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 مقدمه

تمدن بشری و آغاز فعالیتهای شغلي، مخاطرات شغلي آنها نیز گیری و تکامل  همزمان با شکل

قابل آنها غیراگون شغلي است كه بیشتر حاصل اين مخاطرات، بیماريهای گون. ايجاد شده است

 برناردينو توسط بیماريها اين از آكادمیك و علمي شناخت. درمان، ولي قابل پیشگیری هستند

 بیماريهای كتاب نوشتن با كار نوين،پدر طب پزشك ايتالیايي و ،(میالدی 1714-1633)رامازيني 

ماری گوناگون و بی مشاغلرامازيني نخستین پزشکي است كه به توصیف . شد شروع كارگران

 آورزيان مواجهات افزايش و تکنولوژی توسعه و رشد موازات به. پرداخته استهای ناشي از آن 

 علوم در تخصصي رشته يك بعنوان كارطب و شغلي بیماريهای به توجه و كار، گرايش محیط

 شروع اروپا نقاط ساير و ايتالیا در كارطب اولین كلینیکهای 1094 سال در. يافت افزايش پزشکي

 .نمودند فعالیت به

توان توجه پزشك حاذق ايراني محمد بن زكريای كار در ايران، ميدر بیان پیشینه تاريخي طب

در بسیاری از بیماراني كه وی با . رازی به شغل بیماران در زمان مداوای آنها را خاطر نشان كرد

. های خود ذكر كرده استنیز توجه داشته و آن را در نوشتهبه شغل آنها  ،است دادهجزيیات شرح 

 باز قبل دهه هشت از بیش به ايران در آن مشابه و صنعتي طب ر،كاطب عناوين از استفاده سابقه

 يعني كشور صنعتي مركز اولین تاسیس ابتدای در پزشکي مهم واحدهای از يکي .گرددمي

 .است بوده صنعتي طب آبادان، اداره پااليشگاه

بايد اصول پیشگیرانه و اصول رواني اجتماعي با ديد  ،كارطببرای موفقیت هر چه بیشتر در رشته 

 از ای ندارند و تنهاژه  لي مشخصه اختصاصي و عالئم وياكثر بیماريهای شغ. بالیني تلفیق شوند

 بیماريهای به شاغلین ابتالء درصورت. برد پي آنها به وجود توانمي ایدوره هایبررسي طريق

 معاينات انجام .باشدمي آن غرامت و بازتواني درمان، های هزينه پرداخت به ملزم كارفرما شغلي،

 و عضو نقص تعیین با  شغل پیشنهادی، شاغل ، ارزيابي تناسب(بدواستخدام، دوره ای) شاغلین

 هدايتشغلي و  سالمت مفاهیم شغلي، آموزش سالمت خدمات شغلي، مديريت بیماريهای غرامت

 . باشد مي رشته اين ینصمتخص توانمنديهای مهمترين ،شغلي سالمت پژوهشهای

امید است   .است انساني آحاد اساسي حق ، خود ابعاد جمیع در "سالمت"كه  اعتقاديم اين بر ما

 سالمت با محقق شدن هر چه بیشتر جامعهروزافزون  و شکوفايي رشد و حیات ، كه شاهد حركت

 .باشیم كار نیروی اجتماعي و رواني جسمي،
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 اهداف

معاونتهای بهداشتي محترم  كاركنان، ايجاد هماهنگي و راهنمايي اين راهنماتدوين هدف از 

 11كه براساس ماده است معاينات سالمت شغلي بررسي پزشکان و جهت ثبت ها دانشگاه

در سامانه جامع بازرسي بايد  ،آن عمل اجراييالدستور14بخشنامه معاينات سالمت شغلي و ماده 

 .ثبت گرددمركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 هدف هايگروه

 های علوم پزشکيهای محترم بهداشتي دانشگاهكار معاونتطبواحد كارشناسان 

 جامع مديريت بازرسي  ورود به سامانه

 كنیمجهت ورود به سامانه از آدرس زير استفاده مي :

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir 
  ،تصوير كه لینك آن در )را  فايل مربوط به نرم افزار سیلوراليتپس از ورود به سامانه

 .كنیمميدريافت نموده و در كامپیوتر نصب ( مشخص شده است 1شماره 

 سیلوراليتافزار نصب نرم-1ير شماره تصو

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/
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 كه  " (شبکه اينترنت) به سامانه ورود"  اليت از طريق لینكپس از نصب برنامه سیلور

ورود نام كاربری و رمز عبور وارد صفحه مشخص شده است،  2محل آن در تصوير شماره 

 .قابل مشاهده است 3نمای اين صفحه در تصوير شماره  .شويممي

 (شبکه اينترنت)سامانه محل لینك ورود به  -2تصوير شماره 

در اختیار  توسط سطوح اداری باالتربايد كارشناسان محترم در هر سطح، عبور  نام كاربری و رمز

