
تعاریف و اھداف:فصل اول  
تعریف مركز مشاوره وارائھ خدمات مامایي-١ماده  :  

بھ محلي اتالق مي شود كھ طبق ضوابط و مقررات وزارت بھداشت، درمان وآموزش 
پزشكي جھت انجام خدمات مامایي در سطوح مختلف بھداشتي، درماني و آموزشي مطابق با 

شت، پس از اخذ مجوز، توسط افراد واجد حدود اختیارات تعیین شده توسط وزارت بھدا
  .شرایط و با صالحیت دائرگردد

و بھ دانشگاه یا " وزارت"در این آئین نامھ بھ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و بھ كمیسیون تشخیص امور "دانشگاه"دانشكده علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني 

 و ١٣٣٤د خوردني و آشامیدني مصوب  قانون مربوط بھ موا٢٠پزشكي موضوع ماده 
" مركز " و بھ مركز مشاوره وارائھ خدمات مامایي " كمیسیون قانوني"اصالحات بعدي آن 

  .گفتھ مي شود
ھدف كلي) از آیین نامھ ھا (٢ماده  :  

تامین، حفظ وارتقاء سطح سالمت جامعھ از طریق مشاوره و ارائھ خدمات مامایي، در دوره 
از جملھ نوزادي، كودكي، بلوغ، بارداري ، زایمان و پس از آن و ھاي مختلف زندگي 

یائسگي بھ منظور توسعھ بھداشت باروري و ارتقاي شاخصھاي سالمت مرتبط با مرگ ومیر 
 مادران ونوزادان و كاھش عوارض ناشي از آنھا

  : اھداف اختصاصي
دردورانھاي (انارائھ خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتي بھ زنان و دختر -٢-١

  (مختلف زندگي
استفاده بھینھ از توان نیروھاي كار آمد و متخصص در جھت پیشگیري و رفع مشكالت  -٢-٢

  بھداشتي درماني
  كاھش ھزینھ ھاي بھداشتي، درماني جامعھ و كاھش ھزینھ ھاومدت بستري -٢-٣

  كاھش عوارض و مرگ و میر مادر و نوزاد و شیرخوار -٢-۴
سازي زنان و مادران در خصوص ارتقاي سطح سالمتي خود و خانوادهتوانمند -٢-۵   

  غربالگري مادر و جنین در معرض خطر در دوران بارداري -٢-۶
  كاھش تولد نوزادان نارس و زودرس -٢-٧
  حفظ و ارتقاي رشد و تكامل جنیني -٢-٨

تعریف ماما) از آیین نامھ ھا (٣ماده  :  
 تحصیالت مامایي را درمقاطع كارشناسي، كارشناسي ماما بھ شخصي اطالق مي شود كھ

ارشد و دكترا برابر مقررات در مراكز آموزشي داخل ویا خارج از كشور بھ پایان رسانیده و 
او قادر بھ نظارت، مراقبت و . موفق بھ اخذ پروانھ دائم مامایي از وزارت متبوع شده باشد

د از زایمان، ھدایت و انجام زایمان آموزش بھ زنان در طي دوران حاملگي، زایمان، بع
. طبیعي بھ مسئولیت خود ، مراقبت از نوزاد و شیر خوار و كودك زیر شش سال مي باشد
این مراقبت ھا شامل پیشگیري، مشاوره و ارائھ خدمات تنظیم خانواده، كشف حاالت غیر 

یھاي شایع طبیعي در مادر، نوزاد و كودك، اورژانس ھاي پزشكي ،تشخیص و درمان بیمار
دستگاه تناسلي ،غربالگري سرطانھاي زنان و اجراي اقدامات اورژانس مامایي در مواقع عدم 
  .دسترسي بھ پزشك و ارجاع مددجویان نیازمند خدمات تخصصي بھ مراكز درماني مي باشد
او وظیفھ مھمي در مشاوره و آموزش بھداشت باروري نھ تنھا براي زنان بلكھ براي خانواده 

آموزش دوران بلوغ ،مشاوره قبل از ازدواج،مشاوره قبل : وظایف ماما شامل. معھ داردو جا
از بارداري ،آموزش و مراقبتھاي دوران بارداري،زایمان وپس از زایمان، آماده كردن والدین 
براي پذیرش وظائف پدري و مادري ، تنظیم خانواده و مراقبتھاي كودك و تشخیص و درمان 

