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  يفراخوان ھمكار

  » ايحمل و نقل عمومي جاده معاينات سالمت شغلي رانندگان« 

ومي  ل  عم ل ونق دگان  حم غلی رانن رح صحت و سالمت ش داوم و گسترش  ط تای ت ادهدر راس ه  ايج و ب

ر  ات تخصصی موجود در سطح کشور ب ه امکان ه از کلي ات و استفاده بھين منظور ارتقاء کيفی سطح معاين

ي دگان ف ژه رانن ات شغلي وي ار اساس دستورالعمل مشترك نحوه انجام معاين ز سالمت محيط و ك ابين مرك م

داري و حمل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفتر حمل و نقل كاال و مسافر وقت سا زمان راھ

ه  اده اي، از کلي ل ج يو نق ز تخصص ركتمراك رادو  ھا، ش از  اف   مج

ت يارا وز فعالي ه دارای مج ار ک ب ک دمات ط ده خ غليه دھن المت ش ات س ه معاين ر در زمين وزارت از معتب

  آيد.باشند دعوت به ھمکاری به عمل میمی بھداشت، درمان و آموزش پزشكي

  مدارک مورد نياز :

ان و از  در زمينه معاينات سالمت شغليتصوير مجوز ارائه خدمات طب کار  )١ وزارت بھداشت، درم

 آموزش پزشكي

وقي باشد ميشركت / : در صورتيكه متقاضي يك مؤسسه ١تذکر  و  بايست تصوير اساسنامه تأسيس حق

ديره و صاحبان حق امضا مي د آخرين روزنامه رسمي كه شامل اسامي اعضاي ھيئت م ز ارسال باش ني

  گردد.

 رزومه و سوابق کاری  )٢

 مسئول فنی و  شركت/ مؤسسهمدير مركز/تصوير شناسنامه و کارت ملی  )٣

 نامه يا سند مالکيت محل انجام معاينات تصوير اجاره )۴

 تصوير مجوز آزمايشگاه تشخيص طبی مورد تائيد وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي )۵

 تصوير قرارداد ھمكاري با آزمايشگاه تشخيص طبی  )۶

ات )٧ ام معاين الن محل انج امل پ نوائي ش ات بالينی،بينايي،ش ان معاين ايی مک ادو جانم نجيابع و  ، روانس

 ساير اقدامات پاراکلينيک

ذکر  ات، مي٢ت ده جھت معاين ي ش ان معرف داقل بايست : مك ات  ۵داراي ح ام معاين زا جھت انج اق مج ات

  بايگاني و ھمچنين سالن انتظار باشد.ك، معاينه پزشروانسنجي، اديومتري، اپتومتري، 
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ت )٨ ان اديولوژيس ی و کارشناس ئول فن رارداد مس ی و ق دارک تخصص وير م ت ،تص و  اپتومتريس

 طرف قرارداد  روانشناس

ذکر ره عينک  :٣ت ين نم ايی و تعي ومتری جھت اصالح حدت بين از اپت ورد ني ايل م ار داشتن وس در اختي

وايی و  نوايی از راه ھ ری ش دازه گي رای ان ومتری ب تاندارد ادي تگاه اس تيک و دس ک آکوس ين اتاق ھمچن

ايي يا تابلو بي ،Vision Screenerضمناً در صورت ارائه و استفاده از دستگاهاستخوان الزامی است.  ن

ال  تاندارد ارس ال اس نجي ديجت ي نميس ت الزام رارداد اپتومتريس ه ق وط ب دارك مرب دم بايست و مي باش

تاندارد  Vision Screenerمدارك مبتني بر در اختيار داشتن دستگاه  ال اس ايي سنجي ديجيت وياتابلوبين

  .گردد ارسال

رد. صورت مي MMPIافزار ز نرم: انجام تست روانسنجي به صورت پرسشنامه و با استفاده ا۴تذکر  گي

