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  >>نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانیآیین نامه <<

  مستندات قانونی   

آشامیدنی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و  24و 4، 3، 1این آیین نامه بر اساس مواد 

 وزارت بهداشـت ،   قـانون تشـکیالت و وظـایف    1مـاده   16و  13، 12، 11و اصـالحات بعـدي ، بنـدهاي     1334مصوب 

      پزشـکی و  قـانون تشـکیل وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش       8و مـاده   1367درمان و آمـوزش پزشـکی مصـوب    

، ماده واحده چگونگی تعیین وظـایف و   1366هیات وزیران و اصالحات سال  1365آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 

مجلـس شـوراي اسـالمی، قـانون تشـکیل       1376هاي پزشکی و وابسته بـه آن مصـوب سـال    صالحیت شاغلین حرفه 

و در راسـتاي   1376مصـوب  مانی ، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی در1383سازمان نظام پزشکی مصوب 

قانون برنامه پنجم توسعه ، فصل سوم نقشـه جـامع علمـی     34سیاست هاي کلی سالمت ، ماده  12اجرایی نمودن بند 

  شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، بـا هـدف        1392و سـند ملـی گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی مصـوب تیرمـاه          کشور

خدمات طب سنتی در کشور براي تعیین نحـوه فعالیـت دانـش آموختگـان      ساماندهی و توسعه متوازن و مبتنی بر نیاز

  .پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانی ابالغ می گردد

  تعاریف، اختصارات و مصادیق:  1فصل 

  :در این آیین نامه ، اصالحات ذیل در معانی مربوط به کارمی روند : 1ماده 

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی: وزارت.  

  دفتر طب سنتی ایرانی اسالمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی: دفتر طب سنتی.  

  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هاي دانشکده /دانشگاه : دانشگاه.  

  کی پزش معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش: معاونت درمان.  

 دانشکده هاي علوم پزشکی/ معاونت درمان دانشگاه : معاونت درمان دانشگاه.  

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : معاونت آموزشی.  

  دانشکده هاي علوم پزشکی/معاونت آموزشی دانشگاه : معاونت آموزشی دانشگاه.  

  ط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشـامیدنی  قانون مربو 20کمیسیون ماده : کمیسیون قانونی

  .و اصالحیه ها و الحاقیه هاي بعدي 1334مصوب 

  درمانگاه عمومی/ بخش ارائه دهنده خدمات طب سنتی ایرانی در بیمارستان : بخش.  

  رانی با رعایت ضوابط مجوزي که جهت شروع فعالیت افراد واجد شرایط انجام خدمات طب سنتی ای: مجوز فعالیت

  .و مقررات این آیین نامه توسط معاونت درمان دانشگاه صادر می شود

سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران: سازمان نظام پزشکی.  
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ین نامـه کـه توسـط    یـ ین کار و دستورالعمل به منظور اجرایـی شـدن آ  یآ مجموعه اي از روشهاي اجرایی،: ط بضوا

 .تدوین و ابالغ می شودواحدهاي ذیربط 

 مصـوب شـورایعالی   دوره کامل آموزشی طـب سـنتی ایرانـی کـه طبـق برنامـه آموزشـی        : دوره رسمی طب سنتی  

      )  Degree(رسمی دانشـگاهی رتقاء درجه تحصیلی واعطاي مدارج ارائه شده و منجر به ا وزارت بهداشتبرنامه ریزي 

  .می شود

  دوره هاي آموزشی کوتاه مدت طب سنتی ایرانی که به صورت دوره هـاي کـاربردي   : دوره کوتاه مدت طب سنتی

  .می شود)  Certificate(براي کسب مهارت و توانمندي حرفه اي اجرا شده و منجر به صدور گواهی

  پزشکی دانش آموختگان دکتري حرفه اي پزشکی و رشته هاي تخصصی : دانش آموختگان پزشکی.  

  درمـان و آمـوزش پزشـکی جهـت     موسسه اي که بر اساس ضوابط وزارت بهداشت : سالمتکده طب سنتی ایرانی ،

، تشخیصی و درمانی طب سـنتی ، تاسـیس گردیـده و آیـین نامـه آن از سـوي       ) بهداشت(ارائه خدمات حفظ تندرستی 

  .وزارت ، ابالغ شده است

  ت کامل ، شامل روشهاي تشخیصی ، سـبب شناسـی و درمـان بـا تکیـه بـر       سامانه و مکتبی اس: ایرانی طب سنتی

حفظ سالمت و درمان بیماریها، متکی بر پشتوانه علمی و تجربی چند هزار سـاله  در زمینه ) مزاج(بین فردي  تفاوتهاي

