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تعریف

میدهنامی"سازمان"قانون ایندر کهایراناسالمیجمهوریپزشکینظامسازمان

خشیدنبتحققمنظور بهکهحقوقیشخصیتدارایمستقلاستسازمانیشود،

.گرددمیتشکیلقانون ایندر مقرر وظایفانجامو اهدافبه



.کی تالش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسالمی در کلیه امور پزش–الف 

.تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور پزشکی –ب 

.مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی -ج

.حفظ و حمایت از حقوق بیماران -د

.حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغالن حرف پزشکی -ه

موازین تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی ربط در جهت حسن اجرای-و

.و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی 



امور بامرتبطهاینامهآئینو هانامهتصویب،طرحها،لوایحتدوینو تهیهدر مشورتینظر اظهار –الف

.پزشکی

و هداشتیبو آرایش یو آشامیدنیو خوراکیموادو داروییهایآگهیو تبلیغاتیهایالعملدستور تنظیم–ب

.ربطذیمراجعبهاعالمو پزشکیامور 

خودنظر ،هاستعالمیوصول تاریخاز روز پانزدهمدتظرفحداکثر استموظفپزشکینظامسازمان–تبصره

.نمایداعالمربطذیمراجعبهرا

ایهسرنسخهو تابلوهاکردناستانداردبهمربوطصنفیخاصضوابطو مقرراتتصویبو تدوین-ج

.پزشکیوابستهو پزشکیحرفشاغلپزشکانو پزشکیموسسات



ابپزشکیجامعهمداومآموزشقانون راستایدر قانون اینموضوعاعضایمداومآموزشهایبرنامهاجرای-د

.پزشکیآموزشو درمان،بهداشتوزارتمجوز 

.قانون اینموضوعسازماناعضایبرایعضویتکارتنمودنصادر -ه

داشتهنراعمومیجرایمعنوانکهپزشکیحرفشاغلینایحرفهو صنفیتخلفاتبهانتظامیرسیدگی–و

.باشند

.دادسراهاو هادادگاهبهرسمیمرجععنوانبهپزشکیجرایممورددر کارشناس ینظر اظهار –ز

ابستهو و یپزشک حرفبهشاغلینجرایمو صنفیغیر تخلفاتبهرسیدگیجهتدر صالحذیمراجعباهمکاری -ح

.ربطذیمراجعبارابطهایندر مشورتیکارشناس ینظرهایاظهار و پزشکیبه



.جامعهدرپزشکیشئونواحترامحفظجهتدرصالحذیمراجعباهمکاری-ط

زشکیپانتشاراتوتحقيقاتیوعلمیفعاليتهایگسترشجهتدرذیربطمراجعباهمکاری-ي

وبهداشتیخدماتتعرفههایدرنظرتجديدياتعيينهنگامبهفعالمشارکتونظراظهار-ک

(1)ماده(8)بندضوابطاساسبرغيردولتیبخشدرتعرفههاتعيينودولتیبخشدرمانی

درذیصالحمراجعباهمکاریو1373/8/3مصوبکشوردرمانیخدماتهمگانیبيمهقانون

آناجرای

دماتخبيمهشورايعالیتوسطفوقتعرفههایقبالدربيمهگرسازمانهایتعهددرصد-تبصره

.شدخواهدتعيينسالههمهدرمانی

مشاغلعوارضومالياتميزاندرنظرتجديدياوتعييندرفعالمشارکتونظراظهار-ل

آنوصولدرذيصالحمراجعباهمکاریوپزشکیحرفشاغالنوموسسات



ی و ديگر مشارکت در تدوين آيین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی در مورد مطب ها، مؤسسات درمانی و بهداشت-م

مراکز پاراکلينيک در بخش خصوص ی

سات صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمديد آنها و مشارکت در صدور پروانه مؤس-ن

پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ولتی و عضويت در شوراهای گسترش و برنامه ريزی دانشگاهها و مشارکت در تعيین ظرفيت دانشگاه های د-ق

غیردولتی

همکاری در تدوين آيین نامه های ارزشيابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بيمارستانی-ر

عاون و کمک به رفع مشکالت رفاهی و مالی شاغالن حرف پزشکی کم درآمد و خسارت ديده از طريق صندوق ت-ش

