
آئين نامه استانذارد سازي تابلو ها و سرنسخه هاي موسسات پسشکي،شاغالن 

 حرف پسشکي و وابسته پسشکي
 (هجلس ضَضاي اسالهي 25/1/1383اظ فػل زٍم لبًَى تطىيل سبظهبى ًظبم پعضىي هػَة  3هَضَع ثٌس ج هبزُ )

 

 

 تعاريفالف(
زٍلتي( ثط طجقك هقبزُ  قه لقبًَى     وليِ هؤسسبت پعضىي ٍ پيطاپعضىي )اػن اظ زٍلتي ٍ غيط (1

ٍ اغالحيِ ثؼسي آى وِ شوط ًبم گطز سُ اًقس ٍ   1334همطضات اهَض پعضىي زاضٍ ي هػَة سبل 

ًيع هطت ّب ٍ زفبتط وبض اػضبي سبظهبى ًظبم پعضىي ٍ ضبغالى سب ط حطف ٍاثستِ وِ ضسيسگي 

م پعضىي است هطوَل ثِ ترلفبت اًتظبهي حطفِ اي آًبى ثط ػْسُ تطىيالت اًتظبهي سبظهبى ًظب

ػْسُ سبظهبى ًظبم ضزي وِ هطبثك لبًَى هػَة هجلس ثطا ي آئيي ًبهِ هي ضًَس. ثِ استثٌبي هَا

 .غٌفي ذبغي گصاضتِ ضسُ ثبضس

هْط ٍهبً ثب س زاضاي تبثلَ ، سطًسرِ وليِ هؤسسبت ،هطت ّب ٍ زفبتط هطوَل ا ي آئيي ًبهِ العا(2

 .ثبضٌس

 

 

 

 



 تابلوها(ة
 هرتػبت فيع ىي *

 :رو دفتر کامطب ها -
تبثلَ ثيطٍى سقبذتوبى )هتػقل ثقِ     3هطت ّب ٍ زفبتط وبض هطوَل ا ي ًبهِ هي تَاًٌس حساوثط (3

 .سبذتوبى  ب ًػت ثط ضٍي پب ِ ػوَزي(زاضتِ ثبضٌس
تجػطُ: هطت ّب ٍ زفبتط وبض ٍالغ زض وَچِ ّب ٍ  ب ذيبثبًْبي فطػي هي تَاًٌس  ه تبثلَ ضاٌّوقب  

 .)سطگصض( زاضتِ ثبضٌسزض ذيبثبى اغلي 

 .سبًتي هتط هي ثبضس 50×70اًساظُ تبثلَ ي هطت ّب ٍ زفبتط وبض (4

ضًگ ظهيٌِ تبثلَي هطت ّب ٍ زفبتط وبض اػضبي سبظهبى ًظبم پعضقىي سقفيس ٍ ضًقگ ظهيٌقِ     (5

 .تبثلَي زفبتط وبض ضبغالى سب ط حطف ّبي ٍاثستِ پعضىي ظضز هي ثبضس

 .ثب س ّط زٍ ططف آًْب  ىسبى ثبضستبثلَّب ي وِ زٍ ططفِ ّستٌس هي (6

ا قي آ قيي    25ططح ولي تبثلَّب ثب س هطبثك الگَي استبًساضز اضا ِ ضسُ تَسط وويسيَى هبزُ (7

 .ًبهِ ثبضس

 .تجػطُ : استفبزُ اظ ّط گًَِ ضىل ٍ ططح  ب ظهيٌِ زض تبثلَ هطت ّب ٍ زفبتط وبض هوٌَع است

 

 

 :  مؤسسات- 
ٍ هؤسسبتي وِ  ه سبذتوبى هستمل ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ اًقس  بًْب تاًساظُ تبثلَي ثيوبضس( 8

