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)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمتتهران،  :نشانی

 ایران(درمانی 

 83070768 ن:تلف

 

 
 کلیه حقوق این اثر برای مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت محفوظ است.

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه سالمت جلد اول مجموعه تنقیحی  : نام کتاب

5831 - 5011 

 5015بهار چاپ اول: 

 صفحه 033صفحه: 

 011شمارگان: 

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه سالمت جلد دوم مجموعه تنقیحی  

5831 - 5011 

خواه با همکاری فاطمه جعفری، وحید موذن،الهام محسن نجفیتنقیح و تدوین: 

 غیبی، راضیه امانی، امید عبدالهیان، محسن حسین زاده

 دکتر حسنعلی غفاری، علیرضا محفوظی نظارت:

 5015: بهار چاپ اول

 گذاری، شورا، انقالب فرهنگی، سالمت، آموزش، پژوهشمقررات شناسه افزوده:

 



 

 

 

 مقدمه 
 

، و با توجه به لزوم تغییر و تحول در 5811پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه 

ناپذیر پس از هرگونه تغییر های اجتنابهای فرهنگی کشور که از ضرورتاغلب مؤلفه

شورای »به  5838که در سال  "ستاد انقالب فرهنگی"اساسی در سیستم حکمرانی است، 

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

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

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

ای )دامت برکاته( به خامنهاهلل وظایف ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، حضرت آیت

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

 دهد. می

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 کهشورا، همانند سایر نهادهای مقرراتبا وجود تعداد بسیار زیاد مصوبات این 

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

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

 و مقررات کشور نیقوان حیو تنق نیقانون تدو 0شورا در اداره امور کشور، به موجب ماده 

این شورا موظف شده است تا مصوبات خود را به منظور اجرای قانون یاد  5831مصوب 

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

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

 11/11/5830قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب  3 ماده 8

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



 مقدمه    

 

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

لی و آموزش و پژوهش پزشکی به طور این شورا در حوزه آموزش و پژوهش به طور ک

خاص  و نیز تاثیر مصوبات این شورا بر قوانین و مقررات حوزه سالمت، تنقیح مصوبات 

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

زای این از اجطرح، شناسایی و تنقیح مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان یکی 

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

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

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

 یعال یمصوبات شورا یحیمجموعه تنق"های طرح، تحت عنوانشمستقل از سایر بخ

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

 است؛ تهیه گردید. 

 5011مجموعه حاضر که در دو مجلد تدوین شده است حاصل مطالعه و بررسی بیش از 

(و 5011بازه زمانی ابتدای فعالیت شورا تا پائیز مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی )در 

کل مصوبات شورا(مرتبط با نظام  %01مصوبه )نزدیک به  011شناسایی و استخراج تعداد 

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

مصوبات معتبرشورای  جمع آوری شده و در جلد دوم 5830تا پایان سال  5838از سال 

است. این مجموعه جمع آوری شده 5011تا مهر  5831عالی  انقالب فرهنگی از سال 

 هایی به شرح زیر است:دارای ویژگی

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

باشد. در موضوعی میدر میان مصوبات معتبر این مجموعه دارای دو فهرست تاریخی و 

 اند. فهرست موضوعی بهشدهفهرست تاریخی، مصوبات بر اساس تاریخ تصویب آنها آورده

گانه اختصاص یافته  00دهد که مصوبات را به تفکیک موضوعات مخاطب این امکان را می

 در دسترس داشته باشد. 

