
مجموعهدستورالعملهای

طــب صنعتــی

تهیه شده در:

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
HSE واحد سالمت کار و

1396

دســتورالعمل های موجود در این مجموعــه با هدف رعایت اصول 
و قواعــد انجام معاینات طــب صنعتی به صــورت هدفمند و نیز 
ایجــاد یکپارچگی در فعالیت هــای اجرایی مراکــز طب صنعتی، 
توســط شــورای تخصصی طب صنعتی و متخصصین طب کار در 
واحد ســامت کار و HSE تهیه شــده و کلیه حقوق آن محفوظ 
و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت می باشــد.



مجموعهدستورالعملهای

طــب صنعتــی

تألیف: دکتر افشین بلوری، دکتر کیوان کرمی فر، دکتر مرتضی داودی، دکتر هرمز حسن زاده
شورای تخصصی طب صنعتی و متخصصین طب کار با همکاری: 

ناشر: انتشارات میرماه )تلفن: 22722901-2(
طراح جلد: مهدیه ناظم زاده

گرافیک متن: رسول نقی زاده
لیتوگرافی و چاپ: نقش جوهر

صحافی: افشین
نوبت و سال انتشار: نخست / 1396

ویراست: دّوم
شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 35000 تومان

مرکز انحصاری فروش: اندیشه رفیع )66971414(
شابک:  333-305-5- 600 -978

تمامیحقوقاثربرایسازمان بهداشت و درمان صنعت نفتمحفوظاست.

تهران،خیابانکریمخانزند،خیابانبهآفرین،شماره27،سازمانبهداشتودرمانصنعتنفت)ساختمانشماره1(

واحدسالمتکاروHSEتلفنمستقیم:83306داخلی320فاکس:88909867

Health@piho.orgایمیل:

HSE واحد سالمت کار و

: مجموعه دســتورالعمل  های طب صنعتی/تالیف افشــین بلوری ... ]و دیگران[   ؛ تهیه شــده در  عنوان و نام پدیدآور 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت واحد سالمت کار و HSE  ؛ با همکاری شورای تخصصی 

طب صنعتی و متخصصین طب کار.
: ویراست ۲.  وضعیت ویراست 

: تهران : میرماه   ، ۱۳۹۶.   مشخصات نشر 
:   ۳۱۲ص. : مصور)رنگی(.   ؛ ۲۲×۲۹س م.   مشخصات ظاهری 

:   ۳50000 ریال : ۹78-۶00-۳۳۳-۳05-5  شابک 
: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 

: تالیف افشین بلوری، کیوان کرمی فر، مرتضی داودی، هرمز حسن زاده.  یادداشت 
: در چاپ قبلی افشین بلوری سرشناسه بوده است.  یادداشت 

: پزشکی صنعتی -- دستنامه ها  موضوع 
.Medicine, Industrial -- Handbooks, manuals, etc :  موضوع 

: ب ل وری ، اف ش ی ن ،   ۱۳۴0 -    شناسه افزوده 
: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. واحد سالمت کار  شناسه افزوده 

: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. شورای تخصصی طب صنعتی  شناسه افزوده 
   RC۹۶۳ /۱۳۹۶ ۳م8ب   :  رده بندی کنگره 

     ۶۱۶/۹80۳  :  رده بندی دیویی 
  50۴۹580  :  شماره کتابشناسی ملی 









 HSE واحد سالمت کار و

اعضای شورای تخصصی طب صنعتی و متخصصین طب کار
)به ترتیب حروف الفبا(

دکتر افشین بلوری
متخصص طب کار

رئیس سامت کار و HSE تهران

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

 دکتر هرمز حسن زاده
متخصص طب کار

بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق

دکتر مرتضی داودی
متخصص طب کار 

بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و لرستان

دکتر کرم رضا شفیع زاده
متخصص طب کار

رئیس سامت کار و HSE اهواز

بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

دکتر کیوان کرمی فر
متخصص طب کار 

بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

دکترسید سعید لطفی
متخصص طب کار 

رئیس سامت کار و HSE بوشهر

بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
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دستورالعملنحوهانجاممعایناتوتاییدصالحیتپزشکیبدواستخدامدرصنعتنفت1

