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و  مشــاوره   ، بازرگانــی   ، مهندســی  خدمــات  ارائــه  راســتای  در 
آمــوزش در زمینــه هــای ایمنــی ، بهداشــت حرفــه ای و محیــط، 
کار و مدیریــت کیفیــت در حــوزه ســامت   محیــط زیســت ، طــب 
بــا تجربــه و  کارشناســان  بــا اســتفاده از  همــکاری   ، ) HSEQ(
یــر آمــاده  ارائــه خدمــات بــه  ــا دارا بــودن مجــوز هــای ز خبــره و نیــز ب

یــر می باشــد. شــرکت ها، ســازمانها و ارگا نهــا در زمینــه هــای  ز
1- پروانــه ارائــه خدمــات مهندســی بهداشــت حرفــه ای از معاونــت 

بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران )از ســال 1383(
2- پروانــه ارائــه خدمــات طــب کار از معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران )از ســال 1383(
3- پروانــه ارائــه خدمــات سمپاشــی از معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران )از ســال1383(
4- آزمایشــگاه معتمــد  کشــوری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت   

)از ســال 1389(
کارت ســامت راننــدگان  از ســازمان  5- پروانــه صاحیــت صــدور 

راهــداری و حمــل ونقــل پایانه هــا  )از ســال 1391(
کار از معاونــت درمــان و  6- پروانــه ارائــه خدمــات تخصصــی طــب 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران)از ســال1392(

کار پایا)تاسیس:1382( گروه شرکت های بهینه سازان آتیه آزما و مرکز تخصصی طب 
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کار : گروه تخصصی طب   -1
ایــن مرکــز اولیــن مرکــز تخصصــی طــب کار  خصوصــی در حوزه دانشــگاه 
کــه بــا اســتفاده از پزشــک متخصــص  علــوم پزشــکی تهــران میباشــد 
کارشناســان خبــره  کار و  کار و ســایر پزشــکان  دوره دیــده طــب  طــب 
بهداشــت حرفــه ای، شــنوائی ســنجی، بینایــی ســنجی و.... آمــاده 

ارائــه خدمــات تخصصــی میباشــد.

گروه بهداشت حرفه ای :  -2
کــه بیــش از  کارشناســان بهداشــت حرفــه ای خبــره  گــروه شــامل   ایــن 
کار ســابقه دارنــد  یــان آور محیــط  یابــی عوامــل ز یــک دهــه در زمینــه ارز
خدمــات مربوطــه را ارائــه میکنــد. توضیــح اینکــه تعداد تجهیــزات مورد 
نیــاز موجــود 2 برابــر اســتاندارد تعییــن شــده وزارت بهداشــت، درمــان 
کوتاهتریــن  یابــی در  و آمــوزش پزشــکی  میباشــد بنحویکــه انجــام ارز
کیفیــت ارائــه  زمــان ممکــن ) باتوجــه بــه تعــداد  تجهیــزات( و باالتریــن 

میگــردد.

گروه محیط زیست :  -3
یابــی آالینــده ای  ارز کامــل در زمینــه  آزمایشــگاه  بــه  ایــن مرکــز مجهــز 
ــدا  ــوا و ص ــاب ، ه ــهای آب و پس ــد  و در بخش ــی میباش ــت محیط یس ز

خدمــات مربوطــه را ارائــه مینمایــد.

گروه بهداشت محیط :  -4
و همچنیــن  کار  زمینــه  بهســازی محیــط  در  ایــن حــوزه  کارشناســان 
ــا حشــرات و جونــدگان مــوذی  آمــاده ارائــه خدمــات اجرائــی و  مبــارزه ب

مشــاوره  در ایــن حــوزه میباشــد.



