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تزریق شستشو (IUIمانندمرکز تخصصی درمان ناباروري به مرکزي اطالق می گردد که با روش هایی
IVF، )اسپرم به داخل رحم GIFTلقاح خارج از رحم( تخمک گذاشتن اسپرم شستشو شده)

Zift، )به ثلث خارجی لوله رحم ( TEF، )تخمک لقاح شده به ثلث خارجی لوله رحمگذاشتن(
، میکرو انجیکشن انجماد جنین و انجام اعمال الپاراسکوپی )منتقال جنین به ثلث خارجی لوله رحا

می نمایند و بیمار حداکثر باروري به منظور درمان بیمارانی که به مرکز مراجعهقابلیتبراي افزایش 
.چند ساعت قادر به ترك مرکز خواهد بودظرف

نفر باشند که حضور متخصص زنان و زایمان 3باید حداقل متقاضیان تأسیس مرکز تخصصی ناباروري
طبق) بیوشیمی PhDیا( آزمایشگاه بالینی و متخصص ARTدوره دیده ، متخصص آزمایشگاه

.نامه ضروري استضوابط قید شده در این آیین
بالینی را داشته باشد فرد سوم می تواند آزمایشگاهARTاگر فردي تخصص الزم براي آزمایشگاه

.از سایر گروه پزشکی باشد
.ده می شود که داراي شرایط ذیل باشنداجازه تأسیس مرکز تخصصی ناباروري به اشخاصی دا

تابعیت جمهوري اسالمی ایران) الف 
تسلیم گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد ( اعتیاد به مواد مخدر نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر و) ب 

درخواست همکاري با مرکز تخصصی درمان ناباروري براي کلیه کارکنان الزامی به مواد مخدر در زمان
)ستا

:دارا بودن مدارك تحصیلی زیر)ج
حداقل یک سال در یکی از مراکز مجهز مورد قبول تخصص زنان و زایمان داراي بورد تخصصی که

و درمان و آموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروري را گذرانیدهوزارت بهداشت ،) داخلی و خارجی (
.اخذ کرده باشدگواهی نامه مربوطه را
ژنتیک پزشکی ، جنین در یکی از رشته هاي علوم پزشکی ،PhD : ARTتخصص آزمایشگاه

خارجی مورد قبول وزارت شناسی و بیولوژي که حداقل یک سال در یکی از مراکز مجهز داخلی و
ناباروري را گذرانیده و گواهی نامه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دوره عملی و آزمایشگاهی درمان

.طه را اخذ کرده باشدمربو
طبق دستورالعمل تأسیس ، راه ( از تخصص هاي مرتبط با مؤسسین آزمایشگاه بالینی دارا بودن یکی

بیوشیمیPhDیا) و اداره امور آزمایشگاه هاي تشخیص طبی اندازي
صورتی می دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در نهادها و مؤسسات

چنین ، تقاضاي تأسیس مرکز نمایند که داراي مجوز صادره با توجه به مفاد این آیین نامه و همتوانند
.اجازه تأسیس مؤسسات پزشکی قید شده باشند

جراحی محدود و سرپایی ، کلینیک ها و شرکت هاي تعاونی خدمات کلیه بیمارستان ها ، مراکز
را بنماید ARTدرخواست تأسیس و افزایش بخش درمان ناباروريتوانند درمانی می-بهداشتی 

مؤسسین ، مسئولین فنی و رعایت ضوابط پیش بینی شده در این آیین نامه ضمناً مشروط به معرفی
.بیمارستان هاي دولتی نیاز به معرفی مؤسس طبق ضوابط این آیین نامه نیستجهت

داشته رادر همان شهر مورد تقاضابایستی پروانه معتبرمؤسسین و سایر کادر پزشکی و پیراپزشکی 
.باشند

یک ضمناً. پروانه تأسیس داده نمی شود به مؤسسان مرکز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک



درمان ناباروري و مسئول فنی مرکز دیگر تخصصینفر نمی تواند به طور هم زمان مؤسس یک مرکز
.مرکزمربوط را تقبل نمایندمسئولیت فنینوبت کاريیستی حداقل براي یکمؤسسین با. باشد 

