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 فرآيند مراحل افزايش دفاتر كار به موسسات 

 فرآيند معرفي مسئول فني آزمايشگاه 

 فرآيند واگذاري آزمايشگاه	

 



مراحل استعفاي مسئول فنی 

                            
 خیر                                   

بلی

 اعالم استعفا  به صورت کتبی به  موسس  
از سوي مسول فنی وثبت آن در سامانه    ماه قبل3از 

 صدور پروانه

اعالم استعفا به دانشگاه توسط شبکه  وارائه رونوشت به مسئول 
 فنی مستعفی 

معرفی مسئول فنی  جدید واجد شرایط 
  ماه مذکور3توسط موسسین در طی 

بررسی وتایید صالحیت 
 مسئول فنی جدید 

 توسط کمیسیون

ابطال پروانه مسئول فنی مستعفی و صدور پروانه 
 مسئول فنی جدید توسط دانشگاه 

معرفی یکنفر جانشین موقت واجد 
  ماه )3شرایط (حداکثر 

 توسط موسس

 اعالم استعفا به معاونت درمان شبکه توسط موسس یا مسول فنی

بازگشت به فهرست



فرایند بازدید نظارتی از موسسات پزشکی

 خیرخیر

 بلی

 بلی 

   

 خیر 

بلی 

 صدور حکم بازدید طبق برنامه تنظیمی

توسط معاون درمان شبکه

بررسی سوابق و پرونده ها توسط 
 کارشناسان نظارت بر درمان

انجام بازدید توسط کارشناسان نظارت بر 
درمان

گزارش بازدید توسط کارشناسان نظارت بر 
درمان

آیا موسسه مشکل 
فنی یا قانونی دارد ؟

ثبت گزارش بازدید در پرونده 

آیا در میان نکات توسط کارشناسان نظارت بر درمان
منفی مواردي جدي 
و بر خالف ضوابط 

وجود دارد ؟

ارسال گزارش بازدید و تذکر کتبی، 
دعوت مسئول فنی و بازدید مجدد 
توسط کارشناسان نظارت بر درمان

آیا مورد 
 ؟اصالح شد

ارسال به مراجع توسط 
کارشناسان نظارت بر درمان

ارسال گزارش تذکر شفاهی و پیگیري در بازدید 
ها ي بعدي توسط کارشناسان نظارت بر درمان

برنامه ریزي بازدید هاي نظارتی توسط کارشناسان نظارت 
 بر درمان

اصالح مورد توسط مسئول 
 فنی موسسه

بازگشت به فهرست



بازگشت به فهرست



 فرایند کلی صدور پروانه موسسات پزشکی

بررسی مدارك و مندرجات توسط دانشگاه

طرح پرونده در 

عدم تائید  20کمسیون ماده 

صالحیت

اعالم به متقاضی

 تائید
صالحیت

بارگذاري موافقت اصولی و ارائه آن 
همراه با قرارداد تاسیس امضاء شده 

در سامانه صدور پروانه

معرفی مکان و  ارائه نقشه از سوي دارنده موافقت اصولی و انجام بازدیدهاي الزم و 
تائید فضا و اخذ تائیدیه هاي الزم و معرفی پرسنل و مسئولین فنی

 به ارائه مدارك و بسته تکمیل شده  بهره برداري

 دانشگاه ضمن بارگذاري آن در سامانه

عدم تائید 
مدارك

 تائید مدارك

اعالم نواقص به 
 متقاضی

بر طرف کردن نواقص توسط متقاضی و 
 اعالم به دانشگاه

عدم تائید صالحیت مسول 
فنی و یا وجود نواقص

اعالم به متقاضی

رفع نواقص و یا معرفی مسول فنی 
جدید توسط متقاضی و اعالم به 

دانشگاه

طرح پرونده در 
 20کمسیون ماده 

 دانشگاه

تائید صالحیت مسولین فنی 

 و موافقت با بهره برداري

ثبت در صورتجلسه 
 20 کمسیون ماده

صدور پروانه هاي بهره برداري و مسولین 
 فنی موسسه

ارائه پروانه ها به متقاضی 

ارسال صورتجلسه کمیسیون و تصویر پروانه هاي صادر شده به وزارت

تکمیل بسته موافقت اصولی و ارائه مدارك توسط متقاضی به دانشگاه طبق آئین نامه موسسه و ضوابط موجود و ثبت مدارك در سامانه صدور پروانه

