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 مقدمه:

در ( ف 1400-1396اقتصاادي  اجتااا و ف هرگن او      ششم توسعهپنجساله قانون برنامه  80بند ث ماده  3جزء در اجراي 

ف گاچنین بند  9/5/1389مصوب  قانون مبارزه با موادمخدر با اصالحات ف الحاقات بعدي آن 16اجراي ماده 

دساتورالعا   »  27/9/96 مراكز ن هداري  درماان ف كااگآ آسایع معتاادان مصاوب      آیین نامه اجرایو 15/1

اصاالحیه قاانون    16ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع معتادان در مراكز موضوع مااده  تأسیس  مدیریت ف نظارت بر مراكز 

 .به شرح ذی  به تصویع رسید «مبارزه با موادمخدر

 :فاهدا-1ماده 

 ارائه خدمات درمان  كاگآ آسیع ف بازتوانو به معتادان متجاگر ف بو خاناان -

  اختالل مصرف مواد فكنترل رفند گسترش تجاگر ف جُرم ف بهداشتو كاگآ  وارض اجتاا و -

 حفظ ف ارتقاء منابع ف سرمایه گا -

 :تعاریف -2ماده 

 .1389مصوب سال  قانون مبارزه با موادمخدر با اصالحات ف الحاقات بعدي آن قانون: -2-1

 مبارزه با مواد مخدر ( قانون33موادمخدر موضوع ماده   ستاد مبارزه با ستاد: -2-2

 سازمان بهزیستو كشور سازمان بهزیستي: -2-3

قابا  مالحظاه    یا تخریاع  گردان است كه موجع ناراحتو آهرین مصرف مواد مخدر یا رفان مشک الگوی  :اعتیاد -2-4

نساخه   -اخاتالتت رفاناو   دف معیار از یازده معیار مندرج در راگنااي تشخیصو ف آمااري  تکمآن با دس بالینو شده ف فقوع

 شود. مشخص مو هص  اختالتت ا تیادي ف مرتبط با موادگاي بعدي آن   ( ف نسخهDSM -5پنجم   

 -5  نساخه پانجم    -اخاتالتت رفاناو  الاللو تشخیصاو ف آمااري    هردي است كه مطابق با راگنااي بین :معتاد -2-5

DSMهص  اختالتت ا تیادي ف مرتبط با مواد(  دسات كام دف معیاار از یاازده معیاار ناشاو از        گاي بعدي آن ( ف نسخه 

 گاي جساو  رفانو ف اجتاا و در في فجود داشته باشد. مصرف مواد یا رفان ردان در زمینه

رهتار توسط مقام قضایو ف تشخیص اینکه سوء  سوء باشد. تأیید فقوعرهتار ناشو از ا تیاد مو سوء به اعتیاد: تجاهر  -2-6

  .گیرد صورت مو گرفه غربال ريرهتار ناشو از ا تیاد هرد بوده توسط 

 16آیاین ناماه مااده     14/1موضاوع مااده   معتاد داراي سوء رهتار ناشو از ا تیااد   )سخت درمان(: معتاد متجاهر -2-7

 ق.م.م.م



4 
 

متجااگر موضاوع    مشکوک به مصارف ماواد  اهراد تشخیص ا تیاد ف ارزیابو سریع  هرآیند غربالگری: -2-8

 ق.م.م.م. 16آیین نامه ماده  19/1ماده 

مندرج در  يغربال ر گرفهدستوري است كه از سوي مقام قضایو  پس از اخذ نظر تشخیصو توسط  دستورقضایي: -2-9

 گردد.قانون صادر مو 16ماده مدارک غربال ري  جهت ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع موضوع 

ن هاداري    سازمانهاي مردم نهادمربوط به خصوصو یا   غیردفلتو  دفلتومجاز مراكز  :16مرکز ماده  -2-10

باشند. در این مراكز  خدمات بهداشتو ف درماانو   ( قانون مو16درمان ف كاگآ آسیع معتادان موضوع ماده  

كز از طریق ضابط دادگستري با دساتور  اگردد. این مر تأمین ف ارائه موقانون   16مورد نیاز اهراد مشاول ماده 

 نااید. مقام قضایو نسبت به پذیرش ف ن هداري این اهراد اقدام مو

درمان ف كاگآ آسیع مصرف كنندگان مواد ا م از مجاز غیردفلتو مراكز دفلتو ف  :15ماده  کزامر -2-11

ف  اجتااع درمان مدار  گاي سرپایو  مراكز اقامتو بهبود ف بازتوانومراكز سرپناه شبانه  مراكز گذري  كلینیک 

 باشند. وم.م.م. مقانون  15ماده  1تبصره موضوع مراكز دی ر 

را به یکو از  انتواند معتاد مقام قضایو موبر طبق این تبصره قانون مبارزه با مواد مخدر  : 16ماده  2تبصره  -2-12

مراكز مذكور موظفند ماگیانه گزارش رفند درمان معتاد را به مقام قضایو یا  ف نااید ارجاع ق.م.م.م 15مراكز موضوع ماده 

  نااینده في ارائه ناایند.

