
و شاخص هاي گروه بهداشت حرفه اي درسال اي90عملكرد  گروه بهداشت حرفه

 به درصد 1390لغايت 1383 سالهايطياي حرفه بهداشت شاخصهاي مهمترين

89سال85سال عنوان شاخص رديف
سال
90 

799293 پوششكارگاههاي تحت1

 83 82 80 كارگاههاي خانگي تحت پوشش2

769696 كارگاههاي غير خانگي تحت پوشش3

 93 90 86*شاغلين تحت پوشش4

27*2925*شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري5

 15 16 22)صدا(شاغلين در معرض عامل زيان آور6

7
شاغلين استفاده كننده از تسهيالت

)ساختمان(بهداشتي نامناسب 
19 2015

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:تحت پوشش شاغلين/ 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 شده از بين كارگاهها:غير خانگي تحت پوشش/كارگاه خانگي)3(و)2( ي 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(ض عامل زيان آور شاغلين در معر)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(استفاده كننده از تسهيالت بهداشتي نامناسب شاغلين)7(

 1390 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين

 عنوان برنامه فعاليتهاي انجام شده توضيحات

اعتبار اضافه جذب شده از منابع*

جاري حوزه معاونت بهداشتي تامين

 شده است

 كارگاه 230: تعداد كارگاههاي قاليبافي تحت پوشش�
 نفر 339: تعداد شاغلين قاليباف تحت پوشش�
 كارگاه32: تعداد كارگاههاي قاليبافي بهسازي شده�
 نفر 212: تعداد شاغلين قاليباف معاينه شده�
 ريال 50000000: ميزان اعتبار تخصيصي�
 ريال 61000000: ميزان اعتبار جذب شده�
و تامين مصالح ساختماني مورد نياز شهرستانهاي داراي� شناسايي، تعيين وضعيت، برآورد

.كارگاه قالي بافي خانگي

بهداشت طرح
 بهسازي(قاليبافان

كارگاههاي
قاليبافي
)روستايي



، روند در طول پايش هاي استاني
اجراي برنامه مطابق با برنامه

جدول( عملياتي هر شهرستان
) شرح فعاليت هاي مربوط به برنامه
و نظارت استاني بعمل آمد .پايش

از18820و كارگاههاي تحت پوشش از كارفرماياننفر 876 آموزش* كارگاههاين شاغلينفر
. ونيروهاي بهداشتي شاغل در صنايع مشمول برنامه

در ارگونومي جهت كارشناسان بهداشتي برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص* ستاد شاغل
.ونيروهاي بهداشتي شاغل در صنايع شهرستانها

و پخش* و3تهيه . مورد برنامه راديويي4مورد برنامه تلويزيوني

.مورد پوسچر كاري شاغلين كارگاههاي مشمول برنامه 1023ارزيابي*

به* و پيگيري تخلفات مربوط نظارت بر كار كارشناسان شهرستاني در رابطه با اجراي برنامه
و انجام هماهنگي با مديريت هاي مربوطه جهت حمايت از نيروها .كارفرمايان

برنامه ارگونومي
 در محيط كار

 1390 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين

توضيحات فعاليتهاي انجام شده عنوان برنامه

و چاپ جزوه آموزشي تحت عنوان* هزار10به تعداد“ حرفه اي در كشاورزي بهداشت“تهيه
 نسخه

و تلويزيوني تحت”در كشاورزي بهداشت پرتوها“ وانمورد تحت عن2اجراي برنامه راديويي*
 عنوان عوامل زيان آور در كشاورزي دو مورد

 با همكاري جهاد كشاورزي استان همايش استاني بهداشت كشاورزيبرگزاري*
)مورد5(بهداشت كشاورزي استانتشكيل جلسات كميته*
كشاورز در سطح استان تحت پوشش 135621، 1390حال حاضر براساس آمار پايان سالدر*

در 90،30701برنامه هاي بهداشت حرفه اي است كه درسال زمينه بهداشت كشاورزي نفر آنها
و ها بازديد كارگاه كشاورزي توسط همكاران بهداشت حرفه اي شهرستان 28837آموزش ديده
و تعداد .كشاورز تحت پوشش برنامه معاينات شغلي مي باشند 20169شده

برنامه بهداشت
 كشاورزي

 1390 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين-5-14 جدول ادامه

 عنوان برنامه فعاليتهاي انجام شده توضيحات

در جهت كارشناسان بهداشتي در خصوص روشهاي كنترلي صدا يك روزه برگزاري كارگاه* شاغل
.ونيروهاي بهداشتي شاغل در صنايع شهرستانها

