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  :  تعاریف  ـ فصل اول

 امـواج   بخـشی اسـت کـه در آن از عوامـل فیزیکـی ماننـد گرمـا ، سـرما ، آب ،           فیزیوتراپی یکی از رشته هـاي تـوان    -1ماده  

بازتوانی بیماران نیازمند و حرکت درمانی به منظور ... ) نور ، امواج مادون قرمز ، ماوراء بنفش ، لیزر کم توان و ( الکتروماگنتیک 

  .  معلولین استفاده می گردد و

 مرکز فیزیوتراپی به محلی اطالق می گردد که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت -2ماده  

   دایر شده وبه صـورت روزانـه وسـرپایی فعالیـت     )تأسیس ومسئول فنی (فیزیوتراپی بعد از اخذ پروانه هاي قانونی انجام خدمات   

  .ندمی نمای

بخشی به شخصی اطالق می شود که دوره طب عمومی را به پایان رسانده و دوره کامـل                    متخصص طب فیزیکی و توان     -3ماده  

بخشی را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق بـه اخـذ مـدرك                  تخصصی طب فیزیکی و توان    

  . تخصصی شده باشد 

 اطالق می شود که دوره کامل فیزیوتراپی را در یکی از مراکز آموزش دانشگاهی داخل یا خارج                  به شخصی پ  ترا فیزیو -4ماده  

  .   در رشته فیزیوتراپی شده باشد PhDاز کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك علمی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، یا 

 مربوط به فیزیوتراپی را گذرانده و موفق بـه اخـذ    کاردان فیزیوتراپی به شخصی اطالق می شود که یکی از رشته هاي          -5ماده  

  . نامه رسمی دانشگاهی شده باشد  گواهی

ـ       مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در کلیه مقاطع یاد شده            -6ماده   ،درمـان   بهداشـت    وزارت أ ئیـد   بایـد بـه ت

  .  رسیده باشد ) گان سال هاي گذشته در مورد دانش آموخت(تحقیقات وفن آوري  یا وزارت علوم ، وآموزش پزشکی و

ـ  -7ماده   ه  پروانه هاي تأسیس و مسئول فنی پروانه هاي قانونی می باشند که از طریق وزارت ، پس از تصویب کمیسیون قانونی ب

  . مرکز صادر می گردد    برايعنوان مجوز فعالیت

  

ر این آئین نامه فقط پروانه تأسیس یک مرکز صادر می           براي هر متقاضی واجد شرایط و صالحیت براساس مفاد مندرج د          : تبصره  

  . شود 

  

  :  فصل دوم ـ نحوه تأسیس 

از کمیسیون قانونی وزارت بوده که با رعایت ) پروانه تأسیس (  تأسیس مرکز فیزیوتراپی منوط به کسب موافقت اصولی        – 8ماده  

  . ه بهره برداري خواهند نمود ب و مفاد این آیین نامه اقدام به بررسی و صدور پروانوقوانین مص

  

هاي علوم پزشکی قابل  پیشنهاد اعطاي موافقت اصولی و صدور پروانه بهره برداري صرفاً با درخواست و موافقت دانشگاه : تبصره  

  . طرح در کمیسیون قانونی می باشد 

  

  : باشند به اشخاصی داده می شود که داراي شرایط ذیل اجازه تأسیس مرکز فیزیوتراپی – 9ماده 

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران ) الف 

     سوء پیشینه وعدم اعتیاد به مواد مخدر درزمـان           عدم   تسلیم گواهی (نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر واعتیاد به مواد مخدر          ) ب  

  )در خواست همکاري با مرکز فیزیوتراپی براي کلیه کارکنان الزامی است 

  : زیر یحصیلارا بودن یکی از مدارك تد )ج 

تخصص طب فیزیکی و توان بخشی -

-PhD فیزیوتراپی  

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی -

آئین نامھ تأسیس مراكز فیزیوتراپي
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کارشناس فیزیوتراپی -

 نهادها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که ازبودجه عمومی استفاده می نماینـد در صـورتی مـی تواننـد تقاضـاي                      -1تبصره  

 اجازه تأسیس مؤسسات پزشکی ، صادره با توجه به مفاد این آئین نامه و همچنینتأسیس مراکز فیزیوتراپی نمایند که داراي مجوز 

  . قید شده باشند 

  

.  به مؤسس یا مؤسسان مرکز فیزیوتراپی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک پروانه تأسـیس داده نمـی شـود                      -2تبصره  

مؤسس یا مؤسسین بایـستی  .  باشد دیگرپی و مسئول فنی مرکزطور همزمان مؤسس یک مرکز فیزیوترا     ه  ضمناً یک نفر نمی تواند ب     