 .هتٌبست ثب اثؼبز سط زض سبذتوبى هي ثبضس



ذَز اذتػبظ زازُ اًس ثِ اظاي  ثيوبضستبى ّب ٍ هؤسسبتي وِ  ه سبذتوبى هستمل ثِ( 9

 َي هتػل ثِ هله )هوبس  ب ػوَز ثِضلغ ز َاض هططف ثِ ذيبثبى هجبظ ثِ زاضتي زٍ تبثلّط

 .سبذتوبى( هي ثبضٌس ًوبي

هؤسسبت پعضىي ٍ  پيطاپعضىي وِ جعئي اظ  ه سبذتوبى ضا ثِ ذَز اذتػقبظ زازُ اًقس   ( 10

 .تبثلَ زاضتِ ثبضٌس cm 100×70هي تَاًٌس ثِ تؼساز هطبثِ هطت ّب ٍ زفبتط وبض ٍ ثِ اثؼبز  

 اضا ِ ضسُهطبثك الگَي استبًساضز ططح ولي تبثلَي هؤسسبت پعضىي ٍ پيطا پعضىي ثب س ( 11

 .ا ي آئيي ًبهِ ثبضس 25تَسط وويسيَى هبزُ 

 بزض زضهبًي ضبغل زض هؤسسبت پعضىيًػت تبثلَ ذبضج اظ سبذتوبى ثطاي هؼطفي و( 12

 .ثطاسبس ضَاثط ا ي آ يي ًبهِ ثالهبًغ هي ثبضس

 

 :هحتَا *

 :هطت ّب ٍ زفبتط وبض- 
 :استزضج هَاضز ظ ط زض تبثلَي هطت ّب ٍ زفبتط وبض العاهي ( 13

  ػٌبٍ ي هٌسضج زض پطٍاًِ هطت-

 م سبظهبى ًظبم پعضىي ثطاي اػضبي سبظهبىآض-

تجػطُ : ثطچست آضم ثطاي تبثلَّبي لس وي تَسط سبظهبى تْيِ ٍ زض اذتيقبض اػضقبق لقطاض هقي     

 .گيطز

 است : ي هطت ّب ٍ زفبتط وبض اذتيبضيزضج هَاضز ظ ط زض تبثلَ( 14

 تلفي-



  سبػبت ٍ ا بم پص طش ثيوبضاى-

 ػٌبٍ ي هٌسضج زض پطٍاًِ هطت ثِ ظثبى اًگليسي-

ٍ زًساًپعضىبى زاضاي زضجِ زوتطا ضوي ليس ػٌبٍ ي ثقِ ضقطح هٌقسضج زض     : پعضىبى  1تجػطُ  

پطٍاًِ هطت هي تَاًٌس سِ ضضتِ هػَة طجبثت هَضز ػاللِ ذَز ضا ثسٍى شوط ػٌَاى ترػقع ٍ  

ػٌَاى پعضه ػوَهي ٍ ب زًساًپعضه ػوَهي العاهبً هي ثب ست .فَق ترػع زض تبثلَ ليس ًوب ٌس

 شوط گطزز.

: وسبًي وِ زض   ه ضضتِ ترػػي هسضن اذص ًوَزُ اًس هي تَاًٌس حساوثط تب زٍ ػٌَاى 2تجػطُ 

ثسٍى شوقط ػٌقَاى فقَق     اظ ضبذِ ّبي آى ضضتِ وِ وبض هي وٌٌس ضا ثِ ػٌَاى ضبذِ ّبي اًتربثي

 .ترػػي  ب فلَضيپ زض تبثلَ ليس ًوب ٌس

 .: ضتجِ ضسوي ػلوي ػٌبٍ ي زاًطگبّي هي تَاًس زض تبثلَي هطت ًػت شوط گطزز3 تجػطُ

 

 :مؤسسات-
 :زضج هَاضز ظ ط زض تبثلَي هؤسسبت پعضىي العاهي است( 15

  ًبم ٍ ػٌَاى هؤسسِ هطبثك پطٍاًِ تبسيس-

 ضوبضُ پطٍاًِ تبسيس هَسسِ ٍ تبض د تبسيس-

 :است زضج هَاضز ظ ط زض تبثلَي هؤسسبت اذتيبضي( 16

 .ًبم ٍ ًطبًِ ًْبزي وِ هؤسسِ ثِ آى تؼلك ٍ ٍاثستگي زاضز-

 ذسهبت ٍ ثرص ّبي ترػػي-

 .ًطبًِ هؤسسِ )زض غَضتي وِ ًطبًِ ثجت ضسوي ضسُ ثبضس-



 .ًبم هؤسس زض غَضتي وِ ػضَ سبظهبى ًظبم پعضىي ثبضس-

وويسيَى هبزُ زض ًػت تبثلَ هطت ثط ضٍي پب ِ فلعي زض هؼبثط ضػب ت ضَاثطي وِ اظ سَي ( 17

