
مجموعه آئین نامه هاي

تاسیس 

مرکزجراحی محدود وسرپائی



:تعاریف ) فصل اول 

/ بـه دانشـگاه   "وزارت “ دراین آئین نامه بـه اختصـاروزارت بهداشـت ، درمـان وآمـوزش پزشـکی       -1ماده 

بـه کمیسـیون تشـخیص    "دانشـکده / دانشـگاه  "دانشکده هاي علوم پزشکی وخـدمات بهداشـتی درمـانی    

ب قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ، داروئی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصـو 20امورپزشکی موضوع ماده 

"ومسـئول فنـی   ) تاسـیس (به پروانه هاي بهره بـرداري  "کمیسیون قانونی"واصالحات بعدي 1334سال 

گفته مـی  "مرکز "و به مرکز جراحی محدود وسرپائی "موسس "به موسس حقوقی "پروانه هاي قانونی

. شود

ازانجـام جراحـی ،   مرکزجراحی محدود وسرپائی به موسسـه اي اطـالق مـی گـردد کـه بیمـارپس       -2ماده 

.قادربه ترك آن باشد) ساعت24کمتراز(حداکثردرطول چند ساعت 

جراحی محدود وسرپائی اعم ازجراحی مینوروماژوربه آن دسته ازاعمال جراحی گفته می شود کـه  -3ماده 

.قابل ترخیص باشد2بیمارپس ازجراحی واتمام مراقبت هاي بیهوشی با رعایت مفاد ماده 

هاي تخصصی درهرمرکزشامل رشته هائی است که مورد تاییـد وزارت بـوده ودرپروانـه بهـره     رشته -4ماده 

.مرکزقید می گردد) تاسیس(برداري 

:شرایط تاسیس وبهره برداري ) فصل دوم 

:شرایط متقاضیان تاسیس ) الف 

ویب اجازه تاسیس مرکزمنحصرا بـه شـرکتهاي تعـاونی خـدمات بهداشـتی درمـانی ، پـس ازتصـ        –5ماده 

:کمیسیون قانونی واخذ موافقت اصولی ازوزارت باشرایط ذیل داده می شود 

عضویت حداقل یکنفرمتخصص ازگروههاي جراحی یا بیهوشی درشرکت تعـاونی خـدمات بهداشـتی    -1-5

.درمانی الزامی است



ــزداده        -2-5 ــیس مرک ــه تاس ــک پروان ــیش ازی ــانی ب ــتی درم ــدمات بهداش ــاونی خ ــرکت تع ــه هرش ب

.این آیین نامه براي موسس الزامی است47و  رعایت ضوابط مندرج درماده نمی شود

:شرایط بهره برداري ) ب 

:جهت تاسیس ، بهره برداري وفعالیت مرکزباید به شرح ذیل اقدام گردد-6ماده 

دانشکده مربوطه به همراه مدارك الزم/درمان دانشگاه/ تسلیم درخواست به معاونت سالمت-1

موافقت اصولی ازوزارت ، طبق ضوابط ومقررات مربوطهاخذ -2

:ارائه مدارك طبق ضوابط وزمان بندي ابالغی وزارت شامل -3

درمان دانشگاه وتائید اولیه توسط / معرفی مکان مرکز و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت سالمت -1-3-6

داره امور پروانـه هـاي وزارت وسـپس تائیـد     معاونت درمان وبهداشتی براساس ضوابط موجود وارسال آن به ا

.نهایی توسط دفترمدیریت منابع فیزیکی ومجري طرحهاي عمرانی ومرکزسالمت محیط وکاروزارت

احداث یا بازسازي ساختمان وتجهیزآن وتائید اجـراي نقشـه هـا توسـط کارشناسـان دفترفنـی       -2-3-6

ومعاونت بهداشتی دانشگاه

.ت مرکزمطابق استاندارد هاي مربوطه وزارتارائه لیست تجهیزا-3-3-6

.معرفی پرسنل، پزشکان ومسئولین فنی همراه با مدارك آنان براي کلیه نوبت هاي کاري-4-3-6

ارائه تصویرمصدق تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسـمی  -5-3-6

یا عادي معتبربا پالك ثبتی به همراه تصویرمصدق سند مالکیـت یـا رضـایت نامـه مالـک بـا گـواهی امضـاء         

.محضري

.ارائه گواهی عدم خالف وپایان کارمعتبرازشهرداري-6-3-6

/ داد رسمی حداقل یک ساله مبنی برپشتیبانی کامـل بیمارسـتان مـورد تاییـد دانشـگاه      ارائه قر-7-3-6

دانشکده ازمرکز، که داراي رشته هاي مندرج درپروانه مرکزباشـد ودرقـرداد مـذکور، شـرح ونحـوه همکـاري       



بـدیهی  . تشریح و وظایف طرفین درقبال بیماران ارجاعی وپشتیبانی کامل بیمارستان مشـخص شـود  "کامال

.دانشکده مربوطه الزامی است/ است پس ازانقضاي مدت قرداد مذکور، تجدید وتسلیم آن به دانشگاه 

تهیه یک دستگاه آمبوالنس با معرفی خدمه وتجهیزات آن که بـه تاییـد مرکزمـدیریت حـوادث     -8-3-6

.وفوریتهاي پزشکی معاونت سالمت رسیده باشد

.بررعایت مفاد این آیین نامه وکلیه دستورالعملهاي وزارتارائه تعهد محضري موسس مبنی -9-3-6

.اعالم نام ونشانی دقیق مرکز-3-6–10

.ومسئولین فنی ازوزارت) تاسیس(اخذ پروانه بهره برداري -11-3-6

.دانشکده مربوطه/ آغازفعالیت واعالم شروع به کارمرکزبه دانشگاه -123-6

وپروانـه هـاي مسـئولین فنـی پـس ازتائیـد       ) تاسـیس (وانه بهره برداري صدورموافقت اصولی وپر-1تبصره 

.صالحیت توسط کمیسیون قانونی با وزارت خواهد بود

مدت اعتبار، تمدید یا لغوموافقت اصولی مطابق مفاد قرداد تاسیس منعقده بین موسـس ووزارت  -2تبصره 

