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 آئین نامه تاسیس دفاترکار درمانی 
 

 تعاریف) فصل اول 
 –افراد مبتال به بیماریھـا یـا ضـایعات جـسمی     (  کار درمانی علم بکارگیری ، آماده سازی و سالمت بیمار       -١ماده  

در انجـام  )  اخـتالل در یـادگیری و سـالمندان    – نـاتوانی جـسمی رشـدی       –اختالل درعملکرد روانـی ، اجتمـاعی        
 در یادگیری مھارتھای ضروری جھت انطباق تسھیلدفمند به منظور اصالح ، تقویت و افزایش عملکرد فعالیتھای ھ

 . با محیط می باشد
 

کارشناس کار درمانی به فردی اطالق می گردد که دوره کامل کاردرمانی را در یکـی از مراکـز آموزشـی             -٢ماده  
ذ مدرک علمی کارشناسی ویا کارشناسی ارشـد و یـا   دانشگاھی داخل ویا خارج از کشور گذارنده و موفق به اخ  

 . دکتری در رشته کار درمانی شده باشد
و آموزش پزشکی و یـا   مدارک علمی مذکور در این ماده حسب مورد باید به تائید وزارت بھداشت ، درمان: تبصره  

 . باشدرسیده ) در مورد دانش آموختگان سالھای گذشته ( وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری 
 

ی به محلی اطالق می گردد که طبق ضوابط و مقررات وزارت بھداشـت ، درمـان و آمـوزش       ندفترکار درما  -٣ماده  
 . پزشکی جھت انجام خدمات کار درمانی پس از اخذ مجوزھای الزم دایر می شود

 
از بررسـی  مجوز فعالیت عبارتست از مجوزی که توسط وزارت بھداشت درمـان و آمـوزش پزشـکی پـس             -۴ماده  

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مربوطه جھت فعالیت / مدارک و مستندات از سوی دانشگاه 
 . دفاتر کار درمانی صادر می گردد

 
  شرایط ، ضوابط و مدارک مورد نیاز جھت صدور مجوز دفترکار) فصل دوم 

م پزشکی و خدمات بھداشتی درمـانی ذیـربط ارائـه    دانشکده علو/ مدارک مورد نیاز که باید به دانشگاه     -۵ماده  
 :گردد عبارتنداز 

 تصویر مدارک تحصیلی مورد تائید وزارت متبوع در مقطع کارشناسی کار درمانی باالتر ) ١-۵
 گواھی انجام خدمات قانونی یا معافیت از آن )٢-۵
 ) صویر آخرین حکم استخدامی در مورد شاغلین رسمی مراکز دولتی ت( گواھی عدم سوء پیشینه کیفری ) ٣-۵
 گواھی معتبر اشتغال به امر کار درمانی جھت احراز سابقه کار ) ۵-۴
 ٣×۴سه قطعه عکس ) ۵-۵
 تصویر کلیه صفحات شناسنامه ) ۵-۶
 گواھی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان) ٧-۵
 اعالم نشانی دقیق دفتر کار ) ٨-۵
 

راکز استانھای تھـران ، اصـفھان ، خراسـان ، آذربایجـان شـرقی ، فـارس و        اجازه تاسیس دفتر کار در م      :١تبصره  
 سال سابقه کـار تمـام وقـت در    ۵ یا کارشناس ارشد کار درمانی دارای حداقل PHDخوزستان به یک دفتر دکترای   

 رشته کار درمانی در بخش دولتی ، خصوصی یا خیریه دارای مجوز معتبر ضروریست 
 

فتر کار در سایر شھرھا به یک نفر کارشناس و باالتر در رشته کار درمانی دارای حداقل اجازه تاسیس د: ٢تبصره 
 سال سابقه اشتغال بکار تمام وقت در رشته کار درمانی در بخش دولتی ، خصوصی یا خیریه دارای مجوز معتبر ٣

