
هاي موجود در منطقهشناسایی کارگاه

هاي شناسایی شده در ساعات اداري و غیر اداريبازدید از کارگاه

هاي موجود در منطقهگاهشناسایی کار

ھاي شناسایي شده در ساعات اداري و غیر اداريبازدید از کارگاه

بلی

در یک نسخه و تکمیل فرم اعالم ) تک واحدي یا چندواحدي(د  و تکمیل فرم بازدیبازدید
نواقص در دونسخه

جهت رفع نواقص)ماه4تا1(هلت به کارفرما و تعیین مفرم هاي اعالم نواقص تحویل یکی 

ثبت بازدید در دفتر گزارش روزانه 

انجام بازدید پیگیري پس از اتمام مهلت تعیین شده و تکمیل نوبت دوم فرم 
بازدید 

نواقص درصد50
بهداشتی برطرف شده 

است؟
خیر

ش روزانه و ثبت بازدید در دفتر گزار
بهسازي

نواقص بطور کامل برطرف 
شده است

معرفی به مراجع قانونی جهت برخورد با 
کارفرما بر اساس فصل چهارم قانون کار

جمع بندي بازدیدها و تکمیل 
هاي آماري بصورت شش ماهه ،فرم

ساالنه و ارسال به سطوح باالتر

فرایند بازرسی از صنایع

صدور اخطاریه با مهلت یک تا سه 
ماه

کارفرما نسبت به اعالم آیا
؟رفع نواقص اقدام نموده

خیر

بلی



فرایند بازدید از تشکیالت بهداشت حرفه اي

مراجعه بازرس به کارگاه داراي 
ايتشکیالت بهداشت حرفه

بازدید از خانه بهداشت 
کارگري

تکمیل چک لیست پایش بهداشتیار 
کار

تهیه گزارش پایش و اعالم مشکالت به 
کارفرما

فرم ارزشیابی کارشناسان تکمیل 
نهسالیااي بصورت بهداشت حرفه

پیگیري جهت رفع مشکالت موجود

نمره ارزشیابی 
درصد 70باالي 

شده؟

ارسال اخطار جهت 
رفع مشکالت

هاي داراي کمیته بازدید از کارگاه
حفاظت فنی و بهداشت کار

مشکالت برطرف 
شده؟

تهیه نامه مبنی بر 
تأیید کارشناس و 
ارسال یک نسخه 
جهت رویت کارفرما

عدم تأیید تهیه نامه مبنی بر 
کارشناس و ارسال یک نسخه

کارفرمارویتجهت

معرفی کارشناس جدید 
به کارگاه مذکور

بازدید از مرکز 
بهداشت کار

تکمیل چک لیست نحوه
شتفعالیت مرکز بهدا

تهیه گزارش پایش و اعالم 
مشکالت به کارفرما

پیگیري مشکالت 
تا رفع نواقص 

خیر

خیر

بلی

بایگانی

بلی



دریافت در خواست 
استعالم

هماهنگی با مسؤول کارگاه جهت بازدید و انجام 
بازدید در موعد مقرر

کارگاه داراي مشکل 
؟باشدبهداشتی می

پیگیري بعد از مهلت تعیین شدهبازدید 

ماهه جهت رفع نواقصتعیین مهلت یک

مشکالت بهداشتی 
برطرف شده؟

صدور صالحیت 
بهداشتی

صدور عدم صالحیت بهداشتی

هاي بهداشتیفرایند پاسخ به استعالم

خیر

بلی

بلی

خیر



دریافت شکواییه از شاکی بصورت کتبی یا از طریق سامانه 
شکواییه

شکواییه از طریق سامانه 
؟شدهارسال

ارجاع شکواییه به کارشناس مربوطه

بازدید از محل توسط  کارشناس مربوطه

مشکالت بهداشتی در مدت 
؟شوندروز  رفع می20

ارسال پرونده 
شکواییه به دادگاه

بازدید ثبت گزارش 
در سامانه

روزه جهت رفع 20تعیین مهلت 
نواقص

بازدید پیگیري بعد از مهلت تعیین 
شده

نواقص برطرف 
؟شده

بایگانی شکواییه

تهیه گزارش بازدید

بلی

خیر
بلی

خیر

بازدید از محل توسط بازرسان

خیر

فرایند بررسی شکواییه

بلی


