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 طول در آن رعايت و سالمت پيوست ي ارائه و تهيه به موكول اعتبارات، يا تسهيالت دريافت براي
  .است برداري بهره و اجرا ي دوره
 مكلفند مذكور هاي طرح اجراي براي قانوني مجوزهاي ي صادركننده مراجع ي همه )1.4 بند
 پيوست وجود بر مبني پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ي تاييديه مجوز، صدور از قبل

 برداري بهره و اجرا مجوز هرگونه صدور. كنند دريافت را مزبور هاي طرح براي معتبر سالمت
 جبران مسئول تضامني بطور طرح مالك و متخلف و است ممنوع موصوف تاييديه وجود بدون

با او  و بود خواهند پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت برآورد براساس وارده خسارات
  .  شد رفتار خواهد كيفري قوانين براساس

 بهداشت،درمان وزارت المللي، بين استاندارهاي به دستيابي و خدمات ارتقاي سطح منظور به )2 بند
  هاي وابسته مكلفند: و شركت پزشكي آموزش

 يا توافقي با قيمت را داخلي و خارجي از ،اعم گذاران سرمايه از سالمت خدمات خريد )2.1 بند
  .دننماي تضمينمورد،  رقابتي، حسب

 التفاوت مابه پرداخت غيرخودگردان، جهت هاي طرح در نياز مورد مالي منابع تأمين )2.2 بند
 تضميني خريد رديف طريق ،از وصول قابل تكليفي هاي تعرفه و خدمات ي شده تمام بهاي

 در و انجام پزشكي آموزش و درمان و بهداشت بخش اعتباري و فني هاي كمك و سالمت خدمات
 فوق دوحالت از تركيبي يا و ذينفعان از خدمات شده تمام بهاي اخذ طريق از خودگردان هاي طرح

  .شد خواهد بيني پيش سنواتي بودجه قانون در ششم برنامه ابتداي از مذكور رديف .بود خواهد
 شده، شناخته قراردادي ترتيبات براساس سالمت، بخش در گذاري سرمايه هاي روش )2.3 بند
 پذير سرمايه به اجاره پرداخت برداري بهره ،ساخت )BOT( انتقال و برداري ساخت،بهره: جمله از
 و مالكيت ساخت،)BTL( گذار سرمايه به اجاره ،پرداخت انتقال ساخت ،)BOLT( انتقال و

 و تجهيز ،) ROO(  برداري بهره و مالكيت بازسازي، و تجهيز ،) BOO(  انتقال و برداري بهره
  .باشد مي انجام قابل)   BUYBACK(   متقابل بيع و) ROT(   اتقال و برداري بهره بازسازي،

قانون  ابالغ از ماه شش ظرف حداكثر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت )2.4 بند
  .نمايد مي ابالغ و تهيه سالمت بخش خدمات براي را مربوط قراردادهاي همسان نمونه نامه،بر
 براساس قرارداد، مدت طول در گذار، سرمايه توسط شده هاراي خدمات بهاي تعديل )2.5 بند

 يا مركزي بانك شاخص از اعم( شود مي درج "3،4" بند موضوع قراردادهاي در كه شاخصي
  .گيرد مي صورت) گردد مي ذكر دادها قرار نمونه در كه ديگري رسمي مرجع
 وثايق عنوان به را سالمت خدمات تضميني خريد قراردادهاي موظفند عامل هاي بانك )2.6 بند

  .بپذيرند گذاران سرمايه از تسهيالت، ارائه جهت
 بخش تواند مي پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت با مشاركت طرف )2.7 بند

  .باشد دولتي غير عمومي يا و تعاوني ،)خارجي و داخلي(خصوصي
 از و گذاري سپرده داخلي هاي بانك در ملي توسعه صندوق منابع از درصد 10 حداقل  )2.8 بند
 مراكز و بيمارستانها سالمت، نظام هاي ساخت زير براي ريالي صورت به الزم تسهيالت آن محل

