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جمهوری اسالمی ایران، ماده  قانون اساسی 138اصل این آیین نامه به استناد  مستندات قانونی مرتبط:

دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی 24و  5، 4، 3، 2، 1

وزارت بهداشت،  ت و واای قانون تشکیال 1اده م 16و  13، 12، 11و اصالحات بعدی و بندهای  1334

ن وآموزش قانون تشکیل وزارت بهداشت، درما  8و  3و ماده  1367درمان وآموزش پزشکی مصوب سال 

اصالحات  هیئت محترم وزیران و 1365ین نامه اجرائی آن مصوب سال  و آی 1364پزشکی مصوب سال 

  بعدی آن، به شرح ذیل تدوین می گردد:

 اختصارات و تعاریف

  :در این آیین نامه واژه های زیر در مفاهیم مربوطه به کار می رود -1ماده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : «وزارت» -1-1

 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :«معاونت» -2-1

علوم پزشکی و خدمات  معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های: «معاونت دانشگاه/دانشکده»  -3-1

  بهداشتی درمانی

 دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/دانشگاه ها :«دانشگاه/دانشکده» -4-1

قانون  20موضوع ماده  دانشگاه/دانشکدهکمیسیون تشخیص امور پزشکی  :«کمیسیون قانونی» -5-1

و اصالحات  1334سال  مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب

 بعدی

 پروانه های بهره برداری )تاسیس( و مسئولین فنی  :«پروانه های قانونی» -6-1

 موسس/ موسسین حقیقی و یا حقوقی  :«موسس» -7-1

طبق  و تخصصی و روزانه به صورت که گفته می شودپایی شیمی درمانی سرمرکز  به :«مرکز»  -8-1

رد استفاده در درمان سرطان و بیماری های خونی داروهای مو قآماده سازی و تجویز و تزری، مقررات

بر عهده  و مقررات جاری وزارتضوابط استانداردهای مربوطه و یت و پیگیری های مرتبط را با رعا

 . دارد

 

 یی شیمی ردمانی رس اپزک رم  و بهره ربداری اتسیسانهم  آیین
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ا بیولوژیک یدرمانی است که برای بیماران مبتال به سرطان با مواد شیمیایی  :«شیمی درمانی »  -9-1

به  یرفتن سلول های سرطانی با روش های خوراکی یا تزریق خاص برای کاهش تعداد و یا از بین

 . ی رودکار م

ترکیبات شیمیایی صناعی یا طبیعی هستند که  :«داروهای مورد استفاده در درمان سرطان »  -10-1

 ، نیازمندن داروها به لحاظ مسمویت زا بودن. ایرطان مورد استفاده قرار می گیرنددر درمان س

دفع زباله ها هستند. و  ، تزریقل گرفتن، انتقال، انبارش، آماده سازیمراقبت های خاصی در تحوی

که به کارگیری آنها ه دو دسته داروهای سایتوتوکسیک )داروهای مورد استفاده در درمان سرطان ب

داروهایی که به همراه داروهای سایتوتوکسیک و اصلی یط ایمن دارد( و داروهای همراه )نیاز به شرا

 . توکسیک ندارد( تقسیم می شودبکارگیری آنها نیازی به مالحظات داروهای سایتو تجویز می شود و

مواد باقیمانده از فرآیند آماده سازی و تجهیزات و ملزومات  «: پسماند داروهای سایتوتوکسیک»  -11-1

مند مراقبت های ، نیازگویند که به لحاظ مسمویت زا بودنآلوده به داروهای سایتوتوکسیک را می 

 . جمع آوری، حمل و نقل و دفع هستند خاصی در

آماده سازی داروهای  تکنیکی ضروری جهت امل مالحظاتش: « ده سازی در شرایط ایمناآم»  -12-1

و در فضاهای استاندارد آماده شوند تا  مرکزآموزش دیده  پرسنل. این داروها باید توسط انتخابی است

از آلودگی با ذرات این داروها به حداقل ، خطرات ناشی بر استریل بودن شرایط آماده سازیعالوه 

 )مطابق با ضوابط ابالغی(. سدبر

 :عبارتند ازکز خدمات ارائه شده در مر  – 2ماده 

 رد استفاده در درمان سرطان تأمین و نگهداری داروهای مو -1-2

 سازی استریل داروهای مورد استفاده در درمان سرطان  هآماد -2-2

 ای مورد استفاده در درمان سرطان تجویز و تزریق داروه -3-2

 پیگیری وضعیت بیماران از زمان پذیرش تا زمان ترخیص  -4-2

 و تصمیم گیری برای درمان بیماران  رنامه ریزی، تجویز داروهای سایتوتوکسیک، بتشخیص، درمان -5-2

شیمی دمات خ مدیریت"لعملدستوراواای  فوق الذکر مطابق با  تمامیکار گردش ها و : فرآیند تبصره

 می گردد.توسط معاونت تنظیم و ابالغ که است  "درمانی

 

 شرایط تاسیس و بهره برداری  

مقررات جاری وزارت به افراد حقیقی و یا حقوقی  مرکز، مطابق آیین نامه و ضوابط و موافقت اصولی -3ماده 

ابالغی ا ضوابط سطح بندی و مطابق ب واجد شرایط که صالحیت آنان به تایید کمیسیون قانونی رسیده باشد

 داده می شود. ،باشد وزارت
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سرطان خون و  فوق تخصصدارای گواهی نامه  باید ،مرکز حقیقی متقاضی تاسیس شخص -1-3

 باشد.، فوق تخصص خون و سرطان کودکان یا تخصص رادیوتراپی انکولوژی بزرگساالن

رفاً در قالب شخصیت درخواست موافقت اصولی ص ،نفر باشند چنانچه اشخاص حقیقی بیش از یک -2-3

باید یکی از اعضای موسس دارای مدرک این صورت نیز  حقوقی قابل پذیرش خواهد بود که در

از فارغ التحصیالن گروه پزشکی نص  به عالوه یک نفر از آنها  بوده و 3-1ذکر شده در بند تحصیلی 

 )حداقل لیسانس یا باالتر( باشد.

می تواند شخص واحدی  ،ورت احراز شرایط این آیین نامهو مسئول فنی در صحقیقی وسس م :1 تبصره

 باشد.

