
  آئين نامه تأسيس مراكز تخصصي درمان ناباروري
  

  :تعاريف) فصل اول
     Assisted Reproductiveمركــز تخصصــي درمــان نابــاروري كــه بــه اختصــار  -1مــاده

Technology(ART)        گفته مي شود به مركزي اطالق مي گردد كه بـا روشـهايي ماننـدIUI     
رم شستشـو  پگذاشتن اس( GIFT )قاح خارج از رحمل( IVF) رم به داخل رحمپشستشو و تزريق اس( 

گذاشتن تخمك لقاح شده به ثلث خارجي لوله (  ZIFT)داده شده و تخمك به ثلث خارجي لوله رحم
ميكروانجيكشن ، انجماد جنـين و انجـام اعمـال    ) انتقال جنيني به ثلث خارجي لوله رحم( TEF) رحم
ظور درمان بيماراني كه به مركز مراجعـه مـي نماينـد    ي براي افزايش قابليت باروري به منپاراسكوپال

  .اقدام مي نمايند و بيمار حداكثر ظرف چند ساعت قادر به ترك مركز خواهد بود
مسئوليت تولد نوزاد سالم و رسيده نيز بعهـده مركـز اسـت و لـذا مركـز تخصصـي درمـان         -1تبصره

  .ان و نوزادان ارتباط داشته باشدبايستي با يك مركز ارائه خدمات تخصصي زايم (ART)ناباروري 
و بـه   »وزارت «زشكي پدر اين آئين نامه به اختصار به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش  -2تبصره

و بـه كميسـيون    »دانشـكده /دانشـگاه «زشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني   پدانشكده علوم /دانشگاه
زشكي،دارويي ،مواد خوردني پ قانون مربوط به مقررات امور 20زشكي موضوع ماده پتشخيص امور 

روانـه هـاي تأسـيس و    پو به »كميسيون قانوني «)با اصالحات بعدي(1334و آشاميدني مصوب سال 
  .گفته مي شود »روانه هاي قانوني پ«مسئوالن فني 

مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور در كليه مقاطع ياد شده بايد به تائيد وزارت  -2ماده
در مورد دانش آموختگان (زشكي و يا وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوريپن و آموزش بهداشت ،درما

  .رسيده باشد) سال هاي گذشته 
ـ روانه هاي قانوني مي باشند كه از طريـق وزارت،  پروانه هاي تأسيس و مسئول فني پ -3ماده س از پ

  .تصويب كميسيون قانوني مجوز فعاليت هر مركز صادر مي گردد
روانـه  پر متقاضي واجد شرايط و صالحيت براساس مفاد مندرج در اين آئين نامه فقط براي ه -تبصره

  .تأسيس يك مركز صادر مي شود
  
  
  



  :سينحوه تأس) فصل دوم
از ) روانـه تاسـيس  پ(تأسيس مركز تخصصي درمان ناباروري منوط به كسب موافقت اصولي  -4ماده

ب و مفاد اين آئين نامـه اقـدام بـه بررسـي و     كميسيون قانوني وزارت بوده كه با رعايت قوانين مصو
  .روانه بهره برداري خواهند نمودپصدور 
  .مركز تخصصي درمان ناباروري بايستي حداقل استانداردهاي درمانگاهها را داشته باشد -1تبصره
بـا درخواسـت و    "روانـه بهـره بـرداري صـرفا    پيشنهاد اعضاي موافقت اصولي  و صدور پ -2تبصره

  .زشكي قابل طرح كميسيون قانوني مي باشدپاههاي علوم موافقت دانشگ
نفر باشند كه حضور متخصص زنـان   3متقاضيان تأسيس مركز تخصصي ناباروري بايد حداقل  -5ماده

) بيوشيمي ph.Dيا (و متخصص آزمايشگاه باليني   ARTو زايمان دوره ديده ،متخصص آزمايشگاه 
  .ري استطبق ضوابط قيد شده در اين آئين نامه ضرو

 آزمايشگاه باليني را داشـته باشـد فـرد سـوم      ART اگر فردي تخصص الزم براي آزمايشگاه-تبصره
  زشكي باشدپمي تواند از ساير گروه 

اجازه تاسيس مركز تخصصي ناباروري به اشخاصـي داده مـي شـود كـه داراي شـرايط ذيـل        -6ماده
  .باشند
  تابعيت جمهوري اسالمي ايران) الف
يشينه و عـدم اعتيـاد   پتسليم گواهي سوء (يشينه كيفري موثر و اعتياد به مواد مخدر پء نداشتن سو) ب

به مواد مخدر در زمان درخواست همكاري با مركز تخصصي درمان نابـاروري بـراي كليـه كاركنـان     
  )الزامي است

  :دارا بودن مدارك تحصيلي زير) ج
ل در يكي از مراكز مجهز مورد قبـول  تخصص زنان و زايمان داراي بورد تخصصي كه حداقل يكسا -
زشـكي دوره عملـي درمـان نابـاروري را     پوزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش    ) داخلي و خـارجي (

  .گذرانيده و گواهينامه مربوطه را اخذ كرده باشد
زشـكي ،  پزشـكي ، ژنتيـك   پايه پدر يكي از رشته هاي علوم  ART : ph.Dتخصص آزمايشگاه -

