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ــنامه  ــال بخش ــدم ابط ــه ع ــع ب ــورخ 1387/12/18 راج ــماره 869/87 م ــه ش دادنام
ــت ســالمت وزارت بهداشــت.)در  ــورخ 1387/8/13 معاون شــماره 8/48159ب س م
خصــوص منــع متخصصینــی کــه دارای دانشــنامه بــورد تخصصــی بــوده و مســتخدم 
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دادنامــه شــماره 465/88 مــورخ 1388/06/01 راجــع بــه رای وحــدت رویــه صــادره 
از شــعب دیــوان عدالــت اداری.)در خصــوص الــزام وزارت بهداشــت ، درمــان و 

ــت در مناطــق محــروم( ــد خدم ــه اســتفاده از تعه ــوزش پزشــکی ب آم
121

ــتورالعمل  ــال دس ــدم ابط ــه ع ــع ب ــورخ 1390/03/30 راج ــماره 135 م ــه ش دادنام
شــماره 385536/ح/ن مــورخ 1387/10/2 مشــاور وزیــر و مدیــرکل دفتــر حقوقــی 
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی)در 
خصــوص عــدم احتســاب مرخصــی اســتعالجی پزشــکان مشــمول ضریــب k جــزء 

ایــام تعهــد خدمــت(

125



ــه  ــن نام ــال آیی ــدم ابط ــه ع ــع ب ــورخ 1391/03/22 راج ــماره 137 م ــه ش دادنام
ــایل و  ــن وس ــون تامی ــواد 7 و 8 قان ــالح م ــون اص ــوع قان ــره 7 موض ــی تبص اجرای
ــتورالعمل 33  ــوب 1354 و دس ــی مص ــان ایران ــال و جوان ــل اطف ــات تحصی امکان
ــه تعهــد خدمــت کلیــه  ــزام ب مــاده ای اجرایــی آییــن نامــه مذکــور)در خصــوص ال
دانشــجویان مقاطــع دانشــگاههای علــوم پزشــکی کــه بــا اســتفاده از امکانــات دولتــی 

ــد( ــی کنن ــل م ــگان تحصی و رای

129

دادنامــه شــماره 206 مــورخ 1391/04/19 راجــع بــه رای وحــدت رویــه در خصــوص 
پرداخــت حــق بیمــه ایــام طــرح خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان در ایــام قبــل از 
ــت پزشــکان و پیراپزشــکان  ــون خدم ــاده 11 قان ــه م ــی ب ــب تبصــره 3 الحاق تصوی

مصــوب 1379 .

133

دادنامــه شــماره 533 مــورخ 1391/08/01 راجــع بــه نقــض قســمت ب رأی شــماره 
ــوص  ــت اداری)در خص ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــورخ 1386/8/7هی 505- 504 م
ــوب  1375در  ــکان مص ــکان و پیراپزش ــات پزش ــون خدم ــا قان ــرت ب ــالم مغای اع
ــا اســتفاده از ســهمیه  خصــوص تعهــد خدمــت پذیرفتــه شــدگان دوره تخصصــی ب

ــر مــدت تحصیــل( ــه مــدت 3 براب ــد ب مناطــق محــروم و نیازمن

136

ــه رای  دادنامــه شــماره 91/264-90/1027-91/191 مــورخ 1391/09/01 راجــع ب
وحــدت رویــه آراء صــادر شــده از شــعب دیــوان عدالــت اداری )در خصــوص تکلیــف 
ــتیاری  ــرش دس ــان در پذی ــرای زن ــهمیه ب ــص س ــون تخصی ــالن قان ــارغ التحصی ف
ــق تعهــد نامــه در  ــی مطاب ــه انجــام خدمــات قانون رشــته هــای تخصصــی مکلــف ب

نقــاط محــروم و نیازمنــد(

145

ــه عــدم ابطــال »دســتورالعمل  ــورخ 1392/10/09 راجــع ب ــه شــماره 694 م دادنام
پرداخــت ویــژه متخصصیــن در مناطــق محــروم بــه منظــور ارتقــای خدمــت« ابــالغ 
ــماره 305244-  ــه ش ــوزش پزشــکی ب ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــده توســط وزی ش

1389/8/11

151

دادنامــه شــماره 108 مــورخ 1393/02/01 راجــع بــه عــدم ابطــال نامــه های شــماره 
75/3266- 1382/5/20 و 41/5/37141- 1382/6/4 وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــه علــت عــدم  ــاوری)در خصــوص محرومیــت بازنشســتگان از تحصیــل رایــگان ب فنّ

