
 دستورالعمل ضوابط بهداشتی وتسهیالت الزم در مطب

 کلیات: –صل یک ف
  
: 1ماده  

دانشگاه / دانشکده ها ي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صادر کننده پروانه تاسیس مطب موظفند مندرجات این 
دستورالعمل را به نحو مقتضی یه اطالع صاحبان پروانه مطب برسانند تا نسبت به تطبیق خود با ضوابط دستورالعمل اقدام نمایند. 

: 2ماده 
مطب به محلی اطالق می گرددکه پزشک داراي پروانه تاسیس مطب درآن به تشخیص بیماري و ارائه درمان اشتغال دارد . دراین 
محل بیماران ، خدمات سرپائی تشخیصی و درمانی را دریافت کرده و درصورت نیاز به تحت نظر یا بستري بودن به درمانگاه و یا 

بیمارستان ارجاع می شوند . 
  

: انتخاب عناوین محول براي تابلو مطب نظیر انستیتو ، موسسه ، مرکز ، مطب شبانه روزي و نظایر آنها به هر شکل عنوان 1تبصره 
ممنوع می باشد . 

  
: ساختمان یا مجتمع پزشکان به مجموعه اي از مطب هاي پزشکان اطالق می گردد که هر پزشک بطور مستقل به معاینه 2تبصره 

و مداواي بیماران می پردازد و ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد. 
  

: بکار بردن عناوینی مانند درمانگاه ، کلینیک ، موسسه پزشکی براي ساختمان و. مجتمع پزشکان ممنوع می باشد . 3تبصره 
  

: تابلوي کلیه پزشکان شاغل دراینگونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران درمحل 4تبصره 
مناسب و در معرض دید نصب گردد. 

  
 : 3ماده 

فروش و تحویل هرگونه دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشکی درمطب ممنوع می باشد. 
  

تبصره : 
مصرف داروهاي اورژانس در موارد فوریتهاي پزشکی و استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی د ر درمانهاي سرپائی و سایراقدامات 

مجاز در مطب ، بعنوان مواد مصرفی خدمات پزشکی تلقیشده و مشمول ضابطه فوق نمی باشد . 
  

: 4ماده 
تعداد وشرایط کارکنان یک مطب باید متناسب با خدمات مجاز در مطب باشد . 

  
 : 5ماده 

ساعات فعالیت مطب بنا به زمان فعالیت هر پزشک به نحو مقتضی مشخص و اعالم گردد. 
  

: 6ماده 
انجام خدمات تزریقات و پانسمان در مطب پس از اخذ مجوز قانونی مربوطه بالمانع است . 



  
 : 7ماده 

انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط و مقررات باید در موسسه پزشکی مربوطه انجام گیردو انجام اعمال غیر مجاز ، 
 هیئت مدیره نظام پزشکی ، در مطب ممنوع است . 6/10/55مصرخ در مصوبه 

  
: صاحبان مطب ، موظف به ثبت مشخصات فردي کلیه مراجعین و بیماران با ذکر تشخیص بیماري آنها براساس معیارهاي 1تبصره 

10ICD . می باشند 
بدیهی است سوابق مربوطه می بایست در بایگانی ( مکانیزه و یا معمولی ) مطب حفظ و نگهداري گردیده و در صورت درخواست 

کارشناسان معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه ، دراختیار آنها قرار گیرد . 
  

: در صورت مراجعه بعدي بیماران به علت پیگیري بیماري اولیه ، می بایست مراحل سیر بیماري و نتایج اقدامات درمانی 2تبصره 
انجام شده در پرونده بیمار قید گردد. 

  
  

 : 8ماده 
در مطب هایی که تزریقات پانسمان ، جراحی هاي سرپایی یا معاینات زنانگی بعمل می آید ، واکسیناسیون کلیه افرادي که به 

 الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون یا Bنحوي با بیماري یا وسایل و تجهیزات پزشکی ارتباطدارند برعلیه بیماري هپاتیت 
مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروري می باشد . 

  
 : 9ماده 

هر موسس مطب پزشکی و دندانپزشکی موظف است تا مطب را منطبق با مفاد این آئین نامه تاسیس و موضوع را به دانشگاه / 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعالم نمایند . 

  
: مطب هائی که تاکنون تاسیس شده اند نیز مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند . 1تبصره 

  
: درصورت عدم تطابق شرایط مطب یا هرکدام از مقررات ، اقدامات اصالحی ظرف مدت سه ماه پس از بازدید دانشگاه علوم 2تبصره 

پزشکی مربوطه باید انجام پذیرد . 
  

