
  آئین نامه تاسیس کلینیک هاي طب کار

 ( 1343دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب   قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،4 و 3 – 2 – 1این آئین نامه به استناد 
 ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزرات بهداشت ، درمان و آموزش 14و  12- 11 – 7 – 6با اصالحات بعدي ) و بندهاي 

 1365اجرایی آن مصوب سال   قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آئین نامه8 و ماده 1367مصوب  پزشکی
 :مرکز سالمت محیط و کار تهیه و به شرح ذیل اعالم می گردد  و تکالیف قانونی1366هیئت محترم وزیران و اصالحات سال 

 
 فصل اول : تعاریف

 . شغلی می پردازد  طب کار رشته اي از طب است که به پیشگیري ، تشخیص و درمان بیماریهاي– 1ماده 
نامیده می شود به محلی گفته می شود که با بهره گیري از   کلینیک طب کار که در این آئین نامه به اختصار کلینیک– 2ماده 

، ارزیابی تواناییهاي  تستهاي عملکرد ریوي ، ارگومتري ، نوار قلب ، ادیومتري ، ارزیابی تواناییهاي بینایی تجهیزات الزم براي انجام
رادیولوژي و اندازه گیریهاي محیطی به ارائه خدمات تخصصی  هوشیاري و عملکردي و با استفاده از نتایج تستهاي آزمایشگاهی ،

شغلی افراد ،  کنترل ، غربالگري ، معاینات سالمت شغلی ، تعیین میزان ناتوانی ، تواناییها و تناسب سالمت شغلی نظیر پیشیگیري و
  . تشخیص و درمان بیماریهاي ناشی از کار می پردازد

گواهینامه رسمی  طب کار به کسی اطالق می شود که عالوه بر داشتن درجه دکترا در طب داراي دانشنامه یا  متخصص– 3ماده 
 طب کار باشد تخصصی تایید شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در رشته

قانونی هستند که از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش   پروانه هاي تاسیس ، بهره برداري و مسئول فنی پروانه هاي– 4ماده 
 قانونی بعنوان مجوز فعالیت در کلینیک صادر می شوند پزشکی پس از تصویب کمیسیون

وزارت  اختصار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت به مرکز سالمت محیط کار و کار  در آوین نامه به– 5ماده 
دانشگاه / دانشکده به کمیسیون تشخیص امور  بهداشت مرکز به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 ( با 1334مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال   قانون مربوط به20پزشکی موضوع ماده 
 هاي قانونی گفته می شود بعدي ) کمیسیون قانونی و به پروانه هاي تاسیس ، بهره برداري و مسئوالن فنی پروانه اصالحات

  فصل دوم

  شرایط تاسیس و بهره برداري

قانونی و اخذ موافقت  اجاره تاسیس کلینیک طب کار به اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی پس از تصویب کمیسیون – 6ماده 
 : می شود اصولی از مراجع ذیصالح ( وزارت / دانشگاه ) با شرایط ذیل داده

  الف ) اشخاص حقیقی متقاضی تاسیس باید داراي مدرك تخصصی طب کار باشند



موسسین آن افراد مندرج در بند الف این  ب ) در صورتیکه متقاضی تاسیس کلینیک یک موسسه حقوقی باشد باید حداقل یکی از
 قانون اساسی 141الف این ماده را بعنوان موسس کلینیک معرفی نمایند . رعایت اصل  ماده بوده یا فرد داراي شرایط مندرج در بند

 موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی الزامی است براي

  . تابعه دانشگاههاي علوم پزشکی کشور از شرایط مندرج در این بند مستثنی می باشند  مراکز آموزشی و درمانی– 1تبصره 

باید موسسه حقوقی عضو جدید   ماه6 در صورت خروج متخصص طب کار از موسسه حقوقی ، حداکثر ظرف مدت – 2تبصره 
 موسسه صالحیت کار را از دست خواهد داد متخصص طب کار بعنوان موسس معرفی نماید در غیر این صورت

