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شرایط تابلو و سرنسخه

)معاونت سالمت8/9/82مورخ (

.جاور نکندcm70*50تابلو دفتر کار باید ساده باشدواندازه آن از- 1

.فقط مجاز به نصب یک تابلو می باشند- 2

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

.شود می تواند در تابلوو سرنسخه و کارت ویزیت قید نمایدمی

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

.اعتبار مجوز دفاتر طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر مقررات مربوطه می باشد- 5

در تابلوها این عناوین قابل ذکر است- 6

مجاز نیستند در تابلو،سرنسخه و کارت ویزیت از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیر مجاز استفاده - 7

.نمایند

.تجاوز نکند25*15سرنسخه و کارت ویزیت باید ساده بوده و اندازه آن از - 8

.انه دفتر کار مطابقت داشته باشدعناوین سر نسخه باید با عناوین مندرج در پرو- 9

و نام خانوادگینام 

ساعت پذیرش

شماره تلفن



10-در سرنسخه این عناوین می توانند قید 
شوند:

)به فارسی ویا التین(

.عناوین سر نسخه باید با عناوین مندرج در پروانه دفتر کار مطابقت داشته باشد-

باید )حداکثر به مدت شش ماه(افرادي که با معاذیر موجه نمی توانند در  دفتر کار خودحضور یابند-11
اه محل ، جانشین واجد شرایط وهم رشته  خودرا به اطالع سازمان نظام پزشکی ومعاونت درمان ودارودانشگ

به جاي خود انتخاب ومعرفی نمایندومسئولیت کامل اموردرمانی بعهده فرد جانشین  است که باید  با مهر 
.وامضاء  خود مبادرت به صدورنسخه  کنند

.نمی توانند از تابلو وسرنسخه  افراد فوت شده  یا منتقل شده  به محل دیگر  استفاده نمایید -12

نام و نام خانوادگی

یا)لیسانس(کارشناسی

)فوق لیسانس(کارشناسی ارشد

شماره نظام پزشکی 

نشانی دفتر کار

تلفن دفتر کار،منزل

ساعات وایام پذیرش بیمار

E-mail



کار خویش را خود  فقط مدرك تحصیلی  وعناوین قید شده در پروانه دفتر کارتابلوي اجازه دارند تا در-13
و می توانند مدارك تحصیلی که توسط وزارت بهداشت  ودرمان تصویب شده  در تابلو وسرنسخه  کرده قید

.وکارت ویزیت  منعکس کنند

باید  با اجازه وزارت متبوع و دانشگاه هاي  علوم پزشکی سر وتغییر محل آندفتر کارتاسیس هرنوع -14
به هنگام افتتاح ،تعطیل ویا تغییر محل دفتر کارخود موظف به کسب اجازه واطالع اسر کشور  باشد بنابراین 

. دادن به وزارت بهداشت می باشد

اطالع فوري محل کار  موظف هستند تعهدي کتبی  مبنی بر دفتر کارهنگام صدور پروانه فعالیت --15
وتصویر  پروانه صادره به انضمام تصویر  پروانه دائم به معاونت درمان  دانشگاه یا به )قبل از شروع فعالیت (

.شبکه مربوطه  ارائه نمایند

.بدیهی است  با فعالیت درمانی  بدون اطالع دانشگاه  مربوطه ،برخورد قانونی  صورت خواهدپذیرفت-16

دفتر کار به شهرهایی که تراکم پزشک  یا تسهیالت زندگی کمتر  است ،ضمن حفظ حق تغییر محل -17
افتتاح مجدد دفتر کار در محل قبلی با اعالم موضوع به نظام پزشکی  وموافقت وزارت بهداشت ودرمان 

.وتحویل پروانه قبلی  مجاز خواهدبود

ند  تابلو با ذکر نام افراد اداره کننده دفتر کار دایر کنند، می تواندفتر کار مشتركافرادي که قصد دارند -18
.تجاوز نکند) 140.100(را داشته باشند  به شرط آنکه  ابعاد تابلو از دوبرابر ضوابط سازمان 

براساس شهر قید شده  در پروانه دفتر کار با ذکر ساعت کار  دایرنمودن دفتر کاردوم  در یک شهر -19
ازه از  سازمان نظام پزشکی واطالع معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی  نشانی دودفتر کار و با کسب اج

