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 :مقدمه
 وظایف و تشکیالت قانون یک ماده 61 و2 بند ،در رابطه با سالمت یرهبر یابالغ هاییاستس یک بند اجرای راستای در 

 و ایران اسالمی جمهوری کار قانون 661 ماده ،61 ماده یک تبصره ،58 ماده پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 از اشین بیماریهای از پیشگیری ،کار نیروی سالمت از صیانت منظور به کشور صنفی نظام قانون 11 و 61 مواد اساس بر

 طحس ارتقاء کار، بهداشت زمینه در مندنظام آموزشی سیستم یک ایجاد و کار محیط و کارگر و کار بهداشت تامین و کار

 نای توسط کار بهداشت هایآموزشگاه فعالیت و تاسیس عملالدستور ،کار محیط در بهداشتی خطرات مورد در آگاهی

 مجوز صدور نهیزم در موظفند ،یپزشک علوم یهادانشکده و هاهدانشگا یبهداشت یهامعاونت .گرددیم ابالغ معاونت

 .دنینما اقدام العملدستور نیا اساس بر  هاآموزشگاه نیا تیفعال بر نظارت  و یآموزش یهانامهیگواه یاعطا ت،یفعال

 

 های بهداشت کارفصل اول: تاسیس آموزشگاه

 تعاریف -1 ماده  

 روند:در این دستورالعمل اصطالحات ذیل در معانی مربوطه به کار می     

 نتمعاو از را خود فعالیت مجوز دستورالعمل، این مفاد رعایت با که است آموزشی واحد :کار بهداشت آموزشگاه -6

 آموزشگاه اختصار به و نموده دریافت بهداشت وزارت به وابسته پزشکی علوم هایدانشکده/دانشگاه بهداشت

 .شودمی نامیده

-یم کار بهداشت آموزشگاه تاسیس شرایط واجد که شودمی گفته شخصی به :کار بهداشت مدیرآموزشگاه -2

 .شودمی نامیده مدیر اختصار به دستورالعمل این در و باشد

 آموزشی خدمات ارائه جهت تاسیس شرایط واجد اشخاص برای که است مجوزی :کار بهداشت آموزشگاه مجوز -1

 .دارد اعتبار سال 1 مدت به و گرددمی صادر

 خواستار که داوطلبی افراد و کشور صنفی نظام قانون  و کار قانون مشمول افراد کلیه: گیرندگانآموزش -4

 .هستند کار بهداشت آموزشی دوره گذراندن

 کار بهداشت آموزشگاه در را کار بهداشت آموزش هایدوره که افرادی برای :کار بهداشت آموزش گواهینامه -8

 .شودمی گفته گواهینامه اختصار به دستورالعمل این در که گرددمی صادر مدرکی اندنموده سپری موفقیت با

 بهداشت معاونت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت کار و محیط سالمت مرکز :نظارت دستگاه -1

 .باشدمی درمان و بهداشت های شبکه یا شهرستان بهداشت مراکز و پزشکی علوم هایدانشکده/دانشگاه

رکز مدرآموزشگاه  سیمدارک تاس یبررس تهیکم: شهرستان درکار بهداشت آموزشگاه مدارک بررسی کمیته -1

مرکز بهداشت  سیرئ وشهرستان  یابهداشت حرفهول ومس/شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور بهداشت

 .گرددیم لیشهرستان تشک
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 رصدو و مدارک بررسی کمیته :استان بهداشت کاردرمرکز بهداشت آموزشگاه مجوز وتمدید صدور کمیته -5

 بهداشت ولومس کارشناس/ایحرفه و محیط بهداشت گروه مدیر ،استان بهداشت مرکز رئیس شامل مجوز تمدید

 . گرددمی تشکیل دانشکده/دانشگاه بهداشتی معاونت در برنامه کارشناس و استان ایحرفه

 

 شرایط مدیر -2ماده

 مهندسی بهداشت حرفه ای.دارای حداقل مدرک کارشناسی  -6

 .(6)فرم شمارهبا توجه به جدول امتیاز بندی امتیاز 85اقل کسب حد -2

 .نظامی و دولتی و عمومی غیر دولتی هایها و ارگاندر ادارات، سازمان عدم اشتغال -1

 پرورش و آموزش وزارت ،ایحرفه و فنی سازمان نظیر دولتی های سازمان در کار بهداشت آموزشگاه اگر: تبصره  

 .بود خواهد مستثنی 2 ماده 1 بند از گردد تاسیس هاوزارتخانه سایر یا و

 اقداماین دستورالعمل مفاد د با رعایت توانای میارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه خصوصی هایمدیر شرکت -4

 .دبه دریافت مجوز آموزشگاه نمای

 باشد.مدیر مجاز به تاسیس و اداره بیش از یک آموزشگاه درکل کشور نمی -8

 

 -3ماده

 وظایف مدیر  -الف 

 .آن بر نظارت و مصوب یآموزش برنامه یو برگزار میتنظ -6

 .نظارت دستگاه توسط صادره هایبخشنامه و هالعمالدستور اجرای -2

 .شده اعالم خدمات بهای رعایت و آموزشگاه اجرایی کار گردش انجام حسن بر نظارت -1

 .آموزشگاه مدرسین و پرسنل عملکرد بر نظارت -4

 .ذیربط هایدستگاه با اداری مکاتبات کلیه انجام -8

 .لوازم و تجهیزات تهیه آموزشگاه، در بهداشتی شرایط تامین -1

 .عملالدستور این مطابق قانونی مستندات و پرونده نگهداری و تنظیم تهیه، -1

 .نظارت دستگاه ابالغی فرم مطابق عملکرد و آمار ارسال و تهیه -5

 دورص  صحت  به نسبت مسئولیت  و دوره پایان آزمون در شده پذیرفته گیرندگان آموزش برای گواهینامه صدور -6

 .گواهینامه

 (.وزشیآم محیط و مدرسین پرسنلی،) آموزشگاه به مربوط امور کلیه زمینه در نظارتی هایدستگاه به پاسخگویی -65

 و آمار ارسال و پژوهشی ،آموزشی هایطرح انجام در همکاری جمله از دانشگاه بهداشتی معاونت با همکاری -66

 .مربوطه یهاشاخص

 .اجتماعی و فرهنگی هایزمینه در ویژه به مربوطه ضوابط و مقررات قوانین، کلیه اجرای حسن بر نظارت -62

 .شدگان نام ثبت به خدمات بهای برگرداندن ،دلیلی هر به آموزشگاه فعالیت توقف صورت در -61

 ورهد برگزاری زمان ،نام ثبت همانند کار بهداشت آموزشگاه خدمات کلیه موقع به و صحیح ،کامل  ثبت بر ارتنظ -64

 .کار و طیمح سالمت مرکز ای حرفه بهداشت بازرسی جامع سامانه در... و آزمون هاو
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 .فراگیران اطالعات در رازداری اصول رعایت  و حاکمیتی امور و بازرسی در مداخله عدم -68

 :ذیل موارد شامل  آموزشگاه فعالیت مجوز دریافت هنگام در محضری نامهتعهد ارائه -61

 .خالف آموزشی گواهی ور صد صورت در مجوز ابطال -

 .آموزشگاه تاسیس عملالدستور کامل اجرای -

  یزیکیف صورت به ...و گواهی ،کنندگان شرکت اسامی لیست ،کالس برنامه ،نام ثبت  از اعم مدارک کلیه نگهداری -61

 .سال 1 حداقل مدت به

 هایدرمانی،کارگاه بهداشتی مراکز ،هادانشگاه جمله از  حقوقی و حقیقی افراد به  خدمات ارائه جهت دادقرار عقد -65

 .پوشش تحت

 .هادانشگاه بهداشتی هایمعاونت به خدمات خرید داد قرار از نسخه یک ارسال -66

 

 کارفرمایان وظایف -ب

 از پیشگیری کار، نیروی سالمت از صیانت منظور به کار، قانون(  661 ماده و 61 ماده یک تبصره ،58 ماده) اساس بر

 رااالج الزم ذیل مواد بر مشتمل کارفرمایان وظایف کار، محیط و کارگر و کار بهداشت تامین و کار از ناشی بیماریهای

 :باشدمی

 در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغی هایدستورالعمل و ریزیبرنامه مطابق مکلفند کارفرمایان -6

 . نمایند اقدام کار بهداشت آموزش زمینه

 بازآموزی یا آموزشی گواهینامه اخذ موقع تا کارکنان آموزش برای را الزم امکانات و اقدامات مکلفند کارفرمایان -2

 بدو از را الزم تدابیر کارکنان، کار بهداشت آموزش برنامه اجرای تداوم جهت در موظفند همچنین. نمایند انجام

 .نمایند اتخاذ کارکنان استخدام

 رد و نموده نگهداری کار محل در را کارکنان آموزشی گواهینامه کپی شامل آموزشی پرونده مکلفند کارفرمایان -1

 .دهند قرار مربوطه بازرس اختیار

 

 تعداد آموزشگاه  -4 ماده

به  آسان نسبت یبا در نظر گرفتن دسترس ،یدانشگاه دیصدور وتمد تهیکم میآموزشگاه مطابق نظرو تصم تعداد      

 .باشد یم دانشگاهخاص آن  طیتحت پوشش و شرا یهاو تراکم کارگاه تیجمع

 

 آموزشگاه مشخصات و مکان -5ماده

 صادر مجوز مکان، تایید از پس و باشد بهداشت معاونت توسط شده تعیین محدوده در باید آموزشگاه مکان -6

 .شد خواهد

 شرایط تایید از پس و شده تسلیم شهرستان بهداشت مرکز به ابتدا در آموزشگاه، مکان جابجایی درخواست -2

 ات گردد اعالم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/ دانشگاه بهداشت معاونت به مراتب جدید مکان
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 سپ است موظف بهداشت معاونت. نماید اقدام مانده باقی اعتبار مدت درج با مجوز اصالح به نسبت بهداشت معاونت

 . نماید اعالم عمومی اماکن به را مراتب ،مجوز صدور از

 و خانهآبدار مدرسین، و دفتری امور اتاق 6 کالس، 6 دارای حداقل و بوده مستقل و مجزا محلی در باید آموزشگاه -1

 .باشد مشترک هافعالیت دیگر با نباید شرایطی هیچ تحت مدرسین و دفتری امور اتاق. باشد مجزا بهداشتی سرویس

 برای است ذکر قابل. باشد نفر 15 از بیش نباید کالس یک در حضوری صورت به گیرندهآموزش افراد تعداد -4

 ثرحداک گیرندگان آموزش تعداد تواندمی دستورالعمل این مفاد کلیه رعایت صورت در آموزشگاه از خارج هایکالس

 .باشد نفر 45

 استفاده برای آموزشگاه بهداشتی سرویس و خانهآبدار مدرسین، و دفتری امور اتاق کالس، بهداشتی شرایط -8