داراي اساسنامه تائید شده از سوي مراجع ذي صالح قانونی بوده و در آن شخصیت حقوقی بایستی-
تشکیالت ، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالی ، شرایطارگان

را به عنوان نحوه انحالل آن پیش بینی شده باشد و هم چنین باید فرد یا افراد واجد شرایطیعضویت و 
.مؤسس معرفی نمایند

براساس شرایط مندرج در این آیین نامه به عهده احراز صالحیت مؤسسان و هم چنین مسئوالن فنی
.کمیسیون قانونی می باشد

او می مرکز نیز باشند و یکی از آنها فوت نماید ، وراثمواردي که مؤسسین مرکز مسئولین فنیدر
فنی واجد شرایط از توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یا مسئوالن

اعتبار این پروانه به مدت دو سال .دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند
وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت به معرفی ند به محض دریافت گواهی حصروراث مکلفخواهد بود و

عنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت مؤسسه شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی ، به
.تعطیل خواهد شد

:برداري ، انتقال ، تعطیلبهره
می باشد که نیازمند معرفی )بح و عصر ص(زمان فعالیت مراکز تخصصی ناباروري دو نوبت کاري

.مسئول فنی جداگانه براي هر نوبت کاري است
مسئوالن فنی و سایر افراد شروع به کار و فعالیت مرکز منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی

ودن صالحیت اشخاص فوق و کافی بپس از احراز. جویاي کار جهت کلیه نوبت هاي کاري می باشد 
.پروانه بهره برداري داده خواهد شدتجهیزات و فضاي فیزیکی توسط واحد مربوطه به مرکز

زمان تمدید پروانه تأسیس و مسئولین فنی ، مفاد این کلیه مراکز تخصصی ناباروري موظفند در
قانونی ضمن تمدید پروانه هاي تأسیس و مسئولین فنی مرکز براساسدر. دستورالعمل را رعایت نمایند 

.پزشکی و ضوابط آن خواهد بودآموزش مداوم جامعه
ساختمانی ، تجهیزات دستگاه ها و نیروي انسانی مورد ضوابط و حداقل استانداردهاي فیزیکی ، فنی ،

پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاه هاي علوم نیاز مراکز نسبت به تعداد بیمار
.پزشکی ابالغ خواهد شد

مسئولین فنی و کادر (کادر فنی% 50براي شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره برداري ، معرفی حداقل 
مورد تائید دانشگاه که در مراکز از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویاي کار)گروه پزشکی 

.اري ضروري استبراي تمامی نوبت هاي کدولتی و خصوصی هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند
بایستی از بین افراد جویاي کار رشته کاردانی یا کارشناسی مسئولین پذیرش مراکز تخصصی ناباروري-

در صورت نبودن داوطلب کافی ، به کارگیري فارغ التحصیالن ( معرفی شوند مدارك پزشکی ، انتخاب و
)بالمانع استپرستاري

روز بیش از دو نوبت کاري در مرکز باروري نمی توانند در شبانهمسئوالن فنی و همکاران فنی مراکز نا
.فعالیت نمایند

تغییر و جابه جایی پرسنل مراکز بایستی قبالً به اطالع معاون درمان دانشگاه علومبه کارگیري ،: تبصره 



.پزشکی به صورت مکتوب رسانده شود

سته به دولت هستند نمی توانند مسئولیت فنی و یا دولتی و وابافرادي که در استخدام سازمان هاي
.نوبت کاري مراکز تخصصی درمان ناباروري بخش غیر دولتی را بپذیرندهمکاري در بیش از یک

قوانین استخدامی ، اعضاي هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت با توجه به-
پروانه بهره پروانه تأسیس و. ه دانشگاه اشتغال داشته باشند محل دیگري به جزء مؤسسات وابسته بدر

کلینیک هاي ویژه و (برداري براي این افراد پس از استخدام فقط جهت بخش هاي دانشگاهی
.صادر می شود) بیمارستان ها 