 ( داده نمی شود.سی)تاسیبیش از یک پروانه بهره بردار یحقوق ایو  یقیبه هر شخص حق :2تبصره 

و  یو عموم یداخل یتخصص یو درمانگاهها مارستانهایدر ب یدرمان یمیش ییبخش سرپا شیافزا :3تبصره  

مقام مرکز  نینامه، منوط به ارائه درخواست کتبی باالتر نییآ نیدر چارچوب ا موجود یوتراپیموسسات راد

مسئول فنی  یفوق و نیز معرف رکز( معتبر می)بهره بردارسیفوق به معاونت دانشگاه به همراه اصل پروانه تاس

 د.نامه و موافقت معاونت درمان دانشگاه مربوطه و کمیسیون قانونی خواهدبو نیآئ نیا طیواجد شرا

بخش مذکور، بایستی  یفیزیکی و امکانات فنی و ساختمان یجغرافیایی، فضا تیموقع زات،یتجه :4 تبصره

 بخش، به تایید کارشناسان دانشگاه/دانشکده مربوطه برسد. شیجهت افزا یقبل از طرح در کمیسیون قانون

و  ی/عمومیداخل یتخصص/درمانگاه مارستانیب یبخش در متن پروانه بهره بردار شیدرج افزا: 5 تبصره

 است. یالزام ت،یجهت شروع فعال ،یفن نیو اخذ پروانه مسئول یوتراپیموسسات راد

کار را به اجرای موافقت اصولی و مفاد قرارداد تاسیس، مبنی بر پیشرفت مراحل موسس مکل  است  -4ماده 

هد. در صورت عدم ارائه طالع دبار به معاونت دانشگاه/ دانشکده ا ماه یک 6حداقل هر همراه مستندات الزم 

معاونت دانشگاه/ دانشکده مکل  است گزارش یا عدم اجرای تعهدات مصرح در قرارداد تاسیس در موعد مقرر، 

اقدام و ضمن ابالغ مراتب به موسس،  جهت تعیین تکلی  کمیسیون قانونیارجاع موضوع به نسبت به 

 رونوشت آن را به معاونت ارسال نماید. 

دور موافقت اصولی، مجوزی برای شروع فعالیت مرکز نبوده و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر ص -5ماده 

واگذاری موافقت اصولی یاد شده به هرشکل به غیر، مجوز از درجه اعتبار ساقط بوده و درصورت  باشد.نمی

 اثری برآن مترتب نخواهد بود. 

ه کرد و هرگونه ضرر و زیان ناشی از هزینولی نبوده پذیرش مدارک دلیلی برای صدور موافقت اص -6ماده 

  خواهد بود. بازسازی محل به عهده متقاضیانیا  ساختمان قبل از موافقت اصولی اعم از  خرید
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م امکان تکمیل مدارک و در صورت عدمی باشد ماه  12وافقت اصولی صادره م مدت اعتبار - 7ماده 

آن منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار مورد تایید  افزایش ،در مدت مقررمطابق قرداد تاسیس منعقده 

 بود.  خواهد ماه 6و حداکثر به مدت معاونت و تایید نهایی کمیسیون قانونی 

عصر و یا صبح و عصر براساس درخواست متقاضی الیت مرکز در نوبت های کاری صبح، زمان فع -8ماده 

 نیز  الزامی است.  مرکز تباشد و حضور مسئول فنی در زمان  فعالی تاسیس می

تمدید پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و   تبصره:

 باشد. نامه می آیینضوابط اعالم شده ازسوی وزارت و نیز مفاد این 

نوط به رعایت ضوابط سال صادر خواهد شد و تمدید آن م 5پروانه بهره برداری مرکز برای مدت  -9ماده 

 . لعمل های ابالغی وزارت خواهد بودنامه و سایر دستورا آیینموضوع این 

در صورتیکه درخواست تمدید پروانه پس از مدت مقرر در ضوابط ارایه گردد، رسیدگی به درخواست  تبصره:

 خواهد بود.قانونی در صالحیت کمیسیون 

 ی فعلی یا( که در درمان هاروش درمان –تجهیزات مانی )یری هرگونه فناوری جدید دربه کارگ -10ماده 

 . تانداردهای مصوب وزارت خواهد بود، برابر ضوابط و اسکالسیک تعری  نشده است

 جهت تاسیس، بهره برداری و فعالیت  باید به شرح ذیل اقدام گردد: -11ماده 

کدارت ملدی، گدواهی پایدان     سلیم درخواست و مددارک مدورد نیداز )تصدویر صدفحات شناسدنامه و       ت -1-11

خدمت قدانونی، گدواهی پایدان خددمت نظدام وایفده عمدومی، تسدویه حسداب صدندوق رفداه دانشدجویان،             

گواهی عددم محکومیدت انتظدامی از سدازمان نظدام پزشدکی، گدواهی عددم سدوک پیشدینه کیفدری و سدایر             

نددت دانشددگاه از مدددارک مددرتبط( مطددابق فرآیندددهای مدددیریت درخواسددت هددا در صدددورپروانه هددا بدده معاو

طریددق سددامانه الکترونیکددی صدددور پرواندده هددای وزارت و اخددذ تاییدیدده هددای الزم بدده لحدداظ سددطح بندددی 

 خدمات دانشگاه و ضوابط و مقرررات جاری وزارت

مددارک مدورد نیداز بدرای موسسدات حقدوقی شدامل: اسداس نامده شدرکت بدا قیدد اجدازه فعالیدت                تبصره:

شددرکت هددا، آگهددی ثبددت شددرکت در روزنامدده رسددمی و غیددره    بهداشددتی درمددانی در آن، گددواهیی ثبددت 

 مطابق ضوابط و مقرررات جاری وزارت

 کمیسیون قانونی، طبق ضوابط و مقررات مربوطه از دانشگاهاز اخذ موافقت اصولی  -2-11

ارائه مدارک طبق ضوابط و زمان بندی ابالغی وزارت پس از اخذ موافقت اصولی که شامل موارد ذیل  -3-11

 :است

 راساس ضوابط موجود بو ارائه نقشه ساختمانی به معاونت مربوطه و تائید توسط معاونت  معرفی مکان -ال 

احداث یا بازسازی ساختمان، تجهیز آن و تائید اجرای نقشه ها توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی  -ب

 دانشگاه
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توسط معاونت تنظیم و که  "انیمدیریت خدمات شیمی درم"دستورالعمل مطابق ارائه لیست تجهیزات  -ج

 بالغ می گردد.ا

 معرفی پرسنل، پزشکان و مسئولین فنی همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبت های کاری -چ

ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی  -خ

 یا عادی معتبر با پالک ثبتی 

 قیق دنام و نشانی اعالم  -د

ین و توزیع داروهای ارائه پیش نویس قرارداد با یکی از داروخانه های نزدیک مرکز که مجوز تام -4-11