دانشـکده وتائیـد کمیسـیون    / دانشـگاه  وتمدید آن ، مشروط به ارائه گزارش پیشرفت کارتائید شـده توسـط  

.قانونی می باشد

شروع هرگونه عملیات ساختمانی قبل ازاخذ موافقت اصولی وتائید نقشه ها توسط وزارت، ممنوع -3تبصره 

.بوده ومسئولیت آن به عهده متقاضیان می باشد

.وع استکاروارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه هاي قانونی ممنشروع به-4تبصزه 

.پزشکان عمومی میتوانند به عنوان مسئول فنی دراین مراکزفعالیت نمایند–7ماده 

بـراي ارائـه   "دراتاق عمل، منحصراARM-Cوجود واحد آزمایشگاه درمرکزودستگاه رادیولوژي   -8ماده 

ی واحـد  خدمات به بیماران مرکزدرمواقع اورژانس ، الزامـی بـوده وموسـس موظـف بـه معرفـی مسـئول فنـ        

ضـمنا  . آزمایشگاه وعقد قرداد با نزدیکترین بیمارستان جهت تقبل مسـئولیت فنـی رادیولـوژي خواهـد بـود     

.پذیرش بیماران خارج ازمرکز در واحد آزمایشگاه ورادیولوژي ممنوع می باشد



تایید اداره کل امور آزمایشگاههاي تشخیص طبی و تایید صالحیت مسئول فنی توسط کمیسـیون :تبصره 

.مربوطه براي واحد آزمایشگاه الزامی است20ماده 

محل، فضاي فیزیکی، ساختمان، تجهیزات ونیروي انسانی مورد نیازمرکزبراساس ضوابط ایـن آئـین   -9ماده 

نامه واستاندارد ها ودستورالعمل هاي مربوطه باید قبل ازشـروع بـه کـار مرکـز، توسـط کارشناسـان ذیـربط        

) تاسـیس (ازرسی ، ارزیابی وتائید قرارگیرد، درغیراینصـورت پروانـه بهـره بـرداري     دانشکده مورد ب/ دانشگاه 

.صادرنخواهد شد

.تخت میباشد10تعداد تخت هاي بستري مرکز، حداکثر-10ماده 

.زمان فعالیت مرکز، بصورت شبانه روزي خواهد بود–11ماده 

نیازمرکزواتـاق هـاي عمـل آن بـا توجـه بـه رشـته        تجهیزات پزشکی مصرفی وغیرمصرفی مورد –12ماده 

.تخصصی واعمال جراحی مربوطه باید براساس استاندارد وضوابط تعیین شده باشد

درصورت اشتغال کادرپزشکی وپیـرا پزشـکی مرکزدردسـتگاههاي لشـکري، دولتـی وموسسـات       –13ماده 

یرساعات اداري موظـف، درایـن مراکزبـه    وابسته به دولت، این افراد حداکثرمی توانند دریک نوبت کاري ودرغ

.کاراشتغال یابند

.اشتغال اعضاء هیئت علمی درساعات اداري دراین مراکزممنوع میباشد-1تبصره 

اشتغال اعضاء هیئت علمی تمـام وقـت درکلیـه سـاعات اداري وغیـراداري درایـن مراکزممنـوع        -2تبصره 

.میباشد

ري براي کلیه پزشـکان عمـومی، متخصـص وکادرپیراپزشـکی     رعایت فعالیت حداکثر دونوبت کا–14ماده 

غیرشاغل دردستگاههاي لشکري، دولتی وموسسات وابسته به دولت ، که درمرکزفعالیـت مـی کننـد الزامـی     

.است وشاغلین مذکورمجازبه اشتغال همزمان درسایرمراکزوموسسات پزشکی وحرف وابسته نمی باشند 

:اتی ضوابط ساختمانی وتجهیز) فصل سوم 

:رعایت ضوابط ساختمانی وتجهیزاتی ذیل، درمرکزضروري می باشد –15ماده 



: ضوابط ساختمانی ) الف 

مترمربع درشهرهاي بـا  500ساختمان مرکزباید مستقل ومطابق نقشه هاي پیشنهادي برمبناي متراژحداقل 

.باشدمترمربع درسایرشهرها وشهرستانها 400نفر و1/ 000/ 000جمعیت بیش از

درصورتیکه ساختمان مرکزبیش ازیک طبقه باشد بایـد مجهزبـه آسانسـوربیماربربوده وموقعیـت     -1تبصره 

درب ورودي مرکزجهت انتقال بیمار، تردد آمبوالنس ودرمواقع اضـطراري جهـت تـردد ماشـین هـاي آتـش       

.نشانی، ازطریق یکی ازخیابانهاي اصلی یا فرعی تا محل استقرارآسانسورمناسب باشد

:حداقل فضاهاي مورد نیازمرکزطبق ضوابط ابالغی وزارت-2تبصره 

محل -اتاق هاي عمل–اتاق معاینه –اتاق مدیریت ومسئول فنی -مدارك پزشکی وبایگانی–واحد پذیرش 

-واحـد آزمایشـگاه  -اتاق تریتمنـت -اتاقهاي بستري-واحد مراقبت هاي بعد ازعمل–مناسب براي اسکراب 

–آبدارخانـه  -اتاق استراحت پرسنل-اتاق استراحت پزشک-اتاق استریل فرعی-CSRاتاق -CPRاتاق  

-محـل اسـتقرار همراهـان بیمـار    -محـل سـروغذا  -رختکن جداگانه براي پرسنل خانم وآقـا –رختشویخانه 

–ه محـل تـی شـوئی مجـزا درهرطبقـ     –انباردارو وتجهیـزات  -انبارکثیف-انبارتمیز-سرویسهاي بهداشتی

اتاقک نگهـداري موقـت وبـی    –محلی مناسب جهت استقرارراننده -پارکینگ مناسب جهت پارك آمبوالنس

.خطرسازي زباله درمحلی مناسب ودورازفضاهاي درمانی

براي مراکزتک تخصصی  یک اطاق عمل استاندارد وبراي مراکزچنـد تخصصـی حـداقل دواطـاق     -3تبصره 

