
مجموعه آئین نامه هاي

راه اندازي مرکز درمان 
سوء مصرف مواد



تعاریف-فصل اول

به:)شدخواهدنامیدهمرکزنامهآیینایندرمنبعدکه(مصرف مواد سوءدرمانمرکز-1ماده 

وعودازپیشگیريخدماتوزدائیسمدرمانیخدماتارائهامکاناتکهمیگردداطالقمرکزي

بسـتگی بـه مـواد افیـونی بـا     ان ودرمـا و درصورت اخذ مجوز واحـد داروئیرغیهايدرمان

با داروي آگونیست افیونی را)مدتطوالنی(زدائی و نگهدارنده درمان سم،داروهاي آگونیست

درمـان پروتکـل بـا منطبـق بایـد خـدمات ایـن کلیه. باشددارامعتادانسرپائیدرمانبراي

.باشد)گرددمیابالغسالمتمعاونتتوسطکه(موادمصرفسوء

آیین که منبعد در این(داروهاي آگونیست بستگی به مواد افیونی باان وواحد درما-2ماده 
تحت نظر پرسنل درمانی، درمانزیر مجموعه مرکز بوده و :)نامه واحد نامیده خواهد شد

.دهدرا ارائه میافیونیآگونیستداروهايدارنده بانگاهدرمانوزداییسم

شود که زیر نظر مستقیم و با مسئولیت مرکز ثابت یا سیاري گفته میبه: مرکز قمر-3ماده 

از جمله روستاها و حاشیۀ شهرها دسترس مرکز درمان سوءمصرف مواد، در مناطق سخت

که فاقد مراکز دولتی یا متقاضی تأسیس در بخش خصوصی هستند، با شرایطی که در 

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست آمده است، ارائه خدمت 

.نمایدمی

وابسـتگی رفـع بمنظـور درمـانی اقـدامات مجموعـه بـه ): بازگیري(زدائیسم-الف-4ماده 

.دشومیگفته اعتیادآورادموبهفیزیکی

زدائی است کـه بکمـک داروهـاي آنتاگونیسـت     روشی ازسم: سریعسریع وفوقزدائیسم-ب

و کمتـر  ) سریع(روز 2-3زدائی را به یا بیهوشی، دورة سم(Sedation)زائیافیونی و رخوت

.دهندکاهش می)فوق سریع(ساعت 12از 

ازپیشـگیري جهـت غیرداروئـی وداروئـی اقـدامات مجموعـه بـه :ازعودپیشگیري-5ماده 

.میشوداطالقاعتیادآورموادمجددمصرف



بـا داروهـاي   )مـاه 6بیشـتر از  (مـدت  به درمان طوالنی): جایگزین(درمان نگهدارنده -6ماده 

انجامـد و هـدف آن جلـوگیري از مصـرف     شود که بعضاً سالها بطول میافیونی گفته میشبه

. باشدقانونی مواد افیونی  توسط بیمار میغیر

مـواد مصـرف سـوء درمـان پروتکـل درعودازپیشگیريوزدائیسمهايروشمشروح

.استآمده

مطابق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با فیونیاآگونیستدارويتعریف -7ماده 
.باشدداروهاي آگونیست می

نامه به اختصار وزارت و به به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این آیین-8ماده 

خواهـد  اختصار دانشگاه اطـالق  بهدرمانیبهداشتیوخدماتپزشکیعلومدانشکده/دانشگاه

. شد

برداريبهرهوتأسیسایطرش-دومفصل
.ها خواهد بودنامه تأسیس درمانگاهمطابق با آیینتأسیساجازه-9ماده 

تواند به تنهائی نیز متقاضی تأسیس مرکز باشد لکن در مورد دیگر هر پزشک می-تبصره

.ها رفتار خواهد شدنامه تأسیس درمانگاهآئین3ذیل ماده 1متقاضیان مطابق تبصره 

هاي ، بیمارستانعمومیهايبیمارستانهمۀ، 9وه بر متقاضیان مشمول مادة عال-10ماده 
هـاي  و درمانگـاه توانبخشـی مراکزجـامع ، عمـومی هايدرمانگاه،روانواعصابتخصصی