 از سازمان غذا و دارو دریافت کرده باشد. راشیمی درمانی 

توسط که  "مدیریت خدمات شیمی درمانی"دارا بودن تجهیزات مورد نیاز مطابق دستورالعمل  -5-11

 بالغ می گردد.ت تنظیم و امعاون

 شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی ممنوع است. -12ماده 

محل، فضای فیزیکی، ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز  بر اساس ضوابط این آئین  -13ماده 

ع به کار مرکز، توسط کارشناسان ذیربط نامه و استانداردها و دستورالعمل های مربوطه باید قبل از شرو

گاه( مورد بازرسی، ارزیابی و معاونت مربوطه )معاونت بهداشت، درمان و دفتر مدیریت منابع فیزیکی دانش

 د قرار گیرد، در غیر این صورت پروانه  بهره برداری )تاسیس( صادر نخواهد شد.تایی

و شروع هرگونه عملیات ساختمانی  یبازساز ایان و مک دیاز خر یناش انیمسئولیت هرگونه ضرر و ز تبصره:

 بود. قبل از اخذ موافقت اصولی و تائید مکان و نقشه ها توسط کارشناسان دانشگاه، به عهده متقاضیان خواهد

 

 ضوابط پرسنلی

اداری بصورت پاره وقت یا تمام وقت   نوبت کاری باید حداقل دارای پرسنل فنی و برای هر مرکز –14ماده 

تمامی شرح ذیل باشد و ارائه گواهی نامه های آموزش قبل از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری برای  به

 .کارکنان الزامی است

، دوره ای مهارتی است که برای چگونگی "مهارتی و حرفه ای شیمی درمانی دوره آموزش": منظور از تبصره

 غذا و داروو سازمان گونگی انبار آنها، توسط معاونت بله با نشت آنها و چکار با داروهای شیمی درمانی، مقا

شگاه های علوم پزشکی برگزار      طراحی شده است و توسط دان در مرکز( )ویژه گروه های مختل  شاغل

د. همه افراد شاغل در مرکز شیمی درمانی سرپایی به جز مسوول فنی و پزشک درمانگر موا  اند می گرد

 ازی مرکز این دوره را گذرانده و گواهینامه آن را دریافت و ارائه نمایند.  ارف شش ماه پس از راه اند

خون و سرطان بزرگساالن، فوق تخصص که دارای گواهینامه فوق تخصص  یک نفر مسئول فنی -1-14

 انکولوژی باشد. خون و سرطان کودکان یا تخصص رادیوتراپی 
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فوق تخصص خون و سرطان بزرگساالن،  دارای گواهینامه فوق تخصص خونیک پزشک درمانگر که  -2-14

در را بیمار  قانونی  مسئولیتو با تجویز دارو  می باشدانکولوژی تخصص رادیوتراپی و سرطان کودکان یا 

مسئولیت مرتبط هرگونه ر و امضای پزشک به مثابه پذیرفتن . مهدرمان بیماری وی برعهده می گیردرابطه با 

 اسرار و اطالعات پزشکی بیمار یکوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشابا 

، بررسی، ارزیابی و تشخیصشامل امات مرتبط با روند درمان بیمار نیز هست. مسئولیت اصلی تمامی اقد

تجویز و تزریق داروهای قبل، حین و بعد از شیمی درمانی، کنترل و مدیریت عوارض احتمالی  معاینات بیمار

 ت.اسپزشک  این تصمیم گیری برای درمان بیماران برعهدهبرنامه ریزی و ، سایتوتوکسیک

 پزشک درمانگر را بر عهده بگیرد.مرتبط با تزریق مسئول فنی مجاز است مسئولیت های  تبصره:

فر داروساز واجد شرایط که مسئولیت کل فرایندهای مرتبط با آماده سازی داروهای یک ن -3-14

دوره آموزش "سایتوتوکسیک را تا زمان تزریق داروی آماده شده بر عهده می گیرد. داروساز، با گذراندن 

سب خواهد )ویژه داروسازان( و اخذ گواهینامه، مجوز فعالیت در مرکز را ک "مهارتی و حرفه ای شیمی درمانی

  است از:  کرد. واای  داروساز مرکز عبارت
 کنترل استاندارد بودن تجهیزات و شرایط آماده سازی داروی سایتوتوکسیک .1

 اطمینان از صحت مطالب ذکر شده روی برچسب فرآورده .2

 دوز صحیح اطمینان از استفاده از دارو و  .3

 وز تزریقاطمینان از مطابقت نسخه بیمار با برچسب فرآورده و صدور مج .4

 اطمینان از فرایند آماده سازی داروی سایتوتوکسیک  .5

 اطمینان از جمع آوری و دفع ایمن پسماندها و وسایل آلوده به داروهای سایتوکسیک .6

اورده ها برای مواقع مورد نیاز از جمله نام بیمار، تاریخ ساخت، تاریخ آماده ثبت و بایگانی سوابق فر .7

 نه برچسب فراورده آماده شدهسازی، پرسنل آماده کننده و نمو

 یاز داروخانه طرف قرارداد تا مرکز و نگهدار یدرمان یمیش یداروها حیاز انتقال صح نانیاطم .8

 آنها در مرکز حیصح
 

 تخت در هر شیفت 6یک نفر پرستار دارای صالحیت انجام شیمی درمانی به ازای هر  -4-14

           رفدده ایو حمهددارتی آمددوزش دوره "ل گددواهی بایددد حددداق در شددروع کددار: پرسددتاران مددورد نظددر تبصررره

درمانی بدا تاییدد بیمارسدتان آمدوزش      شیمی بخش در کار ماه 6 سابقه یا و )ویژه پرستاران( "شیمی درمانی

دهنده و گواهی شرکت در کارگاه اصول احیا با تائید ریاست بیمارستان مربوطه را داشته باشند که بده تائیدد   

 گاه نیز رسیده باشد. معاونت درمان دانش

 واای  پرستاران مرکز  عالوه بر واای  عمومی ایشان عبارتند از:

 وارد کردن دستورات دارویی بیمار در سامانه الکترونیک مرکز .1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 آماده سازی بیمار جهت تزریق داروی سایتوتوکسیک .2

 تزریق داروهای سایتوتوکسیک با نظارت پزشک مسئول .3

 تزریق و انجام اقدامات الزم جهت پیشگیری از عوارض ارائه مراقبت های پرستاری حین .4

 (Self Careتعیین نیازهای آموزشی و آموزش به بیمار و خانواده بیمار جهت مراقبت از خود ) .5

 اقدامات صورت گرفته و عوارض ایجاد شده در حین شیمی درمانی تمامیثبت دقیق  .6

 آماده سازی داروهای شیمی درمانی .7

تخت،  6ستار وایفه آماده سازی دارو را بر عهده داشته باشد، الزم است به ازای هر : در صورتی که پرتبصره

 یک پرستار دیگر نیز حضور داشته باشد. 

