
آیین نامه تاسیس درمانگاه 
تخصصی داخلی



:1ماده
مرکزي اطالق می گردد که طبق مقررات درمانگاه تخصصی داخلی که در این آئین نامه به اختصار درمانگاه ذکر می شود به

سرپائی به بیماران مبتال به بیماریهاي داخلی بعد از اخذ پروانه هاي جهت ارائه خدمات تشخیصی ،درمانی و مشاوره بطور
.بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تأسیس می شودقانونی از وزارت

:2ماده 
طبق ضوابط می تخصص هاي مربوطه، دندانپزشک ،متخصص آزمایشگاه و رادیولوژيپزشکان متخصص داخلی و فوق

.این درمانگاه فعالیت داشته باشندتوانند در

:3ماده 
،توسط معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب کمیسیون پروانه هاي تاسیس و مسئول فنی

ردنی و آشامیدنی خومربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی مواد20تشخیص امور پزشکی موضوع بند یک ماده قانونی
.خواهد شدآن ، جهت فعالیت درمانگاه صادر1367و اصالحیه سال 1334مصوب سال 

.تأسیس یک درمانگاه تعلق خواهد گرفتبه هر متقاضی واجد شرایط و صالحیت موضوع آئین نامه فقط پروانه: تبصره

:4ماده 
.عاونی هاي خدمات بهداشتی درمانی صادر خواهد شدو حقوقی و موسسات خیریه و تپروانه تاسیس بنام اشخاص حقیقی

.موسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط می تواند شخص واحدي باشد:1تبصره

تخصص هاي مربوطه افراد حقیقی متقاضی تاسیس حداقل داراي مدرك دکتراي تخصصی داخلی و یا یکی از فوق-2تبصره 
.باشند

خدمات بهداشتی درمانی متقاضی تاسیس درمانگاه می بایست یریه ، شرکتهاي تعاونیافراد حقوقی، موسسات خ-3تبصره 
.را معرفی نمایند4ماده 2اشاره در تبصره حداقل یک نفر داراي مدرك مورد

:شرایط مسئول فنی: 5ماده 

مربوطهدارا بودن مدرك دکتراي تخصصی در رشته داخلی و یا یکی از فوق تخصص هاي:5-1
را بودن پروانه مطب تخصصی معتبر در شهر مورد تقاضادا:5-2
حقوقیارائه برگ تائیدیه سازمان نظام پزشکی بهمراه تصویر آخرین حکم: صورت اشتغال دولتیدر:5-3
سوء پیشینه کیفريارائه برگ تائیدیه سازمان نظام پزشکی و برگ عدم: در صورت اشتغال آزاد:5-4

.بعنوان مشاور یا همکار ثابت با درمانگاه همکاري نماینددیگر پزشکی ذیربط نیز می توانندمتخصصین رشته هاي -1تبصره 

فارغ التحصیالن می بایست به تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت،درمان ومدارك تحصیلی-2تبصره 
.آموزش پزشکی رسیده باشد

:باشدیر میخدمات ارائه شده در مرکز شامل موارد ز: 6ماده 

ارائه خدمات تخصصی ، درمان سرپایی بیماران و معاینات بالینی:1- 6
شرط داشتن گواهی توسط متخصصین ذیربط به(آندوسکوپی، رکتوسکوپی ، برونکوسکوپی و انجام نمونه برداري :2- 6

)دوره مربوطه
EKGو اسپیرومتري) متخصصین ذیربطمربوط و انجام آن تحت نظردرصورت داشتن ملزومات و تجهیزات(دیالیز :3- 6 -

توسط ...و انجام ، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی و... اي درمانی به بیماریهاي قلب و ریه و ارائه خدمات مشاوره:4- 6
متخصصین قلب و عروق



درمانیخدمات مشاوره اي و درمانی به بیماران سایر مراکز:5- 6
سونوگرافی،فیزیوتراپی بر طبق ضوابط مربوط به ایجاد ایشگاهی،رادیولوژي وانجام امور مربوط به خدمات آزم:6- 6

