قرارداد طب کار (معاینات شغلی)
تاریخ قرارداد......................... :
شماره قرارداد................ :
ماده  -1طرفين قرارداد:
اين قرارداد بين شركت .............با شماره ثبت  ،.................به نشاني ، ............................ :كد پستي ،................تلفن.............
،موبايل ..............و به نمايندگي آقاي ...........به سمت  ............. .كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و مركز
تخصصي طب كار سالمت سام پارس به شماره ثبت .............وداراي شناسه ملي................وداراي كد اقتصادي .................
بهنشاني..............................................................:كدپستي..............................وشمارهتلفن02188914909وتلفكس،02188914887
موبايل09365762686به نمايندگي آقاي حميد كريمي به سمت مدير عامل كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود و
تحـت شرايـط زير منعقد مي گردد.
تبصره :1تمامي مكاتبات ارسالي مربوط به قرارداد به نشاني پستي وفكس يا موبايل اعالمي ارسال و ابالغ خواهد شد.
ماده  -2موضوع قرارداد :
موضـوع قرارداد عبارت اسـت از انجام خدمات معاينات سالمت شغلي تعداد  ...........نفر از پرسنل.
ماده-3مدتقرارداد :مدت قرارداد  ...........ماه و شروع آن از تاريخ  ..............مي باشد.
ماده-4مبلغقرارداد:هزينه خدمات موضوع قراداد بر اساس مندرجات جدول شماره  .............مي باشد:
جدول شماره یك ليست معاینات دوره ای و بدو استخدام
ردیف

مبالغ

شرح خدمات

1

ویزیت پزشك عمومی

2

بررسی کارشناس بهداشت حرفه ای

3

ادیومتری

4

اپتومتری با E chart

5

اسپيرومتری با تفسير متخصص طب کار(در دوره کرونا انجام نميشود )

6

نوار قلب اف5راد باالی  35سال )

7

آزمایش خون شاملFBS , CBC , TG , Chol , Cr :

