
آیین نامه تاسیس 

درددرمانگاه تخصصی 



مرکزي است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی ،درمانی (pain clinic)درددرمانگاه چند تخصصی) تعریف(- 1ماده 
.بیماران با داشتن عارضه درد تاسیس می گرددسرپایی به

درد توسط متخصصین روانپزشکی ، بیهوشی، روماتولوژي ، جراحی اعصاب ،بیماري درمانگاه چند تخصصی) هدف(- 2ماده 
حاد را به صورت فیزیکی و توان بخشی ، ارتوپدي و پزشک عمومی تشکیل گردیده و بیمار داراي درد مزمن یااعصاب ، طب

می کند که این درمان میتواند دارویی ، فیزیکی ، و ادي یا مشترك ویزیت نموده و جهت درمان برنامه خاصی را پیشنهادانفر
.متخصصین مربوطه در همان مرکز انجام خواهد شدیا روانکاوي باشد که تحت نظر

ندن دوره هاي آموزشی مورد تائید می باشند نیز می توانند به شرط گذراMDپایهکلیه پزشکانی که داراي مدرك- تبصره
از عنوان مرکز چند آموزشی وزارت بهداشت اقدام به درمان درد در مطب هاي خصوصی خود بنمایند ولی استفادهمعاونت

.بر اساس این آیین نامه می باشدتخصصی یا تبلیغ به عنوان کلینیک درد منوط به کسب مجوز هاي قانونی
نامه به اختصار ،درمانگاه ذکر می شود به مرکزي اطالق می گردد که درد که در این آییندرمانگاه چند تخصصی- 3ماده 

حاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انجام خدمات به بیماران داراي دردهاي مزمن وطبق ضوابط و مقررات
.بعداز اخذ پروانه هاي قانونی دایر می شود

مسئول فنی ، پروانه هاي قانونی می باشند که از طریق حوزه معاونت درمان وزارت بهداشتپروانه تاسیس و پروانه- 4ماده 
مربوط به مقررات امور 20درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 

جهت فعالیت درمانگاه صادر آن 1367اصالحیه سال و1334پزشکی ، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 
.خواهد شد

.گرفتواجد شرایط و صالحیت موضوع آیین نامه فقط پروانه تاسیس یک درمانگاه تعلق خواهدبه هر متقاضی- تبصره
هاي خدمات بهداشتی درمانی صادر پروانه تاسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه و تعاونی- 5ماده 

.خواهد شد
در هر صورت پس از .آیین نامه باشد2تواند یکی از پزشکان ذکر شده در مادهموسس در صورت احراز شرایط می- 1تبصره

چهار تخصص بیهوشی ، ادامه کار و بهره برداري از درمانگاه منوط به حضور ثابت متخصص روانپزشکی و یکی ازتاسیس ،
.می باشدو اعصابطب فیزیکی و توانبخشی ، جراح مغز و اعصاب و داخلی مغز

.باشند(MD)پزشکی عمومیافراد حقیقی متقاضی تاسیس می بایست حداقل داراي مدرك دکتراي- 2تبصره
خدمات بهداشتی درمانی متقاضی تاسیس درمانگاه می بایست افراد حقوقی،موسسات خیریه ،شرکتهاي تعاونی- 3تبصره

2و یا ترجیحا داراي یکی از تخصص هاي ذکر شده در ماده (MD)تحصیلی پزشکی عمومیحداقل یک نفر داراي مدرك
.معرفی نمایدرا

)شرایط مسئول فنی(- 6ماده 
رشته بیهوشی و یا روانپزشکی و یا جراحی مغز و اعصاب و یا طب 5یکی از دارا بودن مدرك دکتراي تخصصی در:1- 6

توانبخشی و یا داخلی مغز و اعصابفیزیکی و
مورد تقاضاپروانه مطب تخصصی معتبر در شهردارا بودن :2- 6
تصویر آخرین حکم حقوقیارایه برگ عدم سوء پیشینه پزشکی به همراه-در صورت اشتغال رسمی:3- 6
به همراه برگ عدم سو پیشینه کیفريارایه برگ عدم سو پیشینه پزشکی–در صورت اشتغال آزاد :4- 6

آیین نامه می توانند به عنوان مشاور یا همکار ثابت با این درمانگاه این2تمامی متخصصین ذکر شده در ماده-1تبصره 
.همکاري نماید

آنها به تایید مراجع ذي که مدرك(Alternative Medicine)فارغ التحصیالن رشته هاي طب مکمل-2تبصره 
تراي پزشکی یا دندانپزشکی صورتیکه داراي مدرك دکصالح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد در

خواهند بود و در غیر این صورت تحت نظر پزشک و با مسئولیت فنی،مجاز به ارایه باشند مجاز به ارایه خدمات درمانی
.باشندخدمت می

اداره کل دانش آموختگان وزارت بهداشت مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن خارج از کشور می بایست به تائید- 3تبصره
.باشدرسیده 



:درمانگاه شامل موارد ذیل میباشدخدمات ارایه شده در- 7ماده 
با توجه به (دارویی،فیزیکی و یا روانپزشکی بیماران منحصرا توسط تخصصهاي مربوطهانجام معاینات بالینی و درمان:7-1

