
آیین نامه تاسیس درمانگاه 
غیر تهاجمیتخصصی 

قلب و عروق



پی گیري بیماران قلبی عروقی درمانگاه تخصصی قلب و عروق مرکزي است که به منظور شناسایی ، درمان و-1
.ساعت تأسیس می گردد24بستري کمتر از استفاده از روش هاي غیر تهاجمی به دو طریق سرپایی وبا 

متخصصین قلب و عروق و سایر رشته هدف از ایجاد این گونه مراکز عبارت است از مجموعه اي هماهنگ از-2
وده و جهت درمان وي برنامه انفرادي و یا مشترك ویزیت نمهاي تخصصی وابسته به آن که بیماران را به طور

غیر تهاجمی بوده و تحت نظر متخصصین مربوطه در همان مرکز انجام درمان صرفاًخاصی پیشنهاد می کنند این
.شدخواهد

تعاونی هاي خدمات بهداشتی درمانی پروانه تأسیس به نام کلیه اشخاص حقیقی وحقوقیو مؤسسات خیریه و-3
.صادر خواهد شد) تخصصی قلب و عروق نفر داراي مدرك تحصیلیبه شرط معرفی حداقل یک ( 

صورت پس از تأسیس مؤسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط می تواند شخص واحدي باشد در هر-4
.عروق حائز شرایط می باشدادامه کارو بهره برداري از درمانگاه منوط به حضور متخصص قلب و

همکارثابت با این درمانگاه همکاري سایر رشته هاي پزشکی می توانند به عنوان مشاوره یامتخصصین:تبصره
.نمایند
رادیولوژي ، فیزیوتراپی و توان بخشی ، آزمایشگاه پزشکی هسته اي،مؤسس در صورت تأسیس بخش:تبصره

.مسئول فنی واجد شرایط معرفی نمایدو داروخانه باید

و عروقدر درمانگاه تخصصی قلبخدمات ارائه شده
بیمارانانجام معاینات بالینی و درمان دارویی فیزیکی-

Ekgانجام-
)و ترانس ازوفاگالترانس توراسینک( الکترو کاردیوگرافی -
استرس اکو-
تست ورزش تالیم اسکینگ-
هولتر مانیتورینگ-
اصالح تغذیه و غیره‘اصالح ریسک فاکتورها از جمله کنترل چربی-
بررسی و آنالیز پیس میکر-
بیماران قلب و عروقیبازتوانی-
مرکز با استفاده از متخصصین رشته هاي ذي بیمارانانجام خدمات مشاوره اي انفرادي یا جمعی براي-

ربط
پزشکی هسته اي ، رادیولوژي ، فیزیوتراپی و توان بخشی ، آزمایشگاه و داروخانه ت تأسیس بخشدر صور-
مسئول فنی واجد شرایطمعرفی

:پرسنل

:حداقل نیروهاي فنی مورد نیاز



متخصصین قلب و عروق یک نفر-
یک نفرفوق تخصصی قلب و عروق اطفال-
)در صورت وجود بخش اسکینگ( پزشکی هسته اي متخصصین -
تکنسین نوار نگاري-
پرستار دو نفر-
)در صورت وجود بخش اسکینگ( رادیو لوژي با طی دوره پزشکی هسته اي یک نفر کارشناس-

فیزیکی و بایست شرایطو یا حضور ثابت تخصص هاي دیگر می در صورت استفاده درمانگاه از مشاوره:تبصره
.باشدفنی بهره برداري مطابق با آئین نامه تأسیس و بهره برداري بخش هاي ذي ربط

:ساختمان

آئین نامه عمومی تأسیس درمانگاه ها و اصالحیه آن با حداقل مساحت زمین براي احداث درمانگاه طبق ضوابط
اي دیگر رعایت شرایط مربوطه به تأسیس و بهره در صورت وجود بخش هتائید وزارت بهداشت خواهد بود و

.استبرداري آنها ضروري

.کارشناسی خوداري به عمل آیداز خریِد یا اجاره ساختمان جهت احداث مرکز فوق قبل از تائید:توضیح 

تجهیزات
:وسایل عمومی مطب ها-

شده در درمانگاه تخصصی جهت ارائه خدمات ذکردستگاه هاي تخصصی مورد تائید با استاندارد الزم -
.قلب و عروق

