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چکيده
سمینه و هدف :تا تَخِ تِ استثاط ػالهت هطیظ واس تش سٍی واسوٌاى ٍ تا فٌایت تِ فمذاى تشًاهِسیضی هٌاػة خْت
ؿٌاػایی ٍ وٌتشل فَاهل صیاىآٍس ؿغلی ،ایداد ؿٌاػٌاهِ ػالهت هطیظ واس ضشٍسی اػتّ .ذف ایي پظٍّؾ عشاضی
ؿٌاػٌاهِ ای اػت وِ دستشداسًذُ توام اعالفات هشتَط تِ ػالهت هطیظ واس واسوٌاى تخؾ اداسی یىی اص ٍصاست خاًِ ّای
دٍلتی اػت تا تتَاًذ دس فَاكل صهاًی هـخق تشٍص گشدد.
روش بزرسی :پظٍّؾ ضاضش اص ًؾش ّذف ،واستشدی ٍ اص ًؾش سٍؽ ،تَكیفی ٍ اص ًَؿ پظٍّؾّای پیوایـی ٍ هغالقات
هـاّذُای تَد وِ دس صهؼتاى  93دس  100ایؼتگاُ واسی وِ تِ كَست تلادفی دس یه ػاصهاى دٍلتی اًتخاب ؿذًذ ،اص
عشیك عشاضی فشم ؿواسُ یه ؿاهل اعالفات ػاختواى هطل واس ٍ ،ؿواسُ دٍ ؿاهل اعالفات تْذاؿتی ایؼتگاُ واسی،
اًدام گشفت .تشای خوـآٍسی اعالفات ّش ایؼتگاُ واسی اص دػتگاُّای ػٌدؾ ًَس ،كذا ،دها ،تَْیِ ٍ پشتَّا ٍ ًیض اًدام
هلاضثِ تا واسوٌاى اػتفادُ ؿذ .تشای تطلیل دادُّای تِ دػت آهذُ اص ًؾشات واسؿٌاػی زْاس تي اص واسؿٌاػاى تْذاؿت
هطیظ ،فوَهی ٍ ضشفِای ٍ فوشاى اػتفادُ ؿذ.
یبفتههب :تا اػتفادُ اص اعالفات تِ دػت آهذُ دس ایي پظٍّؾ ،ؿٌاػٌاهِ ػالهت هطیظ واس عشاضی ٍ هـخق ؿذ وِ تا
اػتفادُ اص ایي ؿٌاػٌاهِ هی تَاى تِ اػتاًذاسد ػاصی هطیظ واسی واسوٌاى اداسی ،ایداد یه تاًه اعالفاتی اص اعالفات
* نویسنده مسئول :

هشتثظ تا ػالهت هطیظ واس دػتیاتی پیذا وشد.

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه

نتیجه گیزی :تا اػتفادُ اص ًتایح ایي پظٍّؾ ،ؿٌاػٌاهِ ػالهت هطیظ واس ٍ سٍیِ هذیشیتی اػتاًذاسد تشای تاصدیذّای

دکتر خلیل علی محمدزاده؛
آزاد اسالمی واحد تهران شمال

Email :
dr_khalil_amz@yahoo.com

تْذاؿتی اص هطیظ واسی واسوٌاى اداسی عشاضی گشدیذ.
واژههبی کلیدی :ؿٌاػٌاهِ ػالهت هطیظ واس ،فَاهل صیاى آٍس ؿغلی ،تاصدیذّای تْذاؿتی
 -دریبفت مقبله  :دی 4931

پذیزش مقبله  :فزوردین 4931

هقدهه
اخیش هَسد تَخِ خاف لشاس گشفتِ اػت .ایي ؿشایظ
تضقیفوٌٌذُ اًشطی ،دس ّش فشدی تذٍى دس ًؾش گشفتي
ؿغل ٍی ،هوىي اػت سٍی دّذ(.)1

اداسی ًیض كذق هیوٌذ .فلیسغن ایٌىِ واس دس
هطیظّای اداسی خضء هـاغل ػخت ٍ صیاىآٍس
هطؼَب ًویؿَد ،اها ػالهت واسوٌاى دس هطیظّای
اداسی تِ ؿذت تْذیذ هیؿَد( .)2اگشزِ واسوشدى دس

 1اػتادیاس گشٍُ ه ذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی ،داًـىذُ هذیشیت ٍ فلَم اختوافی،

هطیظّای اداسی گاّی اٍلات تـِ فٌَاى واسّـای

 2واسؿٌاع اسؿذ هذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی ،داًـىذُ هذیشیت ٍ فلَم اختوافی،

ایوي دس ًؾش گشفتِ هیؿَد ،اها ایي ًَؿ

داًـگاُ آصاد اػالهیٍ ،اضذ تْشاى ؿوال ،تْشاى ،ایشاى
داًـگاُ آصاد اػالهیٍ ،اضذ تْشاى ؿوال ،تْشاى ،ایشاى
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فشػَدگی ؿغلی ،هَضَفی اػت وِ دس زٌذ دِّ

ایي اهش دسخلَف واسوٌاى ؿاغل دس تخؾّای

طراحی رویه مدیریتی استاودارد برای بازدیدهای بهداشتی …..

