
خذهبت  قغ  عت دس ّا غبى  ُبی اً ثَ ًیبص غتقین  عخی ه وبػی پب فبٍ اخت س

 سفااااااااااابُی ثیؾاااااااااااتش ثاااااااااااَ ًیبصُاااااااااااب 

هی پشداصد تب خْاعت ُب ،ًیبصُبی خغوبًی ) ثِذاؽت ّ دسهبى ّ تغزیَ ّ 

وبػی  ِبی اخت قبدی گشُّ وبػی ّ اقت ًی ّ اخت ُبی سّا ّسصػ ّ ... ( ًیبص

لْالى ،  خبًْاس ، هؼ غت  ًبى عشپ ٌذ ص یشغن خبؿ هبً کَ ػل عبلوٌذاى ّ ..

داؽتي غزا ّ لجبط ّ عشپٌبٍ دس عالهت اختوبػی خْد داسای ضؼف ُغتٌذ ّ 

ًیبص ثَ حوبیت ُبی هذدکبسی داسًذ کبسکٌبى کن دسآهذی  کَ ثَ دًجبل 

ثَ  خْد سا  غتٌذ ّ  گزاس ًی ؾی فشّ ُیچ کْؽ وبػی اص  لت اخت ؽبى ّ هٌض

ثبًکی اًذاختَ اًذ ، اؽتجبٍ دس ّسطَ ای اص قشك ّ ّام ُبی عبصهبًی ّ 

یبى  غتٌذ  ،قشثبً ٌذ ُ هذدکبسی ًیبصه عبصی  ُبی تْاًوٌذ ثَ ساُجشد یض  ً

حْادث غیشهتشقجَ ّ ثحشاى ُب هبًٌذ عیل  ،آتؼ عْصی ّ صلضلَ ّ اخشاج  

خذهبت  ثَ  یض  قبدی ّ ... ً تْسم اقت یب  کْد  خبًْادٍ ، س هبلی  عت  عشپش

 سفبٍ اختوبػی ثبیذ دعتشعی داؽتَ ثبؽٌذ .

فاه اجت می ر صادی ن عاد اقت شامل اب يا  فی دارد ً تن عادی مختل ماعی اب

ثؼذ صیغتی ّ ثؼذ اختوبػی ّ ثؼذ اقتقبدی تْاهب ثب ُوبٌُگی ثبیذ  شٌد

ثب یکذیگش دس عالهت اختوبػی ّ اقتقبدی کبسکٌبى عبصهبى ُوکبسی داؽتَ 

ثَ هذیش عبصهبى کوک هی کٌذ تب هذدکبسی اختوبػی دس عبصهبى ُب ثبؽٌذ ،

بسکٌبى خْد سا ؽٌبعبیی کٌذ ّ ثَ تْاًبیی آًِب پی ثجشد ّ ثب هؾکالت ک

عتفبدٍ اص  ثب ا وبػی ّ  هذدکبساى اخت ٌش  وی ّ ُ ثبصّی ػل یشی اص  ِشٍ گ ث

هٌبثغ  ّ اهکبًبت هبلی ّ غیشهبلی عبصهبى ثَ حل هؾکالت کبسکٌبى دعت 

 ثپشداصًذ ّ صهیٌَ سا ثشای ثِضیغتی عبلن آًِب فشاُن کٌذ .

 

 اختوبػی دس عبصهبى ُبّظبیف کلی هذدکبس

 :داسد تخققی ُذف دّ ُب عبصهبى دس اختوبػی هذدکبسی

 کابسی سفتابس اص هاب دسک ّ داًاؼ افاضایؼ هٌظْس ثَ تحقیق اًدبم اّل 

 اًغبى



 کبسکٌبى کبس هحیط ّ کبسی سفتبس ثِجْد ثشای داًؼ آى کشدى پیبدٍ دّم 

 ّسی ثِشٍ افضایؼ ّ

 مذدکاری اجتماعی است حفظ نیرًی انسانی کارآمذ از ًظایف حرفو .1

 پایش آسیبيای اجتماعی محیط کار  .2

نذ  .3 یاتی مان ناطق عمل نان م ىا ً کارک خانٌاده  بو  یژه  جو ً تٌ

 فرستنذه ىا

انتقاا  باازخٌرد مناسابی از ن ارر کارکناانش ااو ايا ً نقاای   .4

 تحذیذکننذه منابع انسانی را بو مذیران

 