.اتاق جهت حداکثرده تخت بستري الزامی استعمل متناسب با تخصص هاي موجود وسه

یک تخت بیشـترازتختهاي اتـاق   ) خاص اتاق عمل(تعداد تختهاي واحد مراقبت هاي بعد ازعمل -4تبصره 

.عمل خواهد بود

سایرضوابط مربوط به فضاي ساختمانی وتهیـه نقشـه، مطـابق اسـتاندارد هـا ودسـتورالعملهاي       –5تبصره 

.ی ومجري طرحهاي عمرانی ومرکزسالمت محیط وکارخواهد بوددفترمدیریت منابع فیزیک



: ضوابط تجهیزاتی ) ب 

ــدازعمل   - ــاي بع ــدمراقبت ه ــل وواح ــاق عم ــل   : ات ــاق عم ــتاندارد ات ــزات اس ــود تجهی ــاي (وج مانیتوره

الکتروکــاردیوگرافی، پــالس اکســیمتري ، دســتگاه انــدازه گیــري فشــارخون شــریانی دســتی یــا اتوماتیــک، 

، واحد ) براي اقدامات الپاروسکوپیEtco2انتهاي بازدمی و CO2جه حرارت وگوشی جلوي قلبی مانیتوردر

.مراقبت هاي بعد ازعمل وبخش، طبق آخرین دستورالعمل هاي ابالغی وزارت ضروري است

.سایرتجهیزات الزم باید براساس نوع عمل هاي انجام شده درمرکزتهیه وتامین گردد-تبصره

:ضوابط بهداشتی ) فصل چهارم 

رعایت کامل ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل مرکزسالمت محیط وکاربه شرح ذیل ضروري –16ماده 

:است 

کف ساختمان باید سالم ، بادوام وقابل شستشو، غیرقابل نفوذ نسبت به آب ، بدون ترك بوده وکف اتاقها -1

.اتاقهاي عمل با شیب به سمت کف شوي باشد/ بجزاتاق 

به گونه اي که ذرات ازآن (اتاقهاي عمل باید ازجنس کف پوش مناسب وآنتی استاتیک / کف اتاق –تبصره 

، غیرقابل نفوذ نسبت به آب ، مقاوم درمقابل شستشو وبدون کف شوي بوده )جدا نگردد و درفضا پخش نشود

.ومحل اتصال کف به دیوار بدون زاویه باشد

روشـن ، سـالم وبـدون درزوشـکاف وتـرك      "کاشی کاري وبه رنگ کـامال دیواراتاق عمل باید تازیرسقف-2

.خوردگی ومقاوم به مواد ضد عفونی کننده وپاك کننده باشد

سانتیمترازجنس مقاوم وغیرقابل نفـوذ بـه آب   10دیوارسایرقسمت ها باید داراي قرنیز به ارتفاع حداقل -3

.وقابل شستشو باشد

قد شکستگی ، بدون درز، شکاف ، ترك خوردگی وبه رنـگ روشـن وقابـل    سقف اتاق عمل باید سالم ، فا-4

.شستشو باشد

.مترکاشی کاري یا سنگ کاري باشد80/1دیواراتاق بستري ومعاینه تا ارتفاع -5



.و رختشویخانه باید تا زیرسقف کاشی کاري باشدCSRدیوارآبدارخانه ، -6

.هزبه تور سیمی ضد زنگ باشددرب وپنجره باید سالم وپنجره هاي بازشومج-7

با قابلیـت ایجـاد فشـارهواي مثبـت     (Exhaust fanاتاقهاي عمل باید فاقد پنجره وداراي / اتاق –تبصره 

.باشد) دراتاق عمل 

سیستم سرمایش وگرمایش باید به گونه اي باشد که ضمن فراهم نمودن برودت وحرارت، قادربـه تهویـه   -8

.اخل ساختمان جلوگیري شودنیزبوده تا ازآلودگی هواي د

.لزوم رعایت ضوابط بهداشتی درآشپزخانه ، آبدارخانه ومحل سروغذاي پرسنل -9

.لزوم رعایت ضوابط بهداشتی دررختشویخانه وتفکیک لنژکثیف وعفونی ازتمیزوغیرعفونی-10

آب مصرفی باید ازشبکه هاي عمومی آب آشامیدنی شهرتامین شود یا داراي شـبکه آب خصوصـی بـا    -11

رعایت استاندارد هاي آب آشامیدنی کشوربوده وهمچنین داراي مخـزن ذخیـره آب بـه میـزان کـافی باشـد       

. وکنترل هاي بهداشتی درمورد مخازن ذخیره آب صورت گیرد

نظر فنی وبهداشتی به گونه اي باشد کـه سـطوح، خـاك، آبهـاي     سیستم جمع آوري ودفع فاضالب از-12

سطحی وزیرزمینی را آلوده نکند، بند پایان وجوندگان به آن دسترسی نداشـته باشـند، مـتعفن وبـد منظـره      

نباشد وخروجی فاضالب با استاندارد هاي محیط زیست وضـوابط ودسـتورالعملهاي ارسـالی وزارت مطابقـت     

.ونتهاي بهداشتی باشدداشته ومورد تایید معا

جمع آوري زباله وپسماند هاي عفونی درکیسه هاي زباله زرد رنگ با برچسب شناسائی ، زبالـه هـاي   –13

وتبدیل زباله هاي عفـونی بـه   ) Safetay box(نوك تیزوبرنده درظروف سربسته غیرقابل دسترسی مجدد 

.عادي ضروري است

ازمرکزسالمت محیط وکاردرخصوص چگونگی تفکیـک، جمـع   رعایت کامل بخشنامه هاي صادره -1تبصره

.آوري ونگهداري ودفع پسماندها الزامی است

بـراي  ...) تصفیه حرارتی مرطـوب یـا خشـک نظیراتوکالوومـایکروویو و    (دارا بودن فناوري غیرسوز-2تبصره 

.تبدیل زباله هاي عفونی به عادي الزامی است



اله که باید داراي سنگ مقاوم ویا کاشی کاري تا زیرسقف وقابـل  درنظرگرفتن اتاق نگهداري موقت زب–14

شستشو، کف غیرقابل نشت، محکم وداراي امکانات تخلیه وزهکشی مناسب فاضالب ودورازآشـپزخانه واتـاق   

