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دســتورالعمل های موجود در این مجموعــه با هدف رعایت اصول 
و قواعــد انجام معاینات طــب صنعتی به صــورت هدفمند و نیز 
ایجــاد یکپارچگی در فعالیت هــای اجرایی مراکــز طب صنعتی، 
توســط شــورای تخصصی طب صنعتی و متخصصین طب کار در 
واحد ســامت کار و HSE تهیه شــده و کلیه حقوق آن محفوظ 
و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت می باشــد.
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نوبت و سال انتشار: نخست / 1396

ویراست: دّوم
شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 35000 تومان

مرکز انحصاری فروش: اندیشه رفیع )66971414(
شابک:  333-305-5- 600 -978

تمامیحقوقاثربرایسازمان بهداشت و درمان صنعت نفتمحفوظاست.

تهران،خیابانکریمخانزند،خیابانبهآفرین،شماره27،سازمانبهداشتودرمانصنعتنفت)ساختمانشماره1(

واحدسالمتکاروHSEتلفنمستقیم:83306داخلی320فاکس:88909867

Health@piho.orgایمیل:

HSE واحد سالمت کار و

: مجموعه دســتورالعمل  های طب صنعتی/تالیف افشــین بلوری ... ]و دیگران[   ؛ تهیه شــده در  عنوان و نام پدیدآور 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت واحد سالمت کار و HSE  ؛ با همکاری شورای تخصصی 

طب صنعتی و متخصصین طب کار.
: ویراست ۲.  وضعیت ویراست 

: تهران : میرماه   ، ۱۳۹۶.   مشخصات نشر 
:   ۳۱۲ص. : مصور)رنگی(.   ؛ ۲۲×۲۹س م.   مشخصات ظاهری 

:   ۳50000 ریال : ۹78-۶00-۳۳۳-۳05-5  شابک 
: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 

: تالیف افشین بلوری، کیوان کرمی فر، مرتضی داودی، هرمز حسن زاده.  یادداشت 
: در چاپ قبلی افشین بلوری سرشناسه بوده است.  یادداشت 

: پزشکی صنعتی -- دستنامه ها  موضوع 
.Medicine, Industrial -- Handbooks, manuals, etc :  موضوع 

: ب ل وری ، اف ش ی ن ،   ۱۳۴0 -    شناسه افزوده 
: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. واحد سالمت کار  شناسه افزوده 

: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. شورای تخصصی طب صنعتی  شناسه افزوده 
   RC۹۶۳ /۱۳۹۶ ۳م8ب   :  رده بندی کنگره 

     ۶۱۶/۹80۳  :  رده بندی دیویی 
  50۴۹580  :  شماره کتابشناسی ملی 
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دستورالعملنحوهانجاممعایناتوتاییدصالحیتپزشکیبدواستخدامدرصنعتنفت1

دستورالعملنحوهانجاممعایناتدورهایدرکارکنانصنعتنفت2
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دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیدرکارکنانبهداشتودرمانصنعتنفت13

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکنانOffshoreدرصنعتنفت14

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیپرتوکاراندرصنعتنفت15

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکنانحراستصنعتنفت16

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیبرایکاردرارتفاع17

دستورالعملنحوهغربالگریسالمترواندرکارکنانصنعتنفت18

دستورالعملنحوهانجاموتفسیرادیومتریدرمعایناتطبصنعتیکارکنانصنعتنفت19

راهنمایانجاموتفسیراسپیرومتریدرمعایناتکارکنانصنعتنفت20

دستورالعملنحوهصدوراستعالجیوارجاعبیمارانبهشوراهایپزشکیصنعتنفت21

دستورالعملنحوهشناسایی،گزارشدهیوثبتبیماریهایشغلیدرصنعتنفت22

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیقبلازاستفادهازرسپیراتور23

دستورالعملنحوهارزیابیشاخصهایغیبتازکاردرصنعتنفت24

راهنمایشاخصهایسالمتکارکنانصنعتنفت25



 ▪ 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 غربالگری سالمت روان 
در کارکنان صنعت نفت

