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 ه تعالیبسم

 مستندات قانونی : 

 داروئی، مواد خوردنی وقانون مربوط به مقررات امور پزشکی،   24و  20،  5،  4،  3،  2،  1اين آئين نامه به استناد مواد 

قانون تشکيالت و وظائف وزارت  1ماده  16 و 13 ،12 ،11،  7اصالحات بعدی و بندهای  و 1334آشاميدنی مصوب 

قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   8و  3و مواد  1367بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

 گرديده است.تدوين  1366حترم وزيران و اصالحات سال ئت مهي 1365و آئين نامه اجرائی آن مصوب سال 

 تعاریف و : اختصاراتفصل اول

 :است  زير شرح به آئين نامه اين در تعاريف و اختصارات  – 1ماده 

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

 : معاونت درمان وزارت متبوع معاونت – 2-1 -

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه/ دانشکد دانشگاه / دانشکده: -3-1 -

معاونت درمان دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  معاونت دانشگاه : -4-1 -

 درمانی 

قانون مربوط به مقررات  20کميسيون تشخيص امور پزشکی ، موضوع ماده :  کمیسیون قانونی -5-1 -

 و اصالحات بعدی. 1334واد خوردنی و آشاميدنی مصوب سال امور پزشکی، داروئی و م

موسسين حقيقی يا حقوقی ) شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی، موسسات خيريه  موسس: -6-1 -

 تخصصی اختالالت خواب مرکزتاسيس  دارای پروانهبهداشتی درمانی، ساير شرکتها و...( 

مجوزی است که از طرف دانشگاه/ دانشکده پس از تاييد صالحيت  موافقت اصولی : -7-1 -

داده می شود تا مطابق شرايط و زمان بندی مصرح در  ايشانتوسط کميسيون قانونی به  متقاضی/متقاضيان

نماينده وزارت ، نسبت به معرفی مکان ، ساخت و آماده سازی ، اراده تجهيزات ، معرفی  بامتن قرارداد منعقده 

ن فنی ، پرسنل فنی و اداری و غيره اقدام نموده و پس از تصويب کميسيون قانونی ، پروانه بهره مسئولي

 برداری و مسئول / مسئولين فنی صادر گردد .

 تخصصیمرکز پروانه های بهره برداری )تاسيس( و مسئول/ مسئولين فنی  پروانه های قانونی: -8-1 -

هستند که از طرف  هايی، پروانهمرکز و مسئولين فنی  پروانه های قانونی: پروانه های قانونی تاسيس :هتبصر

، مسئولين فنی/تخصصیمرکز ويب کميسيون قانونی، به عنوان مجوز فعاليت صپس از ت ،رئيس دانشگاه/ دانشکده

 .  گرددصادر می 
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  تخصصی اختالالت خواب مرکز  تخصصی :مرکز  -9-1

که با بهره گيری از تجهيزات الزم برای  است موسسه ای "تخصصی اختالالت خوابمرکز  " :1تبصره 

سنجش توانايی بيدار ماندن  (MSLT)تست های پلی سومنوگرافی استاندارد، سنجش ميزان خواب آلودگی روزانه 

و تست  (Actigraphy)، تست فعاليت شبانه روز  CPAP-Titration  ،Split Night،  (MWT)در روز

  فعاليت های آزمايشگاهی به ارائه خدمات پيشگيری، تشخيصی، مشاوره ای و درمانی اختالالت خواب 

دارای فلوشيپ خواب، تجهيزات سال مشاوره متخصص اطفال  13. ضمنا برای پذيرش کودکان زير  پردازد می

 ذرانده باشند، الزامی است. الزم برای پذيرش آنان و نيز پزشک و پرسنل فنی که دوره مخصوص اطفال را گ

 ی تخصصیکه پزشک عالوه بر داشتن درجه دکترا دوره آموزشی است "خواب طب فلوشیپ" : 2تبصره

 گذرانده باشد.  وزارت متبوع با تائيد  ) فلوشيپ( طب خواب را دوره تکميلی، درطب

 داخلی تخصصی های درمانگاه ، دی کلينيک،ها بيمارستان در خواب اختالالت تخصصی بخش: بخش -10-1

  عمومی هایدرمانگاه و

 برداری  و بهره شرایط تأسیس فصل دوم:

حقيقی و يا حقوقی واجد  اشخاصنامه و ضوابط و مقررات جاری وزارت به موافقت اصولی مرکز، مطابق آيين -2ماده 

 شرايط که صالحيت آنان به تاييد کميسيون قانونی رسيده باشد؛ داده می شود.

 دو در حداکثر تواند مى فرد به هر شخص حقيقی و يا حقوقی بيش از يک پروانه قانونی داده نمی شود. هر -1-2

 .قى( عضويت داشته باشدحقو بصورت يک بار و حقيقى يک بار بصورت)موسس بعنوان پزشکى موسسه
 

يک نفر باشند؛ درخواست چنانچه اشخاص حقيقی بيش از  .باشد موسس تواند می تنهايی به پزشک نفر يک -2-2

موافقت اصولی صرفاً در قالب شخصيت حقوقی قابل پذيرش خواهد بود که در اين صورت نيز يکی از اعضاء موسس 

 بايد دارای مدرک تحصيلی دکتری رشته پزشکی باشد.

 : موسس حقيقی و مسئول فنی در صورت احراز شرايط اين آيين نامه، می تواند شخص واحدی باشد.1تبصره

مدت اعتبار و تمديد موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد منعقده بين معاونت دانشگاه/ دانشکده و  :2تبصره

بوده و در صورت عدم تکميل مدارک در مدت قرارداد ، تمديد آن منوط با ارائه گزارش و مستندات پيشرفت  متقاضی
 خواهد بود. کار مورد تائيد معاونت و تائيد نهائی کميسيون قانونی 

 .است الزامی حقوقی و حقيقی از اعم موسس هيئت ترکيب در پزشک يک حداقل عضويت :3 تبصره

 هایدرمانگاه و داخلی تخصصی درمانگاههای و بيمارستانها در خواب اختالالت تخصصی بخش افزايش -3-2

 معاونت به فوق مرکز مقام باالترين کتبی درخواست ارائه به منوط نامه آيين اين چارچوب درو دی کلينيک ها   عمومی
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 و ابالغ  شرايط واجد فنی مسئول معرفی نيز و فوق مرکز معتبر برداری بهره تاسيس پروانه اصل همراه به دانشگاه

 .بود خواهد قانونی کميسيون و مربوطه دانشگاه معاونت موافقت

 قبل بايستی ،مذکور بخش ساختمانی و فنی امکانات و فيزيکی فضای ،جغرافيايی موقعيت ،تجهيزات  :1 تبصره