هاي تشخیصی و درمانی با استاندارد الزم جهت ارائه خدمات ذکر تجهیزات الزم مربوطه به انجام تست-
.شده در درمانگاه

.ساعت24وسایل و تجهیزات مربوط به بخش بستري بیمار براي مدت کمتر از -
درمانگاه مراحل صدور پروانه هاي قانونی ایل الزم و مربوطه براي متخصصین ثابت و یا مشاور و همکار باوس-

.عمومی همانند درمانگاه هاي تخصصی می باشدو موافقت اصولی و شرایط مسئول فنی و مقررات
.و عمومی می باشدتخصصیو مؤسسین نیز همانند درمانگاه هايمدارك الزم جهت مسئولین فنی-

:صدور مجوزهاي قانونیمراحل

اصولیمدارك مورد نیاز جهت صدور موافقت)الف
محترم درمان و مدیریت محترم درمان ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی که به امضاي معاونت-1

.رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد
ها به متقاضی تحویل داده می شودپس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانههاي مربوطهتکمیل فرم -2
شهر مورد نظرتصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر-3
دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان- 4
.نامه عدم نیاز در ساعات غیر اداري جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی-5



عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکیگواهی- 6
یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتیگواهی عدم سوء پیشینه کیفري-7
صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد+ شناسنامه فتوکپی صفحه اول-8
نام گذاري مؤسسه با مهر و امضاي متقاضیجهتلیست اسامی پیشنهادي-9
شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نامه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و- 10

غیر تکراري بودن اسامی پیشنهادينظارت آنان در مورد متقاضی و
ارائه تصویریا شماره کد ملی)+پیشینه کیفري وعدم اعتیادجهت گواهی عدم سوء( دوقطعه 3* 4عکس -11

طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مکاتبه از11و10و 7در خصوص نامه هاي مورد اشاره در بندهاي:توضیح
پی گیري در مورد وصول پاسخ نامه هاي فوق به عهده مدارك توسط طرف متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است

.متقاضی می باشد
.وزارت متبوع ارسال می گردد20نی مادهپرونده به کمیسیون قانوتکمیل مدارك ،پس از)ب
+ تکمیل شده قرارداد تأسیس ارائه فرم،20پس از تائید صالحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده )ج

طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی مبلغ وشماره حساب از(فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه 
)اعالم خواهد گردید

موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضیصدور) د

خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروري است نسبت به اخذ بدیهی است فعالیت به منظور ارائه
.و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گرددبرداريمجوز بهر ه

تأسیس و مسئولین فنینیاز جهت صدور پروانه هاي مدارك مورد)ه 

که توسط ) تلفن تماس با ذکر دقیق آدرس، کروکی و( پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی -1
.متقاضی مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد

قاضی اعالم می کتباً به متدر صورت تائید شرایط اولیه ساختمان توسط کارشناسان معاونت درمان و دارو که-2
.یک صدم و نام گذاري فضاها اقدام نمایندتا نسبت به ارائه نقشه معماري ساختمان با مقیاس‘گردد

درمان و بهداشت محیطانجام بازدید توسط کارشناسان مدیریت-3
.درمان دانشگاه ممهور می گردددر صورت مورد تائید بودن نقشه پیشنهادي توسط معاونت-4
رهنمودهاي ارائه شده به صورت کتبی که مجموع نظرات گروه ه سازي ساختمان طبق نقشه تائید شده وآماد-5

.می باشد)محیط بهداشتدرمان ،( کارشناسی 
تجهیز کامل مرکز-6
مدارك مورد نیاز مسئول فنی در قسمت مدارك مسئول ( فعالیت مرکز معرفی مسئول فنی جهت کلیه ساعات- 7

)گردیده استفنی درج 
تصویر مصدق سند مالکیت و اجازه نامه معتبر-8
هالیست تجهیزات به تفکیک بخش-9



همراه تصویر پروانه مطب لیست اسامی پرسنل به همراه مدارك تحصیلی آنان و لیست اسامی پزشکان به-10
معتبر آنان

وزارت متبوع20اده کمیسیون قانونی مارسال پرونده بهپس از تکمیل مدارك ،)و

:بانکیپس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداري ارائه فیش هاي)ز