 به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در صورتی می توانند تقاضاي تاسیس ج ) نهادها و موسسات دولتی یا وابسته
خدمات موضوع این آئین نامه در اساسنامه آنها  کلینیک طب کار نمایند که عالوه بر دارا بودن شرایط مندرج در این آئین نامه ارائه

 پیش بینی شده باشد

غیر از پرسنل موسسه یا  موسسات دولتی یا غیردولتی که بر طبق اساسنامه تاسیس ، ارائه خدمات پزشکی به افراد د ) نهادها و .
محسوب نمی گردد در صورت تاسیس کلینیک طب کار مجازند فقط  نهاد مذکور جزء شرح وظایف یا فعالیتهاي آن نهاد یا موسسه

  . استخدامی با آن نهاد با موسسه دارند خدمات طب کار ارائه نمایند به افرادي که رابطه

غیردولتی بطور همزمان باشد و یک   هر متخصص طب کار می تواند موسس حداکثر یک کلینیک دولتی و یک کلینیک– 7ماده 
  . دو کلینیک دولتی باشد متخصص نمی تواند همزمان موسس دو کلینیک غیردولتی یا

تائید صالحیت توسط کمیسیون قانونی   پروانه مسئول فنی کلینیک به پزشکان متخصص طب کار واجد شرایط پس از– 8ماده 
  . داده خواهد شد

 . نامه اجرایی قانونی تاسیس مطب جهت تصدي پست مسئولیت فنی الزامی است  رعایت مفاد آئین– 9ماده 
این آئین نامه ذکر شده  هر متخصص طب کار می تواند با توجه به ثابت بودن سقف تعداد معاینات سالیانه که در – 10ماده 

در دو شیفت کاري بطور غیرهمزمان و با رعایت سقف مجاز  حداکثر مسئولیت فنی یک کلینیک دولتی و یک کلینیک غیردولتی را
 یک متخصص نمی تواند همزمان مسئولیت فنی دو کلینیک غیردولتی یا دو کلینیک دولتی را معاینات هر متخصص بعهده گیرد و

می باشد و حضور مسئول فنی در شیفت  بعهده بگیرد . پروانه قانونی صادره نیز صرفا براي شیفت کاري مندرج در پروانه معتبر
  . مورد نظر الزامی می باشد

  : تاسیس و مراحل صدور موافقت اصولی و بهره برداري و پروانه هاي قانونی به شرح زیر است  درخواست– 11ماده 
 سالمت دانشگاه / دانشگاه مربوطه الف ) درخواست کتبی تاسیس همراه با ارائه مدارك مورد نیاز به معاونت درمان یا

 دانشگاه ) جهت بررسی در کمیسیون قانونی – ب ) ارسال پرونده به مراجع ذیصالح ( وزارت

 در کمیسیون قانونی و صدور موافقت اصولی ج ) تائید و تصویب صالحیت موسس / موسسین

 مراجع ذیصالح ( وزارت / دانشگاه ) و ارائه مدارك مربوطه د ) انعقاد قرارداد تاسیس بین متقاضی و



 مسئوالن فنی و سایر مدارك در کمیسیون قانونی / ه ) بررسی صالحیت مسئول

 مسئوالن فنی / و ) تائید مدارك و صالحیت مسئول

 ز ) صدور پروانه هاي تاسیس بهره برداري و مسئول/ مسئوالن فنی

  آغاز فعالیت کلینیک و اعالم شروع بکار به دانشگاه مربوطه ( ح

معاونت بهداشتی  % پرسنل واجد شرایط و اخذ تائیدیه بهداشتی از50پروانه بهره برداري معرفی حداقل   - براي اخذ1تبصره 
  . دانشگاه الزامی است

فقط می توانند مسئولیت فنی و یا همکاري یک کلینیک طب کار غیر دولتی را در   کارمندان دولت و وابسته به دولت– 2تبصره 
 اداري تقبل نمایند ساعات غیر

