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  ARTآئین نامه تاسیس مراکز تخصصی درمان ناباروري 
  : تعاریف ) فصل اول

  Assisted Reproductive Technology (ART)مرکز تخصصی درمان ناباروري که بـه اختصـار   ـ 1ماده   

) شستشـو و تزریـق اسـپرم بـه داخـل رحـم      ( IUIگردد که با روشهایی مانند  شود به مرکزي اطالق می گفته می

IVF )لقاح خارج از رحم (GIFT )       گذاشتن اسپرم شستشو داده شـده و تخمـک بـه ثلـث خـارجی لولـه رحـم (

ZIFT )گذاشتن تخمک لقاح شده به ثلث خارجی لوله رحم (TEF )    انتقال جنینی به ثلـث خـارجی لولـه رحـم (

منظـور درمـان   میکروانجیکشن، انجماد جنین و انجام اعمـال الپاراسـکوپی بـراي افـزایش قابلیـت بـاروري بـه        

نماید و بیمار حداکثر ظرف چند سـاعت قـادر بـه تـرك مرکـز       نمایند اقدام می بیمارانی که به مرکز مراجعه می

  .خواهد بود

مسئولیت تولد نوزاد سالم و رسیده نیز به عهده مرکز است و لذا مراکز تخصصی درمان نابـاروري   ـ1تبصره   

(ART) ی زایمان و نوزادان ارتباط داشته باشدبایستی با یک مرکز ارائه خدمات تخصص.  

/ و به دانشـگاه  » وزارت«در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ـ2تبصره   

و به کمیسیون تشـخیص امـور پزشـکی    » دانشکده/دانشگاه«دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 1334مصوب سال  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی 20موضوع ماده 

گفتـه  »هـاي قـانونی   پروانـه «مسـئوالن فنـی   هـاي تاسـیس و    و به پروانـه » کمیسیون قانونی«) با اصالحات بعدي(

  .شود می

مدارك تحصیلی دانش آموختگان خـارج از کشـور در کلیـه مقـاطع یـاد شـده بایـد بـه تاییـد وزارت           ـ2ماده   

هاي  در مورد دانش آموختگان سال(آوري  قیقات و فنبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تح

  .رسیده باشد) گذشته
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باشـند کـه از طریـق وزارت پـس از تصـویب       هاي قانونی می تاسیس و مسئول فنی پروانه هاي  پروانهـ 3ماده   

  .گردد کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر مرکز صادر می

صالحیت بر اساس مفاد منـدرج در ایـن آئـین نامـه فقـط پروانـه       براي هر متقاضی واجد شرایط و  ـ  3تبصره   

  .شود تاسیس یک مرکز صادر می

  : نحوه تاسیس ) فصل دوم

از کمیسـیون  ) پروانه تأسیس(تاسیس مرکز تخصصی درمان ناباروري منوط به کسب موافقت اصولی ـ 4ماده   

مـه اقـدام بـه بررسـی و صـدور پروانـه       نا قانونی وزارت بوده که بـا رعایـت قـوانین مصـوب و مفـاد ایـن آیـین       

  .برداري خواهند نمود بهره

  .مرکز تخصصی درمان ناباروري بایستی حداقل استانداردهاي درمانگاهها را داشته باشد ـ1تبصره   

بـرداري صـرفاً بـا درخواسـت و موافقـت       پیشـنهاد اعطـاي موافقـت اصـولی و صـدور پروانـه بهـره        ـ 2تبصره   

  .باشد ی قابل طرح در کمیسیون قانونی میهاي علوم پزشک دانشگاه

نفـر باشـند کـه حضـور متخصـص زنـان و        3متقاضیان تاسیس مرکز تخصصی ناباروري بایـد حـداقل   ـ 5ماده   

طبـق ضـوابط   ) بیوشـیمی  Ph.Dیـا  (و متخصص آزمایشگاه بالینی  ARTزایمان دور دیده، متخصص آزمایشگاه 

  .قید شده در ایین آیین نامه ضروري است

آزمایشگاه بالینی را داشته باشد فرد سوم میتوانـد از   ARTصره ـ اگر فردي تخصص الزم براي آزمایشگاه  تب  

  .سایر گروه پزشکی باشد

  .شود که داراي شرایط ذیل باشند ـ اجازه تاسیس مرکز تخصصی ناباروري به اشخاصی داده می6ماده   

  .تابعیت جمهوري اسالمی ایران) الف  

تسلیم گـواهی سـوء پیشـینه و عـدم اعتیـاد بـه       (شینه کیفري موثر و اعتیاد به مواد مخدر نداشتن سوء پی) ب  

  )موادمخدر در زمان درخواست همکاري با مرکز تخصصی درمان ناباروري براي کلیه کارکنان الزامی است
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  : دارا بودن مدارك تحصیلی زیر ) ج  

داخلـی و  (در یکی از مراکز مجهز مورد قبول  ـ تخصص زنان و زایمان داراي بورد تخصصی که حداقل یکسال  

وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دوره عملـی درمـان نابـاروري را گذرانیـده و گواهینامـه         ) خارجی

  .مربوطه را اخذ کرده باشد

هاي علوم پایه پزشکی، ژنتیک پزشکی، جنین شناسی و  در یکی از رشته Ph.D : ARTـ تخصص آزمایشگاه   

بیولوژي که حداقل یکسال در یکی از مراکز مجهـز داخلـی و خـارجی مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و        

کـرده   اخـذ گذرانیـده و گواهینامـه مربوطـه را     آموزش پزشکی دوره عملی وآزمایشگاهی درمـان نابـاروري را  

  .باشد

اندازي و  طبق دستورالعمل تأسیس، راه(هاي مرتبط با موسسین آزمایشگاه بالینی  را بودن یکی از تخصصـ دا  

  . بیوشیمی Ph.Dیا ) هاي تشخیص طبی اداره امور آزمایشگاه

نماینـد در صـورتی    ـ نهادها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجـه عمـومی اسـتفاده مـی    1تبصره   

اي تاسیس مرکز نمایند که داراي مجوز صادره با توجه به مفاد این آیین نامه و همچنـین، اجـازه   توانند تقاض می

  .تاسیس موسسات پزشکی قید شده باشند

هـاي تعـاونی خـدمات     هـا و شـرکت   ـ کلیه بیمارستانها، مراکز جراحـی محـدود و سـرپایی، کلینیـک    2تبصره   

را بنمایـد مشـروط بـه     ARTزایش بخش درمان نابـاروري  توانند درخواست تاسیس و اف بهداشتی ـ درمانی می 

بینی شده در این آئـین نامـه ضـمناً جهـت بیمارسـتانهاي       معرفی موسسین، مسئولین فنی و رعایت ضوابط پیش

  .دولتی نیاز به معرفی موسس طبق ضوابط این آئین نامه نیست

معتبر در همان شهر مورد تقاضا داشته موسسین و سایر کادر پزشکی و پیراپزشکی بایستی پروانه  ـ3تبصره   

  .باشند
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ضـمناً  . شود به موسسان مرکز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک پروانه تاسیس داده نمیـ 4تبصره   

. تواند بطور همزمان موسس یک مرکز تخصصی درمان ناباروري و مسئول فنی مرکز دیگـر باشـد   یک نفر نمی

  .نوبت کاري مسئولیت فنی مرکز مربوط را تقبل نمایندموسسین بایستی حداقل براي یک 

شخصیت حقوقی بایستی داراي اساسنامه تایید شده از سوي مراجع ذیصالح قـانونی بـوده و در آن    ـ  5تبصره   

ارگان، تشکیالت، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحـوه انتخـاب آن، منـابع مـالی، شـرایط عضـویت و       

معرفی          ینی شده باشد و همچنین باید فرد یا افراد واجد شرایطی را بعنوان موسس ب نحوه انحالل آن پیش

  .نمایند

احراز صالحیت موسسان و همچنین مسئوالن فنی بر اساس شرایط منـدرج در ایـن آئـین نامـه بـه       ـ  6تبصره   

  .باشد عهده کمیسیون قانونی می

ی مرکز نیز باشـند و یکـی از آنهـا فـوت نمایـد، وراث او      ـ در مواردیکه موسسین مرکز مسئولین فن  7تبصره   

توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفـی مسـئول یـا مسـئوالن فنـی واجـد شـرایط از         می

اعتبار این پروانه به مدت دو سـال خواهـد   . دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند

بمحض دریافت گواهی حصر وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت بـه معرفـی شـخص و یـا      بود و وراث مکلفند

  . اشخاص واجد شرایط قانونی، بعنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت موسسه تعطیل خواهد شد

  : برداري، انتقال، تعطیل  بهره) فصل سوم

باشـد کـه نیازمنـد معرفـی      مـی ) صبح و عصـر (ري زمان فعالیت مراکز تخصصی ناباروري دو نوبت کا ـ7ماده   

  .مسئول فنی جداگانه براي هر نوبت کاري است

شروع بکار و فعالیت مرکز منوط به دارا بودن تجهیزات موردنیـاز و معرفـی مسـئوالن فنـی و سـایر       ـ8ماده   

و کـافی بـودن    باشد، پس از احراز صالحیت اشخاص فـوق  هاي کاري می افراد فنی جویاي کار جهت کلیه نوبت

  .برداري داده خواهد شد تجهیزات و فضاي فیزیکی توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهره
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کلیه مراکز تخصصی ناباروري موظفند در زمان تمدید پروانه تأسـیس و مسـئولین فنـی، مفـاد ایـن       ـ1تبصره   

فنـی مرکـز بـر اسـاس قـانون      هـاي تاسـیس و مسـئولین     در ضمن تمدید پروانه. دستورالعمل را رعایت نمایند

  .آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط آن خواهد بود

ضوابط و حداقل استانداردهاي فیزیکی، فنـی، سـاختمانی، تجهیـزات دسـتگاهها و نیـروي انسـانی        ـ  2تبصره   

