
 آیین نامه راه اندازی مرکزدرمان سوء مصرف مواد

 تعاریف –فصل اول 
به مرکزی  مرکزدرمان ســوء مصــرف مواد (که منبعد دراین آیین نامه مرکزنامیده خواھد شــد): -۱ماده 

ــــگیری ازعود ودرمان ھای غیرداروئی  ــــم زدائی وخدمات پیش اطالق میگردد که امکانات ارائه خدمات درمانی س

ــم زدائی ونگھدارنده  ــت، درمان س ــتگی به مواد افیونی با داروھای آگونیس ــورت اخذ مجوزواحد درمان وابس ودرص

ی معتادان داراباشد. کلیه این خدمات باید منطبق (طوالنی مدت) را با داروی آگونیست افیونی برای درمان سرپائ

 با پروتکل درمان سوء مصرف مواد (که توسط معاونت سالمت ابالغ می گردد) باشد.
واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست (که منبعد دراین آیین نامه واحد  -۲ماده 

 نامیده خواھد شد):
پرســــنل درمانی، درمان ســــم زدائی ودرمان نگاه دارنده با داروھای آگونیســــت زیرمجموعه مرکزبوده وتحت نظر

 افیونی را ارائه می دھد.
به مرکزثابت یا ســیاری گفته می شــود که زیرنظرمســتقیم وبا مســئولیت مرکزدرمان ســوء  مرکزقمر: -۳ماده 

ی یا متقاضی تاسیس مصرف مواد درمناطق سخت دسترس ازجمله روستاھا وحاشیه شھرھا که فاقد مراکزدولت

دربخش خصوصی ھستند. با شرایطی که درپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست آمده 

 است، ارائه خدمت می نماید.
ــــتگی فیزیکی به مواد  ســــم زدائی (بازگیری) : -الف -٤ماده  به مجموعه اقدامات درمانی بمنظوررفع وابس

 اعتیاد آورگفته می شود.
روشــی ازســم زدائی اســت که بکمک داروھای آنتاگونیســت افیونی  ســم زدائی ســریع وفوق ســریع : -ب

ــم زدائی رابه sedan onورخوت زائی ( ــی. دوره س ــریع) وکمتراز ۲-۳) یا بیھوش ــریع)  ۱۲روز(س ــاعت (فوق س س

 کاھش می دھند.
ی ازمصرف مجدد مواد اعتیاد به مجموعه اقدامات داروئی وغیرداروئی جھت پیشگیر پیشگیری ازعود : -٥ماده 

 آوراطالق میشود.
ــتراز درمان نگھدارنده (جایگزین) : -٦ماده  ــبه افیونی گفته  ٦به درمان طوالنی مدت (بیش ماه) با داروھای ش

می شود که بعضا" سالھا بطول می انجامد وھدف آن جلوگیری ازمصرف غیرقانونی مواد افیونی توسط بیمارمی 

 باشد.
اروی آگونیســت افیونی مطابق پروتکل درمان وابســتگی به مواد افیونی با داروھای آگونیســت تعریف د -۷ماده 

 می باشد.
به وزارت بھداشــت درمان وآموزش پزشــکی دراین آیین نامه به اختصــاروزارت وبه دانشــگاه/ دانشــکده  – ۸ماده 

 علوم پزشکی وخدمات بھداشتی درمانی به اختصاردانشگاه اطالق خواھد شد.
  
  



 شرایط تاسیس وبھره برداری –فصل دوم 
 اجازه تاسیس مطابق با آیین نامه تاسیس درمانگاه ھا خواھد بود. -۹ماده 

ھرپزشک می تواند به تنھایی نیزمتقاضی تاسیس مرکزباشد لکن درمورد دیگرمتقاضیان مطابق تبصره  –تبصره 

 آئین نامه تاسیس درمانگاه ھا رفتارخواھد شد. ۳ذیل ماده  ۱
ھمه بیمارستان ھای عمومی ، بیمارستان ھای تخصصی اعصاب  ۹عالوه برمتقاضیان مشمول ماده  - ۱۰ماده 

وروان درمانگاه ھای عمومی ، مراکزجامع توانبخشـــی ودرمانگاه ھای تخصـــصـــی مغزاعصـــاب وروان می توانند 

