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 مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی آئین نامه تاسیس 
 

 ( تعاریف 1ماده 

:مراکز خدمات آمبوالنس خصوصي به مراکزي اطالق مي شود کـه بـه صـورت شـبانه رو ي و     1-1

طبق ضوابط مقررات و  ارت بهداشت ، درمان و آمـو   پزشـ ي پـس ا  اخـو مجو قـاي یـانوني       

 ني ( با قدف ارائه خدمات آمبوالنس تاسيس مي گردد.  ) موافقت اصولي ، پروانه تاسيس ، مسئول ف

: پروانه تاسيس و مسئول فني ، پروانه قـاي یـانوني قسـ ند کـه پـس ا  تصـوسی کميسـيون        1-2

یانون مربوط بـه مقـررات امـور پزشـ ي ، داروسـي ، مـواد        23تشخيص امور پزش ي موضوع ماده 

مرکز صادر  قرو   پزش ي جهت فعاليت خوردني و آشاميدني توسط و ارت بهداشت ، درمان و آم

 و براساس یانون با آمو ي مداوم جامعه پزش ي کشور پروانه قاي مربوطه تمدسد مي گردد.  

: مراکز خدمات آمبوالنس خصوصي مي توانند در صورت تاسيد معاونت درمان دانشـااقها و سـا   1-0

سن نهادقا مبادرت بـه حمـو و   دانش ده قاي علوم پزش ي در سراسر کشور طبق ضوابط و مقررات ا

 نقو بيماران غيراورژانس نماسند.  

 تبصره : مراکز آمبوالنس خصوصي حق تهيه دارو ، تجهيزات ، مصرفي پرس ار و غيره را ندارند.  

 

 شرایط عمومی موسس ، مسئول فنی  -2ماده 

 تابعتی جمهوری اسالمی ایران  –الف 

 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور   -ب

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری   -ج

 ارائه گواهی تندرستی و عدم اعتیاد   -د

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

 

 شرح وظایف -0ماده 

حمل و نقل بیماران و مصدومین غیر اورژانسی از واحد درمانی به منزل و باالعکس ، حمال و نقال     : 3-1

 (3-1انی و یا شهرستانی به شهرستان دیگر ) با رعایت بند بیماران بین مراکز درم

 : مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی به هیج وجه حق حمل جسد را ندارند.  1تبصره 

: ارسال آمار فعالیتهای مرکز بطور ماهیانه به دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی طبق فارم هاای   3-2

 نگی اورژانس کشور .تهیه شده توسط دانشگاه / دانشکده با هماه

 : رعایت کلیه شئون حرفه ای و اخالقی کارکنان 3-3

: خروج آمبوالنس از مراکاز خادمات آمباوالنس خصوصای و تاردد در ساطب شاهر بایاد براساا           3-4

ماموریت بیمار بوده ) داشتن برگه ماموریت با زمان مشخص ( و استفاده از آمبوالنس در ساایر ماوارد   

 اشد. غیرموجه ، ممنوع می ب
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شگاه هاای  : در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه ، این موسسات موظف  به همکاری با دانشگاهها یا دان3-5

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشند. 

 

 ضوابط تاسیس و شرایط اختصاصی موسس  و مسئول فنی  -4ماده 

ی کارشانا  در گاروه پزشاکی و    : پروانه تاسیس برای اشخاص حقیقی دارای حداقل مدرک تحصیل4-1

رسیده باشد ،  22پیراپزشکی که صالحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 

 صادر می گردد.  

: برای اشخاص حقوقی یا شرکتها ، شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی در صورتی کاه در  1تبصره 

 شده باشد ، پروانه تاسیس صادر می گردد.   اساسنامه شرکت انجام کارهای درمانی پیش بینی

 : به هر متقاضی واجد شرایط و صالحیت فقط پروانه تاسیس یک مرکز اعطا می گردد.  2تبصره 

: مراکز درمانی خیریه و خصوصی و یا وابسته به نهادها و موسسات دولتای دارای مجوزهاای   3تبصره 

حقاوقی ، در خواسات تاسایس مراکاز خادمات       قانونی از وزارت متبوع ، می توانناد در قالاب شخصایت   

 آمبوالنس خصوصی نمایند.  

