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  كاران عزيز، هم
  

ي   پروانهروند تمديد و ارتقاي تسهيل همان طور كه اطالع داريد، مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان با هدف 
ترين تغييرات اعمال شده شامل واگذاري فرآيند به  اصلي. مؤسسات پزشكي اقدام به تغيير اين فرآيند كرده است

رود با  انتظار مي. ي مديريت اطالعات مؤسسات پزشكي است پارچه هاي علوم پزشكي و استقرار سيستم يك گاه دانش
ي   ها و افزايش دقت فرآيند نظارت و تمديد پروانه يند تمديد پروانهجديد، عالوه بر تسهيل و تسريع فرآروند استقرار 

تر در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد تا در  تر و صحيح مؤسسات پزشكي، اطالعات اين مؤسسات به صورت دقيق
از هر چيز جديد بيش ي  سامانهاستقرار كامل و صحيح . ها مورد استفاده قرار گيرد گزاري ها و سياست ريزي برنامه

  . هاي علوم پزشكي سراسر كشور است گاه مستلزم مشاركت مؤثر مديران و كارشناسان محترم دانش
به همين . مستندي كه پيش رو داريد به همين منظور و با هدف كمك به شما در اجراي اين فرآيند تدوين شده است

مخاطبان اصلي . را تسهيل بفرماييدآن منديم با مطالعه و اجراي دقيق اين دستورالعمل، اجراي صحيح  دليل، خواهش
  : اند از اين مستند عبارت

 هاي علوم پزشكي گاه هاي دانش و كارشناسان صدور پروانهرؤسا  •

 هاي علوم پزشكي گاه و كارشناسان نظارت بر درمان دانشرؤسا  •

 هاي علوم پزشكي گاه رؤسا و معاونان درمان دانش •

براي  »و پيراپزشكي ي مؤسسات پزشكي نماي متقاضيان تمديد پروانه راه«عالوه بر اين، مستند ديگري نيز تحت عنوان 
با توجه . راه همين دستورالعمل در اختيار شما قرار گرفته است كمك به متقاضيان تمديد پروانه تدوين شده كه به هم

كنيم عالوه بر قرار  جداً توصيه مينماي مذكور آمده است،  اي از اطالعات مربوط به فرآيند در راه به اين كه بخش عمده
گوي  تا بتوانيد پاسخ خود نيز مفاد آن را با دقت مطالعه فرماييدديد پروانه، نما در اختيار متقاضيان تم دادن راه
   .كنندگان محترم باشيد هاي مراجعه پرسش

هاي مركز نظارت و  اداره امور پروانهنهاد يا انتقاد در مورد فرآيند، لطفاً با  در صورت وجود هر گونه پرسش، پيش
بدون شك . تماس حاصل فرماييد )021( 66709087ي تلفن  شمارهاعتباربخشي امور درمان معاونت سالمت، به 

اميدواريم با مشاركت . تر اين فرآيند كمك كند تواند ما را در ارتقاي هر چه بيش مند شما مي هاي ارزش نمايي راه
  .وطنان عزيزمان باشيم شما شاهد ارتقاي كيفيت خدمات عرضه شده به هماثربخش 

  
  

  اعتباربخشي امور درمان مركز نظارت وهاي  پروانهامور ي  اداره
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت سالمت

  87ارديبهشت 
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 ي روند تمديد خالصه - 1

  
 هاي متقاضي مسؤوليت -1-1

  
 اي نامه گاه و دريافت فرم اطالعات شناس هاي معاونت درمان دانش ي صدور پروانه مراجعه به اداره •

هاي مؤسسه و  مشخصات مؤسسان، مشخصات ملكي مؤسسه، بخش(اي  نامه فرم اطالعات شناس تكميل
 و امضا و مهر آن ) مسؤوالن فني