قانون 16آیین نامه اجرایو مراكز ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع معتادان موضوع ماده آیین نامه اجرایي: -2-13

ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده ف جهت اجرا از سوي  ریاست  128جلسه مبارزه با مواد مخدر آیین نامه است كه به تصویع 

 .ه با مواد مخدر ابالغ گردیده استمحترم جاهور ف رئیس ستاد مبارز

 قانون: 16 ادهمع وموضکاهش آسیب معتادان درمان و نگهداری، کشوری هماهنگي مراکز  کمیته -2-14

كه  مو باشد قانون 16ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع معتادان موضوع ماده آیین نامه اجرایو مراكز  9/1ماده  موضوع

 در این آیین نامه به اختصار كایته كشوري گااگن و نامیده مو شود .

 :قانون 16 ادهمع وموضکاهش آسیب معتادان درمان و نگهداری، مراکز  هماهنگي کمیته استاني -2-15

مو باشد قانون  16آیین نامه اجرایو مراكز ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع معتادان موضوع ماده   10/1ماده موضوع 

 كه در این دستورالعا  به اختصار كایته استانو گااگن و نامیده مو شود .

 :  بعدا تکای  خواگد شد(کمیته نظارت استاني -2-16

ن هداري  16در مركز ماده  هرد با دستور مقام قضایو مدت زمان معینو از یک تا سه ماه است كهنگهداری:   -2-17

  پرفتک ( ابالغو  يرا بر پایه راگناا ف بازتوانو كاگآ آسیع  . هرد ن هداري شده دراین مدت خدمات درمانمو شود
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 ف تایید مقام قضایو میسرمركز كتبو تیم درمان نظر با ارائه  تا شآ ماه  ن هداري زماندریاهت مو نااید. تادید 

 خواگد بود.

به مجاو ه مداخالت دارفیو ف غیردارفیو گفته مو شود كه مبتنو بر شواگد  لاو است ف منجر به بهبود  درمان:-2-18

 گردد. الکرد هردي ف بازگشت هرد به اجتااع با گدف نهایو دستیابو به زندگو بدفن مصرف مواد مو

شود كه به منظور دستیابو به سلسله مراتبو از اگداف موبه مجاو ه اقداماتو در مركز اطالق  کاهش آسیب: -2-19

شام  تغییر رهتار كاگآ آسیع هردي ف اجتاا و ناشو از مصرف مواد ف بهبود  الکرد ف در نهایت بازگشت هرد معتاد به 

 پذیرد.اجتااع صورت مو

ناماه ف   ن آیاین است كه براي اشخاص حقیقاو ف حقاوقو فاجاد صاالحیت حساع ایا       يمجوزموافقت اصولي:  -2-20

 گردد. قانون صادر مو 16گاي مربوطه به منظور تأسیس مركز موضوع ماده  دستورالعا 

گاي مربوطه براي شرفع هعالیت مركز نامه ف دستورالعا  است كه حسع این آیین يمجوز: برداری بهره مجوز -2-21

 گردد. قانون صادر مو 16موضوع ماده 

ت كه به منظور تعیین اس ف سایر خدمات بهداشتو ف درمانو استانداردگايمجاو ه هرآیندگا ف  :)راهنما( پروتكل -2-22

گااي   تهیه ف در كایته درمان ف حاایات « قانون 16راگنااي ارائه خدمات در مراكز ماده »نحوه هعالیت مراكز  تحت  نوان 

  گردد. موف ابالغ  اجتاا و ستاد مبارزه با موادمخدر تصویع

 كند. كه بر اساس ضوابط ف مقررات مندرج در دستورالعا  انتخاب شده ف هعالیت مو يهرد :مرکز مدیر -2-23

است كه براساس ضوابط ف مقررات فزارت بهداشت  درمان ف آماوزش پزشاکو باه  ناوان      وپزشک: فني مسئول -2-24

تواناد مسائول هناو شایفت     گازمان ماو شود. پزشک معالج مركز شناخته مو مسئول هنو در امور بهداشتو ف درمانو مركز

 .مربوطه نیز باشد

پزشک  رفانپزشک  رفانشناس  مددكار اجتاا و ف سایر متخصصینو كه بر اساس ضوابط   شام: درمانگر گروه  -2-25

 ف مقررات مربوطه  حسع مورد فظیفه اقدامات بهداشتو  درمانو ف كاگآ آسیع را بر  هده دارند.

با  ف معتاد در حال بهبودي ترجیحا ترخیص شده از مراكز اجتااع درمان مدار مركز درمان میت ياز ا ضا :یاور-2-26

از  وبخشدر انتقال تجارب موهق بهبودي به مقیاان كاک مو كند ف كه است  به مركز راگنااي مربوط مندرج در طِیشرا

 .طبق پرفتک  بر  هد افست  وبهبود ف بازتوان يبرنامه گا
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 گااي  حاایات  موضاوع  باه  كه است اي نامه آئین :16تكالیف بعد از خروج موضوع تبصره یك ماده آئین نامه -2-27

 مشخص كار انجام به اجبار درمان  پی یري   اي مشافره ف آموزشو گاي كارگاه ف گا كالس در شركت اشتغال  ایجاد اجتاا و 

 ف اسات  الزاماو  آن به  ا  قضایو مقام دستور عحس ف پرداخته  فغیره خاص مکان در اقامت به اجبار شده  مشخص مح  در

 شود. مو ابالغ قضائیه قوه رئیس تصویع از پس ف تهیه  ذیربط دست اگهاي ف مخدر مواد با مبارزه ستاد خانه دبیر توسط