گروه تخصصی طب کار
کار پایــا بعنــوان اولیــن  مرکــز خصوصــی  مرکزتخصصــی طــب 
کارت ســامت  راننــدگان،  کار  صــدور  فعــال در زمینــه طــب 
صــدور   معاینــات  ای،  ودوره  اســتخدام  از  قبــل  معاینــات 
کاملتریــن و مجهزتریــن تجهیــزات   ــودن  ــا دارا ب دفترچــه و..... ب

در ایــن زمینــه مشــغول بــه فعالیــت میباشــد .
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گروه بهداشت حرفه ای
خدمات قابل ارائه در زمینه بهداشت حرفه ای 

کار الف: ارزیابی عوامل زیان آور محیط 
یکــی از برنامــه هــای اصلــی بهداشــت حرفــه ای، مطالعــه شــرایط نامناســب 

کار                 آور محیــط  یــان  ز یابــی عوامــل  ارز و  بررســی  بــه عبارتــی  یــا  کار  محیــط 
بــه پنــج دســته تقســیم می شــود: ایــن عوامــل خــود  کــه  می باشــد 

کار  شامل : یان آور فیزیکی محیط  1 - عوامل ز
روشــنایی ، گرما ، رطوبت ، ســرما ، ارتعاش ،  فشــار ،  الکتریســته، اشــعه 

مــاوراء بنفــش ، اشــعه مــادون قرمــز ، اشــعه غیر یونیزان ، ســرو صدا
کار شامل : یان آور شیمیایی محیط  2 - عوامل ز

گــردو غبــار، اســیدها ، بازهــا،  گازهــا ، بخــارات ، دود، دمــه، 
فلــزات و ...

کار شامل : یکی محیط  یان آور بیولوژ 3 - عوامل ز
کتری ویروس ، قارچ ، انگل ، با

کار شامل :  یان آور ارگونومیکی محیط  4 - عوامل ز
مــورد  ابــزارآالت   ، کار  حیــن  بدنــی  نامناســب  هــای  یشــن  پوز

کار  ــار بیــش از حــد مجــاز، ســطوح  کــردن و حمــل ب اســتفاده، بلنــد 
کــه مناســب طراحــی نشــده باشــند. شــامل میــز ، صندلــی ، تجهیزاتــی 
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کار مانند :  یان آور روحی و روانی محیط  5 - عوامل ز
 رضایت شغلی، استرس های شغلی

ب: ارزیابی و اجرای سیستم های تهویه شامل :
محاسبات سایکرومتری ↵  
طراحی و اجرای سیستم تهویه ترقیقی ↵  
طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی ↵  
تعیین نوع هواکش الزم جهت سیستم تهویه ↵  
طراحی و اجرای سیستم تصفیه هوا ↵  

ج: ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای)Risk Assessment( شامل : 
کار ↵ شناسایی مخاطرات محیط   
کار ↵ یسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای موجود در محیط  یابی ر ارز  
کار ↵ یسک های موجود در محیط  کنترل ر ارائه راهکار جهت   

د: مشاوره در زمینه استقرار سیستم های مدیریتی مبتنی بر ممیزی شامل سیستم های: 

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ↵  

یست ↵ مدیریت محیط ز  
کیفیت ↵ مدیریت   
سایر سیستم های مدیریتی ↵  

هـ: همکاری در پروژه های تحقیقاتی بهداشت حرفه ای
و: آموزش و مشاوره در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

ز: ارائه مشاوره و تامین وسایل حفاظت فردی براساس استانداردهای موجود
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گروه محیط زیست
یســتی  رونــد رو بــه رشــد صنایــع و عــدم توجــه بــه مباحــث محیــط ز

گردیــده اســت.آلودگی محیــط  یــادی  باعــث بــروز آلودگــی هــای ز
جامعــه  بــرای  بیشــماری  مشــکات  ایجــاد  بــه  منجــر  یســت  ز

کشــورها  یــادی بــر اقتصــاد  شــده اســت.این آلودگــی ضررهــای ز
ــر آلودگــی  یســت در براب تحمیــل میکند.حفاظــت محیــط ز

مشــخص  هــای  اســتاندارد  تحــت  مختلــف  هــای 
کشــور  کتــور هــای اساســی هــر  جــزء شــاخص هــا و فا

اســت بنابــر ایــن صنایــع مختلــف ملــزم بــه رعایــت 
اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللــی مــی باشــند.
متولــی  یســت  ز محیــط  ســازمان  ایــران  در 

موظــف  و  بــوده  یســت  ز محیــط  از  حفاظــت 
اســت منشــا آلودگــی هــا را شناســایی و بــا ســنجش 

و مقایســه آنهــا بــا اســتاندارد از بــروز تخلــف صنایــع 
کننــده آلودگــی جلوگیــری نمایــد. تولیــد 
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ح خود اظهاری در پایش سازمان محیط زیست  طر
بنــد الــف مــاده 61 قانــون برنامــه چهــارم نگاهــی نــو بــه پایــش منابــع آلودگــی دارد.در ایــن بنــد خــود 

