
 

  بهداشت حرفه اي دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 شبکه بهداشت و درمان ابهر
 

 

  آئین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

بمنظور تامین مشارکت کارگران وکارفرمایان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار ؛ صیانت نیروي انسانی      : 1ماده 

حفظ و ارتقاء سالمتی کارگران و   و منابع مادي کشور در کارگاههاي مشمول و همچنین پیشگیري از حوادث و بیماریها ي ناشی از کار ،

، تشکیل کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه در سالم سازي محیطهاي کار 

 کارگاههاي کشور الزامی است .

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با اعضاء ذیل   نفر کارگر باشند ؛ کارفرما مکلف است کمیته اي به نام 25کارگاههائی که داراي    : 2ماده   

  هد : تشکیل د

  کارفرما یا نماینده تام اال ختیار او     - 1

  نماینده شوراي اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه      -2

  مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سر استاد کاران کارگاه     -3

  مسئول حفاظت فنی    -4

   مسئول بهداشت حرفه اي     -5

  حفاظت فنی و ایمنی کار باشد . مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیالن رشته   : 1تبصره   

بهداشت حرفه اي یا پزشک عمومی موردتائید مرکز      مسئول بهداشت حرفه اي می بایستی تر جیحاً فارغ التحصیل   : 2تبصره    

  بهداشت شهرستان باشد .

در برنامه هاي آموزشی و باز آموزي مربوط به حفاظت فنی   ت فنی وبهداشت کار با هزینه کارفرما با یستیاعضاء کمیته حفاظ  : 3تبصره    

  وبهداشت کار که توسط ارگانهاي ذیربط برگزار می گردد شرکت نمایند .

در کارگاه حضور نداشته   ضاء کمیتهنفر کارگر داشته باشند در صورتی که یک یا دو نفر از اع 100تا  25در کارگاههایی که بین    : 4تبصره  

می گردد مشروط بر آنکه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول  باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذ کور تشکیل 

  بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد .

جاب نماید با نظر مشترك و هماهنگ بازرس کار و کارشناس نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ای 25در کارگاهها یی که کمتر از   : 3ماده   

      بهداشت حرفه اي محل ، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود .

  در اینگونه کارگاهها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء بشرح ذیل تشکیل میگردد .  : 1تبصره   

  کارفرما یا نماینده تام اال ختیار وي   - 1

 نماینده شوراي اسال می کار یا نماینده کارگران کارگاه   -2 
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  مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه اي   -3 

صال حیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه اي براي اینگونه کارگاهها باید به تائید اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد     : 2تبصره    

.  

تشکیل می گردد مسئول حفاظت فنی وبهداشت حرفه    در کلیه کارگاههایی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفر   : 3تبصره   

و یا اداره کار محل حسب مورد   اي می تواند یک نفر باشد مشروط بر آنکه پس از آموزشهاي الزم که با هزینه کارفرما توسط مرکز بهدا شت

  وگواهی نامه الزمه را دریافت نماید .  تشکیل می گردد شرکت نموده

تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک    : جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید ال اقل هر ماه یکبار 4ماده    

   دبیر جلسه خواهد بود .نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نماید . تعیین زمان تشکیل جلسات وتنظیم صورتجلسات کمیته بعهده 

یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه اي کمیته   در مواقع ضروري یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیر کارخانه    : 1تبصره  

  تشکیل خواهد شد .

را براي کارگاه تشخیص دهد باید بیماري ناشی از کار   در صورتیکه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار احتمال وقوع حادثه یا    : 2تبصره  

  فوراً اقدام به تشکیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعالم به کارفرما ؛ به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه اعالم نماید.

کز کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورت جلسات تنظیم شده را به اداره کار و مر    : 3تبصره   

  بهداشت مربوطه ارسال نماید .

  وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بشرح ذیل است .   : 5ماده  

بهداشت حرفه اي در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت هاي  : وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و  6ماده  

  د .قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بو
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 وظا ئف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

طرح مسائل ومشکالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات ال زم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي    -1 

  محیط کار .

  .   انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وپیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرماي کارگاه   -2 

  همکاري و تشریک مسا عی با کارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان کار جهت اجراي مقررات حفاظتی و بهداشت کار   -3 

  .   ات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کارتوجیه و آشنا سازي کارگران نسبت به رعایت مقرر     -4 

    بهداشت کار عالقه و جدیت دارند .        پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که در امر حفاظت فنی و    -6

کار به ارگانهاي  پیگیري الزم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرمهاي مربوط به حوادث و بیماریهاي ناشی از   -7 

  ذیربط .