دستورالعملنحوهانجاممعایناتدورهایدرکارکنانصنعتنفت2

دستورالعملنحوهانجاممعایناتبازگشتبهکارومعایناتتناسببرایکاردرکارکنانصنعتنفت3

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپیشازبازنشستگیدرکارکنانوزارتنفت4

دستورالعملنحوهغربالگریسالمتعمومیدرکارکنانصنعتنفت5

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیبرایکاردرفضاهایبستهومحدود6

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدررانندگانجرثقیلولیفتراک7

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرغواصانصنعتنفت8

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرمشاغلدریانوردیوکشتیرانیصنعتنفت9

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدررانندگانصنعتنفت10

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرآتشنشانانصنعتنفت11

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکناناماکنموادغذایی12

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیدرکارکنانبهداشتودرمانصنعتنفت13

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکنانOffshoreدرصنعتنفت14

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیپرتوکاراندرصنعتنفت15

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکنانحراستصنعتنفت16

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیبرایکاردرارتفاع17

دستورالعملنحوهغربالگریسالمترواندرکارکنانصنعتنفت18

دستورالعملنحوهانجاموتفسیرادیومتریدرمعایناتطبصنعتیکارکنانصنعتنفت19

راهنمایانجاموتفسیراسپیرومتریدرمعایناتکارکنانصنعتنفت20

دستورالعملنحوهصدوراستعالجیوارجاعبیمارانبهشوراهایپزشکیصنعتنفت21

دستورالعملنحوهشناسایی،گزارشدهیوثبتبیماریهایشغلیدرصنعتنفت22

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیقبلازاستفادهازرسپیراتور23

دستورالعملنحوهارزیابیشاخصهایغیبتازکاردرصنعتنفت24

راهنمایشاخصهایسالمتکارکنانصنعتنفت25



 ▪ حدود: 

کلیهمراکزسالمتکارصنعتنفت

 ▪ شرح مسئولیت ها و وظایف:

- مسئولیت تدوین، تصویب و بازنگری دستورالعمل ها: رئیسسالمتکارسازمانبامشارکتشورایتخصصیطبصنعتی

سازمان

- مسئولیت ها و شرح وظایف در اجرای دستورالعمل ها:

رئیس سالمت کار و HSE سازمان: برنامهریزیونظارتبرحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقتیمنظارتسازمان

وارائهبازخوردبهرئیسبهداشتودرمانمنطقهورئیسسالمتکارمنطقه

رئیس بهداشت و درمان منطقه: اطمینانازحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقدرخواستبازخوردازرئیسسالمت

کارمنطقهوهمکاریکاملبامعاونتسالمتورئیسسالمتکارسازمانبرایاجرایدقیقوکاملدستورالعملها

رئیس ســالمت کار منطقه: نظارتبرحســناجرایدســتورالعملهاازطریقارزیابیهایکیفیوکّمیدرفواصلزمانی

مشخصوارائهبازخوردبهمراکزسالمتکارمنطقهورئیسبهداشتودرمانمنطقهوپیگیریتمهیداتالزمبرای

برطرفکردننواقصاجراییوآموزشی

رئیس مرکز ســالمت کار پاالیشــگاه: فراهمکردنامکاناتوتسهیالتالزمبرایاجرایمناســبودقیقدستورالعملهاو

فرآیندهایاجراییمرکزسالمتکاراصلیواقماری

متخصص طب کار مسئول فنی: نظارتروزانهبرحسناجرایدستورالعملهاوفرآیندهایموجودازطریقآموزشپزشک

معاینهکننده،ارزیابیونظارتدورهایبرگردشکاروفرآیندمعایناتوارزشــیابیروزانهپروندههایمعایناتونیز

انجامکاملشرحوظایفمصوبسازمان

پزشــک صنعتی معاینه کننده: انجامدقیقوصحیحمعایناتپزشــکیطبصنعتیمطابقبافرآیندهاودســتورالعملهاو