 ي مدارك الزم اعالم شده تهيه •

 ) ها ي صدور پروانه اداره(گاه  تحويل فرم اطالعات و مدارك به معاونت درمان دانش •

 
  گاه هاي دانش مسؤوليت -1-2

 
  اي و مدارك ارائه شده  نامه بررسي صحت مندرجات فرم اطالعات شناس •
 كرد مؤسسه  ي نظارتي در خصوص عمل نظريهاعالم  •

 ي كارشناسي در خصوص تمديد پروانه اعالم نظريه •

  الكترونيك معاونت سالمت) پورتال(ي درگاه  ورود اطالعات در سامانه •
  تمديد پروانه با زدن مهر تمديد روي آن •

 
  تمديد پروانه مراحل -2
  

ي  درماني با توجه به مقتضيات منطقه -گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانش: رساني اطالع -2-1
نسبت به ...) گاه، آگهي عمومي، نشريات محلي و  سايت دانش(تحت پوشش، به روش مناسب 

مراحل شامل مدارك الزم و (ي مؤسسات پزشكي  رساني الزم در خصوص فرآيند تمديد پروانه اطالع
ي  نماي متقاضيان تمديد پروانه راه«رساني از  شود براي اطالع توصيه مي. كند اقدام مي) انجام كار

ها قرار داده شده  گاه راه همين دستورالعمل در اختيار دانش كه به هم-» مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي
توانند با چاپ  ها مي گاه دانش. استفاده شود -استرسي  معاونت سالمت نيز قابل دستو از طريق سايت 

گاه بايد فرم اطالعات  چنين دانش هم. نماي فوق، آن را در اختيار متقاضيان قرار دهند و تكثير راه
ها  اي مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي را به روش مناسب در اختيار متقاضيان تمديد پروانه نامه شناس

  . رسي است ت قابل دستاين فرم نيز از طريق سايت معاونت سالم .قرار دهد

اي مؤسسات پزشكي و  نامه ي اطالعات شناس متقاضيان تمديد پروانه فرم تكميل شده -2-2
گاه علوم  هاي دانش راه ساير مدارك مورد نياز در اختيار كارشناس صدور پروانه پيراپزشكي را به هم

ؤسسه روي آن ثبت شده ي مؤسسان رسيده و مهر م فرم بايد به امضاي نماينده. دنده پزشكي قرار مي



  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان -معاونت سالمت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  12از  4ي  صفحه  )ها پروانه صدوري كارشناسان  ويژه(ي مؤسسات پزشكي  پروانهدستورالعمل تمديد 

 
1شكل   

 
 2كل ش

اي براي  نامه فرم اطالعات شناس 1براي مؤسساتي كه بيش از هفت مؤسس دارند، از پيوست . باشد
 .شود ثبت مشخصات ديگر مؤسسان استفاده مي

و انطباق مندرجات فرم با مدارك ارائه شده  صحت مندرجات فرم وها  كارشناس صدور پروانه -2-3
نام درج فرم را با رت كامل بودن مدارك، قسمت تعيين شده روي را بررسي و در صوها  متن پروانه

  .كند و تاريخ امضا ميخود 
گاه اقدام  ي نظارت معاونت درمان دانش ي اداره اخذ نظريهبه ها نسبت  كارشناس صدور پروانه -2-4

همين  3بخش (كرد مؤسسه  ارزيابي عملي نظارت بر درمان با در نظر گرفتن معيارهاي  اداره. كند مي
ها اعالم  ي صدور پروانه ي مؤسسه را به اداره موافقت يا مخالفت خود با تمديد پروانه) دستورالعمل

يا كارشناس مسؤول اين اداره، نظر موافق رييس ي نظارت بر درمان،  در صورت موافقت اداره .كند مي
بديهي  .كند درج و فرم را امضا مياي  نامه را روي قسمت تعيين شده در فرم اطالعات شناساين اداره 

