
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        ايرانايرانايرانايران        يييياسالماسالماسالماسالم        ييييجمهورجمهورجمهورجمهور        ييييپزشكپزشكپزشكپزشك        نظامنظامنظامنظام        سازمانسازمانسازمانسازمان        تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل        قانونقانونقانونقانون

 1374 ماه يد مصوب

    : : : :         اهدافاهدافاهدافاهداف    ،،،،        ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 تيشخص يدارا مستقل است يسازمان شود يم دهينام سازمان قانون نيا در كه رانيا ياسالم يجمهور يپزشك نظام سازمان ـ 1 ماده

 . گردد يم ليتشك قانون نيا در مقرر فيوظا  انجام و اهداف به دنيبخش تحقق منظور به كه يحقوق

 : از عبارتند سازمان اهداف ـ 2 ماده

 .  يپزشك امور هيكل در اسالم هيعال يارزشها به دنيبخش تحقق جهت در تالش ـ 1

 .  يپزشك دانش سطح ارتقا جهت در تالش ـ 2

 .  يپزشك حرف شاغالن برابر در مارانيب حقوق از تيحما و حفظ جهت در تالش ـ 3

 .   يپزشك حرف شاغالن يصنف حقوق از تيحما و حفظ ـ 4

 .  يپزشك امور اصالح و شبرديپ جهت در تالش ـ 5

 يبهداشت يها تيمحروم رفع در يدولت يياجرا يدستگاهها با يپزشك حرف نيشاغل شتريب چه هر يهمكار جهت در تالش ـ 6

 .  يدرمان

 . يپزشك امور به مربوط نيقوان و مقررات و نيمواز ياجر حسن جهت در تالش ـ 7

            اراتاراتاراتاراتيييياختاختاختاخت    وووو    ففففييييوظاوظاوظاوظا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : باشد يم ريز شرح به فوق اهداف به توجه با سازمان اراتياخت و فيوظا ـ 3 ماده

 و يپزشك امور با مرتبط  يها  نامه نييآ ها،  بنامهيتصو اي يفور ريغ حيلوا سينو شيپ نيتدو و هيته در يمشورت نظر اظهار ـ 1

 .  ربط يذ مراجع به مربوط يصنف امور و يراپزشكيپ

 و يپزشك امور و يبهداشت و يشيآرا و يدنيآشام و يخوراك مواد و ييدارو يها  يآگه و يغاتيتبل يها دستورالعمل ميتنظ ـ 2

 .  ربط يذ مراجع به اعالم



 ربط يذ مراجع به را خود نظر هياستعالم  وصول خيتار از روز پانزده مدت ظرف حداكثر است موظف يپزشك نظام سازمان ـ تبصره

 . دينما اعالم

 شاغالن و پزشكان و يپزشك موسسات  يها  سرنسخه و تابلوها كردن استاندارد به مربوط يصنف خاص ضوابط و مقررات نيتدو ـ 3

 .  يپزشك وابسته و يپزشك حرف

 يدكترها و نيمتخصص و  داروسازان پزشكان، دندان ، پزشكان مستمر ينوآموز و يبازآموز يها برنامه ياجرا در يهمكار ـ 4

 .  ربط يذ مراجع درخواست به روز يعلم يشرفتهايپ با منطبق يپزشك دانش ارتقا و رشد جهت در يشگاهيآزما علوم يا حرفه

 .  قانون نيا موضوع سازمان اعضا يبرا تيعضو كارت نمودن صادر ـ 5

 ربط يذ ياتهايه قيطر از باشد  نداشته را يعموم ميجرا عنوان كه يپزشك حرف نيشاغل يا حرفه و يصنف تخلفات به يدگيرس ـ 6

 .  مربوطه مقررات طبق سازمان

 و يپزشك به وابسته و يپزشك  حرف به نيشاغل ميجرا و يصنف ريغ تخلفات به يدگيرس جهت در صالح يذ مراجع با يهمكار ـ 7

 .  ربط يذ مراجع به رابطه نيا در يمشورت يكارشناس يها اظهارنظر

 .  جامعه در يپزشك شوون و احترام حفظ جهت در صالح يذ مراجع با يهمكار ـ 8

 .  يپزشك تتبعات و يقاتيتحق و يعلم يتهايفعال گسترش جهت در ربط يذ مراجع با يهمكار ـ 9

 يذ مراجع با يهمكار و يدرمان و يبهداشت خدمات يها تعرفه در دنظريتجد اي نييتع هنگام به فعال مشاركت و نظر اظهار ـ 10

