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  آئین نامه تاسیس درمانگاهها
  :تعاریف) فصل اول

ـ درمانگاه به موسسه اي اطالق می شود که بطور شبانه روزي بیماران سرپایی را براي درمان می پـذیرد و  1ماده

ساعت تحت نظر قرار داد و در صـورت   24درآن محل می توان موارد فوري یا نیازمند کمکهاي ویژه را حداکثر 

طول این مدت هماهنگی الزم جهت بایستی در داشتن مشکالت خاص و نیازمند به خدمات بیشتر،عدم بهبودي و 

  .فراهم گردد در صورت لزومخذپذیرش واعزام به بیمارستان،ا

و بـه  » وزارت «درمان و آمـوزش پزشـکی   منظـور اختصـار بـه وزارت بهداشـت،     ـ در این آیین نامه بـه 1: تبصره

و بـه کمیسـیون تشـخیص    » دانشـکده / دانشگاه « ـ درمانی ی و خدمات بهداشتیدانشگاه یا دانشکده علوم پزشک

قانون مربوط به مقررات اموز پزشکی و دارویی و مواد خودنی و آشامیدنی مصوب  20امور پزشکی موضوع ماده 

» قانونیپروانه هاي «و به پروانه هاي تاسیس و مسئوالن فنی » کمیسیون قانونی«) با اصالحات بعدي(  1334سال 

  .گفته می شود

ـ درمانگاه هایی که تاکنون از عناوین کلینیک یا پلی کلینیک استفاده می کرده انـد از ایـن بـه بعـد فقـط      2تبصره

  .بوده و مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند» درمانگاه « مجاز به استفاده از نام

  .مومی و تخصصی تقسیم می گردند ـ درمانگاهها بر حسب نوع فعالیت به درمانگاه هاي ع3تبصره 

ـ درمانگاه تخصصی موسسه اي است به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در یکی از رشـته هـاي   4تبصره 

و یـا تشـخیص و درمـان یـک یـا چنـد بیمـاري        .) …نظیر درمانگاه تخصصی قلـب و عـروق و   ( تخصصی پزشکی 

ه متخصصـین رشـته هـاي مختلـف در آن همکـاري مـی       ک) …نظیر درمانگاه تخصصی بیماري دیابت و ( مشخص 

  .نمایند وطبق ضوابط موضوع آیین نامه هاي مربوط تاسیس می شود
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خواهـد     مطابق آئین نامـه مربـوط   ) عمومی و تخصصی(ـ شرایط تاسیس درمانگاههاي دندان پزشکی   5تبصره 

  .بود

شـاغل گردنـد کـه    ) آموزشـی یـا درمـانی    (لتی ـ پزشکانی می توانند در درمانگاههاي وابسته به مراکز دو2ماده 

داري شرایط استخدامی و پروانه پزشکی بوده و خدمات تمامی بیمه هاي کشور و دریافـت حـق الزحمـه اي کـه     

  .طبق تعرفه هاي مراکز دولتی تعیین شده اند را بپذیرند

  :شرایط تاسیس و بهره برداري) فصل دوم

درمانگاه به کلیه افراد حقیقی یا حقـوقی کـه صـالحیت آنـان بـه تاییـد       ) موافقت اصولی ( ـ اجازه تاسیس 3ماده 

کمیسیون قانونی رسیده باشد در چارچوب نظام سطح بندي خدمات و ضوابط تعیین شـده داده مـی شـود و الزم    

است هنگام بهره برداري جهت کلیه نوبتهاي کاري پزشک واجد شرایط بعنوان مسئول فنی درمانگاه و همچنـین  

  .زشکی و پیراپزشکی الزم معرفی گرددکادر پ

از گروه پزشکی )نصف بعالوه یک(نفره از آنها  3نفر بوده و  5ـ متقاضیان تاسیس درمانگاه باید حداقل 1تبصره

بقیه اعضـا مـی تواننـد از سـایر افـراد حقیقـی و حقـوقی        . و پیراپزشکی جویاي کار از مقطع کاردانی به باال باشند

  .باشند

م سهام داران درمانگاه بایستی از فارغ التحصیالن گروه پزشکی و پیراپزشکی باشـند ضـمنا هـر    ـ دو سو2تبصره