كه حداقل يكسال در يكي از مراكـز مجهـز داخلـي و خـارجي مـورد قبـول       جنين شناسي و بيولوژي 
زشكي دوره عملي و آزمايشگاهي درمان نابـاروري را گذرانيـده   پوزارت بهداشت ،درمان و آموزش 

  .و گواهينامه مربوطه را اخذ كرده باشد



تأسـيس راه   طبـق دسـتورالعمل  (دارا بودن يكي از تخصصهاي مرتبط با موسسين آزمايشگاه باليني  -
  بيوشيمي ph.Dيا ) اندازي و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي

نهادها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه عمـومي اسـتفاده مـي نماينـد در      -1تبصره
صورتي مي توانند تقاضاي تاسيس مركز نمايند كه داراي مجوز صادره با توجه به مفاد اين آئين نامه 

  .زشكي قيد شده باشندپين اجازه تاسيس موسسات و همچن
ايي ، كلينيـك هـا و شـركت هـاي تعـاوني      پ، مراكز جراحي محـدود و سـر  هاكليه بيمارستان -2تبصره

را  ARTدرماني مي توانند درخواست تأسيس و افزايش بخش درمان نابـاروري  –،خدمات بهداشتي 
يش بيني شده در اين آئين نامـه  پيت ضوابط بنمايد مشروط به معرفي موسسين ، مسئولين فني و رعا

  . جهت بيمارستانهاي دولتي نياز به معرفي موسس طبق ضوابط اين آئين نامه نيست "ضمنا
روانه معتبر در همان شهر مورد تقاضا پزشكي بايستي پيراپزشكي و پموسسين و ساير كادر  -3تبصره

  .داشته باشند
       روانـه تاسـيس داده   پقيقـي و حقـوقي بـيش از يـك     به موسسان مركـز اعـم از اشـخاص ح    -4تبصره

يك نفر نمي تواند بطور همزمان موسس يك مركز تخصصـي درمـان نابـاروري و     "ضمنا. نمي شود
موسسين حداقل براي يك نوبت كاري مسئوليت فني مركـز مربـوط را   . مسئول فني مركز ديگر باشد

  .تقبل نمايند
اساسنامه تائيد شده از سوي مراجع ذيصالح قـانوني بـوده و    شخصيت حقوقي بايستي داراي -5تبصره

در آن ارگان ، تشكيالت ، شرح وظايف و اختيارات هيأت مـديره و نحـوه انتخـاب آن، منـابع مـالي ،      
يش بيني شده باشد و همچنين بايد فرد يا افـراد واجـد شـرايط را    پشرايط عضويت و نحوه انحالل آن 

  .بعنوان موسس معرفي نمايند
احراز صالحيت موسسان و همچنين مسئوالن فني براساس شرايط مندرج در اين آئـين نامـه    -6بصرهت

  .به عهده قانوني مي باشد
وراث . در موارديكه موسسين مركز مسئولين فني مركز نيز باشند و يكي از آنها فوت نمايد -7تبصره

ي مسئول يا مسـئوالن فنـي واجـد    او مي توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرف
روانـه بـه   پاعتبار ايـن  . روانه مسئول فني موقت نمايندپشرايط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور 

مدت دو سال خواهد بود و وراث مكلفند بمحض دريافت گواهي حصر وراثت با ارائه گواهي مـذكور  
سـس جديـد اقـدام كننـد در     نسبت به معرفي شخص و يا اشـخاص واجـد شـرايط قـانوني بعنـوان مو     

  .غيراينصورت موسسه تعطيل خواهد شد



  :ليبهره برداري، انتقال ، تعط) فصل سوم
مي باشـد كـه نيازمنـد    ) صبح و عصر( زمان فعاليت مراكز تخصصي ناباروري دو نوبت كاري-7ماده

  .معرفي مسئول فني جداگانه براي هر نوبت كاري است
وط به دارا بودن تجهيزات مورد نياز و معرفي مسئوالن فنـي و  شروع بكار و فعاليت مركز من -8ماده

س از احراز صالحيت اشـخاص فـوق و   پ. ساير افراد فني جوياي كار جهت كليه نوبت كاري مي باشد
  .روانه بهره برداري خواهد شدپكافي بودن تجهيزات و فضاي فيزيكي توسط واحد مربوطه به مركز 

روانه تأسيس و مسئولين فني ، مفاد پوري موظفند در زمان تمديد كليه مراكز تخصصي نابار -1تبصره
روانه هاي تأسيس و مسئولين فني مركز براسـاس  پدرضمن تمديد . اين دستور العمل را رعايت نمايند

  .زشكي و ضوابط آن خواهد بودپقانون آموزش مداوم جامعه 
نيـروي   دستگاه ها و ني ، تجهيزات ،ضوابط و حداقل استانداردهاي فيزيكي ، فني ، ساختما -2تبصره 

مشـخص و بـه   قـانوني   ذيرش شده توسـط كميسـيون  پانساني مورد نياز مراكز نسبت به تعداد بيمار 
  .زشكي ابالغ خواهد شدپدانشگاههاي علوم 