توصیههایتکمیلیمتخصصطبکارمسئولفنی

پرستار صنعتی: انجاماسپیرومتریونوارقلب)براساسدستورالعملهایمربوطه(ونظارتبرحسنتکمیلپرسشنامههای

مورداستفادهدرمعایناتطبصنعتی

واحد HSE شــرکت مربوطه: تکمیلدقیقوصحیحوکاملفرممعرفینامهشاغلینهمراهبامهروامضاءواحدکارشناس

بهداشتحرفهایوایفایکاملنقشمشارکتیخوددرفرآیندهایمعایناتطبصنعتی

امور اداری شــرکت مربوطه: همــکاریکاملدرالزامکارکنانبهمراجعهبهمراکزســالمتکارجهــتانجاممعایناتو

پیگیریهایپزشکی

حدود، شرح مسئولیت ها و وظایف



تصویب کنندهتأیید کننده واحد مربوطهتاییدکننده سیستم استانداردتهیه کنندگانمشخصات مسئول مربوطه

نام و نام خانوادگی

امضاء

دکتر کیوان کرمی فر
دکترمرتضی داودی
دکتر افشین بلوری

دکتر هرمز حسن زاده

دکتر  پیمان فریدنیادکتر کیوان کرمی فردکتر پیمان فریدنیا

HSE واحد سالمت کار و

دستورالعمل نحوه صدور استعالجی و ارجاع بیماران به 
شوراهای پزشکی صنعت نفت

WI-03-01-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضــر توســط شــورای تخصصی طــب  صنعتی و 
متخصصین طب کار در واحد ســامت کار و HSE در خصوص شیوه 
نامــه اجرایی و قوانین مربــوط به صدور اســتعاجی و ارجاع بیماران 
به شــوراهای پزشــکی صنعت نفت تدوین شــده و کلیــه حقوق آن 
محفوظ و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت می باشد.
ایــن دســتورالعمل هــر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1390 

شماره بازنگری:  یک

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400



242 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

مقدمه:
گاهیپزشکانشاغلدربهداشتودرمانصنعتنفتازقوانینومقرراتپزشکی،بهداشتیودرمانیموجوددر اطالعوآ

وزارتنفتازمهمترینضروریاتبشــمارمیرود.اطالعازقوانینومقرراتباعثمیشودانجامامورپزشکیکارکنانتسهیل

شــدهومشــکالتاجراییواداریدرروندکاربیمارانکاهشیابد.پزشــکانصنعتیشاغلدربهداشتودرمانصنعتنفت

گاهبودهتابتوانندبادقتبیشــترنســبتبهانجاموظایف نیزبایدازقوانینومقرراتمربوطبهفعالیتهایطبصنعتیکامالآ

محولهاقدامنمایند.صدوراستعالجیوارجاعکارکنانبهشوراهایپزشکیصنعتنفتیکیازوظایفمهممراکزطبصنعتی

درصنعتنفتمیباشــد.پزشــکانصنعتیبایدازنحوهصدورگواهیهایاستراحتپزشــکیوقوانینحاکمبرآندرصنعت

گاهیازمواردلزومونحوهارجاعپروندهکارکنانبهشوراهایتخصصیجهتتعیین نفتاطالعکاملداشــتهباشند.همچنینآ

محدودیتهایپزشکی،تعیینتکلیفشــغلیوپروندههایبدواستخدامنیزازمواردمهمبشمارمیرود.بههمیندلیلشورای

گاهیبیشــترپزشکانصنعتیازنحوهصدوراستراحتهایپزشکیو تخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهمنظورآ

چگونگیارجاعپروندهکارکنانبهشوراهایپزشکی،ایندستورالعملرابهعنوانراهنماییدراینخصوصتهیهنمودهاست.این

دســتورالعمل،مراکزطبصنعتیرادرنحوهصدورگواهیهایاستراحتپزشکیوچگونگیارجاعپروندهکارکنانبهشوراهای

پزشکیبهداشتودرمانصنعتنفتکمکخواهدکرد.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرصدوراستعالجیوارجاعکارکنانبهشوراهایپزشکی

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:

-فصلدهم)خدماتبهداشتیودرمانی(-مجموعهمقرراتاداریواستخدامیشرکتملینفتایران–بهمنماه1387

-مصوباتشورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکارسازمانبهداشتودرمانصنعتنفت
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صدور گواهی استراحت پزشکی (استعالجی):
کارمندهنگامیازانجاموظایفمحولهناتوانشــناختهمیشودکهطبقتشــخیصپزشکمربوطهحالمزاجیویمانعاز

آنشــودکهدرمحلکارحاضرشــدهیابکارخودادامهدهد.ضروریاستعدمتواناییویجهتانجامکارموردتاییدمبادی

ذیربطقرارگیرد.

ضروریاستصدورگواهیاستراحتپزشکیدرکارکنانصنعتنفتبراساسجدولزیرانجامشود:

مرجع تاییدمدت استراحت پزشکی )متوالی یا متناوب(

پزشکمعالج)پزشکمعتمدشرکتیوغیرشرکتی(ازیکتا3روز

پزشکمعالج)پزشکمعتمدشرکتی(از4تا7روز

رییسبهداشتودرمانمنطقهاز8تا60روز

شورایپزشکیمعیناز61تا90روز

شورایپزشکیمنطقهبهداشتودرماناز91تا180روز

شورایعالیتخصصی181روزوبیشتر

شوراهای پزشکی در صنعت نفت:

1- شورایعالی تخصصی پزشکی وزارت نفت:
اینشــورابهمنظوراعمالکنترلونظارتالزمبرعملکردشوراهایپزشکیمراکزبهداشتودرمانتابعه،تهیهپیشنویس

دستورالعملهایمناسببرایشــوراهایپزشکیمناطقتابعهوهمچنیناظهارنظردرخصوصپروندههایارجاعیازمناطق،

دربهداشتودرمانصنعتنفتتهرانتشکیلمیگرددودارایاختیاراتستادیمیباشد.

وظایف شورایعالی در حوزه طب صنعتی:

1 تعیینتکلیفشغلیکارمندانوصدورمحدودیتهایپزشکیشش ماه و بیشتر.

2 تعیینمیزانازکارافتادگیدائمی)کلیوجزیی(ومیزاندرصدکاهشکاراییناشــییاغیرناشــیازکاردرمواردیبیشاز.

حدوداختیاراتشوراهایپزشکیمنطقه

3 تاییدگواهیهایاستراحتپزشکی بیش از 6 ماه.

2- شورای پزشکی منطقه و شورای پزشکی معین:
بهمنظورتســهیلدرامورمربوطبهکارکناندرشوراهایپزشکی،پیشگیریازطیمســافرتهایطوالنیبهتهران،درمراکز

بهداشتودرمانکهدارایبیمارستانیاپلیکلینیکتخصصیهستندتحتنظارترییسبهداشتودرمانمنطقهباهماهنگی

شورایعالیتخصصیپزشکیتشکیلمیشوند.



244 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

اعضای شورای پزشکی منطقه: 

رییسبهداشتودرمان)رییسشورا(،رییسبیمارستان،رییسپلیکلینیکتخصصی،رئیسطبصنعتی،متخصصطب

کارمنطقه،پزشکمتخصصمرتبط

وظایف شورای پزشکی منطقه در حوزه طب صنعتی:

1 تاییداستراحتپزشکیاز2 ماه تا 6 ماه درطولدرمان)متوالییامتناوب(.

2 تعیینتکلیفشغلیکارمنداندرموردمحدودیتهایپزشکی کمتر از 6 ماه.

3 تصویبوتاییداعزامبیمارانبهسایرشهرستانهاجهتدرمانیاانجاماقداماتتشخیصی.

اعضای شورای پزشکی معین: 

رئیسبهداشتودرمان،رئیسپلیکلینیک،رئیسطبصنعتی،متخصصطبکارمنطقه،متخصصجراح،متخصصداخلی

وظایف شورای پزشکی معین در حوزه طب صنعتی:

1 تاییداستراحتپزشکیاز 2 تا 3 ماه.

2 تصویبوتاییداعزامبیمارانبهسایرشهرستانهابرایدرمان.