و سيماي استان)برنامه راديويي مورد2(اجراي برنامه هاي آموزش همگاني* .، از طريق صدا
در* و 367شناسايي كارگاههاي داراي عامل زيان آورصداو ارزيابي عامل صدا كنترل عامل كارگاه
. كارگاه 204آورصدادر زيان

برنامه مقابله با
 صداي محيط كار

- ، سيليس وجيوه* و ارزيابي كارگاههاي داراي آزبست ، شناسايي به- بازديد اعالم نواقص

و پيگيري جهت كاهش ميزان تماس با آالينده هاي شيميايي محيط كار كارفرمايان  

، جهت انطباق با چارچوب بين المللي نمايه* بررسي اطالعات دريافت شده از سازمانها وادارات مرتبط
و تعيين وضعيت موجود جهت اجراي برنامه در سال و ارسال مجدد به مركز سالمت 91ايمني شيميايي

برنامه پرو فايل
 اييايمني شيمي



 1390 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين

 عنوان برنامه فعاليتهاي انجام شده توضيحات

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 لينك در ستون توضيحات*  ارسال گزارش نهايي به مركز سالمت

برنامه شوراي هماهنگي
بيمه خدمات بهداشتي به

شدگان استان

 1390 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين-5-14 جدول ادامه

توضيحات فعاليتهاي انجام شده عنوان برنامه

و هماهنگي جهت افزايش كيفيت* و بررسي مجدد پرونده شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار بازديد
90و كميت معاينات طب كار وتجديد مجوز آنها تا تا پايان سال

و سازمان نظام* و تهيه مجدد ليست تعرفه خدمات معاينات كارگري با هماهنگي معاونت درمان تصحيح
و و كارخانجات باالي پزشكي استان و نيز20ابالغ آن به كليه شركتهاي ارائه دهنده خدمات نفر كارگر

 شبكه هاي بهداشتي درماني

 طب كار

 1390 درسالاي حرفه بهداشت گروه فعاليتهاي مهمترين-5-14 جدول ادامه

 عنوان برنامه فعاليتهاي انجام شده توضيحات

ادغام برنامه از ابتداي
.شده استآغاز 88

آموزش در خصوص برنامه روشنايي درمحيط كاربه نيروهاي بهداشتي اعم از كاردان،*
.و كارشناسان شاغل درتشكيالت كارگاهي كارشناس

در غربالگري روشنايي* و نور سنجي  368در كليه كارگاههاي تحت پوشش استان
و كارگاه داراي 1222و تعداد كارگاه به روش موضعي 139كارگاه به روش عمومي

.روشنايي معيوب به روشهاي مختلف روشنايي آنها اصالح گرديده
.پايش ونظارت بر نحوه اجراي برنامه در سطح استان مطابق برنامه هاي بازديد استاني*
.آموزش به شاغلين كارگاهها در خصوص روشنايي*
و سيماي استاناجراي برنامه هاي آموزش همگاني برنامه راديويي،* .از طريق صدا

برنامه ساماندهي فعاليتهاي
 روشنايي در محيط كار



 آور وزيان سخت ازموعددرمشاغل پيش بازنشستگي بررسي برنامهآمارعملكرد

90و89هاي سالطي) وتجديدنظر بدوي هاي كميته(

كميته تجديد
 نظروكميته بدوي

90درسال

كميته تجديد
 نظروكميته بدوي

89درسال

 عنوان شاخص يا فعاليت

تعداد درخواستهاي واصله به كميته 1853 2641

 تعدادجلسات كميته استاني 64 81

 تعداد مشاغل كارگران بررسي شده در كميته 454 1230

2692 1705 
تعداد كل كارگرانيكه مشاغل آنان مورد بررسي قرار

 گرفته

 مورد تاييد قرار گرفتهتعدادافرادي كه توسط كميته 1383 2368

تعدادپرونده هاي ارجاع شده به تامين اجتماعي 1499 2582

)سازمان تامين اجتماعي(احكام صادره توسط 170 520

در وشهرستانها استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه 90 سال به درصد

