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مته ماده
هذیشیتّبی اجشایی پسوبًذّب هَظفٌذ ثشاسبس
هؼیبسّب ٍ ضَاثظ ٍصاستثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضىی تشتیجی اتخبر ًوبیٌذ تب سالهت ،ثْذاضت
ٍایوٌیػَاهل اجشایی تحت ًظبست آًْب تأهیي ٍ
تضویي ضَد.

اقدامات اوجام شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشکی

ارزیابی عملکرد

توضیحات

دستَسالؼول سالهت ،ایوٌی ٍ ثْذاضت ػَاهل اجشایی دس سبل  1386ثب ّوىبسی سبصهبًْبی ریشثظ تْیِ ٍ ثِ هشاجغ هشتجظ(عی
ًبهِ ضوبسُ 211952هَسخ  ٍ )86/6/18سبصهبى حفبظت هحیظ صیست(عی ًبهِ ضوبسُ  205914هَسخ ٍ ) 86/6/13
داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس (عی ًبهِ ضوبسُ 6/57019دس هَسخ  )87/9/18اثالؽ ضذُ است ٍ ٍصاست ثْذاضت ثش اجشای آى

الذاهبت اًجبم ضذُ هَسد تبییذ است.

ًظبست هی ًوبیذ.

سبصهبى هَظف است ثب ّوىبسی ٍصاستخبًِ ّبی
ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی (دس هَسد
پسوبًذّبی پضضىی) ،صٌبیغ ٍ هؼبدىً ،یشٍ ٍ
ًفت (دس هَسد پسوبًذّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی)،
جْبد وطبٍسصی (دس هَسد پسوبًذّبی وطبٍسصی)

ضَاثظ ٍ سٍشّبی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی پضضىی ٍ پسوبًذّبی ٍاثستِ دس جلسِ هَسخ ّ 87/2/8یبت ٍصیشاى تصَیت

ضَاثظ ٍ سٍش ّبی هشثَط ثِ هذیشیت اجشایی

گشدیذ.

پسوبًذّب سا تذٍیي ٍ دس ضَسای ػبلی حفبظت
هحیظ صیست ثِ تصَیت ثشسبًذ ٍصاستخبًِ ّبی
هزوَس هسئَل ًظبست ثش اجشای ضَاثظ هصَة
ّستٌذ.
هبدُ  13لبًَى هذیشیت پسوبًذ ٍظیفِ تَلیذ وٌٌذُ پسوبًذ پضضىی است ٍ ٍصاست ثْذاضت ٍسبصهبى حفبظت هحیظ صیست ثبیذ
ثش اجشای آى ًظبست ًوبیٌذ .
هَضَع تفىیه پسوبًذّبی پضضىی دس فصل پٌجن "ضَاثظ ٍسٍضْبی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی پضضىی ٍپسوبًذّبی ٍاثستِ"
ثِ تفصیل آهذُ است ٍ دس ثشًبهِ ّبی ًظبستی ٍصاست ثْذاضت هَسد پبیص لشاس هی گیشد .اضبفِ هی ًوبیذ ثیوبسستبًْب ٍ هشاوض
هخلَط وشدى پسوبًذ ّبی پضضىی ثب سبیش
پسوبًذّب ٍ تخلیِ ٍ پخص آًْب دس هحیظ ٍ یب
فشٍش استفبدُ ٍ ثبصیبفت ایي ًَع پسوبًذّب
هوٌَع است .

