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 مقدمه:

بیمارستان ها و اساسنامه تشکیل سازمان اورژانس کشور  و همچنین آیین نامه های تاسیس   7بند  3به استناد ماده 

به منظور ارائه خدمات استاندارد و ایمن به بیماران  ،و لزوم ساماندهی فعالیت آمبوالنس ها در کشور درمانگاههای عمومی

ا ه سازمان یری آمبوالنس توسط مراکز درمانی،مل نحوه و شرایط بکارگدستورالع ،ها در زمان انتقال توسط آمبوالنس

 های دولتی و غیر دولتی در سازمان اورژانس کشور تدوین و جهت اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ می و شرکت

 گردد. امید است تا با رعایت استاندارد ها خدمات مطلوبی به نیازمندان ارائه گردد.

 

 

 پرسنلی و تجهیزاتی ضوابطالف: 

 می باشد: زیر، ملزومات و تجهیزات آن به شرح شرایط آمبوالنس-1

بهره بردار باشد. هرگونه واگذاری و استفاده از آمبوالنس بصورت به نام مرکز می بایست  آمبوالنس مالکیت -1-1

 استیجاری یا وکالتی ممنوع می باشد.

مراکز  .باشدسال  10کمتر از آمبوالنس های بکارگرفته شده عمر  دریافت پروانه می بایست زماندر :  1تبصره

)به شرط دریافت معاینه فنی سال یا کمتر 15می توانند برای توسعه ناوگان از آمبوالنس های جدید با عمر 

 ساالنه( استفاده نمایند.

 و دانشگاه : افزایش تعداد آمبوالنس توسط مراکز منوط به اخذ تاییدیه اورژانس پیش بیمارستانی 2تبصره             

 سازمان  می باشد. 

 

 مربوطه و شماره تلفن رسیدگی به شکایات کد آمبوالنس، شماره تلفن مرکز و( A.B.C)تیپ  ،درج نام مرکز مربوطه -2-1

، در دو طرف می شوددانشکده اعالم اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه/که توسط  (190وزارت بهداشت)در حال حاضر 

 .باشد عقب آمبوالنس به رنگ آبی الزامی میو 

، عالمت و عناوین تبلیغی دیگر به آمبوالنس ها جز موارد اعالمی توسط سازمان ممنوع می تبصره: درج هرگونه آرم

 باشد.

 تجهیز اورژانس کشور سوی سازمان ابالغی از و تجهیزات به آخرین دستورالعمل دارویی ها می بایست آمبوالنس -3-1

 باشند.

  ضروری است.معتبر در کلیه آمبوالنس ها  استاندارد نصب کارت معاینه طبی -4-1

: اعتبار کارت معاینه طبی به مدت یك سال بوده و تمدید آن منوط به بازدید و تایید مجدد توسط اورژانس پیش تبصره

 مربوطه خواهد بود.دانشگاه بیمارستانی 

 ضروری است. چسبهای ابالغی از سوی سازمان به آمبوالنس ها نصب بر -5-1



 می باشد : زیرضوابط اختصاصی  نیروی انسانی  به شرح  شرایط و - 2

رستاری شکی و یا پفوریتهای پزیا کارشناس در یکی از رشته های  کاردان دیپلم بهیاری یانفر  یك معرفی و فعالیت -1-2

در  مراکز Aبرای هر دستگاه آمبوالنس تیپ  نفر راننده ویك )ویا مدرک باالتر رشته های یاد شده/پزشك(و یا هوشبری

 الزامی است. ساعته( 24هر نوبت کاری )

شکی، پرستاری و یا هوشبری)ویا فوریتهای پزیا کارشناس در یکی از رشته های  کاردان دو نفر معرفی و فعالیت -2-2

الزامی  ساعته( 24در هر نوبت کاری ) مراکز Bبرای هر دستگاه آمبوالنس تیپ مدرک باالتر رشته های یاد شده/پزشك( 

  برای شخصی که رانندگی آمبوالنس را بر عهده می گیرد، ضروری است. داشتن گواهینامه رانندگی معتبر است.

ژانس و یا متخصص بیهوشی)و با توجه به اور یا پزشك طب سه نفر: یك نفر پزشك عمومی معرفی و فعالیت -3-2

شکی، پرستاری و یا فوریتهای پزیا کارشناس در یکی از رشته های  کاردانشرایط بیمار متخصص مربوطه(، یك نفر 

اورژانس)بیمارستانی/پیش سال سابقه در بخش های  3حداقل هوشبری)ویا مدرک باالتر رشته های یاد شده( با 

الزامی  ساعته( 24)مراکز در هر نوبت کاری Cنفر راننده برای هر دستگاه آمبوالنس تیپ  و یك ویژهبیمارستانی( یا بخش 

 است.

