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قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و  24و  22 ،5، 4، 3، 2، 1نامه به استناد مواد اين آئين :مستندات قانونی

قانون تشکيالت و وظائف وزارت بهداشت، درمان و  1ماده  11و  13، 12، 11 ،7 بندهای و اصالحات بعدی و 1334آشاميدنی مصوب 

نامه اجرائی آن مصوب سال قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آئين  8و  3و مواد  1317ی مصوب آموزش پزشک

ماده واحده قانون چگونگی تعيين وظايف و صالحيت شاغلين  و 1331 و 1311 هایسال بعدی ت محترم وزيران و اصالحاتأهي 1315

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی  3مجلس شورای اسالمی و ماده  1371های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال حرفه

 :گرددبه شرح ذيل تدوين می 1383ايران مصوب 

 

 :اختصارات و تعاریف (فصل اول

 :رودهای زير در معانی مربوطه بکار مینامه واژهدر اين آئين -1ماده 

 «وزارت» به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، -1-1

 «معاونت» به معاونت درمان وزارت متبوع، -2-1

 «دانشکده/دانشگاه» درمانی، ،خدمات بهداشتی های علوم پزشکی ودانشکده/به دانشگاه -3-1

 «دانشکده/معاونت دانشگاه» درمانی، ،های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیها و دانشکدهسالمت دانشگاه/به معاونت درمان -4-1

پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشاميدنی  قانون مربوط به مقررات امور 22خيص امور پزشکی، موضوع ماده به كميسيون تش -5-1

 «كميسيون قانونی»و اصالحات بعدی،  1334مصوب سال 

درمانی، ساير  ،سسات خيريه بهداشتیؤدرمانی، م ،های تعاونی خدمات بهداشتیشركت) سسين حقيقی يا حقوقیؤم/سسؤبه م -1-1

 «سسؤم» ،سيس مركزأواجد شرايط ت...( ها و تشرك

 «مركز» ARTبه مركز تخصصی درمان ناباروری  -7-1

 .شودگفته می «های قانونیپروانه» و مسئولين فنی،( سيسأت) برداریهای بهرهبه پروانه -8-1

ه تند كه پس از تصويب كميسيون قانونی بهای قانونی هسهای مسئولين فنی، پروانهو پروانه( سيسأت) برداریپروانه بهره :1تبصره 

 .شوندعنوان مجوز فعاليت مركز صادر می

  صادر مركز يک سيسأت پروانـه فقـط نامـهآئـين ايـن در منـدرج مفاد اساس بر صالحيت شرايط واجد متقاضی هر برای :2تبصره 

 . شودمی

شود تا مطابق داده می( حيت آنان توسط كميسيون قانونیييد صالأپس از ت) سسؤموافقت اصولی، مجوزی است كه به م -2ماده 

   ساخت و معرفی مکان، سس و نماينده وزارت، نسبت به ؤمابين مسيس منعقده فیأمتن قرارداد تبندی مصرح در شرايط و زمان

و تصويب كميسيون قانونی،  ييدأاقدام نموده و پس از ت غيرهتجهيزات، معرفی مسئولين فنی، پرسنل فنی و اداری و ارائه سازی، آماده

 .مسئولين فنی صادر گردد/برداری و مسئولپروانه بهره

به  ،شودگفته می ART (Assisted Reproductive Technology) مركز تخصصی درمان ناباروری كه بـه اختصـار -3ماده 

مركز  نيا .مثل و باروری را داشته باشد ديولهای مرتبط با تماریيو درمان ناباروری و ب صيتشخ يیگردد كه توانامركزی اطالق می

 هایاتاق و( صورت اختياریه ب) هاشگاهيآزماساير  ی،شناسنيجنآزمايشگاه  ی،و درمان یصيتشخ هایکينيبا پشتوانه كل ستيبامی

( كوچک، سپتوم رحمتشخيصی و درمانی ساده مانند ميوم ) یستروسکوپيزنان از جمله ه یو درمان یصيامکان انجام اعمال تشخعمل، 

