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 چکیده 

  مقدمه
شو ضرورت دو چندان پیدا می کند.  سالمت آنها  ست تامین  شور ا سعه همه جانبه، اولویت ک شرایطی که تو هد اکارگران نیروی مولد جامعه بوده و در 

سرمایه گذاری در  شان می دهد که  شودموجود ن سوب می  سخگویی اجتماعی و اخالقی کارفرمایان مح ضمن اینکه یک پا سود  سالمت کارگران 
ست که  شان داده ا صادی قابل توجه دارد. از طرفی تحقیقات ن صوال  محیطهای طریق از جامعه یک مردم %80اقت ستند و ا سی ه ستر محیط کاری در د

قبت طرح کشوری ارایه مرا ۱۳۶۶یک جامعه کوچک محل مناسبی برای ایجاد رفتارهای سالم در بزرگساالن است. از سال  کار به دلیل دارا بودن خواص
نفر ایجاد شده است و در  ۴۹۹تا  ۵0خانه بهداشت کارگری در محیطهای کاری  ۳000های اولیه سالمت به کارگران شروع شده است و تاکنون بالغ بر 

شد ۱۳00آینده نیز  ضافه خواهد  شمول به این عدد ا سالمت کارگرا محل کاری م صتی طالیی را برای ارتقای  شت کارگری فر ن و لذا خانه های بهدا
 ضعف ها( در مقطع فعلی است: ) خانواده آنها فراهم آورده است، اما شبکه خانه های بهداشت کارگری دارای فرصت های بهبود

  اجتماعی و معنوی از طریق خانه های بهداشت وجود ندارد. ، روانی، برنامه هدف گذاری شده ای برای بهبود شاخص های جسمی 

  ت در کل کشور و استان ها برای یک حرکت منسجم تعریف نشده استساختار هماهنگی خانه های بهداش. 

  فرایند ارجاع مدونی برای موارد شناخته شده در محیط های کاری وجود ندارد 

  پول، نیروی انسانی و اطالعات برای یک کار تیمی در درون محیط کار شفاف نبوده و موانعی برای ارتقای سالمت کارگران وجود دارد. 

  سته خ شود و یا اینکه ناقصب شاهده نمی  ضر م سالمت کارگران در حال حا شکالت  و غیر  ، جزیره ای دمتی مدونی برای هر یک از م
 مستمر است.

شدلذا با عنایت به چالش های فوق   شروع  شاخص  این پروژهمحصول  . این پروژه  شیابی  ست و پس از پایلوت و ارز الگوی ارتقای سالمت کارگران ا
کرد. در نهایت انتظار می رود با اجرای این طرح شاخص های سالمت کارگران بهبود یافته و بهره  تصمیم گیریوان برای تعمیم ملی آن های آن می ت

 وری کاری مراکز صنعتی افزایش یابد.

  روش

ر اساس مدل تحلیل و نگارش سند طراحی ب . در مرحله انجام شده است( (Action researchحقیق عملیاتی به روش اقدام پژوهی یا تاین مطالعه 
( اعضای کمیته راهبری پروژه با حکم مقام رسمی (Stakeholder Analysis. با تحلیل ذینفعان شده است ( انجام Policy Paper)سیاست 

ان سه ر این کمیته الزاما نمایندگرا بررسی و تائید کنند، د برآمدهای پروژهو در مراحل مختلف محتوی تدوین شده  شد تاوزارت کار، تعاون و رفاه منصوب 
مرور تحلیلی شواهد معتبر جهانی، بومی و اسناد رسمی کشور،  :. روش های جمع آوری اطالعات در این مطالعه عبارت است ازدارندراس مثلث کار حضور 

رار و جربیات منتشر شده مرتبط به نحوه استقاز مجموعه شواهد و ت طرح حاضرگروهی متمرکز. در  ثپرسشنامه کتبی و مصاحبه با ذینفعان و جلسات بح
  .شده است نهادینه سازی برنامه ها، تدوین بسته های خدمتی، طراحی یک سیستم، اصول حمایت طلبی و کار تیمی اجتماع محور استفاده 

 به منظور پایلوت الگو مطالعه ای مجزا از نوع مداخله ای با گروه کنترل طراحی شد . 

 :  یافته ها

 : جمع بندی شده است زیر در سه گزارشل کار این پروژه محصو
: حداقل در یک دهه گذشته نشانگرهای سالمت کارگران در بیماری های غیرواگیر)سرطان  کشور سالمت کارگران نقشه راه ارتقایگزارش اول ، گزارش 

شیوع  %2۴ری های تنفسی( ، حوادث شغلی ، اختالالت روانی )ها، سکته های قلبی عروقی ، فشارخون و دیابت و بیماری های اسکلتی عضالنی و بیما
 ر( و آسیب های اجتماعی )فقر ، طالق ، خشونت خانگی و محیط کار ، اختالفات خانوادگی ( رو به بهبود نبوده است . بر اساس نظرات مثلث کا ۱۳۹۴

نجام . طبق تحقیق ا ت ملی ارتقای سالمت کارگران در دسترس نیستمداخالت قبلی نظام مند و هدف گذاری شده نبود  و گزارش ارزشیابی از مداخال
. اسناد باالدستی از هر حیث ارتقای سالمت را حمایت می کند . برجام فرصتی  ی هستندوضعیت رتبه ای متوسطشده خانه های بهداشت کارگری در 

رهبری در حوزه سالمت به برنامه ملی سالمت کارگران قابلیت طالیی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می کند و سیاست های ابالغی مقام معظم 

برنامه ملی ، ساختار تدارک خدمت ، بهبود رفتاری کارگران و کارفرمایان و اجرایی می دهد . نیاز به ارتقاء و تمرکز در هر چهار حوزه 

 وجود دارد .   تامین منابع )مالی ، اطالعات و نیروی انسانی (

رود ودر الگوی فعلی خانه های بهداشت ، مراکز بهداشت کار و .... وجود دارد . : سالمت کارگران و شیوه پایلوت آن الگوی ارتقای تدوین دوم ،  گزارش
 درمنظم ، تداوم خدمات ، جامعیت خدمات و کارگر محوری ویژگی های نظام مراقبت های اولیه موفق هستند که در الگوی فعلی باید ملحوظ شود . 

 نظام سالمت جامعه کار وطراحی شده سالمت کارگران استفاده از ظرفیت های فعلی محور طراحی بوده است . اولین نقطه ورود کارگران به الگوی باز
ه نفر( است که ارزیابی خطرات ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی انجام شد ۵00تا  ۵0)در محیط های کاری یا واحدهای همیار کارکنان خانه بهداشت  تولید

.  تاس بهبان، این کار با محوریت کارشناسی انجام می شود که نام عمومی وی  و با صدور کارت خطرات سالمت روند مراقبت از آنها شروع می شود
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ا ر بسته خدمتی پایهاین دو در مجموع در همین سطح همکاری پزشک محل کار به صورت دائم یا پاره وقت برای مدیریت عوامل خطر ضروری است 
مراکز متعلق به کلیه ظرفیت های موجود در شهرستان و استان است که کارفرمایان باید نشان دهند که این  تخصصی یا بسته سطح. شکیل می دهد ت

امل ومجموعه کلیه مداخالت کارفرما برای پیشگیری و کاهش عوامل خطر محیط کار و افزایش ع بسته اقدام کارفرمانظام ارجاعی را برقرار کرده اند . 
یس وحفاظتی است و شامل اصالحات در شیوه مدیریت محیط کار و فراهم آوردن تسهیالت ارتقاء دهنده در محیط کار است ، این نظام به صورت پیش ن

 جهت اجرا به منطقه پایلوت ابالغ شده است .  
کان پایش مستمر منطقه پایلوت ، فرماندار و کارفرمایان همراه بررسی های تیم تحقیق با سه معیار ام: شهرستان و ذینفعان آماده پایلوت  ،گزارش سوم 

 و صنعتی بودن شهرستان موجب شد شهرستان آبیک انتخاب شود و احکام مربوط به اجرای پایلوت از طرف مقام رسمی وزارت کار صادر شد . توجیه
ده شد . بهبان ها پس از آموزش های مدون در زمینه استفاآبیک انجام  ذینفعان رده مدیریتی استان و سپس کارفرمایان و نمایندگان کارگری در شهرستان

مدت یک سال و نیم پایش شده و  ) سه بسته خدمتی طراحی شده در الگوی ارتقای سالمت در این نرم افزار قرار داده شده است ( به  از سامانه بهبان

نشان می دهد که نمره سواد سالمت و اقدامات و شهرستان البرز )شاهد (  تحلیل داده های پرسشنامه قبل و بعد از مداخله در شهرستان آبیک

 بهبود معنی داری پیدا کرده است . از نظر آماری سالمت محور کارفرما در محیط کار 

 نتیجه گیری : 
 خواهد داشت : پایلوت این الگو در شهرستان آبیک نشان می دهد که چالش های متعددی برای تعمیم این الگو در سطح ملی وجود 

 کارفرمایان به طور عمده خدمات سالمت کارگران را حذف می کند باط مالیشرایط اقتصادی کشور و ورشکستگی یا برقراری انض !  

  بهبان پاره وقت است و کارفرما حقوق کامل ایشان را تامین نمی کند 

 ورود منظم ، جامعیت  متولی و در طول زمان ایجاد شده است تعدد واحدهای مشاوره و سالمت در محل کار که توسط واحدها و دستگاه های
 را دچار تضاد جدی می کند و این واحدها می بایست تجمیع شود کارگران و تداوم خدمات پایه 

  در مورد نسل چهارم برنامه های  روزآمد نبودن آنهابهبان ها از رشته های مختلف مرتبط به سالمت و ایمنی کارگران تامین می شوند و
 ی سالمت در محل کار ایجاب می کند که دوره های آموزشی مدونی برای آنها برگزار شود ارتقا

 مینه در این ز کارفرما به سختی رضایت دارد که کارگران را از خط تولید آزاد کند تا در دوره های آموزشی سبک زندگی سالم شرکت کنند
 د ابتکاراتی توسط کارفرمایان مشاهده شد که قابلیت تعمیم دار

  بیش از نیمی از مراکز مورد مطالعه پزشک نداشته اند و صرفا بر اساس ابالغ های وزارت بهداشت برای انجام آزمایشات ادواری به مدت چند
 کرده اند ، در اغلب موارد هم کارفرما و هم کارگران از عدم پیگیری نتیجه آزمایشات ادواری انتقاد داشتند ! روز پزشک استخدام 

 ین اجتماعی به دشواری توسط تامع کارگرانی که عامل خطر مشخصی داشته اند و نیاز به بررسی بیشتر توسط پزشک متخصص دارد مسیر ارجا
 این ارجاعات و میزان رضایت کارگران نامعلوم است . ، نتیجهو دانشگاه علوم پزشکی تامین شد که به دلیل اتمام مدت زمان طرح 

د قرار گرفته مورد نقبا شرکت ذینفعان و خبرگان مختلف ج این طرح در یک گفتمان سیاستی پیشنهاد می گردد نتای در نهایت

و با تشکیل کمیته فنی در دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و با مشارکت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 

کار نهایی و پس از توافق با سندیکای  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسته خدمات ارتقای سالمت در محیط

 کارفرمایان و کانون عالی کارگران به شکل ملی ابالغ و پایش شود .
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 مقدمه 
سال پیش بر پایه ارزش ها، اصول و  ۳0مراقبت های اولیه بهداشتی 

رویکردهای خاص در جهت بهره مندی از تمام جنبه های آن، از خانواده تا 
سازماندهی شده است. به خدمات پیشگیری مانند خدمات درمانی بیمارستان 

بها داده و منابع به صورت متناسب در اولویتهای سطوح مختلف هزینه گردیده 
 Primary Healthبا عنوان ینظام خدمات بهداشت ران،یاست.  در کشور ا

Care  موده ن یگزار هیرا پا یدرمان یخدمات بهداشت ارائهیبار  یمل ییالگو
 8۵و به استناد ماده  ۱۳۶۹در آبانماه سال  دیقانون کار جد بیتصو با است.

عهده دار نظارت بر مسائل  یقانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک نیا
 تیال حاضر مسئولح در. دندیکارگران گرد یو حفاظت فن یمنیعهده دار نظارت بر ا یکار و وزارت کار و امور اجتماع طیکارگران و مح یدرمان یبهداشت

 (.2)باشدیم یو کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک طیدر کشور بعهده مرکز سالمت مح یبهداشت حرفه ا یبرنامه ها و طرحها ینظارت و اجرا
ری و هم رشد و ارتقاء فن آوحفظ و ارتقاء سطح سالمت نیروی کار عالوه بر اینکه یکی از ارزش های انسانی تلقی می گردد می تواند از عوامل م تامین،

لین و شاغ ادتولید باشد. در دنیای امروز از یک طرف رشد جمعیت، ارتقاء استانداردهای زندگی و افزایش چشمگیر تقاضای خدمات، موجب افزایش تعد
المت ایجاد نموده است که تهدید سکارگران شده است و از طرف دیگر سرعت پیشرفت علم و فناوری و پیچیدگی روزافزون سیستم های کار، شرایطی را 

هر و اانسان در محیط کار، یکی از چالش های اساسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمارمی آید. رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه به نیروی م
امین برای شاغلین در باالترین سطح ممکن ت سالم کار بستگی دارد و این امر زمانی میسر خواهد شد که خدمات و تسهیالت بهداشتی مورد نیاز کارگاهی

 عضو حاصل یا نقص بیماری با فقدان فقط آن واقعی در مفهوم سالمتی عبارتی و به و اقتصادی ، اجتماعی، روانیجسمانی کامل رفاه و ارائه گردد.. تأمین
بخود  بیشتری و شتاب سرعت و روند تولید در جامعه اقتصادی پتاسیم باشیم اختیار داشتهدر  تر و نیرمندتریکار سالم هر قدر نیروی گردد بطور کلینمی

 .خواهد گذاشت افراد تأثیر مثبت زندگی روی و بالطبع گرفته
را بودن خواصی یک کاری در دسترسی هستند و اصوال محیط کار به دلیل دا محیطهای طریق از جامعه یک مردم ٪80تحقیقات نشان داده است که 

طرح کشوری ارایه مراقبت های اولیه سالمت به کارگران  ۱۳۶۶جامعه کوچک محل مناسبی برای ایجاد رفتارهای سالم در بزرگساالن است. از سال 
محل کاری  ۱۳00 نفر ایجاد شده است و در آینده نیز ۴۹۹تا  ۵0خانه بهداشت کارگری در محیطهای کاری  ۳000شروع شده است و تاکنون بالغ بر 

. لذا خانه های بهداشت کارگری فرصتی طالیی را برای ارتقای سالمت کارگران و خانواده آنها فراهم آورده مشمول هم به این عدد اضافه خواهد شد
 ضعف ها( در مقطع فعلی است:  است، اما شبکه خانه های بهداشت کارگری دارای فرصت های بهبود

 رای بهبود شاخص های جسمی روانی اجتماعی و معنوی از طریق خانه های بهداشت وجود ندارد.برنامه هدف گذاری شده ای ب 

  ساختار هماهنگی خانه های بهداشت در کل کشور و استان ها برای یک حرکت منسجم تعریف نشده است. 

  ای ارتقای سالمت کارگران وجود داردپول، نیروی انسانی و اطالعات برای یک کار تیمی در درون محیط کار شفاف نبوده و موانعی بر. 

  .بسته خدمتی مدونی برای هر یک از مشکالت سالمت کارگران در حال حاضر مشاهده نمی شود و یا اینکه ناقص و غیر مستمر است 

 ق ناطخصوصا در م یبهداشت کارگر یخانه ها یو راه انداز زیدر خصوص تجه یاجتماع نیسازمان تام یاز سو یبخش نیب یضعف همکار
 محروم

 یواحد ارائه خدمات بهداشت حرفه ا سیتاس یدر خصوص  سودده انیکارفرما هیدر توج ضعف 

 یبهداشت حرفه ا یکارگران نسبت به مبان یآگاه کمبود 
های  اخصکه محصول آن الگوی ارتقای سالمت کارگران است و پس از پایلوت و ارزشیابی ش این پروژه شروع شدلذا با عنایت به چالش های فوق  

ری اآن می توان برای تعمیم ملی آن فکر کرد. در نهایت انتظار می رود با اجرای این طرح شاااخص های سااالمت کارگران بهبود یافته و بهره وری ک
 مراکز صنعتی افزایش یابد.

 سابقه طرح و بررسی متون:
 مروری بر منابع داخلی:

در  ۱۳8۶به کارگران در سال  یو درمان یخدمات بهداشت یارتقا شهیکشور، اند یکارگاهها در یتر خدمات رفاه شیو توسعه هر چه ب میبا هدف تعم
درمان و  تو بهداش یکار و امور اجتماع نیوزارت بیبه تصو« به کارگران کارخانجات یبهداشت هیاول یطرح ارائه مراقبت ها»به صورت  یجیتدر یروند

 یمنیا جسم روان و یسالمت نیتضم یبرا یو پشتوانه ا یاجتماع نیتأم قیآن از مصاد یکور، اجرابه زعم دست اندرکاران طرح مذ دیرس یآموزش پزشک
نفر کارگر زیر چتر خدمات این خانه های کارگری قرار دارند.  ۵0هم اکنون بسیاری از کارگاه های با بیش از  (۱کارگران زن و مرد و خانواده آن ها بود)

کشورها  یردر این گزارش مقدمه شامل مرور منابع و تجربیات سا

در ارتقای سالمت روان کارگران و اهداف این پروژه است 

.سایر منابع مرور شده مربوط به اسناد باالدستی ، وضعیت داخلی 

کشور و مداخالت قبلی نظام سالمت کارگران در بخش شناخت 

 نتایج آمده است  
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ار در خانه های کارگری تعریف شده که تقریباً همگی بر بعد جسمی سالمت کارگران تاکید دارند عمده آنها به اجرای وظیفه مهم برای بهداشتکاران ک ۱8
 تدابیر ایمنی با تکیه بر بهداشت حرفه ای است.

ده است که با توجه به جدول درصد بو ۱/۶۱درصد و  ۱/۶۵نشان داد که متغیر های وسایل و تجهیزات اداری و فنی به ترتیب مطالعه کاکویی و همکاران 
درصد  ۶/۴۶درصد و  ۳/۴۹وضعیت سیستم در رتبه  کیفی متوسط قرار دارند. اما وضعیت فضا و کارکنان با توجه به میانگین در صد کیفیت  به ترتیب 

درصد در رتبه کیفی متوسط و  ۳/۶۳میانگین  بوده که در رتبه کیفی بد قرار داشتند. متغیر عملکرد کارکنان حاکی از آن بود که عملکرد بهداشتیار کار با
ضعیت ومحققان در نهایت نتیجه گرفتند که خانه های بهداشت کارگری در  درصد در رتبه کیفی بد قرار داشتند. 8/۳2عملکرد پزشک طب کار با میانگین 

 (۳)رتبه ای متوسط قرار دارد.
ل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت امور ارزیابی خانه های بهداشت کارگری توسط اداره ک ۱۳7۴در سال 

خانه بهداشت کارگری مورد ارزیابی قرار  22۵در این مطالعه  (.۴اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی انجام شد)
دارای یک  %۳/8۶مورد خانه بهداشت  22۵کار بودند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. از واحد صنعتی نیز که فاقد مرکز بهداشت  ۶0گرفتند.

افزایش آگاهی های کارگران نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده  بهداشتیار کار بودند. ۳دارای  %2/2بهداشتیار کار و  2دارای  %۶/۱۱بهداشتیار کار، 
بطوریکه درصدقابل توجهی از کارگران واحد های دارای خانه بهداشت کارگری بر تاثیرات  ردی و بهداشت عمومی بوددر زمینه بهداشت کار، بهداشت ف

یط کار در محمثبت آموزشهای ارائه شده در تغییر رفتار های بهداشتی خود صحه گذاشتند، بعالوه در رابطه با شناخت کارگران از عوامل زیان آور موجود 
بین واحد های مورد و شاهد موجود بوده و اکثریت کارگران واحد های مورد در این رابطه آگاهی های الزم را کسب نموده بودند.در  تفاوت های عمده ای

طوبت، رخصوص عوامل زیان آور موجود در محیط کار کلیه واحد های مورد نسبت به شاهد وضعیت بهتری داشتند به طوریکه عواملی نظیر ارتعاش، دما و 
نی دار مه، عوامل بیولوژیک و اشعه دارای شرایطی به مراتب مطلوب تر در واحد های مورد بودند و تفاوت آنها با واحد های شاهد از نظر آماری معدود و 

گهداری نبود. نتایج ارزیابی در خصوص تاسیسات و تسهیالت بهداشتی نظیر آشپزخانه، دوش، توالت، دستشویی، رختکن و آب آشامیدنی سالم و و شرایط 
از مدیران فعالیت خانه های بهداشت کارگری  %7۱در این مطالعه همچنین  و استفاده از آنها تفاوت معنی داری را بین واحد های مورد و شاهد نشان نداد.

