
                                                                            

 
 معاونت بهداشتی                                                                                   

  

            1397معاينات سالمت شغلي در سال  فراخوان صدور مجوز انجام    

 

معاينات سالمت شغلی مصوب مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش  11/2/92مورخ  187/100استناد بخشنامه شماره به 

پزشکان متخصص طب کار که عالقمند به فعاليت در زمينه  /پزشکی و دستورالعمل اجرايی بخشنامه مذکور از کليه پزشکان عمومی

 از مورخهر با در دست داشتن مدارک ذيل ايد براي ثبت نام و اخذ مجوز مذکومعاينات سالمت شغلی می باشند دعوت می نم

بلوار واقع در  تربت حيدريهمحيط و حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  سالمت ادارهبه  8/10/97لغايت  24/9/97

 مايند.فرمراجعه  10و8بين قره نی  –شهيد قره نی 

 

 : پزشکان عمومي در قالب مطب توسطمدارک مورد نياز جهت دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي -1

 کارت ملی و کارت نظام پزشکی، اصل و کپی شناسنامه-1

 3×4يک قطعه عکس -2

 اصل و کپی پروانه مطب-3

 ه نامه )داراي کد رهگيري( مطبارارائه اصل و کپی سند مالکيت يا اج-4

 گواهی تاسيس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه -5

ها در شيفت صبح و عصر از واحد نظارت بر درمان معاونت  درمانگاهعنوان مسئول فنی در ساير مراکز و  گواهی عدم فعاليت به-6

 درمان دانشگاه 

 داشتی دانشگاه معاونت بهو حرفه اي محيط  سالمتتاييديه بهداشتی محل مطب از واحد -7

کشور يا کپی مدرک ثبت شده در سامانه آموزش مداوم  سال اخير 2امتياز در  25طب کار معادل  زي مدونکپی گواهی بازآمو-8

MPH بهداشت حرفه اي 

 گواهی عدم سوء پيشينه انتظامی از سازمان نظام پزشکی-9

 آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر-10

 (2در فراخوان )ضميمه شماره م تکميل شده ثبت نام فر-11

 

 : پزشکان عمومي شاغل در واحد کاريرک مورد نياز جهت دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي توسط امد-2

 ، کارت ملی و کارت نظام پزشکیاصل و کپی شناسنامه-1

 3×4دو قطعه عکس -2

 اصل و کپی پروانه مطب-3

سال اخير ثبت شده در سامانه آموزش مداوم کشور يا کپی مدرک  2امتياز در  25کپی گواهی بازآموزي مدون طب کار معادل -4

MPH بهداشت حرفه اي 



 

 ساعت در ماه با هر واحد کاري( 50ا واحد کاري )حداقل ينات شغلی تمام وقت يا پاره وقت بقرارداد معا-5

 از سازمان نظام پزشکی گواهی عدم سوء پيشينه انتظامی-6

 آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر-7

 (2فرم ثبت نام تکميل شده )ضميمه شماره -8

 

 : در قالب مرکز تخصصي طب کارمدارک مورد نياز جهت دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي -3

 اصل و تصوير پروانه بهره برداري مرکز تخصصی طب کار -1

 فنی مرکز تخصصی طب کاراصل و تصوير پروانه مسئول -2

 (1فرم درخواست تکميل شده )ضميمه شماره -3

 

 : متخصصين طب کار در قالب مطبمدارک مورد نياز جهت دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي -4

 کارت ملی و کارت نظام پزشکی،اصل و تصوير شناسنامه-1

 3×4دو قطعه عکس -2

 اصل و تصوير پروانه مطب-3

 تصوير سند مالکيت يا اجاره نامه )داراي کد رهگيري( مطبارائه اصل و -4

 رمان معاونت درمان دانشگاه گواهی تاسيس مطب از واحد نظارت بر د-5

 رمان معاونت درمان دانشگاه ها از واحد نظارت بر د گواهی عدم فعاليت و مسئول فنی بودن در ساير مراکز و درمانگاه-6

 و حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه  محيط سالمتحد تاييديه بهداشتی محل مطب از وا-7

 گواهی عدم سوء پيشينه از سازمان نظام پزشکی-8

 آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر-9

 (1فرم درخواست تکميل شده )ضميمه شماره -10

 

 : متخصصين طب کار شاغل در واحد کاريمدارک مورد نياز جهت دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي -5

 ، کارت ملی و کارت نظام پزشکیاصل و کپی شناسنامه-1

 3×4دو قطعه عکس -2

 اصل و کپی پروانه مطب -3

 ساعت در ماه با هر واحد کاري( 50قرارداد تمام وقت يا پاره وقت با واحد کاري )حداقل -4

 گواهی عدم سوء پيشينه انتظامی از سازمان نظام پزشکی-5

 مخدرآزمايش عدم اعتياد به مواد -6

 (1فرم درخواست تکميل شده )ضميمه شماره -7

 

 کرات مهم : تذ

        مدارک شخصاً به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیبا در دست داشتن روزهاي تعيين شده  درمتقاضيان بايستی  -1

 خطيبیآقاي مهندس  -ايواحد بهداشت حرفه  -سالمت محيط و حرفه اي ادارهد و مدارک را به مراجعه نماينتربت حيدريه 

 تحويل دهند.

 



 

، مدارک ايشان در کميته بررسی ارائه دهندرا  آنرا کامل تحويل ندهند يا بعد از زمان تعيين شده خود افرادي که مدارک  -2

 .نخواهد شد

        کان پذيرتنها صدور يک نوع مجوز )مطب / واحد کاري( ام، براي پزشکان داراي صالحيت انجام معاينات سالمت شغلی  -3

 می باشد.

پزشکانی که در استخدام رسمی / پيمانی مراکز دولتی و ، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  32ماده  2با توجه به تبصره  -4

 عمومی غير دولتی می باشند مجاز به ثبت نام نخواهند بود.

 فردي مشخص و محرز گردد مجوز صادره لغو می گردد.ي مجوز عدم صحت و درستی مدارک در صورتی که قبل و بعد از اعطا -5

 .و در شهرستانها حداقل براي يک پزشک صالحيت دار مجوز صادر می گردد صدور مجوز بر اساس نياز دانشگاه می باشد -6

 

 تربت حيدريهمحيط و حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  سالمت اداره                            

 52241550تلفن   - 10و  8بين قره ني  -بلوار شهيد قره نيآدرس :                                       

 



 



 


