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پزشــكي و وابســته به آن مصــوب 1376/07/27

220

از قانــون اصــاح قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و الحــاق مــوادي بــه 
آن مصوب 1376/08/17

220

از قانــون انطبــاق امــور اداري و فنــي مؤسســات پزشــكي بــا موازیــن 
شــرع مقــدس مصــوب 1377/08/10

222

224قانون تأمین داروهاي خاص مصوب 1378/05/10
ــاران  ــه بیم ــی ارزي در معالج ــاي صرفه جوی ــأت امن ــون هی از قان

1378/09/21 مصــوب 
224

ــا بیمارانــي کــه مــرگ  ــد اعضــاي بیمــاران فوت شــده ی ــون پیون قان
مغــزي آنــان مســلم اســت مصــوب 1379/01/17

226

از قانــون ایجــاد ســازمان نظــام پرســتاري جمهــوري اســامي ایــران 
مصــوب 1380/09/11

227

229از قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27
ــوم  ــاس اصــول س ــر اس ــان ب ــاماندهي بهداشــت و درم ــون س از قان
ــي  ــون اساس ــوم )43( قان ــل و س ــم )29( و چه ــت و نه )3(، بیس

ــوب 1381/10/08 ــران مص ــامي ای ــوري اس جمه

237

238از قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/04/29
238از قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20

ــات و  ــوم، تحقیق ــكیات وزارت عل ــف و تش ــداف، وظای ــون اه از قان
ــوب 1383/05/18 ــاوري مص فن

240



از قانــون ســازمان نظــام پزشــكي جمهــوري اســامي ایــران مصــوب 
1383/08/16

241

از قانــون رســیدگي بــه تخلفــات و جرائــم در آزمون هــای سراســري 
1384/07/06 مصوب 

242

از قانــون الحــاق مــوادي بــه قانــون تنظیــم بخشــي از مقــررات مالــي 
دولــت )1( - مصــوب 1384/08/15

243

ــوب  ــات مص ــا دخانی ــي ب ــارزه مل ــرل و مب ــع کنت ــون جام از قان
1385/06 /15

244

ــای  ــل کارانه ه ــتاري و تعدی ــات پرس ــذاري خدم ــه گ ــون تعرف قان
پرســتاري مصــوب 1386/04/06

245

ــي نظــام ســامت مصــوب  ــان بالین ــره وری کارکن ــاء به ــون ارتق قان
1388/1/30

246

از قانــون برقــراري عدالــت آموزشــي در پذیــرش دانشــجو در 
ــي و تخصصــي مصــوب 1389/01/29 ــات تكمیل ــاي تحصی دوره ه

248

ــوب  ــیمیایي مص ــان ش ــت از مصدوم ــایي و حمای ــون شناس از قان
1389/03/26

249

ــي  ــع طبیع ــاورزي و مناب ــش کش ــره وری بخ ــش به ــون افزای از قان
1389/04/23 مصــوب 

250

از قانــون فوق العــاده خــاص کارمنــدان ســازمان های پزشــكي 
ــران مصــوب 1390/02/04 ــون ای ــور و انتقــال خ ــي کش قانون

251

ــا فســاد مصــوب  ــه ب ــاء ســامت نظــام اداري و مقابل ــون ارتق از قان
1390/08/07

251



252از قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/22
253از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02

258از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01
259از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392/10/03

از قانــون الحــاق برخــي مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــي از مقــررات 
مالــي دولــت )2( مصــوب 1393/12/04

261

قانــون ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــای تحصیــات 
ــوب  ــور مص ــي کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــي در دانش تكمیل

1394/12/18

265

از قانــون بیمــه اجبــاري خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث در 
اثــر حــوادث ناشــي از وســایل نقلیــه مصــوب 1395/02/20

266

ــوان شــاغل داراي شــرایط خــاص  ــون کاهــش ســاعات کار بان از قان
ــوب 1395/06/02 مص

267

267از قانون احكام دائمي برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
ــي  ــادي، اجتماع ــعه اقتص ــم توس ــاله شش ــه پنج س ــون برنام از قان
و فرهنگــي جمهــوري اســامي ایــران )1400 -1396( مصــوب 

1395/12/21

278

299از قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25
ــي  ــار علم ــه آث ــب در تهی ــا تقل ــه ب ــگیري و مقابل ــون پیش از قان

1396/05/31 مصــوب 
303

307از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/09/04



از قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع ژنتیكــي کشــور مصــوب 
1396/10/24

307

309از قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1396/12/20
قانــون ممنوعیــت تبلیغــات و معرفي محصــوالت و خدمــات غیرمجاز 
ــي  ــی داخل ــانه های ارتباط جمع ــامت در رس ــه س ــان ب و آسیب رس

و بین المللــی و فضاهــاي مجــازي مصــوب 1397/03/22

310

ــي کشــور و  ــدي و خدمات ــوان تولی ــر اســتفاده از ت ــون حداکث از قان
ــوب 1398/3/2 ــي مص ــت از کاالي ایران حمای

312

315از قانون حفاظت از خاک مصوب 1398/3/27
317از قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/5/23

319از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23
از قانــون اصــاح مــواد )1( و )7( قانــون اجــرای سیاســت های کلــی 
اصــل چهــل و چهــارم )44( قانــون اساســی و اصاحــات بعــدی آن 

مصــوب 1399/11/15

320

321از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 
مصــوب  جمعیــت  جوانــی  و  خانــواده  از  حمایــت  قانــون  از 

1400 /07 /24
329

347پیوست ها
349پیوست )1(: از قانون اساسی جمهوری اسامی ایران

352پیوست )2(: سیاست های کلي سامت مصوب 1393/01/18
357پیوست )3(: سیاست هاي کلي جمعّیت مصوب 1393/3/20



ــوزش  ــام آم ــاوري )نظ ــم و فن ــي عل پیوســت )4(: سیاســت های کل
ــاوري( مصــوب 1393/06/29 ــات و فن ــي، تحقیق عال

358

362پیوست )5(: جدول تغییرات عنوان دستگاه ها
ــف و  ــه وظای ــوط ب ــر مرب ــن نامعتب ــن قوانی ــت )6(: مهم تری پیوس

ــكی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــارات وزارت بهداش اختی
385

396واژه نامه
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دیباچه

ــم  ــام معظ ــوی مق ــاه 1393 از س ــه در فروردین م ــامت ک ــی س ــت های کل سیاس
ــد محــور  ــردی ســامت بای ــن ســند راهب ــوان مهمتری ــد، به عن ــاغ گردی ــری اب رهب
ــان و  ــت، درم ــی وزارت بهداش ــدت و عملیات ــان م ــای می ــام برنامه ه ــن تم تدوی

ــرد.  ــرار گی ــوزش پزشــكی ق آم
ــف  ــك وظای ــر »تفكی ــد ب ــس از تاکی ــامت، پ ــی س ــت های کل ــد 7 سیاس      بن
تولیــت، تأمیــن مالــی و تــدارک خدمــات در حــوزه ســامت بــا هــدف پاســخگویی، 
تحقــق عدالــت و ارائــه خدمــات درمانــی مطلــوب بــه مــردم« در جــزء 1، »تولیــت 
ــردی،  ــای راهب ــی، برنامه ریزی ه ــت گذاری های اجرای ــامل سیاس ــامت ش ــام س نظ
ارزشــیابی و نظــارت« را برعهــده وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی قــرار 

می دهــد.
     اجــرای کارآمــد و موثــر نقــش تولیــت در نظــام ســامت، مســتلزم اشــراف بــر 
وظایــف و اختیــارات قانونــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی اســت. امــا 
ایــن وظایــف و اختیــارات در قوانیــن متعــدد از ابتــدای تاریــخ قانونگــذاری تاکنــون 
ــل  ــون دارای حداق ــه حــدود 120 قان ــات نشــان می دهــد ک ــده اســت. مطالع پراکن
یــك حكــم قانونــی »معتبــر« و »الزم االجــرا« راجــع بــه وظایــف و اختیــارات وزارت 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــه »وزارت بهداش ــا ب ــن صریح ــن قوانی ــود دارد. در ای وج

پزشــكی« اشــاره شــده اســت. 
      در شــرایطی کــه وظایــف و اختیــارات قانونــی وزارت بهداشــت، متعــدد 
ــه  ــه هم ــجم ک ــه ای منس ــه مجموع ــتند، تهی ــف هس ــن مختل ــده در قوانی و پراکن
ــی  ــل توجه ــت و ضــرورت قاب ــد از اهمی ــم آورده باش ــی را گرده ــكام قانون ــن اح ای
ــه »آگاه ســازی مــردم  ــی منجــر ب برخــوردار اســت. از ســوی دیگــر، چنیــن اقدامات



 وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  )1285-1400(18

از حقــوق و مســئولیت های اجتماعــی خــود« می شــود کــه در جــزء 2 بنــد 1 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــامت م ــی س ــت های کل سیاس