ه پیگیري الزم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواري بمنظور پیشگیري از ابتالء کارگران به بیماریهاي ناشی از کار و ارائ    -8

  نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .

ه مرکز بهداشت مربوطه و همکاري در تعیین شغل مناسب براي اعالم موارد مشکوك به بیماریهاي حرفه اي از طریق کارفرما ب   -9 

 1( موضوع تبصره            .  قرار دارند کارگرانی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه اي مبتال شده ویا در معرض ابتالء آنها 

  قانون کار ) 92ماده 

  جمع آوري آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم وتکمیل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه .    -10

  بازدید ومعاینه ابزار کار ؛ وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها .     -11

      .  کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت ساالنه حوادث   از کار ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی     -12 

بهداشتی و حفاظتی در محیط   نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهاي حرفه اي و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی ،     -13 

  کار .

  .   اعالم کانونهاي ایجاد خطر ات حفاظتی وبهداشتی در کار گاه      -14

ماشین آالت و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق  نظارت بر نظم وترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار       -15

 .    صحیح کار و کارگر در محیط کار

ت حفظ و ارتقا ء سطح هر کارگاه جه تعیین خط ومشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی      -16

               .    بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیري از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهاي شغلی

تهیه وتصویب و صدور دستورالعملهاي اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیري از ایجاد عوارض و  -  17

 یزیکی ؛ شیمیایی ؛ ارگو نومیکی ؛ بیولوژیکی و روانی محیط کار .بیماریهاي ناشی از عوامل ف
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 شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه اي درکمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

جایگاه  –مدیران اعضاء کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار وکارگران باجایگاه بهداشت حرفه اي درصنعت  -آشنا نمودن مدیر عامل  -١

 بهداشت حرفه اي در قوانین ایران واثرات مثبت رعایت دستورالعملهاي بهداشت حرفه اي درپیشرفت صنعت وسالمت کارگران.

  تهیه و ارسال برنامه حضور فعال مسئول بهداشت حرفه اي کمیته در کارخانه بر اساس جدول زیر : - 2

  ه .نفر حداقل یکروز در هفت 99تا  25کارخانجات داراي    -

  دو روزدر هفته .  نفر حداقل 499تا  100کارخانجات داراي  - 

  مرکز بهداشت کار .  نفر و باالتر به طور تمام وقت و فعال نمودن 500کارخانجات داراي  - 

اده و خانو  –عمومی    -با توجه به نیاز اعم از بهداشت فردي  اعالم برنامه آموزش بهداشت بر اساس رویکرد جدید آموزش بهداشت - 3

  بهداشت حرفه اي و ... که رئوس آموزشهاي ارائه شده بایستی در پرونده کارگران ثبت و آموزشها به طرق مختلف استمرار داشته باشند .

شناسایی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت کنترل  -4

  ارائه پیش نویس دستورالعملهاي الزم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به کمیته .عوامل و 

  برنامه ریزي جهت اندازه گیري حداقل سالی عوامل زیان آور . -5

محیط کار و ارسال نتایج به مرکز بهداشت و پیگیري الزم    بررسی و بازدید بهداشتی از تسهیالت و تاسیسات یکبار عوامل زیان آور - 6

        جهت کنترل و اعالم نظریه 

  بر اساس دستور العمل مربوطه به کمیته به طور مکتوب .  

 قانون کار. 91ماده  فردي متناسب و با رعایت   نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت -7

دوره اي ) براي شغلهاي موجود و تهیه جدول   جهت انجام معاینات کارگري ( قبل از استخدام و تهیه پیش نویس دستور العمل - 8

  طب کار مجاز .           آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده 

  ان موذي و تهیه برنامه اجرایی مناسب.و جوندگ  نظارت بر اجراي برنامه هاي مبارزه با حشرات - 9

  بررسی خالصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل زیان آور موجود محیط کار . -10

شخص نمودن ار سال صور تجلسات بر اساس فرم پیش نهادي به روش بررسی تصمیمات جلسه فنی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و م - 11

 مسئول پیگیري . 

  سایر موارد  - 12

: وجود کمیـــته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت بهداشت حرفه اي در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت هاي  6ماده 

  قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود. 
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 جاتشرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه اي شاغل در کارخان

  : 1ماده 

کارشناس بهداشت حرفه اي به فردي اطالق می گردد که داراي حداقل مدرك کارشناسی بهداشت حرفه اي از یکی  از دانشگاههاي معتبر 

بوده و پس از مشخص شدن وضعیت طرح نیروي انسانی در واحد تولیدي به عنوان مسئول بهداشت حرفه اي شناخته و مشغول به کار شود 

سنجی ، سیاست گذاري ، برنامه ریزي و بودجه بندي دراز مدت در جهت حفظ و تامین و ارتقاي سطح سالمت نیروي کار وظیفه و ضمن نیاز

اطالع رسانی ، باال بردن سطح آگاهی و هدایت و ترقیب مدیریت در خصوص سرمایه گذاري در طرحهاي سالم سازي محیط کار را به انجام 

  می رساند .

