
مجموعه آئین نامه هاي

تاسیس 

درمانگاه ها



:فصل اول تعاریف

درمانگاه به مؤسسه اي اطالق می شود که بطور شبانه روزي بیماران سرپایی رابـراي درمـان مـی    -1ماده 

ساعت تحت نظر قرارداد و 24پذیرد و در آن محل می توان موارد فوري یا نیازمند کمکهاي ویژه را حداکثر 

ایـن مـدت   در صورت عدم بهبودي و داشتن مشکالت خاص نیازمند به خـدمات بیشـتر، بایسـتی در طـول     

. هماهنگی الزم جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان،در صورت لزوم فراهم گردد

و بـه  "وزارت "در این آیین نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آزموش پزشکی -1تبصره 

و بـه کمیسـیون   » دانشـکده /دانشـگاه «درمـانی   –دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خـدمات بهـد اشـتی    

قانون مربوط به مقررات امـور پزشـکی و دارویـی و مـواد خـوردنی و      20تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 

و به پروانه هاي تأسیس و مسـئوالن  » کمیسیون قانونی«) با اصالحات بعدي(1334آشامیدنی مصوب  سال

.شودگفته می» پروانه هاي قانونی «فنی 

درمانگاه هایی که تاکنون از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک استفاده می کرده اند از این به بعد -2تبصره 

.باشندبوده ومشمول ضوابط این آیین نامه می» درمانگاه«فقط مجاز به استفاده از نام 

.می گردنددرمانگاهها بر حسب نوع فعالیت به درمانگاههاي عمومی و تخصصی تقسیم -3تبصره 

درمانگاه تخصصی مؤسسه اي است به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در یکی از رشته –4تبصره 

و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماري ....) نظیر درمانگاه تخصصی قلب و عروق و(هاي تخصصی پزشکی 

اي مختلف در آن همکاري می هکه متخصصین رشته....) نظیر درمانگاه تخصصی بیماران دیابت و (مشخص 

. شودنمایند و طبق ضوابط موضوع آیین نامه هاي مربوطه تأسیس می

مطابق آئین نامه مربوطه خواهـد  ) عمومی وتخصصی(شرایط تأسیس درمانگاههاي دندانپزشکی –5تبصره 

. بود



شاغل گردنـد کـه   ) درمانیآموزشی یا (توانند در درمانگاههاي وابسته به مراکز دولتی پزشکانی می-2ماده 

داراي شرایط استخدامی و پروانۀ پزشکی بوده و خدمات تمامی بیمه هاي کشور و دریافت حـق الزحمـه اي   

.که طبق تعرفه هاي مراکز دولتی تعیین شده اند را بپذیرند

:شرایط تاسیس و بهره برداري ) فصل دوم

یه افراد حقیقی یا حقوقی کـه صـالحیت آنـان بـه     درمانگاه به کل) موافقت اصولی(اجازه تأسیس -3ماده 

تأیید کمیسیون قانونی رسیده باشد در چارچوب نظـام سـطح بنـدي خـدمات و ضـوابط تعیـین شـده داده        

شود والزم است هنگام بهره برداري جهت کلیه نوبتهاي کاري پزشک واجد شرایط بعنوان مسـئول فنـی   می

.الزم معرفی گردددرمانگاه و همچنین کادر پزشکی وپیراپزشکی

از گـروه  )نصـف بعـالوه یـک   (نفـر ازآنهـا   3نفر بـوده و  5متقاضیان تأسیس درمانگاه باید حداقل -1تبصره 

بقیۀ اعضا می توانند از سـایر افـراد حقیقـی    . پزشکی و پیراپزشکی جویاي کار از مقطع کاردانی به باال باشند

.وحقوقی باشند

درمانگاه بایستی از فارغ التحصیالن گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند ضمناً دو سوم سهام داران –2تبصره 

.هر فرد می تواند حداکثر در دو مؤسسۀ پزشکی سهام دار شود

شود و هر فـرد میتوانـد   به هر فرد واجد شرایط و صالحیت بیش از یک پروانه تأسیس داده نمی-3تبصره 