  .  مسئول فنی کلینیک می تواند موسس کلینیک نیز باشد– 3تبصره 

  فصل سوم

  وظایف موسس یا موسسان 

  : کار به شرح ذیل می باشد  اهم وظایف موسسات کلینیک طب– 12ماده 

کارکنان واجد شرایط براي کلینیک بر اساس ضوابط و استانداردهاي مربوطه   انتخاب و معرفی مسئول / مسئوالن فنی و کلیه–الف 
 پروانه هاي قانونی جهت صدور

آن توسط کمیسیون قانونی می تواند درخواست تغییر وي را   موسس در صورت تخلف مسئول از وظایف قانونی و احراز– 1تبصره 
 .نماید

  عمومی و ملزومات مورد نیاز بر اساس استاندارهاي مربوطه  تامین تجهیزات–ب 

  پیشنهادات مسئول فنی کلینیک در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط و رعایت آنها  اجراي نظریات و–ج 

  . رعایت کلیه ضوابط ، مقررات ، دستورالعملها و تعرفه هاي مصوب مراجع ذیصالح قانونی – د

  بیماران  برنامه ریزي و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق–ه 

 کلینیک  نظارت بر حسن اجراي استاندارهاي مربوطه به تابلو و نیز سرنسخه هاي–و 



امکانات و تامین تجهیزات عمومی و ملزومات   حفظ استانداردهاي کمی و کیفی ساختمان ، تجهیزات ، تاسیسات ، وسایل و–ز 
 . مورد نیاز بر اساس استاندارهاي موجود

  خدمات طب کار  اخذ تائیدیه علمی از مسئوالن فنی قبل از انعقاد و اجراي قراردادهاي ارائه–ح 

  .  رعایت موازین اسالمی ، اخالق و نظارت بر حسن اجراي آن–ط 

 فصل چهارم

 وظایف مسئول یا مسئوالن فنی

  این آئین نامه بوده و مسئولیت2فردي است که داراي مدرك تخصصی طب کار مطابق با ماده   مسئول فنی کلینیک– 13ماده 
  :فنی کلینیک طب کار عبارتند از فنی و علمی کلیه خدمات ارائه شده در کلینیک بر عهده وي می باشد . اهم وظایف مسئول

 
  شده توسط کلینیک  نظارت مستمر و فعال بر کلیه خدمات ارائه–الف 

 تذکرات الزم به آنان  ارتقاء سطح کیفی خدمات توسط کارکنان فنی کلینیک و ابالغ–ب 

   بررسی و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در کلینیک–ج 

  نظارت فنی بر عملکرد کلیه پرسنل فنی کلینیک – د

  قسمتهاي مختلف کلینیک و نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده  تهیه و تنظیم برنامه کاري–ه 

  و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات  نظارت بر کیفیت–و 

  پرونده پزشکی کلیه مراجعین  نظارت بر تهیه ، تنظیم و نگهداري–ز 

  و سرنسخه هاي کلینیک و ارائه پیشنهادات الزم به موسس یا موسسان  نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو–ح 

زمانی ابالغ شده به  تکمیل و ارسال فرمهاي گزارش دهی و نظام آماري طراحی شده تسوط وزارت بهداشت در مقاطع  تهیه و–ط 
 . دانشگاه / دانشکده بر اساس ضوابط ابالغی وزارت متبوع

می گردد با رعایت اصل امانت  گزارش مواردي از بیماریهاي شغلی که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده تعیین – ي
  . ابالغی وزارت بهداشت داري به مراجع قانونی ذیربط بر اساس دستورالعملهاي

به موسس یا موسسان کلینیک و پیگیري اقدامات اجرایی و در صورت   ابالغ تذکرات فنی به کلیه کارکنان فنی و اداري و نیز–ك 
  دانشگاه / دانشکده هاي ذیربط تخطی اعالم مراتب به



