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  27/4/1372 مصوب

 يياجرا نامه نييآ ياسالم يشورا  مجلس 27/4/1372 مصوب كشور، يقانون يپزشك سازمان ليتشك قانون ازدهي ماده استناد به

 . باشد يم االجرا الزم ابالغ خيتار از و گرفت قرار بيتصو مورد ريز شرح به تبصره 2 و ماده 20 بر مشتمل الذكر فوق قانون

 سازمان نامه نييآ نيا در منبعد  كه( كشور يقانون يپزشك سازمان به ييقضا صالح يذ مراجع دستورات و درخواستها ـ 1 ماده

 كامل جهات رندهيبرگ در و حيصر ، روشن ، سازمان يقانون  فيوظا چهارچوب در يستيبا آن تابعه يواحدها و) شود يم دهينام

 دهيرس ربط يذ ييقضا مقامات يامضا به و بوده يارجاع موضوع به نسبت يقانون يپزشك  يها  صيتشخ و يكارشناس يها  خواسته

 . باشد

 در مربوط ولئمس توسط باشد شده صادر نامه نييآ نيا كي ماده اساس بر كه ييقضا مراجع دستورات و درخواستها ـ 2 ماده

 از اعم الزم يصيتشخ اقدامات ريسا و گردد يم ارجاع  ربط يذ يبخشها اي افراد به مورد حسب آن تابعه يها واحد و سازمان

 به موضوع ارجاع لزوم صورت در و يشگاهيآزما امور و يكينيپاراكل اقدامات ريسا و اجساد ييگشا كالبد و افراد ينيبال ناتيمعا

 ييقضا مرجع درخواست مورد نكات يحاو يگزارش يط يارجاع موضوع با متناسب يمدت در حاصله جينتا ، يپزشك  يونهايسيكم

 منعكس ربط يذ ييقضا مقام به آنها طرف از مجاز مقامات اي مربوطه رانيمد يامضا با قانون كي ماده كي تبصره مفاد تيرعا و

 . گردد يم

 در يستيبا آن تابعه يواحدها و ازسازمان يدولت يدستگاهها ريسا و هييقضا قوه به وابسته يسازمانها و ادارات استعالمات ـ 3 ماده

 يها خواسته ابعاد قيدق كننده انيب و حيصر ، روشن مكتوب، ، كننده استعالم يها دستگاه و سازمان يقانون فيوظا چهارچوب

 . باشد دهيرس مربوط دستگاه مجاز مقامات يامضا به و بوده آن تابعه يواحدها و سازمان از  كننده استعالم مرجع يكارشناس

 و يعلم يها تيصالح يبررس ، مختلف مقاطع در آموزش مورد موضوعات ، يكارآموز نحوه ، مدت نييتع ،يزير برنامه ـ 4 ماده

 دوره است الزم كه يافراد هيكل يبرا سازمان يآموزش امور ريسا ياجرا و برنامه ميتنظ زين و مربوطه يها  نامهيگواه صدور

 . ديرس خواهد سازمان سيير بيتصو به كه بود خواهد يياجرا دستورالعمل موجب به ندينما يط را يقانون يپزشك يكارآموز

 اساس بر قانون كي ماده 4 بند  موضوع ها، دانشگاه و سازمان ازين مورد يپژوهش و يآموزش امور انجام و يعلم يهمكار ـ 5 ماده

 . رديگ يم صورت شد خواهد مبادله و امضا ربط  يذ يدانشگاهها و سازمان نيب مورد حسب بر كه ييها نامه مقاوله

 



 مراكز با ربط يذ علوم روز  اطالعات مبادله و ارتباط يبرقرار ضمن تواند يم سازمان ،  قانون كي ماده 5 بند ياجرا در ـ 6 ماده

 خود كارشناسان و رانيمد اعزام اي و يتخصص و يعلم  ينارهايسم يبرگزار به نسبت كشور از خارج و داخل يپژوهش و يآموزش

 . دينما اقدام يالملل نيب و يداخل يها وميوسمپوز نارهايسم و ها كنفرانس در شركت جهت

 يط جهت را يافراد خود يفن و يتخصص يروهاين يتجرب و يعلم اطالعات سطح بردن باال منظور به تواند يم سازمان نيهمچن