مردان از جمله  یو درمان یصيو انجام اعمال تشخ (تشخيصی و درمانی ساده مانند بيوپسی از بيضه و واريکوسل) یو الپاراسکوپ

 قيو تزر سازیآماده)  IUI:مرتبط از جمله یهای درمانداشته باشند و با امکان انجام روشرا  ميديديو اپ ضهيجداسازی اسپرم از بافت ب

شـده و  آمادهگذاشتن اسپرم ) GIFT، (به سيتوپالسم تخمک اسپرم قيتزر) ICSI، (لقاح خارج رحمی) IVF ،(پرم به داخل رحماس

جنين به ثلـث  انتقال) TEF، (گذاشتن تخمک لقاح شده به ثلث خارجی لوله رحم) ZIFTو( تخمـک بـه ثلـث خـارجی لولـه رحـم

امکان درمان  ی،مثل ديهای تولو بافت نيو ذوب اسپرم، تخمک و جن زيفر ن،يمک و جنكشت و انجماد تخ، (خـارجی لولـه رحـم

 .ساعت قادر به ترك مركز باشد 8حداكثر ظرف  مارينابارور به مركز را فراهم آورد و ب نيمراجع
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 :سيسأنحوه ت (دومفصل 

 از كميسـيون قانونی بوده كه بـا (تأسيس روانهپ)سيس مركز تخصصی درمان ناباروری منوط به كسب موافقت اصولی أت -4ماده 

 .برداری خواهند نمودنامـه اقـدام بـه بررسـی و صـدور پروانـه بهرهرعايـت قـوانين مصـوب و مفـاد ايـن آيـين

دهای مطابق استاندار ی عمومی،هادرمانگاه فيزيکی و بهداشتی مركز تخصصی درمان ناباروری بايستی حداقل استانداردهای :1تبصره 

 .داشته باشدوزارت را  ييد دفتر توسعه منابع فيزيکی و امور عمرانیأمورد ت

 معاونت و موافقـتمتقاضی بـرداری صـرفاً بـا درخواسـت پيشـنهاد اعطـای موافقـت اصـولی و صـدور پروانه بهره :2ره تبص

 .باشدقابل طرح در كميسيون قانونی می دانشکده،/دانشگاه

نفـر پزشک به عنوان شخص حقيقی باشـد و در صورتی كه بيش از يک  يکسيس مركز تخصصی ناباروری بايـد أت متقاضيان -5ماده 

 .با عضويت حداقل يک نفر پزشک( حداقل ليسانس يا باالتر) متقاضی باشد، نصف بعالوه يک نفر از گروه پزشکی( حقوقی) نفر

 :شود كه دارای شرايط ذيل باشنداده میسيس مركز تخصصی ناباروری به اشخاصی دأاجازه ت -6ماده 

 .تابعيت جمهوری اسالمی ايران (الف

مخدر در زمان  تسليم گـواهی سـوء پيشـينه و عـدم اعتيـاد بـه مواد)ثر و اعتياد به مواد مخدر ؤنداشتن سوء پيشينه كيفری م (ب

 .(است درخواست همکاری با مركز تخصصی درمان ناباروری برای كليه كاركنان الزامی

 تواننددرمانی می ،یهـای تعـاونی خـدمات بهداشتها، مراكز جراحـی محـدود و سـرپايی و شـركتكليه بيمارستان :1تبصره 

بينی سسين، مسئولين فنی و رعايت ضوابط پيشؤرا مشـروط بـه معرفی م ARTسيس و افزايش بخش درمان نابـاروری أدرخواست ت

 .دنبنمايـ شده

 .تقاضا داشته باشند همان شهر مورد پيراپزشکی بايستی پروانه معتبر در پزشکی و كادر ساير ين وسسؤم: 2تبصره 

 .شودسيس داده نمیأسسان مركز اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی بيش از يک پروانه تؤبه م :3تبصره 

