
٣٣٣٢قانون  قانون سازمان نظام پزشكي جمھوري اسالمي ايران  :

  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان  قانون

  ، اھداف تعريف -  اول  فصل

شود،  مي  نامیده»  سازمان»  قانون  در اين  كه  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان - ١  ماده
  وظايف  و انجام  اھداف  به  بخشیدن  منظور تحقق  به  كه  حقوقي  شخصیت  داراي  مستقل  است  سازماني

. گردد مي  تشكیل  قانون  مقرر در اين

: عبارتند از   نسازما  اھداف - ٢  ماده

.  امور پزشكي  در كلیه  اسالمي  عالیه  ارزشھاي  به  بخشیدن  تحقق  در جھت  تالش -  الف

.  امور پزشكي  پیشبرد و اصالح  در جھت  تالش -  ب

.  پزشكي  دانش  ارتقاء سطح  در جھت  مشاركت -  ج

.  بیماران  از حقوق  و حمايت  حفظ -د 

.  پزشكي  حرف  شاغالن  صنفي  از حقوق  مايتو ح  حفظ -ھـ 

و   و مقررات  موازين  اجراي  حسن  در جھت  ربط ذي  با دستگاھھاي  پزشكي  حرف  شاغلین  روابط  تنظیم -و 
.  امور پزشكي  به  مربوط  قوانین

  و اختیارات  وظايف -  دوم  فصل

: باشد زير مي  شرح  به  فوق  اھداف  به  باتوجه  سازمان  و اختیارات  وظايف - ٣  ماده

با امور   مرتبط  ھاي نامه ھا و آئین نامه ، طرحھا، تصويب لوايح  و تدوين  در تھیه  اظھارنظر مشورتي -  الف
.   پزشكي

و   و آرايشي  و آشامیدني  و مواد خوراكي  داروئي  ھاي و آگھي  تبلیغاتي  ھاي دستورالعمل  تنظیم -  ب
.  ربط ذي  مراجع  به  و اعالم  و امور پزشكي  بھداشتي

، نظر  استعالمیه  وصول  روز از تاريخ  پانزده  مدت  حداكثر ظرف  است  موظف  پزشكي  نظام  سازمان -  تبصره
. نمايد  اعالم  ربط ذي  مراجع  خود را به

  ھاي تابلوھا و سرنسخه  استاندارد كردن  به  مربوط  صنفي  خاص  و ضوابط  مقررات  بو تصوي  تدوين -  ج
.  پزشكي  و وابسته  پزشكي  حرف  شاغل  و پزشكان  پزشكي  موسسات

  جامعه  مداوم  آموزش  قانون  در راستاي  قانون  اين  اعضاء موضوع  مداوم  آموزش  ھاي برنامه  اجراي -د 
.  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  وز وزارتبا مج  پزشكي

.  قانون  اين  موضوع  اعضاء سازمان  براي  عضويت  كارت  صادر نمودن -ھـ 

را   عمومي  جرائم  عنوان  كه  پزشكي  حرف  شاغلین  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به  انتظامي  رسیدگي -و 
. باشند  نداشته

. دادگاھھا و دادسراھا  به  رسمي  مرجع  عنوان  به  پزشكي  ر مورد جرائمد  اظھارنظر كارشناسي -ز 

  حرف  به  شاغلین  و جرائم  غیرصنفي  تخلفات  به  رسیدگي  در جھت  صالح ذي  با مراجع  ھمكاري -  ح
.  ربط ذي  با مراجع  رابطه  در اين  مشورتي  كارشناسي  و اظھارنظرھاي  پزشكي  به  و وابسته  پزشكي

.  در جامعه  كيپزش  و شؤون  احترام  حفظ  در جھت  صالح ذي  با مراجع  ھمكاري -  ط

.  پزشكي  و انتشارات  و تحقیقاتي  علمي  ھاي فعالیت  گسترش  در جھت  ربط ذي  با مراجع  ھمكاري -  ي

  و درماني  بھداشتي  خدمات  ھاي يا تجديدنظر در تعرفه  تعیین  ھنگام  به  فعال  اظھارنظر و مشاركت -  ك
  ھمگاني  بیمه  قانون) ١(  ماده) ٨(بند   ضوابط  براساس  دولتيغیر  ھا در بخش تعرفه  و تعیین  دولتي  بخش

.  آن  در اجراي  صالح ذي  با مراجع  و ھمكاري ٣/٨/١٣٧٣  كشور مصوب  درماني  خدمات

  درماني  خدمات  بیمه  شورايعالي  توسط  فوق  ھاي تعرفه  گر در قبال بیمه  درصد تعھد سازمانھاي -  تبصره
. خواھد شد  یینتع  ساله  ھمه



و   موسسات  مشاغل  و عوارض  مالیات  و يا تجديدنظر در میزان  در تعیین  فعال  اظھارنظر و مشاركت -  ل
.  آن  در وصول  صالح ذي  با مراجع  و ھمكاري  پزشكي  حرف  شاغالن

و   درماني  مؤسسات ھا، درمورد مطب  نظارتي  ھاي ھا و دستورالعمل نامه آئین  در تدوين  مشاركت -  م
.  خصوصي  در بخش  و ديگر مراكز پاراكلینیك  بھداشتي

  در صدور پروانه  و تمديد آنھا و مشاركت  وابسته  و حرف  پزشكي  ھاي مطب  اشتغال  صدور پروانه -  ن
.  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت  و ضوابط  مقررات  براساس  پزشكي  مؤسسات

  دانشگاھھاي  ظرفیت  در تعیین  دانشگاھھا و مشاركت  ريزي و برنامه  گسترش  در شوراھاي  ويتعض -  ق
.  و غیردولتي  دولتي

.  و بیمارستاني  مراكز درماني  براي  آن  در اجراي  و مشاركت  ارزشیابي  ھاي نامه آئین  در تدوين  ھمكاري -ر 

  ازطريق  ديده  درآمد و خسارت كم  پزشكي  حرف  شاغالن  و مالي  رفاھي  مشكالت  رفع  به  كمك -  ش
.  و رفاه  تعاون  صندوق

و   بروز حوادث  ھنگام  به  و درماني  ، بھداشتي امدادي  خدمات  در ارائه  ربط ذي  با مراجع  ھمكاري -  ت
.  اعضاء سازمان  بسیجو   تشويق  از طريق  غیرمترقبه  سوانح

.  پزشكي  گروه  آموزشي  ھاي برنامه  در تدوين  فعال  مشاركت -  س

.  پزشكي  گروه  التحصیالن فارغ  اشتغال  در جھت  و مشاركت  ھمكاري -  ع

  ايشور  مجلس  از سوي  مختلف  در قوانین  تاكنون  كه  و اختیاراتي  ھا، وظايف مسؤولیت  كلیه  انجام -  ف
.  است  گرديده  محول  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان  به  اسالمي

  عضويت  شرايط -  سوم  فصل

  آزمايشگاھي  علوم  و دكتراي  ، دكتر داروساز و متخصصین  ، دندانپزشك پزشك  ايراني  اتباع  كلیه - ۴  ماده
  پرستاران  استثناء گروه  به  پزشكي  دار گروه پروانه  ھاي و لیسانسیه  طبي  تشخیص)  يا متخصص  اي حرفه(

