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کلیات
)مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان12/8/82مورخ 1822(

مطب به محلی اطالق می گرددکه پزشک با داشتن پروانه تاسیس خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی - 1
.بیماران را انجام داده ودر صورت نیاز به تحت نظر یا بستري بودن به درمانگاه یا بیمارستان ارجاع می دهد

نظیر انستیتو،موسسه،مرکز،مطب شبانه روزي و نظایر اینها براي تابلو مطب ممنوع می استفاده از عناوینی- 2
.باشد

.مطابقت داشته باشدمتن تابلو با عناوین مندرج در پروانه مطب و سرنسخه - 3

.پروانه مطب معتبر و منطبق با محل و کارت شناسایی معتبر و یا کارت نظام پزشکی وجود داشته باشد- 4

کی و مقررات بهداشتی مطبفضاي فیزی

:فضاهاي موجود در مطب پزشکان شامل این موارد می باشد-

با فضاي مناسب،نور کافی ،پنجره با توري سالم بوده و روشویی همراه صابون مایع و یک اتاق معاینه - 1

.دستمال کاغذي در این اتاق یا مجاورت آن موجود باشد

.)محل معاینه بیماران باید از محل انتظار کامال جدا باشد(با مساحت مناسبیک سالن انتظار- 2

با شرایط مطلوب بهداشتیسرویس بهداشتی - 3

سنگ توالت و دستشویی ها از جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی و ترك خوردگی کاسه-1- 3

.بوده و مجهز به شتر گلو باشد

مناسب کاشیکاري گردددیوار اطراف دستشویی به طور -2- 3

متر از کف بوده و  با کاشی،سرامیک یا سنگ پوشیده شده 80/1دیوار توالت حتی االمکان تا ارتفاع -3- 3

.باشد

.از صابون مایع استفاده شود-4- 3



کف کلیه اتاقها ،راهروها،توالت و محدوده دستشویی باید سالم،صاف و بدون درز و شکاف و از جنس قابل - 4

.باشدشستشو 

.پوشش دیوارها و سقف مطب باید سالم،تمیز و بدون درز و شکاف باشد- 5

اگر آلومینیومی باشند نیازي به رنگ آمیزي .(در و پنجره ها باید سالم،تمیز و رنگ آمیزي شده باشد- 6

.)ندارند

با رعایت جدا و محفوظ بودن ک اتاق مجزا براي خدماتی نظیروجود ی- 7

.اختیاري می باشدبیماران

.هر گونه افزایش اتاقها و تجهیزات که مطب را به موسسه درمانی تبدیل نماید، ممنوع می باشد- 8

.سال متعادل بوده و داراي نور کافی و تهویه مناسب باشددرجه حرارت اتاقها بر حسب فصول مختلف - 9

.رعایت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمتهاي ساختمان ضروري می باشد-10

.تمهیدات الزم جهت جلوگیري از ورود ونشو ونماي حشرات در مطب به عمل آید-11

.زردرنگ و مقاوم باید استفاده گردداز سطل زباله دربدار،پدالدار،قابل شستشو همراه با کیسه زباله-12

Safety Boxبراي دفع سر سوزن هاي مصرف شده و تیغ هاي جراحی باید از ظروف ایمن و مقاوم-13

.استفاده گردد

ثبت نوار قلب

گچ گیري

اقدامات حیاتی اورژانس

CPRنظـیر



زباله هاي خطرناك و عادي باید از هم تفکیک شده و در کیسه هاي مقاوم زباله و به طریق بهداشتی -14

)لوده به نسوج و خون و سرم،سر سوزن،تیغ بیستوري و سایر وسایل برندهوسایل عفونی،مواد آ.(گردنددفع 

.کلیه تختهاي مورد استفاده جهت بیماران باید داراي ملحفه تمیزهمراه با پوشش کاغذي مناسب باشد-15

مطب بایدانشعاب آب لوله کشی بهداشتی داشته باشد و فاضالب آن به روش بهداشتی جمع آوري و دفع -16

.گردد

براي هر بیمار بایستی از وسایل یکبار مصرف با توجه به نوع خدمات استفاده کرده و سپس به طریق -17

.بهداشتی دفع گردد

وجود صابون مایع در دستشویی براي بیماران و مواد ضد عفونی کننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات -18

.در مطب الزامی می باشد

پایان کار روزانه و دیوارها در پایان هفته بایستی توسط محلول تخت و کلیه وسایل و کف اتاق در -19

.ضدعفونی گردند)سایدکس(یا گلوتارآلدئید)وایتکس(هیپوکلرید سدیم

و یا سترون )Disinfection(ابزار مورد استفاده در مطب بایستی بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف گندزدایی-20

)Sterlization (شوند.

لو و سر نسخه مطب پزشکانشرایط تاب

)معاونت سالمت27/2/83مورخ 25140(

.باشد70*50تابلوي مطب باید سفید، ساده واندازه آن - 1

که می )افقی یا عمودي.(تعداد تابلو فقط دو تا بیرون از مطب یا در محل مناسب نزدیک مطب نصب شود- 2

.)شیشه،پنجره و دیوار ساختمان مجاز نمی باشددرج عناوین پزشکی بر روي .(تواند یکی از آنها عمودي باشد



پزشک فقط موظف به درج عناوین مندرج در پروانه مطب بوده و مدارکی را که توسط وزارت بهداشت - 3

.تصویب می شود می تواند در تابلو ،سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید

:در تابلوها این عناوین قابل ذکر است-4

پزشکان مجاز نیستند در تابلو،سرنسخه و کارت ویزیت از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیر مجاز - 5

.استفاده نمایند

.تجاوز نکند25*15سرنسخه و کارت ویزیت باید ساده بوده و اندازه آن از - 6

:در سرنسخه این عناوین می توانند قید شوند- 7

)به فارسی ویا التین(

نام و نام خانوادگی

ساعت پذیرش

شماره تلفن

نام خانوادگینام و 

رشته طبابت ونوع تخصص

شماره نظام پزشکی

نشانی مطب

،منزل وبیمارستانتلفن مطب

ساعات وایام پذیرش بیمار

E-mail



.عناوین سر نسخه باید با عناوین مندرج در پروانه مطب مطابقت داشته باشد- 8

مگر هنگام فعالیت ایشان در درمانگاهها و نسخه داشته باشند،پزشکان باید مستقال براي خود سر - 9

بیمارستانها که می توانند از سرنسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل نسخه 

. را امضا و مهر نمایند

بدون می توانند رشته هاي طبابت مورد عالقه خود راضمن قید عنوان پزشک عمومیپزشکان عمومی -10

.در تابلو و سرنسخه و کارت ویزیت قید نمایند) حداکثر سه رشته(ذکر عنوان تخصصی 

.هیچ پزشکی نمی تواند از تابلو و سرنسخه افراد فوت شده یا منتقل شده به محل دیگر استفاده نماید-11

موردیی نهاآزموندرکهکننداستفادهسرنسخهوتابلودرتخصصفوقعنوانازتوانندی می پزشکان-12
عنوانازتوانندی نماندگذراندهرا)پیفلوش(ی  لیتکمدورهکهی  پزشکانوباشندشدهقبولی تخصصفوق
.ندینمااستفادهنسخهسروتابلودری تخصصفوق

رشتهآني هاشاخهازی کیدرلندیماواندشدهشناختهمتخصصیتخصصرشتهکیدرکهیکسان-13

ارک

) ی فرعرشتهدرمتخصصذکربدون(.کننددیقخودوسرنسخهتابلودررای  انتخابشاخهتوانندی مکنند

کسانیکه تحصیالت خارجی  ایشان به موجب ارزشیابی  صادره از وزارت بهداشت  ودرمان ویا وزارت  -14

تخصص کشوري  می م.فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت  آموزش و پرورش  تخصصی شناخته شده است 

باشند که تحصیالت مذکور را درآنجا انجام داده اند ، می توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید 

.کنند

کسانیکه پس از پایان  تحصیالت  تخصصی در خارج از  کشور  براي اخذ درجه تخصصی ناگزیر به -15

