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 مقدمه 
تغییر و تحول در  و با توجه به لزوم ،7531پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه 

پس از هرگونه تغییر  ناپذیرهای اجتناباز ضرورتکه های فرهنگی کشور اغلب مؤلفه

شورای »به  7535که در سال  "ستاد انقالب فرهنگی"اساسی در سیستم حکمرانی است، 

تغییر عنوان داد، تأسیس گردید. این شورا مهمترین نهاد « فرهنگی عالی انقالب

گذار و مقرراتگذار در حوزه فرهنگی بالخص حوزه آموزش و پژوهش محسوب می سیاست

بر اساس ، (پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره و شود

ای )دامت برکاته( به اهلل خامنهرهبری، حضرت آیت وظایف ابالغی از سوی مقام معظم

تنظیم حوزه فرهنگی و آموزش و پژوهش کشور از طریق تصویب مقررات الزم ادامه 

 . دهدمی

این نهاد با توجه به شرح وظایف محوله، به طور ساالنه تعداد کثیری مصوبه را به منظور 

 نماید. اجرای آن مصوبات ابالغ می

 گذار کشور کهت این شورا، همانند سایر نهادهای مقرراتبا وجود تعداد بسیار زیاد مصوبا

ورا نیز مصوبات این ش ،مصوبات آنها به طور تفصیلی مورد بررسی تنقیحی واقع نشده است

است. با توجه به ضرورت و اهمیت مصوبات این تا بحال مورد بررسی تنقیحی قرار نگرفته

 و مقررات کشور نیقوان حیو تنق نیتدوقانون  2شورا در اداره امور کشور، به موجب ماده 

این شورا موظف شده است تا مصوبات خود را به منظور اجرای قانون یاد  7531مصوب 

 شده از جمله تنقیح مصوبات آن شورا به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید. 

بصره ت در هنگام تعریف طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سالمت کشور با توجه به مفاد

 91/91/7531قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب  3ماده  5

 دررا « فرهنگی انقالب یعال یاعالم شده از شورا یمقررات آموزش و ضوابط هیکل»که 



 مقدمه    

 چ

 نقش مصوباتی دانسته است و با  توجه به حاکم و مجر یعلوم پزشک یهامورد دانشگاه

طور کلی و آموزش و پژوهش پزشکی به طور  این شورا در حوزه آموزش و پژوهش به

 ، تنقیح مصوباتحوزه سالمتخاص  و نیز تاثیر مصوبات این شورا بر قوانین و مقررات 

و از همان ابتدای اجرای به تصویب رسید  این شورا به عنوان یکی از اجزای طرح یاد شده 

این  ن یکی از اجزایبه عنواشناسایی و تنقیح مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی  ،طرح

 گروه تنقیح قوانین و مقررات نظام سالمت قرار گرفت.   طرح، در دستور کارِ

جه به با تو با شناسایی و تنقیح مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه سالمت و

ای به صورت مجموعه ، مصوبات این شوراجایگاه ویژه مصوبات شورا در نظام قانونی کشور

 یعال یمصوبات شورا یحیمجموعه تنق"تحت عنوان ،های طرحایر بخشمستقل از س

که شامل مصوبات معتبر شورای عالی انقالب فرهنگی  "سالمت در حوزه  یانقالب فرهنگ

 است؛ تهیه گردید. 

 7239حاصل مطالعه و بررسی بیش از شده است  تدویندر دو مجلد مجموعه حاضر که 

و (7199تدای فعالیت شورا تا پائیز )در بازه زمانی ابمصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