 الزم، روشنایی: جمله از ایمنی و بهداشت استانداردهای حداقل دارای باید آموزشگاه کارکنان و گیرندگانآموزش

 .باشد مناسب، بهداشتی سرویس و  خانهآبدار و مطبوع تهویه

 حداقل. گیرد صورت راحتی به هاردیف بین در عبورومرور و مترمربع 8/6 باید نفر هر ازای به کالس مساحت -1

 .باشد مربع متر 25 آموزشی کالس مساحت

 .باشد متر 1/2 حداقل باید کالس ارتفاع -1

 به اتصال قابلیت با اینچ 45 حداقل تلویزیون یا ژکتوروپر ویدیو رایانه، مانند آموزشی کمک وسایل و لوازم وجود -5

 .است الزامی نیاز حسب بر وسایل سایر و آموزش جهت مناسب صندلی و میز برد، وایت کامپیوتر،

 رمدی از اجازه کسب با و ضوابط و مقررات سایر رعایت با غیرفعال، ساعات در آموزشگاه فضای از استفاده -تبصره

 . است بالمانع آموزشی قرارداد عقد و مربوطه

 

 آموزشگاه مجوزمراحل صدور  -6ماده

 مدارک و الزم شرایط است موظف درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشت معاونت -6

 تشارکثیراالن هایروزنامه از یکی در یا و دانشگاه سایت در فراخوان طریق از را آموزشگاه تاسیس متقاضیان نیاز مورد

 .برساند عموم اطالع به

 :باشدمی ذیل شرح به مجوز صدور منظور به مراحل -2

 مرکز بازرسی جامع سامانه) 6 شماره فرم شامل الزم مدرک انضمام به را خود کتبی درخواست باید متقاضی -2-6

 گواهی ، 1*4 عکس قطعه دو ملی، کارت و شناسنامه تصویر تحصیلی، مدرکو تاییدیه  تصویر ،(کار و محیط سالمت

 بهداشت مرکز به را 2 و 6 شماره فرم مطابق نیاز مورد مدارک و انتظامی نیروی از فردی تاییدیه و پیشینه سوء عدم

 . نماید تحویل شهرستان

 جدول طبق آنها شرایط و مدارک باشد منطقه شده برآورد نیاز از بیش متقاضیان تعداد که صورتی در -2-2

 سبک بیشتری امتیاز که افرادی یا فرد و گرفته قرار بررسی مورد مدارک بررسی کمیته در( 6 شماره فرم)امتیازبندی

 .گیرندمی قرار پذیرش مورد نمایند
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 به و نموده تکمیل را( 2 شماره فرم)مدارک بررسی فرم درمان، و بهداشت شبکه/ شهرستان بهداشت مرکز -2-1

 خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشت معاونت به 6 شماره فرم و پیشینهسوء عدم گواهی همراه

 .نمایدمی ارسال درمانی بهداشتی

 بهداشت مرکز به و مشخص را آموزشگاه تاسیس نهایی مکان ماه، سه مدت ظرف حداکثر است مکلف تقاضیم -2-4

 نیروی عمومی اماکن پاسخگویی عدم مانند موجه دلیل به متقاضی که صورتی در. نماید اعالم شهرستان

 به دهش یاد مهلت نماید تکمیل را مدارک نتواند انتخابی مکان صالحیت رد یا و شده تعیین مهلت در انتظامی

 .باشد می تمدید قابل دیگر ماه سه مدت

 همراه به و تکمیل شهرستان بهداشت مرکز توسط( 2 شماره فرم)مدارک بررسی فرم ب بخش دوم مرحله در -2-8

 لومع دانشکده/دانشگاه بهداشت معاونت به محل انتظامی نیروی عمومی اماکن از مکانی صالحیت گواهی کپی

 .گرددمی ارسال درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

 شرایط صحت صورت در و نموده بررسی را مدارک بهداشت معاونت آموزشگاه، مکان قطعی معرفی از پس -2-1

 (. 1 شماره فرم طبق)نماید سال 1 اعتبار با مجوز صدور به مبادرت

 زمجو تمدید و صدور کمیته در و بررسی شهرستان در آموزشگاه مدارک بررسی کمیته در ابتدا  مدارک -تبصره

 .است شده داده نشان ،6 شماره نمودار در مجوز صدور مراحل. گرددمی نهایی استان

 
 مجوزمراحل صدور  -6نمودار شماره 

 

 آموزشگاه مجوزمراحل تمدید  -7ماده

 رکزم به تمدید جهت قبلی مجوز انضمام به را خود کتبی تقاضای است موظف اعتبار اتمام از قبل ماه سه از مدیر -6

 .نماید تسلیم شهرستان بهداشت

 انشگاهد بهداشت معاونت به را عملکرد حسن تاییدیه و قبلی مجوز مدیر، کتبی تقاضای شهرستان بهداشت مرکز -2

 .نمایدمی ارسال درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

اعالم  
شرایط و 
مدارک  
مورد نیاز  
از طریق  
فراخوان  
توسط  
معاونت 
بهداشت  
دانشگاه

ارائه  
درخواست 

کتبی،  
مدارک  
مورد نیاز  
مطابق فرم  

و 1شماره 
، توسط  2

متقاضی

کسب 
امتیاز از 
طریق  
کمیته  
بررسی 
مدارک  
مرکز 

بهداشت  
شهرستان 

تکمیل  
فرم شماره  

توسط  2
مرکز 

بهداشت  
شهرستان  

ارسال فرم  
و 1شماره 

و 2
گواهی  

عدم سوء  
پیشینه به  
معاونت 

بهداشت   
دانشگاه

اعالم مکان 
آموزشگاه  

توسط  
متقاضی به  

مرکز 
بهداشت  
شهرستان

اعالم  
صالحیت  

مکانی 
توسط  
نیروی  
انتظامی 

تکمیل  
بخش ب  
2فرم شماره

و ارسال آن 
به همراه  

کپی  
گواهی  

صالحیت  
انتظامی  
مکان به  
معاونت 
بهداشت

بررسی 
مدارک  
توسط  
کمیته  

صدور و  
تمدید  
مجوز  

آموزشگاه  
معاونت 

بهداشت و 
صدور  
مجوز
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 درصورت و بررسی را مذکور مدارک درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشت معاونت -1

 .نمایدمی اقدام مجوز تمدید به نسبت تایید،

 بایستمی تمایل صورت در باشد دیگر منطقه یا شهرستان از مجوز دارای فردی چنانچه ،مجوز متقاضیان برای -4

 نماید اعالم بهداشت معاونت به کتبی صورت به را مراتب قبلی مجوز ابطال و لغو منظور به خود، مجوز دریافت از قبل

 ممانعت آموزشگاه فعالیت ادامه از مدیر به لغو ابالغ ضمن و نماید اقدام مجوز لغو به نسبت بایستی بهداشت معاونت و

 .باشد می اعتبار فاقد نیز آن از صادره گواهی و بود نخواهد مجاز آموزشگاه فعالیت ادامه صورت این در. آورد عمل به

 . شد خواهد صادر مجوز یک فقط متقاضی هر برای -8

-انسازم ادارات، در اشتغال عدم بر مبنی مدارک، بررسی کمیته به نامه تعهد ارائه به موظف ،مجوز صدور متقاضی -1

 .باشدمی نظامی و دولت به وابسته دولتی، هایارگان و ها

 فعالیت ادامه از بود خواهد متعهد متقاضی و است معتبر غیر سابق مجوز علت، هر به مجوز تمدید عدم صورت در -1

 .نماید خودداری

 .است شده داده نشان ،2 شماره نمودار در مجوز تمدید مراحل

 
 مجوز تمدید مراحل -2 شماره نمودار

 

 مجوزاعتبار و مرجع صدور، تمدید و لغو  -8ماده

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، معاونت بهداشت دانشگاه/ مجوزمرجع صدور، تمدید و یا لغو  -6

 باشد.می

های سه ساله صورت تایید حسن عملکرد، برای دوره سال بوده و در 1اولیه در زمان صدور  مجوز مدت اعتبار -2

 باشد.بعدی قابل تمدید می

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف است رونوشت صدور، تمدید معاونت بهداشت دانشگاه/ -1

 آموزشگاه را به مرکز سالمت محیط و کار ارسال نماید. مجوزو لغو 

قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و در صورت فوت یا حجر ، هصادرفعالیت آموزشگاه  مجوز -4

 .رسدنمیمدیر آموزشگاه به ارث 

و در صورت تمایل وراث به استفاده از حق تاسیس  صادره باطل خواهد شد مجوز ،با فوت یا حجر مدیر آموزشگاه -8

و تطبیق  سایر موارد نسبت به معرفی مدیر واجد شرایط  آنالزم است حد اکثر ظرف سه ماه پس از فوت مدیر یا حجر 

 با این دستورالعمل اقدام نمایند در غیر اینصورت پس از طی این زمان انصراف وارث  محسوب می گردد.

 

 

نضمام  ارائه تقاضای کتبی مدیر به ا
قبلی به مرکز بهداشت  مجوز

شهرستان   

ارسال مدارک و تاییدیه حسن 
عملکرد از مرکز بهداشت شهرستان

به معاونت بهداشت دانشگاه

ر  بررسی مدارک توسط کمیته صدو
آموزشگاه معاونت مجوزو تمدید 

بهداشت دانشگاه و صدور مجوز  
جدید
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 آموزش: دومفصل 

 :باشدمی فصل این در مذکور جداول شرح به مشمول اشخاص آموزش مواد آموزشی: -9ماده

  آموزشی ساعات زمان مدت و دروس عنوان شغل، نوع -6شماره جدول

 دروس مشاغل گروه ردیف

 مدت

/ زمان

 ساعت

1  

 

 

 

 

 (1شماره) اتومبیل تولیدی صنوف

 

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف نقاشی و صافكاری

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف كوبیلنت صنایع 2

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف اوراقی كارواش، 3

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف اتومبیل سازیصندلی 4

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف اتوسرویس و تعمیرگاه 5

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف رادیاتورسازی 6

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف سازیباطری 7

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف روغنی تعویض 8

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف جوشكاری و آهنگری 9

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف مكانیكی 11

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف آیینه و شیشه 11

12 

 (2شماره)الكترونیک تولیدی صنوف

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف .. وروالكتروموت پیچ،تولیدوتعمیرسیم

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف الكترونیک لوازم تعمیر و تولید 13

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف  كلید و قفل كار تعمیر 14

15  

 

 (3 شماره)فلزی تولیدی صنوف

 

 