ستگاه تناسلي زنان و مشاوره دوران یائسگي مي باشدبیماریھاي شایع د .  
كلیات وظائف ارائھ دھندگان خدمات مامایي) از آیین نامھ ھا (٤ماده  :  



خدمات بھداشتي و مراقبتي. الف :  
ارائھ دھندگان خدمات مامایي مسئول مراقبت از مادر درطول مدت حاملگي و پس از دوران 

مشاوره ھاي قبل از بارداري، مراقبت ھاي : ھا شاملاین مسئولیت . بارداري مي باشند
معمول پریناتال، برگزاري كالس ھاي آمادگي براي زایمان دردوران بارداري براي مادران ، 

پدران و ھمراه ، انجام مراقبت ھاي دوران بارداري، زایمان ،پس از زایمان، دوره نفاس، 
 جھت تغذیھ نوزاد با شیر مادر، تشخیص و ارجاع موارد پر خطر، آموزش و حمایت مادر

 سال، مشاوره و ارائھ ٥مراقبت از نوزاد ، پایش رشد و تكامل و واكسیناسیون كودكان تا 
  .خدمات تنظیم خانواده ومشاوره دوران یائسگي پس از آن مي باشد

خدمات قابل ارائھ در مركز. ب :  
شاملمشاوره وآموزش بھداشت باروري در كلیھ مراحل زندگي زنان  • :  

  مشاوره وآموزش ھاي دوران بلوغ •
  مشاوره قبل از ازدواج، قبل از بارداري •

  آموزش مراقبتھاي دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان •
  آماده كردن والدین براي پذیرش وظایف پدري و مادري •

  آموزش، راھنمایي و مشاوره در زمینھ بھداشت جنسي و ازدواج •
نمایي و مشاوره و ارائھ روشھاي مختلف تنظیم خانوادهآموزش، راھ •   

  آموزش، راھنمایي و مشاوره دوران میانسالي و یائسگي •
خدمات بالیني و . ج STD آموزش، راھنمایي و مشاوره جنسي رفتارھاي پرخطرو •

كلیھ خدمات درماني بر اساس آئین نامھ تعیین حدود صالحیت ماما مي باشد: (درماني .)  
- ات تنظیم خانواده و ارائھ روشھاي مختلف بر اساس پروتكل ھاي وزارت بھداشت خدم

كارگذاري و خارج نمودن(  IUD تجویز روشھاي تزریقي و خوراكي و كاشتني پیشگیري از ،
  (بارداري

  گرفتن پاپ اسمیر-
- شدتزریقات و پانسمان باتوجھ بھ آئین نامھ تاسیس واحد تزریقات وپانسمان كھ پیوست مي با .  

  نظارت وانجام واكسیناسیون زنان قبل از ازدواج و حین بارداري-
انجام معاینات دوره اي پستان و غربالگري بیماریھاي مربوطھ و ارجاع بھ پزشك در -

  صورت لزوم
  غربالگري، معاینھ، تشخیص و درمان بیماري ھاي شایع دستگاه تناسلي زنان-

  كنترل مادر باردار در دوران بارداري-
  انجام زایمان طبیعي درموارد اورژانس-

  خدمات پس از زایمان-
در صورت تمایل (DOULA) مامایي است كھ بھ عنوان ھمراه (DOULA):ماماي ھمراه -

  .و بھ انتخاب مادر از ابتداي بارداري تا زایمان و پس از زایمان انجام وظیفھ نماید
  :وظیفھ وي بھ شرح زیر مي باشد

- اي آمادگي براي زایمان ھمراه با مادرشركت دركالس ھ   
  حضور در اتاق لیبر و زایمان بیمارستان-

- ماساژ، آروماتراپي،تن :اجراي انواع روش ھاي غیر دارویي كاھش درد ھنگام زایمان مانند
آرامي، طب فشاري، تغییر وضعیت ھا در لیبر و زایمان، موسیقي درماني، سرما و گرما 

، تزریق داخل  TENS  غوطھ وري در آب،استفاده از دستگاهدرماني ، زایمان در آب،
  جلدي آب مقطر استریل

مطابق دستورالعمل وزارت بھداشت) مالقات بالیني(مراقبت از مادر پس از زایمان -   
  كمك بھ مادر در خصوص مراقبت از نوزاد و شیردھي موفق-