 نام شهرستان
 شاخص عنوان

 استان ميانگين نورآباد الشتر پلدختر كوهدشت اليگودرز ازنا دورود بروجردخرم آباد

درصدكارگاههاي شناسايي
 شده

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

درصدكل كارگاههاي تحت
پوشش

96 96 90 100 98 100 100 69 83 93 93 

درصدكارگاههاي خانگي تحت
 پوشش

99 100 8377100 100 100 70348482

درصدكارگاههاي غيرخانگي
 96 93 96 69 99 100 99 95 90 96 96 تحت پوشش

پوششدرصدشاغلين تحت
72639563010141672327 معاينات بصورت كلي



90و89هاي سال به درصدطي استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه

90سالدرصددربه وشهرستانها استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه

 نام شهرستان
سپيددشت شاخص عنوان

 دوره
چگني

خرم
 آباد

كوهدشتاليگودرز ازنا دورودبروجرد
 پل
 دختر

 استانميانگين نورآبادالشتر

درصدكارگاههاي داراي
 عامل صدا

35 
 

841281923298761411

هاي دارايدرصدكارگاه
 عامل ارتعاش

16 611 6217625 5186

درصدكارگاههاي داراي
 14 عامل روشنايي

5222166857677

هاي دارايدرصدكارگاه
 عامل اشعه

14 812 337 16 921 23 22 18 17 17 

درصدكارگاههايداراي
 عامل دماورطوبت

19 99111517371751149

هاي داراي درصدكارگاه
 عامل گردوغبار

12 13 24 16 61 12 13 10 15 10 13 18 26 

درصدكارگاههايداراي
 عامل گازوبخار

19 
 

5228661449322251714

هاي داراي درصدكارگاه
166 عامل دودودمه

18 8718 10 23 23 27 27 17 13 

درصدكارگاههايداراي
وضعيت نامناسب عامل

 91 درحين كار
75 7048792827865647536059

هاي داراي درصدكارگاه
 عامل ابزارنامناسب

575 24 17 16 0962 620 12 22 20 

 نام شهرستان
 شاخص عنوان

90سال89سال

 100 100درصدكارگاههاي شناسايي شده

تحت پوششدرصدكل كارگاههاي
92 93 

درصدكارگاههاي خانگي تحت
 پوشش

82 82

درصدكارگاههاي غيرخانگي تحت
 96 96 پوشش

پوشش درصدشاغلين تحت
27 25 معاينات بصورت كلي



90سالبه درصددر استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه

نام شهرستان
 شاخص عنوان

90سال89سال

11 13 درصدكارگاههاي داراي عامل صدا

66 درصدكارگاههاي داراي عامل ارتعاش

درصدكارگاههاي داراي عامل
 روشنايي

57

 17 13 درصدكارگاههاي داراي عامل اشعه
درصدكارگاههايداراي عامل

 دماورطوبت
59

درصدكارگاههاي داراي عامل
 گردوغبار

31 26 

14 25 درصدكارگاههايداراي عامل گازوبخار

درصدكارگاههاي داراي عامل
 دودودمه

12 13 

وضعيت درصدكارگاههايداراي عامل
 نامناسب درحين كار

64 59

درصدكارگاههاي داراي عامل
 ابزارنامناسب

21 20 

در وشهرستانها استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه 90سالبه درصد

 نام شهرستان
 عنوانشاخص

سپيددشت
 دوره

 چگني

خرم

 استان ميانگيننورآباد الشتر پلدختركوهدشت اليگودرز ازنا دورودبروجرد آباد

درصدشاغلين درمعرض
 خطرعامل صدا

11 3051213114134201161816 

درمعرضدرصدشاغلين
 ارتعاشخطرعامل

421 10 14 3110 916 3189

درمعرضدرصدشاغلين
 روشناييخطرعامل

15221567659466

درمعرضدرصدشاغلين
 خطرعامل اشعه

310 14 620 90 923 21 17 12 13 13 

درمعرضدرصدشاغلين
 دماورطوبتخطرعامل

29 111310262071021711812 

درمعرضدرصدشاغلين
 گردوغبارخطرعامل

633 21 16 57 11 19 15 29 17 821 27 

درصدشاغلين درمعرض
 خطرعامل گازوبخار

13266531249291851412 

درمعرضدرصدشاغلين
 خطرعامل دودودمه

1417 5411 10 24 20 21 25 13 10 

درمعرضدرصدشاغلين
خطرعامل وضعيت
 نامناسب درحين كار

50 71434238836893740454147 

درمعرضدرصدشاغلين
خطرعامل

 ابزاركارنامناسب
0.25 418 10 10 013 71 217 814 14 



در استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه 90سالبه درصد
 نام شهرستان

 عنوانشاخص
90سال89سال

 1616 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل صدا
69 ارتعاشدرمعرض خطرعاملدرصدشاغلين
66 روشناييخطرعاملدرمعرضدرصدشاغلين