، فقط هٌتح ثَ  ُب گشچَ اگش ُوگی گضاسؽبت هذدکبسی اختوبػی دس عبصهبى

ساٍ حل هبلی هْقت ثیبًدبهذ ، ُن عبصهبى ّ ُن کبسهٌذ دچبس هؾکالت هی 

هذدکبسی اختوبػی ثب هؾبسکت فکشی ثب ثخؾِبی دیگش  ؽًْذ ، اهب هطوئٌب  

عبصهبى ّ ُن فکشی ُب ّ آگبُی اص خذهبت غیشهبلی عبصهبى هی تْاًذ ثَ 

عذ  ،  یض ثش هبلی ً ِبی غیش یَ ساٍ حل جاد مذدکاری ااسا با ای ماعی  جت

یسر در  یت ان  سانی شتقٌ بط ان بٌد رًا بو بي کو  سازمان  شرایطی در 

ساش  فسایش اح نٌآًری شا یت ً  برًز خالق کار  ش  گردر  بٌد  نذان  شبي کارم

سازمانی لق  یذ  تع یی هف هذ صا ٌبثغ دسآ تشیي ه کی اص ثضسگ هذ ی هی اًدب

وک  حزف ک قغ  ؽذ دس ّا ٌَ آّس ثب کَ ُضی ًَ ایٌ عت  عبصهبى ا ُبی ثشای 

یي   ؽْد ّ ا وی  خْیی ً فشفَ  ػج  کبس ثب حیط  وبػی دس ه هذدکبسی اخت

ثضسگتشیي اؽتجبُی اعت کَ هوکي اعت ثَ دلیل ػذم اطالع کبفی اص فشایٌذ 

فبٍ  هذسى س گشػ  هشّصٍ ً ؽْد ، ا دبد  کبس ای حیط  وبػی دس ه هذدکبسی اخت

اختوبػی ثَ عوت تْعؼَ اًغبًی اعت کَ ثب اُویت تشیي ثخؼ ُش عبصهبى 

ًیض هٌبثغ اًغبًی آى تؾکیل هی دُذ لزا توشکض اقذاهبت سفبُی ثش سا 

وبػی  هذدکبس اخت یت  ثب فؼبل ٌذ  ُش کبسه عتؼذادُبی  ِب ّ ا قب هِبست است

هی  ؽجختبًَ  ٌبى خْ غیبسی اص کبسک عبصهبى ث ُش  عت دس  پزیش ا کبى  اه

تْاًٌذ ثب هؾکالت صًذگی اص طشیقی کٌبس ثیبیٌذ اهب تؼذادی ًیض ُغتٌذ 

ٌیي تْ ثَ کَ چ ٌذ  گش ًتْاً ٌبى ا ؼذاداص کبسک یي ت ًذ ا ًبیی سا ًذاس ا



اهکبًبت هذدکبسی ّ خذهبت اختوبػی سفبُی عبصهبى دعتشعی پیذا کٌٌذ دس 

طْالًی هذت دچبس افت ػوکشد هی ؽًْذ ّ ًِبیتب ثَ ضشس هؼٌْی ّ اقتقبدی 

 عبصهبى هی اًدبهذ .

ِبی اص یت قذین صهبً ضْس اُو وبػی هذدکبسی ح وبػی خذهبت ّ اخت  دس اخت

ِب ًَ ّ اسگبً عت ؽذٍ ؽٌبختَ ُب کبسخب طْس  ا ثبل ث  1341 عبل دس ، ه

ًَ غي ّ اسج کبسخب جبتی سّ غٌذ ؽبٍ ً عتخذام ثب پ فش 2 ا   هذدکبس ً

وبػی ًَ 1341 عبل دس عپظ ّ  اخت یپ کبسخب یشاى ّ خ عیًْبل ا  رّة ّ ًب

  اُویت خْد کبسگشاى ثَ اختوبػی هذدکبسی خذهبت اسایَ ثَ اففِبى آُي

ًذ دادٍ تی   ا تی ّ غیشدّل ُبی دّل عبصهبى  غیبسی اص  یض ث ٌْى ً ُن اک

ُب دس  ؼذادی اص آى  ثَ ت کَ  ًذ  وبػی داس هذدکبس اخت ًبم  ثَ  ؽغلی  ًیض

 خذّل صیش خالفَ ّاس اؽبسٍ هی گشدد :

 