ثْذاضتی دسهبًی وطَس عجك هفبد ضَاثظ هزوَس پسوبًذّبی تَلیذی سا دس هجذا تَلیذ تفىیه ًوَدُ ٍ عجك هبدُ  64ضَاثظ ،دس
ثیوبسستبًْب پسوبًذّبی ػفًَی ٍ تیض ٍ ثشًذُ دس هجذا تَلیذ ثی خغش ضذُ ٍ تحَیل ضْشداسی هی گشدد .ثشاسبس هبدُ  7لبًَى
هذیشیت پسوبًذ ،هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی ٍیژُ پس اص تجذیل آى ثِ پسوبًذ ػبدی ،ثش ػْذُ ضْشداسیْب  ،دّیبسیْب ٍ ثخطذاسی
ّب خَاّذ ثَد .پسوبًذّبی ضیویبیی ٍ داسٍیی ًیض ثِ سبیت ّبی هجبص وِ تؼذاد آًْب دس وطَس ثسیبس هحذٍد است تحَیل هی
گشدد .هشاوض ثْذاضتی دسهبًی خشد ًیض پسوبًذّبی تَلیذی سا یب ثِ ثیوبسستبًْبی هجبٍس وِ داسای دستگبُ ثی خغش سبص پسوبًذ
ّستٌذ تحَیل هی ًوبیٌذ ٍ یب دس سبیت ّبی هشوضی ثی خغش سبص وِ تَسظ ثخص خصَصی ساُ اًذاصی ضذُ ثی خغش هی ًوبیٌذ ٍ
یب عجك لشاسداد ثِ ضْشداسی تحَیل هی دٌّذ .دس  98دس صذ هشاوض دسهبًی تفىیه پسوبًذ هغبثك ثب ضَاثظ اثالغی اًجبم هی
گشدد.
دس حبل حبضش دس ثسیبسی اص ًمبط وطَس ػلیشغن تجذیل پسوبًذ ػفًَی ثِ ػبدی ،ضْشداسیْب ػالٍُ ثش اخز تؼشفِ پسوبًذ ٍیژُ اص

ثش اسبس گضاسضبت ٍاصلِ ٍ هطبّذات هیذاًی
تفىیه دس ثشخی هشاوض دسهبًی ثِ دسستی
اًجبم ًوی ضَد.
ًظبست ٍصاست ثْذاضت ثش هذیشیت
پسوبًذّبی پضضىی دس خبسج اص هشاوض
دسهبًی دس حذ اًتظبس ًیست ٍ هذیشت
پسوبًذّبی پضضىی دس هشاوض ثْذاضتی ٍ
دسهبًی خشد ثغَس هغلَة اًجبم ًوی ضَد.

پسوبًذّبی ثیخغش ٍ ػبدی ضذُ ،اصَل ثْذاضتی ٍ صیست هحیغی الصم سا دس حول ًٍمل ٍ دفي آًْب سػبیت ًوی وٌٌذ  ٍ .دس ایي
صهیٌِ ثبیذ پبسخگَ ثبضٌذ.
تَلیذوٌٌذگبى آى دستِ اص پسوبًذّبیی وِ
داسای یىی اص ٍیژگیّبی پسوبًذّبی ٍیژُ ًیض
هیثبضٌذ ،هَظفٌذ ثب ثْیٌِسبصی فشآیٌذ ٍ
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هبدُ  15لبًَى

ثبصیبثی،پسوبًذّبی خَدسا ثِ حذالل ثشسبًٌذ ٍ
دسهَاسدی وِ حذٍد هجبص دس آییيًبهِ اجشایی
ایي لبًَى پیصثیٌیضذُ است ،دس حذ هجبص
ًگْذاسًذ.

دس استبًذاسد ّبی اػتجبس ثخ طی هلی ثیوبسستبًْب ی ایشاى ٍجَد ثشًبهِ ػولیبتی هذیشیت پسوبًذ ثشای هشاوض فَق دیذُ ضذُ
است(ثٌذ الف 13-4-6-استبًذاسد ّبی اػتجبس ثخطی هلی ثیوبسستبًْب ی ایشاى ) ٍ ثخطی اص ثشًبهِ ػولیبتی ثبیذ ثِ ثحث وبّص
تَلیذ پسوبًذ اختصبظ دادُ ضَد ٍ استبًذاسد ّبی هزوَس سبلیبًِ دس ثیوبسستبًْب اسصیبثی هی گشدًذ ٍ ثش اسبس اجشای آًْب
ثیوبسستبى ستجِ ثٌذی هی گشدد اص عشفی الضام تفىیه پسوبًذ یىی اص ثشًبهِ ّبیی است وِ هٌجش ثِ وبّص پسوبًذّبی ٍیژُ هی
گشدد وِ دس توبهی ثیوبسستبًْب ٍ هشاوض ثْذاضتی دسهبًی هغبثك ثب "ضَاثظ ٍ سٍضْبیی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی پضضىی ٍ

دس حبل اًجبم است.

