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U دستورالعمل نحوه تكميل فرم گزارش اندازه گيري روشنايي عمومي(A1) 
هدف از تكميل اين فرم جمع آوري اطالعاتي پيرامون روشنايي عمومي كارگاهها و مواردي كه در نحوه 

 توزيع وكيفيت روشنايي موثرند مي باشد.
U:اطالعات كلي 

 نام ,درباالي فرم نام معاونت بهداشتي/سالمت دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
 نام مركز بهداشتي درماني شهري يا روستايي و يا آزمايشگاه يا هر مرجع صاحب ,مركز بهداشت شهرستان

 صالحيت كه اندازه گيري را انجام داده است ذكر مي گردد.
U:اطالعات عمومي 

در اين قسمت نام كارگاه، نام كارفرما يا خويش فرما ،محصول نهايي توليد شده در كارگاه را به همراه شيفت 
كاري (صبح كار- عصركار- شب كار و يا نوبت كار)،تعداد واحدهاي كارگاه و تعداد افرادي كه در اين كارگاه 
مشغول بكار مي باشند ثبت مي گردد.چنانچه كارگاه خدماتي باشد نوع خدمت و در مورد كارگاههايي كه چند 

 آدرس ,محصول توليد مي كنند نام مهم ترين محصول توليدي ذكر مي گردد.در محل مربوط به آدرس و تلفن 
 دقيق پستي محل كارگاه به همراه شماره تلفن و نمابر ثبت مي گردد.

U:اطالعات اختصاصي 
اين قسمت مربوط به ثبت اطالعات جزئي تر واحد يا واحدهاي موجود در كارگاه مي باشد كه شامل : نام 

واحد يا در صورت نبود نام ، نوع فعاليت آن ذكر مي گردد. در كارگاههايي كه تنها داراي يك واحد مي باشند 
 ديگر A1در محل نام واحد، نام كارگاه ذكر مي شود.در كارگاههاي چند واحدي به ازاي هر واحد يك برگ فرم 

 فعاليت در حال انجام در آن واحد  تكميل مي شود. درقسمت ديگري از جدول، تعداد كارگران شاغل در واحد و
ذكر مي گردد. مساحت كل واحد و پنجره هاي موجود در كارگاه يا هر واحد در قسمت مربوطه بر حسب واحد 

 متر مربع ثبت مي شود. 
 المپ 2در قسمت ديگر نوع وتعداد منابع روشنايي مصنوعي سالم و معيوب مشخص مي شود. بطور مثال: 

  المپ رشته اي معيوب 1فلورسنت سالم و 
وضعيت هواي كارگاه از نظر آالينده هاي موجود و موثر بر روشنايي ، وضعيت پاكيزگي منابع روشنايي و 

 متوسط و كثيف مشخص كرده ونيز وضعيت جوي هوا , گزينه تميز3نيز وضعيت پنجره ها را با توجه به
  آفتابي يا نيمه ابري بودن آن مشخص مي گردد.,در حين اندازه گيري روشنايي با توجه به ابري 

 در قسمت ديگر،جنس مصالح بكاررفته ، رنگ وضريب انعكاس سطوح و ميزان پاكيزگي آنها ( سقف ، كف و 
ديوارهاي)كارگاه يا واحد مشخص مي گردد. بطور مثال جنس مصالح بكاررفته را با توجه به اينكه از سنگ ، 

سيمان ،آجر...باشد تعيين مي گردد.درقسمت دوم رنگ سطوح مشخص شده و در قسمت بعدي ضريب 
انعكاس سطوح به روشي كه گفته خواهد شد اندازه گيري مي گردد.براي تعيين ضريب انعكاس سطح ابتدا 

فوتوسل دستگاه لوكس متر را روي سطح مورد نظر قرار داده و شدت روشنايي سطح را بسنجيد.سپس 
سانتيمتري قرار داده بطوريكه سايه اي روي سطح 15فتوسل را درست مقابل سطح مورد نظر در فاصله 