.به عنوان مؤسس عضویت داشته باشد) حقوقیبصورت حقیقی و (حداکثر در دو مؤسسۀ پزشکی 

مدت اعتبار، تمدید یا لغو موافقت اصولی مطابق مفاد قرار داد تأسیس منعقـده بـین مؤسـس و    -4تبصره 

سال بـوده و پـس از آن در صـورت عـدم راه انـدازي درمانگـاه لغـو        2وزارت از تاریخ صدور حداکثربه مدت 

. شودمی

فقت اصولی پس از مدت مزبور منوط به موافقت کمیسیون قانونی و حداکثر به تمدید یا لغو موا–5تبصره 

. ماه خواهد بود6مدت 



در مواردي که یکی از مؤسسین یا چند نفر از آنها فوت نمایند و یا به تشخیص کمیسیون قانونی -4ماده 

ی از دو سـال تجـاوز نمایـد    قادر به انجام وظایف محوله در درمانگاه نباشند، طی تشریفات معرفی که نبایست

بایستی فرد یا افراد واجد صالحیت از طرف سایر مؤسسین و یا وراث قانونی آنها معرفی شوند تا پس از تأیید 

صالحیت از سوي کمیسیون قانونی پروانه تأسیس با عضویت فرد معرفی شده صـادر گـردد و در طـول ایـن     

درمانگاه را اداره نموده و وظـایف موسـس یـا مؤسسـین     مدت سایر مؤسسین یا مسئوالن فنی نیز می توانند 

.قبلی را بعهده بگیرند تا پروانه تأسیس بنام افراد جدید صادر شود

پس از انقضاء مهلت قانونی مزبور پروانه تأسیس فرد لغو و یا امتیـاز تأسـیس مؤسـس از پروانـه     -1تبصره 

.تأسیس مشترك حذف خواهد شود

دانشکده مربوطه اطـالع  / شده بایستی بالفاصله کتباً به معاونت درمان دانشگاه تمامی موارد یاد -2تبصره 

.داده شود

بهره برداري از درمانگاه و شروع بکار آن پس از اخذ موافقت اصولی منوط به معرفی مسئول فنی -5ماده 

قـانونی  و احـراز صـالحیت آنـان توسـط کمیسـیون     ) حداقل دو نفر(واجد شرایط جهت کلیه نوبتهاي کاري

ومعرفی همکاران پزشک و پیراپزشک و سایر افراد فنی واجد شرایط جویاي کار و صـدور پروانـه تأسـیس و    

مسئول فنی توسط وزارت و اخذ سایر مجوزهاي الزم از جمله تأییدیه نقشه ساختمانی توسـط دفتـر فنـی و    

. می باشد... دانشکده مربوطه و/دانشگاه 

مسـئول فنـی،   (کـادر پزشـکی و پیراپزشـکی    % 50ره برداري معرفی حـداقل  براي اخذ پروانه به-1تبصره 

از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویاي کار که در مراکز دولتی، خصوصی ، ) پزشکان و پیراپزشکان

. خیریه ، ارگانها و نهادها هیچ نوع اشتغال ند اشته باشند براي تمامی نوبتهاي کاري ضروري است

سئولین پذیرش و بایگانی مرکز بایستی از بین افراد جویاي کار رشته کارشناسـی یـا کـاردانی    م-2تبصره 

هـاي حـرف   در صورت نبودن دواطلب، اسـتفاده از سـایر رشـته   . (انتخاب و معرفی شوند » مدارك پزشکی«

.)وابسته پزشکی نظیر پرستاري بالمانع است



ي کلیه پزشکان وپیراپزشکانی که در کلیه مراکز درمانی رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاري برا-3تبصره 

.فعالیت میکنند الزامی است و اجازه فعالیت همزمان نیز داده نمی شود

در همان نوبت کاري ) مسئول فنی و پزشک همکار(نمایند پزشکانی که در درمانگاه فعالیت می–4تبصره 

