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كان موضوع بند   اقنون ربانهم  23ماده « د»دستورالعمل نحوه اداره بيمارستان اهي آموزشي هيات امنايي و مقررات تمام وقتي زپش

 پنجم توسعو جمهوري اسالمي اريان

 

ثشًبهِ پٌدن تَسؼِ ٍ ثِ هٌظوَس استاوبم هموتوش يت توم توذهب        قبًَى  32هبدُ « د»دس ساستبي اخشاي ثٌذ 

سضوبيم   سشػم دس اسائِ تذهب  ٍ دسًْبيوم افوضايش   سالهم ٍ تؼبلي تذهب  ثبلتٌي، افضايش ثْشُ ٍسي، 

يٌوبى، ثَدخوِ سيوضي    هٌذي آحبد خبهؼِ الگَيي هذيشيتي ثب ثكبسگتشي استشاتژي ّبي هذيشيم ػولكوشد يبس 

، يبّش تظذي تذهب ، هذيشيم ًگبّذاشم، استاشاس ًظبم خبهغ اعالػب  ٍ حبيوتم ثبلتٌي، ًظبم ػولتبتي

 .خبهغ هذيشيم ثتوبسستبًي ثب دستَس الؼول ريل اخشا تَاّذ شذ

 .دس ايي دستَسالؼول اطغالحب  صيش دس هؼبًي هششٍح هشثَط ثِ يبس هي سًٍذ :1ماده 

 ٍصاس  ثْذاشم، دسهبى ٍ آهَصش پضشكي :توزار -الف 

 قبًَى ثشًبهِ پٌدمبلِ پٌدن تَسؼِ خوَْسي اسالهي ايشاى :قانون -ب

پضشكبى ػضَ ّتب  ػلوي ٍ غتش ّتب  ػلوي يِ دس ثتوبسسوتبًْبي   :پسشكان تمام وقت جغرافيايي -ج

( آًكوبل )ُ ثوِ توذهم   هشغَل اسائِ تذهم ثَدُ ٍ ثِ طَس  شجبًِ سٍصي ثِ طَس  هاتن يب آهوبد ( آًكبل)

 هشغَل اسائِ تذهم ثَدُ ٍ حق فؼبلتم پضشكي دس تبسج اص هحذٍدُ داًشگبُ سا ًذاسد

پضشكبًي يِ ثِ ػٌَاى ّتب  ػلوي توبم ٍقم خغشافتبيي استخذام شذُ اًذ، دس طَستي يِ هغوبثق  : 1تبصره 

ؼِ حبيض ايي ششايظ هي شًَذ ضَاثظ قجلي حبيض ششايظ دايش ًوَدى هغت شذُ اًذ يب تب آتش ثشًبهِ پٌدن تَس

 .ايي ثٌذ دايش ًگْذاسًذ 2هي تَاًٌذ هغت تَد سا ثب سػبيم ششايظ هٌذسج دس تجظشُ  1334فاظ تب آتش سبل 

 خشاحي، ثتَْشي، داتلي ٍ حق الضحوِ ٍيضيم ٍ هشبٍسُ پضشكي k :پسشكي حق العالج  -د
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يژُ يِ هتضاى آى ّوش سوبل ثوش اسوب      ّضيٌِ اقبهم ثتوبس دس تختْبي ػبدي ٍ ٍ :تعرفه تخت بستري -هـ

قتوم ٍاقؼي تَسظ ٍصاس  ثْذاشم تؼتتي ٍ پس اص تبيتذ شَساي ػبلي ثتووِ سوالهم يشوَس ثوِ تظوَيت      

 .ّتب  ٍصيشاى هي سسذ

ثتوبسستبى ّبيي ّمتٌذ ٍاثمتِ ثِ داًشگبّْبي ػلَم پضشكي يشَس يِ تحم ًظش ّتب   :بيمارستان ها -و

