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  ......درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاونت 
  

  با سالم و احترام
نفر نماینده از بین  5با حضور کارشناسان مسئول بهداشت حرفه اي دانشگاهها و معرفی  2/11/89پیرو جلسه مورخ         

سالمت ي اجراي بهتر آئین نامه معاینات کارشناسان مذکور جهت شرکت در جلسه اي با موضوع بررسی راهکارها
با حضور نمایندگان یاد شده و جمعی از اعضاي کمیته   24/11/89به استحضار می رساند جلسه مذکور در تاریخ شغلی 

  . کشوري طب کار در این مرکز تشکیل گردید که مصوبات آن به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می گردد
  

می بایست به بخش خصوصی  واگذار شده و مراکز بهداشتی درمانی نباید با آنها  معاینات سالمت شغلی ترجیحاً -1
وارد رقابت شوند و فعالیت خود را بر نظارت متمرکز نمایند اما در شرایطی که حضور بخش خصوصی در حوزه 

فعال بودند، می توانند معاونت بهداشتی به حد کفایت نباشد، مراکز بهداشتی درمانی که تاکنون در زمینه معاینات طب کار 
نفر بر اساس  19یا  49با هدف پوشش معاینات شاغلین واحد هاي کاري کوچک به انجام معاینات واحدهاي کاري زیر 

      پزشکان عمومی این مراکز جهت انجام معاینات سالمت شغلی، . صالحدید معاونت بهداشتی منطقه مذکور بپردازند
 . سال اخیر باشند 2آموزي مدون طب کار  در امتیاز باز  25می بایست  واجد 

سال اخیر و قرارداد تمام وقت  2امتیاز بازآموزي مدون طب کاردر  25پزشکان عمومی شاغل در صنعت که داراي  -2
از معاون بهداشتی مربوطه به عنوان پزشک  اجازه کتبیمی توانند با دریافت  ،با صنعت طبق تعریف ذیل می باشند

 .نمی باشد معاینات دهاي کاري مجاز که در ذیل آمده است فعالیت نمایند و نیازي به دریافت کدهمان صنعت در واح

 
با صنعت داشته ) ساعت در ماه 100حداقل ( پزشک تمام وقت به پزشکی اطالق می گردد که قرارداد تمام وقت  - 

 . و کارفرما براي وي حق بیمه پرداخت می نماید

 
مجاز به فعالیت در آن می باشند مطابق با نامه شماره  2ی تعریف شده در بندواحدهاي کاري که پزشکان عموم - 

زیر   1390مرکز سالمت محیط و کار، در اغلب دانشگاههاي کشور در سال   29/8/89مورخ  170960/306
محدودیت فعالیتی  ،نفر شاغل  می باشد به جز دانشگاههایی که بدلیل عدم حضور متخصص طب کار 499
پزشکان عمومی در واحدهاي کاري اعمال نشده و یا بدلیل کوچک بودن صنایع و حضور متخصصان  براي
نفر تعریف  19یا  49، 99در حوزه دانشگاه مربوطه، حضور پزشکان عمومی در واحدهاي کاري زیر کار طب 

 .شده است

معاینات سالمت شغلی  نمی باشد و یا داراي کد و مجوز 2در صنایعی که پزشک شاغل در صنعت مشمول بند  -3
نیست، این پزشکان می توانند بعنوان پزشک معاینه گر با پزشک متخصص طب کار مسئول معاینات آن صنعت 

  .همکاري نمایند
همچنان به قوت خود باقی بوده و  29/8/89مورخ  170960/306سهمیه پزشک عمومی ابالغ شده طی نامه شماره   -4

   9از طریق فراخوان نسبت به جذب این پزشکان براي فعالیت مطابق با ماده  معاونتهاي محترم بهداشتی می توانند
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. آئین نامه معاینات سالمت شغلی و ارائه کد و مجوز معاینات سالمت شغلی به پذیرفته شدگان در فراخوان اقدام نمایند
اي بهداشتی براي ، رسیدگی به درخواست کمیته هاي صدور مجوز معاونته2همچنین با توجه به مصوبه شماره 

 .افزایش تعداد پزشکان عمومی به صورت موردي و با ارائه شواهد و مستندات انجام خواهد شد

آئین نامه معاینات سالمت شغلی الزم به ذکر است که این ماده فقط شامل پزشکان شده و فعالیت  16در مورد ماده  -5
 .با آنها استکارشناسان بهداشت حرفه اي در این حوزه تابع قوانین مرتبط 

  
به تصویب رسیده  ی آئین نامه معاینات سالمت شغلی شایان ذکر است در این جلسه اصالحاتی نیز در دستورالعمل اجرای

 .که اصالحیه دستورالعمل مذکور متعاقباً بطور جداگانه ارسال خواهد شد

  

  
  
  
  