موضوع  اجرایو نامه ق آیینطبتکلیف یا تکالیفو كه با دستور مقام قضایو  بعد از خروج: مراقبت-2-28

 شود. نااید  تعیین مو نسبت به هردي كه پس از طو مدت مقرر مركز را ترک مو ( قانون16( ماده  1تبصره  

 راه اندازی مرکز و ضوابط آن:  -3ماده 

آیین نامه اجرایو مراكز » 2ماده  طبقبر مردان ف زنان  معتادان متجاگر  16راه اندازي مراكز موضوع ماده  سیس فأت-3-1

مو باشد كه « ف الحاقات بعدي آنبا اصالحات  قانون مبارزه با مواد مخدر 16ن هداري ف كاگآ آسیع موضوع ماده  درمان 

بر این اساس مراح   به تصویع رسیده است. 27/9/1396در یکصد ف سو ف چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 

  اساتان  مبارزه با مواد مخدر شوراي گااگن و و استان  تصویع در نیازسنجو  تأیید در كایته درمان ف حاایت گاي اجتاا

 مو بایست طو شود. بهزیستو استان اداره ك صدفر مجوز تاسیس توسط  ف 16ماده  كایته گااگن و كشوريدر  تصویع

بر طباق   . در مورد مراكز دفلتوگستنددفلتو ف گم غیردفلتو گم   16ماده  مراكز ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع -3-2

پس از اخذ   با ر ایت ضوابط ف مقررات مربوطمو تواند گر هرد حقیقو ف یا حقوقو   16آیین نامه اجرایو مراكز ماده  4ماده 

مدیریت بر فاحدگا  امور ف كاركنان لذا  كز اقدام نااید.امراین نسبت به ارائه خدمات در   بهره برداري مواهقت اصولو ف مجوز

اجازه استفاده از مح  به صورت موقات    به اهراد حقیقو ف حقوقو مو باشد ف در استانها قاب  فاگذاريدفلتو  16مركز ماده 

گاي غیردفلتو یاا   ربط یا بخآ گاي اجرایو ذي نامه ف یا قرارداد با دبیرخانه ستاد حسع مورد به دست اه از طریق  قد تفاگم

  مو شود.( قانون داده 16گاي مردم نهاد داراي جواز هعالیت در زمینه اجراي ماده   خصوصو ف یا سازمان

 مدیریت مراكز  توسط معافنت پیش یري بهزیستو تأیید مو گردد.صالحیت احراز تبصره: 

دساتورالعا   »  فهاق مفااد   16نحوة صدفر ف تادید مواهقت نامه اصولو ف پرفانة هعالیت مراكاز غیردفلتاو مااده      -3-3

 مو باشد. « قانون تنظیم بخشو از مقررات مالو دفلت 26مادة  12تا  1اجرایو بندگاي 

ن هاداري  درماان ف كااگآ آسایع       غیردفلتو یا خصوصو ف یا سازمانهاي ماردم نهااد(   میزان یارانه مراكز مجاز   تبصره:

  ساتنه از سوي دبیرخانه ستاد مبارزه باا  16آیین نامه اجرایو ماده  13قانون  بر طبق تبصره ماده  16معتادان موضوع ماده 
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رات هوق در قالع قراردادگاي منعقده سازمان بهزیستو با مراكز مذكور منوط گردد. پرداخت ا تبا موادمخدر تعیین ف ابالغ مو

 قانون خواگد بود.  16به تأیید كایته كشوري گااگن و مراكز ن هداري  درمان ف كاگآ آسیع معتادان موضوع ماده 

 و شرح وظایف مؤسس:شرایط  -4ماده 

 قو با شرایط زیر ا طاء مو گردداجازه تأسیس مركز به اشخاص حقیقو ف حقوشرایط مؤسس: -4-1

 شرایط مؤسس حقوقي:  -4-1-1

حضور حداق  یک نفر هارغ التحصی  رشته گاي پزشکو  رفانپزشکو  مددكاري اجتاا و   لوم اجتاا و   -

 در تركیع مؤسسینآسیبهاي اجتاا و  پیش یري از رفانشناسو  مشافره   لوم تربیتو ف

غیردفلتو  جاعیت گاي خیریه ف سازمانهاي مردم نهاد مو توانند متقاضاو  تاامو مؤسسات  نهادگا ف تشک  گاي  -

 تأسیس مركز باشند لیکن افلویت صدفر مجوز با موسساتو است كه مجوز خود را از سازمان بهزیستو گرهته باشند.