رفاه



و وادثحبروز هنگامبهدرمانیو بهداشتیامدادي،خدماتارايهدر ذي ربطمراجعباهمکاری -ت

سازماناعضایبسيجو تشويقطريقاز غیرمترقبهسوانح

پزشکیگروهآموزش یبرنامه هایتدويندر فعالمشارکت-س

پزشکیگروهفارغ التحصيالناشتغالجهتدر مشارکتو همکاری -ع

مجلسی سو از مختلفقوانیندر تاکنون کهاختياراتیو وظايفمسؤوليت ها،کليهانجام-ف

.استگرديدهمحول ايراناسالمیجمهوریپزشکینظامسازمانبهاسالمیشورای



کترایکليهاتباعايرانیپزشک،دندانپزشک،دکترداروسازومتخصصينود-4ماده

ارتشخيصطبیوليسانسيههایپروانهد(حرفهایيامتخصص)علومآزمايشگاهی

.گروهپزشکیبهاستثنایگروهپرستارانمیتوانندعضوسازمانباشند

اعضایسازمانهمهسالهمبلغیرابهعنوانحقعضويتبهسازمان-1تبصره

ميزانونحوهوصولحقعضويتاعضایمطابقدستورالعملی.پرداختخواهندنمود

.خواهدبودکهتوسطشورایعالینظامپزشکیتهيهمیگردد

برایپرداختنبهحرفهپزشکیپسازاخذپروانهاشتغال،عضويتدر-2تبصره

.سازماننظامپزشکیجمهوریاسالمیايرانالزامیاست



:ارکانتابعهسازمانبهشرحزيرميباشد-5ماده

ناميده«مجمع»مجمععمومینظامپزشکیجمهوریاسالمیايرانکهدراينقانون-الف

.میشود

«شورایعالی»شورایعالینظامپزشکیجمهوریاسالمیايرانکهدراينقانون-ب

خواندهمیشودودبيرخانهآندرسازماننظامپزشکیجمهوریاسالمیايرانکهدر

.تهراناستمستقرمیباشد

رييسکل-ج

وشورایهماهنگیاستانیهيأتمديرهنظامپزشکیشهرستانها-د

نهادوظايفواختياراتوساختارتشکيالتیشورایهماهنگیاستانیبهپيش-تبصره

.رييسکلبهتصويبشورایعالیخواهدرسيد

وحرفهيأتهایانتظامیرسيدگیبهتخلفاتصنفیوحرفهایشاغلينگروهپزشکی-ه

وابسته

بازرسان-و

صندوقرفاهوتعاون-ز



خابات هيأت با توجه به تعداد شرکت کنندگان در انتهيأت مديره نظام پزشکی هر يک از شهرستان ها
مجمع مديره شهرستان مذکور، يک يا چند نفر از بین خود را به عنوان نماينده خود برای تشکيل

:عمومی به ترتيب زير معرفی می نمايد

تا پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات، يک نفر-الف

از پانصد و يک تا هزار نفر شرکت  کننده در انتخابات، دو نفر-ب

ترتيب تا از هزار و يک تا هزار و پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات، سه نفر و به همین-ج
اب حداکثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومی انتخ

.می شوند



کالن استماع گزارش شورای عالی، رييس کل و بازرسان و تصويب سياستهای-الف

پيشنهادی شورای عالی

ان انتخاب اعضای صلی و علی البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرس-ب

به طور ساالنه

بق مذاکره و اتخاذ تصميم در ساير اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و ط-ج

ع قوانين و آيين نامه های مربوط و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صالحيت مجم

.می باشد

اين قانون به مدت چهار سال ( 6)اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده -1تبصره 