وظایــف و اختیــارات قانونــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی، نمونــه  و 
مصداقــی اســت کــه پراکندگــی احــكام قانونــی حــوزه ســامت و دشــواری دسترســی 
بــه آخریــن اراده قانونگــذار بــرای شــهروندان و مجریــان را نشــان می دهــد. تقریبــا 
ــی  ــن در حال ــتند. ای ــرو هس ــابهی روب ــش مش ــا چال ــامت ب ــای س ــی حوزه ه تمام
ــای  ــی از پیش نیازه ــع یك ــع و مان ــل، جام ــفاف، کام ــي ش ــام قانون ــه نظ ــت ک اس
ــكی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــای وزارت بهداش ــداف و برنامه ه ــق اه ــی تحق اصل
محســوب می شــود. نظامــي قانون منــد کــه در آن حقــوق و تكالیــف قانونــی 
کنشــگران حــوزه ســامت اعــم از مســئوالن و مــردم مشــخص بــوده و هــر شــخصی 
ــه قوانیــن به راحتــی بــه حقــوق و تكالیــف قانونــی خــود  ــا مراجعــه ب قــادر باشــد ب

آگاه شــود. 
     تســهیل دسترســی ذینفعــان و کنشــگران حــوزه ســامت بــه قوانیــن، نیازمنــد 
ــا اســتفاده از  شناســایي دقیــق نظــام قانونــي کشــور در حــوزه ســامت اســت تــا ب
ایــن امــر بتــوان ظرفیت هــاي قانونــي موجــود کشــور را کــه ممكــن اســت بــه جهــت 
ــده باشــد را  ــورم قوانیــن، مغفــول مان پیچیدگي هــاي ناشــي از مشــكات تعــدد و ت
ــا را  ــن گره گش ــح، قوانی ــا و لوای ــه طرح ه ــا ارائ ــوده ب ــكل یابی نم ــایی و مش شناس
ــط  ــر توس ــه حاض ــتا، مجموع ــن راس ــاند. در همی ــی رس ــع قانون ــب مراج ــه تصوی ب
ــا اســتخراج  ــن شــده و ب ــح و تدوی ــوق ســامت« تنقی ــات حق ــی تحقیق ــز مل »مرک
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــف وزارت بهداش ــا وظای ــط ب ــِر مرتب ــی معتب ــكام قانون اح
پزشــكی از قوانینــی کــه در طــول بیــش از یــك قــرن قانون گــذاری، نســخ نشــده و 
همچنــان الزم االجــرا می باشــد، گام ارزشــمندی در شناســایی وظایــف و اختیــارات 
قانونــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی به عنــوان متولــی نظــام ســامت 
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ــه  ــن زمین ــر، گامــی مهــم و ارزشــمند در ای ــن ام ــد ای محســوب می شــود. هــر چن
ــون  ــن قان ــا تدوی ــت ت ــاکان می بایس ــا کم ــن تاش ه ــا ای ــود، ام ــوب می ش محس

جامــع ســامت ادامــه یابــد.

 دکتر بهرام عین اللهی
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
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پیشگفتار

حــوزه ســامت شــاهد قوانیــن و مقــررات پراکنــده، حجیــم و متعــدد اســت. هــر ســال 
ــن  ــه قوانی ــدون آنك ــود ب ــه می ش ــررات اضاف ــن و مق ــوه از قوانی ــم انب ــن حج ــه ای ب
ســابق مدیریــت گــردد. بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت، حــوزه ســامت بــا چالــش 
»تــورم« قوانیــن روبــرو می باشــد و بــا گذشــت زمــان، بــر دامنــه ایــن چالــش افــزوده 

می شــود. 
تــورم قوانیــن در حــوزه ســامت مشــكات متعــددی را ایجــاد می کنــد از جملــه آنكــه 
ــن  در میــان حجــم انبــوه قوانیــن تنقیــح نشــده در حوزهــی ســامت، کشــف آخری
ــوزه  ــن ح ــذاری در ای ــام قانون گ ــود. نظ ــد ب ــوار خواه ــذار بســیار دش ــی قانونگ اراده
به گونــه ای اســت کــه در مــواردی جــز حقوقدانــان و متخصصــان خبــره، کســی توانایی 
ــاد قوانیــن موجــود در  ــدارد. تعــداد زی ــر قانون گــذار را ن ــن حكــم معتب یافتــن آخری
حوزهــی ســامت، مشــكل تعــارض میــان قوانیــن را نیــز بــه دنبــال دارد. شــهروندان، 
ــن  ــه آخری ــی ب ــن، در دسترس ــورم قوانی ــرایط ت ــم، در ش ــن  و محاک ــان قوانی مجری
ــف  ــود. تداخــل و تزاحــم در وظای ــد ب ــرو خواهن ــا دشــواری روب ارادهــی قانونگــذار ب
نهادهــای مختلــف در حوزهــی ســامت، مشــكل دیگــری اســت کــه بــا تــورم قوانیــن 
همــراه خواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی طبیعــی اســت کــه کمبودهــا و خاءهــای 
قانونــی نظــام ســامت، در میــان ایــن حجــم انبــوه از احــكام قانونــی بــه چشــم نیایــد. 
ــن  ــی از ای ــی دارد. یك ــای مختلف ــا و روش ه ــن راهكاره ــورم قوانی ــكل ت ــل مش ح
ــی حــوزه  ــات مهــم و حیات ــر« در موضوع ــی »معتب ــا، گــردآوری احــكام قانون روش ه
ــوان دسترســی  ــق می ت ــن طری ــه و انتشــار آن اســت. از ای ــك مجموع ســامت در ی
ــر  ــاوه ب ــرد. ع ــهیل ک ــاص را تس ــوع خ ــك موض ــده در ی ــی پراکن ــكام قانون ــه اح ب
ایــن، بــا اضافــه کــردن توضیحــات و یادداشــت های تنقیحــی ذیــل قوانیــن، بــه درک 
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ــرد.  ــك ک ــی کم ــكام قانون ــدی اح ــوالت بع ــذار و تح ــراد قانونگ ــر م ــت بهت و دریاف
مجموعــه حاضــر نمونــه ای از ایــن تاش هاســت. در ایــن مجموعــه تنقیحــی، قوانیــن 
ــه وظایــف و اختیــارات خــاص وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی  راجــع ب
شناســایی، تنقیــح، چــاپ و منتشــر شــده اســت. هــر کــدام از ایــن قوانین، شــامل یك 
یــا چنــد حكــم قانونــی مرتبــط بــا وظایــف و اختیــارات ایــن وزارتخانــه هســتند کــه 
در طــول ســالیان قانون گــذاری از دوران مشــروطیت تاکنــون بــه تصویــب رســیده و 

همچنــان اعتبــار دارنــد.
ــامت  ــع س ــون جام ــن قان ــن و تدوی ــح قوانی ــر، تنقی ــر و بنیادی ت ــای موثرت راهكاره
ــار  ــر اعتب ــال حاض ــل در ح ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک ــكام قانون ــن روش، اح ــت. در ای اس
ندارنــد، شناســایی شــده و بــا همــكاری و تصویــب مراجــع ذیصــاح و طــی تشــریفات 
ــر  ــه احــكام معتب ــوب آن اســت ک ــن، مطل ــر ای ــاوه ب ــردد. ع ــی، منتشــر می گ قانون
پراکنــده ذیــل یــك قانــون گــردآوری شــود تــا مشــكل پراکندگــی و تعــدد قوانیــن 
ــای  ــی از برنامه ه ــوان یك ــه عن ــوق ب ــای ف ــردد. راهكاره ــع گ ــامت مرتف ــوزه س ح
معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس بــه مرکــز ملــی تحقیقــات حقــوق ســامت محــول 
گردیــده اســت و امیــد مــی رود کــه بــا تدویــن »قانــون جامــع ســامت«، چالش هــای 

قانونــی موجــود در حــوزه ســامت مدیریــت گــردد.

دکتر حسنعلی غفاری
 معاون حقوقی و امور مجلس
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مقدمه

ــوان »بودجــه  ــا عن ــران ب ــات وزی ــه هی ــار در ســال 1300 شمســی و در مصوب اولین ب
کل ســال تخاقــوي ئیــل1 1300 وزارت صحیــه و امــور خیریــه« )مصــوب 1300/2/3( 
ــرده شــده اســت و در طــول ســال 1300  ــام ب ــه« ن ــور خیری ــه و ام از »وزارت صحی
ــه  ــال 1304 ک ــا س ــده ت ــاره گردی ــه اش ــه وزارت صحی ــف ب ــررات مختل ــز در مق نی
ــا عنــوان »صحیــه  ــه مــورخ 1304/11/17 ب ــه موجــب مصوب ــران وقــت ب هیــات وزی
ــه  ــود: »صحی ــرر نم ــه« مق ــه وزارت داخل ــه ضمیم ــی بصــورت اداره صحی کل مملكت
کل مملكتــی« بــه صــورت اداره صحیــه، ضمیمــه وزارت داخلــه و جــزء تشــكیات آن 
شــود. متعاقبــا در تاریــخ 1305/11/13 بــا تصویــب »قانــون تمرکــز مؤسســات صحــي 
ــه  ــدي، صحی ــي و بل ــه مؤسســات صحــي مملكت ــه« کلی ــي در اداره کل صحی مملكت
نظمیه هــا و مؤسســه پاســتور در »اداره کل صحیــه« متمرکــز شــد. بدیــن ترتیــب و 
چنانكــه در »اساســنامه تشــكیات و وظایــف وزرات داخله« مصــوب 1310/01/28 نیز 
مشــخص اســت، اداره کل صحیــه جزئــی از ســاختار »وزارت داخلــه« وقــت محســوب 
می شــد و البتــه در ســنوات بعــدی بــا صــدور بخشــنامه هایی2 عنــوان »اداره صحیــه« 
بــه »اداره بهــداری« و »وزارت داخلــه« بــه »وزارت کشــور« تغییــر یافــت. بــا وجــود 
ــا ســال 1320، بهــداری در ســطح اداره کل و  ایــن تغییــرات در اســامی، همچنــان ت