3 تعیینتکلیفشغلی)محدودیتهایپزشکی(تا 3 ماه.

*توجه:درمناطقیکهمتخصصطبکارحضورداردضروریاستمتخصصطبکارمنطقهعضوثابتشورایپزشکی

منطقهومعینباشــدودرکلیهجلساتمربوطبهپروندههایمحدودیتشغلیوتناسببرایکاروتعیینتکلیفشغلی

جهتبررسیوتصمیمگیرینهاییحضورداشتهباشد.

شورای پزشکی استخدام کارکنان:
بهمنظوررسیدگیبهپروندههاییکهازلحاظاستخدامیبرایپزشکانطبصنعتیواحدهایمختلفبهداریوبهداشتو

شــرکتایجاداشــکالنمودهاستونیزبرایبررسیبیشتروجامعتروتاییدسالمتجسمیوروانیکارمندانیکهقراراستبه

استخدامشرکتدرآیند،شورایپزشکیاستخدامکارمندانتشکیلمیگردد.

اعضای شورا:

متخصصطبکارو3نفرازپزشکانطبصنعتیبهداشتودرمانصنعتنفتتهران)مستقردرتهران(

وظایف:

1 صدوررایدرمورداســتخدامبادرنظرگرفتنشغلپیشنهادیومحتویاتپروندهوپسازبررسیمجددوضعجسمی.

وروانیمتقاضیاستخدام

2 تعییننوعمعایناتالزمبرایمشاغلمختلفباتوجهبهاستانداردهایعلمی.

3 ارجاعپروندههایدارایابهامبیشتربهشورایعالیپزشکیجهتکسبنظرمشورتیوصدورراینهایی.
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موارد لزوم ارجاع کارکنان به شوراهای پزشکی (معین، منطقه و شورایعالی):
1 جهتصدوروتاییدگواهیهایاستراحتپزشکیبیشاز2ماه.

2 جهتتصویبوتاییداعزامکارکنانمبتالبهبیماریبهســایرشهرستانهاجهتانجاماقداماتتشخیصیودرمانیکهدر.

منطقهموجودنیست

3 جهتتعیینتکلیفشغلی)مانندلزومتغییرشغلبهطورموقتیادائم(وصدورمحدودیتهایکاریباهرمدتوشغلی.

بهدلیلبیماری

4 جهتتعیینازکارافتادگیونقصعضوپسازحوادثوبیماریهایناشیازکاروغیرناشیازکار)شورایعالی(.

5 جهتتعیینتکلیفپروندههایاستخدامیکهدارایابهاموپیچیدگیجهتصدوررایهستند)شورای پزشکی استخدام(.

*توجه:رعایتدقیقواجرایفرآیندارجاعپروندهبهشوراهایپزشکیوزارتنفتدرکلیهپروندههایارجاعیبهاینشوراها

الزامیاست)صفحه250(

مدارک و فرم های الزم جهت ارسال به شوراهای پزشکی:
1 یکنسخهازکلیهمدارکپزشکیمربوطبهبیماری)نتایجآزمایشاتوتستهایتشخیصی(.

2 یکنسخهازگواهیهایتاییدبیماریتوسطپزشکانمتخصصمعالج.

3 یکنسخهازفرممعرفیشاغلینHSEمربوطبههمانسال.

4 یکنسخهازشرحوظایفشغلفعلیفرد)درصورتموجودبودن(.

5 یکنسخهازپاسخکلیهمشاورههایتخصصیانجامشدهمرتبطبابیماریموردنظر.

6 .(Fo-17-00-CM)فرمتکمیلشدهارجاعبیمارانبهکمیسیونپزشکی

7 فرمتکمیلشده“ارجاعبیمارانبهشورایعالیپزشکینفت(Fo-19-00-CM))فقطدرمواردارجاعپروندهبهشورایعالی.

پزشکیتکمیلوارسالمیگردد(.

8 .”(Fo-10-00-CM)فرمتکمیلشده“مشاورههایتخصصیمرکزسالمتکار

 یکنســخهازصفحهمشــخصاتدفترچهدرمانیشــاغل)فقطدرمواردارجاعپروندهبهشــورایعالیپزشکیارسال9.