  .فرد می تواند حداکثر در دو موسسه پزشکی سهام دار شود 

ـ به هر فرد واجد شرایط و صالحیت بیش از یک پروانه تاسیس داده نمـی شـود و هـر فـرد مـی توانـد       3تبصره 

  .به عنوان موسس عضویت داشته باشد) ورت حقیقی و حقوقیبص(حداکثر در دوموسسه پزشکی

ـ مدت اعتبار ، تمدید یا لغو موافقت اصولی مطابق مفاد قرارداد تاسیس منعقده بین موسس و وزارت از 4تبصره 

  .سال بوده وپس از آن در صورت عدم راه اندازي درمانگاه، لغو می شود 2تاریخ صدور حداکثر به مدت 
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یا لغو موفقت اصولی پس از مدت مزبور منوط به موافقت کمیسیون قانونی و حداکثر به مـدت   ـ تمدید5تبصره 

  .ماه خواهد بود 6

ـ در مواردي که یکی از موسسین یا چند نفر از آنها فوت نمایند ویا به تشخیص کمیسیون قانونی قادر به   4ماده 

که نبایستی  از دو سال تجاوز نماید بایسـتی فـرد    انجام وظایف محوله در درمانگاه نباشند ، طی تشریفات معرفی

یا افراد واجد صالحیت از طرف سایر موسسین و یا وراث قانونی آنها معرفی شوند تا پـس از تائیـد صـالحیت از    

سوي کمیسیون قانونی پروانه تاسیس با عضویت فـرد معرفـی شـده صـادر گـردد و در طـول ایـن مـدت سـایر          

می توانند درمانگاه را اداره نموده و وظایف موسـس یـا موسسـین قبلـی را بعهـده       موسسین یا مسئوالن فنی نیز

  .بگیرند تا پروانه تاسیس بنام افراد جدید صادر شود

ـ پس از انقضاء مهلت قانونی مزبور پروانه تاسیس فرد لغو ویا امتیاز تاسیس موسس از پروانه تاسـیس  1تبصره 

  .مشترك حذف خواهد شد

دانشـکده مربوطـه اطـالع داده    / وارد یاد شده بایستی بالفاصله کتبا به معاونت درمان دانشگاهـ تمامی م2تبصره 

  .شود

ـ بهره برداري از درمانگاه و شروع بکار آن پس از اخذ موافقت اصولی منوط به معرفی مسئول فنی واجـد  5ماده 

کمیسـیون قـانونی و معرفـی     واحـراز صـالحیت آنـان  توسـط    ) حداقل دو نفـر (شرایط جهت کلیه نوبتهاي کاري 

همکاران پزشک و پیراپزشک و سایر افراد فنی واجد شرایط جویاي کار و صدور پروانه تاسیس و مسـئول فنـی   

دانشـکده  / توسط وزارت واخذ سایر مجوزهاي الزم از جمله تاییدیه نقشه ساختمانی توسط دفتر فنی و دانشـگاه 

  .می باشد.... مربوطه و 

مسئول فنی ، پزشکان (کادر پزشکی و پیراپزشکی % 50پروانه بهره برداري معرفی حداقل ـ براي اخذ 1تبصره 

خصوصـی ، خیریـه،    از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویاي کار که در مراکـز دولتـی،  ) و پیرا پزشکی

  .ارگانها و نهادها هیچ نوع اشتغال نداشته باشند براي تمامی نوبت هاي کاري ضروري است
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مدارك «ـ مسئولین پذیرش و بایگانی مرکز بایستی از بین افراد جویاي کار رشته کارشناسی یا کاردانی 2صره تب

در صورت نبودن داوطلب، استفاده از سایررشته هـاي حـرف وابسـته پزشـکی     .(انتخاب و معرفی شوند» پزشکی

  )نظیر پرستاري بالمانع است

براي کلیه پزشکان و پیراپزشکانی که در کلیـه مراکـز درمـانی     ـ رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاري3تبصره 