امــکان انجــام تعهــد خدمــت(

157



ــد  ــدم ابطــال بن ــه ع ــورخ 1395/10/02 راجــع ب ــی 589 م ــه شــماره586 ال دادنام
ــان و  ــت، درم ــماره 9668-400/د-1393/6/1 وزارت بهداش ــه ش ــم نام »ب« تصمی
آمــوزش پزشــکی )در خصــوص تأســیس مطــب در اوقــات خــارج از ســاعت تعهــد(

162

دادنامــه شــماره 2/85 مــورخ 1395/11/12 راجــع بــه رد درخواســت ابطــال مصوبــه 
ــورخ  ــی م ــکی و تخصص ــوزش پزش ــورای آم ــت ش ــه نشس ــن جلس ــتاد و یکمی هش
ــته های  ــرش رش ــان در پذی ــرای زن ــهمیه ب ــص س ــوص تخصی 1394/3/25)در خص

تخصصــی پزشــکی(

169

ــه عــدم ابطــال بندهــای 4 و 5  دادنامــه شــماره 574 مــورخ 1396/02/21 راجــع ب
بخشــنامه شــماره 100/174-1394/3/2 وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 

)در خصــوص طــرح خدمــت قانونــی دســتیاران تخصصــی دندانپزشــکی(
175

ــه  عــدم ابطــال بنــد 2-ح مصوبــه  دادنامــه شــماره 544 مــورخ 1396/06/07 راجــع ب
ــکان  ــوص ام ــکی )در خص ــزی پزش ــی برنامه ری ــورای عال ــه ش ــن جلس ــاه و یکمی پنج
ــته های  ــه رش ــته کلی ــد ناپیوس ــی ارش ــع کارشناس ــگان مقط ــل دانش آموخت تحصی
تحصیلــی در مقطــع دکتــری عمومــی رشــته های پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازی 

ــردان(    ــس خودگ در پردی

186

ــه  عــدم ابطــال بنــد اول  دادنامــه شــماره 576-575 مــورخ 1396/06/21 راجــع ب
و دوم نامــه شــماره 400/4230 د-1393/3/11 و نامه هــای شــماره 400/6158 
د-1393/4/11 و شــماره 400/16606 د-1393/8/27 وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی )در خصــوص صــدور یــا تمدیــد پروانــه مطــب پزشــکان متخصــص 
و فــوق تخصــص مشــمول طــرح نیــروی انســانی و ضریــب k توســط وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی(

196

ــه عــدم ابطــال مــاده  ــی 694 مــورخ 1396/07/25 راجــع ب دادنامــه شــماره  691 ال
ــان و  5 دســتوررالعمل شــماره 2 طــرح تحــول نظــام ســالمت وزارت بهداشــت، درم
آمــوزش پزشــکی )در خصــوص صــدور مجــوز مطــب تــا قبــل از انجــام خدمــت بــه 

میــزان برابــر مــدت تحصیــل(

212

دادنامــه شــماره 1747 مــورخ 1397/08/15 راجــع بــه  ابطــال بنــد )الــف( شــیوه نامه 
اجرایــی پرداخــت حــق محرومیــت از مطــب کارکنــان غیــر هیــأت علمــی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی مازنــدران
220



ــد 5  ــال بن ــدم ابط ــه ع ــع ب ــورخ 1398/01/27 راج ــماره  70-71 م ــه ش دادنام
مصوبــه مــورخ 21؍9؍1385 شــصت و پنجمیــن نشســت شــورای آمــوزش پزشــکی و 
تخصصــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی)در خصــوص تعییــن ســهمیه 
موســوم بــه ســهمیه مــازاد جهــت پوشــش مناطــق محــروم و اجبــار و الــزام پذیــرش 

شــدگان بــه انجــام تعهــد بــه میــزان دو و نیــم برابــر مــدت تحصیــل(

226

ــد »ب« از  ــال بن ــدم ابط ــه ع ــع ب ــورخ 1398/01/25 راج ــماره 75 م ــه ش دادنام
ــته های  ــتیار رش ــرش دس ــون پذی ــن دوره آزم ــی و چهارمیـ ــارم از »س ــل چهـ فص
فــوق تخصصــی بالینــی پزشــکی مــورخ 14؍11؍1395«)در خصــوص اختیــار وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای برقــراری تعهــد خدمــت فارغ التحصیــالن 
رشــته های تخصصــی و فـــوق تخصصــی و همچنیــن تعییــن میـــزان تعهــد خـــدمت 