های  یرا در کاهش مرخص را کامالً ثمر بخش دانسته یا نسبت به آن اظهار رضایت کردند و بیش از نیمی از مدیران فعالیت خانه های بهداشت کارگری
اشتیاران کار در دساعتی مثبت دانستند. اکثریت کارگران نیز فعالیت خانه های بهداشت را مثبت ارزیابی نمودند بطوریکه در رابطه با تاثیر بازدید منظم به

، %2/7۹تغییر رفتار های بهداشتی کارگران بترتیب شده توسط آنان، آموزش تنطیم خانواده، درمان سرپایی و  همحیط کار، آموزشهای بهداشتی و ایمنی ارائ
از آنان کمکهای بهداشتیاران کار را در مواقع بروز حوادث مفید دانستند. گزارش  %7/87از کارگران نظر مثبت داشتند و  %۳/7۵و  ۳/8۳%، % 7/۵۵، 70%

 (.۴و آموزش پزشکی موجود است)این تحقیق در اداره کل سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان 

 مروری بر منابع خارجی:
و  التیشکبا ت ییآشنا ازمندیمختلف جهان، ن یدر کشورها یمنیو ا یمتنوع ارائه خدمات بهداشت حرفه ا یها ستمیخدمات ارائه شونده توسط س یابیارز

ا نحوه بهره ب ییناکارگران و آش یو درمان یبهداشت یها ازین یزیرنامه ردر ب ییبه توانا یادیبوده و تا حد ز یدر سطح جهان یبهداشت حرفه ا یبرنامه ها
 ریظن یمتعدد یمختلف جهان تابع فاکتور ها یخدمات در کشورها نیگردد. ا یباز م یشغل ازیمورد ن یو بهداشت یافراد شاغل از خدمات درمان یریگ

 یالملل نیب ینقش سازمان ها نیوهمچن التیتشک ن،وجودیبر ا عالوه. باشد یآن م یادار یو ساختارها ادهایو بن یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع
 یند وجهچ تیآنها بر ماه یدرمان یبهداشت یها یازمندیکار در رابطه با مسائل کارگران و از جمله ن یالملل نیو سازمان ب یسازمان بهداشت جهان رینظ

ز کارممکن است متفاوت ا یالملل نیبهداشت و سازمان ب یاهداف سازمان جهان د،ذارد که هرچنگ یم دیو تاک دییمهر تا زین یعرصه در سطح جهان نیا
 (.۶خواهد بود) تیاهم یاست که دارا نیمنافع کارگران و شاغل نیتام نیا تیباشد، اما در نها گریکدی

بطور  کایامر التیا ۱0، 200۶رود و در اکتبر  یم شیستانداردها پکار با استانداردها، همگام با ا طیمح طیمطابقت شرا االتیا شتریدر ب یشمال یکایدر امر
کار در  یجهان ناست. سازما یگریوضع بگونه د یجنوب یکایکردند اما در امر بیرا تصو یو بهداشت حرفه ا یمنیا نهیآموزش کارکنان در زم یرسم

 .(۶کند ) یم ادیکشورها با استانداردها تالش ز نیجهت همگام کردن ا
متحد سالمت  ستمیس لی. تشکردیگ یخود بهره م یانسان یرویمحور دارد و از ن یاست که اقتصاد کشاورز ایدن عیکشور وس نیبعنوان مثال پنجم لیبرز
که  ییاز جمله استانداردها لیکشور برز یاز استانداردها  یاریبوده اما هنوز بس یانسان یروین یشغل یها تیدر آغاز حما یگام مهم لیدر برز ۱۹88در 
 (.7به روز شوند) دیاستانداردها با نیا زیاز هر چ شیباشد و پ یم یمیکار دارند قد طیدر مح دیکلرا لنیمت یبرا

کار  یسازمان جهان یاستاندارد ها یبر مبنا یادیرا ادامه خواهد داد که تا حدود ز یانسان یمجاز خطرات شغل یاعمال استانداردها 2007در سال  ایاسترال

کار  طیمح رکشور و  د نیمهم در ا یاز پروژه ها یکی UVتابش هیاست. محافظت عل ایدر صد ابتال به سرطان پوست در استرال نیشتریب باشد. یم
ن توا یرا بر عهده دارد که از جمله آنها م یشغل یمنیاجرا و نظارت بر سالمت و ا یء قانون گذار فهیوظ ایباشد. چند  موسسه مهم در استرال یکارکنان م

ASCC,CRS (8)نام برد. 
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 نیب یردهااستاندا یاجرا یغرب یاروپا یکرده اند و بخصوص در کشورها شرفتیپ یالملل نیب  یهمگام با استانداردها یادیتا حد ز ییاروپا ییکشورها
، صدا و استرس ییایمیزبستوز، مواد شاز آ یکند ناش یم دیرا تهد ییکه کارکنان اروپا یخطرات شغل نیشتریبدر سطوح باال قابل مشاهده است.  یالملل

 .(۹)کندیم لیبر کشورها تحم یاقتصاد یها انیز ییکایدالر امر اردیلیم ۶00از کار ساالنه  یباشد. حوادث و سوانح ناش یم
مفهوم  نیمهمتر "زنیاک" یموفق بوده است. استراتژ اریبس یصنعت یشرفتهایهمگام با پ یشغل منیا طیژاپن در بهبود شرا ،ییایآس یکشورها انیم از

سازمان  ای شرکت کیو مداوم، توان با مشارکت همه افراد در  وستهیبهبود پ یبه معنا زنیکشور است. کا کی یرقابت تیو رمز موفق یژاپن تیریدر مد
 زنیدر ژاپن وغرب، کا یتیریمد یروشها انیموجود م یاست. راز ادراک تفاوتها یهمگان یا فهیوظ زنیباشد. کا یکارگران( م ران،یارشد، مد تیری)مد

 (.۱0است)
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ست(Action researchاین مطالعه یک تحقیق عملیاتی  صورت ترکیبی )کیفی و کمی( اجرا  ( ا شودو به  شک از پس .می   میت هیو توج آموزش ل،یت
ضای کمیته  (Stakeholder Analysis)تحلیل ذینفعان انجام با ابتدا پروژه  شد. راهبریاع سه راس  تعیین خواهند  در این کمیته الزاما نمایندگان 

شت. شوند تا در مراحل مختلف محتوی تدوین همچنین این اعضا  مثلث کار حضور خواهند دا سمی وزارت کار، تعاون و رفاه منصوب می  با حکم مقام ر
سی و تائید کنند برآمدهای پروژهشده  ستنداتمرور  :از ندعبارت طرحین روش جمع آوری اطالعات در ا .را برر سات بح نظرات، م وهی گر ثذینفعان و جل

 متمرکز.
 و پایلوت تقسیم می شوند: الگو، شناختمراحل اجرای این طرح به سه مرحله 

 مرحله شناخت: 
( انجام Policy Paper)طراحی آن بر اساس مدل تحلیل و نگارش سند سیاست می باشد که و جهت گیری  محصول این مرحله گزارش شناخت 

 :شدخواهند دسته مستند جستجو  شش مستنداتمرور  یبراابتدا مستندات مرتبط مرور خواهند شد.  می شود.
 یرانیا تیدر سطح جمع کارسالمت ی انجام شده مداخالت قبل و مطالعات مرتبط در مورد وضع سالمت کارگران   (۱
 ( تی)تول یقانون یها تیبه عنوان ظرف یاسناد باالدست (2
 (یو درمان یاطالعات و امکانات مراقبت ،یانسان ،ی)مال رانیدر ا کارمنابع بخش سالمت  تیوضع (۳
 )نقاط تمرکز( یرانیجامعه ا کار درگر سالمت  نییتع یشاخص ها لیتحل (۴
 در زمینه سالمت کارگران کشورهاسایر  اتیتجرب (۵

 یمیکار ت و یطلب تیاصول حما ستم،یس کی یطراح ،یخدمت یته هابس نیبرنامه ها، تدو یساز نهیمستندات مرتبط به نحوه استقرار و نهاد (۶
 اجتماع محور.

جهت گیری برای ارتقای سالمت جامعه کار و تولید در قالب دورنما ، اهداف راهبردی و مداخالت طراحی موجود  یها تیمرور چالش ها و ظرف بر اساس
 در جامعه کار و تولید قرار گیرد . سالمت  خدمات الگوی ارایه یطراح یبراشده است تا مقدمه ای 

 تدوین الگو: مرحله 
 .مشخص خواهد شدبرای ارتقای سالمت در جامعه کار و تولید مبتنی بر گزارش اول این طرح دار  تیو خدمات اولو یمفهوم یالگو ،یاصول طراح( الف
 رحلهاین ممحصول  .می گرددمشخص (ریتحت تاثدرونی)و  یرونیب طیو مح خواهد شدنظام مدنظر قرار گرفته  کی یهمه اجزا یمفهوم یالگو طراحیدر 

مراحل  هیکل وپرسش باز انجام شده  قیاز طر ینظرخواه نیشد. ا اهدوخبه افراد مطلع ارسال  اجرا یسنج امکانو  ینظرخواهبه منظور در قالب پرسشنامه 
 .شده است  تیدر آن رعا پرسشگری

با خبره(  ای ییشده و سپس افراد مطلع )اجرا نییتع یتعهد قانون-ریدر دو بعد توان تاث نفعانیذ لیتحل قیاز طر فعاننیافراد مطلع ابتدا ذبه منظور تعیین 
با طب  ی مرتبطتخصص هااستفاده شده و  هر سه راس مثلث کار. در انتخاب افراد مطلع از شده استاستفاده از روش نمونه گیری تعمدی به آنها اضافه 

ی خدمات یمتخصصان مرتبط به نگارش بسته هاو همچنین  یو مددکار اجتماع طب صنعتی، شناسی صنعتیروان ت،یریمد ،یت همگانسالم کار از قبیل
آنان  یرامطالعه ب یو مدل مفهوم مهپرسشنا لیآنها، فا ییخبرگان و بدست آوردن اطالعات تماس آنان، ابتدا جهت آشنا نیی. پس از تعداشته اند حضور 
اسخها را . پرسشگر در طول مصاحبه، پنموده استمراجعه  شانیبه ا یجهت مصاحبه حضور یبا وقت قبل قیتحق میو سپس ت هرستاده شدف لیمیتوسط ا

از مصاحبه شوندگان ضبط  اجازهعالوه بر آن، تمام مصاحبه های انجام شده با کسب  نیو همچن هکرد ادداشتی( key point) یدیبه صورت نکات کل
 تیاولو و لیتحلداده های حاصل از بررسی نظرات خبرگان  .شده است لیتکم یدیو نکات کل همام هر مصاحبه، مجدداً گوش داده شدشده و پس از ات

شامل هدف،  ستمیس کی یجزء اصل ۵بر اساس  آئین نامه اجراییارچوب هچ ی شده و بر اساس آنها پیشنویس آیین نامه اجرایی تدوین خواهد شد.بند
 .شده است میو منابع تنظ تیریمد وهیروال و استاندارد، ش ندیساختار، فرا

 یحث گروهب تشده و به سواال میشرکت کننده به دو گروه تقس یجلسه اعضا ر، در هشد مرور و نقد  ذینفعانبا  ینظام نامه در دو جلسه متوالپیش ( ب
 .شده است پشتیبان جهت اجرای پایلوت در شهرستان آبیک تهیه  نهایی به همراه مستندات شیوه نامهدر نهایت در این مرحله  .داده اندپاسخ 

  مرحله پایلوت:

 :شده است مراحل انجام این به سه مرحله تقسیم 
 اندازه گیری شاخص ها قبل از اجرای الگوآماده سازی شهرستان آبیک و  (الف
 الگوپایلوت اجرای  ب(
 ارزشیابی(گزارش )تهیه الگو  یجرااز ا بعد حداقل یک سال شاخص ها مجدد  یریاندازه گج( 
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 الگوپایلوت . میزان تغییر در شاخص ها در دو مرحله قبل و بعد از انجام خواهد شد ۱از نوع قبل و بعد community trialبه صورت  پایش این الگو
 می شود.و مقایسه اندازه گیری 

 واهد بود:به صورت زیر خ :مداخلهآبیک جهت اجرای شهرستان  یساز آمادهمراحل 

 نفعانیو آموزش ذ هیتوج (۱

 خدمات  هیارا یبرا یکار یها طیمح یساز آماده (2

 یانسان یرویو آموزش ن جذب (۳

 ینظارت یگزارش ها نیتدو (۴

 پروتکل ها و ابالغ مجدد حیو تصح یهماهنگ جلسات (۵

ها پس از کسب اجازه از مصاحبه شونده و  مصاحبه. بودند مختار مصاحبه شوندگان برای مشارکت در مصاحبه ها و جلسات هیکل :مالحظات اخالقی

صول اخالق در پژوهش و حفظ محرمانگ تیرعا ست  یساز ادهیضبط و پ یا شوندگان به صورت کد گذاری در گزارشو  شده ا  های نظرات مصاحبه 
آنان با توجه  یو اسام شده است تیپژوهش رعا نیمشارکت کنندگان در ا هیکل یحقوق معنوهمچنین به عنوان مستندات پشتیبان آمده است .  تحلیلی

 .آمده است  ییبه نقش آنها در گزارش نها

 بود که سه مورد مهم و راه حل های انها به شرح زیر بوده است :  دشواری هایی پیش بینی شدهبرای اجرای طرح 

 : وزارت بهداشت  برخی ذینفعان از جمله حوزه سالمت محیط و کار احتمال مشارکت کم( ۱
درونی( و دخیل نمودن کلیه ذینفعان در طرح و گرفتن نظرات آنها با مصاحبه و یا شرکت دادن آنها در جلسات و  یرونیب) طیمحتحلیل دقیق راه حل: 

 بحث گروهی.
  ( تمایل کم برخی ذینفعان برای همکاری و شرکت در کمیته راهبری:2

  .کار، تعاون و رفاه حکم مقام رسمی وزارتشدن اعضای کمیته راهبری با منصوب راه حل: 
 ( مدت زمان کم طرح برای ارزشیابی نتایج:۳

 (.output( و برونداد)process(، فرایند )inputشاخص های درونداد )ارزشیابی الگو با استفاده از تامین مالی طرح برای 
 روش مرور اسناد باالدستی 

رتقای سالمت روان کارگران  الزم است مرور شوند از کلید واژه های مرتبط با ترکیب برای جستجوی اولیه اسناد باالدستی که برای تدوین برنامه جامع ا
ده توسط شمختلف شامل: سالمت، بهداشت، درمان، روان، کارگر، کارگران، قانون، تصویب نامه، آیین نامه، بخش نامه، دستورعمل، در لوح قوانین تهیه 

و همچنین سامانه ملی قوانین و مقررات  http://rc.majlis.ir/fa/lawین مرکز به نشانی مرکز پژوهش های مجلس، سامانه قوانین و مقررات ا
و سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار  http://dotic.irج.ا.ایران وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی  

 عی استفاده شد. بامشورت با افراد مطلع سایر قوانین و مقررات شناسایی و به بررسی اولیه اضافه می شود. و رفاه اجتما
کشور، سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف، آمایش سرزمین، سالمت، جمعیت،  ۱۴0۴اسناد مورد بررسی عبارتند از: قانون اساسی، چشم انداز سال 

 متی، نقشه جامع علمی کشور، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی، مبارزه با موادمخدر، اقتصاد مقاو
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 before-after community trial 

http://dotic.ir/
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 تایج ن

 سالمت كارگران  نقشه راه ارتقایگزارش اول ، 

 (شناخت وضع موجود 1

 نشانگرهای كمی سالمت كارگران  (1-1

 
 خالصه  روند مقایسه ها  نشانگر

هزار حادثه در بخش  ۱۵افتد که از این تعداد نزدیک به هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می 20حدود  ساالنه حوادث شغلی 
پس از آن، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع است  ساختمانی

و صبح ها،  فصل تابستانبیشتر در  (۱نفر ) ۵تقریبا در هر روز   فوت می کنند ؛ %۱0حدود .اختصاص دارد

 23 تا 20 سنی گروه .آسیب پذیرترند زنان،کودکان و مهاجرانو  ، متاهل ها اغلب در اولین سال اشتغال

 .دیده اند حادثه دیگر سنی از گروههای بیشتر سال
نفر  ۴۳۶هزار و  ۱2حدود  ۱۳۹۳تا سال  ۱۳8۳در ده سال گذشته یعنی بین سالهای  :سازمان پزشکی قانونی  

ست داده اند شغلی مربوط به حوزه  ۵۱ . در حوادث کار جان خود را ازد صد حوادث  ست ساختماندر  ۳۹.  ا
 گردددرصد از دالیل بروز حوادث حین کار به عدم نظارت برمی

 میلیون ۴۵ می دهد که سازمان تأمین اجتماعی باید به هر از کار افتاده به طور متوسط نشان ۹0برآوردهای سال 
 میلیون ۱۵0 از بیش تا که میشده محاسبه تومان میلیون ۹0 معادل نفر هر دیه و کند پرداخت تمریمس تومان
اده خانو ایبر روانی تبعات از اعم حوادث مستقیم غیر های هزینه بایستی این، کنار در. است رسیده نیز تومان

رفتن حق بیمه ها، افزایش ریسک  های آسیب دیده، تأخیر در اتمام کارها، صدمه به اعتبار و وجهه ملی، باال
 عملکرد تجهیزات و ماشین آالت و تأثیر بر بهره وری کل کار را نیز در نظر گرفت.

 برابر هزینه های مستقیم براورد شده است. ۴در تحقیقات، هزینه های غیر مستقیم یک حادثه 
 درصد  ۴کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی در کل کشور 

 اقد بهداشت و ایمنی الزم هستند درصد معادن ف ۹0

سومین عامل مرگ و میر در 
 جهان

جهانی  GDP درصاااد از ۴
های ناشاای از صاارف هزینه

 حوادث کار می شود

سه برابر  ۱۳۹۱سال 
بوده  ۱۳8۱سااااال 

 (2)است 

 

های  ماری  بی
 شغلی 

یماااری فوت شاااشب جر بااه  ن م لی  غ حوادث ناااشااای از کااار اساااات ۱2تااا  هااای شااا بر   برا

 ابزار با کارگر میان بدن تطابقی یعنی ندارند مناسبی ارگونومی وضعیت ایرانی رانکارگ درصد 20%

  .ندارد وجود کار

 وضعیت مطلوبی صدا نظر از کشور های کارگاه درصد 90 و مناسب نا کارگران کار ابزار درصد 48

 .ندارند

 بار بیماری های اسکلتی عضالنی ناشی از کار 

رشاااد قابل مالحظه  
اشااای از بیماریهای ن

کار اسااات که حتی 
ستنادی از  آمار قابل ا
شر  آن نیز تهیه و منت

 نمیشود.

 

تاااااعاااااداد 
یالت  ه تساااا

ساااااالمااات  
 کارگری 

 خانه بهداشت  ۳000
 ۱800تعداد بهداشت یاران کار

 ۱۵) هر معدن  ۵۴00میلیون کارگاه تحت پوشاااش قانون کار و  2.۵یا میلیون کارگر  ۱2بازرس برای  800
 (۴()هزار نفر یک بازرس 

  رو به افزایش  

درصااد قربانیان اینگونه حوادث تحت پوشااش  ۹0 نفر در سااال گذشااته اعالم کرده اند. ۱20 نفر و سااازمان تامین اجتماعی آن را  ۱۱۵0نفر، وزارت کار  ۱8۹۱پزشااکی قانونی این آمار را  (۱
 ه درپیوند با وزارت کار بیمه هستند، مثل بیمه حوادث و غیرهسازمان تامین اجتماعی نیستند وزارت کار نیز آمار کارگرانی را اعالم می کند ک

رسیده و طی این مدت نرخ  2008نفر در سال  ۳2۱000به  ۱۹۹8نفر در سال  ۳۴۵000طبق آمار رسمی سازمان بین المللی کار، مرگ و میر ناشی از کار در جهان روند کاهشی داشته و از  (2
 ۶2هزار کارگر کاهش یافته است که یک سوم کاهش را نشان می دهد. حتی در کشورهایی چون فنالند، ژاپن و سوئد تا  ۱00نفر به ازای هر  ۱0.7به  ۱۶.۴شیوع حوادث منجر به مرگ از 

 درصد کاهش حوادث در یک دوره بیست ساله گزارش شده است.
 ساعت است  200ی و اداری ( حدود زمان از دست رفته به ازای هر کارگر فوت شده برای کارفرما )شامل مولد بهره ور نمیانگی (۳

ست، در ژاپن  ۱78هزار و  2میلیون نیروی کار وجود دارد و برای این تعداد  ۱27در آمریکا  (۴ سه  ۳میلیون نیروی کار وجود دارد که برای آن  ۵8بازرس فعال ا هزار بازرس وجود دارد، در فران
 نفر است ۳۳0میلیون و برای بازرسان هزار و  27این رقم برای کارگران 

 کنندسال بعداز بازنشستگی به علت بیماری فوت می ۳سال بعد از بازنشستگی همچنان امید به زندگی دارند اما کارگران ایرانی شاغل در کارهای سخت و زیان آور  ۳0کارگران آلمانی  (۵

 
 
 
 
 
 
 
 

کارگر حادثه دیده و  160ثانیه  15در هر 

دثه ناشی از یک کارگر بر اثر بیماری یا حا

 (ILO)کار جان خود را از دست می دهد.



 گزارش نهایی طرح طراحی الگوی ارتقای سالمت كارگران و پایلوت آن 
 امور اجتماعی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی  كارفرما و بهره بردار : اداره كل

 مجری : موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، 

 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین با همکاری اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قزوین و فرمانداری آبیک 

 

 

 

9 
Page | 9 

9 

 تبعات اقتصادی حوادث و بیماری های شغلی :( 1-2
های اقتصادی حوادث ناشی از کار در ایران  برآورد هزینه ۱۳۹۱ل عطر کار روشن و همکاران در سا

مورد حادثاه شاغلی رخ داده در ساال  ۱0۵8۳های مستقیم مالی ناشی از  هزینهرا انجام دادند و 
رفته برای هر حادثه و سپس تعداد کل  تعاداد روزهاای کااری ازدست کردند .بارآورد را  ۱۳۹۱

اساس گروههای مشخص محاسبه شد. برای برآورد کمی روزهای  رفته بر روزهای کاری ازدست
بیشترین روزهای کاری در اثر وقوع حوادث  .تومان در نظر گرفته شد ۱2۹۹0یعنی  ۱۳۹۱رفتاه، حداقل پایه حقوق کارگران در روز در سال  کاری ازدسات

شاغلی در باین افاراد متأهال و شاغالن با سابقه کار کمتر از یک سال  عالوه وقوع حاوادث اند. به رفته روز( از دست ۴۱۳۶۵72وساز ) در صنعت ساخت
هزار تومان  ۹۵8۱20۵8هاای تحمیلای ناشی از حوادث شغلی  رفته شده است. همچنین کل هزیناه روز( منجر به بیشترین روز کاری ازدست 2۹۶0727)

 .تومان میباشد ۹0۵۳۳۹۳و سرانه انسانی هر حادثه شغلی که در کشور رخ میدهد برابر با 

( سرمایه گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاههای اقتصادی حداقل نرخ ISSAبر اساس آخرین تحقیقات سازمان بین المللی تامین اجتماعی )
ه گذاری در مقوله آموزش ایمنی واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری در سال است و سرمای 2/2منافع حاصل از سرمایه گذاری در پیشگیری حوادث برابر 

واحد بازگشت سرمایه در بر خواهد  ۳.7۳واحد و تامین تجهیزات حفاظت فردی به ازای هر واحد سرمایه گذاری  ۴.8۴به طور متوسط به ازای هر واحد 
و چهره موفق شرکتها، کاهش مشکالت و  داشت. این ارقام غیر از اثرات مثبت ارتقای ایمنی و بهداشت کار در افزایش انگیزه کاری، ارتقای جایگاه

منی حرفه یناهنجاری ها و افزایش کیفیت محصول نهایی نیز می باشد. بنابراین، باید دانست که عالوه بر مزایای اجتماعی و فرهنگی، هزینه کردن در ا
 ای برای بنگاههای اقتصادی توجیه اقتصادی نیز دارد.

 بودند داده انجام تهران استان اجتماعی تأمین شدگان بیمه فوت به منجر شغلی حوادث انسانی هزینه حاسبهم باهدف که ای مطالعه در همکاران و فام

 ینه هز سرانه که دهد می نشان مشابه مطالعات نتایج همچنینتومان است .  میلیون ۳۳۳ برابر شده فوت هر برای مالی و انسانی سرانه کهد دادن نشان

و این به علت باال بودن درآمد کارگران در اروپا باشد  می دالر هزار ۱00با برابر 2000 سال در اروپا اتحادیه عضو ایدر کشوره فوت به منجر حوادث
 است . 

از تولید ناخالص   %۴، این عدد با احتساب پنجم بودجه ساالنه کشور است ششم تا یک حوادث شغلی در ایران حدود یک و غیر مستقیم هزینه مستقیم 
هزار میلیارد تومان است که با توجه  ۴8میلیارد دالر برای ایران بوده است ( حدود  ۴0۶)تولید ناخالص ملی با آمار بانک جهانی معادل  20۱۴ل ملی در سا

 و سال های نزدیک به آن حدود یک پنجم تا یک ششم است .  ۱۳۹۴به بودجه کشور در سال 

 از درصد40 تا 42 از بیش مجموعا جهان در حرفه ای بهداشت رعایت عدم از ناشی ادیاقتص زیانهای جهانی، بهداشت سازمان گزارش اساس بر

 .میدهد اختصاص خود به را کشور هر سرانه درآمد
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   شاخص های سالمت كارگران  دالیل وضع موجود(1-3
 توجهی کارفرمایان به قانون کار باعثپیشرفته و بی های الزم به کارگران ونبود تجهیزات و امکاناتیمن نبودن محیط کار، فقدان آموزشا 

یدی های خود از مراکز صنعتی و تولالمللی باشد موضوعی که همواره بازرسان کار در بازدیدهای بینشده این آمار در کشور ما باالتر از استاندارد
در این حوزه جدی گرفته شود تا آمار مرگ و میر ناشی از  سازی و ارتقای فرهنگ ایمنیبر آن تأکید دارند و معتقدند: باید آموزش، فرهنگ

 حوادث کار کاهش یابد
های ساختمانی با اولویت پیشگیری از سقوط از ارتفاع، آسانسورهای های ساختمانی مواردی همچون پرتگاهازرسان در بازدید از کارگاهب 

 یم با اولویت پیشگیری از برق گرفتگی را مد نظر قرار دهند. گرچهها، تجهیزات برقی و رعایت حرکارگاهی، باالبر، تاورکرین، داربست
 ممکن حداقل را به حوادث به وجود آورند و میزان و حفاظتی بهداشتی و استانداردهای با اصول کاری مطابق دارند تا محیط سعی کارفرمایان

 کار، طرق ، آگاه بودن از خطراتکار مناسب ان نیز باید اصولی نظیر داشتن لباسحوادث، کارگر از وقوع پیشگیری برای کاهش دهند بنابراین
 در جاهایی حفاظتی هایو کفش ، کالهمخصوص هایاز دستکش در ارتفاع، استفاده ایمنی از آنها، استفاده از کمربندهای و حفاظت پیشگیری

 .کنند وجود دارد و... را رعایت گرفتگیخطر برق که

تفاده ، تهویه نامطلوب، اسصوسایل بی حفاظ، بی احتیاطی، نورناق:  برپایه بررسی های وزارت کار یازده عامل اصلی در بروز حوادث نقش دارد 
 .نکردن از لباس ایمنی، فقدان اطالعات، آموزش وعدم رعایت مقررات ایمنی از آن جمله است

یمی از حوادث کار می داند، بریدگی، شکستگی، سقوط ، قطع دست و انگشت دست شایع ترین سازمان تامین اجتماعی بی احتیاطی را علت ن 
 .آسیب های محیط های کار در ایران است

حوادث کار که عمدتا در فصل گرما رخ می دهد، به ترتیب عبارت است از  
سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و خفگی 

 .نناشی از کمبود اکسیژ

سقوط از ارتفاع، برخورد مصالح ساختمانی با سر و کمر و در نهایت فلج  
شدن، از جمله خطراتی است که سالمت کارگران ساختمانی را همواره 
تهدید می کند. به عالوه، کارگرانی که با سیمان کار می کنند با مشکالت 
و بیماری های زیادی اعم از خورده شدن نسوج بدن، آسیب به شش و 

 .م و حساسیت مواجه هستندچش

یکی از علت های حوادث کاری دستمزدهای پایین است زیرا کارگران  
مجبورند اضافه کاری کنند یا دو شغله و سه شغله کار کنند. بنابراین کارگری 

ساعت در روز کار کند، آسیب  ۱8تا  ۱۵ساعت بین  8که مجبور است بجای 
می کند، چون تمرکز کمتری در پذیری بیشتری در کار با دستگاه ها پیدا 

کار دارد. افزون بر آن کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش 
 «.فردای خود مطمئن نیست، بیشتر در معرض حوادث کاری قرار دارد

از دیگر عوامل حوادث کار فقدان حداقل آموزش به کارگران، نبود امکانات  
ناشی از عدم نظارت در محیط درصد حوادث را  ۵2ایمنی و بهداشتی است. 

