
   

شت وزارت  زپشكي آموزش و ردمان بهدا
 رجائي شهيد رعوق و قلب ردماني و آموزشي،تحقيقاتي مركز

 

 :سياست و بيانيه

 منابع گرفتن نظر در اصالحي بدون و تغيير هيچگونه که يطور به دارند؛ تنگاتنگي ارتباط سالمت بخش در انساني منابع و سياستگذاري

کار سالم ، بارور و با  يرويار داشتن نيکار و در اخت يروين و ارتقاء سطح سالمت نيز خود را متعهد به تأميمرکز ن. نيست ميسر انساني

و سالمت  يمنيت اصول ايبه اهداف فوق خود را ملزم به رعا يابيدست يد. براينما يط کار با انسان ميکار و مح يزه و متناسب سازيانگ

 داند:  يم يت مطابق با ضوابط بهداشتيفيه سالم و با کيدر هنگام کار ، تغذ يبهداشتن اصول يو همچن يشغل

 يآموزش يت هايمرکز به منظور توسعه فعال يو علم يانسان يها هيو سرما يه امکانات و منابع ماليکل يساز رساخت و فعاليجاد زيا ،

 .يريشگيو پ ي، درمانيپژوهش

 : کاربرد دامنه

 ( پيراپزشکي - مالي و اداري - درماني)  بيمارستان هاي بخش کليه در

 

 :کليدي کلمات و  واژگان تعريف

 آالينده ها  به پنج دسته تقسيم مي شوند :

 .......... ( و ارتعاش -گرما – صدا –:) نور  عوامل فيزيكي 

 ...........  ( و مايعات – گازها –) بخار  عوامل شيميايي :

کار  کار ايستاده ، همچنينکامپيوتر با کار  مانند انسان بدن با کار محيط فضاي تطبيق –) فضاي محيط کار  عوامل ارگونوميكي :

 نشسته و ... (

 حوادث و اتفاقات که براي افراد پيش مي آيد . عوامل مكانيكي :

جاد تنش يکه در انسان ا يرو است و هر محرکيو ن فشار يبه معن يشناس روانا اِستـِرس در ي يدگيتـَن يفشار روان رواني ) استرس ( :

 ش از حد تحمل فرد است.يب يو احساس يک فشار روانيشود. استرس  يده مينام يدگيا عامل تنيا کند، استرس ز

 

  و روش:  عنوان خط مشي

 مشاركت در پيشگيري وارتقاء سالمت در حيطه كاركنان

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ :  3شماره ويرايش :  PPM 25-01 کد خط مشي:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش:  6تعداد صفحه ها :  منابع انساني حوزه توليد: 

 33/8/96تاريخ بازبيني بعدي:  مدير منابع انساني هدايت کننده:  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1


   

 : پاسخگو فرد
 اي حرفه بهداشت کارشناس

 

 :روش و مشي خط اجراي بر نظارت نحوه

 متناسب با هر بخش  يو پايش خطرات شغل يمستقيم:ارزياب

 

 شيوه انجام کار: 
 

 انجاممسئول  شيوه انجام کار رديف

 مسئول بهداشت حرفه اي شود يم ياندازه گير آالينده هاي محيط کار با توجه به آالينده هاي هر بخش 1

 مسئول بهداشت حرفه اي رد.يگ يل قرار ميه و تحليمورد تجز عوامل و مقايسه با استانداردها 2

 مسئول بهداشت حرفه اي مجاز مي باشدکنترل و روش هاي پيشگيري و مداخله اي عوامل زيان آوري که خارج از حد  3

 مسئول بهداشت حرفه اي رديپذ يم صورت ارزيابي مجدد به منظور رسيدن به حدود استاندارد 4

5 
 و اپتومتري تست – اسپيرومتري تست –تست ريه  -معاينات قبل از استخدام ) آزمايش کلي 

 (مخدر مواد به اعتياد تست

مسئول -مدير منابع انساني

 حرفه اي بهداشت

6 
واکسن  قيالزم جهت تزر يبود هماهنگ از حد مجاز کمتر هپاتيت آنتي باديتريکه ت يدر صورت

 مي شود. انجام Bهپاتيت 
 مسئول کنترل عفونت 

 مسئول بهداشت حرفه اي و  شود يم تعيين نيازهاي آموزشي با توجه به مخاطرات شغلي مربوط به هر گروه شغلي 7

8 
آموزش گروه هاي شغلي مختلف در مرکز در زمينه آشنايي هر گروه شغلي با مخاطرات شغلي 

 رديگ يصورت م و آموزش نحوه پيشگيري از خطرات احتمالي 

 مسئول بهداشت حرفه اي 
 

9 
   يرپرستاريو غ يپرستار يگروه ها يبرا يل حفاظت فرديآموزش در مورد نحوه استفاده از وسا

 رديگ يبدوورود صورت م يهيتوج يدر کالس ها
 زر کنترل عفونتيسوپروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 



   

 

 



   

 

 :کنندگان تهيه سمت و نام

 انساني منابع مدير  :  محسني فيروزه

 اي حرفه بهداشت مسئول   :     شيرخانلو ندا

 کارکنان توانمندسازي و آموزش مسئول  : آبادي دولت رقيه

 ياعتباربخش کارشناس:افشار مايل مهناز

 

 (:الزم امكانات و منابع)الزم ملزومات و امكانات

نرم افزار -يسالن ورزش-يل حفاظت فرديوسا–من يزات ايدستگاه ها وتجه-ه سالمياول ييمواد غذا -يپمفلت آموزش-آزمايشات-آموزش

 ه يتغذ -در خصوص ارگونومي کار با کامپيوتر  يبهداشت حرفه ا  يکارشناس ها

 : ها پيوست

 ( معاينات فرم) FM-28-19: شماره  فرم

 مراجع:
 (OEL) يکتابچه حدود مواجهه شغل

 ط و کار يمرکز سالمت مح يتخصص يالزامات ، دستورالعمل ها و رهنمودها

 کار و طيمح سالمت مرکز يشغل ناتيمعا يراهنما

 

 
 

 تهيه كنندگاننام و امضاء سرپرست 
   محسني فيروزه :انساني منابع مدير

 نام و امضاء تاييد كننده
 معاون توسعه : دكتر علي صادقي

 مهر و امضاء دفتر بهبود كيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ كننده نام و امضاء
 دكتر فريدون نوحي:رئيس مركز

 


