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  1 صفحه

 

 آئين نامه معاینات سالمت شغلی
 

قــانون تشــکيالت و وظــایف وزرات  1مــاده  2قــانون کــار جمهـوری اســالمی ایــران، بنــد   92ایـن آئــين نامــه براســاس مــاده  
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولـت جهـت    54آئين نامه اجرائی ماده  1بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده 

ظ سالمت شـاغلين توسـط مرکـز سـالمت محـيط و کـار وزارت بهداشـت بعنـوان سياسـتگذار و          صيانت از نيروی کار و حف
 . باشدمجری نظام جامع سالمت شغلی کشور مشتمل بر مواد ذیل تهيه و از تاریخ تصویب الزم الجرا می

 
 تعاریف  :فصل اول

 
ای اسـت کـه بـا هـدف حفـظ و ارتقـاء        منظور از معاینات سالمت شغلی، معاینات بدو استخدام و معاینـات دوره  -1 ماده

این معاینات طبق مقررات قانونی توسط پزشکان و کلينيک های واجد شـرایط و مجـاز از   . گيردسالمت شاغلين انجام می
 . گيردطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت دستورالعملهای صادره و موازین علمی صورت می

ی که براساس ایـن آئـين نامـه مـورد معاینـه قـرار مـی گيرنـد بایـد پرونـده پزشـکی براسـاس             برای تمامی افراد -1 تبصره
 . ددستورالعملهای صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکيل گرد

 . پزشک معاینه کننده باید گزارش بهداشت حرفه ای محيط کار فرد را اخذ کرده و در معاینه مد نظر قرار دهد -2تبصره 
اطالعات و نتایج معاینات بعمل آمده باید براساس نظام جامع آماری سالمت شـغلی در فرمهـای مصـوب و نـرم      -3تبصره 

افزار مربوطه ابالغی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و در پرونـده پزشـکی فـرد معاینـه شـده قـرار       
 . داده شود

تکميل و ارسال فرمهای مصوب گـزارش دهـی بـه بيماریهـای  شـغلی مطـابق        کان معاینه کننده موظف بهشپز -4تبصره 
 . دستورالعملهای صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند

کليه هزینه های انجام معاینات و اقدامات تشخيصی مربوطه بر اساس تعرفه های مصـوب بـه عهـده کـار فرمـا       -5تبصره 
 . باشندمی

ها، موسسـات و شـرکتها و   از واحدهای کاری در این آئين نامه کارگاهها، کارخانجات، سازمانها، وزارتخانه منظور -2ماده 
 . باشدسایر مراکز اعم از بخش دولتی، غير دولتی و عمومی می

منظور از پزشک شاغل در واحدهای کاری، پزشک متخصص طب کار یا پزشک عمومی واجد شـرایط اسـت کـه     -3ماده 
 . ارداد تمام وقت یا پاره وقت حداقل یکساله با واحد کاری مربوطه باشددارای قر

و بـه مرکـز سـالمت محـيط و     » وزارت« در این آئين نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی   -4ماده 
 . شودمی گفته» دانشکده / دانشگاه « و به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی » مرکز« کار 

 
 افراد مجاز به انجام معاینات سالمت شغلی :فصل دوم

   
ی وزارت بهداشت، درمان و ومتخصصين طب کار دارای دانشنامه یا گواهينامه رسمی تخصصی تایيد شده از س -5ماده 

 . باشندآموزش پزشکی با رعایت مفاد این آئين نامه مجاز به انجام معاینات سالمت شغلی می
سـال قبـل بعـالوه     2امتيـاز مربوطـه حـداکثر طـی      25زشکان عمومی با گذراندن بازآموزی مدون طب کار و اخذ پ -6ماده 

ابالغی از سـوی مرکـز سـالمت محـيط و کـار وزارت بهداشـت، همـراه بـا         » معاینات شغلی « آموزش ساليانه غير مدون 
دانشـکده  / سـالمت دانشـگاه  / نت بهداشـتی سال سابقه کار مرتبط با خدمات سالمت شغلی مورد تایيد معاو 2داشتن 

