
آیین نامه

تاسیس

مراکز فیزیو تراپی



:فصل اول تعاریف 

فیزیوتراپی یکی از رشته هاي توانبخشی است که در آن از عوامل فیزیکی مانند گرمـا ، سـرما، آب،   -1ماده 

وحرکت درمانی به منظـور  ....) نور ، امواج مادون قرمز ، ماوراء بنفش ، لیزر کم توان و(الکتروماگنتیک امواج

.بازتوانی بیماران نیازمند و معلولین استفاده می گردد

نامیده می شود به محلی اطالق میگـردد  » مرکز«مرکز فیزیوتراپی که در این آیین نامه به اختصار -2ماده 

ط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام خدمات فیزیـوتراپی بعـد از   که طبق ضواب

.دایر شده وبصورت روزانه وسرپایی فعالیت مینماید) تأسیس ومسئول فنی(اخذ پروانه هاي قانونی 

شـگاه  و بـه دان » وزارت «در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  :تبصره 

وبه کمیسیون تشخیص امور پزشکی » دانشکده/دانشگاه «دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /

1334قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئـی ، مـواد خـوردنی و آشـامیدنی مصـوب      20موضوع ماده 

گفتـه  » انه هاي قـانونی  پرو«و به پروانه هاي تأسیس ومسئوالن فنی » کمسیون قانونی«) بااصالحات بعدي(

.میشود

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به شخصی اطالق می شود که دوره طب عمـومی را بـه پایـان    -3ماده 

رسانده و دوره کامل تخصصی طب فیزیکی وتوانبخشی را در یکـی از مراکـز دانشـگاهی داخـل یـا خـارج از       

. کشورگذرانده و موفق به اخذ مدرك تخصصی شده باشد

فیزیوتراپیست به شخصی اطالق میشـود کـه دوره کامـل فیزیـوتراپی را در یکـی از مراکزآمـوزش       -4ماده 

دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده وموفق به اخذ مـدرك علمـی کارشناسی،کارشناسـی ارشـد ، یـا      

ph.Dدر رشته فیزیوتراپی شده باشد.

یکی از رشته هاي مربوط به فیزیوتراپی را گذرانده کاردان فیزیوتراپی به شخصی اطالق میشود که -5ماده 

.وموفق به اخذ گواهینامه رسمی دانشگاهی شده باشد



مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در کلیه مقاطع یـاد شـده بایـد بـه تأییـد وزارت      -6ماده 

انش آموختگان سال هاي در مورد د(بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویا وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوري 

. رسیده باشد) گذشته

پروانه هاي تأسیس و مسئول فنی پروانه هاي قانونی می باشند که از طریق وزارت پس از تصـویب  :7ماده 

.کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هرمرکز صادر می گردد

آیـین نامـه فقـط پروانـه     براي هر متقاضی واجد شرایط وصالحیت براساس مفاد منـدرج در ایـن  –تبصره 

.تأسیس یک مرکز صادر می شود

:فصل دوم نحوه تأسیس 

از کمیسیون قانونی وزارت ) پروانه تأسیس(تأسیس مرکز فیزیوتراپی منوط به کسب موافقت  اصولی :8ماده 

خواهنـد  بوده که با رعایت قوانین مصوب و مفاد این آیین نامه اقدام به بررسی وصدور پروانـه بهـره بـرداري   

.نمود

پیشنهاد اعطـاي موافقـت اصـولی وصـدور پروانـه بهـره بـرداري صـرفاً بـا درخواسـت و  موافقـت            -تبصره 

.دانشگاههاي علوم پزشکی قابل طرح در کمیسیون قانونی می باشد

:اجازه تأسیس مرکزفیزیوتراپی به اشخاصی داده میشود که داراي شرایط ذیل باشند:9ماده 

وري اسالمی ایرانتابعیت جمه) الف

اعتیـاد بـه   تسلیم گواهی سوء پیشینه و عدم(نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر و اعتیاد به مواد مخدر ) ب 

کارکنان الزامیمواد مخدر در زمان درخواست همکاري با مرکز فیزیوتراپی براي کلیه

).است

: داراي بودن یکی از مدارك تحصیلی زیر ) ج 

تخصص طب فیزیکی وتوان بخشی -

-Ph.Dفیزیوتراپی



کارشناسی ارشد فیزیوتراپی -

کارشناس فیزیوتراپی-

نماینـد در صـورتی   نهادها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می-1تبصره 

