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  يا حرفهیط، سرپرست گروه بهداشت محیط و بهداشت محمحسن نوري، کارشناس ارشد  مجري پروژه  :
  دکترکامل شادپورناظر طرح  : 

  دکترعلیرضا خونساريپیام گزار سالمت :  
- مهندس محمدرضا عباسی- مهندس علی جعفري- نمهندس ناصر یعقوبی بازرگا- مهندس حبیب اهللا چگینی همکاران اصلی پروژه: 
  نمهندس اصغر پایو

  نتایج پروژه:
هاي کار غیرفنی و غیربهداشتی و یا بر اثر رعایت نکردن اصول و  شود که در محیط ه اختالالت و عوارضی گفته میبهاي شغلی  یماريب

سالمت کارگران را  یادي، مخاطرات زيا نشدن اصول بهداشت حرفه یترعا یلشوند.در کشور ما به دل قواعد درست انجام کار، عارض می
آور  نفر از افراد گروه هدف و تدریس موضوعات عوامل زیان 26ساعت براي  10به مدت  روزه 3با تشکیل یک کالس . کند یم یدتهد

هاي اولیه میزان افزایش آگاهی افراد  بهداشت محیط و کمک –بهداشت عمومی  - ایمنی و انضباط در محیط کار –ارگونومی  –محیط کار
  مورد سنجش قرار گرفت.

% به 38,72ي افراد از ا حرفهمالحظه گردید که میزان آگاهی بهداشت  Pretest ,Posttestي ها آزمونبر اساس استخراج نتایج حاصل از 
درصد افزایش یافته است  همچنین در پایان دوره از شرکت کنندگان درخواست گردید تا نظرات خود را در رابطه  22,15%  یعنی 60,87
آوري شده تنها یک نفر اعالم نموده که این  رد اعالم نظر جمعمو 21ي آموزشی بیان دارند. که در پایان مشخص گردید از ها کالس

حفظ و ارتقاء سالمت «موضوعات براي وي تازگی نداشته است.تدوین برنامه آموزشی براي صنوف مختلف نیمی از راه رسیدن به هدف 
. بخش دوم این برنامه نحوه اجرایی باشد یم» وري و سودمندي اقتصادي کارگران و متصدیان صنوف کاهش سوانح و حوادث، افزایش بهره

گیرد بهترین روش براي ارائه  یم% از طریق شنیدن انجام 13%  یادگیري از طریق دیدن و 75ها است. با توجه به اینکه کردن این آموزش
  % حس چشایی)3 - % حس بویایی3 –% لمس کردن 6هاي آموزشی خواهد بود.( آموزش استفاده از کالس

ي بهداشت عمومی ها آموزشگاهمرکز سالمت محیط کار در اقدامی شایسته دستورالعمل نحوه تاسیس  1381ل خوشبختانه در سا 
) و از آن سال 4/6/81ب س مورخ 21033/6ي علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ نمود. (بخشنامه شماره ها دانشگاهاصناف را تدوین و به کلیه 

  انجام گردیده است.هاي متعدد در جهت بهبود آن  يبازنگرتاکنون 

  

(غیرموادغذایی) و استقرار آن در  ی دوره ویژه آموزشی سالمت براي مشاغل و اصناف مختلفطراح عنوان پروژه:
  فرآیند صدور مجوز


