
  
  

  آيين نامه تأسيس درمانگاهها
  

  : تعاريف) فصل اول
  

  درمانگاه به مؤسسه اي اطالق مي شود كه بطورشبانه روزي بيماران سرپايي را براي درمان مي پذيرد و-1ماده 
 ساعت تحت نظرقرارداد ودرصورت عدم 24درآن محل مي توان موارد فوري يا نيازمند كمك هاي ويژه راحداكثر

هت اخذ  جطول اين مدت هماهنگي الزم نيازمند به خدمات بيشتر،بايستي در تن مشكالت خاص وداش بهبودي و
  . اعزام به بيمارستان،درصورت لزوم فراهم گردد پذيرش و

 وبه دانشگاه يا ))وزارت((اختصاربه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي  اين آيين نامه به منظور  در-1تبصره
پزشكي  به كميسيون تشخيص امور  و))دانشكده/دانشگاه((درماني –دمات بهداشتي خ دانشكده علوم پزشكي و

با  (1334 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ودارويي ومواد خوردني وآشاميدني مصوب سال 20موضوع ماده 
  .  گفته مي شود))پروانه هاي قانوني ((مسئوالن فني به پروانه هاي تأسيس و  و))كميسيون قانوني(() اصالحات بعدي

به   درمانگاه هايي كه تاكنون ازعناوين كلينيك يا پلي كلينيك استفاده مي كرده اند ازاين به بعد فقط مجاز-2تبصره
  . مشمول ضوابط اين آيين نامه مي باشند  بوده و))درمانگاه((نام  استفاده از

  . صصي تقسيم مي گردندتخ  درمانگاهها برحسب نوع فعاليت به درمانگاه هاي عمومي و-3تبصره
درماني دريكي ازرشته هاي   درمانگاه تخصصي مؤسسه اي است به منظور ارائه خدمات تشخيصي و-4تبصره

يا تشخيص ودرمان يك يا چند بيماري مشخص  و...) نظيردرمانگاه تخصصي قلب وعروق و(تخصصي پزشكي
طبق   مختلف درآن همكاري مي نمايند وكه متخصصين رشته هاي...) نظيردرمانگاه تخصصي بيماري ديابت و(

  . ضوابط موضوع آيين نامه هاي مربوطه تأسيس مي شود
  . مطابق آيين نامه مربوطه خواهد بود) تخصصي عمومي و( شرايط تأسيس درمانگاه هاي دندانپزشكي -5تبصره

  
شاغل گردند كه داراي ) انيآموزشي يا درم(درمانگاه هاي وابسته به مراكزدولتي   پزشكاني مي توانند در-2ماده 

دريافت حق الزحمه اي كه طبق تعرفه  و خدمات تمامي بيمه هاي كشور پروانه پزشكي بوده و شرايط استخدامي و
  . دولتي تعيين شده اند را بپذيرند هاي مراكز

  
  



  
  

  : شرايط تأسيس و بهره برداري) فصل دوم
  

ليه افراد حقيقي يا حقوقي كه صالحيت آنان به تأييد درمانگاه به ك) موافقت اصولي( اجازه تأسيس -3ماده 
الزم  ضوابط تعيين شده داده مي شود و چارچوب نظام سطح بندي خدمات و كميسيون قانوني رسيده باشد در

همچنين  است هنگام بهره برداري جهت كليه نوبت هاي كاري پزشك واجد شرايط بعنوان مسئول فني درمانگاه و
  . زشكي الزم معرفي گرددپيراپ پزشكي و كادر

 ازگروه پزشكي و) نصف بعالوه يك(آن ها   نفراز3بوده و  نفر5 متقاضيان تأسيس درمانگاه بايد حداقل -1تبصره
  . بقيه اعضا مي توانند ازسايرافراد حقيقي وحقوقي باشند.مقطع كارداني به باال باشند از پيراپزشكي جوياي كار

فرد   هر"پيراپزشكي باشند ضمنا نگاه بايستي ازفارغ التحصيالن گروه پزشكي و دو سوم سهام داران درما-2تبصره
  . شود مؤسسه پزشكي سهام دار دو در مي تواند حداكثر