با توجه بـه مفـاد ایـن آیـین نامـه      توانند تقاضاي تأسیس مرکز فیزیوتراپی نمایند که داراي مجوز صادرهمی

.وهمچنین ، اجازه تأسیس مؤسسات پزشکی قید شده باشند

به مؤسس یا مؤسسان مرکز فیزیوتراپی اعم از اشخاص حقیقی و حقـوقی بـیش از یـک پروانـه     –2تبصره 

نـی  ضمناً یک نفر نمی تواند بطورهمزمان مؤسس یک مرکز فیزیوتراپی ومسـئول ف .تأسیس داده نمی شود

مؤسس یا مؤسسین بایستی حداقل براي  یک نوبت کاري مسئولیت فنی مرکـز مربـوط را   . مرکز دیگر باشد

.تقبل نمایند

شخصیت حقوقی بایستی داراي اساسنامه تأیید شده از سوي مراجع ذیصالح قـانونی بـوده و در   -3تبصره 

تخاب آن، منابع مالی، شرایط عضویت و آن ارگان ، تشکیالت، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه ان

نحوه انحالل آن پیش بینی شده باشد و همچنین باید فرد یا افراد واجد شرایطی را بعنوان مؤسـس معرفـی   

. نمایند

احراز صالحیت مؤسس یا مؤسسان و همچنین مسئول یا مسئوالن فنی براساس شرایط مندرج –4تبصره 

.قانونی می باشددر این آئین نامه به عهده کمیسیون

در مواردیکه مؤسس ومسئول فنی مرکز یک نفـر باشـد و شـخص مزبـور فـوت نمایـد، وراث او       –5تبصره 

میتوانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یـا مسـئوالن فنـی واجـد شـرایط از      

ل خواهد اعتبار این پروانه به مدت دو سا. دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند

بود و وراث مکلفند بمحض دریافت گواهی حصر وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت بـه معرفـی شـخص ویـا     

اشخاص واجد شرایط قانونی ، بعنوان مؤسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت مؤسسـه تعطیـل خواهـد    

. شد



ت بهداشتی، درمانی صـادر  پروانه تأسیس مؤسسات فیزیوتراپی براساس نظام سطح بندي خدما–6تبصره 

) نفر می باشد000/30در حال حاضر شاخص جمعیتی براي مرکز (گردد می

:فصل سوم بهره برداري ، انتقال ، تعطیل 

زمان فعالیت مراکز فیزیوتراپی حداقل یک نوبت صبح است و در صورت داشتن دو نوبـت کـاري   –10ماده 

.داگانه براي هر نوبت کاري استنیازمند معرفی مسئول فنی ج) صبح و عصر (

شروع بکار و فعالیت مرکز فیزیوتراپی منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی مسئول یا –11ماده 

پـس از احـراز صـالحیت    . باشـد مسئوالن فنی و سایر افراد فنی جویاي کار جهت کلیه نوبت هاي کاري می

ره بـرداري داده  اشخاص فوق وکافی بودن تجهیزات و فضاي فیزیکی توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهـ 

.خواهد شد

. کلیه مراکز فیزیوتراپی موظفند در زمان تمدید پروانه، مفاد این دستورالعمل را رعایـت نماینـد  –1تبصره 

در ضمن تمدید پروانه هاي تأسیس ومسئولین فنی مرکز براساس قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـکی و      

.ضوابط آن خواهد بود

انسانی تاندارهاي فیزیکی ، فنی ، ساختمانی ، تجهیزات دستگاهها ونیرويضوابط وحداقل اس–2تبصره 

مورد نیاز مراکز فیزیوتراپی نسبت به تعداد بیمار پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به 

.دانشگاههاي علوم پزشکی ابالغ خواهد شد

مسئول فنی و کادر (کادر فنی % 50براي شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره برداري، معرفی حداقل-12ماده 

از دانش آموختگان گروه پزشکی ووابسته جویاي کار مورد تأیید دانشـگاه کـه در مراکـز دولتـی     ) فیزیوتراپ