 . ضروریست 
ات قانونی در مقاطع تحـصیلی   مدت خدمت نظام وظیفه عمومی و خدمت نیروی انسانی و سایر تعھد         :٣تبصره  

 حداکثر تا سـه سـال   PH.D سال و ۵/٢کارشناسی و باالتر و نیز مدت تحصیل مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا        
 . براساس گواھی دانشگاه محل تحصیل جزء سابقه کار محسوب می شود

د معاونـت درمـان و دارو   مدت سابقه کار در بخش خصوصی ، خیریه و وابسته به دولت بایستی به تائی        : ۴تبصره  
 . دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مربوطه رسد/ دانشگاه 

در صورت تصویب شاخصھای سطح بندی خدمات مجوز دفاتر کـار براسـاس ضـوابط تعیـین شـده صـادر              : ۵تبصره  
 . خواھد شد

ور توام با رعایت مفـاد تبـصره    تاسیس دفتر کار در صورت تمایل با مشارکت یک نفر پزشکی عمومی بط:۶تبصره  
 . ھای فوق الذکر بالمانع می باشد
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دانشکده علـوم  / کار و تجھیزات آن قبل از صدور مجوز باید توسط کارشناسان ذیربط دانشگاه      محل دفتر    -۶ماده   
 . پزشکی و خدمات بھدشتی درمانی ھر استان مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد

 
  تجھیزات مورد نیاز دفاتر کار درمانی فضای فیزیکی و) فصل سوم 

 متر مربع می باشد کـه شـامل اطـاق کـار     ۴٠حداقل فضای فیزیکی الزم جھت تاسیس دفتر کار درمانی  : ٧ماده  
 . درمانی ، پذیرش ، بایگانی و سرویس بھداشتی خواھد بود

ت ، پازل ، م  ، Cp standing table  تجھیزات شامل تخته تعادل ، نردبان خوابیده ، نردبان ایستاده ، توپ،:٨ماده 
رولر ، وج ، آئینه قدی ، میز ، وسایل کمک آموزشی ، بازیھای فکری ، تست ھای پورد و تک بـورد ، اوزرتـسکی ،      

 ادراکی ، حرکتی ، گودیناف ، میلواکی ، باتوجه به نوع خدمات ارائه شده به بیماران و معلولین ،
 

 .  این آئین نامه می باشند١٠موظف به ارائه خدمات موضوع ماده دفاتر کار درمانی صرفًا : ٩ماده 
 

 شرح وظایف و خدمات کار درمانی دردفتر کار ) فصل چھارم 
 : خدمات ارائه شده دردفتر کار درمانی عبارتنداز :١٠ماده 

ی و ارزشیابی معلولین جسمی و درمانی با مـوازین و اسـتاندارد ھـای مربوطـه براسـاس تـشخیص بیمـار          ) ١-١٠
 درخواست توسط پزشکی 

تعیین اھداف درمانی دردرمان معلولین جسمی یا روانی ارجاع داده شده توسط پزشک بـا در نظـر گـرفتن        ) ٢-١٠
 شرایط بیمار 

 بـا توجـه بـه توانمنـدیھا و نـاتوانی ھـای بیمـار براسـاس          بیمـار تعیین و انجام برنامه درمانی مناسب بـرای         ) ٣-١٠
 تشخیص پزشک 

 و تقویت مھارتھای روزمره زندگی آموزش )۴-١٠
 آموزش تقویت مھارتھای ارتباطی و اجتماعی ) ۵-١٠
 تقویت و بھبود فعالیتھای جسمانی و نیز تقویت شرایط فیزیکی بیمار ) ۶-١٠
 آموزش و تقویت مھارتھای پیش حرفه ای ) ٧-١٠
 ک معالج کمک به تشخیص بیماری و تسھیل در درمان و ترخیص بیمار تحت نظر پزش) ٨-١٠
  توجه به شرایط وی اآموزش و کمک به بیمار جھت تطبیق با محیط ب) ٩-١٠
آموزش و ارزشیابی حرفه ای جھت ارجاع به کارگاه توانبخشی حرفه ای برای فعالیـت مناسـب باشـرایط        ) ١٠-١٠

