
  رفرانس  بهداشت حرفه اي تهرانسر - مرجع سالمت محیط وکارآزمایشگاه 

  

  :ماموریت

 )عوامل زیان آور محیط کارو آنالیز  اندازه گیري  ،ارزیابی( ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي -

 ارایه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و مراکزنظارت بر عملکرد شرکتها   -

  

  :  تاریخچه

خیابان   واقع در بلوار نیلوفر،  در مرکز بهاشتی درمانی تهران 1377اي در اوایل سال  آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه -

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   ،وقت اي ي کل بهداشت محیط و حرفه دستغیب تحت نظارت اداره

تجهیزات آن از سوي سازمان . بهداشت غرب تهران تاسیس شد اي مرکز درمانی ایران و با مدیریت واحد بهداشت حرفه

مرکز بهداشت غرب تامین شده معاونت و یا بري سیستم از طریق  بهداشت جهانی تامین و مواد مصرفی آن در طول راه

تامین و پاسخگویی به نیازهاي بخش صنعت در خصوص شناسایی  رسالت و هدف اصلی تاسیس این آزمایشگاه . است

     .آور محیط کار در سطح کشور و نیز همکاري  در این زمینه با سازمان بهداشت جهانی بوده است و ارزیابی عوامل زیان

کار شروع  ري عوامل آالینده در محیطیگ این آزمایشگاه کار خود را با دریافت درخواست از بخش صنعت براي اندازه -

از   گرما و رطوبت ،  ،روشنایی  گیري شده است از عوامل فیزیکی نظیر سرو صدا، عمده عواملی که اندازه. کرده است

  .هاي فلزي است عوامل شیمایی نظیر گرد و غبارکلی، تعدادي از گازها و بخارات و فیوم

خدمات  در سطح کشور به سایر متقاضیان  و  به تدریج  خدمات اندازه گیري عوامل زیان آور  گسترش یافته  و این -

 .ها یبرداشت شده توسعه داده شد اي در بخش آنالیز نمونه تیز شرکتهاي خصوصی ارایه دهنده خدمات  بهداشت حرفه

نظارت بر عملکرد شرکتهاي خصوصی و ارزیابی صحت عملکرد شرکتها جزیی از وظایف  شغلی  این آزمایشگاه می  -

 .باشد

 .اي  از واحدهاي زیر مجموعه معاونت بهداشت  دانشگاه است آزمایشگاه بهداشت حرفهدر حال حاضر  -

ي نظارت و کنترل کیفی  و و ظیفه هاي محیط کار،  از سوي دیگر با ایجاد و رشد بخش خصوصی براي ارزیابی آالینده -

علمی قوي، ضروري به نظر  با اعتبار گاه رفرانس آزمایشنیاز به   ،ي بخش دولتی است به عهده کهعملکرد ان ها 

   .رسد می

 محیط کاراندازه گیري عوامل زیان آور فیزیکی  -

o صدا 

 محیطی 

 دوزیمتري 



o ارتعاش 

 موضعی 

 تمام بدن 

o هاي حرارتی محیط کار استرس 

o هاي مغناطیسی محیط کار میدان 

   اندازه گیري عوامل زیان آور شیمیایی -

o  گازها و بخارات 

o میست روغن 

o فیوم 

o نی و کاتیونی معدنی  نیوآهاي   آنالیز یون 

 :آنالیز نمونه هاي برداشت به روش  دستگاهی -

o  ، کروماتوگراف یونیگازکروماتوگراف 

o پالروگراف 

o  FTIR 

o LC/MS 

o GC/MS 

o  ، ICP  ،جذب اتمیHPLC 

o  و اسپکت( 

 عوامل زیان آور ارگونومیک ارزیابی -

 :انداردهاي مورد استفادهتاس -

o حدود تماس شغلی کشور)OEL( 

o Osha 

o Niosh,…. 

 :گستره خدمات -

o وشش دانشگاه به عنوان صنایع  تحت پبه  هاي شیمیایی سنجش و آنالیز نمونه ارایه خدمات

 ربزرگترین منطقه صنعتی کشو

o  شرکتها و مراکز ارایه دهنده ( به بخش خصوصی هاي شیمیایی سنجش و آنالیز نمونهارایه خدمات

 )خدمات بهداشت حرفه اي

o ارگونومیک اندازه گیري عوامل زیان آور 



o هاي  صدا، ارتعاش، موضعی،تمام بدن،استرس(اندازه گیري عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

 )هاي مغناطیسی محیط کار حرارتی محیط کار،میدان

o کشوراستانی و به سایر متقاضیان در سطح  آزمایشگاهی  ارایه خدمات 

o هاي محیط کار مشاغل سخت و زیان آور  سنجش آالینده 

o  انجام تحقیقات به منظور شناسایی عوامل آالینده محیط کار و بیماري هاي ناشی از کار 

o مسئولین   ،التاسیس کارشناسان جدید آموزش تخصصی براي دانشجویان  کارآموز، ارایه خدمات

 اي فنی شرکتهاي بهداشت حرفه

  