 .برسد مربوطه دانشکده /دانشگاه کارشناسان تاييد به بخش افزايش جهت قانونی کميسيون در طرح از

 درمانگاه /داخلی تخصصی های درمانگاه، بيمارستان برداری بهره پروانه متن در بخش افزايش درج : 2تبصره 

 .ستا الزامی ،فعاليت شروع جهت ،فنی مسئولين پروانه اخذ ودی کلينيک ها  و عمومی های

  : مرکز بايد به شرح ذيل اقدام گرددو فعاليت  (تأسيس)برداری جهت بهره -3 ماده 

 وظيفه نظام خدمت پايان گواهی ،ملی کارت و شناسنامه صفحات تصوير)نياز مورد مدارک و درخواست تسليم- 1-3 

 عدم گواهی ،پزشکی نظام سازمان از انتظامی محکوميت عدم گواهی ،دانشجويان رفاه صندوق حساب تسويه ،عمومی

 معاونت به ها پروانه صدور در ها درخواست مديريت فرآيندهای مطابق (الزم مدارک ساير و کيفری پيشينه سوء

 به الزم های تاييديه اخذ و نظارت موسسات اطالعات و ها پروانه صدور الکترونيکی سامانه طريق از دانشکده /دانشگاه

 .وزارت جاری مقررات و ضوابط و دانشگاه خدمات بندی سطح لحاظ

 ،آن در درمانی بهداشتی فعاليت اجازه قيد با شرکت اساسنامه :شامل حقوقی موسسات برای نياز مورد مدارک -2-3

 .وزارت جاری مقررات و ضوابط مطابق غيره و رسمی  روزنامه در شرکت ثبت آگهی ها شرکت ثبت گواهی

 مقررات و ضوابط طبق قانونی کميسيون توسط، متقاضيان صالحيت تاييد از پس اصولی موافقت صدور -3-3 

 .مربوطه

 به واگذاری قابل عنوان هيچ به و نبوده تخصصیمرکز  فعاليت شروع برای مجوزی اصولی موافقت صدور :1 تبصره 

درصورت واگذاری موافقت اصولی ياد شده به هر شکل به غير، از درجه اعتبار ساقط بوده و اثری بر آن  .باشدنمی غير

 مترتب نخواهد بود.  

 و مکان تاييد و اصولی موافقت اخذ از قبل ساختمانی عمليات هرگونه شروع و بازسازی يا و مکان خريد : 2تبصره 

 .باشد می متقاضيان عهده به زيان و ضرر هرگونه مسئوليت و بوده ممنوع ،دانشگاه کارشناسان توسط هانقشه

مکلف است مراحل اجرای موافقت اصولی و مفاد قرارداد ، مبنی بر پيشرفت کار را به همراه  متقاضی : 3 تبصره

ماه يک بار به معاونت دانشگاه/دانشکده اطالع دهد. در صورت عدم ارائه گزارش يا عدم  6مستندات الزم حداقل هر 

است نسبت به طرح موضوع در  اجرای تعهدات مصرح در قرارداد در موعد مقرر، معاونت دانشگاه/دانشکده مکلف

 ، ابالغ نمايد.متقاضیکميسيون قانونی و تعيين تکليف، اقدام و نتيجه را به 
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 )نماينده درمان معاونت بين همنعقد قرارداد مفاد اساس بر صادره اصولی موافقت تمديد اعتبار و مدت :۴ تبصره 

 ارائه به منوط آن تمديد ، قرارداد در مقرر مدت در مدارک تکميل امکان عدم صورت در و بوده متقاضی و وزارت(

 بود. خواهد قانونی کميسيون نهايی تاييد و معاونت تاييد مورد کار پيشرفت گزارش

 موافقت از يک هردر  قرارداد شرايط و مفاد رعايت ،وزارت تشکيل قانون 8 ماده اجرايی نامه آيين استناد به : 5 تبصره

معرفی  عدم صورت در .باشد می الزامی آن هایبند از يک هر با منطبق و مقرر زمانی جدول اساس بر اصولی های

 اعتبار درجه از ،قانونی کميسيونتصميم  به نياز بدون اصولی موافقتدر قرارداد،  مقرر موعد مکان مناسب به دانشگاه در

 گردد. می ساقط

 بندی زمان و ضوابط طبق فنی مسئولين/مسئول و برداری بهره پروانه صدور جهت ذيل مدارک تاييد و ارائه -۴-3 

 اصولی : موافقت در ابالغی

 موجود ضوابط اساس بر دانشگاه معاونت به ساختمانی نقشه ارائه و تخصصیمرکز  مکان معرفی -1-۴-3

 دانشگاه/ عمرانی کميته توسط ها نقشه اجرای تاييد و آن تجهيز ،ساختمان بازسازی يا احداث تاييد -2-۴-3 

 امور و فيزيکی منابع توسعه دفتر )دانشگاه فنی دفتر و بهداشت معاونت ،درمان معاونت کارشناسان از متشکل دانشکده

 (عمرانی

 توسط مراتب تائيد و نظارت ،مربوطه استانداردهای و نامهآيين مطابق تخصصیمرکز  تجهيزات ليست ارائه -3-۴-3 

 دانشگاه. معاونت

 مراتب تاييد و کاری هاینوبت کليه برای آنان مدارک با همراه فنی مسئولين و اداری ،فنی پرسنل معرفی -۴-۴-3 

 .دانشگاه معاونت توسط

 يا رسمی نامه اجاره يا تمليک شرط به نامه اجاره يا ششدانگ مالکيت سند صفحات مصدق تصوير ارائه-5-۴-3

  مالکيت. سند مستقل تصوير با همراه محضری امضای گواهی با مالک نامه رضايت يا ثبتی پالک با معتبر عادی

  تخصصیمرکز  پستی نشانی و نام اعالم  -6-۴-3

 مسئولين و تاسيس برداری بهره های پروانه اخذ بدون نامهآيين اين موضوع خدمت ارائه و کار به شروع :1 تبصره

 است. ممنوع فنی

 اساس بر تخصصی های درمانگاه نياز مورد انسانی نيروی و تجهيزات ساختمان، فيزيکی فضای محل :2 تبصره 

 کارشناسان توسط تخصصی،مرکز  کار به شروع از قبل بايد مربوط هایدستورالعمل و استانداردها و نامهآئين اين ضوابط
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 صادر )تاسيس( برداری بهره پروانه اينصورت غير در گيرد، قرار تاييد و ارزيابی بازرسی، مورد مربوط معاونت ذيربط

 شد. نخواهد

 با و قانونی کميسيون تصويب از پس دانشگاه معاونت از فنی مسئولين و تاسيس( برداری) بهره پروانه اخذ-7-۴-3 