)تخصصیحیطه
انجام آزمایشات تشخیصی توسط متخصصین مربوطه:7-2
درمانیو بلوکهاي عصبی- الف:7-3
انجام الکتروآنسفالوگرافی-ب
)...سرطان و(بیماریهاي غیر قابل عالج تخریب عصبی با مواد نورولیتیک در-ج
(TENS)جلديتحریک الکتریکی از طریق- د

)آموزشی وزارت بهداشت رسیده باشدبه شرط داشتن گواهی طی دوره آموزشی که به تائید معاونت(طب سوزنی-ت
داخل نخاعی،تزریق داخل مفصل یا تاندون با استفاده از داروهاي ضد درد و روهاي خوراکی،تزریق موضعی یادرمان با دا-ث

داروهاي مجاز توسط متخصصین مربوطهیا سایر
وابستگی به دارودرمان عوارض ترك اعتیاد در صورت وجود-چ
تخصصین ذي ربطتوسط مانجام آزمونهاي روانشناختی و بررسی اختالالت مربوط به آن-ح
فنی واجد شرایط ضوابط و دستورالعمل ایجاد بخشهاي انجام امور فیزیوتراپی و توانبخشی در صورت وجود مسئول-خ

فیزیوتراپی
مشاوره اي انفرادي یا جمعی براي بیماران مرکز با استفاده از متخصصین رشته هاي ذیربطانجام خدمات- ك
سمپاتیک،نور آلژیاي بین دنده اي کوزآلژي،دیستروفی رفلکس- کمردرد مزمن–د تشخیص و درمان بیماریهایی مانن- گ

حسی،نورآلژیاي بعد از هر پس،درد فاسیاي عضالنی،درد فانتوم،درد متعاقب توراکوتومی یا شکستگی دنده اي با اختالل
.محیطی،فیبروز ناشی از رادیوتراپی،زونا و همچنین کلیه دردهاي مزمننوروپاتی

خدمات مشاوره الکترود یا گنوزیس به شرط رعایت ضوابط مربوطهانجام-ل
)فنیوظایف مسئول(-8ماده 

سرپرستی کلیه امور فنی و مسئولیت رعایت موازین قانونی:1- 8
بهداشت براي انتخاب و بکارگیري نیروي انسانی واجد شرایط و صالحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارتنظارت بر:2- 8

موسسات و نظارت بر عملکرد آنهااینگونه
بیماران و پاسخگویی به آنان و مراجع ذي صالح در این خصوصرسیدگی به شکایات فنی:3- 8
مربوطهپزشکی و آیین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل هاينظارت بر حفظ شئون:4- 8
رج از وظایف درمانگاهجلوگیري از اقدامات پزشکی غیر مجاز و خا:5- 8
پزشکی و خدمات بهداشتی دانشکده علوم/ارایه ماهانه آمار فعالیت در درمانگاه به تفکیک نوع خدمات به دانشگاه :6- 8

درمانی مربوطه
هاي درمانی طبق ضوابط مربوطهنظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه:7- 8
،تجهیزاتی تاسیساتی،ایمنی درمانیختمانیکنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی،درمانی،سا:8- 8
و ارایه صورت حساب به بیمارنظارت و رعایت تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت:9- 8
دانشکده علوم /پیراپزشکان شاغل و ساعات کار آنها را به دانشگاه مسئول فنی موظف است صورت اسامی پزشکان و:10- 8

در درمانگاه بدیهی است اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب معتبر.الم نمایندبهداشتی درمانی مربوطه اعپزشکی و خدمات
.غیر قانونی است

.الزامی استحضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه:11- 8
حداقل نیروهاي فنی مورد نیاز- 9ماده 

توانبخشی اعصاب،طب فیزیکی وروانپزشکی و دو نفر از مجموع تخصصهاي بیهوشی،جراحی مغز ویک نفر متخصص-الف
و داخلی مغز و اعصاب

یک نفر پزشک عمومی-ب



پرستار حداقل دو نفر-ج
بایست شرایط فیزیکی و فنی بهره در صورت استفاده درمانگاه از مشاوره و یا حضور ثابت تخصصهاي دیگر می- تبصره

.باشدبخشهاي ذي ربطبرداري مطابق با آیین نامه تاسیس و بهره برداري
احداث درمانگاه مطابق ضوابط آیین نامه تاسیس درمانگاه معیار ساختمانی درمانگاه حداقل مساحت زمین براي- 10ماده 

.تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بودهاي عمومی و اصالحیه آن به
.بهره برداري از آنها ضروري استدیگر، رعایت شرایط مربوط به تاسیس و در صورت وجود بخشهاي- تبصره

وسایل و تجهیزات-11ماده 
وسایل عمومی مطب ها:1- 11
هاي عصبی و تزریقات داخل نخاعی و مفصلیتجهیزات مورد نیاز انجام بلوك:2- 11
7عمل سرپایی جهت انجام تست هاي تشخیصی و تهاجمی ذکر شده در ماده تجهیزات الزم و مربوط به یک اتاق:3- 11
یین نامهآ

