
 امعرفي اداره ارزیابي و صدور پروانھ ھ
 

وظیفھ این اداره قانونمند نمودن فعالیت مراكز و موسسات درماني از طریق صدور پروانھ ھاي مربوطھ 
و انطباق آنھا با قوانین وزارت متبوع مي باشد، اھمیت این موضوع تا بدانجاست كھ فعالیت ھیچ مركز یا 

ت مربوطھ مي توانند از موسسھ درماني بدون صدور مجوز از سوي این اداره وجھ قانوني نداشتھ و ادارا
فعالیت آنھا جلوگیري بعمل آورند این اداره ھم اكنون با مسئول اداره بھ انجام امور اداري مربوط بھ 

موسسات -ارتوپد فني  -موسسات فیزیوتراپي  -موسسات جامع توانبخشي  -درمانگاھھا  -بیمارستانھا 
مراكز مشاوره  -مان سوء مصرف مواددر -رده ھاي مختلف دندانسازي  -دفاتر كار  -عینك سازي

حجامت و ... مي پردازد و با عنایت بھ  -جراحي محدود طب سوزني  -مشاوره مامایي-پرستاري 
سیاست اخیر وزارت متبوع در خصوص عدم اعمال محدودیت در تأسیس موسسات پزشكي در جھت 

بھ خدمات بھداشتي درماني در تحقق عدالت عدالت اجتماعي و دسترسي كمي و كیفي ھر چند بیشتر مردم 
سطح استان و لزوم ایجاد زمینھ اشتغال فارغ التحصیالن روز افزون گروه پزشكي و پیراپزشكي انجام 

ارزیابي بیمارستانھا (فضا و تجھیزات ) صدور مجوز مراكز سوء مصرف ( قبالً زیر نظر بھزیستي بود 
ً نیاز بھ صدور مجوز نبود ) اجازه ) لزوم صدور پروانھ جھت رده ھاي مختلف دندانسازي (  كھ قبال

 ٢٠تفویض اختیار بعضي از امور بھ كمیسیون ماده  -فعالیت بھ پیراپزشكان در قالب دفاتر كار مستقل 
پیاده نمودن نظام سطح بندي و شكل الكترونیك و غیره سبب افزایش حجم فعالیتھاي این اداره  -دانشگاه 

 . ر ھمكاران امید است در انجام امور محولھ توفیق حاصل گرددگردیده است و با سعي و تالش واف
 

 : شرح وظایف اداره
 يصدور موافقت اصولي و قرارداد تاسیس موسسات پزشكي و پیراپزشك

 يصدور پروانھ بھره برداري موسسات پزشكي و پیراپزشك
 يپذیرش در خواست تاسیس موسسات پزشكي وپیراپزشك

 يسات پزشكي وپیراپزشكصدور پروانھ مسئولین فني موس
 يتمدید پروانھ ھاي تاسیس ومسئولین فني موسسات پزشكي وپیراپزشك

البراتوار پروتزھاي  -كمك دندانپزشكان تجربي -مجوز فعالیت دفاتر كار شامل: بھداران تجربي دندان
 يدندان

 : پذیرش در خواست موسسات پزشكي وپیراپزشكي در خصوص موارد ذیل
   ني ب) تغییر نام موسسھ ج) تغییر مكان موسسھ د) تغییر ساعات فعالیت موسسھالف) تغییر مسئول ف

ه) افزایش یاكاھش تعداد موسسین و) افزایش واحد درماني سرپایي دردرمانگاھھا ز) افزایش بخش ویا 
 اتخت بستري در بیمارستانھ

 5) تھاي موضوع بندجھت بررسي واتخاذ تصمیم در زمینھ در خواس ٢٠برگزاري كمیسیون قانوني ماده 
) 

 ستمدیداعتبار موافقت اصولي مراكز وموسسات در حال تاسی
 
 

لیست مراكز پزشكي وپیراپزشكي كھ براي تاسیس وفعالیت نیاز بھ اخذ پروانھ 
 : دارند عبارتند از