بیمارستان، (توانند با  دو مؤسسه درمانی مناً حداکثر میض. نمی توانند در مرکز دیگري فعالیت داشته باشند

.همکاري داشته باشند....) درمانگاه 

مسئولین فنی درمانگاه می توانند جزو مؤسسین درمانگاه نیز باشند و عکس این موضـوع نیـز بـه    -6ماده 

حداکثردو نوبـت کـاري   در هر حال هر فرد فقط می تواند مسئول فنی . شرط احراز شرایط الزم بالمانع است

. بوده و براي سایر نوبتهاي کاري بایستی مسئول فنی جداگانه معرفی گردد

.مسئولین فنی باید در تمامی ساعات نوبت کاري خود در درمانگاه حاضر باشند-1تبصره 

عمـومی و  (مفاد آیین نامه اجرایی قانون اجـازه تأسـیس مطـب در بکـارگیري پزشـکان      عایتر-2تبصره 

. به عنوان مسئول فنی و یا پزشک همکار الزامی است) صصمتخ

... توانند در بیمارسـتانها، درمانگاههـا و   اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاهها نمی-3تبصره 

. غیر سازمانی خود فعالیت نمایند

.شروع بکار درمانگاه بدون داشتن پروانۀ بهره برداري ممنوع می باشد-4تبصره 

جهـت ارائـه خـدمات در    ) عمومی و متخصـص (پزشک 3هر درمانگاه عمومی باید حداقل داراي -7ماده 

. رشته هاي پزشکی عمومی، تخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر به انتخاب مؤسسین باشد

در صورت عدم امکان معرفی و حضور متخصص داخلی با تأیید دانشـگاه یـا دانشـکده مربوطـه،     -1تبصره 

.ورد موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و تصمیم گیري خواهد شدحسب م

در کلیه مراحل درخواست صدور مجوز تأسیس درمانگاه و تمدید آن تسلیم گواهیهاي عدم سوء -2تبصره 

. پیشنه و اعتیاد براي کلیه مؤسسین و مسئوالن فنی الزامی است



دهد بایستی محل کار مناسـب، لـوازم و پرسـنل    درمانگاه بر حسب خدمات پزشکی که ارائه می –8ماده 

.مورد نیاز مربوطه را داشته باشد

درمانگاه اگر داراي آزمایشگاه، رادیولوژي، داروخانه و یا سـایر واحـدهاي پاراکلینیـک باشـد، بایـد      -9ماده 

مؤسسان و مسئوالن فنی صاحب صالحیت مرتبط را طبق شـرایط مقـرر بـراي هـر کـدام معرفـی و پروانـه        

باشند و به هیچ کلیه واحدهاي فوق الذکر اجزاي الینفک پروانۀ تأسیس درمانگاه می. مسئولیت دریافت دارد

.وجه نمی توانند از این حق مکتسبه در بیرون از درمانگاه استفاده کنند

در .... افزایش بخـش هـاي پاراکلینیـک نظیـر داروخانـه، آزمایشـگاه، رادیولـوژي، فیزیـوپراتی و        -1تبصره 

چارچوب سطح بندي خدمات و مقررات هر یک از آیین نامه هاي مربوطه و پـس از تصـویب در کمیسـیون    

.قانونی مربوطه ممکن خواهد بود

درمانگاههاي فاقد داروخانه فقط میتوانند داروهاي اورژانسی را براي موارد فـوریتی در قفسـه اي   -2تبصره 

.ا به بیمار بدهندنگهداري نمایند و باید نسخه داروي مصرف شده ر

در صورتی که مسئول فنی درمانگاه و هر یک از بخشهاي پاراکلینیک نخواهـد بکـار ادامـه دهـد     -10ماده 

دانشکده مربوطه و مؤسس یا مؤسسان درمانگاه اعالم نمایـد و  /بایستی مراتب را کتباً دو ماه قبل به دانشگاه 

