
 
 

  

 11 از 1 صفحه
 

 
 

 

 وزری
 

 

 ایرانیکدهطبسنتینامهتأسیسسالمتیینآ

 

 

 :مستندات قانونی
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی  22ماده  1و تبصره  21، 5، 1، 3، 2، 1به استناد مواد 

زش قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت،  درمان و آمو 1ماده  11و  13، 12، 11و اصالحات بعدی و بندهای  1331مصوب سال 
نامه  آیین و  1311قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  13و  8، 3و مواد  1311پزشکی مصوب سال 

، ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغلین 1311حات سال هیأت وزیران و اصال 1315اجرایی آن، مصوب سال 
مجلس  1383مجلس شورای اسالمی، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال  1311حرف پزشکی و وابسته به آن مصوب سال 

 .شود نتی ایرانی به شرح زیر تدوین میکده طب سنامه سالمت آیین های کلی نظام در عرصه سالمت، شورای اسالمی و در اجرای سیاست
 

 :تعاریف: 1ماده 

های علوم دانشکده/، به معاونت درمان دانشگاه«توزار»نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  در این آیین :1-1

 علوم یهادانشکده/دانشگاه، به کمیسیون تشخیص امور پزشکی  «معاونت درمان دانشگاه»درمانی،  ،پزشکی وخدمات بهداشتی

، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی 22موضوع ماده  ،یدرمان ،یبهداشت خدمات و یپزشک

، به «هاي قانونی پروانه»و مسئول فنی، ( سیسأت)برداری های بهره، به پروانه «كميسيون قانونی»،  و اصالحات بعدی 1331سال 

و  «سنتی طب»، به طب سنتی ایرانی، «دفتر طب سنتی»، به دفتر طب سنتی ایرانی اسالمی، «سسؤم»سسین حقیقی یا حقوقی ؤم

 .شوداطالق می «كدهسالمت»،  کده طب سنتی ایرانیبه سالمت

 

ها و مقررات وزارت، جهت ارایه خدمات طب  نامه و سایر دستورالعمل آیین ای است که طبق این سسهؤعبارت از م: كدهسالمت: 2-1

های دستی به طور  های طبیعی، ترکیبات جالینوسی و روش ایرانی بر اساس حفظ تندرستی و با استفاده از تدابیر صحی و مرضی، فرآورده
 .گردد ها تأسیس مییماریمستقل و یا به صورت ترکیبی برای پیشگیری، حفظ تندرستی، تشخیص و درمان ب

 

 :باشد گروه اصلی ذیل می 3خدمات طب سنتی مشتمل بر : خدمات طب سنتی :3-1

 سنتیتدابیر حفظ و ارتقاء تندرستی بر اساس اصول مندرج در متون طب  -الف

های دستی مندرج در متون ، غمز، دلک، اسهال، قی، حقنه، آبزن و سایر روش های دستی شامل فصد، حجامت، زالودرمانی روش -ب

 سنتیطب 

 سنتیدرمانی دارویی بر اساس مبانی طب  تدابیر -ج

 



 
 

  

 11 از 2 صفحه
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های قانونی هستند که از طریق معاونت درمان دانشگاه، پس از تصویب  مسئول فنی پروانه و( سیسأت)برداری  های بهره پروانه: 4-1

 .شوندکده صادر میکمیسیون قانونی به عنوان مجوز فعالیت هر سالمت

 

به  دانشگاه درمان معاونتید صالحیت و تصویب کمیسیون قانونی از طرف أیموافقت اصولی، مجوز موقتی است که پس از ت :5-1

های قانونی جهت اخذ پروانه... سازی مکان، تجهیزات، مسئولین فنی، پرسنل فنی، اداری وشود تا نسبت به معرفی و آمادهسس داده میؤم
 .کده اقدام نمایدو شروع فعالیت سالمت( ید کمیسیون قانونیأینامه و تهای الزم موضوع آییندیهأییپس از اخذ ت)

 

 :سيسأشرایط متقاضيان ت: 2ماده 

 :شوداخذ موافقت اصولی با شرایط ذیل داده می تصویب کمیسیون قانونی و کده به اشخاص حقیقی پس ازاجازه تأسیس سالمت :1-2

 .سس باشدؤتواند م تنهائی می یک نفر پزشک به: 1-1-2
 .نفر متقاضی باشند باید یک نفر از آنها پزشک باشد 2صورتی که  در: 1تبصره 
التحصیالن گروه فارغ آنها از از( اکثریت)سیس باشند باید نصف به عالوه یک نفر أنفر متقاضی ت 2که بیش از  صورتی در: 2تبصره 

 .پزشک باشد آنها الزاماً داقل یک نفر ازبوده و ح( حداقل لیسانس یا باالتر)پزشکی 
 

 :شوداخذ موافقت اصولی با شرایط ذیل داده می تصویب کمیسیون قانونی و کده به اشخاص حقوقی پس ازاجازه تأسیس سالمت:  2-2

 سسؤت مأعضویت حداقل یک نفر پزشک در اعضای هی -الف
 .باشد( حداقل لیسانس یا باالتر)التحصیالن گروه پزشکی فارغ سس، ازؤت مأاعضای هی( اکثریت)نصف به عالوه یک نفر  -ب

 

نامه و سایر مقررات قانونی مربوطه،  شوند که طبق ضوابط این آیین سس به رسمیت شناخته میؤصرفاً کسانی به عنوان م :3-2

 .شده باشد به نام آنان صادر( سیسأت)برداری  صالحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی رسیده و پروانه بهره

 