  قبًَى ٍ ضَاثظ، آئتي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّبي ٍصاس  ٍ ّتوب  اهٌوبي   اهٌبم تَد ثب سػبيم يلتِ هاشسا

داًشگبُ هشثَعِ اداسُ شذُ ٍ يلتِ اػضبي ّتب  ػلوي ٍ پضشكبى غتش ّتب  ػلوي آًْب توبم ٍقم خغشافتبيي 

ٍ ثش اسب  قتوم ٍاقؼي، اص هحل هٌبثغ ػوَهي ٍ يب اص عشيق دسآهوذ   ثَدُ ٍ اػتجبسا  آًْب ثظَس  تدوتؼي

 .تتظبطي حبطل هي شَدا

ستبد ساّجشدي ثتوبسستبًْبي ّتب  اهٌبيي اسم يِ همتاش دس ٍصاس  ثَدُ ٍ اػضبم آى ثوب حكون    :ستاد  -ز

 .سبل هٌظَة هي گشدًذ 2ٍصيش ثِ هذ  

ايي ستبد هَظف اسم ضوي ًظبس  دقتق ثش استاشاس ثشًبهِ ّتب  اهٌبيي شذى يلتوِ ثتوبسسوتبًْبي    :تبصره

شي يشَس دس عَل ثشًبهِ پٌدن تَسؼِ ثش سًٍذ تَسؼِ ًتشٍي اًمبًي ثتوبسستبًْب، تٌظتن آهَصشي ٍ غتش آهَص

 .آًْب ثب سبصهبًْبي ثتوِ تذهب  دسهبًي ٍ اخشاي ثشًبهِ استابم يت تم آًْب ًظبس  ًوبيذ سٍاثظ

 :تشيتت اػضبي ّتب  اهٌبي ثتوبسستبى -2ماده 

 سئتس داًشگبُ ثؼٌَاى سئتس ّتب  اهٌبم -1

 بسستبى ثؼٌَاى دثتش ّتب  اهٌبمسئتس ثتو -2

 يك ً ش تجشُ هذيشيم ثِ پتشٌْبد سئتس ثتوبسستبى ٍ ثب تبئتذ سيتس داًشگبُ -3

ثٌذ ج ، ثٌب ثِ تؼشيف ػجوبس  اص هغوت    1هغت ّبي هدبص ثشاي پضشكبى  ٍاخذ ششايظ دس تجظشُ :2تبصره 

داد سبصهبًْبي ثتوِ گش هي ثبشٌذ، ّبيي اسم يِ دسآًْب ثب ثتوبسستبى، قشاسداد ّوكبسي هٌؼاذ شذُ، عشف قشاس

تؼشفِ ّبي هظَة سا سػبيم ًوَدُ ٍ يلتِ ثتوبساى سا خْم ّش گًَِ اقذام تشختظي دسهبًي تبسج اص هغت 

ايي هغجْب دس حاتام ػولكشدي هشبثِ يلتٌتكْوبي ٍيوژُ دس   . ثِ ثتوبسستبًْبي آهَصشي هشثَعِ اسخبع ًوبيٌذ

 .هحتغي تَاٌّذ داشمسبتتبسّبي 
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حوذاقل ًوتن اص توذهم     1330چٌبًچِ پبسُ اي اص پضشكبى ػضَ ّتب  ػلوي يِ حذايثش تب سوبل  :3تبصره 

هاشس ثشاي احشاص ثبصًشمتگي سا تكوتل هي ًوبيٌذ، ًخَاٌّذ اص هضايبي ايي ثٌذ اسوت بدُ ًوبيٌوذ، هشوشٍط ثوش     

سستبى ثتشوتش ًجبشوذ، هوي    پضشكبى ّتب  ػلوي توبم ٍقم خغشافتبيي شبغل دس ثتوب% 30ايٌكِ تؼذاد آًْب اص 