 .کار می داند

باال بردن ایمنی و بهداشت کار به کاهش میزان حوادث در کارگاه ها کمک  
می کند. وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه ها و 
کارگاه ها ندارد، در عین حال نبودِ تشکل های مستقل کارگری را از عوامل 

 .مورد امکانات ایمنی و بهداشتی کار می داندفقدان کنترل در 

کارگرانی که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند مثال در معادن کار می کنند یا با مواد شیمایی سروکار دارند، باید شناسنامه بهداشتی  
بتوانند به  به محض بروز عالئم بیماری داشته باشند که به خرج کارفرما هر سال معاینه پزشکی شوند و دفترچه پزشکی روشن داشته باشند تا

افزایش سود باعث می شود که کارفرمایان در دادن وسایل ایمنی صرفه جویی کنند، مثال کمربند ایمنی بر روی « موقع جلوگیری کنند.
ر اختیار ، به مقدار کافی دداربست ها، کاسک ایمنی، دستگاه تهویه در کارخانه، ماسک یا حتی شیر برای کارگرانی که با سرب سرو کار دارند

 «.کارگران قرار نمی گیرد

 چالش های 

 علم ارگونومی در ایران از دیدگاه انجمن ارگونومی ایران
  ارگونومی در ایران پیشرفتی متناسب با سابقه اش نداشته

  . است

  سالمت به صورت رسمی هیچ دانش ارگونومی در نظام

  جایگاهی ندارد

 ویترین علم ارگونومی در شرایط اقتصادی فعلی، استقبال ندارد  

  فرهنگ سازمانی در ایران، به دانش ارگونومی احساس نیاز

  نکرده است

  به کارگیری ارگونومی ارتباط مستقیم با افزایش بهره وری

  دارد

  ملی استتعریف ابعاد جسمانی ایرانیان، یک پروژه  

نی ها همخواابعاد جسمانی ایرانیان با ابعاد جسمانی ایتالیایی
 دارد

  الفبای ارگونومی در اداره استاندار به صورت جامع تدوین نشده

  است

 ارگونومی قرض گرفتنی نیست

 علم ارگونومی مترادف با نظام سالمت  

 مدیران غیر تخصصی به غفلت از ارگونومی دامن می زنند .  

 ی عصایی مدیریتی است با هزینه کم و سود سرشارارگونوم  

 های ارگونومی منوط به تامین منابع استرفع چالش  
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با توجه به اینکه نارسایی بهداشت و ایمنی موجب خسارت های جانی برای کارگران و لطمه به اقتصاد کشور می شود، این موضوع به تنهایی  

 .برای توجیه برنامه های بهسازی و توسعه بهداشت و ایمنی محیط کار کافی است

العات مرتبط با حوادث، تنوع و تعدد و گاه تناقضهایی در روش آمارگیری، آمار ارائه شده و تحلیلهای منبعث از آنها وجود دارد. در آمار و اط 
 عالوه بر این، یکی از مشکالت آمار حوادث در ایران، وجود ابهام در آمار افرادیست که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و این شامل

از کارکنان کارگاههای کوچک ) مثل کارگاههای ساختمانی( میشود. اصالح و ارتقا سیستمهای آمارگیری کشور در آینده اجتناب تعداد زیادی 
 ناپذیر مینماید.

ش زبرای جلوگیری از حوادث کارگاهی برای افراد، ماشین آالت و اموال نیاز به اقدامات پیچیده ای نداشته و صرف توجه به ایمنی به ویژه آمو 
 و نهادینه سازی فرهنگ پیشگیری میتواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود.

در حالیکه برخی کارفرمایان بین المللی میلیونها ساعت کاری بی حادثه را گزارش میدهند، تعداد زیادی از کارگاههای کشور با نرخ قابل  
انگیزشی، میتواند به تمایل بیشتر صاحبان کار برای سرمایه گذاری در ایمنی  مالحظه حوادث و هزینه های ناشی از آن مواجهند. ایجاد قوانین

 حرفه ای کمک کند.
گسترش مشاغل غیر رسمی، اشتغال در مشاغل پر خطر، قراردادهای موقت و کارگران مهاجر همچنان از مسائل و چالش های پیش روی  

نفر کارگر رخ داده است. مطلوبست  ۵0وادث کاری در کارگاه های با کمتر از ح %۶0سازمان بین المللی کار می باشد. در کشور ترکیه حدود 
 اگر برنامه ریزان ایمنی کشور در برنامه های خود به این نکات توجه ویژه داشته باشند.

لوژی ساخته درصد کلیه کاالهای تولیدی در جهان به نوعی بر اساس علم نانو تکنو 20میالدی حدود  2020تخمین زده می شود در سال  
 شود. بهتر است از هم اکنون در مقوله ایمنی در کار با فن آوری های نو اقدامات پژوهشی و اجرایی انجام گیرد.

در سالهای اخیر کوششهای قابل تقدیری در زمینه تدوین مقررات، آیین نامه ها و مستندات فنی انجام شده است. لیکن، اهمیت بخشی به  

 .گیرد قرار ملی کار دستور در میتواند OSHA ی و بهداشت کار و پیاده سازی اصولاستانداردهای جهانی ایمن
 .فاقد بهداشت و ایمنی الزم هستند و این در حالی است که حقوق کافی نیز به کارگران داده نمی شودکشور درصد معادن  ۹0 
 .شودنجر به فوت، رافع مسئولیت آنان نمیمدیران واحدهای صنعتی و تولیدی باید بدانند مسئولیت مدنی و بیمه در حوادث م 

ای شود و برای مشاغل زیان آور به گونهالعاده سختی کار پرداخت میطرح جداسازی مشاغل سخت از زیان آور برای مشاغل سخت، فوق 
مت( می توان این بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور )مخل سال. شود که زیان آور بودن آن امحا شودعمل می

مشاغل را به دودسته تقسیم کرد: اول، مشاغلی که با تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی توسط کارفرما، سختی و زیان آوری آن شغل را می 
ی توان توان حذف کرد، دوم مشاغلی که با همین تمهیدات می توان زیان آور بودن آن را کاهش داد، اما سخت بودن و زیان آوربودن آن را نم

بر اساس قانون کار عمده ترین مشاغل سخت عبارتند از کار درمعادن، تونل ها، انفجار مواد، حفر قتات، چاه فاضالب، حمل و نقل .از بین برد
ا، متر، داربست ها و اسکلت ه ۵مواد مذاب از کوره ، حمل و نقل زباله شهری، کار دباغی، سالن های پرورش طیور، کار در دکل های بیش از 

ن اپست های انتقال فشار برق، قیر پاشی، جوش کاری، کار با وسایل دارای ارتعاش و اشعه مواد رادیواکتیو، سمپاشی باغ و مزارع، کار در زند
 .ها و ندامتگاه ها و همچنین حرفه خبرنگاری
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  مداخالت و برنامه های گذشته(1-4

سال   ستناد  ۱۳۶۶در  صل به ا سی  2۹ا سا و ماده اجتماعی  تأمین الزام قانون ۳۵اده ، مقانون ا

سالمی ایران ۱۴7 شتی ) قانون کار جمهوری ا ( در کارگاه PHCبه منظور ارائه خدمات اولیه بهدا
شتی به کارگران با  نفر ۵0-۴۹۹تولیدیهای  شاغل ، طرح مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهدا

بهداشاات ، درمان و آموزش پزشااکی و مشااارکت وزارت خانه های تعاون، کار ورفاه اجتماعی، 
ساازمان تامین اجتماعی شاکل گرفت و با هدف تامین ساالمت کارگران و خانواده آنان، ارتقای 
سازی محیط کار در بخش های  سالم  شتی در کارگران و  سب بهدا دانش و ایجاد رفتارهای منا

خانه بهداشاات  ۳000 تاکنون بالغ بر صاانعت، معدن، کشاااورزی و خدمات به مرحله اجرا در آمد.
محل کاری  ۱۳00نفر ایجاد شااده اساات و در آینده نیز  ۴۹۹تا  ۵0کارگری در محیطهای کاری 

 .مشمول هم به این عدد اضافه خواهد شد
قانون، وزارت بهداشت،  نیا 8۵و به استناد ماده  ۱۳۶۹در آبانماه سال  دیقانون کار جد بیتصو با

شتعهده دار نظا یدرمان و آموزش پزشک کار و وزارت کار  طیکارگران و مح یدرمان یرت بر مسائل بهدا
 تیحال حاضاار مساائول در. دندیکارگران گرد یو حفاظت فن یمنیعهده دار نظارت بر ا یو امور اجتماع
و کار  طیدر کشااور بعهده مرکز سااالمت مح یبهداشاات حرفه ا یبرنامه ها و طرحها ینظارت و اجرا

 باشدیم یزش پزشکوزارت بهداشت و درمان و آمو
خدمات  یارتقا شهیکشور، اند یدر کارگاهها یتر خدمات رفاه شیو توسعه هر چه ب میبا هدف تعم

 یطرح ارائه مراقبت ها»به صورت  یجیتدر یدر روند ۱۳8۶به کارگران در سال  یو درمان یبهداشت
و  درمان تو بهداش یعکار و امور اجتما نیوزارت بیبه تصو« به کارگران کارخانجات یبهداشت هیاول

و  یاجتماع نیتأم قیآن از مصاد یبه زعم دست اندرکاران طرح مذکور، اجرا دیرس یآموزش پزشک
هم .  کارگران زن و مرد و خانواده آن ها بود یمنیجسم روان و ا یسالمت نیتضم یبرا یپشتوانه ا

این خانه های کارگری قرار دارند. نفر کارگر زیر چتر خدمات  ۵0اکنون بسیاری از کارگاه های با بیش از 
نفر که به منظورحفظ سالمت  ۵0-۴۹۹واحدی درکارگاه های مشمول با جمعیت خانه بهداشت کارگری 

 وظیفه مهم هیجده کارگران وپیش گیری ازبیماری شغلی وبروز حوادث درمحیط کار ایجاد می گردد.
یباً همگی بر بعد جسمی سالمت کارگران تقرکاران در خانه های کارگری تعریف شده که  برای بهداشت

  تاکید دارند عمده آنها به اجرای تدابیر ایمنی با تکیه بر بهداشت حرفه ای است.
ودر  بوده  به عنوان مسئول خانه بهداشت کارگری مذکور درصورت وجود نیروی بهداشت حرفه ای، فرد

   : غیراین صورت این عنوان به بهداشت یار کار اطالق می گردد
: بهداشت یار کارفردی است دارای تحصیالت حداقل دیپلم که از بین  بهداشت یار کار 

شاغالن واحدهای صنعتی با داشتن حداقل دو سال سابقه کار انتخاب و پس از طی دوره 
ساعته، توانایی الزم برای ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران را پیدا ۴00آموزشی 

 انتخاب بهداشت یار کار در جعبه شماره یک آمده است . شرایط خواهد نمود.
دانش آموخته بهداشت حرفه ای: به فردی اطالق می شود که در یکی از مقاطع کاردانی ،  

 کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه ای فارغ التحصیل شده باشد. 
 رسیده است :بند به تصویب  28در  شرح وظایف مسئول خانه های  بهداشت کارگری

 پیشنهاد خط مشی ایمنی و بهداشت کارگاه به کارفرما -۱
تهیه وتدوین برنامه زمان بندی انجام فعالیت های واحد و نظارت بر فعالیت های بهداشااات یار  -2

 وسایر کارکنان واحد
 تدوین دستورالعمل های ایمنی وبهداشتی با همکاری ومشارکت مسئولین، سرپرستان و کارگران -۳

شتی ایمنی صادره از  -۴ نظارت بر رعایت قوانین، ضوابط، آیین نامه، بخشنامه ودستورالعمل های بهدا
 مبادی مربوطه

 : ۱جعبه 
 شرایط انتخاب بهداشت یار کار 

درصورت فقدان دانش آموخته بهداشت حرفه ای در کارگاه بنا به 
پیشااانهاد کارفرما و تائید دبیرخانه شاااورای هماهنگی خدمات 

شد شتی بیمه  شرایط به میزان بهدا ضیان واجد  ستان ازمتقا گان ا
ساااه برابر تعداد مورد نیاز جهت بررسااای های الزم ثبت نام به 
سه  ضور نمایندگان  سه ای با ح سپس طی جل عمل خواهدآمد و 
ارگان دساات اندرکار طرح با افراد ثبت نام شااده مصاااحبه و فرد 

شرایط گزینش گردیده و به نحو مقتضی از سوی دبیرخان  هواجد 
شورای هماهنگی استان جهت تایید نهایی به  شورای هماهنگی 
مرکز منعکس می گردد تا در تاریخ مقرر فرد پذیرفته شاااده با 
شود.  شی معرفی  شرکت در دوره آموز هماهنگی کارفرما  جهت 

 این شرایط به شرح زیر است : 
تحصااایالت حداقل دیپلم )ترجیحاً دیپلم بهداشااات وعلوم  -۱

 تجربی(
ل دوسال سابقه کار در کارگاه مربوطه )اولویت با افرادی حداق -2

 است که تجربه مرتبط داشته باشند(.
 کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت برای آقایان  -۳
 سال  ۳۵حداکثر سن -۴
عالقمند به امور بهداشتی و توانایی فراگیری آموزش های  -۵

 الزم و برخورداری از سالمت کامل 
سال در زمینه  ۴دمت تمام وقت به میزان سپردن تعهد خ -۶

 اشتغال به کار تحت عنوان بهداشت یار کار
درصورت جذب دانش آموخته بهداشت حرفه ای،  -۱تبصره

 مشارالیه نیاز به  طی دوره آموزشی ندارد.
در صورت وجود دانش آموخته بهداشت حرفه ای  - 2تبصره 

ری بر عهده تمام وقت در کارگاه مسئولیت خانه بهداشت کارگ
 وی است.

درصورت عدم حضور دانش آموخته بهداشت حرفه ای  -۳تبصره
تمام وقت، باید بهداشت یار کار منتخب درکارگاه مشمول به 

 طورتمام وقت ارائه خدمت نماید.
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 نگه داری سوابق در واحد  ارایه گزارش نواقص ایمنی بهداشتی، آمار و عملکرد فعالیت، بازدید و ... به کارفرما و -۵

 احد از طرف کارفرما به سازمان های مربوطهارسال عملکرد، گزارشات، فرم ها وفعالیت های و -۶

 همکاری با سازمان های مرتبط با بهداشت وایمنی -7

 همکاری و مساعدت با کارگران، سرپرستان، مسئولین وکارفرما در جهت ارتقای سطح ایمنی و سالمت محیط کار -8

 .... ISO ،OHSASهمکاری وفعالیت در زمینه اخذ گواهی سیستم های مدیریت  -۹

 همکاری در جهت اجرای برنامه های فوق  تهیه و تدوین برنامه های آموزش ایمنی وبهداشت و -۱0

 شرکت در گردهمایی ، همایش ، سمینار، جلسات وبرنامه های آموزشی ایمنی وبهداشت حرفه ای -۱۱

 شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار -۱2

 )برگ اطالعات ایمنی مواد شیمیایی( MSDSهیه شناسایی عوامل زیان آور محیط کار وت -۱۳

 پی گیری در جهت نمونه برداری، ارزیابی واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از طریق مراجع واجد شرایط -۱۴

 تطبیق نتایج اندازه گیری با استانداردها و در صورت لزوم ارایه راه کارهای کنترلی -۱۵

 قدامات پیش گیرانه وکنترلی عوامل زیان آور محیط کار )منبع، منبع تا دریافت کننده ودریافت کننده(پی گیری و نظارت برانجام ا -۱۶

 شناسایی وتعیین کانون های خطر، محاسبه ریسک، تعیین ضرایب تکرار وشدت حادثه با همکاری کارگران، سرپرستان ومسئولین کارگاه -۱7

 ک ونظارت برانجام اقدامات فوقارایه راه کارهای کنترلی خطر ومدیریت ریس -۱8

 (نظارت بر وضعیت ایمنی )ساختمان، برق، ماشین آالت وابزار، حریق، حمل ونقل، فردی، عالئم نشان گر، برچسب ها وعالیم هشدار دهنده و ... -۱۹

 پیشنهاد وسایل حفاظت فردی الزم جهت کارگران، نظارت بر تهیه و استفاده آن -20

 ره ای مستمر ایمنی بهداشتی از کارگاه انجام بازدیدهای دو -2۱

 ارایه پیشنهادات الزم ایمنی وبهداشتی هنگام توسعه یا تاسیس کارگاه جدید -22

ستورالعمل های وزارت  -2۳ ضوابط و د ساس  صی( برا صا ستخدامی، دوره ای واخت شتی وانجام معاینات )ا شکیل پرونده بهدا صوص ت پی گیری درخ
 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

پی گیری ونظارت وضااعیت بهداشاات محیط وعمومی کارگاه )آب، پساااب، پسااماند، حشاارات و جوندگان، مواد غذایی، تهیه کارت سااالمت،  -2۴
 واکسیناسیون و ...( ودر صورت لزوم ارایه پیشنهادات کنترلی

ص -2۵ ضع موجود با آیین نامه م شتی کارگران وتطبیق و سهیالت رفاهی بهدا سات، ت سی شکی و در بازدید تا شت ، درمان و آموزش پز وب وزارت بهدا
 صورت لزوم ارایه پیشنهادات

م مورد نیاز زپی گیری و نظارت برانجام اقداماتی نظیر ارجاع بیمار اورژانسی و حادثه دیده، تهیه داروهای اولیه و لوازم بهداشتی پزشکی، وسایل ولوا -2۶
 پیشنهاد جهت تسهیل وارتقای سطح فعالیت های مذکور خانه بهداشت کارگری و ... و در صورت لزوم ارایه

 مشارکت در تهیه طرح عملیاتی مدیریت بحران وسایر طرح های مرتبط با ایمنی وبهداشت -27

 انجام سایر وظایف مرتبط محوله از طرف کارفرما -28

 :  اما شرح وظایف بهداشت یار کار در بندهای زیر تعیین شده است
 مار مورد نیاز از واحد صنعتی در رابطه با مراقبت های اولیه بهداشتی و تکمیل فرم های مربوطهجمع آوری اطالعات وآ 
 تهیه آمار فعالیت های بهداشتی، حوادث و سوانح کارگاه 
 گزارش مشکالت بهداشتی ایمنی به مسئول خانه بهداشت کارگری 
 کارگریارایه آمار، گزارش فعالیت و عملکرد بازدید به مسئول خانه بهداشت  
 ثبت گزارش بازدیدها و عملکرد در فرم ها و دفاتر مربوطه 
 همکاری در آموزش موازین بهداشتی ایمنی به نیروی انسانی شاغل در کارگاه 
 همکاری با کارکنان و مسئوالن کارگاه در جهت پیشرفت برنامه های بهداشتی 
 ای مربوطههمکاری با کارکنان بهداشتی درمانی کارگاه و نمایندگان سازمان ه 
 پی گیری الزم جهت رفع نواقص ایمنی بهداشتی 
 همکاری در شناسایی عوامل زیان آور محیط کار 
 پی گیری اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز 
 شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، در صورت لزوم 
 اده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط کارگراننظارت بر استف 
 تشکیل پرونده بهداشتی کارگران ، تنظیم و تکمیل فرم های بهداشتی ایمنی 
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 هماهنگی و آماده کردن شاغلین به منظور انجام معاینات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز  
 بازدید دوره ای از کارگاه ، تاسیسات و تسهیالت بهداشتی رفاهی 
 پی گیری در جهت سالم سازی محیط کار 
 کنترل کارت سالمت کارکنانی که با مواد غذایی سروکار دارند و معرفی آنان به مراکز بهداشتی درمانی جهت صدور یا تمدید کارت بهداشتی 
 تحویل داروهای مصوب و انجام کمک های اولیه جهت مراجعین 
 ناسیون کارگران در زمان مقررانجام هماهنگی الزم با مراکز بهداشتی جهت واکسی 
 همکاری در ارجاع کارگر حادثه دیده و بیمار اورژانسی به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از فرم مربوطه 
 شرکت در گردهمایی ، جلسات بازآموزی و آموزشی بهداشتی و ایمنی-22 
 همکاری در برنامه های پیش گیری و کاهش آسیب های اجتماعی 
 ایف محوله از سوی مسئول خانه بهداشت کارگریانجام سایر وظ 

 و کارگران مشارکت  جلب منظور به.  باشد می ایران اسالمی جمهوری کار قانون ۹۳ ماده استناد به کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته تشکیل الزام
 اجتماعی امور و کار وزارت که هایی کارگاه در ، اه بیماری و حوادث از پیشگیری و کار محیط در بهداشتی و حفاظتی مقررات اجرای حسن بر نظارت

 . شد خواهد لیتشک کار تبهداش و فنی حفاظت کمیته دهند تشخیص ضروری پزشکی وآموزش درمان ، بهداشت وزارت و

 شخص نفر دو عضاء،ا بین واز شود میتشکیل  کارگاه فنی وامور ای حرفه بهداشت و فنی حفاظت زمینه در متخصص افراد از مذکور کمیته-۱ تبصره

 ارتباط برقراری شان وظیفه که میگردند تعیین پزشکی وآموزش ،درمان و بهداشت اجتماعی وامور کار های وزارتخانه تأیید مورد که شرایطی واجد

 .باشد می پزشکی وآموزش ،درمان بهداشت وزارت و اجتماعی وامور کار وزارت و کارفرما با مذکور کمیته میان

 .آورد بعمل را الزم اقدامات کمیته تشکیل به نسبت است موکلف باشند،کارفرما داشته شاغل نیرو باال به و نفر 2۵ دارای که هایی کارگاه

 به شرح زیر است :  کار قانون ۹۳ ماده اجرایی کار گردش باشد برخوردار مناسب فنی کیفیت از باید فنی حفاظت کمیته جلسات:تذکر
 محل کار اداره به کتبی نامه یک طی ایمنی مسئول معرفی -۱

