شزکت فاضالب تْزاى

پیام ایوٌی  ،بْذاشت ٍ هحیط سیست
ضوارُ  – 9خزداد 1392
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تْیِ کٌٌذُ  :تخص ایوٌی ،تْذاضت ٍ هحیط سیست

بسوِ تعالی

رٍس جْاًی هحیط سیست

 18 -خزداد (هعادل )2013 June 8

ابتذا فکز کٌین ،غذا را صحیح اًتخاب کٌین ٍ اس هحیط سیست حوایت کٌین

ایي ضعار یک ًطاى علیِ ضایعات غذایی ٍ کوبَد هَاد غذایی هی باضذ؛ تا افزاد
را جْت کاّص ضایعات ٍ ریخت ٍ پاش ّای غذایی تطَیق ًوایذ.
طبق آهار ساسهاى ّ ،FAOوِ سالِ  1.3بیلیَى تي غذا ضایع هی گزدد ،در حالیکِ
ّز ً 1فز بِ اساء ً 7فز در دًیا گزسٌِ ّستٌذ ٍ بیطتز اس

 20000خزدسال سیز 5

سال بعلت گزسٌگی هی هیزد.
ٍجَد ایي عذم تعادل بشرگ در سبک ّای سًذگی بطز ٍ تأثیزات هخزب هحیط
سیستی حاصل ،هٌجز بِ تعییي ایي ضعار در سال  2013گزدیذ تا با فزٌّگ ساسی
بطز را اس اثزات هحیط سیستی اًتخاب صحیح غذا ٍ تصوین گیزی درست طزیقِ
هصزف غذایطاى ،بیطتز آگاُ ساسد .بزای هثال ضوا هی تَاًیذ بطَر ّذفوٌذ
غذاّایی را اًتخاب کٌیذ کِ تأثیزات هحیط سیستی کوتزی را داضتِ باضذ ،هاًٌذ
غذاّای ارگاًیک کِ فزآیٌذ تَلیذ ضیویایی ًذارًذ .بٌابزایي قبل اس خَردى غذا
فکز کٌین ٍ درست غذایواى را اًتخاب کٌین تا بِ حفاظت اس هحیط سیست کوک
کٌین.
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ٍرٍد شزکت فاضالب تْزاى بِ فزآیٌذ جایشُ کار سالن
در سطح اّتوام بِ کار سالن
هخاطبیي  :عوَم
در راستای دستیاتی تِ چطن اًذاس تیست سالِ کطَر
ٍ تِ دًثال اجزای تزًاهِ ّای پٌج سالِ تَسؼِ
اقتصادی-اجتواػی دٍلت جوَْری اسالهی ایزاى ،کِ
در افشایص رضذ اقتصادی ٍ صٌؼتی کطَر ػشیش
اسالهی در ّوِ جَاًة هتجلی گزدیذُ ٍ اهیذ هی رٍد
تخص ػوذُ ای اس ًیزٍی کار را در ساسهاى ّای دٍلتی،
خصَصی ٍ ػوذتاً صٌؼتی جذب ًوایذّ .ن اکٌَى
تسیاری اس ساسهاى ّا ٍ صٌایغ کطَر تا تْزُ گیزی اس
کارضٌاساى ٍ هذیزاى آگاُ ٍ هتؼْذ ٍ آضٌا تِ حَسُ
ّای سالهت ٍ ایوٌی اس طزیق کارتزد تزًاهِ ّای
هزتثط ًظیز ... ٍ HSE ٍ 5S ٍ IMS ٍ OHSAS 18000
اقذام تِ سالن ساسی ٍ ایوي ساسی فؼالیت ّا ٍ هحیط کار خَد ًوَدُ اًذ .اها تا تَجِ تِ جایگاُ ٍاالی اًساى در
ضزیؼت هقذس اسالم ٍ ًقص هحَری ًیزٍی اًساًی در تَسؼِ پایذار کطَر لشٍم تَجِ تیص اس پیص تِ هقَلِ
سالهت ٍ ایوٌی ضغلی احساس هی گزدد کِ ًیاسهٌذ گستزش

