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 دستورالعمل شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ايروش اجرایی 

در جهت یکپارچه سازي و اجراي بهینه دستورالعمل شرکت هاي خصوصی بهداشت حرفه اي روش اجرایی به شرح ذیل 

  : جهت اقدام ابالغ می گردد 

یک یا تعدادي از که صرفاً در  یکسطح  شرکتهاي خصوصی  دستورالعمل، 1ماده " ب"بند   در -1

فعالیت خواهد نمود و داراي مجوز فعالیت از معاونت ذیربط دانشکده /دانشگاه  هاي تابعه شهرستان

براي تعیین حوزه جغرافیایی فعالیت شرکت هاي خصوصی  دانشکده ذیربط می باشند/بهداشتی دانشگاه

)  کارگاه به ازاء هر شرکت 300سقف (  دستورالعمل  44با در نظر گرفتن شرط مندرج در ماده  یک سطح 

   :بر اساس شرایط منطقه به صورت ذیل عمل شود

تا  اي باشد ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه خصوصیفاقد شرکت ه دانشگاه یا دانشکده درصورتی ک  . أ

 اي به متقاضیان بایستی از خدمات  ت حرفهتشکیل شرکت در منطقه براي ارائه خدمات بهداش

 .داینمهمان جهت ارائه این خدمات استفاده نمبصورت  2سطح  از شرکت هايیا  و سهسطح هاي  شرکت

ارائه دهنده خدمات بهداشت  خصوصیشرکت دانشکده تنها یک / درصورتی که در حوزه دانشگاه   . ب

تعیین تواند کل شهرستانها  یفعالیت شرکت مزبورممحدوده جغرافیایی  اي فعال وجود داشته باشد حرفه

حوزه تحت پوشش شهرستانهاي کل  سطح یکحداکثر محدوده جغرافیایی فعالیت شرکت هاي  .گردد

 .می باشد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط/دانشگاهمعاونت بهداشتی 

بهداشت دانشکده بیش از یک شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات / درصورتی که در حوزه دانشگاه  . ت

 :هرشرکت به ترتیب ذیل عمل شودحوزه جغرافیایی فعالیت حرفه اي وجود داشته باشد براي تعیین 

ی از پیش بینی گردد یعنی نسبت 93ابتدا برآوردي از کارگاههاي متقاضی این خدمات در منطقه براي سال 

. متقاضی این خدمات بوده اند به کل کارگاه هاي شناسایی شده در منطقه 92کارگاه هایی که در طول سال 

  می نامید  Aوآن را  لحاظ گردد% 20ورد عدد آدر صورت عدم امکان بر

  :تعیین گردد  شرکت هاي مورد نیاز در یک شهرستان سپس از فرمول ذیل تعداد 



٢ 
 

 

تصمیم گیري  سطح یکهاي خصوصی  در خصوص حوزه جغرافیایی شرکتل با توجه به مقادیر حاصله حا

  .شود

 

اي درمنطقه با یک نظام سطح بندي شده است الزم است که  تامین خدمات بهداشت حرفهبا توجه به هدف که  -2

در منطقه هدایت برنامه به صورتی باشد که در طی یک برنامه مدت دار هرسه سطح براي تکمیل نظام ارجاع 

اي در عالی ترین سطح آن در منطقه  وجود داشته باشد تا دسترسی به خدمات تخصصی بهداشت حرفه

در نظام ارائه خدمات وجلوگیري ازحذف آن توسط یک براي حمایت از سطح  از  طرفی. امکان پذیر گردد 

توسط  صرفاً یکاي برنامه ریزي گردد که خدمات قابل ارائه توسط سطح  سطوح باالتر میبایست به گونه

  .قابل ارائه است نسبت به سطح سه دو سطح آنچه که توسط همچنین است  ورائه گردد یک اسطح 

اي مشغول  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی که به تربیت کارشناس وباالتر بهداشت حرفههاي  دانشکده  -3

تجهیزاتی مندرج در این  توجه به امکانات ونیروي انسانی ومراکز تحقیقاتی وابسته به دولت با  و ،باشند می

ه تنها هاي مربوطمجوزکسب  وکار تعیین سطح ارائه خدمات توسط مرکز سالمت محیط وبا  ،دستورالعمل

از این طریق خدمات بهداشت مرجع پذیرنده ارجاعات شرکت هاي سطح یک و دو بوده و عنوان توانند به  می

