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تعاریف:فصل اول

تشخیصی،درمانی،بهداشتی،آموزشـی و  بیمارستان یک موسسه پزشکی است که با استفاده از امکانات-1ماده
ــه منظــور درمــان و بهبــودي ســرپایی و بســتري بصــورت شــبانه روزي تاســیس مــی گــردد    .پژوهشــی ب

بیمارستان عمومی یک واحد بهداشتی و درمانی است و باید حـداقل داراي چهـار بخـش بسـتري     -1تبصره 
،داروخانـه،رادیولوژي و فوریـت هـاي    و بخشهاي آزمایشـگاه  )اطفال –زنان وزایمان -جراحی عمومی-داخلی(

و تغذیه که همگی اجزاي الینفک بیمارستان بوده که طبق ضوابط و آئین نامه هاي مربوط )اورژانس(پزشکی 
.پروانه تاسیس و مسئول فنی جداگانه صادر خواهد گردید 

بیمارستان تک تخصصی یک واحد بهداشتی و درمانی است که در یک رشـته تخصصـی یـا فـوق     -2تبصره 
. تخصصی پزشکی فعالیت خواهد نمود

ظرفیت تخـت هـاي   % 20موسسین یا هیئت مدیره بیمارستان هاي عمومی موظف هستند حداقل -3تبصره 
. داخلـی و اطفـال اختصـاص دهنـد     مصوب بیمارستان تحت مدیریت خـود را بـه بسـتري کـردن بیمـاران      

تخت هاي مصوب % 10دانشکده مربوطه / بیمارستان هاي عمومی موظفند در صورت نیاز دانشگاه -4تبصره 
به بخش روانپزشکی اختصاص دهند که در این صورت رعایت ضـوابط مربوطـه   % 10را به بخش سوختگی و 

. الزامی می باشد 

و به دانشگاه ) وزارت(ر اختصار به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در این آئین نامه به منظو-2ماده 
و به کمیسـیون تشـخیص امـور    )دانشکده / دانشگاه (درمانی –یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،دارویی و مواد خوردنی و آشـامیدنی مصـوب   20پزشکی موضوع ماده 
پروانـه هـاي   (کمیسیون قانونی و به پروانه هـاي تاسـیس و مسـئول فنـی     ) با اصالحات بعدي(1334سال 

. گفته می شود ) قانونی

شرایط تاسیس و بهره برداري: فصل دوم 

اقدام به تاسیس هر نوع بیمارستان ،منوط به کسب موافقت اصولی و اجـازه تاسـیس از وزارت مـی    -3ماده 
. باشد 

تاسیس به کسانی داده می شود که صالحیت آنها طبق ضوابط تعیین شده به تایید کمیسیون اجازه -4ماده 
. قانونی رسیده باشد



یکی بصورت حقیقی و یکی بصورت (هر فرد می تواندحداکثر در دو موسسه پزشکی بعنوان موسس-1تبصره 
.عضویت داشته باشد )حقوقی

نصـف  (اقل ده نفر بوده بطوریکه شش نفر از اعضاء موسـس  متقاضیان تاسیس بیمارستان باید حد-2تبصره 
از گروه پزشکی و پیراپزشکی از مقطع کاردانی بـا بـاال کـه سـه نفـر آنهـا موسسـان واحـدهاي         ) بعالوه یک

ــک  ــگاه (پاراکلینی ــه–آزمایش ــوژي-داروخان ــند   ) رادیول ــوقی باش ــا حق ــی ی ــراد حقیق ــایر اف ــه از س . و بقی
ارستان بایستی از فارغ التحصیالن گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند، ضـمناً  دوسوم سهام داران بیم-3تبصره

. هر فرد می تواند حداکثر در دو موسسه پزشکی سهام دار شود

شروع بکار، بهره برداري و ادامه فعالیت بیمارستان عمومی و تخصصی منوط بـه راه انـدازي بخـش    -5ماده 
و بکـارگیري مسـئوالن فنـی بیمارسـتانی پـس از تصـویب       هاي مختلف بیمارستان و فوریت هـاي پزشـکی   

کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهاي الزم از واحدهاي ذیربط وزارت و با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مندرج 
. در این آئین نامه می باشد 

اجد شـرایط  صدور مجوز شروع بکار بیمارستان ها منوط به معرفی مسئوالن فنی و سایر افراد فنی و-6ماده 
با مدارك دانشگاهی جهت کلیه نوبت هاي کاري و براي تمامی بخش هاي بیمارسـتانی بـه معاونـت درمـان     

.دانشکده وتایید صالحیت توسط کمیسیون قانونی می باشد /دانشگاه 

تمدید پروانه تاسیس و مسئوالن فنی براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و ضـوابط  –تبصره 
ــال ــد       اعـــ ــی باشـــ ــه مـــ ــین نامـــ ــن آئـــ ــاد ایـــ ــز مفـــ ــوي وزارت و نیـــ ــده از ســـ . م شـــ

کادر پزشکی و پیراپزشکی بعنوان مسئول % 50معرفی حداقل) بهره برداري(براي اخذ پروانه تاسیس -7ماده
فنی،پزشکان همکار و پیراپزشکان از دانش آموختگان گـروه پزشـکی و وابسـته جویـاي کـار کـه در مراکـز        

ه،نهادها و ارگانها هیچ نوع فعالیتی نداشته باشند براي تمامی نوبت هاي کاري ضروري دولتی،خصوصی،خیری
. است 

مسئوالن پذیرش و بایگانی بیمارستان ها بایستی از بـین افـراد جویـاي کـار رشـته کارشناسـی یـا        -8ماده 
فـوق الـذکر   درصورت نبودن فارغ التحصیل رشـته هـاي  (کاردانی مدارك پزشکی انتخاب و معرفی می شوند

ــت         ــانع اس ــتاري بالم ــر پرس ــار نظی ــاي ک ــکی جوی ــروه پزش ــاي گ ــته ه ــایر رش ــراد س ــارگیري اف ). بک
و کادر پیراپزشکی ) عمومی و متخصص(رعایت فعالیت حداکثر دو شیفت کاري براي کلیه پزشکان -9ماده 

