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  متن آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی
  بانضمام الحاقیه مصوب 18/1/78وب مص

  
  تعاریف:  1ماده 

روزي و طبق  شود که به صورت شبانه مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی به مراکزي اطالق می:  1ـ1  
موافقت اصولی، (ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوزهاي قانونی 

  . گردد با هدف ارائه خدمات آمبوالنس تاسیس می) پروانه تاسیس مسئول فنی
هـاي قـانونی هسـتند کـه پـس از تصـویب کمیسـیون         اسیس و مسـئول فنـی، پروانـه   پروانه ت:  2ـ1  

قانون مربوط به مقررات امـور پزشـکی، دارویـی، مـواد خـوردنی و       20تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 
آشامیدنی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت فعالیت هر مرکز صادر و بر اساس قانون 

  .گردد هاي مربوطه تمدید می امعه پزشکی کشور پروانهبازآموزي مداوم ج
توانند در صورت تایید معاونت درمان دانشگاهها و یـا   مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی می:  3ـ1  
هاي علوم پزشکی در سراسر کشور طبق ضوابط و مقررات ایـن نهادهـا مبـادرت بـه حمـل و نقـل        دانشکده

  .بیماران غیراورژانس نمایند
  . مراکز آمبوالنس خصوصی حق تهیه دارو، تجهیزات، معرفی پرستار و غیره را ندارند :تبصره   

  شرایط عمومی موسس، مسئول فنی :  2ماده 
  الف ـ تابعیت جمهوري اسالمی ایران  
  ب ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور  
  ج ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري  
  اعتیادد ـ ارائه گواهی تندرستی و عدم   
  ه ـ ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن  

  شرح وظایف :  3ماده 
حمل و نقل بیماران و مصدومین غیر اورژانسی از واحد درمانی بـه منـزل و بـالعکس، حمـل و     :  1ـ3  

  )3ـ1با رعایت بند (نقل بیماران بین مراکز درمانی و یا شهرستانی به شهرستان دیگر 
  .مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی به هیچ وجه حق حمل جسد را ندارند:  1تبصره   
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هـاي علـوم پزشـکی طبـق      ارسال آمار فعالیتهاي مرکز بطور ماهیانه به دانشگاه یـا دانشـکده  :  2ـ3  
  .دانشکده با هماهنگی اورژانس کشور/ هاي تهیه شده توسط دانشگاه  فرم

  .رکناناي و اخالقی کا رعایت کلیه شئون حرفه:  3ـ3  
خروج آمبوالنس از مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی و تردد در سطح شهر باید بـر اسـاس   :  4ـ3  

و استفاده از آمبـوالنس در سـایر مـوارد    ) داشتن برگه ماموریت با زمان مشخص(ماموریت حمل بیمار بوده 
  .باشد غیرموجه، ممنوع می

هـا یـا    وظـف بـه همکـاري بـا دانشـگاه     در هنگام بروز حـوادث غیرمترقبـه، ایـن موسسـات م    :  5ـ3  
  .باشند هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می دانشکده

  ضوابط تاسیس، و شرایط اختصاصی موسس و مسئول فنی:  4ماده 
پروانه تاسیس براي اشـخاص حقیقـی داراي حـداقل مـدرك تحصـیلی کارشناسـی در گـروه        :  1ـ4  

 20تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده پزشکی و پیراپزشکی که صالحیت آنها به 
  . گردد رسیده باشد صادر می

براي اشخاص حقوقی یا شرکتها، شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی در صورتی کـه   : 1تبصره   
  .گردد بینی شده باشد، پروانه تاسیس صادر می در اساسنامه شرکت انجام کارهاي درمانی پیش

  .گردد به هر متقاضی واجد شرایط و صالحیت فقط پروانه تاسیس یک مرکز اعطا می:  2تبصره   
مراکــز درمــانی خیریــه و خصوصــی و یــا وابســته بــه نهادهــا و موسســات دولتــی داراي  : 3تبصــره   

توانند در قالب شخصیت حقوقی، درخواست تاسیس مراکـز خـدمات    مجوزهاي قانونی از وزارت متبوع، می
  .نمایندآمبوالنس خصوصی 