فرد مي تواند  هر يك پروانه تأسيس داده نمي شود و صالحيت بيش از فرد واجد شرايط و  به هر-3تبصره
  . به عنوان مؤسس عضويت داشته باشد) بصورت حقيقي وحقوقي(مؤسسه پزشكي  دو در حداكثر
 موافقت اصولي مطابق مفاد قرارداد تأسيس منعقده بين مؤسس و وزارت از  مدت اعتبار،تمديد يا لغو-4تبصره

  . صورت عدم راه اندازي درمانگاه،لغو مي شود آن در پس از  سال بوده و2به مدت  حداكثر تاريخ صدور
 6به مدت  حداكثر منوط به موافقت كميسيون قانوني و مدت مزبور ي پس از تمديد يا لغو موافقت اصول-5تبصره

  . ماه خواهد بود
  

به  آن ها فوت نمايند ويا به تشخيص كميسيون قانوني قادر مواردي كه يكي ازمؤسسين يا چند نفراز  در-4ماده 
ل تجاوزنمايد بايستي فرد يا سا دو درمانگاه نباشند،طي تشريفات معرفي كه نبايستي از انجام وظايف محوله در
سوي  طرف سايرمؤسسين ويا وراث قانوني آن ها معرفي شوند تا پس ازتأييد صالحيت از افراد واجد صالحيت از

كميسيون قانوني پروانه تأسيس با عضويت فرد معرفي شده صادرگردد ودر طول اين مدت سايرمؤسسين يا 
ره نموده و وظايف مؤسس يا مؤسسين قبلي را بعهده بگيرند تا پروانه  ادا مي توانند درمانگاه را مسئوالن فني نيز

  .  تأسيس بنام افراد جديد صادرشود
پروانه تأسيس  تأسيس مؤسس از يا امتياز پروانه تأسيس فرد لغو و انقضاء مهلت قانوني مزبور  پس از-1تبصره

  . مشترك حذف خواهد شد
  . دانشكده مربوطه اطالع داده شود/ به معاونت درمان دانشگاه"صله كتبا تمامي موارد ياد شده بايستي بالفا-2تبصره



  
  

اخذ موافقت اصولي منوط به معرفي مسئول فني واجد  آن پس از شروع به كار درمانگاه و  بهره برداري از-5ماده 
رفي مع احراز صالحيت آنان توسط كميسيون قانوني و و) حداقل دونفر(شرايط جهت كليه نوبت هاي كاري 

صدورپروانه تأسيس ومسئول فني توسط  و سايرافراد فني واجد شرايط جوياي كار پيراپزشك و همكاران پزشك و
دانشكده مربوطه  /دانشگاه و فني جمله تأييديه نقشه ساختماني توسط دفتر مجوزهاي الزم از اخذ ساير وزارت و

  . مي باشد... و
 مسئول فني،پزشكان و(پيراپزشكي  پزشكي و كادر% 50 حداقل  براي اخذ پروانه بهره برداري معرفي-1تبصره

 مراكزدولتي، خصوصي،خيريه،ارگانها و كه در دانش آموختگان گروه پزشكي و وابسته جوياي كار از) پيراپزشكان
  . نهادها هيچ نوع اشتغال نداشته باشند براي تمامي نوبت هاي كاري ضروري است

مدارك ((بين افراد جوياي كار رشته كارشناسي يا كارداني  بايستي از  مركزبايگاني  مسئولين پذيرش و-2تبصره
 رشته هاي حرف وابسته پزشكي نظير ساير درصورت نبودن داوطلب،استفاده از.(معرفي شوند  انتخاب و))پزشكي

  ) پرستاري بالمانع است
كليه مراكز درماني  ني كه درپيراپزشكا دو نوبت كاري براي كليه پزشكان و  رعايت فعاليت حداكثر-3تبصره