سونوگرافی و فیزیوتراپیبخشهاي آزمایشگاهی،رادیولوژي و
بیماران مرکز با استفاده از متخصصین سایر رشته هاي ذیربطانجام خدمات مشاوره اي انفرادي یا جمعی براي:7- 6
و روانپزشکی به بیمارانروانشناسیمشاوره و خدمات:8- 6

:وظایف مسئول فنی: 7ماده 

کلیه امور فنی و مسئولیت رعایت موازین بر عهده مسئول فنی استسرپرستی:7-1
اینگونه انتخاب و بکارگیري نیروي انسانی واجد شرایط و صالحیت براساس ضوابط وزارت متبوع براينظارت بر:7-2

موسسات و نظارت بر عملکرد آنها
پاسخگویی به آنان و مراجع ذیصالح در این خصوصرسیدگی به شکایات فنی بیماران و:7-3
آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل هاي مربوطهنظارت برحفظ شئون پزشکی و:7-4
جلوگیري از خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف درمانگاه:7-5
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات/ماهانه فعالیت درمانگاه به تفکیک نوع خدمات به دانشگاهمارارائه آ:7-6

درمانی مربوطه
طبق ضوابط مربوطهنظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه هاي درمانی:7-7
انگاهتأسیساتی وایمنی درمکنترل و مراقبت بهداشتی، درمانی ، ساختمانی، تجهیزاتی و:7-8
و آموزش پزشکی و ارائه صورتحساب به بیمارنظارت بررعایت تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت درمان:7-9
دانشکده علوم پزشکی و /پزشکان شاغل و ساعات کار آنها را به دانشگاهمسئول فنی موظف است صورت اسامی:7-10

درمانگاه ، غیر قانونی ل پزشکان فاقد پروانه مطب معتبر دربدیهی است اشتغا. درمانی مربوطه اعالم نمایدخدمات بهداشتی
.می باشد

.درمانگاه الزامی استحضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت:7-11

:کادر فنی درمانگاه: 8ماده 

متخصصین داخلی و یا فوق تخصصهاي مربوط جهت هریک از ساعت کاريحداقل یک نفر از:1- 8
اجد شرایط جهت هر یک از بخش هاي دیالیز و آندوسکوپیپرستاري وکارشناس:2- 8

:ساختمان درمانگاهشرایط: 9ماده 

تأسیس درمانگاه عمومی و اصالحیه آن با تائید وزارت حداقل مساحت زیربنا براي احداث درمانگاه ضوابط آئین نامه
.خواهد بودبهداشت،درمان و آموزش پزشکی

... فیزیوتراپی ، داروخانه ، دیالیز و آمبوالنس ورادیولوژي ، سونوگرافی ، آزمایشگاهدر صورت وجود بخش هاي : 1تبصره 
.برداري از بخشهاي مذکور براساس آئین نامه هاي مربوطه ، ضروري استرعایت شرایط مربوط به تأسیس و بهره

.آمبوالنس در مانگاه و یا قرارداد با یک مرکز آمبوالنس الزامی استوجود: 2تبصره 

بخش دیالیز درمانگاه موظف است در صورت وجود بخش دیالیز با یک بیمارستان خصوصی و یا دولتی داراي:3تبصره 
.قرارداد همکاري داشته باشد

:وسایل و تجهیزات: 10ماده 

وسایل عمومی بخشهاي داخلی و فوق تخصصهاي مربوطه:10-1



آئین نامه6زم جهت ارائه خدمات ذکر شده در ماده تائید با استاندارد الدستگاههاي تخصصی مورد:10-2
آئین نامه6در ماده تجهیزات الزم و مربوط به انجام تست هاي تشخیصی در مانی با استاندارد الزم ذکر شده:10-3
وزارت با استاندارد تعیین شده از طرف ) ساعت 24از کمتر( وسایل مربوط به بخش هاي بستري و تحت نظر بیمار :10-4