. وخصوصی هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند براي تمام  نوبت هاي کاري ضروري است

ن افراد جویاي کار رشته کاردانی یـا کارشناسـی   مسئولین پذیرش مراکز فیزیوتراپی بایستی از بی-13ماده 

در صـورت نبـودن داوطلـب کـافی، بکـارگیري فـارغ التحصـیالن        (مدارك پزشکی، انتخاب و معرفی شـوند  

).پرستاري بالمانع است



توانند در شبانه روز بیش از دونوبـت کـاري   مسئوالن فنی و همکاران فنی مراکز فیزیوتراپی نمی–14ماده 

.الیت نماینددر مرکز فع

بکارگیري ، تغییر و جابجایی پرسنل مراکز بایستی قـبالً بـه اطـالع معـاون درمـان دانشـگاه علـوم        : تبصره 

.پزشکی بصورت مکتوب رسانده شود

افرادیکه در استخدام سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت هستند نمی توانند مسئولیت فنی و یا –15ماده 

.بت کاري مراکز فیزیوتراپی بخش غیر دولتی را بپذیرندهمکاري در بیش از یک نو

با توجه به قوانین استخدامی ، اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طـول  –16ماده 

پروانه تأسیس وپروانه بهره . خدمت در محل دیگري به جز مؤسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند

) کلینیک هـاي ویـژه و بیمارسـتانها   (افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاي دانشگاهی برداري براي این 

.صادر می شود

پروانه تأسیس و پروانه بهره برداري در بخش غیـر دولتـی بـراي افـراد موضـوع ایـن مـاده پـس از         -تبصره

و قبـل از  در صـورت قطـع ارتبـاط اسـتخدامی بهـر دلیـل       . بازنشستگی از خدمات دولتی صادر خواهد شـد 

بازنشستگی اینگونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو پروانه تأسیس مرکز فیزیوتراپی طبق 

.ضوابط مربوطه براي آنان صادر میشود

بـراي  . انتقال پروانه تأسیس به غیر توسط مؤسس بدون موافقت کمیسیون قانونی ممنـوع اسـت  -17ماده 

تأسیس گرفته و به هر علتی به شخص یا اشـخاص واجـد شـرایط دیگـري واگـذار      افرادي که یک بار پروانه

ولی با رعایت سایر مقررات می تواند از پروانه هاي تأسـیس  . اند مجدداً پروانه تأسیس صادر نخواهد شدکرده

.صادر شده استفاده کند

شـرایط قـانونی و مقـررات    انتقال مرکز فیزیوتراپی از یک محل به محل دیگر منوط بـه رعایـت   –18ماده 

.مندرج در این آیین نامه وموافقت دانشگاه مربوط است



پروانه مسئول فنی مؤسسات و بخشهاي فیزیوتراپی بیمارستان و درمانگاههـا فقـط بنـام پزشـک     -19ماده 

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و یا فیزیوتراپیست واجد شرایط پس از تأیید کمیسیون قانونی صادر می 

.شود

تعطیل موقت مرکز فیزیوتراپی با موافقت دانشگاه مربوطه حداکثرتا سه ماه مجاز اسـت مگـر در   –20ماده 

در صـورت عـدم   . مورد مأموریت هاي اداري ، آموزشی و بیماري که مورد قبول دانشـگاه مربوطـه قرارگیـرد   

محدوده آن مرکز فیزیوتراپی بـه  رعایت این موضوع دانشگاه هاي ذیربط میتوانند با  توجه به نیاز منطقه در 

.فرد دیگري طبق ضوابط و با اعالم نظرنهایی کمیسیون قانونی اجازه تأسیس مرکز دیگري بدهند

دانشگاه ذیربط در صورتیکه بدون اطالع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه گردد–تبصره 

طبق ضوابط اجازه تأسیس کز فیزیوتراپی به فرد دیگريمیتواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مر

.مرکز فیزیوتراپی جدید بدهد

دانشـکده مربوطـه   / هر نوع نام گذاري و تغییر نام  و محـل مرکـز بایـد بـا همـاهنگی دانشـگاه       –21ماده 

.در این صورت پروانه جدید بنام و یا براي محل جدید صادر خواهد شد. وموافقت وزارت صورت پذیرد