در یـک نوبـت کـاري    که در بیمارستان فعالیت می کنند الزامی است و مجوز فعالیت همزمان براي دو محل 
–اعـم از بیمارسـتان   (ضمناً یک پزشک حداکثر می تواند با دو موسسه درمانی .براي افراد صادر نمی گردد 

. همکاري داشته باشد...)درمانگاه و 



در همـان نوبـت   ) مسئوالن فنی و پزشکان همکـار  (پزشکانی که در بیمارستان فعالیت می کنند -10ماده 
. مرکز دیگري فعالیت نمایندکاري نمی توانند در

عمـومی و  (رعایت مفاد آئین نامـه اجرایـی قـانون اجـازه تاسـیس مطـب در بکـارگیري پزشـکان         -11ماده 
بعنوان مسئول فنی و یا پزشک همکار از سوي موسس یا موسسان و مسـئوالن فنـی بیمارسـتان    ) متخصص

.الزامی است

دانشـکده هـا نمـی تواننـد در بیمارسـتان      /اعضاي هیأت علمی تمـام وقـت جغرافیـایی دانشـگاهها    –تبصره 
. غیر سازمانی خود فعالیت نمایند...ها،درمانگاهها و 

شرح وظایف موسسان: فصل سوم 

:اهم وظایف موسسان به شرح ذیل می باشد -12ماده 

العمل هاي وزارت و فراهم نمودن زمینـه الزم بـراي اجـراي آنهـا     رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستور)الف
رعایت شئون پزشکی و ضوابط اسالمی ،اخالقی و انسانی و آئین نامه قانون انطباق امور پزشکی با موازین ) ب

شرع مقدس و کلیه دستورالعمل هاي مربوطه مورد تایید وزارت 

بیمارستان در امور پزشـکی و فنـی بـر اسـاس ضـوابط     رعایت و اجراي نظریات وپیشنهادات مسئول فنی)ج
داروخانه،آزمایشـگاه،رادیولوژي  (معرفی مسئوالن فنی بیمارستان،مسئوالن فنـی بخـش هـاي پیراپزشـکی     )د

براي تمام نوبت هاي فعال کـاري و تمـامی   ) دانشکده/با تایید دانشگاه(و کادر پیراپزشکی جویاي کار )وغیره 
ــا رع  ــتان بـــ ــاي بیمارســـ ــش هـــ ــه   بخـــ ــین نامـــ ــین آئـــ ــاد همـــ ــل دوم مفـــ ــت فصـــ ایـــ

جهت اخذ موافقت اصولی براي دایر نمودن واحدهاي پیراپزشکی کلیه موسسان و مسـئوالن فنـی   -1تبصره 
. جویاي کار واحدهاي یاد شده باید از قبل آمادگی خود را براي همکاري با بیمارسـتان اعـالم نمـوده باشـند    

الذکر جزء الینفک بیمارستان بوده و حق نصـب تـابلو در خـارج    الزم به تاکید است که کلیه واحدهاي فوق
ایـن واحـد هـا نمـی تواننـد از      . بیمارستان را نداشته و نباید داراي ورودي مستقل خارج از بیمارستان باشـد 

حقوق مکتسبه براي ذینفعان منحصراً در بیمارسـتان قابلیـت   . بیمارستان منفک و در خارج از آن کار کنند 
.اجرا دارد



افزایش بخش هاي بالینی و پاراکلینیک به غیر از داروخانه ،آزمایشگاه و رادیولوژي منوط به اخـذ  -2تبصره 
مجوز جداگانه در چهارچوب نظام سطح بندي خدمات و ضوابط هریک از آئین نامه هاي مربوطه بوده و جزو 

. الینفک بیمارستان محسوب می گردد 

ختمانی،تاسیساتی و امور پشتیبانی بیمارستان کنترل و مراقبت وضعیت سا) ه 

درخواست تعویض مسئول فنی با ذکر دلیل و احراز آن توسط کمیسیون قانونی)و

ــاران      ) ز ــوقی بیم ــور حق ــت منش ــراجعین و رعای ــایت م ــب رض ــت جل ــازماندهی جه ــزي و س ــه ری برنام
انشکده مربوطه که نامبرده ضـمن  د/معرفی یک نفر از مسئوالن فنی سه نوبت کاري بعنوان رابط دانشگاه) ح

دانشکده /انجام وظایف واحد مربوطه ،عهده دار ایجاد هماهنگی الزم بین مسئوالن فنی بیمارستان و دانشگاه 
.ذیربط می باشد

دانشکده ذیربط در هنگام بـروز حـوادث غیـر    /تعهد کتبی موسسان مبنی بر همکاري با وزارت و دانشگاه) ط
ز از طرف آنها مترقبه و یا اعالم نیا

معرفی کتبی محل احداث بیمارستان در فاصـله شـش مـاه بعـد از موافقـت اصـولی ،شـروع بـه احـداث          )ي
مـاه از اعـالم   18بیمارستان در سال دوم بعد از موافقت اصولی و تکمیل و تجهیز و راه اندازي آن به فاصـله  

بیمارستانماه براي24تخت تا 50محل بیمارستان براي بیمارستان هاي زیر 

به تشخیص کمیسیون قانونی در مـدت قیـد شـده    % 75عدم پیشرفت فیزیکی و تجهیزات به میزان –تبصره 
مـاه تـا   6باشـد حـداکثر   %75در مورادیکه پیشرفت پروژه بیشتر از .موجب ابطال موافقت اصولی خواهد شد 

ماه براي بیمارستان هاي یکصـد  48تخت خوابی و 50هاي . یکسال مهلت براي اتمام پروژه داده خواهد شد
تخت خوابی 

شرح وظایف مسئوالن فنی: فصل چهارم 

:اهم وظایف مسئوالن فنی بیمارستان عباتند از -13ماده 

نظارت برکلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخ گویی در ارتبـاط بـا اقـدامات    )الف 
قوانین،مقررات و دستوالعمل هاي وزارتانجام شده مبتنی بر 



