
 

 

 

 

 
 

 متخصصین طب کار براي شغلي سالمت معاینات مجوزو تمدید  صدور

  در قالب واحدکاري پزشكان عموميو 

 :عمل مورد مقررات

 و شیوه نامه مربوطه شغلي سالمت معاينات دستورالعمل انجام -

 :كار انجام مراحل

 مجوز اخذ مراحل : الف

 بهداشت معاونت سايت به مراجعه يا و دانشگاه بهداشت معاونت به شغلي سالمت معاينات مجوز اخذ متقاضاضي پزشكان مراجعه -1

 (خدمت میز به مراجعه) دانشگاه

 مربوطه که در سايت معاونت بهداشت دانشگاه بارگذاری شده استقید شده در دستورالعمل و شیوه نامه  اطالعات تكمیل -2

 )از دريافت مدارك ناقص معذوريم( دانشگاه بهداشت معاونت به کامل صورت به مدارك ارائه -3

 توسط معاونت بهداشت دانشگاه بودن شرايط حائز صورت در مجوز صدور و اطالعات ثبت مدارك، بررسي -4

 :مجوز دريافت جهت نياز مورد مدارك : ب

 پزشكي نظام کارت و ملي کارت شناسنامه، تصوير  -1

 عمومي مقطع در و کار طب متخصص پزشكان برای کار طب تخصص مقطع در)  تحصیل از فراغت دانشنامه يا گواهینامه تصوير -2

 (عمومي پزشكان برای

  3*4 عكس قطعه دو -3

 شهر محل واحدکاری مطب پروانه تصوير -4

 کیفری پیشینه سوء عدم گواهي -5

 ساعت در ماه با هر واحدکاری( 55قراردادرسمي تمام وقت يا پاره وقت با واحدکاری )حداقل  -6

 ( 1 پیوست) متقاضي متخصص پزشک توسط مجوز درخواست فرم تكمیل -7

 ( 2 پیوست) متقاضي عمومي پزشک توسط مجوز درخواست فرم تكمیل -8

 صورت به حتي) شب و عصر صبح، شیفت در ها درمانگاه يا مراکز ها، بیمارستان در فني مسئول بعنوان فعالیت عدم گواهي -9

 (غیرهمزمان

 .باشد دانشگاه درمان معاونت از پروانه صدور به نیاز که فعالیتي هر يا و MMT، DIC پروانه دريافت يا فني مسئول عدم گواهي  -15

  کشور مداوم آموزش سامانه در شده ثبت عمومي پزشكان برای اخیر سال 2 در  کار طب مدون دوره بازآموزی گواهي تصوير  -11

 نامه درخواست ارسال گزارش عملكرد نامبرده در خصوص انجام معاينات سالمت شغلي به معاونت بهداشت دانشگاه  -12

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريز

 دانشگاه معاونت بهداشت

شت حرهف ای کارشناسان گروه مهندسی   بهدا