هـاغل ًیض هیتَاًٌذ هٌدش تِ یه ػشی خغشّای

ػاخت ٍ تْشُتشداسی ،ػالن ٍ ایوي تَدى ٍ یا غیشایوي

تالمَُ تشای واسوٌاى ؿًَذ وِ اص خولِ آًْا هیتَاى تِ

تَدى ػاختواىّا ،هیتَاى ووه صیادی تِ ضفؼ ایوٌی

خؼتگی زـن ،ػٌذسم واس تیؾ اص ضذ ،ػشدسد،

ٍ ػالهت دس هطیظ واس ًوَد ٍ هقیاسی تشای

ػشخَسدى ٍآػیةّای فضالًی ٍ اػىلتی اؿاسُ

تاصسػیّای تْذاؿتی ّذفداس ایداد وشد ٍ دس فَاكل

وشد(.)3

صهاًی هقیي ،دسخلَف تِ سٍص ًوَدى ؿٌاػٌاهِ

تاوٌَى تطمیمی دسخلَف ایداد ؿٌاػٌاهِ

ػالهت هطیظ واس الذام وشدّ .وسٌیي ،ایي اسصیاتیّا

ػالهت اهاوي وِ الضاهاً ًگاُ تخللی تِ هطیظ واس

تِ خلَف دس ضَصُ هالضؾات اسگًََهیه افضایؾ

واسوٌاى اداسی داؿتِ تاؿذ ،تِ ثثت ًشػیذُ اػت.

تْشٍُسی ٍ واّؾ هخاعشات هطیظ واس سا تِ ّوشاُ

اگشزِ تطمیمات هـاتْی دس هَسد فَاهل صیاىآٍس

داسد وِ ًْایتاً هیتَاًذ هٌدش تِ اسصؿیاتی تَاًاییّا ٍ

ؿغلی ٍ هطیظ واس اًدام ؿذُ اػت وِ هیتَاى تِ

هطذٍدیتّای واسوٌاى ٍ هؼتٌذ وشدى هغالثات ؿغلی

هغالقِ ضكدٍػتی دسخلَف "هیضاى ػالهت سٍاى ٍ

آىّا ؿَد(.)7

سضایت ؿغلی دس واسوٌاى ؿاغل دس ػاختواىّای

ایي ؿٌاػٌاهِ فالٍُ تش ایٌىِ دس اًدام تاصدیذّای

اداسی داًـگاُ تشتیت هذسع دس ػال ٍ )4("88

تْذاؿتی هفیذ اػت ٍ اعالفات هٌاػثی دس اختیاس

تطمیك اًدام ؿذُ تَػظ  Magnavitaتا فٌَاى "ایداد

هذیشاى تخؾ ػالهت لشاس هیدّذ ،هیتَاًذ

یه سٍؽ هشخـ تشای تدضیِ ٍ تطلیل ٍ ًؾاست

پیـشفتّای هْوی دس خلَگیشی اص آػیةّای ؿغلی

ػیؼتواتیه فالئن تیواسیّای ؿغلی واسگشاى ٍ دسن

ًاؿی اص فذم ػالهت هطیظ واسً ،ؾیش فمذاى ًَس

آًْا اص هطیظ واس تشای خلَگیشی اص تیواسیّا ٍ

عثیقی ،غیشاسگًََهیه تَدى لَاصم اداسی ،فذم ٍخَد

ًاساضتیّای ؿغلی دس ػال  ،)5("2014اًدام ؿذ،

تَْیِ ٍ ضشاست یا تشٍدت هٌاػة ٍ ،تالغثـ خؼتگی

اؿاسُ وشد.

ٍ فشػَدگی واسوٌاى سا ایداد وٌذ .اص آى خایی وِ

هطیظ واس تش سٍی واسوٌاى ٍ تا فٌایت تِ فمذاى

تیَلَطیىی یا ػوی تا ّذف وـتي یا آػیةسػاًذى تِ

تشًاهِسیضی هٌاػة خْت ؿٌاػایی فَاهل صیاىآٍس

اًؼاىّا ،ضیَاًات ٍ گیاّاى تا للذ ٍ ًیت لثلی ٍ تِ

ؿغلی ٍ ًیض وٌتشل آى ٍ ،سؿذ سٍص افضٍى ًاساضتیّای

هٌؾَس ٍضـتآفشیٌی ،تْذیذ ٍ ٍاداس ػاختي یه

اػىلتی– فضالًی ٍ افضایؾ غیثت اص واس تِ دلیل

دٍلت یا گشٍّی اص هشدم تِ اًدام فولی یا تشآٍسدُ

هشخلی ،اخشاج یا اص واسافتادگی ،ایداد ؿٌاػٌاهِ

وشدى خَاػتِ ّای ػیاػی یا اختوافی ،عشاضی ایي

ػالهت هطیظ واس دس ػاصهاى ّای دٍلتی ضشٍسی تِ

سٍیِ هذیشیتی دس تاصدیذ اص اهاوي اداسی ،هیتَاًذ دس

ًؾش هیسػذ(.)6

پیـگیشی ٍ هماتلِ تا الذاهات تیَتشٍسیؼتی ًیض هَثش

تٌاتشایي ،تا اخز اعالفات هٌاػة اص ولیِ
ػاختواىّا ٍ اتٌیِّا ٍ تقشیف ًَؿ واستشی آًْا ،ػال

تاؿذ(.)8
ّذف ایي هغالقِ عشاضی سٍیِ هذیشیتی اػتاًذاسد
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تا تَخِ تِ استثاط هؼتمین ٍ غیشهؼتمین ػالهت