. باشند  توانند عضو سازمان مي

. خواھند نمود  پرداخت  سازمان  به  عضويت  حق  عنوان  را به  مبلغي  ساله ھمه  اعضاء سازمان - ١  تبصره
  نظام  عالي شوراي  توسط  كه خواھد بود  دستورالعملي  اعضاء مطابق  عضويت  حق  وصول  و نحوه  میزان

. گردد مي  تھیه  پزشكي

  پزشكي  نظام  در سازمان  ، عضويت اشتغال  از اخذ پروانه  پس  پزشكي  حرفه  به  پرداختن  براي - ٢  تبصره
.  است  الزامي  ايران  اسالمي  جمھوري

  اركان -  چھارم  فصل

: باشد زير مي  شرح  به  سازمان  تابعه  اركان - ۵  ماده

. شود مي  نامیده»  مجمع»  قانون  در اين  كه  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  عمومي  مجمع -  الف

  خوانده»  عالي شوراي»  قانون  در اين  كه  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  عالي  شوراي -  ب
مستقر   است  در تھران  كه  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  در سازمان  آن  ود و دبیرخانهش مي
. باشد مي

.  كل  رئیس -  ج

.  استاني  ھماھنگي  شھرستانھا و شوراي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت -د 

  به  كل  پیشنھاد رئیس  به  نياستا  ھماھنگي  شوراي  و ساختار تشكیالتي  و اختیارات  وظايف -  تبصره
. خواھد رسید  عالي  شوراي  تصويب

.  وابسته  و حرف  پزشكي  گروه  شاغلین  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به  رسیدگي  انتظامي  ھاي ھیأت -ھـ 

.  بازرسان -و 

.  و تعاون  رفاه  صندوق -ز 

: باشد زير مي  شرح  به  سازمان  مجمع  تركیب - ۶  ماده
  مديره  ھیأت  در انتخابات  كنندگان تعداد شركت  به  از شھرستانھا با توجه  ھر يك  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت

  به  عمومي  مجمع  تشكیل  خود براي  نماينده  عنوان  خود را به  يا چند نفر از بین  مذكور، يك  شھرستان



: نمايد مي  زير معرفي  ترتیب
. نفر  ، يك در انتخابات  كننده  نفر شركت تا پانصد -  الف
. ، دو نفر در انتخابات  كننده  تا ھزار نفر شركت  از پانصد و يك -  ب
. نفر  ، سه در انتخابات  كننده  تا ھزار و پانصد نفر شركت  از ھزار و يك -  ج

  عمومي  عضو مجمع  عنوان  به  مربوطه  حوزه  نماينده  عنوان  نفر به  تا حداكثر ھشت  ترتیب  ھمین  و به
. شوند مي  انتخاب

: عبارتند از  مجمع  وظايف - ٧  ماده

  شوراي  پیشنھادي  كالن  سیاستھاي  و تصويب  و بازرسان  كل  ، رئیس عالي  شوراي  گزارش  استماع -  الف
.  عالي

.  بطور ساالنه  و بازرسان  چھارساله  دوره  براي  عالي  شوراي  البدل و علي  اصلي  اعضاي  انتخاب -  ب

و   قوانین  قرار دارد و طبق  در دستور كار جلسه  كه  در ساير اموري  و اتخاذ تصمیم  مذاكره -  ج
. باشد مي  مجمع  حیتو در صال  سازمان  عھده  به  و ساير ضوابط  مربوطه  ھاي نامه آئین

شوند و  مي  انتخاب  چھار سال  مدت  به  قانون  اين) ۶(  در ماده  مندرج  شرح  به  مجمع  اعضاي - ١  تبصره
. خواھد رسید  مجمع  تصويب  به  عالي  پیشنھاد شوراي  به  مجمع  داخلي  نامه آئین

  براساس  مجمع  نفر منشي  و يك  رئیس  دو نفر نائبو   رئیس  در مورد انتخاب  جلسه  در اولین - ٢  تبصره
. گردد مي  رسد اتخاذ تصمیم مي  مجمع  تصويب  به  عالي  با پیشنھاد شوراي  كه  اي نامه آئین

: عبارتند از  عالي  اعضاء شوراي - ٨  ماده

نفر   ، سه نفر دندانپزشك  ، سه نفر پزشك  سیزده:   ترتیب  به  نفر از كادر پزشكي  و پنج  بیست -  الف
، دو نفر از  مامائي  ، دو نفر كارشناس طبي  تشخیص  آزمايشگاھي  علوم  داروساز، دو نفر دكتراي  دكتراي

.  پزشكي  دار گروه پروانه  ھاي ساير لیسانسیه

  مجلس  و انتخاب  و درمان  بھداشت  كمیسیون  معرفي  به  و درمان  بھداشت  اعضاء كمیسیوندونفر از  -  ب
  و آموزش  ، درمان وزير بھداشت  انتخاب  به  نفر از كادر پزشكي  و يك) ناظر  عنوان  به(  اسالمي  شوراي
. كشور  قانوني  پزشكي  سازمان  و رئیس  پزشكي

  و تعداد اعضاء شوراي  و تركیب  نمودن  اضافه  به  نسبت  از انتخابات  قبل  سال  كي  عمومي  مجمع - ١  تبصره
. خواھد نمود  گیري تصمیم  عالي  با پیشنھاد شوراي  مطابق)  ماده  اين)  الف(بند   موضوع(  عالي

شود با حضور  مي  يكبار تشكیل  ماه  ھر سه  حداقل  كه  پزشكي  نظام  عالي  شوراي  جلسات - ٢  تبصره
  ربط ذي  واحدھاي  و براي  آراء معتبر بوده  با اكثريت  متخذه  و تصمیمات  است  اعضاء شورا رسمي  دوسوم

.  االجرا است الزم

  وزير تعیین  از طرف  كه  و نیز افرادي  ايشان  و معاونین  پزشكي  و آموزش  ، درمان وزير بھداشت - ٣  تبصره
  اظھارنظر و بدون  با حق  پزشكي  نظام  مديره  و ھیأت  عالي  شوراي  جلسات  توانند در تمام شوند مي مي
. نمايند  شركت  رأي  حق

  از بین  دبیر خواھد بود كه  و يك  رئیس  ، دو نايب  رئیس  يك  داراي  پزشكي  نظام  عالي  شوراي - ۴  تبصره
. گردند مي  انتخاب  دو سال  مدت  شورا براي  اعضاء رسمي  نسبي  اكثريت  اعضاء شورا با رأي

  جلسات  اداره. شورا خواھد بود  دبیرخانه  و اداره  جلسات  تشكیل  مسؤول  عالي  دبیر شوراي - ۵  تبصره
. شورا خواھد بود  سرئی  يا نايب  رئیس  عھده  شورا به

و   شھرستانھا شركت  مديره  ھیأت  در انتخابات  بايست مي  عالي  شوراي  اعضاء انتخابي  كلیه - ۶  تبصره
. باشند  شده  انتخاب

