دفترچه راهنمای
آزمون تعیین صالحیت مسئول بهداشت حرفه ای

به داوطلبین محترم توصیه می گردد قبل از ثبت نام در سامانه آزمون
مطالب این دفترچه را به دقت مطالعه نمایند.

http://azmoon.IOHA.ir
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اجرای آزمون

مقدمه:
با توجه به نامه معاونت محترم بداشترتو ورش ب بداشترت ما مرا و آمرور

زشتر و بره تررا  605/7256مرو

81/1/81

مسئولیت بمگشش ی آرمو "صالحیت فنی دفاتر خدمات سالمت  ،ممیزان بهداشت کار و مسئولین بهداشت حرفه ای و  " ..به"
انجمن علمی بهداشت کار ایران" وشگذش گمایا .لذش شین شنجرن تیو نامه شجمشیو بمگشش ی آرمو به ترم ییرت تراوین نرروا
شست .ثبت نا ا شین آرمو شر طمیق سامانه آرمو به آا س  http://azmoon.ioha.irشنجا مو گماا.
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توصیه ای مهم به داوطلبان:
-8اشوطلبا الر شست ا ا ج کا ملو م نا خانوشاگو و نا م مشخصاب تناسنامه شی م ش سال ع س و ترامو شطالعاب الر ایگرم
اقت و توجه کافو به عرت آو نام بایدو شست ا صو ب شعال و ش سال همگونه شطالعاب شتتبا م با اشوطلر بره عنروش متخلر
بمخو ا خوشها تا.
-7اشوطلبین ا شنتخاب حور شمتحانو م محاوایتو ناشتته و مو توشننا ا همیک شر حور هرای شمتحرانو تعیرین ترا م ترمکت
نراینا.
 -6ا زایا ثبت نا شینتمنتو تاییا صحت شطالعاب ش سالو به عدا تخص اشوطل شست .لذش بایستو اقت و توجه کافو ا شیرن
خصوص به عرت آیا .ریمش شین شطالعاب ا ترامو ماش ک شر جرله کا ب و وا به جلسه م لیست حضرو و غیراب جلسره م تررا
صنالو م گوشهو قبولو و سامانه جامع بار سو کشو ا ج مو گماا و لذش بمشی جلوگیمی شر مش الب بعرای حتررا شطالعراب ا ج
تا ا فم ثبت نا ش به اقت بم سو نراینا.
-6اشوطلبا زس شر ت ریت تقاضانامه یک نسخه زمینت شر تائیایه ثبت نا تدیه و زس شر مطالعاب منرا جاب آ م آنرمش نرشا خروا
نگداش ی نراینا.
-5آا س سامانه  http://azmoon.ioha.irشست و ترامو ممشحت ثبت نا م ا یافت کرا بم شعرال نترایهم هرننرین تررامو
شطالعیه ها ممبوط به آرمو م شر طمیق شین سامانه شنجا مو گماا.
 -2ش های ش تباطو با ابیم خانه بمگشش ی آرمو (افتم شنجرن علرو بداشتت کا شیمش ):
تلفن121-88222664 :

ایمیل:

دور نما121-88222665

azmoon@ioha.ir

آدرس :تهررران –خیابرران انقررال  -خیابرران سرردس –خیابرران پررور سررینا –دانشررهاه علرروم پزشررای تهررران –
دانشاده بهداشت –طبقه دوم ضلع شرسی