 نیز موازین اسالمی ، اخالقی ، فنی و نظارت بر حسن اجراي آنها  رعایت کلیه مقررات و دستورالعملهاي وزارت و–ل 

 تائید کتبی مفاد قراردادهاي ارائه خدمات طب کار از نظر فنی و پزشکی  نظارت علمی و–م 

  جلسات هماهنگی تشکیل شده از طرف دانشگاه / دانشکده ذیربط  شرکت در–ن 

 . پذیرش و ارائه خدمات به مراجعین  تعیین اولویت–ث 

  فصل پنجم

  شرایط ساختمانی ، تجهیزات و پرسنلی

بردوتی باید منطبق با  کلینیک و تعداد اطاقها و کلیه شرایط الزم براي تهویه ، نور ، سیستمهاي حرارتی و  ساختمان– 14ماده 
  دانشگاه / دانشکده مربوطه قرار گیرد اصول بهداشتی و فنی بوده و مورد قبول و تصویب وزارت با

کلینیک شامل دو اطاق و یک سالن انتظار با امکانات کافی می باشد و باید پیش بینی   حداقل تعداداطاق براي تاسیس– 15ماده 
  متر باشد 70 الزم براي کلیه اقدامات ایمنی از جمله اطفاي حریق شده باشد حداقل مساحت کلینیک باید هاي

  . ضوابط اعالم شده از سوي وزارت باشد  دفع فاضالب و زباله هاي کلینیک باید طبق مقررات و– 16ماده 
 .عالوه بر یک نفر متخصص طب کار بعنوان مسئول فنی ، شامل موارد زیر است  حداقل پرسنل مورد نیاز کلینیک– 17ماده 

آئین نامه معاینات  نفر کارشناس بهداشت حرفه اي جهت ارزیابی و گزارش بهداشت حرفه اي محیط کار مذکور در  یک–الف 
 سالمت شغلی

  یک نفر اودیولوژیست جهت انجام ادیومتري–ب 

  یک نفر منشی با حداقل مدرك دیپلم جهت امور عمومی کلینیک – ج

 داراي استاندارد تجهیزات مورد نیاز کلینیک شامل یک اطاقک اکوستیک و دستگاه ادیومتري ، اسپیرومتري  حداقل– 18ماده 
ATS ، پاراوان و سایر تجهیزات و ملزومات اداري می باشد یک دستگاه کامپیوتر با تجهیزات جانبی ، تخت و وسایل معاینه 

کلینیک  کلینیک به توسعه و ارائه خدمات رادیولوژي ، آزمایشگاهی ، اندازه گیریهاي محیطی توسط  در صورت تمایل– 19ماده 
طرف وزارت توسط کلینیک تامین شده وو مجوز  باید فضاي فیزیکی ، تجهیزات و پرسنل مورد نیاز مطابق با مقررات اعالم شده از

  . قانونی مربوطه اخذ گردد

بر ضوابط و دستورالعملهاي وزارت  مندرجات تابلوي کلینیک باید طبق پروانه صادره و از نظر ابعاد ، تعداد و ... منطبق – 20ماده 
  . یا سازمان نظام پزشکی باشد

  فصل ششم



  سایر مقررات 

قانونی متوفی مکلفند ظرف مدت دوسال از تاریخ فوت با ارائه گواهی انحصار   در صورتیکه موسس فوت نماید وراث– 21ماده  
از تائید صالحیت فرد  به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه بعنوان موسس جدید اقدام نمایند . پس وراثت نسبت

وي صادر خواهد شد در این مدت مسئول فنی کلینیک با  معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه تاسیس جدید کلینیک بنام
  کلینیک را اداره نماید موافقت وراث قانونی می تواند

  طبق قوانین مربوط به موسسات حقوقی عمل خواهد شد  در صورتی که موسس کلینیک از اشخاص حقوقی باشد–تبصره 