.وطه  در ایران شناخته می شوندشرکت در  امتحان در ایران  شده اند  متخصص رشته مرب



حداکثر به مدت شش ماه توانندپزشکانی که با معاذیر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند می -16

فرد واجد شرایط و هم رشته خود رابا اطالع سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان و داروي دانشگاه یا شبکه 

مسئولیت کامل امور درمانی به عهده بهداشت شهر محل طبابت خود به جاي خود انتخاب و معرفی نمایند و 

.دفرد جانشین بودهکه با مهر و امضاي خود مبادرت به انجام وظیفه می نمای

:ز قبیل آگهی هاي تبلیغاتی در نشریات ا-17

ترك اعتیاد، درمان جوش صورت، درمان الغري و چاقی، برداشتن چربی بدن،درمان خالهاي پوست،پیلینگ 

و پاکسازي پوست،الکترولیز و از بین بردن موهاي زائد بدن ،درمان چین و چروك، کاشت و پیوند مو به هر 

لک و پیس ودرمان لک صورت، تجویز داروهاي ساختنی و مراکز طب طریق، درمان ریزش مو، درمان

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213.(تماما غیر قانونی و ممنوع می باشندسوزنی،هومیوپاتی و انرژي درمانی 

.درج آگهی گمراه کننده ممنوع بوده و مرجع تشخیص آن سازمان نظام پزشکی محل می باشد-18

آگهی ها فقط می توانند نام،نام خانوادگی،تخصص،نشانی،شماره تلفن مطب و ایمیل پزشکان در درج -19

خود راصرفا جهت اطالع رسانی ذکر نمایند و قبل از نشر آگهی موظف به اخذ تاییدیه از سازمان نظام 

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213(.پزشکی محل می باشند

ترسی مردم به خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز زیر نظر اطالع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دس-20

.سازمان نظام پزشکی هر منطقه قابل انجام است

درج و اعالم روشهاي درمانی و داروها در نشریه ها و کتب معتبر علمی و پزشکی که صرفا جهت آگاهی -21

.ی باشد منع قانونی نداردو اطالع پزشکان  و سایر پرسنل پزشکی و عموم مردم و افزایش سطح دانش عموم

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213(



موسسات پزشکی نیز می توانند با رعایت مقررات بدون ذکر نام پزشک یا پزشکان در نشریات پزشکی با -22

)معاونت سالمت21/10/81مورخ 40213(.اخذ مجوز قبلی از سازمان نظام پزشکی آگهی نمایند

نسخه،کارت ویزیت و آگهی در روزنامه و مجالت نمی توانند خود را معالج بیماري پزشکان در تابلو،سر-23

.خاص غیر مرتبط با تخصص مربوط معرفی کنند

:هر نوع فعالیت غیر درمانی نظیر-24

.رسمی ممنوع می باشدمجوزهاي در مطب بدون اخذ 

پزشکان موظفند مشخصات فردي بیماران خود را با ذکر تشخیص بیماري آنها را در مطب خود ثبت -25

.نمایند

در صورت مراجعه بعدي بیماران ، می بایست مراحل سیر بیماري و نتایج اقدامات درمانی انجام شده در -26

.پرونده بیمار قید گردد

.اعالم شده از طرف وزارت بهداشت اجباري می باشدگزارش دهی بیماریهاي -27

انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط باید در موسسه پزشکی مربوطه انجام گیرد و نیز -28

.انجام اعمال غیر مجاز در مطب ممنوع می باشد

آموزشی و پژوهشی

عرضه و فروش دارو

و اقالم آرایشی و بهداشتی

و تجهیزات پزشکی



.گرددساعات فعالیت مطب بنا به زمان فعالیت هر پزشک به نحو مقتضی مشخص و اعالم -29

.مطب پزشکان تا زمان مراجعه بیمار میتواند فعالیت داشته باشد-30

شرایط ارائه انواع گواهی

:گواهی فعالیت

:جهت صدور گواهی فعالیت مطب پزشکان به طریق زیر عمل می شود

داشتن گزارشات بازدید از مطب- 1

نیروهاي مسلح جمهوري ارائه قرارداد یکی از بیمه هاي خدمات درمانی،تامین اجتماعی و یا-2

اسالمی ایران

ارائه تسویه حساب مالیات هاي مطب-3

:گواهی فوت

پزشکانی می توانند از گواهی فوت استفاده نمایند که پروانه مطب معتبر و مطب فعال  و عملکرد مورد - 1

.تایید معاونت درمان مربوطه را داشته باشند

فوت استفاده نمایند که پزشک واجد شرایط در آن مرکز همچنین مراکزي می توانند از برگه گواهی - 2

.شاغل باشد

:گواهی فوت براي مواردي صادر می شود که شامل موارد ذیل نباشد- 3



.ی محول می گرددصدور گواهی فوت و جواز دفن موارد فوق الذکر به سازمان پزشکی قانون- 4

در مواردي که روند و علل مرگ کامال روشن است گواهی فوت که در بیمارستان یا توسط پزشکان بخش - 5

.خصوصی صادر می گردد به منزله جواز دفن است

تعیین یا تائید علت فوت وصدورجواز دفن در موارد زیر الزاما در پزشکی قانونی صورت -6
:خواهدگرفت 

، هر نوع سالح سرد یا گرم ) درگیري فیزیکی یا لفظی (،خودکشی، هرگونه منازعه قتل: مرگ ناشی از  
شیمیایی  ،دارویی ،گاز (،مسمومیت ) به هرشکل یا هر فاصله زمانی از حادثه (،حوادث رانندگی وتصادف 

زلزله،سیل ،سقوط،برق گرفتگی  ،سرمازدگی ، (، سوء مصرف مواد مخدر ،حوادث ، ...) گرفتگی و
مرگ درزندان ،بازداشتگاه ...)حوادث شغلی ،موادآالینده محیط کار و(،کار ...)مازدگی،صاعقه زدگی وگر

، مرگ در معابر  ومجامع عمومی وپارك ها ،اقدامات ...،پرورشگاه ،اردوگاه ،پادگان،آسایشگاه ،مهمان سرا و
متعاقب ورزش  ،مرگهاي تشخیصی ودرمانی  ،مرگ حین یا متعاقب زایمان  یا سقط جنین ،مرگ حین یا 

ناگهانی   غیر منتظره وغیر قابل توجیه ،هرمرگی  که احتمال  شکایت از کسی مطرح باشد ،هرمرگ 
مشکوك ، مرگ افراد ناشناس واتباع بیگانه ،مرگ ناشی از خشونت خانوادگی  ومرگی  که احتمال جغه یا 

.جنایت درآن برود 

.هر موردي از فوت که علت مرگ قابل تشخیصی براي آن وجود ندارد

و براي علت مرگ وي تشخیص دقیقی ساعت پس از بستري فوت نموده 24فوت بیمار بستري شده در بیمارستان که تا 
.وجود ندارد

هر مورد فوت که احتمال وقوع جرم عمد یا غیر عمدي در پیدایش یا تسریع آن محتمل است و ممکن است شاکی یا 
.خواهانی براي عامل انسانی آن وجود داشته باشد



:گواهی والدت

ین والدت حضور و در زایمان دخالت داشتند مکلف به صدور گواهی پزشک یا مامایی که در ح- 

بوده و بایستی یک نسخه آن را در مهلت اعالم شده به ثبت احوال محل ارسال نمایندوالدت

:گواهی فعال بودن مطب

ساعات کار موظف ماهیانه پزشکان  داراي پروانه  ویا مجوز مطب در بیمارستان ها ودرمانگاه ها ومطب -
جهت صدور گواهی  فعال بودن مطب  ، حداقل سه نوبت کاري  در هفته در مراکز یاد شده  ومطب می باشد 

:تاسیس مطب دوم 

می نماید  اگر روزهاي مطب  وساعت آن پزشکی که برگ  تجدید نام نویسی ساالنه خود را تکمیل - 1
طی فرمی که در سازمان نظام پزشکی  تکمیل می نماید با امضاء  ریاست . باهمدیگرتالقی نداشته باشد 