"فزٌّگ سالهت ٍ ایوٌی " در هحیط ّای

کاری ٍ تثذیل آى تِ ػٌَاى یک "ارسش" در ساسهاى ّا هی تاضذ.
اس ایي رٍ ضثکِ حاهیاى کار سالن توٌظَر هؼزفی ٍ تقذیز اس تجارب هَفق ساسهاى ّا ٍ صٌایغ پیطزٍ ٍ
تزگشیذُ در ایي حَسُ اقذام تِ تزگشاری "جطٌَارُ ٍ جایشُ کار سالن " تا هَضَع ارتقای سالهت ٍ ایوٌی در
هحیط کار ًوَدُ تا تا تَسؼِ داًص فٌی ٍ تخصصی کارضٌاساى ٍ هذیزاى ٍ ،تزٍیج فزٌّگ سالهت ٍ ایوٌی در
ساسهاى ّا ٍ تْزُ هٌذی آًاى اس دستأٍردّای جذیذ در ایي حیطِ تأثیزگذار تاضذ .تِ ایي هٌظَر طزح اٍلیِ
"الگَی جاهغ ارسیاتی ٍ اتقای سالهت ٍ ایوٌی هحیط کار (هذل کار سالن) " در سال  1386تْیِ ٍ تِ ضوارُ
 11083در کتاتخاًِ هلی جوَْری اسالهی ایزاى ثثت اثز گزدیذً .ظام ارسیاتی آى ًیش در سال  1387تا حوایت
ٍسارت صٌایغ ٍ هؼادى (ٍقت) ،ضزکت تْیِ ٍ تَلیذ هَاد هؼذًی ایزاى ٍ اًجوي کار سالن صٌفی کارفزهایاى
صٌؼت سیواى تِ آسهایص گذاضتِ ضذ .در سال  1388اٍلیي جطٌَارُ کار سالن ٍ ّوایص ارتقای سالهت ٍ
ایوٌی هحیط کار تِ هٌظَر اػالم ایي ًتایج تزگشار گزدیذ .در سال
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 1389دٍهیي جطٌَراُ تا ّذف تثییي

تیطتز هثاًی ػلوی هذل کار سالن در داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى تزگشار ضذ .در سال

ً 1390یش در خالل

سَهیي دٍرُ جطٌَارُ کار سالن سَهیي تجزتِ جایشُ کار سالن تِ صَرت هحذٍد در تؼذادی اس هحیط ّای کار
صٌؼتی ٍ هؼذًی کِ فضایی هطاتِ پایلَت اٍلیِ را داضتٌذ هجذداً تِ اجزا درآهذ تا اهکاى هقایسِ ًتایج ٍ
یافتِ ّای ارسیاتی تزاساس هذل تا دٍرُ اٍل ایجاد ضَد.
شرکت فاضالب تهران ویس ایه افتخار را دارد که بعىًان یکی از سازماوها در راستای ارتقای سالمت ي ایمىی
محیط کار خًد  ،در سطح اهتمام به کار سالم در سال  1391به شبکه حامیان کار سالم بپیًوذد ي فعالیت های
خًد را مطابق با مذل کار سالم ادامه دهذ.