جــزو ســاختار وزارت کشــور باقــی مانــد.
ســرانجام به موجــب مــاده 3 »قانــون اصــاح قانــون بودجــه کل ســال 1320« مصــوب 
ــد  ــل ش ــداری« تبدی ــه »وزارت به ــه ب ــداری« وزارت داخل 1320/8/8 »اداره کل به

1 - دهمین سال از سال های دوازده گانه ترکی که در دوره حكومت قاجار تا سال 1289 خورشیدی در ایران به کار می رفته است.
ــد راهنمایــي و  ــا عنــوان »اســتفاده از ســه لفــظ جدی ــر کل ثبــت مملكتــی ب 2 - منظــور بخشــنامه مــورخ 1315/10/23 مدی
رانندگــي، اداره بهــداري و بایگانــي کــردن«  کــه بــه موجــب آن »اداره صحیــه« بــه »اداره بهــداری« تغییــر نــام یافــت و نیــز 
»بخشــنامه مــورخ 1317/08/07 وزارت دادگســتری راجــع بــواژه هــاي تــازه« مصــوب 1317/08/07 کــه بــه موجــب آن »وزارت 

داخلــه« بــه »وزارت کشــور« تغییــر نــام داد.
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ــه تولیــت امــر ســامت را برعهــده گیــرد3، ضمــن آنكــه قانونگــذار  ــا ایــن وزارتخان ت
ــن  ــه قوانی ــورد کلی ــود؛ در م ــد نم ــوب 1323/11/08 تاکی ــده مص ــاده واح ــی م ط
مربــوط بــه امــور بهــداری کــه قبــل از تاســیس وزارت بهــداری، وزارت کشــور مامــور 
ــن  ــب ای ــخ تصوی ــوده اســت، از تاری ــه آن ب ــوط ب ــای مرب ــم آیین نامه ه ــرا و تنظی اج
ــود. در تاریــخ 1324/9/22  ــون وزارت بهــداری، قائم مقــام وزارت کشــور خواهــد ب قان
اولیــن قانــون راجــع بــه ســاختار و وظایــف وزارت بــا عنــوان »قانــون ســازمان وزارت 

بهــداري« بــه تصویــب رســید. 
ــی  ــورای فن ــداری و »ش ــه وزارت به ــي« وابســته ب ــات درمان ــن خدم ــازمان تأمی »س
ــي  ــات درمان ــن خدم ــون تأمی ــب »قان ــه موج ــی« ب ــات درمان ــن خدم ــازمان تامی س
ــددی در  ــف متع ــد. وظای ــكیل ش ــوب 1351/12/27 تش ــت« مص ــتخدمین دول مس
ــد.  ــذار گردی ــازمان واگ ــن س ــه ای ــوب 13544/4/3 ب ــی مص ــن اجتماع ــون تامی قان
ســازمان تامیــن خدمــات درمانــی مســتخدمین دولــت بــر اســاس مــواد 7 و 8 »قانــون 
ــح  ــه تصری ــاً ب ــوب 1355/3/16 و متعاقب ــتی« مص ــداری و بهزیس ــكیل وزارت به تش
ــات  ــن خدم ــون تأمی ــاده 4 قان ــوع م ــي موض ــوراي فن ــكیل ش ــي تش ــه قانون »الیح
ــي مســتخدمین دولــت و انحــال ســازمان تأمیــن خدمــات درمانــي« مصــوب  درمان
1358/9/12 منحــل شــد؛ امــا در مــواردی تــداوم اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط 
بــه ســازمان مذکــور مــورد حكــم قانونگــذار قــرار گرفــت. ســرانجام بــا تصویــب قانــون 
بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی مصــوب 1373/8/3 دولــت موظــف شــد شــرایط الزم 
ــراد جامعــه را فراهــم و ســازمان  ــراردادن تمــام گروه هــا و اف ــرای تحــت پوشــش ق ب
3 - مــاده ســوم قانــون اصــاح قانــون بودجــه کل ســال 1320 کشــور مصــوب 8 آبــان مــاه 1320: »مــاده ســوم 
- تبدیــل اداره کل بهــداري بــه وزارت بهــداري و اداره کل کشــاورزي بــه وزارت کشــاورزي و ضمیمــه شــدن ســازمان اداره کل 
ــه وزارت کشــور از روز ســی ام شــهریورماه 1320  ــه وزارت فرهنــك ]فرهنــگ[ و ســازمان اداره امنیــه ب انتشــارات و تبلیغــات ب

ــود.« ــب می ش تصوی
4 - بــه موجــب مــاده واحــده »قانــون الــزام ســازمان تأمیــن اجتماعــي بــه اجــراي بندهــاي الــف و ب مــاده 3 قانــون تأمیــن 
اجتماعــي« مصــوب 1368/08/21، وظایــف مقــرر در بندهــای )الــف( و )ب( مــاده 3 قانــون تامیــن اجتماعــی کــه بــر اســاس 
ــرار داشــت؛ برعهــده ســازمان تامیــن  ــی ق ــر عهــده ســازمان تامیــن خدمــات درمان ــون تامیــن اجتماعــی مصــوب 1354 ب قان

اجتماعــی قــرار گرفــت.
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بیمــه خدمــات درمانــی را بــرای همیــن منظــور تاســیس نمایــد، ضمــن آنكــه احــكام 
مربــوط بــه حــق بیمــه ســرانه خدمــات درمانــی افــراد مشــمول قانــون نیــز در همــان 

قانــون تعییــن گردیــد. 
ــا  ــی ت ــا اصاحات ــداري« ب ــازمان وزارت به ــون س ــداری در »قان ــكیات وزارت به تش
ســال 1355 ادامــه داشــت تــا ســرانجام در تاریــخ 1355/4/16 »قانــون تشــكیل وزارت 
بهــداري و بهزیســتي« بــه تصویــب رســید. به موجــب ایــن قانــون، وظایــف وزارت رفــاه 
اجتماعــی وقــت بــه وزارت بهــداری و بهزیســتی منتقــل شــد و نــام وزارتخانــه از وزارت 
بهــداری، بــه »وزارت بهــداری و بهزیســتی« تغییــر یافــت. در ایــن قانــون تصریــح  شــد 

کــه وظایــف وزارت بهــداری بــه وزارت بهــداری و بهزیســتی منتقــل  شــود. 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، در »الیحــه قانونــي اصــاح قانــون تشــكیل ســازمان 
تأمیــن اجتماعــي« )مصــوب 1358/4/28( »صنــدوق تامیــن اجتماعــی« موضــوع مــاده 
10 قانــون تشــكیل وزارت بهــداری و بهزیســتی در »ســازمان تامیــن اجتماعــی« ادغــام 
و ایــن ســازمان وابســته بــه »وزارت بهــداری و بهزیســتی« تشــكیل گردیــد.  همچنیــن 
بــا تصویــب »الیحــه قانونــي راجــع بــه تشــكیل ســازمان بهزیســتي کشــور« در تاریــخ 
1359/03/24، »ســازمان بهزیســتی« کشــور تشــكیل شــد. پــس از تشــكیل ســازمان 
بهزیســتی، »قانــون تغییــر نــام وزارت بهــداري و بهزیســتي بــه وزارت بهــداري« مصــوب 
1359/12/10 نــام »وزارت بهــداری و بهزیســتی« را بــه »وزارت بهــداری« تغییــر داده و 
مقــرر نمــود، کلیــه وظایــف و اختیــارات وزیــر بهــداري و بهزیســتي در امــور بهزیســتي 

بــه وزیــر مشــاور و رئیــس ســازمان بهزیســتي کشــور منتقــل شــود.
»وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی« بــه موجــب مــاده 1 »قانــون تشــكیل 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی« مصــوب 1364/9/6 تشــكیل و به موجــب 
مــاده 2 همــان قانــون، کلیــه وظایــف و اختیــارات وزارت بهــداری و بهزیســتی و نیــز آن 
دســته از وظایــف و اختیــارات وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی وقــت در زمینه بهداشــت 
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و درمــان و آمــوزش و پژوهــش پزشــكی بــه وزارتخانــه جدیدالتصویــب منتقــل گردیــد و 
در مــاده 6 همیــن قانــون نیــز وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی موظــف شــد 
ــي و مجتمع هــا  ــام دانشــكده هاي گــروه پزشــكي وزارت فرهنــگ و آمــوزش عال از ادغ
و موسســات آموزشــي و بیمارســتان هاي واجــد تــوان آموزشــي منتقلــه بــه ایــن وزارت 