.سازمان  ،مجوز تاسیس  مطب دوم ،  با رعایت سایر شرایط  براي پزشک  در خواست کننده صادر می شود 

وافقت نظام پزشکی  محل وشبکه بهداشت  ودرمان منطقه می در مورد شهرهاي  اطراف تهران  با م- 2
همچنین معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی   شهر مربوطه  از تاسیس مطب  دوم . بایست  صورت گیرد 

.پزشک متقاضی  اطالع  حاصل کند

ه کننده مطب  پزشکانی که قصد دارند مطب مشترك دایر کنند می توانند  تابلو با ذکر نام پزشکان ادار-3
.داشته باشند  به شرط آنکه  ابعاد تابلو از دوبرابر ضوابط سازمان  تجاوز نکند

دایرنمودن  مطب دوم در یک شهر  براساس شهر قید شده  در پروانه مطب با ذکر ساعت کار و نشانی دو - 4
پزشکی شهر مربوطه مطب و با کسب اجازه از  سازمان نظام پزشکی و اطالع معاونت درمان  دانشگاه علوم

. بالمانع است

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

متخصصین پزشکی فیزیکی وتوانبخشی مانندسایر  متخصصین می توانند بیماران رشته  تخصصی - 1

.خودرامعاینه وبادستورات  داروئی ،توانبخشی ویا تجویز وسایل کمکی  درمان نمایند 



وگرافی  در محل کار خودبوده  ومی توانند  مسئولیت  فنی ضمنا متخصصین  مجاز به انجام الکترو می- 2

موسسات توانبخشی  رانیز بعهده گیرند

)مدیر کل امور پروانه ها23/2/74مورخ 3481(

متخصصین رادیو تراپی و انکولوژي

.مجاز به انجام شیمی درمانی  می باشند solid tumorمتخصصان این رشته در محدوده درمان - 1

شیمی  درمانی  سرپائی  با رعایت  اصول علمی  وتحت نظارت  پزشک  وبودن وسایل کافی  انجام - 2
صحیح  است ومنع قانونی   )ساعت 2- 3حداکثر ( ومناسب  در مواردي که زمان انفوزیون   دارو محدود باشد  

.ندارد 

.داشتن  امکانات  ووسایل احیاء در مطب الزامی است - 3

.سه تخت   براي هر مطب   قابل پیش بینی  است حداکثر- 4

.حضور پزشک ونظارت  مستقیم  آن  درزمان   شیمی درمانی   ضروري است - 5

.الزامی است ) جهت انجام  شیمی درمانی (آموزش دیده  مجرب  درمطب پرستارحضوریک  نفر - 6

هماتولوژي ، انکولوژي تابع در ضمن  شرایط شیمی  درمانی  در مطب براي  رشته فوق  تخصصی
.بندهاي فوق الذکر می باشد

)19/12/77مورخ 28136(

متخصصین ارتوپدي

متخصص ارتوپدي می تواند  هرگونه آرتروسکوپی راانجام دهد- 1

انجام آرتروسکوپی در مراکزي که وسایل کافی داشته  باشند و از نظر عفونت  مراعات بشود ، می تواند - 2
.انجام شود) Day clinic(سرپایی به صورت 

)معاونت سالمت2/8/80مورخ 35206(



:انجام وتفسیر دانسیتومتري-

:در خصوص انجام و تفسیر دانسیتومتري به شرح ذیل اقدام گردد-

دستگاههاي دانسیتومتري  به عنوان یک وسیله تشخیصی پاراکلینیکی در مطب هاي شخصی  - الف
.استفاده وراه اندازي می باشد متخصصین واجد شرایط   قابل

کلیه متخصصین رشته هاي داخلی،ارتوپدي و زنان مجاز به انجام دانسیتومتري می باشند،منوط به آنکه -ب
گواهی آموزش الزم را از گروه آموزشی مربوط دانشگاه و یا انجمن علمی تخصصی رشته هاي فوق داشته 

.باشند

ي جهت انجام دانسیتومتري نیاز به ارائه گواهی آموزش یا تایید رشته هاي پزشکی هسته اي و رادیولوژ-ج
.انجمن علمی تخصصی مربوطه را ندارند

نصب دستگاه هاي مذکور به دلیل داشتن کمترین دوز اشعه نیازي به رعایت ضوابط بهداشت پرتوها را - د
.ندارند

گزارشات مربوط به آن توسط متخصصین بهره برداري از دستگاه هاي مذکور و نظارت بر انجام  و تهیه - ه
.واجد شرایط فوق الذکر مجاز می باشد

)معاونت سالمت5/9/80مورخ 109835(

:انجام اسپیرومتري-

متخصصین رشته هاي  داخلی ریه ،جراحی توراکس، ایمونولوژي وآلرژي اطفال  ،طب کار می توانندبدون :- 1
.سپیرومتري نمایند ارائه  گواهی آموزش مبادرت به انجام وتفسیرا

متخصصین رشته هاي  داخلی وکودکان  در صورت ارائه  گواهی دوره  آموزش از بخش هاي   آموزشی : - 2
.ریه می توانند  به انجام و تفسیر اسپیرومتري   بپردازند دانشگاهی ویا انجمن وجامعه  متخصصین 

نداشتن گواهی از دانشگاه مربوطه براي و قبل از آن در صورت1379متخصصین داخلی فارغ التحصیل - 3
.انجام و تفسیر اسپیرومتري ملزم به ارائه دوره بازآموزي مدون یا گواهی جامعه متخصصین داخلی می باشند



)معاونت سالمت4/8/80مورخ 95136(

اعالم نظر والزم  پزشکان که مجاز به انجام اسپیرو متري هستند و پیركدر خصوص شرایط و مدار- 4
آموزش اسپیرومتري ،ارایه گواهی دوره تریه ایران مبنی بر اعالم آمادگی و همکاري جهننجمن متخصصیا

آموزشی اسپیرومتري که توسط بیمارستانهاي آموزشی دانشگاهی با تایید دپارتمان داخلی ویا انجمن 
.متخصصین ریه ایران صادر گردند معتبر خواهند بود

زء برنامه آموزشی دستیاران داخلی قرار داشته و مهارت نامبردگان در این انجام و تفسیر اسپیرومتري ج- 5
زمینه

مورد آزمون قرار می گیرد،بدین ترتیب لزومی به ارائه گواهی جداگانه براي انجام و تفسیر اسپیرومتري از 
)معاونت سالمت17/9/87مورخ1074850.(سوي متخصصین داخلی وجود ندارد

:به شرح ذیل اقدام می گرددEEGم در خصوص تفسیر و انجا-

.هستندEEGکلیه متخصصین داخلی مغز و اعصاب بدون ارائه گواهی مجاز به انجام و تفسیر - الف

سال 14کودکان زیر EEGکلیه متخصصین مغز و اعصاب کودکان بدون ارائه گواهی مجاز به انجام -ب
.هستند

کلیه روانپزشکان و جراحان مغز و اعصاب که دوره یک ساله را در یک مرکز معتبر دانشگاهی گذرانده اند -ج
می باشند منوط به اینکه مدرك مذکور به تایید شوراي گروه آن مرکز آموزشی رسیده EEGمجاز به انجام 

.باشد

.نمی باشندEEGسایر رشته هاي تخصصی مجاز به انجام - د

یا توسط خود پزشک یا توسط فردي که تحت نظر پزشک متخصص مربوطه ) اپراتوري(EEGانجام - ه
.خواهند بودEEGاین افراد زیر نظر پزشک واجد شرایط مجاز به انجام .آموزش دیده باشد،مجاز می باشد

)معاونت سالمت8/9/80مورخ 101906(

متخصصین داخلی و گوارش

گاستروسکوپی :فوقانی  (وانند به انجام فعالیت آندوسکوپی پزشکان متخصصان داخلی در صورتی می ت-

:بپردازند که واجد شرایط ذیل باشند ) وسیگموئیدوسکوپی 



ارائه گواهی  مبنی برگذراندن  دوره آموزش علمی  وعملی آندوسکوپی  در طی دوره دستیاري  داخلی -1
ازبخش گوارش  دانشگاه محل تحصیل 

