
٧۴قانون  قانون تشكیالت و وظايف وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي  :

قانون تشكیالت و وظايف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي 

: وظايف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از - ١ماده  

ريزي براي فعالیتھاي مربوط به تربیت نیروي  برنامهھا و نیز  تعیین خط مشي تدوين و ارائه سیاستھا،  - ١
.بھداشتي، درماني، داروئي، بھزيستي و تأمین اجتماعي انساني گروه پزشكي پژوھش، خدمات 

ھاي بھداشتي خصوصًا در زمینه  تأمین بھداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه - ٢
ر سموم و مواد شیمیايي، مبارزه با بیماريھا، بھداشت محیط و كنترل و نظارت بھداشتي ب

خانواده و مدارس آموزش بھداشت عمومي، بھداشت كار و شاغلین با تأكید بر اولويت  بھداشت
 .ھاي ذيربط ھمكاري و ھماھنگي دستگاه ھاي بھداشتي اولیه، بويژه بھداشت مادران و كودكان با مراقبت

 

و وزارت ) سازمان دامپزشكي كشور (كلیه اختیارات و وظايف قانوني وزارت جھاد سازندگي  -١تبصره 
اعالم ضوابط و حدود تماس مجاز . قوت خود باقي است ھمچنان به) سازمان حفظ نباتات (كشاورزي 

پزشكي  آموزش سموم و مواد شیمیايي از حیث رعايت نكات بھداشتي بر عھده وزارت بھداشت، درمان و
. باشند است و كلیه سازمانھاي ذيربط موظف به رعايت ضوابط مربوط مي

نامه مربوط به كنترل و نظارت بھداشتي بر سموم و مواد شیمیايي توسط وزارت بھداشت،  آيین -٢تبصره 
ھاي جھاد سازندگي، كشاورزي، صنايع و سازمان حفاظت  وزارتخانه درمان و آموزش پزشكي با مشاركت 

. رسد ط زيست تھیه و به تصويب ھیات وزيران ميمحی

ايجاد نظام ھماھنگ بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفیقي بھداشت و  - ٣
. درمان

ھاي تربیت نیروي انساني گروه  ھا و مقاطع تحقیقي مورد نیاز كشور و اجراي برنامه تعیین رشته - ۴
. پزشكي در جھت نیل به خودكفائي

جھت نظارت و تعیین ضابطه الزم در مورد ارزشیابي كلیه مدارك تحصیلي دانشجويان گروه  - ١تبصره 
ارزشیابي مدارك تحصیلي خارجي گروه پزشكي به   پزشكي خارج از كشور، شورائي بنام شوراي

ه ب  رياست معاون ذيربط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و چھار نفر از اساتید گروه پزشكي
 .شود انتخاب وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن وزارت تشكیل مي

. پزشكي خواھد رسید ارزشنامه مدارك تحصیلي به امضاي وزير بھداشت، درمان و آموزش

كلیه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاھھاي كشور و نیز ضوابط و مقررات  - ٢تبصره  
انقالب فرھنگي و وزارت فرھنگ و آموزش عالي در مورد  طرف شورايعالي آموزشي اعالم شده از 

.دانشگاھھاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواھد بود

 
اي كه با اختیارات و  نحوه نظارت وزارت فرھنگ و آموزش عالي بر اجراي ضوابط قانوني به گونه 

باشد، توسط شورايعالي انقالب پزشكي مغايرت نداشته  مسوولیتھاي وزارت بھداشت، درمان و آموزش 
.فرھنگي تعیین خواھد شد

به منظور جبران كمبود نیروي انساني و بكارگیري ھر چه سريعتر كادر مورد نیاز از  -الحاقي  ٣تبصره 
شود  بھداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي افراد ارزشیابي شده فوق و يا افراد ديگر به وزارت

آنھا از   گروه پزشكي و پیراپزشكي و بھیاري و پرستاري و مامائي را تا تعیین تكلیف التحصیالن كه فارغ



اي دال بر عدم صالحیت آنھا  طرف گزينش به كار گمارد و چنانچه پس از يكسال از شروع كار آنھا نظريه
.شود اعالم نگردد به استخدام قطعي آنان اقدام

ھاي بھداشتي و درماني و نیز  ھاي پزشكي و زمینه میع رشتهانجام تحقیقات بنیادي و كاربردي در ج - ۵
پژوھش پزشكي و نظارت بر پژوھشھا و ھماھنگ ساختن  ايجاد و گسترش مؤسسات و واحدھاي 