تیَتشٍسیؼن ًیض فثاست اػت اص هٌتـشوشدى فَاهل

خلیل علی محمدزاده و همکار

تشای تاصدیذّای تْذاؿتی اػت وِ ًـاىدٌّذُ

ایؼتگاُ واسی تِ فٌَاى هتغیش ٍاتؼتِ ٍ ،هیضاى كذا،

ػالهت ،تْذاؿت ٍ ایوٌی اهاوي اػت وِ هیتَاًذ دس

ًَس(سٍؿٌایی) ،دها(دسخِ ضشاست) ٍ پشتَّای یًَؼاص

اًدام تاصدیذّای تْذاؿتی هَسد اػتفادُ واسؿٌاػاى

دس ّش ایؼتگاُ واسی ،هتغیشّای هؼتمل ایي پظٍّؾ سا

هشتَعِ لشاس گیشدّ .ن زٌیي ایي هغالقِ دس پی پاػخ

ؿاهل ؿذًذ.
دس ایي پظٍّؾ اتضاس گشدآٍسی دادُّا ،هـاّذُ ٍ

تِ ػَاالت صیش اػت:
 )1آیا تا ایداد ایي ؿٌاػٌاهِ هـیتـَاى تـِ یه تاًه

ػٌدؾ فَاهل صیاىآٍس ؿغلی تا اػتفادُ اص

اعالفاتی وِ دس تشداسًذُ اعالفات هشتثظ تا تْذاؿت

دػتگاُّای ًَسػٌح اص ًَؿ  Hangerػَئذ ،كذاػٌح

ٍ ػالهت هطیظ واس تاؿذ ،دػت پیذا وشد؟

 Casella celآهشیىا ،دػتگاُ ػٌدؾ پشتَّای یًَؼاص

 )2آیا ایي ؿٌاػٌاهِ هیتَاًذ هثٌایی تشای آهَصؽ

اص ًَؿ  Inspector Radiation Alertآهشیىا ٍ ،دػتگاُ

ػالهت واسوٌاى ،تا تَخِ تِ ًَؿ ؿغل ٍ هـىالت

ػٌدؾ تَْیِ ٍ ضشاست اص ًَؿ  Kimoطاپي تَد وِ اص

تْذاؿتی هـاّذُ ؿذُ تاؿذ؟

سٍؽ هیذاًی تشای خوـآٍسی دادُّا اػتفادُ ؿذ .تِ

 )3آیا ایداد ایي ؿٌاػٌاهِ هیتَاًذ اص تشٍص تیواسیّای

هٌؾَس خوـآٍسی دادُّا اص دٍ زه لیؼت اػتفادُ

ؿغلیً ٍ ،یض آػیة ّای صیؼت هطیغی ًاؿی اص

ؿذ .فشم ؿواسُ یه هشتَط تِ ػاختواى هطل واس

ًاػالن تَدى هطیظ واس ،خلَگیشی وٌذ؟

هـتول تش  42ػَال دس  27هطَس ٍ ،فشم ؿواسُ دٍ

 )4آیا ایداد ؿٌاػٌاهِ ػالهت هطیظ واس هیتَاًذ اص

هشتَط تِ ایؼتگاُ واسی واسوٌاى هـتول تش  19ػَال

تشٍص الذاهات تیَتشٍسیؼتی ،تِ دلیل پایؾ هذاٍم

دس  11هطَس تَد .ایي دٍ زه لیؼت تَػظ

هطیظ واسً ،طَُ تَصیـ ٍ ػشٍ غزاً ،طَُ اًتمال،

واسؿٌاػاى تْذاؿت هطیظ ،ضشفِای ٍ فوَهی ٍ ًیض

تَصیـ ٍ هلشف آب آؿاهیذًی ٍ ػایش هَاد غزایی،

واسؿٌاػاى فقال دس ضَصُ فوشاى ٍ ػاختواى

خلَگیشی ًوایذ؟

ٍصاستخاًِ هتثَؿ ٍ ،اص عشیك واسگشٍّی تا فٌَاى پایؾ

 )5آیا سٍیِ هذیشیتی عشاضی ؿذُ دس خلَف

ػالهت خاهقِ ّذف ،هَسد تشسػی ٍ اكالش لشاس

تاصدیذّای تْذاؿتی اص هطیظ واسی واسوٌاى اداسی

گشفت .دس ایي هغالقِ ،ػاختواى هطل واس اص ضیث

هیتَاًذ تِ اػتاًذاسد ػاصی اهاوي هشتثظ ٍ خلَگیشی

هؼائل هشتثظ تا تْذاؿت ٍ ایوٌی تِ ٍػیلِ هلاضثِ ٍ

اص تیواسیّای ؿغلی ووه ًوایذ؟

هـاّذُ هؼتٌذات اسصیاتی ؿذ .ایؼتگاُّای واسی ًیض

روش بررسی

صیاى آٍس فیضیىی ،ؿیویایی ،تیَلَطیىی ،سٍاًی ٍ

پظٍّؾ اًدام ؿذُ اص ًؾش ّذف ،اص ًَؿ واستشدی

اسگًََهیه هَسد اسصیاتی لشاس گشفتٌذ.

ٍ اص ًؾش سٍؽ ،یه پظٍّؾ تَكیفی تَد وِ دس

سٍؽ تطلیل دادُّای تِ دػت آهذُ تِ ایي

صهؼتاى  1393دس هطیظ پظٍّؾ هَسد ًؾش اًدام ؿذ.

