
 خدمات آمبوالنس خصوصی آیین نامه تاسیس مراکز

   
 تعاریف از آیین نامه ها)) 1ماده 

 
 مى شود که بصورت شبانه روزى و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش مراکز خدمات آمبوالنس خصوصى به مراکزى اطالق -1-1

 .ارائه خدمات آمبوالنس تاسیس مى گردد پزشکى پس از اخذ مجوزهاى قانونى (موافقت اصولى، پروانه تاسیس مسئول فنى) با هدف
به مقررات   قانون مربوطه20قانونى هستند که پس از تصویب کمیسیون تشخیص امور پزشکى موضوع ماده  پروانه تاسیس و مسئول فنى، پروانه هاى -1-2

آموزش پزشکى جهت فعالیت هر مرکز صادر و براساس قانون بازآموزى  امور پزشکى، دارویى، مواد خوردنى و آشامیدنى توسط وزارت بهداشت، درمان و
 .پزشکى کشور پروانه هاى مربوطه تمدید مى گردد آموزش مداوم جامعه

سراسر کشور طبق ضوابط و  مى توانند در صورت تایید معاونت درمان دانشگاهها و یا دانشکده هاى علوم پزشکى در مراکز خدمات آمبوالنس خصوصى -1-3
 .نمایند مقررات این نهادها مبادرت به حمل و نقل بیماران

  .غیره را ندارند تبصره - مراکز آمبوالنس خصوصى حق تهیه دارو، تجهیزات، معرفى پرستار و
 

 شرایط عمومى موسس، مسئول فنى آیین نامه ها)  (از2ماده 
 

 الف - تابعیت جمهورى اسالمى ایرن
 از ادیان رسمى کشور ب - متدین به یکى

 ج - ارائه گواهى عدم سوء پیشینه کیفرى
 تندرستى و عدم اعتیاد د - ارائه گواهى

 آن ه - ارائه گواهى پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از
 

 شرح وظایف آیین نامه ها)  (از3ماده 
 

 دیگر بالعکس، حمل و نقل بیماران بین مراکز درمانى و یا از شهرستان به شهرستان حمل و نقل بیماران و مصدومین از واحد درمانى به منزل و -3-1
معاونت درمان دانشکده یا دانشکده علوم پزشکى تبصره: مراکز آمبوالنس  ارائه خدمت فوریت هاى پزشکى پیش بیمارستانى بر اساس مقررات جارى -3-2

 .وجه حق حمل جسد را ندارند خصوصى به هیچ
هماهنگى  دانشگاه یا دانشکده هاى علوم پزشکى طبق فرم هاى تهیه شده توسط دانشگاه / دانشکده با ارسال آمار فعالیتهاى مرکز به طور ماهیانه به -3-3

 اورژانس کشور
 رعایت کلیه شئون حرفه اى و اخالقى کارکنان -3-4
ماموریت حمل بیمار بوده (داشتن برگه ماموریت با زمان  خروج آمبوالنس از مراکز خدمات آمبوالنس خصوصى و تردد در سطح شهر باید بر اساس -3-5

 .در سایر موارد غیر موجه ممنوع مى باشد مشخص) و استفاده از آمبوالنس
  .درمانى مى باشند موسسات موظف به همکارى با دانشگاهها یا دانشکده هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه این -3-6

 
 ضوابط تاسیس، و شرایط اختصاصى موسس و مسئول فنى آیین نامه ها)  (از4ماده 

 
تحصیلى کارشناسى در گروه پزشکى و پیراپزشکى که صالحیت آنها به تصویب کمیسیون  پروانه تاسیس براى اشخاص حقیقى داراى حداقل مدرك -4-1

 . رسیده باشد صادر مى گردد20تشخیص امور پزشکى موضوع ماده  قانونى
انجام کارهاى درمانى پیش بینى  حقوقى یا شرکتها، شرکت تعاونى خدمات بهداشتى درمانى در صورتى که در اساسنامه شرکت - براى اشخاص1تبصره 