هـاي علـوم    موردنیاز مراکز نسبت به تعداد بیمار پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و بـه دانشـگاه  

  .شکی ابالغ خواهد شدپز

مسئولین فنـی و کـادر   (کادر فنی % 50برداري، معرفی حداقل  براي شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره ـ9ماده   

از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویاي کار مورد تایید دانشگاه که در مراکز دولتـی  ) گروه پزشکی

  .هاي کاري ضروري است راي تمامی نوبتو خصوصی هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند ب

مسئولین پذیرش مراکز تخصصی نابـاروري بایسـتی از بـین افـراد جویـاي کـار رشـته کـاردانی یـا           ـ10ماده   

ــوند    ــی ش ــاب و معرف ــکی، انتخ ــدارك پزش ــارگیري   . (کارشناســی م ــافی، بک ــب ک ــودن داوطل ــورت نب در ص

  )التحصیالن پرستاري بالمانع است فارغ

روز بـیش از دو نوبـت کـاري در     تواننـد در شـبانه   الن فنی و همکاران فنی مراکز ناباروري نمیمسئو ـ11ماده   

  .مرکز فعالیت نمایند

بکارگیري، تغییر و جابجایی پرسنل مراکز بایستی قبالً به اطالع معاون درمان دانشگاه علوم پزشـکی   :تبصره   

  .بصورت مکتوب رسانده شود

تواننـد مسـئولیت فنـی و یـا      افرادیکه در استخدام سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت هسـتند نمـی   ـ12ماده   

  .همکاري در بیش از یک نوبت کاري مراکز تخصصی درمان ناباروري بخش غیردولتی را بپذیرند

در طـول  با توجه به قوانین استخدامی، اعضاي هیئت علمـی تمـام وقـت جغرافیـایی مجـاز نیسـتند       ـ   13ماده   

پروانـه تاسـیس و پروانـه    . خدمت در محل دیگري به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشـته باشـند  
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) هاي ویـژه و بیمارسـتانها   کلینیک(برداري براي این افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاي دانشگاهی  بهره

  .شود صادر می

ـ    خـش غیردولتـی بـراي افـراد موضـوع ایـن مـاده پـس از         بـرداري در ب  پروانه تاسیس و پروانه بهـره  تبصره 

در صــورت قطـع ارتبــاط اســتخدامی بهـر دلیــل و قبــل از   . بازنشسـتگی از خــدمات دولتـی صــادر خواهــد شـد   

بازنشستگی این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانـه تاسـیس مرکـز تخصصـی     

  . شود براي آنان صادر میدرمان ناباروري طبق ضوابط مربوطه 

بـراي  . انتقال پروانه تاسیس به غیر توسط موسسین بدون موافقت کمیسـیون قـانونی ممنـوع اسـت    ـ 14ماده   

افرادي که یکبار پروانه تاسیس گرفته و به هر علتـی بـه شـخص یـا اشـخاص واجـد شـرایط دیگـري واگـذار          

هـاي تاسـیس    تواند از پروانه رعایت سایر مقررات میولی با . اند مجدداً پروانه تاسیس صادر نخواهد شد کرده

  . صادر شده استفاده کند

انتقال مرکز تخصصی ناباروري از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و مقـررات   ـ15ماده   

  . مندرج در این آیین نامه و موافقت دانشگاه مربوط است

ري با موافقت دانشگاه مربوطه حداکثر تا سـه مـاه مجـاز اسـت     تعطیل موقت مرکز تخصصی نابارو ـ  16ماده   

در صورت عدم . آموزشی و بیماري که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد  مگر در مورد ماموریتهاي اداري،

توانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز بـه فـرد دیگـري     هاي ذیربط می رعایت این موضوع دانشگاه

  .بط و با اعالم نظر نهایی کمیسیون قانونی اجازه تاسیس مرکز دیگري بدهندطبق ضوا

در صورتیکه، بدون اطالع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه گردد، دانشگاه ذیربط تبصره ـ    

ز تخصصـی  تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز به فرد دیگري طبق ضوابط اجازه تاسیس مرکـ  می

  . درمان ناباروري جدید بدهد
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دانشکده مربوطه و موافقـت  /هر نوع نام گذاري و تغییر نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه ـ17ماده   

  .در این صورت پروانه جدید بنام ویا براي محل جدید صادر خواهد شد. وزارت صورت پذیرد

قصد تعطیل و انحالل مرکز را داشته باشند مراتب را باید با  در صورتیکه موسسان به دالیل موجهی ـ 18ماده   

گـزارش        دانشکده مربوطـه  / ذکر دالیل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تطعیل به دانشگاه 

  .نمایند

 دانشکده موظف است هرگونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز تحت نظارت خود/ دانشگاه ـ 1تبصره   

  .را بطور مستمر به وزارت گزارش نماید

در صورت تعطیل یا انحالل مرکز، وزارت هیچگونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یـا حقـوقی    ـ2تبصره   

