
 

 
  سرکار خانم فهیمه ترکمن، مسئول محترم فنی  شرکت آباد راهان ایمن صنعت کاسپین 

  سرکار خانم طاهره عیوضلو، مسئول محترم فنی  شرکت آباد گران سالمت گستر
 جناب آقاي حامد عسکري ، مسئول محترم فنی  شرکت آرمان پایش جاوید آریا

 مون فرایند سبزجناب آقاي رضا قائمی، مسئول محترم فنی  شرکت آز

  جناب آقاي حسن کریمی، مسئول محترم فنی  شرکت ابتکار نوین البرز
 جناب آقاي امیر حسینی، مسئول محترم فنی  شرکت پویا طب سینا

 جناب آقاي مرتضی احمدي، مسئول محترم فنی  شرکت پیرایش صنعت سبز قزوین

 سرکارخانم الهام بختیاري، مسئول محترم فنی  شرکت رمز سالمت

 سرکار خانم فاطمه فصیح رامندي، مسئول محترم فنی  شرکت سالمت محور پارس پیشه

 جناب آقاي رحمان صفري، مسئول محترم فنی  شرکت مروجان سام صنعت

  جناب آقاي احمد رضا رضایی، مسئول محترم فنی شرکت ایمن پایش سبز پردیس
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  با سالم
احتراماً ، در خصوص نظارت بازرسین مرکز بهداشت در برنامه ارزیابی و آالینـده سـنجی محـیط کـار کارگاههـا ،      

  کارخانجات و صنایع ، موارد ذیل جهت استحضار و اقدام بحضور اعالم میگردد.
کیفـی برنامـه آالینـده سـنجی     ارتقاء کمی و  98رویکرد واحد بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت در سال  -1

محیط کار بمنظور شناسایی و  ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و اجراي برنامه هاي مربوط به کنتـرل  
عوامل بطور اصولی و با هماهنگی و در چارچوب مسئولیتهاي محوله با مسـئولین محتـرم فنـی شـرکتها     

 میباشد.
اجراي اصولی فرایند کار بوده و اعالم نواقص احتمالی  انجام نظارت کارشناسان مرکز بهداشت در راستاي -2

 و ارتقاء بوده است.در روند برنامه ، بمنظور بهبود 
رعایت موارد مربوط به ارزیابی اولیه و مستندات مربوطه و هماهنگی مسئول محترم فنی با بازرسین مرکز  -3

نامه بوده و انجام مطلـوب و در  بهداشت و مسئول بهداشت حرفه اي کارخانه در راستاي اجراي اصولی بر
 حد انتظار این مهم با هماهنگی بیش از پیش میسر خواهد بود.

روز  3با توجه به  عدم امکان تامین خودرو در طول تمام ایام هفته ، مرکز بهداشت در طول هفته بمـدت   -4
سـئولین  نسبت تامین خودرو جهت نظارت بر برنامه آالینـده سـنجی کارخانجـات در نظـر گرفتـه است.م     

محترم فنی شرکتها در صورت انجام آالینده سنجی کارخانجات خارج از برنامـه مرکـز بهداشـت ، اجبـاراً     
 نسبت به تامین خودرو جهت حضور بازرس این مرکز ، راساً اقدام نمایند.

و  از همکاران مسئول فنی شرکتها انتظار جدي دارد در این راستا هماهنگی و تعامل الزم را داشته باشـند  -5
 نظرات خود را با استان و یا به واحد بهداشت حرفه اي این مرکز ارائه فرمایند.
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