مسئولين فنـي  (   كادر فني% 50روانه بهره برداري، معرفي حداقل پبراي شروع فعاليت و اخذ  -9ماده
زشكي و وابسته جوياي كار دانشگاه كـه در مراكـز   پاز دانش آموختگان گروه ) زشكيپكادر گروه  و

  .كاري ضروري است هاي  نوبتبراي تمامي  دولتي و خصوصي هيچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند،
كارداني يا  كار رشته ذيرش مراكز تخصصي ناباروري بايستي از بين افراد جوياي پمسئولين -10ماده

بكـارگيري   داوطلب  كـافي ،  در صورت نبودن (زشكي ، انتخاب و معرفي شوند پي مدارك كارشناس
  )رستاري بالمانع استپفارغ التحصيالن 

نوبـت  بـيش از دو   مسئوالن فني و همكاران فني مراكزباروري نمـي تواننـد در شـبانه روز    -11ماده
  .كاري در مركز فعاليت نمايند

 دانشـگاه  بـه اطـالع معـاون درمـان     "رسنل مراكز بايستي قبالپيي بكارگيري ، تغيير و جابجا -تبصره
  .زشكي بصورت مكتوب رسانده شودپعلوم 
مسئوليت فنـي  نمي توانند افراديكه در استخدام سازمانهاي دولتي  و وابسته به دولت هستند  -12ماده

تـي را  غيردول بخـش   و يا همكاري در بيش از يك نوبت كاري مراكـز تخصصـي درمـان نابـاروري    
  .ذيردپب

در  مجـاز نيسـتند   با توجه به قوانين استخدامي ، اعضاي هيئت علمي تمام وقـت جغرافيـايي    -13ماده
تاسيس  پروانه .  طول خدمت در محل ديگري به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشد



كلينيـك هـاي   (انشـگاهي  س از استخدام فقط جهت بخشهاي دپروانه بهره برداري براي اين افراد پو 
  .صادر مي شود) ويژه و بيمارستانها

ـ روانه بهره برداري در بخش غيردولتي براي افراد موضوع اين مـاده  پروانه تاسيس و پ-تبصره س از پ
روانـه تاسـيس مركـز    پروانه صادره موضوع ماده فوق لغـو و  پبازنشستگي اين گونه افراد يا دانشگاه 

  .ابط مربوطه براي آنان صادر مي شودتخصصي درمان ناباروري طبق ضو
روانه تاسيس به غير توسط موسسين بدون موافقت كميسـيون قـانوني ممنـوع اسـت     پ انتقال-14ماده

روانه تاسيس گرفته و به هرعلتي به شخص يا اشخاص واجد شـرايط ديگـري   پبراي افرادي كه يكبار 
لي با رعايت ساير مقررات مي توانـد از  و. روانه تاسيس صادر نخواهد شدپ "مجددا. واگذار كرده اند

  .روانه هاي تاسيس صادر شده استفاده كندپ
ي ناباروري از يك محل به محل ديگر منوط به رعايت شرايط قانوني و صانتقال مركز تخص -15ماده

  مقررات مندرج در اين آئين نامه و موافقت دانشگاه مربوط است
با موافقت دانشگاه مربوطه حداكثر تا سه مـاه مجـاز    تعطيل موقت مركز تخصصي ناباروري -16ماده

است مگر ماموريتهاي اداري ،آموزشي و بيماري كـه مـورد قبـول دانشـگاه مربوطـه قـرار گيـرد در        
صورت عدم رعايت اين موضوع دانشگاههاي ذيربط مي توانند با توجه  به نياز منطقه در محدوده آن 

م نظر نهايي كميسيون قانوني اجازه تاسيس مركـز ديگـري   مركز به فرد ديگري طبق ضوابط و با اعال
  .  بدهند
در صورتيكه بدون اطالع قبلي دانشگاه اقدام به تعطيلي مركز بيش از سه ماه گردد دانشـگاه   -تبصره

ذيربط مي تواند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن مركز به فرد ديگري طبق ضوابط اجازه تاسيس 
  .ناباروري جديد بدهدمركز تخصصي درمان 

دانشـكده مربوطـه و   /هر نوع نام گذاري و تغيير نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشـگاه  -17ماده
روانه جديد بنام و يا براي حمل جديـد صـادر خواهـد    پذيرد در اين صورت پموافقت وزارت صورت 

  .شد
مركز را داشته باشـند مراتـب   در صورتيكه موسسان به داليل موجهي قصد تعطيل و انحالل  -18ماده

دانشـكده  /را بايد با ذكر داليل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطيلـي بـه دانشـگاه    
  .مربوطه گزارش نمايند

دانشكده موظف است هرگونه تغييرات مشروحه در مورد كليه مراكز تحت نظارت /دانشگاه -1تبصره
  .نمايندخود را بطور مستمر به وزارت گزارش 



در صورت تعطيل يا انحالل مركز وزارت هيچگونه مسئوليتي در مقابل اشـخاص حقيقـي يـا     -2تبصره
  حقوقي نخواهد داشت

  
  :نيف موسسيشرح وظا) فصل چهارم

  :وظايف موسسين عبارتند از -19ماده
ذيرش بيمار و ارائه خدمات حـداكثر ظـرف مـدت    پآماده نمودن مركز تخصصي ناباروري براي ) الف