مرتبط با نظام (کل مصوبات شورا %23مصوبه )نزدیک به  113شناسایی و استخراج تعداد 

. در جلد اول مصوبات معتبر شورای عالی انقالب فرهنگی ها می باشدسالمت از میان آن

دوم مصوبات معتبرشورای  جمع آوری شده و در جلد 7531تا پایان سال  7535از سال 

است. این مجموعه جمع آوری شده 7199تا مهر  7533عالی  انقالب فرهنگی از سال 

 هایی به شرح زیر است:دارای ویژگی

کنندگان مجموعه و جلوگیری از سردرگمی آنها به منظور سهولت دسترسی استفاده(الف

باشد. در ی و موضوعی میاین مجموعه دارای دو فهرست تاریخدر میان مصوبات معتبر 

ه فهرست موضوعی باند. شدهفهرست تاریخی، مصوبات بر اساس تاریخ تصویب آنها آورده

اختصاص یافته  گانه 21دهد که مصوبات را به تفکیک موضوعات مخاطب این امکان را می

 . در دسترس داشته باشد

 : ت عنوان زیر تعلق گرفته اس 21به هریک از مصوبات حداقل یکی از 



 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی                                                                                       

 ت

 های آزادآموزش –7

 ارزیابی آموزش عالی –2

 اعزام دانشجو به خارج از کشور –5

 امور انضباطی دانشجویان -1

 امور فرهنگی –3

 امور گزینشی دانشجویان –3

 بودجه و امور مالی معامالتی –1

 های علمی، ادبی، هنریانجمن –3

 ریزی آموزش عالیبرنامه –1

 ا و مؤسسات پژوهشیهتأسیس و توسعه دانشگاه -79

 هاتحصیل اتباع خارجی در دانشگاه –77

 جذب نخبگان و استعدادهای درخشان –72

 آموزش عالی و تحقیقاتی -75

 ها و مؤسسات پژوهشیساختار اداری دانشگاه –71

 ها و مؤسسات پژوهشیها و مقررات اداری دانشگاهسیاست –73

 مؤسسات پژوهشیها و ها و مقررات آموزشی دانشگاهسیاست -73

 های علمی تحقیقاتیشهرک –71

 هافرهنگستان –73

 هافعالیت های برون مرزی دانشگاه –71

 گزینش و امور استخدامی هیئت علمی –29

 ورود به دانشگاه و تعهد خدمت –27

 بهداشت –22

 های قانونی و حقوق شهروندی در حوزه سالمتحمایت -25

 درمان و توانبخشی -21



 مقدمه    

 چ

در این مجموعه با سایر  "تفکیک موضوعی"این خصوص تفاوت مبنای نکته مهم در 

یر باشد که ناگزهای طرح تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نظام سالمت کشور میمجموعه

گذاری شورای عالی انقالب فرهنگی و به علت محدودیت موضوعات تحت صالحیت مقررات

قیقات علوم پزشکی و مسائل در حوزه سالمت و اختصاص آن به موضوع آموزش و تح

فرهنگی عرصه بهداشت و درمان کشور در مقایسه با موضوعات گسترده و متعدد و متنوع 

 ،این حوزه که تحت شمول قانونگذاری مجلس شورای اسالمی قرار دارد صورت گرفته

 7است.

ن ویهای یاد شده در پایان هر جلد از این کتاب، جدولی مربوط به عنا( عالوه بر فهرستب

که  استهای اجرائی گنجانده شدهها، موسسات دولتی و سایر دستگاهبه روزشده وزارتخانه

 به دست آورد.را  توان با مراجعه به این جدول، وضعیت کنونی هر دستگاهمی

                                                           
م سالمت  قوانین ) مصوب مجلس شورای اسالمی(گردآوری شده به روش . در طرح جامع قوانین و مقررات نظا7

 Code de la santé»فوق، ذیل فهرست نظام جامع سالمت طبقه بندی شده است. این فهرست حاصل بررسی 

publique»  نظام حقوقی فرانسه و قوانین و مقررات حوزه سالمت جمهوری اسالمی ایران « کد سالمت عمومی»یا

بخش اصلی  1بندی فهرست جامع سالمت از شود. تقسیمهای متعددی تقسیم میخش آن به فصلاست و هر ب

بخش اصلی فهرست نظام سالمت که در اجرای همه  1شود. تری تقسیم میشروع شده و به مرور به اجزای کوچک

 های طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سالمت مالک عمل بوده، به شرح زیر است:بخش

 یات و ساختارکل -7

 های قانونی و حقوق شهروندیحمایت -2

 ای بخش سالمتهای حرفهسازمان -5

 بهداشت  -1

 درمان و توانبخشی -3

 نیروی انسانی بخش سالمت -3

 صاحبان حرف و ارایه دهندگان خدمات -1

 تجهیزات و ملزومات -3

 امور دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی -1

 مور مالیبودجه و ا -79

شود اما در اختصاص کدهای موضوعی تری تقسیم میها و هر کدام به اجزای کوچکها به فصلهر یک از این بخش

 ها اکتفا شده و تقسیمات کوچکتر لحاظ نشده است.ها و فصلبه مصوبات مجموعه حاضر به بخش



 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی                                                                                       

 ج

الب فرهنگی در حوزه آموزش و پژوهش عالی انق( در این مجموعه تمامی مصوبات شورایج

قانون تشکیل وزارت بهداشت  3ماده  5به موجب تبصره  زیرا .استآوری و تنقیح شدهجمع

اعالم شده  یمقررات آموزش و ضوابط ...... هیکل » 7531درمان و آموزش پزشکی مصوب 

و از این  بودهی حاکم و مجر یعلوم پزشک یهامورد دانشگاه در «انقالب یعال یاز شورا

در این کتاب آورده شود، لذا  این خصوصتا تمامی مقررات معتبر در  استجهت الزم 

ارت وز»شورای عالی انقالب فرهنگی حتی مواردی که در آنها از « یآموزش »کلیه مصوبات 

های علوم پزشکی و خدمات ها و دانشکدهدانشگاه»یا « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 است.است، در این مجموعه تدوین شدهنام برده نشده صریحاً «درمانی -بهداشتی

امید است این مجموعه که بخشی از گزارش طرح پژوهشی تنقیح قوانین و مقررات نظام 

گر کنشگران حوزه نظام سالمت و پژوهشگران و دانشجویان سالمت است، بتواند یاری

 فعال در این حوزه در راستای آشنایی هرچه بیشتر با حقوق و تکالیف قانونی ایشان باشد. 

 

 دکتر محسن نجفی خواه                                                                   

 سرپرست مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت                                    
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