  باشد.لذا ترجيحاً جھت انجام تست مذكور، نياز به يك نفر روانشناس باليني مي

ر دعوت  و افراد مجاز  ھا، شركتمراكز تخصصياز کليه  ارائه کننده خدمات طب کار دارای مجوز معتب

قبا به ترتيب فوق می نمايد نسبت به ارسال مستندات  ر دقي ام  ذك ، نشانيفرد متقاضي، /شركت/مركزن

داکثر،دور نگار و پست الکترونيک (به ھمراه كد شھر) شماره تلفن تماس ا ح اريخ روز ١۵ ت پس از ت

  :درج آگھی به نشانی

ه -١٧خيابان دمشق پالك -خيابان فلسطين جنوبي -بلواركشاورز  -تھران ه مركزي د -ھمكفطبق بيرخان

اده اي ل ج ل و نق داري و حم ازمان راھ تي س د پس دام ) ١۴١۶٧۵٣٩۴١(ك تاز اق ت پيش ق پس از طري

  نمايند.

ل A4:الزم است كليه مدارك موردنياز فوق، به صورت كاغذي در قطع ۵تذکر  و ھمچنين به صورت فاي

PDF.در قالب لوح فشرده ارسال گردد  

قيد  حتماً بر روي پاكت ارسالي " ٩۶فراخوان سال  -" طرح صحت و سالمت رانندگان: عنوان ۶تذکر 

  گردد.

  نوشته شده و ارسال گردد.A4:اطالعات ذيل به صورت كامل و خوانا به ترتيب ذيل در يك برگ ٧تذکر 

كد ملي مسئول فني ، شماره تلفن ثابت مركز، شماره و مركز تخصصي : نام مركز، نام و نام خانوادگي

و مدت اعتبار مجوز بھره تلفن ھمراه مسئول فني ، استان و شھرستان محل فعاليت ، شماره و تاريخ 

  برداري مركز ، شماره و تاريخ مجوز فعاليت مسئول فني مركز.
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كد ملي پزشك ، شماره تلفن محل انجام معاينات ، شماره تلفن ،پزشك عمومي :نام و نام خانوادگي 

ھمراه پرشك ، استان و شھرستان محل فعاليت ، شماره و تاريخ و مدت اعتبار مجوز انجام معاينات 

  المت شغلي پزشك.س

( پزشك) و مدير شركت  ، كد ملي پزشك ،  فني شركت شركت طب كار : نام شركت ، نام مسئول

استان و شھرستان  ،ھمراه پزشك  شماره تلفن،شماره تلفن ثابت شركت ، شماره تلفن مدير شركت 

نام و  و شركت، شماره و تاريخ و مدت اعتبار مجوز انجام معاينات سالمت شغلي  شركت محل فعاليت

  ءنام خانوادگي افراد داراي حق امضا

بديھي است در صورت عدم انجام ھر يك از مراتب فوق، درخواست متقاضي در فراخوان مربوطه 

  شركت داده نخواھد شد.

ارائه اصل مدارک درخواست شده الزامي بوده و در درمرحله اول، در صورت کسب امتياز قابل قبول 

چنانچه مدارك ارائه شده مورد تائيد قرار نگيرد محل اعالمي انجام معاينات، بررسی نھايی و بازديداز 

  از فھرست ارزيابی خارج خواھد شد. فردشركت/مركز/امتياز اعالم شده باطل گرديده و نام 

  .قابل رويت مي باشدwww.rmto.irمان به آدرس اين فراخوان در مدت مذكور در سايت ساز

ر داده  ب اث ده ترتي ين ش ت تعي ان وق ده پس از پاي ل ش دارک تحوي ه م ده و ب ترد نش ويلی مس دارک تح م

  نخواھد شد.

ه: وان صرفتوج ن فراخ د و  ااي ي باش ايي م ور شناس ه منظ ازمان در ب راي س ي ب ه تكليف يچ گون ل اقبھ

  .فراخوان ايجاد نخواھد كرد درشركت كنندگان 

  

حمل ونقل جاده ايو سازمان راھداري 

   