. ھاي مؤسسات تحقیقاتي پزشكي برنامه

و آموزش پزشكي  (ريزي بمنظور توزيع متناسب و عادالنه نیروي انساني و ساير امكانات  برنامه - ۶
ھاي بھداشتي و رفع نیاز مناطق محروم و  اولويت برنامه كشور با تأكید ) درماني -تسھیالت بھداشتي 

. نیازمند

فراھم نمودن تسھیالت الزم براي برخورداري ھمگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق  - ٧
تفاده از ھمكاري مؤسسات خیريه و بھبود استاندارد آنھا و اس ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و 

. ھاي درماني بخش خصوصي و نیز انواع بیمه

وزارت جھاد سازندگي در حدود وظايف قانوني محوله با موافقت وزارت بھداشت، درمان و آموزش  -تبصره  
. مناطق روستائي و عشايري كمك خواھد نمود پزشكي به خدمات بھداشتي درماني 

گیري از اعتبارات عمومي، حق بیمه، درآمدھاي اختصاصي و كمكھا و  ي با بھرهتأمین منابع مال - ٨
. مشاركت مردمي

. تأمین و ارائه خدمات الزم به معلولین جسمي، ذھني و اجتماعي قابل توانبخشي در حدود امكانات - ٩

ر سنین تشويق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصي جھت اقدامات حمايتي براي كودكان د - ١٠
سرپرست و نیازمند و معلولین جسمي، ذھني و  افراد بي ھا و  قبل از دبستان و سالمندان و خانواده

نظارت بر   اجتماعي غیر قابل توانبخشي و ارائه اين خدمات در موارد ضروري توسط مؤسسات دولتي و
. اين اقدامات

: تعیین و اعالم استانداردھاي مربوط به - ١١

. خدمات بھداشتي، درماني، بھزيستي و داروئي -الف 

مواد داروئي، خوراكي، آشامیدني، بھداشتي، آرايشي، آزمايشگاھي، تجھیزات و ملزومات و مواد  -ب 
. مصرفي پزشكي و توانبخشي

. بھداشت كلیه مؤسسات خدماتي و تولیدي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق -ج 

: ھاي د و لغو موقت يا دائم پروانهصدور، تمدي - ١٢

مؤسسات پزشكي، داروئي، بھزيستي و كارگاھھا و مؤسسات تولید مواد خوراكي و آشامیدني و  -الف  
  . بھداشتي و آرايشي

صدور مجوزھاي صنعتي واحدھاي بھداشتي و درماني توسط وزارت صنايع منوط به تأيید وزارت  -تبصره  
. بھداشت، درمان و آموزش پزشكي است

ھاي داروئي و مواد بیولوژيك، خوراكي، آشامیدني، بھداشتي، آرايشي و  ساخت فرآورده -ب 
. و توانبخشي پزشكي آزمايشگاھي و تجھیزات و ملزومات و مواد مصرفي 

و تعیین ضوابط و مقررات  ١ماده  ١٢از قسمت » ب«انجام نظارت و كنترل كیفي مواد مذكور در بند  - ١٣
. ١٢ماده » ب«و» الف «الزم براي موارد مذكور در بند 

. صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي - ١۴

ات تشخیصي و درماني، داروئي، بھزيستي و تعیین ھاي خدم تعیین مباني محاسبه ھزينه - ١۵
تعیین شھريه آموزشھاي غیر رسمي و آزاد در  ھاي مربوط در بخش دولتي و غیر دولتي و  تعرفه
. ھاي مختلف علوم پزشكي زمینه

ھا و خدمات واحدھا و مؤسسات آموزشي  تعیین ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه - ١۶
. بھزيستي و انجام اين امور بر اساس استانداردھاي مربوطه  و پژوھشي، بھداشتي، درماني و

مؤسسات آموزشي  ھا و خدمات واحدھا و تعیین ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه - ١۶
. بھزيستي و انجام اين امور بر اساس استانداردھاي مربوطه  و پژوھشي، بھداشتي، درماني و

انجام پژوھش در زمینه طب سنتي و بررسي و تحقیق در زمینه خواص داروئي گیاھان و امكانات  - ١٨