 . گیردقرار  ايشان

 

 

 

 

 

 

 

 وارد كردن نام كاربری و رمز عبور -3تصوير شماره                              
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  ،برای كاربر مذكور سامانه اختصاصي فضای پس از وارد كردن نام كاربری و رمز عبور

 .قابل مشاهده خواهد بود (4تصوير شماره )

 هامديريت كارتابل-4تصوير شماره 

 

 بررسي معاينات سالمت شغلي

 و انتخاب ( مجموعه مديريت فرآيندهاستكه زير)ها منوی مديريت كارتابل با باز كردن

در اين  .شودظاهر مي 5تصوير شماره گزينه كارتابل اطالعات معاينات سالمت شغلي، 

تقسیمات دانشگاهي كه زير كارتابل امکان جستجوی معاينات در هر يك از بخشهای 

كه كد رهگیری  ازبا استفاده عالوه بر آن . دانشگاه مربوطه قرار دارند وجود دارد مجموعه

نیز درج شده است، شدگان در آن روز و روی پرونده معاينه ثبت شدهمعاينات روزانه  برای

 .نمايیم مشاهدهرا جستجو  و معاينات پزشك در يك روز خاص  یمتوانمي
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 "هامديريت كارتابل"موجود در اطالعات معاينه سالمت شغلي كارتابل  نمايش-5تصوير شماره  

 جامع بازرسي در سامانه پزشكثبت 

 

  ،را باز كرده و پس از انتخاب  "برانكار" منویبرای ثبت پزشك در سامانه جامع بازرسي 

تصوير ) كنیمكلیك مي "پزشك جديد"روی آيکون  ،پزشکان/شناسانمديريت كار گزينه

 .(6شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جديد و ثبت پزشك پزشکان/كارشناسانمديريت  -6تصوير شماره                              
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  شودظاهر مي 7تصوير شماره  "پزشك جديد"با كلیك كردن روی آيکون.  

  پزشکانمحل ثبت اطالعات  -7تصوير شماره 

  ،1كه در تصوير شماره را  چنان مدرك تحصیلينوع پس از ثبت مشخصات درخواستي 

  .كنیمميكنید، انتخاب مشاهده مي

 مدرك تحصیليانتخاب  -1تصوير شماره    
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 نمايیمانتخاب و ساير قسمتهای فرم را تکمیل مي نوع مجوز را بر اساس مدرك تحصیلي. 

گونه كه در انتخاب شود، همان كارپزشك متخصص طب ،در صورتیکه مدرك تحصیلي

 .شود، سه نوع مجوز قابل انتخاب خواهد بودمشاهده مي 0تصوير شماره 

                      

 

 

 

 

 

 

 كارپزشك متخصص طب نوع مجوز بر اساس مدرك تحصیليانتخاب  -0تصوير شماره                        

 انتخاب  پزشك عمومي دارای مجوز معاينات سالمت شغلي ،در صورتیکه مدرك تحصیلي

نوع مجوز قابل انتخاب  دوشود، مشاهده مي 19گونه كه در تصوير شماره شود، همان

 .هد بوداخو

                     

 

 

 

 

 

 

 انتخاب نوع مجوز بر اساس مدرك تحصیلي پزشك عمومي دارای مجوز -19تصوير شماره                        
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 (11تصوير شماره ) كنیمسپس تاريخ دريافت و انقضاء مجوز را ثبت مي. 

 ثبت تاريخ دريافت و انقضاء مجوز  -11تصوير شماره 

را به تاريخ میالدی  رايانهسیستم تاريخ ابتدا شود، الزم است اگر تاريخ به صورت صحیح ثبت نمي

  .تغییر دهیم

  طرف باالی تصوير، با كلیك كردن قسمت مشخص  نشانگرهای دوجهت تغییر ماه عالوه بر

با كلیك . شوندظاهر مي 13ای سال مطابق تصوير شماره هماه 12شده در تصوير شماره 

 .قابل مشاهده و انتخاب خواهند بود ، سالهای متواليقسمتهمان مجدد در 

 

 .تغییر تاريخ با كلیك كردن روی قسمتي كه با خط قرمز احاطه شده است -14و13و12وير شماره اتص
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  محدوده مجاز فعالیت پزشك و مجوز و نوع با توجه به قسمت تقسیمات دانشگاهي را

بطور مثال با توجه به اينکه محدوده  فعالیت . نمايیمتکمیل مي كارمركز تخصصي  طب

 تا فقط بايد، در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي استمركز تخصصي طب كار 