 واكسن دارويي، هاي فراروده و مواد توليد: نظير نياز، مورد هاي ساخت زير و بهداشتي درماني،
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 درمان بهداشت، وزارت طرف از كه متقاضياني به پزشكي ملزومات و تجهيزات و بيولوژيك و
  .يابد مي اختصاص ميشوند معرفي ماده اين اجراي در پزشكي اموزش

 دارو صنعت در كفايي خود به دستيابي جهت پزشكي، آموزش ،درمان اشتدبه وزارت )2.9 بند
 نسبت "3،3" بند در مندرج قراردادهاي ترتيبات طريق از است مجاز ،پزشكيو لوازم و تجهيزات 

 محصول حداقل خريد جديد، توليدي هاي فيتظر ايجاد يا و توسعه يا بازسازي يا نوسازي به
 شده، تمام قيمت با را محصول صادرات يا فروش مجوز يا و تضمين را دارويي جات كارخانه
 موضوع خصوصي -عمومي مشاركت هاي قرارداد . كند صادر توافق، مورد مالي مدل در مندرج

 توفيق براي عامل هاي بانك نزد قبول قابل اسناد عنوان به كارشناسي نظر اساس بر ماده اين
  .شوند مي پذيرفته مالي تامين و تسهيالت اخذ

 شود مي داده اجازه صادرات توسعه و داخل توليد از حمايت منظور به )2 بند 1 تبصره
 توسط است    EMAياFDA  تاييد مورد كه كشور دارويي ليست از خارج دارويي هاي فرآورده توليد

  .پذيرد انجام دارو و غذا سازمان ضوابط طبق داخلي دارويي صنايع
 عمومي هاي مشاركت قراردادهاي براي اموال اين توثيق نيزو  منقول غير اموال تامين  )2.10 بند

، ها دانشگاه،پزشكي موزشآ درمان بهداشت، وزارت اختيار در دولتي اموال محل از خصوصي –
.  .است مستثني عمومي محاسبات قانون در مندرج تشريفات از هاي وابسته ها و شركت سازمان

 و پزشكي علوم هاي دانشگاه آن بردار بهره و است دولتي ها آن مالكيت كه اموال غيرمنقولي
  .شود مي منتقل ها دانشگاه به دولت از ها آن مالكيت باشد، مي درماني بهداشت خدمات

 بازار  ايجاد و خصوصي بخش سهم توسعه داخلي، صنايع از حمايت منظور به )2.11 بند
 موظف سالمت كاالهاي داخلي بازار در دولتي و عمومي نهادهاي و دستگاهها كليه عادالنه رقابتي
 شده ياد بنگاههاي و موسسات شركتها، در خود سهام برنامه دوم سال پايان تا حداكثر هستند

 غير صورت به يا باشد مذكور دستگاههاي مالكيت در مستقيما شده ياد سهام اينكه از اعم(
 و خصوصي بخشهاي به را) باشد وابسته و تابعه موسسات و شركتها طريق از و مستقيم
 عمومي و دولتي نهادهاي و دستگاهها مديريتي سهام حداكثر كه نحوي به نمايند واگذار تعاوني

 .نباشد بيشتر درصد 49 از مذكور شركتهاي در غيرمستقيم يا مستقيم صورت به
 ي اداره ساختار تغيير به نسبت برنامه پايان تا است مكلف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت )3 بند

 مالي، اختيارات داشتن با ها آن كردن امنايي هيأت و پزشكي علوم هاي دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان
 و ها بيمه و عمومي منابع محل از بيمارستان درآمدهاي ي همه. كند اقدام مالي استقالل و استخدامي و اداري

 يا مردمي هاي كمك يا و) پژوهشي و آموزشي تشخيصي، درماني،( خدمات مقابل در صرفاً مردم هاي پرداختي
 بيمارستانها از هريك براي خزانه توسط كه درآمدي حساب به) تقليد عظام مراجع نظر با(شرعيه وجوهات