  . نخواهد داشت

  : شرح وظایف موسسین ) فصل چهارم 

  :  وظایف موسسین عبارتند از ـ19ماده   

پذیرش بیمار و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سـال  آماده نمودن مرکز تخصصی ناباروري براي ) الف  

/ پس از صدور پروانـه تاسـیس توسـط کمیسـیون قـانونی وزارت و گـزارش آن بصـورت کتبـی بـه دانشـگاه           

انـدازي در زمـان    برداري، در صـورت عـدم راه   دانشکده مربوطه جهت بازدید، تایید نهایی و صدور پروانه بهره

  .گردد میمشخص شده پروانه تاسیس لغو 

  . هاي علوم پزشکی براي هر نوبت کاري معرفی مسئولین فنی جویاي کار به دانشگاه) ب  

هـاي   رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب و دسـتورالعمل تاسـیس آزمایشـگاه    ـ1تبصره   

بالینی در مورد بکـارگیري متخصصـین زنـان و زایمـان و متخصصـین آزمایشـگاهها بعنـوان مسـئول فنـی و یـا           

  .جانشین وي الزامی است
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احـراز آن توسـط کمیسـیون قـانونی     موسسین در صورت تخلف مسئولین فنی از وظایف قـانونی و  ـ 2تبصره   

  .تواند تعویض وي را درخواست نماید می

در صورت عدم حضور مسئولین فنی بـه هـر دلیـل موسـس مـرتبط بایسـتی بالفاصـله فـرد واجـد           ـ  3تبصره   

  .دانشکده مربوطه معرفی نماید/شرایطی را بعنوان مسئول فنی جدید یا جانشین وي به دانشگاه

  .باشد برابر مراجع قانونی در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئولین فنی میپاسخگوئی در ) ج  

انتخاب و معرفی نیروي انسانی الزم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویاي کار مورد تائید ) د  

  .دانشگاه

  . نظارت برحفظ شئون اخالق پزشکی و اجراي مقررات مربوطه) هـ   

انجام              مصوب وزارت جهت تضمین حسن  هاي  تعرفهارت براجراي ضوابط ، مقررات و نظ کنترل و) و  

  .مرکزامور 

  .همکاري و ایجاد تسهیالت الزم براي بازرسی نمایندگان وزارت در هر زمان) ز

    رعایـت کلیـه قـوانین و مقـررات و مفـاد ایـن آئــین نامـه در خصـوص نحـوه بکـارگیري افـراد و پرداخــت            ) ح

  .دستمزد آنان

در صورت تخلف مسئولین فنی از وظایف قانونی ، گزارش موضوع تخلـف و دالئـل آن بـه معاونـت درمـان      ) ط

  .دانشگاه و درخواست موافقت با تغییر آنها

  . برنامه ریزي و سازماندهی الزم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران ) ي 

،تاسیسات و ایمنی مرکز و تـامین نجهیـزات عمـومی و ملزومـات مـورد       هیزات کنترل وضعیت ساختمان تج) ل

  نیاز بر اساس استانداردهاي مربوطه 

دانشکده مربوطه براي پزشکان متخصص مرتبط و شاغل در / اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه ) م

  . مرکز بر اساس دستور العمل هاي موجود
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وظایف محوله مراتب با گزارش داشنگاه هاي علوم پزشکی در کمیسیون مطرح  ـ در صورت تخطی از  20ماده 

  . و در خصوص صالحیت موسس و یا موسسین تصمیم گیري خواهد شد

  : ترکیب و شرایط نیروي فنی) فصل پنجم 

  : افرادیکه در مراکز به کار فنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند) 21ماده 

  ). مطابق ضوابط این آئین نامه( الف ـ مسئولین فنی مرکز 

  ب ـ یک نفر متخصص بیهوشی 

  . ج ـ یک نفر ارولوژیست به صورت مقیم یا مشاور

  د ـ یک نفر جراح عمومی بصورت مشاور در مواقع اورژانس 

  . آموزش دیده باشند ARTکه در یک مرکز ) خانم( هـ ـ دو نفر پرستار اطاق عمل 

  ) جهت پذیرش بیمار( رك پزشکی و ـ یک نفر کارشناس یا کاردان مدا

  نفر  4ز ـ چهار نفر کارناس و کاردان آزمایشگاه 

  . آموزش دیده باشندARTنفر کارشناس پرستاري که در یک مرکز  2ح ـ حداقل 

  : ـ مسئولین فنی مراکز تخصصی ناباروري متشکل از سه نفر خواهند بودکه عبارتند از  22ماده 

متخصص زنان و زایمان با بورد تخصصی که حداقل یکسال مورد تایید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی  -

  . دوره عملی ناباروري را گذرانیده و به دریافت تایید مدارك مربوط پزشکی نائل شده باشد

شناسـی و   در یکی از رشته هاي علوم پایه پزشـکی ، ژنتیـک ، جنـین    PhDبا داشتن  ARTمسئول آزمایشگاه  -

بیولوژي که حداقل یکسال در یکی از مراکز مجهز داخلـی و خـارجی مـورد قبـول وزارت بهداشـت ، درمـان و       