سه دوره کارگاه آموزش آندوسکوپی گواهی شرکت در  حداقل - 2

عضویت در انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران وشرکت مستمردر دوره هاي  بازآموزي که توسط  - 3
گواهی  صادره انجمن به همراه  تصویر پروانه مطب   به اداره کل صدور پروانه هاي  .انجمن برگزار  خواهدشد

.معاونت سالمت وزارت بهداشت  ارسال گردد 

پس از دوسال  تنها آن دسته از متخصصین  داخلی قادر  به تداوم این کار  خواهندبود  که دوره هاي  - 4
فوقانی  را طی نمایند وتنها آندوسکوپیمخصوص نوآموزي   وبازآموزي معاونت آموزشی 

.وسیگموئیدوسکوپی   توسط همکاران  متخصصین داخلی  مجاز می باشد

)6/3/83مورخ 31654(

متخصصین زنان و زایمان

که دوره خاص سونوگرافی  مورد تائید  معاونت ) غیر پرتوشناس (پزشکان متخصص زنان وزایمان - 1
نمی توانند از دستگاه سونوگرافی براي  درمان بیماران  خود استفاده .آموزشی  وزارت متبوع را نگذرانده اند 

نمایند

از قبل مجوز  انجام سونوگرافی  مورد تائید معاونت آن دسته از  متخصصان زنان وزایمان که.-2
امورآموزشی  را دارند  می توانند فقط جهت بیماران  خود بدون تابلو وسرنسخه وخودداري  از ارائه گزارش  

.به کار خود ادامه دهند

ز فقط  میتوانند بیماران خود را پذیرش  ودر زمینه  رشته تخصصی  خود سونوگرافی   نمایند وا- 3

.سونوگرافی  بیماران ارجاعی از سوي سایر  پزشکان خودداري  کنند

ضمنا  اخذ مجوز رسمی از  وزارت بهداشت درمان .از گزارش سونوگرافی   انجام شده خودداري  نمایند - 4

.در این رابطه ضروري  نیست)اداره کل صدور پروانه ها(

دخالت داشته  مکلف به صدور گواهی  والدت ماما یاپزشکی که در حین  والدت حضور  ودرزایمان  - 5

.وارسال یک نسخه آن به ثبت احوال  محل در مهلت اعالم شده می باشد 



سقط درمانی  با تشخیص   قطعی سه پزشک  متخصص  وتائید پزشکی قانونی  مبنی بر بیماري جنین - 6

بیماري  مادر که با تهدید جانی که به علت عقب افتادگی  یا ناقص الخلقه بودن موجب  حرج مادر است ویا

با رضایت زن مجاز می باشدومجازات ومسئولیتی متوجه پزشک  )ماه 4(مادر  توام باشد قبل از ولوج روح 

.مباشر نخواهد بود

متخصصین چشم

فروش لنزهاي رنگی وطبی بدون  تجویز چشم پزشک وخارج از مراکز ارائه  خدمات اپتومتري  پروانه دار - 1

کردن  مراکز دندانپزشکی  وارائه خدماتی  که در حیطه  وظائف دندانپزشک می باشد ، توسط ،دایر  

تکنسین هاي  دندانپزشکی  وکمک دندانسازان تجربی  وافرادي که پروانه اشتغال پزشکی ندارند ،ممنوع 

.بوده  وبه طور قانونی پیگیري می شود

ز عینک طبی  فقط در صالحیت  چشم پزشکان است طبق آئین نامه  تجوی) کنتاکت لنز(تجویز عدسی  - 2

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

.معرفی گردند 

همچنین به استثناء کارشناسان بینائی  سنجی در دفاتر کار  درامر تجویز  عینک نیز فعالیت  می نمایند - 3

ضمنا تاکید می شود عینک .به وجود عینک در موسسات  ساخت وفروش  عینک طبی نمی باشد لزومی 

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

فقط دارندگان مجوز ساخت و فروش عینک طبی از وزارت بهداشت و فارغ التحصیالن بینایی سنجی از - 4

مورخ 58680.(سراسر کشور مجاز به اخذ پروانه تاسیس ساخت و فروش عینک طبی می باشنددانشگاههاي 

)مدیریت درمان18/12/80



هومئوپاتی

دریکی از  سال2حداقل به مدت مدرك تحصیلی  کلیه پزشکان عمومی  که دوره هومئوپاتی را - 1
مراکزآموزشی معتبر  مورد تائید  معاونت آموزشی   وزارت متبوع گذرانده باشند، به عنوان  پزشک عمومی  

.هومئوپات مورد ارزشیابی  قرار می گیرد-

پزشکان عمومی  که دوره مذکور  راسپري نموده  باشند ومدرك آنها به تائید  مراجع ذیصالح رسیده - 2
ی توانند پروانه مطب دریافت کنند که امتیازات الزمه  جهت کسب پروانه مطب هر شهر  باشد ،تنها بشرطی م
.را احراز کرده باشند

:عنوان پروانه مطب  ،سرنسخه وتابلو عبارت خواهدبود-3

.شکان  نیز قابل اجرا خواهدبودکلیه مقررات شغلی انتظامی   پزشکان در مورد این پز-4

28/11/77مورخ 26148. (این افراد طبق مقررات حق نسخه پیچی و تحویل دارو در مطب را ندارند - 5
)معاونت درمان وزارت بهداشت

انرژي درمانی

انرژي درمانی روندي غیرقانونی است که موجب اختالل در درمان بیماران و تاخیر و یا توقف درمان علمی -

.آنها خواهد بود

تغذیه و رژیم درمانی

.....................دکتر

پزشک عمومی 

هومئوپات



فقط متخصصان داخلی ،گوارش وقلب می توانند در زمینه رژیم درمانی وتغذیه در  مطب خود فعالیت - 1

.نمایند 

.  پزشکان عمومی مجاز به ذکر عنوان تغدیه و رژیم درمانی بر روي تابلو ، سرنسخه و کارت ویزیت نیستند

مبادرت به مشاورهافرادي که  می توانند 

:تغذیه و رژیم درمانی نمایند 

.افراد فوق الذکر پس از اخذ مجوز فعالیت می توانند به امر تغذیه و رژیم درمانی بپردازند

کایرو پراکتیک  

.است که به تنظیم وتطبیق مفاصل بدن توسط دست و صورت می پردازدکایرو پراکتیک رشته اي

:وظائف دکتراي حرفه اي کایرو پراکتیک شامل موارد ذیل می باشد

.ملزم به استفاده از عنوان دکتر کایرو پراکتیک در تابلوي دفتر کار می باشند- 1

)ارجاعی از پزشکان(پذیرش بیماران به صورت غیر مستقیم- 2

بیمار به پزشکان متخصص ذیربط جهت مشاوره پزشکیارجاع - 3

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



.معاینه بیماران در صورت لزوم با حضور یکی از محارم صورت پذیرد- 4

تشکیل پرونده و ثبت مشخصات کامل و سیر بیماري و نگهداري دفتري براي آمار- 5

:کایرو پراکتیکها می توانند از درمانهاي جانبی نظیر- 6

.به صورت محدود در جهت اهداف درمانی و کمک به عمل تنظیم و تطبیق مفاصل استفاده نمایند

از وظائف حیطه کایرو پراکتیکها- 7

:این موارد را شامل می باشد

.نوع دارو و دستور انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی را ندارندحق تجویز هیچ - 8

اولتراسوند

ریکی عضالتتحریک الکت

گرما

سرما

توصیه رژیم هاي بهداشتی مناسب

تجویز وسایل طبی نظیر

کرست کمروگردن



.مجاز به انجام تزریقات داخل مفصلی نیستند- 9

.منحصرا مجاز به صدور گواهی استراحت می باشند ولی جهت صدور گواهی صحت مجاز نمی باشند-10

)سازمان نظام پزشکی26/12/76مورخ 26345(

ناتروپراکتیک

اي مدرك تحصیلی معادل   دکتري حرفه اي  ناتروپاتیک  می توانند تحت نظر   یک نفرپزشک افراد دار-
:داراي پروانه مطب معتبر وتحت شرایط زیر  فعالیت نمایند

