
  آئين نامه تاسيس مراكز فيزيوتراپي
  

  :تعاريف) فصل اول
فيزيو تراپي يكي از رشته هاي توانبخشي است كـه در آن از عوامـل فيزيكـي ماننـده گرمـا،       -1ماده

و ...) نور، امواج مادون قرمـز، مـاوراء بـنفش ، ليـزر كـم تـوان و      ( سرما،آب ، امواج الكتروماگنتيك 
  .بيماران نيازمند و معلولين استفاده مي گردد حركت درماني به منظور بازتواني

       ناميـده مـي شـود بـه محلـي اطـالق      )) مركـز (( مركز فيزيوتراپي كه در آئين نامه به اختصار -2ماده
مي گردد كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت انجام خـدمات  

داير شـده كـه بصـورت روزانـه و     ) تأسيس و مسئول فني( فيزيوتراپي بعد از اخذ پروانه هاي قانوني
  .سرپايي فعاليت مي نمايد

و بـه  )) وزرات((دراين آئين نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي    -تبصره
و بـه كميسـيون   )) دانشـكده /دانشـگاه ((علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني  دانشكده /دانشگاه

قانون مربـوط بـه مقـررات امـور پزشـكي ، دارويـي ، مـواد         20موضوع ماده تشخيص امور پزشكي 
و به پروانه هـاي  )) كميسيون قانوني) (( با اصالحات بعدي( 1334خوردني و آشاميدني مصوب سال 

  .گفته مي شود)) پروانه هاي قانوني(( تأسيس و مسئوالن فني 
شود كـه دوره طـب عمـومي را بـه     متخصص طب فيزيكي و توانبخشي به شخصي اطالق مي  -3ماده

پايان رسانده و دوره كامل تخصصي طي فيزيكي و توانبخشي را در يكي از مراكز دانشگاهي داخل يا 
  .خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك تخصصي شده باشد

فيزيوتراپيست به شخصي اطالق مي شود كـه دوره كامـل فيزيـوتراپي را در يكـي از مراكـز       -4ماده
موزش دانشگاهي داخل يا خارج از كشـور گذرانـده و موفـق بـه اخـذ مـدرك علمـي كارشناسـي ،         آ

  در رشته فيزيو تراپي شده باشد ph.Dكارشناسي ارشد، يا 
كاردان فيزيوتراپي به شخصي اطالق مي شود كه يكي از رشته هاي مربوط به فيزيو تراپي را  -5ماده

  .دانشگاهي شده باشدگذرانده و موفق به اخذ گواهينامه رسمي 
مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور در كليه مقاطع ياد شده بايد به تائيد وزارت  -6ماده

در مورد دانش آموختگان (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
  .رسيده باشد) سال هاي گذشته



پروانه هاي قانوني مي باشند كه از طريـق وزارت، پـس از   پروانه هاي تاسيس و مسئول فني  -7ماده
  .تصويب كميسيون قانوني بعنولن مجوز فعاليت هر مركز صادر مي گردد

براي هر متقاضي واجد شرايط و صالحيت براساس مفاد مندرج در اين آئين نامه فقط پروانـه   -تبصره
  .تأسيس يك مركز صادر مي شود

  
  :نحوه تأسيس -فصل دوم

از كميسـيون  ) پروانـه تأسـيس   (تاسيس مركز فيزيوتراپي منوط به كسـب موافقـت اصـولي     -8ماده
قانوني وزارت بوده كه با رعايت قوانين مصوب و مفاد اين آئين نامه اقدام به بررسي و صدور پروانه 

  .بهره برداري خواهند نمود
با در خواست و موافقت  "پيشنهاد اعطاي موافقت اصولي و صدور پروانه بهره برداري صرفا -تبصره

  .دانشگاه هاي علوم پزشكي قابل طرح در كميسيون قانوني مي باشد
  .اجازه تاسيس مركز فيزيوتراپي به اشخاص داده مي شود كه داراي شرايط ذيل باشند -9ماده
  .تابعيت جمهوري اسالمي ايران) الف
گواهي سوء پيشينه و عـدم اعتيـاد    تسليم(نداشنن سوء پيشينه كيفري موثر و اعتياد به مواد مخدر) ب

