
 1 

 تولیدی و خدمات فنی  صنوف آموزشگاه های بهداشت حرفه ایفعالیت   ضوابط 

 موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای اصناف کشور

 

 مقدمه
 61 بنید  راسیاای  در ، تولیدی و خدمات فنی     ضوابط  فعالیت آموزشگاه های بهداشت حرفه ای صنوف

همچنین همیاهنگ  هیای بیه    قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  و 6 ماده

سیح    ارتقاء به منظور ،قانون نظام صنف  کشور 71و  61مواد  عمل آمده با شورای اصناف کشور موضوع

 .به شرح ذیل ابالغ م  گرددو  تدوینقانون این ، کارکنان و کارگران مشمول ماصدیانآگاه  

 

 کلیات و تعاريف: فصل اول 

 

و بیا  پروانه از مبادی قیانون    است که با اخذ غیردولا  موسسه ای:  آموزشگاه بهداشت حرفه ای اصناف -1

، نسبت به ارائه آموزش مبان  و دیگر جنبه های کاربردی بهداشت حرفه ای در زمینیه  ملرعایت مفاد این  دساورالع

تحیت پوشی     )قیانون نظیام صینف  کشیور     7و2اد وکارگاههای مشمول  مو بهداشت محیط کار در  تأمین سالمت

نامییده   "آموزشگاه "نموده و در این مقرره به اخاصاربر اساس سرفصل های تعیین شده اقدام ،  (مجامع امور صنف 

 م  شود

 نسبت به ی اطالق م  شود که با احراز شرایط مندرج در فصل اول این دساورالعمل به فرد: آموزشگاهمدیر  -2

 ..اقدام نموده باشد تولیدی و خدمت فن  تأسیس آموزشگاه بهداشت حرفه ای صنوف

مجوزی است که برای افراد واجد شرایط تاسیس و بهره برداری از آموزشگاه ، جهت ارائه خدمات آموزش  : پروانه -3

 .به آموزش گیرندگان صادر م  شود، 

 7و2 وادکارگاههای مشمول می درکارشناسان و کارگران شاغل ماصدیان،مدیران ،کارفرمایان،:آموزش گیرندگان -4

که برای ط  دوره آمیوزش   میباشند (واحدهای کارگاه  تحت پوش  مجامع امور صنف  )قانون نظام صنف  کشور 

 .مراجعه م  کنند تولیدی و خدمت فن  صنوفبهداشت حرفه ای به آموزشگاههای بهداشت حرفه ای 

را در  تعیین شدهکه دوره های آموزش بهداشت حرفه ای  برای افرادی است که گواهینامه ای:گواهینامه -5

 .آموزشگاه با موفقیت سپری نموده اند صادر میگردد

شامل مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک  ، معاونت بهداشا   :دستگاه نظارت -6

 .دانشکده های علوم پزشک  و مراکز بهداشت شهرساان م  باشد/دانشگاه

 

 شرايط عمومی: دومفصل 
 

 مراحل اخذ مجوز  -الف

و خدمات  تولیدی صنوف ذکر فعالیت آموزش بهداشت حرفه ای به وفق مقررات باتاسیس شرکت  .6

 در اساسنامه شرکت یا موسسه فن 

مجمیع امیور   بیه  مجوز جهت فعالیت در زمینه آموزش بهداشیت حرفیه ای    صدورارسال تقاضانامه  .2

 صنف  شهرساان
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 وابطشرایط با ض اساعالم مجمع امور صنف  شهرساان از مرکز بهداشت شهرساان به منظور تحابق .7

 مرکییز بهداشییت شهرسییاان و تکمیییل  بییه تاسیییس توسییط ماقاضیی  بنیید  رک امیید ارسییال .4

 فرم 

 فصل اول (و)بند بررس  مکان آموزشگاه توسط مرکز بهداشت شهرساان طبق شرایط در  .5

شیاغل کارگاههیای    نفیر شیاغل   1666ازای هر  هب. اعالم نظر مرکز بهداشت شهرساان با توجه به نیاز .1

یی  اموزشیگاه و    (و واحدهای کارگاه  تحت پوش  مجامع امور صنف  )قانون نظام صنف   7و  2موادمشمول 

یی  آموزشیگاه    بیه نفر باشد، تنها 1666کمار از  فوق الذکرواحد های تعداد شاغلین در صورتیکه 