جمع انتخاب می شوند و آيين نامه داخلی مجمع به پيشنهاد شورای عالی به تصويب م

.خواهد رسيد

ر در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايب رييس و يک نف-2تبصره 

می رسد منشی مجمع براساس آيين نامه ای که با پيشنهاد شورای عالی به تصويب مجمع

.اتخاذ تصميم می گردد



رایسيزدهنفرپزشک،سهنفردندانپزشک،سهنفردکت:بيستوپنجنفرازکادرپزشکي،بهترتيب-الف

داروساز،دونفردکترایعلومآزمايشگاهیتشخيصطبی،دونفرکارشناسمامايی،دونفرازساير

ليسانيسههایپروانهدارگروهپزشکی

دونفرازاعضایکميسيونبهداشتودرمانبهمعرفیکميسيونبهداشتودرمانوانتخابمجلس-ب

ويکنفرازکادرپزشکیبهانتخابوزيربهداشت،درمانوآموزش(بهعنوانناظر)شورایاسالمی

.پزشکیورييسسازمانپزشکیقانونیکشور

مجمععمومیيکسالقبلازانتخاباتنسبتبهاضافهنمودنوترکيبوتعداداعضای-1تبصره

.دمطابقباپيشنهادشورایعالیتصميمگيریخواهدنمو(اينماده(الف)موضوعبند)شورایعالی



رييسکلسازمانباالترينمقاماجرايی،اداریومالیونمايندهقانونیسازمان-9ماده

درکليهمراجعباحقتوکيلبهغيرويانمايندهویمیباشدودرحدودمصوباتمجمع

عمومیوشورایعالیومقرراتوضوابطمربوطدارایاختيارکاملاستکهازطرف

مجمععمومیازبينمنتخبينهيأتمديرهسراسرکشوربرایمدتچهارسالانتخابو

.بهرييسجمهورجهتصدورحکممعرفیمیشود

مجمععمومیمیتواندانتخابومعرفیرييسکلرابهشورايعالیمنتخب-1تبصره

.خودواگذارنمايد

شورایعالیحقاستيضاحرييسکلراداردودرصورتیکهدوسوماعضای-2تبصره

شورایعالیرأیعدماعتمادبهرييسکلبدهندویعزلمیگرددومجمععمومی

دراينفاصلهرييسشورایعالی.فوقالعادهجهتانتخابرييسکلتشکيلمیشود

.سرپرستیسازمانراعهدهدارخواهدبود



اين قانون در آن حداقل يکصد ( 4)در هر شهرستان که تعداد مشموالن ماده -10ماده 

.نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکيل خواهد شد

اد اعضای کليه شهرستان هانی که در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتی اگر تعد-تبصره

.آنها کمتر از يکصد نفر باشد از اين ماده مستثنی هستند

زده نفر ، مرکب از ياتا پانصد نفر پزشکهيأت مديره نظام پزشکی شهرستان -11ماده 

:به شرح زير مي باشد

شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان-الف

يک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان-ب

يک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان-ج

تانيک نفر دکتر علوم آزمايشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمايشگاهی شهرس-د

يک نفر ليسانسيه مامايی يا باالتر به انتخاب گروه مامايی شهرستان-ه

رستاران به يک نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشکی يا باالتر به استثنای گروه پ-و