آن هــا بـــا توجــه بــه نیازهــای عمومــی(

237

دادنامــه شــماره 935 مــورخ 1398/05/15 راجــع بــه  ابطــال الــف( بنــد 4 
دســتورالعمل پذیــرش دانشــجوی کاردانــی بــر اســاس ســوابق تحصیلــی در 
رشــته های گــروه پزشــکی مصــوب مــورخ 16؍8؍1394 ب( بنــد 2 قســمت ب 
ــوابق  ــاس س ــر اس ــاً ب ــرش صرف ــته پذی ــاب رش ــام و انتخ ــای ثبت ن ــه راهنم دفترچ
ــه پرداخــت شــهریه  ــزام ب ــی آزمــون سراســری ســال 1395)در خصــوص ال تحصیل
ــرده( ــل ک ــع را تحصی ــب آن مقاط ــاًل داوطل ــه قب ــی ک ــل در مقاطع ــرای تحصی ب

248

دادنامــه شــماره 1505 مــورخ 1398/07/30 راجــع بــه صــدور رای وحــدت رویــه )در 
256خصــوص احســاب مــدت مرخصــی زایمــان بــه عنــوان مــدت دوره تعهــد خدمــت(

دادنامــه شــماره 2313 -2314-2315 مــورخ 1398/07/30 راجــع بــه ابطــال بنــد 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــماره 404؍100-17؍5؍1394 وزی ــنامه ش 2 بخش

ــت( ــد خدم ــان پزشــکان متخصــص متعه پزشــکی )در خصــوص مرخصــی زایم
260



دادنامــه شــماره 2367 الــی 2396 مــورخ 1398/08/14 راجــع بــه ابطــال 1- 
بندهای )الف(، )ج( و )هـ( بخشــنامه شــماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـــاون 
نیـــروی انسـانـــی ستـاد کـل نیـروهـای مسلـــح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــأت علم ــای هی ــذب اعض ــز ج ج-7؍10؍1394 مرک

ــاوری )در خصــوص تعهــد خدمــت اعضــای هیــات علمــی( فن

270

دادنامــه شــماره 1223 مــورخ 1399/10/06 راجــع بــه عــدم ابطــال نامــه هــای شــماره 
318 / 130 /د- 13 / 4/ 1396 ، 278 / 400 /د- 18/1/1397 و 9119 / 400 /د- 25 / 4/ 
1397 وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی)در خصــوص اخــذ تعهــد محضــری 

مجــدد در حیــن تحصیــل (

278

دادنامــه شــماره 9909970905811436 مــورخ 1399/10/16 راجــع بــه رای 
وحــدت رویــه آراء متعــارض صــادر شــده از شــعب دیــوان عدالــت اداری )درخصــوص 
ــاده و  ــروم و دورافت ــق مح ــتخدم، در مناط ــودن مس ــه ب ــف و داوطلبان ــوم موظّ مفه
ــه  ــبت ب ــی نس ــکام کارگزین ــدرج در اح ــت من ــل خدم ــق مح ــی طب ــق جنگ مناط

ــاده جــذب مناطــق محــروم( ــوق الع پرداخــت حــق مرخصــی و ف

294

ــه عــدم ابطــال نامــه شــماره  دادنامــه شــماره 1167 مــورخ 1399/10/21 راجــع ب
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  درمــان  معاونــت  278؍400-18؍1؍1397 
ــه  ــه بعــد ب ــزام دانشــجویان پزشــکی ورودی ســال 1392 ب پزشــکی )درخصــوص ال

ــد( ــه جدی ــپردن تعهدنام س

300

305پیوست 1: قوانین قبلی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

الیحــه قانونــی خدمــت نیــروی انســانی درمانــی و بهداشــتی مصــوب 1358/09/24 
307بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی

ــازان  ــکان و داروس ــکان و دندانپزش ــز پزش ــارج از مرک ــت خ ــالح خدم ــون اص قان
ــدی ــات بع ــات و الحاق ــا اصالح ــوب 1360/03/04 ب 308مص
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ــر  ــران تأمیــن حــق شــهروندان ب ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای به موجــب اصــل 29 قان
ــی  ــکی  حق ــای  پزش ــی  و مراقبت ه ــتی  و درمان ــات  بهداش ــورداری از خدم ــامل برخ ــالمت، ش س
ــه  ــالمت ب ــر س ــق ب ــت. ح ــده اس ــف ش ــن تکلی ــام ای ــه انج ــور ب ــت مأم ــی و دول ــت همگان اس
ــي دولت هــا اســت و  ــي و معنــوي، یکــي از دغدغه هــاي اصل ــاه جســمي، روان ــاي تأمیــن رف معن
در جوامــع پیشــرفته هــر روز بــر انتظــارات مشــروع عمومــي در خصــوص نقش آفرینــي دولت هــا 