  مراجع  در كلیه  سازمان  قانوني  و نماينده  و مالي  ، اداري اجرايي  مقام  باالترين  سازمان  كل  رئیس - ٩  ماده
و   عالي  و شوراي  عمومي  مجمع  باشد و در حدود مصوبات مي  وي  غیر و يا نماينده  به  توكیل  حقبا 

  مديره  ھیأت  منتخبین  از بین  عمومي  مجمع  از طرف  كه  است  اختیار كامل  داراي  مربوط  و ضوابط  مقررات
. شود مي  معرفي  صدور حكم  ھتجمھور ج  رئیس  و به  انتخاب  چھار سال  مدت  سراسر كشور براي

خود واگذار   منتخب  عالي  شوراي  را به  كل  رئیس  و معرفي  تواند انتخاب مي  عمومي  مجمع - ١  تبصره
. نمايد



  عالي  شوراي  اعضاي  دو سوم  كه  را دارد و درصورتي  كل  رئیس  استیضاح  حق  عالي  شوراي - ٢  تبصره
  رئیس  انتخاب  جھت  العاده فوق  عمومي  گردد و مجمع مي  عزل  بدھند وي  كل  رئیس  اعتماد به  عدم  رأي
. دار خواھد بود را عھده  سازمان  سرپرستي  عالي  شوراي  رئیس  فاصله  در اين. شود مي  تشكیل  كل

  يكصد نفر باشد نظام  حداقل  در آن  قانون  اين) ۴(  ماده  تعداد مشموالن  كه  در ھر شھرستان - ١٠  ماده
. خواھد شد  تشكیل  شھرستان  پزشكي

اگر تعداد اعضاء آنھا كمتر از   داشتند حتي  مديره  ھیأت  قبل  در دوره  كه  شھرستانھائي  كلیه -  تبصره
. ھستند  مستثني  ماده  يكصد نفر باشد از اين

زير   شرح  نفر به  از يازده  ، مركب تا پانصد نفر پزشك  شھرستان  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت - ١١  ماده
: باشد مي

.  شھرستان  پزشكان  انتخاب  به  نفر از پزشكان  شش -  الف

.  شھرستان  دندانپزشكان  انتخاب  به  نفر دندانپزشك  يك -  ب

.  داروساز شھرستان  دكترھاي  انتخاب  هنفر دكتر داروساز ب  يك -  ج

.  شھرستان  آزمايشگاھي  علوم  دكترھاي  انتخاب  به  آزمايشگاھي  نفر دكتر علوم  يك -د 

.  شھرستان  مامائي  گروه  انتخاب  يا باالتر به  مامائي  نفر لیسانسیه  يك -ھـ 

  گروه  انتخاب  به  پرستاران  استثناء گروه  التر بهيا با  پزشكي  دار گروه پروانه  نفر لیسانسیه  يك -و 
.  شھرستان  پزشكي  دار گروه دار يا باالتر پروانه لیسانسیه

  نپذيرد، به  صورت  فوق  ماده) و(و ) ھـ(، )د(، ) ج(، ) ب(  بندھاي  افراد موضوع  انتخاب  كه  مادامي -  تبصره
. اھد شدخو  انتخاب  پزشك  آنھا يك  ھر كدام  جاي

از   باشد مركب  از پانصد نفر عضو داشته  بیش  كه  شھرستانھايي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت - ١٢  ماده
: باشد مي  ذيل  شرح  نفر به  ھفده

.  مربوطه  شھرستانھاي  پزشكان  انتخاب  به  نفر پزشك  ده -  الف

.  مربوطه  شھرستانھاي  دندانپزشكان  انتخاب  به  دو نفر دندانپزشك -  ب

.  مربوطه  داروساز شھرستانھاي  دكترھاي  انتخاب  دو نفر داروساز به -  ج

  علوم  دكترھاي  انتخاب  به  طبي  تشخیص  آزمايشگاھي  علوم  يا دكترھاي  نفر از متخصصین  يك -د 
.  مربوطه  شھرستانھاي  بيط  تشخیص  آزمايشگاھي

.  مربوطه  شھرستان  ماماھاي  انتخاب  يا باالتر به  مامائي  نفر لیسانسیه  يك -ھـ 

. و باالتر  كارشناسي  التحصیالن فارغ  انتخاب  يا باالتر به  پزشكي  دار گروه پروانه  نفر لیسانسیه  يك -و 

  عالي  شوراي  با تصويب  نزديك  از شھرھاي  يا يكي  مركز استان  شھرستان  پزشكي  نظام - ١  تبصره
  است  نشده  تشكیل  پزشكي  نظام  در آن  كه  استان  تابعه  شھرستانھاي  پزشكي  نظام  دار وظايف عھده

. باشد نیز مي

از   يكي  توانند در انتخابات را ندارند مي  مديره  أتھی  تشكیل  امكان  كه  اعضاء شھرستانھائي - ٢  تبصره
. كنند  شركت  تابعه  ساير شھرستانھاي

  با پیشنھاد ھیأت  ھر شھرستان  منتخبین  از شھرستانھا از بین  ھر يك  مديره  ھیأت  رئیس - ١٣  ماده
چھار   مدت  براي  ايران  مياسال  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان  كل  رئیس  و صدور حكم  مربوطه  مديره
. گردد مي  منصوب  سال

در   پزشكي  نظام  سازمان  كل  رئیس  و اختیارات  وظايف  شھرستانھا ھمان  مديره  ھیأت  رؤساي - ١  تبصره
  عھده  را به  كل  رئیس  خاص  وظايف  استثناي  به  مربوطه  شھرستان  پزشكي  نظام  سازمان  محدوده

.  خواھند داشت

  صورت  كل  رئیس  توسط  مديره  پیشنھاد ھیأت  تواند به مي  شھرستان  مديره  ھیأت  رئیس  عزل - ٢  تبصره
. بگیرد

  حقیقي  اشخاص  ھاي اعضاء و ھدايا و كمك  عضويت  حق  از محل  پزشكي  نظام  سازمان  بودجه - ١۴  ماده
. خواھد رسید  عالي  شوراي  تصويب  و به  تأمین  و حقوقي



  و طبق  تھیه  شھرستان  ھمان  مديره  ھیأت  توسط  ھر شھرستان  پزشكي  نظام  سالیانه  بودجه - ١  تبصره
. خواھد شد  ھزينه  عالي  شوراي  مصوب  نامه آئین

  و نحوه  سازمان  و مالي  اداري  اعضاء و ديگر مقررات  ساالنه  نام  ثبت  حق  و طرز وصول  میزان - ٢  تبصره
. اجراء درخواھد آمد  مرحله  به  عالي  شوراي  از تصويب  پس  بودجه  ھزينه

: باشد زير مي  شرح  به  پزشكي  منظا  عالي  شوراي  وظايف - ١۵  ماده

  آنھا از طريق  اجراي  مستمر بر حسن  و نظارت  قانون  اين) ٣(  مقرر در ماده  وظايف  دقیق  اجراي -  الف
.  سازمان  كل  رئیس

. شھرستانھا  پزشكي  بر عملكرد نظام  نظارت -  ب

.  پزشكي  نظام  سازمان  به  وابسته  و رفاه  تعاون  بر عملكرد صندوق  نظارت -  ج

  شوراي  از طرف  شھرستانھا ارجاعي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  انضباطي  تخلفات  به  رسیدگي -د 
. آنھا  بین  اختالف  و رفع  استان  ھماھنگي