 . آموزش پزشکی دوره عملی درمان ناباروري را گذرانیده وبه دریافت تأییدیه مدارك مربوطه نائل شده باشد

 )اداره امورآزمایشگاههاي تشخیص طبیق ایین نامه تاسیس وطب( بیوشیمیPHDآزمایشگاه بالینیمسئول فنی  -

  . ـ موسسین در صورت داشتن شرایط الزم می توانند بعنوان مسئولین فنی مرکز نیز معرفی گردند1تبصره 
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بعهده متخصص زنان وزایمان بـوده مگـر مسـئولیت هـایمربوط بـه       ARTـ کلیه مسئولیت هاي مرکز 2تبصره 

  . و آزمایشگاه بالینی  ARTآزمایشگاه 

را داشـته  ) مدارك تحصیلی مـرتبط  ( و بالینی  ARTـ افرادیکه حائز شرایط مسئولیت فنی آزمایشگاه 3ه تبصر

  . باشند میتوانند مسئول فنی هر دو بخش را در یک مرکز تقبل نمایند

به دانشگاه هاي علوم پزشـکی  ) صبح و عصر( ـ مسئوالن فنی که توسط موسسان براي هر نوبت کاري 23ماده 

شوند پس از احراز صالحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی براي آنان می توانند کار خود را شـروع   معرفی می

  .نمایند

ـ با توجه بـه ضـرورت حضـور و نظـارت مسـتمر مسـئولین فنـی در مرکـز تخصصـی نابـاروري کلیـه            1تبصره 

             مطــب ( متخصصـین واجــد شــرایط مجــاز بــه اشــتغال در زمــان قبــول مســئولیت فنــی خــود در محــل دیگــري  

  . نیستند مجوز فعالیت همزمان نیز صادر نمی گردد. . . .) بیمارستان و 

ـ موسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پس از صدور مجـوز  2تبصره 

  . فعالیت نماید  ه روزالزم عمل نمایند هر فرد می تواند بعنوان مسئول فنی حداکثر دو نوبت کاري در شبان

آینده ابالغ       می ـ مسئوالن فنی مکلف به رعایت شرایطی هستندکه توسط وزارت تعیین شده ویا در24ماده 

  .رددگ

ـ مسئوالن فنی فقط می توانند مسئولیت فنی یک مرکز اعم از دولتی یا غیـر دولتـی را حـداکثر در دو      25ماده 

  . نوبت کاري بعهده گیرند

  : شرح وظایف مسئول یا مسئولین فنی  )صل ششمف

ـ مسئول فنی مرکز تخصصی درمان ناباروري به کسی گفته می شود که ظمن داشتن تخصـص مربوطـه   26ماده 

پروانه مسئولیت فنی برابر قوانین ومقررات بنام او صادر شده باشد دخالت وي در امور مرکز بـر اسـاس مفـاد    

  . العملهاي مندر در این آئین نامه می باشد مندرج در پروانه مسئولیت فنی و دستور
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تبصره ـ احراز صالحیت مسئول یا مسئولین فنی مراکز تخصصی درمان ناباروري بر اسـاس شـرایط منـدرج در     

  . این آئین نامه با عهده دانشگاه هاي علوم پزشکی می باشد

  : ـ اهم وظایف مسئوالن فنی مرکز عبارتند از  27ماده 

و فعال در ساعات تعیین شده و قبول مسئولیت فنـی مرکـز و پاسـخگویی در قبـال تمـامی      حضور مستمر ) الف

  . اقدامات فنی انجام شده 

             نظارت بر نحوه ارائـه خـدمات درمـانی و ارتقـاء سـطح کیفـی توسـه کـادر فنـی مرکـز و ابـالغ تـذکرات             ) ب 

  الزم به آنان 

  بررسی و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز ) ج 

  تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف مرکز و نظـارت بـر حسـن انجـام خـدمات درمـانی در سـاعات        ) د

  . تعیین شده 

  نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات مرکز ) هـ 

پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسـی شـرح حـال و     تنظیم  و نگهداري نظارت بر تهیه، ) و 

  . دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی 

الزم         نظارت بر حسن اجراي استاندارهاي مربوط به تابلو و نیز سر نسخه هاي مرکز و ارائه پیشنهادات ) ز

  . موسسین به 

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و آمار و اطالعات مربوط به فعالیتهاي مرکز به تفکیک نوع خدمات درمـانی  ) ح 

حداقل (و ارسال به وزارت یا دانشگاه دانشکده هاي ذیربط از طریق برنامه نرم افزاري اعالم شده بطور مستمر 

  )ماه یکبار 6

مواردي از بیماریهـاي واگیـر و غیـر واگیـر کـه لیسـت آن توسـط         مسئوالن فنی موظفند نسبت به گزارش) ط 

  .دانشکده تعیین می گردد با رعایت اصل امانتداري به مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند/ وزارت یا دانشگاه 
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ابالغ تذکرات فنی به کارکنان شاغل و نیز مؤسس یا موسسان مرکـز و پـی گیـري اقـدامات اجرائـی و در      ) ي 