روانه تاسيس توسط كميسيون قانوني وزارت و گزارش آن بصـورت كتبـي   پس از صدور پيك سال 
روانه بهره برداري در صورت عدم پدانشكده مربوطه جهت بازديد ،تائيد نهايي و صدور /به دانشگاه 

  .روانه تاسيس لغو مي گرددپراه اندازي در زمان مشخص شده 
  زشكي براي هر نوبت كاريپدانشگاههاي علوم معرفي مسئولين فني جوياي كار به ) ب

رعايــت مفــاد آئــين نامــه اجرايــي قــانون اجــازه تاســيس مطــب و دســتورالعمل تاســيس   -1تبصــره
آزمايشگاههاي باليني در مورد بكـارگيري متخصصـين زنـان و زايمـان و متخصصـين آزمايشـگاهها       

  .بعنوان مسئول فني و يا جانشين وي الزامي است
در صورت تخلف مسئولين فني از وظايف قـانوني و احـراز آن توسـط كميسـيون      موسسين -2تبصره

  .قانوني مي تواند تعويض وي را درخواست نمايد
در صورت عدم حضور مسئولين فني به هردليل موسس مرتبط بايستي بالفاصله فـرد واجـد   -3تبصره

  .بوطه معرفي نمايددانشكده مر/شرايط را بعنوان مسئول فني جديد يا جانشين وي به دانشگاه
  .اسخگويي در برابر مراجع قانوني در همه موارد بجز موارديكه به عهده مسئولين فني مي باشدپ) ج
انتخاب و معرفي نيروي انساني الزم واجد شرايط طبق نظر مسئول فني از بين افـراد جويـاي كـار    ) د

  مورد تائيد دانشگاه
  قررات مربوطهزشكي و اجراي مپاخالق  نظارت بر حفظ شئون) ه
كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط ،مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت جهت تضمين حسن انجام ) و

  امور مركز
  همكاري و ايجاد تسهيالت الزم براي بازرسي نمايندگان وزارت در هر زمان) ز
رداخـت  پرعايت كليه قوانين و مقررات و مفاد اين آئين نامه درخصوص نحوه بكـارگيري افـراد و   ) ح

  دستمزد آنان



در صورت تخلف مسئولين فني از وظايف قانوني ، گزارش موضوع تخلف و دالئل آن به معاونت ) ط
  درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغيير آنها

  برنامه ريزي و سازماندهي الزم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقي بيماران) ي
زشـكان و رعايـت   پداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه هاي مركز و نظارت برحسن اجراي استان) ك
  آنها
كنترل وضعيت ساختمان ،تجهيزات ،تأسيسات و ايمني مركز و تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات ) ل

  مورد نياز براساس استانداردهاي مربوط
تخصـص مـرتبط و   زشـكان م پدانشكده مربوطه براي /اخذ مجوز فعاليت از معاونت درمان دانشگاه) م

  شاغل در مركز براساس دستورالعمل هاي موجود
زشـكي در  پدر صورت تخطي از وظايف محولـه ،مراتـب بـا گـزارش دانشـگاههاي علـوم        -20ماده

  .كميسيون مطرح و درخصوص صالحيت موسس و يا موسسين تصميم گيري خواهد شد
  

  :تركيب و شرايط نيروي فني) فصل پنجم
  :اكز به كار فني مشغول مي شوند به شرح ذيل هستندافراديكه در مر -21ماده
  )مطابق ضوابط اين آئين نامه(مسئولين فني مركز  -الف
  يك نفر متخصص بيهوشي -ب
  يست به صورت مقيم يا مشاورژيك نفر ارولو -ج
  يك نفر جراح عمومي بصورت مشاور در مواقع اورژانس -د
  .آموزش ديده باشند ARTكز كه در يك مر) خانم(دو نفر پرستار اطاق عمل  -ه
  )جهت پذيرش بيمار( يك نفر كارشناس يا كاردان مدارك پزشكي -و
  نفر 4چهارنفر كارشناس و كاردان آزمايشگاه  -ز
  آموزش ديده باشند ARTنفر كارشناس پرستاري كه در يك مركز  2حداقل  -ح

  :بود كه عبارتند از مسئولين فني مراكز تخصصي ناباروري متشكل از سه نفر خواهند -22ماده
متخصصين زنان و زايمان با بورد تخصصي كه حداقل يكسال مـورد تائيـد وزارت بهداشـت،     -

آموزش پزشكي دوره عملي درمان ناباروري را گذرانيده و به دريافت تائيد مدارك ودرمان 
  مربوط پزشكي ،نائل شده باشد



لوم پايه پزشكي ، ژنتيك در يك از رشته هاي ع ph.Dبا داشتن  ARTمسئول آزمايشگاه  -
، جنين شناسي و بيولوژي كه حداقل يكسال در يكي از مراكز مجهز داخلي و خـارجي مـورد   

دوره عملي درمان ناباروري را گذرانيده و به  وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكيقبول 
 .دريافت تائيديه مدارك مربوطه نائل شده باشد

طبــق آئــين نامــه تأســيس و اداره امــور (بيوشــيمي  phdمســئول فنــي آزمايشــگاه بــاليني  -
 )آزمايشگاه هاي تشخيص طبي