.  قانون  اين  در چارچوب  الزم  اجرايي  دستورالعملھاي  و تصويب  تھیه -ھـ 

.  قانون  اين  مجدد در چارچوب  انتخابات  شھرستانھا و برگزاري  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  انحالل -و 

.  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان  سالیانه  بودجه  تصويب -ز 

:  زير است  شرح  به  شھرستان  پزشكي  نظام  وظايف - ١۶  ماده

در   كه  مواردي  استثناي  به  پزشكي  نظام  سازمان  و وظايف  اختیارات  كلیه  شھرستان  پزشكي  نظام -  الف
دارا   مربوطه  شھرستان  باشد را در محدوده مي  عالي  و شوراي  عمومي  ، مجمع كل  رئیس  صالحیت

. خواھد بود

.  شھرستان  در سطح  عالي  شوراي  مصوبات  اجراي -  ب

  انتخابات -  پنجم  فصل

  پزشكي  نظام  عالي شھرستانھا و شوراي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  عملكرد ھر دوره  مدت - ١٧  ماده
. باشد مي  تمام  چھار سال

  يافتن  قطعیت  از اعالم  روز پس  مذكور حداكثر ده  مديره  ھیأتھاي  فعالیت  دوره  اولین  شروع - ١  تبصره
. خواھد بود  انتخابات  یجهنت

  باشد و چنانچه مي  قبلي  دوره  از پايان  پس  بالفاصله  پزشكي  بعد نظام  ھاي دوره  فعالیت  شروع - ٢  تبصره
  تا قطعیت  قبلي  دوره  باشد، اركان  نیافته  از انحاء پايان  نحوي بعد به  دوره  انتخابات  ، تشريفات دوره  در پايان

  قطعیت  جديد از تاريخ  كار دوره  خواھد داد و مبدأ شروع  خود ادامه  فعالیت  جديد به  نتخاباتا  نتیجه
. خواھد بود  انتخابات

و   ، درمان وزير بھداشت  با اعالم  ھر دوره  از اتمام  قبل  ماه  بعد، سه  ھاي دوره  براي  انتخابات - ١٨  ماده
. خواھد شد  انجام  بر انتخابات  نظارت  يمركز  ھیأت  و تشكیل  پزشكي  آموزش

  ھیأت  و يا توسط  آنھا منحل  انتخابات  كه  شھرستانھائي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  انتخابات -  تبصره
  و با رعايت  نظارت  ھیأت  با ھماھنگي  ماه  سه  مدت  ، حداكثر ظرف است  گرديده  ابطال  نظارت  مركزي

. پذيرد مي  انجام  ساير مواد قانوني

زير   شرح  گردند به مي  انتخاب  چھار سال  مدت  براي  كه  بر انتخابات  نظارت  مركزي  ھیأت  تركیب - ١٩  ماده
: خواھد بود

. كشور  كل  دادستان  نفر نماينده  يك -  الف

. كشور  وزارت  نفر نماينده  يك -  ب

.  پزشكي  و آموزش  ، درمان داشتوزير بھ  و معرفي  انتخاب  به  دو نفر از كادر پزشكي -  ج

.  اسالمي  شوراي  مجلس  و با انتخاب  و درمان  بھداشت  كمیسیون  معرفي  به  نفر كادر پزشكي  سه -د 

  بر حسن  نظارت  نفر را جھت  تا پنج  سه  ھر شھرستان  تواند براي مي  نظارت  مركزي  ھیأت - ١  تبصره
. نمايد  تعیین  شھرستان  آن  پزشكي  نظام  انتخابات  اجراي

.  است  بالاشكال  بعدي  ھاي دوره  براي  بر انتخابات  نظارت  مركزي  اعضاء ھیأت  تجديد انتخاب - ٢  تبصره



را دارا   قانون  اين) ٢٣(  ماده) د(و )  ج(، ) ب(، ) الف(  بندھاي  موضوع  افراد مذكور بايد شرايط - ٣  تبصره
. باشند

: باشد زير را دارا مي  وظايف  نظارت  مركزي  ھیأت - ٢٠  ماده

  نظام  عالي  شھرستانھا و شوراي  پزشكي  نظام  بر انتخابات  نظارت  اعضاء ھیأتھاي  و نصب  عزل -  الف
.  پزشكي

.  كل و رئیس  عالي  و شوراي  انتخاباتي  ھاي در حوزه  انتخابات  انجام  بر حسن  نظارت -  ب

نظر   شھرستانھا و ابالغ  پزشكي  نظام  مديره  در ھیأت  عضويت  نامزدھاي  صالحیت  نھائي  بررسي -  ج
.  عمومي  اعالم  جھت  مربوطه  انتخابات  اجرائي  ھیأتھاي  به  مركزي  ھیأت

باشد و تجديدنظر   نرسیده  نظارت  تأيید ھیأتھاي  آنھا به  صالحیت  كه  نامزدھائي  شكايات  به  رسیدگي -د 
. در آنھا

.  مربوطه  ھاي نامه و آئین  مواد قانوني  درچارچوب  انتخاباتي  شكايات  به  رسیدگي -ھـ 

  و دستورالعملھاي  مواد قانوني  در چارچوب  انتخابات  انجام  از مراحل  يا قسمتي  تمام  يا ابطال  توقف -و 
.  انتخاباتي  ھاي حوزه  نظارت  يا ھیأتھاي  اجرائي  ھاد ھیأتھايرأسًا و يا با پیشن  قانون  اين  مربوطه

  نظام  عالي  شھرستانھا و اعضاء شوراي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  انتخابات  انجام  حسن  تأيید نھائي -ز 
.  منتخبین  و امضاء اعتبارنامه  كل  و رئیس  پزشكي

  مديره  در ھیأت  عضويت  نامزدھاي  افراد درمورد تأيید صالحیت  بيكت  و اعتراضات  شكايات  به  رسیدگي -  ح
. ھا و تجديدنظر در آنھا پزشكي  نظام

  از وظايف  يا قسمتي  نمايد تمام مي  تھیه  كه  دستورالعملي  تواند طبق مي  نظارت  مركزي  ھیأت -  تبصره
  شھرستانھا تفويض  پزشكي  نظام  مديره ھیأت  انتخابات بر  نظارت  از ھیأتھاي  ھر يك  را به  ماده  مقرر در اين

. نمايد

  كل  و رئیس  پزشكي  نظام  عالي  و اعضاء شوراي  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  انتخابات  برگزاري - ٢١  ماده
و   ا و كیفیتكار آنھ  و نحوه  تشكیل  و نحوه  تركیب  كه  بوده  مربوطه  انتخابات  اجرائي  ھیأتھاي  عھده  به

و   تھیه  پزشكي  نظام  عالي  شوراي  توسط  خواھد بود كه  اي نامه آئین  طبق  مربوطه  انتخابات  برگزاري  نحوه
. خواھد رسید  پزشكي  و آموزش  ، درمان وزير بھداشت  تصويب  به

