
 رکمیته فنی طب کا

ریزي طب کار به عنوان یکی از کمیتۀ فنی طب کار دانشگاه با هدف سیاستگذاري و برنامه
ارکان اصلی سالمت شاغلین و با هدف ارتقاي سطح کیفی و کمّی خدمات سیستم طب کار و در 

راستاي نزدیک شدن به استانداردها و الزامات خاص این سیستم و با هدف نهایی ارتقاي هر چه 
 .اي از نیروي انسانی تشکیل شده استنیروي کار به عنوان بخش عمده بیشتر سالمت 

 .باشدمی "کمیتۀ فنی طب کار "نام کمیته 

 .باشدحوزه اصلی فعالیت کمیتۀ، ادارة سالمت محیط و کار می

انتخاب اعضاي کمیتۀ بر اساس دستورالعمل و به پیشنهاد مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه اي 
 .شودتأیید معاون بهداشتی انجام می معاونت بهداشت و

 .باشداعضاي اصلی کمیتۀ به شرح ذیل می

 همعاون بهداشتی دانشگا •

 		مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه اي معاونت بهداشت •

 		کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي •

 رکارشناس برنامه طب کا •

به عنوان مشاور و میهمان و بر  تواند از افراد صاحب نظر و متخصص در رشتۀ طب کارکمیته می
حسب نیاز و دستور کار جلسه در جلسات معینی دعوت به عمل آورد. این دعوت بنا به پیشنهاد 

 .کمیته انجام خواهد شد

 .باشدمحل تشکیل جلسات معاونت بهداشت می

 .شودجلسات کمیتۀ بسته به نوع موضوعات و ضرورت جلسات به صورت دوره اي تشکیل می

 .االجرا خواهد بودصوبات کمیتۀ پس از تأیید معاون بهداشتی دانشگاه الزمکلیۀ م

 :باشدوظایف کمیتۀ فنی به شرح زیر می

 .باشدهاي طب کار در دانشگاه میکمیتۀ مسئول اصلی سیاستگذاري برنامه -1

 نریزي جهت اجرا و نظارت بر آتعیین اهداف و اولویتها در حیطه طب کار و برنامه -2



نظیم و تدوین ضوابط و دستورالعمل و مقررات و استانداردهاي مرتبط با موضوعات و ت -3
 راولویتهاي مختلف طب کا

ریزي و اجراي دقیق وظایف پزشک طب کار مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش برنامه -4
 یپزشک

ي کشوري هانامهریزي جهت نظارت مداوم و مستمر بر حسن اجراي قوانین و آئینبرنامه -5
 رمرتبط با طب کا

ریزي و ارائۀ راهکار در جهت اجراي تدوین برنامۀ استراتژیک (راهبردي) طب کار و برنامه -6
 نآ

ها و کارگاههاي آموزشی و بازآموزي در راستاي ارتقاي ریزي در جهت اجراي دورهبرنامه -7
 رمستمر کیفیت طب کا

 رتعیین اولویتهاي آموزشی طب کا -8

 ردهی بیماریهاي شغلی و نظام ارجاع بیماریهاي ناشی از کانظام ثبت و گزارشتقویت  -9

 یارتقاي کیفی سطح معاینات شغل -10

ریزي و هدایت برنامه هاي آموزشی ادواري و اختصاصی و تهیۀ متون آموزشی برنامه -11
 زمورد نیا


