آئين نامه تأسيس دفاتر كار درماني
دفتش وبس دسِبٔي ثٗ ِسٍي اعالق ِي گشدد وٗ عجك ضٛاثظ ِ ٚمشسات ٚصاست ثٙذاؽت  ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي خٙت
أدبَ خذِبت وبس دسِبٔي پظ اص اخز ِدٛص٘بي الصَ دايش ِي ؽٛد .
ؽشايظ  ،ضٛاثظ ِ ٚذاسن ِٛسد ٔيبص خٙت فذٚس ِدٛص دفتش وبس
ِذاسن ِٛسد ٔيبص وٗ ثبيذ ثٗ دأؾگبٖ  /دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي  ،دسِبٔي ريشثظ اسائٗ گشدد  ،ػجبستٕذ
اص :
 تقٛيش ِذاسن تسقيٍي ِٛسد تبئيذ ٚصاست ِتجٛع دس ِمغغ وبسؽٕبعي وبس دسِبٔي ثبالتش گٛا٘ي أدبَ خذِبت لبٔٔٛي يب ِؼبفيت اص آْ گٛا٘ي ػذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشي ( دسِٛسدؽبغٍيٓ سعّي ِشاوضدٌٚتي تقٛيشآخشيٓ زىُ اعتخذاِي) گٛا٘ي ِؼتجش اؽتغبي ثٗ اِش وبس دسِبٔي خٙت ازشاص عبثمٗ وبس عٗ لغؼٗ ػىظ 3*4 تقٛيش وٍيٗ ففسبت ؽٕبعٕبِٗ گٛا٘ي تغٛيٗ زغبة ثب فٕذٚق سفبٖ دأؾدٛيبْ اػالَ ٔؾبٔي دليك دفتش وبس تقٛيش يب ؽّبسٖ وذ ٍِيتجقشٖ  : 1اخبصٖ تأعيظ دفتشوبس دس ؽٙش تٙشاْ ثٗ يه ٔفش دوتشاي  ، PhDوبسؽٕبط اسؽذ ،کبسؽٕبط وبسدسِبٔي داساي
زذالً  5عبي عبثمٗ وبس تّبَ ٚلت دس سؽتٗ وبس دسِبٔي دس ثخؼ دٌٚتي  ،خقٛفي يب خيشيٗ داساي ِدٛص ِؼتجش اسائٗ
دادٖ ِي ؽٛد .
تجقشٖ  : 2اخبصٖ تأعيظ دفتش وبس دس عبيش ؽٙش٘ب ثٗ يه ٔفش وبسؽٕبط  ٚثبالتش دس سؽتٗ وبسدسِبٔي داساي زذالً
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عبي عبثمٗ اؽتغبي ثٗ وبس تّبَ ٚلت دس سؽتٗ وبس دسِبٔي دس ثخؼ دٌٚتي  ،خقٛفي يب خيشيٗ داساي ِدٛص ِؼتجش اسائٗ
ِي ؽٛد .
تجقشٖ ِ : 3ذت خذِت ٔظبَ ٚظيفٗ ػِّٛي  ٚخذِت ٔيشٚي أغبٔي  ٚعبيش تؼٙذات لبٔٔٛي دس ِمبعغ تسقيٍي
وبسؽٕبعي  ٚثبالتش ٔ ٚيض ِذت تسقيً ِمغغ وبسؽٕبعي اسؽذ زذاوثش تب
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ثشاعبط گٛا٘ي دأؾگبٖ ِسً تسقيً خضء عبثمٗ وبس ِسغٛة ِي ؽٛد .
 -فشصٔذاْ ّ٘ ٚغشاْ ؽٙذا ّ٘ ٚچٕيٓ خبٔجبصاْ  ٚ %50ثبالتش ّ٘ ٚغشاْ  ٚفشصٔذاْ آٔبْ  ،ثب أدبَ خذِبت لبٔٔٛي يب ِؼبفيت

اص آْ ثذ ْٚعٕٛات خذِتي دس ٘ش ٔمغٗ اص وؾٛس ِ ،ي تٛإٔذ دس چٙبسچٛة ضٛاثظ ِ ٚمشسات ٔغجت ثٗ تأعيظ دفبتش وبس
الذاَ ّٔبيٕذ .