  .اي را ارائه دهند حرفه

در مقاطع دکتري،  فارغ التحصیلبراي  اي سابقه کار مفید درزمینه بهداشت حرفهمنظور از  3در ماده  -4

  .باشد دریافت دانشنامه میتاریخ و کارشناسی  فعالیت تخصصی بعد از  کارشناسی ارشد

گواهی تایید موفقیت شرکت در دوره هاي آموزشی تخصصی مسئولین فنی که توسط   37ماده  6در بند  -5

هاي مدون به یکی از طرق به قرار  معاونت بهداشتی دانشگاه ذیربط صادر شده باشد تا زمان برگزاري دوره

 : دد ذیل عمل گر

دانشکده /کسب موفقیت در آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکت ها که معاونت بهداشتی دانشگاه : الف

  .نماید  علوم پزشکی برگزار می

  .دانشکده آن را تایید می نماید /گواهی هاي دوره  هاي تخصصی که معاونت بهداشتی دانشگاه : ب 
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رکت در دوره هاي آموزشی مدون مسئولین فنی مسئولین فنی براي ش/در هرحال گرفتن تعهد از مسئول

  .ن الزامی است آپس از  و 93شرکت ها در سال 

بر حسب نیاز  از فارغ دستورالعمل  62با رعایت ماده تواند  می شرکت کهدستورالعمل  16و 6مادهمطابق با  -6

دعوت به همکاري . دعوت به همکاري نمایددر حوزه تخصصی مربوطه التحصیالن رشته هاي تخصصی 

فارغ التحصیل رشته ارگونومی براي فعالیت هاي تخصصی مرتبط با ارگونومی ونیز کارشناسان رشته 

 . هاي گروه شیمی براي کار با دستگاه هاي آنالیز نمونه هاي مرتیط با عوامل شیمیایی بالمانع است

وانند به عنوان موسس، سهامدار، مدیر ت که فارغ التحصیالن سایر رشته هاي فنی تنها می الزم به ذکر است

  .باشند ... مدیر فروش بخش تجهیزات تخصصی، حفاظت فردي و  حسابدار، عامل،

محل استقرار شرکت بایستی تجاري بوده وسر درب ورودي محل  :دستورالعمل که 34و 21و 8مطابق ماده  -7

، تابلوي راهنما حاوي نام و آرم شرکت، مرجع صدور مجوز و شماره )دفاتر مرکزي و دفاتر دیگر(شرکت

یین نامه استاندارد سازي تابلوها و سرنسخه آمشخصات تابلوي شرکت مطابق . ثبت شرکتها را نصب نماید

  :ف پزشکی و وابسته بایستی به قرار زیر باشدهاي پزشکی، شاغالن حر

شرکت هاي ارائه دهنده اندازه تابلوي  )1

  .باشد 50×70 خدمات بهداشت حرفه اي

   .می باشد زرد رنگ زمینه تابلو )2

تابلو باید رو سر درب ملک  به صورت  )3

   .افقی و بدون زاویه نصب گردد

ارتفاع تابلو از سطح زمین نباید کمتر از  )4

   سانتیمتر باشد 270

سانتی  270پیش آمدگی تابلو در ارتفاع  )5

   .سانتی متر می باشد 40متر حداکثر 

نصب تابلو روي پنجره نورگیر و بالکن  )6

  .ممنوع می باشد

  

باید حداقل دستگاهها و تجهیزات مندرج در دستورالعمل را  1شرکتهاي سطح : دستورالعمل که  10ماده  در -8

که در این خصوص . براي ارائه خدمات تخصصی سالمت کار در هر یک از بخشهاي تخصصی دارا باشند

  :توجه به نکات زیر ضروري است
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در جهت افزایش سطح  پیشرفته ترژه حداقل تجهیزات محدود کننده شرکت در تهیه تجهیزات  وا  . أ

تجهیزات بیشترفته تري نیز  از باشد و شرکت می تواند با توجه توان تخصصی خود، ها نمی توانمندي

 .استفاده نماید 

کانس با قابلیت صداسنج پیشرفته مجهز به دستگاه آنالیز فر دستگاهدر صورتی که شرکت داراي   . ب

  .ندارندصداسنج ساده باشند الزامی به تهیه  A  ،Cسنجش در شبکه 

ها  الزامی است ولی در صورتی که شرکت میلی گرمی 0/01ترازوي حساس آزمایشگاهی با دقت تهیه   . ت