 :برداريسيس و بهرهأشرایط ت: 3ماده 

 :کده باید به شرح ذیل اقدام گرددفعالیت سالمت برداری وسیس، بهرهأبرای ت :1-3

 همدارک الزم به معاونت درمان دانشگا تسلیم درخواست و: 1-1-3
 مقررات مربوطهید کمیسیون قانونی دانشگاه، طبق ضوابط و أیخذ موافقت اصولی پس از تا: 2-1-3
 :بندی ابالغی وزارت پس از اخذ موافقت اصولی شاملزمان ارائه مدارک طبق ضوابط و: 3-1-3
ید توسط معاونت درمان و بهداشتی دانشگاه بر أیکده و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت مربوطه و تمعرفی مکان سالمت: 1-3-1-3

 اساس ضوابط موجود
 یعمران یهاطرح یو مجر یکیزیمنابع ف مدیریت دفترها توسط  ید اجرای نقشهأیساختمان، تجهیز آن و تاحداث یا بازسازی : 2-3-1-3

 و معاونت بهداشتی دانشگاه
 مطابق استانداردهای مربوطه وزارتکده ارائه لیست تجهیزات سالمت: 3-3-1-3



 
 

  

 11 از 3 صفحه
 

 
 

 

 وزری
 

 

 های کاری برای کلیه نوبت مسئولین فنی همراه با مدارک آنان/، پزشکان و مسئول معرفی پرسنل: 1-3-1-3
    و یا وزارت علوم، تحقیقات و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکییید وزارت أآموختگان خارج از کشور باید به تمدارک دانش: تبصره

 .رسیده باشد( آموختگان سنوات قبلبرای دانش)وری آفن
نامه رسمی یا عادی معتبر با نامه به شرط تملیک یا اجارهاجارهدانگ یا ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت شش: 5-3-1-3

 نامه مالک با گواهی امضاء محضری همراه با تصویر مصدق سند مالکیتپالک ثبتی یا رضایت
 کدهنشانی دقیق و ساعات فعالیت سالمت اعالم نام و: 1-3-1-3
 از معاونت درمان دانشگاهو مسئولین فنی ( سیسأت)برداری های بهره اخذ پروانه: 1-3-1-3
 کده و اعالم شروع به کار به معاونت درمان دانشگاه مربوطهآغاز فعالیت سالمت: 8-3-1-3

  .شد خواهد انجام دانشگاه درمان معاونت توسط 22 ماده ونیسیکم و یقانون یهاپروانه و یاصول موافقت اخذ مراحل یتمام: 1 تبصره
ربط بندی خدمات طب سنتی توسط مراجع ذیچارچوب نظام سطح کده در محدوده هر دانشگاه درسقف و تعداد مجاز سالمت: 2 تبصره

 .گرددحوزه معاونت درمان وزارت تعیین و ابالغ می در
سس بوده و در صورت ؤم سیس منعقده بین دانشگاه وأاساس مفاد قرارداد ت مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره بر: 3 تبصره
. گرددسیس در موعد مقرر، موافقت اصولی بدون نیاز به کمیسیون قانونی از درجه اعتبار ساقط و ابطال میأاجرای مفاد قرارداد تعدم 

سیس بر اساس احراز پیشرفت کار توسط معاونت درمان أهای صادره بر اساس مواد مصرح در قرارداد تتمدید اعتبار موافقت اصولی
قابل واگذاری به غیر بوده و صدور موافقت اصولی مجوزی  موافقت اصولی غیر ضمناً. سیون قانونی خواهد بودئید نهائی کمیأت دانشگاه و

 .باشدکده نمیبرای فعالیت سالمت
ها توسط  ید مکان و نقشهأیگونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و ت خرید مکان و یا بازسازی و شروع هر: 1تبصره 

 .باشدزیان به عهده متقاضیان می گونه ضرر و دانشگاه، ممنوع بوده و مسئولیت هرکارشناسان 
 .و مسئولین فنی ممنوع است( سیسأت)برداری های بهره کده بدون اخذ پروانهشروع به کار و ارائه خدمات درمانی در سالمت: 5تبصره 

 

 نامه و استانداردها و اساس ضوابط این آیین کده برمحل، فضای فیزیکی، ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز سالمت :2-3

ربط معاونت درمان دانشگاه مربوطه مورد بازدید، کده، توسط کارشناسان ذیهای مربوطه باید قبل از شروع به کار سالمت دستورالعمل
 .صادر نخواهد شد( سیسأت)برداری صورت پروانه بهره گیرد، در غیر اینید قرار أیارزیابی و ت

 

 .باشدیم یمطابق درخواست متقاض( صبح و عصر ایساعات صبح، عصر و )صورت روزانه ه کده بسالمت تیساعات فعال: 3-3

 

 .کده باید دارای مدرک تخصصی طب سنتی ایرانی باشدمسئول فنی سالمت :4-3

ها و یا رشته پزشک مسئول بخش طب مکمل، متناسب با خدمت طب مکمل مربوطه، از بین دارندگان مدارک تخصصی آن : تبصره
 .گردندیید وزارت هستند انتخاب میأپزشکانی که مورد ت

 



 
 

  

 11 از 1 صفحه
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زمان تقبل مسئولیت فنی، در توانند در ، مسئولین فنی نمی کدهبا توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در سالمت :5-3

 .ت فنی برای آنان صادر نخواهد شدزمان با تصدی مسئولیمحل دیگری شاغل باشند و پروانه هم

 

و سایر مقررات قانونی نامه نییآ نیبر اساس مفاد اهای طب سنتی با طی مراحل قانونی  توانند توسط دانشکده ها می کدهسالمت :6-3

 .مربوطه تأسیس شوند

 

های مجاز طب فرآوردهو  ی، گیاهان دارویی، داروهای گیاهیعیطب هایفرآوردهاست که در آن  ایداروخانه یکده داراسالمت :7-3

 .خواهد شد ریکده داسالمت ازینبوده و در صورت ن یکده الزامسالمت یبرا این داروخانه جادیا. شودیم هیارا سنتی
 یخدمات در مورد داروها هیمجاز به ارا( یداروساز سنت حاًیترج)داروساز ی تحت نظر مسئول فن صرفاً داروخانه طبیعی و سنتی: 1 تبصره

