
آیین نامه تاسیس 

دیابتدرمانگاه تخصصی 



ذکر می شود به موسسه اي اطالق درمانگاه(( درمانگاه تخصصی دیابت که در این آئین نامه به اختصار -1ماده 
پیشگیري ، مراقبت و توانبخشی بیماریهاي متابولیک مقررات جهت ارائه خدمات مورد نیازمی گردد که طبق 

ومداخله به صورت روزانه و در دو نوبت کاري صبح و عصر با هدف کنترل و منجمله دیابت از طریق آموزش
وزارت بهداشت ونی ازاز بیماران و افراد در معرض خطر ابتال به دیابت پس از اخذ پروانه هاي قانمراقبت مستمر

)).درمان و آموزش پزشکی تاسیس می گردد
به)) وزارت متبوع ((منظور اختصار به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی ،در ضمن ، در این آئین نامه به

کمیسیون امور به)) دانشکده /دانشگاه(( درمانی –دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
با ( 1334و آشامیدنی مصوب قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ، دارویی ، موادخوردنی20کی ماده پزش

گفته خواهد )) پروانه هاي قانونی (( تاسیسو مسئول فنی و به پروانه هاي)) کمیسیون قانونی ) (( اصالحات بعدي
.شد

نسبت به کنترل ،مراقبت و بر بیماران دیابتیاین درمانگاه به دلیل ارتباط موضوع موظف است عالوه -1تبصره 
.خون باال، چربی خون باال و چاقی نیز اقدام نمایدارائه خدمات مشاوره اي و آموزشی به بیماران مبتال به فشار

نفر خواهد بود که بایستی نصف بعالوه یک آنها از 5براي تأسیس این درمانگاه حداقل اعضاي متقاضی-2تبصره 
.توانند باشندو بقیه از سایر افراد حقیقی یا حقوقی می) از مقطع فوق دیپلم به باال ( پزشکی حرفشاغالن
هر "ضمنا. گروه پزشکی و پیراپزشکی باشنددو سوم سهامداران درمانگاه بایستی از فارغ التحصیالن- 3تبصره 

.باشدفرد می تواند حداکثر در دو موسسه سهامدار

:فنیکارکنان ) فصل دوم
اعضاي گروه شامل افراد خدمات مذکور درماده یک در این درمانگاه به صورت گروهی انجام می شود و: 2ماده 

:ذیل می باشد

)حداقل یک نفر(فوق تخصص بیماریهاي غده و متابولیسم یا متخصص داخلی -1
)حداقل دو نفر(پزشک عمومی -2
)حداقل یک نفر(کارشناس پرستاري -3
)حداقل یک نفر(تغذیه ناسکارش-4
کلیه و مجاري ادراري ،اعصاب ، داخلی ، مشاورین تخصصی برحسب نیاز از جمله قلب و عروق ، چشم ،-5

...روانپزشکی و
مدیریت بیماریها را می بایستی دوره هاي کوتاه مدت مصوب مرکز2پزشک عمومی مذکور در بند -1تبصره 

)بیماریهاطبق ضوابط مرکز مدیریت(دگذرانده و گواهی مربوط را اخذ نمای
الزامی بوده ولی در شهرهایی که فاقد در درمانگاه2ماده 4تا 1وجود کارکنان فنی مندرج در بند -2تبصره 

.کفایت می نماید4و 3و 2مشارکت اعضاء بند "صرفامتخصص داخلی یا فوق تخصص غدد و متابولیسم باشند
.پروانه معتبر در درمانگاه غیرقانونی می باشداشتغال پزشکان فاقد- 3تبصره 
و کادرپیراپزشکی که در ) عمومی و متخصص( نوبت کاري براي کلیه پزشکان 2رعایت فعالیت حداکثر -4تبصره 

.درمانی فعالیت می کنند الزامی است و مجوز فعالیت همزمان نیز داده نمی شودکلیه مراکز
خصوصی ، ت جغرافیایی دانشگاه ها نمی توانند در بیمارستانهاياعضاي هیئت علمی تمام وق-5تبصره

.غیرسازمانی فعالیت نمایند.... درمانگاهها ، مراکز ، 



درهمان نوبت کاري نمی) مسئول فنی و پزشک همکار(که در درمانگاه فعالیت می نمایند پزشکانی- 6تبصره 
درمانی اعم ازبیمارستان کثر می توانند با دو موسسهحدا"ضمنا. توانند در مرکز دیگري فعالیت داشته باشند 

