
 

 11 از 1 صفحه

 

 وزری
  

 

 

 نامه تأسیس درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشیآیین
 

مند نمودن تشکیل مراکز پزشکی ورزشی، مدیریت سالمت ورزشکاران و آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری، نظام هدف:

 ها وکردن ورزش در پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماریبافت نرم، نهادینههای ورزشی و درمان و بازتوانی آسیب

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سالمت

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد  42قانون اساسی، ماده  831اصل  مستندات قانونی مرتبط:

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان  88بند  و اصالحات بعدی، 8332خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 

 8332قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  1و ماده  8331و آموزش پزشکی مصوب 

 8338و  8333ت محترم وزیران و اصالحات سال أهی 8331ی آن مصوب سال ینامه اجراو آئین

 

 اختصارات و تعاریف :فصل اول

 نامه به شرح زیر است:اختصارات و تعاریف در این آئین -1ماده 

 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«وزارت» -8-8

 ، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«معاونت» -8-4

، های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیها و دانشکده، معاونت درمان دانشگاه«معاونت دانشگاه/دانشکده» -8-3

 درمانی

 ، درمانیهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، دانشگاه/دانشکده«دانشگاه/دانشکده» -8-2

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،  42، کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده «کمیسیون قانونی» -8-1

 و اصالحات بعدی 8332دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 

 سیس( و مسئولین فنیأبرداری )تهای بهرهپروانه، «های قانونیپروانه» -8-3

 سسین حقیقی و یا حقوقیؤسس/مؤ، م«سسؤم» -8-1

 ، درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی«درمانگاه» -8-1

 ورزشی ، درمانگاهی است که طبق مقررات، جهت ارائه خدمات پزشکی«درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی» -8-3

 تشخیصی، خدمات ارائه ( در بیماران،Exercise prescription) درمانیورزش نسخه و اجرای شامل تجویز

و  تدوین ورزشکاران، به ایمشاوره خدمات ارائه ورزشی و بافت نرم، هایآسیب و بازتوانی پیشگیری درمانی،

 سالمت ها، مدیریت وزن، ارتقاءغربالگری ورزشکاران، پیشگیری از بیماری با هدف ورزشی هایبرنامه اجرای



 

 11 از 2 صفحه 

 وزری
ونی های قانروزانه پس از اخذ پروانه طور سرپایی، و عضالنی به های اسکلتیبازتوانی آسیبعمومی و درمان و  

 گردد.سیس میأت از دانشگاه/دانشکده

 باشد:ها به شرح ذیل میورزشی دارای فعالیت پزشکی تخصصی درمانگاه -2ماده 

ها و ها، دررفتگینسج نرم عضالنی، شکستگیهای های اولیه آسیبانجام اقدامات درمانی اورژانس مانند مراقبت -4-8

 های کوچک و سرپایی.گیری، بخیه و جراحیبانداژ، آتل

ر بازتوانی د خدمات بازتوانی و ارائه نسخه سرپایی، تجویز درمان تشخیص، ویزیت تخصصی، پیشگیری، -4-4

 پروتز، بریس و کفی.های بافت نرم و تجویز انواع شایع و معمول اورتز، ورزشی و آسیب هایآسیب

 . )بازتوانی قلبی( و ریوی عروقی قلبی در بیماران درمانی و ورزش بازتوانی و خدمات احیاء قلبی ریوی، مشاوره -4-3

 خوان،است پوکی چاقی، نظیر دیابت،) مزمن هایدر بیماری و بازتوانی درمانیبرنامه ورزش و اجرای تجویز ،مشاوره -4-2

های بافت نرم، مفاصل و ستون فقرات( ها و درگیریهای اسکلتی، آسیب)نظیر ناهنجاری النیعض و اسکلتی( و غیره

 های درمانی بر اساس کوریکولوم مصوب رشته پزشکی ورزشی. و نورولوژیک و استفاده از مدالیته

 آمادگی سالمت،و ارتقاء  حفظ منظور به مقتضی و مداخالت ورزشی و اجرای نسخه آموزش، تجویز مشاوره، -4-1

 بازپروری اندام و کنترل مناسب وزن.  جسمانی،

 ارزیابی وضعیت سالمت شامل معاینات قبل از ورزش و تجویز نسخه ورزشی.  -4-3

 اب آشنایی ورزشی، روانشناسی تغذیه، مانند ورزشی با پزشکی مرتبط هایدر زمینه ایمشاوره خدمات ارائۀ -4-1

 اصالح اصالحی، حرکات ورزشی، استعدادیابی های ورزشی، ترک سیگار،رزش، مکملو دارو در مصرف و سوء دوپینگ

  زندگی. سبک

 ( و طب سوزنی.آن بدون یا گاید کمک با نرم بافت داخل مفصلی و تزریقات) های موضعیتزریق -4-1

در موارد مندرج شده در تعریف درمانگاه تخصصی منوط به گذراندن واحدهای  سوزنی طبارائه خدمت  تبصره:

 های ابالغی وزارتنامههای مربوطه و آئیندرسی مربوطه در دوره دستیاری با رعایت استانداردها، ضوابط و دستورالعمل