صالحیت  - به هر متقاضى واجد شرایط و2آئین نامه باشد، پروانه تأسیس صادر مى گردد. تبصره   این4 ماده 1شده باشد و مدیر عامل آن واجد شرایط بند 
 .فقط پروانه تاسیس یک مرکز اعطا مى گردد

درخواست تاسیس مراکز  بیمارستانهاى خصوصى و درمانگاههاى شبانه روزى تحت عنوان شخصیت حقوقى مى تواند - نهادها و موسسات دولتى،3تبصره 
 .خدمات آمبوالنس نمایند

قانون با رعایت  20عمومى و یا پزشک متخصص پس از تصویب کمیسیون قانونى تشخیص امور پزشکى موضوع ماده  پروانه مسئول فنى بنام پزشک -4-2
 .کارى مقرر الزامیست سایر ضوابط و مقررات صادر مى گردد. و حضور مسئول فنى در نوبتهاى



دانشگاهها و دانشکده هاى علوم پزشکى سراسر کشور جهت طرح موضوع موافقت  مدرك متقاضیان واجد شرایط تاسیس پس از بررسى از سوى -4-3
 .مى گردد کمیسیون تشخیص امور پزشکى به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ارسال اصولى در

یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به تهیه محل مناسب، تجیهزات،  پس از صدور موافقت اصولى و تنظیم قرار داد تاسیس موسس است ظرف مدت -4-4
را به دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم  استاندارد معرفى یک مسئول فنى واجد شرایط و دیگر کارکنان فنى و ادارى اقدام و مراتب خرید و معرفى آمبوالنس

 .نماید پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ذیربط اعالم
داد منعقده (قرار داد تاسیس) اقدام ننماید طبق آئین نامه اجرائى  تبصره - بدیهى است در صورتیکه موسس در مدت مقرر (حداکثر یک سال) طبق قرار

موافقت اصولى از  28/11/66  هئیت وزیران و اصالحات مورخ26/6/1365وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى مصوب جلسه   قانون تشکیل8ماده 
 .درجه اعتبار ساقط خواهد شد

در کمیسیون قانونى تشخیص امور  تایید و ارسال مدارك مربوطه از سوى دانشگاهها و دانشکده هاى علوم پزشکى مراتب فوق پس از تهیه امکانات و -4-5
 پروانه تاسیس و مسئول فنى توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى (اداره کل صدور  قانون مطرح و پس از تصویب،20پزشکى موضوع ماده 

 .پروانه ها) صادر خواهد شد
کارت معاینه  کارشناسان اداره کل اورژانس کشور و نیز معاونت فنى راهنمایى و رانندگى بازدید و جهت صدور پروانه تاسیس، آمبوالنسها از سوى -4-6

 .طبى و فنى صادر مى گردد
اورژانس کشور و  تاریخ صدور به مدت یک سال بوده و تمدید آن منوط به تایید مجدداً آمبوالنسها از سوى تبصره: اعتبار کارتهاى معاینه طبى و فنى از

 .مى باشد معاونت راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل و شماره گذارى
 . صادر مى گردد20قانونى تشخیص امور پزشکى موضوع ماده  پروانه تاسیس پس از تایید صالحیت مسئول فنى و تصویب کمیسیون -4-7
دانشکده علوم پزشکى مربوطه جهت  تاسیس و مسئول فنى و اخذ کارت معاینه طبى وقتى آمبوالنسها، مراتب توسط دانشگاه یا پس از اخذ پروانه -4-8

 .و نقل و شماره گذارى اعالم خواهد شد شماره گذارى به معاونت راهنماى و رانندگى و امور حمل
خدمات بهداشتى درمانى و  هر گونه جابجایى مکان مرکز مى بایست با اطالع دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى و انتخاب نام و تعویض عنوان مرکز و یا -4-9

 .تایید اداره کل صدور پروانه ها باشد
الزامیست و در صورت تخلف از ضوابط و  ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از سوى مراکز آمبوالنس خصوصى رعایت کلیه-4-10

 .پزشکى طبق موارد تخلفات با ایشان برخورد مى گردد مقررات با تصویب کمیسیون قانونى تشخیص امور
مسئول پاسخگویى به  و حرفه اى توسط کارکنان ضروریست و مسئول فنى موظف به حضور در ساعات فعالیت مرکز و رعایت کلیه شئون اخالقى -4-11