پسوبًذّبی ٍاثستِ" الضاهی است ٍ دس ًظبستْب هَسد پبیص ٍ اسصیبثی لشاس هی گیشد  ٍ.دس ثشًبهِ اػتجبس ثخطی ًیض ثِ تفصیل دیذُ
ضذُ است (ثٌذّبی الف 2-4-6-لغبیت الف ٍ 6-4-6-الف 10-4-6-استبًذاسد ّبی اػتجبس ثخطی هلی ثیوبسستبًْب ی ایشاى ٍ
صفحبت  96لغبیت  100ساٌّوبی استبًذاسد ّبی اػتجبس ثخطی هلی ثیوبسستبًْب ی ایشاى)
هَضَع تفىیه پسوبًذّبی پضضىی دس فصل پٌجن "ضَاثظ ٍسٍضْبی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی پضضىی ٍپسوبًذّبی ٍاثستِ"
(ضَاثظ هزوَس پیَست هی ثبضذ ) ثِ تفصیل آهذُ است ٍ دس ثشًبهِ ّبی ًظبستی ٍصاست ثْذاضت هَسد پبیص لشاس هی گیشد
.اضبفِ هی ًوبیذ ثیوبسستبًْب ٍ هشاوض ثْذاضتی دسهبًی وطَس عجك هفبد ضَاثظ هزوَس پسوبًذّبی تَلیذی سا دس هجذا تَلیذ
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ولیِ هشاوض تَلیذوٌٌذُ پسوبًذ ّبی ٍیژُ

تفىیه ًوَدُ ٍ عجك هبدُ  64ضَاثظ ،دس ثیوبسستبًْب پسوبًذّبی ػفًَی ٍ تیض ٍ ثشًذُ دس هجذا تَلیذ ثی خغش ضذُ ٍ تحَیل

هبدُ  11آئیي ًبهِ

ّوچٌیي تَلیذوٌٌذگبى جض ٍیژُ پسوبًذ ػبدی

ضْشداسی هی گشدد وِ عجك هبدُ  7لبًَى هذیشیت پسوبًذ ،هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی ٍیژُ پس اص تجذیل آى ثِ پسوبًذ ػبدی،

دس ثیطتش هشاوض صیشًظش ٍصاست ثْذاضت

اجشایی

ثبیذ ًسجت ثِ جذاسبصی پسوبًذّبی ٍیژُ اص

ثش ػْذُ ضْشداسیْب  ،دّیبسیْب ٍ ثخطذاسی ّب خَاّذ ثَد .پسوبًذّبی ضیویبیی ٍ داسٍیی ًیض ثِ سبیت ّبی هجبص وِ تؼذا آًْب دس

صَست هی پزیشد.

پسوبًذّبی ػبدی دس هحل تَلیذ الذام ًوبیٌذ.

وطَس ثسیبس هحذٍد است تحَیل هی گشدد .هشاوض ثْذاضتی دسهبًی خشد ًیض پسوبًذّبی تَلیذی سا یب ثِ ثیوبسستبًْبی هجبٍس وِ
داسای دستگبُ ثی خغش سبص پسوبًذ ّستٌذ تحَیل هی ًوبیٌذ ٍ یب دس سبیت ّبی هشوضی ثی خغش سبص وِ تَسظ ثخص خصَصی
ساُ اًذاصی ضذُ ثی خغش هی ًوبیٌذ ٍ یب عجك لشاسداد ثِ ضْشداسی تحَیل هی دٌّذ .دس  98دس صذ هشاص دسهبًی تفىیه هغبثك ثب
ضَاثظ اثالغی اًجبم هی گشدد.
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ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثبیذ تب

دستَسالؼول سالهت ،ایوٌی ٍ ثْذاضت ػَاهل اجشایی هَضَع هبدُ  5لبًَى هذیشیت پسوبًذ  ،دس سبل  1386ثب ّوىبسی

هبدُ  27آئیي ًبهِ

ضص هبُ پس اص اثالؽ ایي آییيًبهِ ،هؼیبسّبٍ

سبصهبًْبی ریشثظ تْیِ ٍ ثِ هشاجغ هشتجظ(ًبهِ ضوبسُ 211952هَسخ  )86/6/18اص جولِ سبصهبى حفبظت هحیظ صیست(ًبهِ

ػولىشد ٍصاست ثْذاضت دس ایي ثخص هَسد

اجشایی

ضَاثظ هَضَع هبدُ ( )5لبًَى سا تْیِ ٍ اثالؽ

ضوبسُ  205914هَسخ  ٍ ) 86/6/13داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس (ًبهِ ضوبسُ 6/57019دس هَسخ  )87/9/18اثالؽ ضذُ

تبییذ است.

ًوبیذ.

است ٍ ٍصاست ثْذاضت ثش اجشای آى ًظبست هی ًوبیذ.
دس ضَاثظ ٍاگزاسی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی پضضىی ٍیژُ ثِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی وِ دس سبل  1387تْیِ ٍ عی ًبهِ
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هبدُ  28آئیي ًبهِ
اجشایی

هذیشیت اجشایی پسوبًذّب ثبیذ اص خذهبت

ضوبسُ  284208هَسخ  1387/8/5ثِ داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس جْت اجشا ٍ ًظبست اثالؽ ضذُ است ًبظش فٌی ضشوت ّب

وبسضٌبسبى ٍ هتخصصیي ٍاجذ ضشایظ استفبدُ

جْت اًجبم هذیشیت اجشایی پسوبًذّب ثبیذ داسای هذسن وبسضٌبسی دس سضتِ ثْذاضت هحیظ ثبضذ .ضوي اًىِ هغبثك ثب آییي ًبهِ

ًوبیٌذ.

تبسیس ٍ ثْشُ ثشداسی ثیوبسستبًْب دس ّش ثیوبسستبى حذالل یه وبسضٌبس ثْذاضت هحیظ ثبیذ حضَس داضتِ ثبضذ ٍ توبهی
فشآیٌذّبی هشتجظ ثب ثْذاضت هحیظ ثیوبسستبى اص جولِ هذیشیت پسوبًذّبی پضضىی سا پبیص ًوبیذ.

ػولىشد ٍصاست ثْذاضت دس ایي ثخص هَسد
تبییذ هی ثبضذ.

 ....هبهَسیي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
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هبدُ  36آئیي ًبهِ

پضضىیٍ ،صاست جْبدوطبٍسصیٍ ،صاست ًیشٍ ثبیذ

حست هَسد تَسظ وبسضٌبسبى ثْذاضت هحیظ هؼبًٍتْبی ثْذاضتی داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس اًجبم هی گشدد.

اجشایی

ًسجت ثِضٌبسبیی ،گضاسش ٍ پیگیشی اص

ًوًَِ ای اص هىبتجبت ضویوِ ضذُ ٍ ثب تَجِ ثِ هحشهبًِ ثَدى اوثش هىبتجبت دس صَست ضشٍست ثصَست هحشهبًِ اسسبل هی گشدد.

هستٌذات ٍ الذاهبت هَسد تبییذ است.

تخلفْبی هشتجظ ثب ایي لبًَى الذام ًوبیٌذ.
هبدُ  63ضَاثظ ٍ
سٍش ّبی
9

هذیشیت اجشایی
پسوبًذّبی ثشلی
ٍ الىتشًٍیىی

گضاسش ػولىشد ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى دس

ٍصاستخبًِ ّبی هَضَع هبدُ  11لبًَى ،ضوي
ًظبست ثش حسي اجشای ایي هصَثِ دس دستگبُ

حست هَسد پیگیشی هی گشدد ضوي اًىِ الصم است سبیت ّبی هجبص دس وطَس ثشای تحَیل پسوبًذّبی ثشلی ٍ الىتشًٍیىی ثِ

ّبی هتجَع گضاسش هشثَط سا ثِ عَس سبالًِ ثِ

ٍصاستخبًِ ّب ٍ سبصهبًْب هؼشفی ضًَذ

سبصهبى اسائِ دٌّذ.

سبل 1398ثِ سبصهبى حفبظت هحیظ صیست
اسسبل ضذُ است ٍ الصم است گضاسضبت ثغَس
هستوش ٍ سبالًِ ثِ سبصهبى حفبظت هحیظ
صیست اسسبل گشدد.
ًظبست ٍصاست ثْذاضت ثش هذیشیت
پسوبًذّبی پضضىی دس خبسج اص هشاوض
دسهبًی ٍ تب هشحلِ دفغ ًْبیی آى ثسیبس
ضشٍسیست.
ٍضؼیت هذیشیت پسوبًذ دس ثشخی هشاوض

هبدُ  3ضَاثظ ٍ
سٍش ّبی
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هذیشیت اجشایی
پسوبًذّبی
پضضىی ٍ ٍاثستِ

ٍصاست هسئَل ًظبست ثش اجشای ضَاثظ ٍ سٍش
ّبی هصَة هی ثبضذ.

ضَاثظ ٍ سٍش ّبی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی پضضىی ٍپسوبًذّبی ٍاثستِ عی ًبهِ ضوبسُ 98414هَسخ  87/3/25ثِ

خشد دسهبًی هغلَة ًوی ثبضذ.

داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس اثالؽ ضذُ است ٍ ٍ .صاست ثْذاضت ثش اجشای آى ًظبست هی ًوبیذ.

دس ٌّگبم خشاثی دستگبُ ّبی ثی خغشسبص دس

ٍ عی ثخطٌبهِ ّبی هتؼذد اجشای ضَاثظ هزوَس سا پیگیشی ًوَدُ است ( تؼذادی اص ثخطٌبهِ ّبی هزوَس ثِ ضوبسُ ّبی

ثیوبسستبى ّب ثِ دلیل ػذم ٍجَد دستگبُ

286732هَسخ  ،84/11/15ضوبسُ  42910هَسخ  ، 88/2/7ضوبسُ  300/23130هَسخ 6/145243 90/7/30ة س هَسخ

جبیگضیي هذیشیت پسوبًذ ثالتىلیف است.

 ، 83/11/24ضوبسُ 300/6571د هَسخ  ،97/4/26ضوبسُ 306/16384د هَسخ  94/10/7ضوبسُ 400/1310د هَسخ 93/2/2

ثشخی دستگبُ ّب وبلیجشُ ًیستٌذ.

ضویوِ ضذُ است )

ثشخی وبسثشّب آهَصش ًذیذُ اًذ.

بزنامه نظارتی وسارت بهذاشت در خصوص اجزای ضوابط مذکور در سه سطح بیمارستان ،دانشگاه علوم پششکی و

دس هَاسدی دستگبُ ّب هتٌبست ثب حجن

وسارتخانه اعمال می گزدد.

پسوبًذ ثیوبسستبى ّب ًیستٌذ.
پسوبًذّبی ثی خغش ضذُ ثبیستی هغبثك
هبدُ  5آییي ًبهِ اجشایی لبًَى هذیشیت
پسوبًذّب ثش اسبس ضیَُ ًبهِ هذیشیت
اجشایی پسوبًذ ٍیژُ تجذیل ضذُ ثِ ػبدی
هذیشیت ضًَذ ٍ ًحَُ هذیشیت آًْب ثب پسوبًذ
ػبدی هتفبٍت است.

آهَصش وطبٍسصاى دس خصَظ هذیشیت وبّص تَلیذ پسوبًذّبی وطبٍسصیپیص ثیٌی اػتجبسات الصم دس صهیٌِ آهَصش ٍ پبیص آالیٌذُ ّب ٍسوَم وطبٍسصیهبدُ  3ضَاثظ ٍ
سٍش ّبی
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هذیشیت اجشایی
پسوبًذّبی
وطبٍسصی

ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی هَظف
است ثِ هٌظَس وبّص تَلیذ پسوبًذ ًسجت ثِ
تذٍیي ًظبم استمبء داًص تغزیِ ٍ اصالح الگَی
هصشف هحصَالت وطبٍسصی الذام ًوبیذ.

 تْیِ پیص ًَیس آییي ًبهِ ثْذاضت وطبٍسصیدس تجصشُ  4 ٍ 3هبدُ  6پیص ًَیس آییي ًبهِ هزوَس ثِ هَضَع آهَصش ٍ اعالع سسبًی ثِ هٌظَس وبّص تَلیذ پسوبًذّبیوطبٍسصی ثشای تَلیذوٌٌذگبى  ،سٍستبییبى ٍ وطبٍسصاى صشاحتب اضبسُ گشدیذُ است ( ایي آییي ًبهِ دس دست ثشسسی ضَسای
حمَلی ٍصاست ثْذاضت جْت اثالؽ هی ثبضذ)
اختصبظ فصل پٌجن دستَسالؼول سالهت  ،ایوٌی ٍ ثْذاضت ػَاهل اجشایی هطوَل هبدُ  5لبًَى هذیشیت پسوبًذ ثِ هجحثآهَصش ٍ ثبص آهَصی  :ولیِ ػَاهل اجشایی پسوبًذ ( اص جولِ ػَاهل اجشایی پسوبًذّبی وطبٍسصی) هطوَل آهَصش ّبی هزوَس
هی ثبضٌذ (دستَسالؼول هزوَس دس سبل  1386اثالؽ ٍ ثش اجشای آى ًظبست هی گشدد)

ػولىشد ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى دس ایي
ثخص هَسد تبییذ است.