مربوطه از  میلی گرم را نداشته باشند مجاز هستند تا تهیه ترازوي0/01امکان تهیه ترازوي با دقت 

هاي مرجع داراي مجوز از معاونت  باالتر یا شرکت سطح طرف قراردادهاي  شرکت ترازوي وزن سنجی

دستورالعمل  11دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  موضوع ماده / بهداشتی دانشگاه

 .استفاده نمایند

، قرارداد انجام آزمایشات تکمیلی بایستی جهت 1شرکتهاي خصوصی سطح " :دستورالعمل که  11ماده  در -9

را به کمیته استانی صدور مجوز حسب سطح ارائه خدمت ) 3یا 2(هاي سطوح باالتر  همکاري با شرکت

  :باشدموارد ذیل  حاويقرارداد بایستی متن "  .این دستورالعمل را ارائه نمایند 41و 38موضوع مواد 

 ه ارجاع پذیرند عنوان شرکت/ نام  .1

 عنوان شرکت ارجاع دهنده/ نام  .2

 پذیرنده ارجاع  نام مسئول فنی شرکت .3

 نام مسئول فنی شرکت ارجاع دهنده  .4

 :رخواستدمات مورد نوع خد /موضوع ارجاع  .5

 : مدت قرار داد .6

 :تعهدات شرکت پذیرنده ارجاعات .7

 : تعهدات شرکت ارجاع دهنده  .8

بوده اي باید فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه دومسئول فنی شرکتهاي خصوصی سطح : 13مطابق ماده   - 10

 یکسال سابقه کار مفید و یا کارشناسی ارشد با دو سال سابقه کار مفید و داراي PHD)(و در مقطع دکتري

مربوطه در هر مقطع از تاریخ دریافت مفید چهار سال سابقه کار مفید باشند که سابقه کار  یا کارشناسی با

  .گردد می احتساببه بعد دانشنامه 

که در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی دو شرکتهاي خصوصی سطح ": دستورالعمل که  20 مادهدر  - 11

نمایند، بایستی تاریخ، مدت، محل انجام عملیات  نشکده بصورت مهمان ارائه خدمت میدا/دانشگاه
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، سنجش عوامل زیان آور مجري عملیات نظیر نمونه برداري/رشت حرفه اي ناظومشخصات کارشناس بهدا

دانشکده میزبان اعالم وپس از کسب تایید یه به /قبل از شروع عملیات به معاونت بهداشتی دانشگاه  را کتباً

جغرافیایی ، مقیم بودن کارشناس ناظردر حوزه حداقل شرایط صدور تاییدیه" .اجراي برنامه اقدام نماید

دانشکده میزبان وتایید صالحیت علمی وفنی وي از سوي معاونت بهداشتی /معاونت بهداشتی دانشگاه

  .وددانشکده میزبان خواهد ب/دانشگاه

را  مندرج در دستورالعملباید حداقل دستگاهها و تجهیزات  2ي سطح شرکتها، دستورالعمل  23در ماده  -  12

که در این خصوص توجه . کار در هر یک از بخشهاي تخصصی دارا باشندبراي ارائه خدمات تخصصی سالمت 

  :به نکات زیر ضروري است

ژه حداقل تجهیزات محدود کننده شرکت در تهیه تجهیزات پیشرفته تر در جهت افزایش سطح  وا  . ث

تجهیزات بیشترفته تري نیز از  باشد و شرکت می تواند با توجه توان تخصصی خود، ها نمی توانمندي

 .استفاده نماید 

صداسنج پیشرفته مجهز به دستگاه آنالیز فرکانس با قابلیت دستگاه در صورتی که شرکت داراي   . أ

  .ندارندصداسنج ساده باشند الزامی به تهیه  A  ،Cسنجش در شبکه 

 .میلی گرمی الزامی است 0/01تهیه ترازوي حساس آزمایشگاهی با دقت   . ب

براي  سه، یکی از شرکتهاي خصوصی سطح وجود قرارداد همکاري باه مثبتمنظور از مدارك  25در ماده  - 13

یا  سهسطح ( سطح باالترفرم قرارداد همکاري شرکت با شرکت است و خدمات تخصصی مورد نیاز تکمیل 