موافقت ي نظارت بر درمان، تمديد پروانه تا زمان رفع اشكاالت و جلب  است در صورت مخالفت اداره
 .پذير نخواهد بود اين اداره امكان

هاي درمان  ونتي معا با توجه به تنوع موجود در ساختار و اندازه: تذكر
ي استعالم  هاي علوم پزشكي، طراحي اين بخش فرآيند و نحوه گاه دانش
ي معاونت درمان  بر عهدهي نظارت بر درمان  ها از اداره ي صدور پروانه اداره
 .هاست گاه دانش

ها  ي نظارت، كارشناس صدور پروانه ي اداره نظريهاعالم پس از  -2-5
معاونت ) پورتال(درگاه الكترونيك ي  نسبت به ورود اطالعات به سامانه

 :كند اقدام ميبه روش زير مان و آموزش پزشكي سالمت وزارت بهداشت، در

  افزار  با استفاده از نرمها  كارشناس صدور پروانه -2-5-1
Internet Explorer ) با وارد كردن نشاني ) به باال 6.0ويرايش

http://port.health.gov.ir  در قسمتAddress Bar،  وارد درگاه
شود و نام كاربري و رمز عبور تخصيص داده شده از طرف  ميالكترونيك معاونت سالمت 
 .كند ي باز شده وارد مي معاونت سالمت را در پنجره

ها از طريق منوي  پس از ورود به سايت اصلي، كارشناس صدور پروانه -2-5-2
» مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان«سمت راست صفحه وارد سايت 

ي مؤسسات پزشكي و  پروانه«) لينك(از طريق پيوند و سپس ) 1شكل (
ي  وارد صفحه) كه در ستون سمت راست صفحه قرار دارد(» پيراپزشكي

 .)2شكل ( شود ت پزشكي و پيراپزشكي ميي مؤسسا پروانه
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توان از نشاني  ي مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي مي ي پروانه براي ورود مستقيم به صفحه: 1 تذكر
http://port.health.gov.ir/acn/license   استفاده كردنيز.  

و  Netscape Navigatorيا  Mozilla Firefoxهاي مرورگر ديگر مانند  برنامهبا توجه به اين كه : 2تذكر 
  .اين سايت نيستند، لطفاً از اين مرورگرها استفاده نفرماييدغيره قادر به حمايت از امكانات 

ي  نامه شناس«به همين روش، از طريق همين صفحه به قسمت ها  كارشناس صدور پروانه -2-5-3
داري اطالعات  اين صفحه محل ورود و نگه .شود وارد مي» پزشكي و پيراپزشكيمؤسسات 

 .مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي است

راي ، يك فرم الكترونيك ب»جديد«ها با كليك روي پيوند  در اين قسمت، كارشناس صدور پروانه -2-5-4
در اين فرم، اطالعات مورد نياز . )3شكل ( كند ميو آن را تكميل باز  ورود اطالعات متقاضي،

اي مؤسسات پزشكي و  نامه عمدتاً اطالعاتي هستند كه با استفاده از فرم كاغذي اطالعات شناس
ي  ها بايد از متن پروانه اطالعات آني كه يدر مورد فيلدها. اند پيراپزشكي از متقاضي دريافت شده

  .)4شكل ( تأسيس وارد شوند، در متن فرم الكترونيك توضيح داده شده است

 

     
 

ي  ، به سه سؤال نهايي در مورد تمديد پروانه)5شكل ( ها در پايان فرم كارشناس صدور پروانه -2-5-5
 :دهد پاسخ مي» خير«و » بله«هاي  ي متقاضي با استفاده از گزينه مؤسسه

 
 .مدارك مورد نياز براي تمديد پروانه كامل است •

 .مدارك پيوست مورد تأييد است صحت مندرجات فرم بر اساس •

 .تمديد پروانه بالمانع است •

  
به سؤال سوم تنها در صورتي است بديهي 

شود كه عالوه بر مثبت  پاسخ مثبت داده مي
ي  ي اداره بودن پاسخ دو سؤال اول، نظريه

نظارت بر درمان نيز مبني بر موافقت با 
ي نظارت بر درمان، كارشناس صدور  در صورت عدم موافقت اداره. تمديد پروانه اخذ شده باشد