.نگهداري مواد غذایی، خارج ازفضاي درمانی وقابل قفل نمودن باشد

قابل شستشووضدعفونی کردن وضد زنگ با درپوش وپدال زباله دان باید به تعداد کافی ازجنس مقاوم، –15

.وکیسه زباله مناسب درمرکزموجود باشد

مترمربـع بـا کـف مقـاوم ، قابـل شستشـو، کاشـیکاري یـا         1/ 5وجود اتاقک تی شوئی با حداقل متراژ-16

عمـق  سرامیک تا زیرسقف مجهزبه شیرمخلوط آب گرم وسرد، تی آویز، حوضچه داراي کفشوي فاضالبرو بـا 

cm60      تهویه مجزا، قفسه موادگند زدا وپاك کننده یا استفاده ازتی شـوي پرتابـل بـا درنظرگـرفتن فضـاي

.مناسب براي نگهداري تی شوي 

.رعایت ضوابط بهداشتی براي سرویس هاي بهداشتی کارکنان وبیماران–17

.آقا وخانم به تعداد مناسبدرنظرگرفتن سرویسهاي بهداشتی مجزا براي پرسنل ومراجعین به تفکیک-18

مترمربـع ،  50کیلوگرمی براي هر4تامین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزي ویا حداقل یک کپسول -19

.همراه با هشداردهنده حریق مناسب

.تامین نوروتهویه مناسب –20

....وکشت ازاتاق عمل، اتاق هاي بستري، واحد مراقبتهاي بعد ازعمل ، اسکراب انجام –21

رعایت ضوابط ایمنی وبهداشتی جهت واحد هاي آزمایشگاه واسـتفاده ازدسـتگاه رادیولـوژي براسـاس     –22

.دستورالعمل هاي وزارت الزامی است 

.براي شاغلین ) معاینات دوره اي و واکسیناسیون (تشکیل پرونده هاي پزشکی –23

.جهت پرسنلی که با مواد غذائی سروکاردارندرعایت ضوابط بهداشتی پرسنل وداشتن کارت بهداشتی –24

.وجود دستورالعمل اورژانس به منظورمقابله با سوانح درشرایط اضطراري –25



اتاقهاي عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی مذکوربایستی داراي شرایط ویژه بـه شـرح ذیـل    / اتاق –٢۶

:باشد 

سانتیمترازفضـاي طـرفین   20قرمزوبوسیله حفاظ به ارتفاع ورودي بخش اتاق عمل باید با ایجاد خط–الف 

.جدا شود

.کلید وپریزهاي برق ضد جرقه وداراي اتصال زمین باشد-ب

توالت ودستشوئی با شرایط بهداشتی به تعداد کافی درمجموعه اتاقهاي عمل، قبل ازاتاق رختکن وخط –پ 

.قرمزایجاد شود

کنسین ها ضمن برخورداري ازشرایط بهداشتی ورعایـت مـوازین   محل رختکن جراح وکادرپرستاري وت–ت 

.انطباق باید داراي قفسه لباس انفرادي وحمام باشد

.قفسه هاي لباس استریل اتاق عمل باید داراي شرایط بهداشتی باشد–ث 

بخـش  (CSRوجود اتاق وسایل استریل با قفسه هاي مورد لزوم جهت نگهداري وسایل رسیده ازبخش -ج

.الزامی است) ستریلیزاسیون مرکزي ا

ــین     –چ  ــبی آن ب ــت نس ــود ورطوب ــه ش ــب تهوی ــا روش مناس ــب ب ــه طورمرت ــد ب ــل بای ــاق عم ــواي ات ه

.درجه سانتیگراد باشد وبطورمرتب ضد عفونی گردد20–24درصد ودماي خشک بین 50–60

رالعملهاي ارسـالی وزارت  رعایت کلیه اصول بهداشت محیط وحرفه اي براساس آخرین ضوابط ودستو–27

.الزامی است

:ضوابط پرسنلی ) فصل پنجم 

:مرکزباید داراي حداقل پرسنل فنی واداري به شرح ذیل باشد –17ماده 

یک نفرمتخصص جراحی درهریک ازرشته هاي جراحی عمومی، ارولـوژي، ارتوپـدي، زنـان وزایمـان،     –الف 

هاي جراحی مورد تائید وزارت مطابق ضـوابط ایـن آیـین    گوش وحلق بینی، چشم ، مغزواعصاب وسایررشته 

.نامه با توجه به نوع فعالیت وبرنامه مرکز



.یک نفرمتخصص بیهوشی براي هرنوبت کاري-ب

.نفرپزشک عمومی براي هرنوبت کاريیک-پ

.یک نفرمتخصص داخلی به عنوان مشاور-ت

.تخصصی مربوطه استفاده نمایدهرمرکزبا توجه به نوع فعالیت ، باید ازوجود مشاورین-ث

نفرخواهند بود که عبارتند ازیـک نفرتکنسـین اتـاق عمـل، یـک      3پرسنل هرنوبت کاري اتاق عمل مرکز-ح

.نفرکاردان و یا مقاطع باالتررشته بیهوشی ویک نفربهیار

.حداقل یک نفرکاردان یا مقاطع باالتررشته بیهوشی درواحد مراقبت هاي بعد ازعمل–ج 

.داقل یک نفرکارشناس پرستاري براي پوشش دادن اتاق هاي عمل ح-چ 

.بکارگیري بهیاردرواحد مراقبت هاي بعد ازعمل ممنوع است–تبصره 

ویـک نفربهیارکـه   ) حـداقل سـه نفـر   (پرسنل بخش بستري عبارتند ازیک نفرپرستاربه ازاي هرسه تخت -خ

.درکلیه ساعات فعالیت مرکزباید دربخش حضورداشته باشد

.پرسنل آزمایشگاه با ضوابط اداره کل آزمایشگاههاي تشخیص طبی کشور-د

.حداقل یک نفرکاردان یا کارشناس رادیولوژي -ذ

.کارشناس مدارك پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشکی وبایگانی / یک نفرکاردان -ر