ــود. ــزوده می ش ــه اف ــن زمین در ای
ــه اي  ــي جامع ــه ایران ــم جامع ــران ه ــوري اســالمي ای ــاله جمه ــند چشــم انداز بیست س در س
ــن  ــي« ترســیم شــده اســت. ای ــن اجتماع ــي و تأمی ــت غذای ــاه، امنی »برخــوردار از ســالمت، رف
ــود  ــد ب ــت خواه ــت عدال ــا ســالمت و رعای ــط ب ــات مرتب ــع مناســب خدم ــد توزی ــداف نیازمن اه
ــد.  ــی آن می باش ــای اصل ــی از پیش نیازه ــع یک ــع و مان ــل، جام ــفاف، کام ــي ش ــام قانون ــه نظ ک
نظامــي قانون منــد کــه در آن حقــوق و تکالیــف کنشــگران حــوزه ســالمت اعــم از مســئوالن و 
ــا مراجعــه بــه قوانیــن و مقــررات به راحتــی  مــردم مشــخص بــوده و هــر شــخصی قــادر باشــد ب
بــه حقــوق و تکالیــف قانونــی خــود آگاه شــود. تســهیل دسترســی ذینفعــان حــوزه ســالمت بــه 
قوانیــن و مقــررات نیازمنــد شناســایي دقیــق نظــام قانونــي کشــور در حــوزه ســالمت اســت تــا 
ــه  ــه ممکــن اســت ب ــي موجــود کشــور را ک ــاي قانون ــوان ظرفیت ه ــر بت ــن ام ــا اســتفاده از ای ب
ــایی  ــد را شناس ــده باش ــول مان ــن، مغف ــدد قوانی ــکالت تع ــي از مش ــاي ناش ــت پیچیدگي ه جه
ــع  ــب مراج ــه تصوی ــا را ب ــن گره گش ــا، قوانی ــرح ه ــح و ط ــه لوای ــا ارائ ــوده ب ــکل یابی نم و مش
ــررات در  ــن و مق ــن قوانی ــح و تدوی ــرح تنقی ــي، »ط ــن اهداف ــتاي چنی ــاند. در راس ــی رس قانون
حــوزه ســالمت«، در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي به عنــوان متولــی اصلــي تأمیــن 
ــا  ــالمت ب ــوزه س ــن ح ــح قوانی ــت. تنقی ــده اس ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل ــه ب ــالمت جامع س
افزایــش دسترســی بــه قوانیــن و مقــررات الزم االجــرا و معتبــر، پاســخگویي مســئوالن در حــدود 
اختیــارات ایشــان و افزایــش کارایــي قوانیــن را در پــي خواهــد داشــت و بــا ارائــه تصویــر روشــني 
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از نظــام قانونــي، نیازهــاي کشــور را در زمینــه مقررات گــذاري در حــوزه ســالمت روشــن نمــوده، 
ــون را کــه یکــي از شــاخص هاي اصلــي در ســنجش شــفافیت و اثربخشــی  مؤلفــه حاکمیــت قان
ــت در  ــتقرار عدال ــاي اس ــي از معیاره ــوان یک ــت، به عن ــام اداري اس ــک نظ ــالمت ی ــاء س و ارتق

ــد. ــن می نمای ــون، تأمی ــت قان ــه و حاکمی جامع
ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــح و تدوی ــرح تنقی ــر در ط ــی مؤث ــوان اقدام ــر به عن ــه حاض مجموع
حــوزه ســالمت اســت کــه توســط »مرکــز ملــی تحقیقــات حقــوق ســالمت« تدویــن شــده و بــا 
ــن قوانیــن و  ــا خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان و تنقیــح ای ــی مرتبــط ب اســتخراج احــکام قانون
مشــخص کــردن قوانینــی کــه نســخ نشــده و همچنــان معتبــر و الزم االجــرا مــی باشــد بــه همــراه 
مقــررات و آراء هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری مرتبــط بــا ایــن حــوزه، گام ارزشــمندی در 
ــوان  ــکی به عن ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــارات قانون ــف و اختی ــایی وظای شناس

ــز حقــوق و تکالیــف جامعــه پزشــکی محســوب می شــود. ــی نظــام ســالمت و نی متول