ـ پروانه مسئول فنی بنام پزشک عمومی و یا پزشک متخصص پس از تصویب کمیسیون قانونی 2ـ4  
گـردد و حضـور    قانون با رعایت سایر ضوابط و مقـررات صـادر مـی    20تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 

  .مسئول فنی در نوبتهاي کاري مقرر، الزامیست
هـاي   پس از بررسـی از سـوي دانشـگاهها و دانشـکده    مدرك متقاضیان واجد شرایط تاسیس :  3ـ4  

علوم پزشکی سراسر کشور جهت طرح موضوع موافقت اصـولی در کمیسـیون تشـخیص امـور پزشـکی بـه       
  .گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال می
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پس از صدور موافقت اصولی و تنظیم قرارداد تاسیس، موسس موظف است ظرف مدت یـک  :  4ـ4  
س از اخذ مجوز موافقت اصولی نسبت به تهیه محل مناسب، تجهیـزات، خریـد و معرفـی آمبـوالنس     سال پ

استاندارد، معرفی یک نفر مسئول فنی واجد شـرایط و دیگـر کارکنـان فنـی و اداري اقـدام و مراتـب را بـه        
  .هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط اعالم نماید دانشگاهها و دانشکده

طبـق قـرارداد منعقـده    ) حداکثر یک سال(بدیهی است در صورتیکه موسس در مدت مقرر  :ه تبصر  
قـانون تشـکیل وزارت بهداشـت، درمـان و      8اقدام ننماید طبق آئـین نامـه اجرایـی مـاده     ) قرارداد تاسیس(

 28/11/1366هیئـت محتـرم وزیـران و اصـالحات مـورخ       26/6/1365آموزش پزشکی مصوب جلسـه  
  .از درجه اعتبار ساقط خواهد شد موافقت اصولی

هاي علوم  پس از تهیه امکانات و تایید و ارسال مدارك مربوطه از سوي دانشگاهها و دانشکده:  5ـ4  
قـانون مطـرح و پـس از     20پزشکی مراتب فوق در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضـوع مـاده   

اداره کـل صـدور   (درمان و آموزش پزشـکی   تصویب، پروانه تاسیس و مسئول فنی توسط وزارت بهداشت،
  .صادر خواهد شد) ها پروانه

در (جهت صدور پروانه تاسیس، آمبوالنسها از سوي کارشناسـان اداره کـل اورژانـس کشـور     :  6ـ4  
و نیز معاونت فنی راهنمایی و رانندگی بازدید و کارت معاینـه طبـی   ) استانها با تایید ریاست اورژانس استان

  .گردد میو فنی صادر 
اعتبار کارتهاي معاینه طبی و فنی از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده و تمدید آن منـوط  : تبصره   

به تایید مجدد آمبوالنسها از سوي اورژانس کشـور و معاونـت راهنمـایی و راننـدگی و امـور حمـل و نقـل و        
  .باشد گذاري می شماره

فنی و تصویب کمیسیون قانونی تشـخیص امـور    پروانه تاسیس پس از تایید صالحیت مسئول:  7ـ4  
  .گردد صادر می 20پزشکی موضوع ماده 

پس از اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی و اخذ کارت معاینه طبی و فنی آمبوالنسـها، مراتـب   :  8ـ4  
گذاري به معاونت راهنمایی و رانندگی و امور  توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه جهت شماره

  .گذاري اعالم خواهد شد مل و نقل و شمارهح
بایسـت بـاطالع    انتخاب نام و تعویض عنوان مرکـز و یـا هرگونـه جابجـایی مکـان مرکـز مـی       :  9ـ4  

  .ها باشد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و تایید اداره کل صدور پروانه
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اشت، درمان و آمـوزش پزشـکی از سـوي مراکـز     رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهد:  10ـ4  
آمبوالنس خصوصی الزامیست و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات با تصویب کمیسیون قانونی تشخیص 

  .گردد امور پزشکی طبق موارد تخلف با ایشان برخورد می
مراکز آمبوالنس خصوصی موظفند ضمن رعایت میزان تعرفه مصوب وزارت متبوع که از  : 1تبصره   