 ساعت14  11 ،8 ، 7 ،5، 3 ،2 ،1ردیف فلزات ذوب و گری ریخته

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف فلزی مصنوعات 16

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف آلومینیوم ظروف تولید 17

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف مسی لوازم تولید 18

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف  تراشكاری 19

21 

 (4 شماره) تولیدی صنوف

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف قالیبافی

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف لباسشویی و شویی خشک 21

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف دوزی لحاف 22

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف كفاشی 23

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف  رنگ و چاپ 24

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف صحافی 25

26 

 (5 شماره) تولیدی صنوف

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف خیاطی

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف سازی عینک 27

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف دقیق وسایل صنوف دیگر 28

29 

 (6 شماره) تولیدی صنوف

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف تراشی سنگ و سنگبری

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف سیمان مصنوعات سازی، كاشی 31

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف ساختمان فلزی لوازم مصنوعات 31



 
9       

 ساعت 31 11عناوین به جز بند  كلیه - پاالیشگاه و پتروشیمی گاز، نفت، صنایع 32

33 
 هواپیماسازی، سازی،كشتی صنایع

 .. و خودروسازی
 ساعت 31 11كلیه عناوین به جز بند  -

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - سازی پالستیک صنایع 34

35 
 شیمیایی صنایع

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف باز و اسید تولید

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف منفجره مواد تولید 36

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - شیمیایی كود تولید صنایع 37

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - كشحشره و كشآفت ساخت صنایع 38

 ساعت 18 11، 7، 4 ،3 ،2 ،1ردیف - سازیچرم صنایع 39

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف  سازی الستیک صنایع 41

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف  مس صنایع 41

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف  روی صنایع 42

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - آلومینیوم صنایع 43

 ساعت 14  11، 8،  7، 5، 3، 2، 1ردیف - فلزات ذوب و هاگریریخته 44

 ساعت 24 12 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1 ردیف - هساخت پیش ادوات و ابر و فوم تولید صنایع 45

 ساعت 16 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف  سازی كک 46

 ساعت 16 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - سازی باطری صنایع 47

 ساعت 21 11، 7، 5، 4، 3، 2، 1ردیف - آبكاری صنایع 48

 ساعت 18 11، 7، 4، 3 ،2، 1ردیف - قیر تولید و سازیآسفالت صنایع 49

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - شوینده مواد تولید صنایع 51

 ساعت 14 11، 8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1ردیف - سازی سوله 51

52 
 سازی لنت

 ساعت 18 11، 5 ،4 ،3 ،2 ،1ردیف  آزبست با

 ساعت 14 11، 4 ،3 ،2 ،1ردیف آزبست بدون 53

54 

 لوله و ورقه ساخت صنایع

 ساعت 18 11، 5، 4، 3، 2، 1ردیف آزبستی - سیمانی لوله و ورقه

 ساعت 14 11، 4، 3، 2، 1ردیف آزبست بدون لوله و ورقه 55

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف بتونی لوله و ورقه 56

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف - الكتریكی صنایع 57

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف - فلزی مونتاژ صنایع 58

 ساعت 18 11 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1ردیف - بالستینگ سند و هاكوبیسیلیس صنایع 59

 رادیو و اورانیوم فناوری و استخراج صنایع 61

 اكتیو
 ساعت 18 11، 8، 4 ،3 ،2 ،1ردیف -

 ساعت 18 11، 8، 4، 3، 2، 1ردیف - اورانیوم غنی پرتوهای دارای صنایع 61

 ساعت 18 11، 5، 4، 3، 2، 1ردیف - گهارن انواع و ساختمانی رنگهای تولید صنایع 62

63 
 سیمان صنایع

 ساعت 18 11، 5، 4، 3، 2، 1ردیف درصد 3 از بیش سیلیس با

 ساعت 14 11، 4، 3، 2، 1ردیف درصد 1 از كمتر سیلیس با 64

 ساعت 14 11، 4 ،3 ،2 ،1ردیف - بهداشتی و دارویی صنایع 65

 ساعت 8 11 ،3 ،2 ،1ردیف لبنیات پنیر شیر غذایی صنایع 66
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 ساعت 8 11، 3، 2، 1ردیف شكالت و شیرینی 67

 ساعت 8 11، 3، 2، 1ردیف ها آشامیدنی 68

 ساعت 8 11، 3، 2، 1ردیف كنستانتره و ژله 69

 ساعت 18 11، 7 ،4 ،3 ،2 ،1ردیف - نساجی صنایع 71

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - كاغذ تولید صنایع 71

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - فرش تولید صنایع 72

 ساعت 18 11، 7، 4، 3، 2، 1ردیف - دستی صنایع 73

 ساعت 12 11 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1ردیف - سنگبری صنایع 74

 ساعت 11 11، 8 ،3 ،2 ،1ردیف - الكترونیک صنایع 75

 ساعت 14 11، 4 ،3 ،2 ،1ردیف - پالستیكی صنایع 76

 ساعت 16 11 ،4 ،3 ،2 ،1ردیف - سازی صابون صنایع 77

78 

 كاشی و سرامیک صنایع

 ساعت 11 11 ،8 ،3 ،2 ،1ردیف گری كوزه و سفالگری

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف كاشی و سرامیک 79

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف سازی موزاییک 81

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف هاپزخانهكوره 81

 ساعت 16 11 ،4 ،3 ،2 ،1ردیف - انبارها 82

83 

 راهسازی و معادن

 ساعت 12 11 ،8 ،7، 3، 2، 1ردیف باز رو معادن

 ساعت 12 11 ،7 ،8، 3، 2، 1ردیف بسته سر معادن 84

 ساعت 12 11 ،7 ،8، 3، 2، 1ردیف  روباز معادن 85

 ساعت 12 11 ،7 ،8، 3، 2، 1ردیف راهسازی 86

 ساعت 8 11 ،3 ،2 ،1ردیف - خانگی هایكارگاه 87

88 

 دامداری كشاورزی،

 ساعت 12 11، 11 ،8 ،3 ،2 ،1ردیف كشاورزی

 ساعت 12 11، 11، 8، 3، 2، 1ردیف دامپروری 89

 ساعت 12 11، 11، 8، 3، 2، 1ردیف طیور پرورش 91

 ساعت 12 11، 11، 8، 3، 2، 1ردیف شیالت 91

 ساعت 12 11، 11، 8، 3، 2، 1ردیف - طیور و دام خوراک تولید صنایع 92

 ساعت 12 11، 11، 8، 3، 2، 1ردیف - هاكشتارگاه 93

94 

  درمانی مراكز

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف بیمارستان

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف درمانگاه 95

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف دندانپزشكی 96

 ساعت 8  11 ،3 ،2 ،1ردیف - هاغسالخانه 97

98 
 هاآزمایشگاه

 ساعت 18 11، 5 ،4 ،3 ،2 ،1ردیف دندانسازی دندانی، پروتز

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف  پرتونگاری 99

 ساعت 11 11، 8، 3، 2، 1ردیف - رانندگان 111

 ساعت 8 11 ،3 ،2 ،1 ردیف - شهرداری رفتگران 111

 ساعت 8 11 ،3 ،2 ،1ردیف - انتظامی نیروی كاركنان 112

 ساعت 8 11، 3، 2، 1ردیف - آرایشگری 113
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 موضوعات اصلی  و مدت زمان هر مبحثسر فصل دروس،  -11ماده

و مدت  كار و محیط سالمت مركز تخصصی رهنمودهای و ها دستورالعمل الزامات،مطابق سر فصل دروس، موضوعات اصلی 

 باشد. می 3و 2زمان هر مبحث باید مطابق جداول 
 موضوعات اصلی مرتبط با هر سرفصل -2جدول شماره

 برخی از موضوعات مهم عنوان دروس ردیف

1 

در  ایمنی و بهداشت كار اصول و مبانی

سهیالت و تاسیسات تنامه آیین ،صنعت

 هابهداشت كارگاه

با عوامل زیان آور در  مختصر رویكردهای اصلی ایمنی و بهداشت شغلی، آشنایی

-سهیالت و تاسیسات بهداشت كارگاهتنامه آیینمحیط كار، تامین نظافت عمومی و ... 

 ، ها

2 
وسایل حفاظت راهنمای انتخاب و استفاده از 

 در محیط كار فردی

انواع وسایل حفاظت فردی، مسئولیت كارفرمایان و كارگران، نگهداری وسایل 

 حفاظت فردی، حفاظت اندامهای مختلف بدن

 راهنمای آموزشی كنترل دخانیات 3
، مواد دخانی اثرات سیگار و قلیان بر سالمت، بیماریها و سرطانهای ناشی از مصرف

 روش های ترک و آشنایی با مراكز ترک دخانیات

4 

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی 

خطرناک، راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد 

راهنمای مدیریت حوادث  شیمیایی،

 شیمیایی در محیط كار و صنایع

ریتی مدیهای گذاری مواد شیمیایی خطرناک، ایمنی مواد شیمیایی، كنترل، برچسب

و اجرایی، وسایل حفاظت فردی، پایش سالمتی كاركنان، اقدامات در برابر شرایط 

 برخی راهنمای امحاء پسماندهای شیمیایی خطرناک،انواع اضطراری، كمكهای اولیه، 

آشنایی با حوادث شیمیایی، آشنایی با مواد شیمیایی خطرناک، نحوه  ،پسماندها

، ییایمیش مواد با كار یكنترل اقداماتایمنی مواد، ها و برگه اطالعات خواندن برچسب

 اقدامات كنترلی.

 مواجهه با جیوه در محیط كارراهنمای  5

سمیت و خطرات جیوه، منابع تولید جیوه و مصارف مختلف آن، راههای مواجهه 

های حساس، اقدامات كنترلی مدیریتی، مواجهه با جیوه در شغلی با جیوه، گروه

های پزشكی، روش ایمن كار با جیوه، بسته بندی و حمل و نقل، فوریتدندانپزشكی، 

 ای.، اهمیت معاینات دورهحاوی جیوه یو دفع پسماندها یجمع آور

 كنترل سیلیس در محیط كارراهنمای  6

آشنایی با مشاغل مختلف دارای سیلیس،كلیات عوارض و بیماریهای شغلی مرتبط، 

كاری، رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل خطرات بهداشتی، روشهای صحیح 

ای، خطرات، راههای پیشگیری حفاظت فردی، اهمیت معاینات بدو استخدام و دوره

 و كنترل.

 در محیط كار ربكنترل سراهنمای  7

 با حساس، برخورد یاهگروه،بهداشتی اثرات ،سرب با تماس معرض در مشاغل

 و كارگران كارفرمایانوظایف، منزل به كار محیط از سرب انتقال، یاضطرار شرایط

 .كار محیط كیفیت ارتقاء یراستا در

 گری ریختهای در بهداشت حرفهراهنمای  8

های تنفسی و مخاطرات فیزیكی، ها، ناراحتیگریآشنایی با عوامل زیان آور در ریخته

كنترل گرما، عوامل موثر در رخداد حوادث، اقدامات پیشگیرانه و كنترلی، روشهای 

 وسایل حفاظت فردی، علل سوختگی، وظایف سركارگران و كارگران.