  )به مواد مخدر در زمان درخواست همكاري با مركز فيزيوتراپي براي كليه كاركنان الزامي است
  :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي زير) ج
  تخصص طب فيزيكي و توان بخشي -
-ph.D فيزيو تراپي  
  كارشناسي ارشد فيزيو تراپي -
  كارشناس فيزيو تراپي -

نهادها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه عمـومي اسـتفاده مـي نماينـد در      -1تبصره
صورتي مي توانند تقاضاي تاسيس مركز فيزيوتراپي نمايند كه داراي مجوز صادره با توجـه بـه مفـاد    

  .اين آئين نامه و همچنين ، اجازه تأسيس موسسات پزشكي قيد شده باشند
اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از يك پروانه سسان مركز فيزيوتراپي اعم از به موسس يا مو -2تبصره

يك نفر نمي تواند بطـور همزمـان موسـس يـك مركـز فيزيـوتراپي و        "ضمنا. تاسيس داده نمي شود
موسس يا موسسين بايستي حداقل براي يـك نوبـت كـاري مسـئوليت     . مسئول فنس مركز ديگر باشد

  .فني مركز مربوط را تقبل نمايند



شخصيت حقوقي بايستي داراي اساسنامه تائيد شده از سوي مراجع ذيصالح قـانوني بـوده و    -3تبصره
آن ، منـابع مـالي ،   در آن ارگان ، تشكيالت ، شرح وظايف و اختيارات هيأت مديره و نحـوه انتخـاب   

ايطي را شرايط عضويت و نحوه انحالل آن پيش بيني شده باشد و همچنين بايد فرد يا افراد واجـد شـر  
  .بعنوان موسس معرفي نمايند

احراز صالحيت موسس يا موسسان و همچنين مسـئول يـا مسـئوالن فنـي براسـاس شـرايط        -4تبصره
  .مندرج در اين آئين نامه به عهده كميسيون قانوني مي باشد

در موارديكه مؤسس و مسئول فني مركز يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايـد، وراث   -5تبصره
توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي مسئول يا مسـئوالن فنـي واجـد    او مي 

اعتبار ايـن پروانـه بـه    . شرايط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فني موقت نمايند
مدت دوسال خواهد بود و وراث مكلفند بمحض دريافت گواهي حصر وراثت با ارائه گـواهي مـذكور   

به معرفي شخص و يا اشخاص واجد شرايط قانوني، بعنوان موسس جديـد اقـدام كننـد در غيـر      نسبت
  .اينصورت موسسه تعطيل خواهد شد

پروانه تأسيس موسسات فيزيوتراپي براساس نظام سطح بنـدي خـدمات بهداشـتي، درمـاني      -6تبصره
  )نفر مي باشد 000/30درحال حاضر شاخص جمعيتي براي مركز( صادر مي گردد

  
  :بهره برداري، انتقال، تعطيل) فصل سوم

زمان فعاليت مراكز فيزيوتراپي حداقل يك نوبت صبح است و درصـورت داشـتن دو نوبـت     -10ماده
  .نيازمند معرفي مسئول فني جداگانه براي هر نوبت كاري است) صبح و عصر(كاري
يـزات مـورد نيـاز و معرفـي     شروع بكار و فعاليت مركز فيزيوتراپي منوط به دارا بودن تجه -11ماده

  .مسئول يا مسئوالن فني و ساير افراد فني جوياي كار جهت كليه نوبت هاي كاري مي باشد
پس از احراز صالحيت اشخاص فوق و كافي بودن تجهيزات و فضاي فيزيكي توسط واحد مربوطه به 

  .مركز پروانه بهره برداري داده خواهد شد
ظفند در زمان تمديـد پروانـه، مفـاد ايـن دسـتورالعمل را رعايـت       كليه مراكز فيزيوتراپي مو-1تبصره
در ضمن تمديد پروانه هاي تأسيس و مسئولين فني مركز براساس قانون آموزش مداوم جامعه . نمايند