 مت مدارک پزشکی، بایگانی و پذیرشیک نفرکاردان/ کارشناس مدارک پزشکی به عنوان مسئول قس -5-14

 با تایید معاونت های پیراپزشکیری سایر رشتهبه کارگیالتحصیالن مربوطه : درصورت عدم وجود فارغتبصره

 بالمانع میباشد.

معاونت  یک نفر خدمه دارای گواهی نامه بهداشت عمومی ازآموزشگاه های اصناف دارای مجوز از -6-14

 نوبت کاری  بهداشتی درهر

را  ی(ژه پرسنل خدمات)وی "مهارتی و حرفه ای شیمی درمانی زشدوره ی آمو"پرسنل خدماتی موا  اند 

 ائه دهند.  آن را ار معتبر ذرانده و گواهینامهگ

آبدارخانه وجود یک نفرآبدارچی دارای کارت بهداشت وگواهینامه دوره ویژه بهداشت  درصورت وجود -7-14

نظافت  بکارگیری آبدارچی جهت انجام امورمعاونت بهداشتی ) آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از عمومی از

 (ستمجاز نیپسماند و 

توجه به نظر مسئول فنی و  با پیراپزشکان برحسب مورد و نیاز، ثابت شامل پزشکان و غیر اعضاک -15ماده 

 مشغول به فعالیت شوند. مرکز ارائه برنامه کاری مشخص می توانند در

   به کارگیری پرسنل فنی اعم از پزشکان و پیراپزشکان مستلزم رعایت قوانین جاری و  -16ماده 

 و رعایت آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب می باشد. وزارتل ها و بخشنامه های عمدستورال

 ها و موسسات پزشکی و حرف وابسته مجاز نیست. اشتغال همزمان پرسنل در سایر درمانگاه -17ماده 

 

 و تجهیزاتی  ضوابط ساختمانی

 باشد: ضروری می مرکزدر رعایت ضوابط ساختمانی ذیل  -18ماده 

تخت و دارا بودن فضای مشخص برای آماده سازی دارو  6 مرکزخت مورد نیاز جهت بهره برداری حداقل ت

و حداقل یک اتاق ویزیت بیماران است. در عین حال مرکز می تواند دارای فضای  ز()ایزوالتور یا اتاق تمی

 .( باشدPOCTیتوتوکسیک )کلینیکی و فضای انجام آزمایشات دارای ارتباط مستقیم با تجویز داروهای سا
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ضوابط ساختمانی مراکز سرپایی "با مطابق باید فضاهای مورد نیاز و چیدمان و ارتباط فیزیکی بین فضاها، 

 باشد.، می گرددتوسط معاونت توسعه وزارت تنظیم و ابالغ که   "شیمی درمانی

و دفتر مدیریت منابع فیزیکی وطه مرب معاونتید ایت با دبای مرکزفضای فیزیکی  هرگونه تغییرات در -تبصره

 وزارت باشد. مطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب ودانشگاه 

شامل نوع تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی، استانداردها و  مرکزتجهیزات مورد نیاز در  ضوابط -19ماده 

. سایر تجهیزات است "مدیریت خدمات شیمی درمانی"دستورالعمل د آنها مطابق با ضوابط مندرج در کارکر

 مورد استفاده تابع ضوابط و مقررات مربوطه است. 

 

 ضوابط بهداشتی و ایمنی عمومی

دستورالعمل ، وزارتضوابط واستانداردهای عمومی ابالغی موا  است عالوه بر رعایت  رکزم -20ماده 

 را رعایت نماید.یر ضوابط عمومی از جمله موارد موجود در بندهای زکنترل عفونت و نیز ضوابط بهداشتی و 

قسمت های ساختمان بایستی سالم، بادوام، قابل شستشو، غیرقابل نفوذ به آب، بدون  تمامیک   -1-20

 ی باشد.قابل گندزدای ترک خوردگی، ازجنس مقاوم وبدون خلل وفرج و

و فاقد  دون خلل و فرج، قابل شستشو و گندزدایی، بدون درز و شکافبدیوارها باید از جنس مقاوم  -2-20

  .سانتیمتر باشد 10شکستگی و ترک خوردگی به رنگ روشن و تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع 

 قسمت ها بایستی سالم، فاقد شکستگی وترک خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد. تمامیسق    -3-20

 اشد.بپنجره ها  باید سالم و پنجره های باز شو  درب و -4-20

حرارت قادر به  که ضمن فراهم نمودن برودت وباشد یش وگرمایش بگونه ای وجود سیستم سرما -5-20

 ازآلودگی های هوای داخل ساختمان جلوگیری شود. تهویه نیز بوده تا

 در ید مقامات بهداشتی تامین وتای شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر/روستا مورد از آب مصرفی باید -6-20

رعایت استانداردهای آب آشامیدنی  شبکه خصوصی آب با از ،باشند شبکه عمومی می که فاقدمناطقی 

 کشوراستفاده شود.

بر ضرورت تأمین استانداردهای  بهداشتی با تأکید نظر فنی و دفع فاضالب از سیستم جمع آوری و -7-20

دفع فاضالب آلوده به مواد مصرفی به گونه ای باشد که سطوح، خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی  شستشو و

وزارت  دستورالعملهای ارسالی ضوابط و استانداردهای محیط زیست و لوده نکند، خروجی فاضالب بارا آ

 تایید معاونت بهداشتی باشد. مورد مطابقت داشته و

 درپوش و زنگ با ضد ضدعفونی کردن و زباله دان باید به تعداد کافی ازجنس مقاوم، قابل شستشو و -8-20

 .ود باشدپدال وکیسه مناسب در مرکز موج
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قسمت ها به طور مرتب نظافت  تمامیی سطوح الزامی است ووجود گندزدای مناسب جهت گندزدای -9-20

 بایستی گندزدائی شود. آلوده موارد ضروری محل های  در و

 پارگی، تمیز و قابل شستشو بوده، همچنین میزها و و مبل های اتاق ها بدون درز صندلی ها و -10-20

 الم، تمیز ورنگ آمیزی شده باشد.قفسه ها بایستی س

مربع با ک  مقاوم، قابل شستشو، کاشیکاری یا  متر 5/1ی با حداقل متراژ وجود اتاقک تی شوی -11-20