باید در  علت از کارافتادگی قادر به اداره کلینیک طب کار نباشد خود او یا نماینده قانونی وي  در صورتیکه موسس به– 22ماده 
جانشین ( موسس ) اقدام نمایند . پس از تائید   ماهه نسبت به معرفی فرد دیگر واجد شرایط این آئین نامه بعنوان6یک مهلت 

  قانونی پروانه تاسیس بنام وي صادر می گردد صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون

نماید و یا به هر علت دیگر قادر به انجام وظایف محوله نباشد موسس موظف است   در صورتیکه مسئول فنی فوت– 23ماده 
صالحیت فرد معرفی شده توسط   ماه فرد دیگر واجد شرایط این آئین نامه را بجاي وي معرفی نماید . پس از تائید3ظرف  حداکثر

  .در این فاصله کلینیک مجاز به ارائه خدمت نمی باشد کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی بنام وي صادر می گردد

به اداره  و مسئول فنی کلینیک طب کار یک فرد واحد باشد و فوت نماید و یا به هر علت دیگر قادر  در صورتیکه موسس– 24ماده 
صورت تمایل به ادامه فعالیت کلینیک باید فرد دیگر  کلینیک نباشد بر حسب مورد وراثت و یا نماینده قانونی وي و یا خود او در

قانونی پروانه  بعنوان جانشین معرفی نمایند . پس از تائید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون واجد شرایط این آئین نامه را
 تاسیس و مسئول فنی جدید به نام وي صادر می گردد

کتبی به موسس و معاونت  صورتیکه مسئول فنی طب کار نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطور  در– 25ماده 
نماید . در ظرف این مدت موسس موظف است نسبت به معرفی  درمان و بهداشتی یا سالمت دانشگاه / دانشکده مربوطه اعالم

 تا پس از تصویب و تائید صالحیت وي توسط کمیبسون قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر مسئول فنی جایگزین اقدام نماید
  . گردد

تمام وقت جغرافیایی هستند در محل دیگري بجز   اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند تا زمانیکه– 26ماده 
 باشند . پروانه مسئول فنی براي این افراد فقط جهت مراکز آموزشی و درمانی تابعه واحدهاي وابسته به دانشگاه اشتغال داشته

  . دانشگاههاي علوم پزشکی صادر می شود

 افراد مذکور بهر دلیل با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو خواهد شد  در صورت قطع ارتباط استخدامی–تبصره 

محوله و حضور در کلینیک طب کار به مدت   در صورتیکه مسئول فنی بعلت بیماري و یا علل دیگر قادر به انجام وظایف– 27ماده 
 هفته یک فرد دیگر واجد شرایط این آئین نامه را با موافقت موسس یا موسسان بعنوان کمتر از سه ماه نباشد می تواند در عرض دو

سه ماه تجاوز کند موسس یا  جانشین خود براي این مدت معرفی نماید . در صورتیکه مدت عدم امکان حضور مسئول فنی از
بعنوان مسئول فنی معرفی تا پس از تصویب کمیسیون قانونی پروانه  موسسان موظفند فرد دیگر واجد شرایط این آئین نامه را

  . گردد مسئول فنی جدید صادر



  . ارائه خدمات نیست  در دوره عدم حضور مسئول فنی یا جانشین وي ، کلینیک مجاز به–تبصره 

  . دایر نماید  کلینیک طب کار نمی تواند کلینیک دیگري بنام شعبه– 28ماده 

معاونت درمان و بهداشت یا سالمت دانشگاه یا دانشکده   تغییر نام و محل کلینیک بایستی با اطالع قبلی و موافقت– 29ماده 
  . صورت پذیرد مربوطه و اخذ مجوز از وزارت

اي یا بدو استخدام مکلف است پس از اخذ مجوز کلینیک   هر کلینیک طب کار در صورت تمایل به انجام معاینات دوره– 30ماده 
 دانشگاه مربوطه ثبت نام نموده و کد نظام سالمت شغلی خود را جهت شروع فعالیت در این در نظام جامع سالمت شغلی معاونت

  زمینه دریافت نماید

 