 راهنمای كنترل صدا و ارتعاش 9
ای، وسایل اثرات بهداشتی صدا و ارتعاش، اقدامات كنترلی، اهمیت معاینات دوره

 حفاظت فردی.

 محیط كار راهنمای استرس حرارتی 11
 فیزیولوژیک های پاسخ، درمان و پیشگیری عالئم،) اا و سرمگرم از ناشی بیماریهای

 .حرارتی هایساستر برابر در كنترلی اقدامات ، حرارتی هایاسترس برابر در
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 موضوعات اصلی مرتبط با هر سرفصل -2جدول شمارهادامه 

 برخی از موضوعات مهم عنوان دروس ردیف

11 
راهنمای دستورالعمل جامع بهداشت 

 كشاورزان

عالئم خطرموجود  ،ظتی شخصیاآالت جدید و تجهیزات حفماشین انتخاب و خرید

مسمومیت  ، بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بیماریهای ناشی از كار ،در محل كار

های ناشی از سموم كشاورزی، كمكهای اولیه و اورژانس، بارگیری و تخلیه بار، حمل 

آالت نی تجهیزات و ماشینآالت، ایمو نقل در محل كار، كاربرد بدون خطر ماشین

سوزی، استفاده كشاورزی، مباحث ایمنی و حوادث، ذخیره كود، پیشگیری ازآتش

احشام برای كشتارگاه، امحا  سازیكشها، حمل و نقل چارپایان، آمادهصحیح از آفت

آفت كشها، داروهای دامپزشكی، آبیاری با پساب، عوامل ارگونومیكی در كشاورزی، 

كشاورزی درو مخازن كودها، آشنایی با قوانین كار سیلوها، انبارها حمل و نقل دستی،

                                                                                       .هانامهو آیین

 راهنمای جامع بهداشت رانندگان 12

تصادفات، حفظ ، دستورالعمل كاهش از آن ای و پیشگیریعلل تصادفات جاده

هوشیاری و تمركز و حفظ خونسردی، استفاده از كمربند، رانندگی در شب، تعمیر و 

نی ایم، چک كردن ایمنی خودرو، ازرسی پیش از رانندگینگهداری وسیله نقلیه، ب

 دستورالعمل مدیریت ریسک، نكات كلیدیگیری، ایمنی هنگام سوخت ،تایرها

مصرف داروها و مواد ، كاهش ریسک سرعت،یسرعت در رانندگای، فاكتورهای جاده

  .اكاهش عوارض داروهرانندگی،  اعتیادآور در شغل

 كارانراهنمای بهداشت معدن 13

 تجهیزات ،آمیز عوامل مخاطره دیگر و پیشگیری از آلودگی هوا، كنترل گردو غبار

بهسازی محیط، نگهداری پادزهرها، حفاظتی در معدن، مواجهه با مواد داغ و مذاب، 

روشنایی  روشنایی در معدن و ، اهی آدم رو یا اتاقکهامخازن، دریچه ،هاورود به چاه

آالت، حوادث و سوانح،  های دستی و روشنایی ماشیندر شرایط اضطراری، حمل چراغ

ای، بیماریهای شغلی، خدمات بهداشت حرفه های امداد ونجات،كمكهای اولیه و تیم

انجام كار در زیر آب و یا در مجاورت با  ،معادن سطحی و زیرزمینیرایط كار در ش

 .آب

14 
ای در مشاغل راهنمای بهداشت حرفه

 خشكشویی، قالیشویی

و  مدت كوتاه یبهداشت سوء اثراتبررسی عوامل مخاطره آمیز در محیطهای كاری، 

بهداشت ، حوادث ناشی از كار، الزامات كارگران یرو بر یمصرف موادبلندمدت 

 .عمومی، اقدمات كنترلی، كمكهای اولیه و فوریت های بهداشتی

15 
ای در شغل راهنمای بهداشت حرفه

 آرایشگری بانوان

مواد خطرناک و  ها،عوامل شیمیایی زیان آور در آرایشگاه، تعریف و شرح وظایف

گذاری ذخیره سازی و برچسب، قوانین مواد شیمیایی خطرناک، كاالهای خطرناک

مواد شیمیایی مخاطره آمیز و كم خطر در ، محافظت از پوست، ایمنی مواد شیمیایی

اصول  ،اصول پیشگیری، هانحوه انتقال بیماری ، عوامل بیولوژیكی زیان آور ،آریشگاه

 پوسچرهای ریسک فاكتورهای ارگونومیكی در، شرایط بهداشت محیط، هداشتیب

طراحی ارگونومیكی یک سالن ، ارتعاشمواجهه با ، نامطلوب تحمیل شده یا تكراری

 .جهیزاتتبزارها و ا، ایمن
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 موضوعات اصلی مرتبط با هر سرفصل -2جدول شمارهادامه 

 برخی از موضوعات مهم عنوان دروس ردیف

16 
راهنمای دستورالعمل جامع بهداشت 

 )پرتوهای غیریونساز( پرتوكاران

پرتوهای غیر یونساز، لوازم حفاظت فردی اصول و مقررات كلی حفاظت در برابر 

هنگام كار، پیام های حفاظتی در برابر خورشید، پیامهایی برای كودكان، حفاظت در 

 امواج رادیویی و مایكروویو،ها، میدانهای مغناطیسی، مقابل پرتوهای الكترومغناطیس

اطرات های تلفن همراه و نحوه مواجهه با آن، روشهای كاهش مواجهه، مخایستگاه

 ،های حفاظتی عمومیدستورالعمل ،ها و دستورالعمل كاربرد لیزر، كاربرد ایمن لیزر

 بهداشت كار با اجاق مایكروویو، اثرات بهداشتی و بیولوژیكی كار با پرتوهای غیریونساز

حفاظت  پیشگیری و ،و پرتوهای الكترومغناطیسی، میدانهای الكتریكی و مغناطیسی

تجهیزات اتاق لیزر و حفاظت  یونساز، مادون قرمز و فرابنفش،در برابر پرتوهای غیر

     .از پرسنل بیمار، انواع عالئم هشدار و خطر

17 
راهنمای شرایط بهداشت كار دركنترل 

 تشعشعات در ماهیگیری و مشاغل دریایی

ح صدا در كشتی، وظایف وسط، آور فیزیكیاهمیت سالمت دریانوردان، عوامل زیان

 های قانونی استرس حرارتی محیطارتعاشات دریایی و اثر آن بر انسان، جنبهكاپیتان، 

 های عفونی وكار، پرتوهای غیر یونیزان، كار در شیفت شب و كمبود خواب، بیماری

های اولیه، وسایل حفاظت راههای پیشگیری، دریازدگی، حمل و نقل دستی، كمک

ریهای ناشی از كار، پیشگیری و فردی، سقوط، ایمنی تجهیزات و ماشین آالت، بیما

 درمان.

18 

راهنمای شرایط بهداشت كار و كنترل 

تشعشعات غیریونیزان در صنایع ساختمانی 

 )سیمان، آجر، گچ و آهک(

ارگونومیكی تهدید كننده سالمت كارگران  و عوامل زیان آور فیزیكی، شیمیایی

 ،ایمنی ماشین آالت، ایمنی حریق، ایمنی برق، یمنی عمومیا صنایع ساختمانی،

ر د بهسازی محیط كار، بیماریهای ناشی از كار ،ایمنی ساختمان، ایمنی لیفتراک

 .های كاری مختلفپست

19 

 

راهنمای دستورالعمل جامع بهداشت 

 كارگران ساختمانی

زایی عوامل موثر در بیماری، های كنترلیمخاطرات بهداشتی و راه وعوامل زیان آور 

شناختی میدانهای الكتریكی و ثار سوءزیستآ، مستندات قانونی، شیمیاییمواد 

ط جوی شرای، الكتریكی و مغناطیسیاهكارهای حفاظتی در برابر میدان ، رمغناطیسی

های كنترل دمای داخل راه، سازی و خطرات بهداشتی آنحاكم در ساختمان

های غلط وضعیت، ریختالالت رایج ناشی از پوسچر غلط وكارهای تكرا، اساختمان

 ،عضالنیعوامل ایجادكننده اختالالت اسكلتی، یا ثابت دركارگران ساختمانی

وامل روحی روانی درمحیط ع، های اسكلتیآسیب، پیشنهادات و راهكارهای اصالحی 

، های كاری فشردههفته، مشكالت كارگران نیمه وقت ،عوامل موثر درغیبت ،كار

آیین نامه تاسیسات كارگاه از ، فنی و بهداشت كاركمیته حفاظت ه، های اولیكمک

 .نظر بهداشت
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 موضوعات اصلی مرتبط با هر سرفصل -2جدول شمارهادامه 

 برخی از موضوعات مهم عنوان دروس ردیف

21 

راهنمای شرایط بهداشت كار و كنترل تشعشعات 

یونیزان در صنایع فلزی )فوالد، خودروسازی و 

 ماشین سازی(

انتخاب دستگاه ، هندسی و حفاظتیمكنترل شیوه های ، اثرات پرتوهای یونساز 

 كانتینر، حفاظ نكات ایمنی در طراحی و ساخت، اشعه ایكس و نكات حفاظتی آن

ری، اهمیت معاینات بندی افراد در معرض پرتوگیری و انواع پرتوگیطبقه، چشمه

مل و نقل ایمن ، حو ایمنی های حفاظتتدوین و بكارگیری دستورالعملای، دوره

ندات و مست هاوعه قوانین و دستورالعملجمم، شرایط اضطراریا، مواد پرتوز

 احتمالی موجود و مرتبط

21 
 ای در مشاغل كوچکراهنمای بهداشت حرفه

 )جوشكاری، برش، لحیم كاری و ..(

 های كاری، كنترل خطرات، بیماریهای ناشی از كار،خطرات بهداشتی در محیط

 رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط كار ای، اهمیت معاینات دوره

 هاكشراهنمای كنترل مواجه با آفت 22

قانون حفظ ها، كشو مقررات موجود در كشور در خصوص كاربرد ایمن آفت قوانین

نامه اجرایی ماده برنامه چهارم ، آییننامه اجرائی قانون حفظ نباتاتآئین، نباتات

  ،نامه اجرایی كنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیاییآیین، توسعه