 .  آن ياجرا در صالح

 حرف شاغالن و موسسات  مشاغل عوارض و اتيمال زانيم در نظر ديتجد اي و نييتع هنگام به فعال مشاركت و نظر اظهار ـ11

 . آنها وصول در صالح يذ مراجع با يهمكار و يپزشك

 نظام سازمان به ياسالم يشورا  مجلس يسو از مختلف نيقوان در كنون تا كه ياراتياخت و فيوظا تها،يولئمس هيكل انجام ـ 12

 .  است دهيگرد محول يپزشك

 قيطر از مترقبه ريغ سوانح و حوادث بروز هنگام به يدرمان ، يبهداشت ،  يامداد خدمات ارائه در ربط يذ مراجع با يهمكار ـ 13

 .  سازمان اعضا جيبس و قيتشو

 رفاه و تعاون صندوق قيازطر دهيد خسارت و درآمد كم يپزشك حرف شاغالن يمال و يرفاه مشكالت رفع به كمك ـ 14

 . گردد يم هيته سازمان توسط كه يا  نامه  نييآ طبق وام پرداخت با سازمان

 .شد خواهد اجرا و هيته يپزشك نظام يعال يشورا توسط فوق بند موضوع صندوق يها اساسنامه ـ تبصره

            تتتتييييعضوعضوعضوعضو    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

)   متخصص و يا  حرفه( يشگاهيآزما  علوم يدكترا و نيمتخصص و داروساز دكتر ، پزشك دندان ، پزشك يرانيا اتباع هيكل ـ 4 ماده

 . باشند سازمان عضو توانند يم  يپزشك گروه دار پروانه يها  هيسانسيل و يطب صيتشخ



 حق وصول نحوه و زانيم. نمود خواهند پرداخت سازمان به تيعضو حق عنوان به را يمبلغ ساله همه سازمان اعضا ـ 1 تبصره

 . گردد يم هيته يپزشك نظام يعال  يشورا توسط كه بود خواهد يدستورالعمل مطابق اعضا تيعضو

 رانيا ياسالم يجمهور يپزشك  نظام سازمان در تيعضو ، اشتغال پروانه اخذ از پس يپزشك حرفه به پرداختن يبرا ـ 2 تبصره

 . است يالزام

            تابعهتابعهتابعهتابعه    ييييواحدهاواحدهاواحدهاواحدها    وووو    اركاناركاناركاناركان    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 : باشد يم ريز شرح به سازمان تابعه يواحدها و اركان ـ 5 ماده

 :  اركان ـ الف

 سازمان در آن رخانهيدب و شود يم خوانده يعال يشورا قانون نيا در كه رانيا ياسالم يجمهور يپزشك نظام يعال يشورا ـ 1

 . باشد يم مستقر است تهران در كه يپزشك نظام يمركز

 .  يپزشك  وابسته و يپزشك حرف نيشاغل يا حرفه و يصنف تخلفات به يدگيرس يانتظام يها اتيه ـ 2

 . شهرستانها يپزشك نظام ـ 3

 :  تابعه يواحدها ـ ب

 .  يمشورت يونهايسيكم ـ 1

 .  رفاه و تعاون صندوق ـ 2

 : از عبارتند يعال يشورا اعضا ـ 6 ماده

 صيتشخ يشگاهيآزما علوم  يدكترا از نفر 2 ، پزشك دندان نفر 3 ، پزشك نفر 12 بيترت به يپزشك كادر از نفر دو و ستيب ـ الف

 اتيه ندگانينما مجمع انتخاب به يپزشك گروه دار پروانه يها  هيسانسيازل نفر 2 و داروساز دكتر نفر 3 ،) متخصص و يا حرفه( يطب

 . آنها ينسب تياكثر يرا با شهرستانها  يپزشك نظام رهيمد

 از نفر كي و) ناظر عنوان به(  ياسالم يشورا مجلس انتخاب و يستيبهز و يبهدار ونيسيكم يمعرف به يپزشك كادر از نفر دو ـ ب

 رانيا ياسالم يجمهور مسلح يروهاين يپزشك كادر از نفر  كي ، يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت ريوز انتخاب به يپزشك كادر

 . كشور يقانون يپزشك سازمان سيير و قوا كل يفرمانده ستاد انتخاب به

 الف بند در مذكور نفر 22 انتخاب يبرا خود ندهينما عنوان به را نفر كي شهرستانها از كي هر يپزشك نظام رهيمد اتيه ـ 1 تبصره

 . دينما يم يمعرف

 يرسم شورا ياعضا سوم دو حضور با شود يم ليتشك كباري ماه سه هر حداقل كه يپزشك نظام يعال يشورا جلسات ـ 2 تبصره