  . داده نمي شود اجازه فعاليت همزمان نيز فعاليت مي كنند الزامي است و
  همان نوبت كاري در) پزشك همكار مسئول فني و(درمانگاه فعاليت مي نمايند   پزشكاني كه در-4تبصره

 بيمارستان،(مؤسسه درماني  دوبا  مي توانند  حداكثر"ضمنا.ديگري فعاليت داشته باشند مركز  نمي توانند در
  . همكاري داشته باشند...) درمانگاه

  
به شرط  عكس اين موضوع نيز باشند و  مسئولين فني درمانگاه مي توانند جزو مؤسسين درمانگاه نيز-6ماده 

 براي هرحال هرفرد فقط مي تواند مسئول فني حداكثردو نوبت كاري بوده و در.احراز شرايط الزم بالمانع است
  . نوبت هاي كاري بايستي مسئول فني جداگانه معرفي گردد ساير

  . درمانگاه حاضرباشند تمامي ساعات نوبت كاري خود در  مسئولين فني بايد در-1تبصره
به ) متخصص عمومي و(بكارگيري پزشكان   رعايت مفاد آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب در-2تبصره

  . ك همكار الزامي استيا پزش عنوان مسئول فني و
 غير... بيمارستانها،درمانگاهها و  اعضاء هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي دانشگاهها نمي توانند در-3تبصره

  . سازماني خود فعاليت نمايند
  . درمانگاه بدون داشتن پروانه بهره برداري ممنوع مي باشد  شروع بكار-4تبصره



  
  

  جهت ارائه خدمات در) متخصص عمومي و( پزشك 3اقل داراي درمانگاه عمومي بايد حد  هر-7ماده 
  . به انتخاب مؤسسين باشد يك رشته تخصصي ديگر  رشته هاي پزشكي عمومي،تخصص داخلي و

متخصص داخلي با تأييد دانشگاه يا دانشكده مربوطه،حسب  حضور صورت عدم امكان معرفي و  در-1تبصره
  . تصميم گيري خواهد شد كميسيون قانوني مطرح و مورد موضوع در

 تمديد آن تسليم گواهيهاي عدم سوء پيشينه و  دركليه مراحل درخواست صدورمجوزتأسيس درمانگاه و-2تبصره
  . مسئوالن فني الزامي است اعتياد براي كليه مؤسسين و

  
ز رد نياپرسنل مو  درمانگاه برحسب خدمات پزشكي كه ارائه مي دهد بايستي محل كارمناسب،لوازم و-8ماده 

  . مربوطه را داشته باشد
  

 يا سايرواحدهاي پاراكلينيك باشد،بايد مؤسسان، داراي آزمايشگاه،راديولوژي،داروخانه و  درمانگاه اگر-9ماده 
 .مسئوالن فني صاحب صالحيت مرتبط را طبق شرايط مقرربراي هركدام معرفي وپروانه مسئوليت دريافت دارد

اين حق   از نمي توانند به هيچ وجه  الينفك پروانه تأسيس درمانگاه مي باشند واجزاي كليه واحدهاي فوق الذكر
  . درمانگاه استفاده كنند بيرون از مكتسبه در

در چارچوب سطح ...  افزايش بخش هاي پاراكلينيك نظيرداروخانه،آزمايشگاه،راديولوژي،فيزيوتراپي و-1تبصره
كميسيون قانوني مربوطه ممكن  پس ازتصويب در مربوطه وآيين نامه هاي  مقررات هريك از بندي خدمات و

  . خواهد بود
 درمانگاه هاي فاقد داروخانه فقط مي توانند داروهاي اورژانسي را براي موارد فوريتي درقفسه اي -2تبصره

  . بدهند بايد نسخه داروي مصرف شده را به بيمار نگهداري نمايند و
  

نگاه و هريك ازبخش هاي پاراكلينيك نخواهد به كارادامه دهد بايستي  درصورتي كه مسئول فني درما-10ماده 
دانشكده مربوطه ومؤسس يا مؤسسان درمانگاه اعالم نمايد ودرطي مدت / به دانشگاهماه قبل  دو"مراتب را كتبا

