
 (درمان اعتیاد)آئین نامه تاسیس مرکز درمان سوءمصرف مواداصالحات وگزیده 
  

 
تأسیس  افراد واجد شرایط  الف)

  : مرکز درمان سوء مصرف مواد
 

 نفر که 5حداقل  یا یک نفر پزشک   -
رشته  التحصیل نصف بعالوه یک آنها فارغ

 . هاي علوم پزشکی باشند
- همه بیمارستانهاي عمومی ، 

بیمارستانهاي تخصصی اعصاب وروان ، 
درمانگاههاي عمومی ، مراکز جامع 

 توانبخشی
درمانگاههاي چند تخصصی مغز و   -

اعصاب و روان می توانند جهت  افزایش 
بخش درمان سوء مصرف مواد اقدام 

نمایند . 
 

مدارك مورد نیاز جهت معرفی  -     (ب 
 در وزارت 20قانونی ماده  به کمیسیون

اصولی   موافقت متبوع اخذ
 

- تقاضا نامه تأسیس با ذکر منطقه 
شهرداري مورد تقاضا 
- فرم اطالعات فردي 

مؤسس/مؤسسین 
- گواهی عدم سوءپیشینه کیفري 

مؤسس/مؤسسین 
-گواهی عدم اعتیادمؤسس/مؤسسین 

- پروانه دائم پزشکی جهت 
مؤسس/مؤسسین پزشک 

 محکومیت انتظامی از نظام - گواهی عدم
 پزشک پزشکی جهت مؤسس/مؤسسین

- تصویر تمام صفحات شناسنامه 
وکارت ملی مؤسس/مؤسسین در 

 A4برگ 

پروانه مدارك ذیل الزم است تاپس از بررسی و ارسال مجدد به وزارت و تائید ،       )
 صادر شود : تأسیس(بهره برداري)

 
  .-اجازه تأسیس مطابق با آئین نامه درمانگاهها خواهد بود

 محل  تصویر مصدق سند مالکیت - 
 تصویر اجاره نامه محل  -

موارد زیر می باشد-  حداقل مرکز  تائید اداره ارزشیابی وبهداشت محیط : فضاي -
چهار اتاق   متر و داراي70حداقل 

, سرویس بهداشتی )  ( شامل اتاق انتظار- اتاق پزشک- اتاق روانشناسی-آبدارخانه
 متر باید قابل 5/1کف مرکز و  دیوار تا 

 استعالم گردد ارزشیابی مورد نیاز وسایر شرایط از واحد شستشو باشد- لیست تجهیزات
. 

 : مدارك مسئول فنی معرفی شده     -
 

 تکمیل فرم قبول مسئولیت فنی
 تصویر پروانه دائم پزشکی و پروانه مطب معتبر شهر مورد تقاضا

انتظامی از نظام   و عدم اعتیاد و عدم محکومیتگواهی عدم سوءپیشینه کیفري
پزشکی 

مداوم )   ساعت ازآموزش20 روزه (3گواهی آموزش کارگاهی نظري 
افیونی با داروهاي   روزه درمان وابستگی به مواد14 دوره آموزش عملی  - گواهی

آگونیست 
  تصویر تمام صفحات شناسنامه  -  )گذراندن این دوره ندارند روانپزشکان نیازي به(

 A4   ملی مسئول فنی در برگ وکارت
  مسئول فنی3*4-  دو قطعه عکس 

( بدیهی است چنانچه مسئول فنی ، مؤسس نیز باشد نیازي به ارائه مجدد مدارك 
شخصی نیست) 

 :  مدارك کارکنان مرکز    -
 پرستار –مشاوره   روانشناس بالینی یا کارشناس -  دیده پزشک دوره روانپزشک یا

  نفر1هرکدام   یابهیار
نداشتن روانپزشک دائمی ، جهت مشاوره از روانپزشک قرار دادي  در صورت

 درمرکزاستفاده شود ((حضوري/غیرحضوري
  در صورت عدم حضور روانپزشک در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان می توان بیمار را 

 )با برگه ارجاع به شهرستان همجوار اعزام نمود
هاي بانکی مربوطه  فیش -



- تصویر مدارك تحصیلی مؤسسین 
غیرپزشک 

- تعدادي فیش بانکی 
 

مدارك به وزارت ارسال می گردد و پس 
از تأئید و صدورموافقت اصولی از 

کمیسیون مربوطه : 
 

  ماه)3-2 (زمان تخمینی حدود
 

 
 

 
 ) ماه3-2زمان تخمینی حدود (

 
 درخواست واحد بعد از اخذ پروانه تأسیس و گذشت سه ماه از فعالیت مرکز ، می توان

MMT معاونت درمان ارائه داد را به  . 
 

 MMT فرم درخواست واحد
 

 متن کامل آئین نامه تاسیس مرکز درمان
 

 آئین نامه تأسیس درمانگاهها
 

 

http://www.mums.ac.ir/shares/darman/emergency/mmtform.doc
http://www.mums.ac.ir/shares/darman/emergency/drug%20abuse.doc
http://www.mums.ac.ir/shares/darman/emergency/clinic.doc
http://www.mums.ac.ir/shares/darman/emergency/clinic.doc