تعاریف:
مفاهیم بعضو شر شصالحاب ب ا فته ا شین افتمچه بشم ریم شست:
*مقاطع تحصیلی:
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مقاطع تحصیلو نشانگم طول ماب تحصریت و نروم مرا ک شعطرا یرو ا زایرا تحصریت شسرت کره عبا تنرا
شر.8:کررا اشنو (فرروی ازرریلم) .7کا تناسررو (لیسررانس) .6کا تررنا سررو ش تررا(فوی لیسررانس ) .4اکتررمشی
تخصصو
*رمز عبور :مش عبرو عراای شنتخرابو توسرو اشوطلر شسرت کره جدرت شسرتفاا شر سرایت تعیرین مرو
گماا .شین عاا ا ممشجعاب بعای به سامانه آرمو شستفاا مو توا.
شرایط شرکت در آزمون داوطلبان:
اشوطلبا الر شست اش شی تمشیو ییت بوا و شر لحاظ مقم شب وظیفه عرومو منعو ناشتته باتنا.
-8حاشقت اش شی ما ک کا اشنو یا باالتم تته مدناسو بداشتت حمفه شی باتنا.
 -2تمکت کلیه بار سا کا و بار سا بداشتت حمفه شی تاغت ا شین آرمو مرنوم مو باتا.
-6گوشهو قبولو به ماب  7سال شعتبا اش ا.
 -4قبولو ا آرمو م حقو فمشتم شر آننه ا استو شلعرت شبالغو ممبوطه آما شست م شیجاا نخوشها کما.
*ن ته :ا صو ب قبولو ا آرمو م ما ک قبولو ا کت کشو اش شی ش ر

ی سا شست.

مراحل آزمون:
-1ثبت نام:
*اشوطلبرا الر شسرت زررس شر مطالعره اقیررق شیرن افتمچره تخصررا" بره سررامانه شیرن آرمرو برره نشرانو
 http://azmoon.ioha.irبه منظرو ثبرت نرا م ممشجعره و نسربت بره ت ریرت فرم ثبرت نرامو شینتمنترو
شقاش نراینا(نرونه فم ا شنتدای افتمچه ا ج گمایا شست)
*چناننرره ا صررو ب بررمور مش ر لو ا هررم ممحلرره شر ثبررت نررا مجرراا ب مهیشیررا .جدررت فررع مش ر ت شر
طمیق بخش "سوشالب ا ش تباط برا سرامانه" و یرا ترراس برا افترم شنجررن مشر ت ممبوطره ش شعرال نراییرا
تا نسبت به فع آ شقاش گماا.
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*اشوطل تمکت کننا ا آرمو بایا ی ایک شقاش های ریم ش به موقع وا مدلت مقم شنجا اها:
شل )بمشی تمکت ا آرمو ثبت نا کنا.
ب)کا ب و وا به جلسه آرمو

ش ا موعا مقم شر طمیق سامانه آرمو م ا یافت اش ا.

ج)ا محت وحور شنتخابو حاضمتا ما آرمو تمکت کما وبه سوشل های آرمو زاسخ اها.
*مسئولیت صحت کلیه منا جاب ت ریت تا (منا جاب فم ثبت نا ) به عدا اشوطل خوشهابوا.
*ثبت نا آرمو شر ور  8400/5/80آغار و ور 8400/5/70زایا مو زذیما و این مهلت سابل تمدید
نیست.
*با توجه به شین ه ش سال ماش ک به صو ب شل تمونی و شست لذش آماا نروا ماش ک وشطالعاب مو ا نیار
جدت ثبت نا قبت شر تموم ثبت نا شلششمو شست (همیک با فممت  JPGوبا حجم حاشکثم600کیلو بایت)
*مبلغ الر جدت ثبت نا شولیه ا آرمو  400000یال (چدت هشش توما بوا )که به صو ب آنالین بعا شر
تاییا ماش ک ا یافت مو توا.
* ا صو ب عا تمکت ا آرمو مهشینه ثبت نا قابت بمگشت نیست .زیش شر شقاش به ثبت نا شر قطعیت
تصریم خوا شطرینا حاصت فمماییا.
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*کلیه منابع آرمو ا سایت شنجرن علرو بداشتت کا شیمش

موجوا بوا واشوطلبین جدت آمااگو ا

شمتحا مو توشننا شر لینک های موجوا ا سامانه به صو ب ی جا اشنلوا نراینا.
*ا شین او شر آرمو منابع تامت موش ا ییت شست(آخمین چاپ):
ردیف

8

منبع
کتا

تعدادصفحه

حدود مجاز مواجهه شغلی ،مرکز سالمت محیط و کار ،سال

766

،1325آخرین ویرایش

7

راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی ،مرکز سالمت

874

محیط و کار ،سال 1325

6

راهنمای تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی برای برنامه های کاری غیر