: از  است  عبارت  كنندگان  انتخاب  شرايط - ٢٢  ماده

.   ايران  اسالمي  جمھوري  دولت  تابعیت -  الف

.  پزشكي  نظام  در سازمان  عضويت  كارت  داشتن -  ب

يا   شھرستان  آن  پزشكي  تأيید نظام  به  انتخابات  در زمان  انتخاباتي  منطقه  در شھرستان  بودن  شاغل -  ج
.  شھرستان  و درمان  بھداشت  شبكه

  پزشكي  نظام  عالي  و شوراي  پزشكي  نظام  سازمان  مديره  ھیأتھاي  شوندگان  انتخاب  شرايط - ٢٣  ماده
: باشد زير مي  شرح  به

.  ايران  اسالمي  جمھوري  دولت  تابعیت -  الف

.  و مالي  فساد اخالقي  نداشتن -  ب

  و شؤون  اخالق  و رعايت  پزشكي  اصول  اجراي  به  در عمل  و شغلي  اجتماعي  شھرت  حسن  داشتن -  ج
.  پزشكي

  اساسي  قانون  به  و وفاداري  اسالم  مبین  دين  احكام  به  در تعھد عملي  شھرت  حسن  داشتن -د 
.  ايران  اسالمي  جمھوري

خود   اعتقادي  دين  احكام  تابع  ايران  اسالمي  جمھوري  اساسي  در قانون  مصرح  ديني  ھاي اقلیت -  تبصره
. باشند مي

.  پزشكي  در نظام  عضويت  سابقه  سال  سه  حداقل  دارا بودن -ھـ 

. نمايند  نام ثبت  شونده  انتخاب  عنوان  توانند به نمي  و نظارت  اجرائي  اعضاء ھیأت -  تبصره

از   پزشكي  نظام  مديره ھیأت  انتخابات  برگزاري  مسؤول  پزشكي  آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت - ٢۴  ماده



. خواھد بود  قانون  مواد اين  با رعايت  انتخابات  اجرائي  ھیأتھاي  طريق

  شھرستانھاي  رهمدي ھیأتھاي  از رؤساي  متشكل  قانون  اين  موضوع  استان  ھماھنگي  شوراي - ٢۵  ماده
. خواھد بود  مركز استان  شھرستان  مديره ھیأت  رئیس  عھده  شورا به  اين  باشد و رياست مي  ھر استان

:   زير است  شرح  به  استان  ھماھنگي  شوراي  وظايف - ٢۶  ماده

.  استان  شھرستانھاي  پزشكي  بر عملكرد نظام  نظارت -  الف

  تصويب  ھیأتھا به  اين  تشكیل  موضوعیت  كه  تجديدنظر در مواردي  انتظامي  ھیأتھاياعضاء   انتخاب -  ب
. باشد  رسیده  قانون  اين) ٢٨(  در ماده  موارد مندرج  حسب  عالي  شوراي

و   عالي  شوراي  به  آن  شھرستانھا و ارائه  پزشكي  نظام  مديره  ھیأت  انضباطي  تخلفات  به  رسیدگي -  ج
. آنھا  داخلي  اختالفات  به  شھرستانھا و رسیدگي  پزشكي  نظام  بین  الزم  ھماھنگي  رقراريب

استانھا   شوراي  به  سازمان  تشكیل  قانون  و درچارچوب  عالي  شوراي  با تصويب  كه  ساير مواردي -د 
. خواھد گرديد  تفويض

:  زير است  شرح  به  بازرسان  وظايف - ٢٧  ماده

. گردد مي  ھزينه  سازمان  عالي  شوراي  مصوبات  براساس  كه  بودجه  ھزينه  بر نحوه  نظارت -  الف

  شھرستانھا به  پزشكي  و نظام  مركزي  سازمان  مالي  عملكرد ساالنه  به  راجع  گزارش  و ارائه  تنظیم -  ب
.  عمومي  و مجمع  عالي  شوراي

  و بازرسي  رسیدگي  ، ھرگونه ، در ھر زمان سازمان  در امور اجرائي  دخالت  توانند بدون مي  بازرسان -  ج
و   و اسناد و مدارك  داده  ايجاد ننمايد، انجام  اي وقفه  سازمان  در امور جاري  كه  نحوي  را به  الزم  مالي

. قرار دھند  رد رسیدگيو مو  را مطالبه  سازمان  به  مربوط  مالي  اطالعات

و يا ساير   و يا معاونین  كل  رئیس  را متوجه  و يا تقصیري  تخلف  بازرسي  در ضمن  بازرسان  چنانچه -د 
. دھند  اطالع  عالي  شوراي  به  كنند بايستي  شھرستانھا مشاھده  مديره  ھیأت  رؤساي

خود   وظايف  در انجام  كه  قصور يا تخلفاتي  به  سبتن  ثالث  سازمانھا و اشخاص  در مقابل  بازرسان -ھـ 
.  خواھند داشت  موجود مسؤولیت  و مقررات  قوانین  شوند طبق مي  مرتكب

  پزشكي  انتظامي  ھیأتھاي -  ششم  فصل

  حرف  شاغلین  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به  منظور رسیدگي  به  پزشكي  نظام  سازمان - ٢٨  ماده
  ھیأتھاي  و در مراكز استانھا داراي  پزشكي  انتظامي  عالي  ھیأتھاي  در مركز داراي  و وابسته  پزشكي

مواد   مطابق  خواھد بود كه  پزشكي  انتظامي  بدوي  ھیأتھاي  و تجديدنظر و در شھرستانھا داراي  بدوي
. گردند مي  تشكیل  قانون  اين  بعدي

در   انگاري و سھل  و شغلي  اي و حرفه  صنفي  و مقررات  و قانوني  شرعي  موازين  رعايت  عدم - ١  تبصره
  و متخلفین  محسوب  تخلف  پزشكي  به  و وابسته  پزشكي  حرف  شاغلین  وسیله  به  قانوني  وظايف  انجام

: گردند مي  كومزير مح  مجازاتھاي  مورد به  حسب  و تعدد و تكرار آن  ارتكابي  عمل  و ضعف  شدت  به  با توجه

.  محل  پزشكي  نظام  مديره  در حضور ھیأت  شفاھي  تذكر يا توبیخ -  الف

.  محل  پزشكي  نظام  در پرونده  با درج  كتبي  اخطار يا توبیخ -  ب

  اعالناتدر تابلو   رأي  يا الصاق  محل  پزشكي  نظام  و نشريه  پزشكي  نظام  در پرونده  با درج  كتبي  توبیخ -  ج
.  محل  پزشكي  نظام

.  تخلف  ارتكاب  در محل  سال  تا يك  ماه  از سه  و وابسته  پزشكي  ھاي حرفه  به  از اشتغال  محرومیت -د 

. كشور  در تمام  سال  تا يك  ماه  از سه  و وابسته  پزشكي  ھاي حرفه  به  از اشتغال  محرومیت -ھـ 

. كشور  در تمام  سال  تا پنج  سال  از يك  از بیش  پزشكي  ھاي حرفه  به  از اشتغال  محرومیت -و 