  .  را تقبل نمایند ه حداقل براي یک نوبت کاري مسئولیت فنی مرکز مربوط

  

صـالح قـانونی بـوده و در آن ارگـان ،             نامه تأیید شـده از سـوي مراجـع ذي           شخصیت حقوقی بایستی داراي اساس     -3تبصره  

یأت مدیره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالی ، شرایط عضویت و نحوه انحالل آن پیش بینـی  تشکیالت ، شرح وظایف و اختیارات ه     

  . عنوان مؤسس معرفی نمایند ه شده باشد و همچنین باید فرد یا افراد واجد شرایطی را ب

  

ئین نامه به عهده  احراز صالحیت مؤسس یا مؤسسان و همچنین مسئول یا مسئوالن فنی براساس شرایط مندرج در این آ               -4تبصره  

  . کمیسیون قانونی می باشد 

  

 هی که مؤسس و مسئول فنی مرکز یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید ، وراث می توانند با ارائه گـوا                      در مواردي  -5تبصره  

ه مسئول تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یا مسئوالن فنی واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروان            

اعتبار این پروانه دو سال خواهد بود و وراث مکلفند بمحض دریافت گواهی حصر وراثت بـا ارائـه گـواهی            . فنی موقت نمایند    

عنوان مؤسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت مؤسسه          ه  مذکور نسبت به معرفی شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی ، ب            

  . تعطیل خواهد شد 

  

درحـال  ( گـردد   انه تأسیس مؤسسات فیزیوتراپی براساس نظام سطح بندي خدمات بهداشتی، درمـانی صـادر مـی               پرو -6تبصره  

  ) باشد   نفر می000/30حاضر شاخص جمعیتی براي مرکز 

  

  : فصل سوم ـ بهره برداري ، انتقال ، تعطیل 

 نیازمند) صبح و عصر(شتن دو نوبت کاري  زمان فعالیت مراکز فیزیوتراپی حداقل یک نوبت صبح است و در صورت دا-10ماده  

  . است  معرفی مسئول فنی جداگانه براي هر نوبت کاري به 

کار و فعالیت مرکز فیزیوتراپی منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی مسئول یا مسئوالن فنی و سایر           ه   شروع ب  -11ماده  

پس از احراز صالحیت اشخاص فوق و کـافی بـودن تجهیـزات و              . شد  افراد فنی جویاي کار جهت کلیه نوبت هاي کاري می با          

  .  توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهره برداري داده خواهد شد یفضاي فیزیک

از ) مـسئول فنـی و کـادر فیزیـوتراپ     ( کادر فنی % 50 براي شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره برداري ، معرفی حداقل           -12ماده  

روه پزشکی و وابسته جویاي کار مورد تأیید دانشگاه که در مراکز دولتی و خصوصی هیچ نوع اشتغال مـداوم    دانش آموختگان گ  

  . نداشته باشند براي تمامی نوبت هاي کاري ضروري است 

  خاب  پذیرش مراکز فیزیوتراپی بایستی از بین افراد جویاي کار رشته کاردانی یا کارشناسی مدارك پزشکی ، انت مسئول-13ماده 

  ) طلب کافی ، بکارگیري فارغ التحصیالن پرستاري بالمانع است ودر صورت نبودن دا( شوند 

    مسئوالن فنی و همکاران فنی مراکز فیزیوتراپی نمی توانند در شبانه روز بـیش از دو نوبـت کـاري در مرکـز فعالیـت                         -14ماده  

  . نمایند 

  



١٤٧

صـورت مکتـوب    ه  ً به اطالع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ب        "قبال ز بایستی  مرک کارگیري تغییر و جابجایی پرسنل    ه  ب: تبصره  

  . رسانده شود 

  

و یا همکاري در بیش از فنی هاي دولتی و وابسته به دولت هستند نمی توانند مسئولیت  که در استخدام سازمان  افرادي-15ماده 

   .یک نوبت کاري مراکز فیزیوتراپی بخش غیر دولتی را بپذیرند 

 با توجه به قوانین استخدامی ، اعضاي هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگري -16ماده 

پروانه تأسیس و پروانه بهره برداري براي این افراد پس از استخدام فقط             . به جزء مؤسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند          

  .شود صادر می) ها  لینیک هاي ویژه و بیمارستانک( هاي دانشگاهی  جهت بخش

  

 پروانه تأسیس و پروانه بهره برداري در بخش غیر دولتی براي افراد موضوع ایـن مـاده پـس از بازنشـستگی از خـدمات                         : تبصره  

انـشگاه پروانـه   در صورت قطع ارتباط استخدامی به هر دلیل و قبل از بازنشستگی این گونه افـراد بـا د   . دولتی صادر خواهد شد     

  . صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تأسیس مرکز فیزیوتراپی طبق ضوابط مربوطه براي آنان صادر می شود 

