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و خدمات بهداشتي/ سرپرست محترم دانشگاه/ رييس  درماني- دانشكده علوم پزشكي

 سالم عليكم

و وظايف وزارت بهداشت،16و6،11،12،14اين بخشنامه كه بر اساس بندهاي ماده يك قانون تشكيالت

و ارتقاء سطح سالمت نيروي كار به عنوان يكي  و آموزش پزشكي، به منظور حفظ از معيارهاي توسعه درمان

و پوشش عادالنه در زمينه مراقبت بدو هاي سالمت شاغلين، انجام معاينات پايدار در كشور، افزايش دسترسي

و و هزينه اثربخشي قابل قبول، تدوين شده است به كليه دانشگاه استخدام وهادوره اي شاغلين با كيفيت مناسب

و حوزه هاي مي دانشكده هاي علوم پزشكي كشور معاونت بهداشت. گرددتابعه به شرح ذيل براي اجراء ابالغ

.موظف است بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت نمايد

 مراكز مجاز به انجام معاينات سالمت شغلي/اشخاص) الف

از-1 مراكز تخصصي طب كار كه بر اساس آيين نامه تأسيس مركز تخصصي طب كار پروانه بهره برداري

ون دانشگاهمعاونت هاي درما دانشكده هاي علوم پزشكي دريافت كرده اند با ارائه پروانه مذكور به ها

، مجاز به انجام/معاونت بهداشتي همان دانشگاه و مجوز انجام معاينات سالمت شغلي و دريافت كد دانشكده

.معاينات مذكور براي شاغلين در حوزه تعيين شده مي باشند

دانشكده/ي مطب فعال پس از اخذ مجوز از معاونت هاي بهداشتي دانشگاه كليه پزشكان متخصص طب كار دارا-2

و خدمات بهداشتي  مجاز به انجام معاينات سالمت شغلي در حوزه تعيين شده درماني-علوم پزشكي

.باشندمي

 كليه پزشكان متخصص طب كار شاغل در واحدهاي كاري پس از اخذ مجوز از معاونت هاي بهداشتي-3

و خدمات بهداشتيدانشكده/دانشگاه 4مجاز به انجام معاينات سالمت شغلي در حداكثردرماني- علوم پزشكي

. باشندواحد كاري در سال مي

، پس از اخذ مجوز از معاونت هاي بهداشتي دانشگاه-4 علوم دانشكده/كليه پزشكان عمومي داراي مطب فعال

و خدمات بهداشتي مي، مجادرماني-پزشكي .باشندز به انجام معاينات سالمت شغلي در حوزه تعيين شده

دانشكده/كليه پزشكان عمومي شاغل در واحدهاي كاري، پس از اخذ مجوز از معاونت هاي بهداشتي دانشگاه-5

و خدمات بهداشتي در4مجاز به انجام معاينات سالمت شغلي در حداكثردرماني-علوم پزشكي واحد كاري

.دباشنسال مي

.پزشكان داراي ساير مدارك تخصصي پزشكي مجاز به انجام معاينات سالمت شغلي نمي باشند-6
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 شرايط صدور مجوز معاينات سالمت شغلي)ب

يا(صدور مجوز انجام معاينات شاغلين توسط پزشكان عمومي شاغل در واحد كاري-7 داراي قرارداد تمام وقت

س از بررسي مدارك در زمينه اشتغال پزشك در واحد كاري، مدرك تحصيلي، گواهيپ) پاره وقت با واحد كاري

و تأييد صالحيت عمومي و پروانه مطب / معاونت بهداشتي دانشگاهبراي آن منطقه در بازآموزي طب كار

و خدمات بهداشتيدانشكده . انجام خواهد گرفتدرماني-علوم پزشكي

شا: تبصره .معاينات شغلي باشندانجام غلين آن مشمول واحد كاري محلي است كه

صدور مجوز انجام معاينات شاغلين توسط پزشكان عمومي داراي مطب فعال پس از بررسي مدرك تحصيلي،-8

و تأييد صالحيت عمومي براي آن منطقه در  و پروانه اشتغال پزشكي و پروانه مطب گواهي باز آموزي طب كار

و خدمات بهداشتيده دانشك/معاونت بهداشتي دانشگاه . انجام خواهد گرفتدرماني-علوم پزشكي

امتياز باز آموزي طب كار را كسب25كليه پزشكان عمومي براي دريافت مجوز معاينات شاغلين بايد حداقل-9

 پزشكان عمومي داراي گواهي. اعتبار گواهي هاي دوره هاي بازآموزي اين بند حداكثر دو سال مي باشد. نمايند

MPH با گرايش بهداشت حرفه اي از اين امر مستثني هستند .

