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 ▪ حدود: 

کلیهمراکزسالمتکارصنعتنفت

 ▪ شرح مسئولیت ها و وظایف:

- مسئولیت تدوین، تصویب و بازنگری دستورالعمل ها: رئیسسالمتکارسازمانبامشارکتشورایتخصصیطبصنعتی

سازمان

- مسئولیت ها و شرح وظایف در اجرای دستورالعمل ها:

رئیس سالمت کار و HSE سازمان: برنامهریزیونظارتبرحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقتیمنظارتسازمان

وارائهبازخوردبهرئیسبهداشتودرمانمنطقهورئیسسالمتکارمنطقه

رئیس بهداشت و درمان منطقه: اطمینانازحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقدرخواستبازخوردازرئیسسالمت

کارمنطقهوهمکاریکاملبامعاونتسالمتورئیسسالمتکارسازمانبرایاجرایدقیقوکاملدستورالعملها

رئیس ســالمت کار منطقه: نظارتبرحســناجرایدســتورالعملهاازطریقارزیابیهایکیفیوکّمیدرفواصلزمانی

مشخصوارائهبازخوردبهمراکزسالمتکارمنطقهورئیسبهداشتودرمانمنطقهوپیگیریتمهیداتالزمبرای

برطرفکردننواقصاجراییوآموزشی

رئیس مرکز ســالمت کار پاالیشــگاه: فراهمکردنامکاناتوتسهیالتالزمبرایاجرایمناســبودقیقدستورالعملهاو

فرآیندهایاجراییمرکزسالمتکاراصلیواقماری

متخصص طب کار مسئول فنی: نظارتروزانهبرحسناجرایدستورالعملهاوفرآیندهایموجودازطریقآموزشپزشک

معاینهکننده،ارزیابیونظارتدورهایبرگردشکاروفرآیندمعایناتوارزشــیابیروزانهپروندههایمعایناتونیز

انجامکاملشرحوظایفمصوبسازمان

پزشــک صنعتی معاینه کننده: انجامدقیقوصحیحمعایناتپزشــکیطبصنعتیمطابقبافرآیندهاودســتورالعملهاو

توصیههایتکمیلیمتخصصطبکارمسئولفنی

پرستار صنعتی: انجاماسپیرومتریونوارقلب)براساسدستورالعملهایمربوطه(ونظارتبرحسنتکمیلپرسشنامههای

مورداستفادهدرمعایناتطبصنعتی

واحد HSE شــرکت مربوطه: تکمیلدقیقوصحیحوکاملفرممعرفینامهشاغلینهمراهبامهروامضاءواحدکارشناس

بهداشتحرفهایوایفایکاملنقشمشارکتیخوددرفرآیندهایمعایناتطبصنعتی

امور اداری شــرکت مربوطه: همــکاریکاملدرالزامکارکنانبهمراجعهبهمراکزســالمتکارجهــتانجاممعایناتو

پیگیریهایپزشکی

حدود، شرح مسئولیت ها و وظایف



تصویب کنندهتأیید کننده واحد مربوطهتاییدکننده سیستم استانداردتهیه کنندگانمشخصات مسئول مربوطه

نام و نام خانوادگی

امضاء

دکتر کیوان کرمی فر
دکترمرتضی داودی
دکتر افشین بلوری

دکتر هرمز حسن زاده

دکتر  پیمان فریدنیادکتر کیوان کرمی فردکتر پیمان فریدنیا

HSE واحد سالمت کار و

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صالحیت پزشکی 
در رانندگان جرثقیل و لیفتراک

WI-05-02-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضــر توســط شــورای تخصصی طــب  صنعتی و 
متخصصیــن طــب کار در واحــد ســامت کار و HSE در خصوص 
و  جرثقیــل  راننــدگان  پزشــکی  ارزیابــی  روش  و  اســتانداردها 
لیفتــراک در صنعت نفــت تدوین شــده و کلیه حقــوق آن محفوظ 
و متعلــق بــه ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت نفت می باشــد.
ایــن دســتورالعمل هــر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1385 

شماره بازنگری:  دو

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
امروزهحملونقلوســایل،محصوالتوتجهیزاتسنگینوحجیمدردرونواحدهایصنعتیومجتمعهابدونبکارگیری

ازوســایلیماننــدلیفتراکوجرثقیلغیرممکنمیباشــد.رانندگانلیفتراکوجرثقیلبایدبــاررادرمحلصحیحقراردهندو

تواناییقراردادنشــاخکهایلیفتراکرادرزیربارداشتهوتواناییخواندننوشتههایکارتنهاومحصوالتراازفاصله4متری

داشــتهباشــند.درصورتیکهاینگروهازرانندگانازقابلیتهایجسمانیوروانیالزمبرخوردارنباشند،احتمالایجادحوادث

خطرناکدرمحیطکاربســیارافزایشیافتهوتلفاتجانیوخساراتمالیافزایشخواهدیافت.بنابراینپزشکانصنعتیبایداز

گاهیکاملداشتهوبهنحوهانجاممعایناتپزشکیو اســتانداردهایجسمانیوروانیموردنیازدررانندگانلیفتراکوجرثقیلآ

صدورصالحیتپزشکیدراینگروهازکارکنانواقفباشند.

بههمیندلیلشــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکار،بهمنظورایجادیکپارچگیدرانجاممعایناتپزشکی

رانندگانلیفتراکوجرثقیلونحوهصدورصالحیتپزشــکی،ایندســتورالعملراتهیهنمودهاست.آشناییپزشکانصنعتیبا

مفادایندســتورالعمل،مراکزطبصنعتیرادربرنامهریزیوانجاممعایناتپزشکیرانندگانلیفتراکوجرثقیلوتصمیمگیری

درموردتناسبپزشکیآنهایاریخواهدکرد.

هدف: ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرنحوهانجاممعایناتپزشکیرانندگانلیفتراکوجرثقیل

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:
1. National Commission for the Certification of Crane Operation, NCCCO, 2002
2. NASA Occupational Health Program Procedures, Crane Operators, 2009
3. Occupational Medicine Program Handbook, US Department of Interior, Office of Occupational Health & 

Safety, Forth Edition, 2010 (Crane operators) (Attachment D11) 
4. Procedures for the Examination & Qualification of Crane Operators, 2002
5. Standards for Lifting Devices & Equipments, NASA, 2003
6. Occupational Vision Manual, American Optometric Association, 2001
7. Procedures for the examination & qualification of crane operators, 2002



69 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاوموعهملوعات دوتانیاو لولوتلهتللو نوح دوموص سانود

قواعد کلی:
1 کلیهمراکزطبصنعتیمیبایستیکفرآیندوبرنامهمدونجهتانجاممعایناتپزشکیرانندگانلیفتراکوجرثقیلو.

بارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

2 ایندســتورالعملبراســاساســتانداردهایپزشــکیرانندگانلیفتراکوجرثقیلوبهمنظورانجاممعایناتپزشکی.

اختصاصی)بدواستخدامودورهای(دراینگروهازرانندگاندرصنعتنفتتدوینشدهاست.

3 باتوجهبهاینکهاینگروهازمشــاغلدرگروهمشــاغلعملیاتیصنعتنفتقرارمیگیرندونیزباآالیندههایتنفسیو.

گاهاســروصدایغیرمجازمواجههدارند،مطابقبادستورالعملمعایناتدورهایکارکنانصنعتنفت،هرسالمعاینه

دورهایانجاممیشود.

4 درمعایناتبدواســتخدام،عالوهبرانجاممعایناتاختصاصی،اجرایمفاددستورالعملوفرآیندمعایناتبدواستخدام.

)صفحه18(کارکنانصنعتنفتنیزالزامیاست.

5 درمعایناتدورهای،عالوهبرانجاممعایناتاختصاصی،اجرایدقیقفرآیندمعایناتدورهای)صفحه48(ونیزاجرای.

مفاددستورالعملنحوهانجامغربالگریسالمتعمومینیزالزامیاست.

توانایی های جسمانی مورد نیاز در رانندگان لیفتراک و جرثقیل:
1 ازقدرتبیناییوشنواییمناسببرخوردارباشند..

2 ازتواناییعضالنیاسکلتیمناسبجهتکاربااهرمهاوتجهیزاتداخلکابینبرخوردارباشد.)تواناییاستفادهکامل.

ازدستها،پاهاوانگشتانبدونهرگونهمحدودیت(

3 مهارتدستی،هماهنگیمناسبوسرعتواکنشکافیداشتهباشد..

4 مبتالبهبیماریهایمحدودکنندهبرایانجاموظایفخودنباشد..

5 ازنظرروانیدرسطحقابلقبولیباشد..

نحوه انجام معاینات بدواستخدام ودوره ای:
درمعایناتپزشکیرانندگانلیفتراکوجرثقیل،ضروریاستضمنکسبشرححالبااستفادهازجدول"نکات قابل توجه 

در شــرح حال"وانجاممعایناتدقیقوکامل،توجهویژهایبهسیستمعضالنیاسکلتی،بینایی،شنوایی،قلبیعروقی،تنفسیو

نورولوژیکشود.