 شرایط موسس حقیقي:  -4-1-2

اجتاا و   لوم اجتاا و  رفانشناساو  مشاافره   لاوم    هارغ التحصی  یکو از رشته گاي پزشکو  رفانپزشکو  مددكاري   -

 باشد.ف پرستاري آسیبهاي اجتاا و  پیش یري از  تربیتو

 دارا بودن صالحیت گاي  اومو پیآ بینو شده در دستورالعا  -

بایست مركز مو ف پرسن  مدیر چه براي مردان چه براي زنان  مو تواند مرد یا زن باشد اما  16موسس مركز ماده  تبصره:

 .دنگاجنس بیااران باش-

 شرح وظایف مؤسس:  -4-2

 نظارت بر حسن اجراي تاامو امور مربوط به تأسیس ف هعالیت مركز ف پاسخ ویو در برابر مراجع قانونو -

 معرهو نیرفي انسانو مركز بر اساس دستورالعا  موجود -

 معرهو هضاي هیزیکو مركز بر اساس دستورالعا  موجود -

  نوان نااینده موسس براي اشخاص حقوقو جهت پی یري امور مربوط به تاسیسمعرهو یک نفربه  -

 

 : شرایط عمومي موسس )حقیقي( و نیروی انساني مرکز:5ماده 

 تابعیت جاهوري اسالمو -

 ا تقاد به دین مبین اسالم یا یکو از ادیان مورد تأیید قانون اساسو  -
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 بودن سالمت رفاندارا  -

  4×3قطعه  کس   ارائه 6 -

 كلیه صفحات شناسنامه  كارت ملو ف ارائه اص  ف تصویر -

 ارائه اص  ف تصویر مدارک پایان خدمت فظیفه یا معاهیت دایم براي مردان -

 سال 25دارا بودن حداق  سن  -

 

 :نیروی انساني مرکز -6ماده 

 آشپز با سابقه یک  خدماتو نیرفي یکنفر متصدي آشنا به اموراداري   یکمدیر  یک شام   کادر عمومي مرکز:-6-1

 .ستفاده شود(خانه اآشپز نیرفيبه  نوان  مو تواناز مقیاان  

آموزش دیده یک پرستار ف یا بهیار   گر تعداد بیااربراي پزشک آموزش دیده  یک شام  کادر تخصصي مرکز:-6-2

 60آموزش دیده به ازاي گر مددكار اجتاا و یک   نفر 60به ازاي گر آموزش دیده  رفان شناسیک   براي گر تعداد بیاار

 مو باشد. بیاار 30ف یک یافر به ازاي گر  نفر

نیرفگاي حفاظت هیزیکو مركز كه بر طبق مقررات ف شرایط نیرفي انتظامو براي گر مركز  کادر حفاظتي مرکز:-6-3

 لحاظ خواگد شد. 16تعیین می ردد ف در دستورالعا  اقدامات انتظامو ماده 

 نیروی انساني مرکز:شرح وظایف  -7ماده 

 شرایط احراز مدیر مرکز: -7-1

رفانشناسو   پزشکو  رفانپزشکو  حداق  كارشناسو مددكاري اجتاا و   لوم اجتاا و  رشته گاي هارغ التحصی  -

 پیش یري از آسیبهاي اجتاا و ف پرستاري.مشافره   لوم تربیتو  

 سال 60ف حداكثر  25حداق  سن  -

 جنسیت بیااران باشد. جنسیت مدیر باید متناظر با -

 داشتن حسن سابقه -

 ماه كار در حوزه ا تیاد 6سابقه حداق   -

 سا ت آموزش در حوزه درمان ف كاگآ تقاضا در ا تیاد 40گذراندن حداق   -

گاي تزم مدیریتو آشنا به اصول افلیه ن هداري  مراقبت ف دیر مركز باید  الفه بر توانایوم مدیر مرکز :وظایف  -7-2

كایته فاگذار مو شود  مدیر مركز باید به تأیید  ف غیردفلتو كه به بخآ خصوصوو دفلت مراكز. در مورد ا تیاد باشددرمان 

 برسد.استانو گااگن و 
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  :طریق ذی  بر  هده خواگد داشتگااگن و بخآ گا ف امور مختلف را به مدیر مركز مسئولیت اداره ف 

نظارت بر حسن اجراي كلیه امور ن هداري ف درمانو مركز  برنامه گاي رفزانه ف پی یري مددكاري  ترخیص ف اجراي  -

 مصوبات كایته استانو گااگن و مركز 

كایته  گاي صادره ف تهیه ف ارائه گزارشات مستار ف منظم بهف ابالغیه بخشنامه گا نظارت بر حسن اجراي مقررات  -

 و مركز استانو گااگن 

گاي مختلف  اومو ف تخصصو مركز ف جلسات با گرفه غربال ف درمان ر  ایجاد گااگن و تزم بین فاحدگا ف بخآ -

 مددكاري ف شركت در جلسات كایته استانو گااگن و مركز بر حسع نیاز.

 در رفزگاي اداري الزامو است. صبح در نوبت كاريتبصره: حضور هعال مدیر داخلو حداق  

 )تكمیل خواهد شد(.هنو مسوفل 

    پزشك:وظایف  -7-3

 پزشک مركز مو باشد.  مسوفل هنو مركز -

 تشکی  پرفنده پزشکو   -

 معاینه ف ارزیابو افلیه -

 فیزیت رفزانه ف حسع مورد اهراد -

 تجویز ف دستور دارفیو -

 در صورت نیاز  ارجاع براي خدمات تخصصو پزشکو خارج از مركز -

-  

 )تكمیل خواهد شد(.   :)یا بهیار( پرستار وظایف -7-4

  مددکار اجتماعي:وظایف  -7-5

 :می ردده اختصار به آن اشاره و مركز بوده كه باجتاا  موارد ذی  بخشو از فظایف مددكار