... ي  ي شماره به استناد نامه :مثالً(با ذكر مستندات ارت بر درمان را ي نظ ي اداره ها عين نظريه پروانه

 
  

3شكل 4شكل 

 
 5شكل
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ي كارشناس صدور  نظريه«قسمت در ) ...ي نظارت بر درمان در خصوص تخلف  اداره... مورخ 
  . )6شكل ( كند درج مي» ها پروانه

  
 

فرم » تأييد«ي  ها پس از اطمينان از كامل بودن فرم با كليك روي دكمه كارشناس صدور پروانه -2-5-6
منتقل ) گاه تأييد رييس دانش(ي بعدي  در اين مرحله، فرم به صورت خودكار به مرحله. بندد را مي

 .شود مي

  
ي مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي، لطفاً به نكات زير توجه  نامه شناسدر مورد تكميل فرم الكترونيك 

  :فرماييد
ي مؤسسات  مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي بايد براي كليهي  نامه فرم الكترونيك شناس •

ها مورد تأييد قرار بگيرد يا خير، تكميل  متقاضي تمديد پروانه، صرف نظر از اين كه تقاضاي آن
 .شود

هاي تأسيس مؤسسه و مسؤوالن فني ثبت  بايد كامالً بر اساس مندرجات پروانهي اطالعات  كليه •
ي مؤسسه و وضعيت فعلي آن و يا اشتباهي در متن  در صورتي كه مغايرتي بين پروانه. شود

در (ها وجود داشته باشد، ضروري است ابتدا نسبت به اصالح آن به نحو مقتضي  پروانه
و اعمال آن در پروانه اقدام و سپس ) 20ي  وني مادهصورت لزوم، از طريق كميسيون قان

هاي  بديهي است در صورت لزوم، برگزاري سريع تر كميسيون .اطالعات در سامانه وارد شود
س مورخ /101109/8ي  ي شماره نامه براي رسيدگي به اموري كه طبق بخش 20ي  ماده

شكاالت احتمالي قبل از تمديد تواند به رفع ا ها تفويض شده است، مي گاه به دانش 8/11/84
 . ها كمك كند پروانه

هاي نوع مؤسسات بر اساس حروف الفبا  گزينه، »نوع مؤسسه«ي  كه در خانهبا توجه به اين  •
سيس دقت أت ي مطابق با متن پروانه ها، گزينهسسه از بين ؤدر انتخاب نوع م ،تنظيم شده است

ي  مؤسسه«مختلف كالً تحت عنوان به ويژه، مؤسسات تصويربرداري  .يديكافي بفرما
: براي مثال. اند و نوع خدمت هر مؤسسه در مقابل آن در پرانتز آمده است آمده» تصويربرداري

  .)يو سونوگراف يولوژيراد(ي تصويربرداري  و مؤسسه) يآرآ ام(ي تصويربرداري  مؤسسه

 
 6شكل
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تشخيص امور مؤسس يا مؤسسان توسط كميسيون قانوني تاريخ تأييد صالحيت «در فيلد  •
هاي تأسيس ممكن است بيش از يك تاريخ  ، با توجه به اين كه در بعضي از پروانه»پزشكي

 .وجود داشته باشد، لطفاً اولين تاريخ ذكر شود

ي معتبر از  نامه نامه يا رضايت در صورت استيجاري بودن مكان مؤسسه، ضروري است اجاره •
 .ي در آن مكان از مؤسسان اخذ شودي فعاليت درمان مالك مبني بر رضايت از ادامه