 اي و داخل معتبر يپژوهش و يآموزش مراكز به يمطالعات يفرصتها از يريگ بهره اي و يتخصص فوق و يتخصص مختلف يها دوره

 . كند اعزام كشور از خارج

 يذ مقامات يكارشناس نظرات از قانون كي ماده 2 تبصره حيصح ياجرا منظور به توانند يم ربط يذ ييقضا مقامات ـ 7 ماده

 . ندينما استفاده يقانون يپزشك صالح

 مصوب تعرفه اساس بر قانون  سه ماده حدود در يپژوهش و يآموزش امور انجام و يقانون يپزشك خدمات يها  نهيهز ـ 8 ماده

 قانون اساس بر سپس و زيوار كشور يعموم يدرآمدها حساب  به و وصول آن يبعد يها  هياصالح و 3/6/1372 مورخ 18831/1/ م

 . ديرس خواهد مصرف به نامه نييآ  نيا 9 ماده مفاد و سال هر بودجه

 نيتام و هيته جهت رديگ يم قرار سازمان ارياخت در سال هر بودجه در قانون سه ماده رياخ قسمت موجب به كه ياعتبار ـ 9 ماده

 مطالعات و يقاتيتحق امور انجام سازمان، تابعه يواحدها ازين مورد يانسان يروين يريكارگه ب و زاتيتجه و ليوسا و ساختمان

 . ديرس خواهد مصرف  به يپزشك مجله انتشار و يقانون يپزشك

 يفن كادر و پزشكان يايمزا و حقوق معادل قانون 4 ماده استناد به آنها يايمزا و حقوق كه( سازمان يفن كادر و پزشكان ـ 10 ماده

 يشغل يها رشته از يكي در آنها مشاغل كه شود يم سازمان از يافراد شامل) بود خواهد يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت

 . ابدي صيتخص  يدرمان و يبهداشت رشته به مربوط

 عنوان تحت يسازمان پست يكاف تعداد به قانون كي ماده در مندرج فيوظا ياجرا حسن منظور به است مكلف سازمان ـ 11 ماده

 . برساند ربط يذ مراجع بيتصو به و نموده ينيب شيپ تابعه يواحدها و خود يالتيتشك مجموعه در محقق و يعلم اتيه عضو

 يپستها و مشاغل كه شود يم  سازمان از يكاركنان هيكل شامل قانون 4 ماده كي تبصره در مندرج يقاتيتحق و يعلم كادر ـ 12 ماده

 . باشد دهيرس بيتصو به محقق اي يعلم  اتيه عضو عنوان به سازمان يالتيتشك مجموعه در آنها يسازمان

 و درمان بهداشت، وزارت به آنها يعلم درجات دييتا و يبررس جهت سازمان سيير صيتشخ به صالح يذ اشخاص ـ تبصره

 . شد خواهند يمعرف يپزشك آموزش

 طرف از آنان يراپزشكيپ و يپزشك  خدمات از استفاده جهت سازمان ضرورت اعالم با قانون 5 ماده استناد به كه يافراد ـ 13 ماده

 تيمامور نوع نظر از شوند يم سازمان در خدمت مامور يپزشك علوم  يدانشگاهها اي و يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت

 : شوند يم ميتقس ريز شرح به دوگروه به سازمان با يهمكار و

 چيه سازمان با يهمكار مدت  طول در و شوند يم مامور آن تابعه يواحدها و سازمان به وقت تمام خدمت يبرا كه يافراد ـ الف

 وقت تمام نيمامور آنان به نامه نييآ نيا در و ندارند)   دهنده مامور دستگاه( خود ياصل و هياول دستگاه در يياجرا تيولئمس گونه

 . شود يم گفته



 نيمامور آنها به نامه نييآ نيا در منبعد و شوند يم مامور آن تابعه يواحدها و سازمان به وقت پاره خدمت يبرا كه يافراد ـ ب

 . شود يم گفته وقت پاره

 نيقوان تيرعا با ضرورت  حسب بر سازمان با نامه نييآ نيا 13 ماده ب بند در مندرج وقت پاره نيمامور يهمكار ـ 14 ماده

 : شود يم انجام ريز طرق از يكي به ياستخدام مقررات و موضوعه

 و هياول دستگاه در را روزانه يادار ساعات هيبق و كنند يهمكار سازمان با را يادار اوقات از يساعات روزه همه كه ينيمامور ـ الف