 13 10 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل اشعه
812 دماورطوبتخطرعاملدرمعرضدرصدشاغلين

 27 31 گردوغباردرصدشاغلين درمعرض خطرعامل
 1612 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل گازوبخار

910 درمعرض خطرعامل دودودمهدرصدشاغلين
درمعرض خطرعامل وضعيت نامناسبدرصدشاغلين
 درحين كار

48 47 

 14 12 درصدشاغلين درمعرض خطرعامل ابزاركارنامناسب
دروشهرستانها استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه 90 سال به در صد

 نام شهرستان
 شاخص عنوان

سپيددشت
 دوره

 چگني
 استانميانگيننورآباد الشتر پلدختركوهدشت اليگودرز ازنا دورودبروجرد خرم آباد

درصد كارگاه هايي كه داراي
ساختمان نامناسب مي

 8182312353915617252120 37 باشند 

درصد كارگاه هايي كه داراي
 12 013 3032 12 10 15 0111 63 آب نامناسب مي باشند

درصد كارگاه هايي كه داراي
حمام نامناسب-دوش

 096101050027121712 87 استفاده مي باشند

درصد كارگاه هايي كه داراي
رختكن نامناسب-كمد

 29 38 43 43 20 41 55 3.1 28 38 31 27 88 استفاده مي باشند

درصد كارگاه هايي كه داراي
توالت نامناسب مي باشند

88 0106612510.08 25121712 
درصد كارگاه هايي كه داراي
سالن غذاخوري نامناسب

 11 06.16 0.17 50 86513. 88 مي باشند

طي استاناي حرفه بهداشت شاخصهاي مقايسه 90و89 هايسالبه در صد

 نام شهرستان
 شاخص عنوان

90سال89سال

 20 21درصد كارگاه هايي كه داراي ساختمان نامناسب مي باشند

 12 12باشنددرصد كارگاه هايي كه داراي آب نامناسب مي

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

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

 12 13درصد كارگاه هايي كه داراي توالت نامناسب مي باشند



 811نامناسب مي باشنددرصد كارگاه هايي كه داراي سالن غذاخوري

در وشهرستانها استاناي حرفه بهداشت هاي شاخص مقايسه 90سالبه در صد

 نام شهرستان
 عنوان شاخص

سپيددشت
 دوره

 چگني

خرم

 استانميانگيننورآباد الشتر پلدختركوهدشت اليگودرز ازنا دورودبروجرد آباد

درصد شاغليني كه از
ساختمان نامناسب استفاده

 مي كنند
431253124018413231415 

ني كه از آبدرصد شاغلي
099 1026 35 10 403512 نامناسب استفاده مي كنند
-درصد شاغليني كه از دوش
حمام نامناسب استفاده مي

 كنند
4052107340614899

-ني كه از كمددرصد شاغلي
رختكن نامناسب استفاده مي

 كنند
410253483537631235392823 

درصد شاغليني كه ازتوالت
403167332610978 نامناسب استفاده مي كنند

ني كه از سالندرصد شاغلي
غذاخوري نامناسب استفاده

 مي كنند
4010 23634 4011 079

طي استاناي حرفه بهداشت هاي شاخص مقايسه  90و89هايسالبه در صد

نام شهرستان
 عنوان شاخص

90سال89سال

درصد شاغليني كه از ساختمان نامناسب
 15 20 استفاده مي كنند

درصد شاغليني كه از آب نامناسب استفاده مي
9 10 كنند

حمام نامناسب-درصد شاغليني كه از دوش
9 11 استفاده مي كنند

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

درصد شاغليني كه ازتوالت نامناسب استفاده
8 10 مي كنند

شاغليني كه از سالن غذاخوري نامناسبدرصد
9 11 استفاده مي كنند

90درسال استان پوشش تحت كارگاههايتعداد

درصد كارگاه تحت پوشش كارگاه تحت پوشش كارگاه شناسايي شده نوع كارگاه

83 3405 4124 خانگي

 96 13246 13739 خانگي غير
- 16651 17863 جمع



90درسال استان پوشش تحت كارگاههايتعدادنمودار
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90 درسال استان پوشش تحت شاغلينتعداد

درصد شاغلين تحت پوشششاغليننوع كارگاه

579275خانگي
3539997غير خانگي

4119193جمع

90 درسال استان پوشش تحت شاغلين تعداد نمودار

غير خانگي 35399 خانگي 5792

 


