
  قانون تشكیالت و وظايف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي

 : متن قانون  :عنوان قانون

  روزنامه رسمي  ۶/۴/۶٧ -١٢۶٢٠نقل از شماره  )قوانیناز ( ١ماده 
  : وظائف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى عبارتند از

ھاى مربوط  فعالیتريزى براى  ھا و نیز برنامه تدوين و ارائه سیاستھا، خط مشى -١
به تربیت نیروى انسانى گروه پزشكى پژوھش، خدمات بھداشتى، درمانى، 

  . دارويى، بھزيستى و تأمین اجتماعى
ھاى بھداشتى  تأمین بھداشت عمومى و ارتقاء سطح آن از طريق اجراء برنامه -٢

مخصوصًا در زمینه بھداشت محیط، و كنترل و نظارت بھداشتى بر سموم و مواد 
مايى، مبارزه با بیماريھا، بھداشت خانواده و مدارس، آموزش بھداشت شی

عمومى، بھداشت كار و شاغلین با تأكید بر اولويت مراقبتھاى بھداشتى اولیه، به 
  .* ھاى ذيربط ويژه بھداشت مادران و كودكان با ھمكارى و ھماھنگى دستگاه

ف وزارت بھداشت، درمان و قانون تشكیالت و وظائ) ١(ماده ) ٢(قانون اصالح بند * 
  ۵/١٠/١٣٧۵آموزش پزشكى مصوبه مورخ 

سازمان (كلیه اختیارات و وظائف قانونى وزارت جھاد سازندگى  -١تبصره 
ھمچنان به قوت خود ) سازمان حفظ نباتات(و وزارت كشاورزى ) دامپزشكى كشور

 اعالم ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شیمیائى از حیث. باقى است
رعايت نكات بھداشتى بر عھده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى است و 

  . باشند كلیه سازمانھاى ذيربط موظف به رعايت ضوابط مربوط مى
نامه مربوط به كنترل و نظارت بھداشتى بر سموم و مواد شیمیائى  آيین -٢تبصره 

ھاى جھاد  هتوسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى با مشاركت وزارتخان
سازندگى، كشاورزى، صنايع و سازمان حفاظت محیط زيست تھیه و به تصويب 

  . رسد ھیأت وزيران مى
ايجاد نظام ھماھنگ بھداشت، درمان و آموزش پزشكى و گسترش شبكه  -٣

  . تلفیقى بھداشت و درمان
ھاى تربیت  ھا و مقاطع تحصیلى مورد نیاز كشور و اجراى برنامه تعیین رشته -۴
  . یروى انسانى گروه پزشكى در جھت نیل به خودكفايىن

جھت نظارت و تعیین ضابطه الزم در مورد ارزشیابى كلیه مدارك تحصیلى  -١تبصره 
دانشجويان گروه پزشكى خارج از كشور، شورايى به نام شوراى ارزشیابى مدارك 

تحصیلى دانشجويان خارجى گروه پزشكى به رياست معاون ذيربط وزارت 
ارزش نامه . شود شت، درمان و آموزش پزشكى در آن وزارت تشكیل مىبھدا

  .**مدارك تحصیلى به امضاء وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكى خواھد رسید
قانوت تشكیالت و وظائف وزارت ) ١(ماده ) ۴(بند ) ١(قانون اصالح تبصره ** 

مصوب  ٣صره بھداشت ، درمان و اموزش پزشكى و الحاق يك تبصره به عنوان تب
  . چھارم ديماه يكھزار و سیصد و ھفتاد مجلس شوراى اسالمى

ھاى كشور و نیز  كلیه ضوابط و مقررات آموزشى حاكم بر ساير دانشگاه -٢تبصره 
ضوابط و مقررات آموزشى اعالم شده از طرف شوراى عالى انقالب فرھنگى و 

كى حاكم و مجرى ھاى علوم پزش وزارت فرھنگ و آموزش عالى در مورد دانشگاه
  . خواھد بود

تر كادر  به منظور جبران كمبود نیروى انسانى و به كارگیرى ھرچه سريع -٣تبصره 
مورد نیاز از افراد ارزشیابى شده فوق و يا افراد ديگر به وزارت بھداشت، درمان و 

شود كه فارغ التحصیالن گروه پزشكى و  آموزش پزشكى اجاره داده مى
ى و پرستارى و مامايى را تا تعیین تكلیف آنھا از طرف گزينش پیراپزشكى و بھیار