 .دشو مي واريز بيمارستان اي هزينه حساب به  خزانه توسط مستقيماً آن معادل و واريز شود مي ايجاد
 ،سالمت خدمات ي ارايه ي يكپارچه نظام است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزرات  )4 بند

 بر كشور روستاهاي و شهرها تمامي در را و توانبخشي درماني و بهداشتي خدمات ي ارايه ي شبكه درقالب
  .كند سازي پياده و طراحي زير اصول مبناي

  سالمت ارتقايي و پيشگيري خدمات اولويت )4.1 بند
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 مشاركت و مهارت دانش، افزايش رويكرد با سالمت ي پايه خدمات ي بسته تعريف باز )4.2 بند
  خطر عوامل كاهش و زندگي ي شيوه بهبود در افراد
  مديريت شده خدمات و سالمت فناوري ارزيابي )4.3 بند
  خانواده پزشك و ارجاع نظام استقرار  )4.4 بند
 خـدمات  ي شـبكه  ي توسـعه  در دولتـي  غيـر  بخـش  مشـاركت  سـهم  ارتقاي و تعيين  )4.5 بند

  درماني و بهداشتي
 بـازار  ي كننـده  تنظـيم  مقـررات  سـاير  و باليني راهنماهاي استقرار و انتشار تدوين،  )4.6 بند

  القايي تقاضاي كاهش جهت در سالمت
ساماندهي، و يكپارچه سازي فرماندهي  و اورژانس ي شبكه كيفي و كمي ي به منظور توسعه  )5 بند

 بهداشت، وزارت وابسته به به عنوان مؤسسه دولتي، اورژانس كشور كشور، سازمان هاي پزشكي  فوريت
  شود. ايجاد ميي مصوب هيأت وزيران  براساس اساسنامه پزشكي آموزش و درمان

 علمي اسالمي، آزاد دولتي، هاي دانشگاه دانشجويان از حمايت منظور به شود مي داده اجازه دولت به )6 بند
 مؤسسات پرورش، و آموزش وزارت به وابسته اي حرفه و فني هاي آموزشكده و نور پيام و كاربردي ـ

 درمان بهداشت، يا فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه از يكي از مجوز داراي كه غيردولتي عالي آموزش
 رفاه صندوق اختيار در الحسنه قرض بلندمدت وام صورت به اعتباري تسهيالت باشند مي پزشكي آموزش و

  .قراردهد ربط ذي نهادهاي ساير يا و دانشجويان
 عمومي ي بودجه و داخلي ناخالص توليد از سالمت سهم افزايش و پايدار مالي منابع تامين منظور به )7 بند

 سالمت، خدمات از مندي بهره در عدالت اجراي و وري بهره افزايش مصارف، و منابع در تعادل ايجاد و كشور،
 تا و نباشد درصد8 از كمتر داخلي ناخالص توليد از سالمت سهم كه نحوي به پذيرد، مي انجام زير اقدامات
 خانوارهاي نسبت كاهش و درصد سي به سالمت هاي هزينه از مردم پرداخت سهم كاهش هدف برنامه پايان
  .يابد تحقق كشور خانوارهاي كل درصد يك به سالمت بار فاجعه هاي هزينه دچار

خارجي  افراد و ايراني اتباع تمام براي سالمت ي پايه ي بيمهاجباري  ساختن همگاني )7.1 بند
   كشور در مقيم
 تكميلي وپايه  هاي بيمه سطح در درماني و بهداشتي جامع خدمات ي بسته تعيين )7.2 بند

  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط
 عمل مورد هاي تعرفه و مزايا ي بسته تعريف مقررات، و ضوابط تعيين سياستگذاري، )7.3 بند

 ي بيمه عالي شوراي توسط درمان ي حيطه در خصوصي و دولتي بازرگاني ي بيمه هاي شركت
  سالمت

 محل از مشابه عناوين يا مكمل ي بيمه حق عنوان به وجه هرگونه پرداخت ممنوعيت )7.4 بند
 و كشوري خدمات مديريت قانون 5 ماده موضوع هاي دستگاه ي همه توسط دولت، عمومي منابع
 عمومي محاسبات قانون 5 ماده