حوضچه دارای کفشوی فاضالب رو با  تی آویز و سرد و مخلوط آب گرم و سق  مجهز به شیر سرامیک تا زیر

فضای مناسب  نظرگرفتن استفاده از تی شوی پرتابل با در یاپاک کننده  و قفسه مواد گندزدا و  cm 50عمق 

 .برای نگهداری تی شوی

  تا ها یبیماران بطوریکه روشوی رعایت ضوابط بهداشتی برای سرویس های بهداشتی کارکنان و -12-20

 پدالی یا نوع آرنجی یا ی ازدستشوی با شیر کاری شده واشیاطراف ک دیوار ون پایه، بابد حد امکان

کاری دیوار کاشی با ک  و سرویسهای بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار، خودکار)اتوماتیک( باشد و

 مقاوم، با رنگ روشن، ک  و دیوار قابل شستشو و ضد عفونی نمودن، مجهز به آب گرم و شده، سق  سالم و

ردگی و دارای فالش بدون ترک خو سرد، صابون مایع، حوله کاغذی، هواکش مناسب، کاسه توالت سالم و

 تانک باشد.

 به تعداد مناسب. و بیماران مراجعین ویسهای بهداشتی مجزا برای پرسنل، درنظر گرفتن سر -13-20

 دارای ضوابط بهداشتی باشند. زم است تمامی سرویس های بهداشتی ال

          کیلوگرمی برای هر 4یا حداقل یک کپسول  تأمین وسایل سیستم اطفاک حریق مرکزی و -14-20

استانداردهای سازمان خدمات ایمنی  ضوابط و با مطابق و دهنده حریق مناسب مترمربع، همراه با هشدار 50

 آتش نشانی و

 گرمایش مناسب وجود سیستم سرمایش وتأمین نور، تهویه و   -15-20 

قانون مواد خوردنی،  13اشتی ماده آبدارخانه باید دارای شرایط بهداشتی مندرج در مقررات بهد -16-20

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد. 

 ی پسماندهای پزشکی وروش های مدیریت اجرای دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و -21ماده 

 هیئت محترم وزیران و 8/2/1387ک مورخ 38459/ت 15871مصوبه شماره پسماندهای وابسته 

مراکز بهداشتی درمانی طی نامه   ها و ایی پسماندهای پزشکی ویژه دربیمارستاندستورالعمل مدیریت اجر

کار  سالمت محیط و مرکز بخشنامه های صادره از تمامی و 3/6/1387/ب س مورخ 32567/6شماره 

 دفع پسماندها الزامی است. نگهداری و درخصوص چگونگی تفکیک، جمع آوری و

 واکسیناسیون( برای تمامی شاغلین عاینات دوره ای و)م تشکیل پرونده های پزشکی -22ماده 

 مرکزرعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در  -23ماده 
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قابل  های عفونی و بیماری دوره پنجره بسیاری از دوره کمون یا با توجه به فقدان عالئم بالینی در -24ماده 

از طرفی امکان  عی درمورد این بیماران وعدم امکان تشخیص قط ایدز( و )نظیر هپاتیت و یروسیانتقال و

مورد بیماران براساس  کنترل عفونت دروق دراین مراکز، رعایت تمامی اصول های فانتقال آسان بیماری

 الزامی است.  ورالعمل های صادره از وزارتدست استانداردها و ضوابط و

های ابالغی  دستورالعمل وابط وحرفه ای براساس آخرین ض رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و -25ماده 

 و کار( الزامی است. ط از وزارت )دفتر سالمت محی

 

 وظایف موسس

 در مرکز به شرح  ذیل می باشد: « وظایف موسس» -26ماده 

 معرفی مسئول/ مسئولین فنی مرکز  -1-26

 : حداقل مدت قرارداد مسئول فنی یک سال است.  تبصره

 معاونت دانشگاه/دانشکده براساس ضوابط این آیین نامه به  مرکزمعرفی پرسنل شاغل در  -2-26

 تمامیاخذ تاییدیه از معاونت دانشگاه/دانشکده مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در مرکز برای  -3-26

 در مرکزپزشکان و کارکنان شاغل 

ای ، مصرفی و دارویی و... براساس دستورالعمل هتجهیزات و ملزومات پزشکی و تدارک مستمر تامین -4-26

ین ین آیندرج در امربوطه برای مرکز به نحوی که بتواند به فعالیت خود طبق استانداردها و شرایط م

 . نامه ادامه دهد

رفع نواقص و ایرادهای مرکز در مدت مقرر و اعالم شده توسط وزارت/ معاونت دانشگاه/دانشکده و یا  -5-26

 مسئولین فنی

 ذی ربطو  ذی صالحتعرفه های مصوب مراجع  دستورالعمل های و، ضوابط، مقررات تمامیرعایت  -6-26

 قانونی

برنامه ریزی و ساماندهی مناسب مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت  -7-26

 منشور حقوق بیماران و پرسنل

 های مربوطه و دسترسی به آن ها کسب اطالع از قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل -8-26

  مسئول فنی از واای  موضوع آیین نامه، موسس می تواند با ارائه مستندات و در صورت تخل -1 تبصره

مدارک، به معاونت دانشگاه/دانشکده تعویض وی را از کمیسیون قانونی درخواست نماید و درصورت احراز 

تخل  توسط کمیسیون قانونی، با معرفی فرد واجد شرایط و تایید کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی 

 ید به جایگزینی ایشان صادر می گردد.جد
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واجد شرایط به معاونت  فردبا معرفی  مسئول فنی، موسس درصورت استعفا یا پایان مدت قرارداد :2تبصره 

نموده و در صورت تائید کمیسیون قانون درخواست تعویض وی را از کمیسیون قانونی  دانشکدهدانشگاه/

 . زین صادر می گرددبه نام فرد جایگپروانه مسئول فنی جدید 

هیچگونه مسئولیتی درقبال اشخاص حقیقی یا حقوقی  وزارت ،مرکز یا انحالل یدرصورت تعطیل :3تبصره

 ندارد.