8

SGOT, SGPT
 PSAباالی  50سال

9

تایيد نهایی متخصص طب کار

10

تشكيل و تكميل پرونده پزشكی

11

ارائه گزارش آماری

توضيح :بر اساس اعالم معاونت بهداشتي معاينات دوره اي و بدو استخدام  .مشمول جدول شماره يك ميباشد.اما در
مراكز ي كه به پيشگيري وسالمت كادر بدليل نوع كار و يا حساسيت كارفرما اهميت بيشتري ميدهند ،ازخدمات
جدول شماره دو نيز بهره مند ميگردند
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ماده  -5نحوه پرداخت:
 -5-1پيش پرداخت :برابر توافق طرفين معادل .....درصد كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت بعد از عقد قرارداد بحساب
اعالمي مجري واريز خواهد شد .
 -5-2پس از انجام معاينات و ارايه مستندات بصورت سي دي وثبت در سامانه معاونت بهداشتي كارفرما حداكثر طي ده
روز كاري مابقي مبلغ قرارداد به حساب اعالمي واريز خواهد شد .
ماده  -6کسور قانونی:
كسور قانوني متحمل شده بر موضوع اين قرارداد كه توسط مراجع ذيصالح قانوني اعالم ميگردد به عهده كارفرما مي
باشد.
تبصره :در صورتيكه خدمات در محل طب كار ارائه گرددو شمول ماده  38قانون تامين اجتماعي نميگردد.
ماده  -7دستگاه نظارت:
نظارت براجراي خدمات موضوع قرارداد و تعهدات مجري برعهده فرد تعيين شده از سوي كارفرما ة بعنوان نماينده ............و
حوزه معاونت بهداشتي كارفرما ميباشد.
تبصره :حضور و نظارت ناظر رافع مسئوليتهاي مجري نسبت به انجام تعهدات موضوع قرارداد نخواهد بود.
ماده  -8تعهدات مجری:
 -1-8مجري متعهد است كاركنان معرفي شده از سوي كارفرما را بر اساس پروتكل تعيين شده از سوي معاونت بهداشت
معاينه ،تشكيل و تكميل پرونده سالمت قراردهد.
 -2-8مجري متعهد ميباشد با توجه به اپيدمي اعالمي وزارت بهداشت به منظور اجراي صحيح معاينات و آزمايشات
تمامي استانداردها و موازين قانوني وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي را رعايت نمايد.
 -8-3مجري موظف ميباشد در ارايه خدمات از كارشناس ذيربط استفاده نمايد.
 -8-4مجري موظف است نماينده تام االختيار خود در خصوص قرار داد را جهت اجرايي نمودن به كارفرما در قرارداد يا بعد
از امضا قرارداد بصورت كتبي اعالم نمايد
ماده -9تعهدات کارفرما:
 كارفرما متعهد است افراد موضوع قرارداد را با معرفينامه كتبي به مجري اعالم نمايد. كارفرما متعهد است پس از دريافت صورت حساب نسبت به تاييد و پرداخت بر اساس ماده  5قرارداد اقدام نمايد .كارفرما موظف است در صورت انجام معاينات در محل كارفرما محيط مناسب و بهداشتي وجهت اديومتر محيط ساكتي راحداقل يك هفته قبل برويت مجري رساند تا در صورت لزوم اماده سازي الزم بعمل آيد.
كارفرما موظف است وسايل اداري جهت ارايه خدمات را در روز انجام پروزه از قبل مهيا و تميز ارايه نمايدمجري موظف است نسبت به تنظيم حضور كاركنان جهت معاينات برابر مقررات اداري كارفرما با رعايت نكات بهداشتي دردوره اپيدمي ها با رعايت فاصله و پوشش ماسك بادر محل معاينات حضور يابند
.
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ماده -10حوادث قهری:
بروز حـوادث قـهري از قـبيل جنـگ ،اعم از اعالم شده يا نشده ،انقالب ها و اعتـصاب هاي عمومي ،شــيوع بيماري ها ي
واگيردار،زلزله ،سيل و طغيان هاي غيرعادي ،آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشــدني ،طوفان وحوادث مشابه خارج از
كنترل دو طرف قـرارداد كه در منطقه اجراي كار وقـوع يابد و ادامـه كار را براي طرفين ناممكن سازد ،جزو حوادث قـهري
به شمار مي رود و در صـورت بروزآن ها ،هيـچ يك از دوطرف ،مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر دراثراين حوادث
نيست درصـورت بروز چنين شرايطي قوانين مربوطه حاكم بر قضيه خواهد بود .
ماده -11حل اختالف:
مجري مكلف است اختالفات ناشي از اين قرارداد را كتبا به كارفرما اعالم نمايد تا به حضور نمايندگان طرفين حل و فصل
گردد ،در غير اينصورت در مراجع قضايي قابل پيگيري ميباشد.
ماده -12نسخ قرارداد:
اين قرارداد در 15ماده و  3نسخه تنظيم و به امضا رسيده و كليه نسخ آن داراي اعتبار واحد است.
مهر و امضاء مجری:

مهر و امضاء کار فرما
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ليست آزمایشات تخصصی طب کار جهت سشغل بر اساس اعالم نظر کارشناس  HSTبا پزشك متخصص طب کار

1

آرگومتری

13

سونوگرافی شكم و لگن پستان

2

بررسی فلزات سنگين خون و ادرار

14

تست ورزش(بيماریهای قلب )

(سرب،کادميوم،جيوه،کروم،نيكل،زینك،منگنز)

CTاسكن ریه و کمر وعكس قفسه

3

تست  PSCپلی سومترگرافی

15

4

بادی باکس یابادی پليتيسموگرافی

16

تستMMPIروانسنجی بالينی

5

معاینه بازگشت به کار

17

تست های هورمونی تيرویيدTSH

6

تست (PCR-RTتشخيص کرونا )

18

ویتاميين D

7

تست ( IgG/IgMتشخيص بهبودی کرونا )

19

تست های هپاتيت

8

معاینه دید عمق

20

تست (ESSرانندگان)

9

تست( FWD15کوررنگی)

21

تست(STOP BANGرانندگان)

10

تست (CUTکوررنگی)

22

پاپ اسمير(دهانه رحم)

11

تست ایشی هارا(کوررنگی)

23

ماموگرافی پستان ها

12

( NCV/EMGتست عصب عضله)

24

تست فرتين(ذخيره آهن)

سينه

انواع مشاوره هاي تخصصي شامل چشم ،قلب،ريه،گوش و حلق و بيني ،جراحي اعصاب ،ارتوپدي ،مغز و اعصاب ،كليه و
مجاري ادراري  ،زنان و زايمان
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