  .پزشكي و ضوابط آن خواهد بود



وي ضوابط و حداقل استانداردهاي فيزيكي ، فني ، ساختماني ، تجهيزات دسـتگاه هـا و نيـر    -2تبصره
انساني مورد نياز مراكز فيزيوتراپي نسبت بـه تعـداد بيمـار پـذيرش شـده توسـط كميسـيون قـانوني         

  .مشخص و به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ خواهد شد
مسئول فني و (كادر فني % 50براي شروع فعاليت و اخذ پروانه بهره برداري، معرفي حداقل  -12ماده

ن گروه پزشكي و وابسته جوياي كار مورد تائيد دانشـگاه كـه در   از دانش آموختگا) كادر فيزيوتراپ
اشتغال مداوم نداشته باشند براي تمامي نوبت هاي كاري ضـروري   چ نوعمراكز دولتي و خصوصي هي

  .است
مسئول پذيرش مراكز فيزيـوتراپي بايسـتي از بـين افـراد جويـاي كـار رشـته كـارداني يـا           -13ماده 

در صورت نبـودن داوطلـب كـافي ، بكـارگيري     ( تخاب و معرفي شوندكارشناسي مدارك پزشكي ، ان
  )فارع التحصيالن پرستاري بالمانع است

مسئوالن فني و همكاران فني مراكز فيزيوتراپي نمي توانند در شبانه روز بيش از دو نوبـت   -14ماده
  .كاري در مركز فعاليت نمايند

به اطالع معاون درمان دانشگاه علوم  "بايستي قبالبكارگيري ، تغيير و جابجايي پرسنل مراكز : تبصره
  .پزشكي بصورت مكتوب رسانده شود

افراديكه در استخدام سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت هستند نمي توانند مسئوليت فنـي   -15ماده
  .و يا همكاري در بيش از يك نوبت كاري مراكز فيزيوتراپي بخش غيردولتي را بپذيرد

جه به قوانين استخدامي ، اعضاي هيئت علمي تمام وقـت جغرافيـايي مجـاز نيسـتند در     با تو -16ماده
پروانه تأسـيس  . طول خدمت در محل ديگري به جزء مؤسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشد

كلينيـك هـاي   (و پروانه بهره برداري براي اين افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاي دانشـگاهي  
  .صادر مي شود) ارستانهاويژه و بيم

در بخش غير دولتي براي افراد موضوع اين ماده پـس از   پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري-تبصره
در صورت قطع ارتباط استخدامي بهر دليلي و قبل از . بازنشستگي از خدمات دولتي صادر خواهد شد

ده فوق لغـو و پروانـه تأسـيس مركـز     بازنشستگي اين گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ما
  .فيزيوتراپي طبق ضوابط مربوطه براي آنان صادر مي شود

. انتقال پروانه تاسيس به غير توسط موسس بدون موافقت كميسـيون قـانوني ممنـوع اسـت      -17ماده
و به هر علتي به شخص يا اشخاص واجد شـرايط ديگـري    براي افرادي كه يكبار پروانه تاسيس گرفته



ولي با رعايت ساير مقررات مـي توانـد از   . پروانه تاسيس صادر نخواهد شد "ار كرده اند مجدداواگذ
  .پروانه هاي تاسيس صادر شده استفاده كند

انتقال مركز فيزيوتراپي از يكي محل به محـل ديگـر منـوط بـه رعايـت شـرايط قـانوني و         -18ماده
  .بوط استمقررات مندرج در اين آئين نامه و موافقت دانشگاه مر

پروانه مسئول فني موسسات و بخشهاي فيزيـوتراپي بيمارسـتان و درمانگـاه هـا فقـط بنـام        -19ماده
پزشك متخصص طب فيزيكي و توانبخشي و يا فيزيوتراپيست واجد شرايط پـس از تائيـد كميسـيون    

  .قانوني صادر مي شود
ماه مجاز است مگر داكثر تا سه تعطيل موقت مركز فيزيوتراپي با موافقت دانشگاه مربوطه ح -20ماده