انتخاب گروه ليسانسيه دار يا باالتر پروانه دار گروه پزشکی شهرستان



داشتهباشدمرکبازبيشازپانصدنفرعضوهيأتمديرهنظامپزشکیشهرستانهايیکه-12ماده

:هفدهنفربهشرحذيلمیباشد

دهنفرپزشکبهانتخابپزشکانشهرستانهایمربوطه-الف

دونفردندانپزشکبهانتخابدندانپزشکانشهرستانهایمربوطه-ب

دونفرداروسازبهانتخابدکترهایداروسازشهرستانهایمربوطه-ج

يکنفرازمتخصصينيادکترهایعلومآزمايشگاهیتشخيصطبیبهانتخابدکترهایعلوم-د

آزمايشگاهیتشخيصطبیشهرستانهایمربوطه

يکنفرليسانسيهمامايیياباالتربهانتخابماماهایشهرستانمربوطه-ه

تريکنفرليسانسيهپروانهدارگروهپزشکیياباالتربهانتخابفارغالتحصيالنکارشناسیوباال-و



باازبينمنتخبينهرشهرستانرييسهيأتمديرههريکازشهرستانها-13ماده

یپيشنهادهيأتمديرهمربوطهوصدورحکمرييسکلسازماننظامپزشکیجمهور

.اسالمیايرانبرایمدتچهارسالمنصوبمیگردد

همانوظايفواختياراترييسکلرؤسایهيأتمديرهشهرستانها-1تبصره

نایسازماننظامپزشکیدرمحدودهسازماننظامپزشکیشهرستانمربوطهبهاستث

.وظايفخاصرئيسکلرابهعهدهخواهندداشت

طعزلرييسهيأتمديرهشهرستانمیتواندبهپيشنهادهيأتمديرهتوس-2تبصره

.رييسکلصورتبگيرد

بودجهسازماننظامپزشکیازمحلحقعضويتاعضایوهداياو-14ماده

.کمکهایاشخاصحقيقیوحقوقیتأمينوبهتصويبشورایعالیخواهدرسيد



اينقانونونظارتمستمربرحسناجرایآنهاازطريق(3)اجرایدقيقوظايفمقرردرماده-الف

رييسکلسازمان

نظارتبرعملکردنظامپزشکیشهرستانها-ب

نظارتبرعملکردصندوقتعاونورفاهوابستهبهسازماننظامپزشکی-ج

ارجاعیازطرفشورایرسيدگیبهتخلفاتانضباطیهيأتمديرهنظامپزشکیشهرستانها-د

هماهنگیاستانورفعاختالفبينآنها

تهيهوتصويبدستورالعملهایاجرايیالزمدرچارچوباينقانون-ه

وبرگزاریانتخاباتمجدددرچارچوباينقانونانحاللهيأتمديرهنظامپزشکیشهرستانها-و

تصويببودجهساليانهسازماننظامپزشکیجمهوریاسالمیايران-ز



سازماننظامپزشکیبهمنظوررسيدگیبهتخلفاتصنفیوحرفهای-28ماده

شااااغلينحااارفپزشاااکیووابساااتهدرمرکااازدارایهيأتهاااایعاااالیانتظاااامی

پزشاااااکیودرمراکااااازاساااااتانهادارایهيأتهاااااایبااااادویوتجديااااادنظرودر

دارایهيأتهااایباادویانتظااامیپزشااکیخواهاادبااودکااهمطااابقشهرسااتانها

.ماااااااااااااااوادبعااااااااااااااادیايااااااااااااااانقاااااااااااااااانونتشاااااااااااااااکيلمااااااااااااااایگردناااااااااااااااد