17

متعارف ،مرکز سالمت محیط و کار سال 1325

4

آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار

80

6

آئین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت

85

5

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

6

2

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

6

1

آیین نامه استقرار سیستم مدیریت سالمت کار ،کارگر و محیط کار

5

8

آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی ،دامداریها و مرغداری های

7

سراسرکشور

80

دستورالعمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشت کار دفاتر خدمات

78

سالمت

88

دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سالمت

86

87

دستورالعمل اجرایی دستورالعمل انجام معاینات سالمت شغلی

75

6

86

دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبار مواد شیمیایی و سموم

86

84

دستورالعمل تامین سالمت کار در کارگاههای کوچک دستورالعمل بازرسی

78

بهداشت کار

86

راهنمای درجه بندی کارگاهها بر اساس ریسک

1

85

راهنمای تامیل فرم بازرسی بهداشت حرفه ای

60

82

سانون تشایالت و وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشای

4

81

سانون کار جمهوری اسالمی ایران (فصل )4

6

88

برنامه خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

48

70

دستورالعمل تعیین صالحیت مسئول بهداشت حرفه ای

86

78

کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای انتشارات دانشهاه علوم پزشای

کتا
شیراز

 فصل دوم :صدا و ارتعاش (صفحات  15تا )64
 فصل سوم :شرایط جوی محیط کار (صفحات  67تا )111
 فصل چهارم :روشنایی در محیط کار (صفحات  111تا )141
 فصل پنجم :پرتوها (صفحات  141تا )122
 فصل هفتم  :روش ها و وسایل نمونه برداری از آالینده های هوای
محیط کار (صفحات  212تا )245
 فصل هشتم :سم شناسی شغلی (صفحات 247تا )318
 فصل یازدهم :ارگونومی (صفحات 322تا )425
 فصل دوازدهم :کلیات ایمنی و ارزیابی ریسک (صفحات  422تا
)472
 فصل سیزدهم :حفاظت تنفسی (صفحات  483تا )512
 فصل شانزدهم  :تشایالت بهداشت حرفه ای و سازمانهای تدوین
استاندارد (صفحات  552تا )582
 فصل هفدهم  :بهداشت حرفه ای در برخی مشاغل خاص
(صفحات 585تا )625
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*ماش کو که اشوطل بمشی ثبت نا وتمکت ا آرمو به آ نیارمنا شست به تم ییت مو باتا:
-8تصویم ع س جایا ترا

رمینه وتن

 -7تصویم ما ک تحصیلو یا گوشهو تائیا آ
-6تصویم صفحه شول تناسنامه
-4تصویم کا ب ملو( وی کا ب وزشت آ )
ناته بسیار مهم :الر شست ا ممحله ثبت نا زس شر شنتخاب هم کاش شر مراش ک فروی (برا اکرره "انتخاب
فبیل")آندا ش ا سامانه وش ا نرایا.ا غیم شینصو ب ماش ک اشوطل بمشی سامانه ثبت نخوشها تا (هم چنا زیا
موفقیت ا ثبت نا صاا توا)وا تا یخ صاو کا بم اشوطل موفق به ا یافت کا ب نخوشها تا.
ناته:باتوجه به شین ه گوشهو قبولو اش شی ع س شست م ا با گشش ی ع س زمسنلو توجه کافو اشترته باتریا
.سایش ع س بایستو طبق ضوشبو شعالمو وفاقا حوشتو شضافو باتا.

