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قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و  24ماده و  1ماده  2تبصره در اجراي           
 قانون تشکیالت و وظایف 1ماده  16، 15، 13، 12 و بندهاي 1367اصالحات سال و  1334آشامیدنی مصوب 
 قانون تشکیل 8آیین نامه اجرایی ماده  9ماده  و 1367، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال وزارت بهداشت
یه ر، درمان و آموزش پزشکی و به منظورهماهنگی و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتی درمانی خیوزارت بهداشت

 ایدمقابله با بوروکراسی و تشریفات ز ،تسهیل و تسریع در جریان امور آن ها، تقویت نیز ساماندهی، توسعه و و
استفاده از کمک هاي افراد خیر و نیز تقلیل هزینه ها و گسترش فرهنگ خیریه، ، جلب مشارکت مردمی ،اداري

  تصویب می گردد :نامه  آیین اساس این برضوابط تاسیس و نحوه اداره مراکز خیریه حوزه سالمت، 
  

  تعاریف :  -1ماده 
   :اصطالحات زیر در معانی مطروحه به کار می روندنامه  نیآئ نیدر ا -1-1
  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک : وزارت ◄
   یمعاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک:  درمان معاونت ◄
  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یمعاونت اجتماع : یمعاونت اجتماع ◄

   یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک يدانشگاه ها/دانشکده ها : دانشگاه/دانشکده ◄
 یتو خدمات بهداش یعلوم پزشک يها انشکدهها و دمعاونت درمان دانشگاه : دانشگاه/دانشکدهدرمان معاونت  ◄

   یدرمان

 

 حوزه سالمت هیریو اداره مراکز خ تاسیسنامه  آئین
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و خدمات  یعلوم پزشک يها دانشگاهها/دانشکده یاجتماع يحوزه مشارکت ها:  یحوزه مشارکت اجتماع ◄
   یدرمان یبهداشت

 یقانون مربوط به مقررات امور پزشک 20موضوع ماده  یامور پزشک صیتشخ ونیسیکم :ی قانون ونیسیکم ◄
   يو اصالحات بعد 1334مصوب سال  یدنیو آشام یو مواد خوردن ییدارو
 . مراکز خیریه حوزه سالمت : مرکز ◄

داراي (امناییهیئت  ،یانتفاع ری، غکه به صورت عام المنفعهاست  ي، مرکز حوزه سالمت هیرخی مرکز –1–2
 کیهر طیشرانامه و  نییآ نیمطابق ا یمردم يبا مشارکتها و) تیو صالح طیواجد شرابا اعضاء  یحقوق یتشخص

روانه و پس از اخذ پ یقانون وابطض تی، با رعاو پیراپزشکی ابالغی وزارت یموسسات پزشک ينامه ها نییاز آ
   د.گرد یو اداره م جادیاز وزارت ا ی) و مسئول فنسیتاس(يبهره بردار يها

  :باشد یم لی) بشرح ذسیتاس(يو پروانه بهره بردار یصدور موافقت اصول ندیو فرا طیشرا -2 ماده
واجد شرایط و  توسط اشخاص حقیقی و حقوقیمورد نیاز و مدارك مرکز  سیارائه درخواست تاس -1-2

ا از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ه ربطیدانشکده ذدانشگاه/درمان معاونت / درمان معاونتبه  صالحیت
   .برابر ضوابط مربوطه

ه مراکز خیریه حوزه سالمت ب )حقوقی مؤسس(هیئت امناء/ هیئت مدیرهاعضاء حداقل یک نفر از  : 1تبصره 
ضوابط و مقررات  مطابق حیطه فعالیت خیریه مذکور،پزشک یا پیراپزشک متناسب با  لحاظ مدرك تحصیلی باید

  وزارت باشد.جاري 
بیش از یک مؤسسه خیریه سالمت بالمانع  (مؤسس) در/هیئت امناءهیئت مدیرهعنوان عضویت افراد به  : 2تبصره 

  است.
دمات خ ينظام سطح بند چارچوب الزم در يها تیلحاظ وجود ظرفه بو اخذ تائیدیه هاي الزم  هیاول یبررس -2-2

  .سالمت
ه توسط نام نییآ نیا طیو شرامقررات جاري وزارت  ،یطبق ضوابط قانون باید مرکز یحقوق یتشخص : 1 تبصره

حتماً  یاندرم ،یبهداشتاجازه ارائه خدمات  و حوزه سالمت تیدر اساسنامه آن،  فعال و دهیبه ثبت رسمراجع ذیربط 
  .ذکر گردد

از نظر ماهیت بررسی  جهت/ حوزه مشارکت هاي اجتماعی معاونت اجتماعیمدارك متقاضیان به ارسال  -3-2
  . به کمیسیون قانونیاعالم موسسه و  خیریه
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  ، صدور راي و اعطاي موافقت اصولی براي تاسیس موسسه. یتشکیل کمیسیون قانون -4-2
، کارکنان یفن نیمسئول یمعرف ز،ی، تجهسیپس از تاس یفن نی) و مسئولسیتاس(يصدور پروانه بهره بردار -5-2
 یقانون ونیسیمک بیو تصو یو امورعمران یکیزیو دفتر توسعه منابع ف یمعاونت بهداشت يها هیدیتائ يو ادار یفن

/ معاونت درمان توسط معاونت و مقررات مربوطه طو ضواب یموسسات پزشک ينامه ها نییاز آ کیهر طیبرابر شرا
 / دانشکده.دانشگاهدرمان 

 بیش از یک مرکز به موسس بهره بردارياعطاي موافقت اصولی و پروانه هاي قانونی جهت تاسیس و  : 1 تبصره
خدمات سالمت، تصویب کمیسیون قانونی و ضوابط مربوطه بالمانع می  حقوقی خیریه با رعایت نظام سطح بندي

  باشد .
 در حوزه سالمت و تیفعال طهیبا درج ح(فعال، ارائه اساسنامه خیریه پزشکیموسسات درخصوص  : 2 تبصره

 يه ضرورموسس رهیمد ئتیه يو سوابق اعضا یارائه گزارش عملکرد مال زین و )نامه نییآ نیموضوع ا هیریخ تیماه
  است.