سسات خيريه ؤدرمانی، م ،سيس در قالب شركت سهامی، شركت تعاونی خدمات بهداشتیأاشخاص حقوقی متقاضی ت :4تبصره 

با قيد حيطه فعاليت در حوزه صالح قـانونی ييد شده از سوی مراجع ذیأتنامه مصوب و بايستی دارای اساس... درمانی و  ،بهداشتی

 .باشندمی نيز ها و مقررات خاص خودنامهاز آيين نامه، تابع ضوابط موضوع هر يکعالوه بر رعايت مفاد اين آيينسالمت و درمان بوده و 

نامـه بـه عهده كميسيون قانونی ن فنی بر اساس شرايط منـدرج در ايـن آئـينيچنين مسئولن و هميسسؤاحراز صالحيت م :5تبصره 

 .باشدمی

واهی توانند با ارائه گمسئولين فنی مركز نيز باشـند و يکـی از آنهـا فـوت نمايـد، وراث او می ،سسين مركزؤكه م در مواردی :1تبصره 

ر پروانه مسئول تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفـی مسـئول يـا مسـئوالن فنـی واجـد شـرايط از دانشگاه مربوطه درخواست صدو

 .فنی موقت نمايند

 .های وزارت متبوع بايستی معرفی گردندنامهدر صورتی كه مركز دارای بخش آزمايشگاه باشد، مسئولين فنی مطابق آيين -7ماده 

از مركز  مجوز جداگانه اخذ به داشته باشند، نياز جنين اهدای زمينه در فعاليت به تمايل صورتی كه در مراكز درمان ناباروری -8ه ماد

 .خواهند داشت مديريت پيوند وزارت

 

 :تعطيل ،برداري، انتقالبهره (فصل سوم

 .باشـدمی( يا صبح و عصر عصـر ،صبح) به صورت روزانهزمان فعاليت مركز  -9ماده 

نيـاز و معرفـی مسـئوالن فنـی و سـاير افراد فنی جهت كليه  منوط به دارا بودن تجهيزات مورد ،كار و فعاليت مركزه شروع ب -11ماده 

باشد، پس از احراز صالحيت اشخاص فـوق و كـافی بـودن تجهيزات و فضای فيزيکی توسط واحد مربوطه به مركز های كاری مینوبت

 .برداری داده خواهد شدپروانه بهره
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در ضمن تمديد . كليه مراكز موظفند در زمان تمديد پروانه تأسـيس و مسـئولين فنـی، مفاد اين دستورالعمل را رعايت نمايند :تبصره

 .ن خواهد بودسـيس و مسـئولين فنـی مركـز بـر اسـاس قـانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط آأهـای تپروانه

كـاردانی يـا كارشناســی مــدارك پزشــکی، انتخــاب و معرفــی  التحصيالنفارغمسئولين پذيرش مراكز بايسـتی از بـين  -11ماده 

 .(بالمانع استهای پزشکی و پيراپزشکی ساير گروهالتحصيالن بکــارگيری فارغ در صــورت نبــودن داوطلــب كــافی،)شــوند 

 .ت كميسـيون قـانونی ممنـوع اسـتسسين بدون موافقؤتوسط م ،ه غيرسيس بأانتقال پروانه ت -12ماده 

نامه و موافقت مركز از يک محل به محل ديگر منوط به رعايت شرايط قانونی و مقـررات مندرج در اين آيينتغيير مکان  -13ماده 

 .دانشگاه مربوط است

در اين . دانشکده مربوطه و موافقـت وزارت صورت پذيرد/هنگی دانشگاهگذاری و تغيير نام و محل مركز بايد با هماهر نوع نام -14ماده 

 .يا برای محل جديد صادر خواهد شد صورت پروانه جديد بنام و

مراتب را بايد با ذكر داليل و مستندات  ،سسان به داليل موجهی قصد تعطيل و انحالل مركز را داشته باشندؤكه م در صورتی -15ماده 