شستگی برداري در بخش غیر دولتی براي افراد موضوع این ماده پس از بازنپروانه تأسیس و پروانه بهره
در صورت قطع ارتباط استخدامی به هر دلیل و قبل از بازنشستگی . صادر خواهد شد از خدمات دولتی

درمان گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو، پروانه تأسیس مرکز تخصصیاین
.ناباروري طبق ضوابط مربوطه براي آنان صادر می شود

براي افرادي . به غیر توسط مؤسسین بدون موافقت کمیسیون قانونی ممنوع است تأسیس انتقال پروانه
کرده اند یک بار پروانه تأسیس گرفته و به هر علتی به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگري واگذارکه

از پروانه هاي تأسیس ولی با رعایت سایر مقررات می تواند. مجدداً پروانه تأسیس صادر نخواهد شد 
.شده استفاده کندصادر

یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و مقررات انتقال مرکز تخصصی ناباروري از
.موافقت دانشگاه مربوط استمندرج در این آیین نامه و

دانشگاه حداکثر تا سه ماه مجاز است مگر در موردتعطیل موقت مرکز تخصصی ناباروري با موافقت
در صورت عدم . مربوطه قرار گیرد وبیماري که مورد قبول دانشگاهیت هاي اداري ،آموزشیمامور

دانشگاه هاي ذي ربط می توانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز به فردرعایت این موضوع
.دیگري طبق ضوابط و با اعالم نظر نهایی کمیسیون قانونی اجازه تأسیس مرکز دیگري بدهند

گردد ، دانشگاه ذي در صورتی که بدون اطالع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه
تأسیس مرکز فرد دیگري طبق ضوابط اجازهمی تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز بهربط

.تخصصی درمان ناباروري جدید بدهد
موافقت وزارت دانشکده مربوطه و/مرکز باید با هماهنگی دانشگاهنوع نام گذاري و تغییر نام و محل هر

.خواهد شددر این صورت پروانه جدید به نام و یا براي محل جدید صادر. صورت پذیرد 
داشته باشند مراتب را باید با در صورتی که مؤسسات به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحالل مرکز را

دانشکده مربوطه گزارش /به تعطیلی به دانشگاهاقل سه ماه قبل از اقدامذکر دالیل و مستندات الزم حد
.نمایند

است هرگونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز تحت نظارت خود را به دانشکده موظف/دانشگاه
.وزارت گزارش نمایدطور مستمر به

مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دردر صورت تعطیل یا انحالل مرکز ، وزارت هیچ گونه مسئولیتی
.نخواهد داشت

:شرح وظایف مؤسسین
:وظایف مؤسسین عبارتند از



و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک بیمارانآماده نمودن مرکز تخصصی ناباروري براي پذیرش) الف 
ی به کمیسیون قانونی وزارت و گزارش آن به صورت کتبسال پس از صدور موافقت اصولی توسط

تائید نهایی و صدور پروانه بهره برداري ، در صورت عدم راه ،بازدیددانشکده مربوطه جهت/دانشگاه
.زمان مشخص شده موافقت اصولی لغو می گردداندازي در

دانشگاه هاي علوم پزشکی براي هر نوبت کاريمعرفی مسئولین فنی جویاي کار به
اجازه تأسیس مطب و دستورالعمل تأسیس آزمایشگاه هاي بالینی قانونرعایت مفاد آیین نامه اجرایی 

متخصصین زنان و زایمان و متخصصین آزمایشگاه ها آن مسئول فنی و یا جانشین در مورد به کارگیري
.استوي الزامی

کمیسیون قانونی می تواندمؤسسین در صورت تخلف مسئولین فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط
.تعویض وي را درخواست نماید

مسئولین فنی به هر دلیل مؤسس مرتبط بایستی بالفاصله فرد واجد شرایطی را در صورت عدم حضور
.دانشکده مربوطه معرفی کند/مسئول فنی جدید یا جانشین وي به دانشگاهبه عنوان