 مربوطه. مقررات و ضوابط رعايت

 به تخصصیمرکز  کاری فعاليت زمان و روز تعيين و کار به شروع اعالم و تخصصیمرکز  فعاليت آغاز -8-۴-3 

 دانشگاه. معاونت

 هفته در شب دو حداقل و بوده و عصر صبح عصر، صبح، کاری نوبت صورت به تخصصیمرکز  فعاليت زمان  -5-3 

 باشد. روزی شبانه تواند می

 مقررات و ضوابط مطابق بايست می تخصصی درمانگاه هایشب فعاليت تعداد افزايش به تمايل صورت در :1 تبصره 

 کميسيون تاييد با تخصصی درمانگاه (تاسيس) برداری بهره پروانه در فعاليت مورد هایشب درج به نسبت ،وزارت

 .گردد اقدام قانونی

 6 از بيشتر خواب اختالالت به مربوط شبانه و روزانه های تست انجام جهت بيمار شدن بستری مدت: 2 تبصره 

 د.باش می (ساعت 10 متوسط طور به) ساعت 24 از کمتر و ساعت

 سوی از شده اعالم ضوابط و کشور پزشکی جامعه مداوم آموزش قانون اساس بر قانونی های پروانه تمديد-6-3

 تمديد به نسبت قانونی های پروانه اعتبار اتمام از قبل است موظف موسس باشد. می نامه آيين اين مفاد نيز و وزارت

 .نمايد اقدام ها پروانه صدور سامانه طريق از آن

 : مؤسسوظایف  - ۴ماده 

 معرفی مسئول فنی مرکز تخصصی جهت تمام نوبت های کاری مرکز -1-4

در صورت استعفا يا پايان مدت قرارداد مسئول فنی ، موسس ميتواند جايگزينی وی را با معرفی فرد واجد شرايط  -2-4

 اين آئين نامه در اين خصوص الزامی است . کليه شرايط احراز مسئول فنی دردرخواست نمايد و رعايت 

درخواست مذکور می بايست پيش از انقضای مدت قرارداد يا خاتمه کار صورت گيرد به نحوی که موسسه  تبصره :

 ل فنی نباشد .وبدون مسئ

 معرفی پرسنل شاغل در مرکز به معاونت بر اساس ضوابط اين آئين نامه  -3-4

 و پزشکان کليه برای درمانگاه در اشتغال قانونی ممنوعيت عدم بر مبنی دانشکده /دانشگاه معاونت از تاييديه اخذ -4-4

 شاغل کارکنان
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تدارک مستمر و تامين تجهيزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غيره براساس دستوالعمل های مربوطه برای  -5-4

 مرکز به نحوی که، مرکز بتواند به فعاليت خود طبق استانداردها و شرايط مندرج در اين آيين نامه ادامه دهد. 

 مصوب مراجع ذيصالح و ذيربط قانونی  رعايت کليه ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و تعرفه های -6-4

و پيشنهادات مسئولين فنی بخشهای مختلف تشکيل دهنده مرکز جهت اجرای امور پزشکی و رات اجرای نظ -7-4

 های تعيين شده وزارت متبوع اساس ضوابط مربوط به هر بخش و فعاليت در چهارچوب سياسترفنی ب

ت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضايت بيماران و رعايت منشور برنامه ريزی و سازماندهی مناسب مرکز جه -8-4

 حقوق بيماران و پرسنل 

 نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه  -9-4

رفع نواقص و ايرادهای درمانگاه در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و يا معاونت يا مسئولين فنی مربوطه  -10-4

 اعالم می گردد.

 مسئولين يا و دانشکده/دانشگاه معاونت/وزارت توسط شده اعالم و مقرر مدت در مرکز ايرادهای و نواقص رفع -11-4

 فنی

 .ها آن به دسترسی و مربوطه های دستورالعمل و ضوابط و مقررات و قوانين از اطالع کسب  -12-4

 به مدارک، و مستندات ارائه با تواند می موسس نامه، آيين موضوع وظايف از فنی مسئول تخلف صورت در : تبصره

 کميسيون توسط تخلف احراز صورت در و نمايد درخواست قانونی کميسيون از را وی تعويض دانشکده/دانشگاه معاونت

 ايشان جايگزينی به جديد فنی مسئول پروانه قانونی، کميسيون تاييد وتوسط مؤسس  شرايط واجد فرد معرفی با قانونی،

 .گردد می صادر

 مسئول فنی مرکز:شرایط  -5ماده 

ماه دوره تکميلی تخصصی )فلوشيپ( طب خواب  12پزشکان متخصص دارای فلوشيپ طب خواب که به مدت  -1-5

را گذرانده اند و يا پزشکان متخصص در يکی از رشته های روانپزشکی، گوش وگلو و بينی و جراحی سر و گردن ، طب 

تا زمان ابالغ آئين نامه  جنرال( و فوق تخصص ريه بزرگسال کهکار ، بيماری های مغز و اعصاب، بيهوشی ، کودکان )

ل سال سابقه فعاليت مستمر و مورد تائيد معاونت آموزشی وزارت در درمانگاه های تخصصی اختال 5حداقل  حاضر

ز عالوه بر شرايط اختصاصی مذکور،  داشتن شرايط عمومی زير برای متقاضيان احرا خواب دانشگاهی را داشته باشند.

 مسئول فنی الزامی است:

 دارا بودن پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر  -2-5



8 
 

گواهی عدم سوء پيشينه کيفری و عدم محکوميت انتظامی از سازمان نظام  "احراز صالحيت های عمومی شامل  -3-5

  "پزشکی

 گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر  -4-5

 ستوالعمل های مرتبط با مسئول فنی مرکزآگاه بودن کامل به قوانين ، مقررات و د  -5-5

در مسئول  يامعاونت درمان با همکاری دبيرخانه شورای تخصصی کميته ای مرکب از اساتيد صاحب نظر  :1تبصره 

تطبيق ندارد را در اين کميته مطرح و تصميم  5-1بيماريهای خواب را تشکيل و موارد خاصی که با بند حوزه تخصصی 

 گيری خواهد کرد.