مبلغ وشماره حساب از طریق (مربوطهارائه فیش هاي بانکی جهت هریک از مسئولین فنی طبق دستورالعمل-
جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت مبالغ .خواهد گردید کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعالم

.)می باشد

دانشگاهصدور پروانه هاي تأسیس و مسئولین فنی توسط وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان)ح
تحویل پروانه هاي صادره به مؤسس)ت

مسئولین فنیمدارك مورد نیاز جهت

فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفی (مسئولیت فنیتکمیل فرم هاي مشخصات ، معرفی تقبل -1
)تحویل می گرددمسئولین فنی از طرف مؤسس به صورت کتبی

تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر-2
تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه- 3
.اداري جهت شاغلین رسمی دوایر دولتینامه عدم نیاز در ساعات- 4
آخرین حکم کارگزینی جهت پزشکان استخدام رسمی دوایر دولتیاصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفري یا-5
محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکیاصل گواهی عدم-6
ارائه تصویر یا شماره کد ملی+صفحه آخر در صورت داشتن توضیح +فتوکپی صفحه اول شناسنامه- 7
3* 4عکسسه قطعه-8
اصل گواهی عدم اعتیاد-9

مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارك از 9و5مورد اشاره در بند در خصوص مدارك:توضیح
متقاضی می بدیهی است پی گیري در مورد وصول پاسخ هاي فوق به عهده. متقاضی صورت می پذیرد طرف
.باشد

:وظایف مسئول فنی

قانونیسرپرستی کلیه امور فنی و مسئولیت رعایت موازین-
ط مورد قبول وزارت متبوع ضوابنظارت بر انتخاب و به کارگیري نیروي انسانی واجد شرایط و صالحیت براساس-

براي این گونه مؤسسات و نظارت بر عملکرد آنها
رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخ گویی به آنان و مراجع ذي صالح در این خصوص-



دستورالعمل هاي مربوطنظارت بر حفظ شئون پزشکی و آیین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و-

درمانگاهي از اقدامات پزشکی غیر مجاز و خارج از وظایفجلوگیر-
دانشکده علوم پزشکی و خدمات /دانشگاهارائه هر ماهه آمار فعالیت درمانگاه به تفکیک نوع خدمات به-

بهداشتی درمانی مربوطه
بیماران تحت پوشش بیمه هاي درمانی طبق ضوابط مربوطهنظارت بر پذیرش-
بهداشتی ، درمانی ، ساختمانی، تجهیزاتی ، تأسیساتی و ایمنی دانشگاهضعیتکنترل و مراقبت و-
رعایت تعرفه هاي مصوب وزارت متبوع و ارائه صورت حساب به بیمارنظارت بر-
دانشکده/است صورت اسامی پزشکان ، پیراپزشکان شاغل و ساعات کار آنها را به دانشگاهمسئول فنی موظف-

فاقد پروانه مطب بدیهی است اشتغال پزشکان. بهداشتی درمانی مربوطه اعالم نماید علوم پزشکی و خدمات 
.معتبر در درمانگاه غیر قانونی می باشد

.کلیه ساعات فعالیت مرکز درمانگاه الزامی استحضور مسئول فنی در-

:نیاز درمانگاه شاملحداقل نیروهاي فنی مورد-
متخصص قلب و عروق یک نفر-1
اطفال یک نفرعروقفوق تخصص قلب و-2
)در صورت وجود بخش اسکنیگ( متخصص پزشکی هسته اي - 3
تکنسین نوازنگاري- 4
پرستار دو نفر-5
)اسکنینگدر صورت وجود بخش( هسته اي یک نفر کارشناس رادیولوژي با طی دوره پزشکی-6

شرایطمی بایستدیگرتخصص هايثابتحضورباوورهمشاازدرمانگاهدر صورت استفاده–تبصره 
.باشدفنی بهره برداري مطابق با آیین نامه تأسیس و بهره برداري بخش هاي ذي ربطوفیزیکی

:شرایط ساختمانی درمانگاه

و اصالحیه آن با درمانگاه هاحداقل مساحت زمین براي احداث درمانگاه طبق ضوابط آیین نامه عمومی تأسیس
.تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

.برداري از آنها ضروري استدر صورت وجود بخش هاي دیگر رعایت شرایط مربوطه به تأسیس و بهره–تبصره 