م-10 و پوشش عادالنه، در به منظور ايجاد شرايط بهره مندي شاغلين از خدمات طب كار با كيفيت  ناسب

هايي كه براساس تاييد هيئت رئيسه دانشگاه كمبود تعداد پزشك متخصص طب كار يا پزشك عمومي دانشگاه

واحد هاي شغلي تحت پوشش وجود دارد، معاونت هاي بهداشتي/ بت به تعداد كارگاه متقاضي واجد شرايط، نس

و يا  و روستايي كه داراي متخصص طب كار و درماني دولتي اعم از شهري مي توانند در مراكز بهداشتي

و از امكانات الزم برخوردارند، معا25پزشك عمومي داراي حداقل  ينات امتياز بازآموزي طب كار مي باشند

و با تأييد معاونت بهداشت وزارت متبوع در كارگاههاي20سالمت شغلي را فقط در كارگاههاي زير  تا نفرشاغل

.انجام دهندشاغلنفر 50

صدور مجوز انجام معاينات شاغلين توسط متخصصين طب كار اعم از شاغل در واحد كاري يا داراي مطب-11

ت و يا اشتغال فعال پس از درخواست فرد متقاضي، بررسي اييديه مدرك تحصيلي، پروانه مطب براي آن منطقه

و تأييد صالحيت عمومي، توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و دانشكده/پزشك در واحد كاري علوم پزشكي

.انجام خواهد گرفتدرماني-خدمات بهداشتي

مر مجوز اعتبار مدت-12 و مطب پزشكان متخصص طب كار جهت انجام معاينات سالمت شغلي در ازكز تخصصي

مي سال پنج صدور تاريخ از بعدو باشدو مدت اعتبار مجوز پزشكان عمومي داراي امتياز باز آموزي دو سال

 شده ياد مدتدرپزشك/مركز عملكردوو مقررات ضوابطبه توجهبادر صورت درخواست متقاضي آن

قا مجوزدر صورت وجود شرايط الزم،و بررسي مجدداً .بوددهخوا تمديدبل مربوطه
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و مقررات معاونت درمانو اوديومتري انجام وتفسير اسپيرومتري-13 .مي باشد وزارت متبوع بر اساس ضوابط

طب-14 از كار مجازند جهت انجام تست مراكز تخصصي جمله اسپيرومتري، اديومتري، انواع هاي پاراكلينيك

و نظاير آن كه دار راديوگرافي، آزمايش و مجوزهاي الزم هستند با واحدهاي هاي تشخيص طبي اي شرايط

. كاري قرارداد منعقد نمايند

طب-15 و پزشكان عمومي، مجاز به عقد قرارداد انجام تست متخصصين هاي كار بدون تاسيس مركز تخصصي

و فقط مجاز به انجام اقدامات مجاز براي رشته تخصصي خود مي پزشكان. باشند پاراكلينيك نبوده

ارجاع شاغلين از طرف پزشكان مجاز. ست يا عدم درخواست خدمات پاراكلينيكي مي باشندپاسخگوي درخوا

و درمان امكانپذير است و آزمايشگاههاي داراي مجوز از وزارت بهداشت .به انجام معاينات، تنها به مراكز

و نظارت بر فعاليت اين آزمايشگاهمعرفي آزمايشگاههاي واجد صالحيت،: تبصره ها براساس اعتباربخشي

.لعمل اجرايي انجام آزمايشات معاينات سالمت شغلي مي باشندالدستور

 سقف مجاز ارائه خدمات)ج

و پزشكان عمومي مجاز به انجام معاينات 7000حداكثر سقف انجام معاينات توسط متخصصين طب كار-16

مي 5000سالمت شغلي اندارد سقف تعداد معاينات به منظور انجام معاينات با كيفيت است. باشدنفر در سال

و50براي يك پزشك نبايد از  مراكز تخصصي طب كار به شرطي. نفر در ماه تجاوز كند 1000نفر در روز

مي 17000كه داراي حداقل دو پزشك عمومي باشند، حداكثر سقف انجام معاينات  .باشدنفر در سال

سال-17 و سطح بندي خدمات  499مت شغلي كليه واحدهاي كاري داراي بيش از بمنظور استفاده بهينه از منابع