 بررسو فضعیت اجتاا و بیااران -

 فهراگم كردن شرایط پذیرش هرد در خانوادهبا خانواده  كار -

  در تدافم درمانماگیانه گزارشات تکایلو  ارائه -

 قاضوهاي فضعیت بیاار جهت ارائه به سازمان بهزیستو  شوراي گااگن و ف هیه گزارشت -

 یابوحاایت -

 ترخیص ف پی یري امور مربوط به اجراي تکالیف بعد از خرفج  -

 یاهپی یري افراق گویت ف بگاکاري با مدیر مورد ف انجام سایر امور مددكاري اجتاا و از قبی  -



10 
 

 روانشناس:وظایف  -7-6

 موارد ذی  بخشو از فظایف رفانشناس مركز بوده كه به اختصار به آن اشاره گردیده است:

 بررسو فضعیت رفانو مراجع -

 گاکاري با تیم درمان در تهیه طرح درمان ف اجراي آن -

 برگزاري كالسهاي آموزشو طبق راگنااي درمانو  -

 مشافره ف رفاندرمانو هردي ف گرفگو -

 یاور:  وظایف -7-7

 كاک به مدیر ف تیم درمان در ن هداري  درمان ف مراقبت از بیااران -

 در مراكز غیر دفلتو  حفاظت مركز بر  هده یافران مو باشد. -

 (. دیشركت ناا وستیمصوب سازمان بهز يف بازآموز وآموزش يدر دفره گا دیبایافر  

 برطبق پرفتک   ف داردسابقه بیشتري  بقیهنسبت به  كه فجود دارد  یافر ارشدبه ازاي گر سه یافر  یک  تبصره:
 را بر هده دارد.مدیریت بر یافران دی ر ف الفه بر فظیفه یافري  باشد دارا مورا تزم  شرایط ف فیژگو گاي

 

 وظایف نیروی متصدی: -7-8

 مستند سازيپذیرش افلیه ف  -

 قضایودستور  ف در مركز مشتا   پرفنده غربال ري هرد تشکی  پرفنده گاي جاري ف بای انو اداري براي گر -

 آماده سازي پرفنده گا براي ترخیص ف امور محوله اداري از سوي مدیرمركز.  -

 وظایف نیروهای خدماتي و آشپز:  -7-9

 .قاب  اجرا خواگد بود فبراي گر مركز بصورت امور جاري از سوي مدیر مركز تهیه  خدماتي و آشپزفظایف 

ف انتظامات  16تامین كادر حفاظت هیزیکو از مراكز ماده  در مراكز دفلتو : دولتي کزامرحفاظت کادر وظایف -7-10

است ف ا تبارات آن در مواهقت نامه سالیانه دست اگو هو مابین بر  هده نیرفي انتظامو فرفدي ف خرفجو ف پیرامون 

راگنااي تعیین   16آیین نامه اجرایو ماده  2/15بر طبق ماده دبیرخانه ستاد ف نیرفي انتظامو پیآ بینو ف لحاظ خواگد شد. 

تایید كایته كشوري ف پس از ساختار نیرفي انسانو ف نحوه حفاظت هیزیکو از مراكز در دستورالعا  اقدامات انتظامو تدفین 

   از سوي دبیرك  محترم ستاد ابالغ خواگد شد.گااگن و مراكز

 : ظرفیت مرکز:8ماده 

 نفر مو باشد.  120نفر ف حداكثر ظرهیت پذیرش مركز   60حداق  ظرهیت پذیرش در یک مركز 
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 ساختار فیزیكي و تجهیزات:  -9ماده 

 مركز داراي دف بخآ اصلو مو باشد: بخآ درمانو ف بخآ  اومو  -9-1

قرار دارد  مركز داراي سه بخآ مو باشد. دستورالعا  نحوه  16در مراكزي كه فاحد غربال ري در مركز ماده  تبصره:

 غربال ري بطورجداگانه تهیه شده ف در دسترس مراكز مو باشد.

در مركز است كه با ر ایت استاندارد گاي تزم ذكر شده در راگنااي مکانو  بخش ارائه خدمات درماني مرکز: -9-2

 گردد. پرفتک ( خدمات ابالغ شده  خدمات بهداشتو  درمانو مورد نیاز اهراد ن هداري شده  بر طبق پرفتک  مذكور ارائه مو

حفاظت   مکانو است شام  بخشهاي گوناگون اختصاصو ف  اومو كه مشتا  بر مدیریت  بخش عمومي : -9-3

 باشد گاي بهداشت هردي  حاام  دستشویو ف آشپزخانه   غذاخوري ف ... موآسایش اه  سرفیس

 راه اندازي ف تأسیس مکان گاي مذكور بر اساس مقررات ف ضوابط  ارانو ف بهداشتو مراجع ذیربط خواگد بود. تبصره :

 سرپوشيده فضای -9-4

 مقيم، مددجوی گر ازاي به است تزم بنابراین .باشد متناسع مددجویان تعداد با باید مراكز هیزیکو هضاي

 شود گرهته نظر در سرپوشیده هیزیکو هضاي مربع متر 8 حداق 
 
به آن امثال ف یونولیت چادر  از استفاده ف است مسقف ساختاانو بناي سرپوشیده  هیزیکو هضاي از منظور 

 .باشد مو مانوع سرپوشیده هیزیکو هضاي  نوان
شده بینو پیآ گاي برنامه اجراي كه باشد اي گونه به باید سرپوشیده هیزیکو هضاگاي بندي تقسیم نحوه 
 .ن ردد مواجه مشک  با پرفتک  در
 

