
بهداشت مسئول  کارشناس   شرح وظایف 
  کارخانجات  ای شاغل در  حرفه
/ کلیه شاغلین حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی، تامین( یا بهداشت حرفهدر راستای نیل به اهداف عالیه 

ه مشترک سازمان بهداشت جهانی و که توسط کمیت) شاغلینتطبیق کار و شرایط کاری با / گیری از بیماریها و حوادث شغلی پیش
که از طرف ها و دستورالعملهای اجرایی  و آئین نامهالمللی  اجرای قوانین ملی و بین المللی کار ترسیم شده است و همچنین سازمان بین

فردی (ت شاغل در کارخانجابهداشت حرفه ای مسئول  شرح وظایف کارشناسگردد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ می
مشغول بکار خدماتی  –در واحدهای تولیدی مورد تائید مرکز بهداشت بوده و  و باالتر که یا بهداشت حرفهبا مدرک تحصیلی کارشناسی 

  : ذیل اعالم می گردد شرح به .)ی معرفی شده استا بهداشت حرفههای  و از طرف مدیریت واحد بعنوان مسئول برنامه باشد می

 در واحد تحت پوشش یا بهداشت حرفهتی اجرای فرآیندهای تدوین برنامه عملیا - 1

روز با  3یش از ب جذب کارکنان جدید االستخدام، تغییر شغل، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبتدر  یا بهداشت حرفه اعمال ضوابط - 2
  هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار 

یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال  - 3
 بهداشت حرفه ای 

بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت  - 4
اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکالت  کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطالع از وضعیت بهداشت حرفه ای و

  های الزم و انجام پیگیریموجود 
و روانی  ،شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء سالمت جسمی - 5

حداقل رسانیدن مواجهه شاغلین با عوامل در جهت به کارهای عملیاتی  و ارائه راه. دهد را مورد تهدید قرار می اجتماعی شاغلین
 (OEL)با عنایت به استانداردهای کشوری حدود تماس شغلی  ،زیان آور

تواند از شرکتهای مجاز  مییربط جهت پایش عوامل زیان آور باشد ذمتخصصین / تجهیزاتدر صورتی که کارخانه فاقد :  1 تبصره
  خواهد بود کارخانه ای اجرای فرآیندها بر عهده کارشناس بهداشت حرفه نظارت بر حسن .این زمینه استفاده نماید فعال در

 .ر بهداشتبرنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظ - 6

ریزی برای آزمایشات  ای شاغلین و همچنین برنامه همکاری و هماهنگی با پزشک طب کار واحد ، در راستای انجام معاینات دوره - 7
  . آنها

در سطح  ، سرپرستان و مدیرانجهت شاغلینمحیط کار،  یا بهداشت حرفهبرنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی نیاز سنجی،  - 8
  .نگرش و عملکرد آنها –رتقا سطح آگاهی ا در راستای تحت پوشش واحد

مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و  ... مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسالید وتدوین  تهیه و - 9
  .سایر گروههای هدف

نهایی یا جابجایی  بینابینی،یه ،بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید ، مواد اول شناخت کامل از فرآیندهای کاری و - 10
هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان  نه وغیره برای پیشگیری و کنترلیا افزایش ظرفیت تولید کارخاو آالت  ماشین

   .آور احتمالی و ارائه گزارش الزم به مدیریت واحد تولیدی
  )PHC(رسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه نظارت و فراهم آوردن شرایط الزم برای دست ،ریزی برنامه  - 11
شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری مصوبات جلسه و ارسال یک نسخه از صورتجلسه با   - 12

  .امضای کارفرما به مرکز بهداشت شهرستان تابعه

 بسمه تعالی



متناسب با مشاغل موجود و همچنین ی ریزی و نظارت بر تهیه، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فرد بررسی، برنامه - 13
  . آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها به شاغلین در معرض خطر

 ).هو غیر ، پیمانکاریروز مزد ،موقترسمی، پیمانی، (کارگران کلیه نظارت بهداشتی بر   - 14

 .مرکز بهداشتها و دستورالعملهای ابالغی از سوی  اجرای بخشنامه - 15

 تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستانو بیماریابی شغلی به  یا هبهداشت حرفارسال بموقع آمار  - 16

ی شهرستان تحت پوشش در راستای رفع نواقص اعالم شده و همچنین شرکت در ا بهداشت حرفههمکاری و هماهنگی با واحد  - 17
   . تحت پوشش و مرکز بهداشت استان مرکز بهداشت شهرستانتوجیهی  –جلسات آموزشی 

بهداشت حرفه ای شاغل در مسئول ف کارشناسان یوظا شرح در راستای شفاف سازی تبصره 1 و ماده 71 این بخشنامه مشتمل بر
و به کلیه کارخانجات ابالغ تدوین قانون کار جمهوری اسالمی ایران  106-96- 95- 94- 93- 92- 91 – 85د مواد نااسته و بکارخانجات 

  .ای شاغل در کارخانجات خواهد بود بهداشت حرفهمسئول  انگردد و از تاریخ ابالغ آن، مالک ارزیابی عملکرد کارشناس می
  

  

  

  

  دکتر کوشا

 استان مرکز بهداشتمعاون بهداشتی دانشگاه و رئیس 