 باشد. در زمینه طب ایرانی می

 ورزشی. ماساژ دستی، هایدرمان هایتکنیک تجویز و اجرای -4-3

 درمانی و حرکات اصالحی.درمانی، آبهای حرکتاجرای برنامه -4-82

های غیر جراحی در تشخیص، مفاصل محیطی و آگزیال و استفاده از سایر روش تهاجمیکم خدمات ارایه -4-88

 های ورزشی و اسکلتی عضالنی بر اساس کاریکولوم آموزشی مصوب.درمان و بازتوانی آسیب

ورزشی شامل ارزیابی  پزشکی با رابطه در مجاز تشخیصی خدمات ارزیابی آمادگی جسمانی و ارائه سنجش و -4-84

Vo2max های ترکیب بدنی، مشاوره و ارائه )پیکرشناسی( و تست های ارتقاء آن، ارزیابی آنتروپومتریکو روش

های یالت کف پا و سایر ارزیابهای پیشرفته تمرین، سنجش قدرت عضالت و ارزیابی مشکخدمات علم تمرین و سیستم

 مرتبط با پزشکی ورزشی. 



 

 11 از 3 صفحه 

 وزری
 ورزشکاران، و کودکان، سالمندان های خاص شاملدرمانی و تجویز نسخه ورزشی برای گروهورزش ارائه خدمات -4-83 

 خاص هایو سایر گروه جسمی و ناتوانان معلولین ویژه درمانیورزش خدمات و همچنین باردار، افراد چاق هایخانم

 مانند بیماران مبتال به سرطان.

 یبه منظور حفظ سالمت، آمادگ یمداخالت مقتض و ایی، تغذیهنسخه ورزش یاجرا و زیتجو مشاوره، آموزش، -4-82

 .وزن در افراد جامعه میتنظ تناسب اندام و ،یجسمان

 

 برداریسیس و بهرهشرایط تأ :فصل دوم

نامه و ضوابط و مقررات جاری وزارت به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد آیینموافقت اصولی درمانگاه، مطابق  -3ماده 

 شود.یید کمیسیون قانونی رسیده باشد؛ داده میأشرایط که صالحیت آنان به ت

 شخص حقیقی متقاضی تاسیس، باید دارای مدرک دکتری رشته پزشکی باشد. -3-8

است موافقت اصولی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی قابل چنانچه اشخاص حقیقی بیش از یک نفر باشند؛ درخو -3-4

 سس باید دارای مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی باشد.ؤپذیرش خواهد بود که در این صورت نیز یکی از اعضاء م

 تواند شخص واحدی باشد.نامه، میسس حقیقی و مسئول فنی در صورت احراز شرایط این آیینؤم: 1 تبصره

سیس منعقده بین معاونت أار و تمدید موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد تمدت اعتب :2 تبصره

سیس، تمدید آن منوط با ارائه أسس بوده و در صورت عدم تکمیل مدارک در مدت قرارداد تؤدانشگاه/دانشکده و م

 بود.ی کمیسیون قانونی خواهد ید نهاأییید معاونت و تأیگزارش و مستندات پیشرفت کار مورد ت

سیس، مبنی بر پیشرفت کار را به همراه أسس مکلف است مراحل اجرای موافقت اصولی و مفاد قرارداد تؤم -4ماده 

ماه یک بار به معاونت دانشگاه/دانشکده اطالع دهد. در صورت عدم ارائه گزارش یا عدم  3مستندات الزم حداقل هر 

معاونت دانشگاه/دانشکده مکلف است نسبت به ارجاع موضوع  سیس در موعد مقرر،أاجرای تعهدات مصرح در قرارداد ت

 سس، رونوشت آن را به معاونت ارسال نماید.ؤبه کمیسیون قانونی جهت تعیین تکلیف اقدام و ضمن ابالغ مراتب به م

صدور موافقت اصولی، مجوزی برای شروع فعالیت درمانگاه نبوده و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر  -5ماده 

باشد. در صورت واگذاری موافقت اصولی یادشده به هر شکل به غیر، مجوز از درجه اعتبار ساقط بوده و اثری بر نمی

 آن مترتب نخواهد بود.

کرد قبل از گونه ضرر و زیان ناشی از هزینه پذیرش مدارک دلیلی بر صدور و موافقت اصولی نبوده و هر -6ماده 

 ان یا بازسازی محل به عهده متقاضیان خواهد بود.موافقت اصولی اعم از خرید ساختم

 های قانونی ممنوع است.شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه -7ماده 

های کاری صبح و یا عصر و یا صبح و عصر بر اساس درخواست متقاضی زمان فعالیت درمانگاه در نوبت -8ماده 

 زمان فعالیت نیز الزامی است.باشد و حضور مسئول فنی در سیس میأت

برداری و مسئولین فنی بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و ضوابط های بهرهتمدید پروانه تبصره:

 باشد.نامه میاعالم شده از سوی وزارت و نیز مفاد این آئین



 

 11 از 1 صفحه 

 وزری
  

 سسؤوظایف م :فصل سوم

 باشد:در درمانگاه به شرح ذیل می «سسؤوظایف م» -9ماده 

 معرفی مسئول/مسئولین فنی درمانگاه -3-8

 نامهمعرفی پرسنل شاغل در درمانگاه/بخش به معاونت دانشگاه/دانشکده بر اساس ضوابط این آیین -3-4