تِ اهیذ رٍسی کِ کارکٌاى ٍ کارفزهایاى تذاًٌذ ،تخَاٌّذ ٍ تتَاًٌذ سالن ٍ ایوي کار ٍ سًذگی کٌٌذ؛ سالهت ٍ
ایوٌی خَد ،ساسهاى ٍ هطتزیاى ضاى را تَسؼِ دٌّذ؛ در جاهؼِ ای سًذگی کٌٌذ کِ تِ آًاى اجاسُ سالن تَدى،
سالن هاًذى ٍ سالن تز ضذى را تذّذ ٍ قذرت تصوین گیزی تزای سالهت ٍ ایوٌی خَد ،ساسهاى ،جاهؼِ ٍ
جْاى ضاى را داضتِ تاضٌذ.
هعزفی شبکِ حاهیاى کار سالن
ضثکِ حاهیاى کاس سالن ،هجوَعِ ای اص ساصهاى ّای هشدم ًْاد است کِ تا هطاسکت اًجوي علوی آهَصش تْذاضت ٍ
استقای سالهت ایشاى ،اًجوي علَم ایوٌی ایشاى ،اًجوي جَاهع ایشاى ،هَسسِ تیي الوللی سالهت پشٍفسَس سویعی،
هَسسِ استقای کاس سالن تعٌَاى دتیشخاًِ دائوی ٍ تا ّوکاسی علوی گشٍُ آهَصش تْذاضت ٍ استقای سالهت داًطکذُ
تْذاضت داًطگاُ علَم پضضکی تْشاى ٍ پطتیثاًی ضَسای سیاست گزاسی جاهعِ ایوي ضْش تْشاى تَجَد آهذُ است.
اص آًجایی کِ سٍیکشدّای استقای سالهتً ،قص هْوی دس ایجاد یک هحیظ قادسکٌٌذُ ٍ ًیض حوایت کٌٌذُ اص سفتاسّای جذیذ
فشدی ٍ ساصهاًی داسًذ ،جلة حوایت ّوِ جاًثِ ًیض تِ عٌَاى عٌصشی کلیذی دس فشآیٌذّای استقای سالهت ٍ ایوي هحیظ
کاس تِ پایذاسی تشًاهِ ّای هَسد ًظش کوک هی کٌٌذ .ضثکِ حاهیاى کاس سالن ،تِ هٌظَس تشٍیج تشًاهِ ّای هؤثش سالهت ٍ
ایوٌی جاهعِ ًگش ٍ تشای تَسعِ استقای سالهت ٍ ایوٌی دس هحیظ کاس تش اتخار ّوضهاى سیاست ّای حاهی سالهت ٍ ایوٌی
ٍ تشقشاسی استثاط استشاتژیک تشای تغییش سفتاسّای فشدی ،گشٍّی ٍ ساصهاًی تأکیذ داضتِ تا هَجة تقَیت ٌّجاسّای
تْذاضتی ٍ ایوٌی دس هحیظ کاس ٍ جاهعِ ضًَذ.
لزا ،ایجاد ٍ تَسعِ ضثکِ ّای اجتواعی اص حاهیاى سالهت ٍ ایوٌی دس هحیظ کاسّ ،وچٌیي ایجاد اهکاى اسصیاتی ّای دسٍى ٍ
تشٍى ساصهاًی ،ضٌاسایی ًقاط قَت ٍ فشصت ّای تْثَد ساصهاى ّا تشای استقای سالهت ٍ ایوٌی؛ هعشفی ساصهاى ّای
تشگضیذُ کاس سالن ٍ اعطای " جایضُ هلی کاس سالن" ٍ اقذاهاتی اص ایي دست تا ایجاد پطتَاًِ ای اص فشٌّگ ساصهاًی ،تالش
ّایی است کِ دس توام هَقعیت ّای کاسی تِ کاس هی سًٍذ؛ ٍ تیاًگش جذیت ساصهاى ّای عضَ دس حفظ ٍ استقای سالهت ٍ
ایوٌی کاسکٌاى ،خاًَادُ ّا ،جاهعِ هحصَالت ٍ خذهات ضاى هی تاضٌذ.