  دانشکده هاي ذیربط / ی اعالم مراتب به دانشگاه صورت تخط

رعایت و اجراي کلیه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت و نیز موازین اسالمی و اخالقی فنی و نظارت بـر  ) ك 

  . حسن اجراي آن 

حضور مسئوالن فنی در مرکز تخصصی درمـان نابـاروري در هـر دو نوبـت کـاري ضـروري اسـت در        ) 28ماده 

صورتیکه به هر علت مسئوالن فنی در مدت محدود نمی تواننـد شخصـاً در مسـاعدت مقـرر در مرکـز حضـور       

بـه عنـوان قـائم    باید به اطالع وموافقت دانشگاه فردي واجد شرایط و صالحیت به صورت موقـت  . داشته باشند

مقام یا مسئول فنی جایگزین تعیین نمایندولی بهر حال اقدامات مسئول فنی جانشـین رافـع مسـئولیت مسـئول     

  . فنی صاحب پروانه نخواهد بود

ماه فردي واجد شرایط را به عنوان جانشین خود بـه   3ـ هر مسئول فنی می تواند در هر سال به مدت 29ماده 

 3دانشگاه مربوطه معرفی نماید ف در موارد زیر این مدت می توانـد بـه بـیش از     عنوان مسئول فنی موقت به

  : ماه افزایش یابد

  . ماموریتهاي آموزشی فرصتهاي مطالعاتی و اداري که به تائید وزارت رسیده باشد -

 بیماري مسئول فنی که وي را مجبور به ترك شهر و یا شهرستان محل کار خود براي مدت بیش از زمـان ذکـر   -

 ) با تائید دانشگاه ذیربط( شده نماید 

ـ  در صورتیکه مسئوالن فنی مرکز تخصصی درمان ناباروري کسی را معرفی ننمایـد، موسـس مـرتبط    1تبصره 

در طـول ایـن مـدت    . باید فرد واجد شرایط دیگري را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه مربوطه معرفـی نمایـد  

  . ایف مربوطه خواهد بودجانشین مسئول فنی عهده دار کلیه وظ
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ـ متخصصینی که توسط مسئوالن فنی مرکز بطور همکار نیمه وقت وي ا تمام وقت معرفـی مـی گـردد      30ماده 

پس از کسب مجوز مربوطه ذکر نام انها روي تابلو و اوراق تا پایان ادامه همکاري بالمانع است ایـن افـراد نیـز    

  . ي در ساعات مقرر هستندموظف به حضور در مرکز تخصصی درمان نابارور

ـ احکام مسئول یا مسئوالن فنی موقت مرك تخصصی درمان ناباروري توسط معاون درمان دانشـگاهها  31ماده 

  . بر اساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صارد خواهد شد

  : بخشهاي مختلف مرکز درمان ناباروري و حداقل تجهیزات الزم: فصل هفتم 

  : اي زیر استـ مرکز شامل بخشه 32ماده 

  : ـ کلینیک نازایی شامل1

  اطاق سونوگرافی و حداقل یک دستگاه سونوگرافی مجهز به پرپ واژینال و ابدومینال ) الف 

اطاق معاینه ترجیحاً مجهز به کلپوسکوپی ـ دستگاه کرایو ـ تخت ژنیکولوژي ـ نگاتوسکوپ و لوازم مورد    ) ب 

  نیاز معاینه زنان 

  ترجیحاً با مانیتور جنین و لوازم مورد نیاز براي کنترل حاملکی  High riskران اطاق کنترل بار دا) ج 

  : آزمایشگاه بالینی شامل ) د 

  : آزمایشگاه هورمون شناسی  -

، درجـه ، شـیکر ، اتـوکالو ،     27، انکوباترو 20حداقل داراي یک دستگاه االیزاریدر ، سانتریفوژ ، هود، فریزر 

  . دو دستگاه میکروسکوپ و سایر لوازم و تجهیزات مصرفی الزم  فور ،

  : ـ آزمایشگاه آندرولوژي 2

، درجـه معمـولی میکروسـکوپ ،     27حداقل تجهیزات شامل یکدستگاه هود، سانتریفوژ ، یخچـال ، انکوبـاتور   

شـمارش اسـپرم ، شستشـوي اسـپرم، امکانـات       لوازم یک بار مصرف بـراي اسـپرم و نمونـه گیـري اسـپرم و ،     

  اسپرم مار ،  آکروزیم، ASAاسالید، ایمنولوژي  PCTآزمایشهاي 
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ر آزمایشـگاه  تبصره ـ براي آزمایشگاه بالینی وجود آزمایشگاه هورمون شناسی ضروري بوده ودایر نمودن سای 

  . ها الزامی نیست 

  : ـ کلینیک آندرولوژي شامل 2

  اطاق معاینه مردان  )الف 

  اطاق نمونه گیري ) ب 

تبصره ـ آنرولوگ کسی است که دوره آندرولوژي را دیده باشد و حتماً پزشک باشد متخصص زنان ـ ارولـوگ    