 افزایش بخش درمان سوء مصرف مواد را تقاضا نمایند.
یھای رفتاری دانشگاه ( مراکزبھداشتی درمانی مرجع یا درمانگاه مثلثی )، درمانگاه مراکزمشاوره بیمار –تبصره 

ھای ســــازمان زندان ھا واقدامات تامینی وتربیتی کشــــور، مراکزدرمان وبازتوانی معتادان ســــازمان بھزیســــتی 

ده ونیازی ) معادل مرکزارزیابی ش DICکشور(دولتی وخصوصی) ومراکزگذری کمک رسانی به معتادان خیابانی (

 به اخذپروانه بھره برداری مرکزندارند، لکن برای آنھا اخذ مجوزراه اندازی واحد الزامی است.
مجوزبھره برداری منوط به تامین تجھیزات عمومی وملزومات پزشکی وھمچنین رعایت سایراصول مورد  -۱۱ماده 

شتی ، پرسنلی وتجھیزات با توجه این آیین نامه توسط موسس/ موسسان ( وتایید وضعیت ساختمانی ،  بھدا

 توجه به ضوابط ومقررات مربوطه توسط وزارت ) خواھد بود.
) صـــرفا" درمراکزبیمارســـتانی وبا شـــرایط مندرج URD) وفوق ســـریع (RDدرمان ســـم زدائی ســـریع ( -۱۲ماده 

 درپروتکل درمان سوء مصرف مواد میسراست.
ستان  – ۱۳ماده  ستان ھای عمومی وبیمار ضا به معاونت تنھا بیمار سلیم تقا صاب وروان با ت صی اع ص ھای تخ

سیون قاونی ماده  صویب کمی سی وت شگاه ذیربط ومتعاقبا" برر سوء  ۲۰درمان دان ضافه نمودن مرکزدرمان  جھت ا

مصـــرف موادبه پروانه تاســـیس و رعایت مفاد پروتکل درمان ســـوء مصـــرف مواد  می توانند اقدام به ســـم زدائی 

 نمایند.ب URDبیماران به روش 
چنانچه موسس/ موسسان ھمزمان متقاضی درمان با داروھای آگونیست افیونی نیزباشند، مطابق  – ۱٤ماده 

 این آیین نامه باید مجوزجداگانه ای دریافت کند. ۸با فصل 
  



 فصل سوم شرایط و وظایف موسس / موسسان
 شرایط ووظایف موسس / موسسان مطابق آیین نامه تاسیس درمانگاه ھا خواھد بود.  - ۱٥ماده 

  
  

 شرایط ووظایف مسئول یا مسئوالن فنی مرکز –فصل چھارم 
 شرایط :  –الف 

مسئول فنی مرکز عالوه برشرایط مندرج درآیین نامه تاسیس درمانگاه ھا باید متخصص روانپزشکی  – ۱٦ماده 

 باشد. یا پزشک دوره دیده
 دوره آموزشی مورد نیازپزشکان بشرح زیراست: – ۱۷ماده 

ساعت) وفق برنامه مدون آموزشی مصوب معاونت آموزشی  ۲۰روزه (مشتمل بر ۳یک دوره آموزش کارگاھی نظری      -

شجوئی (کد  شی  ۳۳۰۱۰۹٥وکد ۳۳۰۱۰۹٤واموردان سط معاونت آموز شابه چنانچه تو شی م ) یا دوره ھای آموز

 واموردانشجویی معادل کدھای فوق ارزیابی گردد.
ستگی به  ۱٤یک دوره آموزش عملی      - صرف مواد وفق پروتکل درمان واب سوء م شی منتخب درمان  روزه درمراکزآموز

شگیری ودرمان  سط اداره پی ساله تو ست( مراکزمنتخب جھت آموزش عملی، ھمه  مواد افیونی با داروھای آگونی

 معاونت درمان دانشگاه معرفی می گردد.)سوء مصرف مواد به 
روزه ازنظررعایت سرفصل آموزشی باید به تایید معاونت آموزشی  ۳گواھی دوره ھای آموزشی نظری  -۱تبصره 

دانشگاه در محل برگزاری دوره برسد. بدیھی است که گواھی صادره معاونت آموزشی ھردانشگاه برای معاونت 