ی واجد شرایط دیگري را معرفی نمایند تا پـس از  در طی مدت مذکور مؤسسان درمانگاه موظفند مسئول فن

.جدید صادر شودبررسی وتأیید صالحیت وي توسط کمیسیون قانونی برابر مقرارت پروانه مسئولیت فنی

در صورت عدم امکان بررسی صالحیت مسئول فنی جدید در مدت مذکورتوسط کمیسیون قانونی، –تبصره 

.توسط مؤسس یا مؤسسان الزامی است) حداکثر سه ماه(ر موقت معرفی یک نفر جانشین واجد شرایط بطو

:وپرسنلی–تجهیزاتی –شرایط ساختمانی ) فصل سوم



ساختمان درمانگاه و تعداد اطاق ها و کلیه شرایط الزم براي تهویه، نور ، سیستم هاي حرارتـی و  -11ماده 

دانشکده مربوطه /و تصویب وزارت یا دانشگاه برودتی باید منطبق با اصول بهداشتی و فنی بوده و مورد قبول 

.قرار گیرد

حداقل تعداد اطاق براي تأسیس درمانگاه عمومی شامل شش اطاق و یک سالن انتظار با امکانات -1تبصره 

متر مربع بدون در نظر گرفتن فضاي الزم جهت بخشهاي 200سطح کلی زیر بنا باید حداقل .کافی می باشد

در . یش بینی هاي الزم براي کلیه اقدامات ایمنـی از جملـه اطفـاي حریـق شـده باشـد      پاراکلینیک بوده و پ

صورتیکه درمانگاه در طبقات همکف اول یا زیرزمین ساختمان نباشد تعبیه آسانسور جهـت انتقـال بیمـاران    

. ضروري است

تفکیک فضاي عدد با 6حداقل تخت هاي الزم جهت تزریق، پانسمان وسرم درمانی و تحت نظر -2تبصره 

. الزم براي خانم ها و آقایان می باشد

دانشکده مربوطـه و حضـور   / معرفی و حضور یک نفر کارشناس یا کاردان پرستاري به دانشگاه –3تبصره 

. یک نفر خدمتکار در هر نوبت کاري ضروري است

هر درمانگاه بایستی داراي درب ورودي اصلی مستقل از سایر طبقات یا واحدهاي دیگر باشد تـا  -4تبصره 

ضمناًدر صـورت داشـتن درب مشـترك رضـایت کتبـی کلیـه       .  ها نگرددباعث ایجاد مزاحمت براي همسایه

مالکین واحدهاي مجتمع غیر پزشکی در این خصوص و رعایت موازین بهداشت عمومی و محـیط بـا تأییـد   

. دانشکده مربوطه الزامی است/دانشگاه

رعایت شاخص هاي سطح بندي خدمات نظیر جمعیت، فاصله مقرر بین درمانگاههاي عمومی و -12ماده 

دانشکده هاي مربوطه به منظور رعایـت  /همچنین بین درمانگاههاي تخصصی مشابه با نظر وزارت یا دانشگاه 

ی براساس ضوابطی است که از سـوي وزارت بـه متقاضـیان    درمان-اصل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی

.اعالم می گردد

فعالیت درمانگاه بصورت شبانه روزي و در تمامی ایام بدون تعطیلی بوده و الزم است موضوع بر -13ماده 

.روي سر نسخه وتابلوي درمانگاه نیز قید شده باشد



والنس براي تمام ساعات در اختیار داشته باشـند و  این نوع درمانگاهها باید حداقل یکدستگاه آمب-14ماده 

در صورت در اختیار نداشتن آمبوالنس باید با مراکز آمبوالنس خصوصی براي تـأمین نیـاز بیمـاران قـرارداد     

.همکاري منعقد نمایند

د نیاز آمبوالنس درمانگاه صرفاً مجاز به انتقال یا جابجایی بیماران تحت درمان خود در موارد مور–1تبصره 