 خبٔجبصاْ  25تب  %50ثٗ اصاي ٘ش دسفذ خبٔجبصي اص  24سٚص خذِبت الصَ خٙت تأعيظ دفتش وبس ِؼبف ِي ثبؽٕذ . ٘ش عبي زضٛس داٚعٍجبٔٗ سصِٕذگبْ دس خج ٗٙخٕگ  ٚيب دس دٚساْ تسقيً ّ٘ ٚچٕيٓ ٘ش عبي اعبست آصادگبْ ِؼبدي ِ 24بٖعبثمٗ وبس لبثً ازتغبة خٙت تأعيظ دفتش وبس تٍمي ِي گشدد .
تجقشٖ ِ : 4ذت عبثمٗ وبس دس ثخؼ خقٛفي  ،خيشيٗ ٚ ٚاثغتٗ ثٗ دٌٚت ثبيغتي ثٗ تبئيذ ِؼبٔٚت دسِبْ  ٚداسٚ
دأؾگبٖ /دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛط ثشعذ .
تجقشٖ  : 5دس فٛست تقٛيت ؽبخـ ٘بي عغر ثٕذي خذِبت ِدٛص دفبتش وبس ثشاعبط ضٛاثظ تؼييٓ ؽذٖ فبدس خٛا٘ذ
ؽذ .
تجقشٖ  : 6تأعيظ دفتش وبس دس فٛست تّبيً ثب ِؾبسوت يه ٔفش پضؽه ػِّٛي ثغٛس تٛأَ ثب سػبيت ِفبد تجقشٖ ٘بي
فٛق اٌزوش ثالِبٔغ ِي ثبؽذ .
 ِسً دفتش وبس  ٚتدٙيضات لجً اص فذٚس ِدٛص ثبيذ تٛعظ وبسؽٕبعبْ ريشثظ دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبتثٙذاؽتي دسِبٔي ٘ش اعتبْ ِٛسد اسصؽيبثي  ٚتبئيذ لشاس گيشد .
فضبي فيضيىي  ٚتدٙيضات
 زذالً فضبي فيضيىي الصَ خٙت تأعيظ دفتش وبسدسِبٔي ِ 40تش ِشثغ ِي ثبؽذ وٗ ؽبًِ اعبق وبس دسِبٔي  ،پزيشػ ،ثبيگبٔي  ٚعشٚيظ ثٙذاؽتي خٛا٘ذ ثٛد .
 -تدٙيضات ؽبًِ تختٗ تؼبدي ٔ ،شدثبْ خٛاثيذٖ ٔ ،شدثبْ ايغتبدٖ  ،تٛپ ،

ِ ،CP standing tableت  ،پبصي  ،سٌٚشٚ ،ج  ،آئيٕٗ

لذي ِ ،يض ٚ ،عبيً وّه آِٛصؽي  ،ثبصي ٘بي فىشي  ،تغت ٘بي پٛسد  ٚته ثٛسد  ،اٚصستغىي  ،ادساوي  ،زشوتي ،
وٛديٕبف ِ ،يٍٛاوي  ،ثب تٛخٗ ثٗ ٔٛع خذِبت اسائٗ ؽذٖ ثٗ ثيّبساْ ِ ٚؼٌٍٛيٓ .
 دفبتش وبس دسِبٔي فشفًب ِٛظف ثٗ اسائٗ خذِبت ِٛضٛع ِبدٖ  10ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ِي ثبؽٕذ .تٛضير :اص خشيذ يب اخبسٖ عبختّبْ ِشکض فٛق لجً اص تبئيذ کبسؽٕبعي خٛداسي ثٗ ػًّ آيذ .