 .  است االجرا الزم ربط يذ تابعه يواحدها  يبرا و معتبر آرا تياكثر با متخذه ماتيتصم و است



 آموزش و درمان ، بهداشت ريوز طرف از كه يافراد زين و شانيا نيمعاون و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز ـ 3 تبصره

 يرا حق بدون و اظهارنظر حق با ها  يپزشك نظام رهيمد  اتيه و يعال يشورا جلسات تمام در توانند يم شوند يم نييتع يپزشك

 . ندينما شركت

 تياكثر يرا با شورا اعضا نيازب كه بود خواهد ريدب كي و سيير بينا دو ، سيير كي يدارا يپزشك نظام يعال يشورا ـ 4 تبصره

 . گردد يم انتخاب سال 2 مدت يبرا شورا يرسم اعضا ينسب

 عهده به را آن تابعه يواحدها و سازمان امور هيكل اداره و يعال يشورا مصوبات ياجرا تيمسوول كه سازمان كل سيير ـ 7 ماده

 4 مدت يبرا جمهور سيير به يعال يشورا طرف از) نفر 3 حداقل( يشنهاديپ افراد نيب از كه بود خواهد پزشك نفر كي دارد

 .  است يجمهور استير عهده به يو عزل. گردد يم منصوب  يجمهور استير حكم با و انتخاب سال

 نداد صيتشخ مناسب سازمان  استير يبرا را يفرد يعال يشورا يشنهاديپ افراد نيب در جمهور سيير كه يصورت در ـ تبصره

 . دينما شنهاديپ جمهور سيير به را  يگريد افراد هفته كي مدت ظرف حداكثر است موظف يعال يشورا

 خواهد ليتشك شهرستان يپزشك  نظام باشد نفر پنجاه حداقل آن در قانون نيا 4 ماده مشموالن تعداد كه شهرستان هر در ـ 8 ماده

 . شد

 : باشد يم ريز شرح به نفر 9 از مركب شهرستان يپزشك نظام رهيمد اتيه ـ 9 ماده

 .  شهرستان پزشكان انتخاب به پزشكان از نفر پنج ـ1

 .  شهرستان پزشكان دندان انتخاب به پزشك دندان نفر كي ـ 2

 .  شهرستان داروساز يدكترها انتخاب به داروساز دكتر نفر كي ـ 3

 )  متخصص و يا حرفه( يشگاهيآزما علوم يدكترا نفر كي ـ 4

 .  يپزشك گروه دار پروانه هيسانسيل نفر كي -  5

 . گردد يم انتخاب پزشك آنها يجا به رد،ينپذ صورت فوق ماده 5 و 4 ،3 ،2 يبندها موضوع افراد انتخاب كه يمادام ـ تبصره

 دكتر و متخصص و داروساز و پزشك دندان ، پزشك نفر پانصد از شيب كه ييشهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه ـ 10 ماده

 : باشد يرميز شرح به نفر هفده از مركب باشند داشته يشگاهيآزما علوم يا حرفه

 .  مربوطه شهرستان پزشكان انتخاب به پزشك نفر ازدهي ـ 1

 .  مربوطه شهرستان پزشكان دندان انتخاب به پزشك دندان نفر دو ـ 2

 .  مربوطه شهرستان داروساز يدكترها انتخاب به داروساز نفر دو ـ 3

 علوم يدكترها انتخاب  به)   متخصص و يا حرفه( يطب صيتشخ يشگاهيآزما علوم يدكترها و نيمتخصص از نفر كي ـ 4

 .  شهرستان آن يطب صيتشخ يشگاهيآزما



 .  ييماما باالتر و  يكارشناس  النيالتحص  فارغ  انتخاب به يپزشك گروه دار پروانه هيسانسيل نفر كي ـ 5

 يپزشك نظام آن در كه استان  تابعه يشهرستانها يپزشك نظام فيوظا دار عهده استان مركز شهرستان يپزشك نظام ـ 1 تبصره

 . باشد يم زين است نشده ليتشك

 يپزشك نظام آنها به مربوط ليمسا به يدگيرس مرجع باشد، يپزشك نظام فاقد تابعه يشهرستانها و استان مركز چنانچه ـ 2 تبصره

 . گردد يم مشخص يپزشك نظام  يعال يشورا يسو از كه بود خواهد ياستان مركز اي شهرستان

 نواب اي سيير عهده به شورا جلسات  اداره. بود خواهد شورا رخانهيدب اداره و جلسات ليتشك مسوول يعال يشورا ريدب ـ 11 ماده