كَست تَد وِ پغ اص ثثت اعالفات خوـآٍسی ؿذُ

هطیظ ایي پظٍّؾ ،اهاوي اداسی هشتَط تِ یىی اص

دس فشمّای اٍلیِ ،واسؿٌاػاى تْذاؿت هطیظ،

ٍصاستخاًِّا تَد .ؿشایظ اسگًََهی هشتَط تِ ّش

ضشفِای ٍ فوَهی ٍ ًیض هٌْذػیي فوشاى تِ اسصیاتی

3
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اص لطاػ فَاهل صیاى آٍس ؿغلی دس  5هطَس فَاهل
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ؿشایظ هطیظ واس ،ؿاهل فَاهل صیاىآٍسی تیَلَطیه،

تاؿذ ،فالهت ّـذاس دس هَسد آى ؿٌاػِ ؽاّش ؿذُ ٍ

اسگًََهیه ،سٍاًی ،ؿیویایی ٍ فیضیىی پشداختٌذ ٍ دس

ّش سٍص تا صهاى تشعشف ًوَدى هـىالت تْذاؿتی

اًتْا تا تَخِ ٍیظُ تِ خَداؽْاسی فشد ؿاغل دس هَسد

هشتَط تِ آى ایؼتگاُ واسیّ ،ـذاس هیدّذ .الصم تِ

ػالهت هطیظ واس تِ خوـتٌذی ًْایی سػیذًذٍ ،

روش اػت تشای اسصیاتی فَاهل صیاىآٍس فیضیىی اص

هطیظ واس واسوٌاى دس زْاس هطَس(ػالنً ،اػالن ،ػالن

اػتاًذاسدّای  ٍ )9(OSHAتـشای فـَاهـل صیاىآٍس

تا ایداد تغییشات خضئی ،ػالن تا ایداد اكالضات

ؿیویایی ،اص ضذٍد هداص هَاخِْ وِ دس ساٌّوای

ولی) هـخق ٍ ثثت ؿذ ٍ ،تاسیخ تاصدیذ تقذی تا

ضذٍد هداص ؿغلی هشوض ػالهت هطیظ ٍ واسآهذُ

فٌایت تِ ًتایح تِ دػت آهذُ اص تاصدیذ ٍ ًیض الذاهات

اػت( ٍ ،)10تشای اسصیاتی اسگًََهی اص لَاًیي هَخَد

اكالضی هَسد ًؾش ،هـخق گشدیذ .پغ اص اضلاء

دس وتاب استثاط ػالهت ٍ اسگًََهی دس دفاتش اداسی

اعالفات هشتَط تِ ػاختواى هطل واس ٍ ایؼتگاُ

هذسى ًَؿتِ  Grandjeanتْشُگیشی ؿذ(.)11

واسی ،فیلذّای هشتَعِ دس ًشم افضاس ؿٌاػٌاهِ ػالهت

تِ هٌؾَس سٍایی زه لیؼتْای عشاضی ؿذُ اص

هطیظ واس تىویل ؿذ .پایگاُ دادُ ّای ّش دٍ فشم تِ

سٍؽ تطث گشٍّی

هتوشوض)(Focus Group Discussion

یىذیگش استثاط هٌغمی داؿتِ ٍ تِ ّش ؿٌاػِ واسهٌذی

تَػظ  3تین هتـىل اص ً 8فش اص واسؿٌاػاى ؿاهل دٍ

دٍ فشم هشتثظ ؿذ .تٌاتشایي ،تا خؼتدَی ؿٌاػِ

ًفش واسؿٌاع تْذاؿت هطیظ ،دٍ ًفش واسؿٌاع

واسهٌذی هیتَاى تِ اعالفات هشتَط تِ ػاختواى

تْذاؿت ضشفِای ،یه ًفش واسؿٌاع تْذاؿت

هطل واس ٍ ایؼتگاُ واسی فشدً ٍ ،یض ًتایح ضاكل اص

فوَهی ،یه ًفش واسؿٌاع فوشاى ٍ یه ًفش

اًذاصُگیشیّای اًدام ؿذُ ٍ ًؾش واسؿٌاػاى تْذاؿت

واسؿٌاع هطیظ صیؼت ٍ یه پشػـگش آهَصؽ دیذُ

دػت پیذا وشدً .شمافضاس هزوَس ایي لاتلیت سا داسد وِ

خْت تؼْیل ٍ تقذیل افىاس ٍ تطثّای اًدام ؿذُ

ّش فیلذ سا تِ كَست خذاگاًِ خؼتدَ ًوایذ؛ تذیي

اػتفادُ ؿذ ٍ ،دٍ زه لیؼت ًْایی گشدیذ.

