
 

  

  مدیریت محترم شرکت
  مسئول محترم بهداشت حرفه اي شرکت

  با سالم
  برنامه آموزش شغلیاجراي اصولی ضوع : مو
  

  ، موارد ذیل جهت اقدام بحضور اعالم میگردد.و پیرو مکاتبات مربوطه  برنامه آموزش کارگراناجراي فرایند اً ، در خصوص احترام
جلسه یا جلسات آموزشی یک آموزش کارگران در شرکتها و کارگاهها ، به برگزاري متاسفانه مشاهده میگردد در اجراي برنامه  -1

با همین جلسات آموزش گروهی این برنامه در حد انتظار  براي گروههاي هدف بسنده نموده و با ارسال صورتجلسات آن ، تصور میشود اجراي
 اجرایی گردیده است.

گاهها ، وقتی از مسئولین ذیربط شرکت و یا مسئول بهداشت حرفه اي شرکت بند یک ، در بازرسی از شرکتها و کاربا توضیح  -2
سئوال میشود که چرا کارگران در زمینه خطرات شغلی ، عوارض ناشی از مواجهات شغلی ، اصول بهداشت محیط کار و کارگران و .... ، علت 

الم و سایر موارد دیگر اطالعات الزم را نداشته و موازین عدم رعایت موازین حفاظتی و بهداشتی توسط کارگران ، علت عدم انجام کار س
ند و نیم ، لکن کارگران رعایت نمی نمیکندر جواب اظهار میدارند که ما جلسات مکرر آموزشی برگزار میک بهداشت حرفه اي را رعایت نمیکنند،

 یا اظهار میدارند که علت موضوع براي شرکت نیز مشخص نیست.
باید اجراي برنامه آموزشی ، اهداف تعیین شده آنچه در اهداف برنامه عنوان میگردد این است که پس از در هر برنامه آموزشی  -3

صورت تحقق گردد.براي دستیابی به اهداف مورد انتظار ، باید فرایندکاري برنامه پیش بینی و اقدامات مورد انتظار اجرایی گردد.بدیهی است در 
 ناقص برنامه نباید انتظار داشت مسئول برنامه به اهداف خود دست یابد.اجراي یکی از اقدامات و یا اجراي 

اهداف معمول و مهم مسئول بهداشت حرفه اي در برنامه آموزش شغلی میتواند : ارتقاء آگاهی و دانش گروه هدف ،  تغییر رفتار ،  -4
 غلین باشد.انجام کار سالم ، رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی و ... در محیط کار از سوي شا

دستیابی به این اهداف اختصاصی که قابل اندازه گیري هستند نیازمند انجام اقدامات مرتبط و الزامات بوده که باید توسط مسئول بهداشت 
  حرفه اي پیش بینی و اجرایی گردد.

هداف پیش بینی شده فرایند هر برنامه آموزشی داراي اصول مشخصی بوده و نمیتوان با دخل و تصرف در آن انتظار داشت ا -5
تحقق گردد.در این فرایند ابزار و لوازم برنامه آموزشی اعم از : روش ها ، زمان  ، مکان ، کیفیت ، گروه هدف ، استمرار آموزش ، 

لها مقررات و دستورالعم –قوانین  - تدوین الزامات کنترل و نظارت ، بهبود مستمر ، ارزیابی ها ، تدابیر مربوط به تشویق و تنبیه ، 
 بهره گیري از امکانات روز ، نیاز سنجی ها و مواردي دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.، 

اهداف مواردي از بعضاً حتی در تعیین اهداف برنامه به اشتباه ، برگزاري جلسات آموزشی بعنوان هدف تصور میشود ، در صورتیکه  -6
 محسوب میگردد.ي جلسات صرفاً بعنوان یک فعالیت قید گردیده و برگزار 4مورد نظر در برنامه آموزشی در بند 

با عنایت به مراتب فوق ، انتظار دارد مسئولین محترم بهداشت حرفه اي با توجه به اولویت و اهمیت برنامه آموزش شاغلین ،  -7
قانون  91طبق ماده انجام اصولی برنامه را بطور سیستمیک و هدفمند اجرایی نمایند.بدیهی است ارزیابی روند اجراي این برنامه 

کار در بازرسی ها انجام و در صورت عدم انجام و یا اجراي ناقص و نادرست آن در شرکت از طریق الزامات قانونی ( اعالم 
 نواقص / اخطاریه ) اقدام خواهد شد.
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