
مجموعه آئین نامه هاي

انتظامی رسیدگی به تخلفات 
حرف اي شاغلینصنفی و حرفه

پزشکی



ها و مواد قانونی سبب بروز قصـور پزشـکی و در   نامهبا توجه به اینکه گاهاً عدم آشنایی با شرح وظایف، آیین
شود، لذا توجه همکاران را بـه  هاي کیفري و انتظامی مقرر در قانون مینتیجه منجر به محکومیت به مجازات

: نمایدموارد ذیل جلب می
مجلس شوراي اسالمی کـه  25/1/83قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 43تا 28و مواد 2در اجراي ماده 

با اصالحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به نظور تالش در راستاي 16/8/83در تاریخ 
وق بیمـاران و  پیشبرد و اصالح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقـ 

قـانون سـازمان نظـام پزشـکی     4هاي پزشکی و وابسته موضوع مـاده  اي شاغلین حرفهحقوق صنفی و حرفه
جمهوري اسالمی ایران به شرح مواد آتی در دادسراها، هیاتهاي بدوي انتظامی شهرستانها، هیاتهاي تجدیـد  

. گیردپزشکی مرکز صورت مینظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام

اي تعریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه: فصل اول 
تعریف : قسمت اول

قانون سازمان نظام پزشـکی جمهـوري   28هاي پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده حرفه-1ماده 
پزشـکان، دندانپزشـکان، دکترهـاي    شود عبارتنـد از  اسالمی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می

، مامـایی و سـایر   )اي و متخصص تشـخیص طبـی  حرفه( داروساز و متخصصین و دکتراي علوم آزمایشگاهی 
التحصیالن کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و باالتر شاغل در دار گروه پزشکی، فارغهاي پروانهلیسانسیه

شـنوایی سـنجی، گفتـار درمـانی، ایمونولـوژي، بیوتکنولـوژي،       هاي علوم آزمایشگاهی، بینایی سـنجی،  رشته
رادیولوژي، بیورادیولوژي، رادیو تراپی، پرستاري، مامایی، اطاق عمل، هوشبري، داروسازي، تغذیه، مبـارزه بـا   

هـاي مختلـف بهداشت،توانبخشـی، فیزیـوتراپی، بیوشـیمی      بیماریها، بهداشت کاري دهـان و دنـدان، شـاخه   
ماعی و مددکاري، علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانشناسی بـالینی و کودکـان   پزشکی، خدمات اجت

هاي وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به استثنایی، کایرو پراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه
. اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد

شکی و وابسته موضوع این ماده افرادي هستند که در یکی از مراکز تحقیقـاتی،  هاي پزشاغلین حرفه: تبصره
درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی، وابسته به دولت یا خیریـه یـا حسـب    

ه نامیـد » هاي پزشکی و وابسـته شاغلین حرفه«مورد، مطب یا دفتر کاراشتغال دارند و از این پس به اختصار 
. شوندمی

اي شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه: قسمت دوم
–هاي پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی شاغلین حرفه-2ماده 

. اي خود به کار ببرندسیاسی و اقتصادي بیماران حداکثر تالش ممکن را در حدود وظایف حرفه
هاي پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمـی، شـرعی و قـانونی بـا رعایـت نظامـات       شاغلین حرفه-3ماده 

. انگاري در انجام وظایف قانونی بپرهیزنداي انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهلدولتی، صنفی و حرفه



ار، مگر به موجـب قـانون را   هاي پزشکی و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بیماري بیمشاغلین حرفه-4ماده 
. ندارند
قانون موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا بـه  1هاي پزشکی موضوع ماده شاغلین حرفه-5ماده 

. تشخیص و اعالم سازمان نظام پزشکی، حسب مورد ، انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب، میسر باشد
مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعـالم خواهـد گردیـد    انجام امور خالف شئون پزشکی که-6ماده 

هاي پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجـب هتـک حرمـت    توسط شاغلین حرفه
. شود خودداري کنندجامعه پزشکی می

ساس نظـر  تعیین مصادیق مخارج غیرضروري برا. تحمیل مخارج غیرضروري به بیماران ممنوع است-7ماده 
. باشدهاي انتظامی میکمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیات

ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماري یا وخیم جلوه دادن بیماري ممنوع -8ماده 
تواند به نحو مقتضی بیمار و بسـتگان رادر جریـان خطـرات، وخامـت و عواقـب احتمـالی       است و پزشک می