  .فعالیت می کنند الزامی است و اجازه فعالیت همزمان نیز داده نمی شود

در همـان نوبـت کـاري نمـی     ) مسئول فنی و پزشک همکـار (ـ پزشکانیکه در درمانگاه فعالیت می نمایند 4تبصره

بیمارسـتان،  (ضـمنا حـداکثر مـی تواننـد بـا دو موسسـه درمـانی         توانند  در مرکز دیگري فعالیـت داشـته باشـند   

  .همکاري داشته باشند...) درمانگاه

ـ مسئولین فنی درمانگاه می توانند جزو موسسین درمانگاه نیز باشند وعکس این موضـوع نیـز بـه شـرط     6ماده 

ر دو نوبـت کـاري بـوده و    در هر حال هرفرد فقط می تواند مسئول فنـی حـداکث  . احراز شرایط الزم بالمانع است

  .براي سایر نوبتهاي کاري بایستی مسئول فنی جداگانه معرفی گردد

  .ـ مسئولین فنی باید در تمامی ساعات نوبت کاري خود در درمانگاه حاضر باشند1تبصره 

) عمومی و متخصـص (ـ رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب در بکارگیري پزشکان 2تبصره 

  .ه عنوان مسئول فنی و یا پزشک همکار الزامی استب

غیـر  ... ـ اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاهها نمی تواننـد در بیمارسـتانها، درمانگاههـا، و   3تبصره 

  .سازمانی خود فعالیت نمایند

  .ـ شروع بکار درمانگاه بدون داشتن پروانه بهره برداري ممنوع می باشد4تبصره 

جهـت ارائـه خـدمات در رشـته     ) عمومی و متخصـص ( پزشک  3هر درمانگاه عمومی باید حداقل داراي ـ 7ماده 

  .هاي پزشکی عمومی ، تخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر به انتخاب موسسین باشد
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ـ در صورت عدم امکان معرفی وحضور متخصص داخلی با تایید دانشگاه یـا دانشـکده مربوطـه، حسـب     1تبصره

  .در کمیسیون قانونی مطرح و تصمیم گیري خواهد شد مورد موضوع

ـ در کلیه مراحل درخواست صدور مجوز تاسیس درمانگـاه و تمدیـد آن تسـلیم گواهیهـاي عـدم سـوء       2تبصره 

  .پیشنیه و اعتیاد براي کلیه موسسین و مسئوالن فنی الزامی است

حل کار مناسب، لوازم و پرسنل مورد نیـاز  ـ درمانگاه بر حسب خدمات پزشکی که ارائه می دهد بایستی م8ماده 

  .مربوطه را داشته باشد 

ـ درمانگاه اگر داراي آزمایشگاه ، رادیولـوژي ، داروخانـه و یـا سـایر واحـد هـاي پاراکلینیـک باشـد بایـد          9ماده

موسسان و و مسئوالن فنی صاحب صالحیت مرتبط را طبق شرایط مقرر براي هر کدام معرفی و پروانه مسئولیت 

ریافت دارد کلیه واحد هاي فوق الذکر اجزاي الینفک پروانه تاسیس درمانگاه می باشـند و بـه هـیچ وجـه نمـی      د

  .توانند از این حق مکتسبه در بیرون از درمانگاه استفاده کنند  

 در چارچوب.... ـ افزایش بخش هاي پاراکلینیک نظیر داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژي ، فیزیوتراپی و1تبصره 

سطح بندي خدمات و مقررات هر یک از آیین نامه هاي مربوطه و پس از تصویب در کمیسیون قانونی مربوطـه  

  .ممکن خواهد بود

ـ درمانگاههاي فاقد داروخانه فقط می توانند داروهـاي اورژانسـی را بـراي مـوارد فـوریتی در قفسـه اي       2تبصره 

  .بیمار بدهندنگهداري نمایند و باید نسخه داروي مصرف شده را به 

ـ در صورتی که مسئول فنی درمانگاه و هر یک از بخشهاي پاراکلینیک نخواهد بکار ادامـه دهـد بایسـتی    10ماده

دانشکده مربوطه و موسس یا موسسـان درمانگـاه اعـالم نمایـد و در طـی      / مراتب را کتبا دو ماه قبل به دانشگاه 