 محل کار اداره به حفاظت کمیته اعضاء معرفی -2

 اعضاء حضور با کارگاه در فنی حفاظت کمیته تشکیل -۳

 محل کار اداه به ماهیانه صورت به کمیته جلسات صورت ارسال -۴

 محل کار اداره توسط فنی حفاظت کمیته جلسات صورت بررسی -۵

 کارگاه به محل کار اداره از کمیته ساتجل صورت نواقص اعالم -۶

 فنی حفاظت کمیته مصوبات اجرای -7

 کمیته قبلی جلسه صورت اجرایی از مربوطه کار بازرس پیگیری -8
 

 توسط اداره کل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت امور ارزیابی خانه های بهداشت کارگری ۱۳7۴در سال 
خانه بهداشت کارگری مورد ارزیابی قرار  22۵در این مطالعه  .ن سازمان تامین اجتماعی انجام شداجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت درما

دارای یک  %۳/8۶مورد خانه بهداشت  22۵واحد صنعتی نیز که فاقد مرکز بهداشت کار بودند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. از  ۶0گرفتند.
افزایش آگاهی های کارگران نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده  بهداشتیار کار بودند. ۳دارای  %2/2بهداشتیار کار و  2دارای  %۶/۱۱بهداشتیار کار، 

 بهداشت کارگری بر تاثیرات بطوریکه درصدقابل توجهی از کارگران واحد های دارای خانه در زمینه بهداشت کار، بهداشت فردی و بهداشت عمومی بود
یط کار در محمثبت آموزشهای ارائه شده در تغییر رفتار های بهداشتی خود صحه گذاشتند، بعالوه در رابطه با شناخت کارگران از عوامل زیان آور موجود 

ابطه آگاهی های الزم را کسب نموده بودند.در تفاوت های عمده ای بین واحد های مورد و شاهد موجود بوده و اکثریت کارگران واحد های مورد در این ر
طوبت، رخصوص عوامل زیان آور موجود در محیط کار کلیه واحد های مورد نسبت به شاهد وضعیت بهتری داشتند به طوریکه عواملی نظیر ارتعاش، دما و 

دند و تفاوت آنها با واحد های شاهد از نظر آماری معنی دار دود و مه، عوامل بیولوژیک و اشعه دارای شرایطی به مراتب مطلوب تر در واحد های مورد بو
هداری گبود. نتایج ارزیابی در خصوص تاسیسات و تسهیالت بهداشتی نظیر آشپزخانه، دوش، توالت، دستشویی، رختکن و آب آشامیدنی سالم و و شرایط ن

از مدیران فعالیت خانه های بهداشت کارگری  %7۱در این مطالعه همچنین  داد.و استفاده از آنها تفاوت معنی داری را بین واحد های مورد و شاهد نشان ن
های  یصرا کامالً ثمر بخش دانسته یا نسبت به آن اظهار رضایت کردند و بیش از نیمی از مدیران فعالیت خانه های بهداشت کارگری را در کاهش مرخ

در  بهداشت را مثبت ارزیابی نمودند بطوریکه در رابطه با تاثیر بازدید منظم بهداشتیاران کار ساعتی مثبت دانستند. اکثریت کارگران نیز فعالیت خانه های
، %2/7۹شده توسط آنان، آموزش تنطیم خانواده، درمان سرپایی و تغییر رفتار های بهداشتی کارگران بترتیب  همحیط کار، آموزشهای بهداشتی و ایمنی ارائ

از آنان کمکهای بهداشتیاران کار را در مواقع بروز حوادث مفید دانستند. گزارش  %7/87کارگران نظر مثبت داشتند و از  %۳/7۵و  ۳/8۳%، % 7/۵۵، 70%
 .، درمان و آموزش پزشکی موجود استاین تحقیق در اداره کل سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت
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درصد بوده است که با توجه به جدول  ۱/۶۱درصد و  ۱/۶۵ل و تجهیزات اداری و فنی به ترتیب نشان داد که متغیر های وسای مطالعه کاکویی و همکاران

درصد  ۶/۴۶درصد و  ۳/۴۹وضعیت سیستم در رتبه  کیفی متوسط قرار دارند. اما وضعیت فضا و کارکنان با توجه به میانگین در صد کیفیت  به ترتیب 
درصد در رتبه کیفی متوسط و  ۳/۶۳عملکرد کارکنان حاکی از آن بود که عملکرد بهداشتیار کار با میانگین  بوده که در رتبه کیفی بد قرار داشتند. متغیر

ضعیت ومحققان در نهایت نتیجه گرفتند که خانه های بهداشت کارگری در  درصد در رتبه کیفی بد قرار داشتند. 8/۳2عملکرد پزشک طب کار با میانگین 
 .رتبه ای متوسط قرار دارد

 
 ۱۳۹2ال س در زمینه ارزیابی خانه های بهداشت کارگری تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران و شهید بهشتی مطالعه مدیری و همکاران

 بهداشت خانه مسئول توسط کار محل از بازدید : از خدمات خانه های بهداشت کارگری رضایت دارند %۹0در مجموع نشان داد که کارگران باالی 

،   %۹0 برخورد مناسب مسئول خانه بهداشت کارگری،   %8۳، نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی  %۹2 ، ارایه کمک های اولیه  %87 کارگری
 . %۶۳آموزش های دریافتی قبل از شروع به کار  %۹2، معاینات دوره ای   %70 ، واکسیناسیون کار گران %8۶ پیگیری بیماری های کارگران

 
م بازرسی کار متحول شده و سیستم جدیدی مستقر شده که تمرکز آن بر حساس کردن مدیران واحدهای صنفی نسبت به ایمنی نیروی کار است تا نظا

 .شوداز خود واحدهای تولیدی، افسر ایمنی انتخاب شده و با آموزش های الزم، مسوول ایمنی بنگاه می.شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسناد باالدستی (1-5
ی و حدر ج.ا.ایران، براساس قانون اساسی و سایر قوانین عمومی و مقررات نهادهای مختلفی، در سیاست گذاری عمومی دخیل هستند که به هنگام طرا

قانون اساسی سیاست  ۱۱0بق اصل باید درچارچوب آنها حرکت کرد. مطاارتقای سالمت کارگران ملی  سیاستاجرای برنامه های ملی همچون 

های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود. مجلس شورای اسالمی نیز در قوانین عمومی 
ین، د و دولت به عنوان مجری قواندایمی و یا برنامه توسعه راهبردها و الزامات حقوقی الزم برای تحقق سیاست های کلی ابالغی را به تصویب می رسان
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ک وزارت ی شدر راستای آنها سیاست ها و برنامه های اجرایی خود را )شامل تصویب نامه، آیین نامه، دستورعمل، بخش نامه ( تهیه و عملیاتی می کند. ب
اجرایی)مداخالت اولویت دار( حاصل از اسنادباالدستی  خانه های مختلف باید برنامه های ملی خود را برپایه مبانی، اصول، اهداف، راهبردها و سیاست های

 مرتبط تهیه و تصویب کنند تا مشروعیت الزم برای اجرای آنها را به دست آورند. 

  با  توام آزادیو  انسان واالی و ارزش کرامت :به ایمان بر پایه است ، نظامیجمهوری اسالمیقانون اساسی،  2مطابق اصل

 علیهم اهلل سالم معصومین و سنت کتاب جامع الشرایط بر اساس اجتهاد مستمر فقهای - الف :  از راه که(.  ۶)جزئ در برابر خدا او مسئولیت

 گری سلطه و کشی و ستم ستمگری هر گونه نفی - جدر پیشبرد آنها،  و تالش بشری پیشرفته و تجارب و فنون از علوم استفاده - ب، اجمعین

  کند. می را تامین ملی همبستگیو  و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیاسی استقاللو  قسط و عدل، پذیری و سلطه

  هامور زیر ب خود را برای امکانات همه، دوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهوری اسالمی دولت 3برپایه اصل 

 کار برد:
ساعد برای - ۱  شد  ایجاد محیط م ساس اخالقی ضایلفر ساد و تباهی با کلیه و مبارزه و تقوی ایمان بر ا  های آگاهی سطح باال بردن - 2  .مظاهر ف

 های زمینه و تتبع و ابتکار در تمام بررسی روح یتتقو - ۴  دیگر. و وسایل گروهی های و رسانه از مطبوعات صحیح با استفاده ها زمینه در همه عمومی
 - 8  .در حدود قانون و اجتماعی ساایاساای آزادیهای تامین - 7 .محققان و تشااویق مراکز تحقیق تاساایس از طریق و اسااالمی ، فرهنگی، فنیعلمی

در  ،همه برای عادالنه ناروا و ایجاد امکانات رفع تبعیضات - ۹  .خویش و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادیسیاسی سرنوشت در تعیین مردم عامه مشارکت

 برطرفو  رفع فقرو  ایجاد رفاه جهت]به[  ضوابط اسالمی بر طبق و عادالنه صحیح اقتصاد ریزی پی - ۱2   .معنویو  مادی های زمینه تمام

و  و مرد افراد از زن جانبه همه حقوق تامین - ۱۴. بیمه تعمیمو  بهداشتو  کارو  مسکنو  تغذیه یها در زمینه محرومیت هر نوع ساختن

 .مردم همه بین عمومی تعاونو  اسالمی برادری و تحکیم توسعه - ۱۵  .در برابر قانون عموم و تساوی همه برای عادالنه قضایی ایجاد امنیت

  نیاز به ، وانحو س ، حوادثماندگی ، در راهسرپرستی ، بی، ازکارافتادگی، پیری، بیکاریاز نظر بازنشستگی اجتماعی از تامین داریبرخور 29اصل 

از  ینقوان طبق است موظف دولتمی داند و  همگانی  حقی، و غیره بیمه صورت به پزشکی و مراقبتهای درمانی بهداشتی خدمات

  کند. تامین افراد کشور یک یک را برای فوق مالی و حمایتهای خدمات ،مردم از مشارکت حاصل درآمدهایو  یعموم درآمدهای محل

  ساس صل برا ستقالل تامین برای 43ا صادی ا شه جامعه اقت سان نیازهای و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ری ش در جریان ان  د، با حفظر

، بهداشت، ، پوشاک، خوراکمسکن :اساسی نیازهای تامین - ۱ شود: ضوابط زیر استوار می بر اساس ایران اسالمی جمهوری اقتصاداو،  آزادگی

شکیل برای الزم و امکانات و پرورش آموزش ،درمان صادی برنامه تنظیم - ۳ .همه برای خانواده ت شور ب اقت و محتوا و  شکل که صورتی هک

 ماعیو اجت ، سیاسیمعنوی خودسازی برای کافی و توان فرصت،  شغلی بر تالش عالوههر فرد  که باشد کار چنان ساعت

 و ...( )اصل اقتصاد برای رفع محرومیت بهداشت و درمانباشد. داشته و ابتکار مهارت افزایشکشور و  در رهبری فعال و شرکت

  صلی ساسی:  ۳۱ا شتنقانون ا  ها کهآن برای اولویت رعایتبا  است موظف . دولتاست ایرانی هر فرد و خانواده با نیاز، حق متناسب مسکن دا

  .کند را فراهم اصل این اجرای زمینه کارگرانو  روستانشینان خصوص نیازمندترند به

  صل سی می گو ۱0۴ا سا سالمی منظور تامین بهید: قانون ا شرفت ها و ایجاد هماهنگی برنامه در تهیه و همکاری قسط ا  امور در واحدهای در پی

، آموزشای ، و در واحدهایو مدیران و دیگر کارکنان و دهقانان کارگران از نمایندگان مرکب شوراهایی، و کشااورزی ، صانعتیتولیدی

شوراهاییو ما ، خدماتیاداری ضا این از نمایندگان مرکب نند اینها  شکیل اع شکیل شود. چگونگی می واحدها ت و  شوراها و حدود وظایف این ت

  کند. می معین آنها را قانون اختیارات

  حاکمیت کشور است  آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و، امور حاکمیتی، قانون مدیریت خدمات کشوری  8مادهبراساس

 و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از
 قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال: 

سی. ب -الف سیا صادی، اجتماعی، فرهنگی و  ستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقت از اجتماعی و ب برقراری عدالت و تأمین -سیا
های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و ، کنترل و پیشاااگیری از بیماریها و آفتارتقای بهداشااات و آموزش عمومی -توزیع درآمد. ک

 /بحران های عمومی

  ( 2۹/8/۱۳۶۹مصوب ) قانون کار 4براساس فصل: 

 سانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ) جهت تامین حفاظت برای صیانت نیروی ان
ای و تامین بهداشاات کار و کارگر و محیط فنی ( و وزارت بهداشاات ، درمان و آموزش پزشااکی ) جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه
 (-8۵ماده)کار( تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است . 



 گزارش نهایی طرح طراحی الگوی ارتقای سالمت كارگران و پایلوت آن 
 امور اجتماعی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی  كارفرما و بهره بردار : اداره كل

 مجری : موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، 

 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین با همکاری اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قزوین و فرمانداری آبیک 

 

 

 

19 
Page | 19 

19 

 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار  8۵کلیه واحدهای موضوع ماده  -۹2ماده

 حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانیتشکیل دهند و  پرونده پزشکیقرار دارند، باید برای همه افراد مذکور 

 زم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.از آنها معاینه و آزمایشهای ال
چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد  -۱تبصره 

اهش حق السعی ، در قسمت مذکور بدون ک نظریه شورای پزشکی، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس 

 مناسب دیگری تعیین نمایند.
در صورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی  -2تبصره 

 محیط کار خواهد بود.

 ی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت -۹۳ماده
و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته 

 حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اشت حرفهکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهد -۱تبصره 

اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند 
جتماعی و وزارت بهداشت ، درمان تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور ا

 و آموزش پزشکی می باشد.
نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  -2تبصره 

 ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.

 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری  8۵ان یا کارکنان واحدهای موضوع ماده در مواردی که یک یا چند نفر از کارگر -۹۴ماده
ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول 

ع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطل
 ثبت گردد.

چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت موضوع را  -تبصره 
داره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است همراه با دالیل و نظرات خود به نزدیکترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید ا

 در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.

 8۵مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحد های موضوع ذکر شده در ماده  -۹۵ماده 
ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثه این قانون خواهد بود هرگاه بر

 مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .
ای که فرم آن از کار را در دفتر ویژهاین قانون موظفند کلیه حوادث ناشی  8۵کارفرما یا مسئوالن واحد های موضوع ماده  -۱تبصره 

به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل  "از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد ، ثبت و مراتب را سریعا
 برسانند.

کار وسایل و امکانات الزم را این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت  8۵چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  -2تبصره 
 در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها

 استفاده ننماید. کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت در صورت بروز اختالف رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.
 

 هایی خواهد داشت: انداز چنین ویژگیدر افق این چشم ی ایرانیجامعه (،1382ج.ا.ایران).../.../ 1404ر سند چشم انداز سال د 

  سعه صول اخالقی و ارزش یافته،تو ضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر ا سب با مقت سالمی، ملی و انقالبی، با تأکمتنا ید بر های ا

 مند از امنیت اجتماعی و قضایی.و بهره ها،حفظ کرامت و حقوق انسان های مشروع،عدالت اجتماعی، آزادی ،ری دینیساالمردم

  ،های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتبرخوردار از سالمت
 محیط زیست مطلوب.مند از و بهره

 ی تعاون و سااازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام مند، برخوردار از وجدان کاری، انضااباط، روحیهپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضااایتفعال، مساائولیت
 اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
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  تربیت  -۱   انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین ازطریق( توسعه منابع 2۱/0۹/۱۳۹0)سیاست های کلی آمایش سرزمیندر سند

وری نیروی کار در ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره -2  .گراپذیر و قانونگرا، نظمدوست،جمعهای سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطنانسان
سانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملیجهت  سهم منابع ان شاخص-۴ . افزایش  شکوفایی بهبود  سانی با تأکید بر تدین،  سعه ان های تو

 تکلیف شده است. گسترش سالمت و ارتقای سطح دانش عمومی ها، استعدادها و خالقیت

 (18/1/1393در سند سیاست های کلی سالمت) :ست شده ا صور  سالمت چنین ت شاخص، چشم انداز نظام  سالمت برای ارتقاء  های 

ستیابی به جایگاه سیای جنوب غربی د شکی و تبدیل ( و 2- ۵) بند .اول در منطقه آ ستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پز د

 (۱۴)بند .ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالم

 دهای آن به این گونه پرداخته شده است: در سیاست های کلی سالمت به طور اختصاصی به موضوع ارتقائ سالمت روانی جامعه)هدف( و راهبر

نش ت ]موارد[ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع -ارتقاء سالالالمت روانی جامعه با ترویج سالالبک زندگی اسالالالمی »

 (۳)بند  .«های سالمت روانیهای اخالقی و معنوی و ارتقاء شاخصآفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش

  های تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمیکاهش مخاطرات و آلودگیکلی سالمت : اولویت پیشگیری بر درمان،/ در سیاست های./ 
ستفا سالمت با ا ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء  شارکت  سؤولیت پذیری، توانمندی و م ه از دافزایش آگاهی، م

تکلیف شده است )بند  ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهای فرهنگی، آموزشی و رسانهسازمانظرفیت نهادها و 
 ( 2و  ۱۱

 (ست های کلی جمعیت سیا سند  سالم جمعیّت و »، نیز (30/2/1393در  سالمت و تغذیه  ارتقاء امید به زندگی، تأمین 

 (.۶د تکلیف شده است)بن« هاهای زیست محیطی و بیماریسوانح، آلودگی های اجتماعی، بویژه اعتیاد،پیشگیری از آسیب

   ستدر صاد مقاومتی»های کلی سیا و  و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی امنیت غذا تأمین  «(30/11/1392) «اقت

 ( ذکر شده است. 7بند ).(کیفی تولید)مواد اولیه و کاال

  صرفهای کلی  ساایاسااتدر صالح الگوی م در چارچوب تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به ساامت  ارتقاء بهره وریبر  (۱۵/۴/۱۳8۹) ا

ری از تسهیم منافع حاصل از بهره و افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظامو  منافع حاصل از کسب و کار جامعهاتکای هرچه بیشتر به 

 ذکر شده است. .اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی طریق

  سانی و بر  (۱/2/۱۳8۹)نظام اداری های کلی  سیاستدر سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و کرامت ان ارج نهادن نهادینه سازی فرهنگ 

سانی و اجتم سرمایه های ان صص و مهارتهای آنان. /اعیبه  سطح دانش ، تخ سازی و ارتقای  سانی و به شد معنوی منابع ان ت رعای/ایجاد زمینه ر
تامین حداقل معیشاات با توجه به عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی های شااغل و شاااغل و 

 ، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحادامنیت روانیط و مناسبات اداری بر اساس تنظیم رواب/شرایط اقتصادی و اجتماعی

 جامعه.

  (12/07/1385) مبارزه با مواد مخدر سیاست های کلیدر 
با  یتز امکانات دولتی و غیردولاتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری ا -۴

ز ، آموزش و تربیت و مراک کارتاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، 

 فرهنگی و عمومی.
نعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،ص -۵

 آسیب.
درمان و بازتوانی مصرف  (۱ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف: -۶

تدابیر الزم برای زمینه سازی حمایت اتخاذ  -7/جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر  ( ۳ کاهش آسیب ها(2کنندگان

و   ، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکیزمینه اشتغال درهای اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان 

و نیاز های حمایتی   مات در مانیو نیز فراهم نمودن امکانات خد  حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها
اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل های مردمی در زمینه های پیشگیری ، -۹/افراد مذکور

و   با مواد مخدر و روان گردانتوسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه  -۱0/کاهش آسیب و درمان معتادان 
 های علمی و تخصصی ذیربط در کشور پیشگیری و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت

 :در سیاست های کلی برنامه پنجم موارد زیر مرتبط با سالمت روان آمده است 
 ...ا تقویت نهاد خانواده ۱2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
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 هاى شغلى،دغدغه تالش در جهت رفعبا آرمانهاى انقالب اسالمى، فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و متناسب تقویت هویت ملى جوانان ا ۱۳
 ، توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنانآسیبهاى اجتماعى آنانازدواج، مسکن و 

 با توجه به: رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبها تأکید بر ۱۹

 بهداشت جسمى و روحى.سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و  اء شاخصهاىارتقا ۱۹ا 2

 هاى تهدید کننده سالمت.کاهش مخاطرات و آلودگىا ۱۹ا ۳

 تا پایان برنامه پنجم. %۳0هاى سالمت به و کاهش سهم مردم از هزینه هاى سالمتبیمها توسعه کمى و کیفى ۱۹ا ۵

 ال ارتقاء امنیت اجتماعى:20

 مه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر.ال مبارزه ه20ال 1

 هاى فرهنگى و اجتماعى.پیشگیرى و مقابله با ناهنجارىها براى ا استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه20ا ۳
 هاى فردى و اجتماعى.هاى پیشگیرى از آسیبتوسعه نظام ا۳۵ا ۶. 

 زنان سرپرست خانوار.حمایت از اقشار محروم و  ا۳۵ا 7

 مداخالت راهبردی زیر در ارتباط مستقیم سا سالمت روان و  در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

ل و با تأکید بر تسهی یرانیا -اسالمیبخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ به منظور ساماندهی و اعتبار -43ماده کنترل اعتیاد است: 

خذ انیازمند  اجتماعی –ای روان شناختی مشاورهازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات 

 .است نامه مصوب هیأت وزیرانمجوز براساس آئین

 در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر اهداف زیر آورده شده است : 
 برنامه پایان تا پایه سال %۵ میزان به )افسردگی( حداقل روانی بار اختالالت کاهش .۱
 سال پایه تا پایان برنامه %۱و   %۱0سال به ترتیب میزان  ۱۵کاهش شیوع استفاده از قلیان و سیگار در افراد باالی  .2
 ه تا پایان برنامهسال پای %۵کاهش بار ناشی از مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان به میزان  .۳

 توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابالغ شده است و دومین سال استقرار  ۱۳۹۱که در سال  برنامه جامع سالمت روان کشور

 رواناستان کشور طی می شود . این برنامه اقدامات عملیاتی در سه راهبرد ارتقای سواد سالمت روان ، ایجاد نظام خدمات سالمت  ۳۱برنامه در 
و کاهش عوامل خطر سالمت روان را از طریق توسعه همکاری های بین بخشی تعریف ، اجرا و پایش کرده و هر ساله عملکرد استان ها و 

 دستگاه ها را رتبه بندی می کند . 

  ی اظرفیتی بی بدیل بر سالمت و امنیت غذایی کشور و شوراهای متناظر در سطح استان ها و شهرستان ها شورای عالی

هزار نفر  ۱۴۴هزار سازمان مردم نهاد و  ۱7همکاری بین بخشی حوزه سالمت روان از ده سال پیش فراهم آورده است ، به همین ترتیب حضور 

، ابالغ مشترک وزیر کشور و نظام نامه استانی مدیریت سالمتظرفیت های مشارکت مردم است .  نماینده شورای شهر و روستا

الگوی کار بین بخشی و مشارکت مردم در سطح استان و  22/۵/۱۳۹2مورخ  ۹۶0/۱0۱موزش پزشکی به شماره وزیر بهداشت درمان و آ
 شهرستان های را مشخص کرده است . 