ه و در ھمھ ساعات شبانھ مامایي كھ ھمراه مادر انتخاب مي شود باید ھمھ روز:١تبصره 
ساعت پس از زایمان در دسترس مادر باشد٦روزتا  .  
ماماي عامل زایمان نمي تواند نقش ماماي ھمراه را نیز ایفا نماید و مي باید از : ٢تبصره 

  .ماماي ھمراه جدا باشد
ماماي عامل زایمان كسي است كھ در بیمارستان بر بالین مادر بھ منظور انجام زایمان 

ور مي یابدحض .  
تعرفھ ماماي ھمراه بر اساس حق الزحمھ مصوب قانوني مي باشد ومي بایست  :٣تبصره 

  .توسط مادر پرداخت گردد
براي بھ كار گیري روشھاي كاھش درد حین زایمان توسط ماماي ھمراه، داشتن :٤تبصره 

ستگواھي گذرندان دوره ھاي آمادگي براي زایمان و روشھاي كاھش درد الزامي ا .  
وظائف مركز) از آیین نامھ ھا (٥ماده  :  

  آموزش خود مراقبتي بھ منظور پیشگیري از عوارض -۵-١
بررسي و شناخت وضعیت سالمت مراجعین و درصورت لزوم ارجاع بھ موقع بھ  -۵-٢

  موسسات درماني
ارائھ خدمات آموزشي، درماني و مراقبتھاي مامایي الزم طبق شرح وظائف مصوب  -۵-٣

قبل از پذیرش بیماران و بعد از ترخیص از (رت بھداشت درتمام مراحل وزا
درمنزل ودر مركز)بیمارستان   

  تشخیص موارد غیر طبیعي و فوریتھاي مامایي و ارجاع بھ موسسات درماني -۴-۵
 براي ١١٥در صورت مشاھده بیماران اورژانس مركز موظف است با پایگاھھاي  -۵-۵

  ارجاع بیمار اقدام نماید
مراكز خدمات مامایي مي توانند جھت انجام زایمان و یا سایر خدمات بیمارستاني  :١تبصره 

  . مددجویان خود با ھر یك از مراكز خصوصي یا دولتي كھ مایل باشند عقد قرار داد نمایند
قوانین و مقررات حضور در منزل) از آیین نامھ ھا (٦ماده  :  

 ضروري با ھماھنگي و تعیین وقت قبلي طبق حضور در منزل و انجام اقدامات -۶-١
قرارداد تنظیم شده با متقاضي و اعالم گزارش عملكرد بھ مركز نظارت بر درمان دانشگاه 

 ھر سھ ماه یك بار
ارائھ مراقبت در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت شئونات اسالمي و اخالقي بھ  -۶-٢

 منظور پیشگیري از سوء استفاده ھاي احتمالي
در مواردي كھ بیمار (انجام كلیھ اقدمات درماني ومراقبتي طبق دستور پزشك معالج -۶-٣

 (نیازمند خدمات تخصصي است
 رعایت استانداردھاي مامایي در ارائھ مراقبت ھا -۴-۶

 حفظ اسرار محرمانھ بیمار و خانواده وي -۵-۶
۶-۶ - استاندارد ضمیمھثبت دقیق گزارشات، مشاھدات و اقدامات انجام شده درفرم ھاي   
 براي ١١٥ماما موظف است در صورت مشاھده بیماران اورژانس با پایگاھھاي  -۶-٧

 ارجاع بیمار اقدام نماید
جھت ارائھ خدمات در مواقع لزوم) شاغل در مركز(معرفي افراد جانشین  -۶-٨  

 ھمراه داشتن كارت شناسایي معتبر و معرفي نامھ -۶-٩
 ثبت ساعت ورود و خروج -۶-١٠

  تعرفھ ویزیت در منزل بر اساس تعرفھ ھاي مصوب توسط مراجع قانوني ذیصالح -۶-١١
شرایط تاسیس و بھره برداري: فصل دوم) از آیین نامھ ھا (٧ماده   
شرایط متقاضیان تاسیس)الف  



 اجازه تأسیس مركز بھ اشخاص حقیقي و یا حقوقي پس از تصویب كمیسیون قانوني -٧ماده 
فقت اصولي از وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي با شرایط ذیل  و اخذ موا٢٠ماده 