 بیمار با صالحدید پزشک معالج 
برنامه ریزی جھت ارجاع برنامه ھای تفریح درمانی ، سمعی بصری ، ورزش ، موزیک ، فعالیتھای گـردش   ) ١١-١٠

 گروھی 
 مشاوره با خانواده و اعضای دیگر تیم توانبخشی) ١٢-١٠
برای معلولین با توجه بـه معلولیـت تـشخیص داده شـده     ) اسپلینت (طرح ریزی و ساخت وسایل کمکی    ) ١٣-١٠

  و آموزش الزم جھت کار برد آن توسط پزشک
بازدید منزل و محل کار جھت ارزیابی و بھینه سازی محیط و پیـشنھاد فـراھم نمـودن فرصـتھای مناسـب          ) ١۴-١٠

 جھت بھبود عملکرد بیمار 
ارزیابی و حمایت بیمار درکار درمانی و کارگاھھای توانبخـشی حرفـه ای جھـت اجـرای برنامـه ھـای الزم           ) ١۵-١٠

 وری با ھمکاری سایر گروھای توانبخشی درمواقع ضر
 پزشکی جھت کـسب نظـرات اعـضاء و ارائـه پیـشنھادات      –شرکت و ھمکاری در تیم درمانی توانبخشی   ) ١۶-١٠

 جھت رسیدن به اھداف مناسب 
 ثبت گزارشھای ارزیابی روزانه و نھایی از سیر تغییرات بیمار و درج آن در پرونده بیمار ) ١٧-١٠
، بایگـانی و نگھـداری   )ثبت مشخصات کامـل بیمـار نـام پزشـک و مارحـل سـیر بیمـاری               ( رونده  تشکیل پ ) ١٨-١٠

 مدارک ضروری بیماران 
ارائه گزارش عملکرد و آمار و اطالعـات مـورد درخواسـت دانـشگاھھا و دانـشکده ھـای علـوم پزشـکی و                  ) ١٩-١٠

 خدمات بھداشتی درمانی ذیربط
 

  سایر مقررات –فصل پنجم 
 . ھر متقاضی واجد شرایط و صالحیت موضوع این آئین نامه فقط مجوز یک دفتر کار داده خواھد شدبه -١١ماده 
 نظارت بر چگونگی فعالیت دفاتر کار درمانی در سراسر کشور به عھـده دانـشگاھھا و دانـشکده ھـای              -١٢ماده  

 . علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مربوطه میباشد
 . سیس در محل دفتر کار الزامیست  نصب اصل مجوز تا-١٣ماده 
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 کنترل و نظارت بر انجام خدمات کارکنان دفتر ، رعایت ضوابط و مقررات علمی ، فنی و شرعی و قانونی -١۴ماده  
 .  مجوز دفتر کار می باشدهو تعرفه ھای مصوب وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعھده دارند

 . ایط دردفتر کار درمانی ممنوع می باشد بکارگیری افراد غیر واجد شر:تبصره 
غیر قابل انتقال به غیر بوده و ھر گونه تغییر محل دفتر باید با ھماھنگی ، موافقت و اخذ کار مجوز دفتر  -١۵ماده 

 . دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مربوطه باشد/ مجوز از دانشگاه 
د تعطیل دفتـر خـود را داشـته باشـد مراتـب را بایـد بـا ذکـر دالیـل و          در صورتی که موسس دفتر کار قص  -١۶ماده  

مستندات الزم حداقل سه ماه قبل به دانشگاه یا دانـشکده ھـای علـوم پزشـکی و خـدمات بھداشـتی                   
 . درمانی مربوطه اطالع دھد