 .باشدیمستقر در سازمان غذا و دارو مقانونی  ونیسیمجوز از کم یدارا یو سنت یعیطب
مجاز به  ،1خدمات مندرج در تبصره عالوه بر ( یداروساز سنت حاًیترج) داروخانه طبیعی و سنتی تحت نظر مسئول فنی داروساز: 2 تبصره

   کده کننده به سالمتمراجعه مارانیمصرف ب یبرا و صرفاً ازیبه صورت محدود و بر حسب ن، سنتیطب  ینوسیجال باتیساختن ترک
و عرضه آنها بر عهده داروساز  هیاز ته یناش یفریو ک یحقوق تیکده ممنوع و مسئولسالمت زها به خارج ا فرآورده نیا هیارا. باشدیم

مرتبط و  هایآموزش یگواه هینباشد ملزم به اخذ و ارا یسنت یداروساز یتخصص یچه واجد مدرک دکترچنان یداروساز مسئول فن. است
 .وزارت است دییأمورد ت
 باتیدارو و ساخت ترک ینگهدار، یچیپنسخه یالزم برا یبا احتساب فضا کدهداروخانه طبیعی و سنتی سالمتمساحت : 3 تبصره

 .متر مربع است 21 حداقل، سنتیطب  ینوسیجال

 

 نامه و سال صادر خواهد شد و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط موضوع این آیین 5کده برای مدت برداری سالمت پروانه بهره :8-3

 .خود از درجه اعتبار ساقط است در صورت عدم تمدید، پروانه به خودی. های وزارت خواهد بود سایر دستورالعمل

 

 .کده الزامی استبرداری از سالمتبهره سیس وأت رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت در: 9-3

های  دستورالعمل ها و اساس قوانین، مقررات، استاندارد محدوده عمل پرسنل درمانی بر کده وهای درمانی سالمت حدود فعالیت: 1تبصره 
 .باشدوزارت می

ها در صورتی مجاز به کدهسالمت. برداری آنها قید شده باشد ها فقط مجاز به ارایه خدماتی هستند که در پروانه بهره کدهسالمت :2تبصره 
خدمات . ها درج شده باشدآن( سیسأت)برداری های طب مکمل در پروانه بهرهبخش/ارائه خدمات طب مکمل هستند که افزایش بخش

 .ها مطابق ضوابط و مقررات جاری وزارت، خواهد بود کدهمتمجاز در سال

 

خصوص طب مکمل در قالب  است در یهیباشد، بدیم سنتی ایرانیکده طب سالمت یاندازمختص راه نامه صرفاًنییآ نیا: 11-3

 لیموارد ذ تیو رعا( کیروپراکتی، کای، ناتروپاتیوپاتی، هومینی، طب چیطب سوزن)از موارد  کی کده جهت هربخش به سالمت شیافزا
 .ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود ربراب یو ادار یمراحل قانون یو ط
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 ربطیمراجع ذ قیاز طر انیمتقاض تیاحراز صالح -الف

 کدهسالمت یبرداردرج در پروانه بهره و یقانون ونیسیبخش از کم شایافز یاخذ موافقت اصول -ب

یید وزارت در آن أمتخصص یا دکترای تخصصی آن رشته طب مکمل و یا پزشک مجاز مورد ت) مزبوربخش مسئول معرفی پزشک  -ج
 (رشته

 های طب مکملدر حیطه رشتهمصوب مرتبط، موجود و یا  یهادستورالعملو  هانامهنییوجود آ -د

 

 :ضوابط پرسنلی: 4ماده 

 :استکده دارای حداقل پرسنل فنی و اداری به شرح ذیل سالمت :1-4

 کده در هر نوبت کاریپزشک دارای دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی به عنوان مسئول فنی سالمت یک نفر: 1-1-1
 .باشد کده به عنوان همکار بالمانع میید وزارت، در سالمتأیاستفاده از پزشکان دوره دیده مورد ت :1تبصره 
 .ندینما همکاری هاکدهبا سالمت گرتوانند به عنوان مسئول فنی و یا درمانیمقررات موجود م در قالب صرفاً یعلم تأیه ءاعضا: 2تبصره 

یید وزارت را أمورد ت ایرانیهای طب های پزشکی که آموزشاز گروه( کارشناس پرستاری ترجیحاً)یک نفر کارشناس یا کاردان :  2-1-1
 با موفقیت سپری نموده باشند، با رعایت طرح انطباق امور پزشکی

پزشکان مجاز دوره  ایو  یرانیا یطب سنت یتخصص یدکترا دارای نامه توسط پزشکاننییآ نیمصرح در ا ایرانیخدمات طب : تبصره
ی لیرشته تحص طهیدر ح صرفاً کده،در سالمت شاغل های پزشکیو سایر گروه راپزشکانیپ ،پرستاران .شودارایه میوزارت  دیئأمورد ت دهید

 .باشندیبا پزشکان مزبور م یمجاز به همکار یید وزارت،أمورد ت ایرانیهای طب و آموزش
 بایگانی یا کاردان مدارک پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارک پزشکی و یک نفر کارشناس : 3-1-1

 های پیراپزشکی بالمانع  ید معاونت درمان دانشگاه، بکارگیری سایر رشتهأیالتحصیالن مربوطه، به تصورت عدم وجود فارغ در: تبصره
 .باشدمی

 اطالعات یک نفر مسئول پذیرش و: 1-1-1
کده و دارا بودن شرایط الزم، مسئول قسمت پذیرش و اطالعات و مدارک پزشکی و بایگانی، بر حسب تعداد مراجعین به سالمت: تبصره

 .تواند یک نفر باشد می
 یک نفر نگهبان بر حسب ضرورت: 5-1-1
داشتی در هر نوبت کاری های اصناف دارای مجوز از معاونت به نامه بهداشت عمومی از آموزشگاهیک نفر خدمه دارای گواهی: 1-1-1