 به درمانی مرکز دو در مجزا کاری نوبت دو در حداکثر تواندمی فنی مسئوليت تقبل شرايط واجد فرد هر : 2 تبصره

 باشد. داشته فعاليت همزمان غير صورت به و فنی مسئول عنوان

 مرکز عبارت است از :  "مسئولین فنیو مسئولیت های مسئول/وظایف  "اهم  - 6ماده 
 انجام صحيح تمام تستهای خواب از نظر علمی   -1-6

،  MWT ، MSLTکل های الزم برای انجام تستهای پلی سومنوگرافی استاندارد ، تتهيه و تنظيم تمام پرو -2-6

 و ديگر خدمات ارائه شده در کلينيک  CPAPتيتراسيون 
و  MSLT  ،MWT  ،SPLIT NIGHTتست خواب اعم از پلی سومنو گرافی استاندارد  مرور صحيح و بموقع  -3-6
 غيره.
 تفسير و ارائه ارائه گزارش نهايی تمامی تستهای خواب   -4-6
 حضور فعال در مرکز در نوبت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئوليت های مربوطه -5-6
علمی و استانداردها و پروتکل نظارت برحسن اجرای قوانين و مقررات بخشنامه ها، دستورالعمل ها، موازين   -6-6

 های درمانی مرتبط با فعاليت های مرکز ابالغی از وزارت
نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات توسط پزشکان و پيراپزشکان و ساير کارکنان و ابالغ تذکرات الزم به  -7-6

 آنان در جهت اجرای وظايف مربوطه و ارتقاء سطح کيفی خدمات درمانی
 احراز صالحيت کارکنان فنی واجد شرايط شاغل براساس مفاد اين آيين نامه و ضوابط قانونی مربوطه بررسی و -8-6
برنامه ريزی و سازماندهی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضايت بيماران و رعايت منشور حقوق   -9-6

 بيماران
تيم و مسئولين هريک از قسمت ها و نظارت  تهيه و تنظيم برنامه کاری قسمتهای مختلف با همکاری اعضای  -10-6

 برحسن انجام خدمات درمانی در ساعت های تعيين شده
معرفی فرد واجد شرايط و صالحيت بعنوان جانشين موقت به موسس جهت انجام وظايف قانونی مسئول فنی  -11-6

  -7-1با رعايت بند  در غياب خود
 استفاده تجهيزات و ملزومات پزشکی و مصرف دارو نظارت بر فرايند کنترل کيفيت و قابليت  -12-6
ابالغ تذکرات فنی الزم به موسس و کارکنان و پيگيری اقدامات اجرايی و در صورت تخطی موسس، اعالم   -13-6

 مراتب به معاونت دانشگاه/دانشکده
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موسسات پزشکی با  نظارت بر حفظ شئون پزشکی و حرفه ای، اجرای ضوابط طرح انطباق امور فنی و اداری  -14-6
 موازين شرع مقدس و منشور حقوق بيماران

 رسيدگی به شکايت بيماران در امور فنی و پاسخگويی به آنان و ساير مراجع ذيربط  -15-6
نظارت بر تهيه و تنظيم و نگهداری پرونده های پزشکی بيماران و بررسی شرح حال و دستورات پزشکی و   -16-6

 در خصوص تخطی از موازين علمی و فنی با رعايت اصول محرمانگیتذکر به مسئولين مربوطه 
نظارت بر جمع آوری اطالعات و آمار مربوطه به ارائه خدمات و تهيه گزارش در صورت درخواست  -17-6

 وزارت/دانشگاه/دانشکده و ساير مراجع قانونی ذی ربط با رعايت اصول محرمانگی
ان مبتال به بيماری های واگير قابل گزارش به دانشگاه/دانشکده/مرکز گزارش دهی به موقع مشخصات بيمار  -18-6

 بهداشت شهرستان با رعايت اصول محرمانگی
 نظارت بردريافت تعرفه های مصوب قانونی  -19-6
اعمال نظارت الزم برای جلوگيری از پرداخت های غير متعارف و خارج از صندوق پذيرش بيماران تحت  -20-6

 رمانی و جلوگيری از تحميل هزينه و خدمات غير ضروری و نيز غيرمجاز به بيمارانپوشش بيمه های د
ثبت گزارش اهم اقدامات انجام شده و رخدادهای مهم در نوبت کاری مربوطه در دفتر مخصوص با امضاء و   -21-6

 مهر مسئول فنی و نيز گزارش مشخصات و آمار بيماران فوت شده به معاونت دانشگاه/دانشکده
 کنترل و مراقبت وضعيت بهداشتی، درمانی، تجهيزات و ملزومات پزشکی و دارويی  -22-6
 تشکيل جلسات هماهنگی با اعضای تيم  و حسب مورد با اعضاء تمام وقت و مشاور  -23-6
مسئول فنی صبح، ضمن هماهنگی با مسئول فنی نوبت کاری عصر، مسئول شرکت در جلسات هماهنگی مقرر  -24-6

 دانشگاه/دانشکده ذی ربط خواهد بود.از سوی 
ی وزارت، مسئول فنی موظف به اجرا و رعايت الزامات ضوابط اعتبارسنجی اين مرکز از سو در صورت ابالغ -25-6

 قانونی مربوطه خواهد بود.
 پاسخگويی به محاکم قضايی، معاونت درمان وزارت/دانشگاه و ساير مراجع ذيصالح قضايی -26-6
ر ايمنی محيط کار موسسه، پرسنل و بيماران و رعايت ضوابط و استانداردهای ايمنی، حفاظت، آتش نظارت ب  -27-6

 نشانی و اعالم به موسس و معاونت دانشگاه
 کسب اطالع از قوانين، مقررات و ضوابط و دستوالعمل های مربوطه و دسترسی به آنها  -28-6

 

 نی  مرکز :مقررات مربوط به حضور و فعالیت مسئول ف - 7ماده 

در صورتی که مسئول فنی نتواند به  .حضور مسئول فنی در نوبت کاری و اوقات تعيين شده در مرکز الزامی است -1-7
داليل موجه در مرکز حاضر شود و غيبت وی کمتر از يک نوبت کاری باشد، مسئول فنی نوبت کاری ديگر يا يک نفر 
جانشين حائز شرايط را به عنوان جانشين خود تعيين ميکند و معرفی جانشين، نافی مسئوليت قانونی مسئول فنی نمی 

بت وی از يک روز بيشتر باشد، مسئول فنی نوبت کاری همان مرکز جايگزين خواهد شد و در باشد. در صورتی که غي
صورت معرفی فرد واجد شرايط ديگر با تاييد موسس و هماهنگی معاونت درمان دانشگاه/دانشکده، پس از تکميل فرم 

 ماه انجام دهد. 3پيوست آيين نامه، به عنوان جانشين موقت می تواند وظايف وی را حداکثر تا مدت 

چنانچه مدت معذوريت بيش از سه ماه باشد، موسس بايد جانشين واجد شرايط را به جای ايشان به معاونت  تبصره:

درمان دانشگاه/دانشکده معرفی کند تا پس از طی مراحل اداری و قانونی، پروانه مسئوليت فنی جديد صادر شود، تا 
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جانشين معرفی شده وظايف مسئول فنی را به عهده خواهد داشت ولی  زمان تاييد صالحيت مسئول فنی جديد، پزشک
 پاسخگويی به مراجع قانونی کماکان به عهده مسئول فنی خواهد بود.