ییدیه از معاونت دانشگاه/دانشکده مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در درمانگاه برای کلیه پزشکان أاخذ ت -3-3

 و کارکنان شاغل

 84مین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و دارویی و ... بر اساس ماده أت -3-2

 اجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی درمانگاه در امور پزشکی ورزشی و فنی بر اساس ضوابط مربوطه. -3-1

/دانشکده و یا رفع نواقص و ایرادهای مرکز جامع در مدت مقرر و اعالم شده توسط وزارت/معاونت دانشگاه -3-3

 مسئولین فنی

 ها.های مربوطه و دسترسی به آنکسب اطالع از قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل -3-1

تواند با ارائه مستندات و مدارک، به سس میؤنامه، مدر صورت تخلف مسئول فنی از وظایف موضوع آیین تبصره:

قانونی درخواست نماید و در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون معاونت دانشگاه/دانشکده تعویض وی را از کمیسیون 

قانونی، با معرفی فرد واجد شرایط و تایید کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید به جایگزینی ایشان صادر 

 گردد.می

 

 شرایط، وظایف و مقررات مسئول فنی :فصل چهارم

 شرایط مسئول فنی درمانگاه عبارت است از: -11ماده 

پروانه مسئول فنی درمانگاه به نام متخصص پزشکی ورزشی دارای پروانه معتبر شهر مورد درخواست صادر  -82-8

 خواهد شد.

سال سابقه کار مفید علمی،  82علوم ورزشی و حداقل  (PHD)پزشکان عمومی دارای تحصیالت تکمیلی  تبصره:

اجرایی در حیطه پزشکی ورزشی مورد تایید فدراسیون پزشکی ورزشی و انجمن علمی متخصصین پزشکی ورزشی 

نامه ینو در زمان ابالغ آی بار )لیست افراد فوق تنها یک توانند در شیفت دوم درمانگاه تخصصی مسئول فنی شوندمی

 تایید است(. مذکور مورد

 وظایف مسئول فنی، عبارت است از: -11ماده 

 هایهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیتحضور مستمر و فعال در درمانگاه در نوبت -88-8

 مربوطه

ای هپروتکلها، موازین علمی و استانداردها و ها، دستورالعملحسن اجرای قوانین و مقررات بخشنامه نظارت بر -88-4

 های درمانگاه ابالغی از وزارتدرمانی مرتبط با فعالیت



 

 11 از 5 صفحه 

 وزری
نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان و ابالغ تذکرات الزم به  -88-3 

 آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی

 هنامه و ضوابط قانونی مربوطاساس مفاد این آیین ارکنان فنی واجد شرایط شاغل بربررسی و احراز صالحیت ک -88-2

دهی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق ریزی و سازمانبرنامه -88-1

 بیماران

ارت ها و نظمسئولین هریک از قسمتهای مختلف با همکاری اعضای تیم و تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمت -88-3

 های تعیین شدهحسن انجام خدمات درمانی در ساعت بر

عنوان جانشین موقت به موسس جهت انجام وظایف قانونی مسئول ه معرفی فرد واجد شرایط و صالحیت ب -88-1

 (83)موضوع ماده  فنی در غیاب خود

 تجهیزات و ملزومات پزشکی و مصرف دارو یند کنترل کیفیت و قابلیت استفادهآنظارت بر فر -88-1

ابالغ تذکرات فنی الزم به موسس و کارکنان و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی موسس، اعالم  -88-3

 مراتب به معاونت دانشگاه/دانشکده

ا زشکی بای، اجرای ضوابط طرح انطباق امور فنی و اداری موسسات پنظارت بر حفظ شئون پزشکی و حرفه -88-82

 موازین شرع مقدس و منشور حقوق بیماران

 رسیدگی به شکایت بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط -88-88

های پزشکی بیماران و بررسی شرح حال و دستورات پزشکی و نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده -88-84

 خطی از موازین علمی و فنی با رعایت اصول محرمانگیتذکر به مسئولین مربوطه در خصوص ت

آوری اطالعات و آمار مربوطه به ارائه خدمات و تهیه گزارش در صورت درخواست نظارت بر جمع -88-83

 ربط با رعایت اصول محرمانگیوزارت/دانشگاه/دانشکده و سایر مراجع قانونی ذی

های واگیر قابل گزارش به دانشگاه/دانشکده/مرکز به بیماری دهی به موقع مشخصات بیمارات مبتالگزارش -88-82

 بهداشت شهرستان با رعایت اصول محرمانگی

 های مصوب قانونیدریافت تعرفه نظارت بر -88-81

های غیر متعارف و خارج از صندوق پذیرش بیماران تحت اعمال نظارت الزم برای جلوگیری از پرداخت -88-83

 مجاز به بیماران و جلوگیری از تحمیل هزینه و خدمات غیر ضروری و نیز غیرهای درمانی پوشش بیمه

ثبت گزارش اهم اقدامات انجام شده و رخدادهای مهم در نوبت کاری مربوطه در دفتر مخصوص با امضاء و  -88-81

 مهر مسئول فنی و نیز گزارش مشخصات و آمار بیماران فوت شده به معاونت دانشگاه/دانشکده

 کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی -88-81

 وقت و مشاورتشکیل جلسات هماهنگی با اعضای تیم و حسب مورد با اعضاء تمام -88-83

مسئول فنی صبح، ضمن هماهنگی با مسئول فنی نوبت کاری عصر، مسئول شرکت در جلسات هماهنگی  -88-42

 ربط خواهد بود.اه/دانشکده ذیمقرر از سوی دانشگ



 

 11 از 6 صفحه 

 وزری
ی وزارت، مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات ضوابط اعتبارسنجی این مرکز از سو در صورت ابالغ -88-48 

 قانونی مربوطه خواهد بود.