گردد، در قبال اخذ وجه، قبض رسید که به پیوسـت ضـمیمه    دانشکده علوم پزشکی ابالغ می/طریق دانشگاه
  .باشد، ارائه نمایند می

مبوالنس خصوصی از با توجه به لزوم متفاوت بودن شکل ظاهري پرسنل مراکز خدمات آ:  2تبصره   
، مقرر شد که فرم لباس ایـن موسسـات بـه صـورت پیـراهن آبـی و       115هاي پزشکی  هاي فوریت تکنسین

اي باشد که افراد موظفند نام و نام خـانوادگی و عنـوان موسسـه آمبـوالنس خصوصـی و سـمت        شلوار سرمه
  .را جهت شناسایی بر روي لباس خود نصب کنند) راننده ـ تکنسین(

ضمن تاکید بر درج نام مرکز آمبوالنس خصوصی در دو طرف و عقب آمبوالنس همـراه   ـ    3تبصره   
  .باشد با شماره تلفن، نوشتن و درج هر گونه آرم، عالمت و عناوین تبلیغی دیگر ممنوع می

مراکز خـدمات آمبـوالنس خصوصـی جهـت انجـام ماموریـت موظـف بـه داشـتن حکـم            : 4تبصره   
ننده با هماهنگی و نظارت مسئول فنی مرکز مربوطه بوده که نمونه آن به پیوست ماموریت از مرکز اعزام ک

  .باشد ضمیمه می
اي توسط کارکنان ضروریست و مسـئول فنـی موظـف بـه      رعایت کلیه شئون اخالقی و حرفه:  11ـ4  

  . حضور در ساعات فعالیت مرکز و مسئول پاسخگویی به کلیه امور فنی خواهد بود
ر عملکرد کلیـه مراکـز خـدمات آمبـوالنس خصوصـی بـر عهـده دانشـگاهها و یـا          نظارت ب:  12ـ4  
  .باشد هاي علوم پزشکی می دانشکده
هرگونه جابجایی محل مرکز، تغییر موسس و یا مسـئولین فنـی، بایـد بـا اطـالع و موافقـت       :  13ـ4  

    موضـوع   دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و سپس تصـویب کمیسـیون قـانونی تشـخیص امـور پزشـکی      
  .باشد 20ماده 

بایسـت   ـ در صورتیکه موسس به دالیلی قصد تعطیل و یا انحـالل مرکـز را داشـته باشـد مـی       14ـ4  
مراتب را به اطالع دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسـانده تـا از آن طریـق    
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) هـا  اداره کل صـدور پروانـه  (وزش پزشکی جهت طرح در کمیسیون قانونی به وزارت بهداشت، درمان و آم
  .ارجاع نمایند

مسئول فنی موظف است در صورت غیبـت حـداکثر بـه مـدت سـه مـاه نسـبت بـه معرفـی           :تبصره   
  .جانشین واجد شرایط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اقدام نماید

  ات مربوطه، نیروي انسانیضوابط و شرایط مکان، تجهیزات، آمبوالنس و ملزوم:  5ماده 
  باشد ك  شرایط ساختمانی مرکز به شرح زیر می:  1ـ5  
بایسـت در یکـی از خیابانهـاي اصـلی شـهر واقـع شـده و فاصـله دو مرکـز در           محل مرکز مـی : الف   

کیلومتر و در سایر شهرها با نظـر هیئـت رئیسـه     5شهرهاي تهران شیراز ـ اصفهان ـ تبریز ـ مشهد حداقل    
  .گردد یا دانشکده علوم پزشکی تعیین میدانشگاه 
ها و نیـز بـه    ساختمان مرکز باید داراي امکانات بهداشتی و فنی مناسب، محل پارکینگ اتومبیل: ب   

  .باشد) رسمی(صورت یک واحد ملکی یا استیجاري 
ساعته که، اعالم شماره تلفـن مـوردنظر بـه مرکـز اطالعـات       24تخصیص حداقل یک خط تلفن : ج   
  .توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه صورت خواهد گرفت 118 شهري