الزم مي توانند بعنوان مسئولين فني مركز نيزمعرفي موسسين در صورت داشتن شرايط  -1تبصره
  .گردند
      بعهــده متخصــص زنــان و زايمــان بــوده مگــر   ARTكليــه مســئوليت هــاي مركــز  -2تبصــره

  و آزمايشگاه باليني  ARTمايشگاه مسئوليت هاي مربوط به آز
مـدارك تحصـيلي   (و بـاليني   ARTافراديكه حائز شرايط مسـئوليت فنـي آزمايشـگاه     -3تبصره
  .را داشته باشند مي توانند مسئول فني هر دو بخش را در يك مركز تقبل نمايند) مرتبط
دانشـگاههاي   به) صبح و عصر( مسئوالن فني كه توسط موسسان براي هر نوبت كاري  -23ماده

علوم پزشكي معرفي مي شوند پس از احراز صالحيت و صدور پروانه مسئوليت فني بـراي آنـان   
  .مي توانند كار خود را شروع نمايند

فني در مركز تخصصي نابـاروري  با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئولين -1تبصره
مسئوليت فني خود در محـل ديگـري   كليه متخصصين واجد شرايط مجاز به اشتغال در زمان قبول 

  .مجوز فعاليت همزمان نيز صادر نمي گردد. نيستند...) مطب ، بيمارستان و (
موسسان به شرط دارا بودن شرايط مسئول فني مي توانند به عنوان مسئول فني پس از  -2تبصره

كـاري در   هر فرد مي تواند بعنوان مسئول فني حـداكثر دو نوبـت  . صدور مجوز الزم عمل نمايند
  .شبانه روز فعاليت نمايد

مسئوالن فني مكلف به رعايت شرايطي هستند كه توسـط وزارت تعيـين شـده و يـا در      -24ماده
  آينده ابالغ مي گردد

را ) اعم از دولتي و يا غيردولتـي (مسئوالن فني فقط مي توانند مسئوليت فني يك مركز  -25ماده
  .حداكثر در دو نوبت كاري بعهده گيرند

  
  



  :شرح وظايف مسئول يا مسئولين فني) فصل ششم
مركز تخصصي درمان ناباروري به كسي گفته مي شـود كـه ضـمن داشـتن     مسئول فني  -26ماده

دخالـت  . تخصص مربوطه ، پروانه مسئوليت فني برابر قوانين و مقررات بنام او صادر شـده باشـد  
و دستور العملهاي مندرج در اين  وي در امور مركز براساس مفاد مندرج در پروانه مسئوليت فني

  .آئين نامه مي باشد
 شرايط احراز صالحيت مسئول يا مسئولين فني مراكز تخصصي درمان ناباروري براساس -تبصره

  .مندرج در اين آئين نامه به عهده دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشد
  :اهم وظايف مسئوالن فني مركز عبارتند از -27ماده
وفعال در ساعات تعيين شده و قبول مسـئوليت فنـي مركـز و پاسـخگويي در     حضور مستمر ) الف

  قبال تمامي اقدامات فني انجام شده
نظارت بر نحوه ارائه خدمات درماني و ارتقاء سطح كيفي توسط كادر فني و ابـالغ تـذكرات   ) ب

  الزم به آنان
  بررسي و اعالم صالحيت كاركنان فني شاغل در مركز) ج
هاي مختلف مركز و نظارت برحسن انجام خـدمات درمـاني در   مبرنامه كاري قستتهيه و تنظيم )د

  ساعات تعيين شده
  نظارت بر كيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات مركز) ه
نظارت بر تهيه، تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي كليه بيماران مراجعـه كننـده و نيـز بررسـي     ) و

رج در آن و تذكر به مسئولين مربوطـه در صـورت تخطـي از    شرح حال و دستورات پزشكي مند
  موازين علمي و فني

نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط بـه تـابلو و نيـز سرنسـخه هـاي مركـز و ارائـه        ) ز
  پيشنهادات الزم به موسسين

تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و آمار و اطالعات مربوط به فعاليتهاي مركز بـه تفكيـك نـوع    ) ح
دانشكده هاي ذيربط از طريق برنامه نرم افـزاري  /خدمات درماني و ارسال به وزارت يا دانشگاه

  )ماه يكبار 6حداقل (اعالم شده بطور مستمر
مسئوالن فني موظفند نسبت به گزارش مواردي از بيماريهاي واگير و غيرواگير كه ليست آن ) ط

ا رعايت اصل امانتداري به مراجع قـانوني  دانشكده تعيين مي گردد  ب/توسط وزارت  يا دانشگاه
  .ذيربط اقدام نمايند



ابالغ تذكرات فني به كاركنان شاغل و نيز مؤسـس يـا موسسـان مركـز و پيگيـري اقـدامات       ) ي
  دانشكده هاي ذيربط/اجرائي و در صورت تخطي اعالم مراتب به دانشگاه

ز موازين اسالمي ، اخالقي،فني رعايت و اجراي كليه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت و ني) ك
  و نظارت بر حسن اجراي آن

حضور مسئوالن فني در مركز تخصصي درمان ناباروري در هر دو نوبـت كـاري ضـروري     -28ماده 
در سـاعات مقـرر در    "در صورتيكه به هر علت مسئوالن فني در مدت محدود نتواننـد شخصـا  . است