 های مربوطه و دسترسی به آنهاکسب اطالع از قوانین، مقررات و ضوابط و دستوالعمل -88-44

 باشد:کلینیک به شرح ذیل می« بوط به حضور فعالیت مسئول فنیمقررات مر» -12 ماده

در صورتی که مسئول فنی  .حضور مسئول فنی در نوبت کاری و اوقات تعیین شده در درمانگاه الزامی است -84-8

نتواند به دالیل موجه در درمانگاه حاضر شود و غیبت وی کمتر از یک نوبت کاری باشد، مسئول فنی نوبت کاری 

کند و معرفی جانشین، نافی مسئولیت گر یا یک نفر جانشین حائز شرایط را به عنوان جانشین خود تعیین میدی

باشد. در صورتی که غیبت وی از یک روز بیشتر باشد، مسئول فنی نوبت کاری همان درمانگاه قانونی مسئول فنی نمی

ایید موسس و هماهنگی معاونت درمان جایگزین خواهد شد و در صورت معرفی فرد واجد شرایط دیگر با ت

 تواند وظایف وی را حداکثر تانامه، به عنوان جانشین موقت میدانشگاه/دانشکده، پس از تکمیل فرم پیوست آیین

 ماه انجام دهد. 3مدت 

چنانچه مدت معذوریت بیش از سه ماه باشد، موسس باید جانشین واجد شرایط را به جای ایشان به معاونت  تبصره:

درمان دانشگاه/دانشکده معرفی کند تا پس از طی مراحل اداری و قانونی، پروانه مسئولیت فنی جدید صادر شود، تا 

یف مسئول فنی را به عهده خواهد داشت زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید، پزشک جانشین معرفی شده وظا

 ولی پاسخگویی به مراجع قانونی کماکان به عهده مسئول فنی خواهد بود.

 توانند در زمان تقبلبا توجه به لزوم حضور مسئول فنی در نوبت کاری تعیین شده، مسئولین فنی نمی -84-4

تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد مسئولیت فنی در محل کار دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با 

 شد.

در صورتی که مسئول فنی تمایل به ادامه کار نداشته باشد باید سه ماه قبل مراتب را بطور کتبی به موسس  -84-3

و معاونت دانشگاه اعالم نماید. در ظرف این مدت موسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام 

 تصویب و تایید، صالحیت وی توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد. نموده تا پس از

در صورت ترک درمانگاه توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مندرج در این آیین نامه بدون هماهنگی و  -84-2

من وی خواهد بود و باید ض های قانونی تا زمان تعیین تکلیف ایشان بر عهدهرعایت مقررات مربوطه، کلیه مسئولیت

 رسیدگی برابر ضوابط، مراتب از طریق معاونت دانشگاه/دانشکده به وزارت/معاونت نیز اطالع داده شود.

در صورت پایان مدت اعتبار پروانه مسئولیت فنی، موسس باید تعویض وی را با معرفی فرد واجد شرایط و با  تبصره:

 است نماید.نامه درخورعایت شرایط مندرج در آیین

در صورتی که مسئول فنی فوت نماید: موسس باید ظرف مدت یک هفته فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان  -84-1

جانشین معرفی نماید تا پس از تایید صالحیت از سوی کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد )در 

 عمل گردد(. 43مطابق مفاد ماده  بایستصورتی که مسئول فنی و موسس یک فرد باشد، می



 

 11 از 7 صفحه 

 وزری
تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی و صدور پروانه وی، تصدی مسئولیت فنی  تبصره: 

 درمانگاه بطور موقت بر عهده فرد معرفی شده است.

 

 ضوابط پرسنلی و تجهیزاتی -فصل پنجم

 باشد.یل میوقت به شرح ذکادر فنی شامل اعضای تمام -13ماده 

 وقت شامل متخصص پزشکی ورزشی.اعضاء تمام -83-8

کلیه متخصصین ارائه دهنده خدمت در درمانگاه طبق کوریکولوم آموزشی مربوطه و همچنین در موارد مندرج  تبصره:

 شده در تعریف درمانگاه تخصصی امکان ارائه خدمت دارند.