 مذكور مؤسسان درمانگاه موظفند مسئول فني واجد شرايط ديگري را معرفي نمايند تا پس از بررسي و تأييد
  . صالحيت وي توسط كميسيون قانوني برابر مقررات پروانه مسئوليت فني جديد صادر شود

 درصورت عدم امكان بررسي صالحيت مسئول فني جديد در مدت مذكور توسط كميسيون قانوني، معرفي -تبصره
  . توسط مؤسس يا مؤسسان الزامي است) حداكثر سه ماه(يكنفر جانشين واجد شرايط بطور موقت 



  
  

  : و پرسنلي-تجهيزاتي-شرايط ساختماني) فصل سوم
  

 ساختمان درمانگاه و تعداد اتاق ها و كليه شرايط الزم براي تهويه،نور،سيستم هاي حرارتي و برودتي -11ماده 
  . دانشكده مربوطه قرارگيرد/بايد منطبق با اصول بهداشتي و فني بوده و مورد قبول و تصويب وزارت يا دانشگاه

داقل تعداد اتاق براي تأسيس درمانگاه عمومي شامل شش اتاق و يك سالن انتظار با امكانات كافي مي  ح-1تبصره
 مترمربع بدون درنظر گرفتن فضاي الزم جهت بخش هاي پاراكلينيك بوده و 200سطح كلي زيربنابايدحداقل .باشد

درصورتي كه درمانگاه در طبقات .دپيش بيني هاي الزم براي كليه اقدامات ايمني ازجمله اطفاي حريق شده باش
  . همكف،اول يا زيرزمين ساختمان نباشد تعبيه آسانسور جهت انتقال بيماران ضروري است

 عدد با تفكيك فضاي 6 حداقل تخت هاي الزم جهت تزريقات و پانسمان و سرم درماني وتحت نظر -2تبصره
  . الزم براي خانم ها و آقايان مي باشد

دانشكده مربوطه وحضور يك نفر /ور يك نفر كارشناس يا كاردان پرستاري به دانشگاه معرفي و حض-3تبصره
  . خدمتكار در هر نوبت كاري ضروري است

 هردرمانگاه بايستي داراي درب ورودي اصلي مستقل ازسايرطبقات يا واحدهاي ديگر باشد تا باعث -4تبصره
 مشترك رضايت كتبي كليه مالكين تن دربصورت داش  در"ضمنا.ايجاد مزاحمت براي همسايه ها نگردد

/ واحدهاي مجتمع غيرپزشكي در اين خصوص و رعايت موازين بهداشت عمومي و محيط با تأييد دانشگاه
  . دانشكده مربوطه الزامي است

  
 رعايت شاخص هاي سطح بندي خدمات نظيرجمعيت،فاصله مقرر بين درمانگاههاي عمومي و همچنين -12ماده 

دانشكده هاي مربوطه به منظور رعايت اصل دسترسي /بين درمانگاههاي تخصصي مشابه با نظروزارت يا دانشگاه
  . الم مي گردددرماني بر اساس ضوابطي است كه ازسوي وزارت به متقاضيان اع- مردم به خدمات بهداشتي

  
 فعاليت درمانگاه بصورت شبانه روزي و در تمامي ايام بدون تعطيلي بوده و الزم است موضوع بر روي -13ماده 

  . سرنسخه و تابلوي درمانگاه نيز قيد شده باشد
  



  اين نوع درمانگاهها بايد حداقل يك دستگاه آمبوالنس براي تمام ساعات در اختيار داشته باشند و-14ماده 
درصورت دراختيارنداشتن آمبوالنس بايد با مراكز آمبوالنس خصوصي براي تأمين نياز بيماران قرارداد همكاري 

  . منعقد نمايند
 يا جابجايي بيماران تحت درمان خود در موارد مورد نياز مي  مجاز به انتقال" آمبوالنس درمانگاه صرفا-1تبصره
  . باشد