 مدیریت ،تأمین، نگهداری، انتقال، انبارش و توزیع داروها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی: 4 تبصره

مدیریت خدمات "دستورالعمل غذا و دارو و  ی سازماننامه های ابالغ آیینبر اساس ضوابط و  دارویی امور

 . انجام شود "شیمی درمانی

 

  شرایط، وظایف و مقررات مسئول فنی

 مرکز عبارت است از: شرایط مسئول فنی  -27ماده 
، فوق تخصص سرطان بالغیندارا بودن مدرک تخصصی در یکی از رشته های فوق تخصصی خون و  -1-27

 ص رادیوتراپی انکولوژیخون و سرطان کودکان یا تخص

 معتبر شهر مورد تقاضااشتغال )مطب( دارا بودن پروانه  -2-27

ارائه گواهی سوک پیشینیه کیفری و عدم محکومیت انتظامی از  از جملهاحراز صالحیت های عمومی  -3-27

 سازمان نظام پزشکی

 عبارت است از:مرکز  «واای  مسئول فنی»اهم  -28ماده 

تعامالت کاری با معاونت دانشگاه و وزارت و همچنین کنترل  ،سرپرستی تمامی امور فنی مرکز -1-28

ک بیمار و ، احیاچون عوارض احتمالی ناشی از تزریقهمجانبی پزشکی در حین تزریق دارو )اقدامات 

 ( مدیریت شرایط اورژانسی

در مرکز در نوبت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول  تمام وقتحضور مستمر و  -2-28

 های مربوطه          مسئولیت

نی و قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، موازین علمی، فحسن اجرای  نظارت بر  -3-28

 وزارتمرتبط با فعالیت های مرکز ابالغی از پروتکل های درمانی گایدالین ها و و استانداردها 

کارکنان و ابالغ تذکرات  نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر -4-28

و ارتقاک سطح کیفی خدمات مرکز و رعایت تعرفه های  الزم به آنان در جهت اجرای واای  مربوطه

 قانونی

، مسئولین و کارکنان فنی هر یک از واحدهای تشکیل دهنده نیروی انسانیصالحیت احراز  بررسی و -5-28

 مفاد این آیین نامه و ضوابط قانونی مربوطهمرکز براساس 
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اران و رعایت برنامه ریزی و سازماندهی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیم -6-28

 منشور حقوق بیماران

مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در های مختل   تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمت -7-28

 ساعت های تعیین شده

 فتن مناسب داروهاثبت سفارش داروهای مورد نیاز برای هر شیفت کاری و تحویل گر -8-28

  قانونی شرایط و صالحیت بعنوان جانشین موقت به موسس جهت انجام واای معرفی فرد واجد -9-28

  (29)موضوع ماده مسئول فنی در غیاب خود 

، ساختمانی، احراز اطمینان از کفایت و قابلیت وضعیت بهداشتینظارت بر فرآیند کنترل کیفیت و   -10-28

 در مرکزمصرف دارو و ، تجهیزات و ملزومات پزشکی مواد

اقدامات اجرایی و  انجام و پیگیریمرکز کارکنان ، مدیر اجرایی و ابالغ تذکرات فنی الزم به موسس  -11-28

 در صورت تخطی موسس، اعالم مراتب به معاونت دانشگاه/دانشکده

نظارت بر حفظ شئون پزشکی و حرفه ای، اجرای ضوابط طرح انطباق امور فنی و اداری موسسات   -12-28

 ا موازین شرع مقدس و منشور حقوق بیمارانپزشکی ب

 ذی صالحمراجع رسیدگی به شکایت بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر 

نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی بیماران و بررسی شرح حال و دستورات   -13-28

می و فنی با رعایت اصول پزشکی و تذکر به مسئولین مربوطه در خصوص تخطی از موازین عل

 محرمانگی

ه/دانشکده و وزارت/دانشگافعالیت مرکز به تفکیک نوع خدمات به آمار ارائه جمع آوری اطالعات و  -14-28

 .با رعایت اصول محرمانگیتعیین شده توسط وزارت  ذی صالح سایر مراجع قانونی

قابل گزارش به دانشگاه/  واگیر های گزارش دهی به موقع مشخصات بیماران مبتال به بیماری-15-28

 با رعایت اصول محرمانگی دانشکده/ مرکز بهداشت شهرستان

 بردریافت تعرفه های مصوب قانونی نظارت -16-28

پرداخت های غیر متعارف و خارج از صندوق، پذیرش بیماران الزم برای جلوگیری از نظارت اعمال  -17-28

 ضروری و نیز غیرمجاز به بیماران تحمیل هزینه و خدمات غیر تحت پوشش بیمه های درمانی و جلوگیری از

ثبت گزارش اهم اقدامات انجام شده و رخدادهای مهم در نوبت کاری مربوطه در دفتر مخصوص با  -18-28

 گزارش مشخصات و آمار بیماران فوت شده به معاونت دانشگاه/ دانشکده امضاک و مهر مسئول فنی و نیز

 قبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروییکنترل و مرا -19-28

درصورت ابالغ ضوابط اعتباربخشی این مراکز از سوی وزارت، مسئول فنی موا  به اجرا و رعایت  -20-28

 .الزامات قانونی مربوطه خواهد بود
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 ترسی به آنها، مقررات و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و دسکسب اطالع از قوانین -21-28

سازمان نظام ، از جمله وزارت، دانشگاه صالحذی یی به مراجع گی به شکایات و پاسخگورسید -22-28

 ، مراجع قضایی و ...پزشکی

 انسی و نظارت بر حسن ارائه خدماتژپذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اور -23-28

 غیاب و عملکرد کیفی کارکنان فنی وکنترل حضور  -24-28

، تهیه گزارش درخواستی عات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت موسسهجمع آوری اطال -25-28

 سب ضرورت ح مراجع ذی صالحبه 

الزامی است در صورتی که مسئول کاری و اوقات تعیین شده در مرکز نوبت  حضور مسئول فنی در -29ماده 

باشد،  تا یک روزغیبت وی کمتر از یک نوبت کاری و  حاضر شودمرکز  فنی نتواند به دالیل موجه در

تعیین می خود ا به عنوان جانشین پزشک درمانگر حاضر در مرکز رمسئول فنی نوبت کاری دیگر یا 

درصورتی که غیبت وی از یک معرفی جانشین، نافی مسئولیت قانونی مسئول فنی نمی باشد. و کند 

جایگزین خواهد شد و درصورت معرفی همان مرکز یگر دمسئول فنی نوبت کاری باشد؛ بیشتر روز 

پس از تکمیل ، واجد شرایط دیگر با تایید موسس و هماهنگی معاونت درمان دانشگاه/دانشکدهفرد 

     ماه 3حداکثر تا مدتمی تواند واای  وی را عنوان جانشین موقت ه بپیوست آیین نامه، فرم 

  انجام دهد.