هقٌی وِ هیتَاًذ تواهی ایؼتگاُّای واسی وِ داسای
ًَس ووتش اص ضذ هداص ٍ یا كذای تیؾ اص ضذ هداص

یافتهها

كَستی وِ گضیٌِ ثثت ًْایی ػالن دس ًؾش گشفتِ ؿَد،

ایؼتگاُ واسی اص عشیك هـاّذُ ٍ هلاضثِ تا واسوٌاى

تاسیخ تاصدیذ یه ػال تقذ سا ثثت وشدُ ٍ دس هَلـ

تِ دػت آهذ .دٍ زه لیؼت تْیِ ؿذُ داسای استثاط

هزوَس تِ هطض اخشا ًوَدى ًشمافضاس یادآٍسی

هٌغمی تا ّن تَد ٍ عثیقتاً پایگاُ دادُ هشتَعِ داسای

هیوٌذ .دس كَستی وِ گضیٌِ ثثت ًْایی ،ػالن تا

دػتشػی هٌاػة تِ هٌؾَس اخز گضاسؿات هَسد ًؾش ٍ

اكالضات خضئی ،یا اكالضات ولی دس ًؾش گشفتِ

دػتیاتی ػشیـ تِ اعالفات ػالهت هطیظ واس فشد

ؿَد تاسیخ تاصدیذ سا  6هاُ تقذ ثثت وشدُ ٍ یادآٍسی

ؿاغل تَد.

خَاّذ ًوَد .اگش گضیٌِ ثثت ًْایی ًاػالن افالم ؿذُ
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تَدًذ سا خؼتدَ ٍ اػتخشاج ًوایذّ .وسٌیي دس

دس ایي پظٍّؾ ،اعالفات هَسد ًیاص دس ّش

خلیل علی محمدزاده و همکار

جدول  :1خالصه نتایج حاصله از فرم شماره یک شامل اطالعات مربوط به ساختمان محل کار کارکنان
سوال /سواالت هطرح شده در

تأثير سوال /سواالت در ارزیابی سالن یا

تأثير سوال /سواالت در ارزیابی لسوم ایجاد اصالحات

هحور

خصوص ساختواى هحل كار

ناسالن بودى ساختواى هحل كار

جسئی/اصالحات كلی در ساختواى هحل كار

ؿٌاػِ ػاختواى ً -ام ػاختواى -

ًذاسد

ًذاسد

2

ًَؿ آػاًؼَس  -تقذاد آػاًؼَس

ًذاسد

داسد

3

هؼاضت

داسد

داسد

4

ًَؿ واستشی

داسد

داسد

5

ػیؼتن دفـ فاضالب

داسد

ًذاسد

6

ًَؿ تْیِ غزا  -ػالي غزاخَسی

ًذاسد

داسد

7

ػشٍیغّای تْذاؿتی

داسد

داسد

8

ٍسٍدی ٍ خشٍخیّای ػاختواى

داسد

داسد

1

هقاًٍت /اداسُ ول  -هَلقیت

تقذاد هؼیشّای خشٍخی اضغشاسی
9

ًَؿ پَؿؾ تام

ًذاسد

داسد

10

ًَؿ پَؿؾ وف

ًذاسد

داسد

11

ًَؿ اػىلت

داسد

داسد

12

ویفیت

داسد

داسد

13

اهىاًات ٍسصؿی

ًذاسد

ًذاسد

14

هـىل خًَذگاى ٍ ًاللیي  -تشًاهِ

داسد

داسد

وٌتشل ًاللیي
15

تاسیخ ػاخت  -تاسیخ تْشُ تشداسی

داسد

داسد

16

تقذاد عثمات  -تقذاد اتاقّا

ًذاسد

داسد

17

تأػیؼات ضشاستی  -تأػیؼات

داسد

داسد

تشٍدتی
18

تقذاد واسوٌاى

ًذاسد

ًذاسد

19

ػیؼتن دفـ هَاد صایذ

داسد

داسد

20

ػیؼتن اعفاء ضشیك  -ػیؼتن افالم

داسد

داسد

ضشیك
22

ًَؿ پَؿؾ ًوا ًَ -ؿ پَؿؾ

ًذاسد

داسد

23

تأهیي آب هلشفی

داسد

داسد

24

فضای ػثض

ًذاسد

ًذاسد

25

تاسیخ اٍلیي تاصدیذ  -تاسیخ تاصدیذ

ًذاسد

داسد

دیَاسّای داخلی

دٍم -تاسیخ تاصدیذ ػَم -تاسیخ
تاصدیذ تلادفی
26

هْوتشیي هـىل تْذاؿتی ؿْش

ًذاسد

ًذاسد

27

تَضیطات

ًذاسد

ًذاسد

5
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ػیؼتن تَْیِ

ًذاسد

داسد

طراحی رویه مدیریتی استاودارد برای بازدیدهای بهداشتی …..

ّواًغَس وِ دس خذٍل  1آهذُ اػت ،فَاهل هْن

آًْاًَ ،ؿ آب هلشفی ،ؿیَُ دفـ هَاد صایذ ٍ پؼابٍ ،

اص دیذگاُ تْذاؿت ،ػالهت ٍ ایوٌی واسوٌاى دس فشم

اعالفات هشتَط تِ صهاىتٌذی تاصدیذّای اًدام ؿذُ ٍ

ؿواسُ یه وِ هشتَط تِ ػاختواى هطل واس واسوٌاى

دس ضال اًدام دس ایي فشم ثثت گشدیذ.

