
 

 

 

 

 

 وزری                                                                       

 7 از 1 صفحه

 

 نامهآیین

 روزی عمومی و دندانپزشکیجراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه در بیمارستان، مرکز ضوابط مسئول فنی

 

قانون  22 ،4، 2، مواد آموزش پزشکی درمان و ،قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت 1به استناد ماده  -مستندات قانونی

قانون تشکیل  8، ماده (با اصالحات بعدی) 1334آشامیدنی مصوب  خوردنی و دپزشکی، دارویی، موا مربوط به مقررات امور

درمان و آموزش  ،قانون تشکیل وزارت بهداشت 8نامه اجرایی ماده آیین 2وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده 

ون تشکیل وزارت بهداشت، قان 8نامه اجرایی ماده آیین 7اصالحی ماده  1ت وزیران، تبصره أهی 1331پزشکی مصوب سال 

جراحی محدود  نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستان، مرکزآیین ت وزیران،أهی 1331درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 

 .گرددو سرپایی و درمانگاه تدوین و به شرح ذیل اعالم می

 

  :تعاریف و اختصارات( فصل اول

های دانشکده/، به دانشگاه«وزارت»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه، به به منظور اختصار در این آیین -1ماده 

قانون مربوط به  22ون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده یکمیس و به «دانشگاه»درمانی  ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 .شودگفته می  «کمیسیون قانونی»مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، 

روزی سرپایی، درمانگاه شبانه نامه، شامل بیمارستان، مرکز جراحی محدود وضوابط مقرر در این آیین :نامهل آیینشمو

 .باشدهای تخصصی و سایر مؤسسات تشخیصی و درمانی نمیباشد و شامل درمانگاهمی( عمومی و دندانپزشکی)

باشد که در غیاب وی به دالیلی نظیر بیماری، فنی میفرد واجد شرایط عمومی و اختصاصی احراز مسئولیت  :مقامقائم

 .گردددار میوظایف مسئول فنی را عهده ،نامهآیین 14مسافرت و سایر موارد موضوع ماده 

 .باشدول فنی میئدار وظایف مسهای عصر و شب عهدهپزشک مقیم یا سوپروایزر که در شیفت :جانشین

سسه پزشکی  ؤنامه مربوطه، جهت شروع فعالیت مبر ضوابط و مقررات و شرایط آیینمجوزی است که برا :برداریپروانه بهره

 .گرددسسین صادر میؤم/سسؤو به نام م توسط وزارت

نامه مربوطه، جهت شروع و تداوم فعالیت مجوزی است که برابر ضوابط و مقررات و شرایط آیین :پروانه مسئول فنی

 .گرددول فنی، توسط وزارت صادر میسسه پزشکی و قبول وظایف قانونی مسئؤم
 

 :شرح وظایف مسئول فنی( فصل دوم

 :وظایف مسئول فنی عبارت است از -2ماده 

 سسهؤهای امور فنی ممسئولیت وظایف و جهت انجام 14الی   8ساعت  حضور مستمر و فعال از -1-2

تواند به جایگزینی ایشان حضور مسئول فنی میمقام برای ساعات مذکور در ایام تعطیالت رسمی، ایام مرخصی، قائم -1-1-2

 .داشته باشد

 :رعایت و نظارت بر اجرای موارد ذیل -2-2

 .اداری و پشتیبانی پاراکلینیک، اورژانس، سرپایی، های بستری،کلیه واحدها نظیر بخش فرآیندهای جاری در -1-2-2
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 .أیید نشده از سوی وزارتهای درمانی تز انجام روشراهنماهای بالینی و جلوگیری ا ها،پروتکل استانداردها، -2-2-2

سسه و ارائه خدمات درمانی و تشخیصی الزم و مطلوب در روز و ساعات تعیین ؤهای مختلف مبرنامه کاری قسمت -3-2-2

 .برداریشده و منطبق با پروانه بهره

وقت ت علمی تمامأهی می و اعضاءحضور کارکنان رس مقیمی، های مرتبط با آنکالی،ضوابط و دستورالعمل -4-2-2