. ماموريتهاي اداري ، آموزشـي و بيمـاري كـه مـورد قبـول دانشـگاه مربوطـه قـرار گيـرد          در مورد
درصورت عدم رعايت اين موضوع دانشگاه هاي ذيربط مي توانند با توجه به نياز منطقه در محـدوده  

هايي كميسيون قانوني اجازه تاسـيس  به فرد ديگري طبق ضوابط و با اعالم نظر نآن مركز فيزيوتراپي 
  .مركز ديگري بدهند

درصورتيكه بدون اطالع قبلي دانشگاه اقدام به تعطيلي مركز بيش از سه ماه گردد، دانشـگاه   -تبصره
در محدوده آن مركز فيزيوتراپي به فرد ديگـري طبـق ضـوابط    ذيربط مي تواند با توجه به نياز منطقه 

  .جديد بدهد اجازه تاسيس مركز فيزيوتراپي
دانشـكده مربوطـه و   /هر نوع نام گذاري و تغيير نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشـگاه  -21ماده

موافقت وزارت صورت پذيرد، در اين صورت پروانه جديد بنام و يا براي محل جديـد صـادر خواهـد    
  .شد
مركز را داشته باشند در صورتيكه مؤسس يا مؤسسان به داليل موجهي قصد تعطيل و انحالل -22ماده

دانشكده /الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطيلي به دانشگاه مراتب را بايد ذكر داليل و مستندات
  .مربوطه گزارش نمايند

دانشكده موظف است هرگونه تغييرات مشروحه در مورد كليه مراكـز فيزيـوتراپي   /دانشگاه -1تبصره
  .گزارش نمايد تحت نظارت خود را بطور مستمر به وزارت

در صورت تعطيل يا انحالل مركز، وزارت هيچگونه مسئوليتي در مقابل اشخاص حقيقـي يـا    -2تبصره
  .حقوق نخواهد داشت

  
  



  :شرح وظايف مؤسس يا مؤسسين) فصل چهارم
  :وظايف موسس يا موسسين عبارتند از -23ماده
دمات حـداكثر ظـرف مـدت يكسـال     آماده نمودن مركز فيزيوتراپي براي پذيرش بيمار و ارائه خ) الف

كتبـي بـه   پس از صدور پروانه تأسـيس توسـط كميسـيون قـانوني وزارت و گـزارش آن بصـورت       
دانشكده مربوطه جهت بازديد، تائيد  نهايي و صدور پروانه بهره برداري ، در صورت عـدم  /دانشگاه

  .شده پروانه تأسيس لغو مي گرددراه اندازي در زمان مشخص 
  ل يا مسئولين فني جوياي كار به دانشگاه هاي علوم پزشكي براي هر نوبت كاريمعرفي مسئو) ب

رعايت مفاد آئين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطـب در مـورد بكـارگيري متخصصـين      -1تبصره
  .وي الزامي استطب فيزيكي و توابخشي بعنوان مسئول فني و يا جانشين 

آن توسـط كميسـيون   وظـايف قـانوني و احـراز     موسس در صورت تخلف مسـئول فنـي از   -2تبصره
  .قانوني مي تواند تعويض وي را درخواست نمايد

درصورت عدم حضور مسئول فني به هر دليل موسس بايستي بالفاصله فرد واجـد شـرايطي    -3تبصره
  .دانشكده مربوطه معرفي نمايد/را بعنوان مسئول فني جديد يا جانشين وي به دانشگاه

  .رابر مراجع قانوني در همه موراد بجز موارديكه به عهده مسئول فني مي باشدپاسخگويي در ب) ج
انتخاب و معرفي نيروي انساني الزم واجد شرايط طبق نظر مسئول فني از بين افـراد جويـاي كـار    ) د

  مورد تائيد دانشگاه
  شئون اخالق پزشكي و اجراي مقررات مربوطهبر حفظ نظارت ) ه
اي ضوابط ، مقررات و تعرفه هـاي مصـوب وزارت جهـت تضـمين حسـن      كنترل و نظارت بر اجر) و