 )با درج در مجوز دفتر فنی واجد شرایط( و نیز واحد کاردرمانی)با معرفی مسئول  افزایش بخش فیزیوتراپی -83-4

 های ابالغی مربوطه و مقررات جاری وزارت، بالمانع است. نامهکار کاردرمان(، با رعایت استانداردها، مطابق آئین

 . لزامی استدرج افزایش بخش/واحد مذکور در پروانه تاسیس درمانگاه، مطابق ضوابط و مقررات جاری وزارت ا تبصره:

های موجود و نیز سطح خدمات کادر اداری و پشتیبانی درمانگاه در هر نوبت کاری متناسب با حوزه فعالیت -14 ماده

قابل ارائه شامل متصدی پذیرش و اطالعات، متصدی مدارک پزشکی، منشی، خدمه، نگهبان، آبدارچی )در صورت 

 باشد.وجود آبدارخانه( و متصدی تاسیسات می

رعایت ضوابط ساختمانی، ضوابط تجهیزاتی درمانگاه شامل دو گروه تجهیزات الزامی و تجهیزات اختیاری،  -15 ماده

همچنین ضوابط بهداشتی و ایمنی عمومی بر اساس استانداردهای عمومی ابالغی وزارت بهداشت از جمله دستورالعمل 

 کنترل عفونت مطابق با شرح پیوست ضروری است.

ای و مستمر برابر ضوابط و مقررات اداره کل های موجود بطور دورهی و کالیبره نمودن دستگاهکنترل کیف -81-8

 تجهیزات پزشکی وزارت ضروری است.

 

 سایر قوانین و مقررات -فصل ششم

 گونه تغییر و جابجایی اعضای تمام وقت و مشاور درمانگاه باید با اطالع معاونت دانشگاه/دانشکده باشد. هر -16 ماده

های مصوب قانونی در محلی که کامال قابل رویت برای عموم مراجعین باشد های قانونی و تعرفهنصب پروانه -17 ماده

 الزامی است.

 برداری در محل ورودینصب تابلو درمانگاه تخصصی با ذکر مشخصات کامل بر اساس مندرجات پروانه بهره -18 ماده

کارت ویزیت و تبلیغات باید منطبق با ضوابط و مقررات  لو، مهر، سرنسخه،الزامی است و استانداردهای مربوط به تاب

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران رعایت گردد.

 توانند در مرکز دیگری فعالیت نمایند.پرسنل شاغل در درمانگاه، در همان نوبت کاری نمی -19 ماده

برداری در تابلوها و ن و نام مصوب و مکتوب در پروانه بهرهدرمانگاه تخصصی موظف است منحصراٌ از عنوا -21 ماده

 ها و دیگر اسناد استفاده نماید و انتخاب عناوین دیگر ممنوع است.سرنسخه



 

 11 از 8 صفحه 

 وزری
رعایت موازین اسالمی و اخالقی بر اساس قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع  -21ماده  

و منشور حقوق بیماران ضروری و نیز نظارت بر  8312نامه اجرایی آن مصوب سال و آیین 8311مقدس مصوب سال 

 باشد.اجرای آن به عهده موسس و مسئول فنی می

ماه قبل به  4در صورت درخواست تعطیلی موقت، موسس باید دالیل درخواست تعطیلی خود را حداقل  -22ماده 

  3نشگاه/دانشکده اعالم نماید و حداکثر زمان تعطیلی نباید از طور کتبی و با قید زمان به مسئول فنی و معاونت دا

 ماه بیشتر باشد.

ذکر دالیل و مستندات باید به تایید کمیسیون  در صورت درخواست تعطیلی بیش از شش ماه موضوع باتبصره: 

 قانونی برسد.

ت آن توسط وزارت یا های واگیر و غیر واگیر که فهرسدرمانگاه موظف است مواردی از بیماری -23ماده 

 ربط گزارش نماید.داری و محرمانگی به مراجع قانونی ذیگردد را با رعایت اصل امانتدانشگاه/دانشکده تعیین می

باشد و موسس و مسئولین ها در سراسر کشور به عهده معاونت دانشگاه/دانشکده مینظارت بر این درمانگاه -24 ماده

را در اختیار مراجع مذکور و نمایندگان آنان قرار دهند این حکم نافی نظارت عالیه فنی موظفند اطالعات مورد نیاز 

 باشد.وزارت بهداشت نمی

امه، تصویب نگونه تغییر مسئول/مسئولین فنی یا مکان درمانگاه تخصصی، باید مطابق شرایط این آیین هر -25ماده 

 کمیسیون قانونی اخذ مجوزهای مربوطه باشد.

ورت فعالیت افراد فاقد صالحیت در درمانگاه تخصصی یا اداره مرکز توسط افراد فاقد صالحیت، در ص -26 ماده

دارویی و مواد خوردنی و  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، 3های قانونی مندرج در ماده متخلف مشمول مجازات

 خواهد بود. 8332آشامیدنی مصوب سال 

بلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین شده و یا به تشخیص وزارت بر درمانگاه حق انتشار آگهی ت -27 ماده

خالف شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد را ندارد، از عناوین مجعول و خالف حقیقت بر روی تابلو و سرنسخه جرم 

 محسوب و با متخلفین برابر مقرارت قانونی رفتار خواهد شد.

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد  3ماده  2ره در صورت فوت موسس مطابق تبص -28 ماده

 خوردنی و آشامیدنی و اصالحات بعدی اقدام خواهد شد.