شرایط دیگري را معرفی نماینـد تـا پـس از بررسـی و      مدت مذکور مؤسسان درمانگاه موظفند مسئول فنی واجد

  .شودات پروانه مسئولیت فنی جدید صادرتائید صالحیت وي توسط کمیسیون قانونی برابر مقرر
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تبصره ـ در صورت عدم امکان بررسی صالحیت مسئول فنـی جدیـد در مـدت مذکورتوسـط کمیسـیون قـانونی،        

  .توسط موسس یا موسسان الزامی است ) حداکثر سه ماه (معرفی یکنفر جانشین واجد شرایط بطور موقت 

  :شرایط ساختمانی ـ تجهیزاتی ـ ویرسنلی) فصل سوم

ـ ساختمان درمانگاه و تعداد اطاق ها وکلیه شرایط الزم براي تهویه، نور، سیستم هاي حرارتی و برودتی 11ماده 

دانشـکده مربوطـه قـرار    / زارت یـا دانشـگاه  باید منطبق با اصول بهداشتی و فنی بوده و مورد قبـول و تصـویب و  

  .گیرد

ـ حداقل تعداد اطاق براي تاسیس درمانگاه عمومی شامل شش اطاق ویک سالن انتظار با امکانات کـافی  1تبصره 

متـر مربـع بـدون در نظـر گـرفتن فضـاي الزم جهـت بخشـهاي          200سطح کلی زیر بنـا بایـد حـداقل    . می باشد

در صـورتیکه  . اي الزم براي کلیه اقدامات ایمنی از جمله اطفاي حریق شده باشـد پاراکلینیک بوده و پیش بینی ه

  . جهت انتقال بیماران ضروري است مین ساختمان نباشد تعبیه آسانسوردرمانگاه در طبقات همکف ، اول یا زیر ز

یـک فضـاي   عـدد بـا تفک   6ـ حداقل تخت هاي الزم جهت تزریقات پانسمان و سرم درمانی و تحت نظر 2تبصره 

  .الزم براي خانم ها و آقایان می باشد

دانشکده مربطه و حضـور یکنفـر   / ـ معرفی و حضور یک نفر کارشناس یا کاردان پرستاري به دانشگاه 3تبصره 

  .خدمتکار در هر نوبت کاري ضروري است 

ـ هر درمانگاه بایستی داراي درب ورودي اصلی مستقل از سایر طبقات یا واحدهاي دیگر باشد تا باعـث  4تبصره 

ایجاد مزاحمت براي همسایه ها نگردد ضمناً در صورت داشتن درب مشترك رضایت کتبی کلیـه مـالکین واحـد    

دانشـکده  / با تایید دانشـگاه  هاي مجتمع غیر پزشکی در این خصوص و رعایت موازین بهداشت عمومی و محیط

  .مربوطه الزامی است

ـ رعایت شاخص هاي سـطح بنـدي خـدمات نظیـر جمعیـت، فاصـله مقـرر بـین درمانگاههـاي عمـومی و           12ماده

دانشکده هاي مربوطه بـه منظـور رعایـت    / همچنین بین درمانگاههاي تخصصی مشابه با نظر وزارت یا دانشگاه 
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ـ اصل دسترسی مردم به خدمات بهداش سوي وزارت به متقاضـیان اعـالم   درمانی براساس ضوابطی است که از تی 

  . می گردد

ـ فعالیت درمانگاه بصورت شبانه روزي و در تمامی ایام بدون تعطیلی بوده و الزم است موضوع بـر روي  13ماده 

  .سرنسخه و تابلوي درمانگاه نیز قید شده باشد

دستگاه آمبوالنس براي تمام ساعات در اختیار داشته باشـند و در   ـ این نوع درمانگاهها باید حداقل یک14ماده 

صورت در اختیار نداشتن آمبوالنس باید با مراکز آمبوالنس خصوصی براي تامین نیاز بیماران قرارداد همکـاري  

  .منعقد نمایند

موارد مورد نیـاز مـی    ـ آمبوالنس درمانگاه صرفاً مجاز به انتقال یا جابجایی بیماران تحت درمان خود در1تبصره 

