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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی-   سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیأت وزیران در 
جلسه مورخ ١٣٨١.٣.٢٦ بنا به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی، موضوع نامه شماره 
١٠٥.٣٩٦٧٣ مورخ ١٣٨١.٣.١١ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورو به استناد ماده (٩٤) قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی 

دولت - مصوب ١٣٨٠ - آییننامه اجرایی ماده یادشدهرا به شرح زیر تصویب نمود:

آییننامه اجرایی ماده (٩٤) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ١ - هر کارخانه خصوصی یا دولتی موظف است خود رأساً و یا از طریق سایر مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی (که از این پس در این آییننامه وزارت بهداشت نامیده میشود) هستند، خدمات بهداشت حرفهای و 

مراقبتهای
بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تأمین نماید.

ماده ٢ - اقداماتی که هزینههای آنها مشمول این آییننامه میباشد عبارتند از: 

الف - هزینه مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفهای،  بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی، 
بهداشت عمومیوفردی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان، کارگران، کارکنان 

وکارآموزان
مطابق با ضوابط وزارت بهداشت.

ب - هزینههای مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام دوره ای، اختصاصی) و تکمیل فرممعاینات کارگری 
مصوب وزارت بهداشت.

پ - هزینههای مربوط به گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز ایجادشده در کارخانجات از 
قبیل ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار.

ت - هزینههای مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعملهایکه براساس ماده (٨٥) و تبصره ماده (٩٦)قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران - مصوب ١٣٦٩ - توسط وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماریهایحرفهای تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار 

صادر  میشود .

ث - هزینههای مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفهای و پزشک برای انجام 
کمکهای اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار، ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیطکار، اجرای معاینات کارگری و 

تشخیص زودرس بیماریها و درمان سرپایی بیماران.
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ج - هزینههای مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور بیماری زا، طراحی و اجرای برنامههای کاهش و کنترلعوامل زیان آور در 
محیط کار.

چ - هزینههای مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیالت بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آیین تأسیساتکارگاه از نظر 
بهداشت براساس ماده (١٥٦) قانون کار جمهوری  اسالمی ایران.

ح - هزینههای مربوط به تهیه، تدوین، طراحی و چاپ و تکثیر جزوات و پوستر در زمینههای بهداشتی بخصوص بهداشت حرفهای.

ماده ٣ - به منظور کسر هزینههای بهداشتی، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات،کارفرمایان موظفند صورت 
هزینه بر مبنای مدارک را به معاونتهای بهداشتی دانشگاهها و دانشکدههای علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ادارات کل 
کار و اموراجتماعی ارایه نمایند تا درصورت تأیید و تطبیق باخدمات تعریف شده در ماده (٢) این آییننامه، گواهی الزم صادر گردد.
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