یمـان  وشـش حک ایرانیان و ملل دیگر، برخوردار از توجه به جنبه هاي اخالقی و تربیتی و آموزه هاي اسالمی که بـه ک 

  .کمال نسبی خود رسیده استبزرگ دوره تمدن اسالمی، بازنگاري و تدوین یافته و به نقطه 

  آموزش و ارزشیابی:  2فصل 

آموزش و یا مراکز صرفاً در مراکز آموزش عالی زیر مجموعه وزارت  ،آموزش هاي دوره رسمی طب سنتی  : 2ماده 

عالی داراي مجوز از وزات قابل ارایه بـوده و نهایتـاً بـه صـدور مـدرك      عالی زیر مجموعه وزارت و یا مراکز آموزش 

)Degree  (مشخصات این دوره ها در برنامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریـزي مشـخص   . منجر خواهد شد

  .شده است

مصوبات مدارك رسمی طب سنتی، صادر شده از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور، بر اساس  :تبصره

  .شوراي عالی ارزشیابی مدارك دانش آموختگان خارج از کشور، ارزشیابی خواهند شد

مراکز ارایـه  . دوره هاي کوتاه مدت طب سنتی تابع ضوابط نظام آموزش هاي مهارتی و حرفه اي خواهد بود  : 3ماده 

  :این آموزش ها عبارتند از 

 .شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکیدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داراي مجوز  - 1

 .انجمن علمی طب سنتی ایران - 2

 .مؤسساتی که از معاونت آموزشی مجوز دریافت نموده اند - 3

برگزاري دوره هاي آموزشی و گواهی صادره غیر از مراکز یـاد شـده ، بـه لحـاظ قـانونی غیـر مجـاز تلقـی          : 1تبصره 

  .گردیده و فعالیت آنها قابل پیگرد خواهد بود
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شرکت در دوره هاي بازآموزي ، کوتاه مدت حرفه اي و آموزش هاي مهارتی و حرفه اي به تنهایی مجـوزي   :2تبصره 

براي ارایه خدمات طب سنتی ایرانی نبوده و شرکت کنندگان این دوره ها براي ارایه خدمات می بایست مفاد مندرج در 

  .این آیین نامه را نیز رعایت نمایند 5و  4مواد 

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی قبل از صدور مجوز براي برگزاري دوره هاي کوتاه مـدت حرفـه اي     :3 تبصره

  .نسبت به اخذ موافقت دفتر طب سنتی اقدام خواهد نمود

      ، دفتـر   3به منظور ارزیابی سطح علمی دارنـدگان گـواهی هـاي آموزشـی صـادره از مراکـز مـذکور در مـاده          :4ماده 

مکلف است ، با همکاري معاونت آموزشی در خصوص طراحی و اجراي آزمون متمرکز طب سـنتی ایرانـی    طب سنتی

  .یرفته شدگان تاییدیه صادر نمایدذاقدام نموده و براي پ

معاونت آموزشی دانشگاه با استناد تاییدیه صادره از دفتر طب سنتی براي پذیرفتـه شـدگان آزمـون متمرکـز      : 5ماده 

. ، متقاضی را براي دریافت مجوز ارایه خدمات بـه معاونـت درمـان دانشـگاه ، معرفـی خواهـد نمـود       4مذکور در ماده 

 پزشـکی  نظـام رات معاونـت درمـان و   بدیهی است مجوز فعالیت ، منوط به کسب سایر ضوابط حرفـه اي حسـب مقـر   

  .خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خیصی و درمانی شخدمات ت: 3فصل 

  :افراد واجد شرایط ارائه خدمات طب سنتی ایرانی عبارتند از:  6ماده 

پزشکانی که دوره هاي رسمی طب سنتی منجر به اخذ مدرك دکتراي تخصصی و یا تخصص در دانشگاه هـا و   : 1-6

  .مورد تایید وزارت را گذرانده اند یا خارجیموسسات معتبر داخلی 

      اي مربـوط بـه هـر خـدمت، مجـاز بـه ارایـه کلیـه خـدمات درمـانی           این پزشکان در صورت رعایت استاندارد ه : تبصره