: پروانه مسئول فنی بنام پزشک عمومی و یا پزشاک متخصاص پاس از تصاویب کمیسایون قاانونی       4-2

قانون با رعایت ساایر ضاوابط و مقاررات صاادر مای گاردد و        22تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 

 ر ، الزامیست .  حضور مسئول فنی در نوبتهای کاری مقر

: مدرک متقاضیان واجد شرایط تاسیس پس از بررسی از سوی دانشاگاهها و دانشاکده هاای علاوم     4-3

پزشکی سراسر کشور جهت طرح موضاوع موافقات اصاولی در کمیسایون تشاخیص اماور پزشاکی باه         

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد.  

تنظیم قرارداد تاسیس ، موسس موظف است ظرف مدت یاک ساال    : پس از صدور موافقت اصولی و4-4

پس از اخذ مجوز موافقت اصولی نسبت به تهیاه محال مناساب ، تجهیازات ، خریاد و معرفای آمباوالنس        

مراتاب را باه    واستاندارد ، معرفی یک نفر مسئول فنی واجد شرایط و دیگر کارکنان فنای و اداری اقادام   

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط اعالم نماید.  دانشگاهها و دانشکده های عل

تبصره : بدیهی است در صورتیکه موساس در مادت مقارر ) حاداککر یاک ساال ( طباق قارارداد منعقاده          

قاانون تشاکیل وزارت بهداشات ، درماان و      8) قرارداد تاسیس ( اقدام ننماید طبق آئین نامه اجرایی ماده 

 28/11/1322هیئات محتارم وزیاران و اصاالحات ماور        22/2/1325آموزش پزشاکی مصاوب جلساه    

 موافقت اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  

: پس از تهیه امکانات و تایید و ارسال مدارک مربوطاه از ساوی دانشاگاهها و دانشاکده هاای علاوم       4-5

ح و پاس از  قانون مطار  22پزشکی موضوع ماده پزشکی مراتب فوق در کمیسیون قانونی تشخیص امور 

تصویب ، پروانه تاسیس مسئول فنای توساط وزارت بهداشات ، درماان و آماوزش پزشاکی ) اداره کال        

 صدور پروانه ها ( صادر خواهد شد.  
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: جهاات صاادورپروانه تاساایس  ، آمبااوالنس هااا از سااوی کارشناسااان اداره کاال اورژانااس کشااور  4-2

اونات فنای راهنماایی و راننادگی بازدیاد و کاارت       ) دراستانها با تایید ریاست اورژانس استان ( و نیز مع

 معاینه طبی و فنی صادر می گردد.  

وط باه  بوده و تمدیاد آن منا  تبصره : اعتبار کارتهای معاینه طبی و فنی از تاریخ صدور به مدت یک سال 

حمال و نقال و    آمبوالنسها از سوی اورژانس کشور و معاونت راهنمایی و راننادگی در اماور   مجددتایید 

 د. شماره گذاری می باش

: پروانه تاسیس پس از تایید صالحیت مسائول فنای و تصاویب کمیسایون قاانونی تشاخیص اماور        4-7

 صادر می گردد.   22پزشکی موضوع ماده 

: پس از اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی و اخذ کارت معاینه طبی و فنی آمبوالنسها ، مراتب توساط  4-8

شکی مربوطه جهت شماره گذاری به معاونات راهنماایی و راننادگی و اماور     دانشگاه یا دانشکده علوم پز

 شماره گذاری اعالم خواهد شد.   و حمل و نقل

: انتخاب نام وتعویض عنوان مرکز و یا هر گونه جابجایی مکان مرکز می بایست باطالع دانشاگاه یاا   4-9

 دور پروانه ها باشد. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و تایید اداره کل ص

: رعایت کلیاه ضاوابط و مقاررات وزارت بهداشات ، درماان و آماوزش پزشاکی از ساوی مراکاز          4-12

آمبوالنس خصوصی الزامیست و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات باا تصاویب کمیسایون قاانونی     

 تشخیص امور پزشکی طبق موارد تخلف با ایشان برخورد می گردد.  