هیتاؿذ اضلاء ؿذُ اػت .تذیي هقٌی وِ اعالفات

ّواًغَس وِ اص خذٍل فَق تِ دػت هیآیذ ،تقذاد

ولی هشتَط تِ ػاختواىً ،ؾیش هؼاضتًَ ،ؿ واستشی

ػَاالت هَثش دس تـخیق ٍ تقییي ػالن یا ًاػالن

دس ٌّگام ػاختًَ ،ؿ ػاصُ ٍ اهىاًات فوشاًی وف،

تَدى هطیظ واس  13هَسد ٍ ،تقذاد ػَاالت هَثش دس

ػمف ٍ دیَاسّا ،اعالفات هشتَط تِ ایوٌی ػاختواى،

تـخیق ٍ تقییي لضٍم ایداد اكالضات خضئی یا ولی

ًؾیش ػال ػاختًَ ،ؿ ٍ تقذاد آػاًؼَسّاًَ ،ؿ

دس ایؼتگاُ واسی  20هَسد اػت؛ تذیي هقٌی وِ

ػیؼتن افالم ٍ اعفاء ضشیك ،هؼیشّای خشٍج

تشخیص اكلی ،دس تـخیق فـَاهل صیـاىآٍس ٍ ،ضزف

اضغشاسی ،اعالفات هشتَط تِ ػالهت واسوٌاى ،هاًٌذ

ٍ یـا اكـالش آى اػت ًِ ،تغییش ولی ػاخـتواى هطل

ٍخَد ًاللیي تیواسیّا ٍ تشًاهِّای وٌتشلی هثاسصُ تا

واس.

جدول  :2خالصه نتایج حاصله از فرم شماره دو شامل اطالعات مربوط به ایستگاه کاری کارکنان

هحور

1

سوال/سواالت

ؿٌاػِ ػاختواى -ؿواسُ ایؼتگاُ واسی-

تأثير سوال/سواالت ارزیابی

تأثير سوال/سواالت در ارزیابی لسوم ایجاد

سالن /ناسالن بودى ایستگاه كاری

اصالحات جسئی/اصالحات كلی در ایستگاه كاری

ًذاسد

ًذاسد

ؿواسُ اتاق -عثمِ -ؿٌاػِ واسهٌذ
2

ًَؿ واس

ًذاسد

داسد

3

همادیش ػٌدؾ ؿذُ ًَس -كذا -تَْیِ-

داسد

داسد

ضشاست -اؿقِ

5

فاهل صیاى آٍس اسگًََهیه

داسد

داسد

6

فاهل صیاى آٍس سٍاًی

داسد

داسد

7

فاهل صیاى آٍس ؿیویایی

داسد

داسد

8

فاهل صیاى آٍس فیضیىی

داسد

داسد

9

هْوتشیي هـىل تْذاؿتی ایؼتگاُ واسی اص

ًذاسد

داسد

دیذ واسهٌذ
10

ًؾشیِ واسؿٌاع

ًذاسد

ًذاسد

11

تاسیخ تاصدیذ

ًذاسد

ًذاسد
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4

فاهل صیاى آٍس تیَلَطیه

داسد

داسد

خلیل علی محمدزاده و همکار

خذٍل ً 2ـاى هیدّذ وِ هْوتشیي فَاهل

بحث

صیاىآٍس ؿغلی دس ایؼتگاُ واسی واسوٌاى ؿاهل زِ

هغالقات هـاتِ ّیروذام تش سٍی فَاهل ػالهت

فَاهلی اػت ٍ تأثیش یا ًثَد تأثیش آى دس اسصیاتی

هطیظ واس تِ كَست واهل توشوض ًذاؿتِ ٍ غالثاً

ًْایی هطل واس اص لطاػ ػالن یا ًاػالنتَدى ٍ یا

دسكذد ػٌدؾ ٍ اسصیاتی تشخی اص پاساهتشّا ّؼتٌذ؛

ایداد تغییشات خضئی ٍ یا ولی ،هـخق ؿذُ اػت.

تِ فٌَاى هثال ،هیتَاى تِ هغالقِ ضك دٍػتی تا فٌَاى

تذیي هقٌی وِ  5فاهل صیاىآٍس ؿغلی ،ؿاهل فَاهل

"ساتغِ هیضاى ػالهت سٍاًی ٍ سضایت ؿغلی" وِ دس

صیاى آٍس تیَلَطیه هاًٌذ گضؽ ،تاوتشیٍ ،یشٍع،

ػاختواىّای اداسی اًدام ؿذ ،اؿاسُ وشد( .)4ایي دس

لاسذ ،اًگل ،فَاهل صیاىآٍس اسگًََهیهً ،ؾیش

ضالی اػت وِ دس هغالقِ ضاضشّ ،وِ فَاهل صیاىآٍس

ایؼتادى یا ًـؼتي عَالًی هذت ،واس تىشاسی ،ضول

ؿغلی هْن دس  5ضَصُ اسگًََهیىی ،فیضیىی،

ٍ ًمل تاس ػٌگیيٍ ،ضقیت ًاهٌاػة تذى دس ضیي

ؿیویایی ،سٍاًی -اختوافی ٍ تیَلَطیه هَسد اسصیاتی

واس ،فَاهل صیاىآٍس سٍاًی هاًٌذ ًَتت واسی،
هطشنّای تٌؾ ؿغلی ،للذسی ٍ صٍسگَیی،
خؼتگی ؿغلی ،فشػَدگی ؿغلی ،فَاهل صیاىآٍس
ؿیویایی ،ؿاهل گشد ٍ غثاس ،فلضات ،ضاللّا،
آفتوؾّا ،اػیذّا ٍ تاصّا ٍ ،فَاهل صیاىآٍس
فیضیىی هاًٌذ ػش ٍ كذا ،استقاؽ ،اؿقِ غیشیًَیضاى،
اؿقِ یًَیضاى ،اػتشع ضشاستی دس فشم ؿواسُ دٍ
(اعالفات هشتَط تِ ایؼتگاُ واسی) اًذاصُگیشی ٍ
ثثت ؿذ ٍ تا تَخِ تِ تاصدیذ ٍ اسصیاتی واسؿٌاػاى
تْذاؿت ،ایؼتگاُ واسی ،ػالن یا ًاػالن ٍ یا ػالن تا
اكالضات خضئی یا اكالضات ولی ثثت گشدیذ.

