
 بِ ًبم خذاًٍذ بخشٌذُ هْرببى

 قبًَى هذيريت پسوبًذّب 5سالهت عَاهل اجرايي هبدُ راٌّوبی اجرای برًبهِ 

 

  بیبى هسئلِ

ضَابط تبهیي ٍحفظ سالهت  بِ تذٍیي ٍاػالم قبًَى هذیریت پسوبًذّب ٍزارت بْذاشت ، درهبى ٍآهَزش پسشکی هَظف است ًسبت 5هطببق بب هبدُ 

هشغَل بکبر هی ببشٌذ ، اقذام ًوبیٌذ  هختلف جوغ آٍری ، حول ًٍقل ، جببجبیی ، ببزیبفت ،پردازش ، اًببر ٍدفغ پسوبًذّب شبغلیٌی کِ در هراحل

 دستَرالؼول "هلی ٍبیي الوللی بب تببدل ًظر بب صبحبٌظراى ، هجوَػِ ای تحت ػٌَاى  در ایي راستب ضوي بررسی هستٌذات هَجَد در سطح.

بِ تبییذ ٍزیر بْذاشت  20/4/86گردیذُ کِ در تبریخ  تذٍیي "قبًَى هذیریت پسوبًذّب  5ٍاهل اجرایی هشوَل هبدُ سالهت ، ایوٌی ٍبْذاشت ع

است   بب قبًَى هَصَف اجرای هفبد دستَرالؼول برای کلیِ هذیریتْبی اجرایی پسوبًذّب الساهی ،درهبى ٍآهَزش پسشکی رسیذ ٍهطببق

 

 :ّذف کلي

 پسوبًذّب قبًَى هذیریت 5هبدُ ى حفظ ٍ ارتقبی سالهت ػَاهل اجرایی تبهی  سالهتی  سطح  ارتقبی

 :اّذاف اختصبصي

  92ٍضؼیت هَجَد در سبل %  50ارتقبی سطح آگبّی هذیراى اجرایی ٍ ػَاهل اجرایی پسوبًذّب  بِ هیساى 

  دادُ شَداًجبم  92هؼبیٌبت هذیراى اجرایی ٍ ػَاهل اجرایی پسوبًذّب   تب پبیبى. 

 اقذام ًوبیٌذ 92ًسبت بِ اًذازُ گیری ػَاهل زیبى آٍردر هؼرض هذیراى اجرایی ٍ ػَاهل اجرایی پسوبًذّب   تب پبیبى  کبرفرهبیبى. 

 اقذام ًوبیٌذخبًِ بْذاشت کبرگری/ ایستگبُ بْگر/ببکس هخصَص زببلِ ّبی ػفًَی برای ٍاحذ ایوٌی بْذاشت کبرفرهبیبى ًسبت بِ تبهیي 

  ِهذیریت پسوبًذ هطببق فرهت ارائِ شذُ بٌوبیٌذ  تذٍیي برًبهِ ػولیبتیکلیِ هسئَلیي بْذاشت حرفِ ای اقذام ب 

  ػَاهل اجرایی پسوبًذّباجرای برًبهِ ّبی آهَزشی هطببق سرفصل ّبی دستَرالؼول برای 

 شبخص ّب

  آموزش داده شدههذیراى اجرایی درصد 

  آموزش داده شده ػَاهل اجراییدرصد 

 نموده اند مراكس مشمول كه اقدام به اندازه گيري عوامل زيان آور مشاغل عوامل اجرايي پسماندها درصد 

 انجام داده اند مراكس مشمول كه معاينات سالمت شغلي عوامل اجرايي پسماندها درصد 

 

 

 



 اًتظبرات از هسئَلیي بْذاشت حرفِ ای عضَ کویتِ حفبظت فٌي ٍ بْذاشت کبر ٍاحذ ّبی کبری

 هطبلؼِ کبهل ٍ آشٌبیی بب برًبهِ ٍ ًحَُ اجرای آى  -1

 طرح هَضَع در یک از جلسبت کویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاشت کبر -2

 هطببف الگَی ارائِ شذُ  تذٍیي برًبهِ ػولیبتی ٍاحذ کبری بب در ًظر گرفتي اّذاف ایي برًبهِ -3

 برگساری جلسبت آهَزشی برای هذیراى ٍ سرپرستبى -4

  بِ آهَزشگبُ بْذاشت حرفِ ایدٍرُ آهَزشی برای شرکت در ػَاهل اجرایی  هؼرفی  -5

 خاوٍ بُداشت کارگری برای جمع آيری زبالٍ َای عفًوی ایستگاٌ بُگر یا safety Boxخرید  -6

 ّبی الزمارائِ راّْبی کٌترلی سبدُ ٍ کن یب بؼضب بذٍى ّسیٌِ ٍ اجرای بْسبزی  -7

 ارائِ گسارش فٌی تصَیری بِ بْذاشت حرفِ ا ی استبى جْت درج در سبیت -8

 اػالم شذُ از طرف هرکس بْذاشت  شرکت در جلسبت آهَزشی هرتبط بب برًبهِ -9

 در سطح ٍاحذ کبری قبًَى هذیریت پسوبًذ 5هبدُ  پَستر ّبیًصب  -10

 .قبًَى هذیریت پسوبًذ در هحل کبر هسئَل بْذاشت حرفِ ای الساهی است 5ٍجَد دستَرالؼول هبدُ  -11

 دستَرالؼول ّبی کٌترلیاجرای برًبهِ ّبی تشَیقی بیي کبرگراى برای رػبیت  -12

 بیي کبرگراى قبًَى هذیریت پسوبًذ 5هبدُ  بب تَزیغ پوفلت ّبی هرتبط -13

 حصَل بِ ًتیجِ ٍ پیگیری ارجبػبت تب ػَاهل زیبى آٍر در هؼرض ػَاهل اجراییاًجبم هؼبیٌبت سالهت شغلی هتٌبسب بب  -14

 دقت در هؼبیٌبت قبل از استخذام ٍ بکبرگیری افراد هتٌبسب بب ٍضؼیت جسوی ٍ رٍحی آًْب در هشبغل -15

 ارائِ آهبر ٍ ػولکرد اقذاهبت اًجبم شذُ از طریق سبیت -16

اتی طرف قرار داد با شُرداری مز جملٍ شرکت َای خدالزم بٍ ذکر است شرکت َای خدماتی کٍ تمام عملیات اجرایی آوُا با پسماود است ا

درصد عًامل اجرایی خًد را برای آمًزش بٍ آمًزشگاٌ بُداشت حرفٍ ای معرفی  50درصد سرپرست َای ي مدیران ي َمچىیه  90بایستی 

 .ومایىد

 

 
 
 
 

 

 بْذاشت حرفِ ا ی استبى قن

 


