
 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د3199/400

19/02/1397  

  ندارد

  .......دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه

  اعالم ضوابط ساختمانی مراکز سرپایی شیمی درمانی

 

  با سالم و احترام 

آیین نامه تاسیس و بهره برداري مرکز سرپایی شیمی "در خصوص 6/12/1396د مورخ /29524/400پیرو نامه شماره 

دفتر توسعه منابع که توسط  اکزمر این ضوابط ساختمانی مرتبط با 19/2/97 مورخد /211/202 شمارهي نامه  و "درمانی

الزم است موارد  درعین حال. توسعه اعالم گردیده است، موارد جهت اجرا ابالغ می گردد محترم معاونتفیزیکی وامور عمرانی 

  :زیر مد نظر قرار گرفته و به صورت مقتضی اقدام گردد

 .به صورت مناسبی به اطالع تجویزکنندگان خدمات شیمی درمانی رسانده شود با قید فوریت فوق الذکرابط ضو .1

آیین نامه تاسیس و بهره برداري مرکز سرپایی شیمی "منطبق بر مرکز سرپایی شیمی درمانی خصوصی  مجوز تاسیس .2

 .با در نظر گرفتن ضوابط ساختمانی مذکور صادر شود و "درمانی

افقت اصولی براي مراکز دولتی موجود، ساختار مراکز سرپایی شیمی درمانی دولتی متناسب با آیین نامه ضمن صدور مو .3

 .و ضوابط ساختمانی ابالغی اصالح گردد

 ،ي معرفی شدههاکز سرپایی شیمی درمانی الزم است فضااموافقت اصولی و پروانه بهره برداري مرصدور  جهت .4

 .دنتخت شیمی درمانی سرپایی را دارا باش 6استاندارد هاي الزم براي حداقل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :رونوشت

  

  سرکار خانم مهدوي دبیرخانه م درمانی دانشکده ع پ و خ ب د آبادان

  جناب آقاي جنگجو دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د گراش

  تهرانسرکار خانم پورهاشم دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د 

  سرکار خانم جاللی راد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی

  جناب آقاي مسعود مفتاحی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فارس

  سرکار خانم حیدري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود

  ایرانشهر جناب آقاي دشتبان دبیرخانه م  درمان  دانشکده ع پ و خ ب د

  سرکار خانم نقوي دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د مراغه