عدمرعايتموازينشرعیوقانونیومقرراتصنفیوحرفهایوشغلیو-1تبصره

سهلانگاریدرانجاموظايفقانونیبهوسيلهشاغلينحرفپزشکیووابستهبهپزشکی

تخلفمحسوبومتخلفينباتوجهبهشدتوضعفعملارتکابیوتعددوتکرارآنحسب

:موردبهمجازاتهایزيرمحکومميگردند

تذکرياتوبيخشفاهیدرحضورهيأتمديرهنظامپزشکیمحل-الف

اخطارياتوبيخکتبیبادرجدرپروندهنظامپزشکیمحل-ب

توبيخکتبیبادرجدرپروندهنظامپزشکیونشريهنظامپزشکیمحلباالصاقرأیدر-ج

تابلواعالناتنظامپزشکیمحل

محروميتازاشتغالبهحرفههایپزشکیووابستهازسهماهتايکسالدرمحلارتکاب-د

تخلف

محروميتازاشتغالبهحرفههایپزشکیووابستهازسهماهتايکسالدرتمامکشور-ه

محروميتازاشتغالبهحرفههایپزشکیازبيشازيکسالتاپنجسالدرتمامکشور-و

محروميتدايمازاشتغالبهحرفههایپزشکیووابستهدرتمامکشور-ز









درمعيتهيأتبدویانتظامی،اعضایدادسرامرکبازدادستانوتعدادمورد-29ماده

نيازدادياربهتشخيصشورایعالیبارأیاعضایهيأتمديرهوحکمرياستسازمان

.انتخابمیشوند

داديارانبايدحداقلپنجسالسابقهاشتغالبهحرفپزشکیيادريکیازحرف-1تبصره

.پزشکیوابستهودادستانحداقلهفتسالسابقهاشتغالبهحرفپزشکیداشتهباشند

.مدتمأموريتاعضایدادسراتاپاياندورههيأتمديرهاست-2تبصره

دادستانمیتوانديکیازداديارانرابهعنوانمعاوناولخودانتخابکندتااز-3تبصره

.طرفاووظايفمحولهراانجامدهد



شکايتشاکیذينفعياسرپرستويانمايندگانقانونیبيمار-الف

اداری-اعالمتخلفازمراجعقضايی-ب

اعالمتخلفازطرفهيأتمديره،شورایعالیورياستسازمان-ج

شکايتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی-د

درموردتخلفاتمشهودیکهبهنظراعضایدادسراوهيأتهایانتظامی-ه

پزشکیرسيدهاست

.ارجاعازطرفهيأتبدویانتظامیپزشکی-و



حظهدادسراپسازوصولشکايتبااقداماتمقتضیاعمازتحقيقازشاکی،مال-31ماده

مدارکوسوابقمربوطهواستعالمازمطلعينوانجااممعاينااتوآزمايشااتماوردلازومو

هدرصاورتیکاهعقيادهبا.جلبنظرکارشناسی،موضوعراموردرسيدگیقارارخواهادداد

موپرونادهتعقيبداشتهباشدپسازجلبموافقتدادستانيامعاوناول،کيفرخواستتنظي

.راجهترسيدگیبههيأتبدویانتظامیارسالمینمايد

کيفاارخواسااتباياادمشااتملباارمشخصاااتکاماالمتخلااف،تاااريخومحاالتخلاافو-32ماااده

.چگونگیآنوداليلمربوطهبهمواداستنادیباشد

قيابدرصورتیکهدادسرابهعلتعدموقوعتخلفيافقداندليلنظارباهمناعتع-33ماده

کرحاقداشتهباشدودرصورتموافقتدادستاندستورمنعتعقيبصادرومراتبراباتاذ

ريخايانقارارظارفبيساتروزازتاا.شکايتبهشاکیيامرجعاعالمتخلفاعالممينمايد

سخقرارابالغبهذينفعدرهيأتبدویانتظامیقابلرسيدگیبودهودرصورتتشخيصف

هباهموضاوعرسايدگیوحکاممقتضایصاادرخ واهادمنعتعقيب،هيأتبادویانتظاامیرأساا

.کرد



يکنفرقاضیبهمعرفیرياستقوهقضاييه-الف

مسؤولپزشکیقانونیشهرستانمربوطهيانمايندهوی-ب

پنجنفرازپزشکانشهرستانمربوطه-ج

يکنفرازدندانپزشکانشهرستانمربوطه-د

يکنفرازدکترهایداروسازشهرستانمربوطه-ه

يکنفرازمتخصصينعلومآزمايشگاهیويادکترایعلومآزمايشگاهیتشخيصطبی-و

شهرستانمربوطه

يکنفرازکاشناسانپروانهدارگروهپزشکیياباالترشهرستانمربوطه-ز

يکنفرپرستاربهپيشنهادسازماننظامپرستاری-ح

.يکنفرازليسانسيههایگروهمامايیوباالترشهرستانمربوطه-ط



عالوه بر اين که مسؤوليت هر يک از هيأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها-3تبصره 

رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلين حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند

مراجعی هستند صالحيت دار در امر اعالم نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذي صالح قضايی 

ته در رابطه با رسيدگی به تخلفات غيرصنفی و غيرحرفه ای و جرايم شاغلين به حرف پزشکی و وابس

.پزشکی

هر يک از هيأت های بدوی انتظامی پزشکی می توانند در امر رسيدگی به تخلفات صنفی و -4تبصره 

حرفه ای موضوع اين ماده نظرات کارشناسی کميسيون های تخصصی مشورتی نظام پزشکی 

کميسيون های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز . شهرستان مربوطه را درخواست نمايند

.نظرات کارشناسی خود را در اختيار هيأت های بدوی انتظامی قرار دهند



ترکیب هیات تجدید نظر



ترکيبهيأتهایعالیانتظامی



واگذاری اختیارات





آييننامهانتظامیرسيدگیبهتخلفاتصنفیوحرفهایشاغلينحرفههایپزشكیو

وابستهدرسازماننظامپزشكیجمهوریاسالمیايران



محل اشتغال برای رسیدگی به تخلفات تفاوت ندارد  



تخلفات صنفی و حرفه ای



تخلفات صنفی و حرفه ای



تخلفات صنفی و حرفه ای



تخلفات صنفی وحرفه 
ای



تخلفات صنفی وحرفه ای



تخلفات صنفی وحرفه 
ای



تخلفات صنفی وحرفه ای



مجازات ها





امحاء آثار 

مجازات 



يدباتشکروخستهنباش




