
بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

 ..... درماني بهداشتي خدماتو پزشكي علوم دانشگاه محترم رياست

 خدماتبا همراه دندانپزشكي خدمات رالعملدستوو دندانپزشكي درمانگاه نامه آئين ابالغ: موضوع

 بيهوشي

 با سالم وتحيات

ات دندانپزشكي همراه احتراما بدينوسيله آئين نامه بازنگري شده درمانگاه دندانپزشكي همراه با دستورالعمل خدم

.ايالغ مي گردد اجرابا خدمات بيهوشي جهت 

#signature# 

:رونوشت
 درمان محترم معاون رضوي امامي دكتر آقاي جناب−

 ..... درماني شتيبهدا خدماتو پزشكي علوم دانشگاه درمان محترم معاون−

 تهران درمانيو بهداشتي خدماتو پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده محترم رياست−

 بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده محترم رياست−

 ايران اسالمي جمهوري پزشكي نظام سازمان ريزي برنامهو نظارت محترمتمعاون−

 ايران زشكيدندانپ انجمن محترم رياست−

 درمان امور اعتباربخشيو نظارت دفتر محترم مديركل−

 باليني خدمات تعاليو بيمارستاني مديريت دفتر محترمكل مدير−

 سالمت تعرفهو استاندارد تدوين فناوري، ارزيابي دفتر محترم مديركل منش اوليايي دكتر آقاي جناب−

 وقيحق اموردر وزير محترم مشاور كاظمي دكتر آقاي جناب−

 كارو محيط سالمت مركز محترم رئيس ندافي دكتر آقاي جناب−

 دندانو دهان سالمت اداره محترم رئيس خوشنويسان دكتر آقاي جناب−

 تخصصيو دندانپزشكي آموزش شوراي محترم دبير فاضل دكتر آقاي جناب−

 درمان امور اعتباربخشيو نظارت دفتر فني معاون مازيار خانم سركار−



١

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

 نامه تأسيس درمانگاه دندانپزشكي آئين

و24و4،3،2،1به استناد مواد:استنادات و مواد خوردني و داروئي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي

و بندهاي 1334آشاميدني مصوب سال  قانون تشكيالت ووظايف1ماده16و11،12،13و اصالحات بعدي

و آموزش پزشكي مصوب سال  و8وماده 1367وزارت بهداشت، درمان قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان

هيئت محترم وزيران واصالحات 1365وآئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1364آموزش پزشكي مصوب سال 

دندنامه تأسيس آئين،1366سال  :به شرح ذيل تدوين گرديددانپزشكي رمانگاههاي

 تعاريف: فصل اول

و آموزش پزشكي-1ماده ، به معاونت درمان"وزارت"در اين آئين نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان

به كميسيون قانوني تشخيص امور"معاونت"دانشكده هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني،/دانشگاه

و آشاميدني مصوب20پزشكي موضوع ماده  و مواد خوردني و داروئي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي

آن 1334سال  پروانه هاي"و مسئول فني) تأسيس(، به پروانه هاي بهره برداري"كميسيون قانوني"و اصالحات

مي"درمانگاه"وبه درمانگاه دندانپزشكي"موسس"، به موسسين حقيقي يا حقوقي"قانوني .شود گفته

و امور،اي است كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي، پيشگيري درمانگاه دندانپزشكي مؤسسه-2ماده درمان

و و صورتتوانبخشي بيماريهاي دهان مي فك و برابر اين آئين نامه تأسيس .گردد براساس ضوابط، مقررات

#signature# 



٢

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

دانپزشكي را در يكي از دانشگاههاي دندانپزشك عمومي به شخصي اطالق مي گردد كه دوره عمومي دن-3ماده

و پروانه دائم دندانپزشكي از وزارت شده باشد و موفق به اخذ مدرك دكتري و يا خارج گذرانيده .معتبر داخل

دندانپزشك متخصص به شخصي اطالق مي گردد كه دوره تخصصي دندانپزشكي را پس از اتمام دوره-4ماده

و موفق به اخذ گواهينامه تخصصيدندانپزشكي عمومي در يكي از دانشگاه و يا خارج گذرانيده  هاي معتبر داخل

.شده باشد مورد تائيد وزارت

از پرستار دندانپزشكي به شخصي اطالق مي-5ماده گردد كه دوره كارداني پرستاري دندانپزشكي را در يكي

و موفق به اخذ مدرك يا خارج دانشگاههاي معتبر داخل .شده باشد،مورد تائيد گذرانيده

ميكاردان بهداشت دهان-6ماده از به شخصي اطالق گردد كه دوره كارداني بهداشت دهان را در يكي

و موفق به اخذ مدرك كارداني بهداشت دهان داخل يا خارجدانشگاههاي معتبر .شده باشدمورد تائيد، گذرانيده

اقل داراي مدرك ديپلم متوسطه بوده وداراي دستيار كنار دندانپزشك به شخصي اطالق مي شود كه حد-7ماده

.گواهي گذراندن دوره هاي مصوب در مراكز مورد تائيد وزارت باشد

از) تاسيس(پروانه هاي بهره برداري-8ماده ومسئول فني پروانه هاي قانوني هستند كه از طريق معاونت پس

.شوند تصويب كميسيون قانوني بعنوان مجوز فعاليت هر درمانگاه صادر مي

 وبهره برداري شرايط تأسيس: فصل دوم

#signature#:شرايط متقاضيان تاسيس) الف



٣

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

اجازه تأسيس درمانگاه به اشخاص حقيقي ويا حقوقي پس ازتصويب كميسيون قانوني با شرايط ذيل-9ماده

:داده مي شود

.يك نفر دندانپزشك به تنهائي ميتواند موسس باشد)1-9

.، يك نفر از آنها بايد دندانپزشك باشدنفر2در صورت درخواست:1تبصره

از:2تبصره نفر،نصف به عالوه يك نفراز آن ها بايد از فارغ التحصيالن گروه2در صورت درخواست بيش

 با عضويت حداقل يك نفر دندانپزشك باشد) حداقل كارشناس يا باالتر(پزشكي يا دندانپزشكي

شر)2-9 ، كت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني ويا ساير شركت اشخاص حقوقي متقاضي تاسيس درمانگاه

 در آن ها الزامي است2ها مي باشند كه رعايت تبصره

يك نفر دندانپزشك الزامي است: تبصره  در موسسات خيريه عضويت حداقل

1-2-9: يك) به اشخاص حقيقي وهر شركت تعاوني خدمات بهداشتي درماني واشخاص حقوقي ديگر بيش از

اين آيين نامه براي39رعايت ضوابط مندرج در مادة درمانگاه داده نمي شود،)تاسيس( بهره برداريپروانه 

.موسس الزامي است 

:شرايط بهره برداري)ب

:جهت تاسيس، بهره برداري وفعاليت درمانگاه بايد به شرح ذيل اقدام گردد-10ماده

م)1-10  دارك الزمتسليم درخواست به معاونت مربوطه به ضميمه
#signature# 



٤

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و مقررات مربوطه از معاونت)10ـ2  اخذ موافقت اصولي طبق ضوابط

و زمان بندي ابالغي شامل)3-10 :ارائه مدارك طبق ضوابط

كه-1-3-10 و استانداردهاي مصوب وزارت معرفي مكان وارائه نقشه ويا احداث ساختمان بر اساس ضوابط