WI-12-01-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طــب  صنعتی 
در   HSE و  کار  ســامت  واحــد  در  کار  طــب  متخصصیــن  و 
در  روان  ســامت  غربالگــری  نحــوه  اجرایــی  روش  خصــوص 
کارکنــان صنعت نفــت تدوین شــده و کلیه حقــوق آن محفوظ 
و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت نفت می باشــد.
این دســتورالعمل هر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1390 

شماره بازنگری:  یک

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400



190 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

مقدمه:
سالمتروان)HealthMental(ازمهمترینمقولههایسالمتکارکنانمیباشد.مشکالتسالمتروانمیتوانندبرروی

کاراییوبهرهوریشاغلیندرمحیطکارتاثیرسوءبرجایگذاشتهوحتیمنجربهافزایشغیبتازکار،اختاللدرارتباطاتبین

فردی،کاهشسطحایمنیدرمحیطکاروافزایششکایاتجسمانیدرکارکنانگردد.بههمیندلیلغربالگریسالمتروانبا

استفادهازروشهایاستانداردومعتبرازاهمیتاساسیدرمعایناتبدواستخدامودورهایبرخورداراست.غربالگریسالمت

رواندرمعایناتبدواستخدامودورهایعمدتابااستفادهازپرسشنامههایمخصوصانجاممیشود.

باتوجهبهاهمیتغربالگریســالمترواندرکارکنانصنعتنفت،شورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکار

باهمکاریشورایتخصصیبهداشتروانبهمنظوردستیابیهرچهبیشتربهاهدافغربالگریسالمتروان،ایندستورالعمل

رابهعنوانراهنماییجهتآشناییباچگونگیارزیابیسالمترواندرمعایناتبدواستخدامودورهایتهیهنمودهاست.دراین

دستورالعملحداقلالزاماتموردنیازبرایغربالگریسالمترواندرکارکنانصنعتنفتبیانشدهومراکزطبصنعتیرادر

برنامهریزیواجرایغربالگریسالمترواندرکارکنانتحتپوششخودکمکخواهدنمود.

هدف: ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرغربالگریسالمترواندرکارکنانصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:
-گریگراث-مارنات،راهنمایسنجشروانی)ترجمه:حسنپاشاشریفی،محمدرضانیکخو(-انتشاراتسخن،1389،فصل7،صفحات

590-419



191 نادلوصاردوتادخورنملصمن ونا دولمولوو لوحللحلللوعلادوتسد

قواعد کلی:
کلیهمراکزطبصنعتیمیبایســتیکفرآیندوبرنامهمدونجهتغربالگریسالمترواندرطیمعایناتبدواستخدامو

دورهایکارکنانتحتپوششخودوبارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

ابزارغربالگریســالمترواندرحالحاضردرکارکنانصنعتنفتدرمعایناتبدواســتخدامودورهایمطابقباجدول

زیرمیباشد:

تفسیر کنندهفواصل انجامروش غربالگرینوع معاینات

روانشناسیکباردربدواستخدامپرسشنامهMMPI71سوالیبدواستخدام

پزشکصنعتی/روانشناسدرفواصلیکسالهدرهرمعاینهدورهایپرسشنامهMMPI 71سوالیدوره ای

:(Minnesota Multiphasic Personality Inventory) MMPI پرسش نامه
آزمونMMPIازمهمترینومعتبرترینآزمونهایارزیابیشــخصیتوســالمترواناستکههمبهصورتفردیوهم

گروهیقابلاســتفادهمیباشــد.اینآزموندرفرماصلیخوددارای565ســوالبودهوزماناجرایآنبرایهرفردحدودیک

ســاعتمیباشد.اینپرســشنامهدرایرانبهصورت71سوالیبومیشدهوکاربردوســیعیدرارزیابیشخصیتدارد.دراین

پرسشنامهمقیاسهاییمانندهیپوکندریا)خودبیمارانگاری]HS[(،افسردگی)D(،هیستری)Hy()جلبتوجهوواکنشهای