 .مجوز داده م  شود

 (مرکز بهداشت اساان)ارسال مدارک از مرکز بهداشت شهرساان به معاونت بهداشا  دانشگاه  .1

 معاونت بهداشا  دانشگاه (کمیاه کار شناس  )توسطرک ابررس  مد .8

 :ماشکل از افراد ذیل استکمیاه کار شناس   .9

   معاونت بهداشا 

  مدیر گروه 

  کار شناس مسئول بهداشت حر فه ای 

 برنامه  بهداشت حر فه ای  کار شناس 

در صورت ( سال 7به مدت) جهت راه اندازی آموزشگاه  موافقت پاسخ اساعالم مبن  برارائه  . 66

جهت اعالم به و یا مخالفت با ذکر دلیل به مجمع امور صنف  مربوطه تصویب توسط معاونت بهداشا  

 ماقاض 

 مدارك مورد نياز براي مدیر آموزشگاه -ب

 گواه  مدرک لیسانس و یا باالتر در رشاه مهندس  بهداشت حرفه ای  -

 ارگانهای دولا عدم اشاغال مسئول فن  در ادارات، سازمانها و  -

 گواه  عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع قضای  -

و کسب حد نصا  الزم حسب  مراکز و موسسات مجازگواه  شرکت در آزمون برگزار شده توسط  -

اسام  مراکیز و موسسیات مجیاز    . دساورالعمل های ابالغ شده توسط مرکز سالمت محیط و کار 

 .کار اعالم خواهد شد جهت برگزاری آزمون توسط مرکز سالمت محیط و

و اصیل و   7 4ارائه اصل و تصویر مدرک تحصیل ، اصل و تصیویر شناسینامه، دو قحعیه عکیس      .66

 تصویر کارت مل  و تکمیل فرمهای مربوطه

 

 

 :فضاي فيزیكي و تجهيزات مورد نياز -پ

آموزشگاه بهداشت حرفه ای باید دارای محل مناسب و امکانات آموزش  الزم ماناسب با حجم فعالیت بیه   

 :شرح زیر باشد

 احراز صالحیت مکان  آموزشگاه از اماکن عموم  نیروی اناظام  شهرساان .6

مار مربع فضیا اخاصیای یابید و     5/6فضای کالس ها باید به نحوی باشد که برای هر نفر حداقل  .2

 عبور در هر ردیف براحا  صورت پذیرد
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 .مار باشد 15/6فضای مقابل ردیف های جلوی  دارای حداقل عرض  .7

در هر آموزشگاه الزمست حداقل ی  اطاق جداگانه بعنوان دفایر کیار میدیر و مدرسیین و کیادر       .4

 .اداری منظور گردد

بایید دارای   2و  6شرایط فیزیک  محل آموزشگاه عالوه بر فضیا و مایراذ ذکیر شیده در بنیدهای       .5

 .باشد... حداقل اساانداردهای بهداشا  و ایمن  از جمله روشنای  مناسب ،تهویه محبوع و

 .محل باید دارای آبدارخانه و سرویس بهداشا  ماناسب با تعداد آموزش گیرندگان باشد .1

کالس های آموزش  حا  االمکان به تفکی  صنف برگزار و کالس های آقایان و خانم هیا حای     .1

 .المکان به طور مجزا تشکیل گرددا

 .نفر باشد 25حداکثر تعداد افراد ی  کالس  .8

وجود لوازم کم  آموزش  مانند رایانه و نرم افزار های مربوط، وایت برد، اورهید، مییز و صیندل      .9

 .بر حسب نیاز ضروریست... ( از جمله  وسایل حفاظت فردی و )مناسب  و وسایل تخصص  

 
 

 ف مدیر آموزشگاهشرایط كار و وظای -ت

آموزشگاه های بهداشت حرفه ای ارائه کننده خدمات آموزش  در زمینه سالمت کار  مدیران کلیه .6

بر اساس دساورالعمل های میدون  کیه   را اجرای   مواد آموزش  و مشامل برمکلفند فعالیت خود 

د ارائیه  مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک  تهییه و ابیالغ می  نمایی    

 .نمایند

در کیل  صیاحب اماییاز   مرکز بهداشت اساان با فعالیت بی  از ی  آموزشگاه توسط ی  مدیر یا  .2

 .موافقت نم  نمایدکشور 

هر گونه تغییر مکان باید به اطالع مرکز بهداشت شهرساان رسیده و تأییدیه محل جدید نیز اخذ  .7