 .دانشکده مربوطـه گـزارش نمايند/يل به دانشگاهطقبل از اقدام به تع الزم حداقل سه ماه

 

 :سسينؤشرح وظایف م (فصل چهارم

 :از است سسين عبارتؤوظايف م -16ماده 

 .كاری هاینوبت كليههای علوم پزشکی برای معرفی مسئولين فنی به دانشگاه (الف

مورد كليه هـای بالينی در سـيس آزمايشـگاهأيس مطب و دسـتورالعمل تسأنامه اجرايی قانون اجازه ترعايت مفاد آئين :1تبصره 

 .متخصصين شاغل در مركز

عنوان ه سـس مـرتبط بايسـتی بالفاصـله فـرد واجـد شرايطی را بؤم ،در صورت عدم حضور مسئولين فنی بـه هـر دليـل :2تبصره 

 .رفی نمايددانشکده مربوطه مع/گاهمسئول فنی جديد يا جانشين وی به دانش

 .باشدكه به عهده مسئولين فنی می گوئی در برابر مراجع قانونی در همه موارد بجز مواردیپاسخ (ب

 .ئيد دانشگاهأانتخاب و معرفی نيروی انسانی الزم واجد شرايط طبق نظر مسئول فنی مورد ت (ج

 . حفظ شئون اخالق پزشکی و اجرای مقررات مربوطه نظارت بر (د 

 . های مصوب وزارت جهت تضمين حسن انجام امور مركزنظارت براجرای ضوابط، مقررات و تعرفه كنترل و (ـه

 . همکاری و ايجاد تسهيالت الزم برای بازرسی نمايندگان وزارت در هر زمان (و

 . دستمزد آنان نامـه در خصـوص نحـوه بکـارگيری افـراد و پرداخـترعايـت كليـه قـوانين و مقـررات و مفـاد ايـن آئـين (ز

درمـان دانشگاه و درخواست های در صورت تخلف مسئولين فنی از وظايف قانونی، گزارش موضوع تخلـف و دالئـل آن بـه معاونـت (ح

   .موافقت با تغيير آن

   .ريزی و سازماندهی الزم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقی بيمارانبرنامه (ط

جهيـزات عمـومی و ملزومـات مـورد نياز بر اساس تكنترل وضعيت ساختمان تجهيزات، تاسيسات و ايمنی مركز و تـامين  (ی

  .استانداردهای مربوطه

های علوم پزشکی در كميسيون مطرح و در خصوص صالحيت در صورت تخطی از وظايف محوله مراتب با گزارش دانشگاه -17ماده 

 . گيری خواهد شدمموسس و يا موسسين تصمي

 

 : فنی و مقررات مربوط به مسئول شرح وظایفشرایط، ( فصل پنجم



 

 

 

 7 از 5 هصفح

 

مقررات  شود كه ضمن داشتن تخصـص مربوطـه پروانه مسئوليت فنی برابر قوانين ومسئول فنی مركز به كسی گفته می -18ماده 

در اين  جهای مندرالعملپروانه مسئوليت فنی و دستورج در دخالت وی در امور مركز بـر اسـاس مفـاد مندر ،بنام او صادر شده باشد

 .باشدنامه میآئين

 :فنی مركز عبارتند از ينمسئول -19ماده 

مورد تاييد وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی را گذرانيده و به دوره فلوشيپ نازايی متخصص زنان و زايمان با بورد تخصصی كه  .1

 .ئل شده باشددريافت تاييد مدارك مربوط پزشکی نا

 .هانامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاهمطابق آئين PHDبا داشتن  ARTمسئول آزمايشگاه  .2

   :اهم وظايف مسئول فنی مركز عبارتند از -21ماده 

م حضور مستمر و فعال در ساعات تعيين شده و قبول مسئوليت فنـی مركـز و پاسـخگويی در قبـال تمـامی اقدامات فنی انجا( الف

   .شده

 ـه كـادر فنـی مركـز و ابـالغ تـذكرات الزم به آنان عنظارت بر نحوه ارائـه خـدمات درمـانی و ارتقـاء سـطح كيفـی توس (ب