تقاضـا  رامصـرف مـواد  سـوء درمانبخشافزایشتوانندمیتخصصی مغز اعصاب و روان 
.نمایند

مراکـز بهداشـتی درمـانی مرجـع یـا      (بیماریهاي رفتاري دانشگاه مراکز مشاوره-تبصره
کشـور، مراکـز   ها و اقدامات تـأمینی و تربیتـی   سازمان زندانهاي ، درمانگاه)درمانگاه مثلثی

و مراکـز گـذري   ) دولتـی و خصوصـی  (سازمان بهزیستی کشـور  و بازتوانی معتاداندرمان
معادل مرکز ارزیابی شـده و نیـازي بـه اخـذ پروانـه      (DIC)ان خیابانیرسانی به معتادکمک
.اندازي واحد الزامی استبرداري مرکز ندارند، لکن براي آنها اخذ مجوز راهبهره



تـأمین تجهیـزات عمـومی و ملزومـات پزشـکی و      منوط بـه برداريبهرهمجوز-11ماده 

و تأییـد  (مؤسسـان  / نامه توسـط مؤسـس  همچنین رعایت سایر اصول مورد توجه این آیین
مربوطـه مقـررات وضـوابط بهتوجهباتجهیزاتوپرسنلی،بهداشتی،ساختمانیوضعیت

.بودخواهد)وزارتتوسط

بیمارسـتانی مراکزدرصرفاً(URD)و فوق سریع )RD(سریعزدائیسمدرمان -12ماده 

.استمیسرمصرف مواد و با شرایط مندرج در پروتکل درمان سوء

هـاي تخصصـی اعصـاب و روان بـا     هاي عمومی و بیمارسـتان تنها بیمارستان-13ماده 

تسلیم تقاضا به معاونت درمان دانشـگاه ذیـربط و متعاقبـاً بررسـی و تصـویب کمیسـیون       

مصرف مواد به پروانه تأسیس و رعایت جهت اضافه نمودن مرکز درمان سوء20دة قانونی ما

URDزدائـی بیمـاران بـه روش    توانند اقدام به سـم مفاد پروتکل درمان سوءمصرف مواد می

. بنمایند

مؤسسان همزمان متقاضی درمان با داروهاي آگونیست افیونی / چنانچه مؤسس-14ماده 

.اي دریافت کندنامه باید مجوز جداگانهاین آیین8ل نیز باشند، مطابق با فص

مؤسسان/مؤسسوظایفشرایط و _سوم فصل

ها خواهد نامه تأسیس درمانگاهمؤسسان مطابق آیین/ شرایط و وظایف مؤسس-15ماده
.بود

مرکزفنییا مسئوالنمسئولوظایفوشرایط_چهارم فصل

:شرایط-الف

ها باید نامه تأسیس درمانگاهمسئول فنی مرکز عالوه بر شرایط مندرج در آیین-16ماده 
.باشددیدهدورهیا پزشکروانپزشکیمتخصص

:بشرح زیر استپزشکاننیازموردآموزشیدورة-17ماده 



مدونبرنامهوفق)ساعت20برمشتمل(روزه3نظريکارگاهیآموزشدورةیک-
یا )3301095کدو3301094کد(دانشجوئیاموروآموزشیمعاونتمصوبآموزشی

هاي آموزشی مشابه چنانچه توسط معاونت آموزشی و امور دانشجویی معادل کدهاي دوره
.فوق ارزیابی گردد

وفق موادمصرفسوءدرمانآموزشی منتخب مراکزدرروزه14عملیآموزشدورةیک-
مراکز منتخب جهت آموزش (پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست 

مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه سوءعملی، همه ساله توسط ادارة پیشگیري و درمان 
).گرددمعرفی می
بایدآموزشیسرفصلرعایتنظرازروزه3نظري آموزشیهايدورهگواهی-1تبصره