لشاس گشفتٌذ .دس تطمیك ً Magnavitaیض كشفاً تدضیِ ٍ
تطلیل فالئن تیواسیّای ؿغلی واسگشاى ٍ دسن آًْا
اص هطیظ واس هَسد تشسػی لشاس گشفت()5؛ دس كَستی
وِ دس پظٍّؾ ضاضش تأویذ تش تمذم پیـگیشی تش
دسهاى اػت.
ّواى عَس وِ دس ساٌّوای عشاضی اسگًََهی
ایؼتگاُ واسی دس خلَف لضٍم تِ دػت آٍسدى
اعالفات هٌاػة اص هطل واس واسوٌاى تأویذ ؿذُ
اػت( ،)12اٍلیي ّذف دس ایي پظٍّؾ ایداد
ؿٌاػٌاهِای اػت وِ تتَاى یه تاًه اعالفاتی اص
اعالفات هشتثظ تا ػالهت ٍ تْذاؿت هطیظ واس سا تِ
دػت آٍسدّ .واى عَس وِ هـاّذُ ؿذ هْوتشیي

اكالضات خضئی ٍ ولی دس ایؼتگاُ واسی  8ػَال،

واس آًاى ٍخَد داسد ٍ هیتَاًذ ػالهت آًاى سا تْذیذ

ٍ تقذاد ػَاالت هَثش دس اسصیاتی ٍ تـخیق ػالن

وٌذ یا تِ هخاعشُ اًذاصد ،دس ایي ؿٌاػٌاهِ هَسد تَخِ

یا ًاػالن تَدى هطیظ واس  6ػَال تَد .تٌاتشایي دس

لشاس گشفتِ اػت.

ایي ضَصُ ًیض اٍلَیت ٍ تشخیص تا ؿٌاػایی ،ضزف

ّوسٌیي تا اػتفادُ اص ایي ؿٌاػٌاهِ ،تاصدیذّای

ٍ یا اكالش فَاهـل صیـاىآٍس ؿغـلی تَد ًِ ،تغییش

تْذاؿتی اص اهاوي اداسی ٍ غیش اداسی صهاىتٌذی

ولی ایؼتگاُ واسی.

هٌاػة ٍ هٌغمی پیذا هیوٌذ ٍ ًیض ّشگًَِ تغییش دس

7
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دس ایي خذٍل ًیض تقذاد ػَاالت هَثش تا

اعالفات دخیل دس اهش ػالهت واسوٌاى وِ دس هطیظ

طراحی رویه مدیریتی استاودارد برای بازدیدهای بهداشتی …..

تافت ٍ ػاختاس اهاوي هٌَط تِ اخز هدَص اص تخؾ

ّذفوٌذً ،مؾ هَثشی دس ایي ضَصُ داؿتِ ٍ هیتَاًذ

تْذاؿت ٍ ػالهت گشدیذ .تٌاتشایي ،ایداد ایي

دس اػتاًذاسدػاصی هطیظ واس واسوٌاى ٍ خلَگیشی اص

ؿٌاػٌاهِ ٍ هـخقؿذى هـىالت تْذاؿتی هشتثظ

تشٍص تیواسیّای ؿغلی هفیذ ٍالـ ؿَد.

تا واس ،هثٌایی تشای آهَصؽ ػالهت واسوٌاى خَاّذ

تا فٌایت تِ لضٍم اػتاًذاسدػاصی هطیظ واسی

ؿذ .تِ فٌَاى هثال ،هـخق ؿذ وِ واسوٌاى اداسی

واسوٌاى دس خْت واّؾ هخاعشات ًاؿی اص فَاهل

تایذ آهَصؽ هٌاػثی دس خلَف هالضؾات

صیاىآٍس ؿغلی ،تِ خلَف ًاساضتیّای فضالًی

اسگًََهیه تگزساًٌذ ٍ یا واسوٌاى خذهات ،آهَصؽ

اػىلتی دس هـاغل اداسی ،ایي ؿٌاػٌاهِ هیتَاًذ الذام

كطیطی دس خلَف ضول دػتی تاس ٍ اخؼامٍ ،

هَثشی تشای ًضدیهتش ؿذى ؿشایظ واسی واسوٌاى تِ

اػتفادُ اص هَاد گٌذصدا ،دسیافت وٌٌذ.

ؿشایظ اػتاًذاسد فشاّن آٍسد ،صیشا فَاهل صیاىآٍس

تٌاتشایي ،اًدام الذاهات اكالضی دس هطیظ واس ٍ

فیضیىی ،ؿیویایی ،اسگًََهی ،سٍاًی -اختوافی ٍ

ًیض آهَصؽّای اًدام ؿذُ تِ واسوٌاىً ،مؾ هْوی دس

تیَلَطیىی سا هَسد تشسػی لشاس دادُ ٍ تا اتخار تذاتیش

خلَگیشی اص تشٍص تیواسیّای ؿغلی ًاؿی اص ًاػالن

هٌاػة ػقی دس واّؾ ٍ یا ضزف فَاهل صیاى آٍس

تَدى هطیظ واس داسد(ّ ،)13ن زٌیي تا اػتفادُ اص ایي

ؿغلی هیوٌذ.