ھاى دال بر عدم  كار گمارد و چنانچه پس از يك سال از شروع كار آنھا نظريه به
  . صالحیت آنھا اعالم نگردد به استخدام رسمى آنان اقدام شود

ھاى  ھاى پزشكى و زمینه انجام تحقیقات بنیادى و كاربردى در جمیع رشته -۵
بھداشتى و درمانى و نیز ايجاد و گسترش مؤسسات و واحدھاى پژوھش 

ھاى مؤسسات  پزشكى و نظارت بر پژوھشھا و ھماھنگ ساختن برنامه
  . تحقیقاتى پزشكى

ريزى به منظور توزيع متناسب و عادالنه نیروى انسانى و ساير امكانات و  برنامه -۶
با تأكید بر اولويت درمانى كشور  -آموزش پزشكى و تسھیالت بھداشتى 

  . ھاى بھداشتى و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند برنامه
فراھم نمودن تسھیالت الزم براى برخوردارى ھمگان از خدمات درمانى در  -٧

حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درمانى دولتى و بھبود استاندارد 
ھاى  خصوصى و نیز انواع بیمه آنھا و استفاده از ھمكارى مؤسسات خیريه و بخش



وزارت جھاد سازندگى در حدود وظائف قانونى محوله با موافقت  -تبصره. درمانى
درمانى مناطق  -وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى به خدمات بھداشتى 

  . روستايى عشايرى كمك خواھد نمود
درآمدھاى  گیرى از اعتبارات عمومى، حق بیمه، تأمین منابع مالى با بھره-٨

  . اختصاصى و كمكھا و مشاركت مردمى
تأمین و ارائه خدمات الزم به معلولین جسمى، ذھنى و اجتماعى قابل توان  -٩

  . بخشى در حدود امكانات
تشويق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصى جھت اقدامات حمايتى  -١٠

و افراد بى ھا  براى كودكان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده
سرپرست و نیازمند و معلولین جسمى و ذھنى و اجتماعى غیر قابل توان 

بخشى و ارائه اين خدمات در موارد ضرورى توسط مؤسسات دولتى و نظارت بر 
  . اين اقدامات

  : تعیین و اعالم استانداردھاى مربوط به -١١
  . خدمات بھداشتى، درمانى، بھزيستى و دارويى - الف
يى، خوراكى، آشامیدنى، آرايشى، آزمايشگاھى، تجھیزات و مواد دارو -ب

  . ملزومات و مواد مصرفى پزشكى و توان بخشى
بھداشت كلیه مؤسسات خدماتى و تولیدى مربوط به خدمات و مواد مذكور در  - ج

  . فوق
  : ھاى صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه -١٢
ھا و مؤسسات تولید مواد  گاهمؤسسات پزشكى، دارويى، بھزيستى و كار - الف

  . خوراكى و آشامیدنى و بھداشتى و آرايشى
صدور مجوزھاى صنعتى واحدھاى بھداشتى و درمانى توسط وزارت صنايع  -تبصره

  . منوط به تأئید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى است
ى، ھاى دارويى و مواد بیولوژيك، خوراكى، آشامیدنى، بھداشت ساخت فرآورده -ب

آرايشى و آزمايشگاھى و تجھیزات و ملزومات و مواد مصرفى پزشكى و توان 
  . بخشى

و ) ١(ماده ) ١٢(انجام نظارت و كنترل كیفى مواد مذكور در بند ب از قسمت  -١٣
  ). ١٢(ماده ) ب(و ) الف(تعیین ضوابط و مقررات الزم براى موارد مذكور در بند 

  . پزشكى و وابسته پزشكى صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف -١۴
ھاى خدمات تشخیصى و درمانى، دارويى،  تعیین مبانى محاسبه ھزينه -١۵

ھاى مربوط در بخش دولتى و غیر دولتى و تعیین شھريه  بھزيستى تعیین تعرفه
  . ھاى مختلف علوم پزشكى ھاى غیر رسمى و آزاد در زمینه آموزش

ھا و خدمات واحدھا و  كنترل بر برنامه تعیین ضوابط مربوط به ارزيابى، نظارت و -١۶
درمانى و بھزيستى و انجام اين  -مؤسسات آموزشى و پژوھشى، بھداشتى 

  . امور براساس استانداردھاى مربوطه
تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگھدارى، صدور، مصرف و انھدام مواد  -١٧

يشى، آزمايشگاھى و اولیه بیولوژيك مخدر، خوراكى، آشامیدنى، بھداشتى، آرا
ھاى دارويى و تجھیزات و ملزومات و مواد مصرفى پزشكى و توان بخشى  فرآورده