مبوالنس خصوصی موظفند ضمن رعایت میازان تعرفاه مصاوب وزارت متباوع کاه از      : مراکز آ1تبصره 

طریق دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ابالغ می گردد ، در قبال اخذ وجه ، قابض رساید کاه باه پیوسات      

 ضمیمه می باشد ، ارائه نمایند.  

نس خصوصای از  : با توجه به لزوم متفاوت بودن شکل ظاهری پرسانل مراکاز خادمات آمباوال    2تبصره 

، مقرر شد که فرم لبا  این موسسات به صاورت پیاراهن آبای و     115تکنسین های فوریت های پزشکی 

موظفند نام و نام خاانوادگی و عناوان موسساه آمباوالنس خصوصای و      شلوار سرمه ای باشد که افراد 

 تکنیسین ( را جهت شناسایی بر روی لبا  خود نصب کنند.  –سمت ) راننده 

: ضمن تاکید بر در ج نام مرکز آمبوالنس خصوصی در دو طارف وعقاب آمباوالنس هماراه باا      3تبصره 

 شماره تلفن ، نوشتن و درج هر گونه آرم ، عالمت و عناوین تبلیغی دیگر ممنوع می باشد. 

ه داشتن حکام ماموریات از   : مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی جهت انجام ماموریت موظف ب4تبصره 

نده با هماهنگی و نظارت مسئول فنی مرکز مربوطه بوده که نمونه آن باه پیوسات ضامیمه    کن مرکز اعالم

 می باشد.  

: رعایت کلیه شئون اخالقی و حرفاه ای توساط کارکناان ضروریسات و مسائول فنای موظاف باه         4-11

 حضور در ساعات فعالیت مرکز و مسئول پاسخگویی به کلیه امور فنی خواهد بود.

کرد کلیه مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی بر عهده دانشاگاهها یاا دانشاکده هاای     : نظارت بر عمل4-12

 علوم پزشکی می باشد.  
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: هر گونه جابجایی محل مرکز ، تغییر موسس ویا مسئولین فنی ، باید با اطالع و موافقت دانشگاه و 4-13

 22یا دانشکده علوم پزشکی و سپس تصویب کمیسیون قانونی تشاخیص اماور پزشاکی موضاوع مااده      

 باشد.  

بایست مراتاب را   : در صورتیکه موسس به دالیلی قصد تعطیل ویا انحالل مرکز را داشته باشد می4-14

به اطالع دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماانی رساانده تاا از آن طریاق جهات      

) اداره کال صادور پرواناه هاا (      پزشاکی  طرح در کمیسیون قانون به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش

 ارجاع نمایند.  

مدت سه مااه نسابت باه معرفای جانشاین      تبصره : مسئول فنی موظف است در صورت غیبت حداککر به 

 واجد شرایط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اقدام نماید.  

 : ضوابط و شرایط مکان ، تجهیزات ، آمبوالنس و ملزومات مربوطه ، نیروی انسانی 5ماده 

 : شرایط ساختمانی مرکز به شرح زیر می باشد:5-1

مرکاز در شاهرهای    های اصلی شهر واقع شده و فاصله دوکی از خیابانالف : محل مرکز می بایست در ی

کیلومتر و در سایر شاهرها  باا نظار هیئات رئیساه       5مشهد حداقل  –تبریز  –اصفهان  –شیراز  -تهران 

 دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی تعیین می گردد.  

پارکینا  اتومبیال هاا و نیاز باه      ب: ساختمان مرکز باید دارای امکانات بهداشتی و فنای مناساب ، محال    

 ملکی یا استیجاری ) رسمی ( باشد.  واحد صورت یک

ساعته که ، اعالم شماره تلفن مورد نظر به مرکز  اطالعاات شاهری    24ج: تخصیص حداقل یک خط تلفن 

 توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه صورت خواهد گرفت.   118

 آمبوالنس خصوصی طبق متن مندرج در پروانه تاسیس  د: نصب دائمی تابلوی مرکز خدمات

  اطاق جهت کارکنان ، ارتباطات ، اساتراحت ، دستشاویی و    2: ساختمان مرکز باید حداقل دارای