 :است الزامی زیر فضاهای حداقل اختصاص بنابراین

 

 مربع متر 3 نفر گر ازاي به زدایو سم براي مستق  هضاي یک حداق 
 مربع متر 2 نفر گر ازاي به خواب اه براي مستق  هضاي یک حداق 
 خانواده با مالقات براي مستق  هضاي یک حداق 
مقیم نفر 10 گر ازاي به سرفیس یک حداق  بهداشتو  سرفیس 
 نفر 10 گر ازاي به دفش یک حداق  حاام 
 نفر 30 گر ازاي به متر 45 جاعو مشاركت ف آموزشو هضاگاي مساحت حداق 
 پذیرش اتاق براي مربع متر 6 حداق 
 پزشک اتاق براي مربع متر 6 حداق 
 كارشناس اتاق براي مربع متر 6 حداق 
 جلسات تشکی  ف داخلو مدیر اتاق براي مربع متر 6 حداق  
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 مربع متر 2 انبار براي تزم مساحت حداق 
 رختشویخانه براي مستق  هضاي یک حداق 
 آشپزخانه براي مناسع هضاي یک حداق 
 غذا صرف براي مناسع هضاي یک حداق 
 معنوي مراسم ف دینو هرایض انجام براي مناسع هضاي یک حداق 
 

 .است بالمانع مختلف كاربریهاي با هضا یک از مشترک استفاده پرفتک   مفاد ر ایت شرط به :1تبصره 
 هنو ف بهداشتو موازین ر ایت آنان  جانو امنیت تامین ف مددجویان سالمت حفظ منظور به :2تبصره 
 .است ضرفري ابالغو گاي بخشنامه براساس مهندسو
 .باشند ایان ف مناسع تخت به مجهز باید مددجویان  استراحت براي مركز اقامتو هضاگاي :3تبصره 
 .است مانوع زدایو سم اتاق در طبقه دف تخت از استفاده :4تبصره 

 
 سرباز فضای -9-5

 مربع متر 5 حداق  مقيم مددجوی نفر گر ازاي به مركز گر در است تزم مددجویان اقامت دفره به توجه با

 داشت فجود سبز هضاي ف فرزشو افلیه امکانات با سرباز هضاي

کند ف مستق  ف در معرض دید  اوم قرار داشته باشد  مزاحاتو براي ساكنین مح  هراگم ن مح  مركز باید  -9-7

 فسای  نقلیه  اومو براي بیااران ف خانواده گاي آنان هراگم باشد. گاچنین امکان استفاده از

در صورتیکه مح  مركز در خیابان یا كوچه گاي هر و باشد باید با نصع تابلو در مکان گاي مناسع امکان  :1تبصره

 دسترسو راحت به مح  مركز هراگم گردد.

سازمان بهزیستو باشد باید از نظر هضاي هیزیکو  در صورتیکه مح  مركز مجافر مراكز دی ر تحت پوشآ :2تبصره

 تاسیسات  آشپزخانه ف سایر تجهیزات ف امکانات كامال مجزا گردد.

اركز گاچنین آب مصرهو مركز باید به طریق بهداشتو تامین شود ف داراي مخزن ذخیره آب به میزان كاهو باشد. -9-8

طبق ضوابط زیست محیطو دهع گردد   هداشتو بوده ف هاضالبباید داراي شبکه جاع آفري هاضالب طبق اصول هنو ف ب

زباله دان گاي سالم  دردار  ضدزنگ  قاب  شستشو  با حجم مناسع ف تعداد كاهو   اطور جداگانه به از مبدا بنیز باید زباله گا 

 ف و دهع گرددمجهز به كیسه زباله محکم جاع آفري ف رفزانه به مح  موقت ن هداري زباله حا  ف به رفش بهداشت

 شستشو ف ضد فونو زباله دان گا بطور رفزانه الزامو است.

كلیه اطاقها  بخشها  راگرفگا  سرفیسهاي بهداشتو  محوطه بیرفن از ساختاان باید داراي سط  زباله به تعداد  :1تبصره

 كاهو باشد.
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بایستو بطور جداگانه در ظرههاي مخصوص لوازم تیز ف برنده از قبی  سوزن  تیغ گاي اصالح یکبار مصرف ف...  :2تبصره 

 زبانه جاع آفري ف به مح  ن هداري موقت زباله حا  گردد.

یع مناسع بطرف كف شوي  دیوارگا تا سقف قاب  كف سالن گا ف اتاق گا بایدسالم ف قاب  شستشو  داراي ش-9-9

مح  آشپزخانه ف . گاچنین موش باشدشستشو  داراي شیر آب گرم ف سرد  تهویه مناسع ف غیرقاب  نفوذ به حشرات ف 

مراح  تهیه  ن هداري  طبخ  توزیع غذا ف نظاهت ف شستشوي ظرفف باید طبق ضوابط  نیزتأسیسات ف تجهیزات آنها ف 

 ماه یکبار ضرفري است(. 3بهداشتو بوده ف به تایید مركز بهداشت رسیده باشد  تایید كتبو گر 

بهداشت هردي را ر ایت ف ن غذا باید داراي كاله ف دستکآ مخصوص باشند كاركنان آشپزخانه ف توزیع كنندگا-9-10