  پیش نویس مصوبات مهمی را در زمینه پایش عملیاتی دستگاه های  دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 1394در سال

 سالمت روان و همچنین ارتقای سالمت روان کارکنان و دانش آموزان داشته است . ملی برای کاهش عوامل خطر 

 که تدوین شده و در شرف تصویب مجلس شورای اسالمی ایران است .  قانون سالمت روان کشور 

 تشکل های کارگری و کار فرمائی -فصل ششم -1369 آبان 29کار مصوب  متن قانون

رش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری به منظور تبلیغ و گست -۱۳0ماده

 .داقدام نماین انجمنهای اسالمیاسالمی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس 

کانونهای هماهنگی انجمنهای های تبلیغی، نسبت به تاسیس ه منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوهانجمنهای اسالمی می توانند ب -۱تبصره 

 .اقدام نمایند اسالمی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسالمی در کل کشور

المی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اس -2تبصره 

 .امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی  -۱۳۱ماده
و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به  کارگران

 .نمایند انجمنهای صنفیتشکیل 
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و  نجمنهای صنفی در استانکانون ابه منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ، انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل  -۱تبصره 

 .در کل کشور اقدام نمایند کانون عالی انجمنهای صنفی

کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل ، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در  -2تبصره 

 .ت می باشندمجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثب

للی مکلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار ، شورایعالی تامین اجتماعی ، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین ال -۳تبصره 
عرفی ر کار و امور اجتماعی مکار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل،انتخاب و در غیر این صورت توسط وزی

 .خواهند شد

 .را داشته باشند شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگرانکارگران یک واحد ، فقط میتوانند یکی از سه مورد  -۴تبصره 

طه، حداکثر ظرف مدت یکماه از آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربو -۵تبصره 

 .تاریخ تصویب این قانون توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

این ماده ، ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور  ۳آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره  -۶تبصره 

 .اجتماعی خواهد رسید

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل  -۱۳2ماده
رکتهای شچهل و سوم قانون اساسی ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، میتوانند نسبت به ایجاد 

 .اقدام نمایند تعاونی مسکن

شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان، اقدام نمایند  -تبصره 
ور ) اتحادیه های مسکن کارگران کشو کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی

اسکان ( اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به  -مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران

 .خواهد رسید همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی  -۱۳۳ماده
های تعاونی شرکتایران، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، میتوانند نسبت به ایجاد 

 .مصرف ) توزیع( کارگری اقدام نمایند

شرکتهای تعاونی مصرف ) توزیع( کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند  -تبصره 
 "تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران  و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف ) توزیع( کارگران استانها می توانند نسبت به

اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های  "امکان -اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف ) توزیع( کارگران 
اسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت صنعتی موظف هستند تا همکاریهای الزم را با اتحادیه امکان بعمل آورند. اس

 .خواهد رسید

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که  -۱۳۴ماده
، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی 

 .بطور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند

 .قدام نمایندا کارگران و مدیران بازنشسته کشورتاسیس کانونهای عالی کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به  -۱تبصره 

های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی وزارتخانه -2تبصره 

 .کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند

می توانند نسبت  شوراهای اسالمی کاردر امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ،  به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی -۱۳۵ماده

 .اقدام نمایند کانون عالی هماهنگی شوراهای اسالمی کار در کل کشوربه تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار در استان و 

مه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسالمی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین آئین نا -تبصره 

 .کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد

در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص ، هیاتهای حل اختالف ، شورایعالی تامین کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران  -۱۳۶ماده
کانون عالی شوراهای اسالمی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد، توسط 

 .انتخاب خواهند شد نمایندگان کارگران

 .ه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدآئین نام -۱تبصره 
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در صورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به  -2تبصره 

 .الی اقدام نمایدانتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیات های ع

به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کار فرمائی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا  -۱۳7ماده

 .نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند

رفرمایان و همچنین کارگران جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیالت مرکزی کا -تبصره 

 .نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویبت هیات وزیران خواهد رسید

 مقام والیت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند -۱۳8ماده
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های انجمن های  ۱۳۶۹قانون کار مصوب سال ۱۳۱انون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در اجرای ماده ک

ردید و گ صنفی کارفرمائی و کانون های کارفرمائی سراسری و استانی و هدایت و راهنمائی آنان در زمینه های مختلف صنعتی ،حرفه ای و خدماتی ایجاد
به عنوان یک تشکل فراگیر کارفرمائی  ۱۳78پس از چند سال فعالیت غیررسمی ، سرانجام با تأکید سازمان بین المللی کار به دولت ایران در سال 

 غیرانتفاعی و غیر سیاسی به طور رسمی تأسیس گردید .

کارفرمائی و کانون های کارفرمائی سراسری بوجود آمده است و به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران از اتحاد بین انجمن های صنفی 
ش عنوان تنها نماینده بخ موجب قانون در رأس هرم تشکیالت کارفرمائی کشور قرار دارد و جهت حمایت از کارفرمایان بخش های مختلف اقتصادی ، به

ط با حقوق و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان کارفرمائی ، در مذاکره با دولت و سازمان های داخلی و بین المللی مرتب
 فعالیت می نماید .

کوشش  نهدف از ایجاد این کانون عالی ، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی کلیه کارفرمایان و تشکل های کارفرمائی کشور و هماهنگ ساخت
های صنعت ، حرفه و خدمات ، ایجاد انگیزه و حمایت از سرمایه گذاری های مولد ، ایجادزمینه های مطلوب برای  ها و فعالیت های مرتبط با بخش

 همکاری و تبادل نظر و انتقال فن آوری و تجربیات الزم به منظوردست یابی به توسعه پایدار در کشور است 

است که با هدف پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم ساختن آنها  سازمان غیر دولتی اصالح طلب ایران اسالمی جمهوری کارگر  خانه

کارگری تشکیل شد.  سندیکای از اتحاد چند ( قانون کار ایران )پس از نوشته شدن ۱۳۳7است. خانه کارگر در سال های اجتماعی تشکیل شدهدر عرصه
 خانه کارگر در طول زمان بارها تغییر و به دست احزاب مختلف افتاده است

دیگر اعضای  حسین کمالی و علی ربیعی .دبیرکل خانه کارگر است  های پنجم تا هشتم مجلسنماینده دوره علیرضا محجوب تاکنون ۱۳۶۹از سال 

 .شورای مرکزی خانه کارگر هستند
 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 خدمات رفاهی کارگران -قانون کار جمهوری اسالمی ایران  فصل هشتم

 . دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد -۱۴7ماده  

 . جتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایندکارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین ا -۱۴8ماده 

کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی  -۱۴۹ماده 
گ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می مناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزر

 . باشند

دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری  -۱تبصره 

 . الزم را بنماید

ارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای نحوه و میزان همکاری و مش -2تبصره 

 . خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

رگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کا -۱۵0ماده 
انونی گان قتعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسالمی و شورای اسالمی کار و یا سایر نمایند

ت کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، نمایند که اوقا  کارگران طوری تنظیم

 . اختصاص دهند

 ندر کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین )راه سازی و مانند آن( دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایا -۱۵۱ماده 
.  شدند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )صبحانه ، نهار و شام( برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باموظف

 . در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود

ارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار در صورت دوری ک -۱۵2ماده 

 . آنان قرار دهد

ثال این ام کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیالت الزم را از قبیل محل ، وسایل کار و -۱۵۳ماده 

 . ها فراهم نماید

 . دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید -تبصره

ته برای استفاده کارگران در رشکلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب  -۱۵۴ماده 

 . های مختلف ورزش ایجاد نمایند

آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ،  -تبصره

 . ویب هیات وزیران خواهد رسیدتوسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تص

 نکلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعالم وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگساال -۱۵۵ماده 
شرکت کارگران در کالس ، انتخاب آموزش  ، به ایجاد کالس های سواد آموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کالس ،

 . یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 . است شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن -تبصره

دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که  -۱۵۶ماده 

 . درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد  توسط وزارت بهداشت ،
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  جمهوری اسالمی ایرانمقررات مربوط به فصل هشتم قانون كار 
موافقت نامه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تأسیس خانه های بهداشت 

 کارگری و شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان

 «مور اجتماعیاوزارت کار و 12/6/1370مورخ  7470بخشنامه شماره »

 
سازمان تأمین اجتماعی موافقت نمودند بر اساس قانون کار جمهوری اسالمی ایران و  -، درمان و آموزش پزشکیامور اجتماعی، بهداشت وزارتین کار و

 تشکیل و «شورای هماهنگی خدمات بهداشت بیمه شدگان»مت کارگران کشور شورایی به نام القانون الزام تأمین اجتماعی به منظور تأمین و تعالی س
 نماید.فعالیت 

 این شورا با اهداف و ترکیب ذیل فعالیت می نماید:

 برنامه ریزی در زمینه طرح ارائه مراقبت های اولیه بهداشت حرفه ای به کارگران (۱

ود و بازآموزی تصویب شرح هزینه و برآورد هزینه های مربوط به نگهداری خانه های بهداشت کارگری موج - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه (2
 یاران شاغلبهداشت 

 یبرنامه ریزی های الزم برای تهیه نشریات بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ ارتقای بهداشتی کارگران و خانواده آنان برنامه ریزی دوره ها (۳
 آموزشی جدید و تشکیل خانه بهداشت کارگری جدید 

 برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارهای بهداشتی و دوره های باز آموزی (۴

 اعضاء:

 اعضای شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان در مرکز مرکب از افراد مشروحه ذیل می باشد: -فال 

 مدیر کل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱

 رگران وزارت کار و امور اجتماعیمدیر کل خدمات اجتماعی کا (2

 مدیرکل بهداشت حرفه ای و طب صنعتی سازمان تأمین اجتماعی (۳

 مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی (۴

 مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت (۵

 اعضاء شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان در استانها : -ب

 مدیر کل کار و امور اجتماعی استان  (۱

 مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت استان (2

 مدیر کل تأمین اجتماعی استان (۳

 بعنوان نمایندگان تام االختیار سازمان ذی ربط تعیین می گردند تا به اتفاق آراء در زمینه خدمات بهداشتی بیمه شدگان تصمیمات الزم رااعضاء شورا 
بط خواهد ر ذی اتخاذ نمایند. تصمیمات متخذه در شورا که با حضور نمایندگان تام االختیار سه ارگان ذی ربط در شورا گرفته شده و مورد تایید ارگانهای

 بود الزم االجراء است.

 معاون مدیر عامل در امور درمان سازمان تأمین اجتماعی -

 معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

 معاونت امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی -
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 آیین نامه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان

 «ت وزیرانأمصوب هی 8/9/1371مورخ  /ج30750ه شمار»
 

گی شورای هماهن …مین و تعالی سالمت کارگران، کشاورزان و أبر اساس قانون کار جمهوری اسالمی ایران و قانون الزام تأمین اجتماعی و به منظور ت
د هماهنگی در پیشبرد امور مربوط به بهداشت بیمه ارائه خدمات بهداشتی )که از این پس در این آیین نامه شورا، خوانده می شود( جهت همکاری و ایجا

 شدگان، برقراری سیستم صحیح نظارت بر اجراء برنامه و باالخره ارزشیابی خدمات بهداشتی داخل و خارج از محیط کار تشکیل می گردد.

 شرح وظایف شورا -1ماده 

 برنامه ریزی در زمینه طرح برای خانه های بهداشت کارگری (۱

 ودجه پیشنهادی ساالنه در زمینه طرح ایجاد خانه های بهداشت کارگریتهیه و تنظیم ب (2

 برآورد هزینه های مربوط به نگهداری خانه های بهداشت کارگری موجود و باز آموزی برای بهداشت یاران کار (۳

 برنامه ریزی برای دوره های آموزشی جدید بهداشت یاران کار (۴

 اثرات مثبت آن در صنعت و تولید و حفظ و صیانت نیروی کارجمع بندی عملکرد خانه های بهداشت کارگری و  (۵

 برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار سراسری )ساالنه( در شورای هماهنگی مرکز (۶

 تهیه و تنظیم ضوابط الزم جهت انتخاب بهداشت یاران نمونه (7

 ارزشیابی کار بهداشت یاران کنترل و نظارات بر حسن اجرای طرح مشترک از طریق اعزام کارشناسان ناظر به استانها و (8

 جمع آوری پیشنهادات و نقطه نظرات واصله به شورا به منظور بررسی و ارائه طریق در جهت رفع مسائل و مشکالت مطرح (۹

 اعضای شورا در مرکز مرکب از افراد مشروحه ذیل می باشد:-2ماده  

 مدیر کل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱

 لی خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعیمدیر ک (2

 سرپرست خدمات بهداشتی و طب کار سازمان تأمین اجتماعی (۳

می تواند بر حسب مورد از اساتید متخصین بهداشتی جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حق رأی جهت تبادل  اشور تبصره:

 نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

 اعضاء شورای استانها: -3ماده 
 ی کارگران استانعمدیر کل یا معاون امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتما -الف 

 معاون بهداشتی سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان )رئیس مرکز بهداشت استان( -ب
 مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی -ج

 بود.  ریاست، به صورت دوره ای خواهد تبصره:

 .جلسات عادی شورا هر ماه یک بار به دعوت رئیس شورا تشکیل می گردد -4ماده 

 دبیر شورا با هماهنگی رئیس شورا موظف است یک هفته قبل ازتشکیل جلسات ماهانه دعوت نامه ارسال نماید. :1تبصره

 جلسات فوق العاده به دعوت ریاست شورا تشکیل خواشت شد.  : 2تبصره 

 رای قابل اجرا خواهد بود. 2ت پیدا می کند و تصمیمات متخذه در چهارجوب بودجه مصوبه حداقل با سمیات شورا با حضور کلیه اعضاء رجلس -5ماده 

در مواردی که تصمیمات متخذه بار مالی جدیدی خارج از بودجه مصوب داشته باشد اخذ موافقت معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی الزامی  تبصره:

 است.

عضای حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن در دبیرخانه شورا ضبط و نسخه ای نیز همراه اصورتجلسه شورا پس از تصویب به امضاء  -6ماده 

 عضاء ارسال خواهد شد.اا دعوتنامه جلسه بعدی برای کلیه ب

ر ارگانهای ذی ربط خواهند بود و کلیه امور مربوط به خانه های بهداشت هریک از اعضای شورا با توجه به مصوبات شورا نمایندگان تام االختیا - 7ماده 

 کارگری با توجه به تصمیمات متخذه شورا قابل اجرا می باشد.

 در صورت تغییر هر یک از اعضاء شورا، ارگانها عضو جدید را طی ابالغ رسمی به شورا معرفی خواهند نمود. -8ماده 

ماه یک بار گزارش عملکرد و خالصه پیشنهادات ونظرات اصالحی خود را به شورای مرکزی ارسالی  ۶ظف است هر شورای هماهنگی استان مو -9ماده 

 دارد. 

 شورای مرکزی موظف است هر سال گزارشی از عملکرد خود را جهت مسئولین اصلی طرح ارسال نماید. -10ماده 
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 تشکیالت شورا: -11ماده  

خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی استان مستقر نی باشد )در استانها، محل دبیرخانه بر  دبیرخانه شورا در مرکز در اداره کل (۱
 اساس توافق اعضاء شورا انتخاب خواهد شد(.

 مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی دبیر شورا خواهد بود.  (2

لیت های بهداشتی و هماهنگی ارگانهای ذی ربط و سرعت بخشیدن به اهداف طرح نسبت شورای مرکزی به منظور هرچه پربارتر کردن فعا (۳
به تشکیل کمیته های سه گانه نشریه، آموزش، هماهنگی و پیگیری اقدام خواهد نمود هریک از کمیته های مذکور در یکی از ارگانهای سه 

 گانه ذیربط به شرح ذیلی تشکیل خواهد شد.

 تامین اجتماعیکمیته نشریه در سازمان  -

 کمیته آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 کمیته پیگیری و هماهنگی در وزارت کار و امور اجتماعی -
 
 
 

  



 گزارش نهایی طرح طراحی الگوی ارتقای سالمت كارگران و پایلوت آن 
 امور اجتماعی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی  كارفرما و بهره بردار : اداره كل

 مجری : موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، 

 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین با همکاری اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قزوین و فرمانداری آبیک 

 

 

 

28 
Page | 28 

28 

 جدول ذینفعان سالمت كار در ایران ( 1-6

 دستگاه ها نوع

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  سازمان های دولتی
 وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

 امین اجتماعی سازمان ت
 سازمان محیط زیست 

 سازمان بهزیستی کشور 
 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 سازمان ملی استاندارد 
 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 سازمان انرژی اتمی

 کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران میانجیان کارفرمایی

 گر اتحادیه زنان کار میانجیان کارگری
 خانه کارگر 

 کانون عالی شوراهای اسالمی کار
 کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران 

 مجمع نمایندگان کارگران 

مراکز دانشگاهی ، 
 تحقیقاتی و علمی

 کار بهداشت و حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز
 انجمن علمی طب کار 

 گروه آموزشی بهداشت حرفه ای 

  بهداشت نیجها سازمان مراکز بین المللی 

 کار المللی بین سازمان

 (International Assossiation of Labour Inspection ) کار بازرسی المللی بین انجمن

 (International Social Security Assossiation ) اجتماعی تامین المللی بین انجمن

 (  International Organisation for Standardisation ) استاندارد المللی بین سازمان

 (International Atomic Energy Agency ) اتمی انرژی المللی بین آژانس

 (International Ergonomics Assossiation ) ارگونومی المللی بین انجمن
 پرتوها برابر در حفاظت المللی بین انجمن
 اشعه برابر در حفاظت المللی بین شورای
 الکترونیک المللی بین شورای
 شغلی بهداشت الملی بین جامعه و ایمید کمیته

 خواربار و کشاورزی سازمان
  هواپیمایی المللی بین سازمان
 متحد ملل سازمان توسعه برنامه

 اروپا اقتصادی کمیسیون

 غربی اروپای اتحادیه
 اروپا برای ملل سازمان اقتصادی شورای
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  شناخت  ؛ خالصه بخش سالمت جامعه كار و تولیدسیاست ملی نقاط تمركز 
 حداقل در یک دهه گذشته نشانگرهای سالمت کارگران در بیماری های غیرواگیر)سرطان ها، سکته های قلبی عروقی ، فشارخون و دیابت و بیماری

نت ( و آسیب های اجتماعی )فقر ، طالق ، خشو ۱۳۹۴شیوع  %2۴های اسکلتی عضالنی و بیماری های تنفسی( ، حوادث شغلی ، اختالالت روانی )
 خانگی و محیط کار ، اختالفات خانوادگی ( رو به بهبود نبوده است . 

رس تبر اساس نظرات مثلث کار مداخالت قبلی نظام مند و هدف گذاری شده نبود  و گزارش ارزشیابی از مداخالت ملی ارتقای سالمت کارگران در دس
 . ی هستندتبه ای متوسطوضعیت رخانه های بهداشت کارگری در . طبق تحقیق انجام شده  نیست

ی غاسناد باالدستی از هر حیث ارتقای سالمت را حمایت می کند . برجام فرصتی طالیی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می کند و سیاست های ابال 
 مقام معظم رهبری در حوزه سالمت به برنامه ملی سالمت کارگران قابلیت اجرایی می دهد . 

برنامه ملی ، ساختار تدارک خدمت ، بهبود رفتاری کارگران و کارفرمایان و تامین منابع )مالی در هر چهار حوزه نیاز به ارتقاء و تمرکز 

 وجود دارد .   ، اطالعات و نیروی انسانی (

 قای سالمت کارگران کشور نقاط تمرکز در ارت ۱۳۹۴ذینفعان در مقطع در مجموع با توجه به مرور منابع و مطالعات انجام شده ، نظرخواهی از خبرگان و 
 به شرح زیر خواهد بود : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عوامل سیاستی و قانونی
 ضعف تعریف مشاغل سخت و زیان آور

 ترمیم واقعی حقوق کارگران
 ارت مجلس در قانون کار ضعف نظ

 تامین پایدار امنیت سرمایه گذاری 
نبود یا به کار بسته نشدن تحقیقات مورد نیاز در حوزه 

سازماندهی سالمت کار در وضع قوانین و سیاست ها 
 و ایجاد نظام دیده بانی سالمت جامعه کار و تولید

 تدوین قانون ارگونومی ایران 
 
  
  

 
 
 

 

 عوامل عملیاتی و ساختاری
 یروی انسانی بازرس بازرسی کمتر و نبود ن

 همکاری ضعیف دستگاه های متولی 
 نبود یا ضعف برنامه ملی و هدفمند آموزش کارگران خصوصا در بدو ورود به محل کار

 تامین تجهیزات ایمنی در تمام محل های کاری 
 بازنگری در کتب و منابع درسی مرتبط در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و رشته های دانشگاهی 

 به تقویت تشکل های کارفرمایی و  کارگری در خود نظارتینیاز 
 نبود نظام رتبه بندی کارفرمایان و تشویق آنها  

 تعریف نشدن بسته های خدمتی منظم ، مستمر ، جامع و کارگر محور در همه محیط های کاری 
 کمبود نیروی انسانی بهداشت یار ، بهداشت حرفه ای و بازرس 

   

 
 

 عوامل فرهنگی رفتاری
 رفتارهای غیرایمن کارگران و کارکنان 

آگاهی و نگرش ناکافی کارفرمایان در مورد پیشگیری از 
 حوادث و بیماری های شغلی 

حساسیت کم رسانه های نسبت به موضوع سالمت و 
 حوادث شغلی 
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 بخش دوم : جهت گیری 

وزارت کار ،  ۱۳۹۹عبارت است از : در سال  کشور کارگراندورنمای برنامه ملی سالمت 

تعاون و رفاه اجتماعی با جلب همکاری های بین بخشی و مشارکت جامعه کارگران و کارفرمایان 
 سال پایه کاهش دهد .  %2۵د توانست شیوع حوادث و بیماری های ناشی از کار را به میزان خواه

 عبارت است از :   1399اهداف راهبردی در سال  برای دستیابی به دورنمای فوق

سال  %۳0به میزان  سالمت محور کارگران جامعه کار و تولیدارتقای نمره رفتارهای  
 پایه 

 )به کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل حفاظتیناسب برای ارتقای نمره محیط کار م 
 سال پایه  %20تفکیک نوع محل های کاری ( به میزان 

 سال پایه  %۵0به میزان  غربالگری ، مداخله مختصر و پیگیریارتقای بهره مندی کارگران کشور از خدمات  

 ی گردد :  زیر باید اجرای مداخالتبرای دستیابی به اهداف راهبردی ترکیبی از 

 ترویجی 
د )به ویژه در مقطه وروتهیه بسته خودآموز ارتقای سالمت ویژه کارگران و کارفرمایان و نهادینه سازی استفاده از آن به روش های مقتضی  .۱

 به محیط کار ( 

)به ویژه در مقطه تشویق ها طراحی و نهادینه سازی دوره آموزشی ارتقای سالمت در محیط های کاری و ادغام در فرایند کسب مجوزها و یا  .2
 ورود به محیط کار ( 

 ۵00نفر و یاالی  ۵00تا  ۵0بین  –نفر  ۵0به شکل حضوری برای محل های کاری )زیر  محیط کارطراحی و ارایه بسته سوادآموزی سالمت  .۳
 نفر(

 حمایت طلبی رسانه در همه ابعاد سالمت کارگران برای دستیابی به اهداف فوق  .۴

 تحکیمی
 سالمتمناسب برای بهبود وضعیت و محیط زیست ی کارفرمایان و محیط های کاری از نظر میزان رعایت الزامات محیط کار رتبه بند .۱

 ، محیط پیرامون و مصرف کنندگان نهایی کارگران 

 ایجاد نظام های خود نظارتی تشکل های کارگری و کارفرمایی  .2

 ر الزامات محیط کار مناسب برای بهبود وضعیت روانی اجتماعیاستانداردهای بازرسان کار برای نظارت ب ارتقای فهرست .۳

 پوشش بیمه سالمت برای اختالالت روانی و تدارک خدمات برای اختالالت روانی شدید و ناشی از تروما .۴

 بازتعریف قانونمند مشاغل سخت و زیان آور  .۵

 بازنگری در نوع محاسبه و ترمیم متناسب با تورم حقوق کارگران  .۶

 تامین پایدار امنیت سرمایه گذاری سیاست ملی  .7

 و کاربست آن در تصمیم گیری ها  نظام دیده بانی سالمت جامعه کار و تولیدایجاد  .8

 تدوین قانون و مقررات ارگونومی ایران  .۹

 بازنگری برنامه نظارت وزارت بهداشت در محیط های کاری  .۱0

 اجرای برنامه ملی ارتقای سالمت روان کارگران  .۱۱

 کالیف دستگاه ها در هر یک از اهداف تعیین وظایف و ت .۱2

 تسهیلی 
 تامین کلیه تجهیزات ایمنی پیشگیرانه در معادن و صنعت ساختمان  .۱

نفر تدارک غربالگری ، مداخله  ۵00تا  ۵0در کلیه محل های کاری و ادغام آن در خانه های بهداشت کارگری ایجاد مراکز همیار کارکنان  .2
و تامین استمرار ، جامعیت )ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی ( دمات مندرج در وظیفه خانه های بهداشت و سایر خ( SBIRITمختصر و ارجاع )