 بل پذیرش خواھد بود.درمان دانشگاه ھای سراسرکشورقا
روزه نظری برای روانپزشکان الزامی نبوده لکن گذراندن دوره آموزشی عملی  ۳گذراندن دوره آموزشی  -۲تبصره 

 روزه برای آنان الزامی است. ۱٤
روزه صادره توسط ھریک ازمراکزآموزشی منتخب ، درمعاونت  ۱٤گواھی دوره ھای آموزشی عملی  – ۳تبصره 

 اه ھا مورد قبول خواھد بود.درمان ھمه دانشگ
امتیازازبرنامه مدون  ٥۰ســـاله خود باید حداقل  ٥پزشـــک مســـئول فنی مرکز، دردوره ھای بازآموزی  -٤تبصــره 

 بازآموزی را به برنامه ھای آموزشی درزمینه اعتیاد، روانپزشکی وعفونی (ایدزوھپاتیت) اختصاص دھند.
  

 وظایف : -ب
ســـیس درمانگاه ھا خواھد بود بعالوه مســـئول فنی مرکزباید کتبا" اجرای پروتکل مطابق آیین نامه تا – ۱۸ماده 

 ھای درمانی این وزارت را تعھد نماید.
  
  

 شرایط ووظایف کادرنیروی انسانی –فصل پنجم 
 شرایط : –الف 

 نفرشامل افراد زیرباشد. ۳پرسنل درمانی مرکز(به ازاء ھرنوبت کاری ) باید حداقل  – ۱۹ماده 
 روانپزشک یا پزشک دوره دیده                                                       حداقل یک نفر -
 روانشناس  بالینی / مشاوره (واجد مدرک کارشناسی یا باالتر) دوره دیده      حداقل یک نفر -
 حداقل یک نفر                 پرستار / بھیار                                                            -

 حضورمددکاراجتماعی توصیه می شود ولی الزامی نیست.



پزشکان شاغل درمرکزعالوه برشرایط کلی مندرج درآیین نامه تاسیس درمانگاه ھا باید روانپزشک یا   –۲۰ماده 

 ) باشد. ۱۷پزشک دوره دیده (مطابق ماده 
 نشناس  بالینی /  مشاوره بشرح زیراست :دوره ھای آموزشی مورد نظربرای روا -۲۱ماده 

 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشی معاونت آموزشی واموردانشجوئئ ۱٦دوره آموزشی کارگاھی نظری (         -
ســـاعت) وفق برنامه مدون آموزشـــی معاونت آموزشـــی واموردانشـــجوئئ  ۸دوره آموزشـــی کارگاھی عملی (         -

ھمه ساله توسط اداره پیشگیری ودرمان سوء مصرف مواد به معاونت درمان  (مراکزمنتخب جھت آموزش عملی،

 دانشگاه ھا معرفی
 می گردد.)          -

درصــورت نداشــتن روانپزشــک دائمی ، جھت مشــاوره ازروانپزشــک قردادی (حضــوری / غیرحضــوری)  –تبصــره 

ن شھرستان، می توان بیماررا با درمرکزاستفاده شود (اما درصورت عدم حضورروانپزشک درشبکه بھداشت درما

 برگه ارجاع به شھرستان ھمجواراعزام نمود.)
  

 وظایف : -ب
 وظیفه پزشک درمان بیماران مطابق پروتکل درمان سوء مصرف مواد می باشد. – ۲۲ماده 
 وظایف روانشناس بالینی/ مشاوره دوره دیده شامل موارد زیرمی باشد: – ۲۳ماده 

 وپیشگیری ازعودمشاوره اعتیاد     -۱
 مشاوره کاھش آسیب درصورت نیاز    -۲
 آموزش خانواده    -۳
 ھدایت گروه وانجام گروه درمانی    -٤
  HIVمشاوره پیش وپس آزمون     -٥

 وظیفه پرستاراجرای دستورات پزشک درحیطه شرح وظایف مصوب می باشد. – ۲٤ماده 
ــکالت  – ۲٥ماده  ــورت نیازبازدید منزل ومحیط کاروکمک به رفع مش وظیفه مددکاراجتماعی پیگیری بیماران ودرص

 اجتماعی بیمارمی باشد.
  