  . و نیز ارزشیابى، نظارت و كنترل ضوابط مذكور
انجام پژوھش در زمینه طب سنتى و بررسى و تحقیق در زمینه خواص  -١٨

از داروھاى گیاھى و آموزش صحیح در  دارويى گیاھان و امكانات تھیه و استفاده
 . ھاى فوق و ايجاد مراكز مناسب براى طب سنتى زمینه

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى داراى تشكیالتى به شرح زير خواھد  )قوانیناز ( ٢ماده 
  : بود
  : شود حوزه مركزى وزارتخانه كه از معاونتھاى زير تشكیل مى - الف
ھا را به  ى كه امور آموزشى و بازآموزى و گسترش دانشگاهمعاونت امور آموزش -١

  . عھده دارد
معاونت امور دانشجويى كه امور مربوط به خدمات آموزشى و رفاھى و گزينش  -٢

  . علمى دانشجويان و امور فارغ التحصیالن را به عھده دارد
  . معاونت امور پژوھشى -٣
  . معاونت امور دارويى و غذايى -۴
  . ادارى و مالىمعاونت  -۵
  . معاونت امور حقوقى و مجلس -۶
  . معاونت امور بھداشتى -٧
  . معاونت امور درمانى -٨
  . معاونت جنگ -٩



  . معاونت امور فرھنگى -١٠
  ھاى علوم پزشكى  ھا يا دانشكده دانشگاه -ب
اى  اى بھداشت و درمان كه جايگزين سازمانھاى منطقه سازمانھاى منطقه - ج

  . ا خواھند بودبھدارى استانھ
  . سازمانھا و شركتھاى وابسته - د

به (ھاى علوم پزشكى مراكز استانھا  ھا يا دانشكده رؤساى دانشگاه -١تبصره 
به عنوان قائم مقام وزير در استان انجام وظیفه خواھند ) استثناء استان تھران

  . نمود
داشته باشد در استانھايى كه دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى وجود  -٢تبصره 

اى بھداشت و درمان استان زير نظر رئیس دانشگاه يا دانشكده  سازمان منطقه
  . علوم پزشكى اداره خواھد شد

اى بھداشت، درمان و بیمارستانھاى تابعه و  سازمانھاى منطقه -٣تبصره 
ھاى پزشكى داراى اختیارات ادارى و مالى بوده و  بیمارستانھاى دانشكده

  . ن تعديل نیروى انسانى نخواھند بودقانو ۴مشمول ماده 
اى بھداشت و درمان  مركز بھداشت استان تحت نظر سازمان منطقه -۴تبصره 

ھاى  ھاى بھداشتى و اجراى برنامه ريزى، نظارت و ارزيابى برنامه مسئول برنامه
ھاى وزارتخانه  اى در سطح استان در چھارچوب سیاستھا و خط مشى نمونه
  . تیارات ادارى و مالى و خدمات پشتیبانى خواھد بودباشد و داراى اخ مى

تواند در صورت نیاز  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى مى -۵تبصره 
 . معاونتھايى را با موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى ايجاد يا حذف نمايد

ده انستیتو علوم تغذيه و وظائف و اعتبارات آموزشى و نیروى انسانى آموزش دھن )قوانیناز ( ٣ماده 
صنايع غذايى ايران بر حسب تشخیص وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكى به 

گردد كه دانشكده تغذيه در دانشگاه  ھاى علوم پزشكى تھران مى يكى از دانشگاه
مزبور تشكیل گردد وظائف تشكیالت، اختیارات و اعتبارات پژوھشى و نیروى 

م تغذيه و صنايع غذايى ايران نیز به ھمان دانشگاه انسانى پژوھشگر انستیتو علو
شود و دانشگاه مزبور مكلف است انستیتو تحقیقات  علوم پزشكى منتقل مى

اين انستیتو با داشتن رديف اعتبارى . اى و صنايع كشور را تشكیل دھد تغذيه
مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشكى مزوبر انجام وظیفه 

اساسنامه اين مركز در چھارچوب اساسنامه مؤسسات  -تبصره. نمود خواھد
قانون تشكیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى  ۵تحقیقاتى موضوع ماده 

خواھد بود كه حداكثر ظرف مدت چھار ماه توسط وزارت مذكور تھیه و به تصويب 
 . مجلس شوراى اسالمى خواھد رسید

