
  آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدي فنی
  

  تعاریف ) فصل اول 
شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشـت، درمـان و    مرکز ارتوپدي فنی به محلی اطالق می : 1ماده   

وسـائل  (و ارتـوز  ) انـدام مصـنوعی  (هاي قانونی جهـت سـاخت انـواع پروتـز      آموزش پزشکی و پس از اخذ پروانه
  . دایر میگردد) کمکی

فاقـد هویـت   (یگزین اعضاء از دست رفته پروتز انواع وسایل و اندامهاي مصنوعی را گویند که جا:  2ماده   
  . میگردند) آناتومیکی

ارتوز انواع وسایل کمکی را گویند که به صورت اصالح کننده، حمایت کننده، نگهـداري کننـده و    : 3ماده   
  . نمایند بهبود عملکرد کمبود قسمتهاي موردنیاز بدن را بلحاظ فیزیولوژیکی تامین می

هـاي قـانونی هسـتند کـه از طریـق وزارت بهداشـت،        روانه مسئول فنی پروانـه پروانه تاسیس و پ : 4ماده   
پس از تصویب کمیسـیون تشـخیص امـور پزشـکی موضـوع      ) ها اداره کل صدور پروانه(درمان و آموزش پزشکی 

و  1334قانون مربـوط بـه مقـررات امـور پزشـکی، داروئـی، مـواد خـوردنی و آشـامیدنی مصـوب سـال             20ماده 
  . مجلس شوراي اسالمی جهت فعالیت هر مرکز صادر میگردد 1367صوب هاي م اصالحیه
گـردد کـه دوره کامـل ارتوپـدي فنـی را در یکـی از        کارشناس ارتوپدي فنی، به فردي اطالق مـی  : 5ماده   

مراکز آموزش دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفـق بـه اخـذ مـدرك علمـی معتبـر کارشناسـی یـا         
  . یا دکتري در رشته ارتوپدي فنی شده باشد کارشناسی ارشد

مدارك علمی مذکور باید بـه تائیـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و یـا وزارت فرهنـگ و           
  . رسیده باشد) در مورد فارغ التحصیالن سالهاي گذشته(آموزش عالی 

  شرایط و ضوابط تاسیس) : فصل دوم 
فنـی بـراي متقاضـیان فـارغ التحصـیالن رشـته ارتوپـدي فنـی          پروانـه تاسـیس مراکـز ارتوپـدي     : 6ماده   

و یا دیگر افرادي که صالحیت آنها به تائید کمیسیون تشخیص امور پزشـکی  ) PHDکارشناس، کارشناس ارشد، (
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خـوردنی و آشـامیدنی رسـیده باشـد صـادر       20موضوع ماده 

  . میگردد
    

  



  . گردد اعطاء می به هر متقاضی واجد شرایط و صالحیت فقط پروانه تاسیس یک مرکز :ره تبص
  : باشد  وظائف موسس به شرح ذیل می : 7ماده   
  معرفی مسئول فنی واجد شرایط :الف   
  .محیط کاراي، بهداشتی، اصول بهداشت محیط و حرفه در حفظ و رعایت شئون اسالمی، اخالقی، حرفه :ب    
  .رعایت و اجراي نظریات و پیشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی مرکز: ج   
  .تامین و تدارك تجهیزات و لوازم موردنیاز: د   
  .تامین کادر فنی و خدماتی واجد شرایط در مرکز :هـ   
هـاي مصـوبه وزارت بهداشـت،     و ـ اجراء و رعایت کلیه مقررات، ضوابط، دستورالعملها، تذکرات و تعرفـه    
  . و آموزش پزشکیدرمان 

پروانه مسئول فنی بنام پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، یا متخصص ارتوپدي پـس از  :  8ماده   
  . تائید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی صادر خواهد شد

پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظـرف مـدت    : 9ماده   
اد تاسیس منعقده فی مابین متقاضی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز بایـد جهـت   مقرر در قرارد

باشد، مگر آنکه قبل از  در غیر اینصورت موافقت اصولی صادره ملغی می. برداري و ارائه خدمات آماده گردد بهره
ت بهداشت، درمـان و آمـوزش   پایان مدت، با ذکر دالئل موجه تمدید آن درخواست گردد و موضوع به تائید وزار

  .پزشکی برسد
برداري مجاز به  اند قبل از اخذ مجوز بهره مراکز ارتوپدي فنی که موافقت اصولی دریافت نموده : 10ماده   

  .باشند شروع فعالیت نمی
تواند در صورت غیبت کمتر از شـش مـاه یکنفـر جانشـین واجـد شـرایط بطـور         مسئول فنی می : 11ماده   

