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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 در زمینه بهداشت كار  یانبرنامه خود اظهاري كارفرما
 

 مقدمه:
قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و  95و  92، 91راساس قوانین حاکم بر کشور در مواد ب

این قانون  85ه دتأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ما

قانون کار وزارت بهداشت  96ماده  1قانون تشکیالت وزارت بهداشت و نیز تبصره  2ماده  1طرفی بر اساس بند می باشد. از 

مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم 

 را در این زمینه به عمل آورد.

مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و استقرار نظام های کار آمد نظارتی از اهداف  موضوع نظارت همواره در

 وانسانی ای، حفظ و ارتقای سالمت نیروی  . هدف اصلی بهداشت حرفهمدیران در هر بخش به شمار می روداولیه و عمده 

می رود، لذا برای تحقق و دستیابی به این هدف مهم ی پایدار به شمار   محیط کار بوده  و این امر یکی از محورهای توسعه

های کاری کشور   کاهش مواجهه شاغلین با عوامل آسیب زای محیط تدوین برنامه هایی جهت ساماندهی و پیشگیری، کنترل و

ندها مقررات جاری کشور( ضرورت دارد، چرا که همگام با  توسعه و گسترش صنعت فرای در حد قابل قبول )مطابق قوانین و

شاهد گسترش فزاینده و روز افزون  نگیردیابد و اگر در این خصوص کنترلی صورت   می افزایش نیزو عوامل خطرساز 

های ناشی از آن   هزینهاز کار، از کار افتادگی زود رس و ناتوانی نیروی کار در کشور خواهیم بود که  ناشی  بیماریهای

مختلف  طرحهایای در قالب  تشدید نظام بازرسی بهداشت حرفه علیرغمیان اخیر شود،  طی سال  دولت و جامعه می گریبانگیر

ای ارتقاء محسوسی صورت نگرفته که یکی از دالیل مهم این امر عدم همکاری  های بهداشت حرفه  کشوری، در شاخص

خصوص مطابق قانون کار باشد . نقش کارفرما در این   می آور   کار و کنترل عوامل زیان  کارفرمایان در بهسازی محیط

ای کشور تغییر ایجاد شود و کارفرما نیز در بهبود  واضح است، بنابراین الزم است که در الگوی مدیریت نظام بهداشت حرفه

شدید نیروهای بازرسی کمبود  با کشوربرخی از مناطق در از طرفی  ،تری ایفا نمایدکار نقش فعال   شرایط محیط

لذا در این برنامه برای ارزیابی وضعیت بهداشتی برای پوشش کامل بازرسی ها مواجه هستیم ای بهداشت حرفه

محیط کار از پتانسیل های موجود در بخش خصوصی استفاده خواهد شد و برای این منظور چک لیست 

و وقت  بازرسان بهداشت حرفه ای زمان خوداظهاری کارفرمایان به همراه راهنمای مربوطه تدوین شده است تا

صرف  افزایش آگاهی و توجیه و مجاب نمودن کارفرمایان کارگاه های با ریسک خطر باالتر و برای بیشتری را

مهلت های قانونی الزم و انجام پیگیر های مربوطه و عدم حصول نتیجه اقدام قانونی الزم  نموده و در صورت اعطاء

الت بازرسان بهداشت حرفه ای توجیه و آگاه سازی مقامات برای اتخاذ نتایج مطلوب رس ند در ادامهرا به عمل آور

قضایی برای برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف می باشد. هدف از اجرای این برنامه بهره گیری اصولی از منابع 

صیانت نسبت به  صاحبان صنایعسطح آگاهی و نگرش  ءارتقا انسانی موجود و جلب مشارکت کارفرمایان و

پیشگیری از و پذیرش آنان پیرامون این مسأیل حساسیت و ظرفیت و افزایش شت محیط کارشان بهداشاغلین و 
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در صورت عدم توفیق بازرسان  لذا .معرفی به مراجع قضایی می باشد برای اجتناب ازجرایم و تخلفات بهداشتی 

اقدام رمایان مستنکف برای برخورد قاطع با کارفجلب همکاری دستگاه قضا با  در این زمینهبهداشت حرفه ای 

  خواهد شد.

 تحلیل وضعیت موجود:
 میلیون نفر شاغل در کشور فعال می باشند  20با حدود کارگاه  2800000مرکز آمار ایران بالغ بر بر اساس آمارهای منتشره از 

هزار کارگاه توسط بازرسان بهداشت حرفه ای شناسایی و در سامانه ثبت شده است که از این  800با این وجود تا کنون تنها 

خانه  21020همچنین تعداد میان نیز حدود دو سوم از کارگاهها تحت پوشش بازدید بازرسان بهداشت حرفه ای قرار گرفته اند. 