.شهر مربوطه بالمانع است 

.درکلیه موارد ابهام سازمان  نظام پزشکی  محل مسئول تشخیص موضوع می باشد -20

.فعالیت شغلی دفاتردر ساختمان هاي  مسکونی وتجاري  ملکی واجاري  بالمانع است -21

تمان پزشکان متخصص رادیولوژي ،کلینیکال پاتولوژي وطب فیزیکی وتوانبخشـی  ودفـاتر کـار    در ساخ-22
مامائی ، بینائی سنجی ومشاوره تغذیه ورژیم درمانی  در صورت داشتن پروانه  ومجوز مربوطـه  مـی تواننـد    

فعالیت داشته باشند



دفاتر کاربینایی سنجی

)معاونت سالمت18/2/80مورخ 3208(

):بینایی سنجی(شرح وظائف فارغ التحصیالن اپتومتريدر خصوص 

بررسی نارسایی هاي بینایی بزرگساالن-1

تجویز نمره عینک براي رفع عیوب انکساري-2

بررسی نارسایی هاي بینایی کودکان-3

بررسی و تجویز عینک به کمک داروهاي سیکلوپلژیک-4

و درمان غیر داروییبررسی و تشخیص نارسایی هاي اختالف دید دو چشمی -5

انجام افتالموسکوپی جهت ارجاع به چشم پزشک-6

انجام تست هاي تشخیصی بیماریهاي بخش قدامی چشم از قبیل گلوکوم،کاتاراکت-7

از قبیل تایپوسکوپ،بزرگنما،اکولرهاي مرکبLow Visionتجویز وسایل کمک بینایی در افراد -8

تشخیص اختالالت حرکتی چشم-9

رینات ارتوپتیک به منظور درمان غیر جراحی اختالالت حرکتی چشمتم-10

اندازه گیري میدان بینایی-11

.تجویز لنزهاي تماسی پس از مشاوره چشم پزشک دکتراي اپتومتري مجاز است-12

ارزیابی دید رنگ و بعد-13

نوگرافی چشمانجام تست هاي ویژه از قبیل پاکیمتري،توپوگرافی،الکترودیاگنوستیک و سو-14

بینایی درمانی به روشهاي غیر دارویی غیر جراحی فیکسیشن هاي غیر طبیعی،آمبلیوتراپی-15

تمرینات ویژه جهت ارتقاي مهارت هاي بینایی براي شاغلین در حرف،ورزشکاران-16



انجام معاینات اپتومتریک و صدور گزارش استخدامی در حیطه خدمات مربوطه-17

تراکائین و تروپیکامید و داروهاي سیکلوپلژیک بجز آتروپین در محل کار مجاز استاستفاده از ت-18

مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط هاي کار،صنایع،دولتی-19.

تجویز عینک طبی
طبق آئین نامه  تجویز عینک طبی  فقط در صالحیت  چشم پزشکان است ) کنتاکت لنز(تجویز عدسی  -1

جلوگیري از انجام این امر  توسط مراکز معرفی  شده ،با پرونده تنظیمی   به کمیسیون تعز یـرات   لذا ضمن
.معرفی گردند 

همچنین به استثناء کارشناسان بینائی  سنجی که در دفاتر کار  درامر تجویز  عینک نیـز فعالیـت  مـی    -2
ضمنا تاکیـد مـی شـود    .نمی باشد نمایند لزومی به وجود عینک در موسسات  ساخت وفروش  عینک طبی

.عینک سازان طبی  داراي  پروانه هاي  قانونی مجاز  به تعیین نمره عینک نمی باشند

فروش لنزهاي رنگی وطبی بدون  تجویز چشم پزشـک وخـارج از مراکـز    -3
ارائه  خدمات اپتومتري  پروانه دار، ممنوع بوده  وبه طور قانونی پیگیري می 

.شود

گفتاردرمانی
)معاونت سالمت23/1/82مورخ 5396(

:شرح وظائف و حدود اختیارات دفاتر گفتاردرمانی

مشاوره و راهنمایی مراجعین براي پیشگیري از بروز اختالالت گفتار و زبان در کودکان- 1