   ردد.گیمحسوب  م رهیمد اتیدر حکم ه ی، وقفنامه در حکم اساسنامه و متولدر موقوفات حوزه سالمت : 3 تبصره
ه موسسات پزشکی کضمناً  به موقوفات حوزه سالمت صرفا مجوز مرکز درمانی خیریه داده می شود. : 4تبصره 

   الزامی براي خیریه بودن موسسه ایجاد نمیکند. ،صرف وقفی بودن زمین موسسه ،شوندمیوقف 
 نییوزارت و آ جاري نیقوانضوابط و و نظارت مشمول  يزی، برنامه ريگذار استیلحاظ سه ب مراکز - 3 ماده

  .باشند یم یموسسات پزشک ينامه ها
 دهاي پزشکی، ضوابط موسسات تشخیصی،شامل رعایت استاندار فنی این مراکزنظارت بر عملکرد  - 4ماده 

   .باشد یعهده معاونت دانشگاه/ دانشکده مرمربوطه ب ينامه ها نییمطابق آدرمانی و تعرفه خدمات درمانی 
 ،موجب اخطار ییآراء محاکم قضا ایو وزارت  ينامه ها نییو آ نیکه مطابق قوان یتعالوه بر تخلفا - 5 ماده

 انشگاه/د ، چنانچه وزارت/گردد یم ی) و مسئول فنيبهره بردار(سیتاس يدائم پروانه ها ای، لغو موقت و لیتعط
 صیشخت یقانون صالحیمراجع ذ ریو سا انشکدهد، معاونت دانشگاه/یاجتماع يحسب گزارش معاونت هادانشکده 

و  هیریاز حالت خ مرکزو تعهدنامه مربوطه بوده و  هنام نییبر خالف آ مراکزو نحوه اداره  یامور مال ،دهند
 یقانون ونیسیدانشکده به کم توسط معاونت درمان دانشگاه/ موضوع ،است دهیو عام المنفعه خارج گرد یرانتفاعیغ

  . شود يریگ میمورد تصم نیتا در ا دهیاحاله گرد
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  خواهد بود : لیبر اساس اصول ذ مراکز يو ادار ینحوه اداره و ضوابط مال - 6 ماده
، هیریاداره شوند که در هر زمان موسسه بصورت خ يبه نحو دیبا ینامه از نظر مال نییآ نیموضوع ا مراکز -1-6
  .و عام المنفعه باشد یانتفاع ریغ
متمرکز  مرکز یدر آنها درج و اسناد مربوطه در امور مال یامور مال هیبوده و کل یدفاتر قانون يدارا دیبا مرکز -2-6

  . ردی/ دانشکده قرارگوزارت/ دانشگاه اریزمان در اخت هر و در ازیو در مواقع مورد ن دهیگرد يو نگهدار
لکرد عممی بایست داراي حسابرس رسمی بوده و گزارش حسابرسی و مراکز خیریه حوزه سالمت کلیه  -3-6

 .نمایندبه حوزه مشارکت اجتماعی مربوطه ارائه  سالیانه  خود را بایدمالی 

  تمدید پروانه هاي قانونی مراکز منوط به ارائه گزارش حسابرسی و عملکرد مالی آنها می باشد. : 1 تبصره
نظارت  ،)مهنا نییآاین موضوع (اساسنامه راتییتغ ومالی موسسه عملکرد بر حوزه مشارکتهاي اجتماعی  : 2 تبصره

  ارسال می نماید. /دانشکدهدانشگاهبه معاونت را و گزارش موارد تخلف  مستمر اعمال نموده
بخش هاي مؤسسات پزشکی خیریه اعم از پاراکلینیک و سایر زیرمجموعه جزء الینفک  تمام واحدها و -4-6

مؤسسه خیریه تلقی شده و مشمول ضوابط و مقررات این آیین نامه به لحاظ اداره، مقررات مالی، تعرفه هاي پزشکی 
  می باشند.

  .گردد یم نییتع رانیمحترم وز اتیمصوب ه یقانون يبر اساس تعرفه ها این مراکز یپزشک يتعرفه ها -5-6
  .باشند یاجتماع يواحد مددکار يدارا دیبا مراکز هیکل-6-6
وان ت حد و دراجتماعی  يواحد مددکار صیاساس تشخ بر یو فاقد بضاعت مال ازمندیمراجعه کنندگان ن -7-6

  .جهت درمان برخوردار خواهند شد یمال التیاز تسه مرکز یمال
 یهداشتب هیریخو اداره مراکز  سیتاس ینامه قبل نیآئ" ینیگزیتبصره به جا 9،  ماده 7نامه در  نیآئ نیا -7ماده 
 .و از تاریخ تصویب الزم االجرا است هدیگرد بیتصو ،"25/12/80 ابالغی به تاریخ یدرمان

 
 

  دکتر سیدحسن هاشمی                                                                                  
             وزیر                                                                                 
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