 . بود خواهد شورا سيير

 سازمان رهيمد اتيه شنهاديپ با خواهدبود رهيمد اتيه اعضا از يكي كه شهرستانها از كي هر يپزشك نظام سازمان سيير ـ 12 ماده

 كل سيير عهده به زين آنها عزل. گردد يم منصوب رانيا ياسالم يجمهور  يپزشك نظام سازمان كل سيير حكم و دييتا و مربوطه

 . بود خواهد سازمان

 محدوده در را يپزشك نظام  سازمان كل سيير اراتياخت و فيوظا همان شهرستانها يپزشك نظام يسازمانها يروسا ـ تبصره

 .  داشت خواهند عهده بر مربوطه شهرستان يپزشك نظام سازمان

 . گردد يم نيتام يحقوق و يقيحق  اشخاص يكمكها و ايهدا و اعضا تيعضو حق محل از يپزشك نظام يسازمانها بودجه ـ 13 ماده

 مصوب نامه نييآ طبق و شده بيتصو و هيته شهرستان همان رهيمد اتيه توسط شهرستان هر يپزشك نظام انهيسال بودجه ـ 1 تبصره

 . شد خواهد نهيهز يعال يشورا

 بيتصو از پس بودجه خرج نحوه و سازمان يمال و يادار مقررات گريد و اعضا ساالنه نام ثبت حق وصول طرز و زانيم ـ 2 تبصره

 . آمد خواهد در اجرا مرحله به يعال يشورا

 : باشد يم ريز شرح به يپزشك نظام يعال يشورا فيوظا ـ 14 ماده

 .  سازمان كل سيير  قيطر از آنها ياجرا حسن بر مستمر نظارت و قانون نيا 3 ماده در مقرر فيوظا قيدق ياجرا ـ 1

 . شهرستانها يپزشك نظام عملكرد بر نظارت ـ 2

 .  يپزشك نظام به وابسته رفاه و تعاون صندوق عملكرد بر نظارت ـ 3

 و شهرستانها يپزشك نظام نيب  الزم يهماهنگ يبرقرار و شهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه يانضباط تخلفات به يدگيرس ـ 4

 . آنها يداخل اختالفات به يدگيرس

 .  قانون نيا مواد چهارچوب در الزم يياجرا يها دستورالعمل بيتصو و هيته ـ 5

 .  قانون نيا مواد چهارچوب در شهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه انحالل ـ 6

 : گردند يم منحل ريز موارد در شهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه ـ تبصره



 .  يپزشك نظام يعال يشورا صيتشخ با قانون نيا در مقرر فيوظا از يتخط و عدول ـ1

 .  يمتوال  جلسه چهار يبرا رهيمد اتيه اعضا دوم كي از شيب مجاز ريغ شركت عدم اي و استعفا اي فوت ـ2

 :  است ريز شرح به شهرستانها يپزشك نظام فيوظا ـ 15 ماده

 . بود خواهد دارا مربوطه  شهرستان محدوده در را يپزشك نظام سازمان فيوظا و اراتياخت هيكل شهرستان يپزشك نظام ـ1

 . شهرستان سطح در يعال يشورا مصوبات ياجرا ـ 2

            انتخاباتانتخاباتانتخاباتانتخابات    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 . باشد يم تمام سال چهار  يپزشك نظام يعال يشورا و شهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه دوره هر عملكرد مدت ـ 16 ماده

 . بود خواهد انتخابات جهينت افتني  تيقطع اعالم از پس  روز ده حداكثر مذكور رهيمد ياتهايه تيفعال دوره نياول شروع ـ 1 تبصره

 فاتيتشر دوره انيپا در وچنانچه باشد يم يقبل دوره انيپا از پس بالفاصله يپزشك نظام بعد يها دوره تيفعال شروع ـ 2 تبصره

 خواهند ادامه خود تيفعال به ديجد انتخابات جهينت تيقطع تا يقبل  دوره اركان باشد، افتهين انيپا انحا از ينحو به بعد دوره انتخابات

 . بود خواهد انتخابات تيقطع خيتار از ديجد  دوره كار شروع مبدا و داد

 اتمام از قبل ماه سه بعد يها دوره  يبرا آن ديتجد و قانون نيا بيتصو از پس ماه سه حداكثر دوره نياول يبرا انتخابات ـ 17 ماده

 . شد خواهد انجام انتخابات بر نظارت يمركز اتيه  ليتشك و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  ريوز اعالم با دوره هر