 بخش و شود مي اداره پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت به وابسته سالمت بيمه سازمان )8 بند
قانون مديريت  5هاي اجرايي موضوع ماده  ي دستگاه و كليه پايه ي بيمه هاي صندوق ي همه درماني هاي بيمه
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 حكم اين شمول. دنشو مي ادغام سازماناين  درقانون محاسبات عمومي  5خدمات كشوري و ماده 
 .است رهبري معظم مقام اذن به منوط (ره)، كميته امداد حضرت اماممسلح نيروهاي بيمه هاي برصندوق

 و درمان بهداشت، وزارت به قانون اين ابالغ زمان ازي آن  و دبيرخانه ي سالمت بيمه عالي شوراي )9 بند
 ي سالمت بيمه عالي شوراي هاي مسئوليت و اختيارات وظايف، اعضا تركيب. شوند مي منتقل پزشكي آموزش

 آموزش و درمان بهداشت وزارت و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان مشترك پيشنهاد به آن دبيرخانه و
 .رسد مي وزيران هيأت تصويب هب پزشكي

 خواهد خانوار سرپرست درآمد از سهمي زير، شرح به برنامه طول در خانوار سالمت پايه بيمه حق )10 بند
  :بود

 نهادهاي پوشش تحت نيازمند اقشار و عشاير و روستائيان خانوارهاي )10 بند 1 تبصره
 كه كار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل  درصد نه معادل خيريه مؤسسات و حمايتي

  .شود مي تأمين دولت عمومي بودجه از نيازمند اقشار  ي بيمه حق%) 100( صددرصد
 درصد نه معادل بازنشسته و شاغل لشكري و كشوري كاركنان خانوارهاي )10 بند 2 تبصره
 5 اجرايي دستگاه سهم و درصد 4 شده بيمه سهم كه شود مي تعيين  مستمر مزاياي و حقوق
  .بود خواهد درصد
 مشمولين اجتماعي است. تأمين قانون مطابق اجتماعي تأمين سهم مشمولين )10 بند 3 تبصره

 كمك توانند از مي است كار قانون مشمول حقوق حداقل از كمتر آنها دستمزد و حقوق كه بند اين
  .شوند  مند بهره دولت

 پيشنهاد به درآمدي گروههاي با متناسب اقشار ساير خانوارهاي سهم )10 بند 4 تبصره
  شود. وزيران تعيين مي هيأت تصويب و سالمت بيمه عالي شوراي

 بيمه عنوان به پايه ي بيمه از فراتر خدماتي  بسته خريد به نسبت توانند مي صرفاً تجاري هاي بيمه )11 بند
 بر ها بسته اجراي بر دقيق نظارت و خدمات هاي بسته تعيين قانوني، هاي دستورالعمل. نمايند اقدام تكميلي
  .بود خواهد پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده
 تشخيصي، خدمات از دسته آن براي شده تعيين تعرفه بر مازاد پرداخت هرگونه و قرارداد عقد )12 بند

 هر تحت غيردولتي و دولتي بخش توسط شد خواهد اعالم سالمت پايه بيمه بسته در كه درماني و بهداشتي
 وجوه در مجاز غير تصرف حكم در دولتي غير عمومي و دولتي بخش در بند اين از تخلف. است ممنوع عنوان

 مجازات و تعزيرات(اسالمي مجازات قانون 592 ماده مجازات مشمول دولتي غير بخش در و دولتي اموال و
  . بود خواهد 1375 سال مصوب) بازدارنده هاي
 جمله از تجاري هاي بيمه از بيمارستانها و پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت مطالبات )13 بند

 دولت، مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي 2 الحاق قانون 30ي ماده اجراي عدم از ناشي مطالبات
  .باشد مي مشاركت اوراق نرخ به تاديه تاخير خسارت مشمول