  

 شرایط ساختمانی ، تاسیساتی وتجھیزاتی –فصل ششم 
شرایط ساختمانی وتاسیساتی مرکزمطابق با آیین نامه تاسیس درمانگاه ھا بوده لکن حداقل سطح  – ۲٦ماده 

شک به متراژحداقل  ۷۰لی زیربنا ک شامل اتاق معاینه پز شاوره حداقل  ۸مترمربع ( شناس / م مترمربع ، اتاق روان

ــــتاری واحیاء حداقل  ۸مترمربع ، اتاق داروحداقل  ۸ مترمربع ، اتاق انتظار با  ۱۰مترمربع، اتاق مراقبت ھای پرس

رمربع وسرویس ھای بھداشتی) محدود خواھد مت ۱٦قابلیت استفاده جھت گروه درمانی درساعات خاص حداقل 

 بود.
مرکز باید به وسایل کامل احیاء مجھز باشد. –تبصره 



 مقررات عمومی –فصل ھفتم 
شب  – ۲۷ماده  صر) خواھد بود. فعالیت مرکزدرنوبت کاری  صبح /ع ساعات فعالیت مرکزیک نوبت کاری ( حداقل 

 مجازنیست.
 آیین نامه تاسیس درمانگاه ھا خواھد بود.دیگرمقررات عمومی مطابق با  – ۲۸ماده 

  
  

 درمان با داروھای آگونیست افیونی –فصل ھشتم 
صره ذیل  – ۲۹ماده  ست افیونی تنھا درمرکزویامرکزی که طبق تب سم زدائی ونگھدارنده با داروھای آگونی درمان 

 ان پذیرخواھد بود.معادل مرکزارزیابی می شود، وواجد شرایط مندرج دراین فصل باشد، امک ۱۰ماده 
معادل مرکزارزیابی شده اند. برای  ۱۰مراکزدرمان سوء مصرف مواد ومراکزی که طبق تبصره ذیل ماده  – ۳۰ماده 

ستگی به  ست افیونی باید مجوزجداگانه ای به نام واحد درمان واب سم زدائی ونگھدارنده با داروھای آگونی درمان 

 مواد افیونی با داروھای آگونیست را اخذ نمایند،
ــــت افیونی کمیته ای به نام برای درم – ۳۱ماده  کمیته منطقه ای نظارت برواحد ھای «ان با داروھای آگونیس

ست  ستگی به مواد افیونی با داروھای آگونی شگاه بعنوان رئیس، معاون » درمان واب شکل ازمعاون درمان دان (مت

دیرگروه درمان بھداشـــتی دانشـــگاه، معاون/ مدیرداروی دانشـــگاه، معاون پیشـــگیری بھزیســـتی اســـتان ، م

ـــکیل  ـــگاه بعنوان دبیرکمیته ) تش ـــگاه ومدیردرمان دانش ـــت دانش ـــک با حکم ریاس ـــکی یا یک روانپزش روانپزش

ونظرمشـــورتی خود را درخصـــوص صـــدورمجوزواحد توســـط معاونت درمان دانشـــگاه مطابق برآورد پروتکل درمان 

عالم خواھد کرد . روند نظارت ا ۲۰وابســــتگی به مواد افیونی با داروھای آگونیســــت به کمیســــیون قاونی ماده 

کمیته مســتمربوده ودرطول ســال نیزتداوم خواھد داشــت ونتایج آن درتمدید ســاالنه فعالیت واحد ھا موثرخواھد 

بود. ترکیب تیم نظارتی وسیاست ھای مربوطه نیزمطابق مصوبات کمیته خواھد بود. کمیته مذکوربه اختصارکمیته 

 نامیده خواھد شد. ۳۱ماده 
می بایست حداقل ماھی یکبارتشکیل جلسه دھد ودرخواستھای متقاضیان واحد را با  ۳۱کمیته ماده  –تبصره 

 فرجه زمانی حداکثردوماه بررسی واعالم نظرنماید.
ــی ودولتی (واحد به ازاء جمعیت)،  رتبه واحد ( – ۳۲ماده  ــوص )  ۳و۲و۱معیارجمعیتی راه اندازی واحد اعم ازخص

زواحد مجاورمطابق مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست وحداقل فاصله جغرافیائی ا

 خواھد بود.
) باید شرایط  ۱و۲راه اندازی می شود وبرای ارتقاء به رتبه ھای باالتر(به ترتیب  ۳درابتدا واحد با رتبه  – ۳۳ماده 