.ه عهده مسئولین فنی باشدگویی در برابر مراجع قانونی در همه موارد به جز مواردي که بپاسخ
افراد جویاي مورد تائید انتخاب و معرفی نیروي انسانی الزم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین

.دانشگاه
.مقررات مربوطهنظارت بر حفظ شئون اخالق پزشکی و اجراي

حسن انجام امور جهت تضمین کنترل و نظارت بر اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت
.مرکز

.نمایندگان وزارت در هر زمانهمکاري و ایجاد تسهیالت الزم براي بازرسی
در خصوص نحوه به کارگیري افراد و پرداخت دستمزد رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه

.آنان
دالئل آن به معاونت درمان فنی از وظایف قانونی ، گزارش موضوع تخلف و در صورت تخلف مسئولین

.درخواست موافقت با تغییر آن هادانشگاه
.مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیمارانبرنامه ریزي و سازماندهی الزم جهت جلب رضایت

.به تابلو و سرنسخه هاي مرکز و پزشکان و رعایت آن هانظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط
تجهیزات ، تأسیسات و ایمنی مرکز و تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات ساختمان ،کنترل وضعیت 

.استانداردهاي مربوطمورد نیاز براساس
براي پزشکان متخصص مرتبط و شاغل دانشکده مربوطه/اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه

.در مرکز براساس دستورالعمل هاي موجود
و ایف محوله ، مراتب با گزارش دانشگاه هاي علوم پزشکی در کمیسیون مطرحصورت تخطی از وظدر

.در خصوص صالحیت مؤسس و یا مؤسسین تصمیم گیري خواهد شد

:نیروي فنیترکیب و شرایط
:افرادي که در مراکز به کار فنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند

)نامهمطابق ضوابط این آیین( مسئولین فنی مرکز 
یک نفر متخصص بی هوشی



.یک نفر ارولوژیست به صورت مقیم یا مشاور
.مشاور در مواقع اورژانسیک نفر جراح عمومی به صورت

.آموزش دیده باشندARTکه در یک مرکز) خانم ( دو نفر پرستار اطاق عمل 
)جهت پذیرش بیمار( یک نفر کارشناس یا کاردان مدارك پزشکی 

.هار نفر کارشناس و کاردان آزمایشگاهچ
.آموزش دیده باشندARTدر یک مرکزنفر کارشناس پرستاري که2حداقل 

:از سه نفر خواهند بود که عبارتند ازمسئولین فنی مراکز تخصصی ناباروري متشکل
درمان حداقل یک سال مورد تائید وزارت بهداشتمتخصص زنان و زایمان با بورد تخصصی که•

مدارك مربوط پزشکی نائل را گذرانیده و به دریافت تائیدیهآموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروري
.شده باشد

در یکی از رشته هاي علوم پایه پزشکی ، ژنتیک ، جنینPhDبا داشتنARTآزمایشگاهمسئول•
وزارت و خارجی مورد قبولشناسی و بیولوژي که حداقل یک سال در یکی از مراکز مجهز داخلی

دریافت تائیدیه مدارك بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروري را گذرانیده و به
.مربوطه نائل شده باشد

طبق آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ( بیوشیمی PHDمسئول فنی آزمایشگاه بالینی•
)هاي تشخیص طبی

.گردندورت داشتن شرایط الزم می توانند به عنوان مسئولین فنی مرکز نیز معرفیمؤسسین در ص
مسئولیت هاي مربوط به به عهده متخصص زنان و زایمان بوده مگرARTکلیه مسئولیت هاي مرکز

و آزمایشگاه بالینیARTآزمایشگاه
را داشته ) دارك تحصیلی مرتبط م( و بالینی ARTمسئولیت فنی آزمایشگاهافرادي که حائز شرایط

.توانند مسئول فنی هر دو بخش را در یک مرکز تقبل نمایندباشند می
به دانشگاه هاي علوم پزشکی ) صبح و عصر ( مؤسسان براي هر نوبت کاري مسئوالن فنی که توسط

د کار خود را پس از احراز صالحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی براي آنان می تواننمعرفی می شوند
.نمایندشروع