مربوطه با رعایت مفاد این آئين نامه و پس از ثبت نـام و اخـذ مجـوز قـانونی مجازنـد بـه انجـام معاینـات سـالمت شـغلی           
تمدید مجوز فعاليت پزشکان عمومی مجاز بـه انجـام معاینـات سـالمت شـغلی منـوط بـه ارائـه گـواهی امـوزش           . بپردازند

 . باشدمعاینات و بازآموزی مدون طب کار دوساالنه میساليانه غير مدون 
ایـن   6و  5توسط پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی موضوع ماده  امعاینات موضوع این آئين نامه صرف -7ماده 

      پزشـکان دارای سـایر مـدارک تخصصـی پزشـکی مجـاز بـه انجـام معاینـات سـالمت شـغلی             گيـرد و آئين نامه انجـام مـی  
 . باشندنمی
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 شيوه های ارائه خدمت :فصل سوم

  
  :تواند انجام گيردمعاینات سالمت شغلی توسلی متخصصين طب کار به هرکدام از حالتهای زیر می -8ماده 
تاسـيس  » هـای طـب کـار    تاسـيس کلينيـک  « کلينيک طب کار که با مسئوليت فنی متخصص طـب کـار وفـق آئـين      )الف

 . اندگردیده
شـرایط  بـه   ؛ها در صورتی که مجوز فعاليت در یکی از دانشگاههای مراکـز اسـتان را داشـته باشـند    این کلينيک -1تبصره 

 .باشندرعایت مفاد این آئين نامه مجاز به انجام معاینات سالمت شغلی برای واحدهای کاری در سطح استان می
مجازند پـس از اعـالم    ؛انشگاههای مرکز استان را دارندهای طب کار که مجوز فعاليت در یکی از دکليه کلينيک -2تبصره 

دانشکده هـای همـان اسـتان بـه کليـه واحـدهای کـاری        / سالمت سایر دانشگاهها/ کتبی ساالنه به معاونت بهداشتی
 . نفر شاغل  در سطح تمام استان خدمات موضوع این آئين نامه را ارائه دهند 49بيش از 

س از اعالم کتبی و ثبت نام در معاونت بهداشتی دانشگاه مجاز بـه انجـام معاینـات    متخصصين طب کار دارای مطب پ )ب
 . سالمت شغلی در  حوزه پروانه مطب خود، با رعایت مفاد این آئين نامه می باشند

متخصصين طب کار دارای پروانه مطب بدون تاسيس کلينيک طب کار یا مطب، که بعنوان پزشک شـاغل در واحـدهای    )ج
و رعایت مفاد این آئـين نامـه، و بـا اطـالع      3قرارداد پيمانی وفق ماده / ه پروانه مطب خود به صورت استخدامیکاری حوز

 . معاونت بهداشتی دانشگاه به معاینات سالمت شغلی می پردازند
حـد  وا 5مجازند در صورت عدم تاسيس کلينيک طب کار یا مطـب سـاليانه حـداکثر در    ) ج(متخصصين موضوع بند  -1تبصره

 . کاری واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاینات سالمت شغلی بپردازند
  

فقط  8عقد قرارداد انجام آزمایش های مورد نياز در معاینات سالمت شغلی با متخصصين طب کار موضوع ماده  -2تبصره 
بایسـت ایـن   مـی  ؛ه ارائـه خـدمت  توسط کلينيک های طب کار ممکن بوده و در صورت انجام معاینات در سایر اشکال شيو

های همکار معاینات سالمت شغلی دارای مجـوز  های طب کار یا مستقميما توسط آزمایشگاهها از طریق کلينيکآزمایش
 . از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گيرد

بـا تاآيـد برانجـام معاينـات در      نامهاين آئين 6معاينات سالمت شغلي توسط پزشكان عمومي واجد شرايط ماده  -9ماده 
  :آارگاههاي آوچك به هر آدام از حالتهاي زير مي تواند انجام گيرد

پزشكان عمومي داراي مطب فعال آه به انجام معاينات سالمت شغلي در حوزه پروانه مطب خود، بـا رعايـت مفـاد     )الف
 . اين آئين نامه مي پردازند

