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  آئین نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی
  

  
قانون مربوط به مقررات امور پزشـکی، داروئـی،     24 و  4،  3،  1این آیین نامه به استناد مواد  :قانونی  مستندات

قـانون تشـکیالت ووظـائف     1ماده  16و 11و اصالحات بعدي و بندهاي  1334مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 
نـون تشـکیل وزارت بهداشـت، درمـان و      قـا   8و  ماده 1367درمان و آموزش پزشکی مصوب وزارت بهداشت ، 

بنـد  و1366هیئت محتـرم وزیـران و اصـالحات سـال      1365آموزش پزشکی وآیین نامه اجرائی آن مصوب سال 
  : به شرح ذیل تدوین می گردد  1383قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  3ماده "ن"

   : تعاریف )فصل اول
را  بینـائی سـنجی   ارشد یا کارشناسی  کارشناسی ةبه فردي اطالق می شود که دور یبینائی سنج کارشناس:  1ماده 

 رشتهدانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرك کارشناسی معتبر در یکی از مراکز 
  . شده باشد  همربوط
مـدارك دانـش آموختگـان خـارج از     ومدارك دانش آموختگان خارج از کشور باید به تایید وزارت برسد  :تبصره
  .است موردتایید می باشد تحقیقات و فناوري رسیده ،که به تایید وزارت علوم ،سنوات قبلکشور 

 "بینـائی سـنجی  جهت ارائـه خـدمات   دفتر کار به محلی اطالق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت  : 2ماده  
پس از دریافت مجوز توسط افراد واجد شرایط و صـالحیت ذکـر شـده در     "مطابق شرح وظایف و حدود اختیارات

  . گردد  میاین آیین نامه دائر
جهـت فعالیـت در    ،مربوطـه  معاونـت عبارت است از مجوزي که پس از بررسی هـاي الزم ازسـوي    مجوز : 3ماده 

 . صادر می گردد  توسط سازمان دفاتر کار

، بـه   "وزارت"به منظور رعایت اختصار در این آیین نامه  به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  : 4ماده 
درمان /، به معاونت سالمت "دانشکده/ دانشگاه  "دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی/ دانشگاه 
، بـه دفتـر کـار بینـائی      "سـازمان  "مان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایـران به ساز"معاونت"دانشکده /دانشگاه
  . گفته می شود  "مجوز"و به مجوز دفتر کار بینائی سنجی   "دفتر کار "سنجی 

 
  : مجوز شرایط تاسیس دفتر کار و صدور) فصل دوم 

  :شرایط متقاضیان  )الف 
مقررات و ضـوابط تعیـین شـده از     طبق این آئین نامه و 1افراد مندرج در ماده اجازه تاسیس دفتر کار به :  5ماده 

  .داده خواهد شد  ، توسط سازمانسوي وزارت
  . به هر متقاضی واجد شرایط فقط یک مجوز دفتر کار اعطاء می گردد  :   تبصره 
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  : ضوابط بهره برداري ) ب
  :ذیل ضروري است جهت بهره برداري وفعالیت این دفاتر اقدامات  :6ماده 

  یصالحذ عبه مراجمتقاضی توسط  ارائه درخواست  -1
   :ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل -2
  صفحات شناسنامه  تمام -1-2
  )ویژه آقایان ( پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از آن  -2-2
  کارت نظام پزشکی  -3-2
  کارت ملی و یا ارائه شماره ملی -4-2
  تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان گواهی  -5-2
   تحصیلی یاتاییدیه گواهینامه موقت/ دانشنامه  -6-2

از اداره اسـتعالم تاییدیـه تحصـیلی     ،تاییدیه تحصیلی گواهینامه موقت یا/ دانشنامه  در صورت دارا نبودن: تبصره
  کل دانشجویان و دانش آموختگان توسط سازمان 

  عدم سوءپیشینه کیفري  گواهی-7-2
  .نیز الزامی استکارگزینی  پیمانی لشکري وکشوري ارائه آخرین حکم یادرخصوص کارمندان رسمی  : تبصره

  عدم سوء پیشینه انتظامی از سازمانگواهی  -8-2
  عدم اعتیاد  گواهی -9-2

   از باالترین مقام مسئول اداري  لشکري و کشوريعات اداري جهت کارمندان سا غیر عدم نیاز در گواهی - 10-2
  رنگی اداري 3*4قطعه عکس  3 -11-2

  مربوطه معاونت کارشناسان دفتر فنی توسط  دفتر کار تایید مکان ، ساختمان ، امکانات و تجهیزات -3
ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه رسمی یا عادي معتبر با پالك ثبتی بـه   -4

  .همراه تصویر مصدق سند مالکیت شش دانگ یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضري
  و لشگري  کشوريو لشگري براي متقاضیان غیر کارمند  کشوريدر بخش عدم اشتغال  تعهدتکمیل فرم -5
بـه  آن  هاي قانونی،مسئولیت آنها درصورت کشف عدم صحتو به عهده متقاضی است ارائه شده مداركصحت  -6

