
 : واحد بهداشت حرفه ای

 به عنوان یک علـم و هنـر ٬  از بـا ارزشـمندترین دارائيهـای افـراد ) Occupational Health ( بهداشت حرفه ای

 وان یک استراتژی با اهميت نه تنها  سـالمتی شـاغلين را در نظـر ميگيـرد بلکـه جوامع و کشورهاست که بعن

 تاثير مثبت و قابل مالحظه ای را در بهره وری و کيفيت محصوالت ٬ انگيزش کاری ٬ رضایت شغلی و کيفيت کل

 زندگی افراد جامعـه داراسـت منظـور از خـدمات بهداشـت حرفـه ای تـامين ایمنـی ٬ بهداشـت ٬ پيـشگيری از

 بيماریها و حوادث ناشی از کار ٬ پيشگيری از معلوليتها ٬ استفاده بهينه از توانمندیهای نيروهـای کـار و تـامين

 رفاه شاغلين است که این امر ميسر نخواهد بود مگر آنکه بتوانيم با استفاده از قوانين ٬ آئينامه ها و طرحهای

 باشد که بتـوانيم بـه یـاری خداونـد منـان . ا تضمين نمائيم در دست اجرا ٬ نيروی کار سالم ٬ بارور و با انگيزه ر

 . برداریم » نيروی کار سالم محور توسعه پایدار « قدمهای ارزشمند و مؤثری را در رسيدن به هدف مهم

 دستيابی به کار و محيطهای کاری سالم  بهمراه شاغلينی  سالم ٬ کارآمد ٬ بانشاط و  خالق : دورنما

 : اهداف

 . تامين ٬ حفظ و ارتقاء عاليترین درجه ممکن سالمت جسمانی ٬ روانی و اجتماعی شاغلين ) الف

ــوادث ناشــی از کــار و صــيانت  شــاغلين از خطراتــی کــه آنهــا را در محــيط ) ب  پيــشگيری از بيماریهــا و ح

 . ر تهدید می کند ا ک

 بکار گماردن افراد در کارهای متناسب با قابليتهای جسمانی ٬ روانی آنها و به عبـارت دیگـر تطبيـق کـار بـا ) ج

انسان



 تشكيالت مركز سالمت محيط و كار تشكيالت مركز سالمت محيط و كار

 مدير كل

 ادارات بهداشت محيط ادارات بهداشت حرفه اي

 اداره بهداشت مواد غذايي و
 بهسازي اماكن عمومي و بيمارستانها

 اداره بهداشت آب و فاضالب

 اداره مبارزه با حشرات و حيوانات موذي
 و جمع آوري و دفع بهداشتي زباله

 اداره عمليات بهداشت محيط و حرفه اي
 روستاها و اردوگاهها

 اداره هماهنگي توسعه واحدها و
 خدمات بهداشت حرفه اي

 اداره پيشگيري و كنترل عوامل
 زيان آور شيميايي

 اداره ارگونومي و نظارت بر
 معاينات شاغلين

 اداره پيشگيري و كنترل عوامل
 زيان آور فيزيكي

 رفی سطوح اجرائی واحد بهداشت حرفه ای ع م

 و آلودگي هوا

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

 معاون سالمت وزارتخانه

 نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دا

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان

 مركز بهداشت شهرستان

 معاونت بهداشتي دانشگاه

 گروه بهداشت محيط و حرفه اي ) اشت استان مركز بهد (
 مركز بهداشت استان

 بهداشت
 حرفه اي

 واحد بهداشت حرفه اي

 شت روستائي خانه هاي بهدا
بهورز



 : بهداشت حرفه ای فرایندهای گروه کارشناسی *

 : ر مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در محيطهای کا

 . نفر کارگر و بيشتر ۵۰۰ طرح تاسيس و توسعه مراکز بهداشت کار در واحدهای دارای  ۱

 . نفر کارگر ۵۰  ۴۹۹ طرح تاسيس و توسعه خانه های بهداشت کارگری درو احدهای دارای  ۲

 . نفر کارگر ۲۰  ۴۹ در واحدهای دارای ) امداد ( طرح تاسيس و توسعه  ایستگاه بهگر  ۳

 ارائه مجوز به شرکتهای خصوصی متقاضی برای ارائه خدمات سالمت کار  ۴

 : آموزش برای گروههای هدف

 . برگزاری کالسهای آموزشی و بازآموزی عوامل بهداشتی کارخانجات  ۱

 . ی کالس های آموزشی برای اصناف و قشار مختلف مردم برگزار  ۲

 آموزش پرسنل  بهداشتی از طریق برگزاری کالس های آموزشی  ۳

 : کنترل عوامل زیان آور محيط کا ر

 در کارگاههای تحت پوشش برنامه بررسی وکنترل عوامل زیان آور شيميایی محيط کار و ایمنی شيميایی  ۱