وافقت دانشگاه  فردي واجـد شـرايط و صـالحيت را بـه     مركز حضور داشته باشند ، بايد به اطالع و م
ولي بهرحال اقدامات مسئول . صورت موقت به عنوان قائم مقام يا مسئول فني جايگزين ، تعيين نمايند

  .پروانه نخواهد بود بين ، رافع مسئوليت مسئول فني صاحشفني جان
اجد شرايط را به عنوان جانشـين  ماه فردي و 3هر مسئول فني مي تواند در هر سال به مدت  -29ماده

در موارد ذيل اين مدت مـي توانـد   . خود به عنوان مسئول فني موقت به دانشگاه مربوطه معرفي نمايد
  :ماه افزايش يابد 3به بيش از 

  .مأموريتهاي آموزشي ، فرصتهاي مطالعاتي و اداري كه به تائيد وزارت رسيده باشد -
ترك شهر و يا شهرستان محل كار خود بـراي مـدت    بهبيماري مسئول فني كه وي را مجبور  -

 )با تائيد دانشگاه ذيربط(بيش از زمان ذكر شده نمايد 

درصورتيكه مسئوالن فني مركز تخصصي درمـان نابـاروري كسـي را معرفـي ننمايـد،       -1تبصره
موسس مرتبط بايد فرد واجد شرايط ديگري را به عنوان مسئول فني به دانشگاه مربوطـه معرفـي   

  .درطول اين مدت جانشين مسئول فني عهده دار كليه وظايف مربوطه خواهد بود. ايدنم
ماه بطول انجامد كميسيون قانوني مي توانـد   3در صورتيكه غيبت مسئول فني بيش از  -2تبصره

به پيشنهاد موسس و تائيد دانشگاههاي علوم پزشكي پروانه دائم براي مسـئول فنـي جانشـين يـا     
  .مايدشخص ديگري صادر ن

متخصصيني كه توسط مسئوالن فني مركز بعنوان همكـار نيمـه وقـت و يـا تمـام وقـت        -30ماده
معرفي مي گردند پس از كسب مجوز مربوطه ذكر نام آنها روي تـابلو و اوراق تـا پايـان ادامـه     

اين افراد نيز موظف به حضـور در مركـز تخصصـي درمـان نابـاروري در      . همكاري بالمانع است
  .هستند ساعات مقرر

  
  



  :بخشهاي مختلف مركز درمان ناباروري و حداقل تجهيزات الزم) فصل هفتم
  :مركز شامل بخشهاي زير است -22ماده

  :كلينيك نازايي شامل -1
  اطاق سونوگرافي و حداقل يك دستگاه سونوگرافي مجهز به پرپ واژينال و ابدومينال) الف
ــه كلپوســكوپي "اطــاق معاينــه ترجيحــا) ب ــودســتگا -مجهــز ب ــوژي -ه كراي  -تخــت ژنيكول

  نگاتوسكوپ و لوازم مورد نياز معاينه زنان
با مانيتور جنين و لوازم مورد نياز بـراي كنتـرل    "ترجيحا High riskاطاق كنترل بارداران ) ج

  حاملگي
  :آزمايشگاه باليني شامل) د
  :آزمايشگاه هورمون شناسي -

درجه  37، انكوباتور20سانتريفوژ، هود ، فريزر  حداقل داراي يكدستگاه االيزا ريدر با گاماگانتر ،
  ، شيكر ، اتوكالو ، فور ، دودستگاه ميكروسكوپ و ساير لوازم و تجهيزات مصرفي الزم

  :آزمايشگاه آندرولوژي -2
درجـه معمـولي ،    37هـود، سـانتريفوژ، يخچـال، انكوبـاتور     حداقل تجهيـزات شـامل يكدسـتگاه    

اسـپرم و نمونـه گيـري اسـپرم و ، شـمارش اسـپرم ،       ميكروسكوپ ، لوازم يكبار مصـرف بـراي   
، آكـروزيم ، اسـپرم    ASA، اساليد، ايمنولـوژي    PCTشستشوي اسپرم، امكانات آزمايشهاي 

  .مار
براي آزمايشگاه باليني وجود آزمايشگاه هورمون شناسي ضـروري بـوده و دايـر نمـودن      -تبصره

  ساير آزمايشگاه ها الزامي نيست
  :امل كلينيك آندرولوژي ش -3

  اطاق معاينه مردان) الف
  اطاق نمونه گيري) ب

پزشـك باشـد    "آندرولوگ كسي اسـت كـه دوره آنـدرولوژي را ديـده باشـد و حتمـا       -تبصره
  )حتي پزشك عمومي كه اين دوره را ديده باشد—جراح عمومي -ارولوگ -متخصص زنان0
  :بخش بستري شامل  -4
  تخت براي بعد از انتقال جنين 5حداقل  -
  )هيپراستوموالسيون( HCGخت جهت عوارض درمان با آمپولهاي ت 5حداقل  -



 تخت براي جراحي محدود 5حداقل  -

  :بخش اعمال جراحي شامل  -5
يكدسـتگاه سـونوگرافي بـاپروب     –تخت عمـل  : حداقل تجهيزات شامل :  IVFاطاق عمل ) الف