-2ویرایش اطالعات:
*شگم ا منا جاب فم ثبت نا خطایو ثبت گمایام یا ش سال ماش ک کامت نبوام متقاضو مو توشنرا
زس شر ثبت نا م نسبت به شصال شطالعاب خواشر طمیق هرین سامانه شقاش نراینا( .شر قسررت " ثبرت نرا ا
آرمو و زیگیمی")
*جدت مشاها وضعیت ثبت نا مو توش شر "بخش ثبت نا ا آرمو و زیگیمی" شقاش نروا و
جدت ویمشیش فم بم وی لینک کلیک نراییا( .تا رمانو که فم توسو کا سناس ا نشوا)
*زس شر بم سو ماش ک ش سالو وتاییا آ توسو کا تناس ممبوطهم فم جدت زماشخت هشینه آرمو
به کا بم ش سال مو توا و متقاضو بعا شر زماشخت هشینه مجار به ا یافت کرا ب و وا بره جلسره (ا
رما تعیین تا طبق جاول رما بنای) خوشها بوا ا صو ب ت ریت مراش ک گشینره ریرم نررایش
اشا مو توا.
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*رمانو که ماش ک ا حال بم سو شستم ا بخش ثبت نا و زیگیمی نوتته مو توا "بم سو توسو
کا تناس"
*ا صو ب عا ت ریت ماش ک ا خوشستوم و زماشخت وجه بعا شر تاییا ماش کم فمآینا ثبت نا کامت نبوا
وشم ا تمکت ا جلسه آرمو وجوا ناش ا.
*ا صو تو که زس شر بم سو ماش ک مشخص توا که اشوطل وشجا ی و شر تمشیو وضوشبو منا ج ا شین
افتمچه نرو باتامکا ب تمکت ا آرمو بمشی وی صاا نخوشهاتا.
* ا صو تی ه ا همممحله شر آرمو یا زس شر آ مشخص توا که ماش ک ثبت نرامو اشوطلر وشقعرو نبروا
وجعت ماش ک صو ب گمفته اشوطل به ماب حاشقت 7سال شر تمکت ا آرمو محمو خوشها تا.
* شر متقاضیا ا خوشست مو گمااکه ا صو ب عا ثبت ا سامانه ویا خا ج تا شر سیستم شقاش بره ثبرت
نا مجاا ننرایناوبمشی شطرینا شر ثبت شطالعاب شر قسرت " ثبت نا ا آرمو و زیگیمی" بم سو نراینا وا
صو ب بمور مش ت شر طمیق سیستم زاسخگویو سامانه ویا تراس برا افترم شنجررن ا سراعاب 1صرب لاایرت
84بعاشر ظدم ورهای تنبه تا چدا تنبه نسبت به فع مش ت ثبت نا شقاش نروا ویا شر طمیق ترا وشتساپ
شنجرن 08626670056نسبت به ش سال زیا شقاش نراینا.
*هرننین سیستم باریابو مش عبو ا سامانه فعال شست ا صو ب فمشموتو مرش عبرو برا وش ا کرما نرا
کا بمی و یا شیریت مش جایا بمشی ترا ش سال مو گماا.
*ا صو ب ثبت نا مجاا شم ا تاییا هیچ یک شر زمونا های ترا وجوا ناش ا م لذش ا وش ا کما شطالعراب
اقت الر ش اشتته باتیا.
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*ثبت نا ا آرمو به معنو شم ا تمکت ا آرمو نرو باتا م ترا بایا ا قسرت " ثبت نا ا آرمرو و
زیگیمی" حترا زیاا " ثبت نام شما در آزمون انجمو بدداشوت روار انورا بوا منبهنوت بو سانوا ر وند ".مشراها
نراییا.
*شطالعاب ا ج تا اقیقا ا گوشهو قبولو منع س مو گماا.لذش بایستو اقت الر ا شیرن خصروص فرمشهم
گماا.
-3دریافت کارت ورود به جلسه:
*به علت آنالین بوا آرمو م نیاری به ا یافت کا ب جلسه نیست..

* اشوطلبینو که موفق به ا یافت کا ب نشا شنامجار به تمکت ا آرمو نیستنا .شین متقاضیا مرو توشننرا
ا آرمو بعای تمکت نراینا.
*اشوطلبا مو بایست شر کا ب و وا به جلسه آرمو زمینت (سیا وسفیا)تدیه نروا وبرمشی و وا بره حرور
های آرمو م آ

ش هرمش با کا ب ملو یا تناسنامه خواش شئه نراینا .هرمش ناشترتن همیرک شر مراش ک فروی

مموج محمومیت شر و وا به جلسه وتمکت ا آرمو مو گماا.
*رما اقیق ونشانو م ا حور های بمگشش ی آرمو بم وی کا ب و وا به جلسه قیا مو گماا.
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-4برگزاری آزمون:
*رما بمگشش ی آرمو

ور زنجشنبه  8400/2/8ساعت  8صب

بطو هراهنگ به صو ب آنالین

بمگشش مو گماا.
*سوشالب آرمو تامت 46سوشل چدا گشینه شی و شر منابع شعال تا شست.
*سوشالب آرمو اش شی ش ر

ی سا شست.

