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 عنوان برنامه فعالیتهاي انجام شده توضیحات

 94برنامه سال 
به اهداف پش 
بینی شده به 

کامل دست طور 
 .یافته است

  18: تعداد پایش   18 :  تعداد کارخانه مورد بازدید* 
سازمان تامین اجتماعی و اداره کل کار و رفاه ( معاونت بهداشتی به عنوان نماینده شورا تهیه گزارش بازدید توسط

  )اجتماعی
      340: تعداد کل مصوبات

هماهنگی با سازمان هالل احمر و مشمول ایجاد ایستگاه   نفر کارگر 49تا  20شناسایی کارگاههاي داراي *
  به تعداد شیفت هاي کاري پرسنل کارخانجات استان جهت تربیت امدادگر درکارخانجات

نفر از شاغلین کارخانجات و شرکت هاي  30دوره آموزشی تربیت بهگر در شهرستان خرم آباد براي  برگزاري *
  استان

برگزاري مالس آموزشی عملی در خصوص روشهاي اندازه گري عوامل شیمیایی در محیط کار براي اعضاي * 
  حرفه اي تشکیالت بهداشتی کارخانجات و شرکت هاي استانشوراي هماهنگی، کارشناسان بهداشت 

انتخاب خانه بهداشت کارگري شرکت اکسیر بروجرد به عنوان رتبه چهارم خانه بهداشت کارگري کشور توسط *
شوراي هماهنگی خدمات بهداشتی به کارگران کشور و تجلیل از مدیرو کارشناس شاغل د رکشور و 

  شوري انتخاب خانه بهداشت کارگري کشورهمچنین اعضاي شورا در جلسه ک
 تشکیل منظم هر سه ماه یکبار جلسات شورا جهت بررسی روند اجرایی فعالیت ها* 

 برنامه شوراي هماهنگیبرنامه شوراي هماهنگی

  

شناسایی ، ارزیابی ، اندازه گیري ، کنترل و ارزشیابی پرتوهاي غیر یونیزان محیط کار و کنترل سطح 
  .دارند سالمتی شاغلین که با پرتوها مواجهه

تدوین برنامه اجرایی جهت شناسایی وضعیت موجود پرتوها و شاغلین در معرض پرتوهاي غیر یونساز - 1
  94در سال 

نفر شاغل  4659از تعداد ( 1394ارتقاء وضعیت معاینات سالمت شغلی پرتوکاران در طی سال  - 2
  )مورد معاینه قرار گرفته اند% 60نفریعنی  2812درمعرض پرتو 

 4ارتقاء سطح آگاهی گروههاي هدف  با اجراي برنامه هاي آموزشی براي شاغلین درمعرض، اجراي  - 3
  مورد برنامه رادیویی

  برنامه بهداشت پرتوکاران
  

  

  هاتخصیص اعتبار مورد نیاز مراسم جهت برگزاري مراسم در شهرستانپیگیري جهت  
  دقیقه  15به صورت زنده و ( حرفه اي اجراي برنامه رادیویی به مناسبت روز جهانی بهداشت

  )اجراي برنامه با موضوع بهداشت حرفه اي و با توجه به شعار سال و پخش از صداي استان
 ها از هاي اجرایی و آموزشی به این مناسبت در شهرستانپیگیري و نظارت بر نحوه اجراي برنامه

 :جمله
  به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه اي و کارگر با )  درشهرستانها(سمینارمورد  3برگزاري

حضورمسئولین استانی ، مدیران سازمانها وادارات، مدیران صنایع ، نیروهاي بهداشتی شاغل در 
، پزشکان فعال د ربرنامه صنایع ، مدیران شبکه ها، کارشناسان بهداشت حرفه اي استان 

 ....ومعاینات سالمت شغلی 
 مدارس استان، شرکت ها ، ادارات وکالسهاي آموزشی متعدد براي شاغلین درصنایع  برگزاري 
 آموزشی در سطح مدارس ، صنایع  وادارات ، مراکز  و پوستر تهیه وتوزیع تراکت وپمفلت

 .بهداشتی ودرمانی
  اجراي برنامه هاي مناسبتی هفته سالمت درکارخانجات و صنایع تحت پوشش استان  

 ت روز جهانی بهداش
  حرفه اي

 هفته سالمت  
  روز ملی سالمت

  مردان
  هفته جهانی کودك 

  سالمت زنان  



 