.می باشد

مشخصات فنی، تجهیزات، ملزومات وخدمه آمبوالنس براساس ضوابط اعالم شده از سـوي مرکـز   -2تبصره 

.مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی وزارت خواهد بود

منطبق بـر ضـوابط و   .... مندرجات تابلوي درمانگاه باید وفق پروانه صادره و از نظر ابعاد، تعداد و-15ماده 

. پزشکی وبدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشددستورالعمل هاي وزارت یا سازمان نظام

ه در آن ثبت شده درمانگاهها باید داراي دفتري باشند که نام و مشخصات بیماران مراجعه کنند-16ماده 

و براي هر یک از بیماران پرونده پزشکی شامل خالصه اي از شرح حال بیمار، نوع معالجات و تاریخ مراجعـه  

.سال در بایگانی نگهداري شود5تشکیل دهند و حداقل به مدت 

کده دانشـ /معدوم کردن پرونده هاي پزشکی پس از مدت مزبور باید با اطـالع و موافقـت دانشـگاه    –تبصره 

.مربوطه صورت پذیرد

درمانگاهها موظفند نسبت به گزارش مواردي از بیماریهاي واگیر و غیر واگیـر کـه فهرسـت آن    -17ماده 

گردد با رعایت اصل امانتداري به مراجع قانونی ذیربط اقـدام  دانشکده ها تعیین می/توسط وزارت یا دانشگاه 

.نمایند

. رعایت کلیه موازین بهداشتی و سایر موارد براساس ضوابط و مقرارت وزارت الزامی است–18ماده 

:شرح وظایف موسسان) فصل چهارم

:باشداهم وظایف مؤسسان درمانگاهها بشرح ذیل می-19ماده 



معرفی مسئوالن فنی واجد شرایط براي درمانگاه جهت تمام نوبت هاي کاري وبخشهاي پیراپزشکی آن ) الف

دانشکده مربوطه /به معاونت درمان دانشگاه... نظیر رادیولوژي، داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و

واجد شـرایطی را بعنـوان   در صورت عدم امکان حضور مسئوالن فنی بایستی بالفاصله فرد یا افراد–تبصره 

.دانشکده مربوطه معرفی نمایند/ جانشین تا حداکثربه مدت سه ماه جهت تصدي امور فنی به دانشگاه 

انتخاب و معرفی کلیه پزشکان همکار و کارکنان فنی واجد شرایط و جویاي کار در درمانگـاه براسـاس   ) ب 

استانداردهاي مربوطه

ورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط کمیسیون مؤسسان می بایستی در ص-1تبصره 

.قانونی مسئول فنی جدید واجد شرایط معرفی نمایند

مراتب در کمیسیون قانونی مطـرح و در خصـوص   –در صورت تخطی مؤسس از وظایف محوله –2تبصره 

.صالحیت مؤسس تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد

بجایی کارکنان در مراحل بعدي بایستی بـا اطـالع معاونـت درمـان دانشـگاه      هرگونه تغییر و جا–3تبصره 

.صورت گیرد) براساس استانداردهاي مربوط(دانشکده /

معرفی کلیه پزشکان و پیراپزشکان شاغل که دردرمانگاهها به صورت تمام و یا پاره وقت همکـاري مـی   ) ج 

دانشکده مزبور براساس / به معاونت درمان دانشگاه.... کنند، بهمراه کلیه مدارك الزم نظیر پروانه مطب معتبر

.دستورالعملهاي موجود

از معاونـت  ) بـه غیـر از مطـب شخصـی    (اخذ گواهی عدم اشتغال پزشکی در بیش از یک مؤسسه –تبصره 

.درمان دانشگاه مربوطه الزامی می باشد

استانداردهاي مربوطهتجهیزات عمومی و ملزومات پزشکی، دارویی وغیره براساس تأمین ) د 

.رعایت کلیه ضوابط ،مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه هاي مصوب) هـ

رعایت و اجراي نظریات وپیشنهادات مسئول فنی درمانگاه در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط) و 