: 10ماده 
 2چنانچه ضوابط تعیین شده دراین آئین نامه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه انقضاي موعد مقرر ( قید شده در تبصره 

 ) رعایت نگردد ترتیب زیر رفتار خواهد شد .  9ماده 
الف: تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل ، توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و تعیین زمان توافقی بین 

صاحب پروانه و بازرس دانشگاه براي انجام اصالحات بازم بین یک الی شش ماه . 
ب: اخطار کتبی و تعیین مهلت نهائی براي انجام اصالحات توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و انعکاس به سازمان نظام پزشکی 

  محل جهت پیگیري موضوع و اعالم نتیجه به دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه .
  
  

  



 فضاي فیزیکی : –فصل دو 
  

: 11ماده 
هرمطب پزشکی باید حداقل داراي یک اتاق معاینه با فضاي مناسب و یک سالن انتظار با مساحت مناسب و سرویس هاي کامل 

بهداشتی منطبق با شرایط منطقه اي و نظر دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه باشد . 
  

: هرمطب پزشکی داراي مجوز تزریقات و پانسمان می تواند عالوه بر اتاقهاي فوق ، یک اتاق با حداکثردو تخت جهت ارائه 1تبصره 
خدمات تزریقات دارو ؛ سرمو انجام پانسمان تخصیص دهد . 

  
 ( با CPR: وجود یک اتاق مجزا براي سایر خدمات پزشکی نظیر ثبت نوار قلب ، گچ گیري و اقدامات حیاتی اورژانس نظیر 2تبصره 

رعایت جدا و محفوظ بودن بیماران ) اختیاري است ولی هرگونه افزایش اتاقها و تجهیزات که مطب را تبدیل به موسسه درمانی 
نماید ، ممنوع می باشد . 

  
: 12ماده 

معاینه بیماران بطور همزمان مجاز نمی باشد و محل معاینه بیماران باید از محل انتظار کامال جدا باشد . 
  

: 13ماده 
پوشش دیوارها و سقف باید سالم ، صاف ، بدون درز و شکاف و تمیز باشد . 

  
: 14ماده 

کف کلیه اتاقها ، راهروها ، توالت و محدوده دستشویی باید سالم ، صاف ، بدون درز و شکاف و از جنس قابل شستشو باشد . 
  

 متراز کف با کاشی ، سرامیک یا سنگ پوشیده 80/1: دیوارهاي اتاق مربوط به واحد تزریقات و پانسمان ، باید تا ارتفاع 1تبصره
شده باشد. درغیراینصورت کلیه وجوه دیوار با رنگ قابل شستشو نظیر رنگ روغن ، رنگ شده و تمیز باشد. 

  
: نصب دستشویی همراه با مایع صابون در واحد تزریقات و پانسمان ضروري می باشد . 2تبصره 

  
 : 15ماده 

کاسه سنگ توالت و دستشوئی ها ار جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی یا ترك خوردگی بوده و مجهز به شتر گلو 
باشد. 

  
 : 16ماده 

دیوار محل نصب دستشویی ( اطراف دستشویی ) بطور مناسب کاشیکاري گردد و دیوار توالت قابل شستشوي روزانه باشد. ( دیوار 
 متر از کف با کاشی ، سرامیک یا سنگ پوشیده شده باشد . ) 80/1توالت حتی االمکان تا ارتفاع 

: 17ماده 
در و پنجره ها باید سالم و رنگ آمیزي شده و تمیز باشد ( در پنجره هاي آلومینیومی ) نیازیبه رنگ آمیزي ندارند . ) 

: 18ماده 
مطب باید داراي انشعاب آب لوله کشی بهداشتی باشد . 



  
: 19ماده 

فاضالب مطب باید به روش بهداشتی جمع آوري و دفع گردد. 
  

 : 20ماده 
تمهیدات الزم براي جلوگیري از وجود و ورود ، نشرو نماي حشرات در مطب بعمل آید . 

  
: 21ماده 

رعایت اصول فنی نکات ایمنی در کلیه قسمتهاي ساختمان ضروري می باشد . 
  

: 22ماده 
درجه حرارت اطاقها ، هال و راهروها برحسب فصول مختلف سال متعادل باشد و حتر االمکان از تهویه مناسب و نور کافی برخوردار 

باشد . 
  