  :داده مي شود
  :اشخاص حقیقي متقاضي تاسیس مركز داراي یكي از شرایط ذیل مي باشند (٧-١

  داراي مدرك كارشناسي مامایي یا باالتر (٧-١-١
٧-١-٢) ك نفر ازآنھا  نفر متقاضي تاسیس باشند باید نصف بھ عالوه ی٢درصورتیكھ بیش از 

  .الزاما كارشناس مامایي یا باالتر باشد
اشخاص حقوقي متقاضي تاسیس مركزشامل شركت ھاي تعاوني خدمات بھداشتي  (٧-٢

  درماني و یا سایر شركت ھا وموسسات خیریھ مي باشند
" درخصوص شركت ھاي تعاوني مي بایستي نصف بھ عالوه یك نفر از آنھا الزاما (٧-٢-١

شكي و حداقل یك نفر كارشناس مامایي یا باالتر باشداز گروه پز .  
در خصوص سایر شركت ھا و موسسات خیریھ حضور حداقل یك نفر كارشناس (٧-٢-٢

  .مامایي و یا باالتر الزامي است
شرایط بھره برداري)ب :  
 جھت تاسیس، بھره برداري و فعالیت مركز باید بھ شرح ذیل اقدام) از آیین نامھ ھا (٨ماده 
  :گردد

سالمت دانشگاه علوم پزشكي /تسلیم درخواست تاسیس و مدارك الزم بھ معاونت درمان -٨-١
  مربوطھ

  اخذ موافقت اصولي طبق ضوابط و مقررات مربوطھ از وزارت -٨-٢
  :ارائھ مدارك طبق ضوابط و زمان بندي ابالغي شامل -٨-٣

د آن دانشگاه مربوطھتجھیز مركزمطابق استانداردھاي مربوطھ بھ تائی -٨-٣-١   
گواھي عدم سوء سابقھ :ارائھ لیست پرسنل فني بھ ھمرا ه مدارك الزم شامل  -٨-٣-٢

، عدم سوء پیشنھ كیفري از نیروي )كارشناسان و مقاطع باالتر(انتظامي از نظام پزشكي
  انتظامي و گواھي عدم اعتیاد

 نامھ بھ شرط تملیك یا اجاره ارائھ تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت یا اجاره -٨-٣-٣
نامھ رسمي یا عادي معتبر با پالك ثبتي بھ ھمراه تصویر مصدق سند مالكیت یا اخذ رضایت 

نامھ مالك با گواھي امضاء محضري واخذ رضایت كلیھ مالكین در مجموعھ ساختماني 
  مسكوني

دانشكده/اخذ تائیدیھ بھداشتي از معاونت بھداشتي دانشگاه -٨-٣-۴   
  .اعالم نام،آدرس دقیق و ساعات فعالیت مركز -٨-٣-۵

ارائھ تعھد محضري موسس مبني بر رعایت مفاد این آیین نامھ و كلیھ  -٨-٣-۶
  .دستورالعملھاي وزارت

آغاز فعالیت مركز و اعالم شروع بھ كار بھ معاونت مربوطھ پس از اخذ مجوزھاي  -٨-٣-٧
  .قانوني از وزارت

ولي و پروانھ ھاي قانوني پس از تائید صالحیت توسط  صدور موافقت اص-١تبصره 
  .كمیسیون قانوني با وزارت خواھد بود

 مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولي صادره براساس مفاد قرارداد تاسیس - ٢تبصره 
منعقده بین وزارت و موسس بوده ودرصورت عدم امكان تكمیل مدارك در مدت مقرر در 

دآن منوط بھ ارائھ گزارش پیشرفت كارمورد تائید معاونت وتائید نھائي قرارداد تاسیس، تمدی
  .كمیسیون قانوني خواھد بود

  . شروع بكار و ارائھ خدمات بدون اخذ پروانھ ھاي قانوني ممنوع است- ٣تبصره 
فضاي فیزیكي تجھیزات و نیروي انساني مورد نیاز مركز براساس ) از آیین نامھ ھا (٩ماده 

ضوابط این آئین نامھ و استانداردھا و دستورالعملھاي مربوطھ باید قبل از شروع بكارمركز 



توسط كارشناسان ذیربط معاونت مربوطھ مورد بازرسي و ارزیابي و تائید قرار گیرد، در 
صادر نخواھد شد) تاسیس( پروانھ بھره برداري غیر اینصورت  .  