بندی بقهط ، های انبارهای مواد شیمیایی و سمومدستورالعمل شرایط و ویژگی

و  هارگانوكلر ،كاربامات، ارگانوفسفاتها شامل: كشآفتآشنایی با اثرات زیان آور 

 گذاری، برچسبهااهداف كنترل آفت، هاكنترل آفتهای دیگر آفت كشها، برنامه

سازی و جابجا كردن مواد شیمیایی مایع قابل رایط مناسب ذخیرهشكشها، آفت

 های اولیه، وسایل حفاظت فردیكش، كمک، كنترل مواجهه با آفتاشتعال

23 
ای در لوازم الكترونیک و راهنمای بهداشت حرفه

 الكتروتكنیک

كنترل عوامل مخاطره آمیز بهداشتی و  مختلف،آور شغلی مشاغل عوامل زیان

 و عمومی الزامات ، شرایطایمنی، بهداشت و  و راهنماهای ایمنی، دستورالعمل

 رفاهی تسهیالت

 راهنمای جامع بهداشت كارگران خدمات خودرو  24

های صافكاری و آور در كارگاهعوامل زیان، های صافكاری و نقاشی خودروكارگاه

موازین ایمنی عمومی و ارگونومی،  فیزیكی، آمیز شیمیاییعوامل مخاطره، نقاشی

 بهداشت محیط و عمومی، و حفاظت فردی

25 

ای در مشاغل سنگبری و راهنمای بهداشت حرفه

نوعات سیمان و سازی،  مصتراشی، كاشیسنگ

 .. و لوازم فلزی ساختمان

-اسكلتی اختالالت، بارها و مواد حمل و نقل و حمل مسئولیت كارگر و كارفرما،

 آمیز در، كمكهای اولیه، وسایل حفاظت فردی، آشنایی با عوامل مخاطرهعضالنی

 محیط كار، كلیات قابل بحث در مشاغل مختلف

 راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل بیمارستانی های كتابسر فصل ای در مشاغل بیمارستانیراهنمای بهداشت حرفه 26

27 
های اسكلتی عضالنی در راهنمای كاهش ناحتی

 كارهای اداری

-عضالنی اختالالتی، ادار یكارها عضالنی اسكلتی یهاناراحتی كاهش اصول

، كنترلی یراهكارها، یادار مشاغل در ارگونومی یفاكتورها ریسک ،استخوانی

 یادار ارگونومی مورد در كاتین

28 
 ،راهنمای آموزش ارگونومی در محیط كار

 راهنمای جامع حمل دستی بار

-خطرات جابجایی دستی بار، روش صحیح بلند كردن بار، پیشگیری از ناراحتی

 های اسكلتی عضالنی، راهكارهای كنترلی

 بیماریهای مشترک بین انسان و دام 29
 خونریزی هایتب هیداتیک، كیست زخم، سیاه مالت، آشنایی با بیماریهای تب

 و درماندهنده و .. پیشگیری 
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 عنوان دروس و مدت زمانی كه باید افراد مشمول در دوره اصلی و بازآموزی بگذرانند -3دول شمارهج

 مدت زمان عنوان دروس ردیف

 ساعت 2 هاسهیالت و تاسیسات بهداشت كارگاهتنامه آیین، در صنعت ایمنی و بهداشت كار اصول و مبانی 1

 ساعت 2 در محیط كار وسایل حفاظت فردیراهنمای انتخاب و استفاده از  2

 ساعت 2 راهنمای آموزشی كنترل دخانیات 3

راهنمای مدیریت  راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک، راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی، 4

 حوادث شیمیایی در محیط كار و صنایع

 ساعت 8

 ..( بر اساس نوع شغل فردو ربس سیلیس، مواجهه با مواد شیمیایی )جیوه،راهنمای  5
 به ازای نوع مواجهه

 ساعت 2

 ساعت 2 راهنمای كنترل صدا و ارتعاش 6

 ساعت2 محیط كار راهنمای استرس حرارتی 7

 

8 

 كاران، خشكشویی، قالیشویی، آرایشگری، پرتوكاران،رانندگان، معدنای در مشاغل )كشاورزان، بهداشت حرفه

-آفت صنایع فلزی ،كارگران ساختمانی، ساختمانی، صنایع تشعشعات غیر یونیزان در ماهیگیری و مشاغل دریایی،

وازم لسازی، مصنوعات سیمان و كش ها، لوازم الكترونیک و الكتروتكنیک، كارگران خدمات خودرو، سنگبری، كاشی

ای در ، راهنمای بهداشت حرفهدرریخته گری ایحرفهراهنمای بهداشت  فلزی ساختمان، مشاغل بیمارستانی،

  مشاغل كوچک )جوشكاری، برش، لحیم كاری و ..(

 

 به ازای هر شغل

 ساعت  2 

 ساعت 2 های اسكلتی عضالنی در كارهای اداریراهنمای كاهش ناحتی 9

 ساعت 2 راهنمای جامع حمل دستی بار ،راهنمای آموزش ارگونومی در محیط كار 11

 ساعت 2 بیماریهای مشترک بین انسان و دام 11

 ساعت32 جمع كل 

 

 شرایط مدرسین -11ماده 

 مدرک کپی و بوده  4 شماره جدول در مندرج هایرشته در تحصیلی موقت گواهی یا دانشنامه دارای باید مدرس -1

 .باشد موجود آموزشگاه در وی تحصیلی

 .باشد 4 شماره جدول مطابق باید درس هر برای مدرسین تحصیلی مدارک -2

 دوره هر در 1 شماره جدول مطابق ساعت4 از بیش تحصیلی مدرک با مرتبط مباحث در تدریس به مجاز مدیر -3

 .نیست آموزشی

  .نمایند تدریس 4 جدول مطابق مباحث ایمنی توانند درمی صنعتی یایمن مدرک دارندگان -4

 مشابه موارد سایر و مسافرت بیماری، جمله از آموزشگاه، مدیر وقت تمام حضور امکان عدم صورت در -تبصره

 .باشد می الزامی کمیته تایید مورد جانشین تعیین
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 مدارک تحصیلی مورد قبول برای تدریس مباحث آموزشی -4جدول شماره

 رشته تحصیلی حداقل مدرک عنوان دروس ردیف

1 
هداشت تاسیسات بسهیالت و تنامه آیین، در صنعت ایمنی و بهداشت كار اصول و مبانی

 هاكارگاه
 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر

 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر در محیط كار وسایل حفاظت فردیراهنمای انتخاب و استفاده از  2

 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر راهنمای آموزشی كنترل دخانیات 3

4 
راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک، راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد 

 راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط كار و صنایع شیمیایی،
 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر

 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر و ...( بر اساس نوع شغل فرد یوه، سیلیس، سرب)جییمواجهه با مواد شیمیا 5

 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر راهنمای كنترل صدا و ارتعاش 6

 ایمهندسی بهداشت حرفه لیسانس و باالتر محیط كار حرارتیراهنمای استرس  7

8 

كاران، خشكشویی، ای در مشاغل )كشاورزان، رانندگان، معدنبهداشت حرفه

قالیشویی، آرایشگری، پرتوكاران، ماهیگیری و مشاغل دریایی، تشعشعات غیر یونیزان 

ک كش ها، لوازم الكترونیساختمانی، صنایع فلزی ، آفتدر صنایع ساختمانی،كارگران 

سازی، مصنوعات سیمان و و الكتروتكنیک، كارگران خدمات خودرو، سنگبری، كاشی

درریخته گری،  ایحرفهراهنمای بهداشت لوازم فلزی ساختمان، مشاغل بیمارستانی، 

 و ..(  ای در مشاغل كوچک )جوشكاری، برش، لحیم كاریراهنمای بهداشت حرفه

 لیسانس و باالتر
  و ایمهندسی بهداشت حرفه

 ایمنی صنعتی

 ایمهندسی بهداشت حرفهارگونومی،  باالتر و لیسانس های اسكلتی عضالنی در كارهای اداریراهنمای كاهش ناحتی 9

 ایبهداشت حرفهمهندسی ارگونومی،  لیسانس و باالتر راهنمای جامع حمل دستی بار ،راهنمای آموزش ارگونومی در محیط كار 11

 لیسانس و باالتر بیماریهای مشترک بین انسان و دام 11

مهندسی پزشک عمومی، دامپزشک، 

 ، مهندسی ایبهداشت حرفه

 بهداشت محیط

  

 : نحوه برگزاری دوره هاسومفصل 

 های حضوری و غیر حضورینحوه برگزاری دوره -12ماده

 .باشندمی هاآموزشگاه در آموزشی دوره گذراندن به موظف نفر 25زیر هایکارگاه کارکنان -6

-می هاآموزشگاه در آموزشی دوره گذراندن به موظف ،ندارند ایحرفه بهداشت ولومس که یهایکارگاه کارکنان -2

 .باشند

 برگزار حضوری و کتبی صورت به امتحان. شود می برگزار غیرحضوری و حضوری صورت دو به آموزشی هایدوره -1

 قبول قابل حضوری صورت به کالس بعدی آموزشی دوره در شرکت الزم، نمره کسب عدم صورت در و شد خواهد

 .است الزامی خدمات بهای پرداخت و بود خواهد

 صورت به یا و نماید ثبت ،1 شماره فرم مطابق دفتری، در را شده نام ثبت افراد اسامی است موظف مدیر -4

 . نماید بایگانی یا و ثبت الکترونیکی
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-آموزش برای تحصیلی مدرک و ملی کارت صویرت ،1*4 عکس قطعه دو: از عبارتند نامثبت برای نیاز مورد مدارک -8

 .حضوریغیر گیرندگان

 (1شماره فرم طبق.)شود می مشخص مدیر توسط شده ارائه بندی زمان برنامه به توجه با کالس برگزاری زمان -1

 بایگانی را سوابق و باشد داشته دوره در شرکت گواهی صدور و ثبت جهت ،66 شماره فرم مطابق دفتری باید مدیر -1

 .نماید نگهداری الکترونیکی صورت به فایلی در یا و نماید

 اتصورتجلس و دفاتر نگهداری و سال یک مدت به( الکترونیک صورت به) گیرندگان آموزش هایپرونده نگهداری -5

 .است ضروری سال 1 مدت به امتحانات

 .شد خواهد برگزار ظهر از بعد یا ها صبح هاکالس برگزاری زمان -6

 .نماید تجاوز گیرنده آموزش توسط ساعت شش از نباید روز هر در آموزشی ساعات تعداد -65

 آموزشگاه ساختمان در فقط و آموزشگاه آن برای شده بینی پیش فعالیت محدوده در آموزشگاه، هر هایکالس -66

 کتبی موافقت اخذ با فقط ،8 ماده مفاد رعایت شرط به آموزشگاه محل از خارج در کالس برگزاری. شد خواهد برگزار

 .است پذیرامکان محل بهداشت مرکز از

 .است الزامی آموزشگاه در هاکالس برگزاری زمان در مدیر حضور -62

 اشتبهد معاونت تایید و محل بهداشت مرکز موافقت با و دستورالعمل برابر توانندمی مجوز دارای هایآموزشگاه -61

 محدوده در همجوار)آموزشگاه فاقد شهرهای در محل، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه

 .مایندن برگزار آموزشی دوره ندارند را آموزشگاه تاسیس شرایط واجد متقاضی که زمانی تا( دانشگاه آن پوشش تحت

 .شود برگزار مشاغل تفکیک به آموزشی هایکالس امکان، صورت در -64

 در اطالعات ارسال از پس و نماید بارگذاری سایت وب در را نیاز مورد اطالعات کلیه تواندمی آموزشگاه مدیر -68