 :.بایستی شامل موارد ذیل باشد) مرجعشرکت 

 سهعنوان شرکت سطح / نام  .1

 )دوسطح (عنوان شرکت ارجاع دهنده / نام .2

  سهنام مسئول فنی شرکت سطح  .3

 نام مسئول فنی شرکت ارجاع دهنده  .4

 نوع خدمات مورد /موضوع ارجاع .5

 :درخواست  .6

 : مدت قرار داد .7

 : سهتعهدات شرکت سطح  .8

 : تعهدات شرکت ارجاع دهنده  .9

  



٦ 
 

کاربري اتاق اودیومتري مجهز به اتاقک اکوستیکی منحصراً جهت انجام خدمات : بند ب 33در ماده  - 14

هاي حفاظت شنوایی بوده مطابق با استاندارد هاي مورد تائید  گوشی تخصصی بهداشت حرفه اي در زمینه تست

ه هیچ عنوان شرکت مجاز به انجام آزمون هاي شنوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و ب

  . سنجی حتی با حضور کارشناس ادیواوژي نمی باشد

در صورت وجود دستگاه اسپیرومتري  اسپیرومتريجهت  m12 2اتاقی به ابعاد حداقل : بند د 33در ماده  - 15

مراقبتهاي  برنامه وارتباطی به گیرد میمورد استفاده قرار پمپ هاي نمونه برداري انجام کلیبراسیون  برايآبی 

در و به هیچ عنوان شرکت مجاز به انجام آزمون هاي سنجش ظرفیت هاي تنفسی شاغلین  .پزشکی شاغلین ندارد

   .نمی باشدفرایندهاي معاینات شاغلین 

به روز بوده و در فرم  صات فنی دستگاهها و تجهیزات شرکت بایستیفهرست مشخ 37ماده 12بنددر  - 16

  .مخصوص آنها ثبت گردد

منظور از فرمت قرارداد، قراردادهایی است که شرکت با صنایع و کارگاههاي متقاضی  37ماده13 بنددر  - 17

بصورت ( و بایستی طوري تنظیم شود که حاوي موضوع قرارداد. نماید خدمات بهداشت حرفه اي منعقد می

، وظایف و تعهدات شرکت، وظایف و تعهدات کارفرما، مدت )کار مشخص شودواضح و دقیق نوع خدمات و حجم 

همچنین شرکت  .باشد )اجراي قرارداد و محل انجام فعالیتها، روند اجراي کار، مبلغ قرارداد و مرجع حل اختالف

د درص 70در صورتی مجاز به عقد قرارداد با کارگاه یا صنایع متقاضی دریافت خدمات می باشد که حداقل 

در یک حوزه جغرافیایی معین که هر سه سطح ارائه خدمات .ژه را داشته باشد تجهیزات مورد نیاز انجام پرو

در قرارداد کلی میزانی ازخدمات که توسط هریک از سطوح ارائه خواهند شد بایستی در قرار داد وجود دارد 

   .معین گردد

شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي ": دستورالعمل که  40در ماده 

(HSE, OHSAS)  ازمعاونت بهداشتی مجوز فعالیت عالوه برکسب بایستی  اي بهداشت حرفهبراي ارائه خدمت

 نطقهمدر تاییدیه صالحیت انجام کار مل عاین دستورال 39ماده از کمیته موضوع  دانشگاه محل استقرار شرکت،

صدور تاییدیه " .کسب نموده باشند قبل از شرکت در مناقصه یا عقد قرارداد با کارفرمایان رابصورت مهمان 

  :به قرار ذیل است  "صالحیت انجام کار
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اندازه گیري و آنالیز عوامل زیان (درصورتی که شرکت تنها جهت انجام مشاوره قرارداد منعقد کرده است) الف

  :بایستی مدارك ذیل را به معاونت بهداشتی ارائه دهد )م نمی دهداور محیط کار را انجا

اي  تیم ممیزي بایستی حتماً شامل یک نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و باالتر رشته بهداشت حرفه .1

 .اي باشد به عنوان کارشناس بهداشت حرفه

  اي تحصیلی کارشناس بهداشت حرفه گواهینامهتصویر  .2

اندازه گیري و آنالیز عوامل زیان اور (قرارداد شرکت جهت استقرار و پیاده سازي می باشد درصورتی که ) ب

  )محیط کار نیز به عهده شرکت است

 دانشکده مبدا/وسط شرکت از معاونت بهداشتی دانشگاه تاي  تصویر مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه .1

 وز ارائه خدمات بصورت مهمان در منطقه جدریافت م .2

  


