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

  
  با سالم و احترام

نفر نماینده از بین  5 هداشت حرفه اي دانشگاهها و معرفیبا حضور کارشناسان مسئول ب 2/11/89پیرو جلسه مورخ       
از معاونتهاي بهداشتی دانشگاهها در خصوص  بررسی نظرات دریافتی به منظورکارشناسان مذکور جهت شرکت در جلسه اي 

اعمال اصالحات در دستورالعمل اجرایی آئین نامه معاینات سالمت شغلی  به استحضار می رساند جلسه مذکور در تاریخ 
 با حضور ریاست محترم مرکز سالمت محیط و کار و نمایندگان یاد شده و جمعی از اعضاي کمیته کشوري طب کار  24/11/89

ل گردید که به استناد مصوبات آن، اصالحیه دستورالعمل اجرایی آئین نامه معاینات سالمت شغلی به پیوست جهت اجرا تشکی
و فایل دستورالعمل اصالح شده فوق  الزم به ذکر است که موارد اصالحی منحصراً شامل موارد ذیل می باشد. ابالغ می گردد

  :سمت اداره طب کار قابل دریافت می باشد در سایت پورتال مرکز سالمت محیط و کار در ق
 :به شرح ذیل 4- 1- 1اصالح فصل سوم تبصره  - 1

در فرمول فوق تعداد سالهاي کار بعنوان پزشک عمومی معادل تعداد سالهاي گذشته از زمان فارغ التحصیلی با حداکثر سقف 
المت شغلی در واحدهاي کاري معادل تعداد امتیاز می باشد و تعداد سالهاي کار به عنوان پزشک س 5امتیاز قابل محاسبه 

در ) مورد تائید معاونت بهداشتی مربوطه(سالهاي فعالیت در حوزه سالمت شغلی در شرکت هاي طب کار یا واحدهاي کاري 
 .گذشته مطابق ذیل تعریف می شود

رت پاره وقت بودن هر سال امتیاز و در صو 1در صورت تمام وقت بودن هر سال : سالهاي کار به عنوان پزشک سالمت شغلی
امتیاز منوط به عدم وجود سابقه تخلف و رضایت  2امتیاز و در صورت مسئول فنی شرکت طب کار بودن هر سال  5/0نیم 

  معاونت بهداشتی مربوطه از نحوه عملکرد
 :فصل دوم 3ماده  2بند  -1تبصره  -2

  :تبصره هاي ذیل این تبصره حذف و شرح این تبصره به صورت ذیل اصالح می گردد
 .پزشکان متخصص طب کار در قالب مطب مجاز به فعالیت در حوزه پروانه مطب خود می باشند - 

 :فصل سوم 3ماده 1بند  - 1تبصره  - 3

  :تبصره هاي ذیل این تبصره حذف و شرح این تبصره به صورت ذیل اصالح می گردد
 .ان عمومی در قالب مطب مجاز به فعالیت در حوزه پروانه مطب خود می باشندپزشک -

 :به شرح ذیل اضافه می گردد 5فصل سوم تبصره  4ذیل ماده  - 4

را انجام دهند لیکن براي معاینه مازاد بر  در سال نفر 10000می توانند شخصاً معاینات تا سقف  طب کار پزشکان متخصص
نفر، یک پزشک عمومی همکار در اختیار داشته و نامبرده  3500به ازاي هر  در سال، می بایست نفر 17000نفر تا سقف  10000

  .را به معاونت بهداشتی حوزه فعالیت خود معرفی نمایند
 :فصل پنجم به شرح ذیل اصالح می گردد 3ماده  - 5
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ي این دستورالعمل را بر عهده دانشکده شامل اعضاي زیر مسئولیت اجرا/کمیته صدور مجوز معاینات سالمت شغلی دانشگاه
  دارد
  .دانشکده که رییس کمیته خواهد بود/معاون بهداشتی دانشگاه - الف
  دانشکده /حرفه اي دانشگاهمحیط و مدیر گروه بهداشت  - ب
  دانشکده/کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي دانشگاه - ج
  یک نفر متخصص طب کار شاغل در دانشگاه- د

  .ا نظر رئیس کمیته می باشدانتخاب دبیر کمیته ب: تذکر
 :فصل دوم 2ماده  2تبصره  - 6

  .گردید مجوز معاینات سالمت شغلی به مدارك مورد نیاز جهت دریافت نه از سازمان نظام پزشکییگواهی عدم سوء پیشارائه 
 :فصل سوم 2ماده  1تبصره  - 7

اعطاي کد و مجوز معاینات د نیاز جهت رك مورعنوان یکی از مدابه  نه از سازمان نظام پزشکییگواهی عدم سوء پیشارائه 
  .ضافه گردیدسالمت شغلی به پزشکان عمومی پذیرفته شده در فراخوان ا

  
  
  