.از تابلو وسرنسخه  جداگانه استفاده ننمایند - 1

.قسمت طب سوزنی  ومطب  پزشک دریک ساختمان ومحل متمرکز  باشد -2

در ساعات فعالیت  مطب ارائه گرددخدمات مزبور-3

) مدیر کل صدور پروانه ها7/7/75مورخ 215898(

طب سوزنی

.طب سوزنی یک روش درمانی می باشد- 1

پزشکانی که دوره مورد قبول معاون آموزشی و امور دانشگاهی راکه حداقل شش ماه می باشد،طی نموده - 2

درمانی بدون داشتن تابلو و سرنسخه و تبلیغات در مطب باشند می توانند از این روش به عنوان یک روش 

.استفاده نمایند

فقط کسانی که داراي دکتراي طب سوزنی هستند می توانند از عنوان طب سوزنی در تابلو و سرنسخه و - 3

.کارت ویزیت استفاده کنند



افت می کنند، باید دوره آموزش کسانی که پزشک نبوده و ارزشیابی کارسناسی  یا کارشناسی ارشد دری- 4

مرکز برنامه 24/10/81مورخ 21135.(تحت نظارت پزشکان داراي مجوز معاونت سالمت فعالیت نمایند

)ریزي و هماهنگی در امور درمان

حجامت 

انجام حجامت در مطب پزشکان جایگاه قانونی ندارد و فقط می تواند در قالب طرح تحقیقاتی صورت - 1

.پذیرد

مراکز پژوهشی پزشکی تحت نظر دانشگاههاي علوم پزشکی و ارجحیت در انجام تحقیقات در- 2

پژوهش باید بدون حق انتفاع و با رعایت کلیه اصول اخالق پزشکی . بیمارستانهاي دانشگاهی قابل انجام است

.انجام شودINVASIVEدر خصوص پژوهشهاي

در محل انجام طرح تحقیقاتی رعایت این نکات- 3

:ضروري می باشد

)معاونت سالمت25/4/85مورخ 16624(

تجویز دارو در مطب

.فروش و تحویل هرگونه دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشکی در مطب ممنوع می باشد- 1

رعایت نکات بهداشتی

نداشتن تابلو،سرنسخه و تبلیغات

در محل اجراي طرح تحقیقاتی



و استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی در مصرف داروهاي اورژانس در موارد فوریتهاي پزشکی- 2
درمانهاي سرپائی و سایر اقدامات مجاز در مطب ، بعنوان مواد مصرفی خدمات پزشکی تلقی شده و مشمول 

.)لیست داروهاي ترالی اورژانس در آخر دفترچه موجود می باشد.(ضابطه فوق نمی باشد

عه  معاونت غذا  ودارو ،تولید وتوزیع ومصرف داخلی دفتر تحقیق وتوس17با توجه به اطالعیه  شماره - 3
وپیروکسیکام  به علت عارضه  برگشت ناپذیر فلج پا ،نکروز در محل ) ولتارن(آمپولهاي  دیکلوفناك  سدیم 
.تزریق، می بایست  قطع شود 

.استتوزیع فرآورده هاي تزریقی دیکلوفناك و ترامادول در داروخانه هاي غیر بیمارستانی ممنوع - 4

پزشکان بایستی از تجویز فرآورده هاي تزریقی دیکلوفناك و ترامادول در نسخ بیماران سرپایی خودداري - 5
.نمایند

تزریق فرآورده هاي تزریقی دیکلوفناك و ترامادول در مراکز غیربیمارستانی و بیماران سرپایی مجاز نمی - 6
.باشد

د به مراکز درمانی مجهز به سیستم اورژانس می در حال حاضر توزیع و مصرف داروهاي مذکور محدو- 7
.باشد

)معاونت سالمت2/11/83مورخ136789(

:به این نکات توجه شود) ولتارن(هنگام تجویز آمپول دیکلوفناك  سدیم - 8

)معاونت غذا و دارو7/2/81مورخ 2261(

.فقط به بیماران بستري در بیمارستان اختصاص یابد-8- 1

.سال ممنوع است15در کودکان زیر -8- 2

باید به صورت عمیق در ربع فوقانی خارجی عضله گلوتئال تزریق گردد تا از ایجاد آسیب احتمالی به -8- 3
.عصب یا بافت جلوگیري گردد

.دردهاي خفیف جدا خودداري گردد-سرماخوردگی-از تزریق آن در موارد غیرضروري نظیر تب-8- 4

عضالنی دو آمپول در فاصله چند ساعت الزم است در هر یک از در موارد دردهاي شدید که تزریق -8- 5
.عضالت گلوتئال راست و چپ فقط یک آمپول تزریق گردد



نباید بیش از دو روز مصرف گردد و در صورت نیاز بیش از دو روز می توان از قرص یا شیاف -8- 6
.دیکلوفناك سدیم یا سایر داروهاي ضد درد استفاده نمود

.ناپذیر پا،افتادگی مچ پا و نکروز در محل تزریق از جمله عوارض آن می باشندفلج برگشت -8- 7

وفروش آنها توسط داروخانه ها  بدون ) در مطب(با تجویز داروهاي  خارج از فهرست  توسط پزشک - 9
.متادون وبنزودیازپین ها در چارچوب  مقررات برخورد خواهدشد- پزشک مانندالکلنسخه 

.پذیر  نمی باشد حویل داروي مخدر  به مطب ها امکانبراساس ضوابط  ت-10

پزشکان حق تجویزداروهاي غیر مجاز  وخارج از فهرست  رسمی کشورراندارند ودرصورت  تخلف موضوع  -11
.بررسی  ودر صورت  تکرار، پروانه آنها لغو می گردد 

خانه  راندارند واین امر  جرم پزشکان وسایر  حرف پزشکی  به هیچ وجه حق فروش دارو خارج از دارو-12
.محسوب  می گردد وقابل پیگرد قضائی  است 

خصوصا  فرآورده هاي آرایشی وبهداشتی   وپوستی (نسخه هاي  گران قیمت وخارج از  حد متعارف - 13
باید درکمیته نسخ ارزیابی گردد ودر صورت  نبود توجیه علمی و یا عدم ضرورت و یا وجود اقالم غیر مجاز)

.برخورد قانونی صورت می پذیرد

)دفتر وزیر2/2/85مورخ 26470(

"پزشکان می توانند در این موارد فعالیت نمایند

.مبادرت به گرفتن نوار الکترو کاردیو گرافی توسط  پزشکان  درراستاي تشخیص بال مانع است - 1

قر رات ورعایت  اصول انطباق  همچنین  مبادرت به انجام  اکوکاردیوگرافی  با رعایت کلیه ضوابط وم- 2
.امورپزشکی  باموزاین شرعی   مقدس  در مطب بالمانع می باشد

کلیه پزشکان  عمومی می توانند در مطب از دستگاه نوار قلب  وست جراحی   صغیر استفاده نمایند-3

باشد و ایجاد کلیه اعمال تشخیصی  ودرمانی که براي  انجام آن نیاز  به  بیهوشی عمومی یا موضعی ن- 4
.خطر ننماید درمطب قابل انجام است 



هرنوع عمل جراحی  یا طبی مشروع  که با رضایت شخص  یا اولیاء یا سرپرستان  یا نمایندگان قانونی   - 5
جرم محسوب نمی شود ودر موارد فوري  .آنها ورعایت موازین  فنی وعلمی  ونظامات دولتی انجام شود 

.رضایت ضروري نخواهدبود

انجام وازکتومی مانند  سایر اعمال جراحی  سرپائی در مراکز   ومطب ها ودرمانگاه هایی که داراي  ضوابط - 6
قابل قبول  وزارت بهداشت درمان ومعاونت  درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی  هستند قابل 

)مدیر کل سالمت خانواده و جمعیت12/11/82مورخ 65609.(اجرااست

- متخصصین جراحی–) گواهی گذراندن دوره فوق(مطب پزشکان عمومی داراي مجوزانجام وازکتومی در- 7
)معاونت سالمت22/8/80مورخ 103610.(واورولوژي بالمانع می باشد