قرارداد پيماني آه در حوزه پروانه مطب خود / هاي آاري به صورت استخداميپزشكان عمومي بعنوان شاغل در واحد )ب
 . و رعايت مفاد اين آئين نامه، به معاينات سالمت شغلي مي پردازند 3وفق ماده 

واحد آاري واقع در حوزه پروانه مطب خود بـه انجـام    2مجازند ساليانه حداآثر در  9پزشكان موضوع بند ب ماده  -1تبصره 
 . ات سالمت شغلي بپردازندمعاين
مجاز به عقد قرارداد انجـام خـدمات پاراآلينيـك مـورد نيـاز در معاينـات سـالمت شـغلي          9پزشكان موضوع ماده  -2 تبصره

هاي طب آار يا ساير مراآز صـالحيتدار داراي مجـوز از   بايست مستقيما از افراد صالحيتدار، آلينيكنبوده و اين خدمات مي
 . مان و آموزش پزشكي اخذ گرددوزارت بهداشت، در

 
 سقف مجاز ارائه خدمات  :فصل چهارم

 
 . نفر در سال معاينه سالمت شغلي بعمل آورد 17000هر متخصص طب آار واجد شرايط مجاز است حداآثر از  -10ماده 
نفـر در   5000هر پزشك عمومي واجد شرايط مندرج در اين آئين نامه مجـاز اسـت حـداآثر بـه معاينـه شـغلي        -11ماده 

 . سال بپردازد
هر پزشك عمومي در صورت داشتن مدرك ام پي اچ بهداشت حرفه اي مي تواند حـداآثر بـه معاينـات شـغلي      -1تبصره 
 . نفر در سال بپردازد7000
 50-499سقف انجام معاينات سالمت شغلي براي پزشكان عمومي واجد شرايط بـراي واحـدهاي آـاري داراي     -2 تبصره

شـاغل   50نفر در سال بوده و مابقي ظرفيت فقـط مـي توانـد از واحـدهاي آـاري داراي آمتـر از        1500نفر شاغل حداآثر 
 . تامين شود

  نفـر شـاغل   499پزشكان عمومي مجاز به انجام معاينـات سـالمت شـغلي در واحـدهاي آـاري داراي بـيش از        -3تبصره 
نفـر تحـت پوشـش هـر اسـتان از       499شاغلين واحدهاي آاري داراي بـيش از  و در صورتي آه مجموع تعداد . باشندنمي

تعـداد سـقف مجـاز    % 70مجموع تعداد سقف مجاز معاينات متخصصين طب آار فعال در حوزه آن استان بيشـتر بـود يـا از    
توسـط   براسـاس جـدولي آـه سـاالنه    ) 499( معاينات متخصصين طب آار فعال در حوزه آن استان آمتر باشد، ايـن عـدد   

 . مرآز سالمت محيط و آار تهيه و اعالم مي گردد به ترتيب بيشتر يا آمتر خواهد شد
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  شغلي شرايط ورود و اشتغال بكار در دامنه معاينات سالمت :فصل پنجم

 
قبل از شروع به فعاليـت آليـه پزشـكان متخصـص طـب آـار واجـد شـرايط داوطلـب فعاليـت در زمينـه معاينـات              -12ماده 

 : ي در هر شكل اعم از آلينيك، مطب يا پزشك شاغل در واحد آاري مراحل زير ميبايست طي گرددسالمت شغل
/ زمينه انجام معاينات سالمت شغلي به همـراه مـدارك مربوطـه بـه معاونـت بهداشـتي       رارائه در خواست فعاليت د )الف

 . دانشكده/ سالمت دانشگاه
/ سـالمت دانشـگاه  / مفـاد آئـين نامـه، توسـط معاونـت بهداشـتي       بررسي و تاييد صحت و مطابقت مـدارك بـا مـدارك    )ب

 . دانشكده
هـاي مجـاز بـه انجـام معاينـات سـالمت شـغلي        يا آلينيك مربوطه در ليست پزشكان و آلينيك/ ورود اسم متخصص و )ج