نمایشگونه(،ســایکوپاتیک)Pd()واکنشهایضداجتماعی(،پارانویا)Pa()میزاناعتمادوبیاعتمادینســبتبهدیگران(،

پیکاستنی)Pt()خســتگیوضعفروانی(،اسکیزوفرنی)Sc(ومانیا)Ma(موردارزیابیقرارمیگیرد.تفسیرموارد غیرطبیعی 

MMPIبایدتوسطروانشناسمجربیاروانپزشکانجامگرددزیرابرایتفسیروتحلیلآنوجودتجربهعملیباافرادوبیماران

ضروریاست.معموالبارسمپروفایلنمراتآزمودنیدرمقیاسهایبالینیوروانیبهترتیبباالتریننمراتفرددرمقیاسهای

بالینیتعیینوکدبندیالزمانجاممیشود.تفسیرنهاییتنهابااستنادبهرمزهاوکدبندیهاانجامنمیشودوکلیهنمراتفرددر

مقیاسهایبالینیوروانیوشیوهپاسخدهیبهآزمونمدنظرقرارمیگیرد.

پسازتکمیلفرم71سئوالیMMPIتوسطشاغل،پاسخهاتوسطاپراتوریاپرستارصنعتیدرنرمافزارMMPIواردوثبت

میشودوگزارشنهایی)پروفایلونمودار(پرینتشدهودرپروندهطبصنعتیقراردادهمیشودوتفسیراولیهآزمون)طبیعیو

غیرطبیعی(توسطمتخصصطبکاریاپزشکصنعتیدارایصالحیتانجاممیگردد.ضروریاستپرسشنامههایتحویلی

بهافرادبرایپاسخدهیاولیهبدونعنوانMMPIباشد.
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:MMPI تفسیر اولیه آزمون

: L و K مرحله اول: بررسی منحنی روایی و امتیاز مقیاس های -

درصورتیکهامتیازیکیازمقیاسهایKیاLبیشتراز70باشد،آزموندارایرواییمناسبنیستوقابلتفسیرنمیباشد

وضروریاستفردجهتبررسیدقیقترسالمتروانبهروانشناسبالینییاروانپزشکارجاعدادهشود.

L مقیاس

بیشتراز70
تالشبرایارائهتصویرمطلوبازخوددروغپردازی

K مقیاس

بیشتراز70
داشتنحالتدفاعیدراعترافبهمشکالتاصالح

- مرحله دوم: 

درصورتوجودرواییمناســبدرآزمون،بررســیامتیازمقیاسهــایPa،Ma،Sc،Pd،D،وPtکفایتمیکندودر

صورتیکهامتیازهریکازمقیاسهامعادل70یابیشتراز70باشدبیانگراحتمالوجوداختاللدرهمانمحوربودهوضروری

اســتفردجهتبررسیدقیقتروتشــخیصنهاییبهروانپزشکارجاعگردد.دراینحالتاعالمنظرنهاییوارزشیابیپرونده

معایناتقبلازدریافتپاســخمشاورهروانپزشــکمجازنمیباشد)بهویژهدرمشــاغلیکهوضعیتسالمترواندرایمنیو

عملکردکارفردتأثیرگذارباشدویاشرایطشغلفردباعثافزایشخطرتشدیدوضعیتسالمتروانگردد(.

 :MMPI روایی و اعتبار پرسش نامه

براساسنتایجپژوهشهایمتعددانجامشدهبرپرسشنامهMMPI71سئوالی،اینپرسشنامهازارزشتشخیصیمناسبی

برخوردارمیباشدونتایجپژوهشهایاختصاصیدرزمینهرواییمیزانهایگوناگوناینآزمونحاکیازتأییدرواییمناسببه

ویژهدرمیزانهایPd،D،Pa،ScوLاست.