صدور گواهی استراحت و دارو بدون معاینه بیمار جرم محسوب شده و از نظر مقررات انتظامی پزشکینیز - 8
)دفتر وزیر12/9/79مورخ 4142.(تخلف می باشد

انجام اعمالی مانند جراحی پالستیک بینی  در مطب  برخالف قوانین  مصوب است  - 9
.واینگونه اعمال صرفا باید دربیمارستان ها انجام شود 

»مراقبت پوست ومو« آموزشگاه هاي

مراقبت پوست ومو از عناوین پزشکی بوده واعمال « عناوین انتخاب شده براي آموزشگاه هاي
شده در این مراکز اکثرا جنبه پزشکی و درمانی دارند که همگی جزء وظائف قانونی انجام 

وتعیین استانداردهاي  خدمات درمانی وبهداشتی  از  وظائف وزارت بهداشت می پزشکان می باشد
)دفتر وزیر13/8/81مورخ 13085.(باشد

تجهیزات قابل استفاده در مطب

ئی و یا معاینات زنانگی بعمل می آید ، وجود دستگاه فور  یا اتوکالو در مطب هائی که جراحی  هاي سرپا- 1
.جهت استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است



بکارگیري فن آوري و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب -2
.ممنوع است

وسایل پرتوپزشکی: نظیر

پزشکی هسته اي

رادیوتراپی

توانبخشی

)لیزر پوست ( اپی لیزر 

)لیزر چشم( لیزیک 

، دانسیتومتري ، سونی EEG,EMG,NCV,EKGروشها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاههاي -3
و با رعایت مقررات UVکولیت، کرایو ، کوتر ، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر ، چراغ مادون قرمز ، 

ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است ، در مطب قابل 
استفاده و بهره برداري است 

در خصوص دستگاههاي قابل استفاده در مطب که نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی - 4
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مشخصی می باشند ، دستورالعملهاي مربوطه از طرف وزارت
نظیر نحوه و شرایط آندوسکوپی در مطب ( دانشگاههاي علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی اعالم می گردد

).، شرایط راه اندازي    دستگاه دانسیتومتري و اپی لیزر و غیره 

)مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان12/8/82مورخ 1822(

:دستگاه تست ورزش  در مطب بکارگیري

.انجام تست  باید توسط  متخصص قلب وعروق باشد - 1

.در مطب به طور کامل  وجود داشته باشد ) CPR(ریوي -امکانات احیا ء قلبی  -2

قبل از انجام تست  ،هماهنگی  بایکی از مراکز  درمانی جهت پذیرش  بیمارانی  که دچار  هرگونه -3
.عارضه خطرناك  ناشی از  این تست می گردند انجام شده باشد 



.در هر حال توصیه می شود این تست بدلیل مخاطرات احتمالی  ،ترجیحا در بیمارستان ها انجام شود- 4

)مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان12/5/82مورخ 7741(

:نحوه کار با دستگاههاي  لیزر جراحی -

)معاونت سالمت5/10/84مورخ 87597(

کلیه پزشکان که داراي گواهینامه کار با دستگاههاي لیزر جراحی بوده یا از این پس متقاضی کار با این - 1
.داره کل صدور پروانه هاي وزارت متبوع باشنددستگاهها می باشند،باید داراي مجوز مورد تایید ا

اداره کل صدور پروانه ها موظف است نسبت به بررسی مدارك و صدور مجوز کار با دستگاههاي لیزر - 2
:جراحی متقاضیانی که واجد مدارك   ذیل می باشند،اقدام نماید

بردیا پره بورد  تخصصی هریک از  رشته هاي جراحی وبیماریهاي پوست-- 2- 1

گواهینامه حضور دریک دوره آموزشی  مربوطه با توجه به تخصص ،مشتمل بر مبانی تئوري بیوفیزیک - 2-2

دستگاههاي لیزر جراحی ،ایمنی واکنش بافتی،اندیکاسیونها،رسیدگی به بیمار،تجربه عمل بر روي موجود 
زنده و بیجان

مجوزهاي صادره  هر سه سال باید تجدید گرددودر صورت ارائه مدرك دال بر کاربرروي  حداقل - 3-2
مورد بدون عارضه ونیز حضور  دردوره بازآموزي که توسط انجمن هاي  تخصصی مربوط برگزار خواهند 8

.گردید،تمدید می گردد

.کرایوتراپی  ولیزر مجاز  نمی باشدفعالیت پزشکان عمومی  با دستگاههاي الکترولیز،الکتروکوتر ،- 3

.انجام الکترولیزتوسط پزشک عمومی  با متخصص پوست منع قانونی  ندارد-- 4

ذکرگواهینامه طی دوره هاي آموزشی خارج از کشور توسط شرکت یا کارخانه سازنده لیزر ممنوع می - 5
.باشد

ر .با این دستگاهها از اداره کل صدومتقاضی ورود دستگاههاي لیزر جراحی باید پس از اخذ مجوز کار- 6
.پروانه هاي وزارت بهداشت ،به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع مراجعه نماید



اداره کل تجهیزات پزشکی موظف است پس از بررسی مجوز کار با دستگاههاي لیزر جراحی صادره از - 7
یید تقاضاي ورود دستگاه مربوط طبق ضوابط ر پروانه هاي وزارت متبوع نسبت به بررسی و تا.اداره کل صدو

.اقدام نماید

صدور گواهی کار با دستگاههاي لیزر توسط وزارت متبوع تنها به منزله تایید توانایی تخصصی افراد جهت - 8
.کاربا دستگاه مذکور بوده و قید آن در تابلو و سرنسخه ممنوع است

توزاره توسط معاونت محترم آموزش و امور دانشگادوره هاي آکادمیک دانشگاهی معتبر که دتنها قی- 9

.بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تایید شده،در سرنسخه،مهریا تابلو بالمانع می باشد

هرگونه فعالیت درمانی و تخصصی با دستگاه هاي لیزر در کشور می بایست بر اساس مجوز مربوطه که -10
.توسطوزارت متبوع صادر می گردد،انجام پذیرد

استفاده از دستگاه هاي مذکور توسط گروه هاي تخصصی غیر مربوط محل قانونی ندارد و اداره نظارت -11
مرکز برنامه 22/2/81مورخ 1872.(بر درمان دانشگاه ها موظف به برخورد قانونی با موارد تخلف می باشند

)ریزي و هماهنگی در امور درمان

URD
–URD )(ULTRA RAPID DETOXIFICATION :بایست حتما توسط  پزشک متخصص بیهوشی  می

انجام گیردICUپس از ارجاع از سوي روانپزشک ودربیمارستان مجهز به 

رعایت حقوق بیماران

: با توجه به لزوم  رعایت کامل حقوق بیماران ،مواردزیر یادآوري وبررعایت  کامل  آن تاکید می گردد

.ویزیت گردد نفر بیمار6در هر ساعت نباید  بیش از  -1

.یاچندنفر بیمار به هیچ وجه جایز نمی باشد 2ویزیت همزمان  -2

.هیچ وجه نباید از حضور همسر بیمار  ممانعت شودبه-3



ساختمان یا مجتمع پزشکان

به چند مطب پزشکی یا دندانپزشکی اطالق می گرددکه دریک ساختمان هرکدام : ساختمان پزشکان - 1
.سرنسخه مستقل وپروانه تاسیس  مطب به درمان بیماران خود بپردازند باداشتن مطب وتابلوو

فعالیت پزشکان در یک ساختمان با مطب هاي مجزا و در شیفت هاي مختلف با داشتن تابلو و سرنسخه - 2
)مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان 31/1/81مورخ 811164(مستقل بالمانع می باشد 

متخصص رادیولوژي ،کلینیکال پاتولوژي وطب فیزیکی وتوانبخشی دفاتر کار مامائی در این ساختمان- 3
،بینائی سنجی ومشاور تغذیه  ورژیم درمانی هم در صورت داشتن پروانه ومجوز مربوطه می توانند فعالیت 