.ت محيط معاونت بهداشت دانشگاه برسدبايد به تائيد كارشناسان معاونت درمان وبهداش

 تائيد اجراي نقشه ها توسط كارشناسان مذكور-2-3-10

و استانداردهاي مصوب وزارت-3-3-10 .ارائه ليست تجهيزات درمانگاه مطابق ضوابط

و استانداردهاي مصوب وزارت وتائيد تجهيزات توسط كارشناسان-4-3-10 تجهيز درمانگاه مطابق ضوابط

 مذكور

 ارائه ليست پرسنل فني همراه مدارك الزم-5-3-10

يا-6-3-10 ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت يا اجاره نامه به شرط تمليك يا اجاره نامه رسمي

.عادي معتبر با پالك ثبتي بهمراه تصوير مصدق سند مالكيت يا رضايت نامه مالك با گواهي امضاء محضري

.س دقيق وساعات فعاليت درمانگاهاعالم نام،آدر-7-3-10

 اخذ پروانه هاي قانوني از معاونت-8-3-10

و اعالم شروع به كار به معاونت مربوطه-9-3-10 .آغاز فعاليت درمانگاه

و پروانه هاي قانوني پس از تائيد صالحيت متقاضيان تاسيس توسط كميسيون-1تبصره صدور موافقت اصولي

 #signature#. بودقانوني، با دانشگاه خواهد 



٥

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و لغو موافقت اصولي صادره براساس مفاد قرارداد تاسيس منعقده بين دانشگاه-2تبصره مدت اعتبار، تمديد

وموسس بوده ودرصورت عدم امكان تكميل مدارك در مدت مقرر در قرارداد تاسيس،تمديدآن منوط به ارائه 

واهدبود، صدور موافقت اصولي مجوزيخ گزارش پيشرفت كارمورد تائيد معاونت وتائيدنهائي كميسيون قانوني

و موافقت اصولي غيرقابل واگذاري به غير است .براي فعاليت درمانگاه نمي باشد

و تائيد نقشه ها توسط معاونت هاي-3تبصره شروع هر گونه عمليات ساختماني قبل از اخذ موافقت اصولي

و مسئوليت آن بر عهده متقاضيا و درمان ،ممنوع بوده .ن مي باشدبهداشت

و ارائه خدمات درماني بدون اخذ پروانه هاي قانوني ممنوع است-4تبصره .شروع بكار

و نيروي انساني مورد نياز درمانگاه براساس ضوابط-11ماده و تجهيزات و ساختمان و فضاي فيزيكي محل

و ساير دستورالعملهاي  و استانداردهاي مصوب وزارت و ضوابط مربوطه بايد قبل از شروع بكار اين آئين نامه

، در غير  و تائيد قرار گيرد و ارزيابي درمانگاه توسط كارشناسان ذيربط معاونت مربوطه مورد بازرسي

.اينصورت پروانه بهره برداري صادر نخواهد شد

و عصر تا ساعت درمانگاهساعات فعاليت-12ماده و درصورت فعاليت10در ساعات صبح  شب الزامي بوده

.فعاليت نمايد شبانه روزي بايدبا حضور مسئول فني

.مسئول فني بايستي دندانپزشك عمومي يا متخصص باشد-13ماده

#signature# 



٦

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

با توجه به لزوم حضور مسئول فني در ساعات تعيين شده در درمانگاه ،مسئولين فني نمي توانند در-14ماده

و پرو انه همزمان با تصدي مسئوليت فني براي آنان صادر زمان تقبل مسئوليت فني، در محل ديگري شاغل باشند

. نخواهد شد

در3درصورت فعاليت شبانه روزي درمانگاه، معرفي حداقل: تبصره نفر مسئول فني الزامي است ومسئول فني

پذيرش مسئوليت فني شيفت هاي.هر حال نبايد بيش از دو نوبت كاري در هر شبانه روز در درمانگاه شاغل باشد

، . شيفت هاي صبح وشب ويا عصر وشب به طور پيوسته نيزتوسط يك نفر مجاز نمي باشدشب

و بخشنامه-15ماده و دستورالعمل ها و پرسنل فني مستلزم رعايت قوانين جاري بكارگيري كليه دندانپزشكان

.هاي وزارت مي باشد

ع-16ماده و كادر فني كه در رعايت فعاليت حداكثر دو نوبت كاري براي كليه دندانپزشكان ، متخصص مومي

و اشتغال همزمان در سايردرمانگاهها وموسسات پزشكي وحرف وابسته  درمانگاه فعاليت مي كنند الزامي است

.مجاز نمي باشد

 ضوابط پرسنلي:سومفصل

:هر درمانگاه بايد حداقل پرسنل به شرح ذيل رادارا باشد-17ماده

نفر دندانپزشك5انگاههائي كه در شيفت هاي صبح وعصر فعاليت ميكنندونفر دندانپزشك دردرم4معرفي)الف

.در درمانگاههاي شبانه روزي 

و2حضور حداقل-1تبصره .نفر در شيفت شب الزامي است1نفر دندانپزشك در شيفت هاي روزانه

#signature# 



٧

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

تص،درمانگاه بايستي قبل از بكارگيري دندانپزشك-2تبصره  دندانپزشكمطب وير پروانه مراتب را كتباً به همراه

.مربوطه اعالم نمايد معاونتبه واعالم همكاري ايشان

يا كاردان بهداشتيك نفر)ب و  پرستار دندانپزشك در هر شيفت كارييك نفردهان

هر)ج نفردندانپزشك در هر شيفت كاري بامدرك حداقل ديپلم وداشتن2يك نفردستياركناردندانپزشك به ازاي

.د تائيد وزارتگواهينامه مور

، پرستاردندانپزشكي ويا دستيار كناردندانپزشك به تائيد-3تبصره درصورت عدم وجود كاردان بهداشت دهان

، به كارگيري فارغ التحصيالن ديگر گروههاي پزشكي ويابهياران  ماداميكه تعداد كاردان(معاونت مربوطه

.بالمانع ميباشد) به حدالزم نرسيده استبهداشت دهان ،پرستار ودستيار كناردندانپزشك دركشور 

و(استفاده از دستگاههاي راديوگرافي خارج دهانيدرصورت)د يك نفر ....)پانوراميك،سفالومتري معرفي

فك وصورت ويا متخصص راديولوژي به عنوان مسئول فني الزامي است و  متخصص راديولوژي دهان

و در صورت انجام راديوگرافي خارج دهاني-4تبصره و فك ، ارائه گزارش توسط متخصص راديولوژي دهان

.صورت ويا متخصص راديولوژي الزامي است

 درصورت وجوددستگاههاي راديوگرافي خارج دهانيراديولوژي يا مقاطع باالتريك نفر كاردان)ه

.كارشناس مدارك پزشكي بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشكي وبايگاني/يك نفر كاردان)و

ي-5هتبصر درصورت عدم وجود فارغ التحصيالن مربوطه به تائيد معاونت ،به كارگيري ساير رشته ها

.پيراپزشكي بالمانع ميباشد

#signature# 



٨

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

.يك نفر مسئول پذيرش واطالعات)ز

يك نفر خدمه داراي گواهي نامه بهداشت عمومي از آموزشگاه هاي اصناف داراي مجوز از معاونت بهداشتي)ح

 درهر نوبت كاري 

و گواهينامه دوره ويژه بهداشت)ط يك نفر آبدارچي داراي كارت بهداشت در صورت وجود آبدارخانه وجود