 عنوان زیر تعلق گرفته است :  00به هریک از مصوبات حداقل یکی از 



 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی                                                                                       

 

 های آزادآموزش –5

 ارزیابی آموزش عالی –0

 اعزام دانشجو به خارج از کشور –8

 امور انضباطی دانشجویان -0

 امور فرهنگی –1

 امور گزینشی دانشجویان –3

 بودجه و امور مالی معامالتی –1

 های علمی، ادبی، هنریانجمن –3

 ریزی آموزش عالیبرنامه –1

 مؤسسات پژوهشیها و تأسیس و توسعه دانشگاه -51

 هاتحصیل اتباع خارجی در دانشگاه –55

 جذب نخبگان و استعدادهای درخشان –50

 آموزش عالی و تحقیقاتی -58

 ها و مؤسسات پژوهشیساختار اداری دانشگاه –50

 ها و مؤسسات پژوهشیها و مقررات اداری دانشگاهسیاست –51

 ات پژوهشیها و مؤسسها و مقررات آموزشی دانشگاهسیاست -53

 های علمی تحقیقاتیشهرک –51

 هافرهنگستان –53

 هافعالیت های برون مرزی دانشگاه –51

 گزینش و امور استخدامی هیئت علمی –01

 ورود به دانشگاه و تعهد خدمت –05

 بهداشت –00

 های قانونی و حقوق شهروندی در حوزه سالمتحمایت -08

 درمان و توانبخشی -00



 مقدمه    

 

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

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

ت علوم پزشکی و مسائل در حوزه سالمت و اختصاص آن به موضوع آموزش و تحقیقا

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، 

 5است.

های یاد شده در پایان هر جلد از این کتاب، جدولی مربوط به عناوین ب( عالوه بر فهرست

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

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

                                                           
اسالمی(گردآوری شده به روش . در طرح جامع قوانین و مقررات نظام سالمت  قوانین ) مصوب مجلس شورای 5

 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 میاست و هر بخش آن به فصل

که در اجرای همه  بخش اصلی فهرست نظام سالمت 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

 کلیات و ساختار -5

 های قانونی و حقوق شهروندیحمایت -0

 ای بخش سالمتهای حرفهسازمان -8

 بهداشت  -0

 درمان و توانبخشی -1

 نیروی انسانی بخش سالمت -3

 دهندگان خدمات صاحبان حرف و ارایه -1

 تجهیزات و ملزومات -3

 امور دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی -1

 بودجه و امور مالی -51

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

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



 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی                                                                                       

 

عالی انقالب فرهنگی در حوزه آموزش و پژوهش ج( در این مجموعه تمامی مصوبات شورای

قانون تشکیل وزارت بهداشت  3ماده  8زیرا به موجب تبصره است. آوری و تنقیح شدهجمع

اعالم شده  یمقررات آموزش و ضوابط ...... هیکل » 5830درمان و آموزش پزشکی مصوب 

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

ر این کتاب آورده شود، لذا جهت الزم است تا تمامی مقررات معتبر در این خصوص د

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 شدهصریحاً نام برده نشده« درمانی -بهداشتی

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

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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 تاریخیفهرست 
 أ ............................................................................................................................... مقدمه

 أ .................................................................................................................. یخیفهرست تار

 055 ........................................ 50/13/5831مصوب  یبرتر و نخبگ یاحراز استعدادها نامهنییآ

 053 13/18/5833مصوب  یدر حوزه علم و فناور یعملکرد دانشگاه آزاد اسالم یارتقا یراهکارها

کشور  یها و مراکز آموزش عالدانشگاه یعلم أتیه یجذب اعضا یعال أتیه لیتشک نامهنییآ

 053 .................................................................................................... 51/10/5833مصوب 

 000 ...............................................................13/11/5833مصوب  یفناور ستیز یراهبردها

 یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یعلم أتیه یاعضا یارتقا نامهنییاصول حاکم بر آ

 000 ...................................................................................... 01/11/5833مصوب  یو فناور

ان سازم یعلم أتیه یتهران به اعضا یامناء دانشگاه علوم پزشک أتیشمول مصوبات ه»ماده واحده 

 003 ................................................................................ 50/50/5833مصوب « انتقال خون

ها و دانشگاه یدر آزمون سراسر یابوموس رهیبه داوطلبان جز هیاختصاص سهم»ماده واحده 

 001 .................................................................. 05/18/5831 مصوب«یمؤسسات آموزش عال