ـــتگی به مواد افیونی با داروھای آگون ـــرایط خاص (ازجمله مندرج درپروتکل درمان وابس ـــت را احرازنماید. درش یس

 صادرنمود. ۱و۲مجوزواحد با رتبه  ۳۱درواحد ھای پایلوت فعال فعلی). می توان با تصویب کمیته ماده 
مراکزودرمانگاه ھای دولتی وخصــــوصــــی که تاکنون مجازبه درمان ســــوء مصــــرف مواد با داروھای  – ۳٤ماده 

ـــھیمه داروی آگ ـــت افیونی بوده وس ـــت افیونی دریافت می نموده اند ، اززمان اعالم کتبی معاونت آگونیس ونیس

 درمان / دارودانشگاه مربوطه موظفند تقاضای راه اندازی مرکزوواحد را به معاونت درمان دانشگاه ارائه نمایند.
صی درمانگاه ھای آزمایشی (پایلوت) طرح متادون دانشگاه ھا (دولتی)، ھمچنین درمانگاه ھای خصو -۱تبصره 

ــــالمت روانی اجتماعی ومدارس مجوزاخذ نموده اند  ــــی (پایلوت ) طرح متادون که ازدفترس ومطب ھای آزمایش

ماه پس ازابالغ این آیین نامه نسبت به اخذ پروانه راه اندازی مرکزومجوزواحد ازدانشگاه اقدام  ٦موظفند تا حداکثر

ـــگاه مربوطه ماه) راه انداز ٦نمایندو چنانچه به ھردلیلی درزمان مقرر( ـــرنگردید، معاونت درمان دانش ی واحد میس

 موظف به ساماندھی بیمارانی که تحت درمان نگھدارنده با داروی آگونیست افیونی بوده اند، می باشد.



درمانگاه ھای سازمان زندان ھا واقدامات تامینی وتربیتی کشورومراکزدولتی درمان وبازتوانی معتادان  -۲تبصره 

ستی  شگاه سازمان بھزی سبت به اخذ مجوزواحدازدان سال پس ازابالغ این آیین نامه ن شورموظفند تا حداکثریک ک

اقدام نمایند. این مھلت زمانی برای آن دســـته ازمراکزخصـــوصـــی درمان وبازتوانی معتادان ســـازمان بھزیســـتی 

 ماه خواھد بود. ٦مازاد برنیازشناخته نشده اند،  ۳۱کشورکه براساس نظرکمیته ماده 
که تقاضای تاسیس  ۱۰تمام مراکزومتقاضیان تاسیس واحدھا ازجمله مراکزمشمول تبصره ذیل ماده  – ۳ه تبصر

رسیده درزمان انتظاربرای سپری شدن مراحل اداری صدورمجوزواحد نیز، موظف  ۳۱واحد آنھا به تایید کمیته ماده 

ن وابستگی به مواد افیونی با داروھای به سپردن تعھد کتبی رعایت پروتکل درمان سوء مصرف مواد وپروتکل درما

 آگونیست می باشند.
صادرخواھد  ۳۱مجوزواحد پس ازتایید کمیته ماده  – ۳٥ماده  شگاه  سالمت دان سط معاون درمان /  شگاه تو دان

 شد اداره صدورپروانه ھای وزارت ، نمونه مجوزھای موضوع این آیین نامه را طراحی خواھد نمود.
شھرھا که فاقد  – ۳٦ماده  شیه  ستاھا وحا سترس ازجمله رو سخت د جھت ارائه خدمت به معتادان درمناطق 

می تواند بسته به نیاز، ازمیان واحد  ۳۱مراکزدولتی یا متقاضی تاسیس دربخش خصوصی ھستند، کمیته ماده 

ــــیون قانونی ما ــــنھاد  ۲۰ده ھای فعال داوطلب ، راه اندازی یک یاچند واحد قمررا درآن مناطق به کمیس پیش

 نماید(جزئیات درپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست آمده است).
اعتبارمجوزمرکزمطابق آیین نامه تاسیس درمانگاه ھا واعتبارمجوزواحد، یکساله بوده وتمدید آن منوط  – ۳۷ماده 

ستگی به مواد افیونی با د ضوابط این آیین نامه، به اجرای دقیق مفاد پروتکل درمان واب ست ورعایت  اروھای آگونی

