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کاًیکی ٍ رٍاًی ایی، بیَلَصیکی ، ارگًََهیکی ، هضٌاسایی ، بزرسی ٍ ارسیابی ػَاهل سیاى آٍر فیشیکی، ضیوی .1

هحیظ کار، ارائِ عزیق در جْت کٌتزل ایي ػَاهل ٍ ّوچٌیي آگاّی ٍ ضٌاخت هَاد اٍلیِ ٍ هػزفی، بیٌابیٌی ٍ 

 در غٌایغ هختلف بِ هٌظَر ضٌاسایی ػَاهل سیاى آٍر هحیظ کار تَلیذتَلیذی ٍ رٍضْای 

آگاّی اس ٍضؼیت بْذاضتی هحیظ کار ٍ ٍضؼیت ػوَهی کارگاُ ّا ٍ  ػَظاًجام هغالؼات السم در خ .2

کارخاًجات هٌغقِ ٍ ضٌاخت هسائل بْذاضتی غاحباى حزف هختلف ٍ جوغ آٍری اعالػات هَردًیاس پیزاهَى 

 آى

حضَر فؼال در کویتِ ّای تخػػی ٍاحذ بْذاضت حزفِ ای استاى ٍ ارائِ راّکار در جْت ارتقاء سغح کیفی  .3

 ّاایي کویتِ 

ضٌاخت بیواریْا ٍهسوَهیت ّای ػوذُ ًاضی اس کار هٌغقِ ٍ کوک بِ تٌظین بزًاهِ ّای اجزایی در سهیٌِ  .4

 ّا با ّوکاری پشضک عب کار پیطگیزی ٍ کٌتزل ایي بیواری

سیس اس ًظز رػایت اغَل بْذاضت ٍ ایوٌی ٍ ارائِ ًظز جْت أبزرسی ٍاحذّای غٌؼتی ٍ خذهات فٌی تاسُ ت .5

 غذٍر پزٍاًِ

ز ٍ بْگسیس هزاکش بْذاضت کار، خاًِ ّای بْذاضت کارگزی، ایستگاُ ّای أًظارت ٍ پیگیزی در سهیٌِ ت .6

 ًظارت بز حسي اجزای ٍظایف هحَلِ با ّوکاری پشضک عب کار

 هیي کویتِ ّای حفاظت ٍ بْذاضت کار ٍ یا ًظارت بز حسي اجزای ٍظایف آًْاأًظارت ٍ پیگیزی در سهیٌِ ت .7

 اقذام بِ رفغ هطکالت در سهیٌِ بْذاضت هحیظ کار اغلِ ٍرسیذگی بِ ضکایات ٍ .8

ّا ٍ کارخاًجات تحت پَضص در خػَظ تطکیل پزًٍذُ پشضکی  گاُقاًَى کار در کار 92پیگیزی اجزای هادُ  .9

 ٍ اًجام هؼایٌات کارگزی سالیاًِ

اس رٍیکزد ایجاد یک بزًاهِ آهَسضی هذٍى ٍ ًظارت بز اجزای بزًاهِ ّای آهَسش بْذاضت حزفِ ای بزاس .11

 جذیذ

ّوکاری در اجزای بزًاهِ ّای تحقیقاتی در سهیٌِ هسائل سیاى آٍر هحیظ کار با تَجِ بِ ضزایظ اقلیوی ٍ ًَع ٍ  .11

 کثزت غٌایغ در هٌغقِ 
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غذایی ٍ  ّای تْیِ ٍ تَسیغ هَاد سیسات بْذاضتی ٍ رفاّی ٍ هحلأًظارت ٍ راٌّوایی در سهیٌِ تسْیالت ٍ ت .12

 اُ ّا ٍ کارخاًجات هٌغقِساختواًی ٍ غیزُ در کارگ

تطخیع ٍ ارائِ راُ حل هسائل ػوذُ ایوٌی غٌؼتی ٍ تْیِ گشارش هقذهاتی هزبَط بِ حَادث ٍ ضٌاسایی  .13

فزآٍردُ ّای گًَاگَى بَجَد آٍرًذُ ػَاهل سیاى آٍر هحیظ کار ٍ اجزای بزًاهِ ّای اس پیص تٌظین ضذُ جْت 

 جلَگیزی اس حَادث ًاضی اس کار

 ّای هطابِ در دست اجزا بقاء ٍ عزح ،ّای پایص ، غٌَف ، ادغام ْت اجزای عزحبزًاهِ ریشی در ج .14

 هطارکت در ضٌاسایی هطاغل سخت ٍ سیاى آٍر با ّواٌّگی کویتِ هزبَعِ .15

 ّای خػَغی  ٍ دٍلتی خذهات بْذاضت حزفِ ای ٍ عب کار پیگیزی اهَر هزبَط بِ ضزکتًظارت ٍ  .16

 اًجام سایز ٍظایف هزبَعِ بِ ضغل ارجاػی .17

 