 در کارگاههای تحت پوشش مل زیان آور فيزیکی محيط کار برنامه بررسی و کنترل عوا  ۲

 در کارگاههای تحت پوشش . برنامه بررسی و کنترل عوامل زیان آور بيولوژیک محيط کار  ۳

 شناسائی و اندازه گيری عوامل زیان اور محيط کار در کارگاههای تحت پوشش  ۴

 ) قانون کار ۱۵۶ ماده ( بررسی و کنترل تسهيالت و تاسيسات بهداشتی کارگاهها  ۵

 : برنامه طب کار و مراقبت از بيماری های شغلی

 نفر شهری ۲۰ تشکيل پرونده های پزشکی برای شاغلين کارگاههای زیر   ۱

 نفرروستائی ۲۰ تشکيل پرونده های پزشکی برای شاغلين کارگاههای زیر  ۲

 نفر ۲۰ ش باالتراز تشکيل پرونده های پزشکی برای شاغلين کارگاههای تحت پوش  ۳

 . برگزاری سمينار بازآموزی مدون طب کار برای پزشکان عمومی  ۴

 هماهنگی جهت انجام معاینات وآزمایشات دوره ای کارگران کارگاههای تحت پوشش در مراکز بهداشتی  ۵

 جمع آوری و ارسال آمار فعاليت بهداشت حرفه ای

 رفه ای مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری و ارسال آمار فعاليتهای بهداشت ح  ۱

 جمع آوری و ارسال آمار حوادث و بيماریهای ناشی از کار و فعاليت خانه های بهداشت کارگری  ۳

 جمع آوری و ارسال آمار حوادث و بيماریهای ناشی از کار و فعاليت ایستگاههای بهگر  ۴

 يت مراکز بهداشت کار جمع آوری و ارسال آمار حوادث و بيماریهای ناشی از کار و فعال  ۵

 درمانی شهری و روستائی – بازدید و پایش مراکز بهداشتی

 طرح بقا اجرای

 . برنامه ایجاد پایگاههای سالمت کار در پایانه های جاده ای

. در محيط کار ) مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS طرح ملی  استقرار



 نفـر ۲۵ کميته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانجات بـاالی ایجاد ( قانون کار ۹۳ برنامه اجرای ماده

 کارگر

 . برنامه اجرایی قانون و آئين نامه بازنشستگی پيش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

 . طرح مداخله ارگونومی در فعاليت های بهداشت حرفه ای

 . طرح ادغام بهداشت حرفه ای در سيستم شبکه

 تعالمهای انجام گرفته از طرف ادارت در خصوص وضعيت بهداشتی کارگاههای فرایند اعالم نظر برای اس

 معدنی  کشاورزی  خدماتی  صنعتی

 نظارت بر عملکرد شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات سالمت کار

 نظارت مشترک برعملکرد خانه های بهداشت کارگری و مراکـز بهداشـت کـار در کارخانجـات تحـت پوشـش بـا