       .خواهد بود متقاضی  عهده
 )تاسیس(رداريببهره پروانه  منوط به ارائه، مجازۀخیریخصوصی ودفترکاردرمراکزدرمانی دولتی ،  مجوزصدور-7

 وبـه آدرس  )یبینـائی سـنج  کارشـناس  (بنـام فردمتقاضـی   ایـن مجـوز  وخواهدبود  وارائه توافقنامه مرکزفوقمعتبر
  .صادر خواهد شد فوق مرکزدرمانی

بـه معرفـی    منـوط  بینـائی سـنجی  در زمینـۀ   عالیـت مرکزدرمـانی   ادامـه ف  ،مجوزدرصورت خروج صاحب  :تبصره 
  .خواهدبود جدید مجوز فردواجدشرایط جدیدوصدور
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  :تجهیزاتی وبهداشتی ، ضوابط ساختمانی   )مفصل سو
 سالن انتظار وپذیرش ، بایگانی وسرویس   ،بینائی سنجیاتاق  شاملفضاي فیزیکی الزم جهت دفترکار :7ماده 

  .مترمربع می باشد 30به متراژحداقلمناسب ، بهداشتی 
  .باشد  ومطابق مقررات مربوطه مناسب وضوابط ایمنی نظافت ،دفتر کار باید از نظر فضا، نور ، صدا ، دما   :8ماده 
  :ذیل می باشند تجهیزات ازدفاترکارمجازبه استفاده : 9ماده

 رتینوسکوپ و افتالموسکوپ -

 جعبه عینک -

 پروژکتور و تابلوي تشخیص عیوب انکساري -

 تست دید نزدیک -

 )اختیاري است(دیپلوسکوپ -

 لنزومتر -

 پریمتر و تانژانت اسکرین -

 تست رنگ -

  چراغ قوه -
  :دردفترکار یبینائی سنجکارشناس وظایف : فصل چهارم 

  :می باشد ذیلدردفتر کار به شرح  یسنجبینائی کارشناس شرح وظایف وحدود اختیارات : 10ماده 
  اخذ تاریخچه بیماري و ثبت آن  : 10- 1
   بررسی عیوب انکساري و تجویز عینک مناسب جهت تصحیح عیوب مذکور :10- 2
خدماتی و صنایع در سازمانهاي دولتی و امتحانات  -تشخیص وجود اختالالت دید در محیط هاي آموزشی :10- 4

   استخدامی و نظامی و اخذ گواهینامه رانندگی با رعایت موارد فوقبینائی جهت امور 
  استفاده از داروي سیکلو پلژیک منحصرا جهت تعیین نمره عینک  :10- 5

دانشگاهها این افراد اجازه تجویز داروي سیکلوپلژیک روي نسخه ندارند و الزم است دارو را از طریق : تبصره
  .توسط این افراد ممنوع استتجویز سایر داروها . تهیه نمایند
  :سایر مقررات  )فصل پنجم 

  . نصب اصل مجوز دفتر کار درمحل فعالیت ودرمعرض دید مراجعین الزامی است :11ماده 
مجاز به ارائه خدمات طبق ضوابط ومقررات وزارت براساس شرح وظایف  ،کارشناسان بینائی سنجی: 12ماده 

  . دنمندرج در این آئین نامه می باش
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در . فقط عیوب انکساري چشم را بررسی و عینک مناسب تجویز می نمایند کارشناسان بینائی سنجی :13ماده 
مواردي که عالوه بر عیوب انکساري، چشم مبتال به بیماري دیگري نیز باشد موظف به ارجاع بیمار به متخصص 

  .چشم پزشکی هستند
مجاز به ساخت و فروش عینک طبی در دفتر کار خود نمی باشند و فقط مجاز  کارشناسان بینائی سنجی :14ماده

  . به تجویز عینک می باشند
 ایشان مجاز می باشد اما کارشناسان بینائی سنجیتاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط  :تبصره

و دفتر کار باید شندنمی توانند داراي دفترکار و موسسه ساخت وفروش عینک طبی باودر یک مکان همزمان 
در خصوص اینکه موسسه ساخت  مرتبط با این موضوعو مفاد  مستقل از موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد

لغو می  26/7/72 مورخ ك/11294 آئین نامه شمارهدر و فروش عینک طبی باید در دفتر کار قرار داشته باشد،
  .گردد
مجاز به تجویز دارو، درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و یا دخل وتصرف در   کارشناسان بینائی سنجی: 15ماده 

به پزشکان بیماران می بایست  ،دارو وخدمات پزشکیودر صورت لزوم به تجویز نسخه پزشک نمی باشند
   .دنذیصالح ارجاع داده شو

جاري کشور وآئین نامه  چاپ سربرگ ، کارت ویزیت، مهر،تابلووتبلیغات دفاترکار،براساس قوانین  :16ماده 
  .هاي مصوب مراجع ذیصالح می باشد