 جغرافیایی، دستیاران

 .سسهؤسرنسخه م و های امور پزشکی، تابلودستورالعمل مربوط به نحوه تبلیغ و آگهی -1-2-2

انتخاب، بکارگیری و فعالیت نیروی انسانی واجد شرایط و نظارت بر جلوگیری از بکارگیری افراد فاقد صالحیت و  -3-2-2

قانونی و گزارش مستمر فهرست پزشکان و کارکنان فنی شاغل در دانشگاه و یا وزارت بر اساس ضوابط و  هایبدون پروانه

 .مقررات مربوطه

     های پزشکی و پذیرش بیماران فوریتی که از طریق ستاد هدایت و پذیرش بدون قید و شرط موارد فوریت -7-2-2

مصدوم به مراکز / اعزام بیمار دمات درمانی الزم و نظارت بر نحوه پذیرش ونیز انجام خ شوند ورسانی دانشگاه ارجاع میاطالع

 .تخصصی واجد شرایط در صورت لزوم مطابق ضوابط و مقررات مربوطه

 مصوب قانونیهای دریافت تعرفه -8-2-2

غیر ضروری به حساب بیمار و جلوگیری از تحمیل هزینه و خدمات های غیر متعارف و خارج از صورتعدم دریافت -3-2-2

 .بیماران

 .های کنترل کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و مصرف دارو در هر بخشبرنامه -12-2-2

ل ئوریزی و نظارت بر ارتقاء ایمنی بیماران و کاهش خطاهای پزشکی و مخاطرات محیطی تحت عنوان مسبرنامه -11-2-2

 .خشیطابق با استانداردهای اعتباربایمنی م

 .ربط طبق مقرراترسیدگی و پاسخگویی به شکایات و پاسخگویی به سایر مراجع ذی -12-2-2

ربط مراجع ذی و بروزرسانی آن و تهیه گزارش در صورت درخواست دانشگاه و یا سایر مدیریت اطالعات و آمار -13-2-2

 .طبق مقررات

 .ر وزارتبرقراری ارتباط با سیستم جامع اطالعات بیماران د -14-2-2

 .حریم خصوصی و حقوق بیماران ای وحفظ شئون و موازین اسالمی، حرفه -11-2-2

 .ربطهای واگیر قابل گزارش، به دانشگاه ذیموقع مشخصات بیماران مبتال به بیماریدهی صحیح و بهگزارش -13-2-2

نیز ثبت  الت در اسرع وقت وسس و پیگیری جهت رفع اشکاؤهای فنی موجود به ماعالم نواقص و کاستی -17-2-2

 .مستندات و ارسال رونوشت آن به معاونت درمان دانشگاه

 .ها و ضوابط و مقررات وزارتنامهها، بخشها، دستورالعملنامهرعایت کلیه آیین -3-2

به  مقام جهت انجام وظایف قانونی مسئول فنی در غیاب خودمعرفی فرد واجد شرایط و صالحیت به عنوان قائم -4-2

 .سسؤم

 .نامه به معاونت درمان دانشگاهمقام شامل شرایط عمومی و اختصاصی این آیینارسال مدارک قائم -1-2

 .عنوان جانشین در شیفت مذکوره های کاری عصر و شب بمعرفی پزشک مقیم و یا سوپروایزر نوبت -3-2
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    عنوان سند مرجع و مالک ه روز ببانهل فنی موظف به تدوین روش اجرایی نظارت در تمام ساعات شئومس -1-3-2

باشد در این روش اجرایی حداقل بایستی در سسه میؤلین اجرایی مئوریزی جهت اخذ مشارکت در امر نظارت از مسبرنامه

مخاطرات محیطی و سایر وظایف نظارتی /خطاهای پزشکی/موقع موارد مغایر قوانینخصوص نحوه شناسایی و گزارش به

ل فنی نافی پاسخگویی ایشان ئوبینی تمامی مصادیق در حیطه وظایف مسعدم پیش. نی الزم بعمل آمده باشدبیمحوله پیش