با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در نوبت کاری تعيين شده، مسئولين فنی نمی توانند در زمان تقبل مسئوليت  -2-7
 و پروانه همزمان با تصدی مسئوليت فنی برای آنان صادر نخواهد شد. فنی در محل کار ديگری شاغل باشند

در صورتی که مسئول فنی تمايل به ادامه کار نداشته باشد بايد سه ماه قبل مراتب را بطور کتبی به موسس و   -3-7
اقدام معاونت دانشگاه اعالم نمايد. در ظرف اين مدت موسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جايگزين 

 نموده تا پس از تصويب و تاييد، صالحيت وی توسط کميسيون قانونی، پروانه مسئول فنی جديد صادر گردد.
در صورت ترک مرکز توسط مسئول فنی و عدم انجام وظايف مندرج در اين آيين نامه بدون هماهنگی و رعايت -4-7

ايشان بر عهده وی خواهد بود و بايد ضمن رسيدگی  مقررات مربوطه، کليه مسئوليت های قانونی تا زمان تعيين تکليف
 برابر ضوابط، مراتب از طريق معاونت دانشگاه/دانشکده به وزارت/ معاونت نيز اطالع داده شود.

در صورت پايان مدت اعتبار پروانه مسئوليت فنی ، موسس بايد تعويض وی را با معرفی فرد واجد شرايط و با  تبصره:

 ر آيين نامه درخواست نمايد.رعايت شرايط مندرج د
در صورتی که مسئول فنی فوت نمايد: موسس بايد ظرف مدت يک هفته فرد واجد شرايط ديگری را به عنوان  -5-7

جانشين معرفی نمايد تا پس از تاييد صالحيت از سوی کميسيون قانونی، پروانه مسئول فنی جديد صادر گردد ) در 
 عمل گردد(. 32بايست مطابق مفاد مادهد باشد، میصورتی که مسئول فنی و موسس يک فر

تا زمان تاييد صالحيت مسئول فنی جديد توسط کميسيون قانونی و صدور پروانه وی، تصدی مسئوليت فنی  تبصره:

 مرکز بطور موقت بر عهده فرد معرفی شده است.
 

 تجهیزاتی و بهداشتی: ،ضوابط پرسنلیسوم:  فصل 
 : باشد ذيل شرح به اداری و فنی پرسنل دارای حداقل بايد کاری نوبت هر برای مرکز تخصصی -8ماده 

 مدرک و کافی مهارت دارای نوگرافیمسو پلی تکنيسين يک حداقل حضور ، فنی مسئول حضور الزام بر عالوه  -1-8

در صورت تعدد تکنسين حداقل يکی از آنها بايد دارای مدرک معتبر طی دوره مورد  .است الزامی وزارت تاييد مورد معتبر

 تائيد وزارت باشد.

 های رشته در کارشناسی مدرک دارای حداقل که شود می اطالق کسی به نوگرافیمسو پلی تکنيسين  :1 تبصره 

 نوگرافیمسوپلی   و فنی تکنسين مدت کوتاه دوره و بوده پيراپزشکیبهداشتی و های رشته ساير يا مامايی ،پرستاری

 دانشگاهی خواب اختالالت کلينيک در سال يک مدت به حداقل يا باشد گذرانده موفقيت با را متبوع وزارت تاييد مورد

 .باشد داشته وقت تمام و مستمر فعاليت

 داشته هوشيارانه و فعال حضور تکنيسين يک حداقل بايد همواره خواب تستهای انواع انجام مدتطول  در :2 تبصره 

 .باشد

  پزشکی، مدارک کارشناس کاردان/ اولويت با پذيرش و بايگانی پزشکی، مدارک قسمت مسئول نفر يک -2-8
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 های رشته ساير بکارگيری دانشگاه، معاونت تاييد به مربوطه، التحصيالنفارغ وجود عدم صورت در :1 تبصره

 ميباشد. بالمانع پيراپزشکی

 نيست. الزامی شب، شيفت در پذيرش، و اداری پرسنل حضور: 2 تبصره 

 بخشنامه و دستورالعملها و جاری قوانين رعايت مستلزم پيراپزشکان و پزشکان از اعم فنی پرسنل کارگيری به -3-8

 باشد. می متبوع وزارت های

 فعاليت تخصصی مراکز در که پيراپزشکی کادر و پزشکان کليه برای کاری نوبت دو حداکثر فعاليت ايترع -4-8

 برای همزمان فعاليت )وابسته حرف و پزشکی موسسات و ها درمانگاه ساير در همزمان اشتغال و است الزامی کنندمی

 .باشد نمی مجاز (کاری نوبت يک در درمانی مرکز دو

 تامين ضمن بايست می ديگر تخصصهای ثابت حضور يا و مشاوره از تخصصی مرکز  استفاده صورت در  -5-8 

 اعالم درمان معاونت به فعاليت ساعات معتبر و مطب پروانه با همراه مذکور پزشکان نام ،الزم فنی و فيزيکی شرايط

 .گردد

 مرکز  با اطفال تخصص دارای خواب فلوشيب همکاری سال 13 زير کودکان کردن بستری صورت در  -6-8

 را اطفال مخصوص دوره که فنی پرسنل به نياز مورد انسانی نيروی و الزم تجهيزات بودن فراهم نيز و تخصصی

 .الزاميست باشد گذرانده

 يا و فنی مسئول عنوان به پزشکان بکارگيری در مطب تاسيس اجازه قانون اجرايی نامه آيين مفاد رعايت  -7-8

 .است الزامی تخصصیمرکز  فنی مسئولين و موسس سوی از همکار پزشکی

  باشد: می ضروری مرکز تخصصی در ذیل، "تجهیزاتی ضوابط" رعایت - 9 ماده

  MSLT و MWTاستاندارد، نوگرافیمسو پلی های تست انجام برای الزم افزاری نرم و افزاری سخت تجهيزات -1-9

 باهمراه  EEGسه ليد  حداقل شامل استاندارد نوگرافیم سو پلی دستگاه يک ،اتاق هر ازای به . باشد داشته وجود

 حرکات، فلومتری  Ground ، ECGپا، ليد  EMG، دو ليد چانه  EMG، دو ليد نسارفر   EOGيک ليد  ،رفرنس

 .باشد قرمز مادون به مجهز دوربين و خون اکسيژن اشباع ،شکم يا سينه قفسه

 .باشد داشته وجود کنترل اتاق از CPAP دستگاه فشار تنظيم قابليت با همراهPAPتجهيزات -2-9 

 .باشد فراهم نيز کودکان اين نياز مورد تجهيزات بايست می سال 13 زير کودکان کردن بستری صورت در  :تبصره

 سومنوگرافی پلی های تست انجام برای الکترونيک( يا )کاغذی مکتوب صورت به مشخص هایپروتکل -3-9