»دانشــگاه هاي علــوم پزشــكي« را تاســیس نمایــد.
متعاقبــاً قانونگــذار بــا تصویــب »قانــون تشــكیات و وظایــف وزارت بهداشــت درمــان و 
آمــوزش پزشــكی« در تاریــخ 1367/3/3 وظایــف و تشــكیات وزارت بهداشــت درمــان و 

آمــوزش پزشــكی را احصــاء نمــود.
همچنیــن شــورای عالــی اداری در تاریــخ 1372/12/10 در مصوبــه ای بــا عنــوان 
»اصاحــات ســاختاری در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی« تحوالتــی مهــم 
و موثــر بــر ســاختار و وظایــف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی را رقــم زد. 
ــه، »ســازمان های منطقــه ای بهداشــت و درمــان اســتان ها« در  ــه موجــب ایــن مصوب ب
ــف، تعهــدات،  ــه وظای ــام و کلی ــوم پزشــكی کشــور ادغ دانشــگاه ها و دانشــكده های عل
ــه دانشــگاه ها  ــور ب اعتبــارات، تجهیــزات، دارایی هــا و نیــروی انســانی ســازمان های مزب
و دانشــكده های یادشــده انتقــال یافــت و نهــاد جدیــد، »دانشــگاه یــا دانشــكده علــوم 

پزشــكی و خدمــات بهداشــتی – درمانــی« نامگــذاری گردیــد.
»ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی« مســتند بــه مــاده 5 »قانــون بیمــه همگانــي خدمــات 
ــات بیمــه  ــات و امكان ــن موجب ــه منظــور تأمی ــي کشــور« )مصــوب 1373/8/3( ب درمان
ــاي  ــایر گروه ه ــتاییان و س ــد، روس ــراد نیازمن ــت، اف ــان دول ــي کارکن ــات درمان خدم
ــد و  ــكیل ش ــكي تش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه وزارت بهداش ــته ب ــي، وابس اجتماع
چنان کــه پیشــتر گفتــه شــد، بــه حیــات »ســازمان تامیــن خدمــات درمانــی« پایــان داد.

ــوب  ــي« مص ــن اجتماع ــاه و تأمی ــع رف ــام جام ــاختار نظ ــون س ــب »قان ــا تصوی ب
ــه  ــته ب ــه و وابس ــازمان های تابع ــوص س ــده ای در خص ــوالت عم 1383/02/21 تح
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ــارات  ــف و اختی ــر وظای ــه ب ــكی رخ داد ک ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ایــن وزارتخانــه نیــز تاثیــر گذاشــت، بدیــن ترتیــب کــه بــه موجــب تبصــره 2 مــاده 
ــي  ــه دســتگاه هاي اجرای ــوط ب ــارات مرب ــون5، کلیــه مســؤولیت ها و اختی ــن قان 17 ای
دولتــي و عمومــي، صندوق هــا و نهادهــاي فعــال در حوزه هــاي بیمــه اي ، حمایتــي و 
امــدادي نظــام ، از وزراء مربوطــه یــا باالتریــن مقــام مســئول آنهــا ســلب و بــه »وزیــر 
تعـــاون، کار و رفــاه اجتماعــي«6 تفویــض شــد. در نتیجــه »ســازمان بهزیســتی« بــه 
همــراه »ســازمان تأمیــن اجتماعــی« و »ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی« از وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی منفــك و بــه زیــر مجموعــه »وزارت تعـــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــي« اضافــه شــدند. در مــاده 113 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری7 
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــد ک ــح ش ــاً تصری ــز صریح ــوب 1386/07/08 نی مص

زیرمجموعــه وزارت تعـــاون، کار و رفــاه اجتماعــي اســت.
ــازمان  ــاد س ــوص ایج ــي اداري درخص ــوراي عال ــه ش ــخ 1388/11/8، »مصوب در تاری
غــذا و دارو« بــه تصویــب رســید، کــه بــه موجــب بنــد )1( آن»ســازمان غــذا و دارو« 
از ادغــام شــرکت ســهامي دارویــي و تجهیــزات پزشــكي کشــور بــا مرکــز توســعه غــذا 
و دارو، در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي ایجــاد و بــا تاســیس ســازمان 
غــذا و دارو کلیــه وظایــف و اختیــارات، نیــروي انســاني، پســت هاي ســازماني، 
ــذا و  ــازمان غ ــه س ــده، ب ــاد ش ــز ی ــرکت و مرک ــاي ش ــا و بدهي ه ــات، دارایي ه امكان
5 - تبصــره 2 مــاده 17 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــي )اصاحــي 1390/04/08(: »کلیــه مســؤولیت ها و 
اختیــارات مربــوط بــه دســتگاه هاي اجرایــي دولتــي و عمومــي، صندوق هــا و نهادهــاي فعــال در حوزه هــاي بیمــه اي ، حمایتــي 
و امــدادي نظــام ، از وزراء مربوطــه یــا باالتریــن مقــام مســؤول آنهــا ســلب و بــه وزیــر تعـــاون، کار و رفــاه اجتماعــي تفویــض 
ــا ریاســت شــوراها، مجامــع و هیأت هــاي امنــاء نهادهــاي موصــوف و کمیســیون هاي  مي گــردد. ایــن امــر شــامل عضویــت و ی

فرعــي و اصلــي دولــت، شــوراهاي عالــي فرابخشــي و مجامــع بین المللــي مرتبــط نیــز مي باشــد.«
6 - به موجــب »قانــون تشــكیل دو وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي و صنعــت، معــدن و تجــارت« )مصــوب 1390/04/08( 
از ادغــام ســه وزارتخانــه تعــاون، کار و امــور اجتماعــي و رفــاه و تأمیــن اجتماعــي، وزارتخانــه جدیــد بــا نــام تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــي تشــكیل شــده اســت.
ــون برنامــه  ــان قان ــا پای ــون مدیریــت خدمــات کشــوری )اصاحــي 1390/04/08(: »دولــت مكلــف اســت ت 7 - مــاده 113 قان
چهــارم توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســامي ایــران در خصــوص تجمیــع کلیــه صندوق هــاي بازنشســتگي 
ــور  ــه عمــل آورد. ســازمان مذک ــي الزم را ب ــات قانون ــن اجتماعــي اقدام ــن اجتماعــي در ســازمان تامی ــم از کشــوري و تأمی اع

زیرمجموعــه وزارت تعـــاون، کار و رفــاه اجتماعــي اســت و وزیــر در برابــر مراجــع قانونــي ذي ربــط پاســخگو مي باشــد.«
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دارو منتقــل شــد. عــاوه بــر وظایــف انتقــال یافتــه، در بنــد 3 مصوبــه شــورای عالــی 
اداری، وظایــف ایــن ســازمان احصــاء گردیــد.8

و امــا در نهایــت آخریــن تحــوالت در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه وظایــف و ســاختار 
ــه قوانیــن برنامــه پنجســاله  ــان و آمــوزش پزشــكی، مســتند ب وزارت بهداشــت، درم
پنجــم و ششــم توســعه انجــام شــد بدیــن ترتیــب کــه بــه موجــب بنــد )ب( مــاده 38 
ــران )1394 ـ 1390(  ــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوري اســامي ای قان
)مصــوب 1389/10/25( »ســازمان بیمــه ســامت ایــران« از ادغــام بخش هــاي 
ــون مدیریــت خدمــات  بیمه هــاي درمانــي کلیــه صندوق هــاي موضــوع مــاده )5( قان
ــون محاســبات عمومــي کشــور در ســازمان بیمــه خدمــات  کشــوري و مــاده )5( قان
ــوراي  ــد. ش ــكیل ش ــی( تش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ــته ب ــي )وابس درمان
عالــي بیمــه خدمــات درمانــي نیــز بــه موجــب تبصــره 3 مــاده 38 بــه »شــوراي عالــي 
بیمــه ســامت کشــور« تغییــر نــام داد. ایــن تغییــرات در قانــون برنامــه ششــم توســعه 
ادامــه پیــدا کــرد. در ابتــدای بنــد )الــف( مــاده 72 9 »قانــون برنامــه پنجســاله ششــم 

8 - بند 3 مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو: وظایف سازمان مذکور به شرح ذیل مي باشد: 
ـ تدویــن و ارایــه سیاســت ها، برنامه هــا و خط مشــي هاي دارویــي، غذایــي، آشــامیدني، آرایشــي، بهداشــتي، بیولوژیــك، 

ــباب بازي.  ــته بندي و اس ــام بس ــي و اق ــي و غیرمصرف ــكي مصرف ــات پزش ــام و ملزوم ــزات، اق ــك، تجهی شیرخش
ــل،  ــارش، حمل ونق ــد، انب ــه، تولی ــه واردات، صــادرات، تهی ــوط ب ــررات مرب ــا و مق ــط، ویژگي ه ــام ضواب ــن و اع ــن، تدوی ـ تعیی

توزیــع، عرضــه و انهــدام مــواد، محصــوالت و فــرآورده هــاي فــوق الذکــر. 
ــي،  ــات واحدهــاي داروی ــر برنامه هــا و خدم ــرل ب ــي و کنت ــه ارزیاب ــوط ب ــط و ویژگي  هــاي مرب ــن و اعــام ضواب ـ تعییــن، تدوی

ــباب بازي.  ــته بندي و اس ــام بس ــكي و اق ــزات پزش ــات و تجهی ــتي، ملزوم ــي، بهداش ــامیدني، آرایش ــي، آش غذای
ـ صــدور، تمدیــد و لغــو موقــت و دایــم پروانــه مؤسســات تولیــدي، وارداتــي، نگهــداري، حمــل و نقــل، عرضــه و توزیــع دارویــي، 

تولیــدي مــواد خوراکــي، آشــامیدني، آرایشــي، بهداشــتي، تجهیــزات و ملزومــات پزشــكي مصرفــي و غیرمصرفــي. 
ـ صدور پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي ساخت و ورود مواد، فرآورده ها و اقام فوق الذکر. 