4

اّذاف ضثکِ حاهیاى کار سالن ػثارتٌذ اس:


ایجاد یک ضثکِ حوایت اجتواػی اس ساسهاى ّا ٍ هذیزاى آًاى ،هتخصصاى ٍ کارضٌاساى سالهت ایوٌی
ٍ هحیط سیست



پطتیثاًی ػلوی ٍ اجزایی اس فؼالیت ّای ارتقای سالهت ٍ ایوٌی در هحیط ّای کار



ایجاد فضای ػلوی ٍ اهکاى هؼزفی ٍ ارائِ آخزیي دستأٍردّای ػلوی ٍ تخصصی در سهیٌِ ایوٌی ٍ
تْذاضت ضغلی



تِ اضتزاک گذاضتي تجزتیات ٍ هَفقیت ّای ساسهاى ّا در اهز سالهت  ،ایوٌی ٍ حفظ هحیط سیست



تَسؼِ ٍ تزٍیج هفاّین آهَسش ٍ ارتقای سالهت در هحیط کار



تَسؼِ ٍ تزٍیج تؼْذ ٍ فزٌّگ سالهت ٍ ایوٌی در هحیط کار



ایجاد فضای ّن اًذیطی ٍ اًتقال تجارب هذیزاى ٍ هتخصصاى سالهت ٍ ایوٌی کطَر



کوک تِ ایجاد هحیط ّای اجتواػی ارتقاء دٌّذُ سالهت در هحل کار



ارسیاتی ٍضؼیت سالهت ٍ ایوٌی هحیط کار کطَر ٍ هؼزفی صٌایغ تزتز اس ًظز تَجِ ،اّتوام ٍ حوایت اس
اقذاهات کار سالن تا ایجاد فضای رقاتتی در ایي حَسُ

چطن اًذاسّای ػوذُ تزًاهِ ّای ارتقای سالهت ٍ ایوٌی در هحیط کار ػثارتٌذ اس:


یک هحل کار سالن ،فزصت دٍ جاًثِ ای را ّن تزای کارفزهایاىّ ٍ ،ن تزای کارهٌذاى ٍ خاًَادُ ّایطاى ایجاد
هی کٌذ کِ در آى پیزٍی اس ػادات خَب سالهت ٍ ایوٌی هٌجز تِ افشایص تْزُ ٍری ٍ رضایت ساسهاًی ٍ
فزدی خَاّذ ضذ.



ارتقای سالهت ٍ ایوٌی هحیط کار ضاهل تؼْذ ساسهاًی پایذار تِ سالهت ٍ ایوٌی ّوِ کارکٌاى ساسهاى است.
هذل کار سالن هذل جاهؼی است کِ چْار ػاهل هْن کارکٌاى ،هحیط فیشیکی کار  ،ساسهکاى ٍ جاهؼِ تَجِ
هی کٌذ.



هْوتزیي ّذف تزًاهِ ّای ارتقای سالهت ٍ ایوٌی در هذل کار سالن ،تْثَد ضیَُ ّای کار ٍ سًذگی سَدهٌذ
تزای ارتقای سالهت ٍ ایوٌی است.



ّذف کلیِ هذاخالت ارتقای سالهت ٍ ایوٌی هحیط کار  ،تضویي این هَضَع است کِ ّیچگًَِ آسیة یا
تیواری تِ ٍسیلِ کار یا در هحل کار تِ ٍجَد ًیایذ  ٍ ،در صَرت اهکاى حتی حضَر در هحل کار هَجة ارتقای
سالهت ٍ ایوٌی جسوی ٍ رٍاًی افزاد ضَد.



ارتقای سالهت ٍ ایوٌی هحیط کار هی تَاًذ ضاهل ّز چیشی تاضذ کِ ّذف آى تَاًوٌذ اسشی افزاد تزای
داضتي "احساسی خَب" اس کار ٍ سًذگی است.
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ّذف هذل کار سالن ایي است کِ فزٌّگی را ایجاد ًوایذ کِ ًیاسّای فزدی ٍ ساسهاًی تزای ارتقای سالهت ٍ
ایوٌی را تزآٍردُ ساسد ٍ تزای آًْا ارسش قائل ضَد.