وسایل مربوط به بخش بستري و تحت نظر بیمار:4- 11
متخصصین ثابت یا مشاور و همکاري با درمانگاهتجهیزات الزم و مربوط براي:5- 11

دانشکده/خدمات ارائه شده در درمانگاه در سراسر کشور برعهده معاونت درمان دانشگاه نظارت و ارزشیابی کلیه- 12ماده 
.دمات بهداشتی درمانی مربوط به هر استان خواهد بودعلوم پزشکی و خ

.اصل پروانه تاسیس و مسؤول فنی در درمانگاه و در معرض دید الزامی استنصب- 13ماده 
کارشناسان ذي ربط محل ساختمان و تجهیزات درمانگاه می بایست قبل از صدور پروانه هاي قانونی توسط-14ماده 

.مورد ارزشیابی و تایید قرار گیردی و خدمات بهداشتی درمانی هر استاندانشکده علوم پزشک/دانشگاه 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت یکسال مؤسس باید پس از کسب موافقت اصولی از وزارت-15ماده 

دانشگاه نهایی بهو ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بکار مراتب را جهت بازدید و تایید درمانگاه را جهت پذیرش
.نمایددانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه کتبا اعالم/

الزم را براي تمدید اخذ نماید در غیر این درصورت عدم آمادگی در ارایه خدمات در مدت فوق متقاضی باید مجوز- تبصره
.قرارداد تنظیمی لغو خواهد شدصورت موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد

به طول انجامد پروانه مسئول فنی از طریق موافقت کمیسیون در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از سه ماه- تبصره
.گردیدلغو خواهد20قانونی ماده 

را در یک شیفت کاري تقبل نماید و یک مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک درمانگاه تخصصی-17ماده 
.این آیین نامه در ساعات کاري ضروري است13درمانگاه مطابق ماده جانشین واجد شرایط وي درحضور مسئول فنی و یا 

بهداشتی درمانی مربوطه دانشکده علوم پزشکی و خدمات/تغییرات نام و محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاه -18ماده 
و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آ موزش پزشکی باشد

باشند مراتب را باید با ذکر در صورتیکه مؤسس یا مؤسسین به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحالل مرکز را داشته-19ماده
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه /دانشگاه دالیل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به

.نمایندگزارش
بر کار کلیه درمانگاهها و تخصصهاي پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفنددانشکده هاي علوم/دانشگاهها- تبصره

.مربوطه را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارایه نمایندمربوطه نظارت مستمر داشته و ساالنه گزارشات
پاراکلینیکی ایشاتنتایج آزم- مراحل سیر بیماري- نام پزشک- ضبط مشخصات کامل بیمار- پرونده شاملتشکیل- 20ماده 

.نگهداري شودو نتیجه ارزیابی دوره اي جهت هر یک از بیماران می بایست بایگانی و
دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /دانشگاههاارایه گزارش عملکرد و آمار و اطالعات الزم به- تبصره

.باشدجزء وظایف درمانگاه می
آشامیدنی درمانگاه حق انتشار آگهی تبلیغاتی مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و5به استناد ماده - 21ماده 

یا به تشخیص وزارت متبوع بر خالف شئون پزشکی یا عفت عمومی می که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و



خه جرم محسوب و با متخلفین برابراز عناوین مجعول و خالف حقیقت بر روي تابلو و سر نسباشد،نداشته و استفاده
.مقررات قانونی رفتار خواهد شد

برابر تابلو مطب پزشکان با ذکر نوع تخصص در مانگاه و بدون ذکر نام تابلو درمانگاه باید ساده و حداکثر دو- 22ماده 
.درمانگاه باشدپزشکان شاغل در

.سینه الزامی استر روينصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد ب- 23ماده 
مقررات و وظایف موضوع این آیین نامه تخطی نماید به در صورتیکه موسس یا موسسین درمانگاه فوق از ضوابط و-24ماده 

.نحو زیر اقدام خواهد شد
و خدمات بهداشتیدانشکده علوم پزشکی/تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه :1- 24

درمانی مربوطه
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربطدانشکده علوم/اخطار کتبی توسط دانشگاه :2- 24
دانشکده علوم پزشکی و خدمات /مدت یک تا سه ماه به پیشنهاد دانشگاه لغو پروانه تاسیس و تعطیل درمانگاه به:3- 24

20مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع مادهبهداشتی درمانی
دانشکده علوم پزشکی و /درمانگاه به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه لغو پروانه تاسیس و تعطیل:4- 24

20بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده خدمات
درمانی مربوطه و مات بهداشتیدانشکده علوم پزشکی و خد/پروانه تاسیس درمانگاه به پیشنهاد دانشگاه لغو دائم:5- 24

.قضائیو در صورت لزوم اعالم آن به مراجع20تصویب کمیسیون قانونی ماده 
.به تصویب رسید3/5/79تبصره در تاریخ 14ماده و 24این آیین نامه در 