بدیهی است که گواهی صادره .برسدمحل برگزاري دورهدانشگاهآموزشیمعاونتتأییدهب
هاي سراسر کشور قابل پذیرش براي معاونت درمان دانشگاهمعاونت آموزشی هر دانشگاه

. خواهد بود
روزه نظري براي روانپزشکان الزامی نبوده لکن 3گذراندن دوره آموزشی -2تبصره
.روزه براي آنان الزامی است14وره آموزشی عملی گذراندن د

روزه صادره توسط هریک از مراکز 14هاي آموزشی عملی گواهی دوره-3تبصره
.ها مورد قبول خواهد بودآموزشی منتخب، در معاونت درمان همۀ دانشگاه

50حداقلبایدخودسالۀ5بازآموزيهايدورهدر،مرکزمسؤل فنیپزشک-4تبصره
وروانپزشکیاعتیاد،آموزشی در زمینۀ هايبرنامهبهرابازآموزيمدونبرنامۀازامتیاز

. دهنداختصاص)هپاتیتوایدز(عفونی
:وظایف-ب

ها خواهد بود بعالوه مسئول فنـی مرکـز بایـد    نامه تأسیس درمانگاهمطابق با آیین-18ماده 

.را تعهد نمایدوزارت درمانی اینهاي اجراي پروتکلکتباً  

انسانینیرويادرشرایط و وظایف ک_پنجمفصل

:شرایط-الف



زیـر افرادشاملنفر3حداقلباید)کاريتنوبهرازاءبه(مرکزدرمانیپرسنل-19ماده 

.باشد

نفریکحداقلدیدهدورهپزشکیاروانپزشک-

یـک حداقلدیده دوره)کارشناسی یا باالترواجد مدرك(مشاوره / بالینیروانشناس-

نفر

نفریکحداقلبهیار/پرستار-

.شود ولی الزامی نیستتوصیه میاجتماعیمددکارحضور 

نامـه تأسـیس   پزشکان شاغل در مرکز عالوه بر شـرایط کلـی منـدرج در آیـین    -20ماده 

.باشد)17مطابق ماده (ها باید روانپزشک یا پزشک دوره دیده درمانگاه

زیـر بشـرح مشـاوره / بـالینی روانشـناس براينظرموردآموزشیهايدوره-21ماده 

:است

معاونـت آموزشـی مـدون برنامـه وفـق )سـاعت 16(نظـري کارگـاهی آموزشیدورة-

دانشجوئیاموروآموزشی

آموزشیمعاونتآموزشیمدونبرنامهوفق)ساعت8(عملیکارگاهیآموزشیدورة-
ساله توسط ادارة پیشگیري و مراکز منتخب جهت آموزش عملی، همه(دانشجوئیامورو

).گرددها معرفی میمصرف مواد به معاونت درمان دانشگاهسوءدرمان 
قرارداديروانپزشکازجهت مشاوره،دائمیروانپزشکدرصورت نداشتن-تبصره

درروانپزشکعدم حضورصورتاما در (دشواستفادهدر مرکز)غیرحضوري/ حضوري(
همجوار به شهرستانارجاع را با برگۀ توان بیماربهداشت  درمان شهرستان،  میشبکه 
).نموداعزام 
:وظایف-ب

.باشدوظیفه پزشک درمان بیماران مطابق پروتکل درمان سوءمصرف مواد می-22ماده 
:باشدشامل موارد زیر میدیده مشاوره دوره/ وظایف روانشناس بالینی-23ماده 



-3نیازدرصورتآسیبکاهشمشاورة-2عودازپیشگیريواعتیادمشاورة-1
خانوادهآموزش

HIVون آزمپسوپیشمشاورة- 5درمانیگروهانجاموگروههدایت-4

. باشددر حیطۀ شرح وظایف مصوب میپزشکدستوراتاجرايپرستاروظیفۀ-24ماده 
محیطومنزلبازدیدنیازدرصورتوبیمارانپیگیريمددکار اجتماعیوظیفۀ-25ماده 