.یک نفرمسئول پذیرش واطالعات -ز

.محیط بصورت پاره وقت جهت نظارت بهداشتی یک نفرکاردان یا کارشناس بهداشت-ژ

درهرنوبت کاري براي پوشـش دادن اتـاق هـاي عمـل ، واحـد      ) نظافتچی وبیماربر(نفرخدمه 3حداقل -س

.مراقبت هاي بعد ازعمل وبستري

.یک نفرنگهبان برحسب ضرورت-ش

مسئول یا مسئولین فنی وپزشکان رعایت آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب دربکارگیري –تبصره 

.مرکزالزامی است



:وظایف موسس ) فصل ششم 

:اهم وظایف موسس بشرح ذیل می باشد –18ماده 

)شب -عصر–صبح (معرفی مسئول فنی براي مرکزجهت تمام نوبت هاي کاري -1

تعویض وي را با معرفی فرد درصورت استعفاء یا پایان مدت قرداد مسئول فنی ، موسس میتواند –1تبصره 

ایـن آئـین نامـه درایـن خصـوص      33و32واجد شرایط درخواست نماید ورعایت شرایط مندرج درماده هاي 

.الزامی است

.حداقل مدت قرارداد مسئول فنی دوسال است–2تبصره 

.دانشکده براساس ضوابط  این آئین نامه/ معرفی پرسنل شاغل درمرکزبه دانشگاه -2

دانشکده مربوطه مبنی برعدم ممنوعیت قانونی اشـتغال  / درمان دانشگاه / خذ تائیدیه ازمعاونت سالمت ا-3

.که درمرکزفعالیت می کنند) عمومی ومتخصص(درمرکز، براي کلیه پزشکان 

تامین تجهیزات وملزومات پزشکی وداروئی وغیره براساس دستوالعملهاي مربوط براي مرکزبه نحوي که ، -4

.بتواند به فعالیت خود طبق استاندارد هاي مربوطه ادامه دهدمرکز

.رعایت کلیه ضوابط ، مقررات ، دستورالعملها وتعرفه هاي مصوب مراجع ذیصالح قانونی-5

.اجراي نظرات وپیشنهادات مسئولین فنی مرکزدرامورپزشکی وفنی براساس ضوابط مربوطه -6

مرکزجهت ارائـه خـدمات مطلـوب وجلـب رضـایت بیمـاران ورعایـت        برنامه ریزي وسازماندهی مناسب -7

.منشورحقوق بیماران 

.نظارت برحسن اجراي استاندارد هاي مربوطه -٨

رفع نواقص وایراد هاي مرکزدرمدتی که توسط کارشناسان وزارت ویا دانشگاه یا مسئولین فنـی مربوطـه   -9

.اعالم می گردد

:فنی وظایف مسئولین ) فصل هفتم 

:اهم وظایف مسئولین فنی مرکزعبارت است از-19ماده 



.حضورفعال درساعتهاي تعیین شده درمرکزوقبول مسئولیتهاي مربوطه -1

نظارت برنحوه پذیرش وارائه خدمات تشخیصی ودرمانی توسط پزشـکان وپیـرا پزشـکان وسـایرکارکنان     -2

.ف مربوطه مرکزوابالغ تذکرات الزم به آنان درجهت اجراي وظای

.بررسی وتائید صالحیت کارکنان فنی شاغل درمرکزبراساس اصول این آئین نامه وضوابط قانونی مربوطه -3

تهیه وتنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف مرکزونظارت برانجام خـدمات درمـانی درسـاعتهاي تعیـین     -4

.شده

.هربخش ونیزداروهاي موجود درمرکزنظارت برکیفیت وقابلیت استفاده ومصرف تجهیزات وملزومات-5

.ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی وفوریتهاي پزشکی مرکز-6

نظارت برتهیه وتنظیم ونگهداري پرونده هاي پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده به مرکزوبررسی شـرح  -7

.علمی وفنی حال ودستورهاي پزشکی مندرج درآن وتذکربه مسئولین مربوطه درصورت تخطی ازموازین 

.نظارت برحسن اجراي بخشنامه ها ودستورالعمل هاي مصوب وزارت -8

مـاه  3تهیه وتنظیم لیست اعمال جراحـی انجـام شـده وگـزارش مربـوط بـه سـایرفعالیتهاي مرکـز، هـر         -9

.یکباروارسال آن به دانشگاه مربوطه 

ودرصـورت تخطـی موسـس ، اعـالم     ابالغ تذکرات فنی الزم به موسس مرکزوپیگیري اقدامات اجرائـی  -10

.مراتب به دانشگاه ذیربط 

نظارت وبررسی وضعیت بیماران اورژانسی ونحوه انجام اقدامات درمانی اولیه با همکاري کادرفنی مرکزو -11

.نظارت برروند اخذ پذیرش ازمراکزدرمانی مجهزبراي اعزام بیمار

رعایت واعمال کلیه قوانین ومقررات ودستورالعملهاي وزارت وموازین علمی وفنی ، اسـالمی واخالقـی   –12

.درمرکز

مسئولین فنی موظفند عالوه برانجام وظایف مربوطه ، نواقص وایراد هاي فنـی را عـالوه برموسـس بـه     –13

.اعالم دارند ) مسئول فنی صبح ( مسئول فنی رابط 



بات اداري با مراجع ذیصالح ، مسئول فنی شیفت صبح به عنوان مسئول فنـی رابـط   مسئول مکات–تبصره 

.خواهد بود

مسئول فنی رابط عالوه برمسـئولیتهاي مربـوط بـه نوبـت هـاي کـاري خـود ، مسـئولیت همـاهنگی          –14

.سایرمسئولین فنی واجراي نظرات آنان را برعهده داشته وپاسخگوي مراجع قانونی خواهد بود

:سایرمقررات ) شتم فصل ه

پزشکان شاغل دراین مراکز، تنها مجازبه پذیرش ومعاینه بیماران ارجاع شده به مرکزجهت عمل –20ماده 

.بوده ومعاینه بیماران به طورمستقیم وبه صورت مطب دراین مراکزمجازنمی باشد

لیسـت اعمـال جراحـی    اعمال جراحی که پزشکان دراین مراکزمی توانند انجـام دهنـد ، طبـق    –21ماده 

