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)معاونت سالمت27/12/84مورخ103261(شرایط تابلو و سرنسخه

.تجاور نکندcm70×50تابلو دفتر کار باید ساده باشدواندازه آن از- 1

.مجاز به نصب یک تابلو می باشند- 2

موظف به درج عناوین مندرج در پروانه دفتر کار بوده و مدارکی را که توسط وزارت بهداشت تصویب فقط - 3

.می شود می توانند در تابلوو سرنسخه و کارت ویزیت قید نمایند

.نصب اصل  مجوزدفتر کار  در محل فعالیت  ومعرض دید مراجعین الزامی است- 4

:در تابلوها این عناوین قابل ذکر است

.مجاز نیستند در تابلو و کارت ویزیت از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیر مجاز استفاده نمایند- 6

افرادي که  می توانند مبادرت به مشاوره - 7

:تغذیه و رژیم درمانی نمایند 

افراد مذکورپس از اخذ مجوز فعالیت می توانند به امر تغذیه و رژیم درمانی بپردازند

نام و نام خانوادگی

ساعت پذیرش

شماره تلفن

تغذیه ) لیسانس ( کارشناس -
تغذیه ) فوق لیسانس ( کارشناس ارشد -
تغذیه) PHD(دکترا -



کارشناس ارشد حداقل یک سال ،کارشناس سه سال سابقه کار  بیمارستانی داشته باشد ولی دکتراي  - 8
طرح وخدمات قانونی که در بیمارستان انجام شده باشدجزء .یازي به سابقه  بیمارستانی نداردتغذیه  بالینی ن

.سابقه کار محسوب می شود

.اجازه چاپ  سربرگ وفق مفاد پروانه کاررادارند - 9

.از سرنسخه مستقل نمی توانند استفاده نمایند-10

:کارشناسان تغذیه می توانند موارد ذیل را قید نمایند-11

:مجاز به انجام امور ذیل می باشد)رژیم درمانی  (مشاور تغذیه -12

)ارجاع از پزشک معالج(مستقیم پذیرش بیماران به طور غیر - الف

نام و نام خانوادگی

یا)لیسانس(کارشناسی

)فوق لیسانس(کارشناسی ارشد

)PHD(دکتراي

تغذیه

نشانی دفتر کار

تلفن دفتر کار،

ساعات وایام پذیرش بیمار

E-mail



نگهداري دفتري براي ثبت آمار مراجعین -ثبت مشخصات کامل بیمار-تشکیل پرونده-ب
روزانه 

حق دستور  انجام آزمایشات کلینیکی  وپاراکلینیکی  و رادیوگرافی  راندارند-ج

.مجاز به  تجویز داروبراي بیماران نمی باشند-د

.احت  وگواهی صحت مزاج نمیباشندمجاز به صدور  گواهی استر-ه

.حق انجام تزریقات وپانسمان راندارند-و

اساس نیازهاي تغذیه اي وي،عادات تجویز و تنظیم و ارزیابی رژیم غذایی بیمار بر -ز
فرهنگی،مذهبی،عالئق غذائی و وضع اقتصادي وي و تنظیم برنامه پیگیري

باید ) حداکثر به مدت شش ماه(دفتر کار خودحضور یابندافرادي که با معاذیر موجه نمی توانند در  -13
جانشین واجد شرایط وهم رشته  خودرا به اطالع سازمان نظام پزشکی ومعاونت درمان ودارودانشگاه محل ، 
به جاي خود انتخاب ومعرفی نمایندومسئولیت کامل اموردرمانی بعهده فرد جانشین  است که باید  با مهر 

.نمایندوامضاء  خود فعالیت

.نمی توانند از تابلو  افراد فوت شده  یا منتقل شده  به محل دیگر  استفاده نمایید -14

کار خویش را خود  فقط مدرك تحصیلی  وعناوین قید شده در پروانه دفتر کاراجازه دارند تا در تابلوي -15
ویب شده  در تابلو و  وکارت و می توانند مدارك تحصیلی که توسط وزارت بهداشت  ودرمان تصکرده قید

.ویزیت  منعکس کنند

وتغییر محل آن باید  با اجازه وزارت متبوع و دانشگاه هاي  علوم پزشکی سر دفتر کارتاسیس هرنوع - 16
به هنگام افتتاح ،تعطیل ویا تغییر محل دفتر کارخود موظف به کسب اجازه واطالع اسر کشور  باشد بنابراین 