 هاي ساختمان ي همه حوادث ي بيمه حق دريايي، و هوايي زميني، عمومي نقل و حمل بليط فروش %1 )14 بند
با   خودرو واردات % 5 و رانندگي و راهنمايي تخلفات جرايم% 5 و  داخلي خودروهاي فروش عوارض و كشور

به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ،به عنوان عوارض سالمت، (FOB)ارزش 
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 اورژانس خدمات كيفيت ارتقاي و پوشش تكميلپيشگيري، ارتقاي سالمت و  براي تا  شود  پزشكي واريز مي
   .كندهزينه  بيمارستاني و بيمارستاني پيش
 اول سال ازهاي ناشي از آلودگي هوا،  بيماري هاي درمان و جبران هزينه مخاطرات كاهش منظور به )15 بند

 منابع. شود مي اضافه سالمت عوارض عنوان به فسيلي سوختهاي تمامي نهايي قيمت هب درصد 10 برنامه
بهداشت،  وزارت اختيار درشود  مي بيني پيش سنواتي بودجه در منظور اين براي كه رديفي درقالب حاصل
 غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي مصوب هاي برنامه اساس بر تا گيرد مي قرار پزشكي آموزش و درمان
 .شود هزينه

 طي كشور، عمومي محاسبات قانون 5 ي ماده اساس بر  دارو و غذا سازمان تشكيالت و اساسنامه )16 بند
 سازمان تاييد و پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت پيشنهاد به قانون اين ابالغ تاريخ از ماه شش مدت

  .رسد مي وزيران هيأت به تصويب به  ريزي برنامه و مديريت
 ،سنتي طبيعي، بيولوژيك، واكسن، دارويي، كاالهاي فروش عرضه، توزيع،واردات، نگهداري  هرگونه )17 بند

رهگيري و كنترل  ي سامانه در كهپزشكي  تجهيزات و ملزومات و، آرايشي، بهداشتي، غذايي اي تغذيه مكملهاي
 متخلف با و شده محسوب جرم باشد نشده ثبتكند،  اي كه سازمان غذا و دارو اعال مي اصالت طبق برنامه

 رعايت به موظف ها بيمه. شود مي برخورد 1392 سال مصوب ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون مطابق
  .باشند مي سامانه اين اجرايي ضوابط

شيميايي و همچنين كاالهاي با مصرف دامي اين در مورد سموم و كود  )17 بند 1 تبصره
  پزشكي خواهد بود. ي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دام مسئوليت برعهده

 به موادي الحاق قانون 48 ي ماده موضوع سالمت، به رسان آسيب كاالهاي و خدمات تبليغ هرگونه )18 بند
 مستوجب حكم اين از تخلف. است ممنوع ها رسانه ي همه سوي از 2 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون
 در. بود خواهد قضايي صالح ذي مراجع حكم با و گرفته صورت تبليغ نرخ برابر 10 ميزان به نقدي جزاي

 خزانه به بند اين موضوع هاي جريمه. شد خواهد اضافه قبلي جريمه به دوبرابر بار هر براي تكرار صورت
 داده تخصيص مرتبط هاي بيماري درمان و سالمت ارتقاي و پيشگيري آموزش، منظور به و شود مي واريز
  .شد خواهد

، بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سالمت و خدمات كاالها درماني ادعاي هرگونه )19 بند
  .شود مي برخورد 1383 سال مصوب نظام پزشكي  قانون 28 ماده 1تبصره  براساس متخلفين باممنوع است. 