  .انجام امور مركز
  همكاري و ايجاد تسهيالت الزم براي بازرسي نمايندگان وزارت در هر زمان) ز
رعايت كليه قوانين و مقررات ومفاد اين آئين نامه درخصوص نحوه بكـارگيري افـراد و پرداخـت    ) ح

  دستمزد آنان
در صورت تخلف مسئول فني از وظائف قانوني ، گزارش موضوع تخلف و دالئل آن بـه معاونـت   ) ط

  .درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغيير وي
  .برنامه ريزي و سازماندهي الزم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقي بيماران) ي
و و سرنسخه هاي مركز و پزشـكان و رعايـت   نظارت برحسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابل) ك
  .آنها



كنترل وضـعيت سـاختمان ، تجهيـزات، تأسيسـات و ايمنـي مركـز و تـأمين تجهيـزات عمـومي و          ) ل
  ملزومات مورد نياز براساس استانداردهاي مربوط

دانشـكده مربوطـه بـراي پزشـكان متخصـص طـب       /اخذ مجوز فعاليت از معاونت درمان دانشـگاة ) م
  .انبخشي و فيزيوتراپيست هاي شاغل در مركز براساس دستورالعمل هاي موجودفيزيكي و تو

در صورت تخطي از وظايف محوله ، مراتب بـا گـزارش دانشـگاه هـاي علـوم پزشـكي در        -24ماده
  .كميسيون مطرح و درخصوص صالحيت موسس تصميمي گيري خواهد شد

  
  :ضوابط نيروهاي فعلي مركز فيزيوتراپي) فصل پنجم

  :افراديكه در مراكز فيزيوتراپي به كار فني مشغول مي شوند به شرح ذيل هستند-25ماده
  ).مطابق ضوابط اين آئين نامه(مسئول فني مركز -الف
  در رشته فيزيوتراپي ph.D-ب
  كارشناس ارشد فيزيو تراپي  -ج
  كارشناس و كاردان فيزيو تراپي -د
  )ت پذيرش بيمارجه(كاردان و كارشناس مدارك پزشكي و يا پرستاري  -ه

  .مسئول فني مراكز فيزيو تراپي بايد داراي يكي از مدارك زير باشد -26ماده
  تخصص طب فيزيكي و توانبخشي -
  )اين آئين نامه 4مطابق ماده (مدارك فيزيو تراپي  -

فيزيو تراپيست هاي متقاضي قبول مسئوليت فني در مراكـز و بخشـهاي فيزيـو تراپـي     : 1تبصره
  :ير باشندبايد داراي شرايط ز

طـرح  ( اين آئين نامه و انجام خـدمات قـانوني   ) 4(دارا بودن صالحيت علمي مطابق ماده ) الف
  )نيروي انساني و خدمت نظام وظيفه عمومي

) كـرج، مشـهد، اصـفهان ، شـيراز، تبريـز     -تهران( براي قبول مسئوليت فني در شهرستانهاي) ب
در رشته فيزيو تراپي دريكـي از مؤسسـات،   سال سابقه اشتغال بكار تمام وقت  2داشتن حداقل 

  دانشكده ذيربط/خصوصي و يا خيريه مجاز به تائيد دانشگاه -نهادها و يا ارگانهاي دولتي
سابقه كار براي كارشناسان ارشد حداقل يكسال و در مقاطع باالتر نيـازي بـه سـابقه     -2تبصره

  .كار نمي باشد



نساني پس از فراغـت از تحصـيل در رشـته    مدت خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي ا -3تبصره
  .مربوطه جزء سابقه كار محسوب مي گردد

ـ    % 50 فرزندان و همسران شهدا و جانبازان) ج ان بـا انجـام   و بـاالتر و همسـران و فرزنـدان آن
خدمات قانوني و يا معافيت از آن، بدون احتساب سنوات خدمتي مزبور مي تواننـد نسـبت بـه    

  .ي مؤسسات و بخشهاي فيزيو تراپي اقدام نمايندفن تأسيس و قبول مسئوليت
روز خدمات الزم جهـت احتسـاب سـابقه     15به ازاء هر درصد جانبازي از % 49جانبازان تا ) د