 . دانشكده/ سالمت دانشگاه/ توسط معاونت بهداشتي
 . تخصيص و اعالم آد معاينات سالمت شغلي براي پزشك )د
 . صدور مجوز معاينات سالمت شغلي )ه
 . شروع به فعاليت و ارائه اطالعات مربوطه مطابق نظام جامع آماري سالمت شغلي )و

براي شروع به فعاليت آليه پزشكان عمومي واجد شرايط داوطلب فعاليت در زمينه معاينـات سـالمت شـغلي     -13ماده 
 : ك شاغل واحد آاري ميبايست مراحل زير طي گردددر هر شكل اعم از پزشك داراي مطب فعال يا پزش

/ ارائه درخواست فعاليت در زمينه انجام معاينات سالمت شغلي بـه همـراه مـدارك مربوطـه بـه معاونـت بهداشـتي        )الف
 . دانشكده/ سالمت دانشگاه

 . دانشكده/ شگاهسالمت دان/ بررسي و تاييد صحت و مطابقت مدارك با مفاد آئين نامه، توسط معاونت بهداشتي )ب
 : محاسبه امتياز پزشك عمومي متقاضي براساس فرمول زير )ج

تعـداد سـالهاي آـار بـه عنـوان پزشـك       + تعداد سالهاي آار به عنـوان پزشـك عمـومي    = امتياز  پزشك عمومي متقاضي
امتياز  3+ ب آار امتيازي ط 25تعداد دوره هاي گذرانده باز آموزي غير مدون و مدون + سالمت شغلي در واحدهاي آاري

 .امتياز در صورت داشتن مدرك ام پي اچ بهداشت حرفه اي 3+ در صورت بومي بودن پزشك 
ورود اسم پزشك متقاضي به ليست پزشكان عمومي مجاز به ارائه خدمات معاينات سـالمت شـغلي برمبنـاي امتيـاز      )د

سالمت آه بر اساس فرمول زيـر محاسـبه   / اشتيمكتسبه با در نظر گرفتن تعداد پزشكان عمومي مورد نياز معاونت بهد
 . خواهد شد

درصـد   شـاغل ضـرب در   نفـر  500تعداد شاغلين شناسايي شده واحدهاي آـاري زيـر   = تعداد پزشكان عمومي مورد نياز 
 5000قابل انتظار پوشش معاینات تقسيم بر 

 . تخصيص و اعالم آد معاينات سالمت شغلي براي پزشك عمومي )ه
 . ز معاينات سالمت شغليصدور مجو )و
 . شروع به فعاليت و ارائه اطالعات مربوطه مطابق نظام جامع آماري سالمت شغلي )ز
 

هـای مجـاز   دانشكده ها موظفند هر سال ليست پزشـكان و آلينيـك  / سالمت دانشگاه/ معاونتهاي بهداشتي -14ماده 
 . ای کاری حوزه خود اعالم نمایندارائه خدمات را حداکثر تا پایان فروردین ماه آن سال به واحده

های مربوطه موظفنـد حـداکثر تـا پایـان دی مـاه      جهت تکميل ليست پزشکان عمومی و امتيازبندی آنها معاونت -1تبصره 
 .   آتی از پزشکان عمومی از طریق فراخوان عمومی دعوت بعمل آورند سال هرسال برای

بنـد الـف    1های موضـوع تبصـره   انشکده ها موظفند اسامی کلينيکد/ سالمت دانشگاه/ معاونتهای بهداشتی -2تبصره 
 . این آئين نامه را با درخواست کتبی کلينيک به این ليست  اضافه نمایند 9ماده 
سال یک بار با ارائه مدارک طـی دوره   مجوز معاینات سالمت شغلی دوسال اعتبار داشته و این پزشکان هردو -15ماده 

 . ير مدون تنظيمی از سوی مرکز سالمت محيط و کار باید جهت تمدید مجوز اقدام نمایندهای بازآموزی مدون و غ
کليه پزشکان واجد شرایط داوطلب فعاليت در زمينه معاینات سالمت شغلی در هر شکل اعم از کلينيـک، مطـب    -تبصره