 .گردد صادر گواهینامه ،رهگیری کد دریافت با کار و محیط سالمت مرکز بازرسی جامع سامانه

 .نمایند دریافت آموزشگاه سایتوب طریق از را آموزشی مطالب و جزوات توانندمی حضوریغیر دوره متقاضیان -61

 .نماید غیاب و حضور ،6 شماره فرم برابر جلسه هر در باید مدرس -61

 مجددا باید باشد داشته ساعته 21 آموزشی دوره یک در ساعت 4 از بیش موجه غیر غیبت گیرندهآموزش اگر -65

 . نماید شرکت بعدی آموزشی دوره در

 آزمون در سپس و جبران بعدی هایدوره در داشته غیبت که را دروسی فقط باشد موجه غیبت که صورتی در -66

 .نماید شرکت

 .است بالمانع فراگیران پذیرش افزایش جهت آموزشگاه سوی از مرتبط تبلیغات انجام  -25

 

 های غیرحضوریشرایط افراد متقاضی دوره -13ماده 

 به مبادرت 4 و1،2 ،6 شماره جدول مطابق توانندمی هستند، ایحرفه بهداشت ولومس دارای که هاییکارگاه -6

 .نمایند مراجعه آموزشگاه به باید گواهینامه دریافت و آزمون در شرکت برای و نموده خود کارکنان آموزش
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 باالتر و دیپلم فوق تحصیلی مدرک دارای که( کار قانون 58 ماده مطابق مشمول هایدرکارگاه) شاغل افراد -2

 .نمایند شرکت آموزشی هایدوره در غیرحضوری صورت به توانندمی هستند

 

 نحوه ارزشیابی -14ماده 

 . بود خواهد حاضر آزمون برگزاری محل در برگزاری زمان در و بوده مدیرآموزشگاه با آزمون برگزاری مسئولیت -6

 .بود خواهد اجرا قابل شهرستان بهداشت مرکز تایید کسب از پس آزمون برنامه -2

 .شود می انجام گرددمی طراحی مدرسین توسط که جوابی چهار سواالت براساس دوره پایان ارزشیابی -1

 .نمایند کسب را نمره 25 از نمره 62 حداقل باید حضوری دوره در گیرندگانآموزش -4

 .نماید کسب را نمره 25 از نمره 64 حداقل باید حضوری غیر دوره در گیرندهآموزش -8

 .شد خواهد انجام شفاهی صورت به سوادکم  افراد آزمون -1

 با و نموده وآنالیز تکمیل ماه شش هر ،62 شماره فرم طبق را مدرس ارزشیابی فرم است موظف آموزشگاه مدیر -1

 .رددگ نگهداری آموزشگاه در باید مستندات همچنین. نماید اقدام نواقص رفع به نسبت سنجی نظر نتایج به توجه

 انجام ،61 شماره فرم مطابق گیرندگانآموزش توسط یکبار ماه شش حداقل باید آموزشگاه فعالیت ارزشیابی -5

 .اشدب می شهرستان بهداشت مرکز عهده به آن آنالیز و بررسی آموزشگاه، ارزشیابی فرایند اجرای مسئولیت. شود

 پرونده در باید آموزشگاه فعالیت ارزشیابی مستندات و آموزشگاه در باید مدرسین ارزشیابی مستندات -6

 .شود نگهداری بهداشت مرکز در آموزشگاه

 ردیگ نسخه و آموزشگاه در آزمون در کنندگان شرکت اسامی به منضم صورتجلسه از نسخه یک است ضروری -65

 یزن مذکور نماینده توسط صورتجلسه ناظر، دستگاه نماینده حضور صورت در. شود نگهداری محل بهداشت مرکز در

 .گرددمی بارگذاری آزمون صورتجلسه هاآموزشگاه توسط سایتوب اندازیراه از پس شد خواهد امضا

 .باشد داشته مطابقت و باشد شده ابالغ آموزشی هایسرفصل با متناسب آزمون سواالت تعداد -66

 .باشد( سوال مرجع آدرس سوال، طراح نام: شامل) شناسنامه دارای سواالت بانک در موجود سواالت تمامی -62

 

 اعتبار و مرجع صدور گواهینامه -15ماده

 مناسب طرق به را مراتب اندگذرانده موفقیت با را آموزشی دوره که داوطلبانی برای است موظف آموزشگاه مدیر -6

 . نماید صادر ، 8 فرم مطابق آموزشی گواهینامه آنها برای و نموده اعالم

 گواهینامه و ،4 شماره فرم طبق گواهینامه. باشدمی( آموزشگاه مدیر امضا با) آموزشگاه گواهینامه صدور مرجع -2

 .باشد می ، 8 شماره فرم طبق بازآموزی دوره

. بود خواهد بازآموزی هایدوره گذراندن به مشروط آن تمدید و است سال سه گواهینامه اعتبار مدت -1

 دوره گذراندن به مشروط دیگر ساله 1 دوره هر برای آن تمدید و است سال 1 نیز آموزی باز دوره اعتبارگواهینامه

 .باشد می بازآموزی

 .باشدمی معتبر کشور سطح در آموزشگاه یک از صادره های گواهینامه -4
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 .شود می پذیرفته آن در داوطلب که است امتحانی برگزاری تاریخ همان گواهینامه صدور تاریخ -8

-می که بود خواهد کار و محیط سالمت مرکز بازرسی جامع سامانه از شده ایجاد کد اساس بر گواهینامه شماره -1

 .گردد اخذ آموزشگاه مدیر توسط بایست

 جازم شهرستان بهداشت مرکز رئیس نباشد فعالیت ادامه به قادر فوت، جمله از دلیلی هر به مدیر که صورتی در -1

 .نماید اقدام شرایط واجد افراد برای گواهینامه صدور به نسبت بود خواهد

 

 : بهای خدمات و نظارتچهارم لفص

 خدمات  شرکت درکالسبهای -16ماده

 یاحرفه و طیمح بهداشت یآموزش خدمات یهاتعرفه سه گروه 4و 1 بند اساس بر یآموزشخدمات  یبها زانیم

 یمبالغ افتیدر حق آموزشگاه و باشدیم 25/6/6168 خیتار 1561 نامه شماره به رانیوز محترم ئتیه جلسه مصوب

 .داشت نخواهد را بها نیا از شتریب

 خدمات یبها در مرتبط یهانهیهز ریپذیرایی و سا ،یآموزش CD ایهزینه چاپ و تکثیر جزوه  س،یالتدرحق -تبصره

 .است شده منظور

 نظارت بر عملکرد آموزشگاه -17ماده 

 باریک فصل هر حداقل است موظف درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/ دانشگاه بهداشت معاونت -6

 هب بازدید آموزشگاه در کالس برگزاری و تشکیل چگونگی و عملکرد حسن از اطمینان منظور به آموزشگاه هر از

 .نماید منعکس الزم پیگیری جهت مربوطه شهرستان به را بازدید گزارش و آورده عمل

 تحت هایآموزشگاه از است موظف درمان و بهداشت شبکه/شهرستان بهداشت مرکز ایحرفه بهداشت گروه -2

 و نموده تکمیل ،64 شماره فرم مطابق را مربوطه لیست چک و نموده بازرسی و بازدید یکبار ماهی حداقل پوشش

 .گردد اعمال دستورالعمل در موجود ضوابط با انطباق جهت پیگیری و اعالم آموزشگاه مدیر به را بازدید گزارش

 است موظف آموزشگاه برنامه ناظر یا و ایحرفه بهداشت لوومس کارشناس/ایحرفه و محیط بهداشت گروه مدیر -1

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب معیارهای و ضوابط رعایت عدم یا تخلف از مواردی مشاهده صورت در

 و پزشکی علوم دانشکده/ دانشگاه بهداشت معاونت به بهداشت مرکز طریق از کتبی صورت به را مراتب پزشکی

 .نماید اقدام مقررات طبق تایید صورت در مذکور معاونت و گزارش درمانی بهداشتی خدمات

 .گردد بایگانی بهداشت مرکز در و آموزشگاه پرونده در باید آموزشگاه بر نظارت مستندات -4

 مدیر اختیار در را مربوطه هایبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامهآیین کلیه است موظف بهداشت معاونت -5

 .نماید لحاظ آموزشی جلسات دوره در مناسب بایگانی ضمن را مفاد این است موظف آموزشگاه و دهد قرار آموزشگاه

 شرایط و نحوه برخورد با تخلفات -18ماده 

 عیینت میزان از بیش خدمات بهای دریافت دستورالعمل، مفاد رعایت عدم جمله از تخلفاتی مرتکب مدیر چنانچه -6

 فتخل مراتب است موظف بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/ دانشگاه بهداشت معاونت باشد وزارت از شده

 .نماید اخطار وی به کتبی صورت به را
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 دتمدی و صدور کمیته نماید، تخلف سوم بار برای مدیر و شود صادر کتبی اخطار دوبار آموزشگاهی هر برای اگر -2

 ولغ به نسبت است موظف درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/ دانشگاه بهداشت معاونت در مجوز

 .شود گرفته تعهد وی از و نماید اقدام ماه سه مدت به  مجوز موقت

 هب آن  مجوز نمایند دریافت دیگر کتبی اخطار اگر است شده لغو موقت طور به بار یک آن مجوز که آموزشگاهی -1

 تاسیس متقاضی توانندنمی است شده لغو دائم صورت به آنها  مجوز که مدیرانی و شد خواهد لغو دائم صورت

 .باشند جدید آموزشگاه

 اییهگواهینامه ابطال به نسبت است موظف بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشت معاونت -4

 از  مجوز آوری جمع و مجوز ابطال همچنین و است گردیده صادر نامه آیین این در مقرر ضوابط رعایت بدون که

 .نماید اقدام فوق مراحل طی بدون متخلف هایآموزشگاه

 بهداشت معاونت نماید، برگزار را آموزشی دوره ماه 1 مدت به حداکثر نتواند غیرموجه دلیل به مدیر که صورتی در -8

 .نماید اقدام آن مجوز  لغو به نسبت است موظف درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه

 با مغایر و واقع خالف گواهینامه یا و مجوز صدور دهد تشخیص کار و محیط سالمت مرکز که صورتی در -1

 عالما پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشت معاونت به کتبی صورت به را مراتب است شده صادر دستورالعمل

 .نماید اقدام مجوز لغو به نسبت است موظف بهداشت معاونت و نماید

  وزمج تمدید و صدور کمیته در ازبررسی پس نماید اقدام واقع خالف گواهینامه صدور به نسبت آموزشگاهی اگر -1

 .شد نخواهد صادر جدید مجوز مذکور آموزشگاه برای و شد خواهد ابطال دائم طور به  مجوز آموزشگاه

 . باشدمی االجرا الزم  ابالغ تاریخ از و باشدمی تبصره 1 و مادهب65بر مشتمل دستورالعمل این

 