 .باشند دسترس در و باشد داشته وجود کلينيک در بايد  PAP تيتراسيون ، MWT  ،MSLT،استاندارد
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 و اکسيژن کپسول ،معاينه تجهيزات ،احيا کامل ست وترالی  شامل) اورژانس وسايل و تجهيزات ،دارو تامين  -4-9

 .باشد می الزامی وزارت مقررات و ضوابط و مربوط استانداردهای مطابق تخصصیمرکز  در وک(ش الکترو داروی قفسه

 روابط نيز و عفونت کنترل دستورالعمل شامل متبوع وزارت ابالغی عمومی استانداردهای و ضوابط رعايت  - 10ماده 

 :است ضروری ذيل شرح به عمومی ضوابط و بهداشتی

 نظير فضاهايی در و گندزدايی قابل ،فرج و خلل و خوردگی ترک بدون ،بادوام ،سالم بايستی فضاها کليه کف -1-10 

 .باشد داشته شستشو قابليت آبدارخانه و بهداشتی هایسرويس

 نظير فضاهايی در و گندزدايی قابل فرج و خلل و خوردگی ترک بدون بادوام ، سالم بايستی فضاها کليه ديوار -2-10 

 10 حداقل ارتفاع به قرنيز اجرای خشک فضاهای در .باشد داشته شستشو قابليت ،آبدارخانه و بهداشتی های سرويس

 .است الزامی نيز کاشی و سنگ از متر سانتی

 .باشد روشن رنگ به و تميز ،خوردگی ترک و شکستگی فاقد ،مسال بايستی ها قسمت کليه قفس-3-10 

 .باشد ضدزنگ سيمی توری به مجهز بازشو های پنجره و سالم بايد ها پنجره و بدر -4-10 

 به قادر ترجيحاً نياز مورد حرارت و برودت نمودن فراهم ضمن که ایبگونه گرمايش و سرمايش سيستم وجود -5-10 

 .شود جلوگيری ساختمان داخل هوای هایآلودگی از تا بوده نيز تهويه

 مناطقی در و تامين بهداشتی مقامات تاييد مورد روستا /شهر آشاميدنی آب عمومی شبکه از بايد مصرفی آب -6-10 

 و شود استفادهکشور آشاميدنی آب استانداردهای رعايت با آب خصوصی شبکه از ،باشند می عمومی شبکه فاقد که

  .گيرد صورت آنها مورد در بهداشتی هایکنترل و بوده کافی ميزان به آب ذخيره مخزن دارای المقدورحتی

 و شستشو استانداردهای تامين ضرورت بر تاکيد با بهداشتی و فنی نظر از فاضالب دفع و آوری جمع سيستم  -7-10

نکند،  آلوده را زيرزمينی و سطحی آبهای ، خاک ،  سطوح که باشد ایگونه به مصرفی مواد به آلوده فاضالب دفع

 محيط استانداردهای با فاضالب خروجی و نباشد منظره بد و متعفن باشند ،  نداشته دسترسی آن به جوندگان و بندپايان

 باشد. بهداشتی معاونت تاييد مورد و داشته مطابقت متبوع وزارت ارسالی های دستورالعمل و ضوابط و زيست

 پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرايی مديريت روشهای و ضوابط با مطابق ويژه پزشکی پسماندهای دفع  -8-10

 اجرايی مديريت دستورالعمل و وزيران محترم هيئت 1387 /8/2 مورخ ک 38459ت /15871 شماره مصوب وابسته

 3/6 مورخ ب س /6/ 567 32 شماره نامه طی درمانی بهداشتی مراکز و بيمارستانها در ويژه پزشکی پسماندهای

 نگهداری و آوری جمع تفکيک چگونگی خصوص در کار و محيط سالمت مرکز از صادره هایبخشنامه کليه و 1387/

 است. الزامی پسماندها دفع و
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 پدال و درپوش با زنگ ضد و کردن عفونی ضد و شستشو ، قابل مقاوم جنس از کافی تعداد به بايد دان زباله  -9-10 

 باشد. موجودمرکز  در مناسب کيسه و

 . آيد عمل بهمرکز  در جوندگان و حشرات نمای و وجود، ورود ، نشو از جلوگيری برای الزم تمهيدات  -10-10 

 موارد در و نظافت مرتب طور به قسمت ها کليه و است الزامی سطوح گندزدايی جهت مناسب گندزدای وجود  -11-10

 شود. گندزدايی بايستی آلودگی هایمحل ضروری

،  بوده شستشو قابل و ای پارچه غير روکش با و ، تميز پارگی و درز بدون ها اتاق مبل های و هاصندلی -12-10 

 . باشد شده آميزی رنگ و ، تميز سالم بايستی ها قفسه و ها ميز همچنين

 سراميک يا کاشيکاری شستشو، قابل مقاوم ، کف با مربع متر نيم و يک متراژ حداقل با تی شويی اتاق وجود  -13-10

،  Cm 60 عمق با رو فاضالب کفشوی دارای حوضچه و آويز تی و سر و گرم آب مخلوط شير به مجهز سقف زير تا

تهويه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاک کننده يا استفاده از تی شوی پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای 

 نگهداری  تی شوی. 

رعايت ضوابط بهداشتی برای سرويس های بهداشتی کارکنان و بيماران به طوری که روشوئی ها حتی  -14-10

کاری شده و با شير دستشوئی از نوع آرنجی يا پدالی يا اهرمی يا خودکار المقدور بدون پايه ، با ديوار اطراف کاشی 

)اتوماتيک( باشد و سرويس های بهداشتی نزديک به ورودی سالن انتظار، با کف و ديوار کاشی کاری شده، سقف سالم 

حوله کاغذی ، و مقاوم ، بارنگ روشن ، قابل شستشو و ضدعفونی نمودن ، مجهز به آب گرم و سرد ، صابون مايع، 

 هواکش مناسب ، کاسه توالت سالم و بدون ترک خوردگی ، به شتر گلو و دارای فالش تانک باشد. 