به جای ایشان به  را جانشین واجد شرایط باید موسس ،ماه باشد 3ت بیش از چنانچه مدت معذوری :1 تبصره

مسئولیت فنی جدید صادر تا پس از طی مراحل اداری و قانونی، پروانه  کند /دانشکده معرفیمعاونت دانشگاه

تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید، پزشک جانشین معرفی شده واای  مسئول فنی را به عهده شود، 

  واهد داشت ولی پاسخگویی به مراجع قانونی کماکان به عهده مسئول فنی خواهد بود.خ

موسس می تواند  ،در صورت عدم امکان جایگزین نمودن مسئول فنی جانشین واجد شرایط :2تبصره 

 این آیین نامه( 40)مطابق ماده  درخواست تعطیلی موقت به معاونت دانشگاه/دانشکده نماید.

توانند در زمان وجه به لزوم حضور مسئول فنی در نوبت کاری تعیین شده، مسئولین فنی نمیبا ت -30ماده 

    تقبل مسئولیت فنی در محل دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان

 صادر نخواهد شد.

ه ماه قبل مراتب را بطور کتبی در صورتی که مسئول فنی تمایل به ادامه کار نداشته باشد باید س -31ماده 

به موسس و معاونت دانشگاه اعالم نماید. در ارف این مدت موسس موا  است نسبت به معرفی مسئول 

فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تایید صالحیت وی توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی 

 جدید صادر گردد.
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ط مسئول فنی و عدم انجام واای  مندرج در این آیین نامه بدون در صورت ترک مرکز توس -32ماده 

مسئولیت های قانونی تا زمان تعیین تکلی  ایشان به عهده وی  تمامیهماهنگی و رعایت مقررات مربوطه، 

خواهد بود و باید ضمن رسیدگی برابر ضوابط، مراتب از طریق معاونت دانشگاه/دانشکده به وزارت/ معاونت نیز 

 داده شود.اطالع 

تعویض وی را با معرفی فرد واجد  بایددر صورت پایان مدت اعتبار پروانه مسئول فنی، موسس  تبصره:

 نامه درخواست نماید. آیینشرایط و با رعایت شرایط مندرج در این 

در صورتی که مسئول فنی مرکز فوت نماید؛ موسس باید حداکثر ارف یک هفته فرد واجد شرایط  -33ماده 

ی را به عنوان جانشین معرفی نماید تا پس از تایید صالحیت از سوی کمیسیون قانونی، پروانه مسئول دیگر

عمل  46 مادهمفاد مطابق  باید)در صورتی که مسئول فنی و موسس یک فرد باشد،  .فنی جدید صادر گردد

 .(گردد

ور پروانه وی، تصدی تا زمان تایید صالحیت مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی و صد تبصره:

 مسئولیت فنی مرکز بطور موقت به عهده فرد معرفی شده است. 

 

 سایر قوانین و مقررات 

 دانشکده باشد./باید با اطالع معاونت دانشگاهکادر فنی و تمام وقت اعضا هرگونه تغییر و جابجایی  -34ماده 

حلی که کامال قابل رویت برای عموم نصب پروانه های قانونی و تعرفه های مصوب قانونی در م -35ماده 

 مراجعین باشد الزامی است.

نصب تابلو مرکز با ذکر مشخصات کامل براساس مندرجات پروانه بهره برداری در محل ورودی  -36ماده 

الزامی است و استاندارد های مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه، کارت ویزیت و تبلیغات باید منطبق با ضوابط و 

 زمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران رعایت گردد.مقررات سا

 توانند درمرکز دیگری فعالیت نمایند.پرسنل شاغل در مرکز، درهمان نوبت کاری نمی -37ماده 

   مرکز موا  است منحصراً از عنوان و نام مصوب و مکتوب در پروانه بهره برداری در تابلوها و  -38ماده 

 تفاده نماید و انتخاب عناوین دیگر ممنوع است.سر نسخه ها و دیگر اسناد اس

موسسات پزشکی با  انطباق امور اداری و فنی"رعایت موازین اسالمی و اخالقی بر اساس قانون  -39ماده 

در  "منشور حقوق بیماران"و  "1380و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1377مصوب سال موازین اسالم

 باشد.اجرای آن به عهده موسس و مسئول فنی مینیز نظارت بر  و مرکز الزامی است

در صورت درخواست تعطیلی موقت، موسس باید دالیل درخواست تعطیلی خود را به طور کتبی و  -40 ماده

ماه  6با قید زمان به مسئول فنی و معاونت دانشگاه/ دانشکده اعالم نماید و حداکثر زمان تعطیلی نباید از 

 بیشتر باشد.
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ماه موضوع با ذکر دالیل و مستندات باید به تایید  6رت درخواست تعطیلی بیشتر از در صو :رهتبص

 کمیسیون قانونی برسد.

مرکز موا  است مواردی از بیماری های واگیر و غیرواگیر که فهرست آن توسط وزارت یا  -41ماده 

ربط  ه مراجع قانونی ذیب و محرمانگی گردد را با رعایت اصل امانت داریدانشگاه/دانشکده ها تعیین می

 گزارش نماید.

و در صورت لزوم، عهده معاونت دانشگاه/دانشکده به در سراسر کشور  عملکرد مرکزنظارت بر  -42 ماده

را در اختیار  الزماطالعات  گزارش عملکرد، آمار و باشد و موسس و مسئولین فنی موافندمیمعاونت وزارت 

  نمی باشد.وزارت  این حکم نافی نظارت عالیه ن قرار دهند.مراجع مذکور و نمایندگان قانونی آنا

مسئولین فنی یا مکان مرکز، باید مطابق شرایط این آیین نامه، تصویب هرگونه تغییر مسئول/ -43ماده 

 کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهای مربوطه باشد.

متخل  ، افراد فاقد صالحیت توسط مرکزاداره فعالیت افراد فاقد صالحیت در مرکز یا  درصورت -44ماده 

مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی قانون  3مشمول مجازات های قانونی مندرج در ماده 

 خواهد بود.  1334وآشامیدنی مصوب سال 

حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین شده و یا به تشخیص وزارت  مرکز -45ماده 

ف شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد را ندارد، استفاده از عناوین مجعول و خالف حقیقت بر روی بر خال

 تابلو و سر نسخه جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و  3 ماده 4تبصره فوت موسس مطابق  در صورت -46ماده 

 خوردنی و آشامیدنی و اصالحات بعدی اقدام خواهد شد.  مواد

نسبت به تمدید   بایددر صورتی که مدت اعتبار پروانه مسوول فنی در این مدت منقضی شود، وراث  -تبصره

 مسوولیت وی یا معرفی مسول  فنی واجد شرایط اقدام نمایند.  