مركز مي تواند در دو شیفت كاري صبح و عصر با حضور ) از آیین نامھ ھا (١٠ماده 
  .مسئول فني فعالیت نماید

 سال ٥مسئول فني بایستي كارشناس مامایي یا باالتر باشد و حداقل ) از آیین نامھ ھا (١١ماده 
داشتھ باشدسابقھ كار در رشتھ مامایي  .  

با توجھ بھ لزوم حضور مسئول فني در ساعات تعیین شده در ) از آیین نامھ ھا (١٢ماده 
مركز مسئولین فني نمي توانند در زمان تقبل مسئولیت ، در محل دیگري شاغل باشند و 

  .پروانھ ھمزمان جھت تصدي مسئولیت فني براي آنان صادر نخواھد شد
 در صورت اشتغال پرسنل مركز در دستگاھھاي لشكري ،كشوري )از آیین نامھ ھا (١٣ماده 

و موسسات وابستھ بھ دولت، این افراد حداكثر مي توانند در یك نوبت كاري و در غیر 
 اشتغال اعضاء ھیئت علمي تمام وقت -١تبصره . ساعات اداري موظف، بھ كار اشتغال یابند
  .جغرافیایي در این مراكز ممنوع مي باشد

ضوابط پرسنلي: فصل سوم) از آیین نامھ ھا (١٤ماده   
  : ھر مركز باید حداقل پرسنل بھ شرح ذیل را دارا باشد- ١٤ماده 
نفر كارشناس مامایي یا باالتر درھر شیفت كھ مسئول فني مي تواند جزو آنان باشد٢) الف .  

امایي یا كارشناسان م/  براي برگزاري كالسھاي آمادگي براي زایمان، كارشناس -١تبصره 
 ساعت دوره آمادگي براي زایمان را از مراكز ٦٠باالتر مربوطھ باید گواھي گذراندن حداقل 

  .مورد تائید وزارت متبوع دارا باشد
كارشناس مدارك پزشكي بعنوان مسئول قسمت مدارك / یك نفر كاردان مامایي یا كاردان) ب

  .پزشكي و بایگاني
بھ فعالیت در مركز مطابق شرح وظائف مصوب مي  كاردان ھاي مامایي مجاز -٢تبصره 
  .باشند

ضوابط ساختماني،تجھیزاتي: فصل چھارم) از آیین نامھ ھا (١٥ماده   
  .  متر مربع مي باشد٧٠حداقل فضاي مورد نیاز جھت تاسیس مركز - ١٥ماده 

 ١٠اقل اتاقھاي معاینھ با درنظر گرفتن حد: فضاي موردنیازشامل) از آیین نامھ ھا (١٦ماده 
بھ ( متر فضاي مناسب ٢٠متر فضا براي معاینھ ،كالسھاي آمادگي براي زایمان با حداقل 

 متر مربع ، حداكثر تعداد مادران شركت كننده و ھمراه ٤ازاي ھر مادر وھمراه وي حداقل 
،سالن انتظار، اطالعات و پذیرش، نگھداري مدارك پزشكي و بایگاني ، )  نفر ٢٤در كالس 
، رختكن و سرویس ھاي بھداشتيآبدارخانھ  

  :حداقل تجھیزات
  

 میز و صندلي .١
 تخت معاینھ .٢

 تخت ژنیكولوژي .٣
 سوني كید .۴
 فشار سنج .۵

 گوشي پزشكي .۶
 فیتوسكوپ .٧
 ست زایمان .٨
  IUD ست .٩

 اسپكولوم یكبار مصرف . ١٠



 بار مصرف استفاده در صورت فقدان اتوكالو از شان یا ملحفھ ھاي یك( فور یا اتوكالو . ١١
 (.شود

 ملحفھ و كاور تخت . ١٢
 پاراوان . ١٣

 ترازوي بزرگسال . ١۴
 ترازوي كودك . ١۵

 ترمومتر . ١۶
آلیس ورینگ فورسپس وپنست: پنس شامل . ١٧  

 :تجھیزات كالسھاي آمادگي براي زایمان
  تلویزیون-ویدئو .١

 فیلم ھاي آموزشي بھ تائید وزارت بھداشت .٢
آموزشيپوسترھاي  .٣  

 وایت برد .۴
 صندلي راحت براي مادران .۵

 موالژھاي لگن ، رحم ، جنین، جفت .۶
 حلقھ ھوالھوپ .٧

 توپ تولد .٨
درصورتي كھ امكان تھیھ نیست بالش و ملحفھ مي تواند ( تشك و بالش ، ملحفھ بھ تعداد  .٩