  

بار پروانه    انتقال پروانه تأسیس به غیر توسط مؤسس بدون موافقت کمیسیون قانونی ممنوع است براي افرادي که یک                 -17ماده  

.  یا اشخاص واجد شرایط دیگري واگذار کرده اند مجدداً پروانه تأسیس صادر نخواهد شد تأسیس گرفته و به هر علتی به شخص       

  . ولی با رعایت سایر مقررات می تواند از پروانه هاي تأسیس صادر شده استفاده کند 

 این آیین نامه و  انتقال مرکز فیزیوتراپی از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و مقررات مندرج در   -18ماده  

  .  است ه موافقت دانشگاه مربوط

نام پزشک متخصص طب فیزیکی     ه   ب ها فقط  هاي فیزیوتراپی بیمارستان و درمانگاه      پروانه مسئول فنی مؤسسات و بخش      -19ماده  

  .  پس از تأیید کمیسیون قانونی صادر می شود بخشی ویا فیزیوتراپیست واجد شرایط  وتوان

هـاي   قت مرکز فیزیوتراپی با موافقت دانشگاه مربوطه حداکثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد مأموریـت                  تعطیل مو  -20ماده  

 هـاي ذي   در صورت عدم رعایت این موضـوع دانـشگاه        . اداري ، آموزشی و بیماري که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد             

یزیوتراپی به فرد دیگري طبق ضوابط و با اعالم نظر نهایی کمیسیون          ربط می توانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز ف            

  . قانونی اجازه تأسیس مرکز دیگري بدهند 

  

ربط مـی توانـد بـا       ذي   که بدون اطالع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه گردد ، دانشگاه                در صورتی : تبصره  

  . ه فرد دیگري طبق ضوابط اجازه تأسیس مرکز فیزیوتراپی جدید بدهد ب،توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز 

  

  متبـوع  دانـشکده مربوطـه و موافقـت وزارت    / هر نوع نام گذاري و تغییر نام و محل مرکز باید  با همـاهنگی دانـشگاه                   -21ماده  

  . در این صورت پروانه جدید به نام و یا براي محل جدید صادر خواهد شد . صورت پذیرد 

مرکز را داشته باشند مراتب را باید بـا ذکـر           که مؤسس یا مؤسسان به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحالل                در صورتی  -22ماده  

  . دانشکده مربوطه گزارش نمایند /دالیل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطیلی به دانشگاه

  

  . گونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی نخواهد داشت   هیچدر صورت تعطیل یا انحالل مرکز ، وزارت: تبصره 

  

  :سین سفصل چهارم ـ شرح وظایف مؤسس یا مؤ

  :سین عبارتند از س وظایف مؤسس یا مؤ-23ماده 
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آماده نمودن مرکز فیزیوتراپی براي پذیرش بیمار و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سال پـس از صـدور موافقـت                      ) الف  

دانشکده مربوطه جهت بازدید ، تأییـد نهـایی و   /صورت کتبی به دانشگاهه ی توسط کمیسیون  قانونی وزارت و گزارش آن ب        اصول

  . صدور پروانه بهره برداري ، در صورت عدم راه اندازي در زمان مشخص شده موافقت اصولی لغو می گردد 

  ی براي هر نوبت کاري کعلوم پزشهاي  معرفی مسئول یا مسئولین فنی جویاي کار به دانشگاه) ب 

  

بخـشی   کارگیري متخصصین طب فیزیکی و توانه   رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب در مورد ب            -1تبصره  

  . عنوان مسئول فنی و یا جانشین وي الزامی است ه ب

تواند  تعـویض وي را       کمیسیون قانونی می  مؤسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط               -2تبصره  

  . درخواست نماید 

ـ                  -3تبصره   عنـوان مـسئول فنـی    ه   در صورت عدم حضور مسئول فنی به هر دلیل مؤسس بایستی بالفاصله فرد واجد شرایطی را ب

  . ده مربوطه معرفی نماید کدانش/جدید یا جانشین وي به دانشگاه 

  

  . که به عهده مسئول فنی می باشد  ر همه موارد بجز موارديپاسخگوئی در برابر مراجع قانونی د) ج

  انتخاب و معرفی نیروي انسانی الزم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویاي کار مورد تائید دانشگاه ) د 

  نظارت بر حفظ شئون اخالق پزشکی و اجراي مقررات مربوطه ) هـ 

   مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت جهت تضمین حسن انجام امور مرکز کنترل و نظارت بر اجراي ضوابط ،) و 

  همکاري و ایجاد تسهیالت الزم براي بازرسی نمایندگان وزارت در هر زمان ) ز 

  مزد آنان  کارگیري افراد و پرداخت دسته رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در خصوص نحوه ب) ح 