 التیبدون آزمون در مقاطع تحص رشیپذ یبه جانبازان روشندل برا هیاختصاص سهم»ماده واحده 

 003 ...................................................................................... 05/18/5831مصوب  «یلیتکم

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه یدر آزمون سراسر ینیگزیضوابط مربوط به گسترش بوم»مصوبه 

 001 ............................................................................................ 15/11/5831مصوب  یعال

علوم،  نیوزارت یتخصص یهاتهیو کم هاأتیو آراء صادره از ه ماتیخروج تصم»ماده واحده 

در  یو پژوهش یمراکز آموزش ریو سا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیتحق

 ریو سا یعدالت ادار وانید تیاز شمول صالح یو پژوهش یآموزش ،یخصوص امور و شئون علم

 081 ............................................................................. 50/13/5831مصوب  «ییمراجع قضا

ها و مراکز ها به دانشگاهشمول اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه»ماده واحده 

 080 ............................................. 50/13/5831مصوب « آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

 088 ......................................................... 03/55/5831های هنرهای نمایشی مصوب سیاست



 فهرست تاریخی   

 ب

 و قاتیعلوم، تحق نیمصوب وزارت یو فرهنگ ییدانشجو یهانامهنییلزوم انطباق آ»ماده واحده 

 ریاو س یفرهنگ یهااستیبا س یو دانشگاه آزاد اسالم یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یفناور

 080 01/55/5831مصوب «آن دییمرجع تأ نییو تع یانقالب فرهنگ یعال یمصوبات مرتبط شورا

آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران توسط موافقت با تأسیس مؤسسه »ماده واحده 

 081 ....................................... 01/15/5833مصوب « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مصوب«نایس یبوعل یفناور ستیز یپارک مل سیموافقت با اصل تأس»ماده واحده 

00/10/5833 .............................................................................................................. 083 

و  یافغان انیآموزان و دانشجودانش لیادامه تحص یهانهیزم لیتسه طیشرا جادیا»ماده واحده 

 081 ......................................................................... 81/10/5833 مصوب«رانیا میمق یعراق

 081 ..................................... 5833/ 1/ 8مصوبه طرح اصالح الگوی مصرف در خانواده  مصوب 

مورخ  513مصوب جلسه «  ) سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی » مصوبه 

 001 ................................................ شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی (01/55/5833

 000 ........................................... 00/15/5831اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب 

های المللی دانشگاهیرفارسی در واحدهای بینتجویز ارائه برخی از دروس به زبان غ»ماده واحده 

 010 ............. 05/10/5831مصوب « تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص

 018 ................................................. 53/18/5831دانشجویی مصوب  برگزاری مسابقات علمی

مصوب  دیاسات جیعنوان روز بسچمران به یدکتر مصطف دیروز شهادت شه یگذارمصوبه نام

51/10/5831 .............................................................................................................. 010 

 011 .. 5831/ 1/ 53مصوب « نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانوادهاصالح آیین»مصوبه 

آموزان و دانشجویان های ادامه تحصیل دانشاصالح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه

 013 .............................................................. 81/11/5831افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب 

 011 ........................................................... 50/51/5831کشورمصوب  یسند نقشه جامع علم

مفتح به نهاد  دیوحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شه یزیرو برنامه یاحاله هماهنگ»ماده واحده 

 013 ....................................................... 50/51/5831مصوب « یمقام معظم رهبر یندگینما

 011 ......... 03/51/5831اصالح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مصوب 

 118 ....................................... 03/55/5831آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده  مصوب 

مصوب  یو فناور یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه تیریجامع مد نامهنییآ
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 ت

به  مراکز آموزش عالیها و مؤسسات و تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه

 181 .. 03/10/5811وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

 101 .................. 51/13/5811مصوب « ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور»نامه آیین