 
ها مهر تعيين تاريخ اعتبار پروانه  كارشناس صدور پروانه، موافقت با تمديد پروانه در صورت -2-6

زند و آن را براي امضا براي رييس  ي متقاضي تمديد مي ي مؤسسه روي پروانه -تاريخبدون درج –را 
مهر تعيين تاريخ اعتبار  .)درج خواهد شد 11-2بند مطابق و تاريخ در مراحل بعدي ( فرستد گاه مي دانش

گاه و با متن  آهنگي با حراست دانش است كه با هم) و با رنگ سبز(متر  سانتي 10در  2مهري با ابعاد 
 :شود ثابت زير تهيه مي

 

  
 

به استثناي د، شو تمديد مي گاه ماه از روز امضاي رييس دانش 24ي مؤسسات به مدت  ي كليه پروانه
  :موارد زير

 . است ماه 12ها  كه مدت تمديد اعتبار آن 3ي  هاي درجه بيمارستان •

ي  نامه آيين 13ي  ماده 7ي  تبصرهداراي مجوز مطب به استناد ها  مؤسساتي كه مسؤوالن فني آن •
ي مطب  ها تا پايان اعتبار پروانه كه مدت تمديد اعتبار آنهستند ي تأسيس مطب  قانون اجازهاجرايي 
  .است) ي مؤسسه حداكثر تا تاريخ اعتبار پروانه(ايشان 

  : نندكتهيه ) و با رنگ قرمز(با متن زير ها مهر دومي  گاه ضروري است دانشرد، ابراي اين مو
  

  
  

بر اساس متن (» زير استاندارد«يابي  ي ارزش هاي داراي درجه ي بيمارستان پروانهبديهي است : 2تذكر 
  .يابي تمديد نخواهد شد ي ارزش تا زمان كسب حداقل درجه) فرم الكترونيك

   

آموزش  وظايف وزارت بهداشت، درمان و قانون تشكيالت و 12ي  به استناد ماده
  .تمديد شد        تا تاريخ     تاريخ از پزشكي، اين پروانه 

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكياز طرف

آموزش  ووظايف وزارت بهداشت، درمان  قانون تشكيالت و 12ي  به استناد ماده
  .تمديد شد ماه 24 به مدت    در تاريخ پزشكي، اين پروانه 

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكياز طرف



  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان -معاونت سالمت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  12از  8ي  صفحه  )ها پروانه صدوري كارشناسان  ويژه(ي مؤسسات پزشكي  پروانهدستورالعمل تمديد 

ها مخالفت با تمديد پروانه باشد، مراتب با ذكر  ي صدور پروانه ي اداره در صورتي كه نظريه -2-7
  . شود ها به متقاضي اعالم مي اشكاالت و اقدامات الزم براي رفع آن

هاي علوم  گاه ها از طرف مقام وزارت به رؤساي دانش با توجه به تفويض حق امضاي پروانه -2-8
ي  ها مورد تأييد اداره هايي را كه تمديد آن گاه پروانه ني، رييس دانشدرما -پزشكي و خدمات بهداشتي

ي روي  ، محل تعيين شدهديد صالحهاي معاونت درمان قرار گرفته مالحظه و در صورت  صدور پروانه
بديهي است با توجه به اين كه . كند مهر را از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امضا مي

از طرف (را ها  ي پروانه كليهوي بايد شخصاً گاه تفويض شده است،  رييس دانش حق امضا به شخص
 .و امكان تفويض امضا را نخواهد داشتامضا كند ) وزير

گاه يا يكي از كارشناسان يا مديران مورد اعتماد كامل  پس از امضاي پروانه، رييس دانش -2-9
گاه، وارد درگاه  ايشان با استفاده از نام كاربري و رمز عبور اختصاص داده شده به رييس دانش

با توجه به ). همين دستورالعمل 3-5-2تا  1-5-2مطابق بندهاي (شود  الكترونيك معاونت سالمت مي
كه شود  ديده ميفهرست مؤسساتي تنها در اين صفحه، گاه،  ي رييس دانش استفاده از نام كاربري ويژه