نام 

 ارگان

بخش خذمات 

رفاىی ً 

 مذدکاری

 محل اعتبارات کمک  ىای ماوی مذدکاری بو کارکنان

ؽشکت هلی 

ًفت 

 ایشاى

ّاحذ سّاثط 

کبس  ّ 

هذدکبسی 

 اختوبػی

ّام )ّام هقْثَ ُیبت اهٌب ، ّام 

هقْة ؽبغلیي ، ّام اضطشاسی ّ ّام 

 اصدّاج (

 هؼبػ ُضیٌَ کوک ثالػْك هذدکبسی كوك

 كٌٌذٍ ًبتْاى ُبي ثیوبسي ّ هؼلْلیي

اص هحل عشخوغ 

فشفَ خْیی 

ثْدخَ خبسی 

 ؽشکت

 ثبًک ُبی

ثبًک 

 سفبٍ

ثبًک 

 هغکي

ثبًک 

 کؾبّسصی

 ثبًک هلی

 پبعبسگبد

ًوًَْ ُذف : 

 ثبًک هلی

ثخؼ هذدکبسی 

 کبسکٌبى

کوک ثالػْك ثَ کبسکٌبى هؼشفی ؽذٍ اص 

 عْی هذدکبسی

کوک ُضیٌَ پشعتبسی ثقْست ثالػْك طجق 

 تؼشفَ

کوک ُضیٌَ ًگِذاسی ثیوبساى ّ 

هؼلْالى سّحی ّ خغوی ثالػْك طجق 

 تؼشفَ عبلیبًَ

ْست کوک ؽِشیَ تحقیلی داًؾگبُی ثق

 ػلی الحغبة

ثخؾْدگی ثذُی دسهبى ثیوبساى ثغتشی 

 ؽذٍ ًیبصهٌذ دس ثیوبسعتبى ثبًک

 

 

ػْك اص  وک ثال ک

عشفقاال ُضیٌااَ 

ُااابی سفااابُی 

ثبًاااااک ّ دس 

خقااْؿ هغاابیل 

دسهاابًی طجااق 

تؼشفااَ اػااالم 

ؽااذٍ اص عااْی 

ثبًااااک کااااَ 

عااااااابلیبًَ 

افاااضایؼ هااای 

 یبثذ



ؽشکت 

هخبثشات 

 تِشاى

 ثخؼ هذدکبسی

عقف ثب طشذ دس کوک ُبی ثالػْك ثذّى 

کویتَ اهْس خبؿ ّ دفبػیَ هذدکبسی ّ 

تقْیت ّ اسعبل آى ثشای تبییذ ًِبیی 

هذیشػبهل هخبثشات ّ اهْس هبلی خِت 

 پشداخت

 هیلیْى لایر 33ّام ضشّسی تب عقف 

 ّام هقْة ؽبغلیي ثش اعبط عٌْات

 

دسفذی اص 

دسآهذ حبفلَ 

 ؽشکت هخبثشات

 هلی ؽشکت

 فٌبیغ

 پتشّؽیوی

 ثخؼ هذدکبسی

 هؼلْلیي هؼبػ هذد

 کوک ثالػْك ثشای پیًْذ کلیَ

 ُذیَ اصدّاج ثالػْك

 کوک ُضیٌَ هِذکْدک

 

ؽشکت آة 

 ّ فبضالة

کویتَ سفبٍ 

 کبسکٌبى

کوک ثالػْك کبسکٌبى داسای هؾکالت خبؿ 

 یب فْت ؽذگبى

 ّام هغکي یک ثبس

 

فذا 

 ّعیوب

اداسٍ کل 

سفبُی ّ 

 اختوبػی

اداسٍ کل هشکض 

 ثِذاؽت

اداسٍ کل 

 ثبصًؾغتگی

 ًوًَْ : اداسٍ کل سفبُی ّ اختوبػی 

کوک ُبی هؾبّسٍ ای هذدکبسی اختوبػی 

) هقبحجَ ّ ثبصدیذ ّ گضاسػ ًْیغی ّ 

...( پشداخت ّام )ّام ضشّسی ّ ّام 

اصدّاج ّ ...( ، کوک ُبی کویتَ 

تؾخیـ هؾکالت هذدخْیبى خبؿ ، کوک 

ُضیٌَ هِذکْدک ، تخفیف دس ؽِشیَ 

 هِذکْدک ّ ....
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