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 ریاست محترم دانشگاه و دانشکده  علوم پزشکی سراسر کشور 

موضوع: دستورالعمل فضای فیزیکی (ساختمان )مرکز خدمات آمبوالنس خصوصی 

با سالم 

احتراماً به استحضار میرساند پیرو ابالغ آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبوالنس خصوصی طی نامه شماره 

۴۰۱/۳۳۰۹/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ و براساس ماده ۱۴ آیین نامه  مذکور، دستورالعمل فضای فیزیکی مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی در سازمان اورژانس کشور تدوین و به شرح ذیل  ابالغ  میگردد.

ضوابط و  شرایط فضای فیزیکی (ساختمان ) مرکز خدمات آمبوالنس خصوصی :

۱-  حداقل  مساحت  ساختمان مرکز۶۰ متر مربع باشد.

۲- محل پارکینگ آمبوالنس ها (حداقل ۲ دستگاه) متناسب با ارتفاع کابین عقب آمبوالنس باشد.

تبصره ۱ : در صورت نداشتن پارکینگ، استفاده از پارکینگ اجاره ای با رعایت حداکثر فاصله ۱۰۰ متر و در کالن 

شهرها تا ۲۰۰ متر از مرکز بالمانع است.   

 تبصره ۲ : واحد ملکی یا استیجاری مرکز باید دارای سند شش دانگ و پالك ثبتی مستقل بوده و امکان استفاده از 

بخشی از یك پالك ثبتی به عنوان محل مرکز امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۳ : هرمرکز باید حتی المقدور دارای درب ورودی اصلی مستقل از سایر طبقات یا واحدهای دیگر باشد تا 

باعث ایجاد مزاحمت برای همسایه ها نگردد، ضمنا در صورت داشتن درب مشترك در خصوص مجتمع مسکونی 

اخذ رضایت محضری کلیه مالکین واحدها پس از صدور موافقت اصولی و قبل از صدور پروانه بهره برداری 

الزامی است.

۳- اختصاص حداقل دو خط تلفن ثابت ۲۴ ساعته با امکان سیستم ضبط مکالمات خطوط تلفن های معرفی شده  

برای مرکز الزامی میباشد.

تبصره ۱ :  شماره تلفن مرکز آمبوالنس خصوصی  به مرکز اطالعات شهری ۱۱۸ پس از صدور پروانه تاسیس 

توسط مرکز اورژانس پیش بیمارستانی  دانشگاه / دانشکده مربوطه اعالم گردد.  



۱۱۵/۱۳۴۲

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ندارد

۴- نصب دائمی تابلوی مرکز منطبق با نام مرکز آمبوالنس خصوصی مندرج در پروانه تاسیس و همچنین آخرین 

دستورالعمل های ابالغی وزارت متبوع باشد.

۵- ساختمان مرکز باید دارای حداقل ۶ بخش مجزا جهت ۱- مدیریت  ۲- ارتباطات  ۳- استراحت کارکنان  ۴-انبار 

دارویی و تجهیزات پزشکی  ۵- پذیرش و نگهداری مدارك پزشکی۶- سرویس عمومی (سرویس بهداشتی و حمام) 

باشد.  

۶- تاییدیه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه /دانشکده، معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده واداره نظارت بر 

اماکن عمومی نیروی انتظامی برای مکان معرفی شده الزامی میباشد.  