 .گردد

 

آموزشگاه،تأسیسات جنب  و تسیهیالت بهداشیا  بیر عهیده      و ایمن  نظارت بر وضعیت بهداشا  .4

 .مدیر آموزشگاه است

 .ثبت نام آموزش گیرندگان ونظارت بر حضور و غیا  بعهده مدیر آموزشگاه م  باشد .5

 

مدیر آموزشگاه موظف است فرم مربیوط بیه صیدور گواهینامیه آمیوزش گیرنیدگان را بیا نظیارت          .1

ن در دو نسخه تنظیم نماید که ی  نسخه در محیل  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرساا

 .آموزشگاه و نسخه دیگر در مرکز بهداشت شهرساان نگهداری خواهد شد

 . 

تمدید مجوز فعالیت یا پروانه آموزشگاه منوط به نظر موافیق مرکیز بهداشیت شهرسیاان و انجیام       .1

 پیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییای  هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییای  

 .دوره ای بر اساس چ  لیست های مدون م  باشد

 .آموزش  صرفأ باید محابق ضوابط قانون  باشد اخذ تعرفه های .8
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 مدرسين و كاركنان -ث

 داشان حداقل مدرک لیسانس بهداشت حرفه ای .6

 سابقه تدریس در کالس های آموزش  حداقل ی  سال داشان  .2

 و شرايط خاص آموزش گیرندگان دوره های آموزشی/برگزاری کالس :فصل سوم
 

 شرایط آموزش گیرندگان -الف
شاغل در واحدهای صنف  مشمول قیانون نظیام صینف  کشیور کیه دارای میدرک تحصییل         افراد  .6

 .دانشگاه  بهداشت حرفه ای م  باشند از اخذ گواهینامه معاف م  باشند

 16از جمله کهولیت سین   )صاحبان پروانه کسب ذیربط در واحدهای صنف  که به هر دلیل موجه  .2

نم  توانند در محل کار خود حاضر و فعالیت نمایند ( و داشان بیماری صعب العالج ( سال به باال 

 .از شرکت در کالس و اخذ گواهینامه معاف م  باشند

صاحبان مشاغل  که موظف به گذرانیدن دوره آموزش  در آموزشیگاه هیای صینوف هسیاند نمی        .7

توانند گواه  های دریافت آموزش در آموزشگاه های بهداشت حرفه ای صنوف تولیدی و خیدمات  

را به عنوان جایگزین ارائه نمایند و ماقابالً  فقط گواه  ط  دوره آموزش  در آموزشگاه هیای  فن  

بهداشت حرفه ای برای دارندگان صنوف تحت پوش  اتحادیه صنوف تولیدی و خدمات فن  مورد 

 .قبول  است

 و کپی  میدارک   6صدور گواه  معافیت از دوره با اخذ کپ  مدرک تحصیل  برای مشمولین بنید   .4

 .توسط مرکز بهداشت شهرساان صورت م  پذیرد 2پزشک  و شناسنامه برای مشمولین بند 

 

 شرایط برگزاری دوره های آموزشی -ب

 اعالم نظر اتحادیه صنفي مربوطه و یا مجمع  امعور صعنفي محعل    زمان برگزاری کالس با توجه به 

 .برنامه ریزي مي شود

آموزشگاه م  تواند در صورت بهره مندی از اساتید معابر نسبت به برگزاری دوره هیای تخصصی  در    .6  

 .زمینه ایمن  و بهداشت حرفه ای برای گروه های هدف مخالف اقدام نماید

غیبت غیرموجه حداکثر معادل با ی  چهارم زمان پی  بین  شده برای هیر یی  از دروس و نییز     .2

رم زمان پی  بین  شده برای کل دوره موجب تجدید آن درس و یا کل دوره حداکثر معادل ی  چها

خواهد شد و شرکت کنندگان موظف به پرداخت تعرفه مجدد جهت گذرانیدن آن درس ییا دوره می     

 .باشند

گواهینامه آموزش گیرندگان محابق فرمت ارائه شده با مهر و امضای مدیر آموزشگاه و تأیید مرکز  .6

 .ادر م  گرددبهداشت شهرساان ص

سال از تاریخ صدور و تمدید آن مشروط به گذراندن دوره های  7مدت اعابار گواهینامه به مدت  .2