 بررسی و اعالم صالحيت كاركنان فنی شاغل در مركز ( ج

   .مـانی در سـاعات تعيين شدههای مختلف مركز و نظـارت بـر حسـن انجـام خـدمات درتهيه و تنظيم برنامه كاری قسمت (د

 نظارت بر كيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات مركز  (ـه

نظارت بر تهيه، تنظيم و نگهداری پرونده پزشکی كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسـی شـرح حـال و دستورات پزشکی مندرج  (و

  موازين علمی و فنی  در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطی از

   .های مركز و ارائه پيشنهادات الزم به موسسيننظارت بر حسن اجرای استاندارهای مربوط به تابلو و نيز سرنسخه (ز

های مركز به تفکيک نوع خدمات درمـانی و ارسال به وزارت يا تهيه و تنظيم گزارش عملکرد و آمار و اطالعات مربوط به فعاليت (ح

  .(بار ماه يک 1حداقل )افزاری اعالم شده بطور مستمر ربط از طريق برنامه نرمهای ذینشکدهدانشگاه دا

هـای واگيـر و غيـر واگيـر كـه ليسـت آن توسـط وزارت يا ن فنی موظفند نسبت به گزارش مواردی از بيماریيمسئول (ط

 . ربط اقدام نمايندقانونی ذی داری به مراجعگردد با رعايت اصل امانتدانشکده تعيين می/دانشگاه

ابالغ تذكرات فنی به كاركنان شاغل و نيز مؤسس يا موسسان مركـز و پـيگيـری اقـدامات اجرائـی و در صورت تخطی اعالم مراتب ( ی

 ربط های ذیدانشکده/به دانشگاه

   .قی فنی و نظارت بـر حسن اجرای آنهای وزارت و نيز موازين اسالمی و اخالرعايت و اجرای كليه مقررات و دستورالعمل( ك

كه به هر علت  در صورتی .حضور مسئوالن فنی در مركز تخصصی درمـان نابـاروری در هـر دو نوبـت كـاری ضـروری اسـت -21ماده 

فردی  ،دانشگاه اطالع و موافقت ابايد ب ،مقـرر در مركـز حضـور داشته باشندساعات ن فنی در مدت محدود نتواننـد شخصـاً در يمسئول

ر حال اقدامات ه ولی به .حيت به صورت موقـت بـه عنـوان قـائم مقام يا مسئول فنی جايگزين تعيين نمايندالواجد شرايط و ص

 . مسئول فنی جانشـين رافـع مسـئوليت مسـئول فنی صاحب پروانه نخواهد بود

واجد شرايط را به عنوان جانشين خود بـه عنوان مسئول فنی ماه فردی  3تواند در هر سال به مدت هر مسئول فنی می -22ماده 

مسئول فنی كه وی را مجبور به ترك شهر و يا شهرستان محل كار خود برای  در مورد بيماریِ. موقت به دانشگاه مربوطه معرفی نمايد

 . ماه افزايش يابد 3 از توانـد بـه بـيشاين مدت می ،(با تائيد دانشگاه ذيربط) مدت بيش از زمـان ذكـر شده نمايد

د، موسـس بايد فرد واجد شرايط ديگری را به عنوان مسئول فنی به نن فنی مركز كسی را معرفی ننمايـيكه مسئول در صورتی :تبصره

 . دار كليه وظايف مربوطه خواهد بوددر طـول ايـن مـدت جانشين مسئول فنی عهده. دانشگاه مربوطه معرفـی نمايـد

د پس از كسب مجوز نگـردوقت معرفـی مـیوقت و يا تمامهمکار نيمه ترصوه ن فنی مركز بيصصينی كه توسط مسئولمتخ -23ماده 

ايـن افـراد موظف به حضور در مركز تخصصی درمان  بوده ومربوطه ذكر نام آنها روی تابلو و اوراق تا پايان ادامه همکاری بالمانع 