 .ا ي آ يي ًبهِ تؼييي هي گطزز العاهي است 25

 .هسؤليت غسٍض هجَظ تبثلَّب ثط ػْسُ سبظهبى ًظبم پعضىي هحل هي ثبضس( 18

 

 ( سطًسرِج

 مطب ها و دفاتر کار :-
اًساظُ سطًسرِ ثطاي هؤسسبت ، هطت ّب ٍ زفبتط وقبض هَضقَع ا قي  آ قيي ًبهقِ حقسالل       ( 19

15×10  cm  ٍ30×20حساوثطcm  ( A4 ) هي ثبضس. 

هحتَاي سطًسرِ )ثػَضت چبپي  ب زست ًَ س( زض هَضز هطت ّب ٍ زفبتط هٌحػطاً ضبهل ( 20

 : هَاضزظ ط است

 (ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي)ّوطاُ ثب پيطًَس زوتط زض هَاضز زاضاي هسضن زوتطا( )العاهي-

 ( ضوبضُ ًظبم پعضىي ػضَ ت )العاهي-

 (پطٍاًِ هطت )العاهيػٌبٍ ي هٌسضج زض -

 (ًطبًي ٍ تلفي )العاهي-

 (اذتيبضي) (web) ٍ پب گبُ اطالع ضسبًي Email زٍضًگبض ٍ-

 ي(سبػبت پص طش ثيوبضاى )اذتيبض-

 (ػٌبٍ ي ػلوي زاًطگبّي )اذتيبضي-

    (هٌسضجبت فَق ثِ ظثبى اًگليسي )اذتيبضي-



 

 هَسسبت :-

پعضقىي ثػقَضت چقبپي  قب زسقت ًقَ س       هحتَاي سطًسرِ هؤسسبت پعضىي ٍ ٍاثستِ ( 21

   : هٌحػطاً ضبهل هَاضز ظ ط است

 (ًبم ٍ ػٌَاى هؤسسِ هطبثك پطٍاًِ تأسيس )العاهي-

 (ضوبضُ پطٍاًِ ٍ تبض د تأسيس )العاهي-

 (ًبم ٍ ًطبًِ ًْبزي وِ هؤسسِ ثِ آى تؼلك ٍ  ٍاثستگي زاضز )حست هَضز()العاهي-

 (أسيس( )العاهيذسهبت ٍ ثرص ّبي ترػػي )هطبثك پطٍاًِ ت-

 (ًطبًِ هؤسسِ )زض غَضتي وِ ًطبًِ ثجت ضسوي ضسُ ثبضس( )اذتيبضي-

 (تلفي ٍ ًطبًي )العاهي-

 (اذتيبضي)web) ي)ٍ پب گبُ ا ٌتطًت Email زٍضًگبض ٍ-

 ي(جبت فَق ثِ ظثبى اًگليسي )اذتيبضهٌسض-

اضقتابل هقي    تجػطُ : اػضب ي وِ ثِ ّط زليل فبلس هحل ذبظ اػن اظ هطت  قب زفبتطوقبض جْقت   

 .ثبضٌس ثب وست هجَظ اظ سبظهبى ًظبم پعضىي هحل اظ زضج آزضس زض سط ًسرِ هؼبف هي ثبضٌس

 

 ز( هْط

وليِ ًسرِ ّبي غبزض ضسُ تَسط اػضبي سبظهبى ًظبم پعضىي ثسٍى هْط فبلس اػتجبض است. ( 22