ـ انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفي مواد، فرآورده ها و اقام فوق الذکر. 
ـ تعیین شرایط صدور، تمدید، لغو موقت ودائم مجوزها و پروانه هاي آزمایشگاه هاي کنترل غذا و دارو. 

ـ تعیین مباني خدمات دارویي و آزمایشگاهي و تعیین تعرفه هاي دولتي و خصوصي مربوطه. 
ـ احیاء مصرف داروهاي گیاهي و گسترش استفاده از آن. 

ـ تهیــه، خریــد و تأمیــن دارو، شیرخشــك، تجهیــزات و اقــام پزشــكي در جهــت تأمیــن و تحویــل اقــام ضــروري بــازار از طریــق 
ــع داخلــي و خارجي.  مناب

ـ سیاست گذاري، برنامه ریزي و اجراي تحقیقات مرتبط با کنترل، آزمایش و ارتقاي کیفیت اقام موضوع این مصوبه
9 - بنــد )الــف( مــاده 72 قانــون برنامــه ششــم توســعه: »تولیــت نظــام ســامت از جملــه بیمــه ســامت شــامل سیاســت گذاري 
ــكي  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــارت در وزارت بهداش ــنجي و نظ ــیابي، اعتبارس ــردي، ارزش ــاي راهب ــي، برنامه ریزي ه اجرائ
متمرکــز مي گــردد. کلیــه اشــخاص حقیقــي و حقوقــي اعــم از دولتــي و غیردولتــي، از جملــه ارائه کننــدگان خدمــات ســامت، 
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توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســامي ایــران )1400 - 1396( 
)مصــوب 1395/12/14( در اجــرای جــزء 1 بنــد 7 »سیاســت هــاي کلــي ســامت« 
ــامت در وزارت  ــه س ــه بیم ــامت از جمل ــام س ــت نظ ــوب 1393/1/18( تولی )مص
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي متمرکــز گردیــد و در ادامــه بنــد )الــف( مــاده 
ــي  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــامت از وزارت تع ــه س ــازمان بیم ــد: س ــرر گردی 72 مق
منتــزع و بــا حفــظ شــخصیت حقوقــي و اســتقال مالــي و کلیــه امكانــات بــر اســاس 
اساســنامه اي کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران مي رســد، وابســته بــه وزارت بهداشــت 
ــت های  ــد 7 سیاس ــزء 1 بن ــه ج ــتند ب ــود. مس ــكي اداره ش ــوزش پزش ــان و آم درم
کلــی ســامت و بنــد )الــف( مــاده 72 قانــون برنامــه ششــم توســعه و ســایر قوانیــن و 
مقــررات مربــوط »دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه ســامت« نیــز بــه وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــكی منتقــل شــد.10
مهم تریــن تحــوالت قانونــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی را کــه پیــش 

از ایــن شــرح داده شــد، می تــوان بــه ترتیــب مقــرر در نمــودار )1( خاصــه نمــود:

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــت هاي وزارت بهداش ــي و سیاس ــد از خط مش ــي، موظفن ــه و تكمیل ــه پای ــرکت هاي بیم ــازمان ها و ش س
پزشــكي، بــا تأکیــد بــر خریــد راهبــردي خدمــات و واگــذاري امــور تصدي گــري بــا رعایــت مــاده )13( قانــون مدیریــت خدمــات 

کشــوري و ســطح بندي خدمــات، تبعیــت کننــد...«
10 - نظریــه معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری درخصــوص اســتعام از »مســئولیت ریاســت شــوراي عالــي بیمــه ســامت و 
انتقــال دبیرخانــه آن شــورا بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي بــا توجــه بــه سیاســت هاي کلــي ســامت و مــاده 
)72( قانــون برنامــه ششــم توســعه و نیــز مــاده )9( قانــون احــكام دائمــي برنامه هــاي توسعه«)شــماره ســریال آرشــیو: 53626(: 
»احــكام قانونــیِ بعــد از تصویــب قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و نیــز سیاســتهای کلــی ســامت بــه 
ــی بیمــه  ــف شــورای عال ــت از محــول شــدن قســمتی از وظای ــی حكای ــل شــد، از طرف ــر و تحلی ــا ذک ــاد آنه ــه مف ــی ک ترتیب
خدمــات درمانــی )بیمــه ســامت( بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی دارد و از طــرف دیگــر بــه صراحــت مشــتمل 
بــر محــول شــدن تولیــت نظــام ســامت از جملــه بیمــه ســامت بــه وزارت بهداشــت می باشــد و بــه عــاوه انســجام و تحقــق 
ــی،  ــه لحــاظ حقوق ــه و... در حــوزه بیمــه ســامت، ب ــن تعرف ــزی، تعیی ــورد بحــث و سیاســتگذاری، برنامه ری ــی م احــكام قانون
تحلیلــی، عملیاتــی و اجرایــی نیازمنــد یكپارچگــی و انســجام در تولیــت ایــن امــور می باشــد. قوانیــن و موازیــن یادشــده و نیــز 
تصریــح بــه حكومــِت حكــم ناظــر بــر تولیــت نظــام بیمــه ســامت بــر احــكام قانونــی مرتبــط از جملــه تبصــره )2( مــاده )17( 
قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی متضمــن بازگشــت بــه وضعیــت حقوقــی و قانونــِی قبــل از تصویــب قانــون 
ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی از جملــه بــه شــرح مــاده )3( قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی و ریاســت 
وزیــر بهداشــت بــر شــورای عالــی بیمــه ســامت و بــه تبــع آن اســتقرار دبیرخانــه شــورا در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــد.«  ــكی می باش پزش
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ــد تاســیس و  ــه فرآین ــوق ک ــن و مســتندات ف ــر قوانی ــاوه ب ــه ع ــادآور می شــود ک ی
ــم  ــازمان های مه ــوزش پزشــكی و برخــی س ــان و آم تحــوالت وزارت بهداشــت، درم
وابســته و نیــز وظایــف و اختیــارات اصلــی آن وزارت را مشــخص می نمایــد، شناســایی 
ســایر وظایــف و اختیــارات معتبــر و الزم االجــرای وزارت از میــان 2296 فقــره قانــون 
مرتبــط بــا نظــام ســامت و درج آنهــا در مجموعــه حاضــر بــه ســهولت میســر نشــده 
و بــا دشــواری هایی روبــرو بــوده اســت؛ چراکــه تنهــا در بخشــی از قوانیــن مرتبــط بــا 
وظایــف، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی بــه روشــنی و صراحــت مــورد 
حكــم قــرار گرفتــه] از جملــه در قانــون جامــع کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا دخانیــات 
ــوب  ــور مص ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــكام دائم ــون اح ــوب 1385/6/15 و قان مص
ــوب 1395/12/14[ ــعه مص ــم توس ــاله شش ــج س ــه پن ــون برنام 1395/11/10 و قان

ــی وزارت،  ــوالت قانون ــد تح ــه در فراین ــد ک ــی بودن ــن مرتبط ــوارد قوانی ــایر م و س
ــه وضعیــت نســخ و اعتبــار آنهــا را مســكوت  ــا قانونگــذار تعییــن تكلیــف نســبت ب ی
ــتگاه ها  ــایر دس ــارات س ــف و اختی ــه وظای ــر ب ــه ناظ ــی ک ــا قوانین ــود و ی ــته ب گذاش
بــوده و بــا اشــاره کلــی قانونگــذار بــه وزارت منتقــل شــده و از همیــن رو بایــد مــورد 

ــه طــور مثــال:  ــرار می گرفتنــد ب ــه مــورد، موضــوع تفحــص و اســتخراج ق ب
ــوب  ــور مص ــال 1320 کش ــه س ــون بودج ــاح قان ــون اص ــاده 3 قان ــب م 1- به موج
ــد.  ــداری ش ــه وزارت به ــل ب ــت تبدی ــه وق ــداری وزارت داخل 1320/8/8 اداره کل به
ــز  ــون تمرک ــر »قان ــی نظی ــن قبل ــار قوانی ــت اعتب ــرات، وضعی ــن تغیی ــود ای ــا وج ب
ــون اصــاح  ــه« مصــوب 1305 و »قان ــی در اداره کل صحی مؤسســات صحــی مملكت
ــال 1319 در  ــوب س ــكی« مص ــكده پزش ــه دانش ــع ب ــگاه راج ــیس دانش ــون تأس قان