 .کلیه امور فنى خواهد بود
هر گونه جابجایى  -13-4خدمات آمبوالنس خصوصى برعهده دانشگاهها و یا دانشکده هاى علوم پزشکى مى باشد.  نظارت بر عملکرد کلیه مراکز -4-12

دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکى و سپس تصویب کمیسیون قانونى تشخیص امور  محل مرکز، تغییر موسس و یا مسئولین فنى، باید با اطالع و موافقت
 . باشد20موضوع ماده  پزشکى

 مرکز را داشته باشد مى بایست مراتب را به اطالع دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکى و در صورتیکه موسس به دالیلى قصد تعطیل و یا انحالل -4-14
بهداشت درمان و آموزش پزشکى (اداره کل صدور پروانه)ها ارجاع  خدمات بهداشتى درمانى رسانده تا از آن طریق جهت طرح در کمیسیون قانونى به وزارت

 .نمایند
شرایط به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى و  مسئول فنى موظف است در صورت غیبت حداکثر به مدت سه ماه نسبت به معرفى جانشین واجد - تبصره

  .خدمات بهداشتى درمانى اقدام نمایند
 

 انسانى ضوابط و شرایط مکان، تجهیزات، آمبوالنس و ملزومات مربوطه، نیروى آیین نامه ها)  (از5ماده 
 

 :شرایط ساختمانى مرکز به شرح زیر مى باشد -5-1
 5شهرهاى تهران - شیراز - اصفهان - تبریز - مشهد حداقل  محل مرکز مى بایست در یکى از خیابانهاى اصلى شهر واقع شده و فاصله دو مرکز در :الف

 .نظر هئیت رئیسه دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى تعیین مى گردد کیلومتر و در سایر شهرها با
واحد مستقل ملکى یا استیجارى (رسمى)  باید داراى امکانات بهداشتى و فنى مناسب، محل پارکینگ اتومبیل ها و نیز به صورت یک ب: ساختمان مرکز

 .باشد
علوم پزشکى   توسط دانشگاه یا دانشکده118که، اعالم شماره تلفن مورد نظر به مرکز اطالعات شهرى   ساعته24ج: تخصیص حداقل یک خط تلفن 

 .مربوطه صورت خواهد گرفت
 خصوصى طبق متن مندرج در پروانه تاسیس د: نصب دائمى تابلوى مرکز خدمات آمبوالنس

پذیرش و مدارك  جهت کارکنان، ارتباطات، استراحت، دستشویى و توالت، انبار دارویى اورژانس و قسمت  اطاق6ه: ساختمان مرکز باید حداقل داراى 



 .پزشکى باشد
  و: داشتن تاییدیه از اداره اماکن نیروى انتظامى

 :شرایط آمبوالنس و ملزومات و تجهیزات آمبوالنس به شرح ذیل مى باشد -5-2
 . دستگاه آمبوالنس استاندارد بر طبق استاندارد اورژانس کشور2دارا بودن حداقل  :الف
 . سال بیشتر نباید گذشته باشد5از تاریخ ساخت آمبوالنس حداکثر  :ب

 بین کابین بیمار و اطاق راننده ج: وجود شیشه حائل
 د: درج نام مرکز در دو طرف بدنه آمبوالنس

 )دارا بودن هواکش (تهویه :ه
 بیمار و: برانکارد ثابت و متحرك، صندلى جهت پرستار

خون و گوشى، آمبوبگ، آتل فلزى و چوبى، محل آویزسرم، جعبه کمکهاى  ز: دارا بودن تجیهزات طبى (ساکشن، کپسول اکسیژن با مانومتر، دستگاه فشار
 )عفونى کننده (الکل، بتادین آن نظیر سرنگ یکبار مصرف، گاز استریل، گارو، لوکوپالست، ایروى، پوآر و مواد ضد اولیه با ملزومات