. كشور  در تمام  و وابسته  پزشكي  ھاي حرفه  به  از اشتغال  دائم  محرومیت -ز 

  نیاز به  د شد و درصورتو اجرا خواھ  است  خود باقي  قوت  به  باره  در اين  ربط ذي  ھاي نامه آئین - ٢  تبصره
. باشد تغییر و اجرا مي  قابل  پزشكي  نظام  عالي  شوراي  تغییر با تصويب  ھرگونه

  و تعداد مورد نیاز داديار به  از دادستان  دادسرا مركب  ، اعضاي انتظامي  بدوي  ھیأت  در معیت - ٢٩  ماده
. شوند مي  انتخاب  سازمان  رياست  حكمو   مديره  اعضاء ھیأت  با رأي  عالي  شوراي  تشخیص



  پزشكي  از ِحَرف  يا در يكي  پزشكي  ِحَرف  به  اشتغال  سابقه  سال  پنج  بايد حداقل  دادياران - ١  تبصره
. باشند  داشته  پزشكي  ِحَرف  به  اشتغال  سابقه  سال  ھفت  حداقل  و دادستان  وابسته

.  است  مديره  ھیأت  دوره  اء دادسرا تا پاياناعض  مأموريت  مدت - ٢  تبصره

  او وظايف  كند تا از طرف  خود انتخاب  اول  معاون  عنوان  را به  از دادياران  تواند يكي مي  دادستان - ٣  تبصره
. دھد  را انجام  محوله

:  است  رسیدگي  شروع  به  مكلف  درموارد ذيل  انتظامي  دادسراي - ٣٠  ماده

. بیمار  قانوني  و يا نمايندگان  يا سرپرست  نفع ذي  شاكي  شكايت -  الف

.  اداري -  قضائي  از مراجع  تخلف  اعالم -  ب

.  سازمان  و رياست  عالي  ، شوراي مديره  ھیأت  از طرف  تخلف  اعالم -  ج

.  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت  شكايت -د 

.  است  رسیده  پزشكي  انتظامي  نظر اعضاء دادسرا و ھیأتھاي  به  كه  مشھودي  تخلفات درمورد -ھـ 

.  پزشكي  انتظامي  بدوي  ھیأت  از طرف  ارجاع -و 

و   مدارك  ، مالحظه از شاكي  از تحقیق  اعم  مقتضي  با اقدامات  شكايت  از وصول  دادسرا پس - ٣١  ماده
،  نظر كارشناسي  و جلب  مورد لزوم  و آزمايشات  معاينات  و انجام  از مطلعین  مو استعال  مربوطه  سوابق
  از جلب  باشد پس  داشته  تعقیب  به  عقیده  كه  درصورتي. قرار خواھد داد  را مورد رسیدگي  موضوع
  انتظامي  بدوي  ھیأت  به  رسیدگي  را جھت  و پرونده  تنظیم  ، كیفرخواست اول  يا معاون  دادستان  موافقت
. نمايد مي  ارسال

و   آن  و چگونگي  تخلف  و محل  ، تاريخ متخلف  كامل  بر مشخصات  بايد مشتمل  كیفرخواست - ٣٢  ماده
. باشد  مواد استنادي  به  مربوط  داليل

باشد و   داشته  قیبتع  منع  نظر به  يا فقد دلیل  تخلف  وقوع  عدم  علت  دادسرا به  كه  درصورتي - ٣٣  ماده
  يا مرجع  شاكي  به  شكايت  را با تذكر حق  صادر و مراتب  تعقیب  دستور منع  دادستان  موافقت  درصورت

  انتظامي  بدوي  در ھیأت  نفع ذي  به  ابالغ  روز از تاريخ  بیست  قرار ظرف  اين. نمايد مي  اعالم  تخلف  اعالم
  موضوع  رأسًا به  انتظامي  بدوي  ، ھیأت تعقیب  قرار منع  فسخ  شخیصت  و درصورت  بوده  رسیدگي  قابل

. صادر خواھد كرد  مقتضي  و حكم  رسیدگي

  رسیدگي  جھت  پرونده  انتظامي  بدوي  ھیأت  رأي  به  شكايت  از طرفین  ھر يك  اعتراض  درصورت - ٣۴  ماده
. شود مي  ارجاع  تجديدنظر استان  ھیأت  مجدد به

  پزشكي  نظام  ھاي مديره  ھیأت  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به  رسیدگي  انتظامي  بدوي  ھیأتھاي - ٣۵  ماده
  پزشكي  حرف  شاغلین  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به  رسیدگي  صالحیتدار با مسؤولیت  است  مرجعي  كه

  مجازاتھاي  گردد و تعیین مي  ارجاع  ادرسيد  آئین  طبق  انتظامي  دادسراي  از طرف  كه  پزشكي  و وابسته
: خواھد بود   ذيل  شرح  نفر به  از سیزده  آنھا متشكل  براي  مناسب  انتظامي

.  قضائیه  قوه  رياست  معرفي  به  نفر قاضي  يك -  الف

.  وي  يا نماينده  مربوطه  شھرستان  قانوني  پزشكي  مسؤول -  ب

.  مربوطه  شھرستان  كاننفر از پزش  پنج -  ج

.  مربوطه  شھرستان  نفر از دندانپزشكان  يك -د 

.  مربوطه  داروساز شھرستان  نفر از دكترھاي  يك -ھـ 

  شھرستان  طبي  تشخیص  آزمايشگاھي  علوم  و يا دكتراي  آزمايشگاھي  علوم  نفر از متخصصین  يك -و 
.  مربوطه

.  مربوطه  يا باالتر شھرستان  پزشكي  دار گروه پروانه  نفر از كارشناسان  يك -ز 

.  پرستاري  نظام  پیشنھاد سازمان  نفر پرستار به  يك -  ح

.  مربوطه  و باالتر شھرستان  مامائي  گروه  ھاي نفر از لیسانسیه  يك -  ط

  دين  به  افراد متدين  كه  ماده  اين)  ط(و )  ح(، )ز(، )و(، )ھـ(، )د(، ) ج(  بندھاي  افراد موضوع - ١  تبصره
خواھند بود با   مربوطه  در حرفه  سال  پنج  حداقل  با تجربه  مربوطه  شھرستان  سابقه  و خوش  اسالم



  منصوب  سازمان  كل  رئیس  تأيید و حكم و  مربوطه  شھرستان  پزشكي  نظام  مديره  پیشنھاد ھیأت
  از اديان  يكي  به  افراد متدين  توانند از بین مي  ذكر شده  نفر از افراد مذكور با شرايط حداكثر يك. گردند مي

. باشند  ايران  اسالمي  جمھوري  اساسي  در قانون  مصرح

  ھیأت  رئیس  تشخیص  به  كه  ھائي پرونده  در بررسي صرفًا)  ط(و )  ح(، )ز(  بندھاي  افراد موضوع - ٢  تبصره
. خواھند بود  انتظامي  بدوي  باشد عضو ھیأت  آنھا مربوط  رشته  به  مربوطه  شھرستان  مديره

  رسیدگي  مسؤولیت  كه  بر اين  شھرستانھا عالوه  پزشكي  انتظامي  بدوي  از ھیأتھاي  ھر يك - ٣  تبصره
  دارند مراجعي  را برعھده  پزشكي  به  و وابسته  پزشكي  حرف  شاغلین  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به