ايوي ثتوبسسوتبًْب توذهب      تَاًٌذ، ثِ ػٌَاى ػضَ ّتب  ػلوي داًشوكذُ پضشوكي ٍ ثوِ طوَس  هوبهَس دس     

 .ايي افشاد ًوي تَاًٌذ اص هضايبي ًظبم ًَيي يبساًِ ثشتَسداس شًَذ. آهَصشي، پژٍّشي ٍ دسهبًي اسائِ ًوبيٌذ

دس سدُ، هؼبٍى ٍصيش ٍ   پضشكبى، دًذاى پضشكبى ٍ داسٍسبصاى ّتب  ػلوي ٍ غتش ّتب  ػلوييلتِ  :4تبصره 

هذيشاى يل دس ستبد ٍصاستي ٍ سيتس داًشگبُ، هؼبًٍتي ٍي ٍ سٍسبي ثتوبسستبى ّب ٍ هوذيشاى شوجكِ ّوب دس    

ايي  1ٍ2ي ستبد داًشگبُ ثِ ػٌَاى پضشكبى ستبدي هشوَل تؼشيف توبم ٍقم خغشافتبيي ثش اسب  تجظشُ ّب

دستَسالؼول هَظف ثِ اخشاي ضَاثظ ثَدُ ٍ پشداتم حاَق ٍ هضايب ٍ يبساًِ توبم ٍقتي هٌوَط ثوِ سػبيوم    

ستبد ٍصاس  ٍ داًشوگبُ هشثَعوِ هَظ ٌوذ يبساًوِ     . ششايظ ٍ تؼبسيف هٌذسج دس ايي دستَسالؼول تَاّذ ثَد

ػضبي ستبدي دس ثتوبسستبى سا ثوِ  هؼبدل هتَسظ يبساًِ دسيبفتي ػضَ ّتئم ػلوي ّن سشتِ ٍ ّن سدُ ايي ا

دس تظَص ّوكبساى غتش ثبلتٌي هالك پشداتوم يبساًوِ تووبم ٍقتوي هتَسوظ يبساًوِ       . آًبى پشداتم ًوبيٌذ

 .اػضبي ّتب  ػلوي ثبلتٌي تَاّذ ثَد

 هدوغ تتشيي استبى ٍ ثب تبيتذ سيتس داًشگبُذُ تتشيي سالهم ثِ پتشٌْبد ًٌوبي -4

 پتشٌْبد سئتس ثتوبسستبى ٍ ثب تبيتذ سيتس داًشگبُ دٍ ً ش اص اػضبي ّتب  ػلوي ثِ -5

يك ً ش ًوبيٌذُ استبًذاسي ثب هؼشفي استبًذاس ٍ يب ًوبيٌذُ شْشداسي ثِ اًتخبة شوْشداس ثوِ تشوختض     -6

 سئتس ّتب  اهٌبي ثتوبسستبى

  دثتش ّتوب )دثتشتبًِ ّتب  اهٌبم دس ثتوبسستبى همتاش اسم ٍ همئَلتم آى ثب سئتس ثتوبسستبى : 1تبصره 

 .اسم( اهٌبم

ب  ّتب  اهٌبم حذاقل ّش سِ هبُ يكجبس تشوكتل ٍ ثوب حضوَس حوذاقل دٍ سوَم اػضوبم       خلم: 2تبصره 

 .تشكتل تَاّذ شذ ٍ هظَثب  آى  ثب ساي ايثشيم اػضبي حبضش ثِ تظَيت هي سسذ

. سبل ٍ ثب حكون سئوتس داًشوگبُ تَاّوذ ثوَد      2هذ  ػضَيم اػضبم  ّتب  اهٌبم ثِ هذ   :3تبصره 

 .ثالهبًغ اسماًتخبة هدذد اػضبم  
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ششح ٍظبيف ٍ حذٍد اتتتبسا  ّتب  اهٌبم ثتوبسستبى ّب ثب پتشٌْبد سوتبد ٍ تظوَيت ّتوب      :4تبصره 