.،درمانگاه و غیره همکاري داشته باشند

:وظایف موسس یا موسسان) فصل سوم
:وظایف موسس یا موسسان عبارتند از: 3ماده 

اجراي آنهازمینه الزم براي رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهاي وزارت متبوع و فراهم نمودن) الف
تمام نوبتهاي کاري و قسمتهاي پاراکلینیک نظیر معرفی مسئولین فنی واجد شرایط براي درمانگاه جهت) ب

...،فیزیوتراپی و غیرهرادیولوژي ،داروخانه ، آزمایشگاه
موسس یا موسسان بایستی بالفاصله فرد واجد در صورت عدم امکان حضور مسئول فنی به دلیل موجه-1تبصره 

.دانشکده ذیربط معرفی نمایند/به دانشگاه ) جانشین(تایطی را به عنوان مسئول فنی موقرش
مسئول فنی بیش از سه ماه به طول بیانجامد معرفی مسئول فنی دائم از سوي در صورتیکه غیبت-2تبصره 

.استموسس الزامی
.درمانگاهکارکنان فنی واجد شرایط و جویاي کار در% 70انتخاب و معرفی حداقل ) ج

.فوق مستثنی می باشند% 70مشاورین تخصصی از شمول - 3تبصره 
قانونی موسس موظف است در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط کمیسیون-4تبصره 

متبوع معرفی نماید درغیراینصورت تخلف فرد واجد شرایط دیگري را به عنوان مسئول فنی جدید به وزارت
.شدوب و مطابق قانون و مقررات رفتار خواهدمحس

مربوطهتامین تجهیزات عمومی و ملزومات پزشکی ،دارویی و غیره براساس استانداردهاي) د
رعایت کلیه تعرفه هاي مصوب وزارت متبوع) ه
اتبراساس ضوابط ومقرررعایت و اجراي نظریات و پیشنهادات مسئول فنی درمانگاه در امور پزشکی و فنی)و
حقوق بیمارانبرنامه ریزي و سازماندهی جهت جلب رضایت بیماران و مراجعین و رعایت منشور) ز

درمانگاهرعایت و نظارت برحسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه پزشکان و) ح
درمانگاهکنترل و مراقبت وضعیت فنی و ساختمانی، تاسیساتی و امور پشتیبانی) ط

پزشکان به عنوان مسئول فنی و کلیه ضوابط آئین نامه تاسیس مطب و درمانگاه ها از جمله بکارگیريرعایت) ي 
پزشکی همکار

:ضوابط و شرایط تاسیس) فصل چهارم
وزارت متبوع می باشد که تاسیس درمانگاه منوط به تصویب کمیسیون قانونی و کسب موافقت اصولی از: 4ماده 

.به بررسی و صدور پروانه تاسیس خواهد شدین موجود و مفاد این آئین نامه اقدامپس از آن با رعایت قوان
تصویب کمیسیون قانونی پروانه هاي تاسیس و مسئولیت فنی توسط معاونت سالمت وزارت متبوع پس از: 5ماده 

.جهت فعالیت درمانگاه صادر خواهد شد
یا (با عنوان موسس قالب شخص حقیقی و حقوقیهر فرد حداکثر می تواند در دو موسسه پزشکی در-تبصره

.عضویت داشته باشند) سهامدار



تعاونی خدمات بهداشتی پروانه تاسیس به نام اشخاص حقیقی، حقوقی ،موسسات خیریه، شرکتهاي: 6ماده 
شاخصهاي تعیین شده از سوي وزارت متبوع و درمانی و یا سهامی خاص براساس نظام سطح بندي خدمات و سایر

.صادر خواهد شدپس از تائید صالحیت از سوي کمیسیون قانونی
کشور شامل ارگان، شخص حقوقی بایستی داراي اساسنامه تائید شده از سوي مراجع ذیصالح قانونی-تبصره

منابع مالی ، آئین نامه مربوطه ، شرایط تشکیالت ،شرح وظائف و اختیارات هیئت مدیره و نحوه انتخاب آن ،
تشخیصی ،درمانی باشد و صالحیت تمامی اعضاي شرکت باید نحوه انحالل و پیش بینی انجام خدماتعضویت و 

.برسدبه تائید کمیسیون قانونی
به ... ، داروخانه،فیزیوتراپی و درمانگاه ها می توانند قسمتهاي پاراکلینیک شامل آزمایشگاه ،رادیولوژي: 7ماده 