ر و تامين اجتمائی همکاری اداره کا



 : ۸۴ درسال گروه بهداشت محيط و حرفه حرفه ای بهداشت دستاوردها و عملکرد واحد

 : برنامه های آموزشی واحد بهداشت حرفه ای عبارتند از  الف

 ۱۳۸۴ جدول فعاليتهاي آموزشي بهداشت حرفه اي در سال  ۱ الف

 مدت آموزش
 عنوان فعاليت رديف

 نوع آموزش گروه هدف آموزشي

 جلسه ساعت

 تعداد
 شركت
 كننده

 ارگانهاي همكاري كننده

۱ 

 بازآموزي
 بهداشتياران كار
 مستقر در خانه
 هاي بهداشت
 كارگري

 بهداشتياران
 كار

 كارگاه
 آموزشي

۶۰ ۱۲ 
۱۰۳ 
 نفر

 اداره كل كار و امور
 اساتيد دانشگاه – اجتماعي

۲ 

 تربيت بهگر
 اي با ازكارگاهه

  ۴۹ تعداد كارگران
 نفر ۲۰

 پرسنل
 منتخب ازكار
 نفر ۱۲۰ ۲۴ ۴۰ كالس گاهها

 مركز بهداشت شهرستان
 تبريز٬سراب٬شبستر٬بستان

 آباد مرند٬آذرشهر

 باز آموزي بهگران ۳

 بهگران
 امدادگران
 كارخانجات

 كارگاه
 ۴۸ ۸ ۱۰۳ آموزشي

 نفر

 مراكز بهداشت شهرستان
 هاي تبريز مراغه٬

 ن آباد ٬آذرشهر مرند٬بستا

۴ 

 آموزش بهداشت
 حرفه اي براي
 پرسنل آموزش و

 پرورش

 مديران
 ٬معاونين و
 معلمان
 آموزش و
 پرورش

 جلسه
 ۳ ۶ ۱۲۰ آموزشي

 نفر
 آموزش و پرورش ٬ مراكز
 بهداشت شهرستانها

 آموزش مديران كار ۵
 خانجات

 مديران
 كارخانجات

 جلسه
 نفر ۲ ۱ ۵۰ عمومي

 اداره كل كار و
 ماعي وتامين اموراجت

 اجتماعي

۶ 
 آموزش

 سرپرستان
 كارگاهها

 سرپرستان
 كارگاه كارگاهها

 ۸ ۴ ۱۴۸ آموزشي
 نفر

 خانه ها و مراكز بهداشت
 كارگري

 آموزش كارگران ۷

 كارگران
 واحدهاي
 بزرگ

 ۱۶۸ ۸۴ ۳۶۵۰ بازآموزي
 نفر

 مراكز و خانه هاي بهداشت
 كارگري و مراكز بهداشت

 شهرستانها

 كارگران آموزش كارگران ۸
 صنوف

 نفر ۲۸ ۱۴ ۹۸ كالس
 اتحاديه صنوف ٬

 مراكزبهداشت شهرستانها

 پرسنل بهداشت ۹
 حرفه اي

 كارشناسان
 و كاردانان
 هاي

 شهرستانها

 كارگاه
  نفر ۱۱۴ ۱۹ ۳۰ آموزشي

 آموزش طرح ادغام ۱۰

 بهورزان
 خانه هاي
 بهداشت

 كارگاه
مراكز بهداشت شهرستانها نفر ۲۴ ۴ ۱۵ آموزشي



 ۱۳۸۴ ول فعاليتهاي آموزشي بهداشت حرفه اي در سال جد

 مدت آموزش
 عنوان فعاليت رديف

 نوع آموزش گروه هدف آموزشي

 جلسه ساعت

 تعداد
 شركت
 كننده

 ارگانهاي همكاري كننده

۱۱ 

 فارغ التحصيالن
 بهداشت حرفه ای
 شاغل درکارخانجات

 كارشناسان
 و كاردانان
 بهداشت
 حرفه ای

 كارگاه
 ـ نفر ۷۲ ۱۲ ۳۵ زشي آمو

 دوره بازآموزی ۱۲
 مدون طب کار

 پزشکان
 كارگاه عمومی

 ۱۲۰ ۲۰ ۳۰۰ آموزشي
 نفر

 معاونت بهداشتی ـ
 معاونت آموزشی

 باز آموزي طرح ۱۳
 ادغام

 بهورزان
 خانه هاي
 بهداشت

 كارگاه
 ۴۸ ۱۲ ۲۵۷ آموزشي

 نفر
 مراكز بهداشت
 شهرستانها

 باز آموزي طرح ۱۴
 ادغام

ان و كاردان
 مربيان
 سيستم
 شبكه

 كارگاه
 مراكز بهداشت نفر ۲۴ ۳ ۳۰ آموزشي

 شهرستانها

 آموزش طرح ادغام ۱۵

 پزشكان
 سيستم
 شبكه

 كارگاه
 مراكز بهداشت نفر ۱۶ ۲ ۲۰ آموزشي

 شهرستانها

 ۱۳۸۴ اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت حرفه اي در صدا و سيما در سال  ۲ الف