درمعایناتپزشکیرانندگانلیفتراکوجرثقیل)بدواستخدامودورهای(،اخذشرححالبااستفادهازجدولضمیمهالزامی

اســت.درصورتوجودپاســخمثبتبههرکدامازسواالت،پزشکصنعتیموظفاســتپسازکسبشرححالتکمیلیو

معایناتفیزیکیالزم،مشــاورههایتخصصیموردنیازومرتبطراجهتتاییدوتشــخیصبیماریاحتمالیدرخواستکردهو

پسازدریافتپاسخمشاوره،اقداماتالزمراجهتاظهارنظرنهاییوتاییدصالحیتپزشکیانجامدهد.اظهارنظرنهاییقبل

ازدریافتپاسخمشاورههایتخصصیمجازنمیباشد.
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موارد قابل توجه در شرح حال در معاینات رانندگان جرثقیل و لیفتراک:


سابقهبیماریهایقلبیسابقهحمالتسرگیجهوعدمتعادل

استفادهازپیسمیکرووسایلمشابهسابقهدیابت

سابقهخوابآلودگیروزانهسابقهمصرفداروونوعدارویمصرفی

سابقهبستریدربیمارستانوعلتآنسابقهبیماریهایاعصابوروان

سابقهجراحیوعلتآنسابقهتشنجوصرع

سابقهبیماریهاینورولوژیکسابقهقبلیازحوادثمحیطکارونوعآن

معایناتپزشکیرانندگانلیفتراکوجرثقیلبراساسجدولزیرانجاممیشود:

معاینات دوره ایمعاینات بدواستخدام

بر اساس جدول ضمیمهبر اساس جدول ضمیمهشرح حال

قدووزنوBMIمعاینات فیزیکی

معایناتبیناییکاملشــاملدیددور،دیدنزدیک،

دیدرنگودیدعمقومیدانبیناییدرمحورافقی

معایناتقلبوعــروق،ریه،عضالنیاســکلتی،

نورولوژیک

قدووزنوBMI

معایناتبیناییکاملشــاملدیددور،دیدنزدیک،دید

رنگودیدعمقومیدانبیناییدرمحورافقی

معاینــاتقلبوعــروق،ریــه،عضالنیاســکلتی،

نورولوژیک

ادیومتریآزمایشات و پاراکلینیک

اسپیرومتری

سایرآزمایشــاتبراساسدســتورالعملمعاینات

بدواستخدامضروریاست

ادیومتری

اسپیرومتری)درصورتنیاز(

سایرآزمایشــاتبراســاسدســتورالعملآزمایشات

سالمتعمومیضروریاست.

نوارقلبازسن40سالبهباال)ساالنه(

استانداردهای بینایی (ویژه معاینات دوره ای):

راننده جرثقیل و لیفتراک

حداقلدیددوردوچشمیبایابدوناصالح7/10باشد

دیدرنگقابلقبولداشــتهباشد،تواناییعملیتشــخیصوتمایزرنگهارادرمحیطکارداشته
باشد(

میدانبینایی:حداقل70درجهتمپورالو20درجهنازالبرای هر چشم

دیدعمقکمتراز80ثانیهآرکباشد

دوبینینداشتهباشد
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توجه:

1 دیدتکچشمی*برایاشتغالدرشغلرانندهلیفتراکوجرثقیلقابلقبولنمیباشدمگراینکهحداقل3ماهازایجادآن.

گذشــتهباشدوتمامپارامترهایبیناییفردمطابقبامعیارهایبیناییجدولصفحهقبلباشند،نابیناییکاملیکچشم

درهرصورتبرایاحرازشغلرانندگیلیفتراکوجرثقیلنامناسبمیباشد.

2 انجامآزموندیدرنگاختیاریاست.ارزیابیتواناییتشخیصوتمایزرنگهافقطدرصورتیالزماستانجامشودکه.

رانندهجرثقیلیالیفتراکنیازبهتشخیصوافتراقرنگهادرمحیطکارداشتهباشند.

استانداردهای شنوایی:
میانگینآســتانهشــنواییدرگوش بهتر درفرکانسهای500تا4000بایابدونســمعکنبایداز40دسیبلبدترباشد.

استفادهازسمعکدرصورتیکهبتواندسطحشنواییمناسبیمطابقبامعیارفوقایجادکندمشکلیندارد.**

شرایط پزشکی محدودکننده ادامه کار در معاینات رانندگان جرثقیل و لیفتراک:
شــرایطومواردپزشکیمحدودکنندهادامهکاردررانندگانجرثقیلولیفتراکدراغلبمواردهمانندسایررانندگاناست)به

استثنایاستانداردهایشــنواییوبیناییکهدرایندستورالعملذکرشدهاند(.دررانندگانلیفتراکوجرثقیلکهمبتالبهبیماری

خاصیهستندبراساساستانداردهایپزشکیرانندگانگروه الف تصمیمگیریمیشود)رجوعبهدستورالعملمعایناتپزشکی

رانندگان(.

درصورتوجودهرکدامازشرایطمحدودکنندهپزشکیدررانندگانلیفتراک)طبقگروهالفاستانداردهایپزشکیرانندگان(

اجرایفرآیندمعایناتتناســببرایکار/بازگشتبهکارالزامیمیباشد.)رجوعبهفرآیندمعایناتبازگشتبهکار/تناسببرای

کار،صفحه53(

__________________________________________________

*تعریفدیدتکچشمی:دیدیکچشمباحداکثراصالحمعادل1/10یاکمترباشد.

**درافراداستفادهکنندهازسمعک،انجامادیومتریباوبدونسمعکقبلازتعیینتکلیفشغلیالزامیاست.


