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 اقداماتی که در حوزه معاونت بهداشتی باید انجام شود به شرح زیر می باشد:بطور کلی 

انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با کارشناسان بهداشت حرفه ای سطوح تابعه جهت اجرای طرح با مشارکت  -1

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاه ها که دوره آموزشی مذکور را سپری مسئولین بهداشت حرفه ای 

 نموده باشند.

قاعد متمعرفی برنامه و  ها و اقداماتی نظیر: برگزاری نشست های توجیهی،جلب مشارکت کارفرمایان با رویکرد -2

رعایت اصول بهداشتی کارفرمایان با توجه به مسئولیت های قانونی ایشان، منافعی که مجاب نمودن  و نمودن

 کارگیری سیاستهای تشویقی و ایجاد انگیزه در کارفرمایان. عاید کارفرما می شود و به

برپایی کارگاه آموزشی و توجیهی برای کارفرمایان مشمول برنامه خوداظهاری جهت ارائه آموزش های الزم  -3

 در زمینه نحوه تکمیل این چک لیست ها. 

و جلسات توجیهی برای مقامات قضایی رسیدگی کننده به تخلفات بهداشتی برگزاری کارگاه های آموزشی  -4

 کارفرمایان و تدوین راهنما ها و مجموعه های آموزشی الزم. 

ارسال گزارش اقدامات به عمل آمده توسط سطوح تابعه به معاونت بهداشتی و تجمیع و ارسال آن به همراه  -5

 ین مرکز.مستندات از طریق سیستم اتوماسیون اداری به ا

 مالحظات:

تکمیل چک لیست خوداظهاری توسط مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار منوط  -1

برگزار شده توسط مراجع مورد تأیید  "آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه ای"آموزشی به سپری نمودن دوره 

 ساعت می باشد. 16معاونت بهداشت و دریافت گواهی گذراندن این دوره به مدت 

ورتی که کارگاه فاقد مسئول بهداشت حرفه ای واجد شرایط موصوف باشد کارفرما می تواند دانش در ص -2

آموختگان بهداشت حرفه ای مورد تأیید مراکز بهداشتی )که دوره آموزشی مذکور را گذرانده( را برای تکمیل 

 چک لیست های خوداظهاری به کار گیرد.

های خوداظهاری در کارگاه های درجه یک سه بار )هر چهار ماه بازه زمانی و تعداد دفعات تکمیل چک لیست  -3

دو بار )هر شش ماه یک بار( در سال می باشد. عالوه بر تعداد دفعات  3و  2یکبار( و در کارگاه های درجه 

مذکور، در موارد مورد نیاز نظیر داشتن تغییر در فرایند، محصول و پروسه نیز کارفرمایان یا مسئول بهداشت 

 ای کارگاه ها باید به مرکز بهداشت مربوطه این امر را رسماً، اطالع دهند. حرفه



بازرسان بهداشت حرفه ای باید بر گزارشات خوداظهاری کارفرمایان نظارت نموده و در صورت ارائه  -4

گزارشات خالف واقع، پس از حداکثر سه بار تذکر، در خصوص کارفرمایان خاطی اقدام قانونی الزم را به 

ای کارگاه نیز در این رابطه محرز شود پس از دوبار آورده و در صورتی که تخلف مسئول بهداشت حرفهعمل 

 تذکر کتبی و تکرار مجدد تخلفات مجوز صالحیت ادامه کار وی توسط مراکز بهداشتی تمدید نخواهد شد.

 