بررسی مدارك و شرایط متقاضی و استعالمهاي الزم از مراجع ذیصالح

ثبت درخواست تاسیس در دبیرخانه و ثبت نام در سامانه صدور پروانه
بازگشت به فهرست



فرایند معرفی مسئول فنی موسسات پزشکی

خیر

   بلی

ثبت برگه  درخواست همراه با مدارك مورد نیاز 

 توسط متقاضی در معاونت درمان شبکه 

بررسی  مدارك توسط کارشناسان نظارت بر درمان

آیا مدارك 

کامل است ؟
عودت مدارك به متقاضی

ارسال مدارك به دانشگاه و ثبت در سامانه صدور پروانه

20طرح در کمسیون ماده 

بارگذاري در سامانه   و صدور پروانه مسئول فنی توسط دانشگاه

 پروانھصدور

تحویل پروانه مسئول فنی به متقاضی توسط دانشگاه

بازگشت به فهرست



 بیمارستانها )– مراکز جراحی محدود –فرآیند افزایش آزمایشگاه در موسسات پزشکی( درمانگاهها 

خیر

بلی  

 

خیر         
بلی  

 ب

 بلی

خیر

 

بلی

انجام بازدید اولیه ومکاتبه با مدیریت درمان درخصوص تائید فضا توسط اداره امور آزمایشگاهها 

آیا فضاي معرفی شده بر 
اساس ضوابط مورد تایید اداره 

امور آزمایشگاهها می باشد؟

 و ثبت در ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت درمان شبکه توسط موسس موسسه
 سامانه صدور پروانه ها

 توسط مسئول فنی موسسه آزمایشگاه معرفی مسئول فنی واجد شرایط براي

اخذ مدارك و انجام استعالم هاي الزم از مراجع ذیصالح توسط اداره امور آزمایشگاهها

بررسی صالحیت 
متقاضی توسط اداره 
امور آزمایشگاهها 

ارسال نامه به انضمام درخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه توسط کارشناس مربوطه 

 آزمایشگاهها توسط اداره امور آزمایشگاهها 20طرح در کمسیون قانونی ماده 

آیا موافقت اصولی با مورد 
 اعالمی بعمل می آید ؟

بازدید نهایی توسط اداره امور آزمایشگاهها 

تکمیل مدارك موافقت اصولی توسط متقاضی 

بازگشت به فهرست



فلوچارت صدور پروانه هبره برداری موسسات پزشکی و 

 پیراپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحَیل هَافمت اطَلی ٍ لزارداد تبسیس ثِ هتمبضی
ثِ ّوزاُ ثستِ ثْزُ ثزداری

/ًمشِ/ اًجبم ثبسدیذّبی السم ٍ اخذ تبئیذیِ ّبی هىبى
تَسط ٍاحذ ّبی طزح ٍ)تبئیذیِ ًْبئی / تبئیذیِ ثْذاشتی

(هعبًٍت ثْذاشتی/ ادارُ ًظبرت /ثزًبهِ

هعزفی پزسٌل ٍ هسئَلیي فٌی تَسط هتمبضی
هطبثك ثب آئیي ًبهِ ّز هَسسِ ٍ اطالحیِ ّبی ثعذی

اخذ هذارن پزسٌل ٍ هسئَلیي فٌی ثوٌظَر اًجبم استعالم
ّبی السم ٍ ارائِ فزم ّبی هَافمت اطَلی

ٍ/تىویل هذارن پزسٌل هسئَلیي فٌی
سبیز هذارن السم جْت ثْزُ ثزداری 

ٍ ارائِ ثِ ادارُ طذٍر پزٍاًِ ّب

 استعالم عذم اعتیبد
 استعالم تشخیض َّیت 
 استعالم اس سبسهبى ًظبم پششىی 
  استعالم اس داًشگبُ تْزاى