ؿٌاػٌاهِ ،هیتَاى اهاوي هَخَد دس ػاصهاىّا سا تش
اػاع ًَؿ ؿغل ٍ ًَؿ هطیظ واس تِ عَس هٌاػة

نتيجهگيری

تمؼین تٌذی ًوَد .ایي اهش هیتَاًذ تِ ضفؼ ٍ كیاًت

ّذف اكلی اص ایي تطمیك ایداد یه تاًه

اص ًیشٍی اًؼاًی ،عثك لاًَى واس خوَْسی اػالهی

اعالفاتی هشتثظ تا ػالهت فشدیّ ،وسَى پشًٍذُ

ایشاى ،ووه ًوایذ(.)14

الىتشًٍیه ػالهت ،اػت؛ تا ایي تفاٍت وِ دس پشًٍذُ

اػت وِ آػیةّای صیؼت هطیغی ًاؿی اص

یا واسهٌذ) اضلاء ؿذُ ٍ خوـآٍسی ٍ تِ سٍص سػاًی

فقالیتّای اًؼاًی دس آًدا اتفاق ًیفتذ( .)15دس سٍیِ

هیؿَد ،اها دس ایي تطمیكّ ،ذف خوـآٍسی

هذیشیتی تِ دػت آهذُ ًیض ػقی تش خلَگیشی اص

اعالفات هشتثظ تا ػالهت هطیظ واس فشد ؿاغل

آػیةّای صیؼت هطیغی ًاؿی اص ًاػالن تَدى هطیظ

هیتاؿذ .ایي اهش هیتَاًذ تشای تلوینػاصی ٍ

واسً ،ؾیش هخاعشات ًاؿی اص دفـ ًاكطیص صتالِ ٍ

تلوینگیشی تَػظ هذیشاى هدوَفِّای ًؾاهی،

فاضالب ،اػتفادُ غیشاكَلی اص ػوَم دس وٌتشل ًاللیي

اًتؾاهی ٍ اهٌیتی دس ضَصُ ػالهت ًیض هفیذ تاؿذ ٍ

تیواسیّا هیتاؿذ.

گام هَثشی دس خْت ضشوت تِ ػَی تَػقِ پایذاس

تا فٌایت تِ لضٍم پیـگیشی اص الذاهات

فشاّن آٍسد .تٌاتشایي ،تطَل دس ًؾام ػالهت صهاًی

تیَتشٍسیؼتی دس اهاوي ًؾاهی ،اًتؾاهی ٍ اهٌیتی ایداد

هیؼش هیؿَد وِ گفتواى غالة دس ضَصُ ػالهت

ایي ؿٌاػٌاهِ ٍ اًدام تاصدیذّای تْذاؿتی هٌؾن ٍ

وـَس اص دسهاى هطَسی تِ ػوت ػالهت هطَسی ٍ
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یىی دیگش اص ٍیظگـیّـای هطـیظ وـاس ػـالن آى

الىتشًٍیه ػالهت اعالفات هشتثظ تا ؿخق(واسگش
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اػالهی ٍاضذ تْشاى ؿوال ٍ ًیض دیگش ّوىاساى دس

 تٌْا دس ایي كَست.استمای تْذاؿت ضشوت وٌذ

 ػاختواى ٍ فوشاى ٍ پـتیثاًی،ضَصُ ػالهت

ِهیتَاى ؿـاّـذ تـطَل هثثـت دس ًـؾام ػالهـت تـ

ِ الصم ت.ٍصاستخاًِ هشتَعِ تـىش ٍ لذسداًی هیگشدد

.كَست دساصهذت تَد

روش اػت ایي همالِ ضاكل پظٍّؾ اًدام ؿذُ تشای

تشکر و قدردانی

دفاؿ اص پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ دس سؿتِ هذیشیت
خذهات تْذاؿتی دسهاًی دس داًـگاُ آصاد اػالهی
.ٍاضذ تْشاى ؿوال هیتاؿذ

اص ّوىاسی كویواًِ هذیشیت گشٍُ تخللی
هذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی داًـگاُ آصاد
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Background and Aim: With regard to the effect of environmental health for
employees, and with regard to the lack of a proper plan for identifying and
controlling harmful occupational factors, it is necessary to create workplace health
identification cards. The aim of this research is to design an identification card,
which includes all the information about the workplace health of the employees of
administrative section of a ministry, which could be updated in specific time
intervals.
Materials and Methods: The present research was an applied, descriptive and
observational study which was conducted in 2015 in 100 work stations which were
randomly selected in a governmental ministry through designing of two forms,
including the information about workplace building, and the health information of
the work station. The employees were also interviewed in order to collect data
about each workstation regarding the machines for measuring the light, sound,
temperature, ventilation, and rays. The opinions of four experts in the fields of
environmental health, public health, occupational health, and civil health was used
to analyze the data.
Results: A workplace health identification card was designed and determined
through using the data obtained in this research. The following issues from this
identification card, including standardizing the workplace of administrative
employees, creating a data bank from the information, related to workplace health.
Conclusion: Workplace health identification card will be created and the standard
management procedure will be designed for the purpose of health inspections of
the workplace of administrative employees through the data extracted from this
research.
Key words: Workplace Health Identification Card, Harmful Occupational
Factors, Health Inspections
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