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 ًظارت ٍ برًاهِ ریسی فٌی ٍ اداری کادر تحت سرپرستی .1

 ّای ٍاگیر کوک بِ تٌظین برًاهِ ّای اجرایی در زهیٌِ هبارزُ با بیواریْا، هسوَهیت ّا ٍ حَادث ًاضی از کار ٍ بیواری .2

 ّای ًاضی از کار ّا ٍ هسوَهیت پیگیری ػولیات اجرایی در زهیٌِ پیطگیری ٍ بیواریابی هبارزُ با بیواری .3

ّای تَلیذ حرف هختلف بِ هٌظَر ضٌاسایی  گاّی از هَاد اٍلیِ هصرفی، هَاد بیٌابیٌی تَلیذ ضذُ، هَاد تَلیذی ٍ رٍشآ .4

 ػَاهل زیاى آٍر هحیط کار

 ضٌاخت ػَاهل زیاى آٍر هحیط کار .5

بررسی ٍ ضٌاخت کارّای سخت ٍ زیاى آٍر در حرف گًَاگَى ٍ تؼییي اٍلیتْا جْت برًاهِ ّای در دست اقذام ٍ  .6

 ّواٌّگی ٍ ّوکاری باکویتِ ضٌاسایی هطاغل سخت ٍ زیاى آٍر 

 تطکیل دٍرُ ّای بازآهَزی جْت بْذاضتیاراى کار .7

 سیس هراکس بْذاضت کار با تَجِ بِ آییي ًاهِأًظارت ٍ پیگیری ت .8

 اجرای برًاهِ ّای آهَزش بْذاضت ػوَهی ٍ بْذاضت حرفِ ای با ّوکاری کارضٌاساى آهَزش بْذاضت  .9

 برقراری ارتباطات بیي بخطی .11

ًظارت در اجرای برًاهِ ّای تحقیقاتی در زهیٌِ هسایل زیاى آٍر هحیط کار با تَجِ بِ ضرایط اقلیوی ٍ ًَع ٍ ضرکت  .11

 صٌایغ در هٌطقِ

 صٌؼتی یسایل ػوذُ ایوٌارائِ راُ حل در زهیٌِ ه .12

 ّای هطابِ ّای پایص، ادغام ، بقاء ٍ طرح ًظارت بر برًاهِ ریسی ٍ اجرای طرح .13

 ًظارت بر اهَر هربَط بِ ضرکتْای خصَصی ٍ دٍلتی خذهات بْذاضت حرفِ ای ٍ طب کار .14

ت کارگری سالیاًِ ٍ قاًَى کار در کارگاُ ّا ٍ کارخاًجات تحت پَضص در خصَظ اًجام هؼایٌا 92ًظارت بر اجرای هادُ  .15

 تطکیل پرًٍذُ پسضکی

 ّا تطکیل کویتِ ّای تخصصی ٍاحذ بْذاضت حرفِ ای ٍ ًظارت بر حسي اجرای هصَبات ٍ فؼالیت .16

ایستگاُ ّای بْگر ٍ ًظارت بر حسي اجرای ٍظایف  ،بْذاضت کارگری ّای ًظارت بر تاسیس هراکس بْذاضت کار، خاًِ .17

 هحَلِ

 