*ا صو ب تاییم منابع م موضوم به شطالم تمکت کنناگا خوشها سیا.
*منابع آرمو ا رما ثبت نا ا سامانه آرمو قمش خوشها گمفت.
*آرمو اش شی نرم منفو شست.ا زاسخگویو به سوشالب اقت الر ش مبذول فمماییا.
*آا س حور های شمتحانو بطو جاشگانه ا شطالعیه های سامانه آرمو خوشها بوا.
*سوشالب به گونه شی طمشحو گمایا که نیار به شستفاا شر ماتین حساب ا آرمو نیست .لذش شر
آو ا همگونه ماتین حساب ا جلساب آرمو جاش" خوااش ی نراییا.
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-5دریافت نتیجه آزمون:
*نتایه آرمو ا تا یخو که متعاقبا شعال مو گماا ا سامانه آرمو قابت مشاها شست .اوشطلبین
مو توشننا شر بخش " ثبت نام در آزمون و پیهیری " شر نتیجه آرمو خوا مطلع تونا.
*مالک قبولو ا آرمو کس حاشقت  %20شست.
*تا  74ساعت زس شر شعال نتایه ماشوطلبین که به نتایه آرمو معتمض هستنا شر بخش ثبت
شعتمشضاب آرمو مو توشننا فقو به صو ب شینتمنتو ش سال نراینا.
-6صدور گواهی:
*به قبول تاگا ا آرمو م گوشهو قبولو با شمضای ئیس شنجرن شعطا ونتیجه به معاونت بداشتتو
ورش ب بداشتت ما ما وآمور

زشت و شعال خوشهاتا.

*ش شئه گوشهو قبولو صمفا بمشی آ استه شر متقاضیانو صاا خوشهاتا که ماش ک ا خوشستو آرمو
آنا ت ریت گمایا شست .لذش شفمشای که که ماش ک ش سالو آندا ا رما آرمو اش شی نقص بوا
شست.جدت صاو گوشهو ملش به بمطمف نروا موش ا نقص مو باتنا(ماننا گوشهو موقت تحصیلو
که تا یخ شعتبا آندا به شترا سیا شست و).......
*ا صو ب عا شحمشر ترامو تمشیو ممبوط به آرمو حتو ا صو ب کس

حانصاب قبولو شم ا

صاو گوشهو قبولو وجوا نخوشها اشتت.
* جدت صاو گوشهو قبولو بصو ب فیشی و مو بایست بعا شر مشاها گوشهو شل تمونی و صاا
تا م ا خوشست خوا ش شر طمیق سامانه ش سال نروا م و هرننین جدت ش سال گوشهو مبلغ 6000000
یال (زنجا هشش توما ) بصو ب آنالین ا سامانه زماشخت نرائیا.
*شسامو قبول تاگا شین او شرآرمو به ورش ب بداشتت ما ما وآمور
گماا.
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زشت و شعال مو

*ا صو تی ه ا ممحله تاییا ماش ک تمکت کنناگا (توسو معاونت بداشتتو محت
س ونت)مشخص گماا که ماش ک ثبت تا ا رما ثبت نا ا آرمو وشقعو نبوا (جعت
ما ک محسوب مو گماا)گوشهو قبولو به فما شعطا نشا و وجه زماشختو نیش مستما نخوشها
گمایا .هرننین فما خاطو تا 7سال حق تمکت مجاا ا آرمو

ش نخوشها اشتت .