ؽشذ ٚظبيف  ٚخذِبت وبس دسِبٔي دس دفتش وبس
خذِبت اسائٗ ؽذٖ دس دفتش وبس دسِبٔي ػجبستٕذ اص :
 -1-10اسصؽيبثي ِؼٌٍٛيٓ خغّي  ٚسٚأي ثب ِٛاصيٓ  ٚاعتبٔذاسد٘بي ِشثٛعٗ ثشاعبط تؾخيـ ثيّبسي ٚدسخٛاعت
تٛعظ پضؽه
 -2-10تؼييٓ ا٘ذاف دسِبٔي دس دسِبْ ِؼٌٍٛيٓ خغّي يب سٚأي اسخبع دادٖ ؽذٖ تٛعظ پضؽه ثب دسٔظش گشفتٓ ؽشايظ

ثيّبس
 -3-10تؼييٓ  ٚأدبَ ثشٔبِٗ دسِبٔي ِٕبعت ثشاي ثيّبس ثب تٛخٗ ثٗ تٛإّٔذي ٘ب ٔ ٚبتٛأي ٘بي ثيّبس ثشاعبط تؾخيـ
پضؽه
 -4-10آِٛصػ  ٚتمٛيت ِٙبست ٘بي سٚصِشٖ صٔذگي
 -5-10آِٛصػ تمٛيت ِٙبست ٘بي استجبعي  ٚاختّبػي
 -6-10تمٛيت  ٚثٙجٛد فؼبٌيت ٘بي خغّبٔي ٔ ٚيض تمٛيت ؽشايظ فيضيىي ثيّبس
 -7-10آِٛصػ  ٚتمٛيت ِٙبست ٘بي پيؼ زشفٗ اي
 -8-10وّه ثٗ تؾخيـ ثيّبسي  ٚتغٙيً دس دسِبْ  ٚتشخيـ ثيّبس تست ٔظش پضؽه ِؼبٌح
 -9-10آِٛصػ  ٚوّه ثٗ ثيّبس خٙت تغجيك ثب ِسيظ ثب تٛخٗ ثٗ ؽشايظ ٚي
 -10 -10آِٛصػ  ٚاسصؽيبثي زشفٗ اي خٙت اسخبع ثٗ وبسگبٖ تٛاْ ثخؾي زشفٗ اي ثشاي فؼبٌيت ِٕبعت ثب ؽشايظ
ثيّبس ثب فالزذيذ پضؽه ِؼبٌح
 -11 -10ثشٔبِٗ سيضي خٙت اسخبع ثشٔبِٗ ٘بي تفشير دسِبٔي  ،عّؼي ثقشي ٚسصػ ِٛ ،صيه  ،فؼبٌيت ٘بي گشدػ
گش٘ٚي
ِ -12 -10ؾبٚسٖ ثب خبٔٛادٖ  ٚاػضبي ديگش تيُ تٛاْ ثخؾي
 -13 -10عشذ سيضي  ٚعبخت ٚعبيً وّىي (اعپٍيٕت ) ثشاي ِؼٌٍٛيٓ ثب تٛخٗ ثٗ ِؼٌٍٛيت تؾخيـ دادٖ ؽذٖ تٛعظ
پضؽه  ٚآِٛصػ الصَ خٙت وبسثشد آْ
 -14 -10ثبصديذ ِٕضي ِ ٚسً وبس خٙت اسصيبثي  ٚثٙيٕٗ عبصي ِسيظ  ٚپيؾٕٙبد فشاُ٘ ّٔٛدْ فشفت ٘بي ِٕبعت خٙت
ثٙجٛد ػٍّىشد ثيّبس
 -15 -10اسصيبثي ٚزّبيت ثيّبس دسوبسدسِبٔي  ٚوبسگبٖ ٘بي تٛاْ ثخؾي زشفٗ اي خٙت اخشاي ثشٔبِٗ ٘بي الصَ دس
ِٛالغ ضشٚسي ثب ّ٘ىبسي عبيش گش٘ ٖٚبي تٛاْ ثخؾي
 -16 -10ؽشوت ّ٘ ٚىبسي دس تيُ دسِبٔي تٛاْ ثخؾي – پضؽىي خٙت وغت ٔظشات اػضبء  ٚاسائٗ پيؾٕٙبدات خٙت
سعيذْ ثٗ ا٘ذاف ِٕبعت
 -17 -10ثجت گضاسػ ٘بي اسصيبثي سٚصأٗ ٙٔ ٚبيي اص عيش تغييشات ثيّبس  ٚدسج آْ دس پشٔٚذٖ ثيّبس
 -18 -10تؾىيً پشٔٚذٖ ( ثجت ِؾخقبت وبًِ ثيّبس ٔ ،بَ پضؽه ِ ٚشازً عيش ثيّبسي )  ،ثبيگبٔي ٔ ٚگٙذاسي ِذاسن