سالمت  هت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای ومراکز بهداشت شهرستان ج 452مت و کز خدمات جامع سالامر 6622بهداشت، 

شرکت  201مرکز ارائه دهنده خدمات طب کار و تعداد  180در بخش خصوصی نیز تعداد شغلی در بخش دولتی فعال می باشند. 

 9146درصد می باشد و تعداد 43ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای فعال می باشند. شاغلین تحت پوشش معاینات دوره ای 

( شاخص کارگاههای 1کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای سطح کشور فعال می باشند. به عالوه در جدول شماره )

 دارای عوامل زیان آور و شاغلین در معرض خطر نشان داده شده.

 شاغلین در معرض به تفکیک نوع عاملآور و  زیان عامل ی دارای کارگاهها ( درصد 1جدول شماره )    

 ردیف

 عنوان عامل / شرایط زیان آور

کارگاههای درصد

دارای عامل زیان 

 آور

درصد شاغلین در 

 معرض خطر

درصد کارگاه های 

کننده کنترل

 عامل زیان آور

 %2.78 %23 %24 صدا 1

 %4.31 %28 %41.9 شیماییآور  عوامل زیان 2

 %4.42 %30 %41.7 وضعیت نامناسب بدن حین کار 3

 

دارای عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی بوده و یا از بر اساس آمار پیش گفت بخش قابل توجهی از درصد کارگاههای کشور 

شاغلین بیش از نیمی از کارگاههای کشور در معرض نظر وضعیت ارگونومی دارای شرایط نامناسبی هستند. به طوری که 

بر اساس ارزیابی های انجام شده  و کار می کنندحداقل یکی از ریسک فاکتورهای فیزیکی، شیمایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی 

 .دارندو مدیریتی مهندسی  -توسط بازرسین بهداشت کار  نیاز به اقدامات کنترلی و مداخله ای و پیشگیرانه فنی 

 

 

 

 هدف: 
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پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی کارفرمایان از  تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت برنامه،هدف از اجرای این 

ی کار مین، حفظ و ارتقای سالمت نیروأت تی به آنهادر حوزه سالمت محیط کار در راستایراطریق واگذاری نقش نظ

از  ابزاری جهت کمک به بازرسان و ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ای در شبکه بهداشت و درمان کشور ارائه و

 تمرکزو طریق پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و واگذاری حداکثری خدمات غیر حاکمیتی به این بخش 

آن  موجود در این بخش و ارتقاء برای جبران کاستی های به فعالیت های حاکمیتیخدمات بازرسی بهداشت حرفه ای 

حفظ و ارتقاء تامین،  از طریق استقرار نظام خود اظهاری در زمینه بهداشت محیط کار توسط کارفرمایان به منظور

 سطح سالمت نیروی کار کشور می باشد. 

 

 دامنه شمول:
نظارت  حوزهماتی که در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدنفر شاغل  25باالی کارفرمایان کلیه کارگاههای 

 بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت قرار دارند تحت پوشش این طرح می باشند.

 

 

 اهداف اختصاصی 
 پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی کارفرمایان  تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت -1

 کنترل، کاهش یا حذف عوامل تهدید کننده سالمت در محیط کار -2

 ارتقاء کمی و کیفی بازرسی بهداشت حرفه ای و استمرار آن در سیستم  -3

 کاهش حوادث شیمیایی و پرتویی -4

 مطابق با وظایف قانونی نسبت به رعایت اصول بهداشت کار  کارفرمایانارتقا نگرش  -5

 بیماریهای ناشی از کار کشور.و بروز  کاهش میزان شیوع  -6

 بیماریهای ناشی از کار.ناشی ازکار افتادگی و معلولیت و غرامت و دستمزد درمانی، های  کاهش هزینه -7

 کاهش پرونده های قضایی در خصوص جرایم بهداشت حرفه ای با انجام اقدامات پیشگیرانه -8

 افزایش رضایتمندی شغلی شاغلین -9

  کاهش غیبت های کاری ناشی از آسیب های شغلی -10

 افزایش بهره وری و بازدهی تولید -11

 

 استراتژیها
 در راستای کاهش جرایم و تخلفات بهداشت حرفه ای جلب مشارکت کارفرمایان  .1

 حرفه ای و بهبود سیستم بازرسی بهداشت توسعه .2

  تصمیمات اداریتوسعه و تقویت مقررات و  .3

 با رویکرد سیستماتیک محیط کار نظارت، پایش و ارزشیابیممیزی، تقویت سیستم  .4

 اطالعاتبهبود سیستم ثبت، گزراش دهی و تحلیل  .5
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 و بین بخشی ها و ارتباطات درون بخشی ی همکاری توسعه .6

 

 فعالیتها بر مبناي استراتژي ها:

 

 جلب مشاركت كارفرمایان در راستاي كاهش جرایم و تخلفات بهداشت حرفه اي استراتژي:  

 

 ها یتفعال

 توسط وزارت بهداشت عمل می کنند جاری کشور و که وفق مقررات  یرتبه بندی و اعطای نشان سالمت به کارگاههای