نيفتد و در اين حالت شدت روشنايي بازتابيده از سطح را بسنجيد.در انتها ضريب انعكاس سطح را از 
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نسبت شدت روشنايي بازتابشي به شدت روشنايي اوليه سطح بدست آوريد. در قسمت سوم ميزان 
 متوسط و كثيف تعيين مي گردد. معموال سعي مي شود از مصالح , گزينه تميز3پاكيزگي سطوح با توجه به 

/. براي سقف 7/. براي ديوارها و 5 ,/. براي كف 3و رنگهايي استفاده شود كه بطور متوسط ضريب انعكاس 
 لحاظ گردد

 
 

U چيدمان منابع روشنايي مصنوعي 
در اين قسمت نوع چيدمان منابع روشنايي نصب شده در محل كارگاه يا واحد با توجه به منظم يا نامنظم 
بودن آنها تعيين مي گردد. در صورتي كه چيدمان منابع از نوع منظم باشد نوع چيدمان با يكي از كدهاي  

A,B,C,D,E,F و در صورتي كه از نوع نامنظم باشد با 42و41 مشخص مي گردد (رجوع شود به صفحه(
  در پشت صفحه مراجعه و پالن كارگاه ترسيم مي شود.  A2عالمت زدن گزينه نامنظم به فرم 

U : مشخصه هاي كلي نورسنجي 
در اين قسمت نام و مدل دستگاه نورسنج مورد استفاده جهت نورسنجي واحد يا كارگاه ،تاريخ و ساعت 

 نورسنجي به همراه روش كاليبراسيون مورد استفاده جهت كاليبره كردن دستگاه ثبت مي شود.
Uجدول گزارش اندازه گيري شدت روشنايي عمومي منظم 

اين جدول جهت انعكاس نتايج سنجش و بررسي روشنايي كارگاههايي است كه توزيع منابع روشنايي در 
آنها بصورت منظم مي باشد. نحوه محاسبه ميانگين شدت روشنايي عمومي در كارگاههايي با چيدمان منابع 

  آمده است. 42UوU41روشنايي منظم به تفصيل در صفحات 
حداقل ، حداكثر و متوسط شدت روشنايي ثبت شده در جدول گزارش اندازه گيري شدت روشنايي عمومي 

 بر حسب واحد لوكس در قسمت مربوطه نوشته مي شود. ميزان شدت روشنايي A1منظم يا نامنظم در فرم 
 توصيه شده كشوري نيز در قسمت ديگري يادداشت مي گردد.

نكته : ميانگين روشنايي كارگاههاي با چيدمان منابع روشنايي نامنظم  به روش تبديل الگوي چيدمان آنها به 
يكي از الگوهاي ششگانه چيدمان از نوع منظم وسپس اندازه گيري آن بدست مي آيد. اين كار به يكي از 

 روشهاي زير صورت مي گيرد :
اولين راه حل تطابق بر اساس طراحي اوليه مي باشد زيرا اغلب موارد چيدمان اوليه دستكاري شده و تغيير 

كرده است.  
راه حل دوم استفاده از نزديكترين الگو(الگوهاي ششگانه)به چيدمان موجود و تعيين ايستگاههامي باشد.                               

روش سوم قرار دادن منابع روشنايي موجود در يكي از الگوهاي ششگانه تعريف شده و تعيين ايستگاهها و 
 اندازه گيري       مي باشد.

Uعوامل موثر بر مطلوبيت روشنايي كارگاه 
در اين قسمت كارشناس فاكتورهاي موجودي كه مي تواند باعث مطلوبيت روشنايي كارگاه گردد رابا توجه 
به موارد ذكر شده انتخاب مي كند.دقت شود كه وضعيت پنجره ها و بهره مندي از روشنايي طبيعي مقوله 
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اي جدا از روشنايي مصنوعي مي باشد كه مي تواند در قسمتي از ساعات روز به وضعيت روشنايي 
مصنوعي كارگاه كمك كند ، لذا بايستي سعي گردد حتي االمكان اندازه گيري روشنايي مصنوعي در شرايطي 

 انجام پذيرد كه روشنايي روز تاثيري برآن نداشته باشد. 
  فاكتور موثر بر مطلوبيت روشنايي به شرح ذيل مي باشد:5

 رنگ و ضريب انعكاس مناسب سطوح(كف،سقف و ديوارها) -

 متناسب بودن منابع روشنايي نصب شده در كارگاه با نوع كاري كه در حال انجام است -

تناسب چيدمان منابع روشنايي و يكدستي توزيع روشنايي كه اين فاكتور با شاخص سايه  -
 روشنهاي محسوس  احتمالي كه ممكن است توسط اشيا يا فرد بوجود آيد تعيين مي شود.