و درخواست مسئول فنی از وظایف قانونی ، گزارش موضوع تخلف و دالئل آن به معاونت درمان دانشگاه       در صورت تخلف    ) ط  

  موافقت با تغییر وي 

  دهی الزم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران  برنامه ریزي و سازمان) ي 

  اي مرکز و پزشکان و رعایت آنها نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه ه) ك 

کنترل وضعیت ساختمان ، تجهیزات ، تأسیسات و ایمنی مرکز و تـأمین تجهیـزات عمـومی و ملزومـات مـورد نیـاز براسـاس                          ) ل  

  استانداردهاي مربوط 

و بخـشی    دانـشکده مربوطـه بـراي پزشـکان متخـصص طـب فیزیکـی و تـوان                /اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه      ) م  

  فیزیوتراپیست هاي شاغل در مرکز براساس دستورالعمل هاي موجود 

هاي علوم پزشکی در کمیسیون مطـرح و در خـصوص             در صورت تخطی از وظایف محوله ، مراتب با گزارش دانشگاه           -24ماده  

  . صالحیت مؤسس تصمیم گیري خواهد شد 

  : فصل پنجم ـ ضوابط نیروهاي فنی مرکز فیزیوتراپی 

  :که در مراکز فیزیوتراپی به کار فنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند  افرادي -25ماده 

  ) مطابق ضوابط این آئین نامه (   مسئول فنی مرکز -الف 

    در رشته فیزیوتراپی PhD –ب 

  کارشناس ارشد فیزیوتراپی  –ج 

   کارشناس و کاردان فیزیوتراپی –د 

  ) جهت پذیرش بیمار (  پرستاري  کاردان و کارشناس مدارك پزشکی و یا-هـ 

  .  مسئول فنی مراکز فیزیوتراپی باید داراي یکی از مدارك زیر باشد – 26ماده 

  بخشی  تخصص طب فیزیکی و توان-

 ) این آیین نامه 4مطابق ماده ( مدارك فیزیوتراپی -
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   :تراپی باید داراي شرایط زیر باشند هاي فیزیو  فیزیوتراپیست هاي متقاضی قبول مسئولیت فنی در مراکز و بخش -1تبصره 

  

طرح نیروي انسانی وخدمت نظام وظیفه      (این آیین نامه و انجام خدمات قانونی      ) 4(دارا بودن صالحیت علمی مطابق ماده       ) الف  

   )عمومی 

سـال سـابقه    2 داشـتن حـداقل  )هاي تهران ، کرج ، مشهد ، اصفهان ، شـیراز ، تبریـز        براي قبول مسئولیت فنی در شهرستان     ) ب  

 بـه   خصوصی و یـا خیریـه مجاز       – نهادها و یا ارگانهاي دولتی        ، کار تمام وقت در رشته فیزیوتراپی در یکی از مؤسسات         ه  اشتغال ب 

  دانشکده ذیربط / تأیید دانشگاه

  

  .  نمی باشد                 در مقاطع باالتر نیازي به سابقه کارسال و سابقه کار براي کارشناسان ارشد حداقل یک  - 1تبصره 

سابقه کار محسوب مـی        مدت خدمت نظام وظیفه و طرح نیروي انسانی پس از فراغت از تحصیل در رشته مربوطه جزء                 – 2تبصره

  . گردد 

  

و باالتر و همسران و فرزندان آنان با انجام خـدمات قـانونی و یـا معافیـت از آن ،                     % 50فرزندان و همسران شهدا و جانبازان       ) ج  

     احتساب سنوات خدمتی مزبور می توانند نسبت به تأسیس و قبول مسئولیت فنی مؤسـسات و بخـشهاي فیزیـوتراپی اقـدام                       بدون

  . نمایند 

  . باشند  روز خدمات الزم جهت احتساب سابقه کار معاف می15به ازاء هر درصد جانبازي از % 49جانبازان تا ) د 

عنوان سابقه کار احتساب ه  ماه خدمت ب  2هر ماه اسارت آزادگان معادل      هه و همچنین    هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جب      ) ه  

  . می گردد 

هاي علوم پزشکی  به دانشگاه) صبح و عصر (  مسئول یا مسئوالن فنی که توسط مؤسس یا مؤسسان براي هر نوبت کاري – 27ماده 

  . توانند کار خود را شروع نمایند  ی براي آنان میمعرفی می شوند پس از احراز صالحیت و صدور پروانه مسئولیت فن

  

ـ ـ با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی کلیه متخصصین واج            – 1تبصره   از بـه  ـد شرایط مج

ت ـوز  فعالی  ـمج. د  ـه فعالیت نیستن  ـاز ب ـمج... ) مطب ، بیمارستان و     ( اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنی خود در محل دیگري           