در صورتیکه مؤسس یا مؤسسان به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحالل مرکـز را داشـته باشـند    -22ماده 

دانشـکده  /مراتب را باید با ذکر دالیل ومستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام بـه تعطیلـی بـه دانشـگاه     

.مربوطه گزارش نمایند

دانشکده موظف است هرگونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز فیزیـوتراپی تحـت   /دانشگاه -1تبصره 

. نظارت خود را بطور مستمر به وزارت گزارش نماید

در صورت تعطیل یا انحالل مرکز وزارت هیچگونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی -2تبصره 

. نخواهد داشت



:ایف مؤسس یا مؤسسینشرح وظ: فصل چهارم 

آماده نمودن مرکز فیزیوتراپی براي پذیرش بیمـار  ) الف : وظایف موسس یا مؤسسین عبارتند از –23ماده 

وارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدور پروانـه تأسـیس توسـط کمیسـیون قـانونی وزارت      

بازدید ، تأییـد نهـایی و صـدور پروانـه بهـره      دانشکده مربوطه جهت / وگزارش آن بصورت کتبی به دانشگاه 

.در صورت عدم راه اندازي در زمان مشخص شده پروانه تأسیس لغو میگردد. برداري

معرفی مسئول یا مسئولین فنی جویاي کار به دانشگاههاي علوم پزشکی براي هر نوبت کاري) ب 

ب در مورد بکار گیري متخصصـین طـب   رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مط–1تبصره 

.فیزیکی وتوانبخشی بعنوان مسئول فنی و یا جانشین وي الزامی است

مؤسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی واحراز آن توسط کمیسیون قـانونی مـی   –2تبصره 

.تواند تعویض وي را درخواست نماید

دلیل مؤسس بایستی بالفاصله فرد واجـد شـرایطی را   در صورت عدم حضور مسئول فنی به هر –3تبصره 

.دانشکده مربوطه معرفی نماید/بعنوان مسئول فنی جدید یا جانشین وي به دانشگاه 

.پاسخگویی در برابر مراجع قانونی در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئول فنی می باشد) ج 

طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویـاي کـار مـورد    انتخاب و معرفی نیروي انسانی الزم واجد شرایط) د 

.تأیید دانشگاه

.نظارت بر حفظ شئون اخالق پزشکی و اجراي مقررات مربوطه) هـ 

کنترل و نظارت براجراي ضوابط ، مقررات وتعرفه هاي مصوب وزارت جهت تضـمین حسـن انجـام امـور     ) و 

.مرکز

ی نمایندگان وزارت در هر زمان همکاري و ایجاد تسهیالت الزم براي بازرس) ز

رعایت کلیه قوانین ومقررات و مفاد این آئین نامه در خصوص نحوه بکارگیري افراد و پرداخـت دسـتمزد   ) ح

. آنان



در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی، گزارش موضـوع تخلـف ودالئـل آن بـه معاونـت درمـان       ) ط

.دانشگاه ودرخواست موافقت با تغییر وي

.برنامه ریزي و سازماندهی الزم جهت جلب رضایت مراجعین ورعایت منشور حقوقی بیماران) ي 

.نظارت بر حسن اجراي استاندارهاي مربوط به تابلو و سر نسخه هاي مرکز و پزشکان رعایت آنها) ك 

مات مورد کنترل وضعیت ساختمان ، تجهیزات، تأسیسات، و ایمنی مرکز و تأمین تجهیزات عمومی وملزو) ل

. نیاز براساس استانداردهاي مربوط

دانشکده مربوطه بـراي پزشـکان متخصـص طـب فیزیکـی      / اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه) م 

وتوانبخشی وفیزیوتراپیست هاي شاغل در مرکز براساس دستورالعمل هاي موجود 

شـگاههاي علـوم پزشـکی در کمیسـیون     در صورت تخطی از وظایف محوله، مراتب با گزارش دان-24ماده 