.باشدو کمک به رفع مشکالت اجتماعی بیمار میکار

و تجهیزاتیسیساتیأت،ساختمانیشرایط_ششمفصل
ها نامه تأسیس درمانگاهشرایط ساختمانی و تأسیساتی مرکز مطابق با آیین-26ماده 

8و شامل اتاق معاینه پزشک به متراژ حداقل (مترمربع 70بوده، لکن حداقل سطح کلی زیربنا 
مترمربع، اتاق 8مترمربع، اتاق دارو حداقل 8مشاوره حداقل /مترمربع، اتاق روانشناس

مترمربع، اتاق انتظار با قابلیت  استفاده جهت 10اري و احیاء حداقل هاي پرستمراقبت
محدود خواهد )هاي بهداشتیمترمربع و سرویس16درمانی در ساعات خاص حداقل  گروه

.بود
.مرکز باید به وسایل کامل احیاء مجهز باشد-تبصره

عمومیمقررات_هفتم فصل
فعالیت . خواهد بود)عصر/ صبح (ک نوبت کاري حداقل ساعات فعالیت مرکز ی-27ماده 

.مرکز در نوبت کاري شب مجاز نیست
.ها خواهد بودنامه تأسیس درمانگاهدیگر مقررات عمومی مطابق با آیین-28ماده 

درمان با داروهاي آگونیست افیونی-فصل هشتم

تنهـا در مرکـز و یـا    زدائی و نگهدارنده با داروهاي آگونیست افیونیدرمان سم-29ماده 

و واجد شرایط منـدرج در  شود، معادل مرکز ارزیابی می10مرکزي که طبق تبصره ذیل ماده 

.بودپذیر خواهد، امکاناین فصل باشد

معـادل  10مراکز درمان سوءمصرف مواد و مراکزي که طبق تبصره ذیل مـاده  -30ماده 
هدارنده با داروهاي آگونیست افیـونی بایـد   زدائی و نگبراي درمان سماندمرکز ارزیابی شده



اي به نام واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهـاي آگونیسـت را اخـذ    مجوز جداگانه
.نمایند

اي کمیتـۀ منطقـه  «اي بـه نـام    براي درمان با داروهاي آگونیست افیونی کمیتـه -31ماده 

متشکل از معاون (» با داروهاي آگونیستنظارت بر واحدهاي درمان وابستگی به مواد افیونی 
مدیر داروي دانشگاه، معـاون  /درمان دانشگاه بعنوان رئیس، معاون بهداشتی دانشگاه، معاون

مدیر گروه روانپزشکی یا یک روانپزشک با حکم ریاست دانشگاه ، پیشگیري بهزیستی استان
خـود را در خصـوص   تشـکیل و نظـر مشـورتی    ) و مدیر درمان دانشگاه بعنوان دبیر کمیتـه 

صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق برآورد پروتکل درمان وابستگی به 

رونـد  . اعـالم خواهـد کـرد   20مواد افیونی با داروهاي آگونیست به کمیسیون قـانونی مـاده   

نظارت کمیته مستمر بوده و در طول سال نیـز تـداوم خواهـد داشـت و نتـایج آن در تمدیـد       

هـاي مربوطـه نیـز    ترکیب تـیم نظـارتی و سیاسـت   . فعالیت واحدها موثر خواهد بودساالنه 

.نامیده خواهد شد31کمیته مذکور به اختصار کمیتۀ ماده . مطابق مصوبات کمیته خواهد بود

بایست حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهـد و درخواسـتهاي   می31کمیتۀ ماده -تبصره

.نی حداکثر دوماه بررسی و اعالم نظر نمایدمتقاضیان واحد را با فرجه زما

، )واحد به ازاء جمعیت(و دولتی از خصوصی اندازي واحد اعم معیارجمعیتی راه-32ماده 

جغرافیائی از واحد مجاور مطابق مفـاد پروتکـل درمـان    و حداقل فاصله )3و 2، 1(واحد رتبۀ

.وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست خواهد بود

به (هاي باالتر و براي ارتقاء به رتبهشوداندازي میراه3در ابتدا واحد با رتبه-33ماده 
گی به مواد افیونی با داروهاي باید شرایط مندرج در پروتکل درمان وابست)1و 2ترتیب 

توان ، می)فعلیفعال پایلوت ازجمله در واحدهاي(خاص در شرایط. آگونیست را احراز نماید

.صادر نمود1و 2، مجوز واحد با رتبۀ 31با تصویب کمیتۀ ماده 

هاي دولتی و خصوصی که تاکنون مجاز به درمان سوءمصرف مراکز و درمانگاه-34ماده 
با داروهاي آگونیست افیونی بوده و سهمیۀ داروي آگونیست افیونی دریافت مواد



دارو دانشگاه مربوطه موظفند تقاضاي /اند، از زمان اعالم کتبی معاونت درماننمودهمی
. اندازي مرکز و واحد را به معاونت درمان دانشگاه ارائه نمایندراه

، همچنین )دولتی(ها دانشگاهمتادونطرح )پایلوت(آزمایشیهايدرمانگاه-1تبصره
که از دفتر سالمت ، متادونطرح)پایلوت(آزمایشیيهاي خصوصی و مطبهادرمانگاه

پس از ابالغ این ماه6موظفند تا حداکثر اند، روانی اجتماعی و مدارس مجوز اخذ نموده
و قدام نماینددانشگاه ااز اندازي مرکز و مجوز واحد پروانۀ راهبه اخذ نسبت نامه آیین

اندازي واحد میسر نگردید، معاونت درمان ، راه)ماه6(چنانچه به هر دلیلی در زمان مقرر 
موظف به ساماندهی بیمارانی که تحت درمان نگهدارنده با داروي آگونیست مربوطهدانشگاه 

.باشداند، میافیونی بوده
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مراکز هاسازمان زندانهاي درمانگاه-2تبصره

پس از یکسال موظفند تا حداکثر و بازتوانی معتادان سازمان بهزیستی کشور درماندولتی
این مهلت زمانی براي آن . قدام نماینددانشگاه ااز مجوز واحد به اخذ نسبت نامه ابالغ این آیین
که بر اساس سازمان بهزیستی کشور و بازتوانی معتاداندرمانخصوصیز دسته از مراک

.خواهد بودماه6ند،امازاد بر نیاز شناخته نشده31نظر کمیتۀ ماده 
تمام مراکز و متقاضیان تأسیس واحدها از جمله مراکز مشمول تبصره ذیل -3تبصره 

رسیده در زمان انتظار براي 31ۀ ماده که تقاضاي تأسیس واحد آنها به تأیید کمیت10ماده 
سپري شدن مراحل اداري صدور مجوز واحد نیز، موظف به سپردن تعهد کتبی رعایت 
پروتکل درمان سوءمصرف مواد و پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي 

. باشندآگونیست می
سـالمت  / سط معاون درمـان دانشگاه تو31مجوز واحد پس از تأیید کمیتۀ ماده -35ماده 

موضـوع ایـن   هـاي نمونه مجوز،وزارتهاي ادارة صدور پروانه. دانشگاه  صادر خواهد شد

.نامه را طراحی خواهد نمودآیین

دسـترس از جملـه روسـتاها و    جهت ارائه خدمت به معتـادان در منـاطق سـخت   -36ماده 

حاشیۀ شهرها که فاقد مراکز دولتی یا متقاضی تأسیس در بخش خصوصـی هسـتند، کمیتـۀ    

اندازي یک یـا چنـد واحـد    تواند بسته به نیاز، از میان واحدهاي فعال داوطلب، راهمی31مادة 

جزئیات در پروتکـل درمـان   (پیشنهاد نماید 20یسیون قانونی ماده قمر را در آن مناطق به کم
).وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست آمده است