 ابطال آنها انتخابات ، نظارت يمركز  اتيه توسط اي و دهيگرد منحل كه ييشهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه انتخابات ـ تبصره

 . رديپذ يم انجام يقانون مواد ريسا تيرعا با و نظارت  اتيه يهماهنگ با ماه سه مدت ظرف حداكثر ، است دهيگرد

 : بود خواهد ريز شرح به گردند يم انتخاب سال 4 مدت يبرا كه انتخابات بر نظارت يمركز اتيه بيترك ـ 18 ماده

 . كشور كل دادستان ندهينما نفر كي ـ 1

 . كشور وزارت ندهينما نفر كي ـ 2

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز يمعرف و انتخاب به يپزشك كادر از نفر دو ـ 3

 .  ياسالم يشورا مجلس انتخاب با يستيبهز و يبهدار ونيسيكم يمعرف به يپزشك كادر نفر سه ـ 4

 آن يپزشك نظام انتخابات ياجرا برحسن نظارت جهت را نفر پنج تا سه شهرستان هر يبرا تواند يم نظارت يمركز اتيه ـ 1 تبصره

 . دينما نييتع شهرستان

 .  است  بالاشكال يبعد يها دوره يبرا انتخابات بر نظارت يمركز اتيه اعضا انتخاب ديتجد ـ 2 تبصره

 : باشد يم دارا را ريز فيوظا نظارت يمركز اتيه ـ 19 ماده

 .  يپزشك  نظام يعال يشورا و شهرستانها يپزشك نظام انتخابات بر نظارت ياتهايه اعضا نصب و عزل ـ 1



 .  يانتخابات يها حوزه در انتخابات انجام حسن بر نظارت ـ 2

 نظر ابالغ و يپزشك نظام يعال  يشورا و شهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه در تيعضو ينامزدها تيصالح يينها يبررس ـ 3

 .  يعموم  اعالم جهت مربوطه انتخابات يياجرا ياتهايه به يمركز اتيه

 . آنها در دنظريتجد و باشد دهينرس نظارت ياتهايه دييتا به آنها تيصالح كه يينامزدها اتيشكا به يدگيرس ـ 4

 .  مربوط يها نامه نييآ و يقانون مواد چهارچوب در يانتخابات اتيشكا به يدگيرس ـ 5

 و راسا قانون نيا مربوطه يدستورالعملها و يقانون مواد چهارچوب در انتخابات انجام مراحل از يقسمت اي و تمام ابطال اي توقف ـ 6

 .  يانتخابات يها  حوزه نظارت ياتهايه اي يياجرا ياتهايه شنهاديپ با اي

 نامه اعتبار امضا و يپزشك نظام  يعال يشورا اعضا و شهرستانها يپزشك نظام رهيمد اتيه انتخابات انجام حسن يينها دييتا ـ 7

 .  نيمنتخب

 و ها يپزشك نظام رهيمد اتيه در تيعضو ينامزدها تيصالح دييتا مورد در افراد يكتب اعتراضات و تيشكا به يدگيرس ـ 8

 . آنها در دنظريتجد

 كي هر به را ماده نيا در مقرر فيوظا از يقسمت اي تمام دينما يم هيته كه يدستورالعمل طبق تواند يم نظارت يمركز اتيه ـ تبصره

 . دينما ضيتفو شهرستانها  يپزشك نظام رهيمد اتيه انتخابات بر نظارت ياتهايه از

 مربوطه انتخابات يياجرا ياتهايه  عهده به يپزشك نظام يعال يشورا اعضا و يپزشك نظام رهيمد اتيه انتخابات يبرگزار ـ 20 ماده

 كه بود خواهد يا  نامه نييآ طبق مربوطه انتخابات يبرگزار  نحوه و تيفيك و آنها كار نحوه و ليتشك نحوه و بيترك كه بوده

 . ديرس خواهد يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز بيتصو وبه هيته يپزشك نظام يعال يشورا توسط

 : از است عبارت كنندگان انتخاب طيشرا ـ 21 ماده

 .  رانيا ياسالم يجمهور دولت تيتابع ـ 1

 .  يپزشك نظام سازمان در تيعضو كارت داشتن ـ 2

 درمان ، بهداشت شبكه اي شهرستان آن يپزشك نظام دييتا به انتخابات زمان در يانتخابات منطقه شهرستان در بودن شاغل ـ 3

 .  شهرستان

 : باشد يم ريز شرح به يپزشك  نظام يعال يشورا و يپزشك نظام يسازمانها رهيمد يها اتيه شوندگان انتخاب طيشرا ـ 22 ماده