 غذا سازمان در مستقر رانيا يداروها نيتدو و يبررس يشورا توسط رانيا يداروها يرسم فهرست )20 بند
 نيتدو شوند، يم منصوب و نييتع يپزشك آموزش و درمان بهداشت، ريوز توسط آن ياعضا كه دارو و
 ضعف و شدت به توجه با متخلف و شده محسوب تخلف شده، ادي فهرست از خارج يداروها زيتجو. شود يم

 نظام سازمان قانون 28 ماده 1 تبصره در مندرج مجازاتهاي به مورد حسب آن، تكرار و تعدد و ارتكابي عمل
 توسط برنامه اول ماه شش در آن استقرار نحوه يياجرا نامه نييآ. شود يم محكوم 1383 مصوب يپزشك
 .ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به و هيته يزير برنامه و تيريمد سازمان و بهداشت وزارت

 ايران، داروهاي رسمي فهرست از خارج دارو تجويز ضرورت صورت در  )20 بند 1 تبصره
. كند  ارايه مربوط علمي انجمن به تجويز داليل با همراه را خود درخواست بايد متقاضي پزشك
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 دارو ي تهيه گرفت، قرار دارو و غذا سازمان تاييد و انجمن موافقت مورد تجويز اين كه صورتي در
 .بود خواهد مجاز موردي صورت به نباشد دولتي و اي بيمه هاي حمايت مشمول كه شرطي به

 در غيردولتي عمومي و دولتي درماني آموزشي، مراكز رسمي يا و پيماني استخدام به كه پزشكاني )21 بند
 و درماني آموزشي، تشخيصي، مراكز در پزشكي فعاليت به مجاز آيند درمي آن از بعد و پنجم برنامه طول

 بهداشت، وزارت پيشنهاد به سالمت حرف شاغلين ساير. نيستند خيريه و خصوصي بخش هاي بيمارستان
 جبران منظور به دولت. بود خواهند بند اين حكم مشمول وزيران هيأت تصويب و پزشكي آموزش و درمان
 واقعي قيمت با متناسب مراكز، و واحدها اينگونه در را درماني خدمات ي تعرفه پزشكان از دسته اين خدمات
 .نمايد مي تعيين

 نسبت است مكلف) سنتي(ايراني طب امور متولي عنوان به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت )22 بند
  .كند اقدام سالمت خدمات ي ارايه نظام در هستند، علمي متقن شواهد داراي سنتي،كه طب خدمات ادغام به
 سالمت جامع نظام استقرار و تدوين به نسبت است مكلف پزشكي آموزش وبهداشت، درمان  وزارت )23 بند

 و اي بيمه پوشش ايجاد با نابارور هاي زوج از حمايت طبيعي، و ايمن زايمان ترويج با فرزندآوري و باروري
  .اقدام كند خاص هاي حمايت

 كتاب بازنگري به نسبت جديد سال شروع از قبل ساله هر است مكلف سالمت بيمه عالي شوراي )24 بند
 ترجمه و نيايد عمل به آن از تفسيري و تغيير هيچگونه كه اي گونه به( ايران اسالمي جمهوري نسبي ارزش
 تعيين و)شود اجرا يكسان صورت به پزشكي تخصصي هاي رشته كليه براي مرجع عنوان به آن معتبر
 دولتي از اعم كشور در تشخيص و درمان بهداشت، خدمات دهندگان ارائه كليه براي سالمت خدمات تعرفه

 قيمت و مصارف و منابع تعادل اصل رعايت با خصوصي-دولتي مشاركت و خيريه و خصوصي ،عمومي،
 بند اساس بر و يكسان و واحد محاسباتي مباني و درماني بهداشتي، مناسب رفتارهاي تقويت جهت در واقعي

  خصوصي هاي تعرفه با رابطه در و درماني خدمات همگاني بيمه قانون) 9( و) 8( مواد و) 1( ماده) 8(
 و اقدام پزشكي، نظام سازمان همكاري با سرمايه سود و استهالك اضافه به خدمات شده تمام قيمت براساس
 .نمايد ارائه وزيران هيأت به تصويب جهت سازمان تأييد از پس را مراتب

  :گردد مي تشكيل زير وظايف با غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي )25 بند
  غذايي امنيت و سالمت پيشبرد براي سياستگذاري  .أ 
 امنيت و سالمت بر ناظر هاي سياست اجراي در فرابخشي و بخشي تدابير و ها برنامه تصويب و بررسي  .ب 