فه اي از یک سوي مجري فعالیتهاي فوق الذکر بوده و از سوي دیگر عضویت دائمی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارشناس بهداشت حر

کارخانه را عهده دار می باشد و موظف است ضمن شرکت در جلسات کمیته مذکور براساس آئین نامه هاي مصوب در کلیه اموري که مربوط 

طلوب و تسهیالت مناسب براي کارگر می باشد اظهار نظر فنی نماید و مدیریت کارخانه به عنوان به سالم سازي محیط کار و ایجاد شرایط م

  باالترین مقام اجرایی کمیته مزبور موظف است پیشنهادات فنی وي را جهت اجرا به قسمتهاي زیربط ابالغ نماید .

ئول بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان قطعی و تبصره :در صورت عدم توافق در اجراي پیشنهادات کارشناس نظریه کارشناس مس

  الزم االجرا خواهد بود . 

  : 2ماده 

  شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه اي به قرار ذیل اعالم می گردد: 

  سیاستگذاري ، برنامه ریزي و نظارت فنی و اداري بر تشکیالت بهداشت حرفه اي تحت سرپرستی  - 1

روز براي اعمال ضوابط  3جدید االستخدام ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از نظارت فنی بر جذب کارکنان  - 2

  بهداشت حرفه اي در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار 

ارتقاء اجراي برنامه هاي بهداشت  ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی براي جلب مشارکت فعال یا جلب همکاري عوامل موثر در - 3

  حرفه اي در سطح واحد تولیدي 

ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت منطقه و واحد تولیدي براي  -4

اي و اجراي برنامه هاي جاري در سطح کارخانه  همگامی و همسو نمودن فعالیتهاي بهداشت حرفه اي کارخانه با برنامه هاي ملی و منطقه

 برحسب مورد ، از قبیل خانه بهداشت کارگري ، ایستگاه بهگر و ... 

مطالعه، جمع آوري و بررسی و تجزیه وتحلیل اطالعات اولیه مورد نیاز جهت سیاستگذاري و برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي سالم  -5

بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطالعات پرسنلی  اطالعات فنی و تکنولوژیک ، سایر اطالعات عام یا  سازي محیط کار و انجام مراقبتهاي

  ویژه 

بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهاي مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و  - 6

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطالع از وضعیت بهداشت حرفه اي و اتخاذ تصمیم نهایی براي رفع مشکالت موجود 



 

  بهداشت حرفه اي دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 شبکه بهداشت و درمان ابهر
  

برداري ، اندازه گیري و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوي از انحاء سالمت جسمی روانی اجتماعی شناسایی ، نمونه  -7

  شاغلین را مورد تهدید قرار می دهد .

نظر بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حلهاي مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات الزم در خط تولید یا فعالیت مورد  - 8

  و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و غیره با همکاري متخصصین و مهندسین مرتبط .

برنامه ریزي و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداري  ، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان آور به منظور اجراي حدود تماس شغلی  - 9

  درمان آموزش و پزشکی  مصوب وزارت بهداشت ،

تبصره : در صورتی که کارخانه فاقد دستگاهها / متخصصین زیربط جهت پایش عوامل زیان آور ، و ارزشیابی باشد کارشناس بهداشت حرفه 

  د .اي موظف است هماهنگیهاي الزم جهت فراهم آمدن امکانات مورد نیاز از بخش خصوصی یا دولتی جهت ایننوع پایشها را به عمل آور

ارائه راه حلهاي فنی و مهندسی ، اداري ( گردش کار و غیره ) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدي با عوامل زیان آور  -10

  موجود 

تبصره : اجراي روشهاي کنترلی پس از بررسی پیشنهادهاي مختلف فنی و مهندسی و اعالم نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه اي انجام 

  پذیرد . می

  برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت  - 11

  بررسی و شناخت واعالم نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان اور قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهاي سخت و زیان آور استان - 12

  شاغل موجوددر واحد تولیدي جهت الویت بندي و برنامه ریزي بهداشت حرفه اي و طب کاردرجه بندي  هر یک از م- 13

برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد/واحدهاي تولیدي بنحوي که عالوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب - 14

تا در اجراي موازین بهداشت و سالمسازي محیط کار مشارکت فعال باورها و عملکرد ورفتارهاي بهداشتی کارگران گردیده - تغییر نگرش

 جویند

  توجیهی جهت سرپرستان خط تولید ومسئولین زیر بط در زمینه اهداف و برنامه هاي بهداشت حرفه اي –تشکیل جلسات آموزشی - 15

لم ، اسالید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین تهیه وتدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فی- 16

  کارخانه و سایر گروههاي هدف.