ــه پایــش منبــع آلودگــی اســت.در ایــن  ــو ب اظهــاری در پایــش مطــرح شــده اســت. خــود اظهــاری نگاهــی ن
کوچــک موظــف میشــوند تــا وضعیــت آلودگــی خــود را بــه  روش مســئولین واحــد هــای صنعتــی بــزرگ و 

کننــد. گــزارش  یســت  ســازمان محیــط ز
واحــد هــای صنعتــی مشــمول طــرح خــود اظهــاری موظــف بــه انجــام پایــش خروجــی هــای خــود در فواصــل زمانــی 

ســه ماهــه میباشــند.این زمــان بــر حســب تشــخیص اداره کل محیــط زیســت قابــل کاهــش اســت.واحد هــای صنعتــی 
کــه تکالیــف ایــن بنــد را مراعــات ننماینــد طبــق قانــون بــه عنــوان صنعــت آالینــده شــناخته شــده و موظــف بــه پرداخــت 

عــوارض آالیندگــی مــی باشــند عــوارض آالیندگــی طبــق قانــون معــادل بــا یــک درصــد فــروش صنعــت اســت.
ــاری را  ــود اظه ــرح خ ــه ط ک ــی  ــده )صنایع ــع آالین ــالیانه صنای ــور س ــه ط ــا ب ــتان ه ــت اس یس ــط ز کل محی ادارات 

کــه طــرح خــود اظهــاری را انجــام داده انــد و نتایــج آنهــا باالتــر از حــد اســتاندارد  انجــام نــداده اند(یــا صنایعــی 
بــوده اســت بــه اداره دارایــی معرفــی میکنند.ایــن صنایــع موظــف بــه پرداخــت یــک درصــد فــروش بــه 

ــند. ــی میباش ــه آالیندگ ــوان جریم عن

ح خود اظهاری سازمان  آزمایشگاه های معتمد و قوانین انجام طر
محیط زیست 

قانــون   24 مــاده  ایــران  اســامی  جمهــوری  اساســی  قانــون   44 اصــل  قوانیــن  اســاس  بــر 
کشــوری و مــاده 88 قانــون برنامــه چهــارم مســئولیت نمونــه بــرداری  مدیریــت خدمــات 
یســتی واحــد هــای صنعتــی بــه آزمایشــگاههای  گــزارش دهــی پارامترهــای محیــط ز و 

گــذار شــده اســت .آزمایشــگاه معتمــد  یســت خصوصــی  و دولتــی وا معتمــد محیــط ز
کــه در بخــش خصوصــی یــا دولتــی فعــال بــوده و توانایــی آن جهــت  آزمایشــگاهی اســت 

یســتی بــر اســاس ضوابــط و مقــررات جــاری مــورد تاییــد  ســنجش یــک یــا چنــد پارامتــر محیــط ز
ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــازمان ق س
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گیری  پارامترهای قابل اندازه 
در حوزه محیط زیست:

1- سنجش آلودگی هوا و صدا 
SO2-NOX-NO2-NO-CO2-گازهای دودکش 1-1- منابع ثابت شامل 

CO-O2-H2S-CXHY-EFFG-EAIR-TG-TA
گاز- گاز ، رطوبت  1-2- منابع ثابت شامل ذرات دودکش شامل سرعت 

غلظت ذرات در شرایط خشک-غلظت ذرات در شرایط تر-فشار هوا
LMIN-LMAX-LEQ30 یست محیطی شامل 1-3- صدای  ز

PM2.5-PM10 1-4- ذرات معلق محیطی شامل
SO2-O2-NO2-CO گازهای هوای محیط شامل  -5-1

16



 2 - سنجش فیزیکو شیمیایی پساب شامل :  

PH-TEMP-EC-BOD-COD-TSS-TDS-NO2-NO3-SO2-
NH3-CL-CL2-ABS-OIL&G-CA-MG-PO4-DO-TUR-
PHENOL-CN-F-SO4-S2--SS

کل کل-رنگ-بیکربنات-کربنات-سختی   قلیاییت 

 3- سنجش میکروبی پساب شامل: 
COLIFORM )TOTAL /   FECAL(

* آمــوزش- مشــاوره-طراحی و راهبری سیســتم هــای تصفیه فاضاب 
کارشناســان مرتبــط بــا ایــن  یکــی دیگــر از خدمــات قابــل ارائــه توســط 