  

  



 مقررات بهداشتی : –فصل سه 
  

: 23ماده 
وجود مواد پاك کننده مایع در دستشویی براي بیماران و مواد ضد عفونی کننده مناسب جهت سطوحو تجهیزاتدر مطب الزامی 

است . 
  

: 24ماده 
استفاده از وسایل یکبارمصرف با توجه به نوع خدمات براي هر بیمار ضروري است و می بایست پس از استفاده به طریق بهداشتی 

دفع گردند . 
  

: 25ماده 
تفکیک زباله هاي خطرناك (وسایل عفونی ، سرسوزن ، تیغ بیستوري و سایر وسایل برنده ، مواد آلوده به انساج و خون و سرم )از 

زباله هاي عادي ضروري است و باید در کیسه هاي مقاوم زباله قرار گرفته و به طریق بهداشتی دفع شوند . 
  

تبصره : تیغ هاي جراحی و سرسوزن هاي مصرف شده باید در ظروف مقاوم و ایمن جمع آوري و دفع بهداشتی گردند . 
  

 : 26ماده 
وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و داراي کیسه زباله مقاوم در مطب الزامی است . 

  
 : 27ماده 

کلیه تختهاي قابل استفاده براي بیماران ، داراي ملحفه تمیز و سالم و یا پوشش کاغذي مناسب پوشیده باشند. 
  

 : 29ماده 
کلیه قسمتهاي مطب بطور مرتب نظافت و در موارد ضروري محل هاي آلوده با یکی از مواد گند زا، گندزدایی ( ضد عفونی ) گردد. 

  
  

  



 تجهیزات : –فصل چهار 
  

 : 30ماده 
مطب داراي واحد تزریقات و پانسمان ، عالوه بر داروهاي اورژانس باید مجهز به کپسول اکسیژن وسایل تزریقات و پانسمان و تخت 

و فضاي مربوطه باشد . 
  

 : 31ماده 
در مطب هائی که جراحی هاي سرپائی و یا معاینات زنانگی بعمل می آید ، وجود دستگاه فور یا اتوکالو جهت استریلیزاسیون 

وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است . 
  

 : 32ماده 
بکارگیري فن آوري و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند . در مطب ممنوع است ( نظیر 

وسایل پرتو پزشکی ، پزشکی هسته اي ، رادیوتراپی ، توانبخشی ، اپی لیزر ( لیزر پوست ) ، لیزیک ( لیزر چشم ) . 
  

 : 33ماده 
 دانسیتومتري ، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر ، EEG,EMG,NCV,EKGروشها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاههاي 

 ، بارعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان UVالکترولیز، هیدرودرمی ، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز ، 
و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است ، در مطب قابل استفاده و بهره برداري است . 

  
تبصره : درخصوص دستگاههاي قابل استفاده در مطب که نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخصی می باشند ، 

دستورالعمل هاي مربوطه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههاي علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی 
اعالم می گردد( نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب ،شرایط راه اندازي دستگاهدانسیتومتري ، اپی لیزر و غیره ) 

  
  

  



 اطالعی رسانی و ثبت اطالعات : –فصل پنج 
  

: 34ماده 
پزشکان در انتخاب نوع تابلو ، سرنسخه کارت ویزیت و بکار بردن عناوین باید مطابق با مفاد آیین نامه مصوبه شوراي عالی نظام 

 و مصوبات بعدي اقدام نمایند . 19/4/78پزشکی مورخ 
  

: 35ماده 
اطالع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز زیر نظر سازمان نظام پزشکی هر 

منطقه قابل انجام است . 
  

تبصره : 
نحوه اطالع رسانی منطبق با مقررات سازمان نظام پزشکی کشور و تصمیمات متخذه در هر حوزه سازمان نظام پزشکی می باشد . 

  
: 36ماده 

 33 و32اطالع رسانی باید حاوي اطالعات پایه ( نام ، تخصص ، آدرس ، تلفن ، ساعات کار ، وسائل تشخیصی درمانی مطابق با ماده 
  ) و مشمول کلیه پزشکان و دندانپزشکان متقاضی درهر حوزه سازمان نظام پزشکی باشد 

تبصره : 
هرگونه تبلیغات انفرادي در رسانه ها و جراید کشور و یا تبلیغ درمان هاي پزشکی ( نظیر تبلیغ ترك اعتیاد ) بمنزله تبلیغات 

تجاري و مجعول محسوب گشته و منع قانونی دارد . 
  