به اداره مرکز نباشد، باید در یک مهلت  ، قادرکلی در صورتی که موسس بعلت از کارافتادگی -47ماده 

و  )موسس( اقدام نماید ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری به عنوان جانشین 6حداکثر 

ماهه نسبت به معرفی  6علت حجر، قادر به اداره مرکز نباشد، قیم وی باید در یک مهلت حداکثر ه ب چنانچه 

عنوان جانشین )موسس( اقدام نماید تا پس از تایید صالحیت توسط  فرد/افراد واجد شرایط دیگری به

 .کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری به نام وی صادر گردد

را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قبل از هرگونه اقدام قصد انحالل  ،درصورتیکه مؤسس -48ماده 

 م گردد.مربوطه اعال معاونتمستندات به  دالیل و ذکر با

چنانچه پروانه موسسه به نام اشخاص حقوقی صادر گردیده و یکی از اعضا واجد شرایط مقرر در  -49ماده 

واجد صالحیت  بایدآیین نامه فوت کند و یا محجور و یا از کار افتاده شود، فرد جایگزین معرفی شده  3ماده 

 مقرر در ماده یاد شده  باشد. 



 بسمه تعالی
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درمانگاه های در بیمارستان ها اعم از دولتی و خصوصی، خیریه ها و  مرکز تاسیس و راه اندازی -50ماده 

 چارچوب این آیین نامه الزم االجرا است.ر د تخصصی داخلی و موسسات رادیوتراپیعمومی، 

از تاریخ ابالغ این آیین نامه هرگونه فعالیت در زمینه شیمی درمانی سرپایی تابع ضوابط مقرر در  -51ماده 

 نامه خواهد بود.این آیین 

 

 تخلفات   

و مقررات مربوطه از جمله قانون مربوط به مقررات  نیحسب قوان نامه،نییآ نیتخل  از مقررات ا -52ماده 

 لیشکتقانون  ی،و اصالحات بعد29/3/1334مصوب  یدنیو آشام یو مواد خوردن ییو دارو یامور پزشک

می و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی مجلس شورای اسال 1383ی مصوب سال نظام پزشکسازمان 

 خواهد بود. بیعقتقابل درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در صورتی که مؤسس یا مسئول/ مسئولین فنی مرکز از ضوابط، مقررات، دستورالعملهای ابالغدی   -53ماده 

نمایند، به نحو زیر اقددام خواهدد   وزارت و الزامات و واائ  خود که در این آئین نامه پیش بینی شده تخل  

 شد: 

بددار اول تددذکر شددفاهی بددا قیددد موضددوع در صورتجلسدده بازرسددی محددل توسددط و وزارت/ معاونددت   -الررف

 دانشگاه/دانشکده.

بار دوم اخطارکتبی توسط وزارت/معاونت دانشگاه/دانشکده حدداقل بده فاصدله یدک مداه پدس از تدذکر         -ب 

 شفاهی. 

 ط و وزارت/معاونت دانشگاه/دانشکده به فاصله یک ماه از اخطار کتبی قبلی.بار سوم اخطار کتبی توس -ج

در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، چنانچه اعمال انجام شدده مشدمول    -د

مجمدع تشدخیص مصدلحت نظدام و      1367قانون تعزیزات حکومتی)در امور بهداشتی و درمانی( مصوب سال 

قانون یاد شده در دانشگاه/دانشکده ارجاع، تا در صدورت   11عدی باشد، موضوع به کمیسیون ماده اصالحات ب

احراز تخل ، پرونده جهت صدور رای به محاکم ذیصالح قانونی احاله گردد و در سایر مدوارد و حسدب مدورد    

 پرونده به کمیسیون قانونی و سایر مراجع ذیصالح قانونی ارجاع می گردد. 

درصورت تخطی از ضوابط و مقررات مربوطه وآیین نامه های ابالغی وزارت و نیدز در مدواردی کده     :1تبصره 

موسس/مسئول فنی مرکز فاقد صالحیت های الزم از سوی کمیسیون قانونی تشدخیص داده شدوند، موضدوع    

شرایط و توسط وزارت/معاونت به محاکم قضایی احاله و دادگاه پس از بررسی درصورت ثبوت تخل  با رعایت 

امکانات خاطی، دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب، پروانه تاسیس)بهره برداری( و یا مسئولین فنی را بطور 

موقت و یا دائم لغو مینماید که پس از طرح رای صادره در کمیسیون قانونی، جهت اجراک به واحدهای ذیربط 

 ابالغ میگردد.
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ود خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران و یا خالف ضدوابط  در مواردیکه عملکرد مرکز موجب ور :2تبصره 

و مقررات قانونی و شرعی باشد و یا موجب اخالل درامنیت و سالمت جامعه شود به تشخیص وزیر بهداشدت،  

درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت تذکرات و اخطاریه های قبلی قابل طرح در کمیسیون قانونی بوده و بدا  

ور و تایید رای توسط وزیر، موجب تعطیلی موقت مرکز و ارجاع به مراجع ذیصالح خواهد رای کمیسیون مذک

بود. وزارت بهداشت موا  است بالفاصله پس از تعطیلی موقت مرکز متخل ، نسبت به انعکداس موضدوع از   

 طریق ثبت شکواییه یا اعالم به دادستان اقدام نماید.
 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده  تصویبتنظیم و به  هتبصر 29 وماده  53در که این آیین نامه 

         از تاریخ ابالغو جایگزین تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در این خصوص بوده  ،است

  می باشد. الزم االجرا
 

 

 دکتر سید حسن هاشمی

 وزیر              
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 فرم تعیین جانشین مسئول فنی 

 

 ..............................ان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانیمعاونت درم

 

 ......................................... مرکز/بخشاینجانب دکتر ...........................................   مسئول فنی 

 ...  قادر به انجام وایفه در این مرکز نبوده و آقا/ خانم دکتر .......................................   طی روزهای .......................  الی ......................

 را به جانشینی موقت خود معرفی می نمایم .

 

 شماره نظام پزشکی مهر ، امضاء و

                                      

 

 

 

 

 ...................    بعنوان جانشین آقا / خانم دکتر .................................................اینجانب دکتر .........................

 

 .......................................... مرکزشان را در مدت عدم حضور در یکلیه مسئولیتهای ا

 

 ذیرفته و انجام وایفه خواهم نمود.از تاریخ .....................  الی ..................... پ

                                                                                                   

 شماره نظام پزشکی مهر ، امضاء و

 

 

 

 