  .باشد

ـ مشخصات فنی، تجهیزات، ملزومات و خدمه آمبوالنس براسـاس ضـوابط اعـالم شـده از سـوي مرکـز       2تبصره 

  .مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی وزارت خواهد بود

ابط و منطبـق بـر ضـو   .... ـ مندرجات تابلوي درمانگاه باید وفق پروانـه صـادره و از نظـر ابعـاد، تعـدادو      15ماده 

  .دستورالعمل هاي وزارت یا سازمان نظام پزشکی و بدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشد

ـ درمانگاهها باید داراي دفتري باشند که نام و مشخصات بیماران مراجعه کننده درآن ثبت شده وبراي   16ماده 

وع معالجـات و تـاریخ مراجعـه تشـکیل     هر یک از بیماران پرونده پزشکی شامل خالصه اي از شرح حال بیمار، ن

  .سال در بایگانی نگهداري شود5دهند و حداقل به مدت 

دانشـکده  / تبصره ـ معدوم کردن پرونده هاي پزشکی پس از مدت مزبـور بایـد بـا اطـالع و موافقـت دانشـگاه        

  .مربوطه صورت پذیرد

واگیر و غیر واگیر که فهرسـت آن توسـط   ـ درمانگاهها موظفند نسبت به گزارش مواردي از بیماریهاي 17ماده 

  .دانشکده ها تعیین می گردد با رعایت اصل امانتداري به مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند/ وزارت یا دانشگاه
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  .ـ رعایت کلیه موازین بهداشتی و سایر موارد براساس ضوابط و مقررات وزارت الزامی است18ماده 

  شرح و ظایف موسسان ) فصل چهارم 

  :ـ اهم وظایف موسسان درمانگاهها بشرح ذیل می باشد 19ماده 

معرفی مسئوالن فنی واجد شرایط براي درمانگاه جهت تمام نوبت هاي کـاري و بخشـهاي پیراپزشـکی آن    ) الف

  دانشکده مربوطه/ به معاونت درمان دانشگاه... نظیر رادیولوژي ، داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و 

ورت عدم امکان حضور مسئوالن فنی بایسـتی بالفاصـله فـرد یـا افـراد واجـد شـرایطی را بعنـوان         تبصره ـ در ص 

  دانشکده مربوطه معرفی نمایند/ جانشین تا حداکثر به مدت سه ماه جهت تصدي امور فنی به دانشگاه

براسـاس  انتخاب و معرفی کلیه پزشکان همکار و کارکنـان فنـی واجـد شـرایط و جویـاي کـار در درمانگـاه        ) ب

  استانداردهاي مربوطه

ـ موسسان می بایستی در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احرازآن توسط کمیسیون قانونی 1تبصره

  .مسئول فنی جدید واجد شرایط معرفی نمایند

ـ در صورت تخطی موسس از وظایف محوله، مراتب در کمیسیون قانونی مطرح ودر خصوص صـالحیت  2تبصره 

  .میم الزم اتخاذ خواهد شدموسس تص

/ ـ هر گونه تغییر و جابجـایی کارکنـان در مراحـل بعـدي بایسـتی بـا اطـالع معاونـت درمـان دانشـگاه          3تبصره 

  .صورت گیرد) براساس استاندارد هاي مربوط(دانشکده 

اري می معرفی کلیه پزشکان و پیراپزشکان شاغل که در درمانگاهها به صورت تمام وقت و یا پاره وقت همک) ج

دانشکده مزبور براسـاس  / به معاونت درمان دانشگاه... کنند ، بهمراه کلیه مدارك الزم نظیر پروانه مطب معتبر

  .دستور العملهاي موجود

از معاونـت درمـان   ) به غیر از مطـب شخصـی  ( تبصره ـ اخذ گواهی عدم اشتغال پزشکی در بیش از یک موسسه 

  .دانشگاه مربوطه الزامی می باشد
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  .امین تجهیزات عمومی و ملزومات پزشکی، دارویی و غیره براساس استانداردهاي مربوطهت) د

  .رعایت کلیه ضوابط ، مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه هاي مصوب) ه