شرایط خاص هریک ازآئین نامه هاي مربوطه و تصویب سطح بندي وصورت اختیاري و منوط به رعایت ضوابط
مسئوالن فنی جویاي کار که همگی از اجزاي الینفک درمانگاه بوده، کمیسیون قانونی و با معرفی موسسان و

درمانگاه درمانگاه ها می توانند قرارداد همکاري با واحدهاي مرتبط در مراکز نزدیک محل"ضمنا. تاسیس نمایند
.نمایندرا به شرط رعایت مفاد مندرج در آئین نامه هاي مربوطه منعقد

:شرایط و وظایف مسئول با مسئوالن فنی) فصل پنجم
:شرایط مسئول فنی عبارتند از: 8ماده 

واجد شرایط (یا پزشک عمومیدارا بودن مدرك فوق تخصص بیماریهاي غدد و متابولیسم یا تخصص داخلی) الف
نظردارا بودن پروانه مطب معتبر شهر مورد) ب2ه ماد1تبصره 

آخرین حکم کارگزینی گواهی عدم سوءپیشینه کیفري جهت مشاغل آزاد یا(احراز صالحیت هاي عمومی ) ج
پزشکیو عدم محکومیت انتظامی ازسازمان نظام) جهت مستخدمین رسمی دولت

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر) د
و دستورالعملهاي مرتبط با مسئول فنی درمانگاهقوانین ،مقرراتآگاه بودن کامل به ) ه

:وظایف مسئول یا مسئوالن فنی عبارتند از: 9ماده 
اداره کلیه امور فنی و مسئولیت رعایت موازین قانونی) الف
و به کارگیري نیروي انسانی واجد شرایط و صالحیت براساس ضوابط وزارت متبوع براينظارت برانتخاب) ب

درمانگاه و نظارت بر عملکرد آنها
آنان و مراجع ذیصالح در این خصوصرسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخگوي به) ج
انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع و نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجراي آئین نامه) د

دستورالعملهاي مربوطه
پزشکی غیرمجازي و خارج از وظابف درمانگاهجلوگیري از ارائه خدمات )ه
نتیجه آن به و ارسال) تشخیصی ،درمانی( و اطالعات فعالیت درمانگاه به تفکیک نوع خدمات مربوطهارائه آمار) ر

6اعالم شده به طور مستمر و حداقل هر دانشکده هاي ذیربط از طریق برنامه نرم افزاري/وزارت متبوع یا دانشگاه
.ماه یکبار

پوشش بیمه هاي درمانی طبق ضوابط مربوطهنظارت برپذیرش بیماران تحت)ز
بیماران ارجاعی از سایر مراکز پزشکی ،درمانی و سپس لزوم ارائه نتیجه پذیرش و ارائه خدمات مورد نیاز به) ح

.شده به مراکز مذکورخدمات ارائه



کنترل و مراقبت از تجهیزات پزشکی) ط
رفه هاي مصوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب به بیمارانتعنظارت بر رعایت) ي
دانشکده مربوطه/به دانشگاه... ساعات کار پزشکان شاغل و سایر کارکنان فنی و ارائه فهرست اسامی و) ك
حضور مستمر در کلیه ساعات قبول مسئولیت فنی درمانگاه)ل
مقررات مرتبطکلیه مفاد این آئین نامه و سایرنظارت بر اجراي دقیق) م
کنترل و مراقبت از بیماران و ارائه مشاوره در موارد خاصاعمال نظارت عالیه بر روند کلی) ن
مدیریت فعال بر بیماران توسط پزشک درمانگر به منظور اجراي دقیق و به موقع کلیهنظارت بر اعمال) ق

متبوعدستورالعملهاي درمانی و مراقبتی مورد تائید معاونت سالمت وزارت 

:ضوابط کلی) فصل ششم

:درمفاد پرونده بیماران رعایت موارد ذیل الزامی است: 10ماده 
هاي کارشناسی ، تخصصی و فوق ثبت سوابق بیماري، نتایج معاینه ، نتایج آزمایشات پاراکلینیکی ، نتیجه مشاوره

پزشک و اعضاء تیم کنترل و مراقبت ،درمانی ، نامتخصصی ، نتایج ارزیابی هاي دوره اي و اقدامات تشخیصی
بیمار طی معاینات بعدي

با برنامه نرم افزاري معاونت استقرار رایانه در محل پذیرش براي ثبت و ارسال اطالعات فوق الذکر مطابق-تبصره
.دانشکده ذیربط الزامی می باشد/سالمت به دانشگاه