وضعيت نگهداري منابع روشنايي كه با شاخص درصد المپهاي سوخته و نظافت منابع تعيين مي  -
 گردد.

 عدم ايجاد ناراحتي و مزاحمت ناشي از درخشندگي سطوح،ديوارها،پنجره ها و منابع روشنايي -

 فاكتور موثر بر مطلوبيت روشنايي ،در صورت مثبت و مطلوب بودن هرعامل 5با بررسي هر يك از 
(ضربدر) داخل    × (تيك) و در صورت منفي يا غير مطلوب بودن هر يك از عوامل عالمت√عالمت 

 قرار مي گيرد.
با توجه به متوسط روشنايي Uنظريه نهايي كارشناس در خصوص وضعيت روشنايي U در قسمت مربوط به 

عمومي كارگاه ، مقايسه بين شدت روشنايي متوسط بدست آمده با حد مطلوب و توصيه شده  كشوري و با 
 فاكتور موثر بر مطلوبيت روشنايي، يكي از گزينه هاي روشنايي مطلوب است ، معيوب 5در نظر گرفتن 

است ونياز به اصالح دارد ويا نامطلوب است و نياز به باز مهندسي دارد تيك زده مي شود. همچنين تعداد 
كارگران در معرض روشنايي نامناسب در صورت موجود بودن در قسمت مربوطه ثبت مي شود. در بررسي 
و ارزيابي وضعيت نهايي روشنايي تعيين مطلوب،معيوب يا نامطلوب بودن روشنايي با توجه به تخصص 
كارشناس بعهده او مي باشد. بطوريكه اگر كارگاه مدنظر فاقد برخي خصوصيات ششگانه باشد كه قابليت 

اصالح داشته باشند معيوب و نياز به اصالح تشخيص داده مي شود مثآل تميز كاري سطوح يا منابع يا 
تعويض المپهاي سوخته و يا تغيير نوع المپ مصرفي در كارگاه مواردي است كه كارشناس بدون نياز به 

تغييرات اساسي و با تعميرات يا تغييرات كوچك ميتواند روشنايي كارگاه را اصالح نمايد اما در صورتي كه 
سيستم داراي اشكاالت اساسي باشد بايستي نامطلوب تشخيص داده شده و باز مهندسي نمود . مثآل 

متوسط شدت روشنايي بسيار كمتر از معيار استاندارد باشد يا چيدمان يا محل نصب منابع نامناسب بوده 
 و باعث ناراحتي ديد يا حتي حوادث در حين كار گردد .

در صورتي كه وضعيت روشنايي كارگاه با توجه به بازديدهاي قبلي اصالح شده كارشناس با انتخاب 
را مشخص مي كند. دقت گردد كه اين قسمت Uروشي را كه روشنايي كارگاه اصالح گرديده Uگزينه هاي موجود 

براي كارگاههايي تكميل مي شود كه براي  بار دوم يا نوبتهاي بعدي مورد بازديد قرار گرفته و روشنايي آنها 
 اصالح شده باشد.
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 نام ونام خانوادگي فرد تكميل كننده فرم به همراه سمت وي در پايين فرم نوشته شده وتوسط وي امضاء 
 مي شود

Uنحوه تكميل فرم A2 
با توجه به توضيحات داده شده در قبل ، در قسمت باالي فرم ، مشخصات درخواستي شامل نام كارگاه و نام 

واحدي كه روشنايي عمومي با چيدمان نامنظم منابع روشنايي آن كارگاه سنجيده مي شود وارد مي شود. 
سپس پالني از كارگاه به همراه محل استقرار دستگاهها، منابع روشنايي نصب شده وايستگاههايي كه در آن 