 حسب ضرورت
های عمومی از آموزشگاه در صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچی دارای کارت بهداشت و گواهینامه دوره ویژه بهداشت: 1-1-1

 اف دارای مجوز از معاونت بهداشتیاصن

 .بکارگیری آبدارچی جهت انجام امور نظافت ممنوع است: تبصره 

 

های وزارت  نامهها و بخش بکارگیری پرسنل فنی اعم از پزشکان و پیراپزشکان مستلزم رعایت قوانین جاری و دستورالعمل: 2-4

 .باشد می
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کنند الزامی است و کده فعالیت میحداکثر دو نوبت کاری برای کلیه پزشکان و کادر پیراپزشکی که در سالمت رعایت فعالیت: 3-4

 .باشد حرف وابسته مجاز نمی سسات پزشکی وؤم ها و کدهسالمت زمان در سایراشتغال هم
 .استسیس مطب در بکارگیری پزشکان الزامی أنامه اجرایی قانون اجازه ت رعایت آیین  :تبصره

 

 .نصب کارت شناسایی حاوی مشخصات کارکنان بر روی سینه کارکنان الزامی است :4-4

 

 :ضوابط ساختمانی: 5ماده 

های الزم برای کلیه  بینی متر مربع بوده و پیش 122بایست حداقل کده، میسطح کلی زیر بنا، برای فضاهای الزامی سالمت :1-5

کده در طبقات همکف، اول یا زیرزمین ساختمان نباشد تعبیه در صورتی که سالمت. باشد اقدامات ایمنی از جمله اطفای حریق شده
 .آسانسور جهت انتقال بیماران ضروری است

 

 :فضای الزم برای ارایه هر یک از تدابیر طب سنتی به شرح زیر است : 2-5

 متر مربع 12فضای الزم برای اتاق معاینه حداقل یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل :  1-2-5
متر مربع با دیوار کاشی و سرامیک و  12فضای الزم برای انجام فصد، حجامت و زالو درمانی یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل :  2-2-5

 یا رنگ روغن قابل شستشو، کف سرامیک و دارای کف شو
 متر مربع برای بیماران تحت نظر 9یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل : 3-2-5
 متر مربع 9یک اطاق برای غمز و دلک با سطح زیر بنای حداقل  :1-2-5
 متر مربع با دیوار کاشی و یا رنگ روغن قابل شستشو و کف سرامیک 9با تجهیزات الزم با سطح زیر بنای  ءیک اتاق احیا: 5-2-5
با دیوار کاشی و یا رنگ روغن قابل متر مربع  12یک اتاق با سطح زیر بنای ....( حقنه، قی و )زدایی در صورت انجام سم: 1-2-5

 شو و دارای سرویس بهداشتیشستشو، کف سرامیک، دارای کف
متر مربع با دیوار کاشی و یا رنگ روغن قابل شستشو،  کف  9زن یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل در صورت انجام آب: 1-2-5

 شوسرامیک و دارای کف
 مطابق با  (CSR)مترمربع به عنوان اطاق استریلیزاسیون مرکزی  1تخصیص و تجهیز فضایی به مساحت حداقل : 8-2-5

 .به این امر اختصاص یابد CSRدر صورت نیاز به شستشوی وسایل، بخشی از اطاق . های وزارت متبوع الزامی استدستورالعمل
 .اتاق مجاز نیستزمان تدابیر طب سنتی در یک انجام هم: 1تبصره 
 .پزشکی ضروری و اجتناب ناپذیر است ها و آقایان و رعایت مقررات قانون انطباق اموررعایت فضای الزم برای خانم: 2تبصره 
کده بایستی دارای درب ورودی اصلی مستقل از سایر طبقات یا واحدهای دیگر باشد تا باعث ایجاد مزاحمت برای هر سالمت: 3تبصره 
پزشکی در این خصوص و  ضمناً در صورت داشتن درب مشترک، رضایت کتبی کلیه مالکین واحدهای مجتمع غیر. نگرددها  همسایه

 .رعایت موازین بهداشت عمومی و محیط با تأیید معاونت درمان دانشگاه الزامی است
 .بایست از یک سالن انتظار با امکانات کافی برخوردار باشدکده میسالمت: 1تبصره 
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 .کده اضافه خواهد شددر صورت وجود بخش ارایه خدمات طب مکمل، فضاهای مربوط، به سرجمع فضاهای سالمت: 5 تبصره

 

داشت سالمتی در طب سنتی، کارهای نگاهبه منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ پیشگیری و استفاده از راه :3-5

 .مطالعه و یا ارایه محصوالت آموزشی طب سنتی، اختصاص دهدکده مجاز است فضایی را برای مشاوره، سالمت

 

و استانداردهای مربوط  مربوطه الزامی استی ها کده و اتاقبا ذکر مشخصات کامل در محل ورودی سالمت پزشکاننصب تابلوی  :4-5

 .صالح قانونی رعایت گرددضوابط مراجع ذی تبلیغات، باید منطبق با مقررات و به تابلو، مهر، سرنسخه، کارت ویزیت و

 

کننده در آن ثبت شده و برای هر یک از بیماران پرونده باید دارای دفتری باشد که نام و مشخصات بیماران مراجعه  کدهسالمت :5-5

ها، حداقل تا بایگانی و نگهداری از این پرونده. ای از شرح حال بیمار، نوع معالجات و تاریخ مراجعه تشکیل دهند پزشکی شامل خالصه
 .تواند به صورت فیزیکی و یا الکترونیک انجام شودبایگانی می. سال پس از اتمام درمان بیمار الزامی است 15

 .ای، تابع ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد خواهد بودهای پزشکی به صورت دستی یا رایانه نگهداری پرونده :تبصره

 

