
 
تا و تان و ب گاه  ش   ظايف كارشناس بهداشت حرفه ايشرح و  ندا

 مركز بهداشت و درمان دانشگاه
 

كل شرفه اي به هداشت حبمراكز بهداشت مستقر در دانشگاه ها ارتقاء جايگاه و سواد نظر به اين نكته كه يكي از اهداف اصلي 

تخصص با يروي منخالصه سالمت و ايمني در همه حوزه هاي دانشگاه به ويژه حوزه دانشجويي مي باشد لزوم بكارگيري يك 

 ا كشور اينهنشگاه فعاليت در زمينه بهداشت حرفه اي و ايمني بسيار ضروري مي باشد كه در اكثر مراكز بهداشت دا سابقه

  مهم در حال اجرا و انجام است. 

  شرح كلي خدمات كارشناس بهداشت حرفه اي به شرح ذيل مي باشد:

  : يو بهداشت حرفه ا يمنيخدمات االف. 

  ار:ك يطآور مح يانو كنترل عوامل ز يابي، ارز يري، اندازه گ ييكار و شناسا يها يطاز مح بازديد . 1

  كار و آموزش. يها يطعلل حوادث در مح بررسي

  . يآموزش يندهايآدر خصوص فر يهاطالعات اول يآور جمع

  .  ياتتاس يزاتو تجه يلاز نحوه كار وسا يهاطالعات اول يآور جمع

  آور موجود.  ياناز عوامل ز يهاطالعات اول يآور جمع

و  يبآس نيزا، مبه مركز بهداشت يندرخصوص نوع حادثه ، علت وقوع ، ساعت وقوع ، آمار مراجع يهآمار اول تهيه . 2
  شدت حادثه. 

  ، مجدد و مشابه حوادث.يا زوقوع احتمال يشگيريپراهكار جهت  ارائه . 3

  فرم حادثه.   تهيه . 4

  يحفاظت فرد يزاتو استفاده وتجه يعتوز يه،بر نحوه ته نظارت . 5

  مورد استفاده در دانشگاه يمياييمواد ش يهكل MSDSبرگ  تهيه . 6

  و كنترل بحران ياضطرار يطالزم در شرا اقدامات . 7

  مربوطه يق دستورالعمل هاطب ينارهاو سم يدر جلسات بازآموز شركت . 8

  ياهداف بهداشت يشبردپ يالزم برا يجهت هماهنگ يو كشور يمل يدر طرح ها شركت . 9

  و كاركنان يانسالمت دانشجو يشدر طرح پا همكاري . 10
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  :     آموزش  .ب

نگام هدر ري اضطراآموزش پرسنل و سرپرستان حوزه دانشجويي در زمينه ايمني، حريق، كمك هاي اوليه و واكنش  . 1
  آتش سوزي، حمله تروريستي و... سيل، زلزله،بروز حوادثي همچون 

و  اط خطردر كار، شناخت نق يمنياصول ا يتو پرسنل درخصوص رعا ياندانشجو يچهره به چهره و گروه آموزش . 2
  و..... يآموزش يهنگام كار در كارگاه ها يحفاظت فرد يلوسا استفاده از

 يها هيندال، آ يسيته، الكتر يقساختمان ، حر يها ينهدر  زم يمنيا يستمو بهبود س يجهت سامانده پيشنهاد . 3
  ، خطرات دستگاهها و ..... يمياييش

 سكهاير يندب يتموجود و اولونواقص  يازكارگاهها و بررس يبهداشت يدهايگزارش نواقص و بازد يفرمها تكميل . 4
  اقدامات الزم.  يشبينيجهت پ

  و بهداشت كار. يمنيدر خصوص ا يآموزش يپمفلت ها  يعو توز تهيه . 5

ن، اختماسآالت،  ينماش يق،آور در خصوص برق، حر يانخطرات و عوامل ز يابيارز يستهايچك ل يلو تكم تهيه . 6
  .يو ارگونوم يمياييمواد ش

  .يقاطفاء حر يزاتاز تجه يددانشگاه و بازد يقحر يمنيا يستمس بررسي . 7