 علیرضا رئیسیدکتر                                 

 معاون بهداشت                                                                                         



 

 :1فرم شماره 

 بهداشت کار آموزشگاه فعالیت و تأسیس متقاضی امتیازبندی جدول
 : متقاضی خانوادگی نام و نام

 عنوان ردیف
 حداکثر

 امتیاز

 امتیاز

 کسب

 شده

 توضیحات

  25 تحصیلی مدرک 1

 15 لیسانس
 21 لیسانس فوق

 25 دكتری

  15 كار سابقه گواهی* 2

 امیتیاز 3 سال 1 -5

 امتیاز 6 سال 11-5

 امتیاز 9 سال 15-11

 امتیاز 12 سال 25-15

 امتیاز 15 سال 31-25

  امتیاز 2 ساعت 21 هر ازای به  11 آموزشی مراكز در تدریس سابقه گواهی** 3

4 
 كار بهداشت و ایمنی های فعالیت ارتقاء زمینه در ارزنده های طرح ارائه

 دانشگاهها پژوهشی شورای مصوب
 امتیاز 5 طرح هر  11

5 
 بهداشت و ایمنی موضوعات با شده منتشر وآموزشی علمی مقاالت***

 كار
 امتیاز 5 مقاله هر  11

  21 ای حرفه فنی از( ICDL1-ICDL2)كامپیوتر آموزشی گواهی**** 6
 امتیاز ICDL1 11 گواهی

 امتیاز ICDL 2 11 گواهی

 امتیاز 1 ساعت 11هر  11 آموزشی هایكارگاه در شركت گواهی 7

 -  111 كل جمع

 اردادی،قر پیمانی، رسمی،)همكاری نوع بادرج ذیصالح مرجع باالترین تایید به منوط خصوصی و دولتی هایدستگاه از كار سابقه گواهی*

 . است الزامی( وقت تمام یا وقت پاره ای حرفه بهداشت ولومس و طرح

 زارتو به وابسته معتبر آموزشی موسسات و هادانشگاه نظیر خصوصی و دولتی آموزشی واحدهای از تایید منظور تدریس سابقه گواهی**

 . باشدمی پرورش آموزش و علوم بهداشت،

 .است خارجی و داخلی معتبر مجالت در شده منتشر مقاالت منظور*** 

 .باشد می ذیصالح مراجع از نامه شماره یا و آموزشی كد دارای كه ای حرفه بهداشت با مرتبط آموزشی هایدوره گواهی****

 گردد عمل لیذ تیاولو بیترت به انیمتقاض نیب یمساو ازیامت احراز صورت در است ذكر به الزم. 

 باالتر یلیتحص مدرک  .1

  شتریب ساعات با سیتدر یگواه ساعات  .2

 شتریب تعداد به  طرح یا مقاله انتشار .3

 بهداشت حرفه ای شهرستانول ومسکارشناس 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                      

 امضا                                                                                                                        

 گردد. ضمیمه مدارک و مستندات کلیه

 گردد



 

 :2فرم شماره 

 تعالی بسمه

 فرم بررسی مدارک متقاضی آموزشگاه بهداشت کار

 

 . شهر محل تاسیس آموزشگاه:3                  . مدرک تحصیلی:     2نام و نام خانوادگی:                             .1

 

 

 بله              خیر       ای متقاضی با مشخصات مدارک تحویلی مطابقت دارد؟    مشخصات شناسنامهآیا  .1

 آیا مدرک تحصیلی با شرایط دستورالعمل مطابقت دارد؟                                      بله               خیر .2

 خیر     بله                           ؟است شده حرازا انتظامی نیروی عمومی اماكن ازاداره فردی صالحیت آیا .3

 خیر      بله                 ؟          دارد مطابقت دستورالعمل شرایط با )كارگزینی حكم( خدمتی سابقه آیا .4

 خیر      بله                                        ؟است نموده كسب را امتیاز  %51 دستورالعمل برابر متقاضی آیا .5

 ای شهرستان                       نام وامضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستانبهداشت حرفهول ومسنام و امضاءکارشناس 

 
                                                   

 

 

 خیر            بله                    ؟است شده احراز انتظامی نیروی عمومی اماكن ازاداره مكانی صالحیت آیا .1

 خیر       بله                                      ؟دارد مناسب بهداشتی شرایط دستورالعمل، برابر آموزشگاه آیا  .2

 

 نام وامضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان           ای شهرستان          بهداشت حرفهول ومسنام و امضاءکارشناس 

 

 

 

 برداری بهره و تاسیس مجوز صدور با لذا .دندار /دارد مطابقت دستورالعمل با متقاضی شرایط مدارک، كلیه بررسی به توجه با

 . شودنمی/شودمی موافقت كار آموزشگاه  بهداشت

 

 بهداشت معاون/استان بهداشت مرکز رئیس وامضاء نام                    ای      حرفه و محیط بهداشت گروه ریمد وامضاء نام     

مشخصات متقاضی -الف  

 

 مرحله اول -ب: مركز بهداشت شهرستان

 

مرحله دوم -ج: مركز بهداشت شهرستان  

 د: مركز بهداشت استان

 



 

 تعالی بسمه                                                                                     :3شماره  فرم

   :شماره

 پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت                                                               : تاریخ

 دانشكده /دانشگاه بهداشتی معاونت

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم    

 

 » کار بهداشت آموزشگاه فعالیت و تاسیس پروانه «

                                   آقای/ خانم به وسیله نیبد کار، قانون 18 ماده و پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت وظایف و تشكیالت قانون 8 ماده 81 بند استناد به

 با شودمی داده اجازه......................... : رشته التحصیل فارغ.............:سال متولد  .......................:ملی کد   ..............:فرزند

 نسبت ........ الکپ ................ کوچه .................خیابان: نشانی به....................شهر در اخالقی اصول و مقررات و قوانین کامل تیرعا

  .دینما قداماا.................................... نام با کار بهداشت آموزشگاه فعالیت و تأسیس به

 ....................................تاریخ............................ شماره: سابقه

 

 

  دانشكده / دانشگاه بهداشتی معاون                                                                                                   

 

 . دارد اعتبار.............................. تاریخ تا مجوز این

 جای عكس



 

  :4شماره  فرم

 تعالی سمهب                                                                                                                         شماره  : ...........  

 آموزشگاه بهداشت............تاریخ : ...........                                                                                                              

 .............. پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشتی معاونت

 « گواهینامه دوره آموزشی بهداشت کار» 
 

 شاغل: .........  سال متولد:  ........................... یمل کد:...................... فرزند................................... آقای/خانم شودمی گواهی بدینوسیله

 با....... نمره با یحضور ریغ/ یحضور صورت به ساعت..................  مدت  به را کار بهداشت آموزش دوره ، فوق عکس صاحب: ........................... در

 . بود خواهد بازآموزی دوره گذراندن به منوط آن تجدید و معتبر سال سه مدت به صدور تاریخ از گواهینامه این .است رسانده پایان به موفقیت

 

 دانشکده/  دانشگاه بهداشتی معاون                                                                                                                                                                           

 

 

 

 :آموزشگاه آدرس

 

 عكس جای



 

  :5شماره  فرم

 تعالی سمهب                                                                                                                         شماره  : ...........       

 آموزشگاه بهداشت............                                تاریخ : ...........                                                                                   

 .............. پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه بهداشتی معاونت

 « بهداشت کاربازآموزی گواهینامه دوره » 
 

: در شاغل: ......... سال متولد...... ..................:  یمل کد:.................... فرزند................................... آقای/خانم شودمی گواهی بدینوسیله

 به موفقیت با....... نمره با یحضور ریغ/ یحضور صورت به ساعت..........  مدت  به را کار بهداشت آموزش دوره فوق، عکس صاحب ...........................

 . بود خواهد بازآموزی دوره گذراندن به منوط آن تجدید و معتبر سال سه مدت به صدور تاریخ از گواهینامه این .است رسانده پایان

 

 معاون بهداشتی دانشگاه / دانشکده                                                                                                                                                                           

 

 

 آدرس آموزشگاه:

 

 عكس جای



 

 :6فرم شماره 
 

 های بهداشت کارگزارش آمار آموزشگاه

 ..................سال.............ماهه شش....................................... پزشكی علوم دانشكده/دانشگاه پوشش تحت 

 نام شهرستان ردیف
تعداد كل 

 اماكن و مراكز

تعداد كل 

 شاغلین

تعداد شاغلین 

دارای گواهینامه 

 معتبر

تعداد 

آموزشگاه 

 فعال

تعداد پروانه 

 صادره جدید

تعداد افراد 

 آموزش دیده

تعداد 

گواهینامه 

 صادر شده

تعداد افراد 

آموزش دیده 

 دوره بازآموزی

تعداد گواهینامه 

 صادر شده

 دوره بازآموزی 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
11           
 كل

 استان
          

 



 

 7:  شماره فرم

 

 ............................... کار بهداشت آموزشگاه................... دوره آموزشی کالس برنامه            

 

 تاریخ ردیف
 ......... الی.........  ساعت از ......... الی..........  ساعت از

 دروس سرفصل مدرس نام دروس سرفصل مدرس نام
6      

2      

1      

4      

8      

1      

1      

5      

6      

65      

 
 

 دوره پایان آزمون برنامه

  برگزاری تاریخ

  آزمون شروع ساعت
 

 

                                                        آموزشگاه مدير

                                                   خانوادگي نام و نام

 امضاء و مهر                                                                

   
 

 

 



 

 1: شماره فرم

 

 

 فرم  حضور و غیاب دوره ........................... آموزشگاه بهداشت کار.....................

 

 ردیف

 نام و نام

 آموزش خانوادگی

 گیرنده

 :تاریخ
 تا....ساعت از

  ساعت

 :   تاریخ
 تا.....ساعت از

 ساعت

 : تاریخ
 تا.....ساعت از

 ساعت

 : تاریخ
 ساعت تا.....ساعت از

 : تاریخ
 ساعت تا.....ساعت از

 : درس نام : درس نام : درس نام : درس نام : درس نام

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
  امضاء و نام

 : مدرس

  امضاء و نام

 : مدرس

  امضاء و نام

 : مدرس

  امضاء و نام

 : مدرس

  امضاء و نام

 : مدرس

 

 

 



 

 3: شماره فرم
 

 گیرندگان آموزش گواهینامه صدور و ثبت دفتر

 

 

شماره 

 صدور

 گواهینامه

 تاریخ

 صدور

 گواهینامه

 شماره

 دوره

ردیف و 

شماره 

 ثبت نام

 خانوادگی نام و نام

 

تاریخ 

 تولد

 

 

 كد ملی

 

 نام پدر

 

نوع 

 شغل/صنف

  نوع دوره

 امضاء و نام

 لیتحو

 گیرنده

 گواهینامه

 بازآموزی كامل

 حضوری
غیر 

 حضوری
 حضوری

غیر 

 حضوری

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 81رم شماره : ف

 کارمدرس آموزشگاه بهداشت  یابیارزش فرم

 :  .................بهداشت آموزشگاه

:...................                                                                                             یابیارزش خیتار.....        ............:........آموزش دورهسال:...................          