با توجه به ضرورت حضور و کنترل و نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاري مربوطـه ،مسـئوالن   –تبصره 
اشتغال داشته باشـند و  . . .)مطب،بیمارستان و (فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگري 

.نمی گردد پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر 

ــکی      ) ب  ــاي پزشـ ــت هـ ــاه و فوریـ ــتري ،درمانگـ ــاي بسـ ــش هـ ــه بخـ ــتی کلیـ ــس(سرپرسـ )اورژانـ
کنتـــرل و مراقبـــت وضـــعیت بهداشـــتی ،درمـــانی،تجهیزات پزشـــکی و دارویـــی بیمارســـتان        )ج 
نظارت بر انتخاب، بکارگیري و فعالیت نیروهاي انسانی واجد شرایط و صالحیت بر اسـاس ضـوابط مـورد    )د 

رت براي قسمت هاي مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت هـاي آنـان براسـاس مقـررات موجـود      قبول وزا
ایجاد هماهنگی الزم بین واحدها و بخش هاي مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بـر اسـاس   ) ه 

دستورالعمل هاي وزارت 

موازین شرع مقدس و دسـتورالعمل  نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجراي ضوابط انطباق امور پزشکی با ) و
. هاي مربوطه

ــی      ) ز ــاي علمــ ــیون هــ ــدون اندیکاســ ــا بــ ــاز یــ ــر مجــ ــکی غیــ ــال پزشــ ــوگیري از اعمــ جلــ
ــربط        ) ح ــع ذی ــایر مراج ــان و س ــه آن ــویی ب ــخ گ ــی و پاس ــور فن ــاران در ام ــکایات بیم ــه ش ــیدگی ب رس
بیمارستان و تهیه گـزارش در  نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ،نحوه فعالیت ) ط

صــــورت درخواســــت مراجــــع ذیــــربط بــــر اســــاس قــــوانین و مقــــررات و دســــتورالعمل هــــا   
کنترل و نظارت بر ارائه خدمات الزم به بیماران در تمام سـاعات شـبانه روز و ایـام تعطیـل بـا رعایـت       ) ي 

مقررات مصرح در این آئین نامه 

هاي پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمـانی الزم در  کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت ) ك
مــورد بیمــاران اورژانــس و در صــورت همــاهنگی جهــت اعــزام بیمــار بــه مراکــز تخصصــی واجــد شــرایط  

بخش فوریت هاي پزشکی بیمارستان ها براساس تخصـص هـایی کـه مجـوز آن را دریافـت کـرده       –تبصره 
24اپزشکی مورد نیاز را براي درمان بیماران اورژانسـی بصـورت   بایستی امکانات،نیروهاي تخصصی وکادر پیر

ساعته در اختیار داشته باشد و هیج بیمار اورژانسی به مرکز دیگر نبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی 
که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در این صورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیماً و یا از 

. یــق ســتاد هــدایت و اطــالع رســانی دانشــگاه مربوطــه اقــدام بــه اخــذ پــذیرش مــی گــردد            طر
نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتال به بیماري هاي واگیر قابل گزارش،بـه  )ل 

مرکز بهداشت شهرستان مربوطه 



دانشـکده مربوطـه طبـق فـرم     /گاهارسال آمار کلی فعالیت هاي بیمارستان هر سـه مـاه یکبـار بـه دانشـ     ) م 
.مخصوص که از طرف وزارت در اختیار آنها قرار می گیرد 

.نظــارت بــر پــذیرش بیمــاران و رعایــت تعرفــه هــاي مصــوب دولــت طبــق ضــوابط مربوطــه          ) ن 
از (اعالم نواقص و تخلفات ارتکابی در نوبت هاي کاري بیمارستان از وظایف و دستورالعمل هاي مربوطه ) س 

بـه  ) اقدامات خالف موازین اسالمی ،قانونی ،شـئون پزشـکی و اخالقـی کـادر پزشـکی و پیراپزشـکی       جمله 
دانشکده مربوطه ، سازمان نظام پزشمی جمهوري اسالمی وسایر مراجع /موسس بیمارستان ، وزارت ، دانشگاه

. ذیربط 

.ایجاد هماهنگی بین مسئوالن فنی ونظارت بر عملکرد آنها ) ش 

.دانشکده ذیربط /در جلسات هماهنگی تشکیل شده از طرف دانشگاهشرکت ) ض 

مسئوالن فنی بیمارستان می توانند از موسسین بیمارستان نیز باشند و در هر حال هر فـرد فقـط مـی    ) ف 
. تواند حداکثر مسئول فنی دو نوبت کاري در هر شبانه روز باشد 

ود مسئولیت آن قسمت از وظایف مربوط به خود را کـه  هر یک از مسئولین فنی در نوبت کاري خ-1تبصره 
ــت         ــد داشــ ــده خواهنــ ــت بعهــ ــتان اســ ــاري بیمارســ ــاي جــ ــت هــ ــا فعالیــ ــاط بــ . در ارتبــ

بیمارستان باید داراي دفتر مخصوصی باشد و کلیه مسئوالن فنی موظفند همه روزه پـس از پایـان   -2تبصره 
مربوطه یادداشت و یا مشکالت به وجود آمده را در کار خود اقدامات انجام شده در بیمارستان را طبق ضوابط 

. آن ثبت ، امضاء و ممهور به مهر نظام پزشکی نمایند 

در صورت عدم امکان حضور هریک ار مسئوالن فنی بیمارستان به مدت حداکثر سه ماه با موافقت -3تبصره 
را بعهـده خواهـد گرفـت و در    مسئولیت هاي وي ) جانشین (دانشکده مربوطه ، مسئول فنی موقت /دانشگاه

. صورت غیبت بیش از سه ماه در سال بایستی فرد دیگري بعنوان مسئول فنی طبـق ضـوابط معرفـی گـردد    
نام و مشخصات بیماران اورژانس باید در دفتر مخصوص ثبت و اسامی افراد فوت شده بـر حسـب   -4تبصره 