، واحـد اعتبار مجـوز ها و نامه تأسیس درمانگاهاعتبار مجوز مرکز مطابق آیین-37ماده 

وابستگی به مواد افیـونی  پروتکل درمان به اجراي دقیق مفادتمدید آن منوطیکساله بوده و

.خواهد بودمربوطهازطریق دانشگاه، نامهآییناینرعایت ضوابطوبا داروهاي آگونیست

باشـد  مسئول واحد  همان  مسئول فنی مرکز می: واحدشرایط و وظایف مسئول_38ماده 
لذا مسئول واحد عالوه بر شرایط و وظـایف ذکـر شـده در    . که داراي مجوز واحد خواهد بود

.باید واجد موارد ذیل باشد4فصل 
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با هاي آموزشی را وفق باید دوره: شرایط-الف

هاي ذیل آن گذرانده باشد و تبصره17در مراکز منتخب مندرج در ماده داروهاي آگونیست 
اندازي مرکز بدیهی است مسئوالن فنی مراکز قبالً دوره آموزشی مذکور را جهت راه(

معادل مرکز ارزیابی 10اند لکن مسئوالن فنی مراکزي که طبق تبصره ذیل ماده گذرانده
).هاي ذیل آن را بگذرانندو تبصره17ابق ماده شود موظفند آموزشهاي نظري و عملی مطمی

:وظایف-ب
را پروتکـل درمـان وابسـتگی بـه مـواد افیـونی بـا داروهـاي آگونیسـت         رعایت مفاد-1

.نمایدبطورکتبی تعهد

موارد قانونی شاملحقوقی ورعایت موازینپزشکی واحد وفنیامورباید مسئولیت -2

:زیر را بعهده گیرد

اي آگونیست ازمدیریت دارویی دانشگاه مربوطههگرفتن داروتحویل-

نظارت بر تجویز داروهاي آگونیست افیونی-

مواد طبقپروتکل درمان وابستگی به(پرسنلحضورآگونیست دري ه داروئارابرنظارت-
)آگونیستافیونی با داروهاي

ي آگونیست به منزلنظارت بر نحوه درمان بیماران و شرایط بردن دارو-

مصرف داروي آگونیسـت بـه مـدیریت دارو و غـذا     کتبی ماهانهصحیح ه گزارشئارا-

اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارتدانشگاه مربوطه و 



طبق پروتکل درمان وابستگی بـه  (در واحدآسیبکاهشتسایر اقداماانجامبرنظارت-
)آگونیستمواد افیونی با داروهاي 

تحویل گرفتن دفتر ثبت داروهاي مخدر از مدیریت دارویی دانشگاه-

نظارت بر چگونگی ثبت داروهاي آگونیست افیونی مصرفی در دفتر ثبت داروهاي مخدر-

ارائه دفتر ثبت داروهاي مخدر به دانشگاه هنگام گرفتن مجدد سهمیه داروهاي آگونیست -

افیونی

انـد  معادل مرکز ارزیابی شده10زي که طبق تبصره ذیل ماده مسئوالن فنی مراک-تبصره

پروتکل درمان سوءمصرف مـواد وپروتکـل درمـان وابسـتگی بـه مـواد       رعایت مفادموظفند

.دننمایبطورکتبی تعهدرا افیونی با داروهاي آگونیست

:واحدشاغل درشرایط و وظایف پزشکان -39ماده 

بق پروتکـل درمـان وابسـتگی بـه مـواد افیـونی بـا        ط(هاي آموزشیدوره:  شرایط-الف
.را گذرانده باشند)داروهاي آگونیست

:وظایف-ب
تعهد اًکتبرا پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیسترعایت مفاد -

.نماید

.تحت نظارت مسئول واحد انجام وظیفه نماید-

معـادل مرکـز ارزیـابی    10پزشکان شاغل در مراکزي که طبق تبصره ذیل مـاده  -تبصره

هاي ذیـل آن را بگذراننـد   و تبصره17اند موظفند آموزشهاي نظري و عملی مطابق ماده شده