 .  رانيا ياسالم يجمهور دولت تيتابع ـ 1

   يمال و ياخالق فساد نداشتن ـ 2

 .  يپزشك ونئش و اخالق تيرعا و يپزشك اصول ياجرا به عمل و يشغل و ياجتماع شهرت حسن داشتن ـ 3

   رانيا ياسالم يجمهور  ياساس قانون به يوفادار و اسالم نيمب نيد احكام به يعمل تعهد در شهرت حسن داشتن ـ 4



 . باشند يم خود ياعتقاد نيد احكام  تابع رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون در شده شناخته تيرسم به يمذهب يها تياقل ـ تبصره

 .  يپزشك نظام در تيعضو سال سه حداقل بودن دارا ـ 5

   يطب  صيتشخ يشگاهيآزما علوم يدكترها و داروساز يدكترها پزشكان، دندان پزشكان، ـ 1 تبصره

 ـ ينظام يروهاين در اي و باشند يم  يياجرا يتهايولئمس يدارا كه يپزشك گروه دار پروانه يها  هيسانسيل و)  متخصص و يا حرفه(

 . ندارند خود شغل و سمت از استعفا به يازين سازمان  اركان در تيعضو و انتخابات در ينامزد جهت شاغلند يانتظام

 انتخاب يبرا شدن نامزد حق ، محرومند  ياسالم يشورا مجلس ندهينما عنوان به شدن انتخاب از قانون طبق كه يكسان ـ 2 تبصره

 .  آن يسن شرط ياستثنا به ندارند را سازمان اركان در

 يياجرا ياتهايه قيطر از يپزشك  نظام رهيمد اتيه انتخابات يبرگزار مسوول يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ـ 23 ماده

 .بود خواهد قانون نيا مواد تيرعا با انتخابات

            متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه    مواردمواردمواردموارد    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 مركز در يپزشك نظام سازمان يپزشك  به وابسته و يپزشك حرف نيشاغل يا حرفه و يصنف تخلفات به يدگيرس منظور به ـ 24 ماده

 . گردند يم ليتشك قانون نيا يبعد مواد مطابق كه بود خواهد يانتظام يبدو ياتهايه و يانتظام يعال اتيه يدارا شهرستانها و

 يصنف و يشغل شوونات تيرعا عدم و يا حرفه و يصنف و يدولت نظامات و مقررات و يقانون و يشرع نيمواز تيرعا عدم ـ تبصره

 به وابسته و يپزشك حرف نيشاغل لهيوس به نيمراجع و مارانيب به  اجحاف و يقانون فيوظا انجام در يانگار  سهل و يا حرفه و

 يمجازاتها به مورد حسب آن تكرار و تعدد و يارتكاب عمل ضعف و شدت به توجه با نيمتخلف و محسوب تخلف يپزشك

 : گردند يم رمحكوميز

 .  محل يپزشك نظام رهيمد اتيه حضور در يشفاه خيتوب اي تذكر ـ الف

 .  محل يپزشك نظام پرونده درج با يكتب خيتوب اي اخطار ـ ب

 .  محل يپزشك نظام اعالنات تابلو در يرا الصاق اي محل يپزشك نظام هينشر و يپزشك نظام پرونده در درج با يكتب خيتوب ـ ج

 .  ارتكاب محل در سال كي تا ماه سه از وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از تيمحروم ـ د

 . كشور تمام در سال كي تا ماه سه از وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از تيمحروم ـ  ه

 . كشور  تمام در سال پنج تا سال كي از شيب از وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از تيمحروم ـ و

 . كشور تمام در وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از دائم تيمحروم ـ ز

 

 



 يا  نامه  نييآ شرح به مربوطه  احكام ياجرا و آنها به يدگيرس نحوه و مورد هر در مجازاتها زانيم و نوع و مذكور تخلفات قيمصاد

 سازمان يانتظام يعال اتيه توسط يپزشك نظام يعال يشورا  ليتشك از پس ماه 6 مدت ظرف فوق موارد تيرعا با كه بود خواهد

 و هيته الذكر فوق ديجد نامه  نييآ كه يمادام. ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به يپزشك نظام  يعال يشورا دييتا از پس و هيته

 . خواهدشد اجرا و است يباق خود قوت به رابطه نيا در ربطيذ يها نامه نييآ است دهينگرد بيتصو

 با تداريصالح است يمرجع  كه يپزشك نظام يسازمانها يا حرفه و يصنف تخلفات به يدگيرس يانتظام يبدو ياتهايه ـ 25 ماده

