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 عنوان برنامه فعالیتهاي انجام شده توضیحات

 

  تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه اي در بیمارستانها- 1
براي  اجراي کارگاه آموزشی براي شاغلین بیمارستان تحت عنوان بهداشت حرفه اي در بیمارستان ها  - 2

  هاي استانها و بیمارستانکارشناسان مسئول برنامه در مراکز بهداشت شهرستان
هاي استان با هماهنگی مسئولین برنامه و شرکت درجلسات کمیته بازدید موردي از بیمارستان - 3

  ها به صورت مورديفنی و بهداشت کار بیمارستانحفاظت 
هاي تحت پوشش جهت تعیین اجراي برنامه هاي شناسایی عوامل زیان آور محیط کار دربیمارستان - 4

مقابله با صدا درمحیط کار، ساماندهی : وضعیت بهداشت حرفه یا بیمارستانها از جمله برنامه هاي 
  روشنایی در محیط کار و ارگونومی

  سان سازي روند بازدید از بیمارستانها با استفاده از چک لیست هاي بازدید از بیمارستانیک - 5
بیمارستان استان داراي  14جذب نیروي کارشناس بهداشت حرفه اي در بیمارستانها، در حال حاضر - 8

  .نیروي بهداشت حرفه اي می باشد
ت کار در بیمارستانهاي استان و تشکیل نظارت بر نحوه اجراي آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداش - 9

شرکت در  -ماهیانه کمیته در بیمارستانها و پیگیري اجرایی شدن مصوبات در پایش هاي شهرستانی
  برخی از جلسات کمیته در بیمارستانها و بازدید موردي از بیمارستانها جهت کنترل برنامه

  استان ارزیابی اعتباربخشی واحد سالمت کار  بیمارستانها ي -10

 بهداشت حرفه اي
  در بیمارستانها

  

 

  .پایش ونظارت بر نحوه اجراي برنامه در سطح استان مطابق برنامه هاي بازدید استانی *
  .آموزش به شاغلین کارگاهها در خصوص روشنایی *
برگزاري کارگاه آموزشی با حضور کلیه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشت شهرستانها و *

  .تشکیالت بهداشتی ، شرکتهاي خدماتی و طب کار خصوصی تحت پوشش استان
  .مورد روشنایی در کارگاههاي تحت پوشش داراي روشنایی نامناسب  استان49 کنترل و اصالح * 
  .موردبرنامه رادیویی آموزش همگانی ازطریق صدا وسیماي ا ستان2اجراي*

برنامه ساماندهی فعالیتهاي 
  ارروشنایی در محیط ک

 

 بررسی درخواست هاي واصله به دبیر خانه کمیته واقع در سازمان کار و اموراجتماعی استان  
 بازدید از مشاغل مورد درخواست با همکاري کارشناس اداره بازرسی اداره کار 
 شرکت در جلسات کمیته بدوي استانی مشاغل سخت و زیان آور 
  کارشناسی و اعضا کمیته بدوي از کارخانجات تحت تهیه و تنظیم برنامه  بازدید با نظر گروه

  پوشش

برنامه بررسی بازنشستگی 
پیش از موعددر مشاغل 

 سخت و زیان آور
  

 