: 37ماده 
بایگانی مدارك پزشکی و نگهداري سوابق پزشکی بیماران در مطب ضروري و قابل دسترس باشد . 

  
: 38ماده 

 ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجباري می باشد . "بیماریهاي اعالم شده "گزارش دهی 
 

 مقررات دندانپزشکی : –فصل ششم 
  

رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههاي دندانپزشکی مصرح در بندهاي ذیل به منظور حفظ سالمت جامعه و همچنین 
ممانعت از انتقال بیماریها الزامی است . 

  
: 39ماده 

هر فردي که براساس مصوبات قانونی مجاز به معاینه و درمان بیماریهاي دندان ، لثه و فک و دهان است موظف به رعایت تمامی 
مواد این فصول می باشد . 

  
: 40ماده 

رعایت تمام موارد مربوط به مقررات عمومی مطب ها در مورد مطبها و درمانگاههاي دندانپزشکی نیز الزامی است . 
: 41ماده 



 متر براي هر یونیت می باشد و 12اتاق کار دندانپزشک باید داراي نور و تهویه مناسب بوده و حداقل فضاي الزم جهت اتاق کار 
محل نصب آن می بایست به نحو باشدکه پس از قرار گیري کابینت ها و سایر ملزمات به منظور جلوگیري از آلودگی محیط اطراف 

حداقل به شعاع یک متر در اطراف یونیت فضاي باز وجود داشته باشد  
  

: 42ماده 
 شیر دستشویی از نوع " الزامی است ، و ترجیحا14در اتاق کار دندانپزشکی نصب دستشویی با رعایت شرایط مندرج در ماده 

آرنجی یا پئالی یا خودکار ( اتوماتیک ) باشد . 
  

 : 43ماده 
درصورتی که در مطب قالب ریزي انجام می گیرد، می بایستی براي این کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود . 

  
: 44ماده 

کمپرسوریونیت که داراي صدا و ارتعاش است ، باید خارج از اتاق کار دندانپزشک نصب شود و رعایت اصول ایمنی در نصب و 
نگهداري آن رعایتگردد. به منظور باال بردن کیفیت خدمات دندانپزشکی بهتر است کمپرسور بدون روغن باشد . 

  
: 45ماده

حداقل تجهیزات ضروري جهت مطب دندانپزشکی شامل یونیت استاندارد و اینترومنت و کمپرسور، کابینت ها، اتوکالو ، فور ، 
دستگاه امانگاماتور و کپسول اکسیژن و ست احیاء و داروهاي دندانپزشکی اورژانس داراي تاریخ مصرف می باشد .  

  
 : 46ماده 

وجود دستگاه رادیوگرافی پري اپیکال در مطب هاي دندانپزشکی با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه بالمانع است . 
تبصره : در مواردي که در مطب اقدام به درمانهاي کانال ریشه یا جراحی ریشه هاي نهفته و دندانهاي نهفته صورت می گیرد ،  

وجود دستگاه رادیوگرافی الزامی است . 
  

 : 47ماده 
با توجه به فقدان عالئم بالینی در بسیاري از بیماریهاي قابل انتقال ( نظیر هپاتیت و ایدز) رعایت کلیته اصول کنترل عفونت در 

مورد تمام بیماران دندانپزشکی براساس دستورالعمل صادره از سري اداره سالمت دهان و دندان الزامی است . 
  

 : 48ماده 
واکسیناسیون کلیه کارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک ، دستیار و افرادیکه به نحوي با بیمار یا وسایل و تجهیزات 

 الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین Bدندانپزشکی ارتباط دارند برعلیه بیماري هپاتیت 
ضروري است . 

  
تبصره : پرسنل شاغل در مطب دندانپزشکی ( دستیار ، منشی و کسانی که به نحوي با لوازم و تجهیزات دندانپزشکی سرو کار دارند 

) باید کارت واکسیناسیون و کارت بهد اشتی داشتهباشند . 
  

 : 49ماده 



) و دستکش براي دندانپزشک و پیش بند یکبار مصرف براي shieldاستفاده از روپوش مناسب و تمیز ، ماسک ، عینک یا شیلد ( 
بیمار درحین کار ضروري می باشد . 