  غذايي
  ايي توسعه بزرگ هاي طرح براي سالمت اساسي هاي شاخص پايش و تعيين  .ج 
  غذايي امنيت و سالمت همگاني و جامع خدمات سامانه اجرايي برنامه تصويب  .د 
  نظارتي گزارش به رسيدگي و نظارتي كارهاي و ساز تصويب  .ه 
  مربوط اجرايي هاي دستگاه ميان هماهنگي ايجاد  .و 

 شرح و تشكيالت شورا، اعضاي تركيب بر مشتمل بند اين اجرايي نامه آيين )25 بند 1 تبصره
 بهداشت وزارت و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان مشترك پيشنهاد با تفصيلي وظايف
 هيات تصويب به قانون اين تصويب از پس ماه شش حداكثر و تهيه پزشكي آموزش و درمان
  .رسد مي وزيران

  



 

  كشور  ي توسعه  ي ي سالمت در ششمين برنامه احكام حوزه  

8  صفحه

هاي علم و فناوري كه داراي  پاركها و  ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان دانشگاه )٢٦بند 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخان

هاي دولتي به ويژه  باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه ربط مي ساير مراجع قانوني ذي
ومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي قانون محاسبات عم

هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي مصوب هيئت امنا كه  نامه آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين
ها به  وزش پزشكي و در مورد فرهنگستانحسب مورد به تاييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آم

  نمايند. رسد، عمل مي تاييد رييس جمهور مي

اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و موسسات، كمك تلقي شده و بعد از پرداخت  - 1تبصره 
  بل هزينه است.به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا و با مسئوليت آنها قا

هر گونه استخدام جديد و توسعه تشكيالت منوط به تاييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  - 2تبصره 
  كشور است.  درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و تاييد سازمان مديريت و برنامه

 –) 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت () قانون الحاق برخي مواد به قانون 11هيئت امنا با رعايت ماده ( -3تبصره 
شود، تعهد  ها و مراكز مزبور پادار مي تواند عالوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي براي دانشگاه نمي – 1393مصوب 

  هاي بعدي مصوب نمايد. گيري و سال جديدي براي سال تصميم

  ي آن مي گردند.ها صندوق هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره -4تبصره 

ها و موسسات  هر گونه اصالح ساختار و مقررات مالي، اداري، معامالتي، استخدامي و تشكيالتي دانشگاه - 5تبصره 
  هاي آن است. هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان

 

  

 به مديريت سازمان تاييد و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پيشنهاد به نياز موارد در تبصره اين اجرايي نامه آيين
  .رسيد خواهد وزيران هيات تصويب

  

ي  ي پنجم توسعه در اليحه برگرفته از مفاد قانون برنامه 26تا  24قابل ذكر است احكام پيشنهادي بندهاي 
دايمي شدن، تقديم مجلس شوراي اسالمي گرديده است ليكن به دليل عدم كسب رأي الزم در فوريت اليحه،  و 

ناشي از عم تصويب بموقع اليحه مذكور،  ضروري است نسبت به درج  95خالء قانوني موجود در شروع سال 
  اليحه برنامه ششم اقدام گردد.موارد مزبور در 
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  الحاقي از برنامه پنجم توسعه:

 محل از سال هر در فرهنگستانها و فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مراكز و مؤسسات كه درآمدهايي معادل )1 بند
 اي سرمايه دارائيهاي تملك اعتبارات عنوان به نيز عمومي درآمد محل از نمايند مي جذب موقوفات عوايد و هدايا تبرعات،
  .گردد مي محاسبه و تأمين
 آموزش مؤسسات و دانشگاهها به دولت عمومي بودجه محل از اي سرمايه دارائيهاي تملك و اي هزينه اعتبارات )2 بند

  .يابد مي اختصاص ملي اعتبارات قالب در آنها سنواتي بودجه در مستقل رديف براساس فرهنگستانها و پژوهشي و عالي
 يا و خود رايگان آموزش سهميه بر مازاد ظرفيت از مجازند تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها )3 بند