 عمومي از آموزشگاههاي اصناف داراي مجوز از معاونت بهداشتي 

.از بكارگيري آبدارچي جهت انجام امور نظافت جلوگيري بعمل آيد-6تبصره

اج-7تبصره و رعايت آئين نامه اجرائي قانون ازه تاسيس مطب در بكارگيري مسئول يا مسئولين فني

.دندانپزشكان درمانگاه الزامي است

 ضوابط ساختماني،تجهيزاتي: چهارمفصل

يا ميباشد كه ميتواند متر مربع 150درمانگاه حداقل فضاي مورد نياز جهت تاسيس-18ماده و در يك

گر متواليدوطبقه دو واحد مجاور وياحداكثر .دداحداث

و متعلقات مربوطه الزامي5براي بهره برداري از درمانگاه حداقل تعداد-19ماده يونيت وصندلي دندانپزشكي

.است

 متر مربع به مساحت درمانگاه اضافه مي شود20به ازاي اضافه شدن هر يونيت،: تبصره

ر فضا براي هر يونيت ويك مترمت10اتاقهاي معاينه با درنظر گرفتن حداقل:شاملفضاي موردنياز-20ماده

وانتظار، سالن،فضاي مانور،اتاق مديريت ومسئول فني،اتاقك راديولوژي پذيرش، نگهداري مدارك اطالعات



٩

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و يزاسيون،آبدارخانه،رختكن به تفكيك خانم ها وآقايان،اتاقك تي شوئي وسرويسهاي اتاق استريل بايگاني،پزشكي

م .يباشدبهداشتي مجزا جهت بيماران وكاركنان

تقسيم ومتراژهريك از فضاها همچنين امكانات وچيدمان آنها درهر قسمت استاندارد ها، نحوه-1تبصره

و استانداردهاي مصوب وزارت ومقررات اين آيين نامه خواهد بود  براساس ضوابط

و-2تبصره ن ناتوان، جهت تردد وانتقال بيمارا...درمانگاه بايستي امكانات الزم ازقبيل آسانسور،رمپ

و همچنين جاي پارك ويلچررادارا باشد و سالمندان  توانخواهان

.در صورت شبانه روزي بودن درمانگاه وجود اتاق استراحت الزامي است-3تبصره

با-4تبصره و يا اتاق استريليزاسيون بايدداراي سينك شستشووميزپكينگ بوده وتاسقف كاشي كاري شده

.ل پوشيده شده باشدساير مصالح مشابه غير متخلخ

و برايتجهيزات ومواد مصرفي يونيت ها وساير-21ماده بايد بهره برداري از درمانگاه اخذ مجوز تاسيس

و مورد استفاده قرار گيرند و استانداردهاي مصوب وزارت تهيه .مطابق با ضوابط

يك دستگاه اتوكالو حداقل-22ماده تكBكالس ليتري17وجود حداقل اخذ مجوز براي نولوژي هاي باالترويا

و هر( بهره برداري از درمانگاه تاسيس .الزامي است) يونيت5تا

و استانداردهاي مصوب وزارت خواهد بود- تبصره  تعداد وحجم اتوكالو مورد نياز برابر ضوابط

.وجود حداقل يك دستگاه راديوگرافي پري اپيكال در درمانگاه الزامي است-23ماده

#signature# 



١٠ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و(استفاده از دستگاههاي راديوگرافي خارج دهاني-24ده ما با cbctو ....)پانوراميك،سفالومتري بايد مطابق

و در صورت  و صورت ممنوع است فك و و بدون اخذ مجوز بخش راديولوژي دهان ضوابط سطح بندي بوده

و استاند اردهاي حفاظتي موضوع قانون تائيد درخواست استفاده از اين دستگاه ها در درمانگاه، رعايت ضوابط

و  و سازمان انرژي اتمي ايران تدوين مي شود و كار حفاظت در برابر اشعه كه با هماهنگي مركز سالمت محيط

 قانون حفاظت دربرابر اشعه الزامي است4اخذ تائيديه هاي الزم طبق ضوابط كميسيون تبصره ماده 

پ(درمانگاه هاي دندانپزشكي موجود: تبصره در صورت درخواست بكارگيري) روانه بهره برداريداراي

و(دستگاههاي راديوگرافي خارج دهاني ، الزاما بايد نسبت به ارائه درخواست cbctو ....)پانوراميك،سفالومتري

و دهان وصورت ورعايت ضوابط فوق اقدام نمايند .افزايش بخش راديولوژي فك

و( وسائل اورژانسو دارو، تجهيزاتتامين-25ماده حتي…شامل كپسول اكسيژن، قفسه داروئي، ست احياء

.الزامي است دردرمانگاه)الكتروشوكالمقدور 

را CPRاستفاده از دستگاه الكتروشوك بايد توسط افراد مجاز كه دوره هاي خاص يا بازآموزي-1تبصره

ص .ورت گيردگذرانده وداراي گواهينامه معتبر از مراكز علمي مورد تائيد وزارت باشند،

ست دندانپزشكي استريل يا يكبار مصرف آماده به ازاي هر دندانپزشك فعال براساس5وجود حداقل-2تبصره

.رشته فعاليت درهرشيفت الزامي است

و-3تبصره و كاركنان در تامين و ايمني بيماران و كنترل عفونت و استانداردهاي زيست محيطي عايت اصول

و وسايل  .ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل هاي مصوب الزامي استكاربرد مواد

#signature# 



١١ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

انجام خدمات دندانپزشكي همراه با خدمات بيهوشي مستلزم رعايت ضوابط دستورالعمل پيوست مي-26ماده

.باشد

 ضوابط بهداشتي)فصل پنجم

و استانداردهاي مصوب وزارت ،دستورالعمل كنترل عفونت ونيز كامل رعايت-27ماده ضوابط ضوابط

ذ :ل ضروري استيبهداشتي به شرح

كف كليه قسمت هاي ساختمان بايستي سالم، با دوام، قابل شستشو، غير قابل نفوذ به آب، بدون ترك-1

و قابل گندزدائي باشد و فرج و بدون خلل .خوردگي، از جنس مقاوم

ز جنس مقاوم، غير قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، بدون-2 ا و داراي قرنيز به ديوارها بايد و شكاف، تميز درز

.سانتي متر باشد10ارتفاع حداقل 

.ديوار اتاق استريليزاسيون بايد تا سقف كاشيكاري باشد- تبصره

و به رنگ روشن باشد-3 و ترك خوردگي، تميز .سقف كليه قسمت ها بايستي سالم، فاقد شكستگي

شو-4 و پنجره هاي باز .مجهز به توري سيمي ضدزنگ باشددرب وپنجره ها بايد سالم

تا-5 وجود سيستم سرمايش وگرمايش بگونه اي كه ضمن فراهم نمودن برودت وحرارت قادربه تهويه نيز بوده

.ازآلودگي هاي هواي داخل ساختمان جلوگيري شود

#signature#



١٢ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و در مناطقي روستا مورد تائيد مقامات بهداشتي تام/آب مصرفي بايد از شبكه عمومي آب آشاميدني شهر-6 ين

كه فاقد شبكه عمومي مي باشند از شبكه خصوصي آب با رعايت استانداردهاي آب آشاميدني كشور استفاده 

شود وهمچنين حتي المقدورداراي مخزن ذخيره آب به ميزان كافي بوده وكنترل هاي بهداشتي درمورد آنها 