.مجازودستورالعملهاي ابالغی وزارت خواهد بود

نگهداري داروهاي اورژانس ، بیهوشی ، انواع سرمها وداروهاي مسکن دراین مراکزمجازبوده وایـن  –22ماده 

مراکزپس  ازتحویل گرفتن محموله یک ماهه داروئی ، درقبال تسلیم فهرست داروهاي مصرفی با ذکراسـامی  

که براساس پروند ه هاي متشکله خواهد بود، می توانند محموله بعدي را دریافت دارند به نحوي کـه  بیماران 

.همیشه براي یک ماه دارودرمرکزموجود باشد

.ضوابط نگهداري ومصرف داروهاي مخدردرمرکز، همانند بیمارستانها بوده والزم االجراء است –تبصره 

روي بیماردرمرکزباید بیماران تحـت مشـاوره بیهوشـی قرارگرفتـه     قبل ازهرگونه عمل جراحی بر–23ماده 

.ودرصورت لزوم مشاوره هاي پزشکی انجام شود

مرکزباید براي رفع مشکل بیماران که ممکن است درحین ویـا بعـد ازعمـل بوجـود آیـد بایـک       –24ماده 

راي امکانـات الزم ازجملـه    کـه دا 6مـاده  -6-3-7دانشکده براسـاس بنـد   / بیمارستان مورد تایید دانشگاه 

CCU وICU         باشد  قرارداد رسمی منعقد نماید تـا بیمـاران مـذکور بـال فاصـله وبـدون قیـد وشـرط درآن

.بیمارستان بستري شوند



متخصصین مرکزمجازبه انجام عملهایی درمرکزمی باشـند کـه حـداکثرتوقف بیمـارپس ازعمـل      –25ماده 

ن بیمارانی دراین مراکزبایـد تحـت عمـل قرارگیرنـد کـه احتمـال       ساعت تجاوزننماید وهمچنی24جراحی از

خطرحین وبعد ازعمل برروي آنان حداقل ممکن باشد ، بیمارانی کـه بـدلیل داشـتن مشـکل درسـایرارگانها      

ریسک عمل جراحی درآنان باالست نباید دراین مراکزپذیرفته شوند، بیمارویا بستگان وي باید توانایی انجـام  

.زعمل را داشته باشند ودراین موارد توسط جراح وتیم پزشکی معالج توجیه شونددستورات بعد ا

درصورت عدم امکان ترخیص بیمارطی ساعت هاي مجازولزوم ارجاع بیماربـه بیمارسـتان طـرف    -1تبصره 

.قرداد، هزینه هاي بیماربا مرکزارجاع کننده خواهد بود

.، طبق دستورالعملهاي ابالغی وزارت خواهد بودانواع عملها وبیماران مجازبراي جراحی -2تبصره 

:روش پذیرش وترخیص بیمار–26ماده 

.تشکیل پرونده کامل شامل شرح حال بیمارباتشخیص وذکراندیکاسیون عمل -١

انجام رادیوگرافی قلب وریه وویزیت متخصص بیهوشی قبل ازعمل دربیماران چهل سال به باال ودرتمام موارد -2

.بیماریهاي ریوي طبق دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده وزارت مشکوك به

، کامل ادرار و درصورت ضرورت انجام آزمایشات انعقادي Rh، گروه خونی، DIFFو C.B.Cانجام آزمایشات -3

.، قند ، اوره وکراتینین الزامی است

.اندازه گیري دقیق عالئم حیاتی بیماربا درج درپرونده پزشکی -4

.صدوردستورات الزم پزشکی توسط جراح به بیمارویا بستگان وي ودرج آنها درپرونده-5

بعد ازعمل درصورت عدم وجود عارضه ویا پیش بینی عارضه بعدي بیماربه دستورکتبی جراح معالج مرخص -6

.می گردد

عـالوه بردستورپزشـک   براي ترخیص بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی مورد عمل قرارگرفته انـد  –تبصره 

.معالج جراح ، باید اجازه ترخیص ازمتخصص بیهوشی نیزاخذ گردد

نگهداري پرونده هاي پزشکی به صـورت دسـتی یـا رایانـه اي، حـداقل بـه مـدت پـانزده سـال          –27ماده 

.درمرکزالزامی است



ورژانس وجهـت انجـام   پذیرش بیمارانیکه نیازبه مراقبتهاي غیرجراحی داشته باشند جزدرموارد ا–28ماده 

.اقدامات اورژانسی ممنوع است

ایجاد هرنوع موسسه پزشکی ازجمله مرکـز، مسـتلزم اخـذ پروانـه ازوزارت بـوده وواگـذاري بـه        –29ماده 

.غیرواستفاده ازپروانه دیگري ، جرم تلقی شده ومستلزم مجازات جزائی وتعطیل مرکزتوسط وزارت خواهد بود

امورفنی آن با اتکاي پروانه اشخاص ذیصالحیت ، توسط افـراد فاقـد صـالحیت اداره    مرکزي که –30ماده 

شود ازطرف وزارت تعطیل وصاحب پروانه براي باراول تا یکسال وبراي دفعات بعد هردفعـه تـا دوسـال حـق     

شخص یا اشخاص فاقـد صـالحیت بـه مجـازات     . افتتاح مجدد آن مرکز را حتی به نام دیگري نخواهد داشت

درتمام ساعات فعالیت مرکزمسئول فنـی مربوطـه بایـد حضـورفعال داشـته وبـه       . نی محکوم خواهند شدقانو

.وظایف خود عمل نماید درغیراینصورت ضوابط این ماده توسط وزارت اعمال خواهد شد

:درصورت فوت ویا ازکارافتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید –31ماده 

رصورتی که یکی ازموسسین فوت نماید ویا به هرعلـت قادربـه انجـام وظـایف خـود نباشـد، قـوانین        د–الف 

.شرکتهاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی اعمال خواهد شد

درصورتی که مسئول فنی مرکزفوت نماید ، موسس باید حداکثرظرف یـک هفتـه فـرد واجـد شـرایط      –ب 

پس ازتائید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسـیون قـانونی ،   دیگري را بعنوان جانشین معرفی نماید تا

