
 ارائه خدمات مامایی مرکز مشاوره و

 متن قانون:  عنوان قانون: 

)از  1ماده 

 آيين نامه ها(

 فصل اول:تعاريف و اهداف 

 تعريف مركز مشاوره وارائه خدمات مامايي: -1ماده 
وآموزش پزشكي جهت انجام به محلي اتالق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان 

خدمات مامايي در سطوح مختلف بهداشتي، درماني و آموزشي مطابق با حدود اختيارات تعيين شده 
 توسط وزارت بهداشت، پس از اخذ مجوز، توسط افراد واجد شرايط و با صالحيت دائرگردد. 

انشگاه يا دانشكده علوم در اين آئين نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي "وزارت" و به د

 02پزشكي و خدمات بهداشتي درماني "دانشگاه"و به كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 
و اصالحات بعدي آن "كميسيون قانوني" و به  1331قانون مربوط به مواد خوردني و آشاميدني مصوب 

 مركز مشاوره وارائه خدمات مامايي " مركز " گفته مي شود. 

)از  0 ماده

 آيين نامه ها(

 هدف كلي: 

تامين، حفظ وارتقاء سطح سالمت جامعه از طريق مشاوره و ارائه خدمات مامايي، در دوره هاي مختلف 

زندگي از جمله نوزادي، كودكي، بلوغ، بارداري ، زايمان و پس از آن و يائسگي به منظور توسعه بهداشت 
 رگ ومير مادران ونوزادان و كاهش عوارض ناشي از آنها باروري و ارتقاي شاخصهاي سالمت مرتبط با م

 اهداف اختصاصي : 
 ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتي به زنان و دختران)دردورانهاي مختلف زندگي(  -1-0

استفاده بهينه از توان نيروهاي كار آمد و متخصص در جهت پيشگيري و رفع مشكالت بهداشتي  -0-0

 درماني 
 كاهش هزينه هاي بهداشتي، درماني جامعه و كاهش هزينه هاومدت بستري  -3-0

 كاهش عوارض و مرگ و مير مادر و نوزاد و شيرخوار  -1-0
 توانمندسازي زنان و مادران در خصوص ارتقاي سطح سالمتي خود و خانواده  -5-0

 غربالگري مادر و جنين در معرض خطر در دوران بارداري  -6-0
 ولد نوزادان نارس و زودرس كاهش ت -7-0

 حفظ و ارتقاي رشد و تكامل جنيني  -8-0

)از  3ماده 
 آيين نامه ها(

 تعريف ماما: 
ماما به شخصي اطالق مي شود كه تحصيالت مامايي را درمقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا 

خارج از كشور به پايان رسانيده و موفق به اخذ پروانه دائم برابر مقررات در مراكز آموزشي داخل ويا 

مامايي از وزارت متبوع شده باشد. او قادر به نظارت، مراقبت و آموزش به زنان در طي دوران حاملگي، 
زايمان، بعد از زايمان، هدايت و انجام زايمان طبيعي به مسئوليت خود ، مراقبت از نوزاد و شير خوار و 

سال مي باشد. اين مراقبت ها شامل پيشگيري، مشاوره و ارائه خدمات تنظيم خانواده،  كودك زير شش
كشف حاالت غير طبيعي در مادر، نوزاد و كودك، اورژانس هاي پزشكي ،تشخيص و درمان بيماريهاي 

شايع دستگاه تناسلي ،غربالگري سرطانهاي زنان و اجراي اقدامات اورژانس مامايي در مواقع عدم 
 ي به پزشك و ارجاع مددجويان نيازمند خدمات تخصصي به مراكز درماني مي باشد. دسترس

او وظيفه مهمي در مشاوره و آموزش بهداشت باروري نه تنها براي زنان بلكه براي خانواده و جامعه دارد. 