میگردد.

*پسازتکمیلمدارکوقبلازارسال،ثبتاطالعاتدرقسمتکمیسیونپزشکینرمافزارطبصنعتیالزامیاست.رأی

صادرهازکمیسیونپزشکینیزپسازدریافتبایددرنرمافزارطبصنعتیثبتگردد.



246 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

FO-17-00-OM
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فرم ویژه مشاوره های تخصصی مرکز سالمت کار
و

معرفی به کمیسیون های پزشکی وزارت نفت

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: ...................................................... شماره کارمندی: .............................

سن: ........................  محل کار: .................................................................................. 
عنوان شغل: .............................................................................................................

همکار محترم متخصص ............................................... با سالم و احترام: 
خالصه شرح حال :.............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

لطفًا ارزیابی های الزم انجام و در خصوص موارد زیر اعالم نظر فرمائید:
- بیماری موجود: ..............................................................................
- نحوه درمان:  .................................................................................
- پیش آگهی: ...................................................................................
- سایر موارد درخواستی: ......................................................................

مهر و امضاء پزشک صنعتی

مهر و امضاء پزشک مشاور

همکار محترم متخصص .................................................. با سالم و احترام:
خالصه شرح حال :.............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

لطفًا ارزیابی های الزم انجام و در خصوص موارد زیر اعالم نظر فرمایید:
- بیماری موجود: ..............................................................................
- نحوه درمان:  .................................................................................
- پیش آگهی: ...................................................................................
- سایر موارد درخواستی: ......................................................................

مهر و امضاء پزشک صنعتی

مهر و امضاء پزشک مشاور

 ادووصصلقو

عیس

FO-10-00-OM

اللصخ:و.........................
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FO-19-00-OM
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FO-20-00-OM
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فرآیند ارجاع پرونده های محدودیت کاری / تناسب برای کار/ تعیین تکلیف شغلی
به کمیسیون های پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت

بررسیوجودشرایطومواردپزشکیمحدودکنندهیامنعکنندهادامهکار

متخصصطبکار/پزشکصنعتیواجدصالحیت

انجاممشاورههایتخصصیموردنیازومرتبطدرفرم
مخصوصمشاورهودریافتپاسخ

پزشکصنعتی

مشاورهمکتوببامتخصصطبکاروارجاعپروندهو
مستنداتپزشکیموجودبهوی

پزشکصنعتی

انجامارزیابیهایالزموبررسیبیماریوشرایط
محدودکنندهکار
متخصصطبکار

تکمیلفرمهایمعرفیبهکمیسیونپزشکیحسب
موردهمراهبامهروامضاءرئیسسالمتکار

پزشکیصنعتیواجدصالحیت/رئیسسالمتکار

ثبتاطالعاتپروندهکمیسیونپزشکیدرنرمافزار
طبصنعتیدرقسمتمربوطه
مسئولثبتاطالعاتنرمافزار

تکمیلفرمهایمعرفیبهکمیسیونپزشکیحسب
موردهمراهبامهروامضاءمتخصصطبکار

متخصصطبکار

ارسالپروندهبهکمیسیونپزشکی
اموراداریمرکزسالمتکار

ارسالرأیصادرهازکمیسیونپزشکیبهرئیس
HSEورئیساموراداریورئیسواحدجهتاجرا

اموراداریمرکزسالمتکار

بلی

بلی

خیر

خیر

خیر

بلی

آیامتخصصطبکاردربهداشتودرمان
نفتمنطقهوجوددارد؟

آیانیازبهمحدودیتکاریوجوددارد؟
)باتوجهیهشرایطشغلونوعبیماریوشرایطآن(

ارسالپاسخمشاورهبهپزشک
صنعتیواعالمنظرنهاییپرونده

درصورتنیاز

آیاوجودبیمارییاشرایطمحدودکنندهکاردرپاسخ
مشاورهومستنداتپزشکیتأییدشدهاست؟

اعالمنظرنهاییپرونده