گاه  ها رسيده و منتظر ثبت نظر نهايي رييس دانش ي صدور پروانه ها به تأييد اداره ي آن تمديد پروانه
 ). 7شكل (است 

 

 
 

و شود  ي رد و تأييد مي با كليك روي نام مؤسسه وارد صفحهي وي  گاه يا نماينده رييس دانش -2-10
ي  تا نسبت به درج وضعيت تأييد و رد تقاضاي تمديد پروانهكند  كليك مي» رد مورد/تأييد«روي پيوند 

 ). 8شكل (مؤسسه اقدام كند 

  
 

 8شكل

 
 7شكل



  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان -معاونت سالمت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  12از  9ي  صفحه  )ها پروانه صدوري كارشناسان  ويژه(ي مؤسسات پزشكي  پروانهدستورالعمل تمديد 

ي وي، بسته به تصميم اخذ شده در خصوص  گاه يا نماينده ي جديد، رييس دانش در صفحه -2-11
را انتخاب و در صورت نياز به » معلق«يا ، »رد شده«، »تأييد«ي  اعتبار پروانه، يكي از سه گزينهتمديد 

 :)9شكل (زند  ي تأييد را مي و دكمهكند  يمثبت درج هر گونه توضيح، آن را در محل تعيين شده 

 

 
  

با ( گاه رسيده باشند شود كه به امضاي رييس دانش براي مواردي انتخاب مي» تأييد«ي  گزينه •
گيرد كه  شمار مؤسساتي قرار ميبانك اطالعاتي وزارت بهداشت در اين كار، نام مؤسسه در 

دليل، ضروري است رؤساي محترم به همين . ها رسماً تمديد شده است ي آن اعتبار پروانه
 .)ها دقت كافي را در اجرا يا تفويض اين مرحله به خرج دهند گاه دانش

 .ها را رد كرده باشد گاه آن شود كه رييس دانش براي مواردي انتخاب مي» رد شده«ي  گزينه •

ته گاه تصميم گرف شود كه به هر دليلي، رييس دانش براي مواردي انتخاب مي» معلق«ي  گزينه •
ها را تأييد نكند تا زمان ديگري كه شرايط  آن) مثالً تا زمان رفع يك مشكل خاص( فعالًاست 

گاه يا  در اين حالت، رييس دانش). مثالً پس از رفع مشكل(براي تأييد فراهم شده باشد 
» توضيح«ي وي، توضيحات مربوط به اقدامات الزم براي رفع اشكال را در قسمت  نماينده

چنان  ، تقاضا همشرايطدر اين . گيري الزم براي رفع آن انجام شود كند تا پي ت ميثب) 9شكل (
رد باقي /ي تأييد صفحهدر فهرست ) گيري نهايي مبني بر تأييد يا رد تا زمان درج تصميم(

  .خواهد ماند

 ي مؤسسه در تأييد تمديد پروانهتاريخ (ي وي، تاريخ تمديد پروانه  گاه يا نماينده رييس دانش -2-12
) همين دستورالعمل 6-2نگاه كنيد به بند (را در محل تعيين شده روي مهر تمديد اعتبار  ) فرم الكترونيك

 . كند درج مي

ي صدور  به ادارهبه متقاضي را براي تحويل ي تمديد اعتبار شده  پروانهگاه  دفتر رياست دانش -2-13
 .كند ها ارسال مي پروانه

 
 9شكل



  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان -معاونت سالمت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  12از  10ي  صفحه  )ها پروانه صدوري كارشناسان  ويژه(ي مؤسسات پزشكي  پروانهدستورالعمل تمديد 