 شرح به نفر 9 از متشكل آنها يبرا مناسب يانتظام يمجازاتها نييوتع سازمان اعضا يا حرفه و يصنف تخلفات به يدگيرس تيولئمس

 : بود خواهد ريز

 .  مربوطه شهرستان يبرا شهرستانها يدادگستر سيير يمعرف با و تهران يبرا هييقضا قوه استير يمعرف به يقاض نفر كي ـ 1

 .  مربوطه شهرستان يقانون يپزشك ولئمس ـ 2

 .  مربوطه شهرستان پزشكان از نفر سه ـ 3

 .  مربوطه شهرستان پزشكان دندان از نفر كي ـ 4

 .  مربوطه شهرستان داروساز يدكترها از نفر كي ـ 5

 دار  پروانه هيسانسيل نفر كي اي مربوطه شهرستان)  متخصص و يا حرفه( يطب صيتشخ يشگاهيآزما علوم يدكترا از نفر كي ـ 6

 .  مربوطه شهرستان يپزشك گروه

 تجربه با مربوطه شهرستان سابقه  خوش و نيمتد و مسلمان افراد از كه فوق ماده 7 و 6 ،5 ،4 ،3 يبندها موضوع افراد ـ 1 تبصره

 يانتظام يعال اتيه دييتا و مربوطه شهرستان يپزشك نظام رهيمد اتيه شنهاديپ با بود خواهند مربوطه حرفه در سال 5 حداقل

 يانتظام يعال اتيه عهده بر آنها عزل و گردند يم منصوب مركز يانتظام يعال اتيه سيير حكم با مركز در يپزشك نظام سازمان

 . بود خواهد

 نيشاغل يا حرفه و يصنف تخلفات  به يدگيرس تيولئمس كه نيا بر عالوه شهرستانها يانتظام يبدو ياتهايه از كيهر ـ 2 تبصره

 مراجع به يتخصص و يكارشناس نظر اعالم امر در تداريصالح هستند  يمراجع دارند عهده بر را يپزشك به وابسته و يپزشك حرف

 .  يپزشك وابسته و يپزشك حرف به نيشاغل ميجرا و يا حرفه ريغ و يصنف ريغ تخلفات به يدگيبارس رابطه در ييقضا صالح يذ

 نظرات مذكور ماده موضوع  يا حرفه و يصنف تخلفات به يدگيرس امر در توانند يم يانتظام يبدو ياتهايه از كيهر ـ 3 تبصره

 موظفند مذكور يونهايسيكم. ندينما درخواست را مربوطه  شهرستان يپزشك نظام يمشورت يتخصص يونهايسيكم يكارشناس

 . دهند قرار يانتظام يبدو يها اتيه ارياخت در را خود يكارشناس  نظرات  روز 15 مدت ظرف حداكثر

 ماده موضوع يانتظام يبدو ياتهايه كار طرز از)  يحقوق و يقيحق( اشخاص اتيشكا و اعتراضات به يدگيرس منظور به ـ 26 ماده

 يسو از صادره احكام در نظر ديتجد و آنها نيب يهماهنگ جاديا و يانتظام يبدو ياتهايه كار بر هيعال نظارت قانون نيا) 25(

 در ريز بيترك با يانتظام يعال اتيه نام به ياتيه ، مذكور ياتهايه ربط يذ ياعضا نصب و عزل و مذكور يانتظام يبدو ياتهايه

 : گردد يم ليتشك يپزشك نظام يمركز سازمان



 .  هييقضا قوه سيير يمعرف به تجربه با و يتقو با و نيمتد قضات از كنفري ـ 1

 . كشور يقانون يپزشك سازمان سيير ـ 2

 .  مربوطه حرفه در  سال هفت حداقل يكار تجربه با سابقه  خوش و نيمتد و مسلمان ، متخصص پزشكان از نفر پنج ـ 3

 .  مربوطه درحرفه سال هفت حداقل يكار تجربه با سابقه  خوش و نيمتد و مسلمان پزشكان دندان از نفر كي ـ 4

 .  مربوطه درحرفه سال هفت حداقل يكار تجربه با سابقه  خوش و نيمتد و مسلمان داروساز يدكترها از نفر كي ـ 5

 حرفه در سال 7 حداقل  يكار تجربه با سابقه  خوش و نيمتد و مسلمان يپزشك گروه دار  پروانه يها  هيسانسيل از نفر كي ـ 6

 .  مربوطه

 با سابقه  خوش و نيمتد و مسلمان)  متخصص و يا حرفه( يطب صيتشخ يشگاهيآزما علوم يدكترا و نيمتخصص از نفر كي ـ 7