برنامه ریزي و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران) ز



تابلوي اعالنات در داخل سالن انتظار با درج مشخصات و تخصص کلیه پزشـکان شـاغل در نوبـت    نصب ) ح 

...هاي مختلف کاري ، تعرفه هاي اعالم شده، اطالعیه ها و 

کنترل و مراقبت وضعیت ساختمان ،تجهیزات، تأسیسات ایمنی و تأمین تجهیـزات عمـومی و ملزومـات    ) ط

بوطهمورد نیاز براساس استانداردهاي مر

دانشـکده مربوطـه در هنگـام بـروز حـوادث      /تعهد کتبی مؤسسه مبنی بر همکاري با وزارت و دانشـگاه  ) ي 

.غیرمترقبه یا اعالم نیاز از طرف آنها

:وظایف مسئوالن فنی) فصل پنجم

: اهم وظایف مسئوالن فنی درمانگاه عبارتند از –20ماده 

.مسئولیت فنی و پاسخگویی در قبال اقدمات انجام شده حضور مستمر وفعال در ساعات تصدي ) الف 

نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان درمانگاه و ابالغ تذکرات الزم ) ب 

.دانشکده هاي ذیربط/به آنان و پیگیري اقدمات اجرایی و در صورت تخطی از آن اعالم مراتب به دانشگاه ها 

.و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در درمانگاهبررسی ) ج

تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف درمانگاه و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعات ) د 

.تعیین شده

نظارت بر نحوه تأمین، کیفیت ، قابل استفاده و مصـرف بـودن تجهیـزات وملزومـات هـر بخـش و نیـز        ) هـ 

.درمانگاهداروهاي موجود در

.ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات درمانی و فوریتهاي پزشکی) و 

نظارت بر تهیه ، تنظیم ونگهداري پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شـرح حـال و   ) ز

.دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی



رعایت و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سر نسخه هـاي درمانگـاه و پزشـکان و    ) ح 

خصوصی ، خیریه، دولتـی و  (درج نام درمانگاه ، نشانی ، شماره تلفن، ساعات کار،  نوع مؤسسه و فعالیت آن 

.بر روي آنها...) 

دمات تشخیصـی و درمـانی مربوطـه و ارسـال بـه      ثبت و ارائه دقیق آمار فعالیت درمانگاه به تفکیک خـ ) ط 

ماه یکبار از طریق برنامه نرم افزاري کـه از طریـق وزارت   6دانشکده هاي ذیربط بطور مستمر و هر /دانشگاه 

.اعالم خواهد شد

نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه هاي درمانی طبق ضوابط مربوطه) ي 

اورژانس و انجام اقدامات درمـانی اولیـه الزم بـا همکـاري کـادر فنـی       پذیرش و بررسی وضعیت بیماران ) ك

.درمانگاه و اخذ پذیرش از مراکز درمانی مجهز تا اعزام بیمار

رعایت و اجراي کلیه مقررات و دستورالعملهاي وزارت، نظارت بـر حفـظ شـئون پزشـکی و نیـز مـوازین       ) ل

...اسالمی ، اخالقی ، فنی و

سئوالن فنی هر یک از بخش هـاي پیراپزشـکی درمانگـاه در چـارچوب ضـوابط و      هماهنگی کلی بین م) م 

.شرایط آیین نامه هاي مربوطه

.مسئولیت فنی هر یک از بخش هاي مذکور بعهده مسئول فنی مربوطه خواهد بود–تبصره 

:شرایط ارزشیابی) فصل ششم

ارزشـیابی طبـق ضـوابط و    مؤسسـان درمانگـاه موظفنـد هـر سـال نسـبت بـه اعـالم تقاضـاي         –21ماده 

.استانداردهاي موجود توسط وزارت اقدام نمایند

. ضوابط واستانداردهاي ارزشیابی درمانگاه توسط وزارت ابالغ خواهد شد-1تبصره 

درمانگاهها موظفند آخرین درجه ارزشیابی درمانگاه را در قسمت پذیرش به نحوي که کامالً قابل -2تبصره 