  كرد مؤسسه ي نظارت در خصوص عمل استعالم از اداره - 3
  

كرد مؤسسه  ي نظارت در خصوص عمل ي اداره همين دستورالعمل ذكر شد، اخذ نظريه 4-2در بند همان طور كه 
با توجه به اين . گيري در خصوص تمديد يا عدم تمديد پروانه ضروري است و استفاده از اين نظريه براي تصميم

اند و در زمان  تمديد شده 1/4/87تا تاريخ و پيراپزشكي ي مؤسسات پزشكي  ي كليه كه در حال حاضر، پروانه
 با توجه به سوابق نظارتي وي نظارت  ي اداره نظريهامكان بازديد جديد از مؤسسات وجود ندارد،  ،مانده باقي

 مواردي). اند آمدهي همين بخش  ادامهترين معيارهاي ارزيابي در  مهم( شود ي قبلي اعالم مي هاي انجام شدهبازديد
گاه  كاري الزم را با دانش يا همكرده كوتاهي  ها سسه نسبت به رفع آنؤماند و  كه كتباً به موسسه اعالم شده

ي أي مراجع قضايسسه بر اساس رؤمچنين، در صورتي كه  هم. دنگيرتوجه ويژه قرار مورد بايد نداشته است 
در هر حالت، در صورت مخالفت  .بود خواهدمنوط به اجراي حكم پروانه تمديد  ،باشدشده صالح محكوم  ذي

ها اعالم  ي صدور پروانه ي اين اداره بايد كتباً و با ذكر مستندات به اداره ي نظارت با تمديد پروانه، نظريه اداره
  .شود

  

  
  
  
  

  كرد مؤسسه معيارهاي ارزيابي عمل
  :اند از نظارت قرار گيرند، عبارتي  كرد مؤسسه بايد مورد توجه اداره هايي كه در ارزيابي عمل ترين سرفصل مهم
  رعايت حقوق بيمار •
  )بر اساس بازديدهاي انجام شده از مؤسسه و شكايات مردمي(ي تأسيس  رعايت ساعت كاري مطابق با پروانه •
 )مردميسسه و شكايات ؤهاي انجام شده از ماساس بازديد بر(قانوني  هاي مصوب و رعايت تعرفه •
  سسهؤها، تبليغات م تابلوها، سرنسخهمقررات مربوط به رعايت  •
  كننده راه عدم وجود تبليغات گم •
ترتيب اثر دادن به  سسه وؤاطالعات درخواستي، شركت در جلسات، رفع نواقص م ي ارائه ي گاه در زمينه كاري با دانش هم •

  گاه  شفاهي دانش تذكرات كتبي و
  سسهؤدر ساعات قانوني فعاليت م پذيرش بيمار •
  يسأست ي ها مطابق با پروانه بخشفعال بودن  •
  )أسيست ي يا مغاير با پروانه ها و قوانين و نامه ، بخشها نامه ينيمغاير با آ( عدم انجام اعمال غير مجاز •
  )...ت علمي تمام وقت غير مجاز به فعاليت وأفاقد مدرك تحصيلي متناسب، هي( كارگيري نيروي انساني غير مجاز هعدم ب •
  سسه ؤمول فني در ؤحضور مس •
  گاه بخش ها بدون اطالع دانش عدم اعمال تغييرات در فضاها و •
  وضعيت بهداشتي مناسب  •
بر اساس بازديدهاي انجام شده از مؤسسه و ( سسه در اين زمينهؤممسؤوالن گيري  سالم بودن تجهيزات پزشكي و پي فعال و •

 )شكايات مردمي
 )يربرداريسسات تصوؤم ي ويژه( رعايت قانون حفاظت در برابر اشعه •



  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان -معاونت سالمت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  12از  11ي  صفحه  )ها پروانه صدوري كارشناسان  ويژه(ي مؤسسات پزشكي  پروانهدستورالعمل تمديد 