 .عات مقرر هستندناباروری در سا
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 :هاي مختلف مرکز و حداقل تجهيزات الزمبخش (مششفصل 

 :های زير استمركز شامل بخش -24ماده 

 :شامل «كلينيک نازايی» -1

مطابق ضوابط و استانداردهای ابالغی اداره واژينال و ابدومينال  وباطاق سونوگرافی و حداقل يک دستگاه سونوگرافی مجهز به پر (الف

 ارت كل تجهيزات و ملزومات پزشکی وز

 .نگاتوسکوپ و لوازم مورد نياز معاينه زنان ،تخت ژنيکولوژی ،دستگاه كرايو ،اطاق معاينه( ب

درجـه،  37ر و، انکوبات-c °22يک دستگاه االيزاريدر، سانتريفوژ، هود، فريزرمركز  شناسی دردرصورت وجود آزمايشگاه هورمون (ج

شناسی در آزمايشگاه هورمون استقرار) الزم الزامی است مصرفی تجهيزات و لوازم ساير و ميکروسکوپ دستگاه دو فور، اتـوكالو، شـيکر،

 (.مركز، اختياری است

 :«آزمايشگاه آندرولوژی» -2

ميکروسـکوپ، لوازم يک بار مصرف  ،معمـولی درجه 37دستگاه هود، سانتريفوژ، يخچـال، انکوبـاتور  حداقل تجهيزات شامل يک (الف

 ASAاساليد، ايمنولوژی  PCTهای شستشـوی اسـپرم، امکانـات آزمايش و شـمارش اسـپرم ،گيـری اسـپرمنمونـه ،بـرای اسـپرم

 .تستاسپرم مار و  آكروزيم

 :شامل «كلينيک آندرولوژی» -3

 اتاق معاينه مردان ( الف

 گيری اتاق نمونه( ب

  .وره آندرولوژی را ديده باشدزنان است كه د و ياجراح عمومی ژی، ارولـو رولوگ پزشک متخصصدآن :تبصره

 HCGهای جهت بعد از انتقال جنين و درمان عوارض تزريق آمپول تخت 12تخت و حداكثر  5حداقل  دارای «بخش بستری» -4

 های محدودو جراحی( هايپراستيموالسيون)

 :شامل «بخش اعمال جراحی» -5

 و پروب ابدومينال،واژينال  اه سونوگرافی با پـروب و گايـددستگ يک ،تخت عمل: حداقل تجهيزات شامل:  IVFاطاق عمل  (الف

 .پالس اكسی متر وساكشن 

سـت كامـل و هيستروسکوپی، سـت الپاراسـکوپی  :حداقل تجهيزات شـاملبا : GIFT، ZIFT اطاق عمل الپاراسکوپی و اعمال (ب

 .وسايل كامل احياء و جراحی عمومی، الکتروشوك

، Leminar Air Flowميکروسکوپ اينورت با صفحه  و،ميکروسکوپ استري :زات شاملهيحداقل تج:  IVFاطاق آزمايشگاه  (ج

 .CO2انکوباتور 

 .يک اطاق برای بيوفريزينگ شامل مواد مورد نياز فريز و دستگاه فريزينگ( د

 .IVFلوازم  يک اطاق برای تهيه آب مخصوص و شستشوی (ه

 ،را كـه مـورد تاييـد وزارت بهداشت ديونيزه كند بايد محـل تهيـه آبخود را تهيه می آب مورد نياز ARTكه مركز  در صورتی :تبصره

 . درمان و آموزش پزشکی باشد، اعالم نمايد

 اطاق انبار لوازم مصرفی (ز

 پذيرش  (1

 سالن انتظار  (7

 های بهداشتی خانه و سرويسآبدار (8

 اتاق مخصوص زوجين  (3

  CGRواحد  (12
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 :  ات عمومیمقرر( فصل هفتم
صورت اسامی كليه پزشکان شاغل در مركز و رشته تخصصی و ساعات كار آنها بايد در محل در تـابلويی برای اطالع مراجعين ( الف

