
  1394 درسال اي حرفه بهداشت گروه فعالیتهاي مهمترینادامه  -6-69جدول 

 عنوان برنامه فعالیتهاي انجام شده              توضیحات

 

  تدوین برنامه عملیاتی برنامه در اولین سال اجراي برنامه*
، در رنکینگ کشوري اعالم شده توسط مسئول برنامه در  94کسب رتبه چهارم عملکرد برنامه در سال * 

مرکز سالمت محیط و کار در اجالس مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه اي دانشگاههاي 
  ) 95مرداد ( کشور

  اجراییبرنامه ریزي جهت نظارت و پایش برنامه در شهرستانها و رفع اشکال برنامه هاي *
  انجام دقیق برنامه مطابق با آیین نامه و دستورالعمل برنامه در سطح شهرستانهاي استان*
  ارائه گزارش عملکرد برنامه مطابق با فرم مربوطه به مرکز سالمت محیط و کار*
تعداد کارگاه    1218:    3کارگاه درجه      942:   2کارگاه درجه    613:  1کارگاه درجه : تعداد -

  12118:   مشاغل خاص
تعداد کارگاه  2016: 3کارگاه درجه    1515 : 2کارگاه درجه   226: 1کارگاه درجه -:تعدادبازدید شده-

  11769:  مشاغل خاص
  .)مجموع بازدیدهاي اولیه و پیگیري میباشد:تعداد بازدیدها (
- 12:  تعدادمعرفی دادگاه-615:  تعداداخطاریه صادر شده- 1644: تعداد اعالم نواقص صادر شده شده-

 12:  تعداد راي صادر شده

  برنامه بازرسیبرنامه بازرسی
 هدفمندهدفمند

 

    نفر 73: تعداد پرسنل بهداشت حرفه اي درگیردرطرح * 
  11918توسط کاردان  – 117توسط کارشناس : تعداد بازدید توسط پرسنل درگیردرطرح*

  مورد12035:  جمع کل بازدیدها 
ابالغ مجدد برنامه تشدید بازرسی ها و لزوم تامین تجهیزات و نیروي انسانی جهت اجراي آن به *

 شهرستانها

  طرح تشدیدطرح تشدید
بازدید از کارگاههاي تحت بازدید از کارگاههاي تحت ((

  ))پوشش در ساعات غیر اداريپوشش در ساعات غیر اداري

 

  تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرا در سطح استان*
  پایش مراکز بهداشتی درمانی وستاد شهرستانها*
  .شرکت در کمیته هاي استانیعضویت و *
و اجراي مقررات جهت صدور  شرکتهاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب کار نظارت بر فعالیت*

    مجوزهاي قانونی
  ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در کارخانجاتسطح برنامه ریزي جهت تغییر در *
  هرستانها و پیگیري آنهاتعین واعالم اولویتها برنامه هاي بهداشت حرفه اي به ش*

تشکیل کمیته صدور مجوز شرکت هاي مهندسی بهداشت حرفه اي با ابالغ ریاست محترم دانشگاه جهت اعضاء * 
کمیته و تعیین کارشناس معتمد جهت نظارت بر فعالیت شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مهندسی 

 بهداشت حرفه اي استان

  دیگر فعالیتهادیگر فعالیتها

 

 با حضور کلیه کارشناسان معاونت هاي بهداشتی کشور ، کارشناسان بهداشت  برگزاري کارگاه کشوري
 ...)صنعت و معدن ،اداره کارو امور اجتماعی و( حرفه اي استانی همچنین نمایندگان ادارات ذیربط

  درصد از آنها 90شناسایی کلیه معادن سطح استان و تحت پوشش بردن 
 اخطاریه بهداشتی وپیگیري جهت تشکیل پرونده  بازدید از معادن تحت پوشش، اعالم نواقص و

 بهداشتی جهت شاغلین آنها و سنجش عوامل زیان آور محیط هاي کاري در معدن
   برگزاري جلسات مشترك با سازمان صنعت ومعدن استان،اداره کل کار و اموراجتماعی ، ادارهHSE  و

 .در راستاي ارتقاء وضعیت بهداشتی معادن.. نظام مهندسی معدن و

  بهداشت حرفه اي درمعادن بهداشت حرفه اي درمعادن 
  



 