د بایست نسبت به تمدیدر صورتی که مدت اعتبار پروانه مسئول فنی در این مدت منقضی شود، وراث می تبصره:

 نمایند.مسئولیت وی یا معرفی مسئول فنی واجد شرایط اقدام 

ماهه  3در صورتی که موسس به علت از کار افتادگی کلی، قادر به اداره درمانگاه نباشد، باید در یک مهلت  -29 ماده

عنوان جانشین )موسس( اقدام نماید و چنانچه به علت حجر، ه نسبت به معرفی فرد یا افراد واجد شرایط دیگری ب

ه ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری ب 3در یک مهلت قادر به اداره درمانگاه نباشد، قیم وی باید 

نام وی  برداری بهعنوان جانشین )موسس( اقدام نماید تا پس از تایید صالحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره

 .برداری به نام وی صادر گرددصادرگردد تا پس از تایید صالحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره



 

 11 از 9 صفحه 

 وزری
چنانچه پروانه موسسه به نام اشخاص حقوقی صادر گردیده و صرفاً یکی از اعضا واجد شرایط مقرر در ماده  -31 ماده 

نامه باشد، در صورت فوت، حجر یا از کار افتادگی آن عضو، فرد معرفی شده باید واجد صالحیت مقرر در ماده آیین 2

 یاد شده باشد. 

 

 تخلفات -فصل هفتم

در صورتی که موسس یا مسئول/مسئولین فنی از ضوابط و مقررات قانونی و نیز الزامات و وظایف خود که  -31 ماده

 بینی شده تخلف نماید؛ به نحو زیر اقدام خواهد شد:نامه پیشدر این آیین

 بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط معاونت دانشگاه/دانشکده -الف

 دانشکده حداقل به فاصله دو هفته پس از تذکر شفاهیوسط معاونت دانشگاه/ر دوم اخطار کتبی تبا -ب

 بار سوم اخطار کتبی توسط معاونت دانشگاه/دانشکده به فاصله دو هفته از اخطار کتبی قبلی -ج

رات مول قانون تعزیدر صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، در مورد تخلفاتی که مش -د

مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحات بعدی باشد؛ موضوع به  8331حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب 

 صالح قانونی احاله گردد.قانون یاد شده ارجاع تا به محاکم ذی 88کمیسیون ماده 

ل در امنیت و سالمت جامعه شود به در مواردی که عملکرد درمانگاه، خالف موازین باشد و یا موجب اخال :1 تبصره

تشخیص وزیر و بدون رعایت تذکرات و اخطاریه های قبلی قابل طرح در کمیسیون قانونی بوده و با رای کمیسیون 

 صالح خواهد شد.مذکور موجب تعطیلی موقت ارجاع پرونده به مراجع ذی

 گیرد.ی صورت میصالح قضایهای قانونی با حکم مراجع ذیلغو دائم پروانه :2 تبصره

 

و از تاریخ ابالغ قابل  به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیدهتبصره  81ماده و  38 نامه دراین آیین

 باشد.اجرا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 از 11 صفحه 

 وزری
  

 بسمه تعالی

 

 فرم تعیین جانشین درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی

 تاریخ......................

 

 

 ...............دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....../ بهداشتی و درمانی ........معاونت محترم درمان 

ر ............. اینجانب دکتر ............................... مسئول فنی درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی...................................... در شه

وظیفه در درمانگاه ......................................... طی روزهای ....................... الی .............................. قادر به انجام به نشانی ......

تخصصی پزشکی ورزشی مذکور نبوده و آقای/خانم دکتر ................................... را به جانشینی موقت خود معرفی 

 نمایم.یم

 

 مهر و امضاء و شماره نظام پزشکی                                   

 

 

عنوان جانشین آقای/ خانم دکتر .................................... کلیه وظایف ایشان را در مدت عدم ه اینجانب دکتر .................... ب

.............................. از تاریخ ................ الی .................... پذیرفته و انجام ........ حضور در درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی

 وظیفه خواهم نمود.

 

 مهر و امضاء و شماره نظام پزشکی                                              

  



 

 11 از 11 صفحه 

 وزری
 پیوست: 

 ضوابط ساختمانی -1ماده 

 باشد: رعایت ضوابط ساختمانی ذیل، در درمانگاه ضروری می -8-8

متر مربع بوده که شامل حداقل اتاق ویزیت پزشک،  822حداقل مساحت ساختمان برای احداث درمانگاه  -8-8-8

           )مانند تزریقات، طب سوزنی، بازتوانی،  ها و پروسیجرهای درمانی غیر تهاجمی مجازاتاق انجام مدالیته

متر به   22صورت انجام بازتوانی قلبی حداقل  باشد. دردرمانی، سنجش ترکیب بدنی و...( و سالن انتظار میورزش

صورت انجام پروسیجرهای کم تهاجمی مفاصل محیطی و آگزیال موضوع بند  شود. درفضای درمانگاه اضافه می

 اضافه گردد. متر فضای اختصاصی به این منظور 41بایست ، می4ذیل ماده  82-4

رعایت ضوابط معماری، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی منطبق با استانداردهای موضوع مجموعه  :1تبصره 

در قسمت بازتوانی قلبی متناسب با ارائه خدمات الزامی  «ریزی و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه»کتب 

 است.