  . نصب دائمی تابلوي مرکز خدمات آمبوالنس خصوصی طبق متن مندرج در پروانه تاسیس: د   
اطـاق جهـت کارکنـان، ارتباطـات، اسـتراحت، دستشـویی و        6ساختمان مرکز باید حداقل داراي : ه   

  .و قسمت پذیرش و مدارك پزشکی باشدتوالت، انبار دارویی اورژانس 
  .داشتن تاییدیه از اداره اماکن نیروي انتظامی: و   
شرایط ساختمان مرکز با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و شهر و تعـداد آمبـوالنس و    : 1تبصره   

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تایید اداره کـل صـدور   /پرسنل با نظر دانشگاه
  .باشد ها قابل بررسی می پروانه

تهـران ـ   (ه امـاکن نیـروي انتظـامی    مکاتبات اداره اماکن در تهران تحت عنوان کلـی ادار  : 2تبصره   
دانشـکده  / منحصراً توسط معاونـت درمـان دانشـگاه    ) خیابان شهید استان مطهري ـ بعد از خیابان میرعماد 

  . باشد ها و اورژانس کشور قابل انجام می علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوطه و اداره کل صدور پروانه
موسس یا موسسین ) فردي ـ انتظامی ـ ترافیکی  (سه گانه  هاي استعالم در مورد صالحیت:  3تبصره   

و کارکنان مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی و مکان مذکور از اداره کل نظارت بـر امـاکن عمـومی نیـروي     
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انتظامی و ادارات تابعه در استانها انجام شده، که پس از اخذ نظریه و صدور موافقت اداره کل مزبور، مجوز 
            دانشــکده علــوم پزشــکی / ونــت درمــان یــا مــدیریت نظــارت بــر درمــان دانشــگاه  مربوطــه از ســوي معا

  .صادر خواهد شد
  : باشد  شرایط آمبوالنس و ملزومات و تجهیزات آمبوالنس به شرح ذیل می:  2ـ5  
  .دستگاه آمبوالنس استاندارد بر طبق استاندارد اورژانس کشور 2دارا بودن حداقل : الف   
  .سال بیشتر نباید گذشته باشد 5تاریخ ساخت آمبوالنس حداکثر از : ب   
سال  5که بیش از ) نوع کاربري خودرو آمبوالنس معرفی شده(هایی  در خصوص آمبوالنس :تبصره   

دانشکده علوم پزشکی، جهـت معاینـه طبـی و    /گذرد در صورت تایید کارشناسان دانشگاه از ساخت آنها می
و جهت معاینه فنی به اداره راهنمـایی  ) در شهرستانها ریاست اورژانس استان( تجهیزاتی به اورژانس کشور

  .سال گذشته باشد 10الزم به ذکر است از تاریخ ساخت آن نباید بیش از . شوند و رانندگی معرفی می
  .وجود شیشه حائل بین کابین بیمار و اطاق راننده: ج   
  .درج نام مرکز در دو طرف بدنه آمبوالنس: د   
  )تهویه(دارا بودن هواکش : ه   
  .برانکارد ثابت و متحرك، صندلی جهت پرستار بیمار: و   
ساکشن، کپسول اکسـیژن بـا مـانومتر، دسـتگاه فشـارخون و گوشـی،       (دارا بودن تجهیزات طبی : ز   

آمبویگ، آتل فلزي و چوبی، محل آویز سرم، جعبـه کمکهـاي اولیـه بـا ملزومـات آن نظیـر سـرنگ یکبـار         
  )الکل، بتادین(گاز استریل، گارو، لوکوپالست، ایروي، پوآر و مواد ضدعفونی کننده مصرف، 
  .چراغ قوه، قیچی، طناب، پتو، کولر و بخاري، پروژکتور: ح   
  .نصب آژیر و عالئم اخباري: ط   
  .نصب تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داخل آمبوالنس: ك   
کنسین فوریتهاي پزشکی، بیهوشی، پرستار و یـا دیـپلم بهیـاري و یـک نفـر      معرفی یک نفر ت:  3ـ5  

بـرداري بـه    راننده به ازاء هر دستگاه آمبوالنس، در هر شیفت کاري و یـک نفـر تلفنچـی، در مرحلـه بهـره     
  .ضروریست) دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه(