سنجش روشنايي صورت گرفته ، در نقشه كارگاه مشخص مي شود. نتايج كلي حاصل از اندازه گيريها در 
   ثبت مي گردد.A1قسمت مربوط به نتايج فرم 

U* توضيح اينكهU در صورتي كه كارگاه داراي توزيع منابع روشنايي منظم باشد تنها فرم A1 .تكميل مي شود 
  نيز(پشت صفحه) تكميل مي شود.A2در صورتيكه كارگاه داراي توزيع منابع روشنايي نامنظم باشد فرم 

در صورتي كه كارگاه چند واحدي باشد، به ازاي تعداد واحدها با توجه به نوع چيدمان منابع روشنايي ،يك 
  ) تكميل و ضميمه مي شوند.A2 وA1 يا هر دوطرف فرم(A1برگ فرم 

 به صورت پشت و رو تكثير و در اختيار تكميل كننده فرم قرار مي A2وA1جهت سهولت كاربرد ، فرمهاي 
 گيرد.

U دستورالعمل نحوه تكميل فرم گزارش اندازه گيري روشنايي موضعي و درخشندگيUفرم)         B(  
هدف از تكميل اين فرم دستيابي به اطالعاتي در خصوص وضعيت روشنايي موضعي و درخشندگي در يك 
موقعيت شغلي يا ايستگاه كاري خاص مي باشد. نحوه تكميل اطالعات عمومي، اختصاصي و مشخصه هاي 

كلي نورسنجي و ... در فرم گزارش اندازه گيري روشنايي موضعي و درخشندگي همانند فرم روشنايي 
عمومي توضيح داده شده در قبل مي باشد. بنابراين تنها الزم است نحوه تكميل جدول مربوط به گزارشات 

 شرح داده شود.
Uمشخصه هاي كلي نورسنجيU از قبيل نام و مدل دستگاه نورسنج، روش كاليبراسيون و ساعت و تاريخ 

 اندازه گيري در قسمت مربوطه ثبت مي شود.
Uنحوه تكميل جدول گزارش اندازه گيري شدت روشنايي موضعي و درخشندگي 

 دراولين رديف جدول شماره مربوط به هرايستگاه مورد سنجش  نوشته مي شود.
 در رديف دوم فعاليت و شغل اصلي كارگر در محل اندازه گيري هرايستگاه گنجانده مي شود.

در رديف سوم شدت روشنايي موضعي اندازه گيري شده براي هر ايستگاه در سطح كاربطور جداگانه ثبت 
 مي شود.

 در رديف چهارم شدت روشنايي استاندارد توصيه شده كشوري برحسب لوكس ثبت مي شود.
در رديف پنجم با توجه به نوع منابع روشنايي و زاويه تابش آنها و عدم مزاحمت براي ديد فرد فاكتور 

 مطلوبيت يا نامطلوبي وضعيت روشنايي موضعي ايستگاه مشخص مي شود. 
در رديفهاي بعدي ميزان درخشندگي ثبت شده براي ايستگاه  اندازه گيري و ثبت مي گردد. الزم به ذكر است 

كه سنجش درخشندگي با توجه به وضعيت موجود و نياز در سه موضع مختلف اندازه گيري مي شود. سطح 



  دستورالعمل نحوه تكميل فرم گزارش اندازه گيري روشنايي عمومي 

 

                         

 

 

 وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي
 معاونت سالمت

 مركز سالمت محيط و كار

5 

اول مربوط به سطح كار يا منطقه اي است كه بيشترين زمان ديد كارگر روي آن متمركز مي باشد، سطح دوم 
مربوط به سطوح يا ديوارهايي هستند كه مقابل ديد مستقيم كارگر قرار گرفته باشند و سطح سوم مربوط 

 به سطح ميز كار يا زمين است كه محدوده ديد كارگر در حال انجام فعاليت مي باشد. 
در آخرين رديف نتيجه كلي سنجش روشنايي موضعي و درخشندگي ايستگاه در مقياس با روشنايي و 

