
 

 

 

 شرح وظایف:

 

 يا حرفِ ثْذاضت جبیگبُ ثب مبرمٌبى ٍ مبر ثْذاضت ٍ فٌی حفبظت مویتِ اػضبء ، هذیراى ًوَدى آضٌب 

 مبرمٌبى سالهتی ثب هرتجط هَارد ٍ درثیوبرستبى

 جلسبت در ثْذاضتی ٍ حفبظت هطنالت ٍ هسبئل طرح مبرٍ ثْذاضت ٍ فٌی حفبظت مویتِ تطنیل 

 مبر هحیط سبزي سبلن ٍ ًَاقص رفغ جْت ثیوبرستبى هذیر ثِ الزم پیطٌْبدات ارائِ ٍ مویتِ

 تصویوبت ثررسی رٍش ثِ پیطٌْبدي فرم اسبس ثر هرثَطِ ثْذاضت هرمس ثِ مویتِ صَرتجلسبت ارسبل 

 پیگیري هسئَل ًوَدى هطخص ٍ جذیذ تصویوبت اتخبر سپس ٍ قجلی جلسِ

 ارائِ ٍ مبر هحیط آٍر زیبى ػَاهل ثب توبس اسبس ثر ضغل ّر پرسٌل تؼذاد ٍ هَجَد ضغلْبي ضٌبسبئی 

 ٍ سبلن مبر اًجبم جْت الزم دستَرالؼولْبي ًَیس پیص ارائِ ٍ مٌترل جْت هتٌبست حلْبي راُ

 – ضیویبئی – فیسینی ػَاهل از ًبضی ثیوبریْبي ٍ ػَارض ایجبد از پیطگیري هٌظَر ثِ ثْذاضتی

 مبر هحیط رٍاًی ٍ ثیَلَشینی ، ارگًََهینی

 ِمٌترلی اقذاهبت ٍ مبر هحیط آٍر زیبى ػَاهل گیري اًذازُ جْت پیگیري ٍ ریسي ثرًبه 

 ملیِ اػالم ٍ تبسیسبت ٍ ثْذاضتی تسْیالت از ضذُ زهبًجٌذي ثرًبهِ طجق ثْذاضتی ثبزدیذ ٍ ثررسی 

 .اًْب رفغ جْت الزم پیطٌْبدات ٍ ثْذاضتی ٍ حفبظتی ًَاقص ٍ ایرادات

 ِمبر هحیط در حفبظتی ٍ ثْذاضتی هَازیي ٍ هقررات رػبیت ثِ ًسجت ضبغلیي سبزي آضٌب ٍ تَجی 

 خطر ثذٍى ٍ سبلن ، هطوئي مبر اًجبم ثراي الزم الؼولْبي دستَر تْیِ در هسئَالى ثب ّونبري ٍ 

 ثب لَازم ثَدى هتٌبست ٍ مبر هحیط در حفبظتی ٍ ثْذاضتی تجْیسات ٍ لَازم از صحیح استفبدُ ّوچٌیي

 مبر ًَع

 ػالقِ مبر ثْذاضت ٍ فٌی حفبظت اهر در مِ ضبغلیٌی تطَیق جْت ثیوبرستبى هذیر ثِ پیطٌْبد ٍ 

 .دارًذ جذیت

 ثِ ضبغلیي اثتالء از پیطگیري هٌظَر ثِ ادٍاري ٍ استخذام از قجل هؼبیٌبت اًجبم در الزم پیگیري 

 . هرثَطِ ثْذاضت هرامس ثِ حبصلِ ًتبیج ارائِ ٍ مبر از ًبضی ثیوبریْبي

 ِثراي( يا دٍرُ ٍ استخذام از قجل)  مبرگري هؼبیٌبت اًجبم جْت الؼول دستَر ًَیس پیص تْی 

 پسضل ّونبري ثب هَجَد ضغلْبي اختصبصی ٍ رٍتیي آزهبیطبت جذٍل تْیِ ٍ هَجَد ضغلْبي

 ضرایط ٍاجذ ػوَهی پسضل یب ٍ مبر طت هتخصص
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 ثراي  هٌبست ضغل تؼییي در ّونبري ٍ ثیوبرستبى هذیر ثِ أي حرفِ ثیوبریْبي هطنَك هَارد اػالم 

 قرار اثتالءآًْب هؼرض در یب ٍ ضذُ هجتال أي حرفِ ثیوبریْبي ثِ پسضنی ضَراي تطخیص ثِ مِ ضبغلیٌی

 دارًذ

 ایوٌی درمویتِ ٍارایِ هَارد ٍتحلیل ٍتجسیِ ضبغلیي مبر از ًبضی ثیوبریْبي ٍ حَادث آهبر ثجت 

 مبر ٍثْذاضت

 آهَزضی پَسترّبي ًصت ّوچٌیي ٍ هتٌبست فردي حفبظت ٍسبیل از صحیح استفبدُ ٍ تْیِ ثر ًظبرت 

 . مبر هحیط در حفبظتی ٍ ثْذاضتی

 ِهَري جًَذگبى ٍ حطرات ثب هجبرزُ - هٌبست تَْیِ -)  مبر هحیط سبلوسبزي زهیٌِ در اقذاهبت ملی ، 

 ( فبضالة ٍ زثبلِ ثْذاضتی دفغ ٍ صحیح آٍري جوغ ثر ًظبرت ، سبلن ثْذاضتی آة تبهیي

 ػَاهل ٍ هؼبیٌبت ًتبیج ثیي دار هؼٌی راثطِ ًوَدى هطخص ٍ سبلیبًِ هؼبیٌبت ًتبیج خالصِ ثررسی 

 ضذُ ایجبد ثیوبریْبي ٍ ضغل تفنیل ثِ مبر هحیط هَجَد

 زهیٌِ در ػلوی اطالػبت افسایص جْت در هرثَطِ گردّوبئیْبي ٍ ثبزآهَزي ّبي دٍرُ در ضرمت 

 يا حرفِ ثْذاضت

 حریق اطفبي ٍ ًطبًی آتص ٍسبئل مبرثرد ًحَُ در ضبغلیي آهَزش 

 درثْبي ، حریق اطفبء سیستن قجیل از ثیوبرستبى در هَجَد حفبظتی سیستوْبي از هستور ثبزدیذ 

 غیرُ ٍ ّب ًردُ ، پلنبى ، اضطراري خرٍج

 ازجولِ زیست ٍهحیط اي حرفِ ثْذاضت ثب هرتجط استبًذارد قرراته ٍ الساهبت ثب آضٌبئی OHSAS ٍ 

RISK ASSESMENT ٍ HSE ٍ .... 

 ِتَلیذي ٍ ثیٌبثیٌی – اٍلیِ هَاد از اػن ضیویبئی هَاد ایوٌی لیست تْی  

 ِهذٍى ثصَرت ثیوبرستبى در اي حرفِ ثْذاضت ٍ ایوٌی هطی خط تْی 
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