                                               دکتــر بهــرام عیــن اللهــی
                                              وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی
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ــون  ــاده 72 قان ــف( م ــد )ال ــه بن ــتند ب ــکی مس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــران  ــوری اســالمی ای ــی و فرهنگــی جمه ــاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماع ــج س ــه پن برنام
مصــوب 1395/12/21، بــه عنــوان متولــی نظــام ســالمت، وظایــف عــام سیاســتگذاری اجرائــی، 
ــرای  ــالمت را ب ــوزه س ــارت در ح ــنجی و نظ ــیابی، اعتبارس ــردی، ارزش ــاي راهب برنامه ریزي ه
تحقــق اهــداف بیــان شــده در قانــون اساســی و سیاســت هــای کلــی ســالمت، برعهــده دارد. از 
جملــه پیــش نیازهــای اصلــی اجــرای وظایــف فــوق از ســوی دولــت و وزارت بهداشــت، درمــان 
ــارات  ــا و اختی ــئولیت ه ــف، مس ــالمت از وظای ــوزه س ــان ح ــی مجری ــکی، آگاه ــوزش پزش و آم
قانونــی خــود مــی باشــد؛ امــا قوانیــن و مقــررات راجــع بــه وظایــف دســتگاهها، مجریــان و نیــز 
ســایر اشــخاص حقیقــی مربــوط بــه حــوزه ســالمت، پراکنــده، حجیــم، تنقیــح نشــده، متعــدد و 

متــورم شــده اســت. 
ــررات و آراء  ــکان و مق ــکان و پیراپزش ــت پزش ــه خدم ــع ب ــن راج ــر قوانی ــه حاض در مجموع
هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری شناســایی و گــردآوری شــده اســت. هرکــدام از ایــن قوانیــن 
دارای احکامــی در خصــوص تعهــد خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان مــی باشــد کــه تعــدد ایــن 
قوانیــن باعــث ســردرگمی و ابهــام بــرای ایــن قشــر گردیــده اســت. در چنیــن شــرایطی تنقیــح 
ایــن قوانیــن و مقــررات، گامــی اساســی در تحــول نظــام ســالمت و یــاری رســاندن بــه پزشــکان 

و پیراپزشــکان محســوب مــی شــود. 
ــام و  ــا ابه ــکان ب ــکان و پیراپزش ــت پزش ــد خدم ــه تعه ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــرایطی ک در ش
ــن  ــه ای ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــور م ــت، چط ــوام اس ــاوت ت ــای متف ــت ه ــیر و برداش تفس
جامعــه فرهیختــه از مزایــای نظــام حاکمیــت قانــون و حقــوق قانونــی خــود در حــوزه ســالمت 
بهــره منــد شــوند؟ پزشــکان و پیراپزشــکان به عنــوان ذینفعــان حقــوق و تکالیفــی کــه برعهــده 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی قــرار دارد، بــه هــر دلیلــی کــه بــه قوانیــن مراجعــه 
ــای  ــه بج ــوند ک ــرو ش ــح روب ــام و صری ــدون ابه ــفاف، ب ــی ش ــا احکام ــد ب ــق  دارن ــد ح می کنن
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ــه چنیــن  ــر مشــکالت آن هــا نیفزایــد. رســیدن ب ــاری از روی دوش آن هــا، گرهــی ب برداشــتن ب
ــح و  ــدم در مســیر تنقی ــوزش پزشــکی ق ــان و آم ــی ســبب شــد کــه وزارت بهداشــت، درم هدف
تدویــن قوانیــن و مقــررات بگــذارد و مشــقت های طــی کــردن مســیری را بــه جــان بخــرد کــه 
تاکنــون کســی را یــارای طــی کــردن و بــه پایــان رســاندن آن نبــوده اســت. بــرای ایــن منظــور 
در جریــان اجــرای طــرح تنقیــح و تدویــن قوانیــن و مقــررات حــوزه ســالمت، مجموعــه قوانیــن، 
مقــررات و آراء مربــوط بــه خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان گــردآوری شــده و احــکام معتبــر و 

ــود. ــر می ش ــن و منتش ــر تدوی ــه حاض ــرا در مجموع الزم االج

                                                           دکترحســنعلی غفاری            
                                                                 معــاون حقوقــی و امــور مجلــس
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وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه موجــب جــزء )1( بنــد )7( »سیاســت هــای 
ــادی،  ــعه اقتص ــم توس ــاله شش ــه پنجس ــون برنام ــاده 72 »قان ــف( م ــد )ال ــالمت« و بن ــی س کل
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران« مصــوب1395/12/14 بــه عنــوان متولــی نظــام 
ســالمت از جملــه بیمــه ســالمت، وظایــف عــام سیاســت گذاری اجرایــی، برنامه ریزي هــاي 
ــرای تحقــق اهــداف بیــان  راهبــردی، ارزشــیابی، اعتبارســنجی و نظــارت در حــوزه ســالمت را ب