 توسط مادر آورده
 (شود

 : سایر تجھیزات
 كپسول اكسیژن با تجھیزات كامل .١

 ست احیاي نوزاد و بزرگسال .٢
انواع سرمھا ، اكسي توسین ،مترژن ، سولفات منیزیوم و :قفسھ داروھاي اورزانس شامل  .٣

 داروھاي احیا
آنژیوكت(سرنگ و برانول .۴ ) 

 كیسھ یخ .۵
 .Safety box یخچال و .۶

  
ضوابط بھداشتي)فصل پنجم) از آیین نامھ ھا (١٧ماده   

لعمل بھداشتي بھ شرح ذیل ضروري است رعایت دستورا- ١٧ماده   :  
كف مركز باید از جنس مقاوم و سقف و دیوارھا سالم، بدون درز و شكاف و قابل  -١٧-١

  شستشو باشد
كف كلیھ اتاق ھا از سنگ یا سرامیك باشد:١تبصره  .  

وجود درب و پنجره ھاي سالم و مجھز بودن پنجره ھاي باز شو بھ توري سیمي  -١٧-٢
  . ضدزنگ

وجود سیستم سرمایش و گرمایش بگونھ اي كھ ضمن فراھم نمودن برودت و حرارت  -١٧-٣
  .مناسب قادر بھ تھویھ نیز بوده تا از آلودگي ھاي ھواي داخل ساختمان جلوگیري شود

سیستم جمع آوري و دفع فاضالب از نظر فني و بھداشتي مطابق با استانداردھاي  -١٧-۴
 العمل ھاي ارسالي وزارت بوده و مورد تایید معاونت ھاي محیط زیست و ضوابط و دستور

  .بھداشتي باشد
  .جمع آوري زبالھ بھ روش استاندارد ضروري است -١٧-۵

  در صورت وقوع زایمان دفع جفت و ضمائم با استفاده از قوانین ومقررات -١٧-۶



  .رعایت ضوابط بھداشتي براي سرویس ھاي بھداشتي -١٧-٧
 كیلوگرمي براي ٤یل سیستم اطفاء حریق مركزي و یا حداقل یك كپسول تأمین وسا -١٧-٨

  . مترمربع٥٠ھر 
  . تأمین نور و تھویھ مناسب -١٧-٩

  .شیب كف كلیھ اتاقھایي كھ داراي كف شوي بوده باید بھ سمت كف شوي باشد -١٧-١٠
  رعایت ضوابط بھداشتي در آبدارخانھ -١٧-١١

براي كلیھ شاغلین) معاینات دوره اي و واكسیناسیون ( تشكیل پرونده ھاي پزشكي -١٧-١٢ .  
رعایت كامل بخشنامھ ھاي صادره از مركز سالمت محیط و كار در خصوص  -١٧-١٣

  .چگونگي تفكیك، جمع آوري و نگھداري و دفع پس مانده ھا الزامي است
وظایف موسس)فصل ششم ) از آیین نامھ ھا (١٨ماده   :  
وسس بشرح ذیل مي باشد اھم وظایف م- ١٨ماده  :  

  . معرفي مسئول فني براي مركز جھت دو شیفت كاري -١٨-١
 در صورت عدم حضور یا تخلف مسئول فني، موسس مي تواند با ارائھ مدارك و -١تبصره 

  .مستندات ،در صورت احراز تخلف در كمیسیون قانوني تعویض وي را درخواست نماید
 مدت قرارداد مسئول فني، موسس میتواند تعویض وي در صورت استعفا یا پایان-٢تبصره 

  .را با معرفي فرد واجد شرایط در خواست نماید
  .معرفي پرسنل شاغل درمركز بھ معاونت براساس ضوابط این آئین نامھ -١٨-٢

تامین تجھیزات و ملزومات پزشكي و داروئي و غیره براساس دستورالعمل ھاي  -١٨-٣
  . مربوط

یھ ضوابط، مقررات، دستورالعمل ھا و تعرفھ ھاي مصوب مراجع ذیصالح رعایت كل -١٨-۴
  .قانوني