داشته باشند

نام یاشماره خاص باشد می تواند درباالي تابلوهاي پزشکان داراي )ساختمان پزشکان (تابلواین ساختمان - 4
.سانتی متر  باشد 50×70یک تابلو وابعاد آن حداکثر

وجود اتاق عمل سرپائی  وتخت اضافه براي سرم تراپی  یا شیمی درمانی  در  ساختمان پزشکان ممنوع - 5
می باشدودر هر صورت ساختمان  یا مجتمع پزشکی  نباید شرایط درمانگاهی داشته باشد

وسسه پزشکی محسوب نمی گرددساختمان پزشکان م- 6

بکاربردن عناوینی مانند درمانگاه ، کلینیک ، پلی کلینیک ، موسسه پزشکی براي ساختمان و مجتمع - 7
.پزشکان ممنوع می باشد

تابلوي کلیه ي پزشکان شاغل در اینگونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی جمهوري - 8
.و در معرض دید نصب گردداسالمی ایران در محل مناسب 

فعالیت متمرکز  وجمعی پزشکان  در محل مطب  خود در یک ساختمان  تحت عنوان ساختمان پزشکان  - 9
در صورتیکه تابلو  هریک از پزشکان به صورت جداگانه  ذیل تابلو ساختمان نصب  گردیده شده باشد 

. توهرکدام از ایشان داراي  سرنسخه مستقل  باشند بال مانع اس

تابلو مراکز

)معاونت سالمت1/12/84مورخ111741(



براي بیمارستان ها، درمانگاه ها ومراکز جراحی محدود )سانتی متر150×210(فقط یک تابلو به اندازه- 1

براي موسسات  رادیولوژِي  ،سونوگرافی  ،ام،آر،آي  ،سی تی )سانتی متر100×140(یک تابلو به اندازه -2

اسکن ،پزشکی هسته اي  ،رادیوتراپی ،فیزیوتراپی ،مراکز مشاوره پرستاري  ،خدمات  پزشکی بالینی در 

منزل،ارتوپدي فنی ،عینک سازي 

که پزشکان ودندانپزشکان  باذکرپزشک عمومی ) 50×70(اندازه  کلیه مطب ها ودفاتر کار  با دوتابلو به-3

در غیر این صورت . ودندانپزشک عمومی می توانند  سه رشته تخصصی  خودرادر تابلووسرنسخه  قید نمایند 

.موسسات خاطی  به اداره پروانه ها ومطب ها و دفاتر کار  به نظام پزشکی استان ها معرفی می شوند 

موسسات پزشکی

نظیر بیمارستان (ایجاد کلیه موسسات پزشکی  ،پیراپزشکی  وحرف وابسته پزشکی به هرنام وعنوان- 1

ملزم به اخذ ...)،درمانگاه ،مرکز جراحی محدود ،رادیولوژي ،داروخانه ،فیزیوتراپی ،آزمایشگاه ،عینک طبی و

لفین  برابر ضوابط ومقررات وبا متخ.از وزارت متبوع می باشد )تاسیس ومسئول فنی (پروانه هاي قانونی  

.اقدام خواهدشد

هرگونه تغییر در مطب  که شبهه ایجاد موسسه پزشکی راتداعی  کند غیرمجاز  ومنوط به اخذ  مجوزمی - 2
.باشد 

نصب هرگونه آگهی  یا تابلو با ذکر  عناوین یا کارائی  خاص که نام گذاري مطب یا مجموعه مطب ها را به - 3
موسسه پزشکی  را بنماید ،نیاز  به اخذموافقت  کمیسیون قانونی   ماده دنبال داشته وتداعی

وصدورپروانه مستقل ومعرفی  وتصویب  صالحیت مسئول  فنی دارد ودر موارد عدم  صدورپروانه  20
.،استفاده کنندگان  ملزم به جمع آوري  عنوان خاص هستند 

به عنوان مسئول فنی   معرفی می گردند  )انگاه بیمارستان ،درم(پزشکانی که توسط موسسات پزشکی  - 4
تا مدت یکسال  غیر قابل تغییر  خواهندبود مگردر صورت  فوت یا ابتال به بیماري هایی که  حضور مسئول 

فنی  را در موسسات پزشکی  غیر ممکن می سازد 



خودالزم حضورمسئول فنی در موسسه حداقل دریک شیفت درمانی  مشخص،ضروري است  ودرغیاب  -5
است فردي واجد شرایط  وصالحیت را به عنوان قائم مقام  معرفی نماید ولی بهر صورت مسئولیت اداره 

.واقدامات  رخ داده ،کماکان بعهده مسئول فنی خواهدبود

بیشتراز دوماه از حضور  در موسسه غیبت نماید ...) مسافرت ،بیماري و(چنانچه مسئول فنی  بهر علت - 6
و خواهدشد،پروانه اولغ

:مطب شبانه روزي

دایر نمودن  مطب شبانه روزي تنها با نصب تابلو نام پزشک وذکر ساعات  کار ممکن بوده واستفاده از - 1
سایر عناوین وتابلوهاي با نام خاص  وفعالیت شخص دیگري درآن محل غیر مجاز است 

تنها عناوین  مجاز قابل استفاده قبل وبعداز نام پزشک ،همان  عنوان هاي ذکر شده در پروانه مطب بوده -2
.وهرگونه تغییر وتفصیل ،تنها پس از تبدیل پروانه مطب  امکان پذیر می باشد 

شرایط تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در مطب 

ماران سرپائی  ،با نظارت مستقیم پزشک وبر اساس آئین واحد فوق محلی است  که امورتزریقات وپانسمان بی
.نامه مربوطه درآن  انجام می پذیرد 

.مطب پزشک وواحد تزریقات  وپانسمان می بایست در یک طبقه ساختمان ودرمجاورت یکدیگر باشند 

.مجوزواحد تزریقات و پانسمان ازسوي معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی  اعطا می گردد 

مجوز تاسیس به صورت  مشترك وبه نام  پزشک وفرد واجد شرایط صادر خواهدشد وفعالیت واحد تزریقات 
.وپانسمان ،منوط  به فعال بودن مطب وحضور دارندگان مجوز مشترك  می باشد

در صورت عدم حضور پزشک فقط در صورت اورژانس بودن بیمار ،تزریق دارو توسط  واحد تزریقات مجاز 
.می باشد

محل مطب حاضر نشوند،هم ت حداکثر سه ماه  در در صورتیکه هریک از دارندگان  مجوز مشترك  براي مد
تراز جانشین ،مسئولیت وي را برعهده خواهدداشت وبراي  بعداز دوماه بایستی مجوز  قبلی باطل ومجوز 

.جدید با مسئولیت فرد واجدشرایط  جدید صادر گردد



ل بیمار، نوع دارو ، دز دارو ، نوع تزریق و پزشک تجویز کننده وجود داشته دفتري جهت ثبت مشخصات کام
.باشد

:متقاضیان واجد شرایط تاسیس  واحد تزریقات وپانسمان شامل این افراد می باشند

کلیه پزشکان  داراي پروانه مطب  معتبر 

.قانونی  خود را انجام داده باشنددارندگان کاردانی پرستاري وباالتر رشته پرستاري  که طرح وتعهدات 

دارندگان دیپلم بهیاري و مددیاري پزشکی با حداقل سه سال سابقه کار در مراکز درمانی و اورژانس که به 
.تایید معاونت رسیده باشد

.کلیه افرادیکه داراي  مدرك پزشکیاري  بوده و حداقل سه سال سابقه کار مورد تایید معاونت داشته باشند

بیهوشی  با حداقل سه سال سابقه) تکنسین (دگان مدرك کاردان دارن

سال سابقه کار در مراکز درمانی  واورژانس  به تائید معاونت 5تکنسین فوریت هاي  پزشکی با حداقل 
درمان  دانشگاه مربوطه ،

.انجام داده باشندفارغ التحصیالن کاردانی و کارشناسی مامایی و اتاق عمل  که طرح وتعهدات قانونی خود را 

و مقاطع باالتر که دوره آموزشی تزریقات و ) با گرایش مبارزه با بیماریها (کاردانهاي بهداشت عمومی 
.پانسمان را در مراکز مورد تایید معاونت گذرانده و سه سال سابقه کار در مراکز درمانی و اورژانس دارند