احد کاری را بـه اطـالع معاونـت    یا پزشک شاغل در واحد کاری ميبایست پس از دریافت مجوز، شروع فعاليت خود در هر و
دانشــکده مربوطــه کتبــًا اعــالم و مطــابق نظــام جــامع آمــاری ســالمت شــغلی اطالعــات / ســالمت دانشــگاه/ بهداشــتی

 . درخواستی را ارسال نمایند
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 سایر موارد :فصل ششم

  
يت در زمينه معاینـات سـالمت   بازرسين وزارت بهداشت در امر نظارت بر معاینات سالمت شغلی، مجاز به فعال -16ماده 

 . دانشکده تابعه و یا همکاری با افراد دیگر در این خصوص نمی باشند/ شغلی در حوزه عملکرد دانشگاه
در صورتيکه پزشکان متخصص طب کار به عنوان بازرس در امر نظارت بر معاینات سالمت شـغلی فعاليـت داشـته     -تبصره

نفـر در   5000به عنوان پزشک شاغل در واحد کاری با رعایت سقف مجاز معاینات باشند تنها در ساعات غير اداری و فقط 
 . واحد کاری ارائه خدمت نمایند 5سال می توانندحداکثر به 

مشـغول  ....) درمانگاه، شرکت، مرکـز، مطـب، شـاغل در واحـد کـاری و      ( کليه پزشکانی که تحت هر عنوانی  -17ماده 
ند، موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابالغ این آئـين نامـه، طبـق مقـررات منـدرج در      انجام معاینات سالمت شغلی می باش

این آئين نامه و دستورالعمل اجرایی آن عمل نمایند و کليه واحدهای کاری مکلفند معاینات سالمت شغلی پرسنل خـود  
 . را مطابق با این آئين نامه انجام دهند

 
 تخلفات  :فصل هفتم

 
پزشکان یا کلينيک های طب کار انجـام دهنـده معاینـات سـالمت شـغلی از ضـوابط و مقـررات         در صورت تخلف -18ماده 

 : مندرج در این آیين نامه و دستورالعمل آن، به شرح زیر با آنان رفتار خواهند شد
بار اول تذکر شفاهی با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسی پرونده های معاینات سـالمت شـغلی واحـدهای کـاری      )الف
 . های ذیربطدانشکده/ سط وزارت و دانشگاهتو
 . های ذیربط حداقل به فاصله یک ماهدانشکده/ دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه بار )ب
در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات کتبی و شفاهی قبلی، حذف اسامی خاطی از ليست پزشکان و کلينيک های  )ج

 .سالمت شغلیطب کار مجاز به انجام معاینات 
براساس نوع تخلف، گزارش به کميسونهای سازمان نظام پزشکی، معاونت درمـان دانشـگاه مربوطـه و سـایر مراجـع       )د

 . ذیصالح
سـالمت  / هـا یـا افـراد در زمينـه معاینـات سـالمت شـغلی بـا موافقـت معاونـت بهداشـتی           فعاليت مجدد ایـن کلينيـک   )ه

در صورت وجود اعتراض به تصميمات موضوع بندهای . الزم امکان پذیر است دانشکده مربوطه پس از بررسيهای/ دانشگاه
 . الف، ب، ج و د، نظر مرکز سالمت محيط  و کار معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود

مرکز سالمت محيط و کار موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تـاریخ تصـویب ایـن آئـين نامـه نسـبت بـه تهيـه          -19ماده
 . رایی آن اقدام نماینددستورالعمل اج

بـه تصـویب رسـيده و از     08/05/1388باشـد و در تـاریخ   تبصره می 18بند و  23ماده  19فصل،  7این آئين نامه مشتمل بر 
جـرا بـوده و آئـين نامـه     خ تصویب برای کليه پزشکان و مراکزی که در امر معاینات سالمت شغلی فعاليت دارنـد الزم اال یتار

 .  نيز لغو می گردد) در قسمتهای مرتبط با طب کار ( وسط شرکتها و موسسات سالمت کار نحوه ارائه خدمات ت