 : هْط  بز ضسُ ضبهل هَاضز ظ ط هي ثبضس

 (زوتط زض هَاضز هسضن زوتطا( )العاهيًبم ٍ ًبم ذبًَازگي )ّوطاُ ثب پيطًَس -



 (ضوبضُ ػضَ ت ًظبم پعضىي )العاهي-

حسالل  ىي اظ هطبثك ػٌبٍ ي هٌسضج زض پطٍاًِ طجبثت  قب گَاّيٌبهقِ  قب زاًطقٌبهِ )ثقِ ظثقبى       -

 (اًگليسي  ب فبضسي( )العاهي

 ( ػٌبٍ ي ػلوي زاًطگبّي )اذتيبضي-

است)حست هَضز ثب زضذَاسقت هؤسسقِ هقَضز    ًبم هؤسسِ اي وِ ػضَ سبظهبى زض آى ضبغل -

 (ًظط غطفبً ثطاي استفبزُ زض سط ًسرِ ّوبى هؤسسِ ( )اذتيبضي

 

 ( سبظ ٍ وبض پيگيطي ٍ ًظبضتھ

هطوَالى ا ي آ يي ًبهِ غطفبً هجبظ ثب استفبزُ اظ تبثلَ ،سطًسرِ ٍ هْقط هطثقَب ثقِ ذقَز     (  23

آى هؤسسِ ثقب هْقط ٍ اهضقبي ذقَز     ّستٌس. افطاز ضبغل زض  ه هؤسسِ هي تَاًٌس اظ سطًسرِ 

 .استفبزُ وٌٌس

 .زضج ّطگًَِ تجليابت زض تبثلَّب، سطًسرِ ّب ٍ هْطّبي هطوَل ا ي آ يي ًبهِ هوٌَع است( 24

ثوٌظَض ّوبٌّگي ٍ ًظبضت والى ٍ پيگيطي الظم ثطاي سبهبًسّي ٍضؼيت تبثلَ ،سطًسرِ ٍ ( 25

هطوعي ًظبم پعضىي ثب تطويت ظ ط تطىيل هقي  هْط هَضَع ا ي آ يي ًبهِ وويسيًَي زض سبظهبى 

 (25)وويسيَى هبزُ .ضَز

 (هؼبٍى ًظبضت ٍ ثطًبهِ ض عي) ض يس وويسيَى-

  زٍ ًفط ثِ اًتربة ض يس ول سبظهبى ًظبم پعضىي-

 زٍ ًفط اظ اػضبي ضَضا ؼبلي ثِ اًتربة ضَضاي ػبلي-

 يهؼبٍى اًتظبه-



   ه ًفط ثؼٌَاى ًوب ٌسُ ٍظاضت ثْساضت-

 ثؼٌَاى ًوب ٌسُ ٍظاضت ضفبُ ٍ تبهيي اجتوبػي حست هَضز ثِ تطريع ض يس وويسيَى ه ًفط -

         

 ( ه ًفط ثِ ػٌَاى ًوب ٌسُ ٍظاضت وطَض)زض هَاضز هطثَب ثِ تبثلَّب-

 ب(تبثلَّ  ه ًفط ثِ ػٌَاى ًوب ٌسُ ضْطزاضي ّبي وطَض)زض هَاضز هطثَب ثِ-

 هَضز ثٌب ثِ تطريع ض يس وويسيَى ه ًفط ثؼٌَاى ًوب ٌسُ ٍظاضت اضضبز حست -

ثوٌظَض ّوبٌّگي ، پيگيطي ٍ اجطاي غحيح ا ي آ يي ًبهِ ، زض ّط ضْطستبى وويسيًَي ثب تطويت 