  . گردد  زمان نیز صادر نمی هم

  

 مؤسس یا مؤسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پـس از صـدور مجـوز الزم        – 2تبصره  

  . عنوان مسئول فنی حداکثر دو نوبت کاري در شبانه روز فعالیت نمایند ه عمل نمایند هر فرد می تواند ب

  

    مسئوالن فنی مکلف به رعایت شرایطی هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابالغ می-28ماده 

  . گردد 

را حـداکثر در دو نوبـت   ) اعم از دولتی یا غیر دولتی (  هر مسئول فنی می تواند مسئولیت فنی یک مرکز فیزیوتراپی             -29ماده  

  . عهده گیرد ه کاري ب

  

  : ایف مسئول یا مسئولین فنی فصل ششم ـ شرح وظ

 مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی به کسی گفته می شود که ضمن داشتن تخصص مربوطـه ، پروانـه مـسئولیت فنـی برابـر                         -30ماده  

دخالـت وي در امـور مرکـز براسـاس مفـاد منـدرج در پروانـه مـسئولیت فنـی و                      . نام او صادر شده باشـد       ه  قوانین و مقررات ب   

  . ندرج در این آیین نامه می باشد هاي م دستورالعمل
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   احراز صالحیت مسئول یا مسئولین فنی مراکز فیزیوتراپی براساس شرایط مندرج در این آیین نامـه بـه عهـده دانـشگاه      -تبصره  

  . هاي علوم پزشکی می باشد 

  

  :  اهم وظایف مسئول و مسئوالن فنی مرکز عبارتند از -31ماده 

گویی در قبال تمامی اقدامات فنـی انجـام    ر ساعات تعیین شده و قبول مسئولیت فنی مرکز و پاسخحضور مستمر و فعال د   ) الف  

  شده 

  نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی توسط کادر فنی مرکز و ابالغ تذکرات الزم به آنان ) ب 

  بررسی و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز ) ج 

  ف مرکز و نظارت برحسن انجام خدمات درمانی در ساعات تعیین شده لهاي مخت تنظیم برنامه کاري قسمتتهیه و ) د 

  نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات مرکز ) ه 

 ت پزشـکی   کلیه بیماران مراجعه کننده ونیز بررسـی شـرح حـال ودسـتورا    داري پرونده پزشکی نظارت بر تهیه ، تنظیم و نگه      ) و  

  مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی 

  نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و نیز سر نسخه هاي مرکز و ارائه پیشنهادات الزم به مؤسس ) ز 

رکز به تفکیک نـوع خـدمات درمـانی و ارسـال بـه              هاي م   تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و آمار و اطالعات مربوط به فعالیت             )ح  

  ) بار   ماه یک6حداقل ( طور مستمر ه ط از طریق برنامه افزاري اعالم شده بدانشکده هاي ذي رب/ارت یا دانشگاه وز

  یـا هاي واگیر و غیر واگیر که لیست آن توسـط وزارت           مسئول یا مسئوالن فنی موظفند نسبت به گزارش مواردي از بیماري          ) ط  

  . ربط اقدام نمایند  داري به مراجع قانونی ذيتعیین می گردد با رعایت اصل امانت دانشکده /دانشگاه 

ابالغ تذکرات فنی به کارکنان شاغل و نیز مؤسس یا مؤسسان مرکز و پی گیري اقدامات اجرائی و در صورت تخطی اعـالم                       ) ي  

  ربط  دانشکده هاي ذي/مراتب به دانشگاه

اي کلیه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت و نیز موازین اسالمی ، اخالقی ، فنی و نظارت بـر حـسن اجـراي     رعایت و اجر  ) ك  

  آن 

 در که به هر علت مسئول فنی  حضور مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی در هر دو نوبت کاري ضروري است در صورتی-32ماده 

 واجـد شـرایط   شته باشد ، باید اطالع و موافقـت دانـشگاه فـردي            ساعات مقرر در مرکز حضور دا      در"مدت محدود نتواند شخصا   

 را به صورت موقت به عنوان قائم مقام یا مسئول فنی جایگزین ، تعیین نمایـد ولـی بهرحـال اقـدامات مـسئول فنـی                           وصالحیت  

  . جانشین ، رافع مسئولیت مسئول فنی صاحب پروانه نخواهد بود 

 ماه فردي واجد شرایط را به عنوان جانشین خود به عنـوان مـسئول فنـی        3ال به مدت     مسئول فنی می تواند در هر س       -33ماده  

  : ماه افزایش یابد 3د به بیش از  مدت می تواناین در موارد ذیل . موقت به دانشگاه مربوطه معرفی نماید 