ط و مطابق با ضواب مربوطه و معاونتتأئید  بایستی بافضای فیزیکی درمانگاه  گونه تغییرات در هر :2تبصره 

 باشد. وزارت استانداردهای مصوب

های معماری و تاسیساتی درمانگاه به منظور مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، کلیه نقشه :3تبصره 

 اه/دانشکده مورد بررسی و تائید قرار گیرد.بایست توسط دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگمی

الزامی  4ذیل ماده  4-82و  4-4رعایت ضوابط و استانداردهای تاسیسات برقی و مکانیکی در بندهای  :4تبصره 

 است.

 ضوابط تجهیزاتی -2 ماده

 تجهیزات درمانگاه شامل دو گروه تجهیزات الزامی و تجهیزات اختیاری است: -4-8

 الزامی الف( تجهیزات

 معاینه و نگاتوسکوپ ، تجهیزاتsafety box احیاء، ترالی) درمانگاه عمومی نیاز همانند تجهیزات مورد -4-8-8

 (...و 

 (است. الزم پایی یا دستی ثابت دوچرخه یک یا تردمیل یک حداقل) ثابت تردمیل، دوچرخه -4-8-4

 بدن  وزن سنجش بدن و دستگاه ترکیبات ارزیابی دستگاه -4-8-3

 و گونیامتر منعطف کشخط مانند اسکلتی هایناهنجاری تشخیص برای موردنیاز وسایل حداقل -4-8-2

 نرم و بافت مفصلی داخل ست تجهیزات تزریقات -4-8-1

 های بافت نرمتجهیزات الزم جهت درمان آسیب -4-8-3

 مترتجهزات مانیتورینگ ضربان قلب مانند پالس اکسی -4-8-1

تدارک و تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی طبق استانداردهای وزارت بهداشت متناسب با ارائه  تبصره:

 اندازی درمانگاه تخصصی به عهده موسس است.خدمات در تاسیس و راه



 

 11 از 12 صفحه 

 وزری
 اختیاری ب( تجهیزات 

  های قدرتی و مکانوتراپیورزش تجهیزات -4-8-1

 هوازی  هوازی و غیرورزشی جهت توان  تست تجهیزات -4-8-3

  EMSکش، ویبریتور و  افزایش توان عضالنی اسکلتی مانند: وزنه، تجهیزات -4-8-82

 اها،پ ها،اندام و آناتومیکی ساختاری مشکالت اسکلتی، هایناهنجاری تشخیص برای نیاز مورد وسایل -4-8-88

)دستگاه سنجش انحنای ستون فقرات، اسکن  و سایر نواحی مانند: صفحه شطرنجی و اسپاینال موس فقرات ستون

 پذیری عضالتو سایر تجهیزات الزم جهت سنجش قدرت، توان و انعطاف کف پا

استاندارد بازتوانی قلبی مصوب وزارت مانند: تردمیل، دوچرخه  اساس بر قلبی بازتوانی کامل تجهیزات -4-8-84

 افزار مونیتورینگو نرم

 کننده تعادل مانند: دینامومتر و ارزیاب بدنی و وضعیت جسمانی آمادگی ارزیابی تجهیزات -4-8-83

 بازپروری اندام و کنترل مناسب وزن  جهت نیاز لوازم و تجهیزات مورد -4-8-82

 های بافت نرم  های درمانی تحت راهنمایی سونوگرافی در آسیبسونوگرافی اسکلتی عضالنی و روش -4-8-81

  در آب درمانی و ورزشآب تجهیزات -4-8-83

 دستی هایو درمان ماساژ جهت الزم و تجهیزات ماساژ تخت -4-8-81

 های ورزشی، بافت نرم و حرکات اصالحیتجهیزات ورزش درمانی، توانبخشی و بازتوانی در آسیب  -4-8-81

 اسپیرومتری و نوار قلب جهت ارزیابی ورزشکاران  دستگاه -4-8-83

  سوزنی طب تجهیزات ست -4-8-42

 ضوابط بهداشتی و ایمنی عمومی  -3ماده 

استانداردهای عمومی ابالغی وزارت متبوع شامل دستورالعمل کنترل عفونت و نیز ضوابط  ضوابط ورعایت  -3-8

 ل ضروری است:یبهداشتی و ضوابط عمومی به شرح ذ

        قابل نفوذ به آب، بدون های ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، غیر کف کلیه قسمت -3-8-8

 فرج و قابل گندزدائی باشد. جنس مقاوم و بدون خلل و خوردگی، ازترک

دیوارها باید از جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، بدون درز و شکاف، تمیز و دارای قرنیز  -3-8-4

 کاری باشد.سقف کاشی باید تا متر باشد. دیوار اتاق استریلیزاسیونسانتی 82به ارتفاع حداقل 

 خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد.ها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترکسقف کلیه قسمت -3-8-3

 زنگ باشد. های باز شو و مجهز به توری سیمی ضدها باید سالم و پنجرهدرب و پنجره -3-8-2

تائید مقامات بهداشتی تامین و در مناطقی  آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر مورد -3-8-1

ه شود استفاد شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور باشند ازکه فاقد شبکه عمومی می

مورد آنها صورت  های بهداشتی درالمقدور دارای مخزن ذخیره آب به میزان کافی بوده و کنترلو همچنین حتی

 گیرد. 