. صورت گيرد

و-7 و دفع فاضالب از نظر فني و سيستم جمع آوري بهداشتي به گونه اي باشد كه سطوح ،خاك ،آبهاي سطحي

زيرزميني را آلوده نكند ،بند پايان وجوندگان به آن دسترسي نداشته باشند ،متعفن وبدمنظره نباشدوخروجي 

و مورد تاييد  و دستور العملهاي ارسالي وزارت مطابقت داشته فاضالب با استانداردهاي محيط زيست وضوابط

اشتي باشد ضمن اينكه دفع فاضالب يونيت هاي دندانپزشكي بايستي به روش بهداشتي وبالوله كشي معاونت بهد

.مناسب صورت پذيرد

و روش هاي مديريت اجرائي پسماندهاي پزشكي وپسماندهاي-8 دفع پسماندهاي پزشكي ويژه مطابق با ضوابط

و دستورالعمل مديريت اجرايي هيئت وزيران8/2/87ك مورخ 38459ت/15871وابسته مصوبه شماره 

و مراكز بهداشتي درماني شماره س مورخ/32567/6پسماندهاي پزشكي ويژه در بيمارستانها و كليه2/6/87ب

و دفع و كار در خصوص چگونگي تفكيك،جمع آوري ونگهداري بخشنامه هاي صادره از مركز سالمت محيط

.پسماندها الزامي است

اض-9 و مناسب جمع آوري آمالگام افي درداخل ظروف حاوي ماده ثبوت دربسته ودفع آن به روش بهداشتي

.ضروري است

#signature# 



١٣ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و ضدزنگ با درپوش وپدال-10 و ضدعفوني كردن زباله دان بايد به تعداد كافي از جنس مقاوم، قابل شستشو

.وكيسه مناسب در درمانگاه موجود باشد

و جوندگان در درمنگاه به عمل آيدتمهيدات الزم براي جلوگيري از وجود، ورود-11 .، نشو ونماي حشرات

و در موارد-12 و كليه قسمت ها به طور مرتب نظافت وجود گندزداي مناسب جهت گندزدائي سطوح الزامي است

.ضروري محل هاي آلودگي بايستي گند زدائي شود

و با روكش غير-13 و پارگي، تميز و مبل هاي اتاق ها بدون درز و قابل شستشو بوده، صندلي ها پارچه اي

و قفسه ها بايستي سالم، تميز ورنگ آميزي شده باشد .همچنين ميزها

تا5/1وجود اتاقك تي شوئي با حداقل متراژ-14 ، كاشيكاري يا سراميك ، قابل شستشو مترمربع با كف مقاوم

،60cmضالب رو با عمق زير سقف مجهز به شيرمخلوط آب گرم وسرد وتي آويز وحوضچه داراي كفشوي فا

تهويه مجزا وقفسه مواد گندزدا وپاك كننده يااستفاده از تي شوي پرتابل با در نظر گرفتن فضاي مناسب براي

.نگهداري تي شوي 

رعايت ضوابط بهداشتي براي سرويس هاي بهداشتي كاركنان وبيماران به طوريكه روشوئي ها حتي المقدور-15

ا باشد) اتوماتيك(طراف كاشي كاري شده وبا شير دستشوئي از نوع آرنجي يا پدالي يا خودكاربدون پايه، باديوار

وسرويسهاي بهداشتي نزديك به ورودي سالن انتظار،با كف وديوار كاشي كاري شده، سقف سالم ومقاوم، با 

، هواكش رنگ روشن، قابل شستشو وضد عفوني نمودن، مجهز به آب گرم وسرد، صابون مايع، حوله كاغذي

.مناسب، كاسه توالت سالم وبدون ترك خوردگي، مجهز به شترگلو وداراي فالش تانك باشد

#signature# 



١٤ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و مراجعين به تعداد مناسب-16 .در نظر گرفتن سرويسهاي بهداشتي مجزا براي پرسنل

هر4تأمين وسايل سيستم اطفاء حريق مركزي ويا حداقل يك كپسول-17 هم50كيلوگرمي براي ، راه با مترمربع

.هشداردهنده حريق مناسب 

.تأمين نورو تهويه مناسب-18

.شيب كف كليه اتاقهايي كه داراي كف شوي بوده وشستشو ميشود بايد به سمت كف شوي باشد-19

)در صورت وجود(رعايت ضوابط بهداشتي در آبدارخانه-20

 رعايت ضوابط بهداشتي در اتاق استريليزاسيون-21

و(حفاظت فردياستفاده ازوسايل-22  ....)دستكش التكس يكبارمصرف،عينك محافظ يا شيلد،ماسك

و لوله-1تبصره مصرف مجدد وسايل يكبار مصرف نظير ساكشن، دستكش، ليوان، برس، پوليش دندان

همچنين استفاده از يك كارپول براي بيش از يك بيمار مجاز.پالستيكي يكبارمصرف روي پوار هوا ممنوع است

ف .رز براي هر بيمار بايد تعويض واستريل گرددنيست ونيز

بعد از اتمام كار هر بيمار، تميز نمودن قسمت هائي از يونيت كه درارتباط با بيمار ودندانپزشك بوده-2تبصره

.نظير پوار آب وهوا، دسته چراغ، دسته صندلي وكراش وار با محلول ضد عفوني كننده استاندارد ضروري است

قا-3تبصره لب هاي تهيه شده در مطب هاي دندانپزشكي، قبل از ارسال به البراتوار يا گچ گيري الزم است كليه

.شستشو وبا ماده ضدعفوني استاندارد ومجددا شستشو شوند

#signature# 



١٥ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

.براي كليه شاغلين) معاينات دوره اي وواكسيناسيون( تشكيل پرونده هاي پزشكي-23

يك-24 .يونيت دندانپزشكي درمواقع لزومتامين برق اضطراري براي فعاليت حداقل

.منبع مولد برق اضطراري بايد به گونه اي باشد كه توليد آلودگي صوتي ننمايد- تبصره

 وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح درشرايط اضطراري-25

 رعايت قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در درمانگاه-26

ب-27 اليني در دوره كمون يا دوره پنجره بسياري از بيماريهاي عفوني وقابل انتقال با توجه به فقدان عالئم

وعدم امكان تشخيص قطعي در مورد اين بيماران واز طرفي امكان انتقال آسان) نظير هپاتيت وايدز(ويرال

و بيماريهاي فوق دراين  درمانگاهها، رعايت كليه اصول كنترل عفونت در مورد بيماران براساس ضوابط

.استانداردها ودستورالعمل هاي صادره از وزارت الزامي است

و دستور العملهاي ابالغي از وزارت-28 و حرفه اي بر اساس آخرين ضوابط رعايت كليه اصول بهداشت محيط

.الزامي است

:وظايف موسس)فصل ششم

:اهم وظايف موسس بشرح ذيل مي باشد-28ماده

.انگاه جهت تمام نوبت هاي كاريـ معرفي مسئول فني براي درم1

#signature# 



١٦ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

در صورت استعفايا پايان مدت قرارداد مسئول فني،موسس ميتواند تعويض وي را با معرفي فرد واجد-1تبصره

. اين آئين نامه در اين خصوص الزامي است47و46شرايط در خواست نمايد ورعايت شرايط مندرج در ماده هاي 

ف-2تبصره ني يكسال است ودرصورت پايان مدت قرارداد نيازي به استعفاي مسئول حداقل مدت قراردادمسئول