اد مراكز مناسب براي طب ھاي فوق و ايج صحیح در زمینه تھیه و استفاده از داروھاي گیاھي و آموزش 
  . سنتي

  : وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي تشكیالتي بشرح زير خواھد بود - ٢ماده 

: شود ھاي زير تشكیل مي حوزه مركزي وزارتخانه كه از معاونت -الف  

. داردمعاونت امور آموزشي كه امور آموزشي و بازآموزي و گسترش دانشگاھھا را بعھده  - ١

معاونت امور دانشجويي كه امور مربوط به خدمات آموزشي و رفاھي و گزينش علمي دانشجويان و  - ٢
. التحصیالن را به عھده دارد امور فارغ

. معاونت امور پژوھشي - ٣

. معاونت امور دارويي و غذايي - ۴

. معاونت اداري و مالي - ۵

. معاونت امور حقوقي و مجلس - ۶

. معاونت امور بھداشتي - ٧

. معاونت امور درماني - ٨

. معاونت جنگ - ٩

. معاونت امور فرھنگي - ١٠

. ھاي علوم پزشكي دانشگاھھا يا دانشكده -ب 

اي بھداري استانھا خواھند  اي بھداشت و درمان كه جايگزين سازمانھاي منطقه سازمانھاي منطقه -ج 
  . بود

. ركتھاي وابستهسازمانھا و ش -د 

) به استثناي استان تھران (ھاي علوم پزشكي مراكز استانھا  رؤساي دانشگاھھا و يا دانشكده - ١تبصره  
. وظیفه خواھند نمود بعنوان قائم مقام وزير در استان انجام 

اي  در استانھائي كه دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي وجود داشته باشد سازمان منطقه - ٢تبصره  
. يا دانشكده علوم پزشكي اداره خواھد شد بھداشت و درمان استان زير نظر رئیس دانشگاه 

ھاي  اي بھداشت و درمان و بیمارستانھاي تابعه و بیمارستانھاي دانشكده سازمانھاي منطقه - ٣تبصره  
 . قانون تعديل نیروي انساني نخواھند بود ۴بوده و مشمول ماده  پزشكي داراي اختیارات اداري و مالي 

ريزي،  اي بھداشت و درمان مسوول برنامه مركز بھداشت استان تحت نظر سازمان منطقه - ۴تبصره 
اي در سطح استان در چھارچوب  ھاي نمونه برنامه  ھاي بھداشتي و اجراي نظارت و ارزيابي برنامه

خواھد   بانيھاي وزارتخانه میباشد و داراي اختیارات اداري و مالي و خدمات پشتی مشي   سیاستھا و خط
. بود

ھايي را با موافقت  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي میتواند در صورت نیاز معاونت - ۵تبصره  
. حذف نمايد  سازمان امور اداري و استخدامي ايجاد يا

 دھنده انستیتو علوم تغذيه و صنايع غذائي  وظايف و اعتبارات آموزشي و نیروي انساني آموزش - ٣ماده  
درمان و آموزش پزشكي به يكي از دانشگاھھاي علوم پزشكي  ايران بر حسب تشخیص وزير بھداشت، 

تشكیالت، اختیارات و  تھران منتقل میگردد كه دانشكده تغذيه در دانشگاه مزبور تشكیل گردد و وظايف 
نیز به ھمان  اعتبارات پژوھشي و نیروي انساني پژوھشگر انستیتو علوم تغذيه و صنايع غذائي ايران

اي و صنايع  منتقل میشود و دانشگاه مزبور مكلف است انستیتو تحقیقات تغذيه  دانشگاه علوم پزشكي
اين انستیتو با داشتن رديف اعتباري مستقل در قانون بودجه وابسته به  . غذائي كشور را تشكیل دھد

  . دانشگاه علوم پزشكي مزبور انجام وظیفه خواھد نمود

قانون تشكیل  ۵ساسنامه اين مركز در چھارچوب اساسنامه مؤسسات تحقیقاتي موضوع ماده ا -تبصره 
خواھد بود كه حداكثر ظرف مدت چھار ماه توسط وزارت مذكور  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي 

. تھیه و بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواھد رسید

طرح توسعه مجتمع آموزشي، پژوھشي درماني وزارت اليحه قانوني راجع به اجازه اجراي  - ۴ماده  