 100 ................................. 18/13/5811مصوب  « های شناختیسند راهبردی علوم و فناوری»

شورای عالی انقالب  13/51/5811مورخ  110جلسه مصوب « فرهنگستان علوم پزشکی»اساسنامه 

 103 ....................................................................................................................... فرهنگی

 110 .................................... 01/51/5811مصوب «تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری»مصوبه 

 113 ............. 55/55/5811مصوبه راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر مصوب 

مصوب « های آزاداندیشیایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی»ماده واحده 

11/50/5811 .............................................................................................................. 131 

المللی ریاضی، فیزیک و امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طالی المپیادهای بین»ماده واحده 

 های گروهتههای گروه پزشکی و دارندگان مدال طالی المپیادهای ادبی در رشکامپیوتر در رشته

 135 ............................................................... 10/18/5815مصوب « علوم انسانی و گروه هنر

آن متناسب با راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای »مصوبه 

 130 ................................... 10/18/5815های اسالمی و اقتضائات راهبردی کشور مصوب آموزه

 131 .............................81/18/5815فناوری پیامبر اعظم )ص( مصوب -اساسنامه جایزه علمی 

 118 ................................. 55/11/5815مصوب « سند راهبردی کشور در امور نخبگان»مصوبه 

 133 . 10/13/5815ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب 

« امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی»ماده واحده 

 131 .................................................................................................... 11/51/5815مصوب 

 5811این مصوبه با تأیید گروه آموزشی ذیربط؛ شامل آن دسته از اعضای هیأت علمی که در سال 

 131 ..................... گردد.شوند؛ نیز میاند یا میو بعد از آن؛ بدون تمایل خودشان بازنشسته شده

 111 .............................................. 51/50/5815مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 

اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی )اهر، هریس، »ماده واحده 

 111 .......................................................................... 01/15/5810مصوب «ورزقان و خاروانا(

اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع »ماده واحده 

 311 ....................................................................... 01/15/5810مصوب « تحصیالت تکمیلی

 315 ....................................................... 01/10/5810مصوب « یسند دانشگاه اسالم»مصوبه 

 300 ........................ 01/10/5810تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین المللی در تهران مصوب 



 فهرست تاریخی   
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 «گیری در خصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایرانمیمتأیید مرجع قانونی تص»ماده واحده 

 308 .................................................................................................... 01/10/5810مصوب 

 300 .. 01/10/5810مصوب « ایرانی-تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسالمی»ماده واحده 

 301 .............................. 01/10/5810مصوب « و طب سنتی ییسند ملی گیاهان دارو»مصوبه 

انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی »ماده واحده 

 330 ............................................... 03/13/5810مصوب « و خدمات درمانی و بهداشتی تهران

 338 ............................ 08/11/5810مصوب « های بنیادیهای سلولسند ملی علوم و فناوری»

زده هادر مناطق زلزلهدانشگاه یبه داوطلبان آزمون سراسر هیاختصاص سهم»ماده واحده 

 310 .......................................................................................... 03/13/5810مصوب «کشور

های پزشکی در مناطق تحت پوشش اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری رشته

 318 ................ 03/13/5810های زاهدان و ایرانشهر مصوب های علوم پزشکی شهرستاندانشگاه

 310 ....................... 51/15/5818مصوب « السالمالمللی اهل بیت علیهمدانشگاه بین»اساسنامه 

مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش  3از راهبرد کالن  50سیاست های اجرایی اقدام ملی 

انقالب  یعال یشورا 81/10/5818عالی ) با رعایت مالحظات آمایش سرزمین ( مصوب 

 338 ....................................................................................................................... یفرهنگ

های ها و کمیتهخروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت»مصوبه تفسیری درخصوص ماده واحده 

 تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز

آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صالحیت دیوان 

 333 ................................................ 50/13/5818مصوب « عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی قانون برنامه پنج 01تسری شمول بند )ب( ماده »ماده واحده 