 . نصب گردد

 . مركز موظف است برای كليه بيماران پرونده پزشکی تشکيل و كليه سوابق و خدمات ارائه شـده را در آن درج نمايد (ب

 . ات كليه مراجعين با ذكر خدمات انجام شده در مركز الزامی استثبت مشخص (ج

   .های خدمات تشخيصی و درمانی در ديد مراجعين الزامی استنصب كليه تعرفه (د

  .گونه اعمال خالف شئون پزشکی و ضوابط اخالقی و انسانی در مركز تخلف محسـوب و برابـر مقـررات قابل پيگيری است هر (ـه

سط مسئول فنی و پزشک كشيک و ساير كادر فنی در ساعات مقرر تعطيل غيـر موجـه بـدون اطالع به دانشگاه علوم ترك مركز تو (و

درمانی مربوطه جرم محسوب و با متخلفـين برابـر قـانون تعزيرات حکومتی امور بهداشتی درمانی رفتار  ،پزشکی و خدمات بهداشتی

 . خواهد شد

 ،هـای علـوم پزشـکی مربوطـه و در صـورت لزوم با وزارت بهداشترمان ناباروری به عهده دانشگاهنظارت بر كليه خدمات مركز د (ز

   .درمان و آموزش پزشکی است

گمراهی بيمار يا  قانون مربوط به امور پزشکی و دارويی و مواد خوردنی مركز حق انتشار آگهی كه موجـب 5 به استناد ماده (ح

درمـان و آمـوزش پزشـکی مخـالف شـئون پزشکی يا عفت عمومی باشد را ندارد و  ،وزارت بهداشـت مراجعين بوده و يا به تشـخيص

های فريبنده جرم محسوب شده و يا متخلفين برابر استفاده از عناوين مجهـول و خـالف حقيقـت روی تـابلو و سرنسـخه و دادن وعده

 . مقررات قانونی رفتار خواهد شد

  اری با يک مركز آمبوالنس خصوصیانعقاد قرارداد همک( ط

   .دهنده مشخصات كاركنان بر سينه الزامی استنصب اتيکت نشان (ی

 . مركز مجاز است داروهای تخصصی مورد نياز و نيز داروهای اورژانس را در حد نياز نگهداری نمايـد (ك

 . شودونت سالمت ابالغ میهايی خواهد بود كه توسط معاهای مختلف مركز بر اساس شاخصارزشيابی قسمت (ل

 

   :تخلفات( مشته فصل

ند نماي تخلف نامهآئين اين موضوع وظائف و الزامات مفاد مقررات و ضوابط از مركز فنی مسئولين يا  كه مؤسسين در صورتی -25ماده 

 . به نحو زير اقدام خواهد شد

 ربط های ذیدانشکده/سط وزارت با دانشگاهبار اول تذكر شفاهی با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسی محل تو( الف

 گر و سازمان نظام پزشکی های بيمهدانشکده و اعالم مراتب به سازمان/بار دوم اخطار كتبی توسط وزارت يا دانشگاه (ب

 ات حکومتیدر صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهای شفاهی و كتبی، چنانچـه اعمـال انجـام شـده در قالـب قانون تعزير (ج

مجمع تشخيص مصلحت نظام باشـد موضوع به كميسيون ياد شده و در ساير موارد به  1317مصوب سال ( در امور بهداشتی و درمانی)

   .محاكم عمومی ارجاع خواهد شد

دائم مؤسسه های اجرای تصميمات نهايی كميسيون مذكور و آراء صادره از سوی مراجع قضائی اعم از تعطيلـی موقت با روش :تبصره

 . گرددبط ارجـاع میربه واحدهای ذی ءجهت اجرا غيرهابطال پروانه و 

های مغاير قبلی لغو نامهاالجراء بوده و كليه آئينتصويب و از تاريخ ابالغ الزمتبصره  17ماده و  21 ،فصل 8نامه در اين آئين -26ماده 

 . گردداعالم می