مشاوره و آموزش به افرادي که در معرض ابتال به اختالالت گفتار و زبان هستند به منظور پیشگیري- 2

نمایی و ارجاع مراجعین مبتال به اختالالت گفتار و زبان به سایر درمانگران بر اساس نیازهاي بهداشتی راه- 3
درمانی آنها

آموزش،راهنمایی و مشاوره به افرادي که از گفتار خود به طور حرفه اي استفاده می کنند،براي ارتقاء - 4
کیفیت گفتار و پیشگیري از بروز اختالل

گفتار و زبان بر اساس معیارها و برگه هاي مورد تایید دانشگاه علوم پزشکیانجام آزمونهاي - 5

تشکیل پرونده براي نوشتن شرح حال-6

ثبت چگونگی بروز و سیر اختالل بر اساس مصاحبه با بیمار و خانواده او و مدارك مربوطه- 7

ثبت سوابق درمانی- 8

گفتاري اوضبط نمونه گفتار بیمار و شرح ویژگیهاي زبانی و - 9

ثبت سابقه بیماریهاي جسمی بیمار-10

تعیین علل و عوامل موثر بر اختالل و ثبت برنامه و اقدامات گفتاردرمانی-11

در صورت ارجاع به سایر مراکز درمانی ثبت در پرونده و ارسال خالصه پرونده-12

راجع قانونی و استفاده از آنها نگهداري پرونده براي کارهاي آماري و در صورت لزوم تهیه گزارش براي م-13
پژوهشی براي همکاري در زمینه افزایش - در مطالعات پژوهشی و ارائه نتایج به مسئوالن و مراکز علمی

آگاهی و بهبود ارائه خدمات گفتاردرمانی و باالبردن سطح سالمت جامعه

تاردرمانی را براي آسیب شناس گفتار و زبان موظف است منحصرا طبق نسخه پزشک معالج خدمات گف-14
.بیماران انجام دهد

اختالل در خواندن و نوشتن و تاخیر در رشد گفتار و زبان به - لکنت-پذیرش بیماران دچار اختالل تولید-15
.طور مستقیم انجام می پذیرد

.آسیب شناس گفتار و زبان حق تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارد-16



بان مجاز به تجویز دارو و درخواست رادیوگرافی و آزمایشات پاراکلینیکی آسیب شناس گفتار و ز-17
.برایبیماران را ندارد

حداکر تا یک (آسیب شناس گفتار و زبان می تواند براي افراد مبتال به اختالالت صوت به مدت محدود --18
در محل کار و در غیر در صورت استفاده حرفه اي از صوت به معناي عدم حضور .(گواهی صادر نماید)هفته

)اینصورت تنها در قالب استراحت صوتی

.آسیب شناس گفتار و زبان حق انجام تزریقات و پانسمان را ندارد-19

فضاي فیزیکی و تجهیزات
متر مربع12تا 10اتاق درمان حدود -1

.سالن انتظار متناسب با مراجعین و سرویس بهداشتی در دسترس باشد-2

.دما و پاکیزگی مناسب باشد-رمحیط از نظر نو-3

.از نظر قرارگیري در طبقات ساختمان محدودیتی ندارد-4

.میز و صندلی مناسب مراجعین موجود باشد-5

)مطابق محیط هاي معمولی باشد.(سر و صدا در اتاق درمان نباشد- 6

.وسایل بازخورد بینایی و شنوایی موجود باشد-7

پازل و موارد مشابه بر حسب نیاز-لگو-کتابهاي آموزشی کودکان- تصاویروسایل کمک آموزشی مانند کارت -8

برگه هاي ارزیابی اختالالت گفتار و زبان مطابق با موارد موجود در دانشگاههاي علوم پزشکی-9

دستمال کاغذي-چراغ قوه- شمع-نی- دستکش یکبارمصرف-الکل-گاز استریل- قاشقک-10

ل بازي و آموزش کودکانوسایل صدا ساز براي کودکان و وسای-11

ضبط صوت براي ثبت نمونه گفتار مراجعین-12

امکانات فنی و ساختمانی دفترگفتاردرمانی می بایستی قبل از اخذ مجوز فعالیت به - موقعیت و فضاي فیزیکی-تجهیزات-13
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط/تایید کارشناسان دانشگاه