دانشـکده گـزارش   /به معاونت مربوطه دانشـگاه دستورالعمل هاي وزارت با ذکر علت و زمانبندي تعیین شده 
.شود 

. بیمارستان ها باید حداقل یک دستگاه آمبـوالنس بـراي تمـام سـاعات در اختیـار داشـته باشـند       -14ماده 
آمبوالنس بیمارستان صرفاً مجاز به انتقال یا جابجایی بیماران تحت درمان خود در موارد مورد نیاز -1تبصره 

.می باشد



مشخصات فنی،تجهیزالت ،ملزومات ،و خدمه آمبوالنس بر اساس ضوابط مرکز مدیریت حـوادث و  -2تبصره 
. فوریت هاي پزشکی خواهد بود 

شرایط ساختمانی،تجهیزاتی و پرسنلی: فصل پنجم 

ضــوابط فنی،مســاحت زمــین و کلیــه فضــاهاي فیزیکــی بیمارســتان از قبیــل اورژانس،درمانگــاه -15مــاده 
هاي بسـتري،اتاق عمـل،بخش هـاي پـاراکلینیکی و خـدمات تشخیصـی نقشـه سـاختمان و         سرپایی،بخش 

تاسیسات بیمارستان باید منطبق با استانداردهاي وزارت وضوابط خاص بیمارستانی و تحت نظارت دفتر فنی 
دانشکده مربوطه باشد/دانشگاه

 .
نقشه مصـوب اولیـه جهـت اخـذ پروانـه      تاییدیه نهایی وزارت مبنی بر انطباق اجراي ساختمان با -1تبصره 

تاسیس و بهره برداري الزامی است
 .

دانشـکده مربوطـه   /حداقل و نوع تعداد تخت هاي بیمارستانی با توجه به نظـر وزارت یـا دانشـگاه   -2تبصره 
. تخت کمتر باشد22خواهد بود ولی بهر حال نباید از . . .)سطح بندي خدمات و(براساس ضوابط تعیین شده 

کلیه قسمت هاي بیمارستان از جمله محوطه اتاق عمل،اتاق هاي بستري،سالن انتظار،آزمایشـگاه و  -16اده م
داروخانه باید داراي وسائل ایمنی از جمله کپسول ضد حریق نصب شده در محل مناسب ،دستگاه مشـخص  

باشد و کلیه کارکنان آمـوزش هـاي الزم در ایـن زمینـه را دیـده باشـند       ) smoke Detector(کننده دود
. بطوریکه در هر شیفت افراد آموزش دیده حضور داشته باشند

بیمارستان با توجه به بخش هاي مربوطه طبق ضوابط تعیین شده توسط وزارت باید به تمام لوازم -17ماده 
یستم برق اضطراري مجهز باشـد، اسـتانداردهاي مربـوط بـه     و تجهیزات فنی و اداري مورد نیاز من جمله س

. تجهیزات فنی و اداري طبق دستورالعمل هاي مربوطه خواهد بود

بیمارستان بایستی داراي واحد مهندسی پزشکی بطور مستقل یا در قالب قرارداد همکاري به منظور –تبصره 
. ی باشدنگهداري و تعمیر و کنترل کیفی دستگاه ها و ملزومات پزشک

نیروي انسانی و پرسنل فنی واجد شرایط مورد نیاز باید متناسب با نوع فعالیت بیمارسـتان بـوده و   -18ماده
. طبق ضوابط تعیین شده توسط وزارت باشد



مقررات بخش تغذیه: فصل ششم 

و رژیم درمانی بخش تغذیه بیمارستان باید داراي دو واحد مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه-19ماده 
.باشد 

واحد مدیریت خدمات غذایی مسئول نظارت بر تهیه و توزیع غذا و بهداشـت فضـاي آشـپزخانه و    -20ماده 
سالن هاي غذا خوري و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی مسئول تکمیل برگـه هـاي اطالعـات تغذیـه اي     

غذایی و ارائه مشاوره تغذیه بـه بیمـاران در حـین    بیماران جهت استفاده در پرونده درمانی ،تنظیم رژیمهاي 
.بستري و قبل از ترخیص می باشد 

ــاده  ــند    -21مـ ــتقل باشـ ــانی مسـ ــروي انسـ ــد داراي نیـ ــه بایـ ــد بخـــش تغذیـ ــر یـــک از دو واحـ . هـ
تخت بیمارستانی،یک کارشـناس تغذیـه در   50براي واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به ازاء هر -1تبصره 

. شود نظر گرفته

براي واحد مدیریت خدمات غذایی با هر تعداد تخت بستري یک نفر کارشناس تغذیه الزم و کافی -2تبصره 
. می باشد

تخت دارند،مسئولیت هر دو واحد بخش تغذیه مـی توانـد بـر    50در بیمارستان هایی که کمتر از -3تبصره 
. عهده یک کارشناس تغذیه باشد 

داشتیمقررات به: فصل هفتم 

ــاده  ــی باشــد     -22م ــل م ــه شــرح ذی ــت در بیمارســتان ب ــرل عفون ــه منظــور کنت ــررات بهداشــتی ب : مق
. هر بیمارستان باید داراي یک کمیته کنترل عفونت بیمارسـتان طبـق ضـوابط اعالمـی وزارت باشـد      ) الف 

ح تجهیزات استریل مسئولیت نظارت بر برنامه هاي کنترل عفونت بیمارستان از جمله عملکرد صحی: تبصره 
ــت       ــه اس ــن کمیت ــده ای ــر عه ــحیح آن ب ــرد ص ــنل و عملک ــنظم دوره اي پرس ــاي م ــوزش ه ــده ،آم . کنن

بیمارستان ها مکلفند بر اساس دستورالعمل کشوري کنترل عفونت که توسط وزارت اعـالم مـی گـردد    ) ب 
.،اقدام نمایند 

متناسـب بـا   ) personalprotective Equipment(بیمارستان ها بایستی وسایل محافظت فردي ) ج 
.بخش مربوطه فراهم نمایند 