 . ندينما خدمت خود يسازمان كار محل

 را ماه اي هفته يكار اميا هيبق و كنند يهمكار سازمان با يادار ساعات كل در را ماه اي هفته يروزها از يتعداد كه ينيمامور ـ ب

 . ندينما خدمت خود يسازمان كار محل و هياول دستگاه در

 در را يادار اوقات هيبق و ندينما  يهمكار سازمان با را ماه هر يكار يروزها از يتعداد يادار اوقات از يساعات كه ينيمامور ـ ج

 . كنند خدمت خود يسازمان كار محل و هياول دستگاه

 در يهمكار جهت مذكور يقانون  ماده استناد به كه يافراد يايمزا و حقوق ، قانون 5 ماده رياخ قسمت مفاد به توجه با ـ 15 ماده

)  وقت پاره اي باشد وقت تمام سازمان در آنها تيمامور نكهيا از اعم(  شوند يم مامور سازمان به يراپزشكيپ و يپزشك خدمات نهيزم

 . شد خواهد پرداخت دستگاه دو از مجاز مقامات ريسا اي سازمان سيير و دهنده مامور دستگاه  يياجرا مقام نيباالتر توافق با

 به سازمان در خود تيمامور  مدت طول در كه يصورت در نامه نييآ نيا 5 ماده الف بند در مندرج وقت تمام نيمامور ـ 16 ماده

 و نقاط در اي و باشد داشته سازمان به آنها تيمامور از قبل  شغل نيآخر يايمزا از شتريب ييايمزا قانونا كه شوند منصوب يمشاغل

 به ما افتيدر به محق باشد داشته آنها يقبل خدمت محل نقاط از يشتريب يا منطقه يايمزا  كه شوند گمارده كار به ييها شهرستان

 ردينگ عهده به را ينيمامور نيچن يايمزا التفاوت به ما پرداخت دهنده مامور دستگاه اگر و بود خواهند مذكور يايمزا  التفاوت

 . كند پرداخت نفع يذ نيمامور به التفاوتهارا مابه و ايمزا گونه نيا خود مصوب اعتبارات محل از است مكلف سازمان

 نهيزم در يهمكار جهت نامه نييآ نيا 14 و 13 مواد در مندرج موارد و قانون 5 ماده استناد به كه يافراد الزحمه حق ـ 17 ماده

 در كه يا تعرفه اساس بر يادار وقت از خارج در يهمكار ساعات  يبرا شوند يم مامور سازمان به يراپزشكيپ و يپزشك خدمات

 . شد خواهد پرداخت رسد يم بيتصو به و هيته جداگانه صورت به فوق يقانون ماده ليذ تبصره ياجرا

 واجد پزشكان انيم از و طرف از مجاز مقام اي و سازمان سيير توسط ها استان يقانون يپزشك مراكز كل رانيمد ـ 18 ماده

 . گردند يم منصوب سمت نيا به و انتخاب تيصالح

 با و مربوطه استان يقانون يمركزپزشك كل ريمد شنهاديپ به استان هر تابعه يشهرستانها يقانون يپزشك مراكز يروسا ـ 19 ماده

 . گردند يم منصوب سمت نيا به و انتخاب تيصالح واجد  پزشكان انيم از يو طرف از مجاز مقام اي سازمان سيير حكم

 در سازمان استخدام به كه را يشگاهيآزما علوم متخصصان و داروسازان ، پزشكان دندان پزشكان، است مكلف سازمان ـ 20 ماده

 و قانون 9 ماده اعمال جهت دارند را خود خدمت محل شهر در شگاهيآزما و داروخانه اي مطب سيتاس اجازه درخواست و نديايم

 . دينما يمعرف يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت  به مربوط پروانه صدور



 در است مكلف سازمان شود  قطع سازمان با ماده نيا در مندرج نيمستخدم از كي هر ياستخدام رابطه كه يصورت در ـ تبصره

 مصوب مطب سيتاس اجازه قانون حسب ، موسسه سيتاس  اجازه ابطال اي و مشروط طبابت پروانه لغو جهت را مراتب وقت اسرع

 .كند اعالم يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت به آن يياجرا نامه نييآ و 1362


