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 اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص

 

  :وظایف

ثْذاضت قبلی ثبفبى، ثْذاضت کطبٍرسی، ثْذاضت ) ارائِ خذهبت تخصصی ثْذاضت حزفِ ای در سیز گزٍُ ّبی تخصصی پٌج گبًِ

 ( هعبدى، ثْذاضت پزتَکبراى ٍ تطکیالت ثْذاضت حزفِ ای

 

 : مقدمه

ًیزٍی کبر عالٍُ ثز ایٌکِ یکی اس ارسش ّبی اًسبًی تلقی هی گزدد اس عَاهل هْن رضذ  آًجب کِ تبهیي، حفظ ٍ ارتقبء سطح سالهتاس 

ٍ ارتقبء في آٍری ٍ تَلیذ در ثستز تَسعِ پبیذار هحسَة هی گزد، ارائِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای اس جولِ الشاهبت یک جبهعِ تَسعِ 

ی اقتصبد جبهعِ ثِ ًیزٍی هبّز ٍ سبلن کبر، پبیِ گشاری هکبًیشم ثب پذیزفتي ٍاقعیت ٍاثستگی رضذ ٍ ضکَفبی. یبفتِ هحسَة هی گزدد

ّبی فزاگیز ًوَدى خذهبت ثْذاضت حزفِ ای، ثِ ٍیضُ در جَاهع در حبل تَسعِ، کلیذ هَفقیت در استقزار سیستن خذهبت هی ثبضذ 

ثزای ضبغلیي در ثبالتزیي سطح  ٍ ایي اهز سهبًی هیسز خَاّذ ضذ کِ خذهبت ثْذاضتی ٍ تسْیالت هَرد ًیبس در هحیط ّبی کبری

 .هوکي تبهیي ٍ ارائِ گزدد

 

 :خدمات

 :بهداشت قالی بافان

 هطبرکت در ثْسبسی کبرگبُ ّبی قبلی ثبفی اس طزیق تبهیي هَاد ٍ تجْیشات سبختوبًی حست دستَرالعول ّبی جبری -  

 ثزگشاری ثزًبهِ ّبی آهَسضی ثزای گزٍُ ّبی ّذف قبلی ثبفبى -

درثزگشاری  رٍسّب ٍ هزاسن ًوبدیي ثِ هٌظَر تقَیت ثزًبهِ، جلت هطبرکت ٍ حسبط سبسی گزٍُ ّبی تبثیز گذار ثز هطبرکت  -

 ارتقبی ثزًبهِ

 (ٍ سیز هجوَعِ ّبی آى در استبى ّب) هطبرکت در ثزًبهِ ّبی ارتقبی سالهت قبلی ثبفبى ثب ّوکبری  هزکش هلی فزش ایزاى -

 (حست هَرد) سطح ضْزستبى، استبًی، هٌطقِ ای، ٍ کطَری  حوبیت اسثزگشاری ّوبیص ّبی در -

 حوبیت اس ثزًبهِ ّبی ارسیبثی، ارسضیبثی، هطبلعبتی، پشٍّطی در سهیٌِ قبلی ثبفی -

حوبیت اس ثزًبهِ ّبی سوعی ٍ ثصزی ٍ اًتطبراتی ٍ هستٌذ سبسی ضبهل تذٍیي، تٌظین ٍ چبح ٍ تکثیز پَستز، پوفلت، جشٍُ،  -

 ، فیلن، اسالیذ ٍ ًظبیز آى در سهیٌِ قبلی ثبفی ًطزیِ ّبی آهَسضی

 حوبیت ٍ پطتیجبًی اس اجزا ٍ تَسعِ ثزًبهِ ّبی ثقب  -

 :بهداشت کشاورزی

 ارائِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای ثِ کطبٍرساى اس طزیق تعزیف فعبلیت ّب ٍ ثزقزاری سیستن ثجت، پبیص ٍ گشارش دّی ثزًبهِ -

گزٍُ ّبی ّذف پشضکبى خبًَادُ، کبرضٌبسبى ثْذاضت ٍ کبرضٌبسبى کطبٍرسی، کبرداى ّب، ثزگشاری ثزًبهِ ّبی آهَسضی ثزای  -

 ثَْرساى، داٍطلجیي ٍ هزٍجیي در ثخص ثْذاضت ٍ کطبٍرسی



OH.MUQ.AC.IR بهداشت حرفه ای استان قم 

 

2  

 

هطبرکت در ثزپبیی رٍسّب ٍ هزاسن ًوبدیي ٍ  اّذای جَایشضبهل لَاسم حفبظت فزدی ٍ ثْذاضتی ثِ هٌظَر تقَیت ثزًبهِ، جلت  -