.فني نيست

و استانداردهاي2 و ضوابط ـ معرفي پرسنل شاغل در درمانگاه به معاونت براساس ضوابط اين آئين نامه

. مصوب وزارت

براي كليه دندانپزشكان اخذ تائيديه از معاونت مربوطه مبني بر عدم ممنوعيت قانوني اشتغال در درمانگاه،-3

و متخصص( .كه در درمانگاه فعاليت مي كنند) عمومي

و غيره براساس دستورالعملهاي مربوط4 و داروئي و ملزومات پزشكي ـ تامين تجهيزات

و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصالح قانوني5 ، دستورالعملها .ـ رعايت كليه ضوابط، مقررات

و پيشنهادات6 و فني براساس ضوابط مربوطهـ اجراي نظرات .مسئولين فني درمانگاه در امور دندانپزشكي

و رعايت7 و جلب رضايت بيماران و سازماندهي مناسب درمانگاه جهت ارائه خدمات مطلوب ـ برنامه ريزي

.منشور حقوق بيماران

.ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه8

ك9 و ايرادات درمانگاه ميـ رفع نواقص و يا معاونت يا مسئولين فني مربوطه اعالم ه توسط كارشناسان وزارت

.گردد، در مدتي كه تعيين مي شود
#signature#



١٧ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

: وظايف مسئولين فني)فصل هفتم

و اهم-29ماده مسول فني وظيفه نظارت وكنترل اعمال درماني را داشته ،در برابر مراجع قانوني پاسخگوبوده

 وظايف وي به شرح ذيل مي باشد

 مسئوليت مسئول فني در قبال مراجع قانوني نافي مسوليت فرد مرتكب نخواهد بود- صرهتب

.ـ حضور فعال در نوبت هاي كاري مندرج در پروانه مسئوليت فني وقبول مسئوليتهاي مربوطه1

و ساير2 و پيراپزشكان و درماني توسط دندانپزشكان و ارائه خدمات تشخيصي ـ نظارت بر نحوه پذيرش

و دادن تذكرات الزم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطهكاركنا .ن درمانگاه

و ضوابط قانوني3 و تائيد صالحيت كاركنان فني شاغل در درمانگاه براساس اصول اين آئين نامه ـ بررسي

.مربوطه

و نظارت بر انجام خدمات درماني در ساعات تعيين4 و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف درمانگاه ـ تهيه

.شده

در5 و نيز داروهاي موجود و ملزومات هر بخش و مصرف تجهيزات و قابليت استفاده ـ نظارت بر كيفيت

.درمانگاه

و فوريتهاي پزشكي درما6 .نگاهـ ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني

#signature#



١٨ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و بررسي شرح7 و نگهداري پرونده هاي پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه و تنظيم ـ نظارت برتهيه

و فني و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و دستورهاي پزشكي مندرج در آن .حال

و دستورالعمل هاي مصوب8 .ـ نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها

هر9 و گزارشهاي مربوط به ساير فعاليتهاي درمانگاه و تنظيم ليست اعمال انجام شده در درمانگاه ماه3ـ تهيه

و ارسال آن به معاونت مربوطه .يكبار

با-10 و اعالم مي گردد و غيرواگير كه فهرست آنها توسط وزارت يا معاونت تعيين گزارش بيماريهاي واگير

.مراجع قانوني ذيربط رعايت اصل امانتداري به

و در صورت تخطي موسس اعالم-11 و پيگيري اقدامات اجرائي ابالغ تذكرات فني الزم به موسس درمانگاه

.مراتب به معاونت ذيربط

در-12 و اخالقي ، اسالمي و فني و موازين علمي و دستورالعملهاي وزارت و مقررات و اعمال كليه قوانين رعايت

.درمانگاه

 مقررات ساير:تمهشصلف

سال صادر خواهد شدو تمديد آن منوط به رعايت5درمانگاه براي مدت) تاسيس(پروانه بهره برداري-30ماده

.ضوابط موضوع اين آئين نامه وساير دستورالعمل هاي وزارت خواهد بود

#signature#



١٩ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

حرفه اي در اين رعايت آئين نامه اجرائي قانون طرح انطباق وموازين اسالمي،اخالقي،شئونات-31ماده

. درمانگاهها الزامي است

و پيراپزشكي درمانگاه موظف به رعايت قانون آموزش مداوم جامعه-32ماده شاغلين رشته هاي دندانپزشكي

.پزشكي مي باشند وتمديد پروانه هاي قانوني منوط به رعايت قانون مذكوروساير ضوابط وزارت ميباشد

كه در درمانهاي فعلي) روش درمان- تجهيزات(ري جديد درماني دندانپزشكيبكارگيري هر گونه فناو-33ماده

و استاندارهاي مصوب وزارت خواهد بود يا كالسيك تعريف نشده است، برابر .ضوابط

4درمانگاههاي عمومي ويا بيمارستانها در صورت وجود بخش دندانپزشكي مجاز به داشتن حداكثر-34ماده

.شكي مي باشند يونيت ومتعلقات دندانپز

و آموزش8آئين نامه اجرائي ماده13مطابق ماده-35ماده قانون تشكيالت ووظايف وزارت بهداشت، درمان

و 1365پزشكي مصوب سال  و موسسات پزشكي غيردولتي حق استفاده از پزشكان هيات وزيران، مراكز

و بايد  در زمان بكارگيري كاركنان اين امر را ملحوظ كاركنان شاغل در بخش دولتي را در ساعات اداري ندارند

و  و در صورتيكه به هر طريق واقف شدند از ادامه كار افراد مزبور در ساعات اداري جلوگيري نموده نمايند

د رغير اينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد لذا درمانگاه. مراتب را به واحد محل كار كارمند اطالع دهند

و با توجه به اختيارات حاصل از موظف به اجراي ضوا و در صورت تخطي از اين امر بط مذكور مي باشد

و آموزش پزشكي تخلف موجب لغو13و12بندهاي  و وظايف وزارت بهداشت، درمان ماده يك قانون تشكيالت

و در صورت تكرار موجب لغو دائم پروا) تاسيس(موقت پروانه بهره برداري نه درمانگاه براي مدت سه ماه

 #signature#.توسط كميسيون تشخيص امور پزشكي خواهد بود) بهره برداري(تاسيس



٢٠ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و اتاق-36ماده مربوطه هاي نصب تابلوي دندانپزشكان با ذكر مشخصات كامل در محل ورودي درمانگاه

، بايد منطبق با مقررات الزامي است و استانداردهاي مربوط به تابلو،مهر،سرنسخه،كارت ويزيت وتبليغات

.مراجع ذي صالح قانوني رعايت گرددوضوابط

.محتواي پرونده بيماران بايد براساس كوريكولوم آموزشي دانشكده هاي دندانپزشكي كشور باشد-37ماده

و-38ماده و مقررات حفظ نگهداري پرونده هاي دندانپزشكي به صورت دستي يا رايانه اي، تابع ضوابط

.نگهداري اسناد خواهد بود

و ساير صرف-39ماده اً كساني بعنوان موسس برسميت شناخته مي شوند كه طبق ضوابط اين آئين نامه

و به نام آنان پروانه مقررات قانوني مربوطه، صالحيت آنان به تصويب كميسيون قانوني امور پزشكي رسيده