.برسد



:سایرضوابط

دارنده مجوز دفترگفتاردرمانی تحت هیچ شرایطی مجاز به استفاده از افراد تجربی و بدون تحصیالت دانشگاهی معتبر براي ارائه -14
خدمات نمی باشد و خدمات مذکور باید توسط آسیب شناسان گفتار و زبان  داراي حداقل مدرك کارشناسی و تحت نظر دارنده 

.مجوز،ارائه گردد

دارد از طول مدت درمان و عوارض احتمالی آن از گفتار درمانگر اطالع حاصل نماید و پس از بیمار حق-15
.فرم مخصوص رضایتمندي توسط بیمار تکمیل و در پرونده ثبت گردد)جلسه10(طی هر دوره درمانی 

نی  کارشناسان گفتار درمانی با همکاري وبه مسئولیت  فنی یک نفر   پزشک متخصص  گوش وحلق وبی-16
.ویااطفال پس از اخذ مجوز رسمی  از اداره  کل صدورپروانه ها می توانند به فعالیت بپردازند

.کارشناسان گفتار درمانی بایستی بدون استفاده از تابلو وسرنسخه  جداگانه فعالیت کنند-17

. گفتاردرمانی  در منزل بدون تجویز پزشک وحضور مسئول فنی  محل قانونی ندارد-18

شنوایی سنجی
)مدیریت درمان2/7/80مورخ 34552(

:خدمات ارائه شده در دفتر ارزیابی شنوایی عبارتند از

)از مجراي گوش خارجی تا عصب شنوایی(ارزیابی سیستم شنوایی محیطی-1

)از عصب شنوایی تا قشر شنوایی(ارزیابی سیستم شنوایی مرکزي- 2

ارزیابی سیستم دهلیزي- 3

گوشارزیابی وزوز- 4

ارائه و ارزیابی سمعک و دیگر وسایل کمک ارتباطی شنوایی براي افراد مبتال به ضایعات - 5
شنوایی غیر قابل درمان پزشکی و قالب گیري از گوش

ارائه خدمات و مشاوره شنوایی با والدین و یا کودك-6

نوشتن گزارش نتایج ارزیابی ها و ارسال آن به پزشک معالج- 7



.در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارندحق دخل و تصرف - 8

مجاز به صدور گواهی صحت ،استراحت،تجویز دارو و درخواست رادیوگرافی و آزمایشات پارا - 9
.کلینیکی براي بیماران نمی باشند

.مجاز به انجام شستشوي گوش و تخلیه جرم نمی باشند-10

:تشکیل پرونده شامل-11

زشک و آزمایشات درخواست شده توسط پزشک،نگهداري درج مشخصات کامل بیمار،نام پ
مدارك ضروري جهت هر یک از بیماران

دانشکده علوم پزشکی و خدمات /ارائه گزارش عملکرد  آمار و اطالعات الزم به دانشگاه-12
بهداشتی درمانی مربوطه

:حداقل تجهیزات مورد نیاز در دفتر شنوایی سنجی
داردهاي موجوداتاقک اکوستیک مطابق با استان- 1

عه دیاپازونی.مجم- 2

اتوسکوپ- 3

دستگاه ادیومتردو کاناله—4

دستگاه امبدانس ادیومتر- 5

.مترمربع می باشد30با توجه به تجهیزات فوقالذکر کمترین فضاي مورد نیاز جهت دفتر شنوایی -13

.رعایت طرح انطباق بر اساس مقررات موجود ضروري است-14

توسط شنوایی شناسان داراي حداقل مدرك کارشناسی  و تحت نظر دارنده مجوز خدمات مذکور باید -15
.،ارائه گردد



کاردرمانی
)دفتر وزیر6/7/82مورخ 98971(

:شرح وظائف کاردرمانی
ارزشیابی معلولین جسمی و روانی با موازین و استانداردهاي مربوطه بر اساس تشخیص بیماري و - 1

درخواست توسط پزشک

اهداف درمانی در درمان معلولین جسمی یا روانی ارجاع داده شده توسط پزشک با در نظز گرفتن تعیین - 2
شرایط بیمار