تزًاهِ کار سالن ،ضاهل تالش ّای هذاٍم ٍ ساسگار تزای ارتقای سالهت ٍ ایوٌی ساسهاًی ٍ فزدی است کِ اس
طزیق تْیٌِ ساسی هحیط اجتواػی ،اقتصادی  ،هحیط فزٌّگی ٍ ساختاری ساسهاى اجزا هی ضَد.

هعزفی ًشاى جایشُ کار سالن
پس اس طزاحی هذل کار سالن تِ دًثال ًطاًی تَدین کِ در یک
ًگاُ توام هفاّین هزتثط تا کار ،هحیط کار ٍ خطزات ٍ اثزات آى را
تز سالهت ٍ ایوٌی آًاى ًطاى دّذ ٍ پیام ها را تزای تأهیي
هحیطی کِ ًِ تٌْا تزای سالهتی افزاد هضز ًثاضذ تلکِ حاهی ٍ
ارتقادٌّذُ سالهت اًساى تاضذ را تیاى ًوایذ .پس اس جستجَی
فزاٍاى در هٌاتغ هتؼذد کلیذّای هٌاسثی را یافتین ٍ تا قزار دادى
آًْا در کٌار یکذیگز تِ ًطاًی رسیذین کِ اس سِ جشء تطکیل
ضذُ است :گل ًیلَفز  ،تزای هؼٌی ػام سالهتی کِ هی تَاًذ اس
هحیطی آلَدُ تِ ػَاهل سیاى آٍر هاًٌذ هحیط کار سز تزآٍرد

؛

آدهک  ،تِ ػٌَاى ًطاى اًساًی کِ در هحیطی ًاهتؼادل سخت در
حال کار ٍ تالش است در حالی کِ سالهتی را تِ ّوزاُ دارد

؛ٍ

پایِ ای کِ ًطاى اس ضزایط کار ٍ چزخص آى ًوادی اس حزکت ٍ پَیایی آى رٍ تِ تؼالی ٍ رضذ است