 معاونت بهداشت

 بیشتر آنان جلب مشارکت در راستای مسئولیت پذیری کارفرمایان و  تشویقی سیاست هایگیری پیش بینی و بکار

 توسط معاونت بهداشت و یا حوزه های تابعه

  پیشرفت به سمت خودکفایی از که  کارفرمایان و کارگران را در نوین فراهم نمودن موقعیت های آموزشی  گسترده و

 .طریق آموزش، خدمات مشاوره فنی و اجرا حمایت کند

 مشاوره و مشارکت در طرح جهت ای  جذب دانش آموخته بهداشت حرفه برایکارفرمایان و متقاعد نمودن  توجیه

 خوداظهاری 

 ایش آگاهی آنان در زمینه مجاب نمودن کارفرمایان برای اجرای شیوه های کنترلی هزینه اثر بخش و کارآمد و افز

 منافع حاصل از رفع نواقص بهداشتی برای کارفرمایان

 

 و بهبود سیستم بازرسی بهداشت حرفه ايتوسعه استراتژي :  

 فعالیت ها

 و پیشگیری از وقوع تخلفات در زمینه ی ایجاد انگیزش برای کارفرمایان توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای 

   برای برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف توجیه قضات  بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه یتوانمند سازی 

 شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ایعملکرد بر  بازرسان بهداشت حرفه ای نظارت تشدی  

 

  توسعه و تقویت مقررات و تصمیمات ادارياستراتژي : 

 ها یتفعال  
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  توسط مرکز سالمت محیط و  زمینه خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت محیط کارتصمیمات اداری در تدوین

 کار

  الزام کلیه کارفرمایان  به صدور دستورالعمل بکار گیری مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاه های مشمول جهت

 توسط وزارت بهداشتقانون کار  93تبصره ماده رعایت 

 با رویکرد سیستماتیک ارزشیابیو  پایشنظارت ، ممیزي ،  سیستم تقویتاستراتژي:    

 ها یتفعال  

  ذیصالح توسط کارفرمایان دانش آموختگان بهداشت حرفه ایجذب 

  ساعته ممیزی بهداشت حرفه ای  16توانمند سازی مسئوالن بهداشت حرفه ای کارگاه ها با گذراندن دوره ی آموزشی

 توسط مراجع مورد تأیید معاونت بهداشت

 

 تدوین برنامه خوداظهاری در چارچوب برنامه ابالغ شده از مرکز سالمت محیط و کار 

 به کارگاه های مشمول مدون با توجه به شرایط و امکانات خاص هر معاونت بهداشتی ابالغ برنامه خوداظهاری 

 (1شماره  پیوست) ارسال چک لیست های تدوین شده برای کارفرمایان و یا نمایندگان آنها 

  توجیه مسئوالن بهداشت حرفه ای صنایع برگزاری جلسات جهت 

  ارائه بازخورد به کارفرما در خصوص نتایج حاصل از بررسی بازرسان بهداشت حرفه ای 

 و آنالیز توسط  بازرسان بهداشت حرفه ای و تحلیل  اظهاری جهت نظارت پیش بینی حد نصاب گزارشات خود 

 اطالعات تحلیلدهی و  گزارشاستراتژي: بهبود سیستم ثبت، 

 ها یتفعال        

   (1خوداظهاری ) پیوست شماره تدوین چک لیست های 

  (2پیوست شماره )توسط مرکز سالمت محیط و کار متناظر با چک لیست های خود اظهاری راهنما هایتنظیم 

 مربوطه توسط مرکز سالمت محیط و کارخود اظهاری در سامانه  فرایندهای  طراحی 

  توسط کارفرمایان خوداظهاری  هایفرم ارسالپیش بینی فرایند دسترسی و 

  ای مراکز بهداشتی  بازرسان بهداشت حرفهتوسط امکان دریافت و رؤیت فرم تکمیل شده خوداظهاری فراهم نمودن 

 توسط معاونت بهداشت برای سطوح باالتراجرای برنامه خوداظهاری گزارش دهی  تدوین فرمت 
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 توسط معاونت بهداشت های گزارش دهی جهت کاربران تاستفاده از فرم تهیه راهنمای 

 توسط مرکز سالمت  تدوین شاخص )ها( ازطریق داده های بدست آمده و دستورالعمل  فرمولهای محاسبه شاخص ها
 محیط و کار

 تحلیل داده ها واطالعات 

 و بین بخشی ها و ارتباطات درون بخشی ي همکاري استراتژي: توسعه

 ها یتفعال

 توسط مرکز سالمت محیط و کار معاونت های بهداشتی دانشگاههای تابعه توجیه 

 برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاههای ذیربط  

 جلب مشارکت دستگاه قضایی و توجیه قضات رسیدگی کننده به جرایم و پرونده های بهداشتی 

 
 