ــون اساســی و سیاســت هــای کلــی ســالمت، برعهــده دارد.  شــده در قان
از جملــه پیــش نیازهــای اجــرای تولیــت ســالمت، آگاهــی مجریــان و ذینفعــان حــوزه ســالمت 
ــه  ــع ب ــررات راج ــن و مق ــا قوانی ــد ام ــود می باش ــی خ ــارات قانون ــئولیت ها و اختی ــف، مس از وظای
وظایــف نهادهــای مربــوط بــه حــوزه ســالمت، پراکنــده، حجیــم ، تنقیــح نشــده، متعــدد و متــورم 
ــش  ــن چال ــز از ای ــه خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان نی شــده اســت. قوانیــن و مقــررات راجــع  ب
مصــون نمانــده و وجــود مقــررات متعــدد در ایــن حــوزه، امــر را بــرای اشــخاص و افــراد مربــوط بــه 
ایــن حــوزه دشــوار نمــوده اســت. بــرای مثــال در ایــن حــوزه، تعــداد 25 عنــوان قانــون بــه شــرح 

زیــر وجــود دارد:

تاریخ تصویبعنوان قانونردیف

1318/05/07قانون خدمت گزاري پزشکان 1

1328/02/29قانون اصالح قانون استخدام پزشکان  2

1338/04/06قانون راجع به تربیت پزشک براي بخشها و شهرستانها 3

1353/04/30قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایراني 4

1353/10/02قانون اصالح قانون استخدام پزشکان 5

الیحــه قانونــي اصالح خدمتگــزاري پزشــکان مصوب هفتــم مردادمــاه 1318 6
و اصــالح قانــون اســتخدام پزشــکان مصوب 29 اردیبهشــت مــاه 1328  

1358/06/26

1358/09/24الیحه قانوني خدمت نیروي انساني درماني و بهداشتي 7
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الیحــه قانونــي راجــع بــه معافیــت زنــان متأهــل پزشــک و دندانپزشــک و 8
داروســاز بــراي گرفتــن پروانــه دائــم از رفتــن بــه خــارج از تهــران 

1358/11/20

ــترش 9 ــور گس ــه منظ ــدان ب ــان و دن ــت کار ده ــت بهداش ــون تربی قان
خدمــات درمانــي و بهداشــتي در روســتا 

1360/01/23

1360/03/04قانون اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان 10

ــتي 11 ــي و بهداش ــاني، درمان ــروي انس ــت نی ــون خدم ــمول قان ــون ش قان
ــارغ  ــه ف ــدي ب ــات بع ــالب و اصالح ــوراي انق ــوب 1358/09/24ش مص

ــکي  ــته دامپزش ــالن رش التحصی

1364/03/28

قانــون نحــوه تأمیــن هیــأت علمــي مــورد نیــاز دانشــگاهها و مؤسســات آموزش 12
عالــي  کشــور 

1365/03/01

ــت 13 ــه بهداش ــگاهها ب ــدان دانش ــان و دن ــتکاران ده ــاق بهداش ــون الح قان
ــکي   ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش ــته ب کاران وابس

1366/04/25

1367/01/30قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان 14

ــین 15 ــداران )تکنیس ــدان و به ــان و دن ــتکاران ده ــت بهداش ــون معافی قان
هــاي بهداشــت و مبــارزه بــا بیماریهــا( از انجــام خدمــت وظیفــه عمومــي 

1369/02/16

1369/10/02قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت 16

قانــون اصــالح مــوادي از قانــون خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان مصــوب 17
1367/01/30و الحــاق مــوادي بــه آن

1370/05/13

قانــون احتســاب خدمــت دانشــجویان پزشــکي )انترنهــا( کــه بــر اســاس 18
مصوبــات مربــوط در مناطــق جنگــي انجــام وظیفــه نمــوده انــد بــه عنوان 
قســمتي از خدمــت خــارج از مرکــز یــا خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان 

1372/09/23

قانــون الویــت در اســتفاده از معافیــت هــای تعهــد خدمــت، اجــازه کار و 19
تحصیــل ایثارگــران گــروه پزشــکی و پیراپزشــکی 

1374/08/17

1375/02/12قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان 20

1375/08/06قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت  21

قانــون اســتفاده وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي از مشــموالن 22
خدمــت وظیفــه عمومــي در زمــان صلــح     