۵-١٨- دانشكده یا /رفع نواقص و ایرادات اعالم شده توسط كارشناسان وزارت یا دانشگاه
  مسئولین فني مربوطھ در مدت تعیین شده

وظایف مسئولین فني)فصل ھفتم ) از آیین نامھ ھا (١٩ماده  :  
وظایف مسئولین فني مركز عبارتند از اھم - ١٩ماده  :  

  .حضور فعال در نوبت ھاي كاري وقبول مسئولیتھاي مربوطھ -١٩-١
نظارت بر نحوه پذیرش و ارائھ خدمات توسط سایر كاركنان مركز و دادن تذكرات  -١٩-٢

 بررسي و تائید صالحیت كاركنان فني -١٩-٣. الزم بھ آنان براي اجراي وظایف مربوطھ
  . مركز براساس اصول این آئین نامھ و ضوابط قانوني مربوطھشاغل در

تھیھ و تنظیم برنامھ كاري قسمتھاي مختلف مركز و نظارت بر انجام خدمات درماني  -١٩-۴
  .در ساعات تعیین شده

برنامھ ریزي و سازماندھي مناسب مركزبھ منظور ارائھ خدمات مطلوب و جلب  -١٩-۵
ر حقوق بیمارانرضایت بیماران و رعایت منشو .  

  .نظارت بر حسن اجراي استانداردھاي مربوطھ -١٩-۶
  .نظارت بر كیفیت و قابلیت استفاده و مصرف تجھیزات و ملزومات مركز -١٩-٧

ارتقاء سطح كیفي خدمات مامایي در مركز از طریق شركت پرسنل در دوره ھاي  -١٩-٨
  . آموزش مداوم

ره ھاي آموزشي مرتبط با خدمات ارائھ شده توسط  پرسنل موظف بھ شركت در دو-١تبصره 
  .آنان مي باشند

نظارت برتھیھ و تنظیم و نگھداري پرونده ھاي پزشكي كلیھ بیماران مراجعھ كننده بھ  -١٩-٩
مركز و بررسي شرح حال مندرج در آن و تذكر بھ مسئولین مربوطھ در صورت تخطي از 

  .موازین علمي و فني
  . اجراي بخشنامھ ھا و دستورالعمل ھاي مصوبنظارت بر حسن -١٩-١٠



تھیھ و تنظیم لیست اعمال انجام شده در مركز و گزارشھاي مربوط بھ سایر  -١٩-١١
  . ماه یكبار و ارسال آن بھ معاونت بھداشت و درمان دانشگاه مربوط٣فعالیتھاي مركز ھر 

 اجرائي و در صورت ابالغ تذكرات فني الزم بھ موسس مركز و پیگیري اقدامات -١٩-١٢
  .تخطي موسس اعالم مراتب بھ معاونت ذیربط

رعایت و اعمال كلیھ قوانین و مقررات و دستورالعملھاي وزارت و موازین علمي  -١٩-١٣
  .و فني ، اسالمي و اخالقي درمركز

  .مسئول مكاتبات مربوطھ با مراجع ذیصالح ، مسئول فني خواھدبود -١٩-١۴
دانشكده /یرادات اعالم شده توسط كارشناسان وزارت یا دانشگاه رفع نواقص و ا -١٩-١۵

  . مربوط
در موارد خاص قبل از پایان یك .( حداقل مدت قرارداد مسئول فني یكسال است-٢تبصره 

  (. مسئول فني مي تواند استعفا دھد٢٠سال با نظر كمیسیون ماده 
سایر مقررات: فصل ھشتم) از آیین نامھ ھا (٢٠ماده   
 تمدید پروانھ ھاي صادره پس از طي مھلت مقرر منوط بھ رعایت ضوابط - ٢٠ ماده

  .موضوع این آئین نامھ و سایر دستورالعمل ھاي وزارت خواھد بود
  . مورد٢٧ از مجموع ٢٠ تا ١موارد 

رعایت آئین نامھ اجرائي قانون طرح انطباق وموازین اسالمي،اخالقي،شئونات حرفھ اي در 
ي استاین مراكز الزام .  