 : ...............................................مدرس یخانوادگ نام و  نام

 : محترم فراگیر

 اردد آن هاییینارسا و مسائل شناخت در زیادی اهمیت كنندگان شركت دیدگاه از آموزشی برنامه هر ارزشیابی كهیی از آنجا       

 مورد هر در را خود نظرات است خواهشمند لذا ،نمایند مرتفع را مشكالت بعدی هایبرنامه در تا كندمی كمک مهابرن طراحان به و

 هر برگزاری در را ما خود نظرات نقطه ارائه با است امیداین موارد مربوط به مدرس درس ................................ شما است.  .فرمایید بیان

 .نمایید یاری آتی، هایآموزش بهتر چه

 :پاسخگو مشخصات

                                                                    ...............نوع صنف:     نوع شغل:............          سابقه كار: ..........                : ..........نز           نز     جنس:  مرد  

              سانسیاز ل باالتر   سانسیل      پلمید فوق      توسطهم   ییاهنمار    ییابتدا: یلیمدرک تحص نیآخر  

 فیضع متوسط خوب یعال موضوع فیرد

     .كرد مشخص را آموزشی انتظارات و اهداف موضوع، آموزش از قبل 1

     .داد انجام اولیه ارزیابی شروع، از قبل 2

     .كرد عمل موفق مخاطبین با ارتباط برقراری در 3

     .گرفت صورت فهم قابل و ساده زبان با مدرس توسط مطالب ارائه 4

     .داشت كامل تسلط آموزشی موضوع بر مدرس 5

     .نمود استفاده امكانات حد در آموزشی كمک وسایل از 6

     .داد مشاركت ها بحث در را گیران فرا آموزش، ضمن در 7

     .داشت را شده مطرح های پرسش به گویی پاسخ توانایی 8

     .كرد رعایت دقیقا را شده نیتعی زمان 9

     .نمود حاصل اطمینان فراگیران توسط شده ارائه مطالب فهم از بحث، از مرحله هر در 11

     .داد انجام درس طرح اساس بر و منطقی سیر یک با را مطالب ارائه 11

     .داشت آموزش حین را رفتار و كالم ادب رعایت 12

     .پرداخت گیری نتیجه و بندی جمع به سپس و كرد رهبری را بحث خوبیه ب 13

 .داشت تناسب برنامه موضوع با یسخنران یمحتوا 14
    



 

 11شماره :  فرم 

 بسمه تعالی

................................ درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت  

..............................  شهرستان بهداشت مرکز  
 

کارهای بهداشت چك لیست نظارت و پایش آموزشگاه  
 

 :كنندگان بازدید/ كننده بازدید خانوادگی نام و نام : آموزشگاه نام

 :كنندگان بازدید/  كننده بازدید سمت :مدیر خانوادگی نام و نام

 :بازدید تاریخ :آموزشگاه تلفن

 :آموزشگاه آدرس
 

 

 توضیحات نتایج بازدید شاخصها اجزاء

 موقعیت

 و

 حداقل های

فضای فیزیكی 

 آموزشگاه

آلودگی هوا، ورودی  آلودگی صوتی، آموزشگاه از نظرسهولت دسترسی، آیا محل استقرار

 ساختمان و نمای بیرون ساختمان شرایط مناسب را دارد؟

 خیر     بله 
 مشاهدات

 مشاهدات خیر     بله   ؟دارد )كامالً مجزا(مستقل آیا آموزشگاه هویت

 مشاهدات خیر     بله  در ورودی ساختمان نصب گردیده است؟ آیا تابلو آموزشگاه بر

 مشاهدات خیر     بله  آیا سالن آموزشی مستقل دارد؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا دفتر مستقل دارد؟

 مشاهدات خیر     بله  اختصاصی دارد؟ و مناسب آیا آبدارخانه

 مشاهدات خیر     بله  اختصاصی دارد؟ مناسب و آیا سرویس بهداشتی

 مشاهدات خیر     بله  مناسب است ؟ هاآیا مساحت كالس

وضعیت بهداشتی 

بهسازی كالس ها، 

دفتر اطاق مدرسین 

 و فضای انتظار

 مشاهدات خیر     بله  بهداشتی است؟ ،آیا كف

 مشاهدات خیر     بله  آیا دیوارها بهداشتی است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا سقف بهداشتی است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا نور كافی است؟

 مشاهدات خیر     بله  تهویه مناسب است؟سیستم آیا 

 مشاهدات خیر     بله  آیا سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا نظافت عمومی قابل قبول است؟

وضعیت بهداشتی و 

بهسازی سرویس 

 های بهداشتی

 مشاهدات خیر     بله  آیا كف، دیوارها و سقف بهداشتی است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا تهویه و نور كافی است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا كاسه دستشویی سالم و بهداشتی است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا دارای نظافت عمومی مطلوب و صابون مایع می باشد؟

وضعیت بهداشتی و 

 بهسازی آبدارخانه

 مشاهدات خیر     بله  آیا كف، دیوارها و سقف بهداشتی است؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا ظرفشویی دارد؟



 

 توضیحات نتایج بازدید شاخصها اجزاء

 مشاهدات خیر     بله  اجاق گاز سالم و بهداشتی است؟آیا مجهز به یخچال و 

 ایمنی 

 آموزشگاه

 مشاهدات خیر     بله  آیا كپسول اطفاء حریق )دارای شارژ( و یا سیستم آتش نشانی دارد؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا جعبه كمكهای اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب است؟ 

 مشاهدات خیر     بله  راه پله ها و راه های فرار، ایمن می باشند ؟آیا 

 مشاهدات خیر     بله  خطر سقوط و برق گرفتگی وجود ندارد؟

 آب

 آشامیدنی 

 مشاهدات خیر     بله  آیا آب سردكن برقی دارد؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا لیوان یكبار مصرف دارای مجوز بهداشتی دارد؟

 تابلو اعالنات

 مشاهدات خیر     بله  سانتی متر است؟  81×  111آیا حداقل ابعاد تابلو 

 مشاهدات خیر     بله  آیا برنامه آموزشی در تابلو اعالنات نصب شده است؟

 مشاهدات خیر     بله  نصب است؟ اعالنات ها در تابلوساعات كار آموزشگاهبرنامه آیا 

 مشاهدات خیر     بله  نصب است؟اعالنات های آموزش در تابلو آیا تعرفه

 مشاهدات خیر     بله  شود ؟آیا اطالع رسانی آموزشی انجام می

 تجهیزات 

 دفتر آموزشگاه

 مشاهدات خیر     بله  آیا رایانه وجود داشته و از آن استفاده می شود؟

 مشاهدات خیر     بله  ها به تعداد الزم دارد؟ آیا میز تحریر مناسب و فایل مخصوص پرونده

 مشاهدات خیر     بله  دارد؟ تله فاكسو آیا خط تلفن ثابت 

 مدیر 

 آموزشگاه

 مشاهدات خیر     بله  در معرض دید قرار گرفته است؟ و تاسیس و فعالیت در محل مناسب مجوزآیا 

 مشاهدات خیر     بله  آموزشگاه حضور دارد؟ حین برگزاری كالس ها مدیر در آیا در

 بررسی مستندات خیر     بله  ساعت تدریس می نماید؟ 4آیا مدیرحداكثر

 لوازم كمک

 آموزشی 

 مشاهدات خیر     بله  آیا وایت برد دارد و بكار گرفته می شود؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا دیتا پرژكتور دارد و بكار گرفته می شود؟

 مشاهدات خیر     بله  آیا میز و صندلی سالم، مناسب و به تعداد كافی  دارد؟

 بررسی مستندات خیر     بله  گیرد؟آموزش گیرنده قرار می آیا جزوه درسی قبل از شروع كالس ها دراختیار

 مشاهدات خیر     بله  تصویری می باشد؟ و آیا آموزشگاه مجهز به امكانات آموزش، صوتی

 دفتر ثبت نام

 و  

 محتویات آن

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا دفتر، زونكن یا پوشه ثبت نام وجود دارد؟

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا محتویات پرونده مرتب بایگانی شده است؟

 مستنداتبررسی  خیر     بله  ها در پرونده وجود دارد؟آیا اسناد ثبت نام شده

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا تعرفه های دریافت شده برابر مصوبات می باشد؟

 برنامه كالس

 بررسی مستندات خیر     بله  یم و در آموزشگاه موجود می باشد.؟ظآیا برنامه كالس برای هر دوره تن

 بررسی مستندات خیر     بله  كامل اجرا می شود؟  3ا برنامه كالس طبق جدول شماره آی

 بررسی مستندات خیر     بله  اند؟آیا مدرسین برابر برنامه تنظیمی در كالس های آموزشی حضور یافته

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا مدرک تحصیلی مدرسین متناسب با دروس تدریسی است؟

 بررسی مستندات خیر     بله  یا  لیست حضور غیاب موجود است؟ آیا پرونده و حضور غیاب



 

 توضیحات نتایج بازدید شاخصها اجزاء

 بررسی مستندات خیر     بله  ؟شودانجام میمرتب  به طور آیا بایگانی لیست های حضور غیاب

گواهی شركت در دوره صادر شده  اندحد مجاز غیبت داشته از كه بیش آیا برای افرادی

 است؟

 خیر     بله 
 بررسی مستندات

 بررسی مستندات خیر     بله  د؟نغیاب می باش مطابق لیست حضور وآیا افراد حاضر دركالس 

 نظارت

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا زونكن و پوشه بازدید وجود دارد؟

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا پرونده مرتب و منظم می باشد؟

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا مستندات رفع نواقص بازدید قبلی در پرونده موجود است؟

 گواهی شركت

 در دوره   
 گردد؟ آیا  گواهینامه های صادره  مطابق با ضوابط  آئین نامه صادر می

گواهی  5حداقل  خیر     بله 

صادره بررسی 

 گردد.

 ارزشیابی 

 نحوه  آموزش

یرندگان گآیا در پایان هر فصل نظرسنجی كیفی تدریس مدرسین بصورت كتبی از آموزش 

 انجام شده است؟

 خیر     بله 
 بررسی مستندات

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا براساس نتایج نظرسنجی ها رفع نواقص بعمل آمده است؟

 بررسی مستندات خیر     بله  آیا پیشنهاد مكتوب ارتقاء كیفیت به مركز بهداشت دارد؟

 مشاهدات خیر     بله  شده است؟ راندمان كیفی و كمی خدمات درآموزشگاه اجرا افزایشنو درخصوص آیا طرحی 

 

 

 

 

 

 آموزشگاه مدیر خانوادگی نام و نام بازرس خانوادگی نام و نام

 امضاء امضاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