. ي قرار بدهدبیمار
اي که بـه حالـت اعتیـاد درآیـد ممنـوع اسـت، مگـر در        گردان و مخدر به گونهتجویز داروهاي روان-9ماده 

هاي غیرقابل عالج رنج ببرد یا ضرورت مواردي که بیمار از بیماري روانی یااز دردهاي شدید ناشی از بیماري
. پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند

هاي خدمات پزشکی مصوب هاي پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی تعرفههشاغلین حرف-10ماده 
موضـوع بنـد ك و   (هاي خدمات پزشکی مصوب هیات دولـت  سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه

. را رعایت کنند) قانون3تبصره ماده 
مالی را از بیماران عالوه بر وجوهی هاي پزشکی و وابسته حق ندارند هیچ گونه وجه شاغلین حرفه-11ماده 

. شود، وصول نمایندکه توسط مسئوالن موسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می
هاي پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیري از بیماریهاي واگیر شاغلین حرفه-12ماده 

شـود،  زشکی و یا مراجـع قـانونی ذیـربط اعـالم مـی     یا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پ
. همکاري ممکن و الزم را معمول دارند

جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصـی یـا   -13ماده 
هاي حرفهو بالعکس به منظور استفاده مادي توسط شاغلین... بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و

. پزشکی و وابسته ممنوع است
جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هرنوع تبلیغ گمراه کننده -14ماده 

تبلیغ . هاي گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع استاز طریق رسانه
هـاي پزشـکی و وابسـته، همچنـین نصـب اعالنـات       وي شاغلین حرفهتجاري کاالهاي پزشکی و دارویی از س

. تبلیغی که جنبه تجاري دارند، در محل کار آنها مجاز نیست



اي کـه خـارج از ضـوابط علمـی     انتشار مقاالت و گزارشهاي پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفـه -15ماده 
. استپزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد، ممنوع

هاي پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیـر تائیـد شـده توسـط     استفاده شاغلین حرفه-16ماده 
. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است

مجموعـه  (تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در فارماکوپـه     -17ماده 
هـاي  باشد، بدون توجیه علمی مورد تایید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمناعالم نشده ) دارویی کشور

. باشدعلمی تخصصی مربوط مجاز نمی
پزشک معالج مسوول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثناي موارد ضـروري  -18ماده 

. است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند
د اورژانس از شمول این ماده مستثنی است و پزشک مکلف به انجام هرگونه اقدام درمانی بدون موار–تبصره 

. باشدتوجه به نظرو اذن بیمار و یا همراهان او می
در صورتیکه . در مواردي که مشاوره پزشکی الزم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است-19ماده 

آیـد  کی را درخواست نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل میبیمار یا بستگان او مشاوره پزش
باشد و چنانچه بیمـار یـا بسـتگان او بـدون موافقـت      اجراي دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج می

پزشک معالج، از پزشک دیگري براي درمان بیمار دعوت به عمل آورند، در ایـن صـورت پزشـک معـالج اول     
. از ادامه درمان بیمار در موارد غیراورژانسی خودداري نمایدتواند می

فروش دارو و محصوالت آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشـکی در محـل طبابـت توسـط     -20ماده 
. شاغلین حرف پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است

تفاده داروهاي  تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشـاي  مشخصات و طرز اس–21ماده 
. قابل فهم در نسخه قید شود

. دکتر داروساز موظف به توضیح و درج چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است–تبصره 
.باید براساس شرایط بیمار واصول علمی نسخه نویسی صورت گیردصدور هر نسخه می-22ماده 
. مسئوالن فنی مکلفند در تمام ساعات موظف بر امور فنی مؤسسات پزشکی نظارت کنند-23ماده 
اي ها باید طبق ضابطهها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانهاندازه و سایر مشخصات سرنسخه-24ماده 

. رسدباشد که به تصویب شورایعالی نظام پزشکی می
هـاي وابسـته در مؤسسـات    به کارگیري و استفاده از افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی و حرفـه -25ماده 

. پزشکی و مطب ممنوع است
هاي پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خـود  شاغلین حرفه-26ماده 

. رابه سازمان نظام پزشکی محل اطالع دهند
هاي پزشکی مکلفند در موارد فوریتهـاي پزشـکی اقـدامات مناسـب و الزم را بـراي      اغلین حرفهش-27ماده 

. نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند



مسئوالن فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه مکلفند عالوه بر قـوانین  -28ماده 
اشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشـکی،  هاي مصوب وزارت بهدنامهو مقررات موجود در آیین

. اي ذیربط را رعایت کنندضوابط علمی و حرفه