ــد. ــف نش ــن تكلی ــب تعیی ــون جدیدالتصوی قان
ــارات  ــف و اختی ــاختار و وظای ــوب 1324 س ــداری مص ــازمان وزارت به ــون س 2-قان
ــك از  ــه نســخ هیچ ی ــون ب ــن قان ــدون آنكــه در ای وزارت بهــداری را تعییــن نمــود؛ ب
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قوانیــن قبلــی اشــاره شــود.
3- به موجــب قانــون تشــكیل وزارت بهــداری و بهزیســتی مصــوب ســال 1355/4/10 
ــد و  ــل گردی ــت منتق ــداری وق ــه وزارت به ــت ب ــی وق ــاه اجتماع ــف وزارت رف وظای
ــت. در  ــر یاف ــداری و بهزیســتی تغیی ــه وزارت به ــداری، ب ــه از وزارت به ــام وزارتخان ن
ــداری و  ــه وزارت به ــداری ب ــف وزارت به ــه وظای ــت ک ــده اس ــون تصریح ش ــن قان ای
ــواردی  ــز در م ــی- ج ــن قبل ــان قوانی ــن همچن ــردد. بنابرای ــل می گ ــتی منتق بهزیس
ــرای  ــر ب ــود. به عبارت دیگ ــوب می ش ــر محس ــت- معتب ــون اس ــن قان ــر ای ــه مغای ک
ــی و  ــی، بررس ــن قبل ــه قوانی ــد هم ــتی بای ــداری و بهزیس ــف وزارت به ــن وظای یافت

اعتبارســنجی می شــد.
ــكی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــكیل وزارت بهداش ــون تش ــاده 2 قان ــب م 4- به موج
ــز آن  ــارات وزارت بهــداری و بهزیســتی و نی ــف و اختی ــه وظای مصــوب 1364/9/6 کلی
ــه  ــت کــه در زمین ــی وق ــارات وزارت فرهنــگ و آمــوزش عال ــف و اختی دســته از وظای
بهداشــت و درمــان و آمــوزش و پژوهــش پزشــكی اســت، بــه ایــن وزارتخانــه منتقــل 
می شــود. بنابرایــن همچنــان وظایــف ســابق در نظــام قانون گــذاری معتبــر باقــی مانــد.

5- در مــاده 1 قانــون تشــكیات و وظایــف وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكی 
مصــوب 1367/3/3 وظایــف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی تعییــن شــد. 
بنابرایــن ممكــن اســت چنیــن اســتنباط شــود کــه ایــن مــاده حــاوی تمامــی وظایــف 
ــرر در  ــف مق ــون، وظای ــن قان ــاده 7 همی ــح م ــه به تصری ــا توج ــی ب ــت ول وزارت اس
قوانیــن قبلــی نیــز در حــدود عــدم مغایــرت بــا قانــون مصــوب 1367 هنــوز بــه قــوت 

خــود باقــی اســت.
بدیــن ترتیــب عمــًا و ناگزیــر بــرای ارائــه یــك مجموعــه منقــح از قوانیــن ناظــر بــه 
ــك احــكام  ــوزش پزشــكی، تك ت ــان و آم ــارات وزارت بهداشــت، درم ــف و اختی وظای
ــا آن وزارت هســتند بررســی و  ــط ب ــاری مرتب ــا اختی ــف ی ــاوی تكلی ــه ح ــی ک قانون
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ــا اجــرا  ــح، ضمنــی، ب احــكام معتبــر اســتخراج و احــكام نامعتبــر شــامل نســخ صری
ــد. ــر شناســایی  گردی منتفــی، زمــان منقضــی، موضــوع منتفــی و مغای

چالش های پیش روی قوانین حوزه سالمت
ــج  ــان رن ــور هم زم ــی به ط ــاء قانون ــن و خ ــورم قوانی ــه ت ــامت از دو عارض ــام س نظ
ــن  ــن ای ــر قوانی ــاً دامن گی ــور طبع ــذاری کش ــام قانون گ ــده نظ ــائل عم ــرد. مس می ب
حــوزه نیــز بــوده اســت: »ابهــام قوانیــن« و »دشــواری درک و دریافــت مــراد مقنــن«، 
»صعوبــت شناســایی قوانیــن معتبــر از نامعتبــر«، »متناقــض بــودن قوانیــن«، »عــدم 
ــذاری«،  ــا مقررات گ ــذاری ب ــطح قانون گ ــت س ــدم رعای ــن«، »ع ــبی قوانی ــات نس ثب
ــی«،  ــص فعل ــد ناق ــرای فراین ــذاری و اج ــل مقررات گ ــه کام ــد و چرخ ــود فراین »نب
»هزینــه بــاالی قانون گــذاری« و »عــدم ارزیابــی آثــار قانون گــذاری« در زمــره 

ــت. ــائل اس ــن مس ــن ای مهم تری
ــم از  ــن اع ــن قوانی ــان ای ــرای مخاطب ــن حــوزه ســامت، ب ــدد قوانی ــای متع چالش ه
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی و اشــخاص حقیقــی مشــكات 
متعــددی را بــه وجــود آورده اســت. کاهــش امنیــت حقوقــی و عــدم قطعیــت روابــط 
حقوقــي یكــی از ایــن مشــكات اســت. منظــور از امنیــت حقوقی ســازوکارهایی اســت 
کــه از طریــق آن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط بــا حــوزه ســامت، بــا آگاهــی 
ــردی و اجتماعــی خــود را در شــرایط  از حقــوق و تكالیــف خــود، اهــداف زندگــی ف
ــی  ــكان پیش بین ــن ام ــی قوانی ــام و پیچیدگ ــازند. ابه ــق می س ــده محق ــی و آین کنون
ــه دادگاه را دشــوار می کنــد. نتیجــه چنیــن  نتیجــه اختافــات در صــورت مراجعــه ب
وضعــی، کاهــش رعایت پذیــری قوانیــن و مقــررات خواهــد بــود کــه افزایــش دعــاوی 
و اختافــات را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بــرای حــل ایــن چالــش »طــرح تدویــن، 
تنقیــح، چــاپ و انتشــار قوانیــن حــوزه ســامت« از ســال 1393 در وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــكی آغــاز شــده و اســتمرار خواهــد داشــت.
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طرح تدوین، تنقیح، چاپ و انتشار قوانین نظام سالمت
هــدف از طــرح تدویــن، تنقیــح، چــاپ و انتشــار قوانیــن حــوزه ســامت، جمــع آوری 
ــر،  ــر یكدیگ ــن ب ــار قوانی ــی آث ــی و تنقیح ــی حقوق ــال 1285، بررس ــن از س قوانی
ــوع  ــی، موض ــی، بااجرامنتف ــح، ضمن ــخ صری ــم از نس ــر )اع ــن نامعتب ــتخراج قوانی اس
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــن معتب ــار قوانی ــر و...( و انتش ــی، مغای ــان منقض ــی، زم منتف
اصاحاتــی اســت کــه تحــت تأثیــر قوانیــن بعــدی و تغییــرات نظــام حقوقــی در متــن 

ــه وجــود آمــده اســت. ایــن قوانیــن ب
نگاه اجمالی به فرایند تدوین، تنقیح و انتشار قوانین حوزه سالمت

طــرح تدویــن، تنقیــح، چــاپ و انتشــار قوانیــن حــوزه ســامت در تــاش اســت کــه 
بــرای اولین بــار متــن »قانــون جامــع ســامت« در نظــام حقوقــی ایــران ماننــد آنچــه 
ــود دارد را  ــوان »Code de la Santé Publique« وج ــا عن ــه ب ــی فرانس ــام حقوق در نظ
تهیــه کنــد. بــا توجــه بــه اینكــه، نظــام حقوقــی ایــران پیش ازایــن شــاهد تجربــه ای 
ــه  ــر پای ــه ب ــن حــوزه ســامت- ک ــح قوانی ــوده اســت، در طــرح تنقی ــی نب این چنین
ــاره کاری و اتــاف  ــا اجتنــاب از دوب تجــارب موجــود و دســتاوردهای موفــق فعلــی ب
منابــع صــورت گرفتــه اســت، مراحــل زیــر بــرای رســیدن بــه متــن نهایــی »قانــون 

جامــع« طراحــی و اجــرا شــد:
- در مرحلــه اول از »طــرح تدویــن، تنقیــح، چــاپ و انتشــار قوانیــن حــوزه ســامت« 
ــا  ــرد، ب ــرار می گی ــرح ق ــمول ط ــره ش ــه در دای ــن ک ــوادی از قوانی ــن م ــرای تعیی ب
اســتفاده از »نرم افــزار تنقیــح قوانیــن« فهرســت کلیدواژه هــای حــوزه ســامت 

ــد. ــه ش ــامل 232 واژه تهی ش
ــوزه  ــی ح ــت موضوع ــه اول، فهرس ــه در مرحل ــورت گرفت ــات ص ــاس مطالع ــر اس - ب