  .ز مراجعین دردفتر کار الزامی استتشکیل پرونده ، بایگانی و نگهداري مدارك ضروري جهت هر یک ا :17ماده 
  .مراجع ذیصالح قانونی ضروري است بورعایت ضوابط ، مقررات وتعرفه هاي  مص: 18ماده 
  .مربوطه واخذ مجوز جدید صورت پذیرد معاونتهرگونه جابجایی ونقل وانتقال دفاتر کار باید با اطالع  :19ماده 
مراتب باید با ذکر دالیل  ، درصورتی که دارنده مجوز قصد تعطیل دائم دفتر کار خود را داشته باشد :20ماده 
  .مربوطه برسد معاونتدات الزم حداقل یک ماه  قبل به اطالع نومست
  .معاونت مربوطه بالمانع می باشد وموافقتماه ، با اطالع 6حداکثربه مدت  دفترکارتعطیلی موقت  :تبصره

  .ضوابط بهداشتی وساختمانی دفترکارمطابق ضوابط تعیین شده درآئین نامه مطب پزشکان خواهد بود: 21ماده 
کنترل ونظارت برانجام خدمات کارکنان دفاتر کار ورعایت ضوابط ومقررات علمی ، فنی ، اخالقی  :22ماده 

 . وقانونی به عهده دارنده مجوز دفتر کار می باشد

  . مربوطه و وزارت می باشد  معاونتنظارت بر عملکرد دفاتر کار به عهده  : 23ماده 
بر اساس قانون انطباق امور اداري وفنـی موسسـات پزشـکی بـا مـوازین       اسالمی واخالقیرعایت موازین  :24ماده 

  . وبعهدة دارندة مجوز می باشد و منشور حقوق بیماران در دفتر کار ضروريشرع مقدس 
مراجـع  سـازمان و مربوطـه و   معاونـت دفاتر کار موظف به پاسخگویی و همکـاري بـا بازرسـان وزارت و     :25ماده 

  . ذیصالح قانونی می باشند 
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  . مجوز دفتر کار غیرقابل انتقال به غیر می باشد  :26ماده 
  .اعتبارمجوز دفتر کار ، مطابق با قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی وسایر مقررات مربوطه می باشد  :27ماده 
منحصراً باید در دفاتر کار داراي مجوز از سازمان و یا مراکز وموسسات  کارشناسان بینائی سنجی :28ماده 

در غیر اینصورت با توجه به قوانین جاري متخلفین  ،پزشکی مجاز ، وظایف مقرر در این آیین نامه را انجام دهند 
  .برخورد خواهد شد 

  : تخلفات)  فصل ششم
ازضوابط ومقـررات مربـوط بـه الزامـات و وظـایف کـه        سنجیبینائی درصورتیکه دارنده مجوز دفترکار :  29ماده 
  :شده تخلف نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد آئین نامه پیش بینی این در

  ذیربط  معاونت یاوزارت  بازرسی محل توسط جلسهصورتبار اول تذکر شفاهی باقید در–الف 
  از اخطار شفاهیبه فاصله یک ماه  معاونت یاتوسط وزارت  بار دوم اخطار کتبی–ب 
  به فاصله یک ماه از اخطارکتبی معاونت یاتوسط وزارت  بار سوم اخطار کتبی–ج 
الـب قـانون   قچنانچه اعمال انجام شـده در  ،در صورت تکرار وعدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی وکتبی–د 

موضـوع   ، باشـد مجمع تشخیص مصلحت نظام  1367مصوب سال )در امور بهداشتی ودرمانی (تعزیرات حکومتی 
  .قانون یاد شده ودر سایر موارد به محاکم ذیصالح قانونی احاله خواهد شد  11سیون ماده یبه کم
صادره از سوي مراجع قضایی اعم از تعطیـل موقـت    ءسیون مذکور و آرایکمروش اجراي تصمیمات نهایی  :تبصره

  .در کمسیون قانونی بررسی و براي اقدام به واحد هاي ذیربط ارجاع میگردد... یا دائم موسسه ، ابطال پروانه و
ابالغ این آیـین نامـه وضـعیت     ماه از تاریخ 12می بایست حد اکثر ظرف مدت  بینائی سنجیکلیه دفاتر  :30ماده 

  .دهندتطبیق ین نامه ئبا این آ) فضاي فیزیکی ساختمانضوابط مربوط به  بجز(خود را 
که قبل از تصویب این آئین نامه مجوز دفتـر کـار و موسسـه     کارشناسان بینائی سنجیفعالیت آن دسته از : تبصره

  .عینک طبی دریافت نموده اند بالمانع می باشد
تاریخ ابالغ الزم االجرا مـی بـا شـد وکلیـه آئـین نامـه هـا و         تبصره تهیه گردید واز10 ماده و 30دراین آئین نامه 

  .بخشنامه هاي مغایر با این آئین نامه ملغی اعالم می گردد
                                                                                                  

                
  دکتر لنکرانی                                                                                                         
  وزیر                                                                         