1376/05/21

1380/03/22از قانون تسهیالت استخدامي ویژه فرزندان شاهد 23
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ــاي 24 ــجو در دوره ه ــرش دانش ــي در پذی ــت آموزش ــراري عدال ــون برق قان
ــي  ــي و تخصص ــالت تکمیل تحصی

1389/01/29

قانــون اصــالح بنــد )3( مــاده واحــده قانــون برقــراري عدالــت آموزشــي در 25
پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي تحصیــالت تکمیلــي و تخصصي 

1392/07/10

بررســی ســیر تکامــل و تطــور قوانیــن و مقــررات ناظر بر حــوزه خدمات پزشــکان و پیراپزشــکان 
ــوزه  ــای سیاســت گذاران ح ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــوزه یک ــن ح ــری ای ــد تنظیم گ نشــان می ده
ســالمت بــوده و در نتیجــه در ســالیان گذشــته بــا قوانیــن و مقــررات متعــددی در ایــن حــوزه روبرو  
ــزاري  ــون خدمت گ ــکان، »قان ــکان و پیراپزش ــت پزش ــوص خدم ــون در خص ــن قان ــم. اولی بوده ای
پزشــگان« مصــوب 1318/05/07 اســت. بــه موجــب تبصــره 6 )الحاقــي 1335/11/16( بــه مــاده 3  
ــا اســتفاده از قانــون اســتخدام پزشــکان وارد خدمــت مي شــوند، بایــد  ایــن قانــون، کســاني کــه ب

چهــار ســال اولیــه خدمــت را در خــارج از مرکــز انجــام وظیفــه نماینــد.
ــها و  ــراي بخش ــک ب ــت پزش ــه تربی ــع ب ــون راج ــوان »قان ــت عن ــی تح ــال 1338 قانون در س
شهرســتانها« )مصــوب 1338/04/06( بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی وقــت رســید. ایــن قانــون 
ــه  ــا و دهــات تابع ــاج شهرســتان ها و بخش ه ــورد احتی ــن پزشــکان م ــه تأمی ــه منظــور کمــک ب ب
ــل 20  ــاله حداق ــر س ــود ه ــرده ب ــف ک ــتانها را مکل ــران و شهرس ــا ، دانشــکده های پزشــکی ته آنه
ــه آن  ــاط تابع ــتان ها و نق ــاي شهرس ــارغ التحصیل ه ــان ف ــب را از می ــجویان منتخ ــد از دانش درص
هــا انتخــاب نماینــد. دانشــجویان  منتخــب مــی بایســت متهعــد مــی شــدند کــه پــس از اتمــام 
تحصیــل حداقــل برابــر طــول دوره تحصیــل را در شهرســتان هــا و بخــش هــا و دهــات ناحیــه اي 

ــه شــغل پزشــکي مشــغول شــوند. ــه از آن انتخــاب شــده اند، ب ک
بــه موجــب ایــن دو قانــون و قوانیــن متعــدد بعــدی کــه مــوارد معتبــر آن پــس از تنقیــح در 
ایــن مجموعــه گــردآوری شــده اســت، قانون گــذار بــه منظــور رفــع نیــاز کشــور بویــژه مناطــق 
ــرای دانش آموختــگان پزشــکی و پیراپزشــکی مقــرر نمــوده  کم برخــوردار تعهــدات مختلفــی را ب
اســت. مشــموالن ایــن تعهــدات و مــدت آن، در ایــن قوانیــن بــا توجــه بــه عوامــل متعــددی از 
جملــه، محــل خدمــت، مقطــع تحصیلــی و نــوع ســهمیه پذیــرش در دانشــگاه متفــاوت مي باشــد. 

در قوانیــن مختلــف تعهــدات خدمتــی بــه شــرح زیــر شناســایی شده اســت:
1- تعهــد خدمــت عمومــی: ایــن نــوع از تعهــد خدمــت شــامل تمامــی دانش آموختــگان 
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ــه محــل خدمــت حداکثــر 24 مــاه در  ــا توجــه ب ــد ب پزشــکی و پیراپزشــکی اســت و ایشــان بای
ــد.  ــه نماین ــات پزشــکی ارائ ــن شــده خدم ــای تعیی محل ه

ــوع تعهــد خدمــت مختــص پذیرفتــه شــدگان  ــروم: ایــن ن ــق مح ــت مناط ــد خدم 2- تعه