ــد. ــه گردی ــی تهی ــرفصل اصل ــامت در 12 س س
ــواد و  ــده، م ــای استخراج ش ــت کلیدواژه ه ــه فهرس ــه ب ــا توج ــوم ب ــه س - در مرحل
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ــرای اینكــه خطــای فراینــد  ــا حــوزه ســامت شناســایی گردیــد. ب قوانیــن مرتبــط ب
ــا حــوزه ســامت بــه حداقــل برســد، توســط کارشناســان  اســتخراج مــواد مرتبــط ب
تنقیــح وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی، مجموعه هــای قانونــی منتشــره 
ــن  ــا حــوزه ســامت اســتخراج شــد. در ای ــط ب ــواد مرتب ــرور و م ــه رســمی م روزنام
ــورای  ــس ش ــات مجل ــنا، مصوب ــی و س ــورای مل ــس ش ــن مصــوب مجل ــه قوانی مرحل
اســامی، مصوبــات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، مصوبــات شــورای عالــی انقاب 
ــر مصــدق، دوران  ــی تصویب شــده در دوره نخســت وزیری دکت ــح قانون فرهنگــی، لوای
فتــرت و دوره شــورای انقــاب جمهــوری اســامی توســط کارشناســان تنقیــح قوانیــن 
ــواد  ــه م ــی، کلی ــای قانون ــاره مجموعه ه ــا بررســی چندب ــه و ب موردبررســی قرارگرفت

شناســایی و اســتخراج گردیــد.
ــل  ــل از مراح ــات حاص ــه ورود اطاع ــاص ب ــرح اختص ــرای ط ــارم اج ــه چه - مرحل
ــه 12  ــا حــوزه ســامت ب ــواد مرتبــط ب ــح قوانیــن داشــت. م ــزار تنقی قبــل در نرم اف
ــهیل در  ــت تس ــه، جه ــن مرحل ــرد. در ای ــدا ک ــاص پی ــده اختص ــرفصل تدوین ش س
ــای  ــا حــوزه ســامت یكــی از کده ــط ب ــواد مرتب ــك از م ــر ی ــه ه ــن ب ــح قوانی تنقی

ــد. ــاص داده ش ــی اختص ــت موضوع ــده در فهرس ــی مقررش ــی اصل موضوع
ــه پنجــم از اجــرای »طــرح تنقیــح قوانیــن حــوزه ســامت« هــر یــك از  - در مرحل
مــواد شناسایی شــده در مراحــل اولیــه طــرح به صــورت مجــرد، توســط کارشناســان 
ــه را  ــن مرحل ــد. ای ــی ش ــامت بررس ــوزه س ــی ح ــام حقوق ــح در نظ ــی تنقی حقوق
ــه  ــه درنتیج ــاد چراک ــام نه ــامت ن ــوزه س ــن ح ــح قوانی ــه اول تنقی ــوان مرحل می ت
اجــرای آن مــواد معتبــر، مــواد منســوخ ضمنــی و مــواد منســوخ صریــح شناســایی و 

ــود. ــان نیافتــه ب ــه پای تفكیــك شــد امــا کار تنقیــح در ایــن مرحل
- در مرحلــه ششــم، مــواد معتبــری کــه بــه ترتیــب فــوق شناســایی گردیــده اســت 
ــام  ــاده انج ــر م ــن ه ــات الزم در مت ــت و اصاح ــرار می گرف ــش ق ــورد پاالی ــد م بای
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ــا شــكل و محتــوای امــروزی داشــته باشــد؛ چنانكــه گویــی قانون گــذار  می گرفــت ت
در زمــان حاضــر حكــم آن ماده قانونــی را انشــا کــرده اســت. ایــن مرحلــه را می تــوان 
ــوزه  ــن ح ــح قوانی ــرح تنقی ــد ط ــه از فراین ــن مرحل ــح و مهم تری ــه دوم« تنقی »مرحل
ســامت دانســت چراکــه ضمــن وفــاداری بــه متــن هــر ماده قانونــی و پرهیــز از دخــل 
ــه  ــا توجــه ب ــاده ب ــر م ــن ه ــد اصاحــات ضــروری در مت و تصــرف نابجــا در آن، بای
ــه  ــه ای ک ــت؛ به گون ــاده انجــام می گرف ــس از وضــع آن م ــی پ ــام حقوق تحــوالت نظ
ــب آن را  ــن ترتی ــه ای ــاده را داشــت ب ــن م ــب ای ــروز قصــد تصوی ــذار ام ــر قانون گ اگ
بــه تصویــب می رســاند. هیــچ اصاحــی در متــن مــاده بــدون وجــود مســتند قانونــی، 

انجــام نگرفتــه اســت.
ــارت  ــرورت نظ ــامت، ض ــوزه س ــن ح ــح قوانی ــرح تنقی ــه از ط ــن مرحل ــت ای اهمی
چندبــاره بــر مــواد معتبــر تنقیحــی مســتخرج را توجیــه می کنــد بــه همیــن دلیــل، 
بخــش عمــده ای از زمــان اجــرای طــرح کــه از ابتــدای دی مــاه 1393 آغازشــده اســت 
ــه،  ــن مرحل ــه اختصاص یافتــه اســت. هــدف کارشناســان و ناظــران ای ــن مرحل ــه ای ب
ــوارد ضــروری  ــه م ــردن اصاحــات ب ــی و محــدود ک ــاده قانون ــن م ــه مت ــاداری ب وف
اســت. حساســیت ایــن مرحلــه ســبب برگــزاری جلســات کارشناســی متعــدد بــرای 

ــوده اســت. ــورد آن ب ــاده و تبادل نظــر در م ــر م بررســی ه
ــامت  ــوزه س ــن ح ــح قوانی ــن و تنقی ــرح تدوی ــج ط ــاس نتای ــر اس ــر ب ــاب حاض کت
ــه وظایــف و اختیــارات  ــی معتبــر راجــع ب تدویــن شــده اســت و در آن احــكام قانون

ــت. ــده اس ــردآوری ش ــكی گ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
کتــاب وظایــف و اختیــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی در جریــان 
اجــرای طــرح تدویــن و تنقیــح قوانیــن حــوزه ســامت، تمامــی احــكام قانونــی راجــع 
ــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی تنقیــح شــده  ــه وظایــف و اختی ب
ــف و  ــر وظای ــه حاض ــت. در مجموع ــده اس ــایی ش ــر شناس ــر و نامعتب ــواد معتب و م
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اختیــارات وزارت در ایــن قوانیــن کــه دلیلــی بــرای نســخ آن یافــت نشــده و معتبــر 
ــره  ــه در زم ــن مجموع ــردآوری شــده در ای ــف گ ــده اســت. وظای هســتند درج گردی

ــرد: ــرار می گی ــر ق ــوارد زی ــی از م یك
ــان و  ــت، درم ــرای وزارت بهداش ــاً ب ــن صریح ــه در قوانی ــی ک ــف و اختیارات 1- وظای

ــت. ــده اس ــی ش ــكی پیش بین ــوزش پزش آم
ــا »وزارت  ــرای »وزارت بهــداری« ی 2- وظایــف و اختیاراتــی کــه در قوانیــن ســابق ب
بهــداری و بهزیســتی« پیش بینــی شــده بــود؛ ولــی بــا توجــه بــه اصــل عــدم نســخ و 
بــه ایــن دلیــل کــه در قوانیــن بعــدی دلیلــی بــرای نســخ آن هــا وجــود نداشــته اســت، 
امــروز جزئــی از وظایــف و اختیــارات الزم االجــرای قانونــی وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــكی محســوب می شــود.
ــون  ــب »قان ــش از تصوی ــه پی ــكی ک ــوزش پزش ــوزه آم ــه ح ــوط ب ــی مرب 3- وظایف
ــوزش پزشــكی« مصــوب 1364/9/6 برعهــده  ــان و آم تشــكیل وزارت بهداشــت، درم
»وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــي« بــوده و مســتند بــه تبصــره مــاده 2 قانــون فــوق 

ــل شــده اســت.11 ــوزش پزشــكی منتق ــان و آم ــه وزارت بهداشــت، درم ب
ــف  ــر از وظای ــته ای دیگ ــوق، دس ــارات ف ــف و اختی ــته از وظای ــه دس ــر س ــاوه ب ع
ــه  ــتند ک ــی هس ــف و اختیارات ــكی، وظای ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
به صــورت عــام بــرای کلیــه وزارتخانه هــا یــا دســتگاه های اجرایــی پیش بینــی 
شــده و اختصــاص بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی نــدارد. به عنــوان 
ــوب 1389/12/4  ــرژی« مص ــرف ان ــوی مص ــاح الگ ــون اص ــاده 15 »قان ــال در م مث
ــورد  ــین آالت م ــزات و ماش ــده اند تجهی ــف ش ــی« مكل ــتگاه های اجرای ــه دس »کلی
نیــاز خــود را بــر اســاس بهتریــن الگــوی مصــرف ســطوح انــرژی  خریــداری کننــد و 
ــون تشــكیل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی« مصــوب 1364/9/6 مقــرر کــرده اســت:  11 - تبصــره مــاده 2 »قان
»تبصــره ـ کلیــه وظایــف و اختیــارات وزیــر بهــداري و بهزیســتي و آن قســمت از وظایــف و اختیــارات وزیــر فرهنــگ و آمــوزش 
ــول  ــه مح ــن وزارتخان ــر ای ــه وزی ــد، ب ــكي می باش ــش پزش ــوزش و پژوه ــان، آم ــت، درم ــر بهداش ــا ام ــاط ب ــه در ارتب ــي ک عال