شاغلین مقطع تحصیلي كارشناسي و باالتر رشتھ مامایي این مركز ) از آیین نامھ ھا (٢٢ماده 
موظف بھ رعایت قانون آموزش مداوم جامعھ پزشكي مي باشند و تمدید پروانھ ھاي قانوني 

  .منوط بھ رعایت قانون مذكور و سایر ضوابط وزارت میباشد
سامي پرسنل فني مركز با ذكر مشخصات كامل و ھمچنین نصب ا) از آیین نامھ ھا (٢٣ماده 

مجوز تاسیس و مجوز مسئول فني در سالن انتظار مركز الزامي است و استانداردھاي مربوط 
بھ تابلو، مھر، سرنسخھ، كارت ویزیت و تبلیغات، باید منطبق با مقررات و ضوابط مراجع 

  .ذي صالح قانوني رعایت گردد
نصب اصل مجوز دفتر كار كلیھ ماماھاي شاغل در محل كار ) ھ ھااز آیین نام (٢٤ماده 

  .الزامي است
محتواي پرونده بیماران باید براساس پروتكل دفتر سالمت مادران ) از آیین نامھ ھا (٢٥ماده 

  .وزارت تنظیم گردد
 نگھداري پرونده ھا بھ صورت دستي یا رایانھ اي، حداقل بھ مدت) از آیین نامھ ھا (٢٦ماده

  .پنج سال در مركز الزامي است
تخلفات: فصل نھم) از آیین نامھ ھا (٢٧ماده   
مسئولین فني مركز ازضوابط ومقررات مربوط بھ / درصورتیكھ مؤسس یا مسئول- ٢٧ماده 

الزامات و وظائف خود كھ دراین آئین نامھ پیش بیني شده تخلف نمایند بھ نحو زیر اقدام 
  :خواھد شد

  
دانشكده /تذكر شفاھي با قید موضوع در صورتجلسھ توسط وزارت یا دانشگاه  بار اول –الف 
 ذیربط

دانشكده حداقل بھ فاصلھ یك ماه از اخطار / بار دوم اخطاركتبي توسط وزارت یا دانشگاه -ب
 شفاھي قبلي

دانشكده بھ فاصلھ یك ماه ازاخطار كتبي / بارسوم اخطاركتبي توسط وزارت یا دانشگاه -ج
 قبلي
رصورت تكرار وعدم توجھ بھ تذكرات قبلي اعم از شفاھي وكتبي ، چنانچھ اعمال انجام  د-د

 شده درقالب قانون



 مجمع تشخیص ١٣٦٧مصوب سال ) درامور بھداشتي ودرماني ( تعزیزات حكومتي 
 قانون یاد شده ودرسایر موارد بھ محاكم ١١مصلحت نظام باشد موضوع بھ كمیسیون ماده 

لھ خواھد شدذیصالح قانوني احا .  
 روش اجراي تصمیمات نھایي كمیسیون مذكور وآراء صادره ازسوي مراجع – ١تبصره 

دركمیسیون قانوني مطرح و ... قضائي اعم از تعطیل موقت یا دائم مؤسسھ ، ابطال پروانھ و
  .براي اقدام بھ واحد ھاي ذیربط ابالغ مي گردد

 ومقررات قانوني بوده و موجب ورود  در مواردیكھ عملكرد مركز خالف ضوابط-٢تبصره 
خسارات جسماني و رواني غیر قابل جبران بھ تشخیص و تائید پزشكي قانوني، گردد با تنفیذ 

وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و بدون اعمال مجازات ھاي مندرج دربندھاي 
ركز قابل الف،ب،ج و د در كمیسیون قانوني طرح گردیده وباراي كمیسیون، مجوز تاسیس م

  .لغو موقت خواھد بود
پس از طرح موضوع در محاكم قضایي ) تاسیس( لغو دائم پروانھ بھره برداري-٣تبصره 

  .ذیصالح و از طریق راي كمیسیون قانوني انجام پذیرد
 تبصره بھ استناد قانون تشكیل وزارت بھداشت، درمان و ١٩ ماده و ٢٧این آئین نامھ در 

شكیالت و وظایف وزارت متبوع و قانون مربوط بھ مقررات امور آموزش پزشكي و قانون ت
 و اصالحات آتي آن تھیھ و ١٣٣٤پزشكي و دارویي و موادخوراكي و آشامیدني مصوب سال 

 بھ تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا ٠٢/١٠/١٣٨٧تنظیم گردید و درتاریخ 
  .است
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