 .تِ ایي

هٌظَر هفاّین ّز یک اس اجشاء ًطاى کار سالن را تِ ضزح سیز تقذین هی کٌین:
ًیلَفز
گل ًیلَفز یک ًطاًِ تاریخی است ،کِ در ستاى ساًسکزیت پادها ) ،(padmaدر ستاى چیٌی لی یي َّا
) ، (lien-huaتِ ستاى صاپٌی رًگِ ) ٍ (Rangeدر اًگلیسی لَتَس ) (Lotusاست کِ در ٌّذٍ ،تَدیسن ٍ ادیاى
هصزی همذس ضٌختِ ضذُ استً .یلَفز آتی (لَتَس) ًَعی سًثك آتی است کِ تا رضذ در آتْای گِل آلَد
(هاًٌذ هحیط کار)  ،ضکَفِ هی دّذ ٍ تِ ّویي دلیل هظْز خلَظ ٍ رستاخیش ضٌاختِ هی ضَد.
ًیلَفز در ضزق تاستاى ّواى لذر اّویت دارد کِ گل رس در غزب .الِْ ّای فٌیمی تِ عٌَاى لذرت
آفزیٌٌذگی خَد ،گل ًیلَفز در دست دارًذ .ایي گل در فزٌّگ چیٌیً ،واد پاکی ،حفاظت ،ظزافت رٍحاًی،
صلح ٍ تارٍری هی تاضذ .آًْا ّوچٌیي گل ًیلَفز را هظْز گذضتِ ٍ حال ٍ آیٌذُ هی داًٌذ ،سیزا گیاّی است
کِ در یک سهاى ،غٌچِ هی دّذ ،گل هی کٌذ ٍ داًِ هی دّذّ .ویي طَر ًواد ًجاتت ٍ پاکی است ،تِ ایي
دلیل کِ اس آتْای آلَدُ تیزٍى هی آیذ اها آلَدگی آى را ًوی پذیزدً .یلَفز آتی ّوچٌیي یکی اس ّطت ًطاًِ
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سعادت در تَدیسن ٍ تِ عٌَاى ًوادی اس ّواٌّگی کیْاًی تِ کار رفتِ است .اس ایي رٍ در فزٌّگ ٌّذی ،گل
ًیلَفز گلی است کِ اس خَد تِ ٍجَد آهذُ ٍ ًاهیزاست ٍ ًواد جْاى تِ ضوار هی رٍد.
هعزٍف است لَتَس ایزاًی کِ ّوٌام ٍ ًظیز لَتَس ٌّذ است ّواى ًیلَفز آتی است کِ در استخزّا ٍ
هزداب ّا ٍ چطوِ ّای صرف ایزاى هی رٍیذ ٍ گلی سفیذ یا صَرتی رًگ تشرگ ٍ سیثا تا تَیی خَش ٍ هالین
دارد ٍ تا تزآهذى آفتاب تاس ٍ تا فزٍ رفتي آى تستِ هی ضَد ،اس ایي رٍ گل ًیلَفز هظْز تجذیذ حیات ضوسی تِ
ضوار هی رفت .پس هظْز ّوِ رٍضٌگزی ّا ،آفزیٌص ،تارٍری ،سالهت ،تجذیذ حیات ٍ تی هزگ است ٍ تذیي
اًگیشُ هظْز خَرضیذ است.
لَتَس یک گل ٍرجاًٍذ (همذس) ٍ ًوادیي (سوثلیک) است لذا در فزٌّگ ایزاى تاستاىّ ،ن گل ًیلَفز
را در تخت جوطیذ ٍ در ًمص تزجستِ ّای آى هطاّذُ هی کٌین ،در حجاری ّای طاق تستاى کزهاًطاُ ّن
گل ًیلَفز هزتَط تِ سهاى ساساًیاى دیذُ هی ضَد ٍ در آرایص ساختواى ّایی کِ جٌثِ هذّثی ٍ هیٌَیی
داضت ٍ تسیار کاچال ّای (اتشار) دیگز آى سهاى ،اس ًمَش سالِ ٍ تزگ آى سَد فزاٍاى جستِ اًذ.
اصَالً چٌیي پیذاست کِ گل ًیلَفز تزای آریاییاى تاستاى ،هظْز پیذایص هیٌَیی ٍ جاٍداًگی تَد سیزا
"ًیلَفز آتی تٌْا آفزیذُ ای است کِ در هزداب ّای خاهَضی ٍ تی جٌة ٍ جَش پذیذ هی آیذ " ً .یلَفز ،
ًواد کوال است سیزا دایزُ خَد اس ایي جْت کِ کاهل تزیي ضکل استً ،واد کوال تِ ضوار هی آیذ.

ًیلَفز

یعٌی ضکفتي هعٌَی ،سیزا ریطِ ّایص در لجي ّای هزداب است ٍ تا ایي حال تِ سوت تاال ٍ آسواى هی رٍیذ،
اس آب ّای تیزُ خارج هی ضَد ٍ گل ّایص سیز ًَر خَرضیذ ٍ رٍضٌایی آسواى رضذ هی کٌٌذ .ریطِ ّای
ًیلَفز هظْز هاًذگاری ٍ سالِ اش ًواد تٌذًاف است کِ اًساى را تِ اصلص پیًَذ هی دّذ ٍ گلص پزتَّای
خَرضیذ را تذاعی هی کٌٌذ.

آدهک
در جایگاُ سالِ ی گل ًیلَفز آتی آدهکی تِ ًطاى ًیزٍی اًساًی (کارکٌاى ساسهاى) لزار گزفتِ کِ هتصل
تِ آى تَدُ ٍ تا در اختیار داضتي ًیلَفز سالهت ٍ جاٍداًگی تِ ّوزاُ آى رٍ تِ رضذ ،تعالیًَ ،ر ٍ ّذایت است،
کِ کٌایِ اس اّذاف کار سالن در دستیاتی تِ تَسعِ پایذار ٍ تعالی ساسهاًی اس طزیك حفظ ٍ ارتمای سالهت ٍ
ایوٌی کارکٌاى دارد.