  .كار معاف مي باشند
مـاه   2هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنين هر مـاه اسـارت آزادگـان معـادل    ) ه

  .گردد خدمت بعنوان سابقه كار احتساب مي
صـبح و  ( مسئول يا مسئوالن فني كه توسط موسس يا موسسان براي هر نوبت كـاري  -27ماده
به دانشگاه هاي علوم پزشكي معرفي مي شوند پس از احراز صالحيت و صـدور پروانـه   ) عصر

  .براي آنان مي توانند كار خود را شروع نمايند مسئوليت فني
مستمر مسئول فني در مركز فيزيو تراپـي كليـه   با توجه به ضرورت حضور و نظارت  -1تبصره

متخصصين واجد شرايط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئوليت فنـي خـود در محـل ديگـري     
  .مجوز فعاليت همزمان نيز صادر نمي گردد. مجاز به فعاليت نيستند...) و مطب، بيمارستان(

مـي تواننـد بـه عنـوان     موسس يا موسسان به شرط دارا بودن شـرايط مسـئول فنـي     -2تبصره
هر فرد ميتواند بعنوان مسئول فنـي حـداكثر   . مسئول فني پس از صدور مجوز الزم عمل نمايند

  .دو نوبت كاري در شبانه روز فعاليت نمايد
مسئوالن فني مكلف به رعايت شرايطي هستند كه توسط وزارت تعيين شـده و يـا در    -28ماده

  .آينده ابالغ مي گردد
اعم از دولتـي يـا غيـر    (ل فني مي تواند مسئوليت فني يك مركز فيزيو تراپيهر مسئو -29ماده

  .را حداكثر در دو نوبت كاري بعهده گيرد) دولتي
  

  :شرح وظايف مسئول يا مسئولين فني) فصل ششم
مسئول فني مركز فيزيو تراپي به كسي گفته مـي شـود كـه ضـمن داشـتن تخصـص        -30ماده 

دخالـت وي در  . رابر قوانين و مقررات بنام او صادر شده باشـد مربوطه ، پروانه مسئوليت فني ب



امور مركز براساس مفاد مندرج در پروانه مسئوليت فني و دستورالعمل هـاي منـدرج در آئـين    
  .نامه مي باشد

احراز صالحيت مسئول يا مسئولين فني مراكز فيزيو تراپي براساس شـرايط منـدرج در    -تبصره
  .نشگاههاي علوم پزشكي مي باشداين آئين نامه به عهده دا

  :اهم وظايف مسئول و مسئوالن فني مركز عبارتند از -31ماده
حضور مستمر و فعال درساعات تعيين شده و قبول مسئوليت فني مركـز و پاسـخگويي در   ) الف

  قبال تمامي اقدامان فني انجام شده
ادر فنـي مركـز و ابـالغ    نظارت بر نحوه ارائه خدمات درماني و ارتقاء سطح كيفي توسط ك) ب

  تذكرات الزم به آنان
  بررسي و اعالم صالحيت كاركنان فني شاغل در مركز) ج
تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف مركز و نظـارت برحسـن انجـام درمـاني در در     ) د

  ساعات تعيين شده
  ت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات مركزينظارت بر كيف) ه
بر تهيه ، تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسـي  نظارت ) و

شرح حال و دستورات پزشكي مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطـي از  
  موازين علمي و فني

اي اسنانداردهاي مربوط به تـابلو و نيـز سرنسـخه هـاي مركـز و ارائـه       رنظارت برحسن اج) ز
  ادات الزم به موسسپيشنه

تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و آمار و اطالعات مربوط به فعاليتهاي مركز به تفكيك نـوع  ) ح
دانشـكده هـاي ذيـربط از طريـق برنامـه نـرم       / خدمات درماني و ارسال به وزارت يا دانشگاه

  )ماه يكبار 6حداقل (افزاري اعالم شده بطور مستمر
ند نسبت به گزارش مواردي از بيماريهاي واگير و غيرواگيـر  مسئول  يا مسئوالن فني موظف) ط