 اورژانس و قسمت پذیرش و مدارک پزشکی باشد.   ،توالت ، انبار دارویی

 و: داشتن تاییدیه از اداره اماکن نیروی انتظامی 

ساختمان مرکز با توجه باه وضاعیت جغرافیاایی محال و شاهر و تعاداد آمباوالنس و         : شرایط1تبصره 

دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خادمات بهداشاتی درماانی مربوطاه و تاییاد اداره کال        ظرپرسنل با ن

 صدور پروانه ها قابل بررسی می باشد . 

خیاباان   –اکن نیروی انتظاامی ) تهاران   : مکاتبات اداره اماکن در تهران تحت عنوان کلی اداره ام2تبصره 

منحصراً توسط معاونت درمان دانشگاه / دانشاکده علاوم   بعد از خیابان میرعماد(  –شهید استاد مطهری 

پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه و اداره کل صدور پروانه ها و اورژاناس کشاور قابال انجاام     

 می باشد.  

ترافیکی ( موسس یا موسساین و   –انتظامی  –سه گانه ) فردی  : استعالم در مورد صالحیت های3تبصر

کارکنان مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی و مکان مذکور از اداره کل نظارت بر اماکن عماومی نیاروی   

انتظامی و ادارات تابعه استانها انجام شده ، که پس از اخاذ نظریاه و صادور موافقات اداره کال مزباور ،       
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ت نظارت بر درماان دانشاگاه / دانشاکده علاوم پزشاکی      یاونت درمان یا مدیرمجوز مربوطه از سوی مع

 صادر خواهد شد.  

 : شرایط آمبوالنس و ملزومات و تجهیزات آمبوالنس به شرح ذیل می باشد:5-2

 دستگاه آمبوالنس استاندارد بر طبق استاندارد اورژانس کشور   2الف : دارا بودن حداقل 

 سال بیشتر نباید گذشته باشد.  5حداککر  ب: از تاریخ ساخت آمبوالنس

ساال   5در خصوص آمبوالنس هایی ) نوع کاربری خودرو آمبوالنس معرفی شده ( که بایش از   تبصره :

از ساخت آنها می  گذرد در صورت تایید کارشناسان دانشگاه / دانشکده علاوم پزشاکی ، جهات معایناه     

ها ریاست اورژانس استان ( و جهات معایناه فنای باه     طبی و تجهیزاتی به اورژانس کشور ) در شهرستان

ساال   12اداره راهنمایی و رانندگی معرفی می شوند. الزم به ذکر است از تاریخ ساخت آن نباید بایش از  

 گذشته باشد.  

 ج: وجود شیشه حائل بین کابین بیمار و اطاق راننده  

 د: درج نام مرکز در دو طرف بدنه آمبوالنس 

 اکش ) تهویه (  ه: دارا بودن هو

 و: برانکارد ثابت و متحرک ، صندلی جهت پرستار بیمار  

، دساتگاه فشاار خاون و گوشای ،     ز: دارا بودن تجهیزات طبی ) ساکشن ، کپساول اکسای ن باا ماانومتر     

  ، آتل فلزی و چوبی ، محل آویز سرم ، جعبه کمک های اولیه با ملزومات آن نظیر سارن  یکباار   آمبوب

 روی ، پوآر و مواد ضد عفونی کننده ) الکل ، بتادین ( ، ایتریل ، گارو ، لوکوپالستمصرف ، گاز اس

 ح: چراغ قوه ، قیچی ، طناب ، پتو ، کولر و بخاری ، پروژکتور  

   ط: نصب آژیر و عالئم اخباری 

 ک: نصب تعرفه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درداخل آمبوالنس 

کنیسین فوریتهای پزشکی ، بیهوشی ، پرستار و یا دیپلم بهیاری و یاک نفار رانناده    : معرفی یک نفر ت5-3

ه به ازاء هردستگاه آمبوالنس ، در هر شیفت کاری و یک نفر تلفنچی ، در مرحله بهره برداری باه دانشاگا  

