
 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فیو وظا التیتشک قانون

 

 3/3/1367:  بیتصو خیتار

 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فیوظا

 عبارتند از: یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فیوظا - 1 ماده

گروه  یانسان یروین تیبه ترب مربوط یهاتیعالف یبرا یزیربرنامه زیو ن هایخط مش نییتعها،استیو ارائه س نیتدو - 1

 .یاجتماع نیو تأم یستیبهز ،ییدارو ،یدرمان ،یبهداشتپژوهش، خدمات یپزشک

 ط،یبهداشت مح نهیزم در خصوصاً یبهداشت یهابرنامه یاجرا قیو ارتقاء سطح آن از طر یبهداشت عموم نیتأم - 2

 تیبر اولو دیبا تأک نیبهداشت کار و شاغل ،یعموم آموزش بهداشت خانواده و مدارسبهداشت ها،یماریمبارزه با ب

 .ربطیذ یهادستگاه یو هماهنگ یهمکارمادران و کودکان با بهداشت ژهیبه و ه،یاول یبهداشت یهامراقبت

 .درمان بهداشت و یقیو گسترش شبکه تلف ینظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشک جادیا - 3

در جهت  یگروه پزشک یانسان یروین تیترب یهابرنامه یکشور و اجرا ازیمورد ن یقیها و مقاطع تحقرشته نییتع - 4

 .ییبه خودکفا لین

 ربطیذ نیمعاون از مرکب ییشورا یگروه پزشک انیدانشجو یلیمدارک تحص یابیجهت نظارت و ارزش - 1 تبصره

که دو نفر از  یگروه پزشک دینفر از اسات 5 و یزش عالو فرهنگ و آمو یآموزش پزشکبهداشت، درمان و یهاوزارتخانه

 یلی. مدارک تحصگرددیم لیتشک رالذکریدر وزارت اخانتخاب خواهند شد یعال وزارت فرهنگ و آموزش دییبا تأ شانیا

 .دیرسخواهد یو فرهنگ و آموزش عال یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یوزرا امضاء مزبور به

اعالم شده  یمقررات آموزش و ضوابط زیکشور و ن یهادانشگاه ریحاکم بر سا یط و مقررات آموزشضواب هیکل - 2 تبصره

 یحاکم و مجر یعلوم پزشک یهادر مورد دانشگاه یعال و وزارت فرهنگ و آموزش یفرهنگ انقالبیعال یاز طرف شورا

 خواهد بود.

وزارت  یهاتیو مسئول اراتیاخت که با یابه گونه یضوابط قانون یبر اجرا ینظارت وزارت فرهنگ و آموزش عال نحوه

 خواهد شد. نییتع یانقالب فرهنگ یعال یشورا توسط نداشته باشد، رتیمغا یپزشکبهداشت، درمان و آموزش

و گسترش  جادیا زیو ن یدرمان و یبهداشت یهانهیو زم یپزشک یهارشته عیدر جم یو کاربرد یادیبن قاتیانجام تحق - 5

 .یپزشک یقاتیمؤسسات تحق یهاساختن برنامه هماهنگ ها وو نظارت بر پژوهش یپزشک پژوهشیو واحدهامؤسسات 



 یبهداشت التیو تسه یآموزش پزشک) امکانات ریو سا یانسان یرویمتناسب و عادالنه ن عیبه منظور توز یزیربرنامه - 6

 .ازمندیمناطق محروم و ن ازیو رفع ن یبهداشت یهابرنامه تیاولودی( کشور با تأکیدرمان -

و گسترش  جادیا قیاز طر امکانات در حدود یهمگان از خدمات درمان یبرخوردار یالزم برا التیفراهم نمودن تسه - 7

 یهامهیانواع ب زیو ن یو بخش خصوص هیریمؤسسات خ یاز همکار استفاده بهبود استاندارد آنها وو یدولت یمراکز درمان

 .یدرمان

به  یو آموزش پزشک درمان محوله با موافقت وزارت بهداشت، یقانون فیدر حدود وظا یوزارت جهاد سازندگ - تبصره

 .نمود کمک خواهد یریو عشا ییروستا مناطقیدرمان یخدمات بهداشت

 .یکمکها و مشارکت مردم و یاختصاص یدرآمدها مه،یحق ب ،یاز اعتبارات عموم یریگبا بهره یمنابع مال نیتأم - 8