ر کالسهاي آموزشی مربوط به وضعیتهاي موظفند که د) خدمه آمبوالنس(نیروهاي عملیاتی : تبصره   
بدیهی است . شود شرکت نمایند هاي علوم پزشکی مشخص می اورژانس که از طرف دانشگاهها یا دانشکده
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و مجـوز اشـتغال بکـار ایـن اشـخاص، اخـذ       . نمایند پس از اخذ مدرك قبولی مجوز اشتغال بکار دریافت می
نگی نحوه آمـوزش کارکنـان مراکـز آمبـوالنس خصوصـی      چگو. باشد مدرك قبولی از این دوره آموزشی می

  .توسط حوزه معاونت درمان وزارت متبوع تعیین خواهد شد
بایسـت   مدارك مربوط به تایید صالحیت افراد متقاضی تاسیس و مسئولیت فنی این مراکز می:  4ـ5  

عاونـت درمـان   به همراه گواهی عدم اعتیاد از طریـق م  14/11/77ك مورخ /  24900براساس بخشنامه 
هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط جهت طرح در کمیسیون قـانونی   دانشکده/ دانشگاهها 

  .به اداره کل صدور پروانه ارسال گردد 20موضوع ماده 
خرید آمبوالنس جدید به هر شکل و عنوان به عهده مرکز بوده و وزارت بهداشت، درمـان و  :  5ـ5  

  .خصوص هیچگونه تعهد مالی نخواهد داشت آموزش پزشکی در این
کلیه مراکز آمبوالنس خصوصی که در حال حاضر با مجوز رسـمی وزارت بهداشـت، درمـان و    :  6ـ5  

باشند بالفاصله پس از تصویب و ابالغ این آئین نامـه ملـزم بـه رعایـت      آموزش پزشکی مشغول فعالیت می
و متخلفـین، از سـوي   . هاي جدید قانونی اقـدام نماینـد   بایست جهت دریافت پروانه مندرجات آن بوده و می

  .گردند دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه و اورژانس کشور به مقامات ذیصالح قضایی معرفی می
مـاه پـس از تصـویب ایـن      6باشند حـداکثر در مـدت    مراکز آمبوالنس خصوصی مکلف می :تبصره   

بدیهی است پس از انقضـاي مـدت   . ندرج در آئین نامه را اخذ نمایندم) پروانه مسئول فنی(آئین نامه مجوز 
هاي صادر شده قبلی در خصوص مراکز آمبـوالنس خصوصـی از سـوي وزارت بهداشـت،      تعیین شده پروانه

  . گردد درمان و آموزش پزشکی باطل اعالم می
  تخلفات :  6ماده 

نس خصوصی از ضوابط و مقـررات، مفـاد   در صورتیکه دارنده پروانه تاسیس و یا مسئول فنی آمبوال  
  . الزامات و وظایف موضوع آئین نامه تخطی نماید به نحو زیر با ایشان برخورد خواهد شد

دانشـکده علـوم   /تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسـی محـل توسـط دانشـگاه    :  1ـ6  
  .پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ذیربط

  .گاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان مربوطهاخطار کتبی توسط دانش:  2ـ6  
دانشکده علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی     / تعطیل سه ماهه مرکز با درخواست دانشگاه :  3ـ6  

  . ها درمانی و تایید اداره کل صدور پروانه
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پزشـکی  هاي مربوطه آن توسط کمیسیون تشخیصی امـور   تعطیل دائم موسسه و ابطال پروانه:  4ـ6  
  .قانون 20موضوع ماده 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویـی و مـواد خـوردنی و     24این آئین نامه به استناد ماده   
تبصـره در تـاریخ    17بنـد و   32مـاده و   6هاي بعـدي آن، مشـتمل بـر     و اصالحیه 1334آشامیدنی مصوب 

  . تصویب گردید...................... 
هاي قبلی در خصوص تاسیس مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی، از تاریخ  الزم به ذکر است کلیه آئین نامه

  . گردد ابالغ این آئین نامه، کان لم یکن تلقی می
      
                          
  دکتر محمد فرهادي                  

  وزیر                

  
  
  


