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 هـ 26589ت /14674: شماره 
 8/4/1381: تاریخ 

 
 تصویب نامه هیأت وزیران

 وزارت کار و امور اجتماعی   -ش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموز
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

 
بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هـاي   26/3/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امـور اجتمـاعی ، موضـوع نامـه شـماره       
قـانون  ) 94(سـتناد مـاده   سازمان یاد شده و به ا 11/3/1381مورخ  39673/105

آئین نامه اجرایی ماده یـاد   -1380مصوب  –تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
 .شده را به شرح زیر تصویب نمود

 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 94(آئین نامه اجرایی ماده 

 
 1ماده 

سـایر  هر کارخانه خصوصی یـا دولتـی موظـف اسـت خـود راسـاً و یـا از طریـق          
که از این ( موسساتی که داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هستند ، خـدمات بهداشـت   .) پس در این آئین نامه وزارت بهداشت نامیده میشود
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حرفه اي و مراقبت هاي بهداشتی درمانی تعریف شـده توسـط وزارت بهداشـت را    
 .یدمطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تامین نما

 2ماده 
 :اقداماتی که هزینه هاي آنها مشمول این آئین نامه می باشد عبارتند از 

هزینه مربوط به آموزش و بـازآموزي در علـوم بهداشـتی اعـم از بهداشـت       –الف 
حرفه اي ، بهداشت محیط ، بهداشت مـواد غـذایی ، بهداشـت عمـومی و فـردي ،      

دهان و دندان بـراي کـار فرمایـان ،     بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها، بهداشت
 .کارگران، کارکنان و کارآموزان وطابق با ضوابط بهداشت

قبـل از اسـتخدام     ( هزینه هاي مربوط بـه معاینـات  بـالینی و  پـاراکلینیکی      -ب
 .و تکمیل فرم معاینات کارگري مصوب وزارت بهداشت ) دوره اي ، اختصاصی 

رتقـاي ضـوابط اسـتاندارد هـا و خـدمات      هزینه هاي مربوط به گسـترش و ا  –پ 
بهداشتی درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر ، خانـه  

 .بهداشت کارگري و مرکز بهداشت کار 
هزینه هاي مربوط به اجراي ضوابط و دستورالعمل هـایی کـه براسـاس مـاده      -ت
 -1369مصـوب   –می ایران قانون کار جمهوري اسال) 96(ماده ) 1(و تبصره) 85(

توســط وزارت بهداشــت و بــه منظــور جلــوگیري از بیماریهــاي حرفــه اي تــامین 
 .بهداشت کار و کارگر و محیط کار صادر می شود

هزینه هاي مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصـرفی و بـه کـارگیري     -ث
وقوع حـوادث  نیروهاي بهداشت حرفه اي و پزشک براي انجام کمک هاي اولیه در 

و سوانح در محیط کـار، ارزیـابی عوامـل زیـان آور ناشـی از محـیط کـار، اجـراي         
 .معاینات کارگري و تشخیص زودرس بیماریها و درمان سرپایی بیماران 
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هزینه هاي مربوط بـه انـدازه گیـی عوامـل زیـان آور و بیمـاري زا، طراحـی و         -ج
 .در محیط کار اجراي برنامه هاي کاهش و کنترل عوامل زیان آور 

هزینه هاي مربوط به ایجاد و بهسازي تسهیالت بهداشتی به منظـور تطبیـق    –ج 
) 156(شرایط موجود با آئین تاسیسات کارگـاه از نظـر بهداشـت براسـاس مـاده       

 .قانون کار جمهوري اسالمی ایران 
هزینه هاي مربوط بـه تهیـه ، تـدوین ، طراحـی و چـاپ و تکثیـر جـزوات و         –ح 

 .ر زمینه هاي بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه اي پوستر د
 3ماده 

به منظور کسر هزینه هاي بهداشتی ، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیـات  
کارخانجات ، کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبناي مدارك را به معاونتهـاي  

انی و بهداشتی دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـ   
اداره کل کار و امور اجتماعی ارائه نماید تا در صورت تائیـد و تطبیـق بـا خـدمات     

 .این آئین نامه گواهی الزم صادر گردد) 2(تعریف شده در ماده 