 امکانات. حدود در یقابل توانبخش یو اجتماع یذهن ،یجسم نیو ارائه خدمات الزم به معلول نیتأم - 9

قبل از دبستان و  نیسن کودکان در یبرا یتیجهت اقدامات حما یو مؤسسات خصوص ریافراد خ بیو ترغ قیتشو - 10

و ارائه  یقابل توانبخش ریغ یو اجتماع یذهن ،یجسم نیمعلول و ازمندیو ن سرپرستیافراد بها وسالمندان و خانواده

 اقدامات. نینظارت بر او یمؤسسات دولت توسط یخدمات در موارد ضرور نیا

 مربوط به: یو اعالم استانداردها نییتع - 11

 .ییو دارو یستیبهز ،یدرمان ،یخدمات بهداشت - الف

 یپزشک یو مواد مصرف ملزومات و زاتیتجه ،یشگاهیآزما ،یشیآرا ،یبهداشت ،یدنیآشام ،یخوراک ،ییمواد دارو - ب

 .یو توانبخش

 مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق. یدیو تول یمؤسسات خدمات هیبهداشت کل - ج

 :یهادائم پروانه ایو لغو موقت  دیصدور، تمد - 12

و  یو بهداشت یدنیآشام و یمواد خوراک دیو کارگاهها و مؤسسات تول یستیبهز ،ییدارو ،یمؤسسات پزشک - الف

 .یشیآرا

وزارت بهداشت،  دییتأ منوط به عیتوسط وزارت صنا یو درمان یبهداشت یواحدها یصنعت یصدور مجوزها - تبصره

 است. یدرمان و آموزش پزشک

 زاتیو تجه یشگاهیآزما و یشیآرا ،یبهداشت ،یدنیآشام ،یخوراک ک،یولوژیو مواد ب ییدارو یهاساخت فرآورده - ب

 .یو توانبخش یپزشکیملزومات و مواد مصرفو 

موارد  یو مقررات الزم برا ضوابط نییو تع 1ماده  12از قسمت  "ب"مواد مذکور در بند  یفیانجام نظارت و کنترل ک - 13

 .12ماده  "ب"و "الف"مذکور در بند 



 .یو وابسته پزشک یصدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشک - 14

مربوط در بخش  یهاتعرفه نییتع و یستیبهز ،ییدارو ،یو درمان یصیخدمات تشخ یهانهیمحاسبه هز یمبان نییتع - 15

 یرسم ریغ یهاآموزش هیشهر نییتعو یدولت ریو غ یدولت

 .یمختلف علوم پزشک یهانهیآزاد در زم و

 ،یو پژوهش یآموزش ؤسساتم ها و خدمات واحدها ونظارت و کنترل بر برنامه ،یابیضوابط مربوط به ارز نییتع - 16

 مربوطه. یاستانداردها امور بر اساس نیو انجام ا یستیبهزو یدرمان ،یبهداشت

 ،یمخدر، خوراک کیولوژیب هیصدور، مصرف و انهدام مواد اول ،یضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهدار نییتع - 17

و  یپزشک یو ملزومات و مواد مصرف زاتیتجه و ییدارو یهاو فرآورده یشگاهیآزما ،یشیآرا،یبهداشت ،یدنیآشام

 مذکور.کنترل ضوابط و نظارت ،یابیارزش زیو ن یتوانبخش

و استفاده  هیته امکانات و اهانیگ ییخواص دارو نهیدر زم قیو تحق یو بررس یطب سنت نهیانجام پژوهش در زم - 18

 .یطب سنت یمناسب برا مراکز جادیفوق و ا یهانهیدر زم حیصحو آموزش یاهیگ یاز داروها

 :بود خواهد ریبه شرح ز یالتیتشک یدارا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک - 2 ماده

 :شودیم لیتشک ریز یهاوزارتخانه که از معاونت یحوزه مرکز - الف

 .دارد ها را به عهدهو گسترش دانشگاه یو بازآموز یکه امور آموزش یمعاونت امور آموزش - 1

و امور  انیدانشجو یعلم نشیو گز یو رفاه یکه امور مربوط به خدمات آموزش ییونت امور دانشجومعا - 2