 مدت زمان اجراي تعداد برنامه عنوان برنامه رديف
 نحوه اجرا زبان اجرا برنامه

 بحث كارشناسي محلي آذري يك ساعت برنامه ۱ خانه و خانواده ۱

 بحث كارشناسي محلي آذري يك ونيم ساعت برنامه ۱ سيماي سالمت ۲

 بحث كارشناسي محلي آذري يك ساعت برنامه ۱ سيماي سالمت ۳

 : مفلت وجزوه آموزشی تهيه وچاپ پ  ۳ الف

 پيشگيری از خطرات برق گرفتگی  ۱

 استرسهای شغلی  ۲

 جزوه شناخت ونحوه کار با اکسيد اتيلن  ۳

 جزوه مخاطرات بهداشتی بد نشستن وابعاد استاندارد صندلی وميز کار  ۴

 : ب ـ برنامه های اجرایی

 اجرای روز جهانی کار وکارگر  ۱

 اجرای برنامه رادیویی در مورد اهميت صيانت نيروی کار در بهره وری وتوسعه پایدار  ۲

اجرای برنامه تلویزیونی در مورد اهميت عوامل روانی محيط کار وکارهای سخت وزیان آور  ۳



 وصدور کارت سالمت برای رانندگان بين جاده ای ) معاینات دوره ای ( اجرای طرح تشکيل پرونده پزشکی  ۴

 تهيه چک ليست پایش برنامه های بهداشت حرفه ای در سطوح سه گانه خانه بهداشت ٬مراکز بهداشتی  ۵

 درمانی وستاد شهرستان

 مشارکت وهمکاری در برنامه های سالمت  ۶

 واحد ۴۸ نفر در ۲۰  ۴۹ اجرای طرح تاسيس ایستگاههای بهگر در واحد  های با ُبعد شاغلين  ۷

 قانون کار ۹۳ يته حفاظت فنی وبهداشت کار در کارخانجات مشمول ماده پيگيری جهت تشکيل کم  ۸

 تشکيل کميته علمی شورای هماهنگی بيمه شدگان استان  ۹

 برگزاری جلسات مشترک با اداره کل کاروامور اجتماعی وسازمان تامين اجتماعی در مـورد ارتقـا عملکـرد  ۱۰

 خانه های بهداشت کارگری

 هداشت حرفه ای از واحدهای تابعه ونظارت بر عملکرد آنها بازدید کارشناسان ب  ۱۱

 بازدید ونظارت بر اصول وموازین بهداشت حرفه ای در کارگاهها وکارخانجات استان  ۱۲

 پيگيری و نظارت بر عملکرد فعاليتهای مراکز بهداشت کار وخانـه هـای بهداشـت کـارگری و ایـستگاههای  ۱۳

 بهگر تحت پوشش استان

 رنامه شناسایی واندازه گيری وپایش عوامل زیان آور محيط کار جهـت تـشکيل شناسـنامه محـيط اجرای ب  ۱۴

 کار

 اجرای برنامه رسيدگی به پرونده های متقاضيان کارهای سخت وزیان آور در کميته مربوطه  ۱۵

 گسترش فعاليت برنامه بيماریابی وغربالگری شغلی در کارگاهها وکارخانجات تحت پوشش استان  ۱۶

 پيگيری الزم جهت فعال نمودن خانه های بهداشت کارگری ومراکز بهداشت کار غير فعال استان  ۱۷

 اجرای برنامه ثبت وجمـع آوری آمـارحوادث وبيماریهـای شـغلی در کارگاههـا وکارخانجـات تحـت پوشـش   ۱۸

 استان

 داشت اجرای برنامه ثبت وجمع آوری آمارفعاليتهای بهداشت حرفه ای مراکز به  ۱۹

 نفر شهری ۲۰ اجرای برنامه کنترل موازین بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتر از  ۲۰

 اجرای طرح تشدید تشکيل پرونده های پزشکی شاغلين در کارگاهها وکارخانجات استان  ۲۱

 : ج ـ برنامه های پژوهشی

 شرکت کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای در طرحهای تحقيقاتی  ۱

 نتایج چهل روز ادیو متری انجام گرفته در محيط کارو ادیومتری انجام گرفته در یک کلينيک شـنوایی مقایسه  ۲

 سنجی

 تعيين پایایی وروایی پرسشنامه سالمت عمومی در بين رانندگان بين شهری استان آذربایجان شرقی  ۳

 اش تبریـز وبيمـار یـابی طرح تغييرات وضعيت تنفسی ناشی از سيليکوزیس در کارگران سـنگبری و سـنگتر  ۴

سل در این کارگران