 .اهٌبم داًشگبُ تؼتتي هي شَد

 .تبيتذ سئتس داًشگبُ اخشايي تَاّذ شذ ظَثب  ّتب  اهٌبم ثتوبسستبًْب پس ا صه: 5 تبصره

هٌبثغ ػوَهي دس قبلت ثَدخِ ت ظتلي داًشگبُ ٍ ثِ طَس   سْن اػتجبسي ثتوبسستبى ّب اص هحل: 3ماده 

آهوذ  اػتجوبس اتتظوبص يبفتوِ اص هحول هٌوبثغ ػووَهي ٍ دس       . يوك دس اتتتبس ثتوبسستبى قشاس هي گتوشد 

اتتظبطي  ٍ سبيش دسآهذّبي ثتوبسستبى ثِ ػٌَاى يك ٍاحذ همتال ، دس قبلت ثَدخِ ت ظتلي هظوَة  

ّتب  اهٌبي ثتوبسستبى ٍ ثب سػبيم آئتي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ٍ سبيش هظوَثب  ّتوب  اهٌوبي داًشوگبُ     

 .هشثَعِ ّضيٌِ تَاّذ شذ

ثتوبسستبى هَظوف اسوم طوَس     . َاّذ ثَدت k 6/3تؼشفِ تذهب  دس ايي ثتوبسستبًْب هؼبدل  :4ماده 

حمبثْبي اسسبلي ثِ سبصهبى ثتوِ سا پس اص تبيتذ ًوبيٌذُ سبصهبى ٍ اص عشيوق داًشوگبُ ثوِ سوتبد ٍصاس      

ّضيٌِ تخم ثمتشي، ّضيٌوِ هشثَعوِ سا    k6/2حق الؼالج پضشكي ٍ  k6/1ٍصاس  ثش اسب  . اسسبل داسد

ل هٌبثغ ػوَهي داًشگبُ ثِ ثتوبسسوتبى اتتظوبص هوي    هحبسجِ ًوَدُ ٍ پس اص يمش  اػتجبساتي يِ اصهح

 .يبثذ هبثِ الت بٍ  سا اص عشيق داًشگبُ ثِ دسآهذ اتتظبطي ثتوبسستبى هشثَعِ پشداتم تَاّذ ًوَد

ّتب  اهٌبي ثتوبسستبى اتتتبس داسد ًمجم ثِ تؼتتي حق الضحوِ پضشكبى اص حق الؼالج ثتي سشوتِ  : تجظشُ

ول ًوبيذ يِ تٌبست ثتي پشداتتْب ػبدالًِ تش شَد ٍ يف پشداتوم  ّبي هختلف گشٍُ پضشكي ثٌحَي ػ

 .ّب ثبالتش آهذُ ٍ ثشاي سشتِ ّبي ثب دس آهذ ثبالتش ّن ساف پشداتم تؼتتي ًوبيذ

 ثِ اػضبي ّتب  ػلوي توبم ٍقوم خغشافتوبيي اهتتوبصا  آهَصشوي پژٍّشوي ٍيوژُ اي هغوبثق        :5ماده 

 .هَصش پضشكي اثالؽ هي گشدد تؼلق هي گتشددستَسالؼولي يِ تَسظ ٍصيش ثْذاشم، دسهبى آ

ثتوبسستبًْب هَظ ٌذ داسٍ، لَاصم هظشفي، تدْتضا  پضشكي ٍ پشٍتض هوَسد تبيتوذ ٍ اسوتبًذاسد سا    : 6ماده 

 .دس طَس  حمبة ثتوبس هٌظَس ًوبيٌذ ثشاي اسائِ  ثِ ثتوبساى تبهتي ًوَدُ،

م ّبي هٌبست خْم پبسخگَيي ثِ افضايش ظشفت ثتوبسستبى ثبيذ ثب ًظش ٍ تشختض ّتئم اهٌبم، :7ماده 