  پالس اكسي متر -ساكشن –دستگاه بيهوشي  -وگايدواژينال
ــكوپ ) ب ــل الپاراس ــاق عم ــال اط ــامل   ZIFT.GIFTي و اعم ــزات ش ــداقل تجهي ــت : ح س

  الپاراسكوپي، ست كامل جراحي عمومي ، الكتروشوك، وسايل كامل احياء
  :حداقل تجهيزات شامل IVFاطاق آزمايشگاه ) ج

انكوبـاتور   Laminar Air Flowميكروسكوپ استريو، ميكروسـكوپ اينـورت بـا صـفحه     
CO2  

  مواد مورد نياز فريز و دستگاه فريزينگ شامل: يك اطاق براي بيوفريزينگ ) د
  IVFيك اطاق براي تهيه آب مخصوص و شستشوي لوازم ) ه

آب مورد نياز خود را تهيه مي كنـد بايـد محـل تهيـه آب را      ARTدر صورتيكه مركز  -تبصره
  .اعالم نمايد) كه مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي باشد(
  IVFاطاق ) ز
  ر لوازم مصرفياطاق انبا) ح
  پذيرش -5
  سالن انتظار -6
  رختشويخانه -7
  آبدارخانه و سرويسهاي بهداشتي -8
  اتاق مخصوص زوجين -9

  CGRواحد -10
  :مقررات عمومي -33ماده
صورت اسامي كليه پزشكان شاغل در مركز و رشته تخصصي و ساعات كـار آنهـا بايـد در    ) الف

  رددمحل در تابلويي براي اطالع مراجعين نصب گ
مركز موظف است براي كليه بيماران پرونده پزشكي تشكيل و كليه سوابق و خـدمات ارائـه   ) ب

  شده را در آن درج نمايد



وجود دفتر پذيرش و ثبت مشخصات كليه مراجعين با ذكر خدمات انجام شده در مركز الزامـي  ) ج
  است

  زامي استنصب كليه تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در ديد مراجعين ال) د
هرگونه اعمال خالف شئون پزشكي و ضوابط اخالقي و انسـاني در مركـز تخلـف محسـوب و     ) ه

  برابر مقررات قابل پيگيري است
ترك مركز توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادر فني در سـاعات مقـرر ، تعطيـل    ) و

ني مربوطـه جـرم   درمـا  –و خـدمات بهداشـتي    غير موجه بودن اطالع به دانشگاه علوم پزشـكي 
  .محسوب و با متخلفين برابر قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني رفتار خواهد شد

نظارت بر كليه خدمات مركز درمان ناباروري به عهده دانشگاههاي علوم پزشـكي مربوطـه و   ) ز
  .درصورت لزوم با وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي است

و مواد خـوردني مركـز حـق انتشـار      مربوط به امور پزشكي و داروييقانون  5به استناد ماده ) ح
يا مراجعين بوده و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان آموزش  بيمار كه موجب گمراهي يهآگ

مجهول و خالف پزشكي مخالف شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد را ندارد و استفاده از عناوين 
وعده هاي فريبنده جرم محسوب شده و يـا مختلفـين برابـر    حقيقت روي تابلو و سرنسخه و دادن  

  .مقررات قانوني رفتار خواهد شد
  تابلو مركز بايد ساده و حداكثر دو برابر تابلو پزشكان بدون ذكر نام پزشكان شاغل در مركز ) ط
  .ساعات كار در مركز بايستي بر روي نسخه و تابلوي مركز قيد شده باشد) ي
ساعت در اختيار و يا قرارداد همكاري   24يكدستگاه آمبوالنس براي مدت مركز بايد حداقل ) ك

  داشته باشد
  نصب اتيكت نشان دهنده مشخصات كاركنان بر سينه الزامي است) ل
مركز مجاز است داروهاي تخصصـي مـورد نيـاز و نيـز داروهـاي اورژانـس را در حـد نيـاز         ) م

معرفي موسس و مسئول فني واجـد شـرايط    ليكن درصورت تمايل مجاز است با. نگهداري نمايد
  .اقدام به تأسيس داروخانه نمايد

ارزشيابي قسمتهاي مختلف مركز براساس شاخصهايي خواهد بود كه توسط معاونـت سـالمت   ) ن
  .ابالغ مي شود

  
  



  :شرايط ساختماني و تأسيساتي ) فصل هشتم
  اران و كاركنان بوجود نيايدطراحي مسيرها به نحوي باشد كه برخورد در رفت و آمد  بيم) الف
  ورودي ها براي عبور برانكارد و چرخ بيمار به اندازه كافي وسيع باشند) ب
  تسهيالت و راهيابي پلكان به نحو مطلوب پيش بيني شده باشد) ج
  سانتي متر باشد 75پله ها و بالكن ها بايد داراي حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل ) د
سانتي متر و حداكثر ارتفاع پلـه هـا    120سانتي متر و  30بترتيب  حداقل عرض و طول پله ها) ه

  .سانتي متر باشد 18
  عالئم راهنمايي بيمار به طور مطلوب پيش بيني شده باشد) و
لوله كشي آب سرد و گرم و تأسيسات حرارتي و برودتـي و نـور مناسـب در كـل درمانگـاه      ) ز