  . هاي مطالعاتی و اداري که به تائید وزارت رسیده باشد  هاي آموزشی ، فرصت مأموریت-

ي مسئول فنی که وي را مجبور به ترك شهر و یا شهرستان محل کار خود براي مدت بـیش از زمـان ذکـر شـده                           بیمار-

) ربط  با تائید دانشگاه ذي(     نماید 

  

که مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی کسی را معرفی ننماید ، مؤسس باید فرد واجد شرایط دیگري را به عنوان                     در صورتی  -1تبصره  

  . در طول این مدت جانشین مسئول فنی عهده دار کلیه وظایف مربوطه خواهد بود .  دانشگاه مربوطه معرفی نماید مسئول فنی به

  

طول انجامد کمیسیون قانونی می تواند به پیـشنهاد مؤسـس و تائیـد           ه   ماه ب  3که غیبت مسئول فنی بیش از         در صورتی  -2تبصره  

  . ئول فنی جانشین یا شخص دیگري صادر نماید هاي علوم پزشکی پروانه دائم براي مس دانشگاه

  

عنوان همکار نیمه وقت و یا تمام وقت معرفـی مـی گردنـد پـس از کـسب      ه  متخصصینی که توسط مسئول فنی مرکز ب       -34ماده  

مرکـز  این افراد نیـز موظـف بـه حـضور در            . مجوز مربوطه ذکر نام آنها روي تابلو و اوراق تا پایان ادامه همکاري بالمانع است                

  . فیزیوتراپی در ساعات مقرر هستند 
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ها براساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صـادر       احکام مسئول فنی موقت مرکز فیزیوتراپی توسط معاون درمان دانشگاه          -35ماده  

  . خواهد شد 

  

  فصل هفتم ـ شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در مراکز فیزیوتراپی 

 باید توسط فیزیوتراپیست و یا کاردان هاي فیزیوتراپی صاحب صالحیت تحت نظر مسئول               اعمال فیزیوتراپی در مرکز    -36ماده  

  . فنی مرکز انجام شود 

  

  کاردان هاي فیزیوتراپی مجازند فقط آن قسمت از اعمال فیزیوتراپی را که در حیطه مدرك علمی آنان باشد منحصراً               -تبصره  

  . تحت نظر فیزیوتراپیست انجام دهند 

  

 فیزیوتراپیست ها و کاردان هاي فیزیوتراپی موظفند طبق نسخه و یا دستور پزشک معالج ، خدمات فیزیوتراپی را براي              -37ماده  

  . بیماران انجام دهند 

  

 این گروه حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارند و همچنین مجاز به صدور گواهی استراحت و –تبصره 

  . ماران نخواهند بود تجویز دارو براي بی

  

ضبط مشخصات کامل بیمار ، نـام پزشـک و مراحـل سـیر بیمـاري و سـایر اطالعـاتی کـه وزارت و یـا              (  تشکیل پرونده    -38ماده  

 سال براي هـر یـک از بیمـاران    3، بایگانی و نگهداري مدارك ضروري حداقل به مدت  ) دانشکده ها مشخص می کنند      /دانشگاه

  . فیزیوتراپی الزامی است مراجعه کننده در مرکز 

سال پس از تصویب و ابالغ رسمی ایـن آیـین نامـه               مراکز فیزیوتراپی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یک          -39ماده  

  . وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق دهند 

کی و ضوابط مربوطه خواهد      تمدید پروانه هاي تأسیس و مسئوالن فنی مراکز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزش              -40ماده  

  . بود 

ا انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و کلیه شئونات حرفه اي و اخالقـی در             ب  رعـایت قانون و آئین نامه مرتبط         -41ماده  

  .ست  اارائه خدمات به بیماران ضروري

دانشکده خواهد بود و در ارزیابی / دانشگاه نظارت بر کلیه خدمات مراکز فیزیوتراپی در سراسر کشور به عهده وزارت و-42ماده 

  .  الزامی است 15و ارزشیابی مراکز فیزیوتراپی رعایت تبصره هاي ماده 

گونه تفاوتی بین بیماران بیمه شـده و آزاد وجـود نداشـته         پذیرش بیمار باید براساس ظرفیت مرکز انجام گیرد و هیچ          -43ماده  

  . باشد 

  

  : فصل هشتم ـ تخلفات 

که مؤسس یا مسئول فنی مرکز از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظایف موضوع این آیین نامـه تخلـف                       در صورتی  -44ماده  

  . نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد 

  ربط  دانشکده هاي ذي/جلسه بازرسی محل توسط وزارت یا دانشگاه بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت) الف 

  هاي بیمه گر و سازمان نظام پزشکی  دانشکده و اعالم مراتب به سازمان/ار کتبی توسط وزارت یا دانشگاهبار دوم اخط) ب 