.درؤیت باشد نصب نماین



:سایر ضوابط) فصل هفتم

درمانگاهها فقط مجاز به ارائه خدماتی هستند که در پروانه تأسیس آنها قید و یا مجوز گسـترش  -22ماده 

.باشندآنرا دریافت کرده اند می

خدمات مجاز در درمانگاهها مطابق ضوابط و مقررات جاري وزارت خواهد بود و در صورت تغییـر  -1تبصره 

.مقتضی به اطالع خواهد رسیدبه نحو 

. انجام تزریقات و پانسمان و سرم درمانی تابع ضوابط تعیین شده از سوي وزارت می باشد-2تبصره 

رعایت قانون و آئین نامه مرتبط با انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقـدس وکلیـه شـئونات    -23ماده 

.یستحرفه اي و اخالقی در ارائه خدمات به بیماران ضرور

در صورت عدم وجود واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی درمحل ،درمانگاهها می توانند با تأییـد  -24ماده 

.دانشکده مربوطه پایگاه بهداشتی موقت در درمانگاه دایر نمایند/ معاونت بهداشتی دانشگاه

آیـین نامـه وضـعیت    کلیه درمانگاهها موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این –25ماده 

.خود را با این آیین نامه وفق دهند

تمدید پروانه هاي تأسیس ومسئوالن فنی درمانگاهها بر اسـاس قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه      –26ماده 

.پزشکی و ضوابط تعیین شده از سوي وزارت و نیز براساس مقرارت این آیین نامه خواهد بود

کلیه درمانگاهها موظف هستند زباله هاي عفونی را تفکیک کرده و کلیه سرنگهاي استفاده شده –27ماده 

.جمع آوري و آنها را مطابق با ضوابط علمی اعالم شده امحاء نمایندSafety boxرا در ظروف استاندارد 

:تخلفات) فصل هشتم

ضوابط و مقررات آئین نامه تخطی نمایند به در صورتیکه مؤسسان یا مسئوالن فنی درمانگاه از –28ماده 

.نحو زیر اقدام خواهد شد



بار اول تذکرشفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط کارشناسان یا بازرسان وزارت یا ) الف 

.دانشکده هاي ذیربط/دانشگاه 

گـر  اتـب بـه سـازمانهاي بیمـه    دانشکده مربوط واعـالم مر /بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه ) ب 

.وسازمان نظام پزشکی کشور

چنانچـه اعمـال انجـام    ) اعم از شفاهی و کتبـی (در صورت تکرار تخلفات وعدم توجه به اخطارهاي قبلی ) ج

مجمـع تشـخیص   1367شده در قالب قانون تعزیزات حکومتی در امـور بهداشـتی و درمـانی مصـوب سـال      

قانون فوق الذکر و در سایر موارد نیز بـه محـاکم عمـومی    11کمیسیون ماده مصلحت نظام باشد موضوع به 

.احاله خواهند شد

تعطیل دائم و (بررسی نحوه اجراي تصمیمات کمیسیون مذکور وآراء صادره از سوي محاکم قضایی اعم از ) د

.ارجاع می گرددتوسط کمسیون قانونی بررسی وجهت اجراء به واحدهاي ذیربط ...) موقت، ابطال پروانه و

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، 24تبصره به استناد ماده 41ماده و 29این آیین نامه در -29ماده 

ماده یک قانون تشکیالت ووظـایف  13، 12، 11وبندهاي 1334داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

ایت سایر مقررات از جمله آیین نامه تأسـیس  به تصویب رسیده و با رع24/12/1383وزارت متبوع در تاریخ 

ضمناً با ابـالغ ایـن آیـین نامـه،     . قابل اجرا است... مطب مصوب هیأت وزیران، قوانین سازمان نظام پزشکی و

4/12ك . آیین نامه هاي قبلی مرتبط بر آن ملغی می گردد


