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 وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

طرح هسبئل ٍ هشکالت حفبظتی ٍ بْذاشتی در جلسبت کویتِ ٍ ارائِ پیشٌْبدّبی الزم بِ کبرفرهب جْت رفع  -1

 ًَاقص ٍ سبلن سبزی هحیط کبر

 اًعکبس کلیِ ایرادات ٍ ًَاقص حفبظتی ٍ بْذاشتی ٍ پیشٌْبدّبی الزم جْت رفع آًْب بِ کبرفرهب -2

ی هقررات حفبظت فٌی ٍ ّوکبری ٍ تشریک هسبعی بب کبرشٌبسبى بْذاشت حرفِ ای ٍ ببزرسبى کبر جْت اجرا -3

 بْذاشت کبر

 تَجیِ ٍ آشٌب سبزی کبرگراى ًسبت بِ رعبیت هقررات ٍ هَازیي حفبظتی ٍ بْذاشت در هحیط کبر  -4

 سبلن ٍ بذٍى خطر ٍ ّوچٌیي هطوئي،ّوکبری بب کبرفرهب در تْیِ دستَر العولْبی الزم برای اًجبم کبر  -5

 ات بْذاشتی ٍ حفبظتی در هحیط کبراستفبدُ درست از لَازم ٍ تجْیس

 ٍ بْذاشت کبر عالقِ ٍ جذیت دارًذپیشٌْبد بِ کبرفرهب جْت تشَیق کبرگراًی کِ در اهر حفبظت فٌی  -6

هربَط بِ حَادث ًبشی از کبر ٍ  پیگیری الزم بِ هٌظَر تْیِ ٍ ارسبل صَرت جلسبت کویتِ ٍ ّوچٌیي فرهْبی -7

 بی ًبشی از کبر بِ ًْبدّبی ریربطبیوبریْ

پیگیری الزم در اًجبم هعبیٌبت پیش از استخذام ٍ هعبیٌبت ادٍاری بِ هٌظَر پیشگیری از ابتال کبرگراى بِ  -8

 یج حبصلِ بِ هراکس بْذاشت هربَطِبیوبریْبی ًبشی از کبر ٍ ارائِ ًتب

ک بِ بیوبریْبی حرفِ ای از طریق کبرفرهب بِ هراکس بْذاشت هربَطِ ٍ ّوکبری در تعییي اعالم هَارد هشکَ -9

در هعرض ابتال بِ  شغل هٌبسب برای کبرگراًی کِ بِ تشخیص شَرای پسشکی بِ بیوبریْبی حرفِ ای هبتال شذُ ٍ یب

 آى قرار دارًذ

فرم صَرت  ٍ بْذاشتی ٍ تٌظین ٍ تکویلجوع آٍری آهبر ٍ اطالعبت هربَطِ از ًقلِ ًظر هسبئل حفبظتی  -11

 ًَاقص هَجَد در کبرگبُ

 دُ از آًْبٍ ًظبرت بر حسي استفب ٍسبئل حفبظتی ٍ بْذاشتی در هحیط کبر ببزدیذ ٍ هعبیٌِ ابسار کبر، -11

 ب تکرار ٍ ضریب شذت سبالًِ حَادثثبت آهبر حَادث ٍ بیوبریْبی ًبشی از کبر کبرگراى ٍ تعییي ضری -12

شی بْذاشتی ٍ برت بر ترسین ًوَدار هیساى حَادث ٍ بیوبریْبی حرفِ ای ٍ ّوچٌیي ًصب پَسترّبی آهَزًظ -13

 حفبظتی در هحیط کبر
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 طرات بْذاشتی ٍ حفبظتی در کبرگبُاعالم کبًًَْبی ایجبد خ -14

بِ ًحَ صحیح ٍ  ًظبرت بر ًظن ٍ ترتیب ٍ آرایش هَاد اٍلیِ ٍ هحصَالت ٍ استقرار هبشیي آالت ٍ ابسار کبر -15

 بق صحیح کبر ٍ کبرگر در هحیط کبرایوي ٍ ّوچٌیي تطب

تعییي خط هشی رٍشي ٍ هٌطبق بب هَازیي حفبظتی ٍ بْذاشتی بر حسب شرایط اختصبصی ّر کبرگبُ جْت  -16

 حَادث احتوبلی ٍ بیوبریْبی شغلی حفظ ٍ ارتقبء سطح بْذاشت ٍ ایوٌی هحیط کبر ٍ پیشگیری از ایجبد

هَرد  در کبرگبُ داخل در اعوبل جْت بْذاشتی ٍ حفبظتی اجرایی دستَرالعولْبی صذٍر ٍ تصَیب ٍ ْیِت -17

زیست شٌبختی ٍ رٍاًی  ارگًََهیکی، شیویبیی، ،یٍ بیوبریْبی ًبشی از عَاهل فیسیکپیشگیری از ایجبد عَارض 

 هحیط کبر

 