 

 11 از 13 صفحه 

 وزری
نظر فنی و بهداشتی با تأکید بر ضرورت تأمین استانداردهای شستشو  آوری و دفع فاضالب ازعسیستم جم -3-8-3 

های سطحی و زیرزمینی را آلوده نکند، ای باشد که سطوح، خاک، آبو دفع فاضالب آلوده به مواد مصرفی به گونه

ای خروجی فاضالب با استانداردهپایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته باشند، متعفن و بدمنظره نباشد و بند

های ارسالی وزارت متبوع مطابقت داشته و مورد تایید معاونت بهداشتی محیط زیست و ضوابط و دستورالعمل

 باشد.

ی پسماندهای پزشکی و یهای مدیریت اجراپسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روشدفع  -3-8-1

ت محترم وزیران و دستورالعمل هیأ 1/4/8311ک مورخ 31213/ت81118پسماندهای وابسته مصوبه شماره 

   ها و مراکز بهداشتی درمانی طی نامه شماره مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان

صادره از مرکز سالمت محیط و کار در خصوص چگونگی های و کلیه بخشنامه 3/3/8311س مورخ /ب34131/3

پزشکی ویژه الزامی ری و دفع پسماندها و نیز برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای آوری و نگهداتفکیک، جمع

 است.

زنگ با درپوش و پدال و  جنس مقاوم، قابل شستشو و گندزدایی و ضد دان باید به تعداد کافی اززباله -3-8-1

 کیسه مناسب در درمانگاه موجود باشد.

 عمل آید.ه نمای حشرات و جوندگان در درمانگاه ب رود، نشو وتمهیدات الزم برای جلوگیری از وجود، و -3-8-3

 های بهداشتی جهت گندزدایی سطوح و تجهیزات الزامی است.یدیهأیوجود گندزدایی مناسب و دارای ت -3-8-82

ای و قابل شستشو بوده، ها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پارچههای اتاقها و مبلصندلی -3-8-88

 آمیزی شده باشد.ها بایستی سالم، تمیز و رنگهمچنین میزها و قفسه

کاری یا سرامیک مربع با کف مقاوم، قابل شستشو، کاشی متر 1/8ی با حداقل متراژ یشووجود اتاقک تی -3-8-84

 32شوی فاضالب رو با عمق آویز و حوضچه دارای کفتا زیر سقف مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد و تی

ضای گرفتن ف نظر شوی پرتابل با درکننده یا استفاده از تیتهویه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاک متر،سانتی

 شوی.مناسب برای نگهداری تی

      ها که روشوئی طوریه های بهداشتی کارکنان و بیماران برعایت ضوابط بهداشتی برای سرویس -3-8-83

د ی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار باشیکاری شده و با شیر دستشور اطراف کاشیالمقدور بدون پایه، با دیواحتی

کاری شده، سقف سالم و مقاوم، با های بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار، با کف و دیوار کاشیو سرویس

، هواکش رنگ روشن، قابل شستشو و ضدعفونی نمودن، مجهز به آب گرم و سرد، صابون مایع، حوله کاغذی

 مناسب، کاسه توالت سالم و بدون ترک خوردگی، مجهز به شترگلو و دارای فالش تانک باشد.

 های بهداشتی مجزا برای پرسنل و مراجعین به تعداد مناسب.نظر گرفتن سرویس در -3-8-82

مربع،  متر 12کیلوگرمی برای هر 2تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی و یا حداقل یک کپسول  -3-8-81

 نشانی.همراه با هشداردهنده حریق مناسب مطابق ضوابط و استانداردهای سازمان خدمات ایمنی و آتش

 تأمین نور، تهویه و وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب. -3-8-83

 د.شوی باششود باید به سمت کفشوی بوده و شستشو میهایی که دارای کفشیب کف کلیه اتاق -3-8-81



 

 11 از 11 صفحه 

 وزری
 83نامه ماده رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی در آبدارخانه مطابق آیین -3-8-81 

 رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون -3-8-83

 بار مصرف برای کلیه بیماران الزامی است. استفاده از لوازم یک -3-8-42

 رعایت نظافت عمومی درمانگاه الزامی است.  -3-8-48

 ای و واکسیناسیون( برای کلیه شاغلین.)معاینات دوره های پزشکیتشکیل پرونده -3-8-44

 وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری -3-8-43

 رمانگاهرعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در د -3-8-42

قال های عفونی و قابل انتسیاری از بیماریبا توجه به فقدان عالئم بالینی در دوره کمون یا دوره پنجره ب -3-8-41

مورد این بیماران و از طرفی امکان انتقال آسان  )نظیر هپاتیت و ایدز( و عدم امکان تشخیص قطعی در ویرال

دها اساس ضوابط و استاندار مورد بیماران بر ها، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت درهای فوق در این درمانگاهبیماری

 های صادره از وزارت الزامی است.دستورالعملو 

های ابالغی از مرکز اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل ای بررعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه -3-8-43

 سالمت محیط و کار وزارت الزامی است.

 

 .االجراء استتبصره تصویب و از تاریخ ابالغ الزم 1ماده و  2این پیوست در  -4ماده 