 
   بیمارستان



 يشركت تعاوني خدمات بھداشتي و درمان
   مركز جراحي محدود

 يمراكز جامع توانبخشي ، پزشك
   ركز تخصصي درمان ناباروريم

 يموسسھ ساخت و فروش عینك طب
 يدرمانگاه عموم

   مركز مشاوره و ارائھ خدمات مامایي
   درمانگاه دندانپزشكي

 لمركز ارائھ خدمات بالیني در منز
 يمركز مشاوره و ارائھ خدمات پرستار

 يدرمانگاه تخصصي داخل
 مدرمانگاه تخصي چش

 يسالمتكده طب سنت
 يو طب پیشگیر مركز ارتقاء

 ندفتر كار بھداران تجربي دندا
   درمانگاه تخصصي پوست و مو

 بمجوز روانشناسي بالیني محدود در مط
   درمانگاه تخصصي دیابت

 بمجوز تغذیھ محدود در مط
   درمانگاه عمومي با كاربري اطفال

 بواحد تزریقات و پانسمان در مط
   درمانگاه چند تخصصي درد

 يمركز فیزیوتراپ
   نگاه چند تخصصي مغز و اعصابدرما

 يمركز ارتوپدي فن
   درمانگاه تخصصي غیر تھاجمي قلب و عروق

 يالبراتوار پروتزھاي دندان
   درمانگاه تخصصي ایمونولوژي وآلرژي

 يدفتر كار كمك دندانپزشكان تجرب
 دمركز درمان سوء مصرف موا
 رمركز درمان با اكسیژن ھایپربا

 

 : پـزشكي عبارتند ازمـراكز جامـع توانبخشي ، **
 

 يمركز جامع توانبخشي اختالالت جسمي و حركت .1
 نمركز جامع توانبخشي اختالالت اعصاب و روا .2
 يمركز جامع توانبخشي اختالالت بینای .3
 يمركز جامع توانبخشي فلج مغز .4
 نمركز جامع توانبخشي اختالالت رواني و رفتاري كودكان و نوجوانا .5
 نوانبخشي اختالالت ذھني كودكان و نوجوانامركز جامع ت .6



 نمركز جامع توانبخشي اختالالت شنوایي ، گفتار و زبا .7
 نمركز جامع توانبخشي سالمندا .8
 
 

 : توضیحات مھم

 
 . درخواست تاسیس باید بھ امضاي كلیھ متقاضیان رسیده و ممھور بھ مھر نظام پزشكي پزشكان گردد -1
 . مكاتبھ اي متقاضي در برگھ در خواست ضروري استذكر شماره تلفن وآدرس  -2
فرم (( مشخصات متقاضي موافقت اصولي )) باید توسط كلیھ متقاضیان بصورت جداگانھ وبطور  -3

 . صحیح تكمیل شود
استعالم ھاي عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینھ كیفري،عدم سوء پیشینھ انتظامي توسط معاونت درمان  -4

 . دانشگاه صادرخواھد شد
ارائھ گواھي سوابق كاري براي موسسیني كھ مسئولیت فني را در مركز مشاوره ارائھ خدمات  -5

 . پرستاري و مامایي مي پذیرند الزامي است
موسسي كھ كارمند رسمي دولت بوده و بخواھد مسئولیت فني را نیز بپذیرد، باید گواھي اشتغال بكار  -6

 . مایدوعدم نیاز در ساعات مربوطھ را ارائھ ن
 . در مورد بیمارستان ، تعداد تخت در خواستي قید شود -7
متقاضیان حقوقي مانند شركت ھا و...باید اساسنامھ شركت، آگھي ثبت در روز نامھ، آخرین تغییرات  -8

 . شركت را ارائھ نمایند
 اعضاي ھیئت موسس (( شركت ھاي تعاوني خدمات بھداشتي درماني)) كھ شركت آنھا از طریق -9

وزارت بھداشت و وزارت تعاون( مشتركا" ) تشكیل شده وبھ ثبت رسیده است فقط باید فرم شماره دو 
 . (مشخصات متقاضي موافقت اصولي ) را تكمیل نموده ونیازي بھ ارائھ سایر مدارك ندارند