از طرف سازمان  ساالنه که های آموزشی بدو ورود و بازآموزیدوره  نس موففند که در: نیروهای عملیاتی آمبوالتبصره

، شرکت نمایند. بدیهی است پس از اخذ مدرک قبولی در آزمون انجام شده از طرف می گردد اورژانس کشور اعالم

ش کز توسط اورژانس پیمرااورژانس پیش بیمارستانی مجوز اشتغال به کار دریافت می نمایند. چگونگی آموزش کارکنان 

 دانشکده تعیین خواهد شد.بیمارستانی دانشگاه/

، لباس فرم 115 اورژانس کارکنان عملیاتیاز  متفاوت بودن شکل فاهری پرسنل مراکز اهمیتبا توجه به  -4-2

 خانوادگی، عکسمه ای بوده و نام و نام ، شلوار و کاپشن سرمراکز باید شامل پیراهن آبی روشناین )غیر پزشك( پرسنل

ود درج خرا بر روی لباس  یمرکز مربوطه و کد عملیاتو لگوی نام  روی اتیکت و (، سمت )راننده، تکنسین، پزشكپرسنلی

 ، عالمت و عناوین دیگر بر روی لباس فرم  ممنوع می باشد.نمایند و نصب هرگونه آرم

 

 سایر قوانین و مقرراتب: 

 استفاده از آمبوالنس فقط به منظور انتقال بیماران و پس از صدور برگ ماموریت  خواهد بود. -1

رعایت تعرفه مصوب ابالغی الزامی بوده و یك نسخه از تعرفه می بایست در کابین عقب آمبوالنس ودر معرض دید  -2

 نصب گردد.



 ممنوع می باشد. حمل جسد توسط آمبوالنس  -2

اورژانس پیش بیمارستانی  بوالنسی خود را با اطالع و تاییدی هرگونه تغییر در فرفیت ناوگان آممراکز می بایست -3

 انجام دهند.  اورژانس کشور سازمان مربوطه و /دانشکدهدانشگاه

و اورژانس پیش بیمارستانی  اورژانس کشور سازمان ،شرط با وزارت متبوعو اری بدون قید مراکز موفف به  همک  -4

 /دانشکده/دانشگاهوزارت بهداشت EOC مربوطه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و اعالم نیاز از طرف /دانشکدهدانشگاه

 .می باشندمربوطه 

در خارج از پارکینگ مرکز ممنوع  های مراکز ، توقف آمبوالنسماموریت یا استقرار تعمیرات، به استثنای زمان انجام -5

 می باشد.

 های خود را با هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی ، مرکز می تواند آمبوالنسموقت و یا انحاللدر صورت تعطیلی : تبصره

به سایر مراکز آمبوالنسهای خصوصی و یا سازمانها و شرکت  اورژانس کشور و تائید سازمان مربوطه /دانشکدهدانشگاه

عمومی متوقف نموده و رسید آن را به مرکز های دارای مجوز استفاده از آمبوالنس به فروش برساند و یا در پارکینگ 

 ارائه نماید و یا طبق قوانین مربوطه تغییر کاربری نماید. دانشگاه اورژانس پیش بیمارستانی

دانشکده میتوانند  هریك نی دانشگاه/و یا اورژانس پیش بیمارستا اورژانس کشور ، سازمانبهداشت بازرسان وزارت - 6

 تمامی  اطالعاتضمن همکاری کامل  و مسئوالن مراکز فوق  مکلفند  های مراکز را مورد بازرسی قرار دهند از آمبوالنس

 را دراختیار بازرسان  قرار دهند. مرتبط با فعالیت آمبوالنس

بازدید آمبوالنس توسط کارشناسان واحد آمبوالنس خصوصی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه/دانشکده و  - 7

 رت معاینه طبی استاندارد براساس تیپ آمبوالنس به صورت منظم و مستمر صورت پذیرد.صدور کا

 رسیدگی به شکایات مردمی از مراکز   توسط  اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشکده انجام خواهد گرفت. -8

معرفی آمبوالنس مراکز درمانی به  راهنمایی و رانندگی بمنظور انجام شماره گذاری آمبوالنس صرفاً بعد از صدور  -9

 پروانه بهره برداری مراکز درمانی مجاز می باشد. 

 

 

 

 



 تخلفاتج: 

 تخطي نمايند به نحو ذيل اقدام مي دستورالعمل ، الزامات و وظايف موضوع ايناز ضوابط و مقررات، مفاد تي كه مراكز در صور

 گردد :

انشکده دانشگاه/ داز سوی اورژانس پیش بیمارستاني  جلسه بازرسي مراكزدر صورتتخلف انجام شده  تذكر در محل و ثبت -1

 اورژانس كشور يا سازمان 

 راتعدم توجه به تذك، ادامه تخلف و در صورت تکراردانشگاه/ دانشکده بي توسط اورژانس پیش بیمارستاني اخطار كت -2

و يا اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومي جاني برای بیمار و يا ساير اشخاص مخاطرات  در صورت انجام تخلفات منجر به -3

اورژانس ازمان سبه را  عدم فعالیت آمبوالنس مركزمربوطه  دانشگاه/ دانشکده انس پیش بیمارستانياورژ ،به نظام سالمت كشور

یش و قبض پاركینگ به اورژانس پتوقف مآمبوالنس در پاركینگ عمومي طبق دستور اورزانس كشور و پیشنهاد نموده كشور 

 مي گردد.ارائه مربوطه دانشگاه/ دانشکده بیمارستاني 

دانشکده  انشگاه/د ارائه مستندات آن به اورژانس پیش بیمارستاني منوط به رفع موضوع تخلفات وره: فعالیت مجدد آمبوالنس تبص

 مي باشد.اورژانس كشور پس از  طي مراحل قانوني و اخذ تايیديه از سازمان  مربوطه و

 از فعالیت آمبوالنس ها بدون كارت معاينه و برچسب سالمت جلوگیری گردد.-4

 

 

 

 

 