  ) ـ جراح عمومی ـ حتی پزشک عمومی که این دوره را دیده باشد

  بخش بستري شامل  ـ3

  تخت براي بعد از انتقال جنین  5حداقل  -

 ) هیپراستوموالسیون( HCGتخت جهت عوارض درمان با آمپولهاي  5حداقل  -

 تخت براي جراحی محدود  5حداقل  -

  : ـ بخش اعمال جراحی شامل 4

تخت عمل ـ یکدستگاه سونوگرافی با پـروب و گایـدواژینال ـ     : حداقل تجهیزات شامل:  IVFاطاق عمل ) الف 

  دستگاه بیهوشی ـ ساکشن ـ پالس اکسی متر 

سـت الپاراسـکوپی سـت کامـل     « حداقل تجهیزات شـامل   ZIFT , GIFTاطاق عمل الپاراسکوپی و اعمال  )ب 

  جراحی عمومی ، الکترو شوك و سایل کامل احیاء 

  : حداقل تجویزات شامل  IVFآزمایشگاه  اطاق) ج 

   CO2انکوباتور  Leminar Air Flowمیکروسکوپ استریوف میکروسکوپ اینورت با صفحه 

  شامل مواد مورد نیاز فریز و دستگاه فریزینگ « یک اطاق براي بیوفریزینگ ) د

  IVFیک اطاق براي تهیه آب مخصوص و شستشوي لوازم ) هـ 
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آب مورد نیاز خود را تهیه می کند باید محـل تهیـه آب را کـه مـورد تاییـد       ARTکز تبصره ـ در صورتیکه مر 

  . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد ، اعالم نماید

  IVFاطاق ) ز

  اطاق انبار لوازم مصرفی ) ح 

  پذیرش )  5

  سالن انتظار )  6

  رختشویخانه ) 7

  آبدار خانه و سرویسهاي بهداشتی ) 8

  اتاق مخصوص زوجین ) 9

  CGRواحد )  10

  : ـ مقررات عمومی 33ماده 

صورت اسامی کلیه پزشکان شاغل در مرکز و رشته تخصصی و ساعات کار آنها باید در محل در تـابلویی  ) الف 

  . براي اطالع مراجعین نصب گردد

دمات ارائه شـده را در آن  مرکز موظف است براي کلیه بیماران پرونده پزشکی تشکیل و کلیه سوابق و خ) ب 

  . درج نماید

  . وجود دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کلیه مراجعین با ذکر خدمات انجام شده در مرکز الزامی است) ج 

  . نصب کلیه تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی در دید مراجعین الزامی است ) د

در مرکز تخلف محسـوب و برابـر مقـررات     هرگونه اعمال خالف شئون پزشکی و ضوابط اخالقی و انسانی) هـ 

  . قابل پیگیري است 
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ترك مرکز توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادر فنی در ساعات مقرر تعطیل غیـر موجـه بـدون    ) و

اطالع به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی مربوطه جرم محسوب و با متخلفـین برابـر قـانون     

  . تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی رفتار خواهد شد

ات مرکز درمان ناباروري به عهده دانشگاه هـاي علـوم پزشـکی مربوطـه و در صـورت      نظارت بر کلیه خدم) ز

  .لزوم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است 

قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مرکز حق انتشار آگهی که موجـب   5به استناد ماده ) ح 

یص وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی مخـالف شـئون       گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و یا به تشـخ 

پزشکی یا عفت عمومی باشد را ندارد و استفاده از عناوین مجهـول و خـالف حقیقـت روي تـابلو و سرنسـخه و      

  . دادن وعده هاي فریبنده جرم محسوب شده و یا متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد

  کثر دو برابر تابلو پزشکان بدون ذکر نام پزشکان شاغل در مرکز تابلو مرکز باید ساده و حدا) ط 

  . ساعات کار در مرکز بایستی بر روي نسخه وتابلوي مرکز قید شده باشد) ي 

  . اختیار و یا قرار داد همکاري داشته باشدساعت در24اه آمبوالنس براي مدتحداقل یکدستگمرکز باید) ك 

  . ارکنان بر سینه الزامی است نصب اتیکت نشان دهنده مشخصات ک) ز

لـیکن  . مرکز مجاز است داروهاي تخصصی مورد نیاز و نیز داروهاي اورژانس را در حد نیاز نگهداري نمایـد ) و

  . در صورت تمایل مجاز است با معرفی موسس ومسئول فنی واجد شرایط اقدام به تاسیس داروخانه نماید

می         شاخصهایی خواهد بود که توسط معاونت سالمت ابالغ  ارزشیابی قسمتهاي مختلف مرکز بر اساس) ن 

  . شود

  : شرایط ساختمانی و تاسیساتی  )فصل هشتم 

  . طراحی مسیرها به نحوي باشد که برخورد در رفت و امد بیماران و کارکنان بوجود نیاید ) الف 