. هداشت می باشددادن به وزارت ب

قبل (موظف هستند تعهدي کتبی  مبنی بر اطالع فوري محل کار  دفتر کارهنگام صدور پروانه فعالیت -17
وتصویر  پروانه صادره به انضمام تصویر  پروانه دائم به معاونت درمان  دانشگاه یا به شبکه )از شروع فعالیت 

.مربوطه  ارائه نمایند

.درمانی  بدون اطالع دانشگاه  مربوطه ،برخورد قانونی  صورت خواهدپذیرفتبدیهی است  با فعالیت-18



تغییر محل دفتر کار به شهرهایی که تراکم پزشک  یا تسهیالت زندگی کمتر  است ،ضمن حفظ حق -19
افتتاح مجدد دفتر کار در محل قبلی با اعالم موضوع به نظام پزشکی  وموافقت وزارت بهداشت ودرمان 

.روانه قبلی  مجاز خواهدبودوتحویل پ

دایر کنند، می توانند  تابلو با ذکر نام افراد اداره کننده دفتر کار دفتر کار مشتركافرادي که قصد دارند -20
.تجاوز نکند) 140.100(را داشته باشند  به شرط آنکه  ابعاد تابلو از دوبرابر ضوابط سازمان 

راساس شهر قید شده  در پروانه دفتر کار با ذکر ساعت کار  بدایرنمودن دفتر کاردوم  در یک شهر -21

نشانی دودفتر کار و با کسب اجازه از  سازمان نظام پزشکی واطالع معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی  

.شهر مربوطه بالمانع است 

.درکلیه موارد ابهام سازمان  نظام پزشکی  محل مشمول تشخیص موضوع می باشد -22

.الیت شغلی دفاتردر ساختمان هاي  مسکونی وتجاري  ملکی واجاري  بالمانع است فع-23

در ساختمان پزشکان ،متخصص رادیولوژي ،کلینیکال پاتولوژي وطب فیزیکی وتوانبخشی  ودفاتر کار -24
د مامائی ، بینائی سنجی ومشاوره تغذیه ورژیم درمانی  در صورت داشتن پروانه  ومجوز مربوطه  می توانن

.فعالیت داشته باشند

:روش قانونی پذیرش و ارائه خدمات- 25

ارجاع بیماران از سوي پزشکان 

هزینه مشاوره ها طبق تعرفه هاي مصوب

.برگه هاي نسخه رژیم درمانی باید با مهر و امضا کارشناس ارائه دهنده رژیم باشد

.به تاسیس دفاتر تغذیه می باشندصرفا فارغ التحصیالن رشته تغذیه پس از احراز شرایط ،مجاز -26

.تاسیس این دفاتر توسط افراد دیگر غیر مجاز می باشد-27

پزشکان و پیراپزشکان غیر از رشته تغذیه،مجاز به ذکر عنوان تغذیه و رژیم درمانی بر روي تابلوي مطب -28
.یا دفتر کار نمی باشند



در زمینه رژیم درمانی  وتغذیه در مطب   فقط  متخصصین داخلی  ،گوارش  وقلب وعروق  می توانند-29
.  خود فعالیت کنند

30

:انواع تعرفه به این شرح می باشد-

:درمانی به هر شکل غیر متعارفی نظیرارائه مشاوره یا رژیم -31

تعرفه پزشک %70کارشناسان گروه پزشکی تا 
عمومی

%85کارشناسان ارشد تا 

%100دکتراي گروه پزشکی تا 

گروهیمکاتبه اي،

:شرکت در جلسات سخنرانی نظیر

)ومراکز جمعیتئاترها (

ارائه نرم افزارها

ارائه مشاوره توسط افراد غیر ذیصالح

ارائه مشاوره به شیوه منتسب اعم از

ذیصالح و غیر ذیصالح

فروش هر گونه کتاب،جزوه و نرم افزار

فروش ترازو

تعرفه غیر قانونی و اخذ تعرفه چند جلسه بصورت یکجا در 
مراجعه اول



.غیر مجاز می باشد

نظارت برعملکرد دفاتر مشاوره تغذیه بعهده دانشگاه هاي علوم پزشکی  ودر صورت لزوم دفتر نظارت - 32

ومراکز  مشاوره تغذیه موظف به پاسخگوئی  .وارزشیابی  حوزه معاونت درمان وزارت متبوع می باشد 

با بازرسین  وزارت بهداشت ودرمان  هستند ودر صورت عدول از ضوابط ومقررات ،با متخلف وهمکاري 

.برخورد ودر صورت لزو م  مرکز تعطیل ومجوز فعالیت  باطل اعالم می گردد 