 و کارگر محوری مراقبت ها

امون در پیر بیماری های شغلیحوادث و کارفرما تفاهم نامه یا قراردادی را نشان می دهد که مرکز یا کلینیک تخصصی درمان و مراقبت از  .۳
 از محل کار بر عهده دارد .  را در صورت ارجاع

 پرونده الکترونیک سالمت کارگران راه اندازی شود  .۴

 ایجاد نظام رتبه بندی بهبان و خانه بهداشت کارگری و حقوق متناسب با ارتقای رتبه و درجه  .۵
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  گزارش دوم ، الگوی  ارتقای سالمت كارگران و شیوه پایلوت آن 
های نظام ارتقای سالمت کارکنان و فرصت های بهبود آن اصول طراحی الگوی ارتقای سالمت کارگران به بر اساس یافته های گزارش اول ، دارایی 

 شرح زیر تعیین شد : 
 .)خودمراقبتی و مشارکت( با هم ملحوظ شده است  کارگرانحقوق و تکالیف سالمت  

 وانی باشد .و ر های غیرواگیربه ویژه بیماری ناشی از شغل  و حوادث هاپاسخگوی باربیماری 
 خدمات کارا، هزینه اثربخش و مبتنی بر شواهد ارایه می شود . 
 است.   کارگرانهدف ارتقای عادالنه کیفیت زندگی  
استفاده شده و مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی فراهم  از جمله خانه های بهداشت و مراکز حفاظت فنی و ایمنی کار از امکانات موجود 

 کند.می

 ری و کارفرمایی خودنظارتی را در سطح وسیع انجام دهند . تشکل های کارگ 
 شود. از نیروهای با تحصیالت کافی و دارای توانایی روزآمد شدن خرید راهبردی  می 
 باشد.خدمات فعال  
 همه ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی و معنوی در ارایه خدمات مد نظر باشد . 
 ر استفاده شود جامعه پیرامون محیط کااز همه ظرفیت های  
سطح بندی خدمات و ارجاع ملحوظ شده ورود منظم کارگران به نظام خدمات سالمت ،  

 .  باشد
 از موارد مزمن به طور تیمی است. و مراقبت فعال هاغربالگری بیماری 
 مبتنی بر نوآوری و فن آوری روز باشد.  
 معادن باشد  در تدارک خدمات برای مشاغل سخت ، زیان آور ، بخش مسکن وعدالت  

 پایه و تخصصی با بیمه و در حداقل باشد .خدمات کلیه قیمت  

 ود :پیش بینی می شدر الگوی ارتقای سالمت کارگران  سه بسته خدمتیبر اساس این اصول 

 خدمات پایه ارتقای سالمت کارگران  بسته اول (

 خدمات تخصصی سالمت کارگران  بسته دوم(

 کارفرما خدمات سالمت محور  بسته سوم (
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 خدمات پایه ارتقای سالمت كارگران بسته اول (

نفر( است که  ۵00تا  ۵0خانه بهداشت یا واحدهای همیار کارکنان )در محیط های کاری  نظام سالمت جامعه کار و تولیداولین نقطه ورود کارگران به 
و با صدور کارت خطرات سالمت روند مراقبت از آنها شروع می شود . در همین سطح همکاری ارزیابی خطرات ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی انجام شده 

 را تشکیل می دهد . بسته خدمتی پایهپزشک محل کار به صورت دائم یا پاره وقت برای مدیریت عوامل خطر ضروری است این دو در مجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوین خانه بهداشت )واحد همیار كاركنان(   شیوه نامه الگوی
ر ارایه خدمات فعاالنه ارتقای سالمت و نشاط کارکنان د به منظور تجمیع و تلفیق برنامه های مختلف ارتقای سالمت در محل کار ، پوشاندن شکاف برنامه ای )در پاسخ به نیازهای جدید کارکنان ( و

 ابالغ می گردد  شهرستان آبیک.................. مورخ....................( این شیوه نامه تدوین و برای اجرای آزمایشی در محیط های کاری )به استناد  ابالغ شماره 
 ( اهداف 1ماده 

 شامل موارد زیر است  کمک به ارتقای سالمت کارکنان در هر چهار بعد جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی است که  ( واحد همیار کارکنان خانه بهداشت ) هدف کلی

 و رفتار جنسی پرخطر(کاهش رفتارهای پرخطر در کارکنان ) مصرف مواد ، الکل ، خشونت ، سیگار ، تغذیه نامناسب ، کار غیرایمن ، عدم رعایت ارگونومی ، استرس  .۱

 کاهش غیبت از محل کار ، افزایش کارایی کارکنان و توان تولید در محیط کار  .2

 شتی محیط کار و افزایش سود یا پس انداز کاهش هزینه های بهدا .۳
 افزایش تعامالت و جنبه ای اخالقی کار یا افزایش سرمایه اجتماعی  .۴

 تعادل کار و زندگی ، کاهش خستگی و فرسودگی در محیط کار  و بهبود کیفیت زندگی کارکنان در خارج از محیط کار و خانواده آنها  .۵

 ( ساختار و ارکان 2ماده 
 زدیک ترین مکان برای محل کار کارکنان و با تابلوی واحد خانه بهداشت ) همیار کارکنان ( راه اندازی می شود . این واحد در ن .۱

 تا تداخل وظیفه ای به وجود نیاید . و در قالب خانه بهداشت تجمیع شود ، الزم است واحدهای مشابه بررسی همپوشی شده  .2

 ( را برعهده دارد .  ۴و ماده  ۳ه کلیه وظایف مرتبط برای انجام خدمات )ماده واحد در دو سال اول کار صرفا یک نیرو داشته ک .۳
 این واحد از نظر عملکرد به کارفرما پاسخگو است .  .۴

 (خدمات )فردی و کلی( 3ماده 
 بر اساس تقویم ساالنه  با هدف کاهش رفتارهای پرخطر  آموزش کارکنان و کارفرمایان .۱

و سایر رفتارها و عوامل خطر بیماری مرتبط با مصرف مواد مخدر ، الکل ، خشونت و ابتال به اچ ای وی و ایدز ، استرس و بهداشت روان  ارهای پرخطرغربال گری و ارزیابی محرمانه رفت .2
 در ابعاد جسمی و روانی 

 مشکالت زناشویی ، درگیری های مالی و مشکالت حقوقی و قضایی و مداخالت انگیزشی کوتاه مدت و مختصر در کاهش رفتارهای پرخطر و سایر مشکالت کارکنان از قبیل  مشاوره ها .۳

 مرتبط و پیگیری آنها و ارزشیابی نتایج  خدمات حمایتیبرای دریافت خدمات مناسب و فراهم کردن  ارجاع کارکنان .۴

 ( گردش کار 4ماده 
 ( ۳رای ماده )فرد مسئول برای اج ، بهداشت یار یا کارشناس بهداشت حرفه ای معرفی یا انتصاب بهبان .۱

 برگزاری جلسه توجیهی و برنامه ریزی بهبان با کارفرما و نماینده کارکنان  و اطالع رسانی راه اندازی واحد به شکل مقتضی  .2

 شناسایی عوامل پرخطر و نیازسنجی آموزشی توسط بهبان  .۳
 اجرایی کردن تقویم آموزشی به شیوه های رایج ، صدور گواهی و ارزشیابی نتایج آن  .۴

 ای مشاوره های مختصر و ارجاعات مرتبط و پیگیری )فعاالنه یا غیرفعال (اجر .۵

 تدوین گزارش عملکرد فصلی و ساالنه  .۶
یشگیری از مرگ های ونت ، مصرف مواد ، اچ ای وی ، پتبصره : برنامه های آموزشی اولویت دار : مهارت های زندگی)مقابله با استرس ، ابراز وجود ، حل مساله ، مدیریت خشم ( ، پیشگیری از خش

 زودرس ، روش های ارتقای سالمت فردی در ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی ، آشنایی با روش های درمانی کاهش رفتارهای پرخطر 

 ( شیوه نظارت 5ماده 
یک ماه بعد از ابالغ این شیوه نامه اعالم می شود . مسئولیت نظارت بر این رتبه بندی با  هر سال کارفرمایان از این نظر رتبه بندی شده و  معرفی عمومی می شوند ، معیارهای ارزشیابی کارفرمایان

 اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان  است . 

 ( منابع 6ماده 
 مالی  

 هده ستاد است .  منابع مالی توسط کارفرما و از بودجه های رفاهی تامین می شود ، بودجه استقرار و آموزش تیم های استانی بر ع .۱
 انسانی :  

 خرید خدمت شود . یا بهداشت حرفه ای نیروهای انسانی بهبان می تواند از یک شرکت معتبر در زمینه مددکاری  .۱

رنامه ب مات و گردش کار باید فراهم کندسه روزه توانمندسازی را می گذرانند ، این دوره کلیه دانش ، مهارت و نگرش های الزم برای تدارک خددر ابتدای شروع کار دوره  کلیه بهبان ها .2
 .  اموزشی کامل مطابق سرفصل های تعیین شده به طور مشترک از طرف وزارت ب د آ و وزارت ت ک ر تعیین و اجرایی می شود 

 د .بسته های آموزشی برای هر کدام از برنامه های اولویت دار از موارد موجود انتخاب و برای استفاده درخواست خرید می شو .۳
 و اطالعات و مداخالت مربوط به کارکنان با رعایت رازداری طراحی و اجرا گردد .    ( واحد همیار کارکنان خانه بهداشت ) اطالعات :الزم است نرم افزار ثبت عملکرد 
 جی است . متر  محیطی با استانداردهای یک مکان مشاوره ، حاوی کتب و منابع معتبر و تروی ۱۶تجهیزات : فضایی حداقل در  
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 ، ارزیابیه بهداشت )همیار کارکنان ( نقطه ورود کارگران در الگوی نوین خان
نظارت بر شناسنامه اموزشی کارکنان بر عهده بهبان کار، یا  خطرات سالمت و

بهداشت یار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا مددکار اجتماعی است . ابتدا 
اقبت از از کارگر ارزیابی خطر شده و موارد در کارت مقابل ثبت می شود و مر

کارگران آغاز می شود . محتوی این ارزیابی شامل کلیه عوامل خطر جسمی ، 
روانی و اجتماعی است و متفاوت با رویکرد فعلی در محل های کاری است . 

بسته به موارد قرمز ، زرد جدول زیر فهرست این موارد را مشخص کرده است . 
شرکت در دوره های و سبز مداخالت به ترتیب مشاوره مختصر و ارجاع ، 

بنابراین در مجموع سه وظیفه مدیریت اموزشی و تشویق افراد انجام می شود . 
شناسنامه سالمت کارگران ، آموزش های پیشگیرانه و نظارت بر وضع بهداشت 

 محیط کار وظیفه بهبان است . 

 های مورد هدف و اقدامات پیش بینی شدهفهرست عوامل خطر، بیماری

 و سایر بیماری ها  ان ها و سکته های قلبی و مغزی در مركز بهداشتی درمانیبرای كاهش سرط 

 عوامل خطر مورد هدف در کارت خطرات سالمت
 مصرف سیگار و قلیان، مواد مخدر و الکل، کم تحرکی، تغذیه ناسالم، عدم رعایت اصول ایمنی و استرس  شاملشناسایی عوامل خطر رفتاری  

 رخون، مشاهده دهان معاینات: توده بدنی، فشا 

 تست ها: قند خون  و چربی 
 های مورد هدف برای شناسایی زودرس و مراقبت تیم سالمت بیماری

 پوسیدگی دهان +  چاقی و اضافه وزن، افسردگی، اضطراب ، COPD دیابت، اختالالت چربی خون، فشارخون باال، پوکی استخوان، کمردرد، آسم،
 بیماری های ناشی از شغل 

 ته به نوع شغل با مشورت پزشک و متخصص طب کار تعیین می شود . بس
 برای  پیشگیری از بروز سرطان و شناسایی زودرس پایهاقدامات سطح 

 آموزش خودمراقبتی برای پیشگیری از سرطان )با سفیران سالمت(  

 ناسالم، مصرف الکل و مواد مخدر، کم تحرکی  تغذیهدخانیات، شناسایی و مداخله در عوامل خطر رفتاری سرطان: چاقی و اضافه وزن،  

 سوال از عالئم هشدار دهنده سرطان )به طور غیر مستقیم(  

 شناسایی گروه های پرخطر در سه سرطان شایع: کولون، دهانه رحم و پستان و اجرای پروتکل شناسایی زودرس  

 آموزش های اختصاصی برای مشاغل خاص )دارای مواجهه(  

 ای کاهش آالینده های محیطی سرطان خدمات اختصاصی بر 

 واکسیناسیون برای هپاتیت بی  

 حمایت های اجتماعی از افراد مبتال به سرطان و خانواده های آنها 
 برای  پیشگیری از بروز سکته های قلبی و عروقی پایهاقدامات سطح 

 ر موقعیت های خانه، محل کار، تحصیل و مساجدبسته ارتقای سواد سالمت در زمینه پیشگیری از بروز سکته های قلبی و عروقی د 

)از جمله کنترل فشارو چربی  ۳0سال و مراقبت فعال افراد دارای خطر باالی  ۴0تخمین خطر ده ساله حمله قلبی و عروقی برای افراد باالی  
 خون باال(

تغذیه ناسالم، مصرف الکل و مواد مخدر، کم ت، دخانیا: چاقی و اضافه وزن، مرتبط به سکته هاشناسایی و مداخله در عوامل خطر رفتاری  
 تحرکی 

 شناسایی بیمارانی که دچار حمله قلبی و مغزی شده اند و آموزش آنها و خانواده  

 نظارت بر اجرای آئین نامه کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در جمعیت تحت پوشش  
 شناسنامه آموزش ایمنی و پیشگیری فردی کارگر 

نامه شامل کلیه دوره ها و ضرورت های یادگیری در ایمنی و پیشگیری فردی کارگران است و تکمیل این شناسنامه در اولین سال این شناس 
 ورود به محل کار برای کارگران الزامی است . 

 نظارت پیشگیرانه از بروز بیماری های واگیر 
سی  انجام  ۵ نظارت بر سا سمورد ا شت محیط کار، تامین آب  ضالب ، الم بهدا شتی زباله و فا شتی و رفاهی ،  جمع آوری ودفع بهدا سات بهدا سی تا

 واکسیناسیون کارگران شاغل درکارگاه       و ماهانه گزارش شود پیگیری به روز بودن وضعیت  محیط کار در بهداشت مواد غذایی،  درمحیط کار
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 بسته دوم ( خدمات تخصصی سالمت كارگران 

راکز متعلق به کلیه ظرفیت های موجود در شهرستان و استان است که کارفرمایان باید نشان دهند که این نظام ارجاعی م سطح یا بسته تخصصی

به طور عمومی خدمات این بسته از مجموعه خدمات کلینیک های بیمارستان های عمومی شهرستان و تامین اجتماعی قابل خرید را برقرار کرده اند . 
 است . 

 امل موارد زیر خواهد بود : خدمات تخصصی ش

 بسته  خدمتی متخصص داخلی  

 بسته خدمتی جراح عمومی  

 بسته خدمتی متخصص زنان و زایمان  

 بسته خدمتی متخصص روانپزشکی  

 اهم آورد . رالزم است سازمان تامین اجتماعی نسبت به تامین این متخصصان و اتصال پرونده الکترونیک سالمت کارگران را به بیمارستان های معین ف
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  كارفرما ات سالمت محوراقدامسوم ( بسته 

مجموعه کلیه مداخالت کارفرما برای پیشگیری و کاهش عوامل خطر محیط کار و افزایش عوامل حفاظتی است و شامل اصالحات در شیوه مدیریت 
 است . ارتقاء دهنده در محیط کار محیط کار و فراهم آوردن تسهیالت

 فهرست ممیزی اقدامات سالمت محور کارفرما

برنامه
ی

ریز
 داشتن رسالت و دورنما و ارزش های سازمانی .۱ 

 داشتن برنامه و اهداف سازمانی با تناوب سازمانی مشخص .2

 ریزی سازمانگیری و برنامهمیزان مشارکت کارکنان در تصمیم .۳

 روجود فرایند ها،  روال ها و استانداردهای اجرایی امو .۴

ی
سازمان ده

 

 تناسب شغل و توانمندی کارکنان .۱

 کمیت و کیفیت تفویض کار  .2

 تناسب کار تفویض شده با توانمندی کارکنان .۳

 دفعات و حجم کارهای فوری تفویض شده در سازمان .۴

 شرح وظایف شغلی متناسب با اختیارات  .۵

 وجود شرح وظایف شغلی مدون،  متنوع و توجیه شده برای کارکنان  .۶

 مدیریتی بر مبنای شایستگی و صالحیت در سازمانانتصاب های  .7

 رعایت استانداردهای نوبت کاری  .8

ی:
رهبر

 

 مشخص بودن شرایط آگاه سازی و پاداش کارکنان .۱

 امکان گذراندن دوره های آموزشی کارکنان .2

 وجود روال و استانداردهای ارزشیابی دور ه ای کارکنان .۳

 تعداد مرخصی ها ی داوطلبانه  .۴

 تگی کارکنانحمایت از بازنشس .۵

ی
ارزشیاب

 وجود نظام ارزشیابی عملکرد در سازمان .۱ 
 وجود جلسات نقد ارزشیابی انجام شده در سازمان .2

ی
گ سازمان

ت فرهن
ضعی

و
 

 رضایت شغلی یکی از نشانگرهای فرهنگ مطلوب سازمانی است. .۱

 میزان مشارکت در نظارت و اداره امور  .2
 هایشانتوجه به رفاه کارکنان و خانواده .۳
 ط کارکنان از انصاف کارفرمااستنبا .۴
 ایجاد فرصت برای ارتقای شغلی .۵
  کاهش خشونت در محل کار .۶
ای خوب میان کارمندان از هر جلسات نقد گروهی ، جلسات جشن گروهی ، برقراری ارتباط فوری و مالقات تسهیل شده با مسؤوالن  ، در سازمان رابطه .7

 سطح 

ی محل کار 
ط فیزیک

شرای
 

 کند.نظر تغذیه مواد غذایی سالم و درست را به کارمندان ارایه می رستوران محل کار از .۱

 آالینده های شیمیایی و داشتن وسایل اندازه گیری برای کنترل میزان گردو غبار و گازهای سمی در محل کار .2
 در محل کارعوامل خطر فیزیکی: نور،  سر و صدا،  تهویه هوا، دمای هوا،  ارتعاش و تشعشعات و امواج الکترومغناطیس  .۳
 داشتن وسایل برای اندازه گیری عوامل خطر فیزیکی و شیمیایی .۴
کارمندان،  طراحی نامناسب  عوامل خطر ارگونومیکی: داشتن  تجهیزات برای کمک به جابه جایی و حرکت دادن اجسام به منظور کاهش بار فیزیکی .۵

 دام موقع کار کردن محل و ابزار کار،  شرایط نامناسب بصری،  حرکات متناوب تکراری ان
 عوامل خطر بیولوژیک: ناشی از میکروارگانیسم ها .۶

 های کافی و تمیز برای هر کارمندداشتن دستشویی .7
 داشتن کنترل درست بر مواد زاید از جمله ضایعات خطرناک .8

 های و جراحات شغلیداشتن نظام ثبت بیماری .۹
 های اولیهداشتن دارو و وسایل کمک .۱0
 ر با توجه به عوامل خطر سازانجام آزمایش قبل از کا .۱۱
 ای و دایمی با توجه به عوامل خطر سازانجام آزمایشات فیزیکی دوره .۱2
 اطالع رسانی درست از نتایج سالمتی به کارمندان .۱۳
 داشتن آزمایش فیزیکی برگشت به کار در صورت مرخصی استعالجی بلند مدت .۱۴
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 البرز شهرستان پایلوت در گزارش سوم ، 
ای انجام پایلوت طی شده است که به شرح زیر می باشد ، برای سهولت مطالعه شرح مفصل هر یک از بندها در پیوست های متناظر بر مراحل متعددی

  آمده است : 

 انتخاب شود به عنوان منطقه پایلوت موجب شد شهرستان آبیک زیر بررسی های تیم تحقیق با سه معیار  .۱

  امکان پایش مستمر منطقه پایلوت 

 و کارفرمایان همراه  فرماندار 

 صنعتی بودن شهرستان 
  پیوست اولاحکام مربوط به اجرای پایلوت از طرف مقام رسمی وزارت کار صادر شد .  .2

رک ویژه شد به این منظور دفتاستان و سپس کارفرمایان و نمایندگان کارگری در شهرستان آبیک انجام  ملی، توجیه ذینفعان رده مدیریتی .۳
 آمده است .  پیوست دومه شد که در ای تهی

 مکاتبات و ابالغ های بستر ساز برای اختصاصی مکان خانه بهداشت ، تجیهز آن ، به کارگیری بهبان و ... انجام شد و کارشناسان سطح استان .۴
 ( ۳پیوست )بستر اطمینان حاصل کنند ماموریت یافتند تا با بازدید از محیط های کاری مشمول از آماده شدن 

سامانه بهبان در دو نوبت طراحی شد : نوبت اول زبان برنامه نویسی و شکل ظاهری سامانه مورد رضایت بهبان ها را فراهم نکرد بنابراین  .۵
ایت مندی بهبان ها ، گزارش گیری را مجبور شدیم با صرف هزینه مجدد سامانه ساده تری را طراحی کنیم . این موضوع ضمن ارتقای رض

تسهیل کرد ولی انتقال اطالعات از سامانه قبلی به سامانه جدید ممکن نشد و اطالعات به شکل هارد کپی در هر یک از خانه های بهداشت 
 ( چهارمپیوست  )این سامانه با حضور دستگاه های متولی نقد شده استموجود است . 

ه منظور آموزش بهبان ها در استفاده از بسته های آموزشی سبک زندگی سالم و همچنین استفاده از سامانه جدید برگزار شد کارگاه ویژه ای ب .۶
. به موازات این کارگاه تیم مجری برای انجام پیمایش قبل از مداخالت به مدت چهار ساعت نحوه نمونه گیری ، تشریح پرسشنامه و شیوه 

موزش دادند . به طور کلی روال خدمتی این طرح در محیط کار سه بخش عمده را شامل می شد : شرکت کارکنان پرسشگری را به بهبان ها آ
در ده ساعت آموزش کارگاهی سبک زندگی سالم ، سپس ارزیابی و صدور کارت سبک زندگی برای تک تک شرکت کنندگان ، مشاوره کوتاه 

 (پیوست پنجم)رفرما برای توسعه اقدامات سالمت محور در محیط کار .و ارجاع و پیگیری و در نهایت تعامل بهبان با کا

مجموعه آموزشی سبک زندگی سالم ویژه محیط های کاری با مشارکت چندین سازمان ملی طراحی و به تعداد مورد نیاز در اختیار محل های  .7
 آمده است .  ششمپیوست کاری قرار گرفت . ویژگی های این بسته در 

 پایش محل های کاری مشمول با اشکال مختلف انجام شده است :  .8

  بعد از برگزاری هر جلسه برگزاری جلسات ماهانه با حضور بهبان ها و با دعوت رسمی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین .
ون کار و رفاه اجتماعی به کارفرمایان ارسال می شد و مبنای پایش جلسه بعدتر قرار می گرفت . این پایش نتایج از طریق مکاتبه مدیرکل تعا

 ( هفنم )پیوست هایاصلی ترین روش پایش بوده است .  