ات وخدمه آمبوالنس بر اساس ضوابط اعالم شده از سوي مركز مديريت  مشخصات فني،تجهيزات،ملزوم-2تبصره
  . حوادث و فوريت هاي پزشكي وزارت خواهد بود

  
منطبق بر ضوابط و ...  مندرجات تابلوي درمانگاه بايد وفق پروانه صادره و از نظر ابعاد،تعداد و-15ماده 

   .  ام پزشكان شاغل در درمانگاه باشددستورالعمل هاي وزارت يا سازمان نظام پزشكي و بدون ذكر ن
   

 درمانگاهها بايد داراي دفتري باشند كه نام ومشخصات بيماران مراجعه كننده در آن ثبت شده وبراي -16ماده 
هريك ازبيماران پرونده پزشكي شامل خالصه اي ازشرح حال بيمار،نوع معالجات وتاريخ مراجعه تشكيل دهند و 

  . بايگاني نگهداري شود سال در 5حداقل به مدت 
دانشكده مربوطه / معدوم كردن پرونده هاي پزشكي پس ازمدت مذبور بايد با اطالع و موافقت دانشگاه-تبصره

  . صورت پذيرد
  

 درمانگاهها موظفند نسبت به گزارش مواردي ازبيماري هاي واگير و غيرواگير كه فهرست آن توسط -17ماده 
  . عيين مي گردد با رعايت اصل امانتداري به مراجع قانوني ذيربط اقدام نماينددانشكده ها ت/وزارت يا دانشگاه

  
  .  رعايت كليه موازين بهداشتي و ساير موارد بر اساس ضوابط و مقررات وزارت الزامي است-18ماده 

  
  : شرح وظايف مؤسسان) فصل چهارم

  
  :  اهم وظايف مؤسسان درمانگاهها بشرح ذيل مي باشد-19ماده 
 معرفي مسئوالن فني واجد شرايط براي درمانگاه جهت تمام نوبت هاي كاري و بخش هاي پيراپزشكي آن )الف

  . دانشكده مربوطه/به معاونت درمان دانشگاه... نظير راديولوژي،داروخانه،آزمايشگاه،فيزيوتراپي و



 شرايطي را بعنوان جانشين  در صورت عدم امكان حضور مسئوالن فني بايستي بالفاصله فرد يا افراد واجد-تبصره
  . دانشكده مربوطه معرفي نمايند/تا حداكثر به مدت سه ماه جهت تصدي امور فني به دانشگاه

 انتخاب و معرفي كليه پزشكان همكار و كاركنان فني واجد شرايط و جوياي كار در درمانگاه بر اساس )ب
  . استانداردهاي مربوطه

تخلف مسئول فني از وظايف قانوني و احراز آن توسط كميسيون قانوني  مؤسسان مي بايستي در صورت -1تبصره
  . مسئول فني جديد واجد شرايط معرفي نمايند

 در صورت تخطي مؤسس از وظايف محوله،مراتب در كميسيون قانوني مطرح و در خصوص صالحيت -2تبصره
  . مؤسس تصميم الزم اتخاذ خواهد شد

دانشكده /ركنان در مراحل بعدي بايستي با اطالع معاونت درمان دانشگاه هرگونه تغيير و جابجايي كا-3تبصره
  . صورت گيرد) براساس استانداردهاي مربوط(
 معرفي كليه پزشكان و پيراپزشكان شاغل كه در درمانگاهها به صورت تمام وقت و يا پاره وقت همكاري مي )ج

دانشكده مزبور براساس /به معاونت درمان دانشگاه... كنند،بهمراه كليه مدارك الزم نظير پروانه مطب معتبر،
  . دستورالعمل هاي موجود

از معاونت درمان ) به غيرازمطب شخصي( اخذ گواهي عدم اشتغال پزشكي در بيش از يك مؤسسه -تبصره
  . دانشگاه مربوطه الزامي مي باشد