ناباروري کلیه متخصصین در مرکز تخصصیبا توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئولین فنی
... ) مطب بیمارستان و ( محل دیگري واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنی خود در

.نیستند مجوز فعالیت هم زمان نیز صادر نمی گردد

از صدور مجوز مؤسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئولین فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پس
نوبت کاري در شبانه روز فعالیت عنوان مسئول فنی حداکثر دوهر فرد می تواند به. الزم عمل نمایند 

.نماید
یا در آینده ابالغ می هستند که توسط وزارت تعیین شده و مسئوالن فنی مکلف به رعایت شرایطی

.گردد

را حداکثر در دو) اعم از دولتی یا غیر دولتی ( فقط می توانند مسئولیت فنی یک مرکز مسئوالن فنی
.نوبت کاري به عهده گیرند

:الزمبخش هاي مختلف مرکز درمان ناباروري و حداقل تجهیزات



:مرکز شامل بخش هاي زیر است
:ملکلینیک نازایی شا-1

اطاق سونوگرافی و حداقل یک دستگاه سونوگرافی مجهز به پرپ واژینال و ابدومینال)الف
نگاتوسکوپ و –تخت ژینیکولوژي–دستگاه کرایو –اطاق معاینه ترجیحاً مجهز به کلپوسکوپی )ب

لوازم مورد نیاز معاینه زنان
مانیتور جنین و لوازم مورد نیاز براي کنترل حاملگیترجیحاً با High riskاطاق کنترل بارداران) ج 

:بالینی شاملآزمایشگاه) د 
:آزمایشگاه هورمون شناسی-1

درجه ، 37، انکوباتور 20با گاماگانتر ، سانتریفوژ ، هود ، فریزر حداقل داراي یک دستگاه االیزاریدر
زم و تجهیزات مصرفی الزمفور ، دو دستگاه میکروسکوپ و سایر لوااتوکالو ،شیکر

:آندرولوژيآزمایشگاه-2
درجه معمولی ، 37انکوباتور حداقل تجهیزات شامل یک دستگاه هود ، سانتریفوژ ، یخچال ،

اسپرم و شمارش اسپرم ، شستشوي براي اسپرم ونمونه گیريلوازم یک بار مصرفمیکروسکوپ
، آکروزیم ، اسپرم مارASA، ایمنولوژي، اسالیدPCTآزمایش هاياسپرم ، امکانات

هورمون شناسی ضروري بوده ودایر نمودن سایرآزمایشگاه ها براي آزمایشگاه بالینی وجود آزمایشگاه
الزامی نیست

:آندرولوژي شاملکلینیک-3
اطاق معاینه مردان) الف 

اطاق نمونه گیري) ب 
ارولوگ-متخصص زنان ( دیده باشد و حتماً پزشک باشد کسی است که دوره آندرولوژي را آندرولوگ

)حتی پزشک عمومی که این دوره را دیده باشد–جراح عمومی –
:بخش بستري شامل-
تخت براي بعد از انتقال جنین5حداقل -
)هیپراستوموالسیون(HCGآمپول هايتخت جهت عوارض درمان با5حداقل -
راحی محدودتخت براي ج5حداقل -
:اعمال جراحی شاملبخش-4

IVFاطاق عمل) الف  دستگاه سونوگرافی باپروب و یک–تخت عمل : حداقل تجهیزات شامل :
پالس اکسی متر–ساکشن –دستگاه بیهوشی –گایدواژینال 

ست الپاراسکوپی ، ست: حداقل تجهیزات شامل ZIFT.GIFTاطاق عمل الپاراسکوپی و اعمال) ب 
کامل جراحی عمومی ، الکترو شوك ، وسایل کامل احیاء

:حداقل تجهیزات شاملIVFآزمایشگاهاطاق) ج 
CO2انکوباتورLaminar Air Flowصفحهمیکروسکوپ استریو ، میکروسکوپ اینورت با