درصورتیکه مسئول فنی ، یکی ازموسسین باشد، موسـس مـی بایسـت    ( پروانه مسئول فنی جدید صادرگردد

. )این ماده عمل نماید» ب «و» الف«مطابق بندهاي 

واجـد شـرایطی میبایسـت    تا زمان صدورپروانه مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی ، فـرد –تبصره 

.بعهده گیرد"تصدي مسئولین فنی مرکز را موقتا

درصورتیکه مسئول فنی نخواهد بکارادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطورکتبی بـه موسـس   -32ماده 

درظرف این مدت موسـس موظـف اسـت نسـبت بـه      . دانشکده مربوطه اعالم نماید/ ومعاونت درمان دانشگاه 

فنی جایگزین اقدام نموده تا پس ازتصویب وتاییـد صـالحیت وي توسـط کمیسـیون قـانونی      معرفی مسئول

.پروانه مسئول فنی جدید صادرگردد



درصورت ترك مرکزتوسط مسئول فنی وعدم انجام وظایف مندرج دراین آئین نامه بدون هماهنگی –تبصره 

یین تکلیف مسئول فنی جدید به عهده وي ورعایت مقررات الزم ، کلیه مسئولیت هاي قانونی مرکزتازمان تع

دانشکده مربوطه به کمیسـیون قـانونی مـنعکس شـده     / خواهد بود وموضوع ازطریق معاونت درمان دانشگاه 

.تادرطی این مدت ازصدورپروانه جدید براي وي جلوگیري شود

شـود، ضـمن   درصورتیکه مسئول فنی نتواند به هرعلت درسـاعتهاي تعیـین شـده درمرکزحاضر   –33ماده 

هماهنگی با سایرمسئولین فنی ، دیگرهمان مرکزویا پزشک واجد شرایط دیگري ، با تایید موسس حـداکثرتا  

انجـام دهـد   "ماه وبا پرکردن فرم مخصوصی که توسط وزارت ابالغ شـده ، میتوانـد وظـایف وي را موقتـا    3

واجد شرایط دیگري به معاونت ماه باشد باید توسط موسس ، جانشین3وچنانچه مدت معذوریت وي بیش از

.دانشکده ذیربط معرفی شده وپروانه مسئولیت فنی اخذ شود/ درمان دانشگاه / سالمت 

بدیهی است تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید، پزشک معرفی شده جانشـین ، مسـئولیت   –تبصره 

.واهد داشتانجام کلیه وظایف مسئول فنی وپاسخگوئی به مراجع ذیصالح رابه عهده خ

با توجه به لزوم حضورمسئول فنی درساعتهاي تعیین شده درمرکز، مسئولین فنی نمـی تواننـد   –34ماده 

درزمان تقبل مسئولیت فنی درمحل دیگري شاغل باشند وپروانه همزمان با تصدي مسئولیت فنی براي آنان 

.صادرنخواهد شد

کاري درهرشبانه روزدرمرکزشاغل باشد ومسئول فنی مسئول فنی درهرحال نباید بیش ازدو نوبت -تبصره 

شب درهفته مسئولیت شیفت شـب را دریـک مرکزبـه عهـده گیـرد ، ضـمنا       4شیفت شب می تواند حداکثر

.پذیرش مسئولیت فنی درشیفتهاي متوالی عصروشب ، توسط یک نفرمجازنمی باشد 

/ ی مرکزباید با اطالع معاونـت سـالمت   هرگونه تغییروجابه جائی کارکنان فنی ونیروهاي تخصص–35ماده 

.دانشکده ذیربط صورت گیرد/ درمان دانشگاه 

موسس درصورت عدم حضورویا تخلف مسئول فنی ازوظایف قانونی می تواند با ارائـه مسـتندات   –36ماده 

ومدارك تعویض وي را درخواست نماید ودرصورت احرازتخلـف توسـط کمیسـیون قـانونی بایـد فـرد واجـد        

.ی را معرفی نمایند تا پس ازتائید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی دریافت نمایدشرایط



وتمدید اعتبارآن منوط به . مرکزبراي مدت یکسال صادرخواهد شد) تاسیس(پروانه بهره برداري –37ماده 

.رعایت ضوابط این آئین نامه وسایرمقررات وزارت خواهد بود

این مراکزحق استفاده ازپزشکان وکارکنان شاغل دربخش لشکري ودولتـی رادرسـاعتهاي اداري   –38ماده 

نداشته وباید درزمان بکارگیري کارکنان ، این امررا لحاظ نمایند ودرصورتیکه به هرطریق واقف شدند، ازادامه 

د اطـالع دهنـد ،   کارافراد مزبوردرسـاعتهاي اداري جلـوگیري نمـوده ومراتـب را بـه واحـد محـل کارکارمنـ        

لذا مرکز موظف به اجراي ضوابط مـذکورمی باشـد وتخطـی    . درغیراینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد

ازاین امر، موجب لغوموقت پروانه تاسیس مرکزبراي مدت سه ماه ودرصورت تکـرار ، موجـب لغـودائم پروانـه     

. توسط کمیسیون قانونی خواهد بود) تاسیس(بهره برداري 

ــاده  ــام     –93م ــراي انج ــات الزم ب ــرپائی مجازوامکان ــی س ــال جراح ــی واعم ــدامات تشخیص ــت اق فهرس

امورمذکوردرمراکزموضوع این آئین نامه ازسوي وزارت ، متناسب بـا پیشـرفتهاي پزشـکی اعـالم مـی گـردد       

.ومتقاضیان ملزم به رعایت آخرین دستورالعملهاي ابالغی می باشند

ي تخصصی واصل یا تصویرپروانه هاي قانونی مرکزرا به نحوي نصب موسس موظف است رشته ها–40ماده 

ضمنا صورت اعمال جراحی مجازدرمرکزوتعرفه هـاي مصـوب   . نماید که براي تمام مراجعین قابل رویت باشد

.مراجع قانونی دردسترس متقاضیان قرارگیرد

ران ، نام جراح وتمـام اعمـال   مسئول یا مسئولین فنی موظفند ماهانه فهرست نام وکد ملی بیما–41ماده 