پایِ
آدهکی کِ ًیلَفز سالهت ٍ جاٍداًگی را در اختیار دارد تز رٍی سطحی ایستادُ کِ ًاّوَار ٍ ًاهتعادل
است ،کِ ایي تِ ضزایط هحیط ّای کاری اضارُ دارد کِ در کٌار عَاهل اختصاصی سیاى آٍر هحیط کار،
هتغیزّای سیاسی-اجتواعی-التصادی تز سالهت ٍ ایوٌی کارکٌاى اثز هی گذارًذ اها ّوچٌاى پَیا ٍ رٍ تِ
تاالستّ .وچٌیي چزخص هَجَد در پایِ تٌذیس کِ در جْت چزخِ دهیٌگ
حزکت ًوَدُ  ،اضارُ تِ تأکیذ هذل تز ارسیاتی ٍ تاسًگزی ٍ کار سیستوی دارد.
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)(Plan, Do, Check, Action

تا اضارُ تِ تعاریف ٍ هفاّین فَقً ،طاى

"کار سالن " اضارُ تِ فعالیت ّایی دارد کِ در هحیط کار تِ

عٌَاى هحیطی کِ هی تَاًذ تِ سالهت افزاد آسیة ٍارد کٌذ ،الذاهاتی را تزًاهِ ریشی ،اجزاء ٍ ارسیاتی هی
کٌذ کِ هٌجز تِ ارتمای سالهت ٍ ایوٌی ًیزٍی کار ،رضذ ٍ تعالی ساسهاًی ٍ در ًْایت تَسعِ پایذار کطَر
خَاّذ ضذ.

ساسهاى جْاًی بْذاشت ) (WHOبزای هحیط کار سالن یک تعزیف پیشٌْاد دادُ است):(February 2010

مح
محیط کار سالم  ،یطی است هک مدریان و کارکنان ربای بهبود مستمر فرآینداههمکاری می کنند؛ ات سالمت ،ایمنی و احساس خوب بودن

کارکنان را حفظ کرده ،ارتقا داده و محیط کار را مبتنی رب نیازاهی شناسایی شده زری پایدا ر نمایند:
 نگرانی اهی سالمت و ایمنی رد محیط کار
 نگرانی اهی سالمت ،ایمنی و احساس خوب بودن رد محیط روانی-اجتماعی کار شامل سازماندهی کار و فرهنگ محیط کار
 منابع سالمت شخصی رد محیط کار
 شیوه اهیی ربای جلب مشارکت اهی اجتماعی رد ارتقای سالمت کارکنان ،خانواده اهی ایشان و دیگر اعضای اجتماع
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رٍس جْاًی هبارسُ با دخاًیات 10 -خزداد (هعادل )2013 May 31
دخاًیات ضص هیلیَى هصشف کٌٌذُ سا ّش سالِ هی کطذ .دس ًتیجِ صٌعت دخاًیات ًیاص تِ جزب
هطتشیاى جذیذ خَاّذ داضت تا ایي هطتشیاى کطتِ ضذُ سا جایگضیي کٌذ تا تتَاًذ حیات پایذاس
کسة ٍکاس فشٍش دخاًیات تَلیذی خَد سا هذیشیت کٌذ ٍسَد هٌاسة داضتِ تاضذ ٍ تعٌَاى ّستِ
اصلی استشاتژی صٌعتی تشای فشٍش هحصَالت دخاًیات ،تثلیغات ،تشٍیج ٍ حوایت الصم است.
پس توٌظَس پیطگیشی اص ایي سخذاد ٍ کاّص هصشف دخاًیات:

تبلیغات ،تزٍیج ٍ حوایت اس دخاًیات هوٌَع
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