 .بازآموزی م  باشد

/ گواهینامه های صادر شده از آموزشگاه در فاصله زمیان  اعابیار آن بیا تأییید معاونیت بهداشیا        .7

 .دانشکده ذیربط در سح  کشور معابر خواهد بود/ دانشگاه
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ارائه لیست افراد ثبت نام  بهتأیید رییس مرکز بهداشت شهرساان بر گواهینامه های صادره منوط  .4

ه موفق به پایان دوره شده اند توسط مدیر آموزشیگاه  کننده قبل از شروع دوره و لیست افرادی ک

 .م  باشد

 عنوان درس اختصاصی
مدت 

 (ساعت)
 عنوان درس عمومی

مدت 

 (ساعت)

مقررات، دساورالعمل ها، شیوه نامیه هیا و آئیین    

 نامه های بهداشت حرفه ای و راهنماها
6 

 6  تأسیسات وتسهیالت بهداشا  محیط کار

مباحث اخاصاص  مربیوط بیه هیر شیغل شیامل      

بیماری های ناش  از کار، عوامل زیان آور محیط 

کار و راههای کنارل آن، ایمن ، حوادث ناشی  از  

 کار  وراههای پیشگیری و وسایل حفاظت فردی

 ... (نمای  فیلم، ارائه محالب، بازدید و )

 2 کم  های اولیه و بهداشت فردی در محیط کار  5

گاید الین های مرکز سالمت محیط و کار : منابع 6                                 آزمون                                                                               -

 برای هر شغل یا گروه مشاغل

 

 7  1 جمع

 ساعت 66 جمع کل آموزش

 

 به شرح زیر تقسیم بندی م  گردد گروه 1مباحث اخاصاص  آموزش  محا بق با جدول ذیل در : تبصره 

 

اوراق کننییدگان  کییوب  ،کییارگران کییارواش صییافکاران ،کییارگران صیینایع لنییت   

اتومبیل،تشییکدوزان و صییندل  سییازان اتومبیل،تعمیرکییاران دوچرخییه و موتییور    

باطری سازان  سیکلت،دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس ، سازندگان گلگیر ورادیاتور،

، نقاشیان اتومبییل،   (مکانیکهیا )فیلار و روغن ، مکانسیینهای اتومبییل   کار ، تعویض

 و صنعاگران اتومبیل،شیشه و آیینهآهنگران 

1گروه   

(اتومبيل)  

 ذنراتورو ترانسفورماتور الکاروموتور، تولیدکنندگان و تعمیرکاران سیم پیچ،

 ارونی  و الکاروتکنی کتولیدکنندگان و تعمیر کاران لوازم ال

 دساگاههای مخابرات  ارتعاش  و لوازم جانب 

 تعمیرکاران قفل و کلید

2گروه   

(الكترونيك)  

سیازندگان   سیازندگان ظیروف آلومینییوم،    سازندگان مصنوعات فلزی، ذو  فلزات،

، سماور سیازان و چراغسیازان   سازندگان در  و نجره های آلومینیوم ، لوازم مس ،

 ماشین ساز و فلز تراش

3گروه   

(فلزي)  

 تولیدکننیدگان لحیاف و تشی  و    قالیشوی ، خش  شوی  و لباسشوی ،قالیبافان، 

 صحافان کاالی وابساه، کفاشان، چاپخانه داران،

4گروه   
 

5گروه  و دیگ صنوف سازنده وسایل دقیقخیاطان ،عین  سازان   

 متفرقه
 

سازندگان مصنوعات سیمان و لوازم فلیزی   سنگبری و سنگ تراش ،کاش  سازی و

 ساخامان
6گروه   
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رئیس مرکز در صورت تفویض اخایار به کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرساان توسط : تبصره

 .بهداشت شهرساان مهر و امضای کارشناس مسئول معابر خواهد بود

آموزش گیرنده موظف است شرح درس های اخاصاص  مربیوط بیه شیغل     ،در صورت تغییر شغل .5

 .جدید را فرا بگیرد

 

 

  و آزمون سرفصل ها و متون آموزشی: فصل چهارم

 آموزش اولیه –الف 

ریزی نماید که اصل آموزش به طور کامل در دو روز کیاری مایوال     آموزشگاه م  بایست به نحوی برنامه

 .انجام پذیرد

 بازآموزی -ب

ساعت بوده و مدیر آموزشگاه م  بایست به نحوی برنامه رییزی نمایید کیه     5مدت زمان بازآموزی معادل 