:وسایل و تجهیزات

وسایل عمومی مطبها-
آئین نامه7استاندارد الزم جهت ارائه خدمات ذکر شده در ماده دستگاه هاي تخصصی مورد تایید با-
آئین 7الزم مربوط به انجام تست هاي تخشیصی و درمانی با استاندارد الزم ذکر شده درماده تجهیزات-

نامه
ساعت24از بیمار براي مدت کمترمربوط به بخش بستريوسایل و تجهیزات-



با درمانگاهات الزم و مربوطه براي متخصصین ثابت یا مشاور و همکارتجهیز-

پزشکی حداکثر ظرف مدت یک سال پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش-
و قبل از شروع به کار مراتب را جهت بازدید و تایید مؤسس باید درمانگاه را جهت پذیرش و ارائه خدمات آماده

.پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه به طور کتبی اعالم نمایددانشکده علوم/نهائی به دانشگاه

اخذ نماید در صورت عدم آمادگی در ارائه خدمات در مدت فوق متقاضی باید مجوز الزم را براي تمدید–تبصره
.خواهد شدلغودر غیر این صورت موافقت اصولی صادره براساس مفاد قرارداد تنظیمی 

یک نفر جانشین را به طور موقت انتخاب و مسئول فنی می تواند در صورت غیبت به مدت کمتر از سه ماه-
.خدمات بهداشتی درمانی مربوطه معرفی نمایددانشکده علوم پزشکی و/بطور کتبی با دانشگاه

طول انجامد پروانه مسئول فنی با موافقت کمیسیون مسئول فنی بیش از سه ماه به در صورتی که غیبت–تبصره 
.لغو خواهد شد20ماده قانونی

درمانگاه را در یک نوبت کاري تقبل نماید و حضور یک مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک-
.ر ضروري استاین آئین نامه در ساعات کا13در درمانگاه مطابق ماده مسئول فنی و جانشین واجد شرایط وي

بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات/تغییرات نام و محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاه-
.مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد

کلیه درمانگاه هاي بر کار دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند/دانشگاه ها–تبصره 
را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصصی مربوطه نظارت مستمر داشته و ساالنه گزارشات مربوطه

.ارائه نماید

نتایج آزمایشات–مراحل سیر بیماري -نام پزشک- ضبط مشخصات کامل بیمار: شامل تشکیل پرونده-
بایست بایگانی و نگهداري و نتایج درمانی جهت هر یک از بیماران میپاراکلینیکی نتیجه ارزیابی هاي دوره اي 

.شود

دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات /اطالعات الزم به دانشگاه هاارائه گزارش عملکرد و آمار و–تبصره 
.جزء وظایف درمانگاه می باشدبهداشتی درمانی مربوطه

دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ، درمانگاه حق انتشار آگهی ومربوط به امور پزشکی5باستناد ماده -
گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و یا به تشخیص وزارت متبوع بر خالف شئون پزشکی یا عفتتبلیغاتی که موجب

سرنسخه جرم محسوب و عمومی می باشد را نداشته و استفاده از عناوین مجهول و خالف حقیقت بر روي تابلو و
.با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد

با ذکر نوع تخصص درمانگاه و بدون تابلوي درمانگاه باید ساده و حداکثر دو برابر تابلوي مطب پزشکان ،-
.ذکر نام پزشکان شاغل باشد



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

نماید به که مؤسس یا مؤسسین درمانگاه از ضوابط و مقررات و وظایف موضوع این آیین نامه تخطیدرصورتی-
.نحو زیر اقدام خواهد شد

دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاهتذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط–الف 
خدمات بهداشتی درمانی ذي ربط

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه/دانشگاهاخطار کتبی توسط–ب 
و دانشکده علوم پزشکی/تأسیس و تعطیل درمانگاه به مدت یک تا سه ماه به پیشنهاد دانشگاهلغو پروانه–ج 

20خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 
علوم دانشکده/تأسیس و تعطیل درمانگاه به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاهپروانه لغو–- د 

20پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 
خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده علوم پزشکی و/لغو دائم پروانه تأسیس درمانگاه به پیشنهاد دانشگاه-ذ 

آن به مراجع قضائیو در صورت لزوم اعالم20ب کمیسیون قانونی موضوع ماده تصوی