.صادر شده باشد) تاسيس(بهره برداري

و آشاميدني قانون مربوط به مقررات3و1مطابق مواد-40ماده و مواد خوردني و داروئي امور پزشكي

و اصالحات بعدي آن ايجاد هر نوع موسسه پزشكي از جمله درمانگاه مستلزم اخذ پروانه 1334مصوب سال 

و استفاده از پروانه ديگري، جرم و واگذاري به غير و آموزش پزشكي بوده مخصوص از وزارت بهداشت، درمان

و و آموزش پزشكي استو مستلزم مجازات جزائي .تعطيل موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان

#signature#



٢١ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و آشاميدني4با توجه به ماده-41ماده و مواد خوردني و داروئي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي

و داروئي كه امور فني آن با اتكاي پروانه اشخاص 1334مصوب سال  و اصالحات بعدي، موسسه پزشكي

و ذيصالحيت توسط و آموزش پزشكي تعطيل افراد فاقد صالحيت اداره شود از طرف وزارت بهداشت، درمان

و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتي  صاحب پروانه براي بار اول تا يكسال

شدشخص يا اشخاص فاقد صالحيت به مجازات قانوني محكوم خواهن. به نام ديگري نخواهد داشت لذا در تمام.د

و به وظايف خود عمل نمايد  ساعات فعاليت درمانگاه ،مسئول فني مربوطه بايد در درمانگاه حضور فعال داشته

.در غير اينصورت ضوابط مذكور توسط وزارت اعمال خواهد شد

و ادام-42ماده و استانداردهاي مصوب وزارت درتاسيس وبهره برداري از درمانگاه ه فعاليت رعايت ضوابط

 درمانگاه هاي موجود الزامي است

حدود فعاليت هاي درماني درمانگاه ومحدوده عمل پرسنل درماني براساس قوانين،مقررات، استاندارد- تبصره

 ها ودستورالعمل هاي وزارت مي باشد

قب،درصورتيكه مؤسس-43ماده ل از هرگونه قصد انحالل درمانگاه را داشته باشد مراتب بايستي كتباً سه ماه

و مستندات به .مربوطه اعالم گردد معاونتاقدام با ذكر داليل

هيچگونه مسئوليتي درقبال اشخاص حقيقي يا حقوقي،وزارت،درصورت تعطيل يا انحالل درمانگاه- تبصره

.ندارد

#signature#



٢٢ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

3قل درصورت درخواست تعطيلي موقت درمانگاه ،موسس بايدداليل درخواست تعطيلي خودرا حدا-44ماده

6ماه قبل با اطالع كتبي به مسئول فني وقيدزمان به معاونت مربوطه اعالم نمايدوحداكثر زمان تعطيلي نبايد از

.ماه بيشتر باشد

و(موسس موظف به جلوگيري از اختالل دردرمان بيماران مدت دار- تبصره .ميباشد....) ارتودنسي

ي-45ماده :ا مسئولين فني به شرح ذيل اقدام خواهد گرديددر صورت فوت ويا از كار افتادگي موسس

درصورتيكه موسس فوت نمايد وارث ياوراث قانوني متوفي مي بايد دريك مهلت حداكثردوساله وبه محض)الف

، فرد معرفي نمايد كه پس ازتائيد) موسس( افراد واجد شرايطي را بعنوان جانشين/اخذ گواهي انحصار وراثت

وي) تاسيس(ه توسط كميسيون قانوني پروانه بهره برداري صالحيت فردمعرفي شد جديد درمانگاه بنام

. ودراين مدت مسئول فني درمانگاه با موافقت وراث قانوني مي تواند درمانگاه را اداره نمايد. صادرخواهد شد

وي)ب 6بايد دريك مهلت درصورتيكه موسس به علت ازكارافتادگي، قادر به اداره درمانگاه نباشد خوداو يا قيم

اقدام نمايد تا پس از تائيد) موسس( افراد واجد شرايط ديگري بعنوان جانشين/ماهه نسبت به معرفي فرد

. بنام وي صادر گردد) تاسيس(افراد معرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه بهره برداري/صالحيت فرد

باشد ويكي ازموسسان فوت نمايد ويا بهر علت درصورتيكه درمانگاه توسط اشخاص حقوقي تأسيس شده)ج

يك مهلت حداكثر دوساله  قادر به انجام وظايف خود نباشد فرد ازكار افتاده ويا وراث ياقيم قانوني متوفي بايد در

و فرد واجد شر ايط ديگري را بعنوان جانشين وي معرفي نمايند تا پس  نسبت به اخذ گواهي انحصار وراثت اقدام

.با تركيب جديد صادر گردد) بهره برداري(حيت پروانه تاسيس ازتأييد صال

#signature#



٢٣ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

، فرد واجد شرايط)د يك هفته ، موسس بايد حداكثر ظرف درصورتي كه مسئول فني درمانگاه فوت نمايد

ديگري را بعنوان جانشين معرفي نمايد تا پس ازتأييد صالحيت فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني، پروانه 

ف وي( ني جديد صادر گرددمسئول ، وراث يا نمايندة قانوني درصورتيكه موسس ومسئول فني يك فردواحد باشد

).مي بايست مطابق مفاد اين بند عمل نمايند

، فرد واجد شرايط، تصدي مسئوليت- تبصره ل فني جديد توسط كميسيون قانوني تا زمان صدور پروانه مسئو

.د فني درمانگاه را موقتا بعهده دار

درصورتيكه مسئول فني نخواهد بكار ادامه دهد بايد سه ماه قبل مراتب را بطوركتبي به مؤسس-46ماده

درظرف اين مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفي مسئول فني جايگزين اقدام. ومعاونت مربوطه اعالم نمايد

.مسئول فني جديد صادر گرددنموده تا پس از تصويب وتأييد صالحيت وي توسط كميسيون قانوني پروانه 

درصورت ترك درمانگاه توسط مسئول فني وعدم انجام وظايف مندرج دراين آئين نامه بدون-1تبصره

هماهنگي ورعايت مقررات الزم، كليه مسئوليت هاي قانوني درمانگاه تا زمان تعيين تكليف مسئول فني جديد به 

طه به كميسيون قانوني وزارت بهداشت منعكس شده تا عهده وي خواهد بودوموضوع از طريق معاونت مربو

.درطي اين مدت از صدور پروانه جديد براي وي جلوگيري شود

موضوع ترك مسول فني بايد بالفاصله توسط موسس به معاونت مربوطه بصورت كتبي گزارش-2تبصره

 گردد

#signature# 



٢٤ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

، ضمن در صورتيكه مسئول فني نتواند به هر علت در ساعات تعيين-47ماده شده در درمانگاه حاضر شود

هماهنگي باساير مسئوالن فني ،مسئول فني ديگر همان درمانگاه ويا دندانپزشك واجد شرايط ديگري با تاييد 

از3موسس حداكثرتا  ماه باشد بايد3ماه ميتواند وظايف وي را موقتا انجام دهد وچنانچه مدت معذوريت بيش

ديگري بجاي وي به معاونت ذيربط معرفي شده پروانه مسئوليت فني اخذ توسط موسس، جانشين واجد شرايط 

.شود

بديهي است تا زمان تاييد صالحيت مسئول فني جديد دندانپزشك معرفي شده جانشين ،مسئوليت انجام- تبصره

.كليه وظايف مسئول فني وپاسخگوئي به مراجع ذي صالح را به عهده خواهد داشت

در اوقات تعيين شده دردرمانگاه الزامي است ودرغياب وي دندانپزشك حاضر حضور مسئول فني-48ماده