تؼذاد ثتوبساى ثمتشي ًبشي اص توبم ٍقم شذى اػضبي ّتئم ػلوي سا فشاّن ًوبيذ ٍ چٌبًچِ دس داتول  

ثتوبسستبى اهكبى ايدبد ثخش ٍيژُ ًجبشذ ثتوبسستبى هي تَاًذ ثوب هشايوض ثخوش تظَطوي يوِ ضوَاثظ       
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وَدُ ٍ پضشوكبى ثتوبسسوتبى دس آى هشايوض ثتووبس     هظَة ّتب  اهٌبم سا سػبيم هي ًوبيٌذ ػاذ قشاسداد ً

 .ثمتشي ًوبيٌذ

ثتوبسستبًْب هدبصًذ ثب سبصهبًْبي ثتوِ گش ثشاي تذهب  فشاتش اص ثمتِ ثتوِ پبيوِ دس قبلوت ثتووِ     :8ماده 

 .هكول ػاذ قشاسداد ًوبيٌذ

ّبي پبيِ يوبّش  دس طَس  ػاذ ايي گًَِ قشاسدادّب ًجبيذ تذهب  اسائِ شذُ ثِ داسًذگبى ثتوِ : 1تبصره 

 .يبثذ

تؼشفِ قشاسداد ثب سبصهبًْبي ثتوِ گش تدبسي دس هوَسد ايوي گًَوِ توذهب  ثوش اسوب  تَافوق        : 2تبصره 

 .ثتوبسستبًْب ثب سبصهبًْبي ثتوِ گش تدبسي تَاّذ ثَد

چٌبًچِ دس ّش استبًي ششيم ّبي ثتوِ تظَطي حبضش ًشًَذ ثب ايوي ثتوبسسوتبًْب قوشاس داد     :3تبصره 

شگبُ ػلَم پضشكي هدَص فؼبلتم آى ششيم ثتوِ تظَطي سا ثشاي قشاسداد ّبي دسهوبًي ثوب   ثجٌذًذ، داً

 .ثخش تظَطي دسآى استبى ثحبلم تؼلتق دس هي آٍسد

ثوتبسستبًْب هَظ ٌذ خْم استابم اهوَس دسهوبًي، آهَصشوي ٍ پژٍّشوي اهوَس هوزيَس سا هغوبثق         :9ماده 

بم  دٌّذ ثِ ًحَي يِ دس اًتْوبي سوبل دٍم ثشًبهوِ    اًد ّبي اػالهي ٍصاس  ٍ داًشگبُ هشثَعِ داستبًذاس

 .ثتوبسستبًي ٍ حبيوتم ثبلتٌي دس ثتوبسستبى استاشاس يبفتِ ثبشذ استبًذاسدّبي اػتجبس ثخشي 

ّتب  اهٌبم ثتوبسستبى هَظف اسم دس قجبل ًتبيح اسصشتبثي اًدبم شذُ تَسظ هشاخغ تؼتتي شذُ : 11ماده 

اص سَي ٍصاس  ٍ داًشگبُ هشثَعِ اقذام الصم سا اًدبم دّذ ٍ ًتبيح استابي يت تم ٍ يوتوم توذهب  سا   

 .ش ًوبيذّش شش هبُ ثِ ستبد ثتوبسستبًْبي ّتب  اهٌبيي يِ دس ٍصاس  تشكتل هي شَد گضاس

ثِ تظَيت ٍصيش ثْذاشم سستذُ ٍ  4/7/30تجظشُ دس تبسيخ  14هبدُ ٍ  11ايي دستَسالؼول دس  :11ماده 

 .اص تبسيخ تظَيت دس ثتوبسستبًْبي ٍاخذ ششايظ قبثل اخشا هي ثبشذ

 