 را به عهده دارد. النیالتحصفارغ

 .یمعاونت امور پژوهش - 3

 .ییو غذا ییمعاونت امور دارو - 4

 .یو مال یمعاونت ادار - 5

 و مجلس. یمعاونت امور حقوق - 6

 .یمعاونت امور بهداشت - 7

 .یمعاونت امور درمان - 8

 معاونت جنگ. - 9

 .یمعاونت امور فرهنگ - 10



 .یعلوم پزشک یهادانشکده ایها دانشگاه - ب

 خواهند بود. هااستان یبهدار یامنطقه یهاسازمان نیگزیبهداشت و درمان که جا یامنطقه یهاسازمان - ج

 وابسته. یهاها و شرکتسازمان - د

استان تهران( به عنوان قائم  یاستثنا بهها )مراکز استان یعلوم پزشک یهادانشکده ایها و نشگاهدا یرؤسا - 1 تبصره

 خواهند نمود. فهیوظدر استان انجام ریمقام وز

بهداشت و درمان  یامنطقه سازمان وجود داشته باشد یدانشکده علوم پزشک ایکه دانشگاه  ییهادر استان - 2 تبصره

 خواهد شد. اداره یدانشکده علوم پزشک ایدانشگاه سیینظر ر ریاستان ز

 یدارا یپزشک یهادانشکده یهامارستانیب تابعه و یهامارستانیبهداشت و درمان و ب یامنطقه یهاسازمان - 3 تبصره

 نخواهند بود. یانسان یروین لیتعد قانون 4و مشمول ماده  بودهیو مال یادار اراتیاخت

 یابینظارت و ارز ،یزیربرنامه بهداشت و درمان مسئول یاداشت استان تحت نظر سازمان منطقهمرکز به - 4 تبصره

وزارتخانه  یهایو خط مش هااستیاستان در چهارچوب س سطح در یانمونه یهابرنامهیو اجرا یبهداشت یهابرنامه

 بود. خواهدیبانیو خدمات پشت یو مال یادار اراتیاخت یو دارا باشدیم

با موافقت سازمان امور  را ییهامعاونت ازیدر صورت ن تواندیم یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک - 5 بصرهت

 .دینما حذفای جادیا یو استخدام یادار

بر حسب  رانیا یغذائ عیصنا و هیعلوم تغذ تویدهنده انستآموزش یانسان یرویو ن یو اعتبارات آموزش فیوظا - 3 ماده

که  گرددیتهران منتقل م یعلوم پزشک یهادانشگاه از یکیبه  یدرمان و آموزش پزشکت بهداشت،وزار صیتشخ

 یانسان یرویو ن یو اعتبارات پژوهش اراتیاخت الت،یتشکفیگردد و وظا لیتشک در دانشگاه مزبور هیدانشکده تغذ

و دانشگاه مزبور  شودیم منتقلیوم پزشکبه همان دانشگاه عل زین رانیا ییغذا عیو صنا هیعلوم تغذ تویانست پژوهشگر

 دهد. لیتشک کشور را ییغذا عیو صنا یاهیتغذ قاتیتحق تویمکلف است انست

خواهد  فهیمزبور انجام وظ یپزشک مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم یاعتبار فیبا داشتن رد تویانست نیا

 نمود.

وزارت بهداشت،  لیتشک قانون 5موضوع ماده  یقاتیب اساسنامه مؤسسات تحقمرکز در چهارچو نیاساسنامه ا - تبصره

 بود که حداکثر ظرف مدت چهار خواهدیدرمان و آموزش پزشک

 .دیخواهد رس یاسالم یمجلس شورا بیو به تصو هیتوسط وزارت مذکور ته ماه



 یستیو بهز یوزارت بهدار یدرمان یهشپژو ،یطرح توسعه مجتمع آموزش یراجع به اجازه اجرا یقانون حهیال - 4 ماده

مجتمع بر  نیو اعتبارات و کارکنان ا زاتیو امکانات و تجه لغو رانیا یاسالم یانقالب جمهور یشورا1358.1022مصوب 

 .شوندیوزارت منتقل م نیوابسته به ا یمؤسسات آموزشوزارتخانه و یمرکز حسب مورد به حوزه

 ییو کمک به خودکفا یپزشک بهداشت، درمان و آموزش یدر مسائل آموزش قیع و تحقروح تتب جادیبه منظور ا - 5 ماده