شناسـی  –جراحی انجام شده درمرکز را باذکرتشخیص واندیکاسیون آنها به همـراه جـواب آزمـایش آسـیب     

دانشـکده مربوطـه   / درمان وغـذا ودارودانشـگاه   / نسوج برداشته شده وداروهاي مصرفی رابه معاونت سالمت 

.ارسال نمایند

وتامین داروهاي مصرفی منوط به تسـلیم اطالعـات مذکوربـه    ) تاسیس(تمدید پروانه بهره برداري –تبصره 

.دانشکده می باشد/ درمان وغذا ودارو ودانشگاه / معاونت سالمت 



مسئول فنی موظف است نسبت به گزارش بیماریهاي واگیروغیرواگیرکـه فهرسـت آنهـا توسـط     –42ماده 

بارعایت اصول امانتداري به مراجع قـانونی ذیـربط اقـدام    دانشکده تعیین و اعالم می گردد /وزارت یا دانشگاه 

.نماید

مسئول فنی موظف است گزارش عملکرد مرکزرا مطابق ضـوابط وبراسـاس درخواسـت معاونـت     –43ماده 

.دانشکده ویا حداکثرهرسه ماه یکباربطورمرتب ارسال نماید/ درمان دانشگاه / سالمت 

ونـام مصـوب ومکتـوب    "مرکزجراحی محدود وسـرپائی "ان  ازعنو"مرکزموظف است منحصرا–44ماده 

درتابلوها، سرنسـخه هـا ودیگراسـناد مرکزاسـتفاده نمایـد وانتخـاب عنـاوین        ) تاسیس(درپروانه بهره برداري 

.دیگرممنوع است

انطبـاق امـوراداري وفنـی موسسـات پزشـکی      « رعایت موازین اسالمی واخالقی براساس قـانون  –45ماده 

» منشــورحقوق بیمــاران «و» 1380وآئــین نامــه اجرائــی ســال 10/8/77رع اســالم مــورخ بــاموازین شــ

.درمرکزالزامی است

شاغلین رشته هاي پزشکی وپیرا پزشکی مرکزموظف به رعایـت قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه      –46ماده 

.زارت میباشدپزشکی می باشند وتمدید پروانه هاي قانونی منوط به رعایت قانون مذکوروسایرضوابط و

کسانی را بعنوان موسس برسمیت می شناسد کـه طبـق ضـوابط ایـن آئـین نامـه       "وزارت صرفا–47ماده 

وسایرمقررات قانونی مربوطه ، صالحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی رسیده وبه نام آنان پروانه تاسـیس  

قالب قوانین مربوط به شـرکتهاي تعـاونی   صادرشده باشد بنابراین فروش سهم به هر نحو به سایرافراد تنها در

.مجازخواهد بود وتخطی ازآن موجب برخورد قانونی است

دانشـکده   / کنترل ونظـارت بـراین مراکزدرسراسرکشـوربه عهـده کارشناسـان وزارت ودانشـگاه       –48ماده 

اختیارآنـان  مربوطه می باشد وموسس ومسئولین فنی این مراکزموظفند اطالعات مورد نیازکارشناسـان را در 

.قراردهند

کسب اطالع ، اجراي قوانین ومقررات ، ضوابط ناشی ازقوانین ودسـتورالعملهاي مربوطـه حسـب    –49ماده 

.مورد ازوظایف موسسین ومسئولین فنی مرکزمی باشد که ازطریق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند



ازتصویب وابـالغ ایـن آیـین نامـه وبـا      کلیه مراکزموجود مکلفند حداکثرظرف مدت یکسال پس –50ماده 

دانشکده هاي ذیربط ، وضعیت خود را ازنظرشرح وظـایف موسـس ومسـئولین فنـی ،     / هماهنگی دانشگاهها 

مقررات ، تجهیزات ، ضوابط بهداشتی وحفاظتی ، پرسنلی ونظارتی با شرایط وضوابط مندرج دراین آیین نامه 

.تطبیق دهند

مسئولین فنی یا مکان مرکزباید مطابق شـرایط ایـن آئـین نامـه     / مسئول هرگونه تغییرموسس ،-تبصره 

.باشد

:تخلفات ) فصل نهم 

مسئولین فنی مرکزازضوابط ومقررات مربوط به الزامات ووظـائف  / درصورتیکه موسس یا مسئول –51ماده 

:خود که دراین آئین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیراقدام خواهد شد 

دانشکده هاي / باراول تذکر شفاهی با قید موضوع درصورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت ودانشگاه –الف 

ذیربط 

.دانشکده حداقل به فاصله یک ماه / باردوم اخطارکتبی توسط وزارت یا دانشگاه -ب

.قبلی دانشکده به فاصله یک ماه ازاخطارکتبی/ بارسوم اخطارکتبی توسط وزارت یادانشگاه–پ 

درصورت تکراروعدم توجه به تذکرات قبلی اعم ازشفاهی وکتبی ، چنانچه اعمـال انجـام شـده مشـمول     -ت

مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام     1367مصوب سـال  ) دراموربهداشتی ودرمانی ( قانون تعزیزات حکومتی 

حاکم ذیصالح قانونی قانون یاد شده ودرسایر موارد به م11واصالحات بعدي باشد موضوع به کمیسیون ماده 

.احاله خواهد شد

روش اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکوروآراء صادره ازسوي مراجع قضائی اعم ازتعطیـل  –1تبصره 

درکمیسیون قانونی بررسی وبراي اقدام به واحد هاي ذیـربط ارجـاع   .... موقت یا دائم موسسه ، ابطال پروانه و

.می گردد



رد مرکزخالف ضوابط ومقررات قـانونی وشـرعی بـوده وموجـب ورود خسـارات      درمواردیکه عملک-2تبصره 

جسمانی ویا روانی به بیمارشود به تشخیص وزیربهداشت ، درمان وآموزش پزشـکی وبـدون اعمـال مجـازات     

مندرج دربندهاي الف ، ب ، پ ، ت ، مورد درکمیسون قانونی طرح گردیده وبـا راي کمیسـیون وتاییـد راي    

.وانه مرکزقابل لغوموقت یا دائم خواهد بودتوسط وزیر، پر