  .دنطب سنتی ایرانی می باش

دارندگان مدرك رسمی طب 

 سنتی

از مراکز آموزش عالی داخل 

 کشور

از مراکز آموزش عالی خارج 

 کشور

 تابع ضوابط آن رشته

ارزشیابی در اداره ارزشیابی 

مدارك خارج معاونت 

 آموزشی

 تایید

 آموزش در مراکز مجاز داخل

دارندگان گواهی آموزشی 

 از مراکز مجاز داخل کشور

 شرکت در آزمون متمرکز

پزشکی معرفی به نظام 

 جهت صدور مجوز

معرفی به معاونت درمان 

 دانشگاه

ارایه تاییدیه به معاونت 

 آموزشی دانشگاه

 عدم تایید
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تگان پزشکی که دوره ي کوتاه مدت طب سـنتی را در مراکـز مجـاز گذرانـده انـد ، پـس از قبـولی در        خدانش آمو :2-6

منطبـق بـر برنامـه آموزشـی     (آزمون متمرکز، بر اساس ضوابط موجود، مجازند صرفا در محدوده ي آموزش دیـده  

  .فعالیت نمایند) تایید شده در اداره کل آموزش مداوم ، مهارتی و حرفه اي جامعه پزشکی

در مطب و بخش، به مدت دو سال بوده و تمدید آن در چـارچوب قـانون آمـوزش     طبابتاعتبار اولیه مجوز  :1تبصره 

. دانشگاه و سایر ضـوابط و مقـررات مربوطـه مـی باشـد     مداوم جامعه پزشکی، تایید عملکرد از سوي معاونت درمان 

امتیـاز در هـر    10براي این گروه از پزشکان، کسب امتیاز بازآموزي از دوره هاي طب سنتی ایرانی، به میزان حـداقل  

سال، الزامی بوده و حداقل نیمی از این امتیاز، می بایست از دوره هاي بـازآموزي مـدون طـب سـنتی ایرانـی ، کسـب       

  .گردد

با رعایت قانون انطباق ، خدمات طب سنتی ایرانی قابل ارائه توسط این گـروه از پزشـکی در محـدوده دوره     :2تبصره 

آموزش مورد تایید وزارت بهداشت و رعایت استانداردهاي مربوط بـه هـر خـدمت  شـامل توصـیه و مشـاوره حفـظ        

و روش هـاي  ) مندرج در طرح دوره آموزشـی  در محدوده داروهاي (درمان دارویی تندرستی و اصالح سبک زندگی، 

انجام روش هاي درمانی شامل حقنه ، قی ، آبزن ، زالو و فصد در مطـب   دستی شامل غمز، دلک و حجامت می باشد و

  .این افراد ممنوع است

  :این پزشکان براي اخذ مجوز باید به شرح ذیل اقدام نمایند:3تبصره 

ین نامه به معاونت درمان دانشگاه بانضمام مدارك مربوطه نظیر یشرایط این آتسلیم درخواست متقاضیان واجد ) الف

هی پایان خدمات قانونی ، گواهی عـدم محکومیـت انتظـامی    امعتبر پزشکی ، تصویر مدرك تحصیلی ، گو طبابتپروانه 

تقاضاي افـزودن  سازمان نظام پزشکی ، تصویر پروانه بهره برداري معتبر بیمارستان و درمانگاه عمومی در صورت 

  .بخش

  .ی در آزمون متمرکزلتاییدیه دفتر طب سنتی مبنی بر قبو)ب

  .معرفی از معاونت آموزشی دانشگاه)ج

تعزیـرات   11رونـده تخلفـات احـراز شـده در کمیسـیون مـاده       پتاییدیه معاونت درمان دانشگاه به لحاظ عدم وجـود  )د

  .حکومتی در امور بهداشتی درمانی

رمان دانشگاه به لحاظ متراژ ، فضاي فیزیکی ، تجهیزات ، پرسنل و سایر شرایط اسـتاندارد ارایـه   تاییدیه معاونت د)هـ

  .خدمات

  . به نظام پزشکی جهت صدور مجوزمعرفی پزشک مجاز واجد شرایط آیین نامه )و

در  بـه عنـوان یکـی از زمینـه هـاي فعالیـت در تـابلوي مطـب پزشـکان و یـا           "طب سـنتی ایرانـی  "درج عنوان :4تبصره

نحـوه تبلیـغ و آگهـی هـاي     مصوب شورایعالی نظام پزشکی سرنسخه ، تابع ضوابط و مقررات موضوع دستورالعمل 

  .خواهد بود پزشکیدارویی ومواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و امور پزشکی ، همچنین مقررات نظام 

تکمیل کننده ي خدمات درمانی به ویـژه در حـوزه ي   مجاز به ارائه آموزش هاي  6پزشکان حایز شرایط ماده  :7ماده 

این  2این آموزش ها مستثنی از خدمات آموزشی مذکور در فصل . ن هستندااصالح سبک زندگی ، براي بیمار یا بیمار