در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شفاهی و کتبی ، چنانچه اعمال انجام شـده در قالـب قـانون تعزیـرات                         ) ج  

ع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون یاد شده و در  مجم1367مصوب سال ) در امور بهداشتی و درمانی ( حکومتی 

  . سایر موارد به محاکم عمومی ارجاع خواهد شد 
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هاي اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوي مراجع قضائی اعم از تعطیلی موقت یا دائم                     روش –تبصره  

  . ربط ارجاع می گردد     ذي  سی و جهت اجرا به واحدهايدر کمیسیون قانونی برر... مؤسسه ، ابطال پروانه و 

  

  

  

  

  

  ها و تست وسایل اندازه گیري‘ تجهیزات معاینه -

تنس تحریک ‘ مافوق صوت ‘ مادون قرمز ‘ هات پک (  تجهیزات الکتروتراپی بصورت اجباري شامل -

هاي دیادینامیک ،  ولتاژ ، جریانماوراءبنفش ، میکروویودیاترمی، امواج تداخلی هاي (واختیاري ) الکتریکی 

) هاي تشخیصی و غیر ه  دستگاه

فریم ، انواع فنرها و وزنه هـا ، اسـلینگ هـا و ضـمائم دیگـر ، میـز                     ( صورت اجباري   ه   تجهیزات مکانوتراپی ب  -

کـشش هـاي   ( و اختیـاري  )  دوچرخه ثابت ، چرخاننده شانه ، وسـایل ورزشـی دسـت    ،تقویت عضله چهارسر  

...  )کتریکی گردن و کمر ، پارالل  ، آینه ، قرقره ، پله و مکانیکی و ال

. این مؤسسات بایستی داراي سیستم حرارتی و برودتی مناسب باشند -

  

  

 متر و در صورت وجـود هیـدروتراپی و اتـاق            60حداقل فضاي مناسب جهت یک مؤسسه فیزیوتراپی حدود         -

  ) و اتاق اسپلینت اختیاري است فضاهاي هیدروتراپی . (  متر مربع است 100اسپلینت 

  )تشکیل پرونده و بایگانی ‘ ها  اندازه گیري‘ جهت معاینه (  متر مربع 12 اتاق ارزیابی به مساحت تقریبی -

)شامل محل انتظار بیماران و محل استقرار منشی (  متر مربع 12 اتاق انتظار بیماران به مساحت تقریبی -

 با گـردش اصـولی جهـت کـار          2 * 5/2 کابین به ابعاد     3شامل  ( متر مربع      15الکتروتراپی به مساحت تقریبی     -

)جدا شده توسط دیوار یا پرده ضخیم و صرفاً یک تخته با جنس و ارتفاع مناسب با نوع درمان ‘

این فضا بایستی کامالً مجزا و محصور بـوده و از راهـرو اسـتفاده               (  متر مربع    15مکانوتراپی به مساحت تقریبی     -

     متـري بـا جداسـازي مناسـب اسـتفاده          7این فضا را می توانند بدون جداسازي و یا شامل دو کابین             . نگردد  

.نمایند 

 متر مربع 5/2 ـ 5/7 راهرو جلوي کابین هاي الکتروتراپی به مساحت تقریبی -

. مزبور بایستی جهت انجام امور فوق از یکدیگر جدا باشند يفضاها-

. سانتی متر الزامی می باشد 80/2تا سقف مؤسسه حداقل رعایت ارتفاع کف : توضیح   

ه داري بداز خرید یااجاره ساختمان جهت احداث مرکز فوق قبل از تائید کارشناسی خو:توضیح 

  .عمل آید

  

  

  

  مدارك موردنیاز جهت صدور موافقت اصولی ) الف 

فضاھا

ھاي قانونيمراحل صدور مجوز

تجھیزات
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و مدیریت محترم درمان حترم درمان ه به امضاي معاونت مارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی ک-1

  . رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد 

پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده ( هاي مربوطه   تکمیل فرم-2

  )میشود

) ک در مورد متقاضیان پزش(  تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر اصل و-3

دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان و گواهی وضعیت طرح الیحه نیروي انسانی اصل وتصویر -4

 رسمی م نیاز در ساعات غیر اداري جهت شاغلینعد نامه -5

) درمورد متقاضیان پزشک (  گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی -6

ا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتیگواهی عدم سوء پیشینه کیفري یاصل  -7

صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد + کپی صفحه اول شناسنامه اصل و -8

گذاري مؤسسه با مهر و امضاي متقاضی  لیست اسامی پیشنهادي جهت نام-9

سسه در حوزه تحـت   دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤ             استعالم از    -10

