشت شهرستانها

و طب كار خصوصي تحت پوشش استان ، شركتهاي خدماتي .تشكيالت بهداشتي
.مورد عامل زيان آور صدا در كارگاههاي تحت پوشش استان11كنترل*

 برنامه مقابله با صداي محيط كار

كارشناسان بهداشت حرفه اي ستاد-برگزاري كارگاه آموزشي با گروه هدف مديران بيمارستاني*
و بيمارستانها .شهرستانها

و تشكيل* در15اجراي برنامه بهداشت حرفه اي در بيمارستانها و بهداشت كار مورد كميته حفاظت فني
.مورد جلسه45با برگزاري بيمارستان هاي تحت پوشش

به 6886تحت پوشش بردن* نفر از پرسنل شاغل در بيمارستانها جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه اي
 اين بخش

تشكيل جلسات هماهنگي با مديران شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان لرستان*

 بهداشت حرفه اي
 در بيمارستانها

و

 بهداشت حرفه اي
 جايگاههاي سوختدر

.پايش ونظارت بر نحوه اجراي برنامه در سطح استان مطابق برنامه هاي بازديد استاني*
.آموزش به شاغلين كارگاهها در خصوص روشنايي*
و سيماي استان3اجراي* .مورد برنامه راديويي آموزش همگاني از طريق صدا
و اصالح* .تحت پوشش داراي روشنايي نامناسب استان مورد روشنايي در كارگاههاي177كنترل

برنامه ساماندهي فعاليتهاي روشنايي
 در محيط كار

و تجديد نظر(آمارعملكرديبرخانه بررسي بازنشستگي پيش ازموعددرمشاغل سخت وزيان آور 91سال)كميته هاي بدوي

 عنوان شاخص يا فعاليت كميته بدوي كميته تجديد نظر درصد

-  تعداد درخواستهاي واصله به كميته 3970 159

- 8  تعدادجلسات كميته استاني 70

-  تعداد مشاغل كارگران بررسي شده در كميته 3970 138

100%  تعداد كل كارگرانيكه مشاغل آنان مورد بررسي قرار گرفته 3970 138

88%  مورد تاييد قرار گرفتهتعدادافرادي كه توسط كميته 3317 78

12%  تعدادافرادي كه توسط كميته مورد رد قرار گرفته 653 78



-  تعدادپرونده هاي ارجاع شده به تامين اجتماعي 3970 134

- - )سازمان تامين اجتماعي(احكام صادره توسط 4307

91تا87هاي سالطي)1(استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه

91سالدر)2( استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه

 سال

 شاخص عنوان
91سال90سال89سال

13119.6 درصدكارگاههاي داراي عامل صدا

665.4 درصدكارگاههاي داراي عامل ارتعاش

 575.3 درصدكارگاههاي داراي عامل روشنايي

 11 17 13 درصدكارگاههاي داراي عامل اشعه

594.6 رطوبتو درصدكارگاههايداراي عامل دما

312626 غبارو درصدكارگاههاي داراي عامل گرد

1413 25 بخارو درصدكارگاههايداراي عامل گاز

 12 13 12 درصدكارگاههاي داراي عامل دودودمه

5954 64 وضعيت نامناسب درحين كار درصدكارگاههايداراي عامل

212020 درصدكارگاههاي داراي عامل ابزارنامناسب

 نام شهرستان
 شاخص عنوان

91سال90سال89سال88سال87سال

 94 93 92 91 84 درصدكل كارگاههاي تحت پوشش

80828387 85درصدكارگاههاي خانگي تحت پوشش

 96 96 96 93 83درصدكارگاههاي غيرخانگي تحت پوشش

 252727.5 3020 پوشش معاينات بصورت كليدرصدشاغلين تحت



90سالدر)3( استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه
 سال

 عنوانشاخص
91سال90سال89سال

 14 1615 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل صدا

 696.2 ارتعاشدرمعرض خطرعاملدرصدشاغلين

664 روشناييخطرعاملدرمعرضدرصدشاغلين

 11.5 13 10 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل اشعه

 6.6 812 دماورطوبتخطرعاملدرمعرضدرصدشاغلين

 24.7 27 31 گردوغباردرصدشاغلين درمعرض خطرعامل

 161212 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل گازوبخار

 8.8 910 درمعرض خطرعامل دودودمهدرصدشاغلين

درمعرض خطرعامل وضعيت نامناسبدرصدشاغلين
 درحين كار

48 47 42 

 14 14 12 درمعرض خطرعامل ابزاركارنامناسبدرصدشاغلين

91تا89 هايسالطي)4(استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه

 سال
 شاخص عنوان

91سال90سال89سال

 19 20 21درصد كارگاه هايي كه داراي ساختمان نامناسب مي باشند

8 12 12درصد كارگاه هايي كه داراي آب نامناسب مي باشند

 6.3 12 12حمام نامناسب استفاده مي باشند-درصد كارگاه هايي كه داراي دوش

 22 29 34رختكن نامناسب استفاده مي باشند-درصد كارگاه هايي كه داراي كمد

6 12 13درصد كارگاه هايي كه داراي توالت نامناسب مي باشند

درصد كارگاه هايي كه داراي سالن غذاخوري نامناسب مي باشند
811 5.2 



 91تا89هايسالطي)5( استاناي حرفه بهداشت هاي شاخص مقايسه

 سال
 عنوان شاخص

91سال90سال89سال

شاغليني كه از ساختمان نامناسبدرصد
 استفاده مي كنند

20 1514.5 

درصد شاغليني كه از آب نامناسب استفاده
99 10 مي كنند

حمام نامناسب-درصد شاغليني كه از دوش
98 11 استفاده مي كنند

رختكن-درصد شاغليني كه از كمد
 20 23 26 نامناسب استفاده مي كنند

ازتوالت نامناسب استفادهدرصد شاغليني كه
 1086.7 مي كنند

درصد شاغليني كه از سالن غذاخوري
 98.8 11 نامناسب استفاده مي كنند

91درسال)6(استان پوشش تحت گاههايركاتعداد

درصد كارگاه تحت پوششپوششكارگاه تحتكارگاه شناسايي شدهنوع كارگاه

4262373787 خانگي

131601267096 غير خانگي

-1742216407 جمع

91 درسال استان پوشش تحت شاغلينتعداد

درصد شاغلين تحت پوشششاغليننوع كارگاه

597074خانگي
3493797غير خانگي

- 40907 جمع



91درسال استان پوشش تحت كارگاههايتعدادنمودار
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