دردرمانگاه با تكميل فرم مخصوصي كه توسط اداره امور پروانه ها تنظيم وابالغ شده است،كليه مسئوليتهاي 

مسئول فني را به عهده خواهدداشت ودرهرصورت پاسخگوئي به مراجع ذيصالح به عهده مسئول فني خواهد 

.ودب

موسس در صورت تخلف مسئول فني از وظايف قانوني مي تواندبا ارائه مستندات ومدارك، تعويض-49ماده

وي رادرخواست نمايد ودر صورت احراز تخلف توسط كميسيون قانوني بايد فرد واجد شرايطي را معرفي كند تا 

.پس از تائيد كميسيون قانوني پروانه مسئوليت فني دريافت نمايد

.در صورت احراز تخلف مسئول فني نيازي به اخذ استعفاي ايشان نيست-هتبصر

#signature# 



٢٥ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و معاونتدرمانگاهها بايستي با تأئيد فضاي فيزيكي هرگونه تغييرات در-50ماده و مربوطه مطابق با ضوابط

.وزارت باشد استانداردهاي مصوب

و جابجائي كاركنان فني درمانگاه بايد با-51ماده . اطالع معاونت ذيربط صورت گيرد هر گونه تغيير

و استانداردهاي مصوب مسئول فني موظفند/ مؤسس يا مؤسسين-52ماده  رعايت نمايندرا ضوابط

و تعرفه هاي مصوب مراجع قانوني ذيصالح پروانه نصب-53ماده در محلي كه كامالً قابل رؤيت هاي قانوني

 الزامي استبراي عموم مراجعين باشد 

و دستورالعملهاي مربوطه حسبك-54ماده و ضوابط ناشي از قوانين و مقررات و اجراي قوانين سب اطالع

و مسئولين فني درمانگاه مي باشد كه از طرق مقتضي بايد به آنها دسترسي يابند  . مورد از وظايف موسسين

و نظارت بر اين درمانگاهها در سراسر كشور بر عهده كارشناسان وزا-55ماده و معاونت مربوطه كنترل رت

و مسئوالن فني اين درمانگاهها موظفند اطالعات مورد نياز كارشناسان را در اختيار آنان  و موسس مي باشد

.قرار دهند

كليه درمانگاههاي موجود مكلفند حداكثرظرف مدت يكسال پس از تصويب وابالغ اين آيين نامه وبا-56ماده

ر به(ا از نظر شرح وظايف موسس ومسئولين فني،ضوابط بهداشتيهماهنگي معاونت ذيربط وضعيت خود

و قوانين موجو با شرايط وضوابط مندرج دراين)استثناي موارد مربوط به ساختارفيزيكي ساختمان ،پرسنلي

.آيين نامه تطبيق دهند

#signature#



٢٦ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

ت- تبصره و با ائيد كميسيون هرگونه تغيير در موسسين يا مكان درمانگاه بايدبراساس مفاد اين آئين نامه

.قانوني صورت پذيرد

و رعايت الزامات قانوني-57ماده و مسئول فني موظف به اجرا در صورت ابالغ ضوابط اعتباربخشي، موسس

.مربوطه خواهند بود

 تخلفات: نهمفصل

مسئولين فني درمانگاه ازضوابط ومقررات مربوط به الزامات/درصورتيكه مؤسس يا مسئول-58ماده

خ شدووظائف :ود كه دراين آئين نامه پيش بيني شده تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد

 بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع درصورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت ومعاونت هاي ذيربط–الف

ق-ب  بليبار دوم اخطاركتبي توسط وزارت يا معاونت هاي مربوطه حداقل به فاصله يك ماه از اخطار شفاهي

يك ماه ازاخطار كتبي قبلي-ج  بارسوم اخطاركتبي توسط وزارت يا معاونت هاي مربوطه به فاصله

، چنانچه اعمال انجام شده درقالب قانون-د درصورت تكرار وعدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي وكتبي

مصلحت نظام باشد موضوع مجمع تشخيص 1367مصوب سال) درامور بهداشتي ودرماني( تعزيزات حكومتي 

شد11به كميسيون ماده  . قانون ياد شده ودرساير موارد به محاكم ذيصالح قانوني احاله خواهد

روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور وآراء صادره ازسوي مراجع قضائي اعم از تعطيل–1تبصره

، و موقت يا دائم مؤسسه و براي اقدام به واحد هاي ذيربط ابالغ مي دركميسيون قانو... ابطال پروانه ني مطرح

. گردد

#signature# 



٢٧ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

پس از راي كميسيون قانوني بايد به تائيد وزير بهداشت، درمان) تاسيس(لغو دائم پروانه بهره برداري-2تبصره

.و آموزش پزشكي برسد

و-3تبصره و موجب رود خسارات جسماني در موارديكه عملكرد درمانگاه خالف ضوابط ومقررات قانوني بوده

و آموزش  ورواني غير قابل جبران به تشخيص وتائيد مراجع ذيصالح قانوني گردد با تنفيذ وزير بهداشت، درمان

و بدون اعمال مجازات هاي مندرج دربندهاي الف،ب،ج ود در كميسيون قانوني طرح گرديده وباراي  پزشكي

.ئم خواهد بودكميسيون، پروانه درمانگاه قابل لغو موقت يا دا

و58اين آئين نامه در .تصويب وازتاريخ ابالغ الزم االجرااست، تبصره45ماده

#signature#



٢٨ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

، پايش، بيهوشي sedation(دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشكي همراه با خدمات بيهوشي

و درمانگاه هاي داراي بخش ...)و در درمانگاه هاي دندانپزشكي، مراكز جراحي محدود

، بيمارستان ها ودانشكده هاي دندانپزشكي  دندانپزشكي

و مشروط به رعايت كليه ضوابط قيد شده، انجام خدمات دندانپزشكي همراه-1ماده به موجب اين دستورالعمل

و بيمارستانها قابل انجام خواهد بود . با خدمات بيهوشي در درمانگاه ها، مراكز جراحي محدود

، پايش sedation(ر در اين دستورالعمل، به خدمات دندانپزشكي همراه با خدمات بيهوشيبه جهت اختصا-2ماده

و .، خدمات همراه با بيهوشي گفته ميشود...)، بيهوشي

:سطوح امكان انجام خدمات-3ماده

شد3خدمات همراه با بيهوشي در :سطح ذيل انجام خواهد

عم-1 ، درمانگاه هاي و دانشكده هاي دندانپزشكيدرمانگاه هاي دندانپزشكي  ومي داراي بخش دندانپزشكي

#signature# مراكز جراحي محدود داراي بخش دندانپزشكي-2



٢٩ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

ها-3  بيمارستان

و رعايت:1تبصره و معرفي مسئول فني دانشكده هاي دندانپزشكي مي توانند در صورت اخذ مجوزهاي الزم

، خدمات بيهوشي را ارائه نمايند .كليه ضوابط

در مطب هاي دندانپزشكي ممنوع مي .....)و sedation(جام خدمات همراه با بيهوشي تحت هر عنوانان:2تبصره

.باشد

با توجه به اهميت انتخاب دقيق بيماران براي دريافت خدمات همراه با بيهوشي رعايت نكات ذيل الزامي-4ماده

:است

، همكاري الزم-1 را جهت ارائه خدمات به عمل نمي آورند ويا متقاضي كليه افرادي كه قادر به تحمل درد نيستند