هریک از بخش هاي داخلی،اطفال و عفونی بایستی داراي حداقل یک اتاق یک تخته تحت فشـار منفـی   ) د 
مسـتقل بـراي بسـتري بیمـاران     ) توالـت و دستشـوئی   ( داراي یک پیش ورودي و داراي سرویس بهداشتی 

. باشندنیازمند به ایزوله تنفسی

.باید داراي اتاق پیش ورودي با دستشوئی مناسب باشد ICUبخش ) ه 

اتاق هاي ایزوله تنفسی و اتاق انجام برونکوسکوپی باید تحت فشار منفی باشند و تهویه آنها ضمن مجهـز  )و 
ــر    ــه فیلت ــودن ب ــدود   HEPAب ــوا ح ــویض ه ــایی تع ــد   10-15،توان ــته باش ــاعت را داش ــه در س . مرتب

مرتبه در ساعت 15-2تاق هاي عمل باید تحت فشار مثبت نسبت به فضاهاي بیرونی بوده و تهویه آنها ا) ز 
وجـود  HEPAدر مسیر جریان هوا باید فیلترهاي اولیه براي گردو غبار و فیلترنهـایی  . هوا را تعویض نمایند 

. داشته باشد 

و سـایر بیمـاري هـایی کـه     Bلیـه هپاتیـت   کلیه پرسنل بویژه قسمت خدمات بیمارستان بایستی بـر ع ) ح 
. واکسیناسیون بر علیه آنها را وزارت ضروري می داند واکسینه شوند 

مقررات بهداشت محیطی: فصل هشتم 

ــاده  ــی باشــد     -23م ــل م ــه شــرح ذی ــت شــود ب ــا رعای ــد در بیمارســتان ه ــه بای ــررات بهداشــتی ک :مق
درب اصلی بیمارستان بایستی از طریـق یکـی از خیابانهـاي اصـلی و یـا فرعی،قابـل دسترسـی بـراي         : الف 

و دور از هر نـوع مراکـز مـزاحم و آلـوده     . . . ترددوسایل نقلیه از جمله آمبوالنس،ماشین هاي آتش نشانی و 
. کننده باشد

یا داراي شبکه آب خصوصـی بـا رعایـت    آب بیمارستان از شبکه هاي عمومی آب آشامیدنی تامین شده: ب 
استانداردهاي آب آشامیدنی کشور باشد و همچنین داراي مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشـد و کنتـرل   

. هاي بهداشتی در مورد مخازن ذخیره آب صورت گیرد 

ي سیستم جمع آوري فاضالب بیمارستان باید سیستمی باشد که سـطوح ،خاك،آبهـاي سـطحی و آبهـا    : ج 
زیرزمینی را آلوده نکند ،بندپایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته باشند و متعفن و بد منظـره نباشـد بـا    

: اولویت روش هاي زیر 



چنانچه شهرداري داراي سیستم جمع آوري ،تصفیه و دفع فاضالب در حال بهره برداري و کارآمد باشـد  -1
.رکین فاضالب عادي خواهد بود دفع فاضالب بیمارستان به سیستم همانند مشت.

اتصـال فاضـالب   .در مورد شهرهایی که داراي شبکه جمع آوري فاضالب بوده و فاقد تصفیه خانه باشـند  -2
ــت      ــانع اس ــل پســاب بالم ــک و ضــدعفونی کام ــپتیک تان ــتفاده از س ــس از اس ــبکه پ ــه ش ــتان ب . بیمارس

مل تصفیه فاضالب براي بیمارستان الزامـی  در صورت عدم سیستم شبکه فاضالب در منطقه ، سیستم کا-3
. است 

) عفونی(روش جمع آوري زباله هاي خطرناك : د

تفکیک شده و در کیسه هاي زرد )عادي(در مبدأ تولید از زباله هاي معمولی ) عفونی(زباله هاي خطرناك -1
گـردد و پـس از   رنگ مقاوم ضد نشت،جمع آوري و در مخزن زردرنگ قابل شستشو و ضـدعفونی نگهـداري   

جمع آوري بایستی به نحوي به زباله هاي بی خطر تبدیل شود و در حمل و نقل آن ضوابط بهداشتی رعایت 
. گردد 

کلیه سرنگ هاي استفاده شده و زباله هاي تیز و برنده در قسمت هاي مختلف بیمارستان بایستی طبـق  -2
. جمـع آوري و بـه نحـو مقتضـی امحـاءگردد     )Safty box(دستورالعمل هاي وزارت در ظـروف اسـتاندارد   

بیمارستان در کیسه زباله مشکی رنگ مقاوم ضد نشت،جمع آوري و در مخزن ) عادي(زباله هاي معمولی -3
.آبی رنگ قابل شستشو و ضدعفونی نگهداري گردد

ف درب دار پـدالی در بخـش هـاي مختلـ    –به تعداد کافی مخزن زباله با رنـگ و حجـم مناسـب سـالم     -4
و زبالـه دانهـا شستشـو و    ) حـداقل هـر نوبـت کـاري    (بیمارستان قرارداده شود وبه طور مرتب زباله ها تخلیه

.ضدعفونی شود

فیزیک بهداشت (تحت شرایط خاص خود زیر نظر مسئول بهداشت پرتوها ) رادیواکتیو(پسماندهاي پرتوزا -5
. انـرژي اتمـی مـدیریت خواهنـد شـد      بخش مربوطـه برابـر ضـوابط اعـالم شـده توسـط وزارت و سـازمان        )
اعضا و اندام هاي قطع شده و جنین بایستی مجزا جمع آوري و جهت دفن به گورستان محل حمل شده -6

. و به روش خاص خود دفن گردد

هنگامیکه سه چهارم ظروف و کیسه هاي زباله پر شد ،باید درب آنها را بسته و به محل نگهـداري موقـت   -
.انتقال داد



چرخـدار یـا   ) bip(حمل زباله ها در داخل بخش هاي بیمارستان باید بوسیله ترولی چرخدار یـا ظـروف   -7
تعـویض ترولـی یـا گـاري     . گاري هایی که براي هیچ منظور دیگري از آنها استفاده نمی شود انجـام گـردد   