 :ضوابط تجهيزاتی: 6ماده 

بدیهی است . باشد های عمومی می نامه تأسیس درمانگاه آیین بر اساس ضوابط و مقررات   کدهحداقل تجهیزات الزم برای سالمت: 1-6

 :برای ارایه هر یک از تدابیر طب سنتی وجود تجهیزات تخصصی زیر ضروری است
آوری خون، گارو، مواد  ار مصرف جمعتیغ بیستوری مخصوص، وسایل یک ب: تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فصد شامل: 1-1-1

 .باشند کننده، وسایل پانسمان، ست احیاء و برانکارد میضدعفونی
گیری، ، جام خون های مختلف، تیغ بیستوری لیوان یک بار مصرف در اندازه: انجام حجامت شاملجهت تجهیزات مورد نیاز : 2-1-1

 .باشند وسایل پانسمان میکننده و دستگاه ساکشن، تخت مخصوص، مواد ضدعفونی
های گیاهی و حیوانی  تخت و تشک ماساژ، وسایل غمز و دلک و روغن: تجهیزات مورد نیاز برای انجام غمز و دلک شامل: 3-1-1

 .باشند می
 .باشند زالوی طبی، وسایل یک بار مصرف و وسایل پانسمان می: تجهیزات مورد نیاز برای انجام زالودرمانی شامل: 1-1-1
سال، گیاهان های مختلف از اطفال تا بزرگ وسایل حقنه یک بار مصرف در اندازه: تجهیزات مورد نیاز برای انجام حقنه شامل: 5-1-1

 .باشند دارویی و مواد معدنی و حیوانی مورد نیاز به حسب حقنه الزم می
های یک بار مصرف و گیاهان دارویی مورد نیاز  حوله زن به تعداد الزم،وان یا آب: زن شاملتجهیزات مورد نیاز جهت انجام آب: 1-1-1

 .باشند می
 .ها بعد از هر بار مصرف باید طبق دستورالعمل وزارت ضدعفونی گردند زنها و آب وان: تبصره

 

 :ضوابط بهداشتی: 7ماده 

 :ل ضروری استیبهداشتی به شرح ذ، دستورالعمل کنترل عفونت و نیز ضوابط  ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت کامل رعایت: 1-7
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خوردگی، از جنس مقاوم و های ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب، بدون ترک کف کلیه قسمت  :1-1-1
 .بدون خلل و فرج و قابل گندزدایی باشد

 12بدون درز و شکاف، تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع حداقل دیوارها باید از جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، : 2-1-1
 .متر باشدسانتی
 .کاری باشددیوار اتاق استریلیزاسیون باید تا سقف کاشی: تبصره

 .خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشدها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترک سقف کلیه قسمت :3-1-1
 .زنگ باشد های بازشو مجهز به توری سیمی ضد رهها باید سالم و پنج درب و پنجره: 1-1-1
های  آلودگی حرارت قادر به تهویه نیز بوده تا از ای که ضمن فراهم نمودن برودت وگرمایش به گونه وجود سیستم سرمایش و: 5-1-1

 .هوای داخل ساختمان جلوگیری شود
مین و در مناطقی که فاقد شبکه أید مقامات بهداشتی تأیروستا مورد ت/آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر: 1-1-1

دارای مخزن  المقدورچنین حتیهم باشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده شود و عمومی می
 .مورد آنها صورت گیرد های بهداشتی در کنترل ذخیره آب به میزان کافی بوده و

های سطحی و زیرزمینی را آلوده ای باشد که سطوح، خاک، آبآوری و دفع فاضالب از نظر فنی و بهداشتی به گونهسیستم جمع: 1-1-1
 خروجی فاضالب با استانداردهای محیط زیست و منظره نباشد و بد جوندگان به آن دسترسی نداشته باشند، متعفن و نکند، بندپایان و

 .یید معاونت بهداشتی باشدأمطابقت داشته و مورد تهای ارسالی وزارت ضوابط و دستورالعمل
پسماندهای وابسته مصوبه  های مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی و دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روش: 8-1-1

ها و بیمارستانهیئت وزیران و دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در  8/2/1381ک مورخ 38159ت/15811شماره 
نگهداری و  آوری وهای صادره از مرکز سالمت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک، جمع نامهو کلیه بخشمراکز بهداشتی درمانی 

 .دفع پسماندها الزامی است
کیسه مناسب در  پدال و زنگ با درپوش و کردن و ضد دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم قابل شستشو و ضدعفونیزباله: 9-1-1

 .کده موجود باشدسالمت
 .کده به عمل آیدنمای حشرات و جوندگان در سالمت تمهیدات الزم برای جلوگیری از وجود، ورود، نشو و: 12-1-1
ها به طور مرتب  کلیه قسمت ی سطوح الزامی است ویزدا یید وزارت، جهت گندأوجود گندزدای مناسب وفق ضوابط مورد ت: 11-1-1

 .ی شودیزدا های آلودگی بایستی گند نظافت و در موارد ضروری محل
ها  چنین میزها و قفسهای و قابل شستشو بوده، همها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پارچه های اتاق ها و مبل صندلی: 12-1-1

 .آمیزی شده باشدرنگ بایستی سالم، تمیز و

کاری یا سرامیک تا زیر سقف مجهز به مربع با کف مقاوم، قابل شستشو، کاشی متر 5/1ی با حداقل متراژ یشووجود اتاقک تی: 13-1-1
 زدا و قفسه مواد گند متر، تهویه مجزا وسانتی 12رو با عمق شوی فاضالبچه دارای کفحوض آویز وتی سرد و مخلوط آب گرم و شیر
 شویشوی پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای نگهداری تیتیکننده یا استفاده از پاک
دیوار  المقدور بدون پایه، باها حتی ییکه روشوبیماران به طوری های بهداشتی کارکنان و رعایت ضوابط بهداشتی برای سرویس: 11-1-1