  همکاري و مشارکت فعال در برگزاري گردهمایی ، سیمنارها و غیره مختلف بهداشت حرفه اي در سطح منطقه اي ومحلی  - 17

اي مرکز بهداشت شهرستان منطقه در  ارائه راه حلهاي مناسب در جهت رفع نواقص اعالم شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه - 18

  ظرف مهلت مقرر 

شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی  و بهداشت کار . انجام کلیه مکاتبات الزم با تائید نهایی مدیریت کارخانه انجام می گیرد  - 19

 اعم از دعوتنامه ها گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگانهاي زیربط 

 



 

  بهداشت حرفه اي دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 شبکه بهداشت و درمان ابهر
  

رسی هر گونه تغییر در تکنولوژي خط تولید ، در مواد اولیه ، نهایی یا جابجایی ماشین آالت یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه وغیره بر -20

براي پیشگیري و کنترلی هر گون هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش الزم به مدیریت واحد 

  تولیدي 

رکت در مطالعه و طبقه بندي مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاري کارهاي متناسب به کارگران باالخص کارگران ش - 21

  معلول با توجه به تواناییهاي جسمی  و روانی آنها .

  )PHC(برنامه ریزي نظارت و فراهم آوردن شرایط الزم براي دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه  - 22

  برنامه ریزي  ، نظارت ، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجراي معاینات کارگري شاغلین واحد تولیدي  - 23

نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطالعات شغلی مورد نیاز در فرمهاي معاینات کارگري مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار  - 24

  ه ناشی از کار در بین شاغلین در جهت تشخیص بهنگام بیماري عارض

نفر باشد و کارخانه امکان دسترسی به کاردان بهداشت حرفه اي ، بهداشت یار کار ، بهگر  200تبصره : در صورتی که تعداد شاغلین کمتر از 

  نسبت به تکمیل سه صفحه اول فرم معاینات کارگري مصوب اقدام می نماید . "را ندارد . کارشناس شخصا

  ه با پزشک دوره دیده طبکار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعالم نتیجه نهایی مشاور - 25

  تبصره : در صورت عدم توافق نظر کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان منطقه قطعی خواهد بود .

مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راههاي پیشگیري کنترل حوادث بیماریهایی که موجب تعطیل کار یا  - 26

 غیبت شاغلین شده است و ارائه پیشنهادات فنی الزم به مدیریت واحد تولید 

جداول و نمودارهاي مربوط به بیماریهاي ناشی از کار و ثبت صحیح اطالعات ، جمع آوري ، تجزیه و تحلیل آماري و حداقل تهیه  - 27

اطالعات مربوط به شرایط بهداشت کار ، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعالم آن به مدیریت واحد تولیدي و مراجع 

  زیربط 

  اعالم موارد بیماري ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذیربط مطابق با فرمهاي ابالغ شده از سوي این مراکز  - 28

مطابق با آئین نامه کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در صورتی که کارشناس بهداشت حرفه اي مسئولیت حفاظت فنی را عهده دار  - 29

  آورد :باشد باید اقدامات زیر را به عمل 

برنامه ریزي ،هماهنگی ، همکاري در جهت حفاظ گذاري و دستگاههاي حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ  - 1

  هاي مذکور 

بازدید منظم و ثبت اطالعات ، جمع آوري ،تجزیه و تحلیل آماري و حداقل تهیه جداول و نمودارهاي مربوط به حوادث و تعیین علل  - 2

  ادث و غیبتهاي ناشی از حوادث و اعالم آن به مدیریت واحد تولیدي و مراجع ذیصالح حو

  بررسی ، برنامه ریزي و نظارت بر تهیه ، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردي  -30

 نظارت بهداشتی بر کارگران موقت ( روز مزد ) و غیره وابسته به واحد تولیدي  - 31



 

  بهداشت حرفه اي دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
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امل زیان آور براي سالمتی شاغلین و ساکنین اطراف کارخانجات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت طرح سریع هر گونه ع - 32

  رفع سریع معضل

  ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه هاي بهداشت حرفه اي به مرکز بهداشت شهرستان - 33

هداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان در جهت اجراي طرحهاي ایجاد هماهنگی و همکاري بین مدیریت واحد تولیدي و مسئول ب- 34

  پژوهشی واجرائی ملی و منطقه اي
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