.مطرح ودر خصوص صالحیت مؤسس تصمیم گیري خواهد شد

ضوابط نیروهاي فنی مرکز فیزیوتراپی: فصل پنجم 

: افرادیکه در مراکز فیزیوتراپی به کار فنی مشغول میشوند به شرح ذیل هستند –25ماده 

)مطابق ضوابط این آئین نامه(مسئول فنی مرکز -الف

در رشته فیزیوتراپیPh.D–ب 

کارشناس ارشد فیزیوتراپی–ج 

کارشناس و کاردان فیزیوتراپی–د 

)جهت پذیرش بیمار(کاردان و کارشناس مدارك پزشکی و یا پرستاري -هـ 

.مسئول فنی مراکز فیزیوتراپی باید داراي یکی از مدارك زیر باشد –26ماده 

توانبخشیتخصص طب فیزیکی و -

)این آیین نامه4مطابق ماده (مدارك فیزیوتراپی -



فیزیوتراپیست هاي متقاضی قبول مسئولیت فنی در مراکز و بخشـهاي فیزیـوتراپی بایـد داراي    –1تبصره 

: شرایط زیر باشند 

نیروي انسانی و طرح(این آیین نامه و انجام خدمات قانونی ) 4(دارا بودن صالحیت علمی مطابق ماده ) الف 

)خدمت نظام وظیفه عمومی

2داشـتن حـداقل   )تهران،کرج،مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز(براي قبول مسئولیت فنی در شهرستانهاي ) ب

–سال سابقه اشتغال بکار تمام وقت در رشته فیزیوتراپی در یکی از مؤسسات نهادها و یـا ارگانهـاي دولتـی    

دانشکده ذیربط/دانشگاه خصوصی ویا خیریه مجاز به تأیید 

. سابقه کار براي کارشناسان ارشد حداقل یکسال ودر مقاطع باالتر نیازي به سابقه کار نمی باشد–2تبصره 

مدت خدمت نظام وظیفه وطرح نیروي انسانی پس از فراغت از تحصیل در رشـته مربوطـه جـزء    -3تبصره 

.سابقه کار محسوب می گردد

و باالتر و همسران وفرزندان آنان با انجام خدمات قـانونی و یـا   % 50دا و جانبازان فرزندان و همسران شه) ج

معافیت از آن،  بدون احتساب سنوات خدمتی مزبور می توانند نسبت بـه تأسـیس و قبـول مسـئولیت فنـی      

.مؤسسات و بخشهاي فیزیوتراپی اقدام نمایند

روز خـدمات الزم جهـت احتسـاب سـابقه کـار معـاف       15به ازاء هر درصد جانبازي از % 49جانبازان تا ) د 

.باشندمی

ماه خـدمت بعنـوان   2هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنین هر ماه اسارت آزادگان معادل ) ه 

.سابقه کار احتساب می گردد

به) صبح وعصر(مسئول یا مسئوالن فنی که توسط مؤسس یا مؤسسان براي هر نوبت کاري –27ماده 

دانشگاههاي علوم پزشکی معرفی می شوند پس از احراز صالحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی براي آنان 

.میتوانند کار خود را شروع نمایند



با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنی در مرکز فیزیـوتراپی کلیـه متخصصـین    -1تبصره 

...) مطـب، بیمارسـتان و  (یت فنی خود در محـل دیگـري   واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئول

.مجوز فعالیت همزمان نیز صادر نمی گردد. مجاز به فعالیت نیستند 

موسس یا موسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی می توانند بعنوان مسئول فنی پس از -2تبصره 

ی حـداکثر دو نوبـت کـاري در شـبانه روز     هر فرد می تواند بعنوان مسئول فن. صدور مجوز الزم عمل نمایند

.فعالیت نماید

مسئوالن فنی مکلف به رعایت شرایطی هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابـالغ  –28ماده 

.می گردد

را ) اعم از دولتی یـا غیـر دولتـی   (هر مسئول فنی می تواند مسئولیت فنی یک مرکز فیزیوتراپی –29ماده 

.نوبت کاري بعهده گیردحداکثر در دو

شرح وظایف مسئول یا مسئولین فنی : فصل ششم 

مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی به کسی گفته می شود که ضمن داشتن تخصـص مربوطـه، پروانـه    -30ماده 

دخالت وي در امور مرکز براساس مفاد منـدرج  . مسئولیت فنی برابر قوانین ومقررات بنام او صادر شده باشد 

. وانه مسئولیت فنی و دستورالعملهاي مندرج در این آیین نامه می باشددر پر

احراز صالحیت مسئول یا مسئولین فنی مراکز فیزیوتراپی براساس شرایط مندرج در این آئین نامه –تبصره 