مواد مورد نیاز فریز و دستگاه فریزینگشامل: یک اطاق براي بیوفریزینگ ) د 
IVFشستشوي لوازماطاق براي تهیه آب مخصوص ویک) هـ 
که مورد تائید ( محل تهیه آب را آب مورد نیاز خود را تهیه می کند بایدARTدر صورتی که مرکز-



.نمایداعالم) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد 
IVFاطاق) ز 

اطاق انبار لوازم مصرفی) ج 
پذیرش-5
رانتظاسالن-6
رختشویخانه-7
آبدارخانه و سرویس هاي بهداشتی-8
زوجیناتاق مخصوص-9
CSRواحد-10

:شرایط ساختمانی وتأسیساتی
.نحوي باشد که برخورد در رفت وآمد بیماران وکارکنان به وجود نیایدطراحی مسیرهاي به)الف 

.کافی وسیع باشندبراي عبور برانکارد وچرخ بیمار به اندازه ورودي ها) ب 
.یابی پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشدتسهیالت وراه) ج 
.سانتی متر باشد75حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل پله ها وبالکن ها باید داراي) د 
سانتی 18سانتی متر وحداکثر ارتفاع پله ها 120سانتی متر و30ترتیب حداقل عرض وطول پله ها به)ه 

.اشدمتر ب
.عالئم راهنمایی بیمار به طور مطلوب پیش بینی شده باشد) و 
.آب سرد و گرم و تأسیسات حرارتی و برودتی و نور مناسب در کل درمانگاه فراهم گرددلوله کشی) ز 

در فصول سیستم تصفیه به نحوي پیش بینی ، طراحی و تنظیم شود که در تمام ساعات روز و) ح 
.ارکنان تأمین گرددمختلف آسایش ک

و مسیرهاي رفت و آمد بیمار ، اتاق هاي مختلف ، محوطه ، و سایر کلیه ورودي ها و راهروها ، پلکان) ط 
.روشنایی کافی براي جلوگیري از بروز حوادث و سوانح باشدواحدهاي مرکز داراي

ساعت آب مورد نیاز 12ا ذخیره آب با امکانات بهداشتی براي مصرف محدود تمنبع مناسب جهت) ي 
.بینی گردددر مرکز پیش

.هاي ذي ربط باشدمحوطه مرکز بایستی مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تائید سازمان) ك 
.اصول ایمنی صورت گرفته باشداستقرار شبکه برق و تجهیزات برقی مطابق مقررات و ضوابط و) ل 
درمانگاه با تفویض اختیار به کارکنان واجد شرایط دائماً و ایمنیمسئولیت انجام تعمیرات و نگهداري) م 

.گیردتحت کنترل مسئول فنی قرار
منطقه هم کف پیش بینی رمپ جهت ورودي مرکز و هم چنین آسانسور در صورتی که مرکز در) ن 

.نباشد الزامی است
.الزامی استسیستم اخطار پرستار جهت اطاق هاي بستري) س 
.در مواقع ضروري الزامی استپیش بینی ژنراتور با توان برق دهی مناسب جهت تأمین برق مصرفی) ع 

:شرایط بهداشتی
بهداشتی و دستشویی به تعداد مناسب براي بیماران و کارکنان به تسهیالت و سرویس هاي) الف 

.تفکیک جنس فراهم گردد



در برابر آب و کف ها از نظر جنس غیرقابل نفوذ–رنگ آمیزي دیوارها مناسب و قابل شستشو ) ب 
.باشدرطوبت ، سقف از نظر انتشار نور وضعیت مناسبی داشته باشد و قابل نظافت

دفع بهداشتی زباله هاي مرکز و استفاده از روش هاي ضد عفونی) ج 
اتاق هايورود گرد و غبار و هواي ناپاك به اتاق عمل سرپایی ،احتیاط الزم براي جلوگیري از )د

.فیلتراسیون به عمل آیدپانسمان ، مرکز استریل سایر قسمت ها با پیش بینی تهویه خاص ، رطوبت ،
حیوانات مبارزه با حشرات ، جوندگان ، و سایرنصب توري پنجره ها و تدابیر بهداشتی الزم به منظور) ه 

.الزامی است


