بسمه تعالی

911/91
9911/19/91
ندارد

وزری
رييس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....
با سالم؛

پیرو بخشنامه شماره  099/499003مورخ  0430/90/90و با توجه به بررسی عملکرد موسسات پزشکی
به ویژه درمانگاههای تخصصی و لزوم حضور متخصصین محترم و ارائه خدمات تخصصی به بیماران توسط
ایشان ،به اطالع می رساند؛ مسوولیت فنی کلیه درمانگاه های تخصصی ومراکز جامع توانبخشی ،مطابق با
جدول ذیل بر عهده متخصصین محترم مربوطه می باشد و حضور متخصصین محترم در کل زمان فعالیت
درمانگاه الزامی بوده و پاسخگویی در خصوص عملکرد موسسه به عهده ایشان خواهد بود .بدیهی است تمدید و
صدور پروانه مسوولیت فنی این موسسات از تاریخ ابالغ ،صرفا در قالب این بخشنامه انجام خواهدشد .الزم است
موضوع به نحو مقتضی به اطالع موسسات موجود رسانده شود تا مشکلی از لحاظ عدم حضور مسوول فنی برای
موسسه به وجود نیاید .نظارت برحسن اجرای این بخشنامه به عهده معاونین محترم درمان آن دانشگاه/دانشکده
خواهد بود.
نوع موسسه

موسس

مسوول فنی

درمانگاه چند تخصصی درد

پزشک

فلوشیپ درد ،متخصص بیهوشی،طب فیزیکی و توانبخشی،جراح
مغزواعصاب ،داخلی مغز واعصاب ،روانپزشکی

درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و
روان

پزشک

متخصص داخلی مغزواعصاب ،جراح مغز واعصاب ،روانپزشک

درمانگاه تخصصی دیابت

پزشک

فوق تخصص بیماریهای غددو متابولیسم ،متخصص داخلی

درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

پزشک

چشم پزشک

درمانگاه تخصصی آلرژی و ایمونولوژی
بالینی

پزشک

فوق تخصص آلرژی وایمونولوژی ( ،پزشک متخصص داخلی یا
اطفال دارای فوق تخصص آلرژی وایمونولوژی)

درمانگاه تخصصی داخلی

پزشک

متخصص داخلی یا فوق تخصص مربوطه

درمانگاه غیر تهاجمی قلب و عروق

پزشک

متخصص قلب و عروق

درمانگاه تخصصی پوست و مو

پزشک

متخصص پوست و مو
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ندارد

وزری
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختالالت
جسمی حرکتی

پزشک

متخصص طب فیزیکی ،متخصص مغز واعصاب ،فوق تخصص
مغز واعصاب کودکان ،ارتوپد ،روماتولوژیست

مراکز جامع توانبخشی گرایش اختالالت
ذهنی کودکان و نوجوانان

پزشک

متخصص کودکان ،متخصص روانپزشکی ،فوق تخصص
روانپزشکی اطفال

مراکز جامع توانبخشی گرایش فلج مغزی

پزشک

مراکز جامع توانبخشی گرایش سالمندان

پزشک

مراکز جامع توانبخشی گرایش روانی مزمن

پزشک

متخصص مغز واعصاب ،متخصص کودکان ،متخصص جراحی مغز
واعصاب ،متخصص ارتوپدی
متخصص طب سالمندان ،متخصص داخلی ،روانپزشک ،متخصص
داخلی مغز واعصاب
روانپزشک

مراکز جامع توانبخشی گرایش اختالالت
روانی -رفتاری کودکان
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختالالت
بینایی
مراکز جامع توانبخشی گرایش اختالالت
شنوایی ،گفتار وزبان

پزشک

فوق تخصص روانپزشکی اطفال ،روانپزشک ،فوق تخصص مغز
واعصاب کودکان
متخصص چشم پزشکی

پزشک

متخصص گوش وحلق وبینی

پزشک

رونوشت:
 جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان برای اطالع
 جناب آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو برای اطالع
 جناب آقای دکتر زالی رییس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران برای اطالع
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