  (  هشتم پرسشنامه و گزارش پیوست)  حضوریهای بازدید   

  تشکیل گروه تلگرامی بهبان ها 

 (  نهم پیوست)تلفنی و تکمیل پرسشنامه وضعیت  پایش 

  ( دهمپیوست ) گزارش گیری از سامانه بهبان  
خروجی مهم دیگر پایش های دوره ای به آنها اهدا شد .  لوح تقدیربه منظور تشویق کارفرمایان و بهبان ها حداقل دو بار در طول اجرای پایلوت 

 اجرای طرح دو بار انجام شد . رتبه بندی محیط کاری مشمول بود که در طول 

 جمع آوری تجربیات پزشکان عمومی شاغل در برخی از محیط های کاری مشمول در شهرستا نبه منظور تامین خدمات تخصصی پس از  .۹
زشکی پتماعی ، دانشگاه علوم مذاکرات متعدد و رفع تضادهای بین سازمانی باالخره تفاهم نامه ای بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجآبیک ، 

  ( یازدهم )پیوست قزوین و تامین اجتماعی استان منعقد شد

ه منظور اتمام موثر این طرح طی مکاتبه ای عالوه بر لزوم اجرای پیمایش بعد از مداخله و آموزش های مربوطه ، پیشنهاد گردید مراسم ب .۱0
های کاری برگزار شود تا دستاوردها و چالش های اجرای این طرح در همان محیط کار توسط بهبان و با اختتامیه ای در هر یک از محیط 

  (  دوازدهم ) پیوستحضور کارفرما اعالم شود 

 البرز ) شهرستان شاهد ( انجام شد که نشانمقایسه تحلیلی داده های قبل و بعد از مداخله در شهرستان آبیک ) شهرستان مورد ( و شهرستان  .۱۱
 زدهمسی پیوست)می دهد در سواد سالمت کارکنان و کارگران و همچنین اقدامات سالمت محور کارفرما بهبود معنی داری حاصل شده است . 

 ) 
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 درس آموخته های پایلوت الگوی ارتقای سالمت کارگران در آبیک 

  محل کاری  ۳۱ محل کاری داوطلب مواردی که خانه بهداشت نداشتند حذف شدند و از ۶0حدود  ازر مجموع دچهاردهم اساس پیوست بر
محیط کاری باقیماندند . عمده ترین علت این ریزش  ۱۳اعالم آمادگی برای شرکت در این طرح داشتند فقط  ۱۳۹۴که در انتهای سال 

بوده است که تعدادی اعالم ورشکستگی کردند و عده ای نیز  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵مشکالت اقتصادی پیش آمده برای این بنگاه ها طی سال های 
ردند که از عهده هزینه های ) ولو کم ( این طرح خصوصا استخدام بهبان بر نمی آیند . یکی از واحدها نیز به دلیل وقوع آنفوالنزای اعالم ک

مرغی در طول طرح عمال نتوانست مداخالت را اجرایی کنند . در توضیح این مسئله باید متذکر شد که مجریان برای اجرای این طرح سطح 
فرمایان و مسئوالن شهرستان شروع کردند و  هزینه اثربخشی این نوع مداخالت را در تجربیات جهانی اعالم کردند که با توجیه را از کار

جای  برحمایت مسئوالن استانی و شهرستانی نیز همراه شد اما عامل کالن اقتصادی به تنهایی تاثیرات مخرب خود را در طول اجرای طرح 
 گذاشت . 

 هبان در خود ب اقیاشت جادیدر خانواده ، ا ییکارگران به اصالح مواد غذا دید رییداشته است : تغ ییطرح دستاوردها نیا یبهبان ها دگاهیاز د
 یاز برگزار انیکارفرما زیکارگران و ن تیدر منزل ، رضا یآموزش یاستفاده از بسته ها یها نسبت به موضوعات و درخواست آن ها برا

ران کارمندان و کارگ نیب زهیانگ جادیا ،یدر جهت اصالح سبک زندگ یعالقمند ا،یپرسنل با اطالعات روز دن یی، آشنا یآموزش یاکارگاه ه
 و انجام اقدامات سالمت محور. انیبهبود جهت کارفرما رینمودن مس نیمع ،یاصالح سبک زندگ یجهت حرکت به سو

در  شرکت یهش زمان کارگاه ها به منظور سهولت آزاد کردن کارگران برادارد : کا ازیرا ن یبهبان ها معتقد بودند که طرح اصالحات نیهمچن
مراکز با تعداد پرسنل باال ، در نظر گرفتن تعداد کارگران  یبرا انیمرب ایتعداد بهبان ها  شی، افزا یآموزش یها لمیکارگاه ها ، کاهش زمان ف

حل  یریگیاداره کار و مرکز بهداشت هر شهرستان و پ ی، همکارعدالت  جادیا یمشمول طرح برا یشرکت ها یمراکز در زمان رتبه بند
 یبرا اقیاشت جادیکارمندان، آماده شدن بستر امور سالمت محور، ا هیکارفرما و کل شتریب یو عالقمند یکارفرما و همکار قیکار از طر بیمعا

ارگان ها  ریکارگاه ها توسط افراد متخصص از سا نکهیجمله ادادند از  هیارا زین یشنهاداتیپ لیدل نیشرکت در طرح . به هم یراب انیکارفرما
 ودش انجام روان سالمت خصوص به –بهبان ها یاطالعات و توانمندساز شیافزا یبرا یتخصص یآموزش یکارگاه ها یبرگزار شود ، برگزار

طرح  یاجرا یتمام وقت برا یان بهداشت حرفه اوزارت کار و وزارت بهداشت به کارفرما انجام شود ، از کارشناس یوطرح از س اجرای ابالغ ،
 شود. ریتکث شانیجهت استفاده کارگران و خانوادها یآموزش یاستفاده شود ، با توجه به فرار بودن مطالب، بهتر است بسته ها

 اهش حوادث ، از معیارهای ارزشیابی موفقیت طرح های ارتقای سالمت در محیط کار اندازه گیری و مقایسه شاخص های مهمی چون ک
کاهش غیبت ، رشد اقتصادی ، رضایت کارکنان ، رضایت کارفرمایان و افزایش برخی مولفه های محیط کار چون دسترسی به خدمات و 

. در این طرح امکان جمع آوری همه اطالعات وجود نداشت خصوصا که در ابتدای طرح درخواست  )جدول صفحه بعد ( رضایت مندی است
 ان برای جمع آوری میزان حوادث و غیبت و ... به نتیجه ای نرسید .مجری از کارفرمای

  یکی از چالش های اجرای طرح نگرانی های کارفرمایان از امنیت اطالعات کارگران بود ، در این مورد طی دو نشست با کارفرمایان شرح داده
حتی خود کارفرما به شکل گزارش تجمیعی بدون نامه شد که این اطالعات صرفا توسط بهبان استخدام شده ثبت و نگهداری می شود و 

دسترسی خواهد داشت اما این اطمینان دهی کافی نبوده و نشات گرفته از کاهش اعتماد عمومی در سال های گذشته و پایلوت بودن طرح 
شدن و رسمی شدن فعالیت های  است و برای رسیدن به اطمینان کامل اتصال نرم افزار به سامانه های موجود تامین اجتماعی و یکپارچه

 بهبان از جمله راهکارهای مرتبط است  . 

 قوق کامل ایشان را تامین نمی کند .بهبان پاره وقت است و کارفرما ح 

  تعدد واحدهای مشاوره و سالمت در محل کار که توسط واحدها و دستگاه های متولی و در طول زمان ایجاد شده است ورود منظم ، جامعیت
 خدمات پایه را دچار تضاد جدی می کند و این واحدها می بایست تجمیع شود  و تداوم

  بهبان ها از رشته های مختلف مرتبط به سالمت و ایمنی کارگران تامین می شوند و روزآمد نبودن آنها در مورد نسل چهارم برنامه های
 آنها برگزار شود  ارتقای سالمت در محل کار ایجاب می کند که دوره های آموزشی مدونی برای

  کارفرما به سختی رضایت دارد که کارگران را از خط تولید آزاد کند تا در دوره های آموزشی سبک زندگی سالم شرکت کنند در این زمینه
 ابتکاراتی توسط کارفرمایان مشاهده شد که قابلیت تعمیم دارد 

 اساس ابالغ های وزارت بهداشت برای انجام آزمایشات ادواری به مدت چند  بیش از نیمی از مراکز مورد مطالعه پزشک نداشته اند و صرفا بر
 . مدت زمانروز پزشک استخدام کرده اند ، در اغلب موارد هم کارفرما و هم کارگران از عدم پیگیری نتیجه آزمایشات ادواری انتقاد داشتند 

 وده است . حضور پزشک در محیط های کاری مورد مطالعه حداکثر یک جلسه در ماه ب

  مسیر ارجاع کارگرانی که عامل خطر مشخصی داشته اند و نیاز به بررسی بیشتر توسط پزشک متخصص دارد به دشواری توسط تامین اجتماعی
 و دانشگاه علوم پزشکی تامین شد که به دلیل اتمام مدت زمان طرح ، نتیجه این ارجاعات و میزان رضایت کارگران نامعلوم است .
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پیشنهاد می گردد نتایج این طرح در یک گفتمان سیاستی با شرکت ذینفعان و خبرگان مختلف مورد نقد قرار گرفته در نهایت 

و با تشکیل کمیته فنی در دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و با مشارکت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 

ارتقای سالمت در محیط کار نهایی و پس از توافق با سندیکای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسته خدمات 

 کارفرمایان و کانون عالی کارگران به شکل ملی ابالغ و پایش شود .
 
 

 جدول شاخص های قابل مقایسه در پایلوت الگوی ارتقای سالمت کارگران
 شاخص های مهم  حوزه  

 ی ابالغی مکان فیزیکی مطابق با استانداردها  شاخص های بسترساز 

  حضور بهبان با معیارهای ابالغی به شکل تمام وقت 

  تجهیزات خانه بهداشت 

  میزان رضایت ، دانش ، نگرش و مهارت کارفرما 

  وجود پایش و هماهنگی مدون 

  میزان همکاری سطوح مختلف 

 درصدی از کارکنان که در ده ساعت آموزش شرکت کرده اند   بسته آموزشی سبک زندگی سالم 

 ان رضایت کارکنان از شکل کارگاه میز 

  میزان افزایش اطالعات و انگیزه کارکنان شرکت کننده 

 تعداد کارت های سبک زندگی صادر شده   کارت سبک زندگی 

  تعداد افرادی که مشاوره کوتاه در مورد عامل خطر خود دریافت کرده اند 

  تعداد افرادی که برای کاهش عامل خطر ارجاع شده اند 

 ارجاعات  نتیجه 

  تعداد کارکنان شرکت کننده در مشاوره های گروهی 

 نمره محیط کار از نظر تغییرات سالمت محور به نفع کارکنان   بسته کارفرمای سالمت محور 

 کاهش غیبت   شاخص های پیامدی 

  کاهش حوادث محیط کار 

  افزایش بهره وری 

  رشد اقتصادی 

 ، تغذیه سالم ، مصرف دخانیات و الکل (  کاهش عوامل خطر بیماری ) تحرک فیزیکی 

  کاهش اختالالت روانی به خصوص اضطراب و افسردگی 

  کاهش اعتیاد 

  ارتقای سرمایه اجتماعی 

  ارتقای نشاط 

  ارتقای بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب 
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  احکام مربوط به اجرای پایلوت از طرف مقام رسمی وزارت كار پیوست اول(
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 كارفرمایان و نمایندگان كارگری در شهرستان آبیک  ،م(توجیه ذینفعان رده مدیریتی ملی، استان پیوست دو 
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 بهبان در دو نوبت نهطراحی ساما پیوست چهارم(
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پیوست پنجم( برگزاری كارگاه ویژه ای به منظور آموزش بهبان ها برای استفاده از بسته های آموزشی سبک زندگی سالم 

 و سامانه جدید. 
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  ( طراحی مجموعه آموزشی سبک زندگی سالم ویژه محیط های كاری با مشاركت چندین سازمان ملی.ششمپیوست 
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 ویژگی های بسته های آموزشی

 مسبک زندگی سالم در یک تعریف ساده عبارت است از اتخاذ روزمره رفتارهای مطلوبی که تحقیقات نشان داده است موجب افزایش امید زندگی سال

 به عنوان سبک زندگی سالم انتخاب کرد . بر اساسمی شود . این رفتارها باید در تحقیقات نشان داده شده باشد و هر شنیده با گفته ای را نمی توان 

راهنمای برگزاری کارگاه ویژه  بهبان ، هر یک از بسته ها شامل بسته آموزشی در شکل کارگاهی طراحی شده است .  ۱0این همین تحقیقات 

 کارگاه ( است   راهنمای فراگیرنده ، اسالید ، فیلم و  ابزار مدیریت کارگاه )پیش آزمون ، پس آزمون ، ارزشیابی

 تحرک فیزیکی  .2 سالمت و زندگی   .۱
 ایمنی .۴ تغذیه .۳

 مصرف مواد مخدر و الکل .۶ سیگار و قلیان .۵

 رفتارهای اجتماعی مطلوب  .8 سالمت روان .7
 مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت  .۱0 سالمت معنوی   .۹

 

ساعت آموزش  20کار تدوین شده است که در مجموع برای هر فرد نفر از کارکنان در محل  ۱۵هر یک از بسته ها برای دو ساعت آموزش و حضور ده تا  
در سخنرانی، سخنوری و مدیریت کارگاه و بحث گروهی توانمندی الزم را کسب کنند. مطالعه کافی قبل از برگزاری را شامل می شود . بهبان ها باید 

ی برای شود. به تدریج پس از اجرای چند کارگاه تجربه کافان توصیه میکنندگکارگاه  برای به دست آوردن تسلط کافی در پاسخگویی به سؤاالت شرکت
 توانید نقاط ضعف خود را کم ها میبهبان به دست خواهد آمد و بر اساس نتایج ارزشیابی

و نقاط قوت خود را تقویت کنید. یکی 

گر موفق های مربی و تسهیلاز ویژگی

اشتیاق به مطالعه و روزآمدسازی است 

و باید برای این کار برنامه داشته باشید. 

کتب و منابع متعددی برای مطالعه 

جود دارد. بهبان ها برای بهبان ها و

افزایش اطالعات خود باید به صورت 

روزانه و حداکثر هفتگی مطالعه کنید. 

برای بهبان ها عالوه بر کتب 

دانشگاهی که در زمان تحصیل خود 

اند مطالعه نشریات، آنها را مطالعه کرده

های سالمت ها و روزنامهنامههفته

ود. برخی از شهای علوم پزشکی باشند توصیه میای آگاه و متخصص در زمینههایی که هیأت تحریریهنامها و هفتههشود. عموماً روزنامهمعتبر توصیه می

مجالت و کتب نیز در حوزه سالمت روان، سالمت اجتماعی و سالمت معنوی وجود دارد که از طریق ستاد هماهنگی سالمت کارگران به صورت دوره 

 ای در اختیار قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

دقیقه(  120برنامه كارگاه  آموزشی  هر بسته )  

 زمان موضوع

 از برگزاری کارگاه و تالوت آیات کالم اهلل مجید ، خیر مقدم بهبان و بیان هدف

 انتظارات از شرکت کنندگان 

۱0 

 20 پیش آزمون و پخش فیلم 

  20 ارایه مربی با اسالید و پاسخ به سؤاالت مرتبط به موضوع کارگاه 

 ۱0 استراحت و پذیرایی 

  ۳0 خود ارزیابی و کارگروهی 

  20  بندی توسط بهبان ارایه نتایج کارگروهی توسط نماینده گروه و جمع

  ۱0 تکمیل قالب پس آزمون و فرم ارزیابی کارگاه 

  ۱20 جمع )دقیقه (
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    محل های كاری مشمول با اشکال مختلف (پایش هفتمپیوست های 
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 (پرسشنامه و گزارش ) بازدید های حضوری   (  هشتمپیوست 

 

 

 طرح پیشگام الگوی خدمات سالمت كارگران 

ح در شهرستان جمع بندی بازدیدهای حضوری از محل های كاری مشمول طر

 آبیک قزوین 

  1396تیرماه  

 

 

 

 

 

 

 

  

بازدید حضوری از شركت های البرز چلیک، آراپوش گستر، آسان قزوین، آلومتک 

یان، ضا بافت، سندن ایرانو آلومراد، بنیان پوشش كاسپین، پالسکو كار سایپا، ر

، نوآوران برق آریا، طیور بركت، رفاه گستران پیروز، محب قزوینگلدیران، 

جمع بندی شده این بازدیدها  در دوبخش انجام شده است كه نتایج  ماموت دیزل

 است : 

 الف: عملکرد بهبان ها و شركت های مشمول  

 ب: نتایج مصاحبه با بهبان ها  
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 الف: عملکرد بهبان ها و شركت های مشمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
 شرکت  موارد                     ردی

ثبت اطالعات کارگران 

در سامانه به طور کامل

ثبت اطالعات کارگاه 

های آموزشی تا این 

تاریخ

ابی  ثبت اطالعات ارزی

سبک زندگی

تحویل کارت سبک زندگی 

ابی  به کارگرانی که ارزی

شده اند

ثبت اطالعات 

سالمت محور 

کارفرما در 

سامانه

توضیحات

البرز چلیک1

از سامانه قدیم باید به 

جدید منتقل شود- تا 

پایان مرداد، پس از 

آموزش سامانه جدید 

اطالعات وارد می شود.

کارگاه ها برگزار گردیده 

اما اطالعات هنوز وارد 

نشده

اطالعات پرونده های پزشکی 

تا پایان مرداد در سامانه وارد 

می شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است.

انجام نشده و 

ثبت نشده

*تابلو خانه بهداشت اصالح 

نگردیده.

*پرینتر رنگی ندارند.

*کتابخانه حاوی دفترچه 

های آموزشی وجود ندارد.

آراپوش گستر2
اطالعات 122 نفر در 

سامانه جدید ثبت شده

چهار بسته آموزشی به 

طور کامل آموزش و ثبت 

شده

پرونده پزشکی 60 نفر در 

سامانه جدید ثبت شده
-بلهکارت برای 60 نفر صادر شده

آسان قزوین3

اطالعات تعدادی که ثبت 

شده باید به سامانه 

جدید منتقل شود ولی 

قبل از آن سامانه جدید 

باید آموزش داده شود

کارگاه ها طبق برنامه 

برای 60 نفر برگزار شده 

و مابقی تا پایان شهریور 

انجام می شود و در اسرع 

وقت در سامانه ثبت می 

شود.

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است.

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

*تابلو اصالح نشده.

4
آلومتک و 

آلومراد

اطالعات باید از سامانه 

قبلی به جدید منتقل 

شود.

سه بسته اول در سال 

گذشته برگزار شده- 

مابقی بعد از نیمه دوم 

خرداد برنامه ریزی شده 

و اطالعات در سامانه 

جدید وارد نگردیده است.

آزمایشات و معاینات ادواری 

در سامانه جدید وارد خواهد 

شد- برخی آزمایش ها به 

دلیل هزینه بر بودن از سمت 

کارفرما لغو گردیده!

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است.

ثبت نشده 

است.

*تابلو اصالح نشده.

5
بنیان پوشش 

کاسپین

اطالعات در سامانه قبل 

به طور کامل ثبت شده، 

درخواست بانک اطالعات 

سامانه قبلی به جدید را 

دارند!

کارگاه ها به طور کامل 

برگزار شده اما ثبت نشده

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است. ولی برای کلیه 

کارگران در سامانه قبلی 

کارت صادر شده بوده!

انجام شده اما 

ثبت نشده.

*تابلو اصالح نشده.

6
پالسکو کار 

سایپا

اطالعات در سامانه قبل 

به طور کامل ثبت شده، 

درخواست بانک اطالعات 

سامانه قبلی به جدید را 

دارند!

3 بسته آموزشی برای 

400 نفر برگزار شده اما 

در سامانه جدید ثبت 

نشده است.

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است. ولی برای کلیه 

کارگران در سامانه قبلی 

کارت صادر شده بوده!

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

*تابلو اصالح نشده.

رضا بافت7

اطالعات تعدادی که ثبت 

شده باید به سامانه 

جدید منتقل شود ولی 

قبل از آن سامانه جدید 

باید آموزش داده شود

3 بسته آموزشی برای 

کلیه کارگران برگزار 

شده و مابقی تا پایان 

مرداد برگزار می شود. 

اطالعات کارگاه ها در 

اسرع وقتدر سامانه ثبت 

خواهد شد.

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است. ولی برای کلیه 

کارگران در سامانه قبلی 

کارت صادر شده بوده!

انجام شده اما 

ثبت نشده.

*تابلو اصالح نشده.
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ف
 شرکت  موارد                     ردی

ثبت اطالعات کارگران 

در سامانه به طور کامل

ثبت اطالعات کارگاه 

های آموزشی تا این 

تاریخ

ابی  ثبت اطالعات ارزی

سبک زندگی

تحویل کارت سبک زندگی 

ابی  به کارگرانی که ارزی

شده اند

ثبت اطالعات 

سالمت محور 

کارفرما در 

سامانه

توضیحات

سندن ایرانیان8

اطالعات تعدادی که ثبت 

شده باید به سامانه 

جدید منتقل شود.

کارگاه ها برگزار نشده 

است.
انجام نشده است.انجام نشده است.

انجام نشده 

است.

*تابلو اصالح نشده.

* با توجه به اینکه کارگاه 

های آموزشی برگزار 

نگردیده، دفترک ها هم در 

اختیار کارکنان قرار نگرفته 

است.

گلدیران9

اطالعات تعدادی که ثبت 

شده باید به سامانه 

جدید منتقل شود ولی 

قبل از آن سامانه جدید 

باید آموزش داده شود

برای 70% پرسنل کل 

بسته ها آموزش داده 

شده و 30% باقیمانده 

بسته 1 و 2 را آموزش 

دیده اند و مابقی نیز 

برنامه ریزی شده است.

اطالعات در اسرع وقت 

ثبت می شود.

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است. ولی برای کلیه 

کارگران در سامانه قبلی 

کارت صادر شده بوده!

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

*تابلو اصالح نشده.

* کتابخانه در محل خانه 

بهداشت نبود.

* دفترک ها به تعداد چاپ 

شده بود.

محب قزوین10

اطالعات تعدادی که ثبت 

شده باید به سامانه 

جدید منتقل شود ولی 

قبل از آن سامانه جدید 

باید آموزش داده شود

کارگاه ها برگزار شده اما 

در اسرع وقت در سامانه 

ثبت می شود.

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است.

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

*تابلو اصالح نشده.

11
نوآوران برق 

آریا

اطالعات تعدادی که ثبت 

شده باید به سامانه 

جدید منتقل شود ولی 

قبل از آن سامانه جدید 

باید آموزش داده شود

3 بسته آموزش داده 

شده و مابقی برنامه 

ریزی شده اند. اطاعات 

پس از آموزش در سامانه 

ثبت خواهد شد.

اطالعات پرونده های پزشکی 

باید در سامانه جدید ثبت 

شود.

با توجه به عدم ثبت 

اطالعات پزشکی، کارت صادر 

نشده است. ولی برای کلیه 

کارگران در سامانه قبلی 

کارت صادر شده بوده!

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

* کتابخانه در محل خانه 

بهداشت نبود.

* دفترک ها به تعداد چاپ 

شده بود.

طیور برکت12
اطالعات تعدادی از 

کارگران در سامانه قبلی 

وارد شده است.

3 بسته آموزشی برای 

50 نفر از کارگران 

آموزش داده شده است.

--

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

*تابلو اصالح نشده.

* دفترک ها به تعداد چاپ 

شده بود.

*پرینتر رنگی ندارند.

13
رفاه گستران 

پیروز

اطالعات تعدادی از 

کارگران در سامانه قبلی 

وارد شده است.

3 بسته آموزشی برای 

50 نفر از کارگران 

آموزش داده شده است.

--

اقدامات انجام 

شده ولی ثبت 

نشده

*تابلو اصالح نشده.

* دفترک ها به تعداد چاپ 

شده بود.

*پرینتر رنگی ندارند.

ماموت دیزل14
اطالعات به طور کامل 

ثبت شده است

اطالعات کارگاه های 

آموزشی به طور کامل 

ثبت شده است.