 در نظر گرفتن سرويس های بهداشتی ايرانی و فرنگی مجزا برای پرسنل و مراجعين به تعداد مناسب. -15-10

متر مربع ، همراه  50کيلوگرمی باری هر  4تامين وسايل سيستم اطفاء حريق مرکزی و يا حداقل يک کپسول  -16-10

 با هشدار دهنده حريق مناسب مطابق با ضوابط و استانداردهای سازمان خدمات ايمنی و آتش نشانی 

 تامين نور ، تهويه و وجود سيستم سرمايش و گرمايش مناسب. -17-10

 به سمت کف شوی باشد. دای کف شوی بوده و شستشو می شود بايشيب کف کليه اتاقهايی که دار -18-10

 رعايت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه )در صورت وجود (  -19-10

 تشکيل پرونده های پزشکی )معاينات دوره ای و واکسيناسيون ( برای کليه شاغلين  -20-10

 در مواقع لزوم مرکز ترجيحاً تامين برق اضطراری برای فعاليت  -21-10

 با سوانح در شرايط اضطراری  هه منظور مقابلوجود دستورالعمل اورژانس ب -22-10
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 مرکزرعايت قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در  -23-10

باتوجه به فقدان عالئم بالينی در دوره کمون يا دوره پنجره بسياری از بيماريهای عفونی و قابل انتقال ميرال )  -24-10

فوق در  از طرفی امکان انتقال آسان بيماراناين بيماران و نظير هپاتيت و ايدز ( و عدم امکان تشخيص قطعی در مورد 

، رعايت کليه اصول کنترل عفونت در مورد بيماران بر اساس ضوابط و استانداردها و دستورالعمل های صادره  کزمراين 

 از وزارت الزامی است .

لعمل های ابالغی از وزارت رعايت کليه اصول بهداشت محيط و حرفه ای بر اساس آخرين ضوابط و دستورا -25-10

 الزامی است .

 فصل چهارم: ضوابط ساختمانی

 باشد: می ضروری  مرکز تخصصی در ذيل، "ساختمانی ضوابط" رعايت   -11ماده 

 منطبق سرمايش، و گرمايش تهويه، نور، نظر از که دباش داشته ذيل جدول شرح به فضاهايی زير مرکز بايستی -1-11 

 باشد.       فنی و بهداشتی اصول با
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 فضاهای درمانگاه تخصصی اختالالت خواب ) در حداقل سطح ممکن( یجدول راهنما

 توضيحات الزام/ اختيار مساحت تعداد نام فضا رديف

متر  يک واحد تهويه مطبوع 1
 مربع

در صورت ارتباط مستقيم با  الزام مشروط 4
 هوای آزاد

  الزامی 12 " " سالن انتظار اصلی 2

پذيرش ، تشکيل  3
 پرونده و صندوق

می تواند مشترک با سالن  الزامی 7 " "
 انتظار باشد

  اختياری 3 " " بايگانی پرونده 4

سرويس بهداشتی)به  5
 تفکيک جنسيتی(

 ايرانی + فرنگی الزامی 6 " دو چشمه
) يکی از سرويس ها به 

متر مربع جهت  4مساحت 
 معلولين طراحی گردد(

 با تی شوی پرتابل الزامی 2 " واحديک  تی شويی 6

می توان با اتاق مسئول فنی  اختياری 10 " " مديريت 7
 يکی باشد

می تواند با پذيرش يکی  اختياری 4 " " منشی 8
 باشد 

اتاق مسئول فنی و  9
 پزشک متخصص

  اختياری )حداقل(10 " "

 10حداقل  " يک واحد اتاق تست خواب  10
متر مربع 
در صورت 

رعايت 
عرض 

 3حداقل 
 متر

  الزامی 

اتاق کنترل تست  11
 خواب

  الزامی   " يک واحد
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 ارتباطی، فضاهای احتساب و فوق جدول الزامی فضاهای شامل مرکز تخصصی) کل مساحت حداقل :1 تبصره

 باشد. می مربع متر 90 ديوارها( زير مساحت و راهروها

 استانداردهای مطابق بستری اتاق در اطراف و ديوارها از فواصل رعايت و بيمار تخت قرارگيری موقعيت : 2 تبصره 

 طراحی و ريزی برنامه استاندارد "کتب مجموعه از اول )جلد وزارت عمرانی امور و فيزيکی منابع توسعه دفتر تاييد مورد

 شود. گرفته نظر در ("ايمن بيمارستان

 شود. اضافه نظر مورد بنای زير به متر 12 حداقل بايستی خواب(، )تست بستری اتاق هر افزايش صورت در: 3 تبصره 

 تنظيم قابليت با شخصی کامال بايد که مربع( متر 10 متر) 3 عرض حداقل ابعاد با بيمار بستری خواب اتاق  -2-11 

 باشد. تصو عايق های پنجره تهويه نور،

 وسايل دادن قرار جهت کمد راحت، و بزرگ تخت دارای بايد و شده تعبيه نفر يک برای خواب اتاق هر تبصره:

 و کودکان مانند کمک به نيازمند بيماران شدن بستری صورت در بيمار همراه جهت شو تختخواب کاناپه و شخصی

 نکند. عبور ديگری بيمار بستری اتاق ميان از صورت هيچ در که باشد ایگونه به بايد بيمار هر آمد و رفت باشد. معلولين

  باشد. داشته بستری، اتاق هر ازای به مربع متر 2 يا مربع متر 3 حداقل ابعاد بايد بيماران کنترل اتاق  -3-11

 ارتباط برقراری برای الزم تجهيزات و باشد بيمار بستری خواب اتاق به دسترسی قابليت با بايد کنترل : اتاق تبصره

 باشد. فراهم اتاق دو بين بيمار و تکنسين بين صوتی

 و حضور جهت کافی فضای نياز صورت در تا باشد باز متر سانتی 60 حداقل طرف دو از بايد بيمار تختخواب  -4-11

 های رويه دارای و ها( بايد ضد حساسيت بالش و تشک ملحفه خواب) وسايل و باشد مهيا پرسنل توسط خدمت ارائه

 باشد. شستشو قابل

 حداقل اتاق سه هر برای و باشد پذير امکان سهولت به بايد )اختياری( حمام و بهداشتی سرويس به دسترسی -5-11 

 باشد. موجود بهداشتی سرويس يک

 باشد. فراهم لزوم( صورت در آسانسور و فرنگی )توالت سالمندان و معلولين جهت مناسب امکانات  -6-11

 پنجم : سایر قوانین و مقررات مرتبط فصل 

 کارکنان تمام وقت مرکز بايد با اطالع معاونت دانشگاه/دانشکده باشد. هرگونه تغيير و جابجايی -12ماده 

نصب پروانه های قانونی و تعرفه های مصوب قانونی در محلی که کامال قابل رويت برای عموم مراجعين  -13ماده 

 باشد، الزامی است.
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، همچنين داری در محل ورودی نصب تابلو مرکز با ذکر مشخصات کامل براساس مندرجات پروانه بهره بر -1۴ماده 

رعايت استاندارد های مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه، کارت ويزيت و تبليغات منطبق با ضوابط و مقررات جاری وزارت و 

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ايران الزامی است.

در تابلوها و  را مرکز موظف است منحصراً عنوان و نام مصوب و مکتوب در پروانه بهره برداری )تاسيس( تبصره:

 سرنسخه ها و ديگر اسناد مرکز تخصصی استفاده نمايد و انتخاب عناوين ديگر ممنوع است .