. چرخدار از انتهاي بخش تا محل نگهداري موقت ضروري است 

زباله داراي اتاق با فضاي مناسب با حجم زباله هاي تولید شده ،درب دار ،مسقف با محل نگهداري موقت -8
: شرایط بهداشتی از جمله

وصل پساب به سیسـتم  -داراي شیب مناسب بطرف کفشوي-کف سالم و قابل شستشو نشت ناپذیر و محکم
غیر قابل -رآب سرد و گرمداراي شی–دیوارها تاسقف قابل شستشو –تصفیه بیولوژیکی فاضالب یا چاه جاذب 

ارتباط –جهت نگهداري انواع زباله قسمت بندي و عالمت گذاري شده باشد –نفوذ براي حشرات و حیوانات 
مجهز به سیسـتم  –از بخش هاي مانند آشپزخانه دور بوده داراي تهویه باشد –مناسب با بخشها داشته باشد 

پسماندها به راحتی بـه محـل ذخیـره دسترسـی     وسیله جمع آوري–مجهز به قفل باشد–خنک کننده باشد
هیچ کیسه محتوي زباله بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتواي کیسه از محل تولید خارج . داشته باشد

. نشود

افرادي که وظیفه جمع آوري حمل و .کلیه پرسنل در خصوص تفکیک زباله آموزش هاي الزم رادیده باشند -
عهده دارند نسبت به خطرات این مواد آگاه باشند و آمـوزش هـاي الزم را دیـده    دفع زباله هاي خطرناك را ب

. باشند

ــود   -9 ــد بــ ــه خواهــ ــاي مربوطــ ــتورالعمل هــ ــابق دســ ــتان مطــ ــاي بیمارســ ــه هــ ــع زبالــ . دفــ
13برابر مقرات ماده ) انبار و آبدار خانه-سردخانه–آشپزخانه (مراکز نگهداري و تهیه و توزیع مواد غذایی ) ه 

. واد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی خواهد بود قانون م

رختشوي خانه باید از نور ،تهویه و فضاي کافی برخـوردار باشـد ،تفکیـک البسـه آلوده،شستشـو بـا ماشـین        
لباسشویی مناسب ،ضدعفونی ،به نحو مقتضی اعمال گردد و کف و دیوارها قابل شستشو بـوده و از سیسـتم   

گردد،محل رختشوي خانه ،تاسیسات و تجهیزات و خشک کنـی و توزیـع البسـه و    فاضالب مناسب استفاده 
البسه آغشته به مواد دفعی بایـد جداگانـه جمـع آوري بـه طـرز      . ملحفه برابر دستورالعمل هاي مربوط باشد

.بهداشتی ضدعفونی و شستشو شود

ضوابط عمومی بهداشت محیط بخش ها: و



دوام قابل شستشو و غیر قابل نفوذ بـه آب و بـدون تـرك خوردگی،بـه     کف کلیه قسمت ها بایستی سالم،با-
. رنگ روشن،جنس مقاوم و بدون خلل و فرج باشد

دیوارو سقف کلیه قسمت ها بایستی سالم ،فاقد شکستگی و ترك خوردگی،به رنگ روشن بوده و دیوارها تا -
بـه رنـگ روشـن و قابـل     ) خلل و فـرج بدون(سانتی متر از کف از جنس مقاوم و صیقل 180ارتفاع حداقل 

. شستشو و ضدعفونی کننده باشد

عالوه بر رعایت مشخصات کف و دیوار فوق الذکرباید تا )توالت ،دستشویی وحمام (سرویس هاي بهداشتی -
.سقف قابل شستشو باشد 

ویـه مناسـب و   توالت باید داراي کاسه توالت سالم و بدون ترك خوردگی به رنگ روشن ،فـالش تانـک ،ته  -
. دستشویی و صابون مایع و فضاي کافی براي همراه کمکی بیمار داشته باشد 

.توالت و حمام براي زنان و مردان به تعداد کافی وجود داشته باشد -

.وجود توالت فرنگی ضرورت دارد -

.نصب دستگیره جهت استفاده بیمار از توالت الزامی است-

.بخشـــها بایســـتی بـــا کلیـــد مخصـــوص قابـــل بازشـــدن از بیـــرون باشـــد قفـــل توالـــت و حمـــام -
در کلیه اتاق ها نصب دستشویی با اطراف کاشیکاري شده به ابعاد یک متر و اتصال فاضالب آن به سیستم -

.قاضالب بیمارستان ضروري است 

ــد         - ــگ باش ــد زن ــیمی ض ــوري س ــاظ و ت ــه حف ــز ب ــتی مجه ــاق بایس ــو ات ــاي بازش ــره ه ــه پنج . کلی
.یزان نور در اتاق هاي بستري بیمار باید مناسب باشد م-

تخت خوابهاي استریل نیاز به رنگ آمیزي (کلیه تخت خواب ها سالم و رنگ آمیزي شده و استاندارد باشند-
). ندارند

ــت   - ــروري اســ ــار ضــ ــترس بیمــ ــی در دســ ــد کوچــــک شخصــ ــار و کمــ ــگ اخبــ ــه زنــ .تعبیــ
،تشک ،پتو، بالش و رو تختی ها باید بطور مرتـب و حـداقل روزي   کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل ملحفه ها 



کلیه پنجره هاي مشرف به کوچه ها .یکبار تعویض گردد بنحویکه پیوسته سالم ،تمیزو عاري از آلودگی باشد 
. و خیابان هاي پرسرو صدا باید داراي شیشه دوجداره باشد

گ آمیزي شده و تمیـز و فاقـد گوشـه هـاي تیـز      میز مخصوص غذا و کمدهاي کنار تخت بایستی سالم و رن
).میزها و کمدهاي استیل نیاز به رنگ آمیزي ندارند(باشند

.اتاق ها و کلیه وسایل و تجهیزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد

تهویه کلیه اتاق ها می بایست به نحو مناسب و بهداشتی انجام شـود بطوریکـه بـه منظـور ایجـاد حـرارت و       
گـازي  –آبـی  (و کـولر  ) شـوفاژ (رودت الزم بایستی از سیستم تهویه مطبوع یا از سیستم حـرارت مرکـزي   ب
. استفاده شود )