تعیین و انجام برنامه درمانی مناسب براي بیمار با توجه به توانمندیها و ناتوانی هاي بیمار بر اساس - 3
تشخیص پزشک

آموزش و تقویت مهارتهاي روزمره زندگی- 4

مهارتهاي ارتباطی و اجتماعیآموزش تقویت- 5

تقویت و بهبود فعالیتهاي جسمانی و نیز تقویت شرایط فیزیکی بیمار- 6

آموزش و تقویت مهارتهاي پیش حرفه اي- 7

کمک به تشخیص بیماري و تسهیل در درمان و ترخیص بیمار تحت نظر پزشک معالج- 8

یط ويآموزش و کمک به بیمار جهت تطبیق با محیط با توجه به شرا- 9

آموزش و ارزشیلبی حرفه اي جهت ارجاع به کارگاه توانبخشی حرفه اي براي فعالیت مناسب با شرایط -10
بیمار با صالحدید پزشک معالج

فعالیتهاي گردش -موزیک- ورزش-سمعی بصري-برنامه ریزي جهت ارجاع برنامه هاي تفریح درمانی-11
گروهی

وانبخشیمشاوره با خانواده و اعضاي دیگر تیم ت-12



براي معلولین با توجه به معلولیت تشخیص داده شده ) اسپلینت(طرح ریزي و ساخت وسایل کمکی-13
توسط پزشک و  آموزش الزم جهت کاربرد آن

بازدید منزل و محل کار جهت ارزیابی و بهینه سازي محیط و پیشنهاد فراهم نمودن فرصتهاي مناسب -14
جهت بهبود عملکرد بیمار

و حمایت بیمار در کاردرمانی و کارگاه هاي توانبخشی حرفه اي جهت اجراي برنامه هاي الزم در ارزیابی-15
مواقع ضروري با همکاري سایر گروههاي توانبخشی

پزشکی جهت کسب نظرات اعضا و ارائه پیشنهادات جهت -شرکت و همکاري در تیم درمانی توانبخشی-16
رسیدن به اهداف مناسب

ارزیابی و نهایی از سیر تغییرات بیمار و درج آن در پروندهثبت گزارش هاي -17

بایگانی و نگهداري مدارك ) ثبت مشخصات کامل بیمار،نام پزشک،مراحل سیر بیماري(تشکیل پرونده-18
ضروري بیماران

ارائه گزارش عملکرد و آمار و اطالعات مورد درخواست دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و -19
داشتی درمانی مربوطهخدمات به

:فضاي فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز در دفاتر کاردرمانی-20
بایگانی و سرویس –پذیرش -مترمربع می باشد که شامل اتاق کار درمانی40حداقل فضاي فیزیکی الزم - 1

.بهداشتی خواهد بود

:تجهیزات شامل- 2

-آینه قدي- وج-رولر- پازل-مت- CP Standing Table-توپ- نردبان ایستاده-نردبان خوابیده- تخته تعادل
-گودیناف-حرکتی-ادراکی- اوزرتسکی- تستهاي بورد و تک بورد- بازیهاي فکري-وسایل کمک آموزشی-میز

میلواکی

:سایر ضوابط

)ارجاع از پزشک معالج.(دفاتر کاردرمانی مجاز به پذیرش مستقیم بیماران نمی باشند-21

.شک اداره شود،نیاز به ارجاع نیستدفتر کار اگر با حضور و مسئولیت پز-22



.تشخیص بیماري و تعیین یافته هاي کلینیکی صرفا از وظائف پزشک می باشد-23

.چاپ سربرگ وفق مفاد مجوز دفتر کار بالمانع می باشد-24

درخواست رادیوگرافی و سایر –تجویز دارو -کارشناسان کاردرمانی مجاز به صدور گواهی استراحت-25
.اکلینیکی نمی باشندآزمایشات پار

رعایت طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و ارائه خدمات کاردرمانی توسط گروه همگن -26
.الزامی می باشد

بیمار حق دارد از طول مدت درمان و عوارض احتمالی آن اطالع حاصل نماید و پس از طی هر دوره -27
.بیمار تکمیل و در پرونده ثبت گرددفرم مخصوص رضایتمندي توسط ) جلسه10(زمانی 