 درخظَص سبثمِ هسئَلیت فٌی
  استعالم اس سبسهبى ثْشیستی

ٍیژُ هتمبضیبى هسئَلیت فٌی )
(هزوش درهبى سَء هظزف هَاد

 استعالم اس ادارُ ًظبرت ٍثبسرسی

وٌتزل ًْبئی پزًٍذُ تَسط وبرشٌبس ٍ ارجبع ثِ
20وویسیَى لبًًَی هبدُ 

طزح در وویسیَى
20لبًًَی هبدُ 

 فزم هشخظبت شخظی
 فزم تمجل هسئَلیت فٌی
 لطعِ عىس2+ وبرت هلی 
  پزٍاًِ دائن

(هبهب/ دًذاًپششه/پششه)
 یب تسَیِ )داًشٌبهِ پیزاپششىبى

طٌذٍق رفبُ پبیبى طزح +حسبة
(یب هعبفیت اس طزح

 (پششىیگزٍُ )پزٍاًِ هطت هعتجز
  گَاّی شزوت در دٍرُ ّبی

ٍیژُ هتمبضیبى )تزن اعتیبد
سَء  هسئَلیت فٌی هزوش درهبى

(هظزف هَاد
  (درطَرت ًیبس)سبثمِ وبر
  وبرت پبیبى خذهت یب هعبفیت اس

(ٍیژُ آلبیبى)خذهت 
  ،اطل گَاّی ّبی عذم اعتیبد

ویفزی، عذم  سَء پیشیٌِ عذم
سَء پیشیٌِ اًتظبهی

 ٍ پبسخ استعالم اس داًشگبُ تْزاى
سبسهبى ثْشیستی

 فزم ّبی ثْزُ ثزداری
 فزم تمجل ٍظبیف هَسس
 اجبرُ ًبهِ یب /سٌذ هبلىیت

اجبرُ ًبهِ/ رضبیتٌبهِ هحضزی
عبدی ثِ ّوزاُ تظَیز هظذق 

سٌذ هبلىیت
 ُاعالم ّوىبری پزسٌل ثِ ّوزا

هذارن ایشبى
 ُلزارداد ثب هزوش آهجَالًس ٍیژ

هزاوش /درهبًگب ّْبی عوَهی
ثبلیٌی/ پزستبری

 ...

طذٍر پزٍاًِ ّبی ثْزُ ثزداری ٍ هسئَلیي فٌی

سبیز هذارن هسئَلیي فٌی

بازگشت به فهرست



بازگشت به فهرست



فلوچارت صدور موافقت اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزکش درهبى ًبثبرٍری ٍ هزکش درهبى ثب / هزکش جزاحی هحذٍد/ هذارک هتقبضیبى تبسیس ثیوبرستبى: نکته

.اکسیژى ّبیپزثبر ثِ ٍسارت هتجَع ارسبل هی گزدد

هطبلعِ آئیي ًبهِ هَسسِ هَرد ًظز ٍ اطالحیِ ّبی ثعذی تَسط هتقبضی

ٍ ارائِ درخَاست تبسیس هَسسِ ثب قیذ هٌطقِ هَرد ًظز
اسبهی پیشٌْبدی

ثزاسبس شبخض)ثزرسی درخَاست تَسط کبرشٌبس 
(هَسسیي/ّبی سطح ثٌذی ٍ تزکیت هَسس

هتقبضیبى ثوٌظَر اًجبم استعالم/اخذ هذارک هتقبضی
ّبی السم ٍ ارائِ فزم ّبی هَافقت اطَلی

ٍ تکویل هذارک تَسط هتقبضیبى
ارائِ ثِ ادارُ طذٍر پزٍاًِ ّب

 استعالم عذم اعتیبد
 استعالم تشخیض َّیت 
 استعالم اس سبسهبى ًظبم پششکی 
  استعالم اس داًشگبُ تْزاى

درخظَص سبثقِ تبسیس ٍ
 اسبهی پیشٌْبدی

  استعالم اس سبسهبى ثْشیستی
ٍیژُ هتقبضیبى تبسیس هزکش )