ــر مــدت تحصیــل اســت. ســهمیه مناطــق محــروم اســت و میــزان آن ســه براب
۳- تعهــد خدمــت تخصصــی: ایــن نــوع تعهــد خدمــت مختــص دانش آموختــگان دوره هــای 

دســتیاری پزشــکی اســت. 
ــکان،  ــی پزش ــامل تمام ــت ش ــد خدم ــوع تعه ــن ن ــز: ای ــارج از مرک ــت خ ــد خدم ۴- تعه

دندانپزشــکان و داروســازان بــوده و بایــد مــدت مشــخصی در مناطقــی کــه دانشــگاه یــا دانشــکده 
ــد.  ــد، خدمــت نمای پزشــکی ندارن

۵- تعهــد خدمــت ســهمیه مناطــق: ایــن نــوع تعهــد خدمــت مخصــوص پذیرفتــه شــدگانی 

اســت کــه از ســهمیه مناطــق دو یــا ســه در کنکــور سراســری اســتفاده نموده انــد. 
لــذا وجــود قوانیــن متعــدد موجــب شــده تــا ایــن حــوزه بــا مشــکالتی از جملــه تــورم قوانیــن و 
وجــود احــکام متعــارض روبــرو باشــد.  موضــوع خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان را مــی تــوان یکــی 
ــوان  ــالمت در دی ــوزه س ــا ح ــط ب ــای مرتب ــداد پرونده ه ــترین تع ــه بیش ــت ک ــی دانس از موضوعات
عدالــت اداری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن مجموعــه حــدود 41 رای مربــوط بــه تعهــد 

خدمــت کــه شــامل رای ابطــال و رد دادخواســت و ... میباشــد، گــردآوری شــده اســت.
ــکان و  ــازی پزش ــن و آگاه س ــارض قوانی ــورم و تع ــه ت ــکالتی از جمل ــل مش ــور ح ــه منظ ب
پیراپزشــکان از تعهــدات قانونــی و نیــز دســتگاه های مرتبــط از صالحیت هــا و اختیــارات، مرکــز 
ملــی تحقیقــات حقــوق ســالمت قوانیــن مربــوط بــه ایــن حــوزه را جمــع آوری و مــورد بررســی 
ــه  ــالمی،  مجموع ــورای اس ــس ش ــب آن در مجل ــن و تصوی ــح قوانی ــس از تنقی ــرار داده و پ ق
تنقیحــی خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان را  تدویــن نمــوده اســت. ایــن مجموعــه در ســه فصــل 

تدویــن شــده اســت:
1- فصــل قوانیــن: در ایــن بخــش کلیــه قوانیــن معتبــر مرتبــط بــا موضــوع تعهــد خدمــت 

ــا اعمــال کلیــه  ــا هــر مــاده ب پزشــکان و پیراپزشــکان بــه همــراه توضیحــات تنقیحــی مرتبــط ب
ــت.  ــن شده اس ــا تدوی ــدی آنه ــات بع ــات و الحاق اصالح
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2- فصــل مقــررات: در ایــن بخــش مقــررات مصــوب هیــات وزیــران مرتبــط بــا تعهــد خدمت 

پزشــکان و پیراپزشــکان بــا اعمــال کلیــه اصالحــات و الحاقــات بعــدی جمــع آوری شده اســت. 
۳- فصــل آرای هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری: در ایــن بخــش کلیــه آرای هیــات 

عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــم از آرای وحــدت رویــه، ایجــاد رویــه، ابطــال و رد دادخواســت 
مرتبــط بــا موضــوع تعهــد خدمــت جمــع آوری شــده اســت. 

عالوه بر بخش های ســه گانه یادشــده این مجموعه دارای دو پیوست به شرح ذیل می باشد:
پیوســت 1- قوانین قبلی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 پیوســت2 - تغییــر عناویــن دســتگاه ها: در ایــن پیوســت عناویــن بــه روز شــده دســتگاه ها 

کــه نامشــان در احــکام قانونــی ذکــر شــده، آورده شــده اســت. 
امیــد اســت بــا انتشــار ایــن کتــاب بخشــی از مشــکالت و تعارضــات موجــود در قوانیــن مرتبــط 
بــا خدمــات پزشــکان و پیراپزشــکان رفــع شــود و مــورد اســتفاده کلیــه اشــخاصی کــه بــه نحــوی 

بــا احــکام قانونــی مربــوط بــه تعهــد خدمــت در ارتبــاط هســتند قــرار گیــرد.                                               
                                                                            دکتر محســن نجفی خواه 

                                                                            سرپرســت مرکز ملی تحقیقات حقوق ســامت

 


