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قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.1

کانات پزشکی کشور در جهت تأمین به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از ام-1ماده 
و 4پزشکی و تحقق بندهاي تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهشو

جمهوري اسالمی ایران قانون اساسی 29اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 13و 12
تصویب این قانون باشد، از تاریخدرمان و بهزیستی میخدمات بهداشت وکه مربوط به 

الیحه وزارت نامیده درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این وزارت بهداشت و 
.گرددتشکیل میشودمی

اشت و درمان و آموزش پزشکی ب این قانون و تشکیل وزارت بهدبا تصوی-2ماده 
رات، امکانات، کارکنان اختیاشود و کلیه وظایف،بهداري و بهزیستی منحل میوزارت 
انهاي وابسته به آن و آن اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزیستی و سازمداراییها،

اعتبارات و تعهدات وزارت داراییها، امکانات، کارکنان، وظایف، و اختیارات،قسمت از 
پژوهش پزشکی به این آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش وفرهنگ و

.گرددمنتقل میوزارت

کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداري و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و-تبصره 
درمان، آموزش و ت،بهداشاختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر

. گرددزیر این وزارتخانه محول میباشد، به وپژوهش پزشکی می



این وزارت موظف است ارزشهاي اسالمی را در کلیه امور پزشکی و بهداشتی -3ماده 
و
.رمانی کشور تحکیم و تثبیت نمایدد

ه اصل سوم قانون اساسی الیح12این وزارت موظف است در اجراي بند -4ماده 
و پس از تصویب هیأت یهتعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یک سال تهانونی ق

.وزیران به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید

اصل سوم قانون 4اجراي بند معاونت پژوهشی این وزارت موظف است در -5ماده 
پزشکی و نی هاي علمی و فزمینهبه منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار دراساسی 
شکی و باال بردن سطح علم هاي پزتحقیقات بنیادي و کاربردي در جمیع رشتهانجام 

حقیقاتی پزشکی، علمی و هماهنگ ساختن واحدهاي تنظارت بر پژوهشهايپزشکی و
.پژوهشی پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نمایدمؤسسات و واحدهاي 

ک در بودجه این وزارت منظور و صورت کمبودجه تحقیقاتی این مؤسسات به-تبصره 
.در اختیار آنها قرار خواهد گرفت

هاي گروه پزشکی وزارت فرهنگ واین وزارت موظف است از ادغام دانشکده- 6ماده 
از بیمارستانهاي وزارت بهداري ها و مؤسسات آموزشی و آن تعدادآموزش عالی و مجتمع

دانشگاههاي علوم پزشکی را وان آموزشی دارندبهزیستی منتقله به این وزارت که تو 
هاي آموزش وب سیاستایجاد مراکز جدید در چهارچو نسبت به توسعه آنها وتأسیس 

.فراهم آوردن امکانات و وسائل و تجهیزات الزم اقدام نمایدعالی کشور با 
عزل رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش - 1تبصره 



ي عالی انقالب فرهنگی شوراو انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویبپزشکی 
. خواهد بود

هاي علوم پزشکی همچون سایر دانشگاهها در بودجهدانشگاهها و دانشکده- 2تبصره 
.اي خواهند داشتنهساالنه کشور ردیف مستقل و جداگا

ایر دانشگاههاي کشور و نیز کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر س- 3تبصره 
وزارت فرهنگ و آموزش ب وو مقررات آموزشی اعالم شده از شوراي عالی انقالضوابط 

.مورد دانشگاههاي علوم پزشکی حاکم و مجري خواهد بودعالی در 
آموزشی پزشکی به عهده این ریزيمشی و برنامهسیاستگذاري، تعیین خط -7ماده 

.فرهنگی برسداست که این امور باید به تأیید شوراي عالی انقالبوزارت 
هاي تخصصیریزي نماید که بانوان در رشتهوزارت موظف است طوري برنامه-تبصره 

.خودکفایی برسندپزشکی به مرحلههاي بالینیزنان، مامایی و رشته

کلیه مؤسسات و واحدهاي بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق -8ماده 
دارند از تاریخ تصویب این خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیتخش ب

هاينامهآیین. ریزي این وزارتخانه قرار گیرندباید تحت نظارت و کنترل و برنامهقانون 
یه و به تصویب هیأت وزیران این وزارت تهتوسط اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال

.خواهد رسید

قوانین مالی و معامالتی، سازمانی و اداري و استخدامی حاکم بر وزارت-9ماده 
اي بهداريسازمانهاي منطقهبهداري و بهزیستی سابق و مؤسسات و شرکتهاي تابعه آن و

گ و آموزش عالی تا تصویبهاي گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهناستانها و دانشکده



االجرا خواهند بود این وزارتدر این وزارتخانه الزمقوانین جدید به قوت خود باقی و
موظف است ظرف مدت یک سال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معامالتی،

استخدامی این وزارتخانه را تهیه و براي تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیماداري
.کند

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی -10ماده 
ا و تسهیل و تسریع در تقویت آنهبر امور واحدهاي بهداشتی درمانی خیریه وو نظارت 

و جلب مشارکت مردمی و و مقابله با بوروکراسی و تشریفات زاید اداري جریان امور 
و بررسیهاي الزم را انجام داده ها، مطالعات ز تقلیل هزینهنیکمکهاي افراد خیر واستفاده از 

ظرف مدت شش ماه الیحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانیو 
.مجلس شوراي اسالمی تقدیم نمایدتهیه و جهت تصویب بهرا

که ازکلیه کارکنان اعم از هیأت علمی و کادر آموزشی و اداري و خدماتی-11ماده 
شوند تاوزارتخانه منتقل میوزارتین بهداري و فرهنگ و آموزش عالی منفک و به این

عیت آنها در هنگام انتقال تصویب قانون تشکیالت جدید تابع مقررات حاکم بر وض
.خواهندبود

آن دسته از نیروهاي انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات-12ماده 
داشته باشند پس از احراز کشور صالحیت عضویت علمی دانشگاهی راآموزش عالی 

.مربوطه از مزایاي شغلی هیأت علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهند شدن عناوی
تا زمانی که تشکیالت جدید این وزارت و شرکتها و سازمانها و مؤسسات-13ماده 

وزارت بهداري و بهزیستی ووابسته به آن به تصویب نرسیده است پستهاي مصوب فعلی
ها و مؤسساتی که ازمؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن و نیز پستهاي مصوب دانشکده



شود به قوت خود باقی خواهند این وزارت منتقل میوزارت فرهنگ و آموزش عالی به
.بود

یخ تصویب این قانون این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تار
مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و براي تصویب به ید جدتشکیالت

.اسالمی تقدیم کندمجلس شوراي

ماه از تاریخ تصویب آن با این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش -14ماده 
ها و قل و انتقال دانشکدهننامه اجرایی نحوهوزارت فرهنگ و آموزش عالی آیینهمکاري 

وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت براي تصویب به مؤسسات 
نامه نقل و انتقال نشش ماه پس از تصویب آییتسلیم کند و حداکثر ظرفیأت دولت ه

.برساندمذکور را به پایان

موارد اختالف توسط هیأتی مرکب از نماینده نخست وزیر و وزراي این-تبصره 
االجرا خواهدالزمآموزش عالی بررسی و نظر اکثریت، قاطع ووزارتخانه و فرهنگ و

.بود
هاي پزشکی از قبیل پزشکی،منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته- 15ماده 

تغذیه، توانبخشی، ودندانپزشکی، داروسازي، علوم بهداشتی، پرستاري، مامایی،
واده، کاردانی مبارزه با بیماریها وبهداشتکاري دهان و دندان، کاردانی بهداشت خان

رادیولوژي، اودیومتري، تکنولوژي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی،(پیراپزشکی 
.باشدمی)اپتومتري

اورزي طرح احیاي داروهاي وزارت موظف است با همکاري وزارت کش-16ماده 
.سترده از آن را به اجرا در آورداستفاده گگیاهی و



.یخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بوداز تار-17ماده 
قانون فوق شامل هفده ماده هفت تبصره در .زارت مسئول اجراي این قانون استاین و

شصت و چهار تصویب و در مورخه شنبه نهم مهر ماه هزار و سیصد وجلسه سه
.شوراي محترم نگهبان رسیده استدبه تأیی1364.7.24

اکبر هاشمی- س مجلس شوراي اسالمی ریی