های بهداشتی نزدیک به ورودی باشد و سرویس( وماتیکات) ی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکاریشوبا شیر دست کاری شده واطراف کاشی
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 ضدعفونی نمودن، مجهز به آب گرم و مقاوم، با رنگ روشن، قابل شستشو و کاری شده، سقف سالم ودیوار کاشی سالن انتظار، با کف و
 .تانک باشددارای فالش شترگلو وخوردگی، مجهز به بدون ترک سرد، صابون مایع، حوله کاغذی، هواکش مناسب، کاسه توالت سالم و

 بهداشتی به تعداد مناسب، با داشتن حداقل یک سرویس فرنگی در نظر گرفتن سرویس: 15-1-1
، همراه با هشداردهنده  مربع متر 52 کیلوگرمی برای هر 1تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی و یا حداقل یک کپسول : 11-1-1

 حریق مناسب
 مواقع لزوم مین برق اضطراری درأچنین تو تهویه مناسب، هم رتأمین نو: 11-1-1
 .شوی باشدشود باید به سمت کفشستشو می شوی بوده وهایی که دارای کفشیب کف کلیه اتاق: 18-1-1
 (در صورت وجود آن)رعایت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه : 19-1-1
 رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون: 22-1-1
 برای کلیه شاغلین( ای و واکسیناسیونمعاینات دوره)های پزشکی  تشکیل پرونده: 21-1-1
 شرایط اضطراری وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در: 22-1-1
 کدهرعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در سالمت: 23-1-1
 نظیر هپاتیت و)های عفونی و قابل انتقال ویرال ه کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریبا توجه به فقدان عالئم بالینی در دور: 21-1-1
، رعایت کلیه  کدههای فوق در سالمتاز طرفی امکان انتقال آسان بیماری عدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران و و( ایدز

 .های صادره از وزارت الزامی است دستورالعمل اردها واساس ضوابط و استاند اصول کنترل عفونت در مورد بیماران بر
 .های ابالغی از وزارت الزامی استای بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعملرعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه: 25-1-1

 

 :وظایف مؤسس :8ماده 

 :باشدشرح ذیل میه سس بؤاهم وظایف م : 1-8

، پزشک مسئول بخش طب (حسب مورد)کده سالمت مسئول فنی داروخانه طبیعی و سنتی کده،معرفی مسئول فنی سالمت: 1-1-8
 های کاریجهت تمام نوبت( حسب مورد)مکمل 
ماه قبل از  تواند یکسس در صورت عدم تمایل به ادامه کار مسئول فنی میؤم سال است و حداقل مدت قرارداد مسئول فنی یک: تبصره

 .ط دیگری به عنوان جایگزین نمایدواجد شرای انقضاء قرارداد، درخواست فرد
 نامهینیاساس ضوابط این آ کده به معاونت درمان دانشگاه برمعرفی پرسنل شاغل در سالمت: 2-1-8
، برای کلیه 19کده با رعایت مفاد ماده یدیه از معاونت درمان دانشگاه مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در سالمتأیاخذ ت : 3-1-8

 .کنندکده فعالیت میکارکنانی که در سالمت پزشکان و
کده بتواند کده به نحوی که سالمتهای مربوطه برای سالمتاساس دستورالعمل مین تجهیزات و ملزومات پزشکی و غیره برأت: 1-1-8

 .به فعالیت خود طبق استانداردهای مربوطه ادامه دهد
 صالح قانونیهای مصوب مراجع ذیها و تعرفهدستورالعملرعایت کلیه ضوابط، مقررات، : 5-1-8
 اساس ضوابط مربوطه کده در امور پزشکی و فنی براجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی سالمت: 1-1-8
کده جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق دهی مناسب سالمتریزی و سازمانبرنامه:  1-1-8

 بیماران
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 نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه: 8-1-8
کده در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت درمان دانشگاه یا مسئولین فنی مربوطه رفع نواقص و ایرادهای سالمت: 9-1-8

 .گردداعالم می

 

 سّسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسالم مورخؤفنّی م انطباق امور اداری و»اخالقی بر اساس قانون  رعایت موازین اسالمی و :2-8

 .باشدعهدة دارندة مجوز میه ب کده ضروری ودر سالمت« منشور حقوق بیماران»و « 1382نامه اجرائی سال ینیآ و 12/8/1311

 

قبل کتباً و با قید زمان  ماه 3سس باید دالیل درخواست تعطیلی خود را حداقل ؤکده، مصورت درخواست تعطیلی موقت سالمت در: 3-8

 .ماه بیشتر باشد 1حداکثر زمان تعطیلی نباید از  به مسئول فنی و معاونت درمان دانشگاه مربوطه اعالم نماید و
 .ماه، موضوع با ذکر دالیل و مستندات باید به تائید کمیسیون قانونی برسد 1درصورت درخواست تعطیلی بیشتر از  :تبصره

 

گونه اقدام با ذکر دالیل و  را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قبل از هر کدهسالمتقصد انحالل  ،مؤسسکه  صورتی در: 4-8

 .مربوطه اعالم گردد معاونت درمان دانشگاهمستندات به 
 .قبال اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد گونه مسئولیتی در وزارت هیچ کده،سالمتیا انحالل  یصورت تعطیل در :تبصره

 

در  مدارک، تعویض وی را درخواست نماید و تواند با ارائه مستندات وسس میؤدر صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی، م :5-8

ید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی أیصورت احراز تخلف توسط کمیسیون قانونی باید فرد واجد شرایطی را معرفی کند تا پس از ت
 .دریافت نماید

 .در صورت احراز تخلف مسئول فنی نیازی به اخذ استعفای ایشان نیست :تبصره
 

 :وظایف مسئول فنی: 9ماده 

 :کده عبارت است ازاهم وظایف مسئولین فنی سالمت :1-9

های قبول مسئولیت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی ونوبت ها وکده در ساعتمستمر و فعال در سالمت حضور: 1-1-9
 مربوطه