193 نادلوصاردوتادخورنملصمن ونا دولمولوو لوحللحلللوعلادوتسد

FO-02-00-MH

MMPI-2 پرسشنامه فرم کوتاه
اینپرسشــنامهشــامل71جملهاســتکههریکحالتعقیدهیاتجربهایرابیانمیکند.خواهشمنداستهریکازاین

جملههارابهدقتمطالعهکنیدوموافقتیامخالفتخودراباهریک،بادرجعالمتO)دایره(درمربعبلی)برایموافقت(یا

ازنوشتنبررویپرسشنامهخودداریکنیدوبههمهپرسشها
ً
مربعخیر)برایمخالفت(دربرابرهرسئوالمشخصنمایید.لطفا

پاسخدهید.

نامونامخانوادگی:................................شــمارهپرســنلی:...................ســن:.............تحصیالت............

وضعیتتأهل:.....................

ردیفسوالردیف

1بلیخیراشتهایخوبیدارم1

2بلیخیربیشترصبحهاخوشوسرحالازخواببیدارمیشوم.2

3بلیخیرزندگیروزانهمنپرازچیزهایجالبیاستکهبرایمجالبند3

4بلیخیرموقعکارفشاروناراحتیزیادیاحساسمیکنم.4

5بلیخیرگاهیفکرهایبدیمیکنمکهنمیشوددربارهآنصحبتکرد.5

دچاریبوستنمیشوم(.6
ً
6بلیخیرخیلیدچاریبوستمیشوم)یااصال

7بلیخیربعضیوقتهاخیلیدلممیخواهدخانوادهامراترککنم.7

8بلیخیرگاهیاوقاتآنچنانبهگریهیاخندهمیافتمکهنمیتوانمجلویآنرابگیرم.8

9بلیخیرهرچندوقتیکبارتهوعواستفراغناراحتممیکند.9

10بلیخیربهنظرمهیچکسمرادرکنمیکند.10

11بلیخیرگاهیدلممیخواهدفحشبدهم.11

12بلیخیرهرچندشبیکباردچارکابوسمیشوم)خوابهایوحشتناکمیبینم(.12

13بلیخیربرایممشکلاستکهحواسمرارویکاریمتمرکزکنم.13

14بلیخیرمنتجربههایمخصوصوعجیبیداشتهام.14

15بلیخیراگردیگرانبرایمنزدهبودند)پشتسرمبدگویینکردهبودند(منبیشترموفقبودم.15

16بلیخیردردورانجوانی)نوجوانی(مرتکبیکسرقتجزئیشدهام.16

17بلیخیرگاهگاهروزها،هفتههاوحتیماههابودهکهدستودلمبهکارنرفتهاست.17

18بلیخیرخوابمآشفتهوناراحتاست.18
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ردیفسوالردیف

19بلیخیربادیگرانکههستمتحملشنیدنحرفهایعجیبوغریبراندارم.19

20بلیخیراکثرکسانیکهمرامیشناسندازمنخوششانمیآید.20

21بلیخیرایکاشبهاندازهدیگرانخوشحالبودم.21

22بلیخیراغلبمجبوربودهامازکسانیاطاعتکنمکهبهاندازهمننمیفهمیدند.22

فکرمیکنمبســیاریازمردمبــرایجلبکمکوهمدردیدیگرانبدبختیهــایخودرابزرگترجلوه23
میدهند.

بلیخیر
23

24بلیخیربعضیوقتهاخشمگینمیشوم.24

اعتمادبهنفسندارم.25
ً
25بلیخیرواقعا

دچارپرشوتکانماهیچههانمیشوم(.26
ً
26بلیخیرخیلیکمازپرشوتکانماهیچههایمناراحتمیشوم)یااصال

27بلیخیرخیلیوقتهااحساسمیکنمکهمرتکبکارزشتیاخطاییشدهاند.27

28بلیخیربیشتراوقاتخوشحالم.28

بعضیاشخاصآنقدرتحکممیکنندکهحتیوقتیمیدانمکهحقباآنهاست،دلممیخواهدبرخالف29
آنچهمیخواهندرفتارکنم.