نونى راجه به اجازه اجراى طرح توسعه مجتمع آموزشى، پژوھشى، اليحه قا )قوانیناز ( ۴ماده 
شوراى انقالب جمھورى  ٢٢/١٠/١٣۵٨درمانى وزارت بھدارى و بھزيستى مصوب 

اسالمى ايران لغو و امكانات و تجھیزات و اعتبارات و كاركنان اين مجتمع برحسب 
وزارت منتقل مورد به حوزه مركزى وزارتخانه و مؤسسات آموزشى وابسته به اين 

 . شوند مى

به منظور ايجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشى بھداشت، درمان و آموزش  )قوانیناز ( ۵ماده 
پزشكى و كمك به خودكفايى علمى كشور، فرھنگستان علوم پزشكى به 

آئینامه اجرايى . گردد رياست وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكى تشكیل مى
مالى اين فرھنگستان توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش  و مقررات ادارى و

 . پزشكى تھیه و به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید

تواند با مشاركت بانكھا و تعاونیھا و  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى مى )قوانیناز ( ۶ماده 
ورد نیاز بخش خصوصى و يا ھر يك از آنھا اقدام به ايجاد بیمارستان در نقاط م

بنمايد، نحوه مشاركت و اداره بیمارستانى مذكور مطابق قانون تجارت و به صورت 
وزارت بھداشت، درمان و  -تبصره. سھم دولت خواھد بود% ۵١شركت با حداقل 

آموزش پزشكى مجازات در محلھاى نیازمند زمین يا ساختمان ناتمام خود را جھت 
ذ وجه به سازمان تأمین اجتماعى ساختمان مراكز بھداشتى و درمانى با اخ

دارى كل از طريق  واگذار نمايد وجوه حاصله پس از واريز شدن به حساب خزانه
بودجه كل كشور در اختیار وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى قرار خواھد 

گرفت تا صرفًا به مصرف ايجاد يا تكمیل و يا تجھیز مراكز درمانى و بھداشتى ديگر 
 . ستانھا برسددر ساير شھر

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى براى حصول به اھداف و اجراء وظايف  )قوانیناز ( ٧ماده 
مركز تحقیقاتى و  -١: تواند مندرج در اين قانون و قانون تشكیل وزارت مزبور مى



 

  پژوھشى پزشكى 
  . شركت خدماتى براى ارائه خدمات تداركاتى تخصصى -٢
ى انجام نگھدارى و تعمیرات تجھیزات و وسايل و لوازم شركت خدماتى برا -٣

  . بخشى پزشكى و توان
شركت تولیدى براى پژوھش و ساخت تجھیزات و وسايل و لوازم پزشكى و  -۴

  توان بخشى 
  . شركت تولیدى براى تھیه دارو و مواد اولیه دارويى و مواد بیولوژيك -۵
ھیزات و لوازم پزشكى و توان شركت خدماتى براى ورود و توزيع دارو و تج -۶

  بخشى 
شركت خدماتى براى نگھدارى تأسیسات حرارتى و بورودتى بیمارستانھا،  -٧

  . ھا و ساختمانھاى ادارى وزارتخانه در سطح كشور دانشگاھھا، دانشكده
ھا و ساختمانھاى  شركت خدماتى براى نظافت بیمارستانھا، دانشكده -٨

  . مايدوزارتخانه در سطح كشور ايجاد ن
اساسنامه مراكز و شركتھاى فوق الذكر توسط وزارت بھداشت، درمان و  -تبصره

 . آموزش پزشكى تھیه و با تصويب مجلس شوراى اسالمى قابل اجرا خواھد بود

حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر كاركنان منتقله به وزارت بھداشت، درمان  )قوانیناز ( ٨ماده 
قانون تشكیل اين وزارت تا زمان تصويب و ) ١١(ده و آموزش پزشكى موضوع ما

قانون مزبور به قوت خود باقى خواھد بود و  ٩اجراء قوانین و مقررات موضوع ماده 
ھاى علوم پزشكى نیز تا آن زمان از مقررات مالى و  دانشگاھھا و دانشكده

 . اى بھدارى سابق استفاده خواھند نمود معامالتى سازمانھاى منطقه

تشكیالت تفضیلى اين وزارتخانه و تغییرات بعدى آن با توجه به مفاد اين قانون و  )قوانیناز ( ٩ماده 
قانون تشكیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكى به تصويب سازمان امور 

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوازده . ادارى و استخدامى كشور خواھد رسید
سوم خرداد ماه يكھزار و سیصد و شصت و  تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه

به تأيید شوراى  ١٢/٣/١٣۶٧ھفت مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 
 . نگھبان رسیده است