با   در رابطه  قضائي  صالح ذي  مراجع  به  وتخصصي  نظر كارشناسي  ھستند صالحیتدار در امر اعالم
.  پزشكي  و وابسته  پزشكي  حرف  به  شاغلین  و جرائم  اي و غیرحرفه  غیرصنفي  تخلفات  به  رسیدگي

و   صنفي  تخلفات  به  توانند در امر رسیدگي مي  پزشكي  انتظامي  بدوي  از ھیأتھاي  ھر يك - ۴  تبصره
  شھرستان  پزشكي  نظام  مشورتي  تخصصي  كمیسیونھاي  كارشناسي  نظرات  ماده  اين  موضوع  اي حرفه

  روز نظرات  پانزده  مدت  كثر ظرفمذكور موظفند حدا  كمیسیونھاي. نمايند  را درخواست  مربوطه
. قرار دھند  انتظامي  بدوي  خود را دراختیار ھیأتھاي  كارشناسي

  ھیأت  كارشناسي  نظريه  به  نسبت  آنان  قانوني  يا نمايندگان  از طرفین  ھر يك  كه  درصورتي - ۵  تبصره
  تجديدنظر انتظامي  ھیأت  توانند نظريه مي  لزوم  و دادسرا درصورت  باشند دادگاه  معترض  ربط ذي  بدوي

  استعالم  ربط ذي  تخصصي  مرجع  عنوان  را به  پزشكي  نظام  انتظامي  عالي  و يا ھیأت  استان  پزشكي
. نمايند

مورد   انتظامي  بدوي  ھیأتھاي  از صدور رأي  پس  كه  ھائي پرونده  مجدد به  منظور رسیدگي  به - ٣۶  ماده
  زير در محل  با تركیب  استان  تجديدنظر انتظامي  ھیأت  نام  به  قرار گیرد، ھیأتي  از طرفین  ھر يك  اعتراض

: گردد مي  تشكیل  مركز استان  شھرستان  پزشكي  نظام

.  قضائیه  قوه  رياست  با معرفي  تجديدنظر استان  دادگاھھاي  نفر از قضات  يك -  الف

.  مربوطه  استان  نونيقا  پزشكي  مديركل -  ب

.  مربوطه  استان  نفر از پزشكان  پنج -  ج

.  مربوطه  استان  نفر از دندانپزشكان  يك -د 

.  مربوطه  داروساز استان  نفر از دكترھاي  يك -ھـ 

.  مربوطه  استان  آزمايشگاھي  علوم  اي حرفه  يا دكتراي  آزمايشگاھي  علوم  نفر از متخصصین  يك -و 

.  مربوطه  استان  پزشكي  دار گروه يا باالتر پروانه  نفر لیسانس  يك -ز 

.  مربوطه  يا باالتر استان  مامائي  ھاي نفر از لیسانسیه  يك -  ح

.  پرستاري  نظام  پیشنھاد سازمان  به  مربوطه  استان  اراننفر از پرست  يك -  ط

  و خوش  از افراد مسلمان  كه  ماده  اين)  ط(و )  ح(، )ز(، )و(، )ھـ(، )د(، ) ج(  بندھاي  افراد موضوع - ١  تبصره
پیشنھاد   به باشند  خود داشته  مربوطه  در حرفه  تجربه  سال  ھفت  و حداقل  بوده  مربوطه  استان  سابقه
. خواھد بود  كل  رئیس  توسط  آنان  خواھند شد و عزل  منصوب  كل  رئیس  و حكم  استان  ھماھنگي  شوراي

  در قانون  مصرح  از اديان  يكي  به  توانند افراد متدين مي  ذكر شده  نفر از افراد مذكور با شرايط حداكثر يك
. باشند  ايران  اسالمي  جمھوري  اساسي

  شوراي  رئیس  تشخیص  به  كه  ھائي پرونده  در بررسي)  ط(و )  ح(، )ز(  بندھاي  افراد موضوع - ٢  بصرهت
. خواھند بود  تجديد نظر انتظامي  شود عضو ھیأت آنھا مي  رشته  به  مربوط  استان  ھماھنگي

)  ج(و )  ب(، ) الف(  بندھاي  ھايتا حد مجازات  استان  پزشكي  تجديدنظر انتظامي  آراء ھیأتھاي - ٣٧  ماده
.  است  قطعي) ٢٨(  ماده) ١(  تبصره

  از طرز كار ھیأتھاي)  حقوقي -  حقیقي(  اشخاص  و شكايات  اعتراضات  به  منظور رسیدگي  به - ٣٨  ماده
و   بدوي  يبر كار ھیأتھا  عالیه  ، نظارت قانون  اين) ٣۶(و) ٣۵(مواد   موضوع  و تجديدنظر انتظامي  بدوي

تجديدنظر   ھیأتھاي  از سوي  صادره  آنھا و تجديدنظر در احكام  بین  و ايجاد ھماھنگي  تجديدنظر انتظامي
: گردد مي  تشكیل  پزشكي  نظام  مركزي  زير در سازمان  با تركیب  انتظامي  عالي  ، ھیأتھاي انتظامي

.  قضائیه  قوه  رئیس  عرفيبا م  و با تجربه  با تقوي  نفر از قضات  يك -  الف



.  االختیار وي تام  كشور يا نماينده  قانوني  پزشكي  سازمان  رئیس -  ب

  در حرفه  سال  ھفت  حداقل  كاري  با تجربه  سابقه  و خوش  ، مسلمان متخصص  نفر از پزشكان  پنج -  ج
.  مربوطه

.  مربوطه  در حرفه  سال  ھفت  حداقل  كاري  با تجربه  سابقه  و خوش  مسلمان  نفر از دندانپزشكان  يك -د 

  در حرفه  سال  ھفت  حداقل  كاري  با تجربه  سابقه  و خوش  داروساز مسلمان  نفر از دكترھاي  يك -ھـ 
.  مربوطه

با   سابقه  و خوش  مسلمان  طبي  تشخیص  آزمايشگاھي  علوم  و يا دكترھاي  نفر از متخصصین  يك -و 
.  مربوطه  در حرفه  سال  ھفت  حداقل  كاري  تجربه

  حداقل  كاري  باتجربه  سابقه  و خوش  مسلمان  پزشكي  دار گروه ھا يا باالتر پروانه نفر از لیسانسیه  يك -ز 
.  مربوطه  در حرفه  سال  ھفت

.  پرستاري  نظام  پیشنھاد سازمان  نفر پرستار به  يك -  ح

در   سال  ھفت  حداقل  كاري  با تجربه  سابقه  و خوش  مسلمان  ھا يا باالتر مامائي نفر از لیسانسیه  يك -  ط
.  مربوطه  حرفه

در   مصرح  از اديان  يكي  به  افراد متدين  از بینتوانند  مي  فوق  نفر از افراد مذكور در بندھاي  حداكثر يك
. مذكور باشند  با شرايط  ايران  اسالمي  جمھوري  اساسي  قانون

  حرف  شاغلین  اي و حرفه  صنفي  تخلفات  به  رسیدگي  تواند مسؤولیت مي  عالي  شوراي - ١  تبصره
. و واگذار نمايد  محول  انتظامي  بدوي  ھیأت  يك  را به  چند شھرستان  پزشكي  و وابسته  پزشكي