  .فراهم گردد
، طراحي و تنظيم شود كه در تمام ساعات روز و در فصول سيستم تصفيه به نحوي پيش بيني ) ح

  .مختلف آسايش كاركنان تأمين گردد
كليه وروديها و راهروها ، پلكان و مسيرهاي رفت و آمد بيمار، اتاقهاي مختلـف ، محوطـه و   ) ط

  ساير واحدهاي مركز داراي روشنايي كافي براي جلوگيري از بروز حوادث و سوانح باشد
سـاعت آب   12سب جهت ذخيره آب با امكانات بهداشتي بـراي مصـرف محـدود تـا     منبع منا) ي

  .مورد نياز در مركز پيش بيني گردد
  محوطه مركز بايستي مجهز به سيستم اطفاء حريق مورد تائيد سازمانهاي ذيربط باشد) ك
صـورت گرفتـه    ياستقرار شبكه برق و تجهيزات برقي مطابق مقررات و ضوابط و اصول ايمن) ل

  باشد
مسئوليت انجام تعميرات و نگهداري و ايمني درمانگاه با تفويض بـه كاركنـان واجـد شـرايط     ) م

  .تحت كنترل مسئول فني قرار گيرد "دائما
پيش بيني رمپ جهت ورودي مركز همچنين آسانسور در صورتيكه مركـز در منطقـه همكـف    ) ز

  نباشد الزامي است
  ري الزامي استسيستم اخطار پرستار جهت اطاقهاي بست) س
پيش بيني ژنراتور با توان برق دهي مناسب جهـت تـأمين بـرق مصـرفي در مواقـع ضـروري       ) ع

  .الزامي است
  



  :شرايط بهداشتي) فصل نهم
تسهيالت و سرويسهاي بهداشتي و دستشويي به تعداد مناسب براي بيماران و كاركنـان بـه   ) الف

  تفكيك جنس فراهم گردد
كف ها از نظر جنس غير قابـل نفـوذ در برابـر     -اسب و قابل شستشورنگ  آميزي ديوارها من) ب

  .آب و رطوبت ، سقف از نظر انتشار نور وضعيت مناسبي داشته باشد و قابل نظافت باشد
  بهداشتي زباله هاي مركز و استفاده از روش هاي ضد عفوني دفع) ج
بـه اتـاق و عمـل سـرپايي ،     احتياط الزم براي جلوگيري از ورود گرد و غبار و هواي ناپـاك  ) د

اتاقهاي پانسمان ، مركز استريل ، ساير قسمت ها با پيش بيني تهويه خاص ، رطوبت ، فيلتراسيون 
  .بعمل آيد

نصب توري پنجره ها و تدابير بهداشتي الزم به منظور مبارزه با حشـرات ، جونـدگان و سـاير    ) ه
  .حيوانات الزامي است

  
  :تخلفات) فصل دهم

ورتيكه موسسين يا مسئولين فني مركـز از ضـوابط و مقـررات مفـاد الزامـات و      در ص -34ماده
  .وظايف موضوع اين آئين نامه تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد

موضــوع در صورتجلســه بازرســي محــل توســط وزارت يــا   شــفاهي بــا قيــدبــار اول تــذكر ) الــف
  دانشكده ذيربط/دانشگاه

و اعالم مراتب به سازمانهاي بيمه گـر و  دانشكده /وزارت يا دانشگاهبار دوم اخطار كتبي توسط ) ب
  سازمان نظام پزشكي

م شده در ااخطارهاي شفاهي و كتبي و چنانچه اعمال انجدم توجه به در صورت تكرار تخلفات و ع )ج
مجمـع تشـخيص    1367مصـوب سـال   ) در امور بهداشتي و درمـاني ( قالب قانون تعزيرات حكومتي 

م باشد موضوع به كميسيون ياد شده و در ساير موارد به محاكم عمـومي ارجـاع خواهـد    مصلحت نظا
  .شد

روشهاي اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضايي اعـم   -تبصره
در كميسـيون قـانوني بررسـي و جهـت اجـرا بـه       ....از تعطيلي موقت يا دائم موسسه ابطـال پروانـه و  

  .ذيربط ارجاع مي گرددواحدهاي 



قـانون مربـوط بـه     24تبصره و به اسـتناد مـاده    33ماده و  35فصل ،  10اين آئين نامه در  -35ماده
و ) بـا اصـالحات بعـدي   (  1334مقررات امور پزشكي ، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 

بـا قيـد موضـوع در    بـار اول تـذكر   ) الـف ماده يك قانون تشكيالت و وظـايف   13و12و11بندهاي 
  دانشكده ذيربط/صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت يا  دانشگاه

  دانشكده ذيربط /بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه) ب
تنــزل يــك درجــه ارزشــيابي بيمارســتان در صــورت عــدم توجــه بــه ســه نوبــت تــذكر كتبــي  ) ج

  .مه گردانشكده مربوط و اعالم موضوع به سازمانهاي بي/دانشگاه
از تاريخ ابالغ آن ، آئين نامه قبلي و كليه آئين نامه هـاي  . به تصويب رسيد...................... در تاريخ  

  .اصالحي مترتب بر آن ملغي مي گردد
  
  

  دكتر مسعود پزشكيان
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