
 

  

                                                               مدیر عامل محترم شرکت

  با سالم

  موضوع : روند کار  مسئول بهداشت حرفه اي ( اهمیت و اولویت وظایف و مسئولیتها )

ل بهداشت حرفه اي شرکتها ، با توجه به وجود برخی ناهماهنگی ها و مشکالت در روند کاري کارشناسان محترم مسئواحتراماً ، 
بدینوسیله موارد ذیل جهت اقدام بحضور اعالم میگردد.مقتضی است دستور فرمائید در صورت وجود موانع و مشکالت ذیل ، مراتب 

  بنحو مقتضی رفع و گزارش آن را به مرکز بهداشت ارسال نمایند.

) مسئول و مدیر برنامه هاي سالمت محیط کار و کارشناس بهداشت حرفه اي شرکت ( بصورت تمام وقت و یا پاره وقت  -1
کارگران آن شرکت بوده و مسئولیت برنامه ریزي و اجراي کلیه برنامه ها بر اساس حدود وظایف تعیین شده بر عهده 

 ایشان میباشد.
ه اي حدود وظایف و مسئولیتهاي مسئول بهداشت حرفه اي توسط وزارت بهداشت تعیین گردیده و کارشناس بهداشت حرف -2

 مکلف است وظایف محوله را اجرا نماید.
 اجراي کلیه برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل : -3

 نوع قرارداد ، مدت زمان حضور و شرایط و برنامه کاري کارشناس و سایر موارد مربوطه طبق آئین نامه اجرایی  -
 قانون کار  93کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مطابق ماده  -
 قانون کار 91محیط کار و کارگران طبق ماده کنترل و نظارت بر  -
 شناسایی و ارزیابی محیط کار و کارگران طبق دستورالعمل اجرایی -
 قانون کار 91ارگونومیکی ) طبق ماده  –شیمیایی  –برنامه هاي کنترل عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی  -
 قانون کار 91آموزش شغلی و عمومی کارگران طبق ماده  -
 قانون کار 92لی  طبق ماده معاینات شغ -
 مورد در وظایف کارشناسان قید گردیده 30و سایر برنامه هاي محوله که بیش از  -

قانون کار میباشد و به هیچ  156، 95،  94،  93،  92،  91،  85بر اساس آئین نامه هاي مربوطه وزارت بهداشت و یا مطابق مواد 
  بدیهی است در صورت عدم رعایت ، تخلف محسوب میشود.عنوان با نظر م سالیق فردي اجرایی نمیگردد.

برنامه حضور مسئول محترم بهداشت حرفه اي مطابق نظر مرکز بهداشت و با توجه به تعداد پرسنل ، شرایط کار کارگران ،  -4
کار  نوع مواجهات شغلی و عوامل زیان آور محیط کار و ... تعیین میگردد..در صورت عدم رعایت ساعات موظفی در محیط

  با توجه به اهمیت ارائه خدمات سالمت شغلی تخلف محسوب میگردد. 
و با توجه به اهمیت صیانت و حفظ سالمت کارگران ، الزم است بمنظور حسن انجام امور ، امکانات و  3با عنایت به بند  -5

ر و تجهیزات اداري ، شرایط الزم کاري در اختیار مسئول محترم بهداشت حرفه اي قرار گیرد.این شرایط از اتاق کا
کامپیوتر ،اینترنت ، تجهیزات گرفته تا همکاري سایر مسئولین مربوطه اعم از اداري و .... خواهد بود.قابل ذکر است که این 

 موارد در بازرسی ها ارزیابی و در صورت عدم اقدام و رعایت موضوع ، مراتب به جنابعالی اعالم خواهد شد.
عوامل زیان آور محیط کار با اولویت کنترل صدا ، کنترل عوامل ارگونومیکی ، کنترل عوامل  برنامه هاي مربوط به کنترل -6

شیمیایی و معاینات شغلی کارگران ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ، آموزش کارگران ، ارزیابی و شناسایی و آالینده 
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اجراي این اولویتها و سایر برنامه هاي  سنجی محیط کار از مهمترین وظایف مسئول محترم بهداشت حرفه اي بوده و
دیگر که در حدود مسئولیتها تعیین گردیده است مستلزم مساعدت و حمایت کامل و ویژه جنابعالی بمنظور اجراي اصولی و 

 اثربخش برنامه هاي سالمت محیط کار و کارگران خواهد بود.
سازي و چشم پوشی از اجراي ناقص و یا نادرست برنامه تبعات و عواقب هر گونه سهل انگاري ، کوتاهی ، توجیه ، ساده  -7

هاي بهداشت حرفه اي به هیچ عنوان قابل جبران نبوده و این مهم منبعد با حساسیت بیشتر از سوي مرکز بهداشت مورد 
 پیگیري و نظارت قرار خواهد گرفت.

رگران برنامه هاي مربوطه را با حساسیت از جنابعالی نیز انتظار جدي دارد بیش از پیش در حوزه سالمت محیط کار و کا -8
 کامل کنترل و نظارت فرمائید.

، مطابق مواد قانون کار و آئین نامه هاي وزارت بهداشت ، کارفرما مکلف است شرایط  6عالوه بر مراتب یاد شده در بند  -9
یط کار و کارگران میباشد.راهکار شاخص از الزامات مح 2محیط کار سالم و صیانت از نیروي کار را اجرا نماید. در واقع این 

 هدف اساسی از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار خواهد بود. 2دستیابی به این 

براي مسئولین  3/7/98و  2و جلسات توجیهی در تاریخهاي  98در این راستا با توجه به مکاتبات انجام شده از ابتداي سال 
کنترلی و بهسازي محیط کار الزام آور بوده و باید در شرکتهاي داراي  –الحی محترم بهداشت حرفه اي ، اجراي اقدامات اص

عوامل زیان آور بر اساس ارزیابی و آالینده سنجی و نواقص اعالم شده بازرسین مرکز بهداشت تا قبل از پایان سال اجرایی و 
اساس الزامات قانونی ( اعالم نواقص /  گزارش اقدامات به مرکز بهداشت اعالم گردد.بدیهی است در صورت عدم اقدام ، بر

  ماهه ، مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیري خواهد شد. 4اخطاریه بهداشتی ) حداکثر در مهلت 

اجراي اصولی برنامه هاي سالمت محیط کار و کارگران ، مستلزم فراهم نمودن امکان و شرایط کاري متناسب و قابل  -10
فه اي در حدود وظایف ، مسئولیتها و اختیارات ایشان با حمایت و مساعدت ویژه قبول براي مسئول محترم بهداشت حر

 میسر خواهد بود. 

ضمن اینکه تامین این شرایط تکلیف قانونی بوده و ایجاد محیط کار سالم ، کنترل خطرات و  عوامل زیان آور  محیط کار و 
 کارفرما میباشد. اجراي سایر برنامه هاي سالمت شغلی از وظایف و تکالیف قانونی

مسئولیت انجام مراتب فوق بر عهده جنابعالی ( کارفرما ) بوده و مسئول محترم بهداشت حرفه اي نیز بعنوان مجري برنامه  -11
 ها در حدود وظایف قانونی پاسخگو خواهد بود.

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  