در.را از متخصصين طب كار دريافت نمايند نفر شاغل مكلفند خدمات معاينات سالمت شغلي شاغلين خود

هاي معاونت بهداشتي كه متخصص طب كار وجود ندارد يا سقف معاينات متخصصين طب كار حوزه حوزه

طب.دند از پزشكان عمومي واجد شرايط استفاده نماينتوان مربوطه تكميل شده باشد مي پزشكان متخصص

در استانهايي. سقف مجاز معاينات خود را از كارگاههاي مزبور تكميل نمايند%70كار مي توانند حداكثر تا 

نهاد نفر به تعداد كافي وجود ندارد تعيين ساالنه اين سقف با پيش 499كه واحد كاري با جمعيت شاغلين باالي 

و كار صورت مي گيرد و تائيد مركز سالمت محيط .معاونت بهداشتي
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و اختيارات)د  تكاليف
كليه پزشكاني كه مسئوليت انجام معاينات شاغلين را در محل واحد كاري برعهده خواهند داشت موظفند-18

و دوره زماني انجام نسبت به اعالم تعداد افراد تحت پوشش معاينات شاغلين، دوره زماني انجام اين معاي نات

. به مركز بهداشت شهرستان اقدام نمايند پيش از آغاز معاينات شاغلين روز3اقدامات پاراكلينيكي حداقل 

و ساير پزشكان داراي مجوز انجام ثبت اطالعات معاينات موضوع اين بخشنامه توسط متخصصين طب كار

و خودداري از آن تخلف معاينات سالمت شغلي در سامانه بازرسي مركز سالم و كار الزامي است ت محيط

.محسوب مي گردد

پزشكاني كه اقدام به انجام معاينات سالمت شغلي مي نمايند مكلفند مواردي كه نيازمند بهره مندي از خدمات-19

در. سطح باالتر مي باشند را به سطوح تخصصي مربوطه بر اساس شرايط بيمار ارجاع دهند بديهي است

كه شاغل به دليل تماس هاي شغلي با عوامل زيان آور موجود در محيط كار دچار بيماري شده صورتي 

.باشد جهت تعيين چگونگي شرايط تداوم فعاليت شغلي، ارجاع به متخصص طب كار نيز ضروري است

و-20 و شرايط كار، قابليت جسمي  كليه واحد هاي كاري مشمول اين بخشنامه بايستي با توجه به مقتضيات

رواني مورد نياز افراد استخدامي خود را براي انجام معاينات بدو استخدام اعالم وجهت اين افراد پرونده

.پزشكي مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تشكيل دهند

كليه واحد هاي كاري مشمول اين بخشنامه با همكاري پزشك مسئول معاينات سالمت شغلي بايستي گزارش-21

و عوامل زيان آور محيط نحو و اطالعات مربوط به وضعيت سالمت شاغلين و آمار ه انجام خدمات طب كار

و به مركز بهداشت شهرستان گزارش نمايند .كار را مطابق دستورالعمل ها در موعد مقرر تكميل

و خدمات بهداشتيهاها يا دانشگاهمعاونت هاي بهداشتي دانشكده-22 موظفند براساس، درماني-ي علوم پزشكي

و ارزشيابي فرايندهاي مراقبت هاي سالمت شاغلين سياست هاي وزارت متبوع نسبت به برنامه ريزي، نظارت

و  و نيز گزارش از نحوه صدور مجوزها و گزارش آن در حوزه تحت پوشش خود اقدام الزم به عمل آورده

و بهره مندي از خدمات را مطابق دستورالعمل هاي وز متوضعيت عرضه و هر شش ماه يك ارت بوع تكميل

و كار اعالم نمايندبار  .به مركز سالمت محيط
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: اقدامات زير را انجام دهند معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي مكلفند-23

هاي بازآموزي طب كار با همكاري معاونت آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي، نسبت به برگزاري دوره-الف

. يه پزشكان عمومي متقاضي واجد شرايط جهت انجام معاينات شاغلين اقدام نمايندبراي كل

 از ارائه دهندگان خدمات طب كار كه در آن نحوه انجام معاينات شاغلين، الزم را جمع آوري اطالعات-ب

و بهره مندي نيروي كار از خدمات فوق مشخص شده با و شرايط دسترسي و كميت ارائه خدمات .شدكيفيت