هاي تزریقات وپانسمان مراکز درمانی  یامطب پزشکان  سال سابقه کار  در واحد5شاغلین تجربی  که داراي 
سال باشد ودرمراکزي  30بوده وسابقه  آنها به تائید  معاونت درمان دانشگاه  رسیده باشد وسن آنها حداقل 

که توسط معاونت درمان  دانشگاه اعالم می گردد  دوره آموزشی  طی نموده ودر صورت موفقیت  در امتحان 
.مجوزنمایند مربوطه  درخواست

.انجام خدمات تزریقات و پانسمان در مطب پس از اخذ مجوز قانونی مربوطه بالمانع است

.در صورت دریافت مجوز نصب تابلوي تزریقات ضروري است 

کلیه متقاضیان می بایست تحت نظر مستقیم پزشک واجد شرایط مطب باشند وبدون حضور پزشک  مجوز 
.صادر نمی گردد 

.یقات محدود فقط براي بیماران خود پزشک توسط خود پزشک نیازي به مجوز تزریقات نداردانجام تزر



در مطب هایی که تزریقات و پانسمان ،جراحی هاي سرپایی یا معاینات زنانگی به عمل می آید ، 
یماري واکسیناسیون کلیه افرادي که به نحوي با بیمار یا وسایل و تجهیزات پزشکی ارتباط دارند بر علیه ب

.الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون جهت ارائه به بازرسین ضروري می باشدBهپاتیت 

الزامی می Hbs-Abضروري و دارا بودن برگه چک تیتراژ )0-1ماه-6ماه(تزریق واکسن هپاتیت در سه نوبت
.باشد

ضوابط ساختمانی و تجهیزات واحد تزریقات و پانسمان

مانی و تجهیزات اتاق مخصوص تزریقات و پانسمان باید مطابق آیین نامه و کیفیت ساختفضاي فیزیکی
.ضوابط مطب باشد

مترمربع با کف سالم ، قابل شستشو ، بدون 12یک اتاق مخصوص تزریقات و پانسمان به مساحت حداقل 
.ترك خوردگی غیرقابل نفوذ به آب ، به رنگ روشن ، از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج باشد 

.سالم بدون درز و شکاف و ترك  خوردگی با رنگ روشن و قابل شستشو باشدسقف

متر از کف با کاشی ، سرامیک یا سنگ پوشیده شده 80/1دیوارهاي اتاق تزریقات و پانسمان باید تا ارتفاع  
.در غیر اینصورت کلیه وجوه دیوار با رنگ قابل شستشو نظیر رنگ روغن رنگ شده و تمیز باشد. باشد

.فضاي مناسب ، پنجره و توري سالم با نور کافی و تهویه مناسب باید وجود داشته باشد

.نصب دستشویی همراه با صابون مایع و دستمال کاغذي  در واحد تزریقات و پانسمان ضروري می باشد

) جهت حفظ حریم بیمار( وجود حداقل دو تخت معاینه که به نحو مطلوب مجزا شده باشد

استفاده از ملحفه یکبارمصرف یا رول کاغذي براي روي تختهاي تزریق 

استفاده از روپوش تمیز همراه با نصب کارت شناسایی برسینه  ، ماسک ، دستکش یکبار مصرف و عینک 
محافظتی 

.ترجیحاً از دستکش التکس هنگام تزریقات استفاده شود

مطب داراي تزریقات و پانسمان بایستی

:ن تجهیزات باشدمجهز به ای



سی 10دستگاه ساکشن بعد از هر بار استفاده باید کامال شست شو و خشک شود و بالفاصله قبل از مصرف 
.سالین درون محفظه ریخته شودسی آب استریل یا سرم نرمال 

.روز ضروري است30الی 15استفاده از تست اسپور اتوکالو ، جهت صحت کار دستگاه هر 

:جهت استریل پگ پانسمان بعد از گرم شدن اتوکالو و رسیدن به درجه مطلوب 

دقیقه 30به مدت 118- 115

دقیقه 15به مدت 121-124

داروهاي ترالی اورژانس

ست احیاو ستهاي پانسمان متعدد

ست سرم ، آنژیو کت

سرنگ و سر سوزن با شماره هاي مختلف 

وري دستکش یکبار تباند گاز استریل و تیغ بیس
مصرف

الکل ،بتادین ، پنبه، پگ بخیه و پانسمان استریل

ارو اتوکالو ،گالی پات ، رسیور ، چراغ پایه د
چراغ قوه 

کپسول اکسیژن با مانومتر و کپسول اطفاي حریق

دستگاه ساکشن و ماسک اکسیژن دهانی و بینی 

سسس

ساکشن 

ساك 



دقیقه 10به مدت 126-129

دقیقه 3به مدت 137- 134

دقیقه که بعد از خشک شدن کامل پگها از اتوکالو خارج 45به مدت 123و در صورت دیجیتالی رومیزي 
.شود

و در دو الیه بدون سوراخ باشد و چسب )پنس،گالی پات،پنست،مقداري گاز و پنبه(هر پگ پانسمان شامل 
.باشدسانتی متر می12اتوکالو داشته باشدکه حداقل آن 

.جهت هر پانسمان پگ جداگانه مصرف شود و رعایت نکات آسپتیک به عمل آید

.هر پگ پانسمان استریل تا یک هفته پس از استریل قابلیت استفاده دارد

.داروهاي اورژانس باید مجهز به کپسول اکسیژن ، وسایل تزریقات و پانسمان و تخت و فضاي مربوطه باشد

ریقات و پانسمان ضوابط بهداشتی واحد تز

جمع آوري نگهداري ، انتقال و دفع مناسب زباله هاي آلوده ، تیز و برنده 

ارائه قرارداد با مراکز درمانی جهت دفع زباله هاي عفونی 

آنژیوکت ، بیسوري ، النست ، اسکالپ (جهت دفع سر سوزن و سایر اشیاي تیز و برنده Safety boxوجود 
..).وین ، ویالهاي شکسته و 

Scalplesو فورسپس جهت جدا کردن تیغ جراحی از needle clipperوجود 

سطل زباله دردار مقاوم به آب و مواد ضد عفونی کننده با کیسه زرد رنگ 

تفکیک زباله هاي عفونی از غیر عفونی و دفع انواع عفونی در کیسه هاي زردرنگ مقاوم و داراي برچسب

و پانسمانسینک دو لگنه در اتاق تزریقات 

تخت معاینه و کلیه وسایل و کف اتاق در پایان کار روزانه و دیوارها در پایان هفته بایستی توسط محلول 
.ضدعفونی گردند)سایدکس(یا گلوتارآلدئید)وایتکس(هیپوکلرید سدیم

.درجه استفاده شود70جهت ضد عفونی موضع تزریق باید از الکل سفید 



:در واحد تزریقات و پانسمان رعایت مقررات ذیل  ضروري می باشدعالوه بر موارد فوق الذکر ، 

.فعالیت واحد منوط به فعال بودن مطب و حضور پزشک می باشد

.رعایت طرح انطباق و موازین شرع اسالمی در این واحد ضروري و بعهده دارنده مجوز می باشد

.نظارت و ارزیابی واحدها بعهده معاونت خواهد بود

.واحد منوط به رعایت قانون آموزش مداوم و ضوابط وزارت می باشدتمدید مجوز 

از تاریخ صدور خواهد بود و نصب اصل مجوز در واحد مذکور الزامی می دو سالاعتبار مجوزهاي صادره 
.باشد

.به هر متقاضی  یا متقاضیان مشترك بیش از یک مجوز داده نمی شود

.پانسمان در تمام ساعات فعالیت واحد الزامی استحضور پزشک و فرد واجد شرایط تزریقات 

در مواردي که عملکرد واحد خالف مقررات قانونی وشرعی بوده و موجب ورود خسارتهاي جسمانی و روانی 
.به بیماران شود به تشخیص وزارت بهداشت مجوز واحد قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود

)معاونت سالمت17/9/86مورخ 102197(
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