 .  مربوطه حرفه در سال 7 حداقل يكار تجربه

 يپزشك حرف نيشاغل يا حرفه و  يصنف تخلفات به يدگيرس تيمسوول توانند يم فوق ماده موضوع يانتظام يعال اتيه ـ 1 تبصره

 . ندينما واگذار و محول  يانتظام يبدو اتيه كي به را شهرستان چند يپزشك وابسته و

 با يپزشك نظام يعال يشورا  بيتصو و سازمان كل سيير شنهاديپ با فوق ماده 7 و 6 ،5 ،4 ،3 يبندها در مذكور افراد ـ 2 تبصره

 خواهد سازمان كل سيير با سال 2 مدت يانقضا از قبل آنها عزل گردند، يم منصوب سال 2 مدت يبرا سازمان كل سيير حكم

 .  است بالاشكال يبعد  يها دوره يبرا آنها انتخاب ديتجد و بود

 . كند تيشكا  صالح دادگاه به تواند يم باشد يشاك يپزشك نظام يرا به نسبت يكس كه يصورت در ـ 3 تبصره

 آنها جلسات ليتشك بيترت و قانون  نيا 26 و 25 مواد موضوع يانتظام يبدو ياتهايه و يانتظام يعال اتيه كار نحوه ـ 4 تبصره

 . ديرس خواهد سازمان كل سيير دييتا به و هيته  يانتظام يعال اتيه توسط كه بود خواهد يدستورالعمل طبق

 به نسبت را خود يتخصص و يكارشناس  يمشورت نظر موظفند شهرستانها از كيهر يپزشك نظام يانتظام يبدو ياتهايه ـ 27 ماده

 مربوطه شهرستان يدادگاهها ارياخت در يپزشك مشاغل صاحبان حرفه از يناش بزه اتهام به يدگيرس به مربوط يها پرونده از كيهر

 . دهند قرار

 يدادگاهها به شهرستانها از كيهر  يپزشك نظام يانتظام يبدو ياتهايه يمشورت و يتخصص و يكارشناس نظر اعالم ـ 1 تبصره

 كه يخيتار از روز 20 از شيب دينبا يپزشك مشاغل صاحبان ازحرفه يناش بزه اتهام به يدگيرس به مربوط يها پرونده رامونيپ ربطيذ

 . بگذرد ندينما يم درخواست مربوطه  شهرستان يدادگاهها و دادسراها

 از كيهر جلب و احضار از قبل  ساعت 24 حداقل مجازند شهرستانها از كيهر در رانيا ياسالم يجمهور يدادگاهها ـ 2 تبصره

 ياتهايه اطالع به را مراتب يپزشك مشاغل صاحبان حرفه از يناش بزه اتهام به يدگيرس بخاطر دادگاه به يپزشك مشاغل صاحبان

 . برسانند مربوطه  شهرستان يپزشك نظام يانتظام يبدو



 يتخصص يونهايسيكم تواند يم  قانون نيا در مقرر سازمان فيوظا بهتر چه هر اجرا منظور به يپزشك نظام يعال يشورا ـ 28 ماده

 هيته سازمان كل سيير توسط كه بود خواهد يدستورالعمل طبق آنها كار نحوه و بيترك و ونيسيكم نوع كه دهد ليتشك يمشورت

 . ديرس خواهد يپزشك  نظام يعال يشورا بيتصو به و

 قانون نيا با كه يقبل ضوابط و ها  نامه  نييآ و باشد يم االثر يملغ است قانون نيا با ريمغا كه نيقوان از قسمت آن اي و تمام ـ 29 ماده

 .  است يباق خود  قوت به ديجد ضوابط و ها نامه نييآ بيتصو تا باشد نداشته رتيمغا

 :  محل از قانون نيا ياجرا يبرا ازين مورد اعتبار ـ 30 ماده

 .  يپزشك نظام يسازمانها موجود يها ييدارا و اعتبارات ـ1

   يپزشك نظام سازمان اعضا ساالنه تيعضو حق ـ 2

 . گردد يم نيتام داوطلب افراد و موسسات و دولت يارياخت يكمكها ـ 3

 لحاظ و سازمان اهداف به توجه با ماه سه مدت ظرف قانون بيتصو از پس است موظف يپزشك نظام يعال يشورا ـ 31 ماده

 يجمهور استير دييتا و بيتصو از پس و هيته را سازمان ديجد آرم ، يپزشك شئونات حفظ و اسالم يمتعال اهداف نمودن

 .دينما يفعل آرم نيگزيجا

 