 : ظ ط تطىيل هي ضَز

 (ض يس  ب ًب ت ض يس ًطبم پعضىي ضْطستبى )ض يس وويسيَى-

  سِ ًفط ثِ اًتربة ّيئت هس طُ ًظبم پعضىي ضْطستبى-

 اًتظبهي ضْطستبى  ب ًوب ٌسُ ٍيض يس ّيئت ثسٍي -

  ه ًفط ثؼٌَاى ًوب ٌسُ زاًطگبُ ػلَم پعضىي ش طثط-

  ه ًفط ثؼٌَاى ًوب ٌسُ ازاضات ثيوِ ش طثط حست هَضز ثٌب ثِ تطريع وويسيَى-

 ( ه ًفط ثؼٌَاى ًوب ٌسُ ضْطزاضي )زض هَاضز هطثَب ثِ تبثلَّب-

 ثِ تطريع ض يس وويسيَى ه ًفط ثؼٌَاى ًوب ٌسُ ازاضُ اضضبز حست هَضز ثٌب -

وليِ هطوَالى ا ي آ يي ًبهِ هي ثب س تبثلَّب، سطًسرِ ّب ٍ هْطّب ي وِ پقيص اظ تػقَ ت ا قي    

آ يي ًبهِ تْيِ ًوَزُ اًس ضا حساوثط ظطف هست  ىسبل پس اظ اثالؽ ضَاثط هطبثك ثقب هفقبز ا قي    

 .آ يي ًبهِ اغالح ًوب ٌس



ّبي اًتظبهي ًظبم پعضىي هَضز پيگطز لطاض ذَاّقس  وليِ هَاضز ترلف اظ ا ي آ يي ًبهِ زض ّيئت 

 .گطفت

ثِ تػَ ت ضَضاي ػبلي ًظبم پعضىي  6/11/86تجػطُ زض تبض د   5هبزُ ،  29ا ي آ يي ًبهِ زض 

 .ضسيس ٍ اظ تبض د اثالؽ الظم االجطا است

*** 

 

 6/10/90ا ي آ يي ًبهِ ٍ ثب تَجِ ثِ  هػَثِ هَضخ  25ثب ػٌب ت ثِ ػسم تطىيل وويسيَى هبزُ 

س هقي  َ هَسسبت هَاضز ش ل تبويق زاًطگبُ زض ذػَظ ططح ولي تبثل 20وويسيَى لبًًَي هبزُ 

 گطزز:

ػٌَاى تبثلَ هَسسبت هي ثب ست هطبثك ثب پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي هطوع ثَزُ ٍ استفبزُ اظ ػٌبٍ ي -1

ثقِ ضقطح   هَسسبت طجك آ يي ًبهِ ّبي هَجَز ػٌَاى وليٌيه ، پلي وليٌيه ٍ .....هوٌَع است .

 ش ل است :

 *زضهبًگبُ ػوَهي ضجبًِ ضٍظي

 *زضهبًگبُ زًساًپعضىي ػوَهي

 *هطوع جطاحي هحسٍز 

 هطوع زضهبى سَق هػطف هَاز  *

 *هَسسِ پعضىي ّستِ اي

 *هَسسِ آهجَالًس ذػَغي

 *هَسسِ سبذت ٍ فطٍش ػيٌه طجي



 *هطوع ترػػي طت وبض 

 *هَسسِ فيع َتطاپي

 *هطوع تػَ طثطزاضي

 ضاز َلَغي ٍسًََگطافي*هَسسِ 

 *هطوع جبهغ تَاًجرطي

 ٍ هطالجت ّبي ثبليٌي زض هٌعل *هطوع اضائِ ذسهبت 

 *هطوع هطبٍضُ ٍ اضائِ ذسهبت هبهب ي

 *هطوع هطبٍضُ ٍ اضائِ ذسهبت پطستبضي

 

 استفبزُ اظ ّطگًَِ ضىل ،ططح ٍ ططاحي ّبي ظهيٌِ ثطاي تبثلَ هَسسبت هوٌَع هي ثبضس .-2

 زاضٍ زض تبثلَ هطاوع زضهبى سَق هػطف هَاز هوٌَع هي ثبضس .استفبزُ اظ ًبم -3

 سجع زض تبثلَ استفبزُ ًوب ٌس . س فمط اظ ضًگْبي ظضز ،آثي، هطىي  بوليِ هَسسبت هي تَاًٌ-4

ا ي پعضقىبى   زض تبثلَ هطت  تبويس هي گطزز شوط ػٌَاى پعضه ػوَهي ٍ زًساًپعضه ػوَهي-5

 العاهي است .

  

 