 ازطریق دانشگاه مربوطه خواھد بود.
شرایط ووظایف مسئول واحد : مسئول واحد ھمان مسئول فنی مرکزمی باشد که دارای مجوزواحد  – ۳۸ماده 

 باید واجد موارد ذیل باشد. ٤خواھد بود. لذا مسئول واحد عالوه برشرایط ووظایف ذکرشده درفصل
 شرایط :  –لف ا

ـــت درمراکزمنتخب  ـــتگی به مواد افیونی با داروھای آگونیس ـــی را وفق پروتکل درمان وابس باید دوره ھای آموزش

وتبصره ھای ذیل آن گذرانده باشد ( بدیھی است مسئوالن فنی مراکزقبال دوره آموزشی مذکور  ۱۷مندرج درماده 

معادل مرکز ارزیابی  ۱۰نی مراکزی که طبق تبصــره ذیل ماده را جھت راه اندازی مرکزگذرانده اند لکن مســئوالن ف

 و تبصره ھای ذیل ان را بگذرانند). ۱۷می شود موظفند آموزشھای نظری و عملی مطابق ماده 
 وظایف: –ب 
 رعایت مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست را بطور کتبی تعھد نماید. -۱
 امور فنی پزشکی واحد و رعایت موازین حقوقی و قانونی شامل موارد زیر را بعھده گیرد: باید مسئولیت -۲
 تحویل گرفتن داروھای آگونیست از مدیریت دارویی دانشگاه مربوطه -
 نظارت بر تجویز داروھای آگونیست افیونی -
مواد افیونی با داروھای  نظارت بر ارائه داروی آگونیســـت در حضـــور پرســـنل (طبق پروتکل درمان وابســـتگی به -

 آگونیست)
 نظارت بر نحوه درمان بیماران و شرایط بردن داروی آگونیست به منزل -
ــگاه مربوطه و اداره کل  - ــت به مدیریت دارو و غذا دانش ــرف داروی آگونیس ــحیح کتبی ماھانه مص ارائه گزارش ص

 نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت
سایر اقدامات - ستگی به مواد افیونی با داروھای  نظارت بر انجام  سیب در واحد (طبق پروتکل درمان واب کاھش آ

 آگونیستی)
 تحویل گرفتن دفتر ثبت داروھای مخدر از مدیریت دارویی دانشگاه  -
 نظارت بر چگونگی ثبت داروھای آگونیست افیونی مصرفی در دفتر ثبت داروھای مخدر -



 گاه ھنگام گرفتن مجدد سھمیه داروھای آگونیست افیونیارائه دفتر ثبت داروھای مخدر به دانش -
صره  صره ذیل ماده  –تب سئوالن فنی مراکزی که طبق تب شده اند موظفند رعایت مفاد   ۱۰م معادل مرکز ارزیابی 

پروتکل درمان ســوء مصــرف مواد و پروتکل درمان وابســتگی به مواد افیونی با داروھای آگونیســتی را بطور کتبی 

 د.تعھد نماین
 شرایط و وظایف پزشکان شاغل در واحد: -۳۹ماده 
 شرایط :  –الف 

 دوره ھای آموزشی (طبق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیستی )را گذرانده باشند.
 وظایف : –ب 

 نماید.رعایت مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست را کتبا" تعھد  -
 تحت نظارت مسئول واحد انجام وظیفه نماید. -

ـــره  معادل مرکز ارزیابی شــــده اند موظفند  ۱۰پزشــــکان شــــاغل در مراکزی که طبق تبصــــره ذیل ماده  –تبص

و تبصره ھای ذیل آن را بگذرانند ھمچنین ملزم به سپردن تعھد کتبی  ۱۷آموزشھای نظری و عملی مطابق ماده 

ــــتگی به مواد افیونی با داروھای مبنی بر رعایت مفاد پر ــــرف مواد و پروتکل درمان وابس ــــوءمص وتکل درمان س

 آگونیست می باشند.
 کادر نیروی انسانی : – ٤۰ماده 

 ھمان کادر نیروی انسانی مرکز کفایت می کند.         -
 پرستار/بھیار حضور داشته باشد.در روزھای تعطیل واحد دایر بوده و باید عالوه بر مسئول فنی ، حداقل یک          -