  موارد متفرقه -4
  

به غير از (هاي تأسيس يا مسؤوالن فني مؤسسه  در صورت مفقود شدن اصل پروانه -4-1
آرآي و مؤسسات پرتوپزشكي نظير راديولوژي،  بيمارستان، مركز جراحي محدود، مراكز ام

، )شود اي كه توسط مركز نظارت و اعتباربخشي صادر مي اسكن، پرتودرماني، پزشكي هسته تي سي
بر اساس بند (بندي تمديد  زمانمطابق با  ها مثني صادر و تاريخ اعتبار آنهاي ال پروانهضروري است 

  .شوددرج ) همين دستورالعمل 2-6
معاونت ، زدن مهر وجود نداشته باشدسسه محل كافي براي ؤم ي در صورتي كه در پروانه -4-2

نسبت به صدور ، )ي معمول تمديد پروانه به غير از هزينه( گاه بايد بدون اخذ وجه اضافه درمان دانش
همين  6-2بر اساس بند (مطابق با زمان بندي تمديد را اقدام و تاريخ اعتبار آن  ي جديد پروانه

  .كنددرج ) دستورالعمل
  
  ليست مدارك الزم براي تمديد پروانه چك -5

 
  ي تأسيس اصل پروانه 
  ي مسؤوالن فني مؤسسه اصل پروانه 
  مسؤوالن فني مطب معتبر ي پروانه 
براي (براي هر مسؤول فني به تفكيك بانكي يك فقره فيش  تأسيس و ي براي پروانهبانكي يك فقره فيش  

  )در مجموع بايد چهار فقره فيش تهيه شودداشته باشد، نفر مسؤول فني سه اگر يك مؤسسه مثال، 
 اي نامه اطالعات شناسي  تكميل شدهفرم  

 ها به نام مؤسسان نيست ؤسساتي كه سند آني م ي معتبر از مالك براي كليه نامه نامه يا رضايت اجاره 

گاه علوم پزشكي براي مراكز  هاي پزشكي دانش ي تأييديه از مركز مديريت حوادث و فوريت ارائه 
 آمبوالنس خصوصي

   



  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان -معاونت سالمت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  12از  12ي  صفحه  )ها پروانه صدوري كارشناسان  ويژه(ي مؤسسات پزشكي  پروانهدستورالعمل تمديد 

  هاي الزم براي تمديد هاي حساب فيش مبالغ و شماره -6
  

 )ريال(ي مسوول فني  مبالغ الزم براي تمديد پروانه )ريال(ي تأسيسمبالغ الزم براي تمديد پروانه نوع پروانه 

  تهران  نوع مؤسسه 
هايشهر
  گاهي دانش

  تهران  ساير شهرها
شهرهاي 

  گاهي دانش
  ساير شهرها

 
  بيمارستان

  
750000  380000  280000  80000  63000  47000  

گاه، مركز جراحي درمان
محدود، مركز 

ي  تصويربرداري، مؤسسه
  درمان سوءمصرف مواد

310000  220000  150000  310000  220000  150000  

ساير مؤسسات 
  پيراپزشكي

80000  47000  31000  63000  47000  15000  

  
  2173319007002 :تأسيس ي حساب فيش تمديد پروانه ي شماره •
 2173319008000 :فني مسؤول ي حساب فيش تمديد پروانه ي شماره •

 )1458كد (شهرك قدس  ي شعبه) سيبا(حساب بانك ملي به قابل واريز  •
 

  
هيأت وزيران، ابالغي  29/11/86هـ مورخ 39084ت/194109ي  ي شماره نامه هاي فوق به استناد تصويب مبالغ تعرفه :تذكر مهم

بديهي است در . ها در اين دستورالعمل درج شده است گاه معاون اول محترم رييس جمهور، و به منظور تسهيل كار دانش
  .هاي فوق فاقد اعتبار خواهند بود گزين، مبالغ تعرفه نامه يا دستورالعمل جاي ه تصويبصورت صدور هر گون


