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 ريز شود يم دهينام سازمان اختصار  به قانون نيا در كه كشور يقانون يپزشك سازمان ريز مشروح فيوظا انجام منظور به ـ 1 ماده

 . گردد يم ليتشك هييقضا قوه سيير نظر

 يذ مراجع دستور به يكينيپاراكل و يشگاهيآزما امور انجام و يشكاف كالبد ، آن يكارشناس و يقانون يپزشك امور در نظر اظهار ـ 1

 .  ييقضا صالح

 .  يدولت يدستگاهها ريسا و هييقضا قوه به وابسته يسازمانها و ادارات استعالمات به پاسخ ـ 2

 .  سازمان در يقانون  يپزشك خدمت داوطلبان يعلم تيصالح يبررس و يقانون يپزشك يكارآموز يها برنامه ياجرا ـ 3

 ديمف دانشگاهها و سازمان  اهداف شبرديپ يبرا كه دانشگاهها ازين مورد يپژوهش و يآموزش امور انجام و يعلم يهمكار ـ 4

 . باشد يم

 . كشور خارج و داخل يپژوهش و يآموزش مراكز با ازين مورد يعلم اطالعات تبادل ـ 5

 و يعلم مالحظات و مدارك بر يمبتن  ناتيمعا و مشهودات شرح متضمن و روشن ، مستدل ديبا يقانون يپزشك نظر اظهار ـ 1 تبصره

 . باشد يكاف  يريگ  جهينت و ديجد يروشها از استفاده با و يشگاهيآزما

 يدادرس نييآ قانون 19 ماده ريقسمتاخ در مندرج حكم مشمول ، ييقضا صالحيذ مقامات يدستورها انجام از نيمتخلف ـ 2 تبصره

 . بود خواهند يفريك

 منظور جداگانه فيرد در كشور كل بودجه ضمن آن ساالنه بودجه و باشد يم يادار و يمال استقالل يدارا سازمان ـ 2 ماده

 . ديرس خواهد مصرف به سازمان سيير نظر ريز مقررات، طبق و شود يم

 قوه سيير بيتصو به سازمان شنهاديپ به كه ييها تعرفه اساس بر را يقانون يپزشك خدمات يها نهيهز است موظف سازمان ـ 3 ماده

 . دينما زيوار كشور يعموم آمد در حساب به و اخذ رسد يم هييقضا



 ارياخت در شود يم ينيب شيپ مربوط  سال بودجه قانون در منظور نيهم به كه ياعتبار محل از مزبور يزيوار درآمد معادل ساله همه

 يپزشك مجله انتشار و يقانون يپزشك مطالعات و يقاتيتحق امور و  يقانون يپزشك مراكز زيتجه جهت تا گرفت خواهد قرار سازمان

 . برسد مصرف به

 و درمان ، بهداشت وزارت  يفن كادر و پزشكان حقوق معادل مورد حسب سازمان يفن كادر و پزشكان يايمزا و حقوق ـ 4 ماده

 . بود خواهد يپزشك آموزش

 ياعضا ياستخدام مقررات مشمول  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت دييتا با سازمان يقاتيتحق و يعلم كادر ـ 1 تبصره

 . بود خواهند ها دانشگاه يعلم اتيه

 . باشند يم يكشور استخدام قانون مقررات مشمول سازمان كاركنان ريسا ـ 2 تبصره

 از استفاده به سازمان ضرورت  اعالم با مكلفند يپزشك علوم يدانشگاهها و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ـ 5 ماده

 يپزشك به سازمان ياعالم مدت در او تيرضا جلب از راپس ازين مورد فرد فورا آنان تابعه افراد يراپزشكيپ و يپزشك خدمات

 . شود يم پرداخت سازمان تعرفه اساس بر يادار وقت از خارج در ازين مورد فرد الزحمه حق. ندينما مأمور يقانون

 هييقضا قوه سيير بيتصو وبه هيته سازمان سيير توسط ازين مورد راپزشكانيپ و پزشكان الزحمه حق پرداخت تعرفه ـ تبصره

 . رسد يم

 . گردد يم  منصوب و نييتع تيصالح واجد پزشكان انيم از هييقضا قوه سيير توسط سازمان سيير ـ 6 ماده

 ياستخدام و يادار امور سازمان دييتا از پس و گردد يم هيته كشور يقانون يپزشك سازمان سيير توسط سازمان التيتشك ـ 7 ماده

 . رسد يم هييقضا قوه سيير بيتصو به كشور

 يصورت در نديايم در سازمان خدمت  به كه 30/1/1367 مصوب راپزشكانيپ و پزشكان خدمت به مربوط قانون نيمشمول ـ 8 ماده

 مصوب راپزشكانيپ و پزشكان خدمت قانون از يمواد اصالح  قانون در مذكور مجاز ريغ مناطق در سال ده مدت حداقل كه

 معاف مزبور قانون موضوع خدمت انجام از ندينما خدمت سازمان در مجاز مناطق در سال 5 تا 3 مدت مورد حسب و 30/1/1367

 بيتصو به و نيتدو يپزشك  آموزش و درمان بهداشت، وزارت يهمكار با سازمان توسط ماده نيا يياجرا نامه نييآ. بود خواهند 

 . ديرس خواهد هييقضا قوه سيير

 سازمان استخدام به كه)   يا  حرفه  يدكترا يدارا(  يشگاهيآزما علوم متخصصان و داروسازان پزشكان، دندان ، پزشكان به ـ 9 ماده

 رابطه قطع صورت در و شد خواهد داده آنان خدمت محل شهر در شگاهيآزما و داروخانه مطب، سيتاس اجازه نديايم در

 . بود خواهند آن يياجرا نامه نييآ و 1362 مصوب مطب سيتاس اجازه  قانون مشمول سازمان با آنان ياستخدام

 هيكل و باشد يم يقانون يپزشك ارياخت در مستقال كه هييقضا قوه به متعلق منقول ريغ اموال قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 10 ماده

 . گردد يم منتقل سازمان به آن در  شاغل يادار و يقانون يپزشك كاركنان و استفاده مورد منقول اموال

 ارياخت در همچنان مستقل مكان  هيته تا گرفته قرار استفاده مورد رانيا ياسالم يجمهور يدادگستر با مشتركا كه ياماكن ـ تبصره

 . بود خواهد سازمان آن



 ، بهداشت وزارت و رانيا ياسالم يجمهور يودادگستر سازمان يهماهنگ با ماه 6 ظرف قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 11 ماده

 . ديرس خواهد  هييقضا قوه سيير بيتصو به و هيته يپزشك آموزش و درمان

 دو و هفتاد و صديس و كهزاري رماهيت  هفتم و ستيب مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در تبصره شش و ماده ازدهي بر مشتمل فوق قانون

 . است دهيرس نگهبان يشورا دييتا  به 3/5/1372 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس

 