دانشكده تعيين مي گردد با رعايت اصل امانتداري بـه  / كه ليست آن توسط وزارت يا دانشگاه
  .مراجع قانوني ذيربط اقدام نمايند

ابالغ تذكرات فني به كاركنان شاغل و نيز مؤسس يا موسسـان مركـز و پيگيـري اقـدامات     ) ي
  دانشكده هاي ذيربط/در صورت تخطي اعالم مراتب به دانشگاه  اجرائي و



رعايت و اجراي كليه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت و نيز مـوازين اسـالمي ،اخالقـي    ) ك
  ،فني و نظارت بر حسن اجراي آن

در . حضور مسئول فني در مركز فيزيو تراپي در هر دو نوبـت كـاري ضـروري اسـت     -32ماده
در ساعات مقرر در مركـز   "علت مسئول فني در مدت محدود نتواند شخصاصورتي كه به هر 

حضور داشته باشد ، بايد به اطالع و موافقت دانشگاه فـردي واجـد شـرايط و صـالحيت را بـه      
ولي بهرحـال اقـدامات   . صورت موقت به عنوان قائم مقام يا مسئول فني جايگزين ، تعيين نمايد

  .فني صاحب پروانه نخواهد بود مسئول فني جانشين، رافع مسئوليت
مـاه فـردي واجـد شـرايط را بـه عنـوان        3مسئول فني مي تواند در هر سال به مدت  -33ماده

در موارد ذيـل ايـن   . جانشين خود به عنوان مسئول فني موقت به دانشگاه مربوطه معرفي نمايد
  :ماه افزايش يابد 3مدت مي تواند به بيش از 

  .اي مطالعاتي و اداري كه به تائيد وزارت رسيده باشدمأموريتهاي آموزشي، فرصته -
كه وي مجبور به ترك شهر و يا شهرستان محل كار خود بـراي مـدت    بيماري مسئول فني -

 )با تائيد دانشگاه ذيربط( بيش از زمان ذكر شده نمايد

در صورتيكه مسئول فني فيزيو تراپي كسي را معرفي ننمايد، موسس بايد فرد واجـد   -1تبصره
در طـول ايـن مـدت    . شرايط ديگري را به عنوان مسئول فني به دانشگاه مربوطه معرفي نمايـد 

  .جانشين مسئول فني عهده دار كليه وظايف مربوطه خواهد بود
ماه بطول انجامد كميسيون قانوني مـي توانـد بـه     3درصورتيكه غيبت مسئول فني بيش از  -2تبصره

پروانه دائم براي مسئول فني جانشـين يـا شـخص    م پزشكي پيشنهاد موسس و تائيد دانشگاه هاي علو
  .ديگري صادر نمايد

  متخصصيني كه توسط مسئول فني مركز بعنوان همكار نيمه وقـت و يـا تمـام وقـت معرفـي       -34ماده
مي گردند پس از كسب مجوز مربوطه ذكر نام آنهـا روي تـابلو و اوراق تـا پايـان ادامـه همكـاري       

  .فيزيوتراپي در ساعات مقرر هستندد نيز موظف به حضور در مركز اين افرا. بالمانع است
توسط معاون درمان دانشگاهها براساس ضـوابط   فني موقت مركز فيزيوتراپي لاحكام مسئو -35ماده

  .و شرايط فوق الذكر صادر خواهد شد
  
  
  



  شرايط و ضوابط عمومي نحوه كار در مراكز فيزيوتراپي) فصل هفتم
يوتراپي در مركز بايد توسط فيزيوتراپيست و يا كاردان هاي فيزيـوتراپي صـاحب   اعمال فيز -36ماده

  .صالحيت تحت نظر مسئول فني مركز انجام شود
كاردان هاي فيزيوتراپي مجازند فقط آن قسمت از اعمال فيزيوتراپي را كه در حيطـه مـدرك    -تبصره