شوراي انقالب جمھوري اسالمي ايران لغو و امكانات و تجھیزات  ٢٢/١٠/١٣۵٨بھداري و بھزيستي مصوب 
مؤسسات آموزشي وابسته  و اعتبارات و كاركنان اين مجتمع بر حسب مورد به حوزه مركزي وزارتخانه و 

. به اين وزارت منتقل میشوند

بمنظور ايجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشي بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و كمك  - ۵اده م 
علوم پزشكي به رياست وزير بھداشت، درمان و آموزش  به خودكفائي علمي كشور، فرھنگستان 

.پزشكي تشكیل میگردد

 
شت، درمان و آموزش پزشكي آئیننامه اجرائي و مقررات اداري و مالي اين فرھنگستان توسط وزارت بھدا

.رسید  تھیه و بتصويب ھیأت وزيران خواھد

تواند با مشاركت بانكھا و تعاونیھا و بخش  وزارت بھداشت، و درمان و آموزش پزشكي مي - ۶ماده  
نحوه مشاركت و اداره . بیمارستانھائي در نقاط مورد نیاز بنمايد  خصوصي و يا ھر يك از آنھا اقدام به ايجاد

. دولت خواھد بود سھم  ٪۵١مارستانھاي مذكور مطابق قانون تجارت و بصورت شركت با حداقل بی

ھاي نیازمند زمین يا ساختمان  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در محل -تبصره  
واگذار بھداشتي و درماني با اخذ وجه به سازمان تأمین اجتماعي  ناتمام خود را جھت ساختمان مراكز 

كشور در اختیار وزارت   داري كل از طريق بودجه كل نمايد وجوه حاصله پس از واريز شدن به حساب خزانه
بھداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواھد گرفت تا صرفًا بمصرف ايجاد يا تكمیل و يا تجھیز مراكز 

. ديگر در ساير شھرستانھا برسد  درماني و بھداشتي

بھداشت، درمان و آموزش پزشكي براي حصول به اھداف و اجراي وظايف مندرج در اين  وزارت - ٧ماده  
: تواند مي قانون و قانون تشكیل وزارت مزبور

. مراكز تحقیقاتي و پژوھشي پزشكي - ١

. شركت خدماتي براي ارائه خدمات تداركات تخصصي - ٢

. شركت خدماتي براي انجام نگھداري و تعمیرات تجھیزات و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي - ٣

. شركت تولیدي براي پژوھش و ساخت تجھیزات و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي - ۴

. شركت تولیدي براي تھیه دارو و مواد اولیه دارويي و مواد بیولوژيك - ۵

. ي ورود و توزيع دارو و تجھیزات و لوازم پزشكي و توانبخشيشركت خدماتي برا - ۶

ھا و  شركت خدماتي براي نگھداري تأسیسات حرارتي و برودتي بیمارستانھا، دانشگاھھا، دانشكده - ٧
. كشور  ساختمانھاي اداري وزارتخانه در سطح

زارتخانه در سطح كشور ھا و ساختمانھاي و شركت خدماتي براي نظافت بیمارستانھا، دانشكده - ٨
. ايجاد نمايد

الذكر توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تھیه و  اساسنامه مراكز و شركتھاي فوق -تبصره  
  . اجراء خواھد بود با تصويب مجلس شوراي اسالمي قابل 

ان و آموزش حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر كاركنان منتقله به وزارت بھداشت، درم - ٨ماده 
 ٩وزارت تا زمان تصويب و اجراي قوانین و مقررات موضوع ماده  قانون تشكیل اين  ١١پزشكي موضوع ماده 

نیز تا آن زمان از   ھاي علوم پزشكي قانون مزبور به قوت خود باقي خواھد بود و دانشگاھھا و دانشكده
اشت و درمان از مقررات مالي و اي بھد مقررات مالي و معامالتي دانشگاھھا و سازمانھاي منطقه

. بھداري سابق استفاده خواھند نمود  اي معامالتي سازمانھاي منطقه

تشكیالت تفصیلي اين وزارتخانه و تغییرات بعدي آن با توجه به مفاد اين قانون و قانون تشكیل  - ٩ماده  
به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواھد  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي 

. رسید

سوم خرداد ماه يكھزار و شنبه  قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز سه
به تأيید شوراي نگھبان  ١٢/٣/١٣۶٧تصويب و در تاريخ   سیصد و شصت و ھفت مجلس شوراي اسالمي

  . رسیده است



اكبر ھاشمي  -رئیس مجلس شوراي اسالمي 