 كاندال بر متر مربع) و فاكتور 65- 6500درخشندگي توصيه شده (ميزان درخشندگي مطلوب توصيه شده 
 با يكي از گزينه هاي مطلوب ، معيوب يا نامطلوب تعيين 5مطلوبيت يا عدم مطلوبيت اشاره شده در رديف 

 مي شود.
نتايج كلي از تعداد سنجش روشنايي موضعي و درخشندگي كارگاه با توجه به اطالعات ثبت شده و تعداد 

 كارگران در معرض روشنايي موضعي نامناسب در قسمت مربوطه ثبت مي شود.
 در انتها نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم ، به همراه سمت وي نوشته و امضاء مي شود.

U دستورالعمل نحوه تكميل فرم جمع بندي گزارشات اندازه گيري روشنايي عمومي،موضعي و
 T )درخشندگي (فرم

 

هدف از تكميل اين فرم دستيابي به اطالعات جمع بندي شده در خصوص گزارشات اندازه گيري روشنايي 
عمومي (منظم يا نامنظم ) ، موضعي و درخشندگي مي باشد. دراين فرم اطالعات اوليه از فرمهاي يكسان 

) استخراج وبا توجه به اهداف از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار مي B وA1 ، A2سازي شده (فرمهاي 
 گيرد

 اطالعات كلي :
درباالي فرم نام معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قيد مي گردد.با 

توجه به اينكه گزارشات توسط چه مرجعي جمع بندي گرديده است يكي از قسمتهاي مربوط به معاونت 
بهداشت استان مركز بهداشت شهرستان بهمراه نام شهرستان ويا مركز بهداشتي درماني بهمراه نام مركز ويا 

 عالمت گذاري مي گردد. آزمايشگاه بهداشت حرفه اي صاحب صالحيت 
 ماهه باشد يا ساالنه قسمت مربوطه مشخص مي 6درقسمت ديگربا توجه به اينكه گزارشات مربوط به آمار 

 گردد.
درصورتي كه گزارشات جمع بندي مربوط به روشنايي عمومي  باشد جدول مربوط به جمع بندي گزارشات 

 عمومي  تكميل  مي شود.
 اطالعات اختصاصي :

نتايج سنجش وبررسيهاي انجام شده در جدولي كه به اين منظور طراحي شده است منعكس ميگردد.جدول 
 مشتمل بر چندين رديف و ستون مي باشد كه نحوه تكميل به شرح زير مي باشد :

دررديف افقي بااليي كارگاهها و واحدهاي مورد سنجش  به تفكيك بعد كاركنان تقسيم بندي شده است و 
 ستون عمودي سمت راست موضوعات مورد سنجش در گزارشات را بيان مي كند.
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 رديف اول:
 دراين رديف تعداد موارد سنجش روشنايي در كارگاهها و واحدها  با توجه به بعد كاركنان ثبت مي گردد.

 رديف دوم:
دراين قسمت تعداد موارد سنجش روشنايي كه در حد مطلوب و توصيه شده كشوري مي باشند ثبت مي 

 گردد 
 رديف سوم:

در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه بدليل نامناسب بودن رنگ يا جنس سطوح انعكاس (سقف ،كف 
 ويا ديوارها)  و پايين بودن ضريب انعكاس سطوح در معرض روشنايي نامناسب مي باشند ثبت مي گردد. 

 رديف چهارم:
دراين قسمت تعداد كارگاههاو واحدهايي كه بدليل نامتناسب بودن منابع روشنايي آنها با نوع كار در معرض 

 روشنايي نامناسب قرار گرفته اند نوشته مي شود.
 رديف پنجم:

در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه بدليل كثيفي منابع ويا تعداد المپهاي سوخته باال در معرض 
 روشنايي نامناسب قرار گرفته اند ثبت مي گردد .