 .برنامه در ی  روز کاری انجام پذیرد

  و متون آموزشی سرفصل ها  -پ

عنوان مرجع آزمون شامل گاید الین های صادره از مرکز سالمت محیط و کار در منابع پیشنهادی به  

مرکیز  . خصوی مشاغل مرتبط و دیگرماون آموزش  مناسب حسب تشخیص ویا تایید مرکز م  باشد

سالمت محیط و کار به صورت سالیانه تصمیمات مرتبط با ماون آموزشی  و پرسی  هیای آزمیون را     

 .ابالغ خواهد نمود

 

 نحوه برگزاری آزمون :-ت
نحوه آزمون پایان دوره آموزش گیرندگان بر اساس گنجینه  سواالت طراح  شده بر اساس محاوییات   -6

 .آموزش  تدوین شده، خواهد بود

مدیر آموزشگاه موظف است پس از برگزاری آزمون حداکثر ط  هفت روز کیاری گواهینامیه هیا را بیه      -2

 .آموزش گیرندگان تحویل دهد

 .حداکثر نمره را کسب نمایند% 56آموزش گیرندگان باید حداقل : 6ه تبصر

 .آزمون افراد ب  سواد بصورت شفاه  انجام خواهد شد: 2تبصره 

 .حضور نماینده مرکز بهداشت شهرساان در جلسه اماحان بعنوان ناظر الزامیست: 7تبصره 
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 :1پيوست 
 ......................پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم / دانشگاه/ معاونت بهداشتی

 جدول امتیازبندی در صورت وجود متقاضی بیش از نیاز در منطقه

  
 :شماره پرونده       :نام و نام خانوادگ  ماقاض 

 

 عنوان رديف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کسب 

 شده

 توضیحات

 امایاز 65لیسانس   76 مدرک تحصیل  6

 امایاز 25فوق لیسانس 

 امایاز 76دکاری 

 امایاز 6سال  5/6به ازای هر   65 سابقه کار 2

 امایاز 2ساعت  26هر   8 سابقه تدریس 7

 (ارائه گواه  معابر)

 ارائییه طییرح هییای ارزنییده در زمینییه ارتقییاء     4

حرفه ای مصو  شیورای   بهداشتفعالیت های  

 دانشگاه ها پژوهش 

5  
 امایاز 5هر طرح 

 76آشنای  و کار با کامپیوتر حداقل   1 (ICDL)آموزش  کامپیوتر  ارائه گواه  5

 ساعت

ارائه گواه  شیرکت و حضیور در کارگیاه هیای      1

 آموزش  مورد تأیید حوزه معاونت بهداشا 
65  

 امایاز 6ساعت  66هر 

 ساکن در شهر مورد تقاضا  65 بوم  بودن 1

 معرف  نامه از سازمان مربوطهداشان   5 خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان 8

   666 جمع کل

 

 

 
 كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي      كارشناس مسئول مربوطه

 نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي    

 امضاء                 امضاء          

 

 

 .کلیه مساندات و مدارک ضمیمه فرم گردد
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 :2پيوست

 : ............شماره 

 : ..............تاریخ 

 

 

 تولیدی و خدمات فن  اصناف حرفه ایفرم بررس  مدارک ماقاض  آموزشگاه بهداشت 

 

 

 ندارد        دارد    محابقت مشخصات عموم  فرد همراه با عکس. 6

 ندارد       دارد     محابقت کپ  مدارک تحصیل  با اصل آن. 2

  انجام نشد   انجام شد     احراز صالحیت مکان  از اماکن عموم  . 7

 اناظام  وترافیک محل از نظر 

 

 امضاء       امضاء   

 رئيس مركز بهداشت شهرستان       كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان

 

 

 

 

 

 نم  باشد    م  باشد    موارد بررس  مرکز بهداشت شهرساان مورد تأیید. 6

 ندارد   دارد      دساورالعمل محابقت شرایط ماقاض  با . 2

 راه اندازیصالحیت الزم را جهت ...................................... با توجه به مدارک و مساندات آقای : اعالم نظر

 ندارد  دارد       آموزشگاه بهداشت حرفه ای 

  

 

 امضاء       امضاء   

 معاون بهداشتي دانشگاه            كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز بهداشت شهرستان: الف

 استانمرکز بهداشت : ب