 .باشدنمی

حوادث منجر به پاسخگویی حقوقی به مراجع قانونی باشد /که اتفاقات های کاری عصر و شب در مواردیدر نوبت -2-3-2

بررسی دقیق میدانی پاسخگو ضمن  سسه حضور یافته وؤری در مدر همان نوبت کا مقام بایستی شخصاًقائم/ول فنیئمس

 .باشند

های کاری عصر و شب در شروع هر ماه به معاونت درمان اعالم فهرست اسامی جانشینان مسئول فنی به تفکیک نوبت -7-2

 .دانشگاه

یف توسط جانشین رافع انجام این وظا وظایف جانشین به استثناء موارد ذیل همان وظایف مسئول فنی است و -تبصره

 .گرددنامه نمیهای قانونی مسئول فنی در این آیینمسئولیت

 ، تذکرات کتبیها، استانداردهانامهابالغ مکاتبات، بخش -1

 وزارت و سایر مراجع قانونی/پاسخگویی به محاکم قضایی، معاونت درمان دانشگاه -2

 

 :افراد واجد شرایط مسئول فنی( فصل سوم

 :شرح ذیل باشده اختصاصی الزم ب شرایط عمومی و ول فنی باید واجدمسئ -3ماده 

 

 :شرایط عمومی( الف

 های تخصصی پزشکی وای پزشکی عمومی یا دندانپزشکی حسب مورد و یا یکی از رشتهدارای مدرک دکتری حرفه -1-3

 دندانپزشکی

     روزی دندانپزشکی های شبانهمانگاهبرای تصدی مسئولیت فنی در تخصصی صرفاً/مدرک دندانپزشکی عمومی -تبصره

 .باشدمی
 پیشینه کیفری و انتظامی عدم سوء -2-3

ای، انضباطی و عدم وجود تخلفات تعزیراتی موضوع لحاظ صالحیت حرفهه ئیدیه معاونت درمان دانشگاه مربوطه بأت -3-3

 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی

 طب معتبر در شهر مورد تقاضادارا بودن پروانه م -4-3

های دولتی، های ملکی و وابسته به سازماندرمانگاه/مرکز جراحی محدود/جهت قبول مسئولیت فنی بیمارستان -تبصره

های مذکور، ارائه دولتی و دانشگاهی از سوی مستخدمین رسمی، پیمانی و متعهدین خدمات قانونی سازمان عمومی غیر

 .باشدسسه به جایگزینی پروانه مطب بالمانع میؤآن م اهی اشتغال به کار درآخرین حکم کارگزینی و گو

 عنوان یکی از افراد مندرج در شرایط اختصاصیه دارا بودن حکم انتصاب معتبر ب -1-3
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سسات ؤساله ششم توسعه در بکارگیری و اشتغال کارکنان در مقانون برنامه پنجرعایت ضوابط و مقررات موضوع  -3-3

 .مقام الزامی استقائم/عنوان مسئول فنیه بپزشکی 

 ؤسسات پزشکیعدم تصدی مسئولیت فنی در سایر م -7-3

 

 :شرایط اختصاصی( ب

دولتی با دارا بودن حکم انتصاب  عمومی غیر ،مراکز دانشگاهی، دولتی در شرایط تصدی مسئولیت فنی افراد واجد -4ماده 

 :یب اولویت عبارتند ازو به ترت منطبق با چارت سازمانی مصوب صرفاً
 درمانگاه/مرکز جراحی محدود/رئیس بیمارستان -1-4

 درمانگاه/مرکز جراحی محدود/یکی از معاونین بیمارستان -2-4

 درمانگاه/مرکز جراحی محدود/مدیر بیمارستان -3-4

 :امه مصوب عبارتند ازنمنطبق با اساس صرفاً شرایط تصدی مسئولیت فنی در مراکز خصوصی و خیریه افراد واجد -5 ماده

جراحی محدود و سرپایی،  ت مدیره بیمارستان، مرکزأرئیس و یا یکی از اعضاء هی/مدیر عامل در مراکز خصوصی، -1-1

 درمانگاه

 یعموم طیحائز شراکه امناء  تأیه ای رهیمد تأیاز اعضاء ه یکی ای سیرئ ای عامل ریمد موقوفه خیریه/در مراکز خیریه -2-1