در مورد متقاضی و غیر تکراري بودن اسامی پیشنهادي         ‘ نظارت آنان 

ارائـه  )+و گواهی عدم اعتیاد به مـواد مخـدر     جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفري       (  قطعه   دو 3 * 4س    عک  -11

  تصویر یا شماره کد ملی

   )ارائه یک قطعه عکس( گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر -12

 گواهی وضعیت نظام وظیفه عمومی -13

مکاتبه از طریـق ایـن دانـشگاه پـس از ارائـه سـایر مـدارك         11و 12و   10 و   7  در خصوص نامه هاي مورد اشاره در بندهاي       :   توضیح      

گیري در مورد وصول پاسخ نامه هاي فوق به عهده متقاضی می باشد  پذیرد بدیهی است پی توسط متقاضی انجام می

   ارسال می گردد 20 پس از تکمیل مدارك ، پرونده به کمیسیون قانونی ماده )ب 

فـیش  + ارائه فرم تکمیل شده قـرارداد تأسـیس       ‘ 20پس از تائید صالحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده          )  ج    

متقاضـی اعـالم    مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحـد صـدور پروانـه بـه               ( بانکی طبق دستورالعمل مربوطه     

  ). خواهد گردید

  صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی ) د  

  

  

  

  

  

  مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه هاي تأسیس و مسئولین فنی )   ه 

کـه توسـط   ) کروکی و تلفن تماس ‘ با ذکر آدرس دقیق ( صورت کتبی ه   پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز ب      – 1

  .ده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد متقاضی مهر و امضاء ش

 در صـورت تائیـد شـرایط اولیـه ساختمان توسط کارشناسان دانشگاه آماده سـازي آن براسـاس رهنمودهـاي                -2

  .صورت کتبی اعالم می گردد ه کارشناسان که ب

   تجهیز نمودن مؤسسه -3

بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروري است نسبت به اخذ مجوز بهره 

.برداري و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد 
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یاز مسئول فنی در قسمت مدارك مسئول       مدارك مورد ن  (  معرفی مسئول فنی جهت کلیه ساعات فعالیت مرکز          -4

  . )فنی درج گردیده است 

  معتبر محل مؤسسه محضري  تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه -5

گواهی عدم سوء پیـشینه  +گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر   +مدارك تحصیلی آنان  +  معرفی کارکنان مؤسسه     -6

   کیفري یا آخرین حکم کارگزینی 

    لیست تجهیزات-7

   وزارت متبوع 20پس از تکمیل مدارك ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده ) و 

  :پس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداري ارائه فیش هاي بانکی  )  ز

مبلـغ وشـماره حـساب از طریـق     ( ارائه فیش هاي بانکی جهت هریک از مسئولین فنی طبق دستورالعمل مربوطه -

هـا متفـاوت    مبالغ جهت تهران وسایر شهرستان. صدور پروانه ها به متقاضی اعالم خواهد گردید        کارشناسان واحد 

  ). می باشد

   دانشگاه توسط وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان صدرو پروانه هاي تأسیس و مسئول فنی ) ح 

  تحویل پروانه هاي صادره به مؤسس) ت 

  

  

ها از واحد صـدور پروانـه هـا پـس ازمعرفـی              فرم(  تقبل مسئولیت فنی     معرفی و ‘ هاي مشخصات    تکمیل فرم -1

   .)صورت کتبی تحویل می گردده مسئولین فنی از طرف مؤسس ب

   )در مورد متقاضیان پزشک ( تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبراصل و-2

یا دانشنامه ی و گواهی وضعیت طرح نیروي انسانتسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان اصل وتصویر  -3

.  شاغلین رسمی اداري جهتغیر  نامه عدم نیاز در ساعات -4

رسمی شاغلین   آخرین حکم گارگزینی جهت      یاوارائه یک قطعه عکس      اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفري       -5

دوایر دولتی 

 در مورد متقاضیان پزشک  اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی-6

ارائه تصویر یا شماره کد ملی+صفحه آخر در صورت داشتن توضیح + فحه اول شناسنامه کپی صاصل و -7

 3 * 4 سه قطعه عکس -8

 گواهی سابقه کارارائه-9

)ارائه یک قطعه عکس (اصل گواهی عدم اعتیاد به موادمخدر  - 10     

فه عمومی یگواهی وضعیت نظام وظ -11

ارائه تصویر یا شماره کد ملی -12

  

مکاتبه از طریق این دانشگاه پـس از ارائـه سـایر مـدارك از طـرف متقاضـی              10 و   5مدارك مورد اشاره در بندهاي         در خصوص      :توضیح      

  .باشد  پاسخ هاي  فوق بعهده متقاضی می          بدیهی است پیگیري در مورد وصول . پذیرد  صورت می

  

 مدارك مورد نیاز جهت مسئولین فنی 


