
 

  

  فوري                                                             مدیر عامل محترم شرکت
  با سالم
ارزیابی عملکرد کارشـناس محتـرم بهداشـت    ضمن تقدیر از تالش و زحمات کارشناسان بهداشت حرفه اي ، باطالع میرساند احتراماً ، 

ال از سوي بازرسان مرکز بهداشت در بازدید ها و یـا در واحـد بهداشـت حرفـه اي     تا پایان س 22/10/98حرفه اي آن شرکت از تاریخ 
  اقدام مسئول محترم بهداشت حرفه اي آن مدیریت بحضور اعالم میگردد.هد شد.لذا موارد ذیل جهت انجام خوا

است مسـتندات مـوارد    برنامه و فعالیت منظور گردیده و الزم 25 ( پیوست نامه ) در فرم ارزیابی مسئول بهداشت حرفه اي -1
 فوق بطور اصولی تهیه و تدوین و آماده ارائه باشد.

 در ارزیابی عملکرد برنامه ها ، میزان اثربخشی و اجراي فرایندي هر برنامه مورد انتظار میباشد. -2
(فیزیکـی ،  اصالحی محـیط کـار    –آیتم بدلیل اهمیت برنامه هاي کنترلی  11تم  فرم ارزیابی کارشناسان  تعداد  آی 25  از -3

 به برنامه هاي کنترلی میباشد. رگونومی ، شیمیایی و ... ) مربوطا
پـیش بینـی    " بطور فرایندي اجراي کامل اقـدامات مـورد انتظـار   "از آنجا که در هر یک از برنامه هاي بهداشت حرفه اي  -4

 گردیده ، لذا از ذکر این اقدامات ، فعالیتها بطور جداگانه خودداري گردیده است.
وان مثال : در برنامه صدا کلیه اقدامات الزم که در این راستا مـی بایسـت انجـام گیـرد در چـارچوب ایـن برنامـه        بعن -

 بایستی پیش بینی و اجرایی شود.
 اجراي برنامه سالمت عمومی اعم از :   -5

وان ، دخانیـات  آموزش شاغلین در خصوص بیماریهاي غیر واگیر ( دیابت ، فشارخون ، و ... ) ، تغذیه سالم ، سالمت ر -
 ، فعالیت بدنی ، و ....

انجام برنامه هاي مداخله اي  اعم از : خودمراقبتی ، کنتـرل و پیشـگیري از بیماریهـاي غیـر واگیـر بـویژه از طریـق         -
 معاینات شغلی  ، تغذیه سالم از طریق مداخله در حذف و کاهش قند ، نمک ، چربی و ...  ، کنترل دخانیات و ... 

گـروه تقسـم بنـدي     3در پایان ارزیابی عملکرد هر یک از کارشناسان ، همکاران بر اساس نتایج ارزیابی در  مطابق مقررات -6
 خواهند شد.

 همکارانی که داراي عملکرد مطلوب و رضایت بخشی هستند ، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. -
در جهت ارتقاء عمکـردي و اجـراي   همکارانی که داراي عملکرد متوسطی هستند پیگیري و حمایتهاي مرکز بهداشت  -

و انتظار این هست که این همکاران نیز در یک اي در شرکتهاي مربوطه خواهد بود اصولی برنامه هاي بهداشت حرفه
ماهه از نظر اجراي برنامه هاي سالمت محیط کار و کارگران در حدود کارشناسان بهداشـت   6تا  3بازه زمانی حداکثر 

 ب قرار گیرند.حرفه اي با کارکرد مطلو
ادامـه فعالیـت    "، مطابق مقررات اقـدام خواهـد شـد.(    براي همکارانی که عملکرد پائین تر از حد انتظار داشته باشند  -

 "گزارش مکتوب نتیجه ارزیابی کارشناس به مدیر عامل شرکت" ،  "مشروط کارشناس بهداشت حرفه اي در شرکت
  "هت اصالح روند فعالیت و اجراي اصولی برنامه هاي سـالمت شـغلی  ماهه ج 3صدور اخطاریه در یک بازه زمانی "، 

  و ... طبق آئین نامه از سوي مرکز بهداشت اجرایی خواهد شد.)
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