 .باشدینامه منییدر آ یمسئول فن

متولی و یا نماینده قانونی ایشان به معاونت درمان /سسؤم/ت مدیرهأمسئول فنی طی مکاتبه رسمی از سوی رئیس هی -3-1

 .گردددانشگاه معرفی می

 .ئید کمیسیون قانونی برسدأصالحیت مسئول فنی جهت بررسی و صدور پروانه مسئولیت فنی باید به ت -4-1

باید دارای مسئول فنی واجد ...  های پاراکلینیک نظیر داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی وه بخشکلی -6ماده 

 .نامه مربوطه باشندشرایط جداگانه مطابق آیین

 

 :مقاموظایف، شرایط و نحوه انتخاب قائم (فصل چهارم

 .باشدنامه مییط مسئول فنی در این آیینمقام مطابق وظایف و شراکلیه وظایف و شرایط انتخاب قائم -7ماده 

 :وظایف( الف

سسه و ؤمقام در غیاب مسئول فنی همان وظایف مسئول فنی است و در هر حال مسئولیت امور فنی موظایف قائم -8 ماده

 صالح بدون قید و شرط با شخص مسئول فنی است و تفویض این مسئولیت، به هیچ وجه وظایف وپاسخگویی به مراجع ذی

 .های قانونی مسئول فنی را سلب نخواهد کردمسئولیت

  14سایر موارد مندرج در ماده  دالیل بیماری، مسافرت وه زمان غیبت مسئول فنی ب مقام درقائمحضور فعال  -9 ماده

  2ماده  1مندرج در بند سسه و در ساعات ؤمحل م نامه، درآیین
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 های خود را در غیاب مسئول فنی به ایشان گزارش نماید وت و فعالیتمقام موظف است رخدادها، اقداماقائم -11ماده 

مقام در غیاب صورت حضور و فعالیت قائم باشد و در هرعهده مسئول فنی میه حسن اجرای این بند ب مسئولیت نظارت بر

 .گرددهای قانونی مسئول فنی نمیمسئول فنی رافع مسئولیت

 :شرایط و نحوه انتخاب( ب

شرایط خود را به صورت  مقام واجدسسه قائمؤزمان با صدور پروانه مسئولیت فنی ممسئول فنی موظف است هم -11 ماده

ئید به معاونت درمان دانشگاه أنامه جهت تکتبی به همراه مدارک مورد نیاز موضوع شرایط عمومی و اختصاصی این آیین

 .معرفی نماید

 .باشدقام مسئول فنی همان شرایط عمومی و اختصاصی مسئول فنی میمشرایط عمومی و اختصاصی انتخاب قائم -1-11

دولتی، خصوصی و خیریه به شرط احراز  سسات پزشکی دانشگاهی، دولتی، عمومی غیرؤمقام مسئول فنی در مقائم -2-11

 .گردداز میان افراد واجد شرایط ذکر شده در آن انتخاب و معرفی می شرایط عمومی و اختصاصی، صرفاً

 

 :شرایط تغییر، تعویض و عزل مسئول فنی( فصل پنجم

 :موارد اختتام مسئولیت فنی عبارت است از  -12 ماده

 .پایان مدت اعتبار پروانه مسئولیت فنی -1-12

ت أعامل و یا رئیس هی مدیر/سازمان مربوطه/دانشگاه/سسؤحسب مورد م جهت تمدید مدت اعتبار مسئولیت فنی، -تبصره

صورت مکتوب به ه ب باید حداقل سه ماه قبل از انقضاء آن، مراتب را( مؤسسات خیریه موقوفه)متولی /امناءت أرئیس هی/مدیره

 .معاونت درمان دانشگاه اعالم نماید

 تغییر و استعفای مسئول فنی -2-12

طور ه بصورت عدم تمایل به همکاری باید حداقل سه ماه قبل  مسئول فنی در زمان تصدی مسئولیت فنی، در -1-2-12

سس و یا نماینده قانونی ایشان نیز موظف است مراتب را با معرفی مسئول فنی ؤسس اعالم و مؤکتبی استعفای خود را به م