 داده و بیمـار اطـالع   موسس موظف است قبل از تعطیل دفتر کار موضوع را به پزشـک معـالج و بـستگان            :تبصره  
 . تمھیدات الزم جھت ادامه درمان بیمار در سایر دفاتر اندیشیده شود

 
 باشند بلکه موظفند طبق ارجاع و دستور کتبی ی دفاتر کار درمانی مجاز به پذیرش مستقیم بیماران نم-١٧ماده 

 . پزشک معالج خدمات کار درمانی مورد نیاز را به بیماران ارائه نمایند
نیاز به ارجاع نیست درغیر اینصورت منحصرًا .  در صورتیکه با حضور و مسئولیت پزشک اداره شود دفتر کار:تبصره 

 . باید بیماران از طریق ارجاع توسط پزشک پذیرش و نتیجه را به پزشک معالج منعکس نمایند
 

 . وظایف پزشک می باشدعیین یافته ھای کلینیکی صرفا از تشخیص بیماری و ت -١٨ماده 
 .  سانتی متر و فقط مجاز به نصب یک تابلو می باشند۵٠×٧٠ اندازه تابلو حداکثر -١٩ماده 

 
 .  چاپ سربرگ وفق مفاد مجوز دفتر کار بالمانع می باشد-٢٠ماده 

 
 کارشناسان کار درمانی مجاز به صدور گواھی استراحت ، تجویز دارو و درخواسـت رادیـوگرافی وسـایر          -٢١ماده  

 . می باشندآزمایشات پاراکلینیکی ن
 

 .  اعتبار مجوز دفتر کار طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر مقررات مربوطه می باشد-٢٢ماده 
 رعایت طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و ارائه خدمات کاردرمانی توسط گـروه ھمگـن         -٢٣ماده  

 . الزامیست 
 ماه پـس از تـصویب و ابـالغ ایـن آئـین      ۶ور باید حداکثر ظرف مدت    کلیه دفاتر کار درمانی موجود در کش       -٢۴ماده  

دانشکده ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مربوطه مراجعـه و وضـعیت    / نامه به دانشگاه    
 . خود را با شرایط آئین نامه انطباق داده و نسبت به اخذ مجوز الزم اقدام نمایند

 
پاسـخگویی و ھمکـاری بـا بازرسـین وزارت بھداشـت ، درمـان و آمـوزش         دفاتر کـار درمـانی موظـف بـه           -٢۵ماده  

 . پزشکی و سایر مراجع ذیصالح قانونی ھستند
بیمار حق دارد از طول مدت درمان و عواض احتمالی آن ازکار درمان گر اطالع حاصل نماید و پس از طی  -٢۶ماده  

 .  تکمیل و در پرونده ثبت گرددفرم مخصوص رضایت مندی توسط بیمار) جلسه ١٠( ھر دوره زمانی 
شاغلین حرفه کار درمانی منحصرًا بایستی دردفاتر کار دارای مجوز از وزارت بھداشت ، درمان و آموزش  -٢٧ماده 

پزشکی ویا موسسات پزشکی مجاز ، وظایف مقرر در این آئین نامـه را انجـام دھنـد ، درغیراینـصورت بـا                
گونگی تعیین وظـایف و صـالحیت شـاغالن حرفـه ھـای پزشـکی و        ماده واحده قانون چ ٢توجه به تبصره    

 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی ٣ و نیز قانون اصالح ماده ١٣٧۶وابسته به آن مصوب سال 
 . و مواد خوردنی و آشامیدنی با متخلفین برخورد خواھد شد

 
ایف وصالحیت شاغالن حرفه ھای پزشکی و وابسته ن چگونگی تعیین وظاین آئین نامه به استناد ماده واحده قانو

  مجلس شورای اسالمی در تاریخ١٣٧۶به آن مصوب سال 
 .   به تصویب  رسید