متبوع
و یا همکار درمانگاهضروري براي متخصصین ثابت یا مشاورتجهیزات الزم و:10-5

:11ماده 

درمان ارزشیابی کلیه خدمات ارائه شده در درمانگاه در سراسر کشور برعهده کارشناسان معاونتنظارت و
.بودخواهددانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه هر استان /دانشگاه

:12ماده 

به "جانشین واجد شرایط را بطور موقت انتخاب و کتباماه یکنفر3مسئول فنی می تواند در صورت غیبت به مدت کمتر از 
.خدمات بهداشتی درمانی مربوطه معرفی نمایددانشکده علوم پزشکی و/دانشگاه 

20انجامد پروانه مسئول فنی با موافقت کمیسیون قانونی ماده ماه بطول 3بیش از در صورتی که غیبت مسئول فنی: تبصره
.خواهد گردیدلغو

:13ماده 

درمانگاه تخصصی را در یک نوبت کاري تقبل نماید و حضور مسئول یک مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک
.الشرایط وي در درمانگاه در ساعات کاري ضروري استفنی و یا جانشین واجد

:14ماده 

مربوطه و با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاهتغییرات نام و
.پروانه جدید صورت پذیردموافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و حسب مورد با صدور مجوز یا

:15ماده 

قصد تعطیل و انحالل درمانگاه را داشته باشند ، مراتب را باید با ذکر در صورتی که موسس یا موسسین به دالیل موجهی
بهداشتی درمانی مربوطه دانشکده علوم پزشکی و خدمات/مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه دالیل و

.گزارش نمایند

فند بر کار کلیه درمانگاههاي تخصصی و خدمات بهداشتی درمانی موظدانشکده هاي علوم پزشکی/دانشگاهها: تبصره 
.نمایندداشته و ساالنه گزارشات مربوطه را به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارائهمربوطه نظارت مستمر

:16ماده 

،مراحل سیر بیماري ، نتایج آزمایشات پارکلینیکی و نتیجه ضبط مشخصات کامل بیمار، نام پزشک: تشکیل پرونده شامل 
.نتایج درمانی جهت هر یک از بیماران می بایست بایگانی و نگهداري شودابی هاي دوره اي وارزی

:17ماده

آشامیدنی ،درمانگاه حق انتشار آگهی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و5باستناد ماده 
شخیص وزارت متبوع برخالف شئون پزشکی یا عفت عمومی می و یا به تتبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین بوده

متخلفین برابر استفاده از عناوین مجعول و خالف حقیقت بر روي تابلو و سرنسخه جرم محسوب و باباشد، را نداشته و
.مقررات قانونی رفتار خواهد شد

:18ماده 



باشدذکر نام پزشکان شاغل دردرمانگاهساده و با ذکر نوع تخصص درمانگاه و بدونتابلوي درمانگاه باید
:19ماده 

.الزامی استنصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد ، بر روي سینه

:20ماده 

مقررات و وظایف موضوع این آئین نامه تخطی نماید به نحو زیر اقدام در صورتی که موسس یا موسسین درمانگاه از ضوابط و
خواهد شد

پزشکی و خدمات بهداشتی دانشکده علوم/شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگا ه تذکر :20-1
درمانی ذیربط

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطهدانشکده/اخطار کتبی توسط دانشگاه::20-2
دانشکده علوم پزشکی و خدمات /انشگاهدرمانگاه بمدت یک تا سه ماه به پیشنهاد دلغو پروانه تأسیس و تعطیل:20-3

20درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده بهداشتی
خدمات دانشکده علوم پزشکی و/ماه تا یکسال به پیشنهاد دانشگاه 3تعطیل درمانگاه بمدت لغو پروانه تأسیس و:20-4

اعالم آن به مراجع قضاییو در صورت لزوم20بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماد ه
امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال قانون مربوط به مقررات24این آئین نامه به استناد ماده 

ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت،درمان 13و 12و 11و همچنین بندهاي آن1367و اصالحیه سال 1334
تصویب رسیدبه......................... تبصره در تاریخ 11ماده و 20آموزش پزشکی مشتمل بر و