ضشٚسي ثيّبسْ

 -19 -10اسائٗ گضاسػ ػٍّىشد  ٚآِبس  ٚاعالػبت ِٛسد دسخٛاعت دأؾگبٖ ٘ب  ٚدأؾىذٖ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت
ثٙذاؽتي دسِبٔي ريشثظ
عبيش ِمشسات
 ثٗ ٘ش ِتمبضي ٚاخذ ؽشايظ  ٚفالزيت ِٛضٛع ايٓ آئيٓ ٔبِٗ فمظ ِدٛص يه دفتش وبس دادٖ خٛا٘ذ ؽذ . ٔظبست ثش چگٔٛگي فؼبٌيت دفبتش وبسدسِبٔي دسعشاعشوؾٛسثٗ ػٙذٖ دأؾگبٖ ٘بٚدأؾىذٖ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبتثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ ِي ثبؽذ .
 ٔقت افً ِدٛص تأعيظ دس ِسً دفتش وبس اٌضاِي اعت . وٕتشي ٔ ٚظبست ثشأدبَ خذِبت وبسوٕبْ دفتش  ،سػبيت ضٛاثظ ِ ٚمشسات ػٍّي  ،فٕي  ٚؽشػي  ٚلبٔٔٛي  ٚتؼشفٗ ٘بيِقٛة ٚصاست ثٙذاؽت  ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي ثٗ ػٙذٖ داسٔذٖ ِدٛص دفتش وبس ِي ثبؽذ .
تجقشٖ  :ثٗ وبسگيشي افشاد غيش ٚازذ ؽشايظ دس دفتش وبسدسِبٔي ِّٕٛع ِي ثبؽذ .
 ِدٛص دفتش وبس غيش لبثً أتمبي ثٗ غيش ثٛدٖ ٘ ٚشگ ٗٔٛتغييش ِسً دفتش ثبيذ ثب ّ٘بٕ٘گي ِٛ ،افمت ٚاخز ِدٛص اص دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ ثبؽذ .
 دس فٛستي وٗ ِؤعظ دفتش وبس لقذ تؼغيً دفتش خٛد سا داؽتٗ ثبؽذ ِ ،شاتت سا ثبيذ ثب روش داليً ِ ٚغتٕذات الصَ زذالًعٗ ِبٖ لجً ثٗ دأؾگبٖ يب دأؾىذٖ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي  ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ اعالع د٘ذ .
تجقشٖ ِ :ؤعظ ِٛظف اعت لجً اص تؼغيً دفتش وبس ِٛضٛع سا ثٗ پضؽه ِؼبٌح  ٚثغتگبْ ثيّبس اعالع دادٖ  ٚتّٙيذات
الصَ خٙت اداِٗ دسِبْ ثيّبس دس عبيش دفبتش أذيؾيذٖ ؽٛد .
 دفبتش وبس دسِبٔي ِدبص ثٗ پزيشػ ِغتميُ ثيّبساْ ّٔي ثبؽٕذ ثٍىٗ ِٛظفٕذ عجك اسخبع  ٚدعتٛس وتجي پضؽه ِؼبٌحخذِبت وبس دسِبٔي ِٛسد ٔيبص سا ثٗ ثيّبساْ اسائٗ ّٔبيٕذ .
تجقشٖ  :دفتش وبس دس فٛستي وٗ ثبزضٛسِ ٚغئٌٛيت پضؽه اداسٖ ؽٛدٔيبصثٗ اسخبع ٔيغت دسغيشايٓ فٛست ِٕسقشاًثبيذ
ثيّبساْ اصعشيك اسخبع تٛعظ پضؽه پزيشػ ٔٚتيدٗ ساثٗ پضؽه ِؼبٌح ِٕؼىظ ّٔبيٕذ .