بلیخیر
29

30بلیخیرمعتقدمبرضدمنتوطئهچینیمیشود.30

31بلیخیراغلبمردمحاضرندحتیباشیوههایغیرعادالنهبهمنافعومزایاییبرسند.31

32بلیخیرمعدهامخیلیناراحتمیکند.32

33بلیخیراغلبنمیفهممکهچراآنقدربدخلقوبدقلقشدهام.33

34بلیخیربعضیاوقاتافکارمسریعترازآنبودهکهبتوانمبهزبانبیاورم.34

35بلیخیرفکرمیکنمکهزندگیخانوادگیامبهخوبیزندگیاغلبکسانیاستکهمیشناسم.35

آئمبیمصرفیهستم.36
ً
36بلیخیرگاهیوقتهااحساسمیکنمکهواقعا

37بلیخیردرچندسالاخیربیشتراوقاتحالمخوببودهاست.37

38بلیخیردرزندگیمنموقعیبودهکهدرآندستبهکارهاییزدهامکهبعدهانمیدانستمچهبودهاست.38

بیدلیلمجازاتشدهام.39
ً
39بلیخیراحساسمیکنمکهغالبا

40بلیخیرهیچوقتحالمبهترازحاالنبودهاست.40

41بلیخیربرایممهمنیستکهدیگراندربارهمنچهفکرمیکنند.41

42بلیخیرحافظهامخوباست.42

43بلیخیرگفتگوباغریبههابرایمدشواراست.43

44بلیخیراغلبسرتاپااحساسضعفمیکنم.44

دچارسردردنمیشوم(.45
ً
45بلیخیرخیلیکمدچارسردردمیشوم)یااصال
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ردیفسوالردیف

46بلیخیرتابهحالاشکالیازحفظتعادلخوددرموقعراهرفتننداشتهام.46

47بلیخیربینکسانیکهمیشناسمبعضیهارادوستندارم.47

48بلیخیرکسانیهستندکهسعیدارندافکاروعقایدرابدزدند.48

49بلیخیرکاشاینقدرخجالتینبودم.49

50بلیخیرمعتقدمکهگناهانمغیرقابلبخششهستند.50

ازچیزیدلواپسم.51
ً
51بلیخیرغالبا

موردپسندپدرومادرمنبودهاند.52
ً
52بلیخیررفقایمغالبا

53بلیخیرکمیپشتسردیگرانغیبتمیکنم.53

54بلیخیربعضیوقعتهااحساسمیکنمکهخیلیآسانتصمیممیگیرم.54

هیچوقتتپشقلبویاتنگینفسنداشتهام.55
ً
55بلیخیرتقریبا

56بلیخیرزودازجادرمیروموزودآراممیگیرم.56

57بلیخیربعضیوقتهاآنقدربیقراربودهامکهنمیتوانستمیکجابندشوم.57

58بلیخیروالدینواعضاءخانوادهامبیشازحدالزمازمنایرادمیگیرند.58

59بلیخیربرایهیچکسچنداممهمنیستکهچهبرسرممیآید.59

60بلیخیرسوءاستفادهازکسیکهخودشچنینامکانیرامیدهدبدنمیدانم.60

61بلیخیرگاهیاوقاتاحساسمیکنمسرشارازانرژیهستم.61

62بلیخیرقدرتبیناییمنبخوبیسالهایقبلاست.62

63بلیخیرخیلیکممتوجهشدهامکهگوشمزنگبزندیاوزوزکند.63

یکیدوباردرزندگیاحســاسکردهامکهکسیسعیداردباهیپنوتیزموتلقینمراواداربهانجامکارهایی64
بکند.

بلیخیر
64

65بلیخیرموقعیبودهاستکهبدونعلتخاصوبرخالفمعمولبانشاطبودهام.65

احساستنهاییمیکنم.66
ً
66بلیخیرحتیوقتیهمکهبادیگرانمغالبا

هرکسبرایاینکهبهدردسرنیافتد،دروغخواهدگفت.67
ً
67بلیخیرفکرمیکنمتقریبا

68بلیخیرمنحّساسترازدیگرانهستم.68

69بلیخیرموقعیاستکهمغزمکندترازمعمولکارمیکند.69

مردممراناامیدمیکنند.70
ً
70بلیخیرغالبا

71بلیخیردرخوشگذرانیافرادکردهام.71
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