*تمشیو شفمشای که ا همممحله شرآرمو (ثبت نا م حین آرمو مبعاشر آرمو )ممت

تخل

تا شنا بم شساس ضوشبو منا ج ا آیین نامه تخلفاب بوا و بمشبم با مقم شب با آندا بمخو ا
خوشها تا.
 -7نحوه ثبت نام در آزمون:
به اشوطلبا توصیه مو توا زس شرمطالعه اقیق شین افتمچه مطابق استو شلعرت ییت شبتاش ا آا س
 http://azmoon.ioha.irفم ثبت نا ا سایت ش ت ریت وس س نسبت به ت ریت فم ثبت نا ا آرمو
شقاش نراینا.
فرم ثبت نام سایت:
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پس از کلیک دکمه ثبت نام در صورت موفقیت آمیز بودن به صفحه "خانه" هدایت و الگین
میانید.
برای دفعات دیهر برای ورود به سایت بر روی دکمه ورود بزنید.
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 -8فرم ثبت نام در آزمون:
پس از ورود به سامانه بر روی دکمه " ثبت نام در آزمون و پیهیری" کلیک کنید .در این سسمت
میتوانید  -1اسدام به ثبت نام در آزمون دوره جاری کنید-2 .پیهیری های پس از ثبت نام و
ویرایش فرم را انجام دهید -3فرم های پر شده خودتان از دوره های سبلی را ببینید.
برای ثبت نام در آزمون بر روی کلمه "لینک" کلیک کنید.
15

پس از تامیل اطالعات صفحه اول فرم بر روی دکمه "صفحه بعدی" کلیک کنید.
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زس شر با گذش ی ماش ک الر بم وی اکره "ش سال فم " کلیک کنیا.

17

18

شطالعاب ترا جدت بم سو ماش ک به کا تناسا "شنجرن علرو بداشتت کا " ش سال خوشها تا .
تایا یکم شست تا مااشمو که کا تناسا ماش ک ترا ش بم سو ننروا شنام مو توشنیا شر هرین قسرت
شطالعاب خوا ش ویمشیش نرائیا.
بمشی ویمشیش و زیگیمی فم ش سال تا به "خانه" و "ثبت نا ا آرمو و زیگیمی" بمویا.

19

.
ن ته :مر ن شست فمشینا بم سو ماش ک رمانبم باتا.

ا ممحله کا تناسم  6وضعیت وجوا اش ا:
 -8ماش ک تاییا و جدت زماشخت بمشی ترا ش سال مو توا.
 -7ماش ک نیار به شصال اش ام که ا شین حالت فم بمشی شصال به ترا عواب اشا مو توام ما نظم باتا
که ماب رما شصال ماش ک محاوا مو باتا .
 -6ماش ک مو ا تاییا نرو باتا و ترا مجار به تمکت ا آرمو نرو باتیا.
بعا تاییا ماش کم جدت ت ریت فمشینا ثبت نا مو بایست هشینه تمکت ا آرمو
زماشخت نرائیا .
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ش بصو ب آنالین

پرداخت وجه آزمون
به قسرت "خانه" و "ثبت نا ا آرمو و زیگیمی" بمویام ا صو ب مشاها زیاا ریمم شقاش به زمشخت
وجه نرائیا:
شطالعاب ترا توسو کا تناس تائیا تا بمشی زماشخت وجه بم وی لینک کلیک کنیا.

بعا شر کلیک بم وی "لینک" ا زایین صفحه بار تا گشینه "وش یش وجه" ش شنتخاب نراییا.

21

ترا به صفحه بانک هاشیت مو تویا.
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ا صو تو که زماشخت ترا با موفقیت شنجا توا زیاا ریم ش مشاها مو فممائیا.
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ن ته :ا صو تو که ا فمشینا زماشخت مش لو بوجوا آیا و ا صو ب کسم تا مبلغ شر حساب
بان و ترام مبلغ کسم تا بم شساس قوشنین بان و به حساب ترا بمگشت اشا مو توا .ما نظم اشتته باتیا
ا صو ب ت ریت نشا فمشینا زماشخت و عا ا یافت تاییا سامانه م ثبت نا ترا ندایو تا تلقو نرو توا
ن ته :ا صو ب بمور مش ت شر طمیق قسرت " سوشالب ا ش تباط با سامانه" با ما ا ش تباط باتیا .بعا شر
ت ریت فمشینا زماشخت به قسرت "خانه" و "ثبت نا ا آرمو و زیگیمی" بمویام ترا بایا زیاا ریم ش
مشاها نرائیا
ثبت نام شما در آزمون انجمن بهداشت کار ایران با موفقیت به پایان رسید.
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با آرزوی موفقیت
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