کده و ابالغ تذکرات الزم به نظارت بر نحوه پذیرش بیمار و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان سالمت: 2-1-9
 کدهآنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات سالمت

 نامه و ضوابط قانونی مربوطهینیاساس مواد این آ کده برید صالحیت کارکنان فنی شاغل در سالمتأیبررسی و ت: 3-1-9
 های تعیین شدهکده و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعتهای مختلف سالمتتهیه و تنظیم برنامه کاری قسمت: 1-1-9
 کدهنظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالمت: 5-1-9
 کدههای پزشکی سالمتکیفی خدمات درمانی و فوریتارتقاء سطح : 1-1-9
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کده و بررسی شرح حال و کننده به سالمتهای پزشکی کلیه بیماران مراجعهنظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده: 1-1-9
 دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

 مرتبط وزارت های مصوب وها و دستورالعملنامهت بر حسن اجرای بخشنظار: 8-1-9
سس، اعالم مراتب ؤکده و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی مکارکنان سالمت سس وؤابالغ تذکرات فنی الزم به م: 9-1-9

 به معاونت درمان دانشگاه
 کدههای وزارت و موازین علمی، فنی، اسالمی و اخالقی در سالمترعایت و اعمال کلیه قوانین، مقررات، دستورالعمل: 12-1-9

 

کتبی به مؤسس و معاونت درمان دانشگاه  که مسئول فنی نخواهد به کار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را به طور صورتی در :2-9

اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین  در. اعالم نماید
 .صالحیت وی توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد

رعایت مقررات  نامه بدون هماهنگی وینیاین آ عدم انجام وظایف مندرج در کده توسط مسئول فنی وصورت ترک سالمت در :تبصره
مان تعیین تکلیف مسئول فنی جدید به عهده وی خواهد بود و موضوع از طریق معاونت کده تا زهای قانونی سالمتالزم، کلیه مسئولیت

 .طی این مدت از صدور پروانه جدید برای وی جلوگیری شود وزارت منعکس شده تا در درمان دانشگاه به کمیسیون قانونی

 

کده حاضر شود، ضمن هماهنگی با سایر مسئوالن که مسئول فنی نتواند به هر علت در ساعات تعیین شده در سالمت در صورتی :3-9

تواند وظایف وی را موقتاً ماه می 3تا  سس حداکثرؤیید مأیا پزشک واجد شرایط دیگری با ت کده وفنی، مسئول فنی دیگر همان سالمت
جای وی به معاونت درمان سس، جانشین واجد شرایط دیگری به ؤماه باشد باید توسط م 3چه مدت معذوریت بیش از انجام دهد و چنان

 .ربط معرفی شده پروانه مسئولیت فنی اخذ شوددانشگاه ذی
ی به یگوپاسخ مسئولیت انجام کلیه وظایف مسئول فنی و یید صالحیت مسئول فنی جدید پزشک معرفی شده جانشین،أتا زمان ت: تبصره

 .صالح را به عهده خواهد داشتمراجع ذی

 

در غیاب وی پزشک دارای دکتری تخصصی طب سنتی  کده الزامی است وسالمت اوقات تعیین شده درحضور مسئول فنی در : 4-9

های مسئول فنی را به عهده ابالغ شده است، کلیه مسئولیت ایرانی با تکمیل فرم مخصوصی که توسط معاون درمان دانشگاه تنظیم و
 .عهده مسئول فنی خواهد بودصالح به ی به مراجع ذییگوصورت پاسخ هر در داشت و خواهد

 

توانند در زمان تقبل مسئولیت فنی، در کده، مسئولین فنی نمیبا توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در سالمت :5-9

 .ت فنی برای آنان صادر نخواهد شدزمان با تصدی مسئولیمحل دیگری شاغل باشند و پروانه هم

 

 .نامه باشدینیکده باید مطابق شرایط این آمسئولین فنی یا مکان سالمت/ سس، مسئولؤمگونه تغییر  هر :11ماده 

 

 .سس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بودؤدر صورت ابالغ ضوابط اعتباربخشی، م: 11ماده 
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واگیر که فهرست آن توسط وزارت یا  های واگیر و غیر بیماریها موظف هستند نسبت به گزارش مواردی از  کدهسالمت :12ماده 

در تکمیل و ارسال فرم گزارش  ربط اقدام نموده و داری به مراجع قانونی ذیگردد با رعایت اصل امانتها تعیین می دانشکده/دانشگاه
 .تحویل گردیده است همکاری نمایندو  های طب سنتی که از سوی دفتر طب سنتی تنظیمعوارض جانبی و ناخواسته داروها و فرآورده

 

سس و مسئولین فنی این ؤباشد و مها در سراسر کشور به عهده معاونت درمان دانشگاه میکدهکنترل و نظارت بر سالمت :13ماده 

 .مایندگان قانونی آنان قرار دهندن مراجع مذکور و ها موظفند اطالعات مورد نیاز را در اختیارکدهسالمت

 

سسین و ؤهای مربوطه حسب مورد از وظایف مکسب اطالع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از قوانین و دستورالعمل: 14ماده 

 .قتضی باید به آنها دسترسی یابندباشد که از طرق مکده میمسئولین فنی سالمت

 

 .رعایت نمایندرا  ضوابط، مقررات جاری وزارت و استانداردهای مصوب مسئول فنی موظفند/ مؤسس یا مؤسسین :15ماده 

 

در محلی که کامالً قابل رؤیت برای عموم مراجعین صالح های مصوب مراجع قانونی ذیهای قانونی و تعرفهپروانه نصب :16ماده 

 .الزامی استباشد 

 

ها و در تابلوها و سرنسخه( سیسأت)برداری مکتوب در پروانه بهره نام مصوب و کده موظف است منحصراً از عنوان وسالمت :17ماده 