  .تحت نظر فيزيوتراپيست انجام دهند "علمي آنان باشد منحصرا
فيزيوتراپيست ها و كاردان هاي فيزيوتراپي موظفند طبق نسخه و يا دستور پزشـك معـالج،    -37ادهم

  .خدمات فيزيوتراپي را براي بيماران انجام دهند
اين گروه حق دخل و تصرف در نسخه و يا دستور پزشك معالج را ندارند و همچنين مجاز به  -تبصره

  .يماران نخواهند بودصدور گواهي استراحت و تجويز دارو براي ب
ضبط مشخصات كامل بيمار، نـام پزشـك و مراحـل سـير بيمـاري و سـاير       (تشكيل پرونده  -38ماده

، بايگـاني و نگهـداري مـدارك    ) دانشكده ها مشـخص مـي كننـد   /اطالعاتي كه وزارت و يا دانشگاه
راپي الزامـي  سال براي هر يك از بيماران مراجعه كننـده در مركـز فيزيـوت    3ضروري حداقل به مدت 

  .است
مراكز فيزيوتراپي موجود در كشور بايد حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب وابالغ  -39ماده

  .رسمي اين آئين نامه وضعيت خود را با شرايط آن تطبيق دهند
تمديد پروانه هاي تأسيس و مسئوالن فني مراكـز براسـاس قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه        -40ماده

  .بوطه خواهد بودپزشكي و ضوابط مر
رعايت قانون وآئين نامه مرتبط با انطباق امـور پزشـكي بـا مـوازين شـرع مقـدس و كليـه         -41ماده

  .شئونات حرفه اي و اخالقي در ارائه خدمات به بيماران ضروريست
نظــارت بــر كليــه خــدمات مراكــز فيزيــوتراپي در سراســر كشــور بــه عهــده وزارت و   -42مــاده 

 15بود و در ارزيابي و ارزشيابي مراكز فيزيوتراپي رعايت تبصره هاي ماده  دانشكده خواهد/دانشگاه
  .الزامي است

پذيرش بيمار بايد براساس ظرفيت مركز انجام گيرد و هيچگونه تفاوتي بـين بيمـاران بيمـه     -43ماده 
  .شده و آزاد وجود نداشته باشد

اد بيمـاران پـذيرش شـده توسـط     تجهيزات، فضا و نيروي انساني مورد نيـاز نسـبت بـه تعـد     -تبصره
  .كميسيون قانوني مشخص و به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ خواهد شد

  



  :تخلفات) فصل هشتم
در صورتيكه موسس يا مسئول فني مركز از ضـوابط و مقـررات مفـاد الزامـات و وظـايف       -44ماده

  :موضوع اين آئين نامه تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد
ار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت يا  ب) الف 

  دانشكده هاي ذيربط/دانشگاه
دانشكده و اعالم مراتب به سازمانهاي بيمه گر و /بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه) ب

  سازمان نظام پزشكي 
كتبي ، چنانچه اعمال انجام شده در  در صورت تكرارتخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شفاهي و) ج

مجمع تشخيص  1367مصوب سال ) در امور بهداشتي و درماني( قالب قانون تعزيرات حكومتي 
ي ارجاع خواهد موممصلحت نظام باشد موضوع به كميسيون ياد شده و در ساير موارد به محاكم ع

  .شد
ه از سوي مراجع قضايي اعم رصادروشهاي اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء : تبصره

  در كميسيون قانوني بررسي و جهت اجرا به... از تعطيلي موقت يا دائم موسسه ، ابطال پروانه، و
  .ذيربط ارجاع مي گردد واحد هاي

قانون مربوط به مقررات  24تبصره به استناد ماده  31ماده و  45فصل ،  8اين آئين نامه در  -45ماده
و بندهاي ) با اصالحات بعدي(  1334ويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب امور پزشكي ، دار

ماده يك قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در  13و12و11
از تاريخ ابالغ آن، آئين نامه قبلي و كليه آئين نامه هاي اصالحي . به تصويب رسيد........... تاريخ 

  .ي گرددمترتب بر آن ملغي م
  

  دكتر مسعود پزشكيان
  وزير