 رديف ششم :
در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه بدليل چيدمان نامناسب و به دنبال آن توزيع غير يكنواخت 

 روشنايي در معرض روشنايي نامناسب قرار گرفته اند ثبت مي گردد.
 رديف هفتم :

دراين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه بدليل مزاحمت ،خيرگي يا ناراحتي ايجاد شده توسط درخشندگي 
 پنجره ها ، منابع روشنايي يا سطوح در معرض روشنايي نامناسب قرار گرفته اند يادداشت مي گردد.

 رديف هشتم :
در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه روشنايي نامطلوب آنها به كمك تميز كاري يا رنگ آميزي سطوح 

 انعكاس ويا تغيير جنس مصالح بكار رفته در سقف كف وديوارها اصالح گرديده است ثبت مي گردد. 
 رديف نهم :

در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه روشنايي نامطلوب آنها با نصب منابع روشنايي متناسب با نوع 
 كاراصالح گرديده است ثبت مي گردد .

 رديف دهم :
در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه روشنايي نامطلوب آنها با تميز كردن منابع روشنايي كثيف ويا 

 تعويض المپهاي سوخته موجود اصالح گرديده است نوشته مي شود.
 رديف يازدهم :

در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه روشنايي نامطلوب آنها با اصالح چيدمان منابع روشنايي و در 
 پي آن توزيع يكنواخت روشنايي برطرف شده است ثبت مي گردد .
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 ردف دوازدهم :
در اين رديف تعداد كارگاههاو واحدهايي كه روشنايي نامطلوب آنها با رفع درخشندگي هاي مزاحم اصالح 

 گرديده است ثبت مي گردد.
در انتها تعداد شاغلين در معرض روشنايي نامناسب (روشنايي معيوب يا نامطلوب) به تفكيك كارگاهها و 

 بعد كارگري ثبت ميشود. 
در خصوص جمع بندي نتايج سنجش روشنايي كارگاههاي چند واحدي دقت گردد كه در خصوص تكميل 

ستون مربوط به كارگاه در صورتي كه هريك از فاكتورهاي پنجگانه موثر در مطلوبيت روشنايي در واحدها 
 واحدي 2ي كارگاه مشهود باشد آن مورد يكبار در آمار تعداد كارگاهها لحاظ مي گردد بطور مثال دركارگاه 

كه عامل نگهداري نامناسب منابع در هر دو واحد ديده مي شود اين فاكتور فقط يكبار در آمار نهايي تعداد 
كارگاههاي داراي روشنايي نامناسب ذكر گردد. اما در خصوص تكميل ستون مربوط به واحدها با توجه به 

 تعداد واحدهاي داراي هر يك از فاكتورهاي موثر در روشنايي عدد مربوطه ثبت مي شود.  
 در B حاصل از فرمUجمع بندي گزارشات اندازه گيري روشنايي موضعي و درخشندگيUدر قسمت پاييني فرم ، 

 جدولي كه به همين منظور تعبيه شده ثبت مي گردد.
 اين جدول شامل دو رديف و چندين ستون مي باشد كه نحوه تكميل آن بصورت زير مي باشد:

در ستون اول تعداد كارگاههايي كه روشنايي موضعي و درخشندگي در آنها سنجش گرديده است ثبت مي 
 شود.

در ستون دوم تعداد ايستگاههاي اندازه گيري شده از نوع روشنايي موضعي و درخشندگي در كارگاهها ثبت 
 مي گردد.

در ستون سوم تعداد ايستگاههايي كه سنجش روشنايي موضعي و درخشندگي در آنها مطلوب بوده (با 
 توجه به استانداردهاي توصيه شده كشوري ) يادداشت مي گردد.

 در ستون چهارم گزارشات مربوط به موارد سنجش معيوب ثبت مي شود.
در ستون پنجم تعداد ايستگاههايي كه وضعيت روشنايي موضعي و درخشندگي آنها نامطلوب ونياز به 

 اصالح با تدابير فني مهندسي دارند ثبت مي شود. 
 در ستون انتهايي تعداد شاغلين در معرض روشنايي موضعي يا درخشندگي نامناسب درج مي شود.

در انتها نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم ، سمت وي به همراه نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول 
 واحد وتاريخ تكميل فرم يادداشت وامضاء مي گردد .      
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