 .جایگزین به معاونت درمان دانشگاه اعالم نماید

سئول سس موظف است حداقل سه ماه قبل، مراتب را به همراه معرفی مؤصورت ضرورت تغییر مسئول فنی، م در -2-2-12

 .ربط اعالم نمایدفنی جدید جهت طی مراحل قانونی و صدور پروانه مسئول فنی جدید به معاونت درمان دانشگاه ذی

 لحاظ تغییر جایگاه سازمانیه حکم انتصاب مسئول فنی ب تغییر -3-12

گردد نی ایشان ساقط مینامه، مسئولیت فاین آیین 3جایگاه سازمانی مطابق ماده  حکم انتصاب و در صورت تغییر -1-3-12

سسه حداکثر ؤهای قانونی مو تا جایگزینی و طی مراحل قانونی و اداری جهت صدور پروانه مسئولیت فنی جدید، مسئولیت

 .باشدمقام ایشان میتا مدت یک ماه به عهده قائم

جد شرایط جایگزین به مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی مسئول فنی وا سسهؤم -تبصره

 .معاونت درمان دانشگاه اقدام تا مراتب با قید فوریت بررسی و در کمیسیون قانونی مطرح گردد

 حجر مسئول فنیافتادگی،  کار ازفوت،  -4-12

سسه ؤموارد صدور حکم حجر مسئول فنی که قادر به اداره م نیز در افتادگی و در صورت فوت مسئول فنی، از کار -1-4-12

ت أرئیس هی/ت مدیرهأعامل و یا رئیس هی مدیر/سازمان مربوطه/دانشگاه/سسؤانجام وظایف قانونی نباشد، حسب مورد مو 
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عنوان جانشین ه شرایط دیگری را ب باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز فرد واجد( مؤسسات خیریه موقوفه)متولی /امناء

نام وی صادر ه پروانه مسئول فنی جدید ب توسط کمیسیون قانونی،یید صالحیت فرد معرفی شده أمعرفی نماید تا پس از ت

 .باشدمقام مسئول فنی میعهده قائمه سسه حداکثر تا مدت یک ماه بؤهای قانونی مو مسئولیت گردد

سس و مسئول فنی برابر مقررات ؤسس و مسئول فنی یک نفر باشد و فوت نماید، تکلیف مؤدر صورتی که م -2-4-12

 .مقام مسئول فنی به مدت یک ماه وظایف مسئول فنی را بر عهده خواهد داشتبدیهی است قائم. ن خواهد شدمربوط تعیی

ئید صالحیت أدر این مدت و تا تعیین تکلیف مؤسس، وراث قانونی بایستی نسبت به معرفی مسئول فنی واجد شرایط جهت ت

 .نونی و اخذ پروانه اقدام نمایندکمیسیون قا نامبره در

چارچوب  قیم وی در/سس و مسئول فنی یک نفر باشد و دچار حجر و از کارافتادگی شود، خود اوؤصورتی که م در -3-4-12

عنوان مسئول فنی به ه ضوابط قانونی مربوطه باید در یک مهلت حداکثر یک ماهه نسبت به معرفی فرد واجد شرایط ب

 .عهده خواهد داشته مسئول فنی را بمقام وظایف این مدت قائم در. جایگزینی خود اقدام نماید

 .ت قانونی مربوطه رفتار خواهد شدبینی نشده است مطابق ضوابط و مقررانامه پیشمواردی که در این آیین در -4-4-12

 دانشگاه/عدم تمدید پروانه مسئولیت فنی توسط وزارت -1-12

ئید صالحیت مسئول أائه پروانه مطب معتبر، عدم تجمله عدم ار صورت عدم احراز شرایط تمدید به هر علت از در -1-1-12

تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانشگاه،  11کمیسیون ماده )صالح دلیل تخلفات احراز شده در مراجع ذیه فنی ب

 رمدی/سازمان مربوطه/دانشگاه/سسؤتوسط کمیسیون قانونی، حسب مورد م...(  محکومیت انتظامی در سازمان نظام پزشکی و