  . موقت انتخاب و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید
  . گردد لغو می چنانچه غیبت مسئول فنی بیش از شش ماه بطور انجامد پروانه مسئول فنی تبصره ـ  
  : به شرح ذیل می باشد  وظایف مسئول فنی:  12ماده   
  .الف ـ کنترل نسخه پزشک معالج و صدور دستور طراحی و ساخت ارتوز و پروتز  
  . ب ـ تشکیل پرونده براي کلیه مراجعین  
  . ج ـ نظارت بر کیفیت مواد اولیه مصرفی  
  . د ـ نظارت بر مراحل مختلف طراحی، ساخت و حفظ اصول فنی علمی  



  . ه با نسخه پزشکهـ ـ تطبیق وسیله ساخته شد  
  . تطبیق مناسب بودن وسیله ساخته شده با وضعیت بیمار  و ـ  
  .ز ـ مشاوره با پزشک معالج در صورت لزوم و اجراي دستورات پزشک  
  . ح ـ آموزش نحوه استفاده از وسیله ساخته شده به بیمار و همراهان  
  . خدمات آنهاط ـ نظارت بر عملکرد کارکنان مرکز ارتوپدي فنی و آموزش حین   
باشد و هرگونـه تغییـر در اعضـاء     پروانه تاسیس مراکز ارتوپدي فنی قابل واگذاري به غیر نمی:  13ماده   

  . موسس، مسئول فنی، جابجائی و انتقال مرکز باید پس از کسب مجوز رسمی صورت گیرد
انتخاب محل پیشنهادي باید با اطالع و موافقت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی   :تبصره   

  .ذیربط باشد
در صورتیکه موسس بدالیل موجه قصد تعطیل و انحـالل مرکـز را داشـته باشـد بایـد بـا اطـالع         : 14ماده   

  . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط باشد
  .باشد رائه خدمات ارتوپدي فنی فقط طبق تجویز کتبی پزشک معالج مجاز میا : 15ماده   
مرکز ارتوپدي فنی مجاز به صدور گواهی استراحت، تجویز دارو و سایر خـدمات پیراپزشـکی   :  16ماده   

  . شود باشد و این امور دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی می نمی... نظیر آزمایش، رادیولوژي و 
مراکز ارتوپدي فنی ملزم به رعایت مشخصات فنی استاندارد و مطلوب، تجهیـزات و ملزومـات    : 17ماده   

هاي مجاز هر مرکز که امکانات فنـی   باشند و بخش فنی الزم و بکارگیري کارکنان فنی واجد شرایط و صالحیت می
  . آنها تهیه و تائید شده باشد در پروانه تاسیس قید میگردد

در معـرض دیـد   ) مراکـز ارتوپـدي فنـی   (انـه تاسـیس و مسـئول فنـی در محـل کـار       نصـب پرو  : 18ماده   
  .ضروریست

در صورت تخلف از ضوابط، مقررات و الزامات موضوع این آئین نامه و دستورالعمل هاي ابـالغ   : 19ماده   
 شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، موضـوع را در کمیسـیون قـانونی مربوطـه طـرح تـا      

  .تصمیم گردد  نسبت به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس مرکز اتخاذ
کلیه مراکز ارتوپدي فنی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یکسـال پـس از تصـویب و    :  20ماده   

ابالغ این آئین نامه توسط دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسـر کشـور وضـع خـود را بـا      
  .طبیق دهند و در صورت احراز شرایط الزم نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایندشرایط آن ت



این آئین نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی، مواد خوردنی و آشـامیدنی مصـوب     
آن و ماده یک قانون تشکیالت و وظـایف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      1367هاي سال  و اصالحیه 1334
  . تصویب شد............... کی در تاریخ پزش

  
  

  دکتر سید علیرضا مرندي                                               

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی            

  

  

  
   



  .............دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه
  
  

  سالم علیکم 
آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدي فنی که به توشیح مقام محتـرم وزارت رسـیده اسـت     8به پیوست اصالحیه ماده 

  . گردد جهت اجراء ایفاد می
  
  
  

  دکتر محمدعلی بیطرف              
  معاون درمان                 

  
  
  
  



  آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدي فنی 8اصالحیه ماده 
  
  

پروانه مسئول فنی به نام پزشک متخصـص طـب فیزیکـی و توانبخشـی، متخصـص ارتوپـدي، کارشـناس         : 8ماده 
واجد شرایط و صالحیت پس از تائیـد کمیسـیون قـانونی تشـخیص امـور      ) کارشناس یا مقاطع باالتر(ارتوپدي فنی 

  .پزشکی صادر خواهد شد
  
  
  

                            
  دکتر محمد فرهادي                   

  وزیر              
  
  
  
  



  جناب آقاي دکتر خاتمی 
  معاون محترم درمان

  
  

  سالم علیکم
عین آئین نامه تاسیس مراکز ، پزشکی که بـه   23/12/1377ك مورخ /27373بازگشت به نامه شماره   

  . گردد توشیح مقام محترم وزارت رسیده است جهت اجرا به پیوست ابالغ می
  
  
  

  دکتر علی اکبر پورفتح اهللا              
  مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی              

  
  
   

  
  
  
 