  كل  با پیشنھاد رئیس  ماده  اين)  ط(و )  ح(، )ز(، )و(، )ھـ(، )د(، ) ج(  افراد مذكور در بندھاي - ٢  تبصره
  منصوب  چھار سال  مدت  براي  سازمان  كل  رئیس  با حكم  پزشكي  نظام  عالي  شوراي  و تصويب  سازمان

آنھا   خواھد بود و تجديد انتخاب  سازمان  كل  با رئیس  چھار سال  مدت  از انقضاي  آنھا قبل  عزل. گردند مي
.  است  بالاشكال  بعدي  ھاي دوره  براي

  رئیس  تشخیص  به  كه  ھائي پرونده  در بررسي)  ط(و )  ح(، )ز(  حضور افراد مذكور در بندھاي -٣  تبصره
. خواھد بود  الزامي  عالي  باشد در ھیأت مي  آنھا مربوط  رشته  به  انتظامي  عالي  ھیأت

  و تجديدنظر عالي  بدوي  ايھ از ھیأت  شعبه  حداكثر تا پنج  سازمان  عالي  شوراي  با رأي - ٣٩  ماده
. خواھد بود  تشكیل  قابل  انتظامي

و   بدوي  ھیأتھاي  آراء قطعي  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان  كل  رئیس  چنانچه - ۴٠  ماده
  يبررس  درخواست  عالي  تواند از نظر ھیأت دھد مي  تشخیص  قانون  را خالف  استان  تجديدنظر انتظامي

.  است  قطعي  عالي  ھیأت  مجدد نمايد، رأي

آراء قطعي ھیأت ھاي بدوي، تجديدنظر و ھیأت عالي انتظامي نظام پزشكي ظرف يك ماه از  –تبصره 
. تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد

  ھرستانھا موظفند نظر مشورتياز ش  ھر يك  پزشكي  نظام  انتظامي  بدوي  ھاي ھیأت - ۴١  ماده
از   ناشي  بزه  اتھام  به  رسیدگي  به  مربوط  ھاي از پرونده  ھر يك  به  خود را نسبت  و تخصصي  كارشناسي

. قرار دھند  مربوطه  شھرستان  دراختیار دادگاھھا و دادسراھاي  پزشكي  مشاغل  صاحبان  حرفه

از   ھر يك  پزشكي  نظام  انتظامي  بدوي  ھاي ھیأت  مشورتي  صيو تخص  نظر كارشناسي  اعالم - ١  تبصره
  ناشي  بزه  اتھام  به  رسیدگي  به  مربوط  ھاي پرونده  پیرامون  ربط ذي  دادگاھھاو دادسراھاي  شھرستانھا به

  ھرستانش  دادگاھھا و دادسراھاي  كه  از تاريخي  از دو ماه  نبايد بیش  پزشكي  مشاغل  صاحبان  از حرفه
. نمايند بگذرد مي  درخواست  مربوطه

و   چھل  از شھرستانھا بايد حداقل  در ھر يك  ايران  اسالمي  جمھوري  دادگاھھا و دادسراھاي - ٢  تبصره
خاطر   و يا دادسرا به  دادگاه  به  پزشكي  مشاغل  از صاحبان  ھر يك  از احضار و جلب  قبل  ساعت  ھشت

  انتظامي  بدوي  ھیأت  اطالع  را به  مراتب  پزشكي  مشاغل  صاحبان  از حرفه  ناشي  بزه  اتھام  به  رسیدگي
. برسانند  مربوطه  شھرستان  پزشكي  نظام

  قانون  مقرر در اين  سازمان  بھتر وظايف  منظور اجراء ھرچه به  پزشكي  نظام  عالي  شوراي - ۴٢  ماده



  كار آنھا طبق  و نحوه  و تركیب  كمیسیون  نوع  دھد كه  تشكیل  رتيمشو  تخصصي  تواند كمیسیونھاي مي
  پزشكي  نظام  عالي  شوراي  تصويب و به  تھیه  سازمان  كل  رئیس  توسط  خواھد بود كه  دستورالعملي
. خواھد رسید

: گردد مي  زير تأمین  ھاي از محل  قانون  اين  اجراي  اعتبار موردنیاز براي - ۴٣  ماده

  پزشكي  و نظام  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  موجود در سازمان  ھاي و دارايي  اعتبارات -  الف
. شھرستانھا

.  پزشكي  نظام  اعضاء سازمان  ساالنه  عضويت  حق -  ب

.  و افراد داوطلب  و مؤسسات  دولت  اختیاري  ھاي كمك -  ج

  استحصال  عالي  شوراي  و يا مصوب  قانون  اين  موضوع  براثر فعالیتھاي  كه  اعتبار از منابعي  تأمین -د 
. گردد مي

  و تا قبل  تھیه  شورايعالي  توسط  قانون  اين  اجراي  به  مربوط  ھاي ھا و دستورالعمل نامه آيین  كلیه - ۴۴  ماده
. خواھد ماند  خود باقي  قوت  به  قبلي  ھاي نامه ، آيین آن  نھايي  از تصويب

خود در   از مسؤولیتھاي  و يا بخشي  تواند تمام مي  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت - ۴۵  ماده
امور   به  و نظارت  ، ارزشیابي مختلف  در سطوح  امتحانات  برگزاري  پزشكي  جامعه  مداوم  با آموزش  رابطه

  به  مربوطه  امر اعتبارات  اين  تحقق  در صورت. واگذار نمايد  پزشكي  نظام  سازمان  را به  و درمان  آموزش
. خواھد شد  پرداخت  سازمان

و   آن  تفصیلي  و تشكیالت  ايران  اسالمي  جمھوري  پزشكي  نظام  سازمان  ساختار و تشكیالت - ۴۶  ماده
خواھد رسید   زمانسا  عالي  شوراي  تصويب  به  كل  پیشنھاد رئیس به  سازمان  كاركنان  استخدامي  مقررات
. خواھد شد  انجام  مصوب  تشكیالت  براساس  سازمان  و اداري  امور اجرايي  و كلیه

ھا و  نامه باشد و آيین االثر مي ملغي  است  قانون  مغاير با اين  كه  از قوانین  قسمت  و يا آن  تمام - ۴٧  ماده
  خود باقي  قوت  جديد به  و ضوابط  نامه آيین  شد تا تصويببا  نداشته  مغايرت  قانون  با اين  كه  قبلي  ضوابط
.  است

و   بیست  مورخ  شنبه روز سه  علني  در جلسه  تبصره  و پنجاه  ماده  و ھفت  بر چھل  مشتمل  فوق  قانون
  و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  يكھزار و سیصد و ھشتاد و سه  ماه  فروردين  پنجم
، )٣٨(  ماده  ، ذيل)٣۶(  ماده) ١(  ، تبصره)٣۵(  ماده) ١(  تبصره  ، ذيل)٢٣(  ماده) د(، بند ١٣٨٣/٨/١۶

  مصلحت  تشخیص  مجمع  تصويب به  با اصالحاتي  آن) ٣٨(  ماده)  ط(و ) ز(، )و(، )ھـ(، )د(، ) ج(  بندھاي
.رسید  نظام
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