مصوب « ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

55/13/5818 .............................................................................................................. 331 

های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش اعطای مزایا و تسهیالت به دارندگان گواهینامه

 333 ................................................................................... 53/11/5818قرآن کریم مصوب 

مصوب « نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی»ماده واحده 

81/51/5818 .............................................................................................................. 331 

ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت در جمهوری اسالمی سیاست»مصوبه 

 315 .......................................................................................... 13/10/5810مصوب « ایران
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شورای عالی  381تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه »مصوبه 

 311 ........................................................................... 00/10/5810مصوب « انقالب فرهنگی

خب منت تهیبه کم یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یانتخاب رؤسا تیصالح ضیتفو»ماده واحده 

 311 ......................................................... 11/18/5810مصوب « یانقالب فرهنگ یعال یشورا

مصوبه اولویت ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور )نظام نامه فرهنگی ورزش کشور( 

 111 .................................................................................................... 01/18/5811مصوب 

باالتر مصوب  یلیمدرک معادل در مقاطع تحص یدارا انیفرهنگ لیمصوبه امکان ادامه تحص

03/13/5810 .............................................................................................................. 115 

 110 ...................................................... 00/1/5810مصوب « ثارگریطرح شاهد و ا»اساسنامه 

 و یدولت یو فناور یپژوهش ،یآموزش عال یهامؤسسه یعلم أتیه یمرتبه اعضا یارتقا نامهنیآئ

 158 ..................................................................................... 53/50/5810مصوب  یردولتیغ

 111 ....... 51/50/5813مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب یمصوبه سند جامع روابط علم

 118 ... 01/18/5811مصوب « یزبان فارس یالمللنیب یهاآزمون یبرگزار یسامانده»ماده واحده 

 110 .................................................... 05/15/5811مصوب  حقوق کودک و نوجوان یسند مل

در مناطق زلزله  یه به داوطلبان آزمون سراسریم شمول ماده واحده اختصاص سهمیل و تعمیتکم

مصوب  یعیطب یایر بالیه مناطق درگی( به کل5810/3/03مورخ  181زده کشور )مصوب جلسه 

11/18/5813 .............................................................................................................. 113 

 111 ......................... 51/11/5811درخشان مصوب  یپرورش استعدادها یاساسنامه سازمان مل

کشور مصوب  یشرفت علمیمربوط به بهبود عوامل مؤثر در پ یین الزامات اجرایتعی

15/55/5813 .............................................................................................................. 131 

 133 .... 00/10/5811د مصوب یجهش تول ی، فناورانه و فرهنگیاقدام علم یهاها و برنامهاستیس

در نظام سالمت مصوب  یقرآن یتوسعه پژوهش و آموزش عال یمصوبه سند راهبرد

85/13/5811 .............................................................................................................. 133 

روس یط ظهور ویمثل شرا یعیطب یط بحران هایدر شرا یرسانه ا یراهبرد یاستهایمصوبه س

 118 .................................................................................. 01/13/5811ر کرونا مصوب یفراگ

اران یبه به یپرستار یک از رشته محل هایت هر یاز ظرف %1مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر 

 یپزشکد وزارت بهداشت، درمان و آموزش ییحداقل سه سال سابقه کار موردتأ یط، دارایواجد شرا

 111 ......................................... 53/51/5811مصوب  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 311 .................................... 08/50/5811کودک مصوب  تیو ترب میتعل یاساسنامه سازمان مل



 فهرست تاریخی   

 ح

مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یتیو امن یدر حوزه دفاع یسند جامع علم و فناور
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 351 .... 10/18/5011جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب  یمصوبه راهکارها

 308 .. 10/18/5011کشور مصوب  یرسم میجهت درج در تقو دیجد یمناسبت ها نییمصوبه تع

ز )پس ا یورود به آموزش عال انیمتقاض رشیسنجش و پذ یها و ضوابط سامانده استیمصوبه س
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