:خدمات قابل ارائه عبارتند از: 11ماده 

شرکت در روند کنترل و مراقبت و ارائه خدمات آموزشی به بیماران و خانواده آنها به منظور افزایش آگاهی و) فال
زمینه پیشگیري از ابتالء به بیماریهاي مورد نظر و تغییر در اطالع رسانی به عموم جامعه و افراد در معرض خطر در

شیوه زندگی
وره اي و متناسب با عارضه شناسایی شده بیماراقدامات پاراکلینیک به صورت دانجام) ب
تهیه و ارائه اقالم دارویی و غذایی مورد نیاز بیماران طبق ضوابط)ج

در درمانگاه تعریف می نماید اما سطح ایده آل ارائه خدمات به بیماران دیابتی را7و ماده 2ماده 5بند -تبصره
ندارد و درمانگاه می تواند با هماهنگی از خدمات سایر مراکز امی وجودبراي ارائه این خدمات در محل درمانگاه الز

.نمایددر این زمینه استفاده
استانداردهاي دانشکده براساس/و جابجایی در درمانگاه می بایستی با اطالع دانشگاه رهرگونه تغیی: 12ماده 

.مربوطه صورت گیرد
:شرایط ساختمان درمانگاه: 13ماده 



عمومی و اصالحیه آن با تائید وزارت حت زیربنا براي احداث درمانگاه طبق آئین نامه تاسیس درمانگاهحداقل مسا
.متبوع خواهد بود

:وسایل و تجهیزات: 14ماده 

آئین نامه نظیرآزمایشگاه ، دستگاهها، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطرح در این
استانداردهاي مندرج در هریک ازآئین نامه هاي مربوطه می بایستی منطبق با شرایط و... و رادیولوژي ،داروخانه 

موضوع حداقل تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز (سازمان نظام پزشکی کشور و نیز ضوابط و دستورالعملهاي
.باشد) هریک از رشته هاي تخصصی پزشکی در مطب

برعهده کارشناسان معاونت لیه خدمات ارائه شده در درمانگاه در سراسر کشورنظارت و ارزشیابی ک: 15ماده 
.بوددانشکده و درصورت لزوم وزارت متبوع خواهد/درمان دانشگاه

واجد شرایط را به طور موقت مسئول فنی در صورت غیبت به مدت کمتراز سه ماه باید یکنفر جانشین: 16ماده 
.نمایددانشکده مربوطه معرفی/به دانشگاه"انتخاب و کتبا

فصل هفتم آئین نامه درصورتی که غیبت مسئول فنی بیش از سه ماه به طول بیانجامد براساس مفاد-تبصره
.اقدام خواهد شد

همان نوبت کاري تقبل نماید و مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک درمانگاه تخصصی را در: 17ماده 
.درمانگاه در نوبت کاري ضروري استل فنی و یا جانشین واجد شرایط وي دردر حضور مسئو

و با موافقت وزارت متبوع و دانشکده مربوطه/تغییرات نام و محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاه: 18ماده 
.پذیردبرحسب مورد با صدور مجوز یا پروانه جدید صورت

درمانگاه را داشته باشند موسسان به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحاللدر صورتی که موسس یا: 19ماده 
دانشکده مربوطه گزارش /قبل از اقدام به دانشگاهماه3مراتب را باید با ذکر دالیل و مستندات الزم حداقل 

.نمایند

:تخلفات) فصل هفتم 



و مقررات و وظائف موضوع رمانگاه از ضوابطدر صورتیکه موسس یا موسسان مسئول یا مسئوالن فنی د: 20ماده 
.شداین آئین نامه تخلفی نمایند به نحو زیر اقدام خواهد

دانشکده /متبوع یادانشگاهبار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت) الف
مربوطه

.اعالم موضوع به سازمانهاي بیمه گرذیربط ودانشکده /باردوم اخطار کتبی توسط وزارت متبوع و یا دانشگاه) ب
اخطارهاي کتبی و شفاهی قبلی و در موارد تخلفات شدید چنانچه در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به) ج

باشد رسیدگی موضوع به ) درمانی _در امور بهداشتی (قانون تعزیرات حکومتی تخلفات ارتکابی در قالب
.ده و در سایر موارد به محاکم عمومی ارجاع خواهد شدقانون یاد ش11ماده کمیسیون

کمیسیون قانونی بررسی و جهت تصمیمات نهایی کمیسیون مزبور و آراء صادره از سوي محاکم قضائی در-تبصره
.اجراء به واحدهاي ذیربط ارجاع می گردد