پروتکـل درمـان سوءمصـرف مـواد     رعایت مفادهمچنین ملزم به سپردن تعهد کتبی مبنی بر 

.باشندمیواد افیونی با داروهاي آگونیستوپروتکل درمان وابستگی به م

: کادر نیروي انسانی-40ماده 
.همان کادر نیروي انسانی مرکز کفایت میکند-



بــر مســئول فنــی، حــداقل یــک در روزهــاي تعطیــل واحــد دایــر بــوده  و بایــد عــالوه-

.بهیار حضور داشته باشد/پرستار

معـادل مرکـز   10تبصـره ذیـل مـاده    شرایط نیروي انسانی مراکزي که طبـق  -1تبصره

.نامه باشدشود باید حداقل مطابق فصل پنجم آئینارزیابی می

مطابق پروتکل درمـان وابسـتگی بـه مـواد     1و 2پرسنل درمانی واحد با رتبه -2تبصره

. افیونی با داروهاي آگونیست خواهدبود

:رد زیر باشدعالوه بر امکانات مرکز باید شامل مواامکانات واحد-41ماده 
هاي آگونیست افیونی و همچنین مکـان مناسـب جهـت    جهت نگهداري قرصاوصندوقگ-

نگهداري شربت آگونیست

به شبکه اینترنت جهت گزارش هفتگی موارد درمان بـه مرکـز   دسترسیامکان رایانه با-

اي وزارترایانه

هاي متادونابزار مورد نیاز براي پودر کردن قرص-

بـردن  دار بـراي ظرف دروواحددرآبو متادون تهیه محلول مصرف براي یکبارلیوان -

به منزل دارو 

تخلفات_نهمفصل

ضوابطازوغیرهفنیمسئول،مؤسسان/ مؤسسازاعممرکزنمسئوالچنانچه-42ماده 
وزارتتوسطابالغیاجرائی -علمیهايدستورالعملیاونامهآیینایندرشدهتعیین
:دشخواهدرفتارذیلترتیببهنمایندتخطی

دانشـگاه یـا وزارتتوسـط بازرسـی صورتجلسـۀ درموضوعقیدباشفاهیتذکر-فلا

مربوطه

نوبتدوتامربوطهدانشگاهیاوزارتتوسطکتبیتذکر -ب

)براي واحد(قطع سهمیه داروي آگونیست افیونی -ج



31وزارت یا کمیتۀ ماده توسطدائم مجوز واحدموقت یا لغو-د

31کمیتۀ ماده وزارت یامرکز توسطدائم مجوز موقت یا لغو–ه

کتبی قبلی، تخلفـات افـراد   / اخطارهاي شفاهیدرصورت تکرار تخلفات و عدم توجه به-و

قـانون تعزیـرات یـا مراجـع     11توسط وزارت یا دانشگاه حسب مـورد بـه کمیسـیون مـاده     

. شودصالح قضائی ارجاع میذي

ـ اندازي شدهراه10واحدهایی که در مراکز مشمول تبصره ذیل ماده -1تبصره  ز از اند، نی

.و وزارت خواهند بود31بعد نظارتی زیر نظر  معاونت درمان دانشگاه، کمیتۀ ماده 

ضـوابط بـا منطبـق راتخلفمواردبایددانشگاه مربوطهوزارت یابازرسان-2تبصره

مربوطـه مکاتباتوصورتجلساتدرمشخصبطوروهادستورالعملوهانامهآیینقانونی،

.نمایندقید

داروي آگونیست افیونی توسـط  یا فروش غیرقانونی در صورت احراز خروج -3تبصره 

مسـئول واحـد بـوده و مطـابق     خاطی، متوجـه  آن عالوه بر شخصکارکنان واحد، مسئولیت

مراجـع ذیصـالح قـانونی    بـه  دانشگاهمواد مخدر، موضوع توسط وزارت یاباقانون مبارزه 

.شودارجاع می