نسبت  باید، حداکثر ظرف مدت پانزده روز( مؤسسات خیریه موقوفه)متولی /ت امناءأرئیس هی/ت مدیرهأعامل و یا رئیس هی

مقام وظایف شرایط دیگری به جایگزینی وی به معاونت درمان دانشگاه اقدام نماید، در این مدت قائم به معرفی فرد واجد

 .عهده خواهد داشته قانونی مسئول فنی را ب

 تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی -3-12

موجه مسئول فنی و نیز عدم انجام وظایف قانونی توسط وی، مبتنی بر شواهد و مستندات و  صورت ترک غیر در -1-3-12

 مدیر/سازمان مربوطه/دانشگاه/سسؤاحراز آن و نیز حسب مورد رد صالحیت ایشان توسط کمیسیون قانونی، حسب مورد م

شرایط  باید ظرف مدت پانزده روز فرد واجد( مؤسسات خیریه موقوفه)متولی /ت امناءأرئیس هی/ت مدیرهأئیس هیعامل و یا ر

 .عهده خواهد داشته مقام وظایف قانونی مسئول فنی را بدر این مدت قائم. دیگری را به معاونت درمان دانشگاه معرفی نماید

 

 :سایر مقررات( فصل ششم

مقدمات  و عدم حضور مسئول فنی بیش از سی روز متوالی تا شصت روز متناوب در طول سال،در صورت غیبت  -13 ماده

باشد بالفاصله نسبت به معرفی ت امناء موظف میأرئیس هی/ت مدیرهأرئیس هی/سسؤگردد و مزوال مسئول فنی ایجاد می

مقام خواهد بود عهده قائمه وظایف وی ب شرایط به معاونت درمان اقدام نماید و در زمان غیبت مسئول فنی مسئول فنی واجد

سسه ؤعهده مسئول فنی مه صالح کماکان بهای قانونی و پاسخگویی به شکایات و مراجع ذیصورت مسئولیت به هر ولی

 .باشدمی

دانشگاه و یا حکم /ئید وزارتأت موارد با تشخیص و مصادیق غیبت مسئول فنی شامل بیماری، مسافرت و سایر -14 ماده

 .باشدجع قانونی و قضایی میمرا



 

 

 

 

 

 وزری                                                                       

 7 از 7 صفحه

 

یت جهت ؤمحل مناسب و قابل ر باید در های پاراکلینیکسسه و مسئولین فنی بخشؤفنی م مسئول پروانه -15ماده 

 .مراجعین نصب گردد

و  1334، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ، داروییقانون مربوط به مقررات امور پزشکی 4 با توجه به ماده -16ماده 

سسه  ؤبه پروانه مسئولیت فنی دیگری در م ءبا استفاده و اتکا، بکارگیری افراد فاقد صالحیت مسئول فنی های بعدیحیهاصال

 .عمل خواهد آمد هبرخورد قانونی بجرم تلقی و با متخلفین برابر ضوابط و مقررات مربوطه 

، خصوصی ات در بخش دولتی و عمومی غیر دولتیسسؤ، مبا توجه به مسئولیت مدنی و شرح وظایف مسئول فنی -17ماده 

 .باشندای مینامه مسئولیت حرفهمین بیمهأو خیریه موظف به ت

 

 :تخلفات( فصل هفتم

   نامه قانونی و نیز الزامات و وظایف خود که در این آییندر صورت تخطی مسئول فنی از ضوابط و مقررات  -18 ماده

 .های ذیل اقدام خواهد شداز روش بینی شده است حسب مورد و به یکیپیش

 وزارت/ذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط معاونت درمان دانشگاهت -الف

 وزارت/ار کتبی توسط معاونت درمان دانشگاهاخط -ب

و یا  درمانی ،هداشتیتعزیرات حکومتی در امور ب 11و یا کمیسیون ماده  22رجاع پرونده به کمیسیون قانونی ماده ا -ج

 محاکم قضایی

 .باشداالجرا میتبصره تصویب و الزم 1 ماده و 13، فصل 7 نامه دراین آیین -19ماده 