. به عهده دانشگاههاي علوم پزشکی می باشد

: اهم وظایف مسئول و مسئوالن فنی مرکز عبارتند از –31ماده 

حضور مستمر وفعال در ساعات تعیین شده و قبول مسئولیت فنی مرکز وپاسخگویی درقبـال تمـامی    ) الف 

.اقدامات فنی انجام شده

بـه  نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی توسط کادر فنی مرکز و ابالغ تذکرات الزم ) ب 

.آنان



بررسی و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز) ج

تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمـانی در سـاعات   ) د 

.تعیین شده 

.نظارت برکیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات وملزومات مرکز ) ه 

نگهداري پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شرح حـال و  نظارت بر تهیه ، تنظیم و ) و

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

نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و نیز سرنسخه هاي مرکز و ارائه پیشنهادات الزم بـه  ) ز

سسمؤ

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد وآمار و اطالعات مربوط به فعالیتهاي مرکز به تفکیک نوع خدمات درمانی ) ح 

دانشکده هاي ذیربط از طریق برنامه نـرم افـزاري اعـالم شـده بطـور مسـتمر       / و ارسال به وزارت یا دانشگاه 

).ماه یکبار6حداقل (

رش مواردي از بیماریهاي واگیر و غیر واگیر که لیست آن مسئول یا مسئوالن فنی موظفند نسبت به گزا) ط

دانشکده تعیین میگردد با رعایت اصل امانتداري به مراجـع قـانونی ذیـربط اقـدام     / توسط وزارت یا دانشگاه 

.نمایند

ابالغ تذکرات فنی به کارکنان شاغل و نیز مؤسس یا مؤسسان مرکز وپی گیـري اقـدامات اجرائـی و در    ) ي 

دانشکده هاي ذیربط /ی اعالم مراتب به دانشگاه صورت تخط

رعایت و اجراي کلیه مقررات و دستورالعملهاي وزارت و نیز موازین اسالمی ،اخالقی ، فنی و نظارت بـر  ) ك 

.حسن اجراي آن

حضور مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی در هر دو نوبت کاري ضروري است درصـورتیکه بـه هـر    -32ماده 

ی در مدت محدود نتواند شخصاً در ساعات مقرر در مرکز حضور داشته باشد، باید به اطالع و علت مسئول فن

موافقت دانشگاه، فردي واجد شرایط وصالحیت را به صورت موقت بـه عنـوان قـائم مقـام یـا مسـئول فنـی        



حب ولی بهر حال اقدامات مسئول فنی جانشین رافع مسـئولیت مسـئول فنـی صـا    . جایگزین ، تعیین نماید

. پروانه نخواهد بود

ماه فردي واجد شرایط را به عنوان جانشین خود بـه  3مسئول فنی میتواند در هر سال به مدت  -33ماده 

در موارد ذیل این مدت می تواند به مدت بیش از . عنوان مسئول فنی موقت به دانشگاه مربوطه معرفی نماید

:ماه افزایش یابد3

. ، فرصتهاي مطالعاتی واداري که به تأیید وزارت رسیده باشدمأموریتهاي آموزشی-

بیماري مسئول فنی که وي را مجبور به ترك شهر ویا شهرستان محل کار خود براي مدت بیش از -

)با تأیید دانشگاه ذیربط( زمان ذکر شده نماید 

ننمایـد ، مؤسـس بایـد فـرد واجـد      در صورتیکه مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی کسی را معرفـی  –1تبصره 

در طول این مدت جانشین مسئول . شرایط دیگري را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه مربوطه معرفی نماید

.فنی عهده دار کلیه وظایف مربوطه خواهد بود

ماه بطـول انجامـد کمیسـیون قـانونی مـی توانـد بـه        3در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از –2تبصره 

د مؤسس و تأیید دانشگاه هاي علوم پزشکی پروانه دائم براي مسئول فنی جانشین یا شخص دیگـري  پیشنها

.صادر نماید

متخصصینی که توسط مسئول فنی مرکز بعنوان همکار نیمه وقت و یا تمـام وقـت معرفـی مـی     –34ماده 