مي گــردد.«
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»کلیــه وزارتخانه هــا« موظــف شــده اند بــر حســن اجــرای حكــم مقــرر در ایــن مــاده 
ــه اینكــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی،  ــا توجــه ب نظــارت کننــد.12 ب
ــاده  ــرر در م ــه مق ــه14 محســوب می شــود، وظیف ــی13 و وزارتخان ــك دســتگاه اجرای ی
ــته از  ــن دس ــا ای ــد ام ــن وزارت به حســاب می آی ــام ای ــف ع ــی از وظای ــر یك فوق الذک

ــه حاضــر درج نشــده اســت. ــف در مجموع وظای
ــف و  ــوص وظای ــر در خص ــكام معتب ــه دارای اح ــی ک ــر، قوانین ــه حاض در مجموع
اختیــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی بــوده، گــردآوری شــده اســت. 
ــا اجــرا منتفــی،  در ایــن قوانیــن چنانچــه حكــم نامعتبــری )اعــم از نســخ صریــح، ب
ــا درج  ــز ب ــم نی ــن حك ــد، ای ــته باش ــود داش ــی و...( وج ــان منقضــی، نســخ ضمن زم
وصــف )منســوخ( و قیــد دلیــل نســخ و متــن حكــم در پاورقــی، آورده شــده اســت. 
ــه  ــن قوانیــن منســوخ راجــع ب ــه )پیوســت 6( مهمتری ــی جداگان همچنیــن در جدول
وظایــف و اختیــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی درج شــده اســت.

ــد  ــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی، بای در بررســی وظایــف و اختی
بــه احــكام مرتبــط بــا عضویــت ایــن وزارتخانــه در شــوراهای مقــررات گــذاری ماننــد 
ــی  ــورای عال ــتی، ش ــی زیس ــی ایمن ــورای مل ــرورش، ش ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ش
ــه وزارت  ــته ب ــه و وابس ــازمان های تابع ــارات س ــف و اختی ــن وظای اداری و همچنی
12 - مــاده 15 »قانــون اصــاح الگــوي مصــرف انــرژي« )مصــوب 1389/12/04(: کلیــه دســتگاه هاي اجرائــي، نهادها، مؤسســات، 
ــزات و ماشــین آالت مــورد  ــد تجهی شــرکت ها و واحدهــاي صنعتــي دولتــي و همچنیــن نیروهــاي نظامــي و انتظامــي موظف ان
نیــاز خــود را براســاس بهتریــن الگــوي مصــرف ســطوح انــرژي بــري خریــداري نماینــد. آیین نامــه اجرائــي ایــن مــاده توســط 
شــوراي عالــي انــرژي ضمــن رعایــت تبصــره ذیــل مــاده )5( ایــن قانــون بــا رعایــت قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان فنــي و 
ــوب  ــات مص ــدور خدم ــور ص ــهیات به منظ ــاد تس ــا و ایج ــراي پروژه ه ــور در اج ــي کش ــي و اجرائ ــدي و صنعت ــي تولی مهندس
ــبت  ــد نس ــط موظف ان ــتگاه هاي ذي رب ــا و دس ــه وزارتخانه ه ــد. کلی ــران مي رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــه و ب 1375/12/12 تهی

بــه حســن اجــراء ایــن مــاده نظــارت نماینــد.
13  - در مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، دســتگاه اجرایــی بدیــن ترتیــب تعریــف شــده اســت: »کلیــه وزارتخانه هــا، 
مؤسســات دولتــي، مؤسســات یــا نهادهــاي عمومــي غیر دولتــي، شــرکت هاي دولتــي و کلیــه دســتگاه هایي کــه شــمول قانــون 
ــران، ســازمان گســترش و نوســازي صنایــع  ــام اســت از قبیــل شــرکت ملــي نفــت ای ــا تصریــح ن ــر آن هــا مســتلزم ذکــر و ی ب

ــده مي شــوند.« ــي نامی ــي، دســتگاه اجرائ ــاي دولت ــا و بیمه ه ــزي، بانك  ه ــك مرک ــران، بان ای
14  - در مــاده 1 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، وزارتخانــه بدیــن ترتیــب تعریف شــده اســت: »واحــد ســازماني مشــخصي 
ــا می شــود و  ــون ایجــاد شــده ی ــده دارد و به موجــب قان ــر عه ــت را ب ــداف دول ــدف از اه ــد ه ــا چن ــك ی ــق ی ــه تحق اســت ک

ــردد.« ــر اداره می گ ــط وزی توس
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نیــز پرداخــت. بــا توجــه بــه اهمیــت و تعــدد ایــن احــكام، دو دو مجموعــه جداگانــه، 
ــا عضویــت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی« و  »مراجــع مقررات گــذار ب
»ســازمان هــای تابعــه و وابســته وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی« مــورد 

بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
در مجموعــه حاضــر، احــكام مرتبــط بــا وظایــف و اختیــارات وزارت از قوانیــن مختلــف 
جمــع آوری شــده اســت؛ بنابرایــن در صورتــی کــه ترتیــب شــماره مــواد در متــن یــك 
ــه ایــن معنــی اســت کــه مــواد ذکــر نشــده، مرتبــط  قانــون رعایــت نشــده باشــد، ب
بــا وظایــف و اختیــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی تشــخیص داده 

نشــده اند.
موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، تغییــرات دســتگاه ها و نهادهــا در گــذر 
زمــان اســت. تغییــرات وزارت بهــداری و نحــوه تبدیــل آن بــه وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــكی در مقدمــه حاضــر بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ امــا 
مصادیــق متعــدد دیگــری از ایــن تغییــرات وجــود دارد. بــرای اطــاع از عنــوان کنونــی 
ــوان  ــی شــامل عن ــن، در پیوســت )5( جدول ــن عناوی ــرات ای ــاد و نحــوه تغیی هــر نه
ــده  ــه ش ــرات تهی ــن تغیی ــی ای ــی و مســتندات قانون ــوان کنون ــن، عن ــدرج در مت من
اســت. در متــن کتــاب، نهادهایــی کــه نــام آنهــا در حــال حاضــر تغییــر یافتــه اســت 
ــا مشــاهده ایــن عامــت،  ــا درج عامــت ســتاره )*( مشــخص شــده اند، بنابرایــن ب ب
می تــوان بــه پیوســت )5( ایــن کتــاب مراجعــه کــرد و از عنــوان کنونــی نهــاد مذکــور 
و مســتندات قانونــی تغییــرات آن آگاهــی یافــت. درج ایــن توضیحــات در پاورقــی و 
تكــرار آنهــا، برحجــم پاورقی هــای کتــاب می افزایــد و ممكــن اســت اســتفاده از متــن 
کتــاب را دشــوار کنــد بــه همیــن دلیــل ایــن توضیحــات یــك بــار در قالــب پیوســت 
ــن جــدول ارجــاع داده شــده اســت.  ــه ای ــا درج عامــت ســتاره ب ــان شــده و ب 5 بی
عــاوه بــر ایــن، پیوســت های )1( الــی )4( مرتبــط بــا اصــول قانــون اساســی مرتبــط 
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بــا وظایــف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی و بندهایــی از سیاســت های 
ــاوري  ــم و فن ــي عل ــت و سیاســت های کل ــی جمعی ــی ســامت، سیاســت های کل کل

)نظــام آمــوزش عالــي، تحقیقــات و فنــاوري( مرتبــط بــا ایــن وزارت اســت.
نخســتین ویرایــش از ایــن کتــاب در پاییــز 1398 شــامل احــكام قانونــی راجــع بــه 
وظایــف و اختیــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی در بــازه زمانــی )مهر 
1398-1285( منتشــر گردیــد. پــس از آن »قانــون فهرســت قوانیــن و احــكام نامعتبــر 
ــرای  ــه حاصــل اج ــید ک ــب رس ــه تصوی ــخ 1399/8/5 ب ــوزه ســامت« در تاری در ح
ــوق ســامت و  ــات حق ــی تحقیق ــز مل ــن حــوزه ســامت در مرک ــح قوانی طــرح تنقی
تكمیــل آن بــا همــكاری ســایر مراجــع ذیصــاح بــود. عــاوه بــر ایــن، قوانیــن دیگــری 
ــون  ــوب 1399/02/23، »قان ــان« مص ــال و نوجوان ــت از اطف ــون حمای ــل »قان از قبی
ــارم  ــل و چه ــل چه ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــواد )1( و )7( قان ــاح م اص
ــزوده«  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــوب 1399/11/15، »قان ــی« مص ــون اساس )44( قان
مصــوب 1400/3/2 و »قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت« مصــوب 
1400/07/24 نیــز پــس از انتشــار نخســتین ویرایــش از کتــاب بــه تصویــب رســیده 
ــر  ــارات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی متاث اســت کــه وظایــف و اختی
از آنهــا می باشــد. قوانیــن مذکــور نیــز در ایــن مجموعــه اعمــال گردیــده اســت. لــذا 
ویرایــش دوم ایــن کتــاب شــامل احــكام قانونــی راجــع بــه وظایــف و اختیــارات وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی در بــازه زمانــی )دی 1400-1285( بــا آخریــن 

اصاحــات و الحاقــات تنقیــح، تدویــن و منتشــر گردیــده اســت.
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