  . ردهاي مربوطه تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات پزشكي،دارويي و غيره بر اساس استاندا)د
  .  رعايت كليه ضوابط،مقررات،دستورالعمل ها وتعرفه هاي مصوب)ه
   رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات مسئول فني درمانگاه در امور پزشكي و فني بر اساس ضوابط )و
  .   برنامه ريزي و سازماندهي جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوق بيماران)ز
 اعالنات در داخل سالن انتظار با درج مشخصات وتخصص كليه پزشكان شاغل درنوبت هاي  نصب تابلوي)ح

  ... مختلف كاري،تعرفه هاي اعالم شده،اطالعيه ها و
 كنترل و مراقبت وضعيت ساختمان،تجهيزات،تأسيسات ايمني و تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات مورد نياز )ط

  بر اساس استانداردهاي مربوطه 
دانشكده مربوطه در هنگام بروز حوادث غير مترقبه يا /د كتبي مؤسسه مبني بر همكاري با وزارت و دانشگاه تعه)ي

  . اعالم نياز از طرف آن ها
  
  
  



  
  : وظايف مسئوالن فني) فصل پنجم

  
  :  اهم وظايف مسئوالن فني درمانگاه عبارتند از-20ماده 
  ني و پاسخگويي در قبال اقدامات انجام شده  حضور مستمر و فعال در ساعات تصدي مسئوليت ف)الف
 نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان درمانگاه و ابالغ تذكرات الزم به )ب

  دانشكده هاي ذيربط /آنان و پيگيري اقدامات اجرايي و در صورت تخطي از آن اعالم مراتب به دانشگاهها
  . حيت كاركنان فني شاغل در درمانگاه بررسي و اعالم صال)ج
 تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمت هاي مختلف درمانگاه و نظارت بر حسن انجام خدمات درماني در ساعات )د

  . تعيين شده
 نظارت بر نحوه تأمين،كيفيت،قابل استفاده و مصرف بودن تجهيزات و ملزومات هر بخش و نيز داروهاي )ه

  . موجود در درمانگاه
  .  ارتقاء سطح كيفي ارائه خدمات درماني و فوريتهاي پزشكي)و
 نظارت بر تهيه،تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسي شرح حال و دستورات )ز

  . پزشكي مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني
 حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه هاي درمانگاه و پزشكان و درج نام  رعايت و نظارت بر)ح

  . بر روي آنها...) خصوصي،خيريه،دولتي و(درمانگاه،نشاني،شماره تلفن،ساعات كار،نوع مؤسسه وفعاليت آن 
/  ارسال به دانشگاه ثبت و ارائه دقيق آمار فعاليت درمانگاه به تفكيك خدمات تشخيصي و درماني مربوطه و)ط

 ماه يكبار از طريق برنامه نرم افزاري كه از طريق وزارت اعالم خواهد 6دانشكده هاي ذيربط بطور مستمر و هر
  . شد
  .  نظارت بر پذيرش بيماران تحت پوشش بيمه هاي درماني طبق ضوابط مربوطه)ي
اوليه الزم با همكاري كادر فني درمانگاه  پذيرش و بررسي وضعيت بيماران اورژانس و انجام اقدامات درماني )ك

  . و اخذ پذيرش از مراكز درماني مجهز تا اعزام بيمار
 رعايت و اجراي كليه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت،نظارت برحفظ شئون پزشكي و نيز موازين )ل

  ... اسالمي،اخالقي،فني و
ي درمانگاه در چارچوب ضوابط و شرايط آيين  هماهنگي كلي بين مسئوالن فني هر يك ازبخش هاي پيراپزشك)م

  . نامه هاي مربوطه
  .  مسئوليت فني هر يك از بخش هاي مذكور بعهده مسئول فني مربوطه خواهد بود-تبصره



  
  

  : شرايط ارزشيابي) فصل ششم
  

ي  مؤسسان درمانگاه موظفند هر سال نسبت به اعالم تقاضاي ارزشيابي طبق ضوابط و استانداردها-21ماده 
  . موجود توسط وزارت اقدام نمايند