.دريافت اين خدمات هستند، مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند

و يا قيم قانوني او ضروري است-2 و رضايت فرد .اخذ درخواست

و جهت كنت-3 و مركز جراحي محدود خدمات مي گيرند كه بيماري همراه نداشته رل بيماري بيماراني در درمانگاه

و بيمار همان روز مرخص ميشود  و مشاوره هاي تخصصي ندارند به. نياز به بستري شدن در صورت نياز

، بيماران بايد در بيمارستان اين خدمات را دريافت نمايند24بستري شدن بيش از  .ساعت
#signature#



٣٠ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

آن:1تبصره و بستري شدن پس از در كليه بيماراني كه نياز به دريافت جراحي هاي وسيع را دارند بايد

.بيمارستان اين خدمات را دريافت نمايند

ضوابط پذيرش بيمار در مراكز جراحي محدود، در اين مراكز نيز بيماراني بايد تحت خدمات طبق:2تبصره

و بعد از عمل روي آنان حداقل ممكن باشد، بيماراني كه به  همراه با بيهوشي قرار گيرند كه احتمال خطر حين

د .اشتن بيماري همراه، ريسك عمل جراحي در آن ها باالست نبايد در اين مراكز پذيرفته شونددليل

، بايد كليه امكانات مركز:3تبصره در صورت انجام خدمات همراه با بيهوشي در دانشكده هاي دندانپزشكي

گ و مورد تائيد معاونت درمان دانشگاه مربوطه قرار .رفته باشدجراحي محدود در آنها وجود داشته

و متخصص بيهوشي، قبل از خدمات بيهوشي براي-4 انجام كليه مشاوره هاي الزم به صالحديد دندانپزشك

.كليه بيماران الزامي است

با-5ماده انجام كليه خدمات دندانپزشكي به جز جراحي هاي وسيع كه نياز به بستري كردن بيمار دارند همراه

. مانع مي باشدخدمات بيهوشي در درمانگاه بال

 خدمات بيهوشي در موسسه حضور داشتهكليه جهت انجام افراد ذيل همراه با دندانپزشك مي بايست-6ماده

:باشندو در ارائه خدمت بيهوشي مشاركت فعال داشته
#signature#



٣١ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

 متخصص بيهوشي-1

هر-2  بيمارحداقل يك نفر كاردان يا مقاطع باالتر به عنوان دستيار متخصص بيهوشي به ازاي

 حداقل يك نفر پرستار جهت ارائه خدمات ريكاوري-3

و انجام خدمات بيهوشي بايد الزاما توسط متخصص بيهوشي صورت پذيرد:1تبصره .انتخاب روش

. حضور متخصص بيهوشي از زمان شروع بيهوشي تا پايان ريكاوري ضروري مي باشد:2تبصره

وفك:3تبصره يك نفر متخصص جراحي دهان .و صورت به عنوان مشاور الزامي است معرفي

و:4تبصره گذراندن دوره هاي مصوب وزارت بهداشت براي دندانپزشكان اين مراكز به جز متخصصين دهان

و متخصصين دندانپزشكي اطفال الزامي است و صورت .فك

.رعايت كليه ضوابط مربوط به خدمات بيهوشي الزامي است:5تبصره

:شامل شرايط ذيل مي باشد فضاي فيزيكي-7ماده

و اتاق50حداقل- .PACUمتر فضاي جداگانه تجهيز شده، شامل اتاق انجام خدمات دندانپزشكي تحت بيهوشي

.فضاي انجام خدمات بيهوشي مطابق آئين نامه هاي موجود بايد قابل شستشو وضدعفوني باشد-

#signature# 



٣٢ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و آسانسور- غ(درب ها، راهروها كه) ير از همكفدرصورت استقرار درطبقات مي بايست به نحوي تعبيه شود

و خارج از آن باشد و سرعت قابل جابجائي بين نقاط مختلف مركز .برانكار به سهولت

 امكانات ريكاوري بايد بر اساس تعداد بيماران پذيرش شده فراهم باشد: تبصره

ج-8ماده و شامل موارد ذيل تجهيزات الزم براي انجام اين خدمات مطابق با تجهيزات مركز راحي محدود بوده

:مي باشد

:تجهيزات پايش شامل-1

-EKG

)pulse-oxymetery(تجهيزات پايش درصد اشباع اكسيژن خون-

)Capnography(تجهيزات الزم جهت پايش دي اكسيد كربن انتهاي بازدمي-

2-Cardiac Defibrillator 

 ماشين بيهوشي استاندارد-3

و اكسيژن درماني تجهيزات الزم-4  #signature# براي برقراري راه هوائي



٣٣ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

 پمپ انفوزيون وريدي-5

و حمل كپسول اكسيژن را دارا باشد) position(بايد قابليت تغيير به وضعيت هاي PACUبرانكارد-6 .مختلف

و داروهاي احياء قلبي-7  مطابق آئين نامه هاي وزارت متبوع) CPR(ريوي-ترالي تجهيزات

و با قدرت كافي ساكشن براي تيم-8 و بيهوشي به صورت جداگانه  جراحي

و مقررات به شرح ذيل الزامي است-9ماده  رعايت ساير الزامات

.تكميل فرم تقاضا همراه با اخذ رضايتنامه از بيماريا قيم قانوني جهت انجام خدمات بيهوشي الزامي است-1

گ-2 و امضاء توسط متخصص بيهوشي الزامي تشكيل پرونده جداگانه جهت انجام خدمات بيهوشي وذكر زارش

.است

.انعقاد قرارداد بايك مركز آمبوالنس خصوصي جهت ارائه خدمات در موارد لزوم الزامي است-3

انعقاد قرارداد با نزديكترين بيمارستان معتبر مجهز به بخش مراقبت هاي ويژه پزشكي جهت ارائه خدمات-4

و ارجاعي الزامي است .مشاوره اي

 داشتن فرد همراه الزامي است-5
#signature#



٣٤ 

بسمه تعالي

دفتر وزير

_شماره_

_تاريخ_
_پيوست_

و متخصص بيهوشي صورت پذيرد-6 .ترخيص بيمار حتما بايد با اجازه كتبي دندانپزشك معالج

گذراندن دوره آموزشي ويژه اطاق عمل مصوب وزارت كه ابالغ خواهد گرديد، براي دندانپزشكاني كه در اين-7

.الزامي است1/7/91تاريخ مراكز خدمات همراه با بيهوشي را انجام ميدهند از

و نيز كليه روزهاي تعطيل10كليه درمانگاه هائي كه اين خدمات را ارائه مي نمايند بايد حداقل تا ساعت-8 شب

.فعال باشند

و مراكز جراحي محدود در ساعات شب ارائه نگردد-9 .خدمات بيهوشي غير اورژانس در درمانگاه ها

كه. اه با بيهوشي تفاوتي با انجام خدمات بدون بيهوشي نداردتعرفه خدمات دندانپزشكي همر-10 بديهي است

.تعرفه خدمات بيهوشي با احتساب كليه خدمات پشتيباني مطابق با تعرفه هاي قانوني موجود مي باشد

بديهي است درمانگاه هاي عمومي داراي بخش هاي دندانپزشكي با رعايت كليه ضوابط قيد شده در اين-11

و تائيد معاونت درمان دانشگاه مربوطه مجاز به ارائه اين خدمات مي باشنددستورا .لعمل

#signature# 