( تکمیل شده است كه در سیستم به صورت خودكار از قبل )قسمت استان و دانشگاه 

برای مطب  و  واحد كاری تا حوزه مجاز  .های بعد نبايد تکمیل گرددقسمتو  تکمیل شود

 .تر نبايد تکمیل گرددو قسمت های پائین شدهتکمیل بايد فعالیت  پروانه مطب  

  در صورت 15و مشاهده پیام موجود در تصوير شماره  "ذخیره"با انتخاب آيکون ،

الزم . كنیمثبت مي پزشك جديد راو را انتخاب  "هبل"اطمینان از صحت اطالعات گزينه 

 .بود به ذكر است كه پس از تايید و ذخیره، اطالعات ثبت شده قابل تغییر نخواهد

 

 مرحله نهايي ذخیره اطالعات -15تصوير شماره  

دار، منجر به صدور پیام خطا توجه به اين نکته ضروری است كه عدم تکمیل قسمتهای ستاره

 .گرددتوسط سیستم در زمان ذخیره اطالعات مي

 

 

 



 معاينات سالمت شغلي در سامانه جامع بازرسي يثبت پزشك و بررس راهنمای

 

02 
 

 تعريف حساب كاربري براي پزشك ثبت شده در سامانه

 

  ،شود كه ثبت ي انجام ميمسوولتوسط كارشناستعريف حساب كاربری برای پزشك

همانطور كه در تصوير . حساب كاربری كلیه كارشناسان آن مجموعه را نیز برعهده دارد

كه به تازگي در سامانه جامع بازرسي  را مورد نظر پزشك ابتداشود، مشاهده مي 16شماره 

 .كنیمخانوادگي جستجو مي، از طريق نام يا نام شده و فاقد حساب كاربری است ثبت

 جستجوی پزشك ثبت شده جهت تعريف حساب كاربری -16تصوير شماره 
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  يك نمونه فرضي از نتايج جستجو بر اساس نام خانوادگي مشاهده مي  17در تصوير شماره

. كنیمسپس پزشك مورد نظر را با كلیك كردن روی شماره رديف وی انتخاب مي. شود

پس از انتخاب پزشك، . انتخاب شده است 1كد شماره  ،17شماره  تصويربرای مثال در 

 .كنیمروی آيکون حساب كاربری جديد كلیك مي

  ايجاد حساب كاربری برای پزشك ثبت شده در سامانه -17تصوير شماره      

 در اين  .شودظاهر مي 11، تصوير شماره حساب كاربری جديدس از انتخاب آيکون پ

بر اساس نام خانوادگي يا تركیبي از با حروف التین و  بايدقسمت نام كاربری پزشك را كه 

در صورت وجود ). كنیمنام و نام خانوادگي وی باشد، در محل مشخص شده وارد مي

 ثبت و بهداشتي فیلم آموزشي تعريف مراكزتوان از هرگونه مشکل در اين قسمت مي

 .(د به سامانه قابل دانلود است، استفاده نمودكه از صفحه ورو كاربران

 برای وی( حداقل بايد شامل چهار كاراكتر باشد)يك رمز عبور از تعیین نام كاربری، پس  

نام كاربری و رمز . كنیمثبت ميدر محل مشخص شده، و تکرار آن را نیز  نظر گرفتهدر 

كنیم كه در حفظ و نگهداری آن دقت دهیم و توصیه ميعبور را در اختیار پزشك قرار مي

 . كافي اعمال شود
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 نام كاربری و كلمه عبورمحل ثبت  -11تصوير شماره 

 

  با توجه به مدرك تحصیلي  كنید،مشاهده مي 10سپس همان طور كه در تصوير شماره

پزشك متخصص يا پزشك )پزشك، يکي از دو نوع كاربری را كه در شکل مشخص شده 

 .كنیمانتخاب مي( عمومي

 انتخاب نوع كاربری بر اساس مدرك تحصیلي پزشك  -10 تصوير شماره
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 با توجه به مجوز و محدوده  را تکمیل قسمتهای مربوط به تقسیمات دانشگاهي و كشوری

بطور مثال با توجه به . نمايیمكار تکمیل ميمجاز فعالیت پزشك و مركز تخصصي  طب

اينکه محدوده  فعالیت مركز تخصصي طب كار در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم 

های بعد نبايد نمايیم و قسمتپزشکي است، تا قسمت استان و دانشگاه را تکمیل مي

تا قسمت بايد برای مركز تخصصي طب كار  تقسیمات كشوریدر قسمت .  تکمیل گردد

و  شدهو  واحد كاری تا حوزه مجاز فعالیت  پروانه مطب  تکمیل  استان و برای مطب 

 (.29تصوير شماره ) تر نبايد تکمیل گرددقسمت های پائین

 تکمیل قسمتهای مربوط به تقسیمات دانشگاهي و كشوری -29تصوير شماره 

 

  اطالعات وارد شده، با كلیك كردن روی آيکون ذخیره، حساب پس از اطمینان از صحت

 .شودكاربری برای پزشك جديد، ثبت مي

 