  .  ضوابط و استانداردهاي ارزشيابي درمانگاه توسط وزارت ابالغ خواهد شد-1تبصره
 قابل " درمانگاهها موظفند آخرين درجه ارزشيابي درمانگاه را در قسمت پذيرش به نحوي كه كامال-2تبصره

  .  رؤيت باشد نصب نمايند
  

  : ساير ضوابط) فصل هفتم
  

 درمانگاهها فقط مجاز به ارائه خدماتي هستند كه در پروانه تأسيس آن ها قيد و يا مجوز گسترش آنرا -22ه ماد
  . دريافت كرده اند مي باشند

 خدمات مجاز در درمانگاهها مطابق ضوابط و مقررات جاري وزارت خواهد بود و در صورت تغيير به -1تبصره
  . نحو مقتضي به اطالع خواهد رسيد

  .  انجام تزريقات و پانسمان و سرم درماني تابع ضوابط تعيين شده از سوي وزارت مي باشد-2تبصره
  

   رعايت قانون و آيين نامه مرتبط با انطباق امورپزشكي با موازين شرع مقدس و كليه شئونات-23ماده 
  .  حرفه اي و اخالقي در ارائه خدمات به بيماران ضروريست

  
د واحد ارائه خدمات بهداشتي درماني در محل،درمانگاهها مي توانند با تأييد  در صورت عدم وجو-24ماده 

  . دانشكده مربوطه پايگاه بهداشتي موقت در درمانگاه داير نمايند/معاونت بهداشتي دانشگاه
  

 كليه درمانگاهها موظفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين آيين نامه وضعيت خود را با -25ماده 
  . ن آيين نامه وفق دهنداي
  



 تمديد پروانه هاي تأسيس و مسئوالن فني درمانگاهها بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و -26ماده 
  . ضوابط تعيين شده از سوي وزارت و نيز بر اساس مقررات اين آيين نامه خواهد بود

  
يك كرده و كليه سرنگ هاي استفاده شده را در  كليه درمانگاهها موظف هستند زباله هاي عفوني را تفك-27ماده 

  .  جمع آوري و آن ها را مطابق با ضوابط علمي اعالم شده امحاء نمايندsafty boxظروف استاندارد 
  

  :  تخلفات) فصل هشتم
  

 در صورتيكه مؤسسان يا مسئوالن فني درمانگاه از ضوابط و مقررات آيين نامه تخطي نمايند به نحو زير -28ماده 
  . اقدام خواهد شد

 بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط كارشناسان يا بازرسان وزارت يا )الف
  . دانشكده هاي ذيربط/دانشگاه

دانشكده مربوط و اعالم مراتب به سازمانهاي بيمه گر و سازمان / بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه)ب
  . رنظام پزشكي كشو

چنانچه اعمال انجام شده ) اعم از شفاهي و كتبي( در صورت تكرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي قبلي )ج
 مجمع تشخيص مصلحت نظام 1367درقالب قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني مصوب سال 

  . به محاكم عمومي احاله خواهند شد قانون فوق الذكر و در ساير موارد نيز 11باشد موضوع به كميسيون ماده 
تعطيل دائم يا ( بررسي نحوه اجراي تصميمات كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي محاكم قضايي اعم از )د

  . توسط كميسيون قانوني بررسي و جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ارجاع مي گردد...) موقت،ابطال پروانه و
  

 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و 24 تبصره به استناد ماده 41ه و  ماد29 اين آيين نامه در -29ماده 
 ماده يك قانون تشكيالت و وظايف وزارت متبوع 13، 12، 11 و بندهاي 1334مواد خوردني و آشاميدني مصوب 

صوب هيأت م به تصويب رسيده و با رعايت ساير مقررات از جمله آيين نامه تأسيس مطب 24/12/1383در تاريخ 
 با ابالغ اين آيين نامه،آيين نامه هاي قبلي مترتب بر "ضمنا.قابل اجرا است... وزيران،قوانين سازمان نظام پزشكي و

              4/12/ك.آن ملغي مي گردد
  

  زشكيان                                                                                            دكترمسعود پ
                                                                                                       وزير 