 در امناء هيأت تأييد با و غيردولتي بخش با توافقي يا شده تمام قيمت اساس بر كنند، مي ايجاد كه جديدي ظرفيتهاي
 درآمدهاي حساب به كل خزانه به واريز از پس مورد حسب را دريافتي مالي منابع و بپذيرند دانشجو مختلف مقاطع

  .كنند منظور اختصاصي
 با خارجي دانشجوي پذيرش طريق از را خود آموزشي ظرفيت از بخشي شود مي داده اجازه به دانشگاهها )4 بند

 با خارجي دانشجوي پذيرش انقالبي و اسالمي ارزشهاي ترويج منظور به خاص موارد در. كنند تكميل شهريه دريافت
  .است مجاز تخفيف، با يا شهريه دريافت بدون امناء هيأت تصويب

 و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه تشخيص به مورد حسب كشور، دانشگاههاي )5 بند
 محل شهر در شعب تأسيس به نسبت توانند مي مربوط، هاي وزارتخانه گسترش شوراي تصويب با پزشكي آموزش
 از شهريه دريافت با و خودگردان صورت به كشور خارج در نيز و كشور داخل آزاد مناطق و شهرها ديگر يا خود استقرار
  .كنند اقدام داوطلبان

. شد خواهد انجام سراسري آزمون از خارج كشور داخل در مذكور دانشگاههاي شعب در دانشجو پذيرش )6 بند
 دانشگاهها در دانشجو پذيرش قانون) 4( ماده موضوع كارگروه توسط كارشناسي دوره براي دانشجو پذيرش ضوابط
 از يكي تأييد با مورد حسب و دانشگاهها پيشنهاد با تكميلي تحصيالت هاي دوره براي و 16/8/1386 مصوب

  .شود مي تعيين پزشكي آموزش و درمان بهداشت، يا فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه
 رفاهي و آموزشي كمك آموزشي، خدمات سطح و رشته نوع به توجه با دانشجويان از دريافتي شهريه ميزان )7 بند

  .شود مي اعالم و تعيين دانشگاه امناء هيأت توسط شده، ارائه
 فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه ضوابط طبق خارجي معتبر دانشگاههاي با مشترك هاي دوره اجراي )8 بند
  .است بالمانع شعب گونه اين در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و

 اجازه و) ويزا( رواديد اعطاء به نسبت داوطلب درخواست تاريخ از ماه سه ظرف حداكثر است مكلف دولت )9 بند
  .كند اقدام العالميه المصطفي جامعه و دانشگاهي شعب اين خارجي دانشجويان و علمي هيأت اعضاء براي اقامت
  .بود خواهند برخوردار تحصيلي معافيت از دانشجويان ساير همانند دانشگاهي، شعب اين ايراني دانشجويان )10 بند
 دانشگاهها امناء هيأت پيشنهاد به مختلف مقاطع در ماده اين) ي( و) ح( بندهاي موضوع دانشجو پذيرش نحوه )11 بند
 دانشگاهها در دانشجو پذيرش قانون رعايت با و ربط ذي هاي وزارتخانه تأييد با مورد حسب و يادشده مؤسسات و

 امتحانات طريق از جديد ظرفيتهاي از استفاده با باالتر و ارشد كارشناسي مقاطع در. بود خواهد 16/8/1386 مصوب
 كشور آموزش سنجش سازمان ضوابط رعايت با داوطلبان علمي توان گرفتن نظر در با يادشده مؤسسات ورودي
  .بود خواهد

 صادر تحصيل محل و پذيرش نوع درج با ماده اين) ي( و) ح( بندهاي موضوع دانشجويان تحصيلي مدرك )12 بند
  .گردد مي

 شود، مي يا شده تعيين پژوهشي و آموزشي مراكز براي كه امكاناتي و مزايا تسهيالت، از علميه هاي حوزه )13 بند
 .هستند برخوردار