حــوزه می باشــد.
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گروه بهداشت محیط
و  فیزیکی-شــیمیایی  هــای  جنبــه  تمــام  محیــط  بهداشــت 
کتورهــای موثــر  یکــی ظاهــری افــراد و هــم فا کتورهــای بیولوژ فا
ــرل  کنت ــی و  یاب ــامل ارز ــوع ش ــن موض ــد .ای ــاری را اداره میکن رفت
کــه بالقــوه روی ســامت تاثیــر  کتــور هــای محیطــی میباشــد  فا
یهــا و حمایــت از  دارند.بهداشــت محیــط پیشــگیری از بیمار
محیطــی ســالم را هــدف قــرار داده اســت ایــن تعریــف در مقابــل 
بــا  مرتبــط  رفتارهــای  بــا محیــط همچنیــن  مرتبــط  رفتارهــای 

محیــط اجتماعــی - فرهنگــی و ژنتیکــی قــرار نمیگیــرد.
کنتــرل عوامــل محیطــی )هــوا- بهداشــت محیــط عبارتســت از 

یــان آور نباشــد. کــه بــرای انســان ز ک( بــه نحــوی  آب-خــا
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ابعاد بهداشت محیط :

کار  کیفیت هوای محیط  1- بررسی 
2- بهداشت مواد غذایی مورد استفاده 

ک  3- مدیریت زباله های خطرنا
و سایر زباله ها-بازسازی مکان های آلوده 
4- مدیریت فاضاب و سیستم تصفیه 

فاضاب 
کنترل آلودگی صوتی  -5

کنترل ناقل ها از جمله   -6
پشه ها، جوندگان، مگس، سوسک 

و سایر حیوانات
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ن
ی از مشتریا

برخ

1. آب وفاضاب منطقه 5 تهران
2. آب وفاضاب جنوب غرب تهران

3. فرودگاه مهر آباد
4. فرودگاه  امام خمینی

5. شرکت مهندسی و ساخت 
تجهیزات مپنا

کیان تایر  .6
7. لوله و ماشین سازی سدید

8.  سامانه اتوبوسرانی 4
9. سامانه اتوبوسرانی 2
10. سامانه اتوبوسرانی6
11. راه آهن استان تهران

گروه تخصصی شهید رجائی   .12
)قرارگاه خاتم االنبیاء(

13. سیمان تهران
14. دخانیات  تهران

15. نفت ایرانول
16. نفت بهران

17. نفت پاسارگاد

ین 18. مارگار
19. مرکز قلب تهران

20. بیمارستان مدائن
کودکان بهرامی 21. بیمارستان 

22. بیمارستان فارابی
23. بیمارستان اقبال

24. بیمارستان خیریه ولیعصر
کودکان  25. مرکز طبی 

26. بیمارستان آزادی
27. بیمارستان نجمیه

28. بیمارستان پارسا
29. بیمارستان رازی
30. بیمارستان روزبه

یقی و داروئی ایران  31. فراورده های تزر
ک 32. لبنیات پا

33. دومینو
34. میهن

کاله  .35
23 36. برنا الکترونیک



37. سینجر
38. میراب

39. تاژ
40. ونوس شیشه

41. الکتروژن
42. روغن موتور ایران

43. پکاشیمی
گستر سبان 44. تهویه 

گلستان  .45
46. ایران دلکو

47. قاسم ایران
48. استیل ایران

49. استیل البرز
کارتن ایران  .50

51. ایران مرمر
52. پاتین ایران
کفش شیما  .53

54. خلیج فارس

55. احیا صنعت
56. روف تراس

57. مایر ملنهوف
58. هوافضای درنا
کیهان 59. پروفیل 

کنسرو گل   .60
61. محور خودرو

62. الکترود آما
63. آجرنسوز امین آباد

64. سازورسازه آذرستان
ک جین 65. رونا
66. آرمان جین 

گستر سبز 67. احیا 
کفش البرز  .68

69. صنایع چوب افتخاری
70. تینا بتن 

71. تاش رادیاتور 
72. تهران صدرا 
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