  . باشندورودي ها براي عبور برانکارد و چرخ بیمار به اندازه کافی وسیع ) ب 
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  . تسهیالت و راهیابی پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشد) ج 

  . سانتی متر باشد 75پله ها و بالکن ها باید داراي حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل ) د 

سـانتی   18هـا   پلـه  سانتی متر و حداکثر ارتفاع 120و سانتی متر  30حداقل عرض و طول پله ها بترتیب ) هـ 

  . متر باشد

  . عالئم راهنمایی بمیار به طور مطلوب پیش بینی شده باشد) و 

  . لوله کشی آب سرد و گرم و تاسیسات حرارتی و برودتی و نور مناسب در کل درمانگاه فراهم گردد) ز 

ل مختلـف  طراحـی و تنظـیم شـود کـه در تمـام سـاعات روز و در فصـو        سیستم تصفیه به نحوي پیش بینی ،) ح 

  . آسایش کارکنان تامین گردد

اتاقهاي مختلف محوطه و سابر واحدهاي مرکز  کلیه وردیها و راهروها پلکان و مسیرهاي رفت و آمد بیمار ، )هـ 

  . داراي روشنایی کافی براي جلوگیري از بروز حوادث و سوانح باشد

سـاعت آب مـورد نیـاز در     13منبع مناسب جهت ذخیره آب با امکانات بهداشتی براي مصرف محدود تـا  ) ي 

  . مرکز پیش بینی گردد

  . محوطه مرکز بایستی مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تأیید سازمانهاي ذیربط باشد) ك 

کارکنـان واجـد شـرایط دائمـاً تحـت       مسئولیت انجام تعمیرات و نگهداري و ایمنی درمانگاه بـا تفـویض بـه   ) م 

  . کنترل مسئول فنی قرار گیرد

پیش بینی رمپ جهت ورودي مرکز همچنین آسانسور در صورتیکه مرکز در منطقـه همکـف نباشـد الزامـی     ) ز

  . است 

  .سیستم اخطار پرستار جهت اطاقهاي بستري الزامی است ) س 

  . امین برق مصرفی در مواقع ضروري الزامی است پیش بینی ژنراتور با توان برق دهی مناسب جهت ت) ع

  : شرایط بهداشتی ) فصل نهم 
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تشهیالت و سرویسهاي بهداشتی و دستشویی به تعداد مناسب براي بیماران و کارکنان به تفکیک جـنس  ) الف 

  .فراهم گردد

رنگ آمیزي دیوارها مناسب و قابل شستشو ـ کف ها از نظر جنس غیر قابل نفوذ در برابر اب و رطوبـت،   ) ب 

  . سقف از نظر انتشار نور وضعیت مناسبی داشته باشد و قابل نظافت باشد

  دفع بهداشتی زباله هاي مرکز و استفاده از روش هاي ضد عفونی ) ج 

رود گرد و غبار و هواي ناپاك به اتاق عمل سرپایی اتاقهاي پانسمان مرکـز  احتیاط الزم براي جلوگیري از و) د 

  استریل سایر قسمت ها با پیش بینی تهویه خاص رطوبت فیلتراسیون بعمل آید 

نصب توري پنجره ها و تدابیر بهداشتی الزم به منظور مبارزه با حشرات جوندگان و سایر حیوانات الزامی ) هـ 

  . است 

  : لفات تخ/ فصل دهم 

ـ در صورتیکه مؤسسین یا مسئولین فنی مرکز از ضوابط و مقررات مفاد الزامات ووظائف موضوع این   34ماده 

  . آئین نامه تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد

دانشکده هاي  /بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت با دانشگاه) الف 

  ذیربط

سازمان     دانشکده و اعالم مراتب به سازمانهاي بیمه گر و/ بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه ) ب 

  نظام پزشکی 

در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شفاهی و کتبی ، چنانچـه اعمـال انجـام شـده در قالـب      ) ج

مجمع تشخیص مصلحت نظام باشـد   1367صوب سال م)در امور بهداشتی و درمانی( قانون تعزیرات حکومتی 

  .موضوع به کمیسیون یاد شده و در سایر موارد به محاکم عمومی ارجاع خواهد شد 
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تبصره ـ روشهاي اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوي مراجع قضائی اعم از تعطیلـی   

یون قانونی بررسی و جهت اجرا به واحدهاي ذیـربط ارجـاع   در کمیس. . .  موقت با دائم مؤسسه ابطال پروانه و 

  .می گردد

قانون مربـوط بـه مقـررات امـور      24تبصره با استناد ماده  33ماده و  35فصل  10ـ این آئین نامه در   35ماده 

  13و 12و  11و بنـدهاي  ) با اصـالحات بعـدي  ( 1334داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی محسوب   پزشکی ،

بـه   ..........................ک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تـاریخ  ماده ی

  . از تاریخ ابالغ آن،آئین نامه قبلی وکلیه آئین نامه هاي اصالحی مترتب برآن ملغی می گردد.تصویب رسید

  

  

  دکتر مسعود پزشکیان

 وزیر    

 