  .ین نامه می باشدیآ

مذکور در ایـن   ارائه طب سنتی ایرانی در درمانگاه هاي عمومی و بیمارستان ، به شرط برخورداري از شرایط :8ماده 

دکتـري تخصصـی طـب سـنتی ایرانـی یـا       ( واجد شرایطآیین نامه، رعایت استاندارد خدمات مربوطه و معرفی پزشک 

در قالب بخش ارایه خدمات طـب سـنتی ایرانـی ، در صـورت درج در پروانـه      ) پزشک آموزش دیده مورد تایید وزارت

  .بهره برداري بالمانع است
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    و کلیـه   1363رعایـت کلیـه مـوارد و تبصـره هـاي آیـین نامـه اجرایـی قـانون اجـازه تأسـیس مطـب مصـوب              : 9ماده 

مـوزش  آصادره از سـوي وزارت بهداشـت ، درمـان و     هیه هاي بعدي و سایر دستورالعمل هاي ابالغی مربوطحاصال

دارو ، ملزومـات و تجهیـزات    پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ، همچنین ممنوعیت فروش ، عرضه و تحویل هرگونه

  .در مطب الزامی است

مصرف داروهاي اورژانس در موارد فوریت هاي پزشکی و استفاده از دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشـکی  : 1تبصره 

تشخیص و یا درمان سرپایی در مطب محسوب می شوند ، به عنـوان   زارکه وفق استاندارد خدمت مربوطه جزیی از اب

  .مواد مصرفی خدمات پزشکی تلقی شده و مشمول حکم ماده فوق نمی باشد

دفتر طب سنتی مکلف است مفردات و مرکبات ضروري ، بومی و داراي اولویت را به سـازمان غـذا و دارو    : 2تبصره 

  .مرتبط ، از این فهرست بهره برداري نمایداعالم نموده تا این سازمان براي امور 

واجـد  ، براي آن ها تحت نظارت پزشـک   )الکترونیک(ثبت مشخصات فردي بیماران و تشکیل پرونده سرپایی  :10ماده 

سـوابق و پرونـده بیمـاران ، در بایگـانی مطـب      . در مطب ها و مراکز درمانی طـب سـنتی ایرانـی الزامـی اسـت      شرایط

  .هد گرفتادرخواست کارشناسان معاونت درمان در اختیار آنان قرار خونگهداري و در صورت 

تعرفه ي خدمات تشخیصی و درمانی دانش آموختگان دوره هاي رسمی طب سنتی ، بر اسـاس کتـاب ارزش    :11ماده 

  .نسبی خدمات و مقررات مربوط تعیین می شود

واحـد هـاي ارایـه دهنـده ي خـدمات درمـانی طـب         معاونت درمان دانشگاه مسوول نظارت و ارزیابی عملکرد :12ماده 

  .سنتی ایرانی ، بر اساس این آئین نامه و آیین نامه هاي مرتبط است

تعرفه ي خدمات دارندگان گواهی دوره هاي کوتاه مدت رسمی طـب سـنتی وفـق مقـررات و ضـوابط ابالغـی        :هتبصر

  .معاونت درمان می باشد

  :سایر موارد: 4فصل 

د ظـرف مـدت   نـ حاضر خدمات طب سـنتی ایرانـی را ارائـه مـی دهنـد ، مکلف     حال موسسات و پزشکانی که در : 13ماده 

  .حداکثر یک سال از ابالغ این آئین نامه ، شرایط خود را با ضوابط مندرج در این آیین نامه وفق دهند

  .د بودهرانی خواارایه خدمات در سالمتکده ، تابع آیین نامه تاسیس سالمتکده طب سنتی ای :14ماده 

در صورت تخلف از مقررات این آیین نامـه ، حسـب قـوانین و مقـررات مربوطـه از جملـه قـانون مربـوط بـه           :15ماده 

و الحاقیه ها و اصالحیه هاي بعدي ، قـانون   1334مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

  ،  1367ن تعزیـرات حکـومتی در امـور بهداشـتی درمـانی مصـوب       ، قـانو  1383تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 

و اصـالحیه هـاي    1365قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی مصـوب     8آیین نامه اجرایی ماده 

  .اقدام خواهد شد... بعدي و 

ه خـدمات طـب سـنتی بـه     ماده تصویب و جایگزین دسـتورالعمل اجرایـی ارائـ    16فصل و  4این آیین نامه در : 16ماده 

               همچنــین دســتورالعمل اجرایــی برگــزاري دوره آموزشــی کوتــاه مــدت        04/04/1391مــورخ  428/100شــماره 

 .شده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است 13/05/1392د مورخ /671/101اسالمی به شماره  –طب ایرانی 

 

  