ماه بایستو  6ناایند ف  اري از بیااریهاي فاگیردار بوده ف داراي كارت بهداشتو از مركز بهداشت باشند  كارت بهداشتو گر 

 .تجدید شود(

تجهیزات آنها ف مراح  جاع آفري  ن هداري  مركز باید داراي رختشویخانه باشد ف مح  رختشویخانه  تاسیسات ف  -9-11

شستشو  خشک كنو  توزیع البسه ف ملحفه باید طبق ضوابط بهداشتو انجام گیرد. بازدید كارشناسان مركز بهداشت ف تایید 

 ماه یکبار ضرفري است. 3كتبو آنها گر 

رفشنایو حداق  در راگرفگا ف   قدر گن ام شع در صورت قطع بر ید داراي سیستم برق اضطراري باشدفمركز با -9-12

ان یا پرسن  كشیک ف یا ن هبان حضور دارند  یمحوطه حیاط را تامین كند. گاچنین در گریک از مح  گایو كه مددجو

 ه.امکان مطالعه فجود داشت

 فجود داشته است.باید در مركز امکان استفاده از حداق  یک دست اه تلویزیون -9-13

 تو اطالع رسانو ف هراخوان باشد.ن سیستم صوسیستم ا الم خطر ف گاچنیمركز باید داراي  -9-14

مانوع است ف درصورت لزفم مو  موارد ذی ( در pagingاستفاده از سیستم اطالع رسانو به صورت هراخوان   :1تبصره

 توان از طریق تلفن یا به صورت حضوري هرد مخاطع را مطلع ساخت:

كه مددجوان مشغول به یکو از هعالیت گاي مدفن نظیر گرفه  كالس  مراسم صبح اگو   در سا اتو از برنامه رفزانه -الف

 ف جلسه صبح اگو گستند.

 در زمان استراحت شبانه مددجوان. -ب

تلفن مراكز افرژانس  آتآ نشانو  اتفاقات  آب ف برق ف گاز  ف... در تلفنخانه مركز  اتاق مدیر ف شااره تزم است  -9-15

 داشته باشد.جود فمددكار مركز
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  مرکز نیاز مورد وسایل:  10 مادة
 ن هداري جهت های  كاد  میز  كامپیوتر  هاكس  ثابت  تلفن خطِ :جاله از مناسع ارتباطو ف اداري امکانات  -1
 غیره ف پرفنده
 گاي هوریت برفز مواقع ف مددجویان ارزیابو پزشکو  معاینات انجام براي پزشکو تجهیزات ف امکانات  -2
 تزم دارفگاي با افرژانس ترالو پزشکو  هشارسنج گوشو  قبی  از پزشکو 
 مركز هیزیکو هضاي با متناسع سرمایشو امکانات .  -3
 مركز هیزیکو شرایط با متناسع گرمایشو امکانات  -4
 مددجویان تعداد با متناسع مناسع  پز ف پخت فسای  آشپزي  تجهیزات . -5
 مددجویان تعداد تناسع به آموزشو ف هرگن و فرزشو  افلیه امکانات  -6

 مقیم مددجویان تعداد به شخصو كاد ف خواب تخت -7

 مقررات عمومی : 11ماده 

 استفاده براي درمان ف بازتوانو   جز به ف شده تلقو محرمانه به منظور ر ایت كرامت انسانو اطال ات مددجویان -11-1
 محرمانه ن هداري مو گردد.داشت ف كلیه پرفنده گاي در كاد گاي قف  دار ف  نخواگد دی ري

 

 :شود مو گرهته نظر در زیر صورت به مراكزاجباري  در پذیرش سنو شرایط -11-2

 است سال 60 تا 18 بین اهراد پذیرش. 

  باشد سال 25 از باتتر سنو گرفه اهراد از جدا باید سال 25 تا 18 سنو گرفه خواب اه مح. 
 در شاغ  اهراد رف این از  .گیرد صورت جنسیتو تفکیک ر ایت با باید اجباري مراكز در مددجویان پذیرش -11-3

 .باشند مونث باید زنان فیژه اقامتو مراكز
 ف بوده مجاز ابالغو پرفتک  ف دستورالعا  این چارچوب در صرهاً مراكز اجباري در اهراد هعالیت ف حضور -11-4

 .شود مو محسوب تخلف  نوان گر تحت مراكز امور در اهراد سایر دخالت
 ف گردند معرهو هعالیت مح  بهزیستو سازمان به رساو طور به باید اجباري مراكز در شاغ  اهراد تاامو -11-5

 الزامو آنان براي معین ا تبار تاریخ با مركز سوي از شناسایو صدفركارت

 گاي خانواده ف مددجویان منزلت ف كرامت ر ایت به موظف  نوان گر تحت مركز در شاغ  اهراد تاامو -11-6
 رهتارگاي آمیز  تهدید رهتارگاي ف خشونت اِ اال كننده  تحقیر آمیز  توگین برخورد گرنوع از باید بوده  آنان