 پروژکتور ح: چراغ قوه، قیچى، طناب، پتو، کولر و بخارى،
 ط: نصب آژیر و عالئم اخبارى

  و آموزش پزشکى در داخل آمبوالنس ك: نصب تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان
هر شیفت کارى و  بیهوشى، پرستار و یا دیپلم بهیارى و یک نفر راننده به ازاء هر دستگاه آمبوالنس، در معرفى یک نفر تکنیسین فوریتهاى پزشکى، -5-3

 .پزشکى مربوطه) ضروریست یک نفر تلفنچى، در مرحله بهره بردارى به (دانشگاه یا دانشکده علوم
 کالسهاى آموزشى مربوط به وضعیتهاى اورژانس که از طرف دانشگاهها یا دانشکده هاى علوم تبصره - نیروهاى عملیاتى (خدمه آمبوالنس) موظفند که در

دریافت مى نمایند. و مجوز اشتغال به کار این اشخاص، اخذ  پزشکى مشخص مى شود شرکت نموده بدیهى است پس از اخذ مدرك قبولى مجوز اشتغال بکار
 .آموزشى مى باشد مدرك قبولى از این دوره

 به 14/11/77/ك مورخ 24900فنى این مراکز مى بایست بر اساس بخشنامه  مدارك مربوط به تائید صالحیت افراد متقاضى تاسیس و مسئولیت -5-4
درمانى ذیربط در کمیسیون قانونى موضوع  اعتیاد از طریق معاونت درمان دانشگاهها / دانشکده هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى همراه گواهى عدم

  . به اداره کل صدور پروانه ارسال گردد20ماده 
درمان و آموزش پزشکى در این خصوص هیچگونه تعهد مالى  خرید آمبوالنس جدید به هر شکل و عنوان به عهده مرکز بوده و وزارت بهداشت، -5-5

  .نخواهد داشت
پزشکى مشغول فعالیت مى باشند بالفاصله پس از  مراکز آمبوالنس خصوصى که در حال حاضر با مجوز رسمى وزارت بهداشت، درمان و آموزش کلیه -5-6

و متخلفین، از سوى دانشگاه  رعایت مندرجات آن بوده و مى بایست جهت دریافت پروانه هاى جدید قانونى اقدام نمایند تصویب و ابالغ این آیین نامه ملزم به
  .مقامات ذیصالح قضایى معرفى مى کردند و یا دانشکده علوم پرشکى مربوطه و اورژانس کشور به

مندرج در آیین نامه را  ( ماه پس از تصویب این آیین نامه مجوز، (پروانه مسئول فنى6مى باشند حداکثر در مدت  تبصره - مراکز آمبوالنس خصوصى مکلف
 پروانه هاى صادر شده قبلى در خصوص مراکز آمبوالنس خصوصى از سوى وزارت بهداشت، درمان اخذ نمایند. بدیهى است پس از انقضاى مدت تعیین شده

  .و آموزش پزشکى باطل اعالم مى گردد
 

 تخلفات آیین نامه ها)  (از6ماده 
 

به  آمبوالنس خصوصى از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظایف موضوع آئین نامه تخطى نماید در صورتیکه دارنده پروانه تاسیس و یا مسئول فنى موسسه
 .نحو زیر با ایشان برخورد خواهد شد

 ذیربط بازرسى محل توسط داتشگاه - دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى تذکر شفاهى با قد موضوع در صورت جلسه -6-1
 درمانى مربوطه اخطار کتبى توسط دانشگاه و دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى -6-2
 - تعطیل دائم4-6پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى و تأئید اداره کل صدور پروانه ها  تعطیل سه ماهه مرکز با در خواست دانشگاه / دانشکده علوم -6-3

 قانون مربوط به 24قانون (این آئین نامه به استناد ماده  20موسسه و ابطال پروانه هاى مربوطه آن توسط کمیسیون تشخیصى امور پزشکى موضوع ماده 
 تبصره در تاریخ ..... 10بند و  33 ماده و 6 و اصالحیه هاى بعدى آن، مشتمل بر 1334و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب  مقررات امور پزشکى، داروئى

 )تصویب گردید
 دکتر محمد فرهادى

  وزیر
 