  
تبصره : با توجه به وجود دوره کمون در بیماریهاي عفونی و دروه پنجره در ایدز و عدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران 

، و از طرفی امکان انتقال آسان بیماریهاي فوق و موارد مشابه آن در واحد هاي دندانپزشکی ، ضرورت دارد احتیاطات همه جانبه 
دراین زمینه براي تمام این بیماران رعایت شود . 

  
  

 : 50ماده 
مصرف مجدد وسایل یکبار مصرف نظیر ساکشن ، دستکش ، لیوان ، برس ، پولیش دندان ، لوله پالستیکی ، یکبار مصرف روي پوآر 

هوا ممنوع است . 
  

 : 51ماده 
بعداز هر بیمار تمیز نمودن قسمتهایی از یونیت که در ارتباط با بیمار و دندانپزشک بوده ، نظیر پوآر آب و هوا ، دسته چراغ ، دسته 

صندلی و کراش وار با محلولضد عفونی کننده مناسب ضروري است . 
  

 : 52ماده 
استفاده از یک کارپول براي بیش از یک بیمار مجاز نمی باشد . 

  
 : 53ماده 
) براي هر بیمار باید تعویض و استریل گردد. Burفرز (

  
 : 54ماده 

، کلیه سرسوزنها و دیگر وسایل تیز مصرف شده ، باید در ظرف 23ضمن رعایت تفکیک زباله هاي خطرناك و عفونی موضوع ماده 
مقاوم در بسته ( مثل ظروف فلزي یا ظرف پالستیکی ضخیم و مقاوم ) جمع آوري و دفع بهداشتی گردد. 

  
 ثبوت جمع آوري و بصورت مناسب دفع گردد. –تبصره : آمالگام اضافی باید در ظروف حاوي داروي ظهور  
  

 : 55ماده 
براي هر بیمار باید از وسایل و ابزار استریل شده و یا وسایل یکبار مصرف مجاز استفاده شود. 

  
 : 56ماده 

استفاده از دستگاه اتوکالو براي استرلیزاسیون وسایل و ابزار دندانپزشکی طبق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
) 20/12/1379/ك مورخ 29946الزامی است . ( بخشنامه 

  
تبصره: استفاده از اندیکاتورهاي استریل ضروري می باشد و کنترل عملکرد صحیح دستگاههاي استریل کننده توسط دانشگاههاي 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بعمل می آید . 
  



: 57ماده 
پس از اتمام کار روزانه رعایت اصول بهداشت محیط شامل : ضدعفونی نمودن کلیه سطوح و استریل کردن کلیه وسایل مصرف 

شده قابل استریلیزاسیون ، الزامی است. 
  

 : 58ماده 
 "کلیه قالبهاي تهیه شده قبل از ارسال به البراتوار یا گچ گیري الزم است شستشو شوند و با ماده مناسب ضدعفونی و مجددا

شستشو شوند . 
  

تبصره : کلیه مراکز و مطبهاي ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی موظفند تنها با البراتوارهاي داراي پروانه تاسیس معتبر از وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همکاري نمایند . الزم بذکر است وجود تصویر پروانه مذکور در مرکز و مطب الزامی است . 

  
: 59ماده 

انجام اعمال جراحی که نیازمند بیهوشی عمومی ، بیهوشی نخاعی و یا مراقبتهاي ویژه و ارائه خدمات بیمارستانیمی باشد ، درمطب 
دندانپزشکی ممنوع است . 

  
 : 60ماده  

کلیه لوازم و تجهیزات دندانپزشکی تولید ( داخلی و وارداتی ) مورد استفاده در مطب هاي دندانپزشکیمیبایست تاییدیه مجوز تولید 
داخلی و واردات از اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد . 

  
 : 61ماده 

رعایت موارد زیر در مطب هاي دندانپزشکی ضروري است : 
الف) نصب تابلوي دندانپزشکی درمحل مناسب جهت اطالع مراجعه کنندگان . 

ب) دفع فاضالب یونیت هاي دندانپزشکی به روش بهداشتی و با لوله کشی مناسب . 
ج ) تشکیل پرونده و بایگانی مدارك پزشکی و سوابق بیماران . 

  
 : 62ماده 

بکارگیري تکنولوژي جدید دندانپزشکی که در درمانهاي فعلی و یا کالسیک تعریف نشده است ، منوط به گذراندن دوره آموزش 
خاص است که توسط مراکز علمی مورد تائید حوزه معاونت سالمت برگزار شده باشد . 

 