ایـن  . ه همکاري بالمـانع اسـت  گردند پس از کسب مجوز مربوطه ذکر نام آنها روي تابلو و اوراق تا پایان ادام

.افراد نیز موظف به حضور در مرکز فیزیوتراپی در ساعات مقرر هستند

احکام مسئول فنی موقت مرکز فیزیوتراپی توسط معاون درمان دانشگاهها براساس ضوابط وشرایط -35ماده 

.فوق الذکر صادر خواهد شد



راکز فیزیوتراپیشرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در م: فصل هفتم 

اعمال فیزیوتراپی در مرکز باید توسط فیزیوتراپیست ویا کاردان هاي فیزیوتراپی صاحب صالحیت -36ماده 

.تحت نظر مسئول فنی مرکز انجام شود

کاردان هاي فیزیوتراپی مجازند فقط آن قسمت از اعمال فیزیوتراپی را که در حیطه مدرك علمی –تبصره 

.تحت نظر فیزیوتراپیست انجام دهندآنان باشد منحصراً 

فیزیوتراپیست ها و کاردان هاي فیزیوتراپی موظفند طبـق نسـخه ویـا دسـتور پزشـک معـالج،       -37ماده 

.خدمات فیزیوتراپی را براي بیماران انجام دهند

این گروه حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معـالج را ندارنـد و همچنـین مجـاز بـه      –تبصره 

.صدور گواهی استراحت و تجویز دارو براي بیماران نخواهند بود

ضبط مشخصات کامل بیمار، نام پزشک ومراحل سیر بیماري و سـایر اطالعـاتی   (تشکیل پرونده –38ماده 

،  بایگانی ونگهداري مدارك ضروري حداقل به مـدت  ) دانشکده ها مشخص میکنند/ که وزارت و یا دانشگاه 

. ک از بیماران مراجعه کننده در مرکز فیزیوتراپی الزامی استسال براي هر ی3

مراکز فیزیوتراپی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب و ابالغ رسمی –39ماده 

.این آیین نامه وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق دهند

ساس قانون آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـکی     تمدید پروانه هاي تأسیس ومسئوالن فنی مراکز برا-40ماده 

.وضوابط مربوطه خواهد بود

رعایت قانون و آئین نامه مرتبط با انطباق امور پزشکی با موازین شـرع مقـدس وکلیـه شـئونات     –41ماده 

.حرفه اي و اخالقی در ارائه خدمات به بیماران ضرویست

دانشـکده  /سر کشور به عهـده وزارت و دانشـگاه   نظارت بر کلیه خدمات مراکز فیزیوتراپی در سرا-42ماده 

. الزامی است15خواهد بود و در ارزیابی و ارزشیابی مراکز فیزیوتراپی رعایت تبصره هاي ماده 



پذیرش بیمار باید براساس ظرفیت مرکز انجام گیرد و هیچگونه تفاوتی بین بیمـاران بیمـه شـده    -43ماده 

.وآزاد وجود نداشته باشد

تجهیزات ، فضا و نیروي انسانی مورد نیاز نسبت به تعداد بیماران پذیرش شده توسـط کمیسـیون   -تبصره 

.قانونی مشخص و به دانشگاههاي علوم پزشکی ابالغ خواهد شد

:فصل هشتم تخلفات

در صورتیکه مؤسس یا مسئول فنی مرکز از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظایف موضوع این –44ماده 

.نامه تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شدآئین 

دانشـکده  /بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسـط وزارت یـا دانشـگاه    ) الف 

هاي ذیربط

دانشکده و اعالم مراتب به سازمانهاي بیمه گر و سـازمان  /بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه ) ب 

.نظام پزشکی

در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شفاهی وکتبی ،چنانچه اعمال انجـام شـده در قالـب    ) ج

مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد 1367مصوب سال ) در امور بهداشتی و درمانی(قانون تعزیرات حکومتی 

. موضوع به کمیسیون یاد شده و در سایرموارد به محاکم عمومی ارجاع خواهد شد

روشهاي اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صـادره از سـوي مراجـع قضـائی اعـم از      –ه تبصر

در کمیسیون قانونی بررسی و جهت اجرا به واحدهاي ذیربط ... تعطیلی موقت یا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و

.ارجاع می گردد




