
                                                                                                        

  

  

  

گفتار درمـانی ، کـار درمـانی ، فیزیـوتراپی ، روان     (  مجوز فعالیت محدود گروه هاي پیراپزشکی  -1

د و دکتراي واجد شرایط بـا       در مطب به یک نفر کارشناس ، کارشناس ارش        ) شناسی و شنوایی سنجی     

  . همکاري و مسئولیت فنی یک نفر متخصص مربوطه اعطاء می گردد 

 کارشناس ، کارشناس ارشد و دکتر فیزیوتراپی با همکاري یک نفر پزشک متخصص ارتوپدي ،                -1-1

جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی مغز و اعصاب و طـب فیزیکـی و تـوان بخـشی  مـی                       

  .  دریافت نمایند توانند مجوز

  

صدور مجوز فعالیت محدود در مطب فقط در مواردي که شرط احراز سنوات خـدمتی الزم  :  تدکر   

  . موضوع آئین نامه و نیز ضابطه جمعیتی تأسیس مؤسسه و یا دفتر کار محقق نگردد ممکن می باشد 

  

 متخصـصین اعـصاب و       کارشناس ، کارشناس ارشد و دکتراي کار درمانی می توانند تحت نظر            -1-2

روان ،  ارتوپدي ، طب فیزیکی و توان بخشی ، جراحـی مغـز و اعـصاب ، داخلـی مغـز و اعـصاب ،                           

  . جراحی عمومی نسبت به ارائه خدمات کار درمانی اقدام نمایند 

شناسـی بـالینی در مطـب تحـت نظـارت            فعالیت کارشناس ، کارشناس ارشد و دکتـراي روان         -1-3

  . می باشد پزشکی  متخصصین روان

  

ذکر  مجاز به نوشتن گواهی صحت مزاج ، درخواست آزمایش و استعالجی نمی             الگروه فوق   : تذکر  

  .باشد 

  

 رعایت طرح انطباق امور پزشکی در ارائه خدمات پیراپزشکی در مطب براساس آئین نامه مربوطه                -2

  . و شرح وظایف شغلی ضروري است 

  . ز فعالیت محدود در یک مطب صادر خواهد شد تنها یک مجوشرایط  جهت افراد واجد -3

  

 گروه هاي پیراپزشکی پس از انجام طرح نیروي انسانی با همکاري یک نفـر               نفارغ التحصیال : تذکر    

پزشک متخصص داراي پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر می توانند مجوز فعالیت محـدود در مطـب              

  . دریافت نمایند 

  

  

  

  

  

  

ضوابط صدور مجوزھاي فعالیت محدود در مطب 

يشرایط صدور مجوزھاي قانون



ذي ربط در یک محل و ساختمان متمرکز   ... )  ، کار درمانی ، شنوایی سنجی و         فیزیوتراپی(  قسمت   -

  . باشد 

  .  خدمات در ساعات فعالیت مطب پزشک ارائه گردد -

  . پذیرش و درمان نمایند ) برحسب تخصص مسئول فنی (  فقط بیماران خود را -

  .  از تابلو و سرنسخه جداگانه استفاده نشود -

، ) کارشـناس مربوطـه     (  رعایت ضوابط و مقررات از جمله استفاده از نیـروي فنـی واجـد شـرایط                  -

  . ست  اضروري... تجهیزات تخصصی الزم ، فضاي درمانی کافی ، نکات بهداشتی و 

  

  

  

  مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت در مطب ) الف 

ز طـرف پزشـک متخـصص و کارشـناس     ارائه تقاضا نامه مشترك کتبی مهـر و امـضاء شـده ا         -1

مربوطه که به امضاء معاونت درمان و  مدیریت محترم رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبـت                 

  .  باشد    شده

تقاضاي افرادي که درخواست در شبکه هاي  تحت نظارت این دانشگاه را دارند می بایستی                -2

. د دانشگاه ارسال گردق شبکه مربوطه به معاونت درمان از طری

پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه هـا بـه متقاضـی               ( تکمیل فرم هاي مربوطه     -3

) تحویل داده می شود 

) جهت پزشک متخصص ( تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر -4

جهت پزشـک و کارشـناس      ( دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان و پایان طرح           -5

) بوطه مر

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

گواهی عدم سوء پیشینه کیفري با آخرین حکـم کـارگزینی جهـت شـاغلین رسـمی دوایـر               -7

) پزشک و کارشناس (دولتی 

)هر دو نفر ( صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد + فتوکپی صفحه اول شناسنامه -8

) و گواهی عدم اعتیادجهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفري (  قطعه دو اداري 3*4عکس -9

  ارائه تصویر یا شماره کد ملی-10

  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر-11

  

مکاتبه از طریـق ایـن دانـشگاه پـس از            11و9در خصوص نامه هاي مورد اشاره در نبدهاي         : توضیح  

ست پی گیري  در مورد وصـول پاسـخ          بدیهی ا . ارائه سایر مدارك توسط متقاضی انجام می پذیرد         

  . نامه هاي فوق به عهده متقاضی می باشد 

  

با ذکر دقیق آدرس ،    ( پس از تکمیل مدارك پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی             ) ب  

  توسط متقاضی  )کروکی و تلفن تماس 

  

مراحل صدور مجوزھاي قانوني



  

  