  رعایت و اجراي نظریات و پیشنهادات مسئول فنی درمانگاه در امور پزشکی و فنی براساس ضوابط ) و

  جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران  برنامه ریزي و سازماندهی) ز

نصب تابلوي اعالنات در داخل سالن انتظار با درج مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شـاغل در نوبـت هـاي    ) ح

  ....مختلف کاري، تعرفه هاي اعالم شده، اطالعیه ها و 

مین تجهیزات عمومی و ملزومات مـورد  کنترل و مراقبت وضعیت ساختمان ، تجهیزات ، تاسیسات ایمنی و تا) ط

  .نیاز براساس استانداردهاي مربوطه

دانشـکده مربـوط در هنگـام بـروز حـوادث غیـر       / تعهد کتبی موسسه مبنی بر همکاري با وزارت و دانشـگاه ) ي

  .مترقبه یا اعالم نیاز از طرف آنها

  :وظایف مسئوالن فنی) فصل پنجم

  :نگاه عبارتند از ـ اهم وظایف مسئوالن فنی درما 20ماده

  الفـ حضور مستمر و فعال در ساعات تصدي مسئولیت فنی و پاسخگویی در قبال اقدامات انجام شده 

نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان درمانگاه و ابـالغ تـذکرات الزم   ) ب

  . دانشکده هاي ذیربط/اعالم مراتب به دانشگاه هابه آنان و پیگیري اقدامات اجرایی و در صورت تخطی از آن 

  بررسی و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در درمانگاه ) ح

تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف درمانگاه و نظارت بر حسـن انجـام خـدمات درمـانی در سـاعات      ) د

  .تعیین شده

بودن تجهیزات و ملزومات هر بخـش و نیـز داروهـاي    نظارت بر نحوه تامین کیفیت، قابل استفاده و مصرف ) هـ

  .موجود در درمانگاه
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  .ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات درمانی و فوریتهاي پزشکی) و

نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهداري پرونده پزشکی کلیه بیمـاران مراجعـه کننـده و نیـز بررسـی شـرح حـال و        ) ز

  .مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی وفنیدستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به 

رعایت و نظارت بر حسن اجراي استاندارد هاي مربوط به تابلو و سرنسخه هاي درمانگـاه و پزشـکان و درج   ) ح

بـرروي  ...) خصوصی، خیریه، دولتـی و (نام درمانگاه، نشانی ، شماره تلفن ، ساعات کار، نوع موسسه و فعالیت آن

  .آنها

/ ت و ارئه دقیق آمار فعالیت درمانگاه به تفکیک خدمات تشخیص و درمانی مربوطه و ارسـال بـه دانشـگاه   ثب) ط

ماه یکبار از طریق برنامه نرم افزاري که از طریق وزارت اعالم خواهد  6دانشکده هاي ذیربط بطور مستمر و هر 

  .شد

  مربوطه  نظارت برپذیرش بیماران تحت پوشش بیمه هاي درمانی طبق ضوابط) ي

پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانس و انجام اقدامات درمانی اولیه الزم با همکاري کادر فنـی و اخـذ   ) ك

  .پذیرش از مراکز درمانی مجهز تا اعزام بیمار

رعایت و اجراي کلیه مقررات و دستورالعملهاي وزارت، نظارت بر حفظ شئون پزشکی و نیز موازین اسالمی، ) ل

  ...فنی واخالقی ، 

هماهنگی کلی بین مسئوالن فنی هر یک از بخش هاي پیراپزشکی درمانگـاه در چـارچوب ضـوابط و شـرایط     ) م

  آیین نامه هاي مربوطه 

  .تبصره ـ مسئولیت فنی هر یک از بخش هاي مذکور بعهده مسئول فنی مربوطه خواهد بود

  :شرایط ارزشیابی) فصل ششم

هر سال نسـبت بـه اعـالم تقاضـاي ارزشـیابی طبـق ضـوابط و اسـتاندارهاي         ـ موسسان درمانگاه موظفند 21ماده 

  .موجود توسط وزارت اقدام نمایند
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  .ـ ضوابط و استاندارد هاي ارزشیابی درمانگاه توسط وزارت ابالغ خواهد شد1تبصره