و وضعيت سالمت آنها/جمع آوري اطالعات كارگاه-ج و شاغلين  واحدشغلي

ـ به كارگيري فر و حقوقي مورد نياز براي تبعيت واحدهاي متخلفآد و ابزار قانوني يندهاي توجيهي، آموزشي

و طب كار  و مقررات بهداشت حرفه اي .از قوانين

مجوزها به صورت تسهيل شده براي ورود تمامي افراد اعمال مديريت به منظور ايجاد شرايط صدور-ه

.صاحب صالحيت به حوزه خدمات طب كار با هدف ايجاد پوشش صد در صد خدمات با كيفيت مناسب 

و-و و ارائه آموزش هاي توجيهي موردي و امكانات ارزيابي خطاهاي ارائه خدمات طب كار ايجاد ساختار

 گروهي به ارائه دهندگان خدمات

 برخورد قانوني در صورت تخطي از موارد مندرج در بخشنامه-ز

را-24 و مركز بهداشت شهرستان مي توانند با وقوع يكي از شرايط ذيل كارفرمايان معاونت بهداشتي دانشگاه

و بهداشت  و نيروهاي متخصص طب كار عالوه بر ارايه خدمات جاري، ملزم به بكارگيري خدمات تكميلي

: حرفه اي نمايند

يك يا چند بخش/ وجود كارگاه-لفا واحدشغلي داراي عوامل خطر با تأثيرگذاري منفي باال بر روي سالمت در

و كار   از آن براساس گزارش هاي سامانه جامع اطالعات مركز سالمت محيط

ا-ب يك يا چند بخش و شيوع بيماري هاي شغلي باالتر از حد انتظار يا به علت ناشناخته در ز يك ميزان بروز

 واحد شغلي/ كارگاه

 تخلفات)ه
و حقوقي موضوع بخشنامه-25 و فريب اشخاص حقيقي مردم حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي

و در صورت  و يا طرق ديگر را ندارند و خالف واقع بر روي تابلو، سربرگ و درج عناوين مجعول شود

ب از.دنه معرفي متخلف به مراجع قضايي اقدام نمايمشاهده، معاونت هاي بهداشتي مكلفند نسبت استفاده

و غيره توسط كليه پزشكان  عناوين گمراه كننده از جمله مركز، واحد، بخش، كلينيك، درمانگاه، شركت

طب( و پزشكان عمومي متخصصين و شاغل در واحد كاري در زمينه معاينات سالمت) كار داراي مطب فعال

ميشغلي از مصاديق تخلف  .گردد محسوب



 بسمه تعالي
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و-)غرب(شهرك قدس-تهران: نشاني پستي� و آموزش پزشكي-خيابان سيماي ايران-زرافشانبين فالمك جنوبي  ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان
http://behdasht.gov.ir:نشاني صفحه اينترنتي88364111:نمابر81452981-81452146:تلفنهاي تماس�

طب-26 و پزشكان عمومي فعال در زمينه معاينات سالمت در صورت تخلف مراكز تخصصي كار، متخصصين

و عدم  و مفاد اين بخشنامه پس از سه نوبت تذكر كتبي با فواصل حداقل يك ماهه و مقررات شغلي از ضوابط

ناس مسئول بهداشت حرفه اي، يك نفر اصالح، موضوع در كميته اي مركب از معاون بهداشتي دانشگاه، كارش

و  و رسيدگي به شكايات دانشگاه و كار، رييس بازرسي متخصص طب كار با معرفي مركز سالمت محيط

و در صورت لزوم با تشخيص اكثريت اعضاء كميته مذكور مجوز انجام  رييس دفتر حقوقي دانشگاه بررسي

ا ، بطال مي گرددمعاينات سالمت شغلي آن ها بصورت موقت يا دائم و صدور مجدد آن درصورت ابطال دائم

و طي مراحل قانوني صورت پذيرد .بايد با نظر كميته فوق

و26اين بخشنامه مشتمل بر بند در تاريخ به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ابالغ گرديده

و دستور  اجالاز تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشد و ابالغ عمل رايي آن توسط معاونت بهداشت وزارت متبوع تهيه

.خواهد شد

:رونوشت

امعاون محترم آموزشي جناب آقاي دكتر عين اللهي آموزشي الف به معاونت هاي-23و صدور دستور اجراي بند طالع جهت

 دانشگاههاي علوم پزشكي

ايسركار خانم دكتر رخشان و تهيه دستور العمل اجرايي طالعمعاون محترم بهداشت جهت

امامي رضوي معاون محترم درمان جهت اطالعدكتريآقاجناب
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