 .و انتخاب عناوین دیگر ممنوع استکده استفاده نماید دیگر اسناد سالمت

 

 :ی به شرح ذیل اقدام خواهد گردیدسس یا مسئولین فنؤدر صورت فوت و یا از کار افتادگی م :18ماده 

به محض اخذ گواهی  ساله و دو یک مهلت حداکثر باید دروراث قانونی متوفی می یا سس فوت نماید وارثؤکه م صورتی در -الف
ید صالحیت فرد معرفی شده توسط أیت معرفی نماید که پس از(  سسؤم)عنوان جانشین ه افراد واجد شرایطی را ب/انحصار وراثت، فرد

کده با این مدت مسئول فنی سالمت در خواهد شد و وی صادرنام ه کده بجدید سالمت( سیسأت)برداری کمیسیون قانونی، پروانه بهره
 .اداره نمایدکده را تواند سالمتموافقت وراث قانونی می

ماهه نسبت به معرفی  1یک مهلت  کده نباشد نماینده قانونی وی باید درسس به علت حجر، قادر به اداره سالمتؤکه م صورتی در -ب
افراد معرفی شده توسط کمیسیون /ید صالحیت فردأیاقدام نماید تا پس از ت( سسؤم)به عنوان جانشین  دیگرافراد واجد شرایط /فرد

 .به نام وی صادر گردد( أسیست)برداری قانونی، پروانه بهره
انجام سسان فوت نماید و یا به هر علت قادر به ؤم کده توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی ازکه سالمت صورتی در -ج

ساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت  وظایف خود نباشد، فرد از کار افتاده و یا وراث یا قیم قانونی متوفی باید در یک مهلت حداکثر دو
با ( سیسأت)برداری ، پروانه بهرهفی نمایند تا پس از تأیید صالحیتافراد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین وی معر/اقدام و فرد

 .ترکیب جدید صادر گردد
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سس باید حداکثر ظرف یک هفته، فرد واجد شرایط دیگری را ؤکده فوت نماید یا محجور شود، مصورتی که مسئول فنی سالمت در -د
تأیید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد  به عنوان جانشین معرفی نماید تا پس از

 .(این ماده عمل گردد« ج»و« الف»بایست مطابق بندهای سس یک فرد باشد، میؤم که مسئول فنی و صورتی در)
تا زمان صدور پروانه مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی، فرد واجد شرایط، تصدی مسئولیت فنی مرکز را موقتاً بر عهده  :تبصره

 .دارد

 

ت أهی 1315قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  8اجرائی ماده نامه ینیآ 13مطابق ماده  :19ماده 

دولتی حق استفاده از پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتی  سسات پزشکی غیرؤ، مراکز و م28/11/1311وزیران و اصالحات مورخ 
ر را ملحوظ نمایند و در صورت اطالع از نقض حکم مذکور باید از را در ساعات اداری ندارند و باید در زمان بکارگیری کارکنان این ام

 .ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و مراتب را به واحد محل کار کارمند اطالع دهند

 

و اصالحات  1331ال ی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سیقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو 3و  1مطابق مواد : 21ماده 

و استفاده از پروانه  کده مستلزم اخذ پروانه مخصوص از وزارت و واگذاری به غیرسسه پزشکی از جمله سالمتؤبعدی آن ایجاد هر نوع م
 .سسه توسط وزارت استؤدیگری، جرم و مستلزم مجازات جزائی و تعطیلی م

 

کده طب ایرانی حق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، سالمت 5به استناد ماده  :21ماده 

انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت متبوع بر خالف اصول فنی و شئون 
نخواهد داشت و استفاده از عناوین مجعول و خالف حقیقت بر روی تابلو و سرنسخه جرم محسوب و با باشد، را  پزشکی یا عفت عمومی 

 .متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد

 

تمدید  باشند وکده موظف به رعایت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی میهای پزشکی و پیراپزشکی سالمتشاغلین رشته :22ماده 

 .باشدسایر ضوابط وزارت می های قانونی منوط به رعایت قانون مذکور وپروانه

 

 .کده باید با اطالع معاونت درمان دانشگاه صورت گیردهر گونه تغییر و جابجائی کارکنان فنی سالمت :23ماده 

 

نامه و با هماهنگی معاونت آیینابالغ این  سال پس از تصویب و های موجود مکلفند حداکثر ظرف مدت یککدهکلیه سالمت :24ماده 

فیزیکی  به استثنای موارد مربوط به ساختار)مسئولین فنی، ضوابط بهداشتی  سس وؤدرمان دانشگاه وضعیت خود را از نظر شرح وظایف م
 .نامه تطبیق دهنداین آیین ضوابط مندرج در پرسنلی و قوانین موجود با شرایط و ،(ساختمان
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 :تخلفات: 25ماده 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی  22ماده  1نامه، حسب قوانین و مقررات مربوطه از جمله تبصره تخلف از مقررات این آیین: 1-25

مجلس  1383و اصالحات بعدی و قانون تشکیل نظام پزشکی مصوب سال  29/3/1331و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 
 .ودهد بشورای اسالمی، قابل تعقیب خوا

در مواردی که عملکرد مرکز موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران و یا خالف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی : تبصره
باشد و یا موجب اخالل در امنیت و سالمت جامعه شود، به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت تذکرات و 

ی توسط وزیر، موجب تعطیلی موقت مرکز و أیید رأی کمیسیون مذکور و تأبل طرح در کمیسیون قانونی بوده و با رهای قبلی، قااخطاریه
 .صالح خواهد بودارجاع به مراجع ذی

 

  سیس أنامه قبلی تفلذا آیین. االجرا استتبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ الزم 31 ماده و 21نامه در این آیین :26ماده 

 .گرددلغو می 1/1/1391مورخ  129/122کده به شماره سالمت