انجام شده است.انجام شده است.
انجام شده 

است.
-
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 ب: نتایج مصاحبه با بهبان ها

 دستاوردها: -الف

 تغییر دید کارگران به اصالح مواد غذایی در خانواده

 و درخواست آن ها برای استفاده از بسته های آموزشی در منزلایجاد اشتیاق در بهبان ها نسبت به موضوعات 

 رضایت کارگران و نیز کارفرمایان از برگزاری کارگاه های آموزشی

آشنایی پرسنل با اطالعات روز دنیا، عالقمندی در جهت اصالح سبک زندگی، ایجاد انگیزه بین کارمندان و کارگران جهت 

 نمودن مسیر بهبود جهت کارفرمایان و انجام اقدامات سالمت محور. حرکت به سوی اصالح سبک زندگی، معین

 فرصت های بهبود: -ب

 کاهش زمان کارگاه ها به منظور سهولت آزاد کردن کارگران برای شرکت در کارگاه ها

 کاهش زمان فیلم های آموزشی

 افزایش تعداد بهبان ها یا مربیان برای مراکز با تعداد پرسنل باال

 ن تعداد کارگران مراکز در زمان رتبه بندی شرکت های مشمول طرح برای ایجاد عدالت.در نظر گرفت

 همکاری اداره کار و مرکز بهداشت هر شهرستان و پیگیری حل معایب کار از طریق کارفرما

ایان برای ایجاد اشتیاق برای کارفرمهمکاری و عالقمندی کارفرما و کلیه کارمندان، آماده شدن بستر امور سالمت محور، 

 شرکت در طرح

 راهکارهای خالقانه برای رفع مشکالت و سهولت اجرای طرح: -ج

 برگزاری کارگاه ها توسط افراد متخصص از سایر ارگان ها

 به خصوص سالمت روان –برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای افزایش اطالعات و توانمندسازی بهبان ها

 ر و وزارت بهداشت به کارفرماابالغ اجرای طرح از سوی وزارت کا

 استفاده از کارشناسان بهداشت حرفه ای تمام وقت برای اجرای طرح

 اصالح معیارهای ارزشیابی جهت برقراری عدالت در زمان رتبه بندی برای جلوگیری از دلسردی و اعتراض مدیران و بهبان ها

 ستفاده کارگران و خانوادهایشان تکثیر شود.با توجه به فرار بودن مطالب، بهتر است بسته های آموزشی جهت ا

 ها قبل و بعد از اجرای طرحتصویری کردن وضعیت افراد و مقایسه آن
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 فرم بازدید حضوری از محل های كاری مشمول 

 در طرح استقرار پیشگام خدمات سالمت كارگران در شهرستان آبیک 

 بخش اول : مشخصات 
 نام محل کار : 
 نام شهرستان : 

 و نام خانوادگی بازدید کنند گان :  نام
 
 

 تاریخ و ساعت بازدید :

 نام و نام خانوادگی بهبان : 
 شماره تلفن همراه بهبان : 

 ایمیل بهبان : 

 بخش  دوم  ( مشاهده خانه بهداشت 
ید ، در غیراین صورت وضعیت را بزن √تجهیزات خانه بهداشت برای اجرای طرح کاج مطابق نامه ابالغی وجود دارد ؟ ) در صورت رضایت کامل 

 شرح دهید : 
 ...............................................................................................................................................................     ⃝نصب تابلو خانه بهداشت )همیار کارکنان (

 .............................................................................................................................................................................................      ⃝کار بهبان اتاق مناسب 

 .....................................................................................................................................................................................................................     ⃝کامپیوتر

 ......................................................................................................................................................................................................     ⃝اتصال به اینترنت 

 .........................................................................................................................................................................................      ⃝نصب سامانه روی مانیتور

 .............................................................................................................................................................................................................      ⃝پرینتر رنگی 

 ..................................................................................................      ⃝کتابخانه حاوی بسته های آموزشی سبک زندگی و دفترک ها به تعداد کارکنان 

      ⃝یا ویدئو پروژکتور محل مناسب برای برگزاری کارگاه ها از نظر وجود صندلی ، وایت بورد و ... دستگاه پخش فیلم تلویزیون 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................       ⃝اطالعات کارگران در سامانه به طور کامل ثبت شده است ؟ 

 ...................................................................................................     ⃝اطالعات کارگاه های آموزشی تا این تاریخ به طور کامل به ثبت رسیده است ؟ 

 .............................................................................................................................................      ⃝اطالعات ارزیابی سبک زندگی به ثبت رسیده است ؟ 

 ........................................................   .............................................         ⃝کارت سبک زندگی به کلیه افرادی که ارزیابی شده اند تحویل شده است ؟ 

 ..............................................................................................................................     ⃝اقدامات سالمت محور کارفرما در سامانه به ثبت رسیده است ؟ 

 )لطفا در پشت صفحه درج نمائید و در صورت موافقت بهبان صحبت ها را ضبط نمائید (م ( مصاحبه با بهبان بخش سو
 دستاوردهای این طرح از نظر شما چه بوده است ؟ 
 فرصت های بهبود این طرح از نظر شما چیست ؟ 

  ح دهید .راهکارهای خالقانه ای برای رفع مشکالت و سهولت اجرای این طرح داشته اید ؟ شر

 بخش چهارم ( بازدید از اقدامات سالمت محور كارفرما 
 لطفا هر اقدام سالمت محور را در یک سطر پشت صفحه شرح داده و تصاویری از این اقدام را پیوست کنید 

 بخش پنجم ( برگزاری جلسه با كارفرما 
 مصوبات 

 ............................................................ تا تاریخ ............. با مسئولیت ....................................................................................

 ....... با مسئولیت .................................. .................................................................................................................... تا تاریخ

 ............. با مسئولیت ............................ .................................................................................................................... تا تاریخ

 .................................................................................................................. تا تاریخ ............. با مسئولیت ..............................

 محل امضای حاضران در جلسه با درج نام و نام خانوادگی 
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 ش تلفنی و تکمیل پرسشنامه وضعیت پای(  نهمپیوست 

  

  



 گزارش نهایی طرح طراحی الگوی ارتقای سالمت كارگران و پایلوت آن 
 امور اجتماعی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی  كارفرما و بهره بردار : اداره كل

 مجری : موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، 

 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین با همکاری اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قزوین و فرمانداری آبیک 

 

 

 

93 
Page | 93 

93 

 گزارش گیری از سامانه بهبان  ( دهمپیوست 
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ین متفاهم نامه ای بین اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تا انعقاد (یازدهمپیوست 

 اجتماعی استان به منظور تامین خدمات تخصصی
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دستاوردها و چالش های  جهت اعالممراسم اختتامیه ای در هر یک از محیط های كاری  یپیشنهاد برگزار (دوازدهمپیوست 

  اجرای این طرح در همان محیط كار توسط بهبان

 
 

 کارفرمایان محترم 

 سالم علیکم 

جهت اجرا ابالغ می گردد آذر ماه نتایج جلسه به شرح زیر  28 طرح پیشگام ارتقای سالمت کارگران مورخ احتراما پیرو برگزاری نشست پایش

 : 

برگزار  دی ماه 20حداکثر تا  در محل کار در مدت اجرای این طرح مراسمی محترمضروری است به منظور قدردانی از کارکنان و بهبان  اول (

شده و از بهبان و کارکنان نمونه در این طرح و بهبان محترم ارایه  ارشد توسط مدیردستاوردهای طرح شود ، پیشنهاد می شود در این مراسم 

 ارسال شده است : شامل موارد زیر یدهایی در گروه بهبان ها اسالبه همین منظور  قدردانی شود

  ضرورت طرح پیشگام ارتقای سالمت کارگران بیان 

  مراحل طرح از جمله آموزش کارکنان در ده بسته سبک زندگی و نتایج به دست آمده از جمله رضایتمندی کارکنان ، تعداد بیان

فراهم شدن خدمات ارجاع با تفاهم نامه اداره تعاون کار و رفاه  ،کارکنانی که کارت سبک زندگی برای آنها صادر شده است 

امین اجتماعی استان و همچنین اقداماتی که کارفرما در محیط کار برای ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تاجتماعی و 

 کارکنان انجام داده است . 

  : بیان نحوه ادامه طرح پس از ارزشیابی آن که شامل 

  مهارت های زندگی ، مهارت های فرزند پروری ، رفتار با محیط زیست و اصول مدیریت فردی :آموزش بسته های جدید  .1

بهبان و خانه بهداشت برای کاهش بیش از پیش عوامل خطر سالمت کارکنان ) مواردی که در کارت سبک  های تالشتقویت  .2

 زندگی قرمز شده است ( 

 همکاری و مشارکت کارکنان ، بهبان و مدیران برای بهبود شرایط کاری در محل کار   تقویت  .3

کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای مبارزه با مواد مخدر ،اداره کل تعاون اطالع قبلی از کارشناسان استانی با ضمنا در صورت صالحدید و 

 استان دعوت به عمل آورید تا با زحمات و اقدامات شما در این طرح آشنا شوند . 

پیوست از کل کارکنان بر اساس اعداد تصادفی در  %20به تعداد  اول پیوستبه منظور ارزشیابی اثربخشی مداخالت الزم است پرسشنامه دوم ( 

 تا پایان دی ماه به این اداره کل ارسال شود  و این پرسشنامه هاآذر ماه تکمیل شود  28و آموزش های ارایه شده در کارگاه  دوم 

ات از خواهشمند است عکس و توضیحبه منظور ثبت تجربیات ارزشمند آن بنگاه در اجرای این برنامه و انتشار آن در کتاب پژوهشی  ( سوم

 ابتکارات برای ارتقای سالمت کارگران تا پایان دی ماه به مجری طرح ارسال گردد .

معی و قدردانی از واحدهای مشمول جلسه نهایی طرح با حضور بهبان ها و مدیران محل های کاری با هدف ارایه نتایج این همکاری ج چهارم (

 اهد شد . بهمن ماه تشکیل خو 8یکشنبه 

 دکتر بابایی 

 مدیر کل استان  
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رز هرستان مورد ( و شهرستان البمقایسه تحلیلی داده های قبل و بعد از مداخله در شهرستان آبیک ) ش( سیزدهم پیوست 

 شهرستان شاهد ( )

 

نفر گروه  20۱نفر گروه مداخله و  ۳۳۹نفر بعد از مداخله ) ۵۴0نفر گروه شاهد(  و  ۱80نفر گروه مداخله و  ۴۵۴نفر قبل از مداخله ) ۶2۵

گروه  ۴مقایسه  ۱نمودار شماره  گروه را از نظر خصوصیات فردی نشان می دهد. ۴مقایسه  ۱شاهد( مورد بررسی قرار گرفتند. جدول شماره 

سالمت را ارائه  گروه از نظر پاسخ موافق به سواالت سواد ۴مقایسه  2جدول شماره  در خصوص دسترسی به خانه بهداشت  نشان می دهد.

 ۴مقایسه  ۳گروه در خصوص رضایت از خدمات خانه بهداشت نمایش می دهند. جدول شماره  ۴، تفاوت ۵تا  2نمودار های شماره  می دهد.

گروه در خصوص نمرات سواد  ۴مقایسه  7و  ۶گروه از نظر پاسخ موافق به سواالت حمایت اجتماعی را ارائه می دهد. نمودارهای شماره 

 ( را نشان می دهند.2۱و حداکثر  0( و حمایت اجتماعی )حداقل 2۶و حداکثر  0مت )حداقل سال

 

 گروه از نظر خصوصیات فردی 4: مقایسه  1جدول شماره 

 توضیحات PV بعد -گروه شاهد  بعد -گروه مداخله  قبل -گروه شاهد  قبل -گروه مداخله  متغیر

 33.4-8.2 33.7-7.9 34.1-6.6 35.7-6.6 0.004 (mean – SD)سن 
 قبل –بعد با گروه مداخله  –گروه شاهد 

 تفاوت معنی دار دارد

 0.591 91.6 88.2 91.1 89.9 جنس )درصد مرد(
تفاوت معنی داری بین گروهها وجود 

 ندارد

تعداد سالهای تحصیلی 

(mean – SD) 
12.7-2.7 13.0-2.8 13.1-2.2 12.0-3.3 0.000 

 هها تفاوتبعد با باقی گرو –گروه شاهد 

 معنی دار دارد

 0.819 85.1 82.0 83.3 82.5 تاهل )درصد متاهلین(
تفاوت معنی داری بین گروهها وجود 

 ندارد

شیفت کاری )درصد 

 صبحکار ثابت(
56.7 54.2 69.0 72.0 .000 

گروه های بعد با  گروههای قبل تفاوت 

 معنی دار دارند

 سابقه کار در این محل

(mean – SD) 
6.6 – 5.3 6.3 – 4.3 7.5 – 5.9 8.4 – 6.4 0.000 

بعد با  گروههای قبل  –گروه شاهد 

 تفاوت معنی دار دارند

 سابقه کار در کل

(mean – SD) 
9.6 – 5.9 10.5 – 5.9 10.4 – 5.9 11.2 – 6.1 0.020 

 قبل –بعد با گروه مداخله  –گروه شاهد 

 تفاوت معنی دار دارد

وضعیت اشتغال )درصد 

 تمام وقت(
53.5 65.2 69.7 60.5 0.000 

تمام گروهها با همدیگر تفاوت معنی 

 داری دارند

وضعیت استخدام )درصد 

 قراردادی(
96.6 87.7 93.2 96.5 0.000 

قبل با باقی گروهها  –گروه شاهد 

 تفاوت معنی دار دارد

درصد اشتغال همزمان 

 به کار دیگر
17.8 25.1 13.6 15.5 0.000 

اقی گروهها قبل با ب –گروه شاهد 

 تفاوت معنی دار دارد

 گروه در خصوص دسترسی به خانه بهداشت 4: مقایسه  1نمودار شماره 
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 گروه 4: مقایسه درصد پاسخ موافق به سواالت سواد سالمت در  2جدول شماره 

 گروه مداخله سوال

 قبل

 گروه شاهد

 قبل

 گروه مداخله

 بعد

 گروه شاهد

 بعد

PV 

 فرد زندگی شیوه( رفتاری عوامل سالمت، وضع نبودن مطلوب علت مهمترین

 .است  )سالمت سواد یا
74.4 78.7 87.3 62.5 0.000 

 را آن قلب، شدن قویتر با و کرد آغاز آهستگی به باید را جسمانی فعالیت
 .داد افزایش

85.9 92.1 97.3 75.0 0.000 

 در روز 5 حداقل برای و روز در متوسط  شدت با بدنی فعالیت دقیقه 30 من

 و روز شدید در بدنی فعالیت دقیقه 25 یا ؛)در هفته دقیقه 150 حداقل(هفته 

 فعالیت از ترکیبی و یا ؛)هفته در دقیقه 75 حداقل(هفته  در بار 3 حداقل برای

 .دارم متفاوت های نسبت با شدید و متوسط بدنی

56.7 65.5 61.5 56.0 0.015 

 که است ضروری عروقی، و قلبی بیماریهای به ابتال خطر میزان هشکا جهت

 .کنیم ورزش حرفه ای طور به حتماً
56.0 50.3 49.7 48.5 0.000 

 0.000 47.9 82.4 61.0 52.5 .دانم می را خود بدنی توده شاخص من

 انجیر خشک، توت خرما، از شکر، و قند از استفاده جای به چای همراه به من
 .کنم می استفاده خشک میوه های یرسا و خشک

54.4 68.2 64.4 69.5 0.002 

 در موجود چربی درصد به توجه با باید  )غیره و پنیر ماست، شیر،(لبنیات 

 .شوند خریداری آن
81.8 89.7 87.2 86.2 0.024 

 که چون است سیگار کشیدن به نسبت تر خطر وکم تر ایمن قلیان کشیدن
 .شد خواهند فیلتر آب میان از گذشتن با مضرآن مواد

11.5 12.5 9.8 10.2 0.697 

 0.000 27.8 8.7 19.3 12.4 .کنم می مصرف سیگار حاضر حال در من

 0.000 7.5 3.0 7.3 10.8 .ندارد ضرری کنجکاوی روی از و یکبار فقط مخدر مواد مصرف کردن امتحان

 0.000 11.1 12.5 20.2 20.0 .ندارد مهمی نقش ها سرطان بروز در الکلی مشروبات مصرف

 0.000 4.0 3.3 6.1 10.5 .است ضرر بی ندارد، شیمیایی جنبه و میشود تولید گیاهان از چون تریاک

 0.000 24.1 20.2 28.8 36.1 .نماید ترک همیشه برای را مخدر مواد به اعتیاد راحتی به تواند می هرکسی

 0.001 8.6 3.8 13.5 12.9 .است الزم بزرگراه ها رد فقط رانندگی هنگام در ایمنی کمربند از استفاده

 0.000 3.0 5.6 14.0 15.7 .است روبوسی و دادن دست ایدز ویروس انتقال های راه از یکی

 معلولیت و مرگ کاهش در کمی تاثیر خودرو در کودک صندلی از استفاده
 .دارد تصادفات از ناشی

41.4 45.2 26.3 25.0 0.000 

 که است هایی ژن وجود روانی، اختالل آمدن وجود به در رخط عامل مهمترین
 .کند بروز نسل یک در است ممکن

37.3 38.5 32.4 27.8 0.000 

 0.000 13.6 19.0 12.4 15.0 .نیستند پیشگیری قابل روانی اختالالت

 مشاور یا روانشناس روانپزشک، به بهبود برای باشم داشته روانی مشکل اگر
 .کنم می مراجعه

88.6 85.1 92.5 76.4 0.000 

 پیشگیرانه و حفاظتی عامل سه کافی خواب و خوب تغذیه ، فیزیکی تحرک
 . است روانی اختالالت برای

79.4 85.9 92.6 62.9 0.000 

 0.730 28.9 30.4 30.3 30.9 .دانم می خود حق را دیگران از گالیه و سرزنش انتقاد، من

 و دوستان ، ها همسایه ، فامیل احوال جویای توانم نمی مشکالت بدلیل
 .باشم خود قدیمی آشنایان

52.9 53.1 41.5 51.0 0.014 

 0.000 77.6 81.8 87.6 83.6 .است اخالقیات رعایت معنوی سالمت ارتقاء برای اقدام مهمترین

 0.004 74.2 84.7 78.0 72.6 .میکنم دعا دیگران برای روز هر من

 0.090 48.9 44.1 53.4 44.3 .دهم می انجام المنفعه عام اوطلبانهد کار ساعت یک هفته در حداقل من

 0.000 47.9 86.4 54.7 15.2 .ندارد روان و جسم سالمت بر تاثیری اخالقیات
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 گروه در خصوص رضایت از خدمت آموزش سالمت خانه بهداشت 4: مقایسه  2نمودار شماره 
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 گروه در خصوص رضایت از خدمت شناسایی زودرس عوامل خطر  4قایسه : م 3نمودار شماره 

 و غربالگری بیماری ها در خانه بهداشت
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گروه در خصوص رضایت از خدمت مشاوره و راهنمایی کوتاه در زمینه سالمت جسمی،  4: مقایسه  4نمودار شماره 

 شتروانی و آسیبهای اجتماعی توسط خانه بهدا
 
 
 
 
 
 
 
 

 PV = 0.000 

 گروه در خصوص رضایت از خدمت رجاع به پزشک و پیگیری آن توسط خانه بهداشت 4: مقایسه  5نمودار شماره 
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 گروه 4: مقایسه درصد پاسخ موافق به سواالت حمایت اجتماعی در  3جدول شماره 
 گروه مداخله سوال

 قبل

 گروه شاهد

 قبل

 اخلهگروه مد

 بعد

 گروه شاهد

 بعد

PV 

 شده نصب سازمانی های ارزش و دورنما رسالت، ما کار محل در
 .است

69.1 68.4 75.4 51.5 0.000 

 0.107 40.2 52.7 48.9 44.8 .شود می نظرخواهی برنامه ریزی و تصمیم گیری در کارکنان از
 0.024 51.3 62.7 50.9 50.8 .دارد وجود تناسب کارکنان توانمندی و شغل بین ما کار محل در

 مشخص سازمان در شده تفویض فوری کارهای حجم و دفعات
 .دارد تناسب کارکنان توانمندی با شده تفویض کار و است

46.9 49.7 64.1 53.3 0.000 

 0.000 75.8 87.2 73.7 76.4 .دارد وجود کارکنان برای شده توجیه و مدون شغلی وظایف شرح

 کارکنان صالحیت و شایستگی مبنای بر مدیریتی های انتصاب
 .است

52.5 41.3 58.7 56.6 0.006 

 0.001 61.3 79.2 66.9 68.7 .شود می رعایت کاری نوبت استانداردهای

 0.000 41.4 61.8 51.1 52.6 .است مشخص کارکنان پاداش شرایط

 0.105 71.7 67.1 68.4 68.5 .دارد وجود کارکنان برای آموزشی های دوره گذراندن امکان

 0.000 54.9 44.8 60.3 51.9 .دارد وجود کارکنان ای دوره ارزشیابی استانداردهای و روال

 0.000 40.0 17.7 34.3 28.0 .شود می حمایت بازنشسته کارکنان از

 وجود سازمان در کارکنان عملکرد ارزشیابی برای مشخص نظام
 .دارد

47.4 58.6 49.2 42.1 0.000 

 0.000 53.6 61.1 57.1 47.8 .شود می تالش کارکنان شغلی ایترض افزایش جهت

 0.070 45.7 50.3 50.3 45.4 .شود می توجه خانوادههایشان و کارکنان رفاه به

 0.001 46.2 62.0 50.3 47.5 .شود می ایجاد فرصت کارکنان شغلی ارتقای برای

 وجود کار محل در خشونت با مقابله برای مشخص ای برنامه
 .دارد

52.7 49.1 48.4 45.4 0.000 

 0.000 32.3 27.9 40.8 33.3 .شود می برگزار گروهی نقد جلسات

 0.000 39.9 37.0 63.8 30.8 .شود می برگزار گروهی جشن جلسات

 مسؤوالن با شده تسهیل مالقات و فوری ارتباط برقراری امکان
 .دارد وجود مدیران و

69.2 69.1 76.0 69.7 0.252 

 0.018 80.8 82.8 76.0 73.5 .دارد وجود کارکنان میان خوب رابطه ای

 0.000 51.3 31.6 33.5 41.3 .دارد وجود تبعیض کمترین کارکنان بین در
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 گروه مداخله بعد با سه گروه دیگر تفاوت معنی دار دارد.

 

 گروه در خصوص نمره حمایت اجتماعی 4: مقایسه  7نمودار شماره 
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 گروه مداخله بعد با دو گروه مداخله قبل و کنترل بعد تفاوت معنی دار دارد.
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سال اسفند كه آمادگی خود را در  نام  و مشخصات كارگاههای مشاركت كننده در طرح (چهاردهمپیوست 

كرده بودند اعالم   1393  

 خانه بهداشت  تعداد کارگران  کارگاه نوع فعالیت  نام کارگاه  نام شهرستان  ردیف 

 دارد 55 تولید -صنعت  دکستروز ابیک 1

 دارد 72 تولید -صنعت  فوالد تفتان ابیک 2

 دارد 85 کشاورزی   ۳طیور برکت  ابیک 3

 دارد 92 تولید -صنعت  جهان ستاره آریا ابیک 4

 دارد 94 تولید -صنعت  سیمان بتن ابیک 5

 دارد 94 تولید -صنعت  تکمیل ایران صنایع بافت و ابیک 6

 دارد 105 تولید -صنعت  البرز چیلیک ابیک 7

 دارد 107 تولید -صنعت  نیک پارس ابیک 8

 دارد 110 تولید -صنعت  بنیان پوشش کاسپین  ابیک 9

 دارد 111 تولید -صنعت  صنایع فورج البرز ابیک 10

 دارد 112 ید لوازم ساختمان تول قطعات بتنی )گسترش ماناساز آبیک( ابیک 11

 دارد 115 کشاورزی   سیمرغ زیاران  ابیک 12

 دارد 122 تولید -صنعت  ماموت دیزل ابیک 13

 دارد 122 کشاورزی   مرغ و جوجه البرز ابیک 14

 دارد  125 کشاورزی  حافظان جاوید  ابیک 15

 دارد 127 تولید -صنعت  ایران دوچرخ ابیک 16

 دارد 128 تولید -صنعت  سپینسرو کا ابیک 17

 دارد 132 تولید -صنعت  آهنگری ایران خودرو ابیک 18

 دارد 132 تولید -صنعت  نوآوران برق آریا ابیک 19

 دارد 138 تولید -صنعت  بل سحر ابیک 20

 دارد 140 کشاورزی   دامداری مگسال  ابیک 21
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