قابـل  ـ درمانگاهها موظفند آخرین درجه ارزشیابی درمانگاه را در قسمت پـذیرش بـه نحـوي کـه کـامال      2تبصره

  .رویت باشد نصب نمایند

  سایر ضوابط ) فصل هفتم 

ـ درمانگاهها فقط مجاز به ارائه خدماتی هستند که در پروانه تاسیس آنها قید و یا مجوز گسـترش آنـرا   22ماده 

  .دریافت کرده اند می باشند 

صـورت تغییـر بـه     ـ خدمات مجاز در درمانگاهها مطابق ضوابط و مقررات جاري وزارت خواهد بود و در1تبصره

  .نحو مقتضی به اطالع خواهد رسید

  .ـ انجام تزریقات و پانسمان و سرم درمانی تابع ضوابط تعیین شده از سوي وزارت می باشد2تبصره 

ـ رعایت قانون و آئین نامه مرتبط با انطباق امور پزشکی با موزاین شرع مقدس و کلیـه شـئونات حرفـه    23ماده 

  .مات به بیماران ضروریستاي و اخالقی در ارائه خد

ـ در صورت عدم وجود واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محـل، درمانگاههـا مـی تواننـد بـا تاییـد       24ماده 

  .دانشکده مربوطه پایگاه بهداشتی موقت در درمانگاه دایر نمایند / معاونت بهداشتی دانشگاه

ل از تاریخ تصویب این آیین نامـه وضـعیت خـود را    ـ کلیه درمانگاهها موظفند حداکثر ظرف مدت یکسا25ماده 

  .با این آیین نامه وفق دهند

ـ تمدید پروانه هاي تاسیس و مسئوالن فنی درمانگاهها براساس قانون آموزش مداوم جامعـه پزشـکی و   26ماده

  .ضوابط تعیین شده از سوي وزارت و نیز بر اساس مقررات این آیین نامه خواهد بود

درمانگاهها موظف هستند زباله هاي عفونی را تفکیک کرده و کلیه سرنگهاي استفاده شـده را در  ـ کلیه   27ماده 

  .جمع آوري وآنها را مطابق با ضوابط علمی اعالم شده امحاء نمایند  safty boxظروف استاندارد 

  :تخلفات) فصل هشتم
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رات آئین نامه  تخطی نماینـد بـه نحـو    ـ در صورتیکه موسسان یا مسئوالن فنی درمانگاه از ضوابط و مقر28ماده 

  .زیر اقدام خواهد شد

بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط کارشناسـان یـا بازرسـان وزارت یـا     ) الف

  دانشکده هاي ذیربط/ دانشگاه 

زمانها بیمه گرو سازمان دانشکده مربوطه و اعالم مراتب به سا/ بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه) ب

  نظام پزشکی کشور

چنانچه اعمـال انجـام شـده    ) اعم از شفاهی و کتبی(در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي قبلی ) ج

مجمع تشخیص مصلحت نظـام   1367در قالب قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 

  .انون فوق الذکر و در سایر موارد نیز به محاکم عمومی احاله خواهند شدق 11باشد موضوع به کمیسیون ماده

تعطیل دائم یـا  ( بررسی نحوه اجراي تصمیمات کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوي محاکم قضایی اعم از ) د

  .ددتوسط کمیسیون قانونی بررسی و جهت اجراء به واحد هاي ذیربط ارجاع می گر...) موقت، ابطال پروانه و

قـانون مربـوط بـه مقـررات امـور پزشـکی،        24تبصره به استناد ماده  41ماده و  29ـ این آیین نامه در 29ماده 

، ماده یک قانون تشکیالت و وظایف 13،  12، 11و بندهاي  1334دارویی و مواد خوردنی، و آشامیدنی مصوب 

سایر مقررات از جمله آیین نامـه تاسـیس   به تصویب رسیده و با رعایت  24/12/1383وزارت متبوع در تاریخ 

آیـین   ضمنا با ابالغ این آیین نامه،. قابل اجرا است... مطب مصوب هیات وزیران، قوانین سازمان نظام پزشکی، و

 .ی مترتب برآن ملغی می گردد نامه قبل