 تؾخيـ ثيّبسي  ٚتؼييٓ يبفتٗ ٘بي وٍيٕيىي فشفبً اصٚظبيف پضؽه ِي ثبؽذ . أذاصٖ تبثٍٛزذاوثش 50 *70عبٔتي ِتشٚفمظ ِدبص ثٗ ٔقت يه تبثٍِ ٛي ثبؽٕذ . چبپ عشثشگ ٚفك ِفبدِدٛصدفتشوبسثالِبٔغ ِي ثبؽذ . وبسؽٕبعبْ وبسدسِبٔي ِدبصثٗ فذٚسگٛا٘ي اعتشازت  ،تدٛيضداسٚٚدسخٛاعت ساديٛگشافي ٚعبيشآصِبيؾبت پبساوٍيٕيىئّي ثبؽٕذ .

 اػتجبس ِدٛص دفتش وبس عجك لبٔ ْٛآِٛصػ ِذا َٚخبِؼٗ پضؽىي  ٚعبيش ِمشسات ِشثٛعٗ ِي ثبؽذ . سػبيت عشذ أغجبق اِٛسپضؽىي ثبِٛاصيٓ ؽشع ِمذط ٚاسائٗ خذِبت وبسدسِبٔي تٛعظ گشّ٘ ٖٚگٓ اٌضاِي اعت وٍيٗ دفبتشوبسدسِبٔي ِٛخٛددسوؾٛسثبيذزذاوثشظشف ِذت ِ 6بٖ پظ اص تقٛيت ٚاثالؽ ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ثٗ دأؾگبٖ /دأؾىذٖ٘بي ػٍ َٛپضؽىي ٚخذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي ِشثٛعٗ ِشاخؼٗ ٚٚضؼيت خٛد سا ثب ؽشايظ آئيٓ ٔبِٗ أغجبق دادٖ ٚ
ٔغجت ثٗ اخز ِدٛص الصَ الذاَ ّٔبيٕذ .
 دفبتش وبس دسِبٔي ِٛظف ثٗ پبعخ گٛيي ّ٘ ٚىبسي ثب ثبصسعيٓ ٚصاست ثٙذاؽت  ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي  ٚعبيش ِشاخغريقالذ لبٔٔٛي ٘غتٕذ .
 ثيّبس زك داسد اص عٛي ِذت دسِبْ  ٚػٛاسك ازتّبٌي آْ اص وبسدسِبٔگش اعالع زبفً ّٔبيذ  ٚپظ اص عي ٘ش دٚسٖ صِبٔي( 10خٍغٗ ) فشَ ِخقٛؿ سضبيتّٕذي تٛعظ ثيّبس تىّيً  ٚدس پشٔٚذٖ ثجت گشدد .
 ؽبغٍيٓ زشفٗ وبس دسِبٔي ِٕسقشًا ثبيغتي دس دفبتش وبس داساي ِدٛص اص ٚصاست ثٙذاؽت  ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي  ٚيبِؤعغبت پضؽىي ِدبص ٚ ،ظبيف ِمشس دس ايٓ آئيٓ ٔبِٗ سا أدبَ دٕ٘ذ  ،دس غيش ايٓ فٛست ثب تٛخٗ ثٗ تجقشٖ
ٚازذٖ لبٔ ْٛچگٔٛگي تؼييٓ ٚظبيف  ٚفالزذيذ ؽبغالْ زشفٗ ٘بي پضؽىي ٚ ٚاثغتٗ ثٗ آْ ِقٛة عبي
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لبٔ ْٛافالذ ِبدٖ  3لبِٔ ْٛشثٛط ثٗ ِمشسات اِٛس پضؽىي  ٚداسٚئي ِٛ ٚاد خٛسدٔي  ٚآؽبِيذٔي ثب ِتخٍفيٓ ثشخٛسد
خٛا٘ذ ؽذ .
 ثبصسعي اص ِىبْ ِؼشفي ؽذٖ تٛعظ وبسؽٕبعبْ دأؾگبٖ -دس فٛست تأييذ ِسً اسائٗ فيؼ ٘بي ثبٔىي :