 سبسی گزٍُ ّبی تبثیز گذار ثز ارتقبی ثزًبهِهطبرکت ٍ حسبط 

 ...(جْبد کطبٍرسی، کویتِ اهذاد، ) هطبرکت در ثزًبهِ ّبی ثْسبسی کبرگبُ ّبی کطبٍرسی ثب ّوکبری سبسهبى ّبی هسئَل -

 (حست هَرد) حوبیت اسثزگشاری ّوبیص ّبی در سطح ضْزستبى، استبًی، هٌطقِ ای ٍ کطَری  -

 سیبثی، ارسضیبثی، هطبلعبتی، پشٍّطی در سهیٌِ ثْذاضت کطبٍرسی حوبیت اس ثزًبهِ ّبی ار -

حوبیت اس ثزًبهِ ّبی سوعی ٍ ثصزی ٍ اًتطبراتی ٍ هستٌذ سبسی ضبهل تذٍیي، تٌظین ٍ چبح ٍ تکثیز پَستز، پوفلت، جشٍُ،  -

 ًطزیِ ّبی آهَسضی، فیلن، اسالیذ ٍ ًظبیز آى در سهیٌِ قبلی ثبفی ٍ ثْذاضت کطبٍرسی

 حوبیت ٍ پطتیجبًی اس اجزا ٍ تَسعِ ثزًبهِ ثْذاضت کطبٍرسی ثب اٍلَیت فعبلیت ّبی دارای اّویت حست ًیبس سٌجی  -

 

مرکس بهداشت کار و کميته های  –ایستگاه بهگر  –خانه بهداشت کارگری ) تشكيالت بهداشت حرفه ای در کارگاهها 

 :(حفاظت فنی و بهداشت کار 

ثب ّذف  ٍ ثزرسی ٍضعیت هَجَد ٍ یبفتي چبلطْبی اجزایی ٍ ارتقبی ضزایط تحقیقبتی ثزای تعییي هطبلعبتی ٍ اًجبم پزٍصُ ّبی -

 تبهیي ٍ ارتقبی ثْذاضت ٍ سالهت ضبغلیي در هحیط ّبی کبری 

 هذیزیت ٍ ًظبرت ثز اجزای دستَرالعول ّبی ثْذاضتی هزثَط ثِ ارائِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای در کبرگبُ ّب  -

خبًِ ثْذاضت کبرگزی ، ایستگبُ ثْگز، ) تطکیالت ثْذاضت حزفِ ای در کبرگبّْب  ٍ اجزای رٍش ّبی تَسعِ کوی ٍ کیفییبثی ارس -

 (هزکش ثْذاضت کبر ، کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبر 

 اجزا ارائِ ّوکبری ّبی ثزٍى ثخطی ٍ درٍى ثخطی ثِ هٌظَر پیطجزد اّذاف ٍ ثزًبهِ ّبی پیص ثیٌی ضذُ ٍ در دست -

 

  :بهداشت معادن

ثب ّذف  ارائِ ّوکبری ّبی ثزٍى ثخطی ٍ درٍى ثخطی ثِ هٌظَر پیطجزد اّذاف ٍ ثزًبهِ ّبی پیص ثیٌی ضذُ ٍ در دست اجزا 

 افشایص دستزسی هعذًکبراى ثِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای در قبلت تطکیالت ثْذاضت حزفِ ای

 

 :بهداشت پرتوکاران

حفظ ٍ تبهیي سالهتی ضبغلیي در هَاجِْ ثب پزتَّبی سیبى آٍر ّوکبری ّبی ثزٍى ثخطی ٍ درٍى ثخطی ثِ هٌظَر  تقَیتتعزیف ٍ 

) گزٍُ ّبی پزخطزثب ّذف افشایص دستزسی  پیطجزد اّذاف ٍ ثزًبهِ ّبی پیص ثیٌی ضذُ ٍ در دست اجزادر هحیط ّبی کبری ٍ 

 ٍیضُثِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای  ...(جَضکبر،

 

 :مشاغل خاص دارای اولویت حرفه ای بهداشت

ارائِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ی ثِ گزٍُ ّبی ضغلی ثب اٍلَیت کِ  ّوکبری ّبی ثزٍى ثخطی ٍ درٍى ثخطی ثِ هٌظَر تعزیف ٍ تقَیت

 جْت  پَضص آًْب هَرد تخصصیدر هعزض عَاهل سیبى آٍر ضغلی قزار داضتِ  ٍ هی ثبیست ثزًبهِ ّبی ثِ صَرت ٍیضُ ضبغلیي آًْب 
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دًذاًپشضکبى ٍ ارائِ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای ثِ کبرگزاى سبختوبًی، پزستبراى، صٌَف خذهت فٌی ٍ تَلیذی، . استفبدُ قزار گیزد

 .پزٍتشیست ّبی دًذاًی اس جولِ ایي گزٍُ ّب هی ثبضٌذ

 