(درهبى سَء هظزف هَاد
 استعالم اس ادارُ ًظبرت ٍثبسرسی

اًتخبة اسن قطعی هَسسِ ٍ طذٍر قزارداد تبسیس

کٌتزل ًْبئی پزًٍذُ تَسط کبرشٌبس ٍ ارجبع ثِ
20کویسیَى قبًًَی هبدُ 

طزح در کویسیَى
20قبًًَی هبدُ 

 فزم ّبی هَافقت اطَلی تکویل
شذُ

 تظَیز کبرت هلی
  پزٍاًِ دائن

/ دارٍسبس/دًذاًپششک/پششک)
/ دکتزای علَم آسهبیشگبّی

(هبهب/ کبیزٍپزاکتیک
 یب تسَیِ )داًشٌبهِ پیزاپششکبى

طٌذٍق رفبُ پبیبى طزح +حسبة
(یب هعبفیت اس طزح

 آخزیي هذرک تحظیلی سبیزیي
  کبرت پبیبى خذهت یب هعبفیت اس

(ٍیژُ آقبیبى)خذهت 
  ،اطل گَاّی ّبی عذم اعتیبد

عذم سَء پیشیٌِ کیفزی، عذم 
سَء پیشیٌِ اًتظبهی

 ٍ پبسخ استعالم اس داًشگبُ تْزاى
سبسهبى ثْشیستی

 فزم ّبی هَافقت اطَلی تکویل
شذُ

  ثب قیذ اجبسُ )اسبسٌبهِ شزکت
(فعبلیت ثْذاشتی درهبًی در آى

 گَاّی ثجت شزکت ّب
 ِآگْی ثجت شزکت در رٍسًبه

رسوی
  اسبسٌبهِ خیزیِ ٍ لیست ّیئت

(ٍیژُ هَسسبت خیزیِ)اهٌب 
  ًِبهِ دفتز خذهبت خیزی

ٍیژُ هَسسبت )ثْذاشتی درهبًی 
(خیزیِ

طذٍر هَافقت اطَلی ٍ عقذ قزارداد تبسیس

حقَقی
عالٍُ ثز هذارک فزدی

حقیقی

بازگشت به فهرست



مراحل افزایش دفتر کار بھ موسسات

 )20موافقت اولیه معاونت درمان دانشگاه با افزایش بخش (بدون طرح در کمیسیون ماده 

تائید فضا ،تجهیزات و شرایط الزم افزایش دفتر کار به موسسه توسط کارشناسان معاونت درمان

 دانشگاه20طرح موضوع در کمیسیون قانونی ماده 

 دانشگاه20تائید افزایش دفتر کاربه موسسه توسط کمیسیون قانونی ماده 

ارائه موافقت اولیه معاونت درمان دانشگاه + معرفی نامه کارشناس

صدور مجوز دفتر کار توسط سازمان نظام پزشکی با درج نام و نشانی موسسه  مربوطه در مجوز

ارائه مجوز دفتر کار به معاونت درمان دانشگاه

ارائه درخواست افزایش دفتر کار به معاونت درمان شبکه  توسط موسس

درج دفتر کار در پروانه بهره برداري موسسه مربوطه توسط 

 )20دانشگاه(بدون نیاز به طرح مجدد در کمسیون ماده 

 اعالم درخواست به انضمام نامه شبکه به معاونت درمان دانشگاه  و ثبت در سامانه صدور پروانه

بازگشت  به فهرست



فرآیند معرفی مسئولیت فنی دائم یا همکار مسئول فنی 
آزمایشگاه 

اخذ مدرك وانجام استعالم هاي الزم از مراجع ذیصالح توسط اداره امور   
   آزمایشگاهها

 

آیا متقاضی واجد شرایط 
 می باشد ؟

  آزمایشگاههاي دانشگاه 20طرح در کمیسیون قانونی ماده  

آیا موافقت اصولی با مورد   
  ؟می آید اعالم شده بعمل

 بازدید نهائی توسط اداره امور آزمایشگاهها

 صدور پروانه توسط دانشگاه 

   تکمیل مدارك موافقت اصولی توسط متقاضی 

خیر 

خیر 

بلی  

بلی  

ابالغ به متقاضی توسط اداره امور  
  آزمایشگاهها

ثبت درخواست  وارائه مدارك  
به دبیرخانه معاونت درمان شبکه 

  ارسال نامه شبکه به انضمام درخواست ومدارك موسسه به اداره امور آزمایشگاهها
 و ثبت در سامانه صدور پروانه ها

بازگشت به فهرست



بازگشت به فهرست
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