 برخورد آنان با مقررات طبق هوق مصادیق مشاگده صورت در است بدیهو .بپرگیزند آداب مناهو ف جنسو
 .شد خواگد
 بخآ سایر ف پرفتک  دستورالعا   مفاد ر ایت به ملزم  نوان گر تحت اقامتو مراكز در شاغلین تاامو -11-7
 .باشند مو ابالغو گاي نامه
 گر توسط رفان ردان ف مخدر ماده الکلو  مشرفبات یا الک  نوع گر مصرف ف توزیع هرفش  ف خرید تهیه  -11-8
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 مقررات طبق كاركنانیا مددجویان از ا م متخلفین با ف بوده مانوع اجباري مراكز در شک  گر به ف میزان گر به شخص 
 .شد خواگد برخورد
 ف گرهته صورت ابالغو پرفتک  چارچوب در صرهاً باید مركز مددجویان براي گرهته صورت اقدامات تاامو -11-9
 .شود ن هداري مركز سوابق در سال 5 مدت به حداق  ف گردد ثبت في پرفنده در
 مسئول  هده بر زدایو سم دفره مسئولیت ف گیرد صورت پزشک نظر زیر باید اجباري مراكز در زدایو سم  -11-10
 .است مركز هنو
 در ف گرهته صورت هنو مسئول ف پزشک توسط باید صرها اجباري مراكز مددجویان به دارف نوع گر تجویز  -11-11

 .است مانوع پزشک تجویز بدفن دارف نوع گر از استفاده رف این از گردد  ثبت مراجع پرفنده
 نصع  اوم دید مح  در ف مناسع جاي در مركزدر  هنو مسئول ف داخلو مدیر پرفانة ف هعالیت پرفانة است تزم -11-12

 .گردد
 توسط كه است صالح ذي مراجع مقررات ف قوانین مشاول مراكز اجباري  در بسته مدار دفربین نصع -11-13

 .شد خواگد ابالغ مراكز به بهزیستو
 

 مراقبت بعد از خروج  از مرکز: -12ماده 

هرآیند اقدامات در این زمینه براساس تکالیف مندرج در آیین نامه ابالغو تکالیف بعد از خرفج كه توسط ریاست محتارم   -

گانه در اجراي تکالیف نیازمند مشاركت ف مداخله مؤثر  12قوه قضاییه ابالغ گردیده  تعیین شده است.  گر یک از دستورات 

 باشد. اجراي مراح  آن مو گاي ذیربط دربخآ تدفین راگناا فدست اه

 

 و ارزیابي مراکز:نظارت و  -13اده م

با مسئول هنو است ف موارد نقض ف تخلف آشکار مو بایست به  الکرد مركز مسئولیت نظارت بر حسن اجراي  -13-1

 مدیر مركز ف مراجع ذیربط  گزارش گردد .

درمان ف كاگآ آسیع مركز باید از سوي مسئول هنو مركز به ن هداري  گر نوع از موارد تخلف مشهود در امر  -13-2

ردگاي قانونو متناسع استانو گزارش تا در نهایت تصایاات تزم از سوي كایته مذكور اتخاذ ف برخونظارت مدیر ف كایته 

 ا اال گردد.

-اس ارائه چک لیستاستانو مركز  براس نظارتدرمان ف كاگآ آسیع توسط كایته  ن هداري  نظارت بر هرآیند -13-3

 خواگد شد.گاي ابالغو به كارگرفه نظارت استانو ا اال 
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كایته گاي نظارت استانو موظفند گر شآ ماه یکبار گزارش كاملو را از رفند اقدامات درمان ف كاگآ آسیع  --13-4

كز ف ري گااگن و مرامربوطه به كایته نظارت كشوري ارسال ف نسخه اي از آن را در اختیار كایته كشو 16مراكز ماده 

 . قرار دگندكایته استانو گااگن و مركز 

 نظارت بر حسن اجراي خدمات  اومو در مراكز بر  هده كایته استانو گااگن و مركز خواگد بود. -13-5

ماه یک بار گزارش كاملو را از رفند اقدامات  اومو مراكز  كایته گاي استانو گااگن و مركز موظفند گر شآ  -13-6

 را به كایته كشوري گااگن و مراكز ارائه ناایند . 

در موارد برفز تخلف ف احصاء مصادیق آن در زمینه ارائه خدمات  اومو ف تخصصو  مطابق قوانین ف مقررات -13-7

 جاري كشور برخورد خواگد شد. 26مراكز ماده  اومو ف 

كایت ف كیفیت اقدامات انجام گرهته در گر مركز نیازمند پایآ فارزیابو طیف مداخالت صورت گرهته مو باشد.  -13-8

از این رف كایته كشوري گااگن و مركز با بهره گیري از منابع كارشناسو دست اگهاي ذیربط نسبت به امر پایآ ف ارزیابو 

 را انجام خواگد داد.  تزم ف مستار مربوط به اقدامات درمانو ف كاگآ آسیع

با گاکاري نهادگاي تحقیقاتو ف مراكز مطالعاتو تهیه ف پس از تایید در  16شیوه نامه پایآ ف ارزیابو مراكز ماده  -13-9

 كایته كشوري مراكز   توسط دبیر ك  ستاد ابالغ خواگد شد .

  16گاي مجري ف ذي دخ  در اجراي ماده دست اه گاي سالیانها تبار تزم براي انجام پایآ ف نظارت در تفاگم نامه تبصره:

 بینو ف لحاظ خواگد شد.پیآ

مقدمه ،.. ماده ،  ... بند و ...  تبصره مي باشد كه در تاريخ ... به تاييد كميته  1اين دستورالعمل مشتمل بر 

 رسيد . 16كشوري هماهنگي مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده 