ت پزشکی با موازين رعايت موازين اسالمی و اخالقی بر اساس قانون انطباق امور اداری و فنی موسسا -15ماده 

و منشور حقوق بيماران ضروری و نيز نظارت  1380و آيين نامه اجرايی آن مصوب سال 1377شرع مقدس مصوب سال 

 باشد.بر اجرای آن به عهده مسئول فنی می

 و ضوابط با مطابق و مربوطه معاونت تاييد با بايستی تخصصی مرکز فيزيکی فضای در تغييرات هرگونه -16ماده

 باشد. وزارت مصوب نداردهایاستا

و تمديد آن منوط به رعايت ضوابط سال صادر خواهد شد  5ی برای مدت پروانه بهره برداری مرکز تخصص -17ماده 

 موضوع آئين نامه و ساير دستورالعمل های وزارت خواهد بود. 

روش درمان( که در درمانهای فعلی يا کالسيک  –بکارگيری هرگونه فناوری جديد درمانی)تجهيزات  -18ماده 

 تعريف نشده است، برابر ضوابط و استاندردهای مصوب وزارت خواهد بود.

رعايت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت در تأسيس و بهره برداری از مرکز و ادامه فعاليت مراکز  – 19ماده 

صصی و محدوده عمل پرسنل درمانی آن بر اساس قوانين ، موجود الزامی بوده و حدود فعاليت های درمانی مرکز تخ

 مقررات ، استاندردها و دستورالعمل های وزارت می باشد.

هر گونه جابجايی و نقل مکان مرکز تخصصی بايد با اطالع و موافقت معاونت دانشگاه مربوطه و اخذ  -20ماده 

 پروانه های قانونی جديد انجام شود.

ت بر اين مراکز تخصصی در سراسر کشور به عهده معاونت مربوطه در دانشگاه/ وزارت کنترل و نظار – 21ماده 

متبوع می باشد و مؤسس و مسئولين فنی هر يک از مراکز تخصصی موظفند اطالعات مورد نياز را در اختيار مراجع 

 مذکور و نمايندگان قانونی آنان قرار دهند.

داکثر ظرف مدت يک سال پس از تصويب و ابالغ اين آئين نامه و يا کليه مراکز تخصصی موجود مکلفند ح -22ماده 

هماهنگی معاونت ذيربط وضعيت خود را از نظر شرح وظايف موسس و مسئولين فنی ، ضوابط بهداشتی ) به استثنای 

نامه تطبيق موارد مربوط به ساختار فيزيکی ساختمان( ، پرسنلی و قوانين موجود با شرايط و ضوابط مندرج در اين آئين 

 دهند.
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 هر گونه تغيير مؤسس ، مسئول / مسئولين فنی يا مکان مرکز بايد مطابق شرايط اين آئين نامه باشد. تبصره :

در صورت ابالغ ضوابط اعتباربخشی، مؤسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعايت الزامات قانونی  – 23ماده 

 مربوطه خواهند بود.

ماه قبل به طور  3در صورت درخواست تعطيلی موقت، موسس بايد داليل درخواست تعطيلی خود را حداقل  -2۴ماده 

ماه بيشتر  6کتبی و با قيد زمان به مسئول فنی و معاونت دانشگاه/دانشکده اعالم نمايد و حداکثر زمان تعطيلی نبايد از 
 باشد.

ضوع با ذکر داليل و مستندات بايد به تاييد کميسيون قانونی ماه مو 6در صورت درخواست تعطيلی بيشتر از  تبصره :

 .برسد

موسس و مسئولين فنی موظفند اطالعات مورد نياز را در اختيار مراجع مذکور و نمايندگان قانونی آنان قرار  -25ماده 

 دهند. 

درصورت فعاليت افراد فاقد صالحيت در مرکز يا اداره آن توسط افراد فاقد صالحيت، متخلف مشمول  -26ماده 

مربوط به مقررات امور پزشکی، دارويی و مواد خوردنی وآشاميدنی مصوب قانون  3مجازات های قانونی مندرج در ماده 
 خواهد بود.  1334سال 

وجب گمراهی بيمار يا مراجعين شده و يا به تشخيص وزارت بر خالف مرکز حق انتشار آگهی تبليغاتی که م -27ماده 

شئون پزشکی يا عفت عمومی باشد را ندارد، استفاده از عناوين مجعول و خالف حقيقت بر روی تابلو و سر نسخه جرم 
 محسوب و با متخلفين برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

مسئول/مسئولين فنی در اين مدت منقضی شود، وراث می بايست نسبت به در صورتی که مدت اعتبار پروانه  تبصره :

 تمديد مسئوليت وی يا معرفی مسول  فنی واجد شرايط اقدام نمايند.  

بعلت از کارافتادگی کلی، قادر به اداره مرکز نباشد، بايد در يک  يک نفر باشد و در صورتی که موسس -28ماده 

ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرايط ديگری به عنوان جانشين)موسس( اقدام نمايد و چنانچه  6مهلت حداکثر 
د/افراد واجد ماهه نسبت به معرفی فر 6به علت حجر، قادر به اداره مرکز نباشد، قيم وی بايد در يک مهلت حداکثر 

بهره شرايط ديگری به عنوان جانشين)موسس( اقدام نمايد تا پس از تاييد صالحيت توسط کميسيون قانونی، پروانه 
 برداری به نام وی صادر گردد.

و راهنماهای بالينی و ادغام در نظام ارائه خدمات، مبتنی بر  Clinical pathwayدستورالعمل مربوط به  -29ماده 

ام ارائه خدمت ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه توسط معاونت درمان تهيه و ابالغ سطح بندی نظ

 خواهد شد.

 

 



19 
 

 فصل ششم: تخلفات 

يا مسئول/ مسئولين فنی از ضوابط و مقررات قانونی و نيز الزامات و  موسسين/در صورتی که موسس -30ماده 

قانون تعزيرات حکومتی در امور برابر مقررات از جمله  دنبينی شده تخلف نمايوظايف خود که در اين آيين نامه پيش
 اقدام خواهد گرديد.مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصالحات بعدی  1367بهداشتی و درمانی مصوب 

شود به  در مواردی که عملکرد مرکز ، خالف موازين باشد و موجب اخالل در امنيت و سالمت جامعه :1هتبصر

تشخيص وزير و بدون رعايت تذکرات و اخطاريه های قبلی قابل طرح در کميسيون قانونی بوده و با رای کميسيون 
 مذکور موجب تعطيلی موقت ارجاع پرونده به مراجع ذی صالح خواهد شد.

 لغو دائم پروانه های قانونی با حکم مراجع ذی صالح قضايی صورت می گيرد. :2رهتبص

 
 
 

 تبصره تصويب و از تاريخ ابالغ الزم االجرا است .  40ماده و  30اين آيين نامه در 