معادل مرکز ارزیابی می شود باید حداقل  ۱۰شرایط نیروی انسانی مراکزی که طبق تبصره ذیل ماده  -۱تبصره 

 مطابق فصل پنجم آئین نامه باشد.
 مطابق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروھای آگونیست۱و۲پرسنل درمانی واحد با رتبه  -۲تبصره 

 خواھد بود.
 امکانات واحد عالوه بر امکانات مرکز باید شامل موارد زیر باشد : -٤۱ماده 

 گاو صندوق جھت نگھداری قرص ھای آگونیست افیونی و ھمچنین مکان مناسب جھت نگھداری شربت آگونیست          -
 رمان به مرکز رایانه ای وزارترایانه با امکان دسترسی به شبکه اینترنت جھت گزارش ھفتگی موارد د         -
 ابزار مورد نیاز برای پودر کردن قرص ھای متادون          -
 لیوان یکبار مصرف برای تھیه محلول متادون و آب در واحد و ظرف دردار برای بردن دارو به منزل         -

  
  

 تخلفات –فصل نھم 
مسئول فنی و غیره از ضوابط تعیین شده در این چنانچه مسئوالن مرکز اعم از موسس/موسسان ،  – ٤۲ماده 

ــتورالعمل ھای علمی  ــط وزارت تخطی نمایند به ترتیب ذیل رفتار خواھد  –آیین نامه و یا دس اجرائی ابالغی توس

 شد :
 تذکر شفاھی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی توسط وزارت یا دانشگاه مربوطه –الف 
 شگاه مربوطه تا دو نوبت تذکر کتبی توسط وزارت یا دان –ب 
 قطع سھمیه داروی آگونیست افیونی(برای واحد) –ج 
 ۳۱لغو موقت یا دائم مجوز واحد توسط وزارت یا کمیته ماده  –د 
 ۳۱لغو موقت یا دائم مجوز مرکز توسط وزارت یا کمیته ماده  –ه 



خلفات افراد توســــط وزارت یا در صــــورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارھای شــــفاھی/ کتبی قبلی ، ت –و 

 قانون تعزیزات  یا مراجع ذی صالح قضائی  ارجاع می شود. ۱۱دانشگاه حسب مورد به کمیسیون ماده 
راه اندازی شـــده اند، نیز از بعد نظارتی زیرنظر  ۱۰واحدھایی که درمراکزمشـــمول تبصـــره ذیل ماده  -۱تبصـــره 

 خواھند بود. و وزارت ۳۱معاونت درمان دانشگاه ، کمیته ماده 
ــــوابط قانونی ، آیین نامه ھا  -۲تبصــــره  ــــگاه مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ض ــــان وزارت یا دانش بازرس

 ودستورالعمل ھا وبطورمشخص درصورتجلسات ومکاتبات مربوطه قید نمایند.
صره  سط کارکنان  -۳تب ست افیونی تو صورت احرازخروج یا فروش غیرقانونی داروی آگونی سئولیت آن در واحد،  م

عالوه برشــخص خاطی، متوجه مســئول واحد بوده ومطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، موضــوع توســط وزارت یا 

 دانشگاه به مراجع ذیصالح قانونی ارجاع می شود.
را تبصــره درتاریخ     به تصــویب رســیده وازتاریخ تصــویب الزم االج ۱۹ماده و ٤۲فصــل ،  ۹این آیین نامه مشــتمل بر

ــماره  ــماره  ۷۸ /٦ /۲۷مورخ  ۷۸٤٤خواھد بود. این آیین نامه جایگزین آیین نامه ھای ش /ب /س مورخ  ۱٤۱۹۰وش

می گردد. ھمچنین سایرآیین نامه ھا وبخشنامه ھای مغایر، ملغی می  ۱٥/۱/۸٤س مورخ  /٦۹/۱۰/۸و ۸/۱۱/۸۰

ـــابق ـــاس آیین نامه ھای س ـــده براس ـــادرش منوط به رعایت مفاد این آیین نامه  گردد. تمدید اعتبارپروانه ھای ص

خصوصا" گذراندن دوره ھای بازآموزی می باشد. تحویل داروھای آگونیست افیونی توسط معاونت/ مدیریت داروی 

 »دانشگاه برای درمان سوء مصرف مواد صرفا"  به دارندگان مجوزواحد مجازخواھد بود
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