مراقبتهاي وظايف ماما شامل: آموزش دوران بلوغ ،مشاوره قبل از ازدواج،مشاوره قبل از بارداري ،آموزش و 
دوران بارداري،زايمان وپس از زايمان، آماده كردن والدين براي پذيرش وظائف پدري و مادري ، تنظيم 

خانواده و مراقبتهاي كودك و تشخيص و درمان بيماريهاي شايع دستگاه تناسلي زنان و مشاوره دوران 
 يائسگي مي باشد. 

)از  1ماده 

 آيين نامه ها(

 دهندگان خدمات مامايي:  كليات وظائف ارائه

 الف. خدمات بهداشتي و مراقبتي: 
ارائه دهندگان خدمات مامايي مسئول مراقبت از مادر درطول مدت حاملگي و پس از دوران بارداري مي 

باشند. اين مسئوليت ها شامل: مشاوره هاي قبل از بارداري، مراقبت هاي معمول پريناتال، برگزاري 

زايمان دردوران بارداري براي مادران ، پدران و همراه ، انجام مراقبت هاي دوران كالس هاي آمادگي براي 
بارداري، زايمان ،پس از زايمان، دوره نفاس، تشخيص و ارجاع موارد پر خطر، آموزش و حمايت مادر جهت 

ال، مشاوره س 5تغذيه نوزاد با شير مادر، مراقبت از نوزاد ، پايش رشد و تكامل و واكسيناسيون كودكان تا 
 و ارائه خدمات تنظيم خانواده ومشاوره دوران يائسگي پس از آن مي باشد. 

 ب. خدمات قابل ارائه در مركز: 
 مشاوره وآموزش بهداشت باروري در كليه مراحل زندگي زنان شامل: • 

 مشاوره وآموزش هاي دوران بلوغ • 

 مشاوره قبل از ازدواج، قبل از بارداري • 
 تهاي دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان آموزش مراقب• 



 آماده كردن والدين براي پذيرش وظايف پدري و مادري • 

 آموزش، راهنمايي و مشاوره در زمينه بهداشت جنسي و ازدواج • 
 آموزش، راهنمايي و مشاوره و ارائه روشهاي مختلف تنظيم خانواده • 

 و يائسگي  آموزش، راهنمايي و مشاوره دوران ميانسالي• 
ج. خدمات باليني و درماني: )كليه خدمات  STDآموزش، راهنمايي و مشاوره جنسي رفتارهاي پرخطرو • 

 درماني بر اساس آئين نامه تعيين حدود صالحيت ماما مي باشد.( 
خدمات تنظيم خانواده و ارائه روشهاي مختلف بر اساس پروتكل هاي وزارت بهداشت )كارگذاري و خارج -

 ، تجويز روشهاي تزريقي و خوراكي و كاشتني پيشگيري از بارداري( IUD نمودن

 گرفتن پاپ اسمير -
 تزريقات و پانسمان باتوجه به آئين نامه تاسيس واحد تزريقات وپانسمان كه پيوست مي باشد. -

 نظارت وانجام واكسيناسيون زنان قبل از ازدواج و حين بارداري -
 ن و غربالگري بيماريهاي مربوطه و ارجاع به پزشك در صورت لزوم انجام معاينات دوره اي پستا-

 غربالگري، معاينه، تشخيص و درمان بيماري هاي شايع دستگاه تناسلي زنان -

 كنترل مادر باردار در دوران بارداري -
 انجام زايمان طبيعي درموارد اورژانس -

 خدمات پس از زايمان -
(در صورت تمايل و به انتخاب مادر از DOULAكه به عنوان همراه ) ( مامايي استDOULAماماي همراه:) -

 ابتداي بارداري تا زايمان و پس از زايمان انجام وظيفه نمايد. 
 وظيفه وي به شرح زير مي باشد: 

 شركت دركالس هاي آمادگي براي زايمان همراه با مادر -

 حضور در اتاق ليبر و زايمان بيمارستان -
هاي غير دارويي كاهش درد هنگام زايمان مانند:ماساژ، آروماتراپي،تن آرامي، طب  اجراي انواع روش-

فشاري، تغيير وضعيت ها در ليبر و زايمان، موسيقي درماني، سرما و گرما درماني ، زايمان در آب، غوطه 
 ، تزريق داخل جلدي آب مقطر استريل  TENSوري در آب،استفاده از دستگاه 

 از زايمان)مالقات باليني( مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت  مراقبت از مادر پس -

 كمك به مادر در خصوص مراقبت از نوزاد و شيردهي موفق -
ساعت 6:مامايي كه همراه مادر انتخاب مي شود بايد همه روزه و در همه ساعات شبانه روزتا 1تبصره 

 پس از زايمان در دسترس مادر باشد. 
مان نمي تواند نقش ماماي همراه را نيز ايفا نمايد و مي بايد از ماماي همراه : ماماي عامل زاي0تبصره 

 جدا باشد. 
 ماماي عامل زايمان كسي است كه در بيمارستان بر بالين مادر به منظور انجام زايمان حضور مي يابد. 

مادر  :تعرفه ماماي همراه بر اساس حق الزحمه مصوب قانوني مي باشد ومي بايست توسط 3تبصره 

 پرداخت گردد. 
:براي به كار گيري روشهاي كاهش درد حين زايمان توسط ماماي همراه، داشتن گواهي گذرندان 1تبصره 

 دوره هاي آمادگي براي زايمان و روشهاي كاهش درد الزامي است. 

)از  5ماده 
 آيين نامه ها(

 وظائف مركز: 
 وارض آموزش خود مراقبتي به منظور پيشگيري از ع -1-5

 بررسي و شناخت وضعيت سالمت مراجعين و درصورت لزوم ارجاع به موقع به موسسات درماني  -0-5
ارائه خدمات آموزشي، درماني و مراقبتهاي مامايي الزم طبق شرح وظائف مصوب وزارت بهداشت  -3-5

 ز درتمام مراحل )قبل از پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان(درمنزل ودر مرك

 تشخيص موارد غير طبيعي و فوريتهاي مامايي و ارجاع به موسسات درماني  -1-5
براي ارجاع بيمار اقدام  115در صورت مشاهده بيماران اورژانس مركز موظف است با پايگاههاي  -5-5

 نمايد 
جويان خود :مراكز خدمات مامايي مي توانند جهت انجام زايمان و يا ساير خدمات بيمارستاني مدد 1تبصره 

 با هر يك از مراكز خصوصي يا دولتي كه مايل باشند عقد قرار داد نمايند . 

)از  6ماده 
 آيين نامه ها(

 قوانين و مقررات حضور در منزل: 
حضور در منزل و انجام اقدامات ضروري با هماهنگي و تعيين وقت قبلي طبق قرارداد تنظيم شده با  -1-6

 عملكرد به مركز نظارت بر درمان دانشگاه هر سه ماه يك بارمتقاضي و اعالم گزارش 
ارائه مراقبت در چارچوب قوانين و مقررات و رعايت شئونات اسالمي و اخالقي به منظور پيشگيري از  -0-6

 سوء استفاده هاي احتمالي

زمند خدمات انجام كليه اقدمات درماني ومراقبتي طبق دستور پزشك معالج)در مواردي كه بيمار نيا -3-6
 تخصصي است(

 رعايت استانداردهاي مامايي در ارائه مراقبت ها -1-6
 حفظ اسرار محرمانه بيمار و خانواده وي -5-6

 ثبت دقيق گزارشات، مشاهدات و اقدامات انجام شده درفرم هاي استاندارد ضميمه- 6-6



 براي ارجاع بيمار اقدام نمايد 115ماما موظف است در صورت مشاهده بيماران اورژانس با پايگاههاي  -7-6

 معرفي افراد جانشين )شاغل در مركز( جهت ارائه خدمات در مواقع لزوم -8-6
 همراه داشتن كارت شناسايي معتبر و معرفي نامه -9-6

 ثبت ساعت ورود و خروج -12-6
 تعرفه ويزيت در منزل بر اساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع قانوني ذيصالح  -11-6

)از  7ماده 

 آيين نامه ها(

 فصل دوم: شرايط تاسيس و بهره برداري 

 الف(شرايط متقاضيان تاسيس 
و  02اجازه تأسيس مركز به اشخاص حقيقي و يا حقوقي پس از تصويب كميسيون قانوني ماده  -7ماده 

  اخذ موافقت اصولي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با شرايط ذيل داده مي شود:
 ( اشخاص حقيقي متقاضي تاسيس مركز داراي يكي از شرايط ذيل مي باشند: 1-7

 ( داراي مدرك كارشناسي مامايي يا باالتر 1-1-7

نفر متقاضي تاسيس باشند بايد نصف به عالوه يك نفر ازآنها الزاما كارشناس  0(درصورتيكه بيش از 0-1-7
 مامايي يا باالتر باشد. 

ضي تاسيس مركزشامل شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و يا ( اشخاص حقوقي متقا0-7
 ساير شركت ها وموسسات خيريه مي باشند 

( درخصوص شركت هاي تعاوني مي بايستي نصف به عالوه يك نفر از آنها الزاما" از گروه پزشكي و 1-0-7
 حداقل يك نفر كارشناس مامايي يا باالتر باشد. 

ت ها و موسسات خيريه حضور حداقل يك نفر كارشناس مامايي و يا باالتر (در خصوص ساير شرك0-0-7

 الزامي است. 
 ب(شرايط بهره برداري: 

)از  8ماده 

 آيين نامه ها(

 جهت تاسيس، بهره برداري و فعاليت مركز بايد به شرح ذيل اقدام گردد: 

 دانشگاه علوم پزشكي مربوطه تسليم درخواست تاسيس و مدارك الزم به معاونت درمان/سالمت  -1-8
 اخذ موافقت اصولي طبق ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت  -0-8

 ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان بندي ابالغي شامل:  -3-8
 تجهيز مركزمطابق استانداردهاي مربوطه به تائيد آن دانشگاه مربوطه  -1-3-8

م شامل :گواهي عدم سوء سابقه انتظامي از نظام ارائه ليست پرسنل فني به همرا ه مدارك الز -0-3-8
 پزشكي)كارشناسان و مقاطع باالتر(، عدم سوء پيشنه كيفري از نيروي انتظامي و گواهي عدم اعتياد 

ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت يا اجاره نامه به شرط تمليك يا اجاره نامه رسمي يا  -3-3-8

همراه تصوير مصدق سند مالكيت يا اخذ رضايت نامه مالك با گواهي امضاء عادي معتبر با پالك ثبتي به 
 محضري واخذ رضايت كليه مالكين در مجموعه ساختماني مسكوني 

 اخذ تائيديه بهداشتي از معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده  -1-3-8
 اعالم نام،آدرس دقيق و ساعات فعاليت مركز.  -5-3-8

 موسس مبني بر رعايت مفاد اين آيين نامه و كليه دستورالعملهاي وزارت.  ارائه تعهد محضري -6-3-8

 آغاز فعاليت مركز و اعالم شروع به كار به معاونت مربوطه پس از اخذ مجوزهاي قانوني از وزارت.  -7-3-8
صدور موافقت اصولي و پروانه هاي قانوني پس از تائيد صالحيت توسط كميسيون قانوني با  -1تبصره 

 ارت خواهد بود. وز
مدت اعتبار، تمديد و لغو موافقت اصولي صادره براساس مفاد قرارداد تاسيس منعقده بين  - 0تبصره 

وزارت و موسس بوده ودرصورت عدم امكان تكميل مدارك در مدت مقرر در قرارداد تاسيس، تمديدآن منوط 

 سيون قانوني خواهد بود. به ارائه گزارش پيشرفت كارمورد تائيد معاونت وتائيد نهائي كمي
 شروع بكار و ارائه خدمات بدون اخذ پروانه هاي قانوني ممنوع است.  - 3تبصره 

)از  9ماده 
 آيين نامه ها(

آئين نامه و استانداردها و فضاي فيزيكي تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز مركز براساس ضوابط اين 
دستورالعملهاي مربوطه بايد قبل از شروع بكارمركز توسط كارشناسان ذيربط معاونت مربوطه مورد 

 بازرسي و ارزيابي و تائيد قرار گيرد، در غير اينصورت پروانه بهره برداري ) تاسيس( صادر نخواهد شد.

)از  12ماده 
 آيين نامه ها(

 دو شيفت كاري صبح و عصر با حضور مسئول فني فعاليت نمايد.مركز مي تواند در 

)از  11ماده 

 آيين نامه ها(

سال سابقه كار در رشته مامايي  5مسئول فني بايستي كارشناس مامايي يا باالتر باشد و حداقل 

 داشته باشد.

)از  10ماده 

 آيين نامه ها(

عيين شده در مركز مسئولين فني نمي توانند در زمان با توجه به لزوم حضور مسئول فني در ساعات ت

تقبل مسئوليت ، در محل ديگري شاغل باشند و پروانه همزمان جهت تصدي مسئوليت فني براي آنان 

 صادر نخواهد شد.

)از  13ماده 

 آيين نامه ها(

به دولت، اين افراد در صورت اشتغال پرسنل مركز در دستگاههاي لشكري ،كشوري و موسسات وابسته 

اشتغال  -1حداكثر مي توانند در يك نوبت كاري و در غير ساعات اداري موظف، به كار اشتغال يابند. تبصره 

 اعضاء هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي در اين مراكز ممنوع مي باشد.

)از  11ماده 

 آيين نامه ها(

 فصل سوم: ضوابط پرسنلي 

 حداقل پرسنل به شرح ذيل را دارا باشد: هر مركز بايد  - 11ماده 



 نفر كارشناس مامايي يا باالتر درهر شيفت كه مسئول فني مي تواند جزو آنان باشد. 0الف( 

براي برگزاري كالسهاي آمادگي براي زايمان، كارشناس / كارشناسان مامايي يا باالتر مربوطه  -1تبصره 
دگي براي زايمان را از مراكز مورد تائيد وزارت متبوع دارا ساعت دوره آما 62بايد گواهي گذراندن حداقل 

 باشد. 
ب( يك نفر كاردان مامايي يا كاردان/ كارشناس مدارك پزشكي بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشكي و 

 بايگاني. 
 كاردان هاي مامايي مجاز به فعاليت در مركز مطابق شرح وظائف مصوب مي باشند.  -0تبصره 

ز )ا 15ماده 

 آيين نامه ها(

 فصل چهارم: ضوابط ساختماني،تجهيزاتي 

 متر مربع مي باشد .  72حداقل فضاي مورد نياز جهت تاسيس مركز - 15ماده 

)از  16ماده 
 آيين نامه ها(

براي معاينه ،كالسهاي آمادگي متر فضا  12فضاي موردنيازشامل: اتاقهاي معاينه با درنظر گرفتن حداقل 
متر مربع ، حداكثر  1متر فضاي مناسب )به ازاي هر مادر وهمراه وي حداقل  02براي زايمان با حداقل 

نفر ( ،سالن انتظار، اطالعات و پذيرش، نگهداري مدارك  01تعداد مادران شركت كننده و همراه در كالس 
 هاي بهداشتي  پزشكي و بايگاني ، آبدارخانه، رختكن و سرويس

 حداقل تجهيزات: 
 . ميز و صندلي1

 . تخت معاينه0

 . تخت ژنيكولوژي3
 . سوني كيد1

 . فشار سنج5
 . گوشي پزشكي6

 . فيتوسكوپ7

 . ست زايمان8
  IUD. ست 9

 . اسپكولوم يكبار مصرف 12
 ه شود.(. فور يا اتوكالو) در صورت فقدان اتوكالو از شان يا ملحفه هاي يك بار مصرف استفاد 11

 . ملحفه و كاور تخت 10
 . پاراوان 13

 . ترازوي بزرگسال 11

 . ترازوي كودك 15
 . ترمومتر 16

 . پنس شامل: آليس ورينگ فورسپس وپنست 17
 تجهيزات كالسهاي آمادگي براي زايمان:

 تلويزيون -. ويدئو1

 . فيلم هاي آموزشي به تائيد وزارت بهداشت0
 . پوسترهاي آموزشي3

 رد. وايت ب1
 . صندلي راحت براي مادران5

 . موالژهاي لگن ، رحم ، جنين، جفت6

 . حلقه هوالهوپ7
 . توپ تولد8

. تشك و بالش ، ملحفه به تعداد ) درصورتي كه امكان تهيه نيست بالش و ملحفه مي تواند توسط مادر 9
 آورده

 شود(
 ساير تجهيزات :

 . كپسول اكسيژن با تجهيزات كامل1

 اد و بزرگسال. ست احياي نوز0
. قفسه داروهاي اورزانس شامل :انواع سرمها ، اكسي توسين ،مترژن ، سولفات منيزيوم و داروهاي 3

 احيا
 . سرنگ و برانول)آنژيوكت(1

 . كيسه يخ5

 .Safety box. يخچال و 6

)از  17ماده 

 آيين نامه ها(

 فصل پنجم(ضوابط بهداشتي 

 به شرح ذيل ضروري است :  رعايت دستورالعمل بهداشتي - 17ماده 
 كف مركز بايد از جنس مقاوم و سقف و ديوارها سالم، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد  -1-17

 :كف كليه اتاق ها از سنگ يا سراميك باشد. 1تبصره 



 وجود درب و پنجره هاي سالم و مجهز بودن پنجره هاي باز شو به توري سيمي ضدزنگ .  -0-17

سيستم سرمايش و گرمايش بگونه اي كه ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت مناسب قادر وجود  -3-17
 به تهويه نيز بوده تا از آلودگي هاي هواي داخل ساختمان جلوگيري شود. 

سيستم جمع آوري و دفع فاضالب از نظر فني و بهداشتي مطابق با استانداردهاي محيط زيست و  -1-17
 رسالي وزارت بوده و مورد تاييد معاونت هاي بهداشتي باشد. ضوابط و دستور العمل هاي ا

 جمع آوري زباله به روش استاندارد ضروري است.  -5-17
 در صورت وقوع زايمان دفع جفت و ضمائم با استفاده از قوانين ومقررات  -6-17

 رعايت ضوابط بهداشتي براي سرويس هاي بهداشتي.  -7-17

 52كيلوگرمي براي هر  1اء حريق مركزي و يا حداقل يك كپسول تأمين وسايل سيستم اطف -8-17
 مترمربع. 

 تأمين نور و تهويه مناسب .  -9-17
 شيب كف كليه اتاقهايي كه داراي كف شوي بوده بايد به سمت كف شوي باشد.  -12-17

 رعايت ضوابط بهداشتي در آبدارخانه  -11-17

 وره اي و واكسيناسيون( براي كليه شاغلين. تشكيل پرونده هاي پزشكي ) معاينات د -10-17
رعايت كامل بخشنامه هاي صادره از مركز سالمت محيط و كار در خصوص چگونگي تفكيك، جمع  -13-17

 آوري و نگهداري و دفع پس مانده ها الزامي است. 

)از  18ماده 

 آيين نامه ها(

 فصل ششم (وظايف موسس : 

 ح ذيل مي باشد: اهم وظايف موسس بشر - 18ماده 

 معرفي مسئول فني براي مركز جهت دو شيفت كاري .  -1-18
در صورت عدم حضور يا تخلف مسئول فني، موسس مي تواند با ارائه مدارك و مستندات ،در  -1تبصره 

 صورت احراز تخلف در كميسيون قانوني تعويض وي را درخواست نمايد. 
ارداد مسئول فني، موسس ميتواند تعويض وي را با معرفي فرد در صورت استعفا يا پايان مدت قر-0تبصره 

 واجد شرايط در خواست نمايد. 

 معرفي پرسنل شاغل درمركز به معاونت براساس ضوابط اين آئين نامه.  -0-18
 تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي و داروئي و غيره براساس دستورالعمل هاي مربوط .  -3-18

 ط، مقررات، دستورالعمل ها و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصالح قانوني. رعايت كليه ضواب -1-18
رفع نواقص و ايرادات اعالم شده توسط كارشناسان وزارت يا دانشگاه/دانشكده يا مسئولين فني -5-18

 مربوطه در مدت تعيين شده 

)از  19ماده 
 آيين نامه ها(

 فصل هفتم (وظايف مسئولين فني: 
 ايف مسئولين فني مركز عبارتند از: اهم وظ - 19ماده 

 حضور فعال در نوبت هاي كاري وقبول مسئوليتهاي مربوطه.  -1-19
نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات توسط ساير پرسنل بخش مركز و دادن تذكرات الزم به آنان  -0-19

در مركز براساس بررسي و تائيد صالحيت پرسنل بخش فني شاغل  -19-3براي اجراي وظايف مربوطه. 

 اصول اين آئين نامه و ضوابط قانوني مربوطه. 
تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف مركز و نظارت بر انجام خدمات درماني در ساعات  -1-19

 تعيين شده. 
برنامه ريزي و سازماندهي مناسب مركزبه منظور ارائه خدمات مطلوب و جلب رضايت بيماران و  -5-19

 شور حقوق بيماران. رعايت من

 نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه.  -6-19
 نظارت بر كيفيت و قابليت استفاده و مصرف تجهيزات و ملزومات مركز.  -7-19

 ارتقاء سطح كيفي خدمات مامايي در مركز از طريق شركت پرسنل در دوره هاي آموزش مداوم .  -8-19
دوره هاي آموزشي مرتبط با خدمات ارائه شده توسط آنان مي پرسنل موظف به شركت در  -1تبصره 

 باشند. 
نظارت برتهيه و تنظيم و نگهداري پرونده هاي پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده به مركز و  -9-19

 بررسي شرح حال مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني. 

 سن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب. نظارت بر ح -12-19
 3تهيه و تنظيم ليست اعمال انجام شده در مركز و گزارشهاي مربوط به ساير فعاليتهاي مركز هر  -11-19

 ماه يكبار و ارسال آن به معاونت بهداشت و درمان دانشگاه مربوط. 
ات اجرائي و در صورت تخطي موسس ابالغ تذكرات فني الزم به موسس مركز و پيگيري اقدام -10-19

 اعالم مراتب به معاونت ذيربط. 

رعايت و اعمال كليه قوانين و مقررات و دستورالعملهاي وزارت و موازين علمي و فني ، اسالمي و  -13-19
 اخالقي درمركز. 

 مسئول مكاتبات مربوطه با مراجع ذيصالح ، مسئول فني خواهدبود.  -11-19
 ايرادات اعالم شده توسط كارشناسان وزارت يا دانشگاه /دانشكده مربوط .  رفع نواقص و -15-19

حداقل مدت قرارداد مسئول فني يكسال است.)در موارد خاص قبل از پايان يك سال با نظر  -0تبصره 



 

 

 مسئول فني مي تواند استعفا دهد.(  02كميسيون ماده 

)از  02ماده 
 آيين نامه ها(

 فصل هشتم: ساير مقررات 
تمديد پروانه هاي صادره پس از طي مهلت مقرر منوط به رعايت ضوابط موضوع اين آئين نامه و  - 02ماده 

 ساير دستورالعمل هاي وزارت خواهد بود. 

)از  01ماده 
 آيين نامه ها(

رفه اي در اين مراكز رعايت آئين نامه اجرائي قانون طرح انطباق وموازين اسالمي،اخالقي،شئونات ح
 الزامي است.

)از  00ماده 

 آيين نامه ها(

شاغلين مقطع تحصيلي كارشناسي و باالتر رشته مامايي اين مركز موظف به رعايت قانون آموزش مداوم 

جامعه پزشكي مي باشند و تمديد پروانه هاي قانوني منوط به رعايت قانون مذكور و ساير ضوابط وزارت 
 ميباشد.

)از  03ماده 
 آيين نامه ها(

نصب اسامي پرسنل فني مركز با ذكر مشخصات كامل و همچنين مجوز تاسيس و مجوز مسئول فني در 
سالن انتظار مركز الزامي است و استانداردهاي مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه، كارت ويزيت و تبليغات، 

 رعايت گردد.بايد منطبق با مقررات و ضوابط مراجع ذي صالح قانوني 

)از  01ماده 
 آيين نامه ها(

 نصب اصل مجوز دفتر كار كليه ماماهاي شاغل در محل كار الزامي است.

)از  05ماده 

 آيين نامه ها(

 محتواي پرونده بيماران بايد براساس پروتكل دفتر سالمت مادران وزارت تنظيم گردد.

)از  06ماده

 آيين نامه ها(

 نگهداري پرونده ها به صورت دستي يا رايانه اي، حداقل به مدت پنج سال در مركز الزامي است.

)از  07ماده 
 آيين نامه ها(

 فصل نهم: تخلفات 
درصورتيكه مؤسس يا مسئول/مسئولين فني مركز ازضوابط ومقررات مربوط به الزامات و وظائف  - 07ماده 

 ي شده تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد: خود كه دراين آئين نامه پيش بين

 
 بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه توسط وزارت يا دانشگاه /دانشكده ذيربط  –الف 

بار دوم اخطاركتبي توسط وزارت يا دانشگاه /دانشكده حداقل به فاصله يك ماه از اخطار شفاهي  -ب
 قبلي 

 زارت يا دانشگاه /دانشكده به فاصله يك ماه ازاخطار كتبي قبلي بارسوم اخطاركتبي توسط و -ج
درصورت تكرار وعدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي وكتبي ، چنانچه اعمال انجام شده درقالب  -د

 قانون 

مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد  1367تعزيزات حكومتي ) درامور بهداشتي ودرماني ( مصوب سال 
 قانون ياد شده ودرساير موارد به محاكم ذيصالح قانوني احاله خواهد شد.  11ون ماده موضوع به كميسي

روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور وآراء صادره ازسوي مراجع قضائي اعم از تعطيل  – 1تبصره 
ذيربط ابالغ موقت يا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و... دركميسيون قانوني مطرح و براي اقدام به واحد هاي 

 مي گردد. 

در موارديكه عملكرد مركز خالف ضوابط ومقررات قانوني بوده و موجب ورود خسارات جسماني و  -0تبصره 
رواني غير قابل جبران به تشخيص و تائيد پزشكي قانوني، گردد با تنفيذ وزير بهداشت، درمان و آموزش 

ب،ج و د در كميسيون قانوني طرح گرديده پزشكي و بدون اعمال مجازات هاي مندرج دربندهاي الف،
 وباراي كميسيون، مجوز تاسيس مركز قابل لغو موقت خواهد بود. 

لغو دائم پروانه بهره برداري)تاسيس( پس از طرح موضوع در محاكم قضايي ذيصالح و از طريق  -3تبصره 

 راي كميسيون قانوني انجام پذيرد. 
به استناد قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تبصره  19ماده و  07اين آئين نامه در 

قانون تشكيالت و وظايف وزارت متبوع و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و موادخوراكي و 
به تصويب  20/12/1387و اصالحات آتي آن تهيه و تنظيم گرديد و درتاريخ  1331آشاميدني مصوب سال 

 تصويب الزم االجرا است. رسيد و از تاريخ 
 وزير  -دكتر لنكراني