. در خصوص بیمارستان هاي جدید االحداث استفاده از سیستم تهویه مطبوع ضروري است-تبصره

.از استقرار گلدانهاي خاکدار در کلیه اتاق هاي بیماران خودداري گردد

کف کلیه اتاق ها و راهروها در بخش ها بایستی بطور مرتب در هر نوبت کاري نظافت و سپس با تی آغشـته  
. به محلول مناسب ضدعفونی گردد

کلیه توالتها،دستشویی ها و حمام هاي بخش ها بایستی بطور مرتب و حـداقل در دو نوبـت کـاري و روزانـه     
.تمیز و ضدعفونی گردد

عوامـل  ) روزانـه (ر کارشناس بهداشت محیط شـاغل در بیمارسـتان کـه بطـور مسـتمر      وجود حداقل یک نف
.بهداشت محیطی بیمارستان را کنترل نماید ،ضروري است

دانشـکده مربوطـه بـراي    /هنگام صدور پروانه تاسـیس و بهـره بـرداري تاییدیـه معاونـت بهداشـتی دانشـگاه       
بیمارستان ضرورت دارد 

 .
. هداشت محیطی ابالغی از طرف وزارت الزم االجر می باشد کلیه دستورالعمل هاي ب

بیمارستان باید داراي سردخانه جسد با فضاي کافی جهت نگهداري اجساد باشد و محل سردخانه -24ماده 
کف شور و سیستم فاضالب مناسب بوده و تجهیزات الزم جهت شستشوي منظم –باید داراي تهویه مناسب 

. ف و دیــــوار هـــا تـــا ســــقف کاشـــی قابــــل شستشـــو باشــــد    کـــ .آن وجـــود داشـــته باشــــد   



همچنین محل آن دور از دسترس و دید بیماران و مراجعین و دور از محل نگهداري مواد غذایی و آشپزخانه 
باشد و تردد آمبوالنس حمل جسد به آسانی و در مسیري غیر از ورود و خروج بیماران و همراهان صورت 

. پذیرد

صاصی بخش هاي اتاق عملشرایط اخت:فصل نهم 

اتاق هاي عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر اتاق ها ،بایستی داراي شرایط ویژه به شـرح  -25ماده 
: ذیل باشد 

در کلیه قسمت هاي اتاق عمل باید سالم ،بدون درز و شکاف و جنس آن از کف پوش مناسـب و  -کف: الف 
و در فضا پخش نگردد و نیز غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو بوده و به گونه اي باشد که ذرات از آن جدا 

. محل اتصال کف به دیوار بدون زاویه باشد 

دیوارها باید تا سقف کاشی کاري و رنگ کامالً روشن ،سـالم ، بـدون درز و شـکاف و تـرك خـوردگی و      : ب 
. مقاوم به مواد ضدعفونی کننده و پاك کننده باشد 

. الم ، بدون درز و شکاف و ترك خوردگی و به رنگ روشن و قابل شستشو باشد سقف س: ج 

سانتی متـر از فضـاهاي   20می بایستی بوسیله حفاظی به ارتفاع ) خط قرمز(ورودي به بخش اتاق عمل : د 
. طرفین جدا شود

. کلید و پریزهاي برق ضد جرقه و داراي اتصال زمین باشند: ح 

یی با شرایط بهداشتی به تعداد کافی در مجموعه اتاق هاي عمل قبـل از اتـاق رخـتکن و    توالت و دستشو: و 
. خط قرمز در نظر گرفته شود

. قفسه هاي لباس اتاق عمل بایستی داراي شرایط بهداشتی بوده و براي کل پرسنل اتاق عمل مجزا باشـد : ز
-24درصد و دماي خشـک بـین   50-60هوا بطور مرتب با روش مناسب تهویه و رطوبت نسبی آن بین: ط 
. درجه سانتی گراد باشد20

. اتاق عمل بایستی بطور مرتب و به روش مناسب ضد عفونی گردد: ي 



محل رختکن جراح و کادر پرستاري و تکنسین ها ضمن برخورداري از شرایط بهداشتی و رعایت موازین : ك 
. اشداطباق باید داراي کمد لباس انفرادي و دوش نیز ب

بخـش  (CSRوجود اتاق وسایل استریل با قفسه هاي مورد لزوم جهت نگهداري وسایل رسیده از بخـش  : ل
. الزامی است) استریلیزاسیون مرکزي 

جهت نگهداري وسایل تمیز کننده و تجهیزات مکانیکی نظافت ،مـواد پـاك کننـده و ضـدعفونی کننـده      : م 
.در نظر گرفته شود،بایستی اتاق مخصوص با شرایط بهداشتی 

وجود یک محل شستشوي مجهز به سیستم آب گرم و سرد و تسهیالتی براي تمیز کردن و ضدعفونی کردن 
.پوتین ها ،چمکه ها و کفش ها و تی الزامی است 

. اتاق استراحت کادر اتاق عمل بایستی در قسمت رختکن هاي محوطه بخش اتاق عمل مسـتقر گـردد   ) ص
ها،دستشوئی ها و حمام هاي اتاق عمل بایستی بطور مرتب و روزانه حداقل دو مرتبه با مواد کلیه توالت ) ع 

. ضد عفونی کننده مناسب گند زدایی گردد 

.سینک اسکراپ براي خانم ها و آقایان باید جدا باشد) ف

تی سایر بخش کلیه شرایط،استانداردهاي ساختمانی و ایمنی ساختمان ،تجهیزات پزشکی و بهداش-26ماده 
. ها براساس ضوابط وزارت خواهد بود

. کلیه بیمارستان ها موظفند ضوابط و دستوالعمل جدید صادره از سـوي وزارت را رعایـت نماینـد   -27ماده 
تمدید پروانه هاي تاسیس بر اساس این آئـین نامـه و سـایر ضـوابط وزارت بـوده و تمدیـد پروانـه        -28ماده

