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  توافقنامه ارائه پروانه فعاليت موسسات سالمت

  16061013000كد: 

 مقدمه -1

كليه موسسات پزشكي وپيراپزشكي ( اعم از دولتي، غيردولتي، وابسته به ساير ارگانها و ... ) جهت فعاليت به استناد 
درمان و آموزش پزشكي و مواد خوردني و آشاميدني وزارت بهداشت و  قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي

ي ابطال برابر ملزم به اخذ مجوزهاي قانوني ( اعم از موافقت اصولي، پروانه بهره برداري و مسئول فني  و موارد
 ويض به دانشگاهها از وزارت بهداشت مي باشند. ف) از دانشگاههاي علوم پزشكي و در صورت عدم تشرايط قانوني 

 :هدف -2

ويض از دانشگاههاي علوم فوسسه پزشكي مستلزم اخذ پروانه از وزارت و يا در صورت تنظر به اينكه ايجاد هر نوع م 
ت بدون اخذ پروانه اين مورد جرم تلقي گرديده و مستلزم مجازات جزايي و تعطيلي يپزشكي بوده و در صورت فعال

مي باشند لذا هدف از اين خدمت قانون مند نمودن فعاليتهاي موسسات پزشكي و پيراپزشكي   مركز توسط دانشگاه
 در چهارچوب صدور مجوزهاي قانوني الزم به مراكز مي باشند 

 مسئوليت: -3

دانشگاه علوم پزشكي موظف است كليه درخواستهاي حقيقي و حقوقي ثبت شده در سامانه كشوري صدور پروانه ها 
و طرح دستورالعمل و ضوابط آئين نامه و استانداردهاي مربوطه مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد و پس از را بر اساس 

 مجوزها اقدام  وآنها را در  اختيار متقاضي دانشگاه نسبت به صدور  20تائيد صالحيت توسط كميسيون قانوني ماده 
 د. هقرار د

 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي-4

 تعهدات دستگاه اجرايي-1

  دستورالعمل هاي مراكز درماني به متقاضيان  و  در اختيار قراردادن آيين نامه ها 

  بررسي و كارشناسي كليه درخواستهاي ثبت شده در سامانه كشوري صدور پروانه ها 

 موسسين مراكز بر اساس ضوابط آيين نامه و دستورالعمل هاي قانوني مربوطه به  يت  تصويب و تائيد صالحت
 ن يهر مركز درماني جهت صدور موافقت اصولي و يا درخواستهاي تغيير موسس
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  فضاي فيزيكي ساختمان و اخذ تائيديه هاي الزم مديريت فني و بهداشتي مربوط به  ، بررسي و تائيد محل
 عمل هاي مربوطه ساختمان بر اساس دستورال

  و استانداردها و دستورالعمل بررسي و ارزيابي تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز هر مركز بر اساس ضوابط آئين نامه
 هاي مربوط به قبل از شروع فعاليت 

  بررسي و تاييد صالحيت مسئولين فني معرفي شده بر اساس آيين نامه و ضوابط قانوني مربوط به هر مركز جهت
 ور پروانه مسئول فني صد

  موسس و مسئول فني )(تعهدات خدمت گيرنده: 

 موسس به شرح ذيل است : اهم وظايف 

 براي مركز جهت تمام نوبت هاي كاري معرفي مسئول فني  0

  معرفي پرسنل شاغل در مركز بر اساس ضوابط ائين نامه 

  تامين و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دارويي و غيره بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه براي مركز به
 نحوي كه مركز بتواند به فعاليت خود طبق استانداردهاي مربوطه ادامه دهد. 

  ، مقررات و دستورالعمل ها و تعرفه هاي مصوب رعايت كليه ضوابط 

 هت ارائه خدمات مطلوب و جلب  رضايت بيماران و رعايت منشور برنامه ريزي و ساماندهي مناسب مركز ج
 حقوق بيماران 

  نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه 

  رفع نواقص و ايرادهاي مركز در زماني كه توسط كارشناسان نظارت دانشگاه يا مسئولين فني مربوطه اعالم
 مي گردد. 

  :اهم وظايف مسئول فني

  حضور فعال در ساعتهاي تعيين شده در مركز و قبول مسئوليت هاي مربوطه 

  نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات تشخيصي و درماني توسط پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان مركز و
 ابالغ تذكرات الزم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطه 

 مركز بر اساس اصول آئين نامه و ضوابط قانوني مربوطه  بررسي و تائيد صالحيت كاركنان فني شاغل در 

  نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها و پروتكل ها و دستورالعمل هاي مصوب وزارت 

  نظارت بر كيفيت و قابليت استفاده و مصرف تجهيزات و ملزومات و داروهاي موجود در مركز 

 شكايات  هپاسخگويي به كلي 
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 هزينه ها و پرداختها 

مورد نظر توسط وزارت  شهر  تعرفه ها و شماره حساب هاي مربوط به صدور پروانه بهره برداري و مسئول فني و 
بهداشت در سامانه صدور پروانه ها بارگزاري و قابل رويت مي باشد و متقاضي مي بايست بر اساس ليست موجود 

 اريزي را به دانشگاه تحويل نمايند. مبالغ مورد نظر را به حساب خزانه واريز نمايد و اصل فيش هاي و

  دوره عملكرد 

سال) و تاريخ اعتبار درج شده در پروانه  5اين نوع خدمت تا تاريخ اعتبار درج شده و پروانه بهره برداري ( معموالً 
ي باشد و مسئول فني ( بر اساس تاريخ اعتبار پروانه مطب و پروانه بهره برداري ) و با امضاء رياست دانشگاه معتبر م

سال و پس از صدور پروانه پروانه هاي را  ار درخواست تمديد پروانه ماه قبل از پايان اين بازه زماني متقاضي  3
 مي يابد.  ادامه  جديد خدمات 

 خاتمه توافق نامه : 

پروانه  با تحويل پروانه هاي صادر شده جهت مركز به متقاضي ( موسس ) و اخذ رسيد و اسكن آنها در سامانه صدور
 خدمت خاتمه مي يابد 

  