  ضروریست .   یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه

د که در کالسهای آموزشی مرباوط باه وضاعیتهای    تبصره : نیروهای عملیاتی ) خدمه آمبوالنس ( موظفن

اورژانس که از طرف دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی مشخص می شود شارکت نمایناد. بادیهی    

است پس از اخذ مدرک قبولی مجوز اشتغال بکار دریافت می نمایند. و مجوز اشتغال بکار این اشخاص ، 

د. چگاونگی نحاوه آماوزش کارکناان مراکاز آمباوالنس       اخذ مدرک قبولی از این دوره آموزش مای باشا  

 خصوصی توسط حوزه معاونت درمان وزارت متبوع تعیین خواهد شد.  

: مدارک مربوط به تایید صالحیت افراد متقاضی تاسایس و مسائولیت فنای ایان مراکاز مای بایسات        5-4

ق معاونات درماان   به هماراه گاواهی عادم اعتیااد از طریا      14/11/77/ک مور  24922براسا  بخشنامه 

ذیربط جهت طرح درکمیسیون قانونی  یدانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماندانشگاهها /

 به اداره کل صدور پروانه ارسال گردد.   22موضوع ماده 



 بسمه تعالي

 ـ طبقه پنجم  013تهران ـ خيابان حافظ ـ تقاطع خيابان جمهوري اسالمي ـ شماره 

 

 

 

: خرید آمبوالنس جدید به هار شاکل و عناوان باه عهاده مرکاز باوده و وزارت بهداشات ، درماان و          5-5

 ن خصوص هیچگونه تعهد مالی نخواهد داشت . آموزش پزشکی در ای

: کلیه مراکز آمبوالنس خصوصی که در حال حاضر باا مجاوز رسامی وزارت بهداشات ، درماان و      5-2

ایت م به رعآموزش پزشکی مشغول فعالیت می باشند بالفاصله پس از تصویب و ابالغ این آئین نامه ملز

ه های جدید قانونی اقدام نمایند. و متخلفین ، از سوی جهت دریافت پروانمندرجات آن بوده و می بایست 

دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه و اورژانس کشور به مقامات ذیصاالح قضاایی معرفای مای     

 گردند.  

مااه پاس از تصاویب ایان آئاین       2تبصره : مراکز آمبوالنس خصوصی مکلف می باشند حداککر در مدت 

ی ( مندرج در آئین نامه را اخذ نمایند. بادیهی اسات پاس از انقضاای مادت      نامه مجوز ) پروانه مسئول فن

قبلای در خصاوص مراکاز آمباوالنس خصوصای از ساوی وزارت        شاده تعیین شده پرواناه هاای صادر  

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باطل اعالم می گردد .

 

 : تخلفات2ماده 

والنس خصوصای از ضاوابط و مقاررات ، مفااد     در صورتیکه دارنده پروانه تاسیس و یا مسئول فنی آمب

 د به نحو زیر با ایشان برخورد خواهد شد.مات و وظایف موضوع آئین نامه تخطی نمایالزا

: تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه / دانشکده علوم پزشاکی  2-1

 و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط  

 نشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه  : اخطار کتبی توسط دا2-2

: تعطیل سه ماهه مرکز با درخواست دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماانی و  2-3

 تایید ادراه کل صدور پروانه ها 

شاکی  : تعطیل دائم موسسه و ابطال پروانه های مربوطاه آن توساط کمیسایون تشخیصای اماور پز     2-4

 قانون  22موضوع ماده 

قانون مربوط باه مقاررات اماور پزشاکی ، دارویای و ماواد خاوردنی و         24این آئین نامه به استناد ماده 

تبصاره در   17بناد و   32مااده و   2و اصاالحیه هاای بعادی آن ، مشاتمل بار       1334آشامیدنی مصاوب  

 تاریخ ...... تصویب گردید.  

 

های قبلی درخصوص تاسیس مراکز خدمات آمباوالنس خصوصای ، از   الزم به ذکر است کلیه آئین نامه 

 تاریخ ابالغ این آئین نامه ، کان لم یکن تلفی می گردد.  