ا و بخش هاي پاراکلینیک بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشـکی و سـایر   مسئوالن فنی بیمارستان ه
ــود        ــد بـ ــه خواهـ ــین نامـ ــن آئـ ــتمر در ایـ ــاي مسـ ــارت هـ ــه نظـ ــده از جملـ ــین شـ ــوابط تعیـ . ضـ

تمدید پروانه تاسیس بیمارستان هر پنج سال بر اساس ضوابط مذکور می باشد و حداکثر زمان براي : تبصره 
.اصالح شش ماه خواهد بود

بازرسان و مسئوالن نظارت هنگـام ارزشـیابی و ارزیـابی بیمارسـتان و بازدیـدهاي دوره اي خـود       -29ماده 
. موظفند موارد مندرج در این آئین نامه را مورد توجه قرار دهند 

شرایط ارزشیابی: فصل دهم 



. ربوطه مشخص می گـردد درجه ارزشیابی بیمارستان ها طبق ارزشیابی سالیانه بر اساس ضوابط م-30ماده 
8آئـین نامـه اجرایـی مـاده     23چنانچه نتیجه ارزشیابی سالیانه زیر استاندارد باشد بر اساس مـاده  –تبصره 

عمل و در صورت لزوم بیمارستان 1367قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 
. تعطیل خواهد گردید 

ــاده  ــد داراي-31مـ ــتان بایـ ــد    بیمارسـ ــیابی باشـ ــوابط ارزشـ ــدرج در ضـ ــال منـ ــاي فعـ ــه هـ . کمیتـ
تعیین عالئم و نشانه هاي عمومی داخل محوطه بیمارستان ،راهروهـا،بخش هـا،نحوه شناسـایی و    -32ماده 

. مطـابق ضـوابط و دسـتورالعمل هـاي وزارت خواهـد بـود      . . . تفکیک پرسنل،بیماران ،کارکنان پشتیبانی ،و 
تخلفات: فصل یازدهم 

از ضـوابط  . . . چنانچه مسئوالن بیمارستان اعم از موسس یاموسسان،مسئول یا مسـئوالن فنـی و   -33ده ما
تعیین شده دراین آئین نامه و یا دستورالعمل هاي ابالغی توسط وزارت تخطی نماید بـه ترتیـب زیـر رفتـار     

: خواهد شد

دانشـکده ذیـربط   /وزارت یـا دانشـگاه  بار اول تذکر باقید موضوع در صورتجلسه بازرسـی محـل توسـط    : الف 
دانشکده ذیربط /بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه: ب 

دانشـکده  /تنزل یک درجه ارزشیابی بیمارستان در صورت عدم توجه به سه نوبت تـذکر کتبـی دانشـگاه   : ج 
. مربوطه و اعالم موضوع به سازمان هاي بیمه گر

زشیابی بصورتی باشد که در هر سه ماه یکبار درجه ارزشیابی یک درجه تنـزل  در صورتیکه نتیجه ار: تبصره 
. مقـدور خواهـد بـود   27یابد تا وقتی زیر اسـتاندارد قـرار گیـرد تعطیلـی بیمارسـتان مطـابق تبصـره مـاده         

در صورت تکرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطارهاي قبلی چنانچه اعمال انجام شده در قالـب قـانون   : د 
قانون یاد شده و در سـایر  11باشد،موضوع به کمیسیون ماده ) درمانی-در امور بهداشتی(تعزیرات حکومتی 

. موارد موضوع به محاکم عمومی احاله خواهد شد 

در صورت تکرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطارهاي قبلی چنانچه اعمال انجام شده در قالـب قـانون   : د 
قانون یاد شده و در سـایر  11باشد،موضوع به کمیسیون ماده ) درمانی-مور بهداشتیدر ا(تعزیرات حکومتی 

. موارد موضوع به محاکم عمومی احاله خواهد شد 

روش هاي اجرایی تصمیمات کمیسیون مزبور و آراء محاکم قضایی در کمیسیون قانونی مطـرح و  -1تبصره 
. جهت اجرا به واحدهاي ذیربط ابالغ می گردد



دانشکده ها و بازرسان مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی و آئـین نامـه و   /دانشگاه-2ره تبص
دستورالعمل هاي مربوطه بطـور مشـخص در صـورت جلسـات و مکاتبـات قیـد و رونوشـت آن را بـه وزارت         

. منعکس نمایند

،وزارت 1333ی مملکتی مصوب سـال  آئین نامه اجرایی قانون تمرکز موسسات صح4مطابق ماده -34ماده 
مجاز است که هر یک از موسسات درمانی و تشخیصی کشور را هر زمان الزم باشد مورد بازرسـی قـرار داده   

دانشـکده  /مسئوالن بیمارستان مکلفند که هر نوع اطالعات الزم را در دسترس بازرسان وزارت و یا دانشـگاه  
و اداره موسسه درمانی نقصی مشاهده و گزارش شد، مکلف به رفـع  قرار دهند و چنانچه در وسایل ،لوازم،بنا 

در صورت تسامع مسئولین بیمارستان چنانچه وزارت تشخیص دهـد کـه عـدم اجـراي امـور      . آن می باشند 
درمانی می شود می تواند بعـد از اخطـار کتبـی ،دسـتور تعطیلـی      –مذکور موجب بروز مشکالت بهداشتی 

هد و در صورت عدم توجه بیمارستان ،درخواست لغـو دائـم پروانـه تاسـیس را از     موسسه تا رفع نواقص را بد
. مراجع ذیصالح نماید

قـانون  24تبصره جایگزین آئین نامه هاي قبلی و به استناد مـاده  36ماده و 35این آئین نامه در -35ماده 
در تـاریخ  ) با اصالحات بعدي(1334مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 

به تصویب رسید و با رعایت آئین نامه تاسیس مطب مصوب هیأت وزیـران و قـوانین سـازمان    24/12/1383
با ابالغ این آئین نامه ،آئین نامـه هـاي قبلـی مـرتبط باتاسـیس      . نظام پزشکی و سایر مقررات قابل اجراست

.بیمارستان ملغی می گردد 