 .گرددیم لیتشک یو آموزش پزشک درمان بهداشت، ریوز استیبه ر یعلوم پزشککشور، فرهنگستان یعلم

و به  هیته یآموزش پزشک و فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان نیا یو مال یو مقررات ادار ییاجرا نامهنییآ

 .دیرسخواهد رانیوز أتیه بیتصو

هر  ایو  یو بخش خصوص هایتعاون ها وبا مشارکت بانک تواندیم یوزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشک - 6 ماده

مذکور مطابق  یهامارستانینحوه مشارکت و اداره ب دیبنما ازین مورد در نقاط ییهامارستانیبجادیاز آنها اقدام به ا کی

 دولت خواهد بود.سهم %51شرکت با حداقل  صورت انون تجارت و بهق

ناتمام خود را  ساختمان ای نیزم ازمندین یهامجاز است در محل یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک - تبصره

 زیاز وار وجوه حاصله پس دیواگذار نما یاجتماع نیتأم با اخذ وجه به سازمان یو درمان یبهداشتجهت ساختمان مراکز

قرار خواهد  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک اریکشور در اختبودجه کل قیطر کل از یدارشدن به حساب خزانه

 گرفت

 برسد. شهرستان ریدر سا گریدیو بهداشت یمراکز درمان زیتجه ایو  لیتکم ای جادیصرفاً به مصرف ا تا

قانون و قانون  نیدر ا مندرج فیوظا یحصول به اهداف و اجرا یراب یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک - 7 ماده

 :تواندیموزارت مزبور لیتشک

 .یپزشک یو پژوهش یقاتیمراکز تحق - 1

 .یارائه خدمات تدارکات تخصص یبرا یشرکت خدمات - 2

 .یتوانبخش و یو لوازم پزشک لیو وسا زاتیتجه راتیو تعم یانجام نگهدار یبرا یشرکت خدمات - 3

 .یو توانبخش یو لوازم پزشک لیو وسا زاتیپژوهش و ساخت تجه یبرا یدیشرکت تول - 4

 .کیولوژیو مواد ب ییدارو هیدارو و مواد اول هیته یبرا یدیشرکت تول - 5

 .یو توانبخش یو لوازم پزشک زاتیدارو و تجه عیورود و توز یبرا یشرکت خدمات - 6

 ها،دانشگاه ها،مارستانیب یو برودت یحرارت ساتیتأس ینگهدار یبرا یشرکت خدمات - 7

 کشور.وزارتخانه در سطح یادار یهاو ساختمان هادانشکده



 .دینما جادیکشور ا سطح وزارتخانه در یهاها و ساختماندانشکده ها،مارستانینظافت ب یبرا یشرکت خدمات - 8

 بیو با تصو هیته یپزشک داشت، درمان و آموزشالذکر توسط وزارت بهفوق یهااساسنامه مراکز و شرکت - تبصره

 اجرا خواهد بود.قابل یاسالم یمجلس شورا

موضوع  یآموزش پزشک و و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان تیحفظ وضع - 8 ماده

 یقانون مزبور به قوت خود باق 9اده مقررات موضوع م و نیقوان یو اجرا بیتا زمان تصو وزارتنیا لیقانون تشک 11ماده 

 یهاسازمان ها ودانشگاه یو معامالت یتا آن زمان از مقررات مال زینیعلوم پزشک یهادانشکده ها وخواهد بود و دانشگاه

 سابق استفاده خواهند نمود. یبهداریامنطقه یهاسازمان یو معامالت یبهداشت و درمان از مقررات مال یامنطقه

وزارت بهداشت،  لیو قانون تشک قانون نیآن با توجه به مفاد ا یبعد راتییوزارتخانه و تغ نیا یلیتفص التیتشک - 9 ماده

 .دیکشور خواهد رس یو استخدام یادار سازمان امور بیتصو بهیدرمان و آموزش پزشک

و شصت  صدیهزار و س کی ماه دشنبه سوم خرداروز سه یفوق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علن قانون

 است. دهینگهبان رس یشورا دییتأ به 1367.3.12 خیو در تار بیتصویاسالم یو هفت مجلس شورا

 یاکبر